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چکیده
حق بر شادکامی از جمله حقوق طبیعی انسان است .از آنجا بخش مهم ی از ح ق ب ر س عاد
شادکامی و کمال انسان زمانی محقق میشود ک ه ر رد از امامی ت و س ممت و وای جس می و
روحی الزم برخوردار باشد بنابراین حقوق طبیعی هیچکس نمیاواند نادیده انگاشته ی ا منب و
منشأ آن معدوم شود .بیان باال ررضیۀ اصلی نوشتار حاضر است .از این جه ت مر روم م ا ای ن
خواهد بود که حقوق طبیعی هر انسانی بنی ان طبیع ی س عاد و ش ادکامی او را ر راه آورده
است و خلل در این حقوق از طریق اجاوز به حقوق او ی ا س د موو ت اس تراده از آن ی ا ایج اد
آسیب دائمی به منب اغذیۀ آن که درون آدمی به شکل ووانین طبعی رطری و غری زی وج ود
دارد منجر به لزوم جبران مضاعف میشود .در برخی ش رایط چ ون وض عیت اخی ر دول ت ب ه
نمایندگی از جامعه باید از طریق ابعیض مثبت به ادارک مادامالعم ر ض رر در حق وق طبیع ی
وربانی بپردازد .درنظرگررتن این امتیاز خاص برای آن ان ک ه ب ه خ اطر س عاد عم ومی ایث ار
کردهاند از دو طریق حقوق بشر و حقوق شهروندی وابل اثب ا اس ت .ای ن مقال ه ب ا محوری ت
مجاهدان و ایثارگران در جنگ ایران-عراق ادوین شده است.
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مقدمه
حقوق طبیعی شامل حق بر خوشبختی نیز است .لذا حق بربادررته ی ا ورب انیش ده نی از ب ه
اوجیه یا جبران دارد« .جنگ احمیلی» که با یورش اراش عراق ب ه ای ران در س ال  1980و
اشغال خرمشهر آغاز شد هشت سال بعد به دنبال شقاو های گستردۀ عراق در موشک باران
وسی مناطق مسکونی در اهران و سایر شهرها و بهخطرارت ادن غیرنظامی ان ب ه ا دبیر ام ام
راحل پایان یارت اما بسیاری از جراح ته ا هن وز وج ود دارد و ا ازه اس ت .اجرب ۀ «در ا
مقدس» در کنار معنای بلندی که گرداگرد ریض شهاد و ایثار را ررا گررته است دش واری
مادی انکارناپذیری نیز دارد که عبار است از اجربۀ دیدن شنیدن و استشمام جانسپردگان
یا زخمیانی که در حال جانسپاری اند از دوستان غیرنظامیان بدون هیچ مج الی ب رای بی ان
حزن و عزاداری جابهجایی اجساد ه رزمان و وطعا بدن ایشان مشاهدۀ ویرانی خان هه ای
بهااراجررته و دسته های پناهندگان راندهشده احتمال مرگ وریبالوو و خ ود و دوس تان و
جبر به کشتن برای درا  .حت ی رزمن دگانی ک ه چن ین زخ ه ای عمی ق روان ی را اجرب ه
نکرده اند به طور شبانهروز در منطقۀ جنگی زندگی کردهاند که مشخصۀ زندگی در آن انگن ا
و محرومیت است .مشخصههایی مثل انضباط مررط و درمضیقهبودن کارهای ریزیکی دش وار
و طاوتررسای روزمره محرومیت از خ وا غ ذای ن امطبو و پراکن ده س ختی آ و ه وا
دلتنگی ب رای خان ه و خ انواده و کس انی ک ه دوستش ان م یدارد دوری از جش ن اول دها
عروسیها و گردهماییهای رامیلی محرومیت از احصیل و ررصتهای شغلی اشتغال به مرور
خاطرا دشوار جنگ و گوش بهزنگبودن و آمادگی برای مقابله با خطرهای احتم الی حت ی
در محیطهایی که اهدیدی وجود ندارد.
اما با کمال اأسف با وجود این همه دعاوی وابل طرح ما شاهد شکلگیری رلسره و روی های
وضایی برای جبران جراحا و صدما روحی و جسمی ناشی از جنگ در نظام حق ووی کش ور
نبودی  .این مسامحه در حالی صور میگیرد که هنگام خط ر جن گ بیش ترین امی د نی روی
دراعی ما به حضور داوطلب مردمی بستگی دارد .از اصول وراداری و ج وانمردی نیس ت ک ه آن
حضور خالصانه با جبران بخشی از خساراای که رزمندگان از بابت رهاکردن همه چیز در زندگی
و حضور در میدان درا متحمل شدهاند ارج نهاده نشود .این «احس اس» ک ه هم دلی ک اری از
سوی نهادها و سازوکارهای اجتماعی با درد آنان ابراز نمیشود -ک ه از ع وارم اص می عظ ی
گذشتن از زندگی برای درا از کشور رنج میبرند -اهدید بزرگ امنیتی برای کشور خواهد ب ود.
اگر ایثار و گذشت به عبرای الخ و مایۀ اجتنا از اوداما ذکرشده ب دل ش ود بای د ب ه خط ر
بیحدوحصری اشاره کرد که اخمق در جامعه با آن مواجه خواهد ش د .در ی ک نظ ام حق ووی
بایسته آن است که ووانین در لزوم گرامیداشت و ارزیابی جانبازی بسان وضعیتی که پاسداش ت
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آن برای اقویت مبانی اخمق و ارویج احترام به حقوق بشر در جامعه ضرورای انکارناپ ذیر دارد
به عناصری الابالی و بیاراو بدل نشود.
این مقاله بر آن است اا چش مسئولیت را در برابر اشعش نور معنوی درد و رنج جانبازان و
خانوادههای آنان گشوده نگهدارد .باور ما این است که شایسته نیست پاس خه ای مت اریزیکی و
مذهبی درخصوص مزد معنوی جانبازی و اکیه بر جنبههای ودسی این وضعیت به دس تاویزی
برای بیاراوای در برابر ادعای سه عادالنۀ آنها از شادی بدل شود .ه د ای ن مقال ه بررس ی
امکان جبران لطماای است که در پی ووایعی حقووی چون جنگ به وابلیت و اوان ایی ار راد در
لذ بردن از زندگی وارد شده است .اأکید این هد مسئلۀ جانبازی و غرامت ش ادی جانب ازان
است که طی جن گ احمیل ی متحم ل ص دماای ش دند ک ه ب ر جس و روان آن ان وارد ش د.
همچنین این اراه وجود دارد که انها ررد جانباز نیست که آثار ازدس تدادن اعض ای ب دن و
سایر لطما جسمی و روحی را احمل میکند بلکه در ای ن بح ران گرام ی و پراج ر خ انوادۀ
جانباز نیز در معرم ازدستدادن ررصتی عادالن ه ب رای ش ادکامیان د .روش احقی ق مطالع ۀ
کتابخانهای-احلیلی و مبتنی بر رویۀ وضایی کشورهایی است ک ه جایگ اه «غرام ت ش ادی» در
نظام حقووی آن در پراو احوال مرهوم «ضرر» احکی شده است .همچن ین ا مش م یش ود
«ابعیض مثبتی» که در نظام حقووی جمهوری اسممی ایران احت عنوان سهمیۀ جانبازان برای
ورود به مؤسسا آموزش عالی برای گرامیداشت جانبازان و جبران ررصتهای ازدستررته آنان
وض شده است از دیدگاه غرامت شادی بررسی شود .از مشکم احقیق حاضر یک ی آن اس ت
که ووانین موجود برای اضمین غرامت غیرمالی بسیار کل ی ب ه نگ ارش درآم دهان د و در اغل ب
کشورها این وضا اند که غرامت شادی را با اس ترادۀ جس ته و گریخت ه از مر اهی  ad hocی ا
بررسی م وردی اعی ین م یکنن د (Catherine Elliott & Frances ( )Schwartz, 1996: 1814
 .)Quinn, 2005: 345-347لذا ره این موازین و استخراج واعدهای کلی نیازمند مطالعۀ وضایای
مطرحشده در این حوزه از دعاوی است که گاه ره اصول کلی آن بسیار دشوار است.

جانبازی و سابقۀ حق شادکامی
طبق اعریف بند مادۀ  2وانون اسهیم استخدامی و اجتماعی جانبازان انقم اس ممی ک ه
در این مقاله بهاختصار وانون اسهیم خوانده میشود جانب از عن وان ایث ارگرانی اس ت ک ه در
جریان اکوین و شکورایی انقم اسممی طی جنگ احمیلی و حرظ و حراست از دستاوردهای
ارزشمند آن از اعرم و اجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هرگونه حوادث مس تقی ناش ی از آن
به اختمال و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچ ار ش دهان د و درنتیج ه در رون د زن دگی
رردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجهند .از ااریخ اصویب این وانون به بعد کلیۀ اررادی که
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پیش از آن «مجروح» خوانده میشدند احت شمول این عنوان ورار گررتند .در حدیث سیزده
صحیحالبخاری میخوانی که پیامبر (ص) ررموده است« :هیچیک از شما حقیقتاً ایمان نخواه د
داشت مگر آنکه آنچه را برای خود دوست دارد برای ب رادرش نی ز دوس ت داش ته باش د» (Al-
 .)Bukhāri, 1891: 13روایت حذیره عدوی از سه سرباز مجروح در جنگ یرموک که از اشنگی
جان باختند درحالیکه هریک در نوشیدن آ دیگری را بر خود مقدم م یداش ت نم ود کام ل
ازخودگذشتگی و جوهر این کمم پیامبر (ص) اس ت ک ه ررم ودهان د« :واالا رین نیکوک اری آن
هنگامی است که میبخشند درحالیکه خود در نیاز و کشاکشان د» ( Abdul-Rahman, 2009:
 .)28امروزه به مسئلۀ ایثار به لحاظ اوتصادی نیز اوجه شده است .در اسمم نهاده ایی همچ ون
صدوه و ووف با ایثار در اراباطند زیرا رقط به آنها اوصیه شده است و مانند زک ا از اک الیف
ررد به شمار نمیآیند ( .)Nasution, 2009: 119محتوای صدوه و خیرا انها ب ه پ ول مح دود
نمیشود بلکه آن میاواند امری غیرمادی همچون ایده یا رکر باش د ( .)Nasution, 2009وو ف
ه که عبار است از ابدیل مال خصوصی به مال عمومی با ارادۀ آزاد مالک چندان ار اوای ب ا
صدوه در این احقیق ندارد .اینگونه نهادهای ایثار در اسمم برخاسته از خردی است ک ه ث رو
مردم را عبار از ثرو جامعۀ پیرامون آنها میداند زیرا اگر اعض ای جامع های ک ه م ا در آن
زندگی میکنی ودر خرید نداشته باشند آهنگ رشد اوتصادی کند خواه د ش د .ی ک مث ال
کمسیک از ایثارگری بهخطرانداختن جان یا مال خود برای درا از جان یا مال دیگری است که
با خطری جدی روبهرو شده است .ایثار زمانی صور میگیرد که ررد رارغ از خود و برای منار
دیگری به استقبال خطر میرود و ایثارگر کسی است که برای منار دیگر اعضای گروه به می ل
خود متحمل هزینهای گزا میشود (.)Choi & Bowles, 2007: 636
جرج ویلیامز ایثارگر را اینگونه اعریف میکند« :ایثارگر کسی است که در مقابل یک ض رور
عمومی با حرظ گ نامی خود حاضر به رداکردن سرمایه خون یا سایر مناب زندگی خود میش ود»
( .)Williams, 1989: 193همچنین او اضاره میکند که ش د ض رور نگهبان انی پ اکدس ت و
امین برای حرظ جامعه در مقابل اقلب و خیانت وجود ایثار را به شکلی طبیع ی ایج ا م یکن د
( .)Williams, 1989: 194ویلی امز اض اره م یکن د ک ه ایث ارگری ک ه غیرخ واه اس ت «انتخ ا
طبیعی» 1که خودخواهی را ایجا میکند را با چالشی جدی مواجه م یکن د ( Williams, 1989:
 .)208آگوست کونت امیل لیتره و دورکی بر این باورند که ایثارگری غیرخواهی است ک ه مانن د
خودخواهی اصل اصیل انسانی است و این هر دو حالت از اصل می ل ب ه زن دگی برخاس ته اس ت.
خودخواهی ناشی از وظیرهای است که موجود زنده را به جستجوی خوراکی که مایۀ بقا و رشد آن
است برمیانگیزد .غیرخواهی برخاسته از وظیرۀ اناسل است .این وظیره موجود زن ده را ب ه ابق ای
نسل خود در موجود دیگری که بتواند به حیا خود ادامه دهد برمیانگیزد (صلیبا .)180 :1391
1. Natural selection.
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 .1سابقۀ غرامت شادی
طی چهل سال اخیر شاخه های گوناگون علوم اجتماعی بسیاری از راههایی را ک ه ب ه س وی
بررسی شادی همچون شیء پیشروی آنها گشوده شده است م دیون ریلس ورانان د ام ا در
عمل اراو بسیاری میان آنها وجود دارد .ریلسوران ورنهاست ک ه ب ه گرتگ و درخص وص
مرهوم شادی میپردازند اما علوم اجتماعی در جستجوی علل و دالیل ش ادی ب یص برانه از
احقیقا اوصیری درخصوص شادی عبور کرده اند .حج وس ی آث اری ک ه در ش اخهه ای
گوناگون علوم اجتماعی دربارۀ شادکامی خلق شده اس ت آنچن ان غارلگیرکنن ده اس ت ک ه
میاوان آن را «انقم شادی» 1نامید .مه ارین اوسعهای ک ه ب ها ازگی در احقیق ا عل وم
اجتم اعی رخ داده اس ت ظه ور گروه ی محقق ان ب ینرش تهای متش کل از روانشناس ان
اوتصاددانان و احلیل گران سیاست های عمومی با عمو ۀ بس یار ب ه مطالع ۀ ش ادکامی اس ت
(  .)Kahneman; Diener & Schwarz, 1999امروزه این احول به حقوق نیز رس یده اس ت .از
سال  2007م .شمار زیادی مقاله و کتا به طب رسیده است که یارتههای عل وم اجتم اعی
دربارۀ شادی را در متن مباحث حقووی به کار گررته است .روی نه ادن ب ه س وی ش ادی در
میان حقوق دانان آنو در ب وده اس ت ک ه بت وان در کن ار ع دالتخ واهی و آزادیخ واهی از
غایت مداری حقووی ممکن دیگری به نام شادیخواهی سخن گرت .رویکرد اولیۀ این دسته از
حقوق دانان اوجیه ضرور اعمال برخی اغییرا در حوزه هایی چ ون حق وق ض مان وه ری
(شبهج رم) (  )Bagenstos & Schlanger, 2007ع دالت کیر ری ( Bagaric & McConvill,
 )2005حقوق نظام راهبری بنگاهها (ش رکته ا) (  )Bagaric & McConvill, 2005و نظ ام
مالیاای ( )Bagaric & McConvill, 2005بوده است.
غرامت شادی؛ این عبار برانگیزاننده که اوانسته است در میان مراهی حقووی برای خ ود
جایی دستوپا کند نخستینبار از سوی یک اوتصاددان در سال 1983م .ابدا شد که در وض یۀ
 Sherrod v. Berryبا موضو وتل خطایی برای کمک به ارزی ابی و اص دیق برخ ی ادعاه ا ب ه
کمک رراخوانده شده بود .کمک در وضیهای که طی آن عموه بر ادعایی کلی مبن ی ب ر غرام ت
زندگی متوری غرامت ازدستدادن لذ زندگی نیز درخواس ت ش ده ب ود ک ه بع دها اوانس ت
مواردی چون جراحت و صدمه را احت عنوان رنج و درد احت پوشش ورار دهد ( Tammelleo,
.)1990: 778
ما می اوانی از اصطمحاای همچون «ضرر یا خسار غیرمالی» « 2خسار غیراوتص ادی»3
یا «خسارا کلی» 4نیز بدون وجود اراو وابل ممحظهای استراده کنی  .نکتهای که باید ب رای
1. Happiness revolution.
2. non-pecuniary loss or damages.
3. non-economic damages.
4. general damages.
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ما روشن باشد این است که این دسته از خسارا در مقایسه با خسار ازدستدادن درآم د ی ا
اموال عینی مقولۀ کاممً متراوای را شکل میدهند ( )Croley & Hanson, 1995: 108همچنان
که در این عبار اأکید شده است:
1
«ما این نکته را درک میکنی که آنچه از آن احت عنوان «خسار ناهویدا» یاد میش ود
یعنی خسارای که به دارایی ثرو یا درآمد ررد وارد نشده است و لذا این وابلیت را دارا نیس ت
که به صور کمی با روشهای مالی و با ارجا به بازار و چرخۀ دادوستد ارزیابی شود .بن ابراین
ما در اینجا با حوزهای وسی و بسیار پیچیده از معیارها روبهرو هستی  .حوزهای که م یخواه د
عیو و نقصان وارده بر جس و روان ررد صدمهدیده و حتی رش ار ع اطری و اض طرا ن اروای
وارده را صر نظر از اینکه آیا لطمهای به دارایی و درآمد ررد صدمهدیده وارد شده است یا خیر؟
بهعنوان خسارای که میبایست مس تقمً جب ران ش ود در نظ ر بگی رد» ( Rogers; Bagińska,
.)Cousy & Droshout, 2001( )2001: 246
2
دادگاههای ایاال متحده و اروپا همواره ادعای جبران خسار ناهویدا را امری وابل استما
دانستهاند .با این حال همۀ این نظامهای حقووی درخصوص روشهای مناس ب ب رای ارزی ابی و
ورائت مالی از مقولۀ درد و رنج به اردیدی عمیق دچار شدهاند ( .)Komesar, 1974: 247ا مش
در جهت پرداخت خسار برای جب ران درد و رن ج دارای ا اریخی طوی ل و بح ثآمی ز اس ت
( .)O'Connell & Carpenter, 1983: 83-109رنج؛ مترادری برای اقویت منری 3یا عذا  4اس ت
که موجب میشود امایلی به متووفکردن ررتاری مشخص در انسان پدید آید اگرچه اقم برای
محرومکردن یا کاهشدادن اوانایی مدعی برای وصول غرامت ش ادی ازک فررت هاش ه ک
نبوده است ( .)Calfee & Rubin, 1992: 371در وضیۀ بوان علیه بلک ول غرامت شادی اینطور
اعریف شده است« :ااوانی برای محدودیتهای ناشی از وصور یا اقصیر مته که بر وابلی ته ای
ررد وربانی برای بهرهمندشدن از خوشی و لذ رعالیتهای معمول در زندگی روزمره وارد ش ده
و به همین ارایب ااوانی برای نااوانشدن وربانی در اعقی ب اس تعدادها عمو هه ا ارریح ا و
سرگرمیهای مربوط به رراغت است» ( .)Bagenstos & Schlanger, 2007گواهی این غرامت به
معنای برآورد ارزش ریالی میزان ضرر ناشی از «ازدستررتن لذ زن دگی» 5ی ا «ازدس تدادن
روابط اجتماعی» 6است ( .)Tinari, 1999این غرامت همهجانبه است؛ یعن ی اینک ه دربرگیرن دۀ
جبران همۀ چیزهایی است که ررد وربانی وابلیت التذاذ نسبت به آنه ا را از دس ت داده اس ت.

1. non-patrimonial loss.
2. Intangible loss.
3. negative reinforcement.
4. punishment.
5. lost enjoyment of life.
6. loss of social relationship.
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غرامت شادی غرامتی «رراگیر» 1است .گزینش برخی لذ ه ای متع ار و معم ول در زن دگی
روزمره و ارجیح آنها به سایر لذ ها از همین دست بممرجح خواهد بود .رراار از اینکه لذ ها
خصوصیتی درخصوص یکدیگر ایجاد نمیکنند عادالنه نیست که در مقام امیز لذ های مه از
آنها که کمتر مه اند خود را مهیای آن بدانی که میاوانی کاممً جای ررد ورب انی بنش ینی و
به جای او دربارۀ اهمیت خوشیها اصمی بگیری  .ای ن غرام ت ا اوانی اس ت ب رای هرآنچ ه از
لذ ها که وربانی اوان بهرهمندی از آن را از دست داده است .حتی در نوعی از ای ن ل ذا نی ز
رجحانی برای یک سلیقۀ بهخصوص وجود ندارد برای مثال کسی که شنوایی خ ود را از دس ت
داده است و وبمً موسیقیهایی در سطح باال و بسیار متعالی گوش میکرده است ب ا ر ردی ک ه
عموهمند به موزیکهای پیشپاارتاده (کوچهبازاری) است هیچ اراوای ندارد .حتی ای ن غرام ت
در مقاب ل ازدس تدادن وابلی ت اح تا أثیر و راردادن دیگ ران نی ز در رواب ط اجتم اعی مث ل
بهرهمندشدن از اوجه و عموۀ دیگری یا زوال برخی ام ایم طبیع ی واب ل ط رح و دسترس ی
است (.)Ingram, 1990: 423

 .2اشکال «گواهی غرامت شادی»
«گواهی غرامت شادی» دربرگیرندۀ هرگونه امشی است که میخواهد ارزشی ریالی بر «رق دان
لذ زندگی» یا هرگونه خسران مربوط به روابط ورار دهد .ادبیا زیادی در این خصوص وج ود
دارد که میاوان به آنها مراجعه ک رد ( .)Ireland; Johnson & Taylor, 1997: 139چه ار ن و
ابتدایی از گواهی غرامت شادی وجود دارد که میاوان درخصوص م وارد ص دما شخص ی ب ه
آنها مراجعه کرد .این چهار نو عبار اند از:
 .1گواهی که بر ررم مسل دانستن اوانایی استنتاج بهای ریالی ساالنه برای «ارزش لذ از
زندگی» با درنظرگررتن زندگی همچون یک ررایند آم اری ب ا س نجش می زان ع دم انطباو ا
کیریت متعار زندگی با وضعیت بعد از ووو آسیب محاسبه میش ود« .اس تعدادهای طبیع ی
زندگی» 2یا «بهای زندگی» 3ارزشی اوتصادی است که به زندگی در کل یا به کلی ت ه ر ارگ ان
زنده اختصاص داده شده است (.)Viscusi, 1993: 31
 .2گواهی پرداخت روزانه 4براساس الگوی مقایسهای که وابل استنتاج از ارزیابی ساالنۀ لذ
زندگی نیست.
 .3الگوی میانگین پرداخت شیوهای است برمبن ای محاس بۀ اینک ه م ردم چق در ب ه ط ور
میانگین برای شادی خود پول خرج میکنند .برای مثال اگر مردم حاضرند مبل سیص د ه زار
1. all encompassing.
2. potency of life.
3. cost of life.
4. Per diem testimony.
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ریال برای خرید عطر هزینه کنند باید جانباز شیمیایی را مستحق دانست که بتوان د ب ه هم ین
میزان پول را برای خرید دستگاه ردیا میزان سموم موج ود در ه وا مث ل دس تگاه آشکارس از
مونوکسیدکربن هزینه کند .اگر مردم انتخا میکنند که یک همبرگر متوسط ب ه ویم ت ص د
هزار ریال خریداری کنند یک جانباز باید بتواند همین مقدار را صر خرید مکمله ای غ ذایی
موردنیاز خود کند.

مناط و مقیاس در حق شادکامی
بحثی که درخصوص اندازهگیری شادکامی مطرح شد این اصور را ایجاد میکند ک ه نم یا وان
شادکامی را به طور روشن اعریف کرد .برخی مانند جرمی بنتام و اوماس هابز ممک ن اس ت ب ر
این باور باشند که شادکامی در جستجوی لذ شور اشتها و اش تیاق نهرت ه اس ت ( & Ryan
 .)Deci, 2001: 145در عوم برخی دیگر ممکن اس ت ای نط ور رک ر کنن د ک ه ش ادکامی در
رضیلت و اجربۀ ارزشمندبودن یعنی اودام به ک اری ک ه درس ت اس ت م أوی دارد ( & Ryan
 .)Deci, 2001عدهای دیگر چنین رکر میکنند که برای برخورداری از شادکامی مه نیست ررد
به لحاظ روانشناختی چقدر احساس شادی میکند و هرگز نباید به ررد اینطور الق ا ک رد ک ه
الزم است از زندگی شادی بهرهمند باشد بلکه آنچه اهمیت دارد این است ک ه او از رهرس تی از
هنجارهای اخموی پیروی کند ( .)Tiberius, 2006: 494عدهای دیگر بر این باورند که شادکامی
در سممت است همانطور که ارسطو آن را  eudaimoniaمیخواند ک ه ب ه معن ای ش کورایی و
اکامل طبیعت ررد بهمنزلۀ موجود انسانی است ( )Tiberius, 2006: 494که در اعادل با طبیعت
میاوان از وابلیتهای خود بهرۀ بیشتر برد (.)Nussbaum, 2000
سیاستمداران ( )Frazer, 1993و بیشتر جامع هشناس ان اس لو و روشه ای گون اگونی را
برای سنجش و اندازهگیری شادی به کار میبرند .رایجا رین ش یوه آن اس ت ک ه از خ ود ر رد
ب همنزل ۀ شناس ا خواس ته ش ود ا ا وض عیت ع اطری و احساس ی خ ود را ب ازگو کن د .روش
خودگزارشدهی مستلزم آن است که سوژه عواطف و احساسا خود را اجربه کند و بهدرس تی
به آنها واکنش نشان دهد ( )Kahneman; Diener & Schwarz, 1999و به ص ور شایس ته و
مناسبی این واکنش را بیان کند .معموالً طی روند گ زارش ش ادی ار راد ب ه درج ا مختل ف
موارقتداشتن یا نداشتن خود را با یکی از این پنج عبار ابراز م یکنن د« :بیش تر جنب هه ای
زندگی من به ایدهآلی که در سر دارم نزدیک است»؛ «شرایط زندگی من عالی اس ت»؛ «م ن از
زندگیام راضی »؛ «من چیزهای مهمی را که در زندگی میخواست ب ه دس ت آوردهام»؛ «اگ ر
من دوباره به دنیا میآمدم اقریب اً چی زی را اغیی ر نم یدادم» ( Krueger & Schkade, 2008:
 )1833اما میاوان از همۀ این جزئیا صر نظر کرد به این صور که برخی جامع هشناس ان
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امش میکنند به سؤالی رراگیرار به منزلۀ جایگزینی برای سؤاال جزئی در راه سنجش می زان
شادی و رراه ذهنی دست یابند .سؤاالای کلی مانند« :این روزها در کل ووتی به اطرا و اکنا
زندگیا نگاه میکنی اا چه حد خود را شاد مییابی؟» «درمجمو آیا میاوانی بگویی که ای ن
روزها خیلی شاد هستی شاد هستی یا شاد نیستی؟» (.)Krueger & Schkade, 2008
برخی رنون پیمایشی وجود دارند که اثر نقشی را ک ه حارظ ۀ ر رد هنگ ام داوری درخص وص
شادی خود ایرا میکند به حداول میرسانند اا احساس بمدرنگ ررد به بیان درآید .در یکی از این
روشها که به  ESMPشهر یارته است به این صور عمل میشود ک ه ب ه ص ور اار اوی و در
زمانهای مختلف طی روز اطمعاای دربارۀ اینکه ررد در حال انجام چه کاری است و در آن لحظ ه
چه احساسی دارد گردآوری و ثبت میشود .اگرچه این شیوه پرهزینه و دشوار است اما در ع وم
ایجاد خدشه در نتایج در اثر مداخلۀ حارظه را در حد چشمگیری کاهش میدهد .باید اض اره ک رد
که در روشی دیگر به نام  DRMامش شده است اا عموه بر اقلی ل اث ر مخت لکنن دۀ حارظ ه در
نتایج بهایی اضاری را که همین اثر بر هزینۀ احقیق ارزون میکند کاهش دهند .جامع هشناس انی
که این روش را به کار میگیرند از شرکتکنندگان میخواهند اا با نگاه به گذشته ا رازی از ارزش
رویدادهای زندگی روزانۀ خود اهیه و ووای و احساس ا خ ود را ط ی ی ک روز زن دگی ب ه ط ور
خمص ه دس تهبن دی کنن د ( .)Krueger & Schkade, 2008ای ن س نجشه ا ک ه برمبن ای
خودگزارشدهی ورار دارند از طریق روشهای مشاهدۀ عینی وضعیت عاطری ررد بهوسیلۀ ناظران
ورزیده اکمیل یا جایگزین میشوند ( .)Larsen & Fredrickson, 1999برخی دیگر از محققان نی ز
برای سنجش رعالیتهای عصبی و ارزیابی شادی رن ون م درن را ب ه ک ار م یبرن د ( Davidson,
 .)2004: 353روشهای خودگزارشدهی بهمنزلۀ برجستهارین مشخصۀ ادبیا موجود درخص وص
شادکامی دادههای پیمایشیاند که راه را ب ه م ا نش ان م یدهن د ام ا بای د خاطرنش ان ک رد ک ه
درخصوص وابلاعتمادبودن و میزان اعتبار آنها نگرانیهایی نیز وجود دارد .برای مثال ای ن س ؤال
پرسیده میشود که آیا واوعاً کسانی که مورد پرسش ورار م یگیرن د ا ا چ ه ح د احس اس و ب اور
حقیقی خود را درخصوص زندگیشان در کل بیان میدارند یا اینکه میپرسند؟.
دریارت «غرامت شادی» برمبنای محاسبۀ «ارزش زندگی چ ون ی ک رراین د آم اری» ای ن
وابلیت را داراست اا موضو ادعای حقووی ورار گیرد .زندگی چ ون رراین دی آم اری م یاوان د
نقش مؤثری در روند برآورد میزان خسار به پول در مقوال مربوط به مس ئولیت م دنی ایر ا
کند .طی چند دهۀ گذشته ادبیا وابل اوجهی درخصوص چندوچون اقوی «خطر م رگ» ب ه
پول شکل گررته است .این ادبیا دربرگیرندۀ «مقادیر مرجعی» است ک ه ب رای ارزی ابی ارزش
زندگی چون ررایندی آماری پیشنهاد شده است.
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 .1انطباقپذیری شادکامی
این اصطمح اشاره به این یارته دارد که اوضا و احوال درونی ررد و رویدادهای خارجی زن دگی
او اثری گذرا در سطح شادی ررد دارند .یعن ی اینک ه امت از آم وزش بهت ر زیب ایی و ث رو
بیشتر لزوماً به معنای برخورداری از شادی بیشتر نیست .معنای دیگر این است که برندهش دن
در ورعهکشی بانک یا از سوی دیگر نااوانشدن در اثر رویدادی ن اگوار اغیی ر عم ده و دیرپ ایی
طی زمان طوالنی در شادی ارراد ایجاد نمیکند .اگرچه شادی کسی که دچار نااوانی شده است
ممکن است برای مد کوااهی اقلیل یابد اما با سپریشدن زمان شادی او ب ه س طح پ یش از
ووو نااوانی بازخواهد گشت .از انتقادا به غرامت شادی براساس این پیشبین ی روانشناس ان
شکل گررته است که در صور نبود بیماریهایی همراه همچون ارسردگی که پیش از ماجرایی
که اصور میشود در کاهش شادی ررد نقش محوری دارد س طح ش ادکامی او ب ا وج ود هم ۀ
نقصان انکارناپذیری که برای وی به وجود آمده است به همان سطحی که پیش از ای ن رخ داد
داشته است بازخواهد گشت .احقیقا بسیاری وجود دارند که نشان میدهند چن ین اغییراا ی
امری نادر نیست .این به آن دلیل است که جنبۀ ذهن ی ش ادکامی ر وقالع اده ع ود کنن ده و
انعطا پذیر است .انسانها چه بخواهند و چه نخواهند در سازگارکردن عاطری خود ب ا اوض ا و
احوال جدید بسیار کارکشتهاند .بر این اساس به نظر میرسد آنچه در حقوق جدید احت عنوان
«غرامت شادی» 1بخش کاممً شناختهشدهای از عناصر سازندۀ محکومبه در صدور احکام وضایی
مربوط به جبران خسار شده است میاواند بعداً از سوی محکومعلیه مورد اعترام ورار گیرد
زیرا برای مثال او خواهد اوانست ادعا کند که در جریان رسیدگی وضایی ب ه پرداخ ت غرام ت
برای جبران رقدان امری محکوم شده است که اصوالً و از ابتدا عود پذیر بوده است.
از سوی دیگر دالیل محکمی نیز وجود دارد برای آنکه بت وان همچن ان از ادع ای «غرام ت
شادی» درا کرد .بایسته آنکه غرامت شادی آنچنان نگریسته شود که نه ب ه خ اطر «رق دانی»
ابدی در لذ زندگی مدعی بلکه به دلیل «وورهای» که در شادکامی او درنتیجۀ نقض اکلیر ی
از سوی مدعیعلیه حاصل شده است موضو حک ورار میگیرد .درست است ک ه روانشناس ی
به ما میگوید شادی پس از چندی به سطحی نظیر آنچ ه پ یش از ای ن رخ داد وج ود داش ت
بازمیگردد اما نقصان آن شادی مخصوص که درنتیجۀ جراحت ص ور ب ه او وارد ش ده اس ت
هرگز بازنخواهد گشت.

نظریههای جبران حق شادکامی
نظریههای ارمیمی و حمایتی به کمک جبران در حق شادکامی شتارتهاند .نظریۀ ابعیض مثبت
1. Hedonic damages.
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و ارمی هنوز ه در اوجیه بروراری سهمیه در دانش گاهه ا ب رای جانب ازان و نی از ب ه اعری ف
حقووی نوین دارد .امروزه اغلب وریب به ااراق کشورهای جه ان مقرراا ی درخص وص حمای ت
مضاعف از سربازان ازکارارتاده یا کهنهس ربازان وض ک ردهان د ام ا در ای ن ب ین انه ا اع داد
انگشتشماری از کشورها همچون ایاال متحدۀ امریک ا و جمه وری اس ممی ای ران ب ه ایج اد
امتیازا و سهمیههای آموزشی برای رراه کردن امکان احصیل این گروه از سربازان در مراک ز
آموزش عالی همت گماردهاند.

 .1تئوری تبعیض مثبت و برقراری سهمیه
در ایاال متحدۀ امریکا امش بر آن بوده است که این امتی از ب ا امس ک ب ه مب انی «ابع یض
مثبت» اوجیه شود .در نظام حقووی جمهوری اسممی ایران این امتیازا آنچن ان ب دیهی ب ه
نظر میرسیده است که وانونگذار خ ود را از ا دارک هرگون ه ا وجیهی ب رای برو راری چن ین
ابعیضی بینیاز میدانسته است ( .)Javid, 2013: 160اصطمح ابعیض مثبت 1درگذش ته ب رای
اوصیف سیاستهایی که هد آن بهبود رراه و آسایش 2گروهه ای ه د وی ژه 3ب ود ب ه ک ار
میررت ( .)Javid, 2013ابعیض مثبت از ژر ارین سیاستگذاریه ای عم ومی در آغ از و رن
بیست بود .این سیاستها مجموعه اوداماای بود در جهت اضمین اینکه متقاض یان ک ار ب دون
درنظرگررتن رنگ نژاد کیش و عقیده 4یا ریشههای ملی استخدام م یش وند .ای ن گ روهه ای
هد عموماً این ویژگی را برمبنای وضعیت و ومی ی ا ن ژادی ج نس دی ن م ذهب و طبق ۀ
اجتماعی 5کس ب م یکردن د ( .)Soni, 1999: 577ای ن سیاس ته ا نوع اً ب ر وض مقرراا ی
درخصوص کار و استخدام دسترسی به آموزش یا ودر سیاسی امرکز داشتند و ای ن او داما
با این استدالل که اینها شیوهای برای جبران ابعیض پیشین 6هستند اوجیه میشدند .اغل ب
کشورهای اوسعهیارته و برخی کشورهای در حال اوسعه سیاس ت ابع یض مثب ت را در پ یش
گررتهاند با این مقصود که سیاستها بهگونهای طرحریزی شوند که «همه در ای ج ای داش ته
باشند» ( )Soni, 1999و به بازی گررته شوند .ابع یض مثب ت امهی دا م ؤثری اس ت ب رای
ارزایش «بهکارگیری» و استقمل اررادی که نیاز به کم ک مض اعف دارن د .همچن ین ابع یض
مثبت «روش جبران خسار مدنی» برای بهبود مستمر وض عیت «گ روهه ای نیازمن د کم ک

 .1این اصطمح معادل رارسی رایج برای  Positive Discriminationدر انگلیس ی بریتانی ایی و
در انگلیسی امریکایی و  Discrimination Positiveدر زبان ررانسوی است.

Affirmative Action

2. Welfare.
3. particular target groups.
4. Creed.
5. Cast.
6. Prior discrimination.
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مضاعف» در حوزۀ استخدام و آموزش است .به لحاظ ااریخی ابعیض مثب ت ب همنزل ۀ «ا دبیر
حقوق شهروندی»  1روشی برای غلبه بر آثار ابعیض پیش ین و ایج اد رت ور در ابع یض ج اری
است .بدینجهت است که آن را «ابعیض معکوس» 2ه میخوانند .یعنی گروههایی که پیشار
مورد ابعیض ورار گررته و از حقووی همپایه با دیگران برخ وردار نب ودهان د ح ال در ش رایطی
دارای رجحان ورار میگیرند و درواو ابعیض در جهتی معکوس به جریان درمیآی د ا ا اع ادل
ازدستررته را به جامعه بازگرداند.
واژهنامۀ جامعهشناسی آکسرورد آن را بهمنزلۀ سیاسته ا و اعم الی م یدان د ک ه ط ی آن
گروههای نیازمند مساعد که در دورۀ زمانی طوالنی در شرایط نامس اعدی (معم والً در ح وزۀ
استخدام و آموزش) ورار داشتهاند احت پوشش اوجها ویژه ورار میگیرند .انس تیتوی برا ون
بلت دانشگاه سیراکوز در گزارشی ب ه دول ت ای التی نیوی ورک ای ن سیاس ته ا را درخص وص
رزمندگان دوران جنگ وابل اعمال دانسته است و اشعار میدارد که ابعیض مثبت ابزاری ب رای
ارزایش استخدام و کاهش وابستگی رزمندگان آسیبدی ده در خ مل جن گ اس ت .ای ن م دل
حمایت مادی و بعضاً معن وی از ایث ارگران و رزمن دگان در اروپ ا و امریک ا اجرب ه ش ده اس ت
(.)Bacchi, 2004: 128

 .2نظریههای عدالت و جبران
به لحاظ معناشناسی ریشۀ حمای ت و ابع یض مثب ت ب ه واع دۀ انص ا آنچن ان ک ه در ادبی ا
حقوقدانان در زبان انگلیسی کهن رایج بوده است بازمیگردد و به مره وم اج رای ع دالت اس ت
مطابق با آنچه در یک وضعیت ویژۀ منصرانه است .به این معنا ابعیض مثبت در مقابل س ختی و
جمودی که پیآیند وانون است و میاواند نتایج خشونتآمی زی هم راه داش ته باش د ایس تادگی
میکند ( .)Skrentny, 1996: 6در اینجا ابعیض مثبت درحقیقت نوعی جبران رقدان شادکامی ب ه
دلیل طبیعی و ذاای یا جنگی و جمعی است ( .)Javid, 2015از منظر اجتم اعی ابع یض مثب ت
بخشی از کار ایجاد اراز و اعادل در بدنۀ جامعه است .کمیسیون حق وق م دنی ای اال متح ده در
سال  1977طی عبارای که در ذیل آمده است درخصوص مرهوم ابعیض مثبت اوضیح میدهد:
«ابعیض مثبت در معنای وسی دربرگیرندۀ اوداماای است رراار از رسخ سادۀ یک ابعیض
که به جهت اصمح وضعیت ابعیض پیشین یا جاری یا پیشگیری از اک رار چن ین وض عیتی در
آینده اختیار میگردند» (.)Foster & Segers, 1983: 143
جامعهشناسانی چون نایجل بنترکیس و جوو رگین ابعیض مثبت را در بیانی مشابه با آنچ ه
در باال آمد چنین ارائه میدهند:
1. Civil Rights Strategy.
2. Reverse discrimination.
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«ابعیض مثبت حامل معنایی رراار از مرهوم سلبی عدم ابعیض اس ت .ابع یض مثب ت ب ه
این معناست که همۀ سازمانها باید بهگونهای ایجابی واطعانه و اهاجمی به حذ کلیۀ م وانعی
بپردازند که از دستیابی گروههای گررتار ابعیض ویژه به حق ووی براب ر در اش تغال و آم وزش
جلوگیری میکنند» (.)Brickman; Coates & Janoff-Bulman, 1978: 5
نظریهای که به طور گسترده برای اصدیق و حمایت «ابع یض مثب ت» ب ه ک ار م یرر ت
«عدالت ارمیمی» 1بود .طبق این نظریه میبایست ااوان آنچه از مردم آسیبدیده ستانده ش ده
است از طر آنان که مسئول و از جراحتهای آنها سود بردهاند بهگونهای که منصرانه باش د
پرداخت شود .بدینجهت است که نجل آن را «ابعیض جبران ی» 2م یخوان د .ن وعی «ابع یض
معکوس» 3که در آن جای وربانی و عامل بیعدالتی با ه عوم میشود.
مبنای اصلی در غرامت شادی جبران خسرانی است که به دلیل اقصیر یا وصور مدعیعلی ه
بر اوانایی ررد در اجربۀ کامل خوشی و لذ زندگی وارد شده است.
برآورد مسئولیت خارج از ورارداد یا ضمان وهری شامل سنجش همه جانبه ای از سودها
و زیان ها نیست بلکه «غرامت ازدست دادن لذ و امت از زن دگی» 4بای د برحس ب ح ق
مدعی بر آزادی از صدمۀ ایجادشده بهوسیلۀ اقصیر مدعیعلیه یا وصور مدعیعلیه از ایرای
اکلیری مبنی بر مراوبت از مدعی ادراک شود .سیاست حمایت از جانبازان ک ه بارو های از
آن را می اوان در سهمیۀ درنظر گررتهشده برای آن ها در ورود ب ه مق اط احص یلی ع الی
مشاهده کرد سیاستی مبتنی بر ایجاد ابعیضی نوین در جامعه براساس ارکیک میان آن ها
که به جبهه ررتند و آن ها که به جبهه نررتند نیست بلکه به دنبال ای ن اس ت ک ه ار راد
احت شمول عنوان جانباز در جریان استخدام آموزش ارری و اروی شایستگی خود را بر
وبول و ایرای نقش درخور در بازی جامعه از دست ندهند .ای ن او داما ن ه ب رای ایج اد
ابعیض که برای جلوگیری نسبی از بهوجود آمدن اشکال ن وین ابع یض در اقس ی من اب
شادی در جامعه است .برای مثال درخصوص سهمیۀ ذکرشده می اوان استدالل موارق خود
را بر چندین ررم استوار کرد:
 .1در سالهای جنگ احمیلی عدۀ بسیاری از شهروندان برای درا از میهن به جبهه ررت ه
بودند و از امکان احصیل محروم شده بودند.
 .2برای سالها وضعیتی دوگانه بر کشور حاک شده بود .عدهای در حال اکمیل احص یم
خود بودند درحالیکه این امکان در سایۀ ایثار و جانبازی عدهای دیگر که از زن دگی خ ود و در
پی آن از احصیل و حق اوسعۀ رردی خود گذشته بودند مهیا شده بود.
1. Compensatory justice.
2. Compensatory discrimination.
3. reverse discrimination.
4. damages for the loss of enjoyment of life.
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 .3این مسئله به مأموریت اصلی دانشگاه که رراه کردن ررصتی برابر ب رای احص یل اس ت
صدمه زده بود.
 .4جبران این نقیصه موجب اصویب وانون اخصیص سهمیه به ایثارگران و جانبازان شد.
به همین دلیل نمیاوان دویقاً ابعیض مثبت را بهمنزلۀ سیاس ت برمبن ای نظری ۀ ع دالت
ارمیمی استوار کرد زی را براس اس هم ین نظری ۀ ع دالت ارمیم ی ار او ریزیک ی و ذهن ی
نمیاواند بنایی برای ایج اد ابع یض مثب ت درخص وص درخواس ت ب رای اص دی ی ک پس ت
بماصدی  1ارری  2انتقالی و ررصت آموزشی 3باشد.

 .3نقد تئوری تبعیض مثبت و عدالت ترمیمی
ابعیض مثبت که اساس آن عدالت ارمیمی است برای جبران خساراای اس ت ک ه ب ه وربانی ان
بیعدالتی وارد آمده است .شاید این سیاست بعضاً «چارۀ وومی جنسی نژادی یا حتی زب انی»
برای «مسئلۀ مشابه» در همین زمینه است حتی زمانی که شاید موضو مادی یا رردی اس ت
اما در جامعه محقق شده باشد در این صور :
 .1به گروهی ویژه از مردم وارد شده است که وابل اشخیص از سایر آحاد جامع هان د مث ل
اولیت بومی.
 .2در یک دورۀ ااریخی این خسارا وارد آمده است.
 .3این خسارا ناشی از یک ساختار و برنامه مشخصاند.
 .4از سوی کسانی جبران میشود که خود مراکب بیعدالتی شدهاند.
 .5کسانی که مراکب بیعدالتی شدهاند باید زنده باشند اا برای دیگران جبران کنند.
به بیان دیگر در هر مورد از موارد عدالت ارمیمی ما کسی را داری که م ورد آس یب واو
شده است (وربانی) شخصی که مراکب این آسیب شده اس ت (ورب انیکنن ده) 4و آس یب واب ل
سنجش که باید بهوسیلۀ وربانیکننده به حالت اول بازگردد (اعاده شود) .پ س هرگ اه ط ررین
چنین ماجرایی وابل شناسایی و زنده باشند و جزئیا آسیب روشن باشد راهحل مشخص است
( .)Waldron, 1992: 4-48حال اگر این وربانیکردن ب ه ص ور س اختاری و ط ی دورۀ نس بتاً
طوالنی ااریخی به ووو پیوسته باشد آنچنانکه گ روه ورب انی و مس بب ب یع دالتی مش خص
نباشند آنگاه ابعیض مثبت بهمنزلۀ راهکاری برای رر مظاهر و عوارم بیعدالتی عمل خواه د
کرد .در اینجا جبران بر عهدۀ دولت به نمایندگی از عموم مردم است.
1. Vacancy.
2. Promotion.
3. training opportunity.
4. Victimizer.
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اما همیشه اینگونه نیست اغلب در ابعیض مثبت برای بازگرداندن شادکامی شخص ی و ن ه
لزوماً بیعدالتی سیس تماایک اس ت .در وض عیت جنگ ی ی ا هنگ ام جن گ ار راد ب ه دو روش
داوطلبانه و اجباری به جنگ میروند و در هر دو صور وصد اصلی درا از جم اس ت .جم
بعد از جنگ نسبت به جبران نقصان یا معلولیتی که رزمنده را از ی ک ر رد طبیع یب ودن ج دا
کرده است مسئول است .در اینجا شیوۀ جبران در والب ابعیض مثب ت انه ا م یاوان د ص ور
مادی یا عینی را پوشش دهد حال آنکه جبران معنوی اقریباً محال است و ررد جانباز هیچگ اه
شادکامی پیشین را به دست نخواهد آورد هرچند همواره او را ودر دانند و بر ص در نش انند .در
ادبیا دینی و ارزشی مثل جانبازان و آزادگان جنگ احمیلی عراق علیه ای ران و م وارد مش ابه
آن انها نوعی القین شخصی یا اصور دینی و الهی ب ا درنظرگ ررتن جب ران اخ روی و معن وی
میاواند ااحدودی اینان را اسلی دهد .چنین امکانی برای سایر معلوالن و مصدومان جنگه ای
متعار همواره ناممکن است .در این میان اعهد شهروندی و جمعی ارراد جامع ه بیش تر نق ش
حمایتی دارد اا ارمی حقوق طبیعی .لذا ابعیض مثبت نیز در بهترین حالت اجرایی انها نوعی
اکری است و نه ارمی  .شاید در آخر بتوان از این ررضیه کمک گررت که شادکامی ازدستررته
برای جانبازان یا معلوالن جنگها اقریباً جبرانناپذیر است.

نتیجهگیری
وربانیان جنگهایی همچون نبرد ایران و عراق و وربانیان جنگهای اروریستی در جهان معاص ر
از حقوق طبیعی محروم شدهاند .بانیان این رنج برای آنانکه در وید حیا میمانند همواره نماد
شیطانند اما ایثارگران اع از اسیران و معلوالن برای همۀ شهروندان نماد ررشتگان م دنیتان د.
همانگونه که جبران حق طبیعی ازدستررتۀ این وربانیان برای رسیدن ب ه ش ادکامی متع ار
مقدور نیست امش شهروندان و دولت نیز برای ستایش از این وربانیان هیچگاه ک اری نخواه د
بود .با این حال حقوق طبیعی میاواند در حق وق متقاب ل ش هروندان ااح دودی جب ران ش ود.
براساس نظریۀ «همگرایی منار » 1اگر گروهی از شهروندان جایی در «ای » نداشته باشند و ب ه
حاشیه رانده شوند این همۀ شهرونداناند که روابت را واگذار کردهاند .ام روز اگ ر حمای ته ای
الزم از «جانبازان و ایثارگران» به عمل نیاید آنگ اه انگی زهه ای در ا از ش هروندان در جامع ه
رروکش خواهد کرد .به عبار دیگر میاوان گرت که حمایت از جانب ازان و ایث ارگران او دامی
در جهت «حقوق شهروندی» سایر شهروندان است اا در سایۀ وجود روحیۀ ایثارگری و جانبازی
در جامعه حس ناامنی کاسته و زیستن در جامعهای بیدرا به اطمینان از وجود نس لی آم اده
برای درا بدل شود .شهروندی که احساس اعلق کند در صور جن گ انه ا نخواهن د مان د و
1. Interest Convergence.
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شهروند جسوراری خواهد شد .درواو هرگونه امتیازی که برای جانبازان و ایثارگران در و وانین
کشورها پیشبینی شده است اودامی شهروندی است در جهت منار بلندمد سایر شهروندان
بهطوریکه میاوان گرت اعمالنکردن ووانین حمایتی بهنوعی نقض حقوق شهروندی عامۀ ارراد
جامعه است .در عین حال نظریههای رایجی ه چون «ابعیض مثبت» ی ا «ابع یض ارمیم ی»
وادر به اوضیح مسئلۀ شادکامی ازدستررته نیستند .اینان بیش تر ب ه حمای ت و ار او م ادی
اأکید دارند درحالیکه حق شادکامی لزوماً مادی نیست .برای ابیین آن شاید به وجود ووانینی
مرابط و بیشتر غایتمدارانه و انسانشناسانهار در حقوق نیاز داری اا هد نهایی وانون را رراار
از صر محبت و جود در والب عدالت طبیعی ببیند غایتی که همۀ جستجوهای بش ری ب ه آن
خت میشود .برای همین گرته شد که ابعیض مثبت نیز در بهترین حالت اجرایی انه ا ن وعی
اکری است و نه ارمی زیرا عممً شادکامی ازدستررته ب رای جانب ازان ی ا معل والن جن گه ا
جبرانناپذیر است .بنابراین اوسعه ی ا اع دیل و وانین ب همنظ ور ا أمین ش ادکامی ش هروندان
میاواند غایت دومی برای حکومت باشد .شادکامی اولیه ب همنزل ۀ ح ق طبیع ی هرچن د ب رای
معلوالن و جانبازان یا برای آزادگان رؤیایی شیرین است اما نمیاواند و نباید مان جبران شادی
و سعاد در اشکال دیگر شود .با اوجه به اوان دولت در ارزیابی اولویته ا در پرداخ ت غرام ت
شادی میاوان همواره ن وعی نوس ان در روشه ای جب ران را بس ته ب ه ن و جامع ه و غای ت
وانونگذار آن در نظر داشت .برای اینکه همواره درجهای متوسط از شادکامی در جامع ه حر ظ
شود رراموشنکردن حق طبیعی شادکامی برای ایثارگران ضروری است ضمن اینکه این مسیر
نیازمند رویکردهای نوین به حقوق اساسی نیز است.
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