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 چکيده
 این مطلوب تحقق عدم دلیل به برخی. است حقوقی و فقهی قواعد و احکام هدف انصاف و عدالت

 احکام دادگستری، قضات و فقها تا نموده اند، ارائه  قاعده ای صورت به را آن حقوق، و فقه در هدف

 شرع از مستقل آن ها عقل که را چه هر و کنند ارزیابی آن با را حقوق و فقه در موجود قوانین و

 انصاف و عدل مقتضی که آن گونه را احکام و قوانین و نهند کنار بیابد، انصاف و عدالت با مخالف

 درک به قادر بشری عقل که است استوار مبنا این بر قاعده ای چنین اثبات. نمایند صادر می دانند،

توجه به اصل انصاف و ارتباط ان با قاعده  است. درپژوهش حاضر ضمن عدالت مصادیق اکثر یا تمام

فقهی و حقوقی ، ضمن پاسخ به  سواالت مطرح شده با بهرگیری ازکتب و مقاالت و پایان نامه های 

مختلف با روش تحلیل و توصیفی سعی بر نگارش موضوع برامدیم . شایان ذکر است که پژوهش 

مستقل و مجزا تا به حال در هیچ زمینه ای  حاضراز نظر جزایی با کمبود منابع روبرو بوده ، بطور

 مطرح نگردیده است.

 

 انصاف، عدل، فقه امامیه ، قوانین جزایی  :يديکل واژگان
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 اماميه فقه در آن بررسی حقوق جزاي ایران و در انصاف اصل رعایت
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 مقدمه

 

 قانون،) حقوقی منابع دیگر با یا و تنهایی به معامله طرفین میان اختالف بروز صورت در که است حقوق کلی اصول از یکی انصاف،        

 کلی اصول همین اساس بر فیمابین اختالفات و گیرد می قرار استناد مورد داور، یا قاضی به ارجاعی منازعه رفع برای...(  و عرف انسیون،کنو

 شرکت یک و سو یک از دولتی شرکت یا دولت یک میان منعقده قراردادهای در بویژه شروط گونه این. گردد می فصل و حل حقوقی

 و دهد می مساوی سهم همه به که است ای قاعده انصاف شده؛ گفته انصاف تعریف شوند، در می یافت یگرد سوی از خارجی خصوصی

 حقوقی قواعد گرفتن نظر در بدون و وجدان بدون دعوی یک فصل و حل معنای به محکمه در آن اجرای و کند می رعایت را همه حقوق

 :دارد وجود عقیده دو ویژگی های این قاعده ،در خصوص  عدالت با توجه به شرح اوصاف و 1. است موضوعه

 .بگیرد نظر در را دیگران احساسات و عقاید باید قاضی انصاف قاعده طبق بر رای صدور برای آن، موجب به که ای عقیده.1

و  2.است کافی او یشخص وجدانیات و احساسات به رجوع منظور این به و بیابد را ذاتی عدالت اصول باید قاضی آن موجب به که ای عقیده.2

 را فقهی قاعده یک ویژگی که آنجا از اما است نرفته کار به حقوقی قاعده یک عنوان به ایران حقوق در انصاف باید این را مدنظر قرارداد. که

 هدف. نیست خاصی شرایط سری یک به بسته ، است دارا دایمی و کلی بصورت را های ویژگی و گیرد، قرار تجدیدنظر مورد بایست می دارد

در  3.است آور الزام. کند می پیدا معنا انصاف مفهوم جامعه در که معنا بدین است اجتماعی. است اجتماعی روابط تنظیم و نظم ایجاد آن

امامیه  فقه در آن بررسی و جزایی امور در انصاف اصل پژوهش حاظرمهم ترین هدفی که شاکله تحقیق وبررسی نگارنده میباشد. رعایت

.که در این باب ضمن بررسی اصل مذکور و پاسخ به سواالت مطرح  شده ، بصورت تحلیل و توصیفی با ابزار فیش برداری و به روش میباشد

 گرداوری مطالب بصورت کتابخانه ای به یک نتیجه گیری اصولی در جهت نوشتار حاظر  دست یابیم.

 . طرح مساله :2

 که آمده پدید آدمی ذهن در زمانی از باید مفهوم این القاعده علی. است حقوقی اصطالح رینت قدیمی انسان تمدن تاریخ در انصاف و عدالت

 میتوان بنابراین. است عدالت از مفهومی متضمن جمعی و فردی زندگی سطح در بهزیستی چراکه بود؛ زیستن ی شیوه بهترین دنبال به او

 با اصطالحی بعد به سیزدهم قرن فقهای میان در 4.است بوده استوار عدالت از مفهومی براساس جوامع سازماندهی القاعده علی که کرد ادعا

. است نزاع موارد در تنصیف به حکم آن از مراد زیرا شد؛ مطرح که است معنایی از اخص البته که یافته رواج انصاف و عدل یقاعده عنوان

 که فردی اولین 5.است گشته استنتاج شده، بیان نزاع موارد در فقهی و روایی متون در که تنصیفی به حکم از و بوده اصطیادی که ای قاعده

 اند کرده استفاده قاعده این از کالمشان در نحوی به ایشان البته باشد؛می جواهرالکالم صاحب برده، کار به را قاعده این خود فقهی کتاب در

 به نمود، جستجو فقه متون در هرچه نگارنده  که است حالی در ؛اینرسد می نظر به فقهی متون در مستعمل و آشنا کامالً ی قاعده یک که

 این خود اصولی کتاب در طباطبایی آقاضیاء مرحوم ایشان از بعد. نیافت دست فقهی مکتوبات در " قاعده "ی تسمیه با قاعده این از گزارشی

 و عدل یقاعده که کسی اولین. اندکرده خودداری اعدهق کامل توضیح از و نموده کلی مطرح و مجمل خیلی صورت به هم باز  را قاعده

 این فقهی، قواعد کتب از برخی در ایشان از بعد و 6باشدمی تحریرالمجله صاحب الغطاء کاشف آل مرحوم است، کرده بیان مستدالً را انصاف

 به قریب عمل مورد آن مضمون و7است شده ذیرفتهپ فقها توسط قاعده این اجماالً اگرچه. است شده ذکر مستقل یقاعده یک عنوانبه قاعده

 انتقادات آن اجرای قلمرو در فقها از برخی ولی اند،کرده صادر حکم قاعده این به استناد با متأخر فقهای از بسیاری و گرفته قرار فقها اتفاق

 .اندبرده سؤال زیر را آن وجود اصل که حدی تا نموده، زیادی

                                                           
 .61،ص1386 فقهی قاعده مثابه به مهدی مهریزی، عدالت  .1
 .52،،ص1386عدالت در آرای قاضی  گیتی، خسرو . 2
 685،2ص ،2 جلد حقوق، فلسفه ناصر، .کاتوزیان، 3
 و است    پایمردی و صلح حقوق که اجتماعی حقوق در توزیعی عدالت.....  است عدالت تحقق راه در کوشش حقوق»: گوید می باره این در گورویچ ژرژ 4

 حسن ترجمه حقوقی، شناسی جامعه بر درآمدی گورویچ، ژرژ]« .یابد می انعکاس است، معادله و تحدید و جنگ حقوق که فردی حقوق در تعویضی عدالت

 [25 و21صص ،1352اجتماعی، تحقیقات و مطالعه همؤسس تهران دانشگاه: تهران) حبیبی،
 .39،ص1424اللنکرانی،  5
 .105: 1359الغطاء، کاشف 6
 .140:  1364الخوئی، 7
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 صورت به را آن حقوق، و فقه در هدف این مطلوب تحقق عدم دلیل به برخی. است حقوقی و فقهی قواعد و احکام هدف انصاف و عدالت

 آنها عقل که را چه هر و کنند ارزیابی آن با را حقوق و فقه در موجود قوانین و احکام دادگستری، قضات و فقها تا نمودهاند، ارائه  ای قاعده

 در اما. نمایند صادر دانند، می انصاف و عدل مقتضی که آنگونه را احکام و قوانین و نهند کنار بیابد، افانص و عدالت با مخالف شرع از مستقل

 وحقوق فرد اصالت مکتب طرفدار که حقوقدانی از دسته آن دارد؛ وجود نظر اختالف توزیعی یا است حقوق هدف معاوضی عدالت که این

 عدالتی ایجاد حقوق هدف که اند عقیده براین دانند، می افراد آزادی ساختن اهنگهم را حقوق وظیفه ی که جا آن از هستند، فردی

 .8است حاصله زیان و سود و شده مبادله اموال بین تعادل تأمین هدفش فقط و ندارد افراد نیازمندی و شایستگی به توجهی است، معاوضی

 مسئله و  پرداخت خواهیم امامیه فقه در آن بررسی و جزایی امور در انصاف اصل رعایت بررسی به پژوهش این در شد ارائه که توضیحاتی

 که داد خواهیم پاسخ سوال این به و. بود خواهد امامیه فقه در آن بررسی و جزایی امور در انصاف اصل رعایت چگونگی پژوهش این اصلی

 است؟ چگونه اسالمی حقوق و امامیه فقه در انصاف جایگاه

 .  پيشينه تحقيق:3

 بحث این مستقالً کتب از یک هیچ در ولی شده، مطرح ایران حقوق در انصاف جایگاه پراکنده صورت به مختلف کتب در نیز حقوقی ثحی از

 کتب در نیز حقوقی حیث از .است گرفته قرار بررسی مورد مستقل و تفصیلی صورت به حاضر پژوهش در و است نگرفته قرار مطالعه مورد

 نگرفته قرار مطالعه مورد بحث این مستقالً کتب از یک هیچ در ولی شده، مطرح ایران حقوق در انصاف ایگاهج پراکنده صورت به مختلف

 این در نیز هایی رساله و ها نامه پایان سو دیگر از .است گرفته قرار بررسی مورد مستقل و تفصیلی صورت به پژوهش حاظر در و است

 : نمود تقسیم دسته ود به را ها آن توان می که دارد وجود موضوع

 در عدالت جایگاه"متوان ازجمله که شده انجام اخالقی و دینی های ارزش در آن جایگاه و ماهیت عدالت، ی زمینه در که هایی پژوهش. 1

 ، "میاسال حقوق در آن تطبیقی بررسی و جزایی عدالت" ، "ایران حقوق در عدالت بر مبتنی های راه بررسی"، " معامالت احکام استنباط

 .برد نام را  "اخالقی های ارزش و عدالت" ، "اسالم سیاسی ی اندیشه در عدالت" ، "دادگرایی و خردگرایی"

 و حقوق در انصاف جایگاه" ، "خصوصی حقوق در آن نقش و انصاف" مانند است؛ گرفته صورت انصاف محوریت با که هایی پژوهش. 2 

 عدالت بودن قاعده به ای اشاره خود، دکتری ی رساله در موال پور آقای ؛ "المللی بین اختالفات حل در آن جایگاه و انصاف" ، "ایران قانون

 عدالت بودن قاعده به اجمالی صورت به آن ضمن در و بوده عرفی عدالت دیدگاه نقد هدفشان تنها ظاهراً ایشان ولیکن نموده انصاف و

 که حالی در. اند ننموده آن ثمرات و آثار و قاعده این ی ادله یا و نظریات دیگر نقد و طرح یا بحث مبانی به ای اشاره دیگر و پرداخته

 ی جنبه از. است گذاشته بررسی و نقد به را ها دیدگاه این تمام مبنایی صورت به موجود، نظرات تمامی طرح ضمن در حاضر پزوهش 

 نشده، ارزیابی مبنایی صورت به اوالً ،ولی گرفته قرار بررسی مورد انصاف جایگاه نوعی به ها نامه پایان و ها رساله این در چند هر نیز حقوقی

 است. شده گرفته نظر در جنبه دو هر  مقاله این در و است نشده پرداخته قاعده فقهی ی جنبه به ثانیاً

 . سواالت پژوهش :4
 چیست؟ امامیه فقهای نزد در مبانی انصاف و عدالت و مفهوم -1

 است؟ استوار ای پایه چه بر اسالم جزایی حقوق در دالتانصاف وع مبانی و مفهوم -2

 . فرضيات پژوهش:5
 .دریابد را عدالت مصادیق تواند می عقل و است عقل وسیله ی به درک قابل انصاف مفهوم -1

 ندارد؛ وجود اژهو دو این میان تفاوتی و می شود برده کار به معنا یک در انصاف با ذیحق حق اعطای معنای به عدالت اسالمی حقوق در - 2

 .است متفاوت انصاف با است موضوعه قانون به عمل عدالت از منظور اگر البته

 انصاف گفتار اول : معناشناسی

 : انصاف لغوي تعریف 1-1
. است  10وقسط عدل براساس معامله و  9حق اعطای مساوی، قسمت دو به کردن نصف معنای به و ،"نصف" ی ریشه از عربی، واژه ای انصاف

 او به اندازه همان به اینکه مگر نگیرد، خود مقابل طرف از منفعتی و سود که است این منصفانه یمعامله از منظور که آمده لغت کتب رد

                                                           
 .442ص سوم، جلد ، 1389، . کاتوزیان، 8
 سهامی: تهران) حقوق، علم ىدمهمق کاتوزیان، ناصر ؛15 -30ص( م،1995العربیة، دارالنهضة: بیروت) القانون، الی المدخل المنصور، حسین محمد. ک.ر  9

 .54 – 49صص( هجدهم ،چاپ1373 انتشار،
 .1432 ص ،4 ج پیشین، الجوهری، حماد بن إسماعیل ؛ 331 ص ، 9 ج  پیشین، منظور، ابن الدین جمال ؛ 500 ص ،12 ج پیشین، الزبیدی، مرتضی  10
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 را خود که گونههمان اگر کلی طوربه و.  11کند ضرر مقدار همان نیز او اینکه مگر نرساند، مقابلش طرف به ضرری هیچ و برساند سود

. "الحق تمام اعطاء": دارد مفهوم یک به بازگشت معانی این تمام .12 است منصف او که گویند بدهد حق دیگری به انددمی حق مستحق

 .است شده ارائه ظلم آن نقیض یواژه از که است معنایی مطلب، این مؤید

 در چیز یک قراردادن " را ظلم اصلی معنای شناسان لغت اکثر   13.است شده معرفی انصاف مقابل در ایواژه عنوان به لغت کتب در ظلم

 مطرح واژه این فرعی معانی عنوان به نیز را  16"حد از تجاوز و تعدی"و  15 " دیگری حق گرفتن "البته و اندنموده بیان  14 "جایگاهش غیر

 توانمی زمانی که رسدمی نظر به نکته این است، شده مطرح انصاف از که معانیی و ظلم یواژه حقیقی معنای گرفتن نظر در با 17.اندنموده

 تمام رعایت با و وکاست کم بی او حق تمام که رساند، حقش به است، سزاوار که گونهآن را او و داد قرار خودش جای در را فرد یک حق

 .شود ادا جوانب

 .می شود مطرح انصاف تعریف بهترین عنوان به  18"را حقش حقی ذی هر دادن " تعبیر رواین از

 رسیدن نیمه به کردن، حق احقاق نمودن، صداقت دادکردن، کردن، عدل راستی، مروت، نیمه، نصف، معنای در واژه این نیز فارسی زبان در

  19.است رفته کار به گرفتن را چیزی نیمة و

 20.باشدمی fairness ،evenhandedne،impartiality ،Equity انگلیسی زبان در انصاف معادل

   :آیات رد انصاف معناي  1 -2

 یواژه 21.است شده استعمال آیات از برخی در نیمه معنی به "نصف" یواژه فقط و نرفته کاربه قرآن از ایآیه هیچ در آن مشتقات و واژه این

 22:می شود اشاره نمونه چند به اینجا در که شده استعمال متفاوتی معانی با کریم قرآن در بارها( انصاف نقیض عنوان به) ظلم

 حدود، از تجاوز یا گناه هرچند گویند، ظلم گناه به رواین از ؛« 23نَفْسَهُ  ظَلَمَ  فَقَدْ اللَّهِ حُدُودَ یََتعَدَّ مَنْ وَ»: وحق حدود از تجاوز و تعدی .1

 .  24باشد کم بسیار

  25«نَهَراً خاِللَهُما ناَفجَّرْ وَ شَیْئاً مِنْهُ تَظْلِمْ لَمْ وَ أُکُلَها آتَتْ الْجَنَّتَیْنِ کِلْتَا»: نقصان .2

                                                           
 .200 ص ،3 ج پیشین، آبادی، الفیروز مجدالدین ؛322 ص ،4 ج پیشین، . الطریحی،11
 ؛1432ص ،4 ج پیشین، حمادالجوهری، بن إسماعیل ؛331 ص ،9 ج پیشین، منظور، ابن الدین جمال «لنفسک تستحقه کالذی الحق من تعطیه أن» . 21

 .246 ص ، 4 ج پیشین، الزکریا، فارس بن أحمد
 . 172ص.(  اول چاپ ق، ه1412 ، اإلسالمی النشر مؤسسة: قم) بیات، اهلل بیت تنظیم اللغویة، فروق العسکری، هالل . أبو31
 ص( اول چاپ ،1408 العلمیة، الکتب دار: قم) الجبوری، اهلل عبد تحقیق الحدیث، غریب قتیبه، ابن مسلم بن عبداهلل]  " موضعه غیر فی الشیء وضع .41

 .[468 ص ،3 ج پیشین، ، الزکریا فارس بن أحمد الحسین أبو ؛1977ص ،5 ج  پیشین، الجوهری، حماد بن إسماعیل ؛202
 .163 ص ، 8 ج پیشین، الفراهیدی، الخلیل .51
 .161 ص ، 3 ج پیشین، األثیر، ابن .61

 یا و نقصان که باشد صورت این به است ممکن موضعش غیر در چیز یک قراردادن حقیقت در که است این است اصل آن بر فرع معانی این کهاین علت 71.

 " موضعه غیر فی الشیء وضع" نوعی دو هر دیگری حق اخذ و حد از تجاوز ولذا ؛ کند تجاوز شیء آن مکان یا زمان از یا کند ایجاد شیء آن در ایزیاده

 [316 – 315 صص پیشین، األصفهانى، الراغب. ک.ر. ]است
 حقه. حق ذی کل اعطاء .81

 .2319 ص ، 4 ج و 427 ص ،1ج پیشین، نفیسی، اکبر علی ؛ 381 ص ، 1ج پیشین، معین، محمد91.
 .513و 543 و 796صص  پیشین، دیگران، و شناس حق محمد علی .02
( 25:  النساء) «اْلعَذابِ مِنَ  الُْمحَْصناتِ عَلَى ما نِصْفُ فَعَلَیِْهنَّ بِفاحِشَة   َأتَیْنَ فَإِنْ ( »12:   النساء« )  وََلدٌ لَُهنَّ یَکُنْ َلمْ ِإنْ َأزْواجُکُمْ تَرَکَ  ما نِصْفُ  لَکُمْ وَ. »  .12

 (20:   المزمل« )  ثُلُثَهُ وَ نِصْفَهُ  وَ اللَّیْلِ ثُلُثَیِ مِنْ أَدْنى تَقُومُ  َأنَّکَ یَْعلَمُ َربَّکَ  اِِِنَّ»
 أنّ شکّ ال و نَفَْسهُ ظَلَمَ فََقدْ هِاللَّ  ُحدُودَ یَتََعدَّ َمنْ وَ سبحانه قال کما الّله حدود عن التعدی أو موضعه، غیر فی ءالشی وضع أو الحقّ  انتقاص إمّا الظلم أنّ 22

 محمد]«  نواهیه و أوامره هی الّله حدود ألنّ الّله، حدود عن تعدّ و موضعه، غیر فی ءللشی وضع و للحقّ نقص و الطاعة، و االستقامة عن خروج الصغیرة فعل

 (.89: ص ،1ج( اول چاپ تا،بی ،المعراجی مکتبة: تهران)  الگلپایگانی زادهشریف باقر محمد محقق األحکام، آیات األسترآبادی، إبراهیم بن علی بن
 1: الطالق 32.
 الذنب وفى الکبیر الذنب فی یستعمل ولهذا التجاوز من یقل وفیما یکثر فیما ویقال ، الدائرة نقطة مجرى یجرى الذی الحق مجاوزة فی یقال . والظلم42

 «الظَّالِمینَ مِنَ فَتَکُونا الشَّجَرَةَ هِذهِ تَقْرَبا ال وَ شِئْتُما حَیْثُ رَغَداً مِنْها کاُل وَ  الْجَنَّةَ زَوُْجکَ وَ َأنْتَ  اسُْکنْ آدَمُ یا قُلْنا وَ ظالم تعدیه فی آلدم قیل ولذلک الصغیر

 هُمْ وَ  دُونی ِمنْ أَوْلِیاءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُوَنهُ أَ َربِّهِ  أَْمرِ َعنْ َففَسَقَ الِْجنِّ ِمنَ کانَ إِْبلیسَ إِالَّ فَسََجدُوا لِآدَمَ اسُْجدُوا ِلْلماَلئَِکةِ ُقلْنا إِذْ وَ  ظالم إبلیس وفى[ »35: بقرة]

 .316 ص پیشین، األصفهانى، الراغب« .بعید بون الظالمین بین کان وإن[ »50:الکهف] «بََدالً ِللظَّالِمینَ بِْئسَ عَدُوٌّ لَکُمْ
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   26«.مُهْتَدُونَ هُمْ وَ الْأَمْنُ لَهُمُ أُولئِکَ بِظُلْم  إیمانَهُمْ یَلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَّذینَ» : شرک .3

 آیه 200 به قریب که طوری به داده، اختصاص خود به آن مشتقات و واژه این از را استعماالت بیشترین اول معنای معانی این بین در البته

 .است شده برده کار به معنا این در

 روایات: در انصاف معناي 1 -3
 کامل اعطای معنای به روایات این در انصاف یواژه. است شده وارد بسیاری سفارشات منصفانه رفتار مورد در )ع( ائمه احادیث و روایات در

 کامل و اتم مصداق عنوان به و رفته کاربه عدل یواژه با که زمانی یکی دهکر جلوه صورت دو به معنا این .باشدمی آن از نگذاشتن کم و حق

 که است این حاکم عدالت از:» روایت این نظیر  است؛ شده استعمال ظلم مقابل در انصاف احادیث گونهاین در. است شده معرفی عدل

 عبارت به بدهد؛ دیگران به پسنددمی خود برای که گونهآن را حق شده امر که مواردی در دوم   27.« بپرهیزد ظلم از و کند حکم منصفانه

 شمار به جمله این از اند،نموده مطرح تعصب و حمیت مقابل در را انصاف که روایاتی. بپسندد دیگران برای پسندد،می خود برای چهآن دیگر

 خود برای کهآن جز چیزی به که ایگونهبه مردم به دادن فانصا را اعمال باالترین از یکی( السالم علیه) صادق امام نمونه برای.  روندمی

 لغوی معنای یکننده بازگو حقیقت در موارد این تمام شودمی مالحظه که گونههمان.  اند دانسته نشود، راضی ها آن برای پسنددمی

 که دهدمی ایگونهآن را حق کند، عمل بخواهد خودبینی و تعصب از دور به فرد کهزمانی زیرا باشد؛می -"حقه حق ذی کل اعطاء"-انصاف

 او برای پسنددمی خود برای که گونه همان و داده قرار مقابل طرف آن جایبه را خود زمان این در یعنی شود؛ داده او خود به دارد دوست

 است معانی جمله از   " موضعش غیر در شیء دادن قرار و حق از تجاوز انحراف،" سو دیگر از.  دهدمی کامل و تام را او حق و کرده حکم

 .                              است گرفته قرار مدنظر روایات در ظلم برای که

 فقه: اصطالح در انصاف. 4-1
 هبمذ بزرگ فقیه عابدین ابن تنها ننموده اند، مطرح آن برای خاصی تعریف الوصف مع برده ، کار به را انصاف واژه ی فقهی کتب در فقها

 28.« است درست راه بر ماندن قدم ثابت و رفتن اعتدال به همان انصاف» :  کرده بیان و ورزیده مبادرت آن تعریف به خود کتاب در حنفیه

 یا "االنصاف خالف" امری  را آن فقها که مواردی حقیقت در. است نرفته کار به آن لغوی معنای از غیر به معنایی در انصاف فقها کلمات در

 کرده عدول قبلی کالم از "االنصاف لکن" با که مواردی آن در یا کنند،می صادر انصاف برمبنای را حکم و کنندمی تلقی "االنصاف الی باقر"

 باید بدهیم جای خودش موضع در را حق و بدهیم دقیق را حکم این بخواهیم اگر که است این انصاف از منظورشان دهند،می را خود نظر و

 .    بگوییم نسخ گونهاین

 خالف بر حکمی فقها نظر از شود، صادر مواضع تمام سنجیدن بدون و باشد نشده ادا مطلب حق و نشده منقح دقیق موضوعی گاه هر لذا و

 الی اقرب" حکم آن بگیرد، قرار خود جایگاه در حق و شود سنجیده امر جوانب تمام حکم صدور در اگر مقابل در. است صادرشده انصاف

 متمایز دیگر هایحکم از "واالنصاف"یا " یقتضی واالنصاف" و  "االنصاف لکن" عبارات با یا و شده معرفی "انصاف مقتضای" و "افاالنص

 :شودمی اشاره سنت اهل و شیعه فقهای عبارات از نمونه چند به مطلب بیشتر شدن واضح برای. است شده

 تمام در همسرش کنار در مرد حضور اگر فرماید¬می جواهر صاحب دارد، تعددم همسران  که کسی برای شبها تقسیم وجوب بحث در .1

 بگوییم که است این منصفانه و نگیرد صورت لحظات و ساعات میزان در عقلی دقت خیلی که کندمی اقتضا انصاف باشد، واجب شب طول

 29. نشود گرفته نظر در مسامحتاً شود،می شناخته عذر عرفاً و غالباً که چه هر

                                                                                                                                                                                       
 ه1409 اإلسالمی، اإلعالم مکتب مطبعة: بیروت) العاملی قصیر حبیب أحمد وتصحیح تحقیق القران، تفسیر فی التبیان طوسی، شیخ. ک.ر] 33: کهف .52

 .[162 ،ص1 ج پیشین، الطبرسی، ابوعلی نیز و 157ص 1ج( أول چاپ ق،
 .[164 ص ، 8 ج پیشین، الفراهیدی، الخلیل. ک. ر]  82: . انعام 62
:  قم)  الکلم، درر و الحکم غرر آمدى، تمیمى محمد بن عبدالواحد]«  الظلم وتجتنب الحکم فی تنصف أن العدل من إن» ( :  السالم لیهع)  علی . اإلمام 72

 .[923 حدیث(  1366 ، اسالمى تبلیغات دفتر انتشارات
 علاى واالساتقامة االعتادال سانن علاى الجاری هاو االنصااف» :  فرمایاد مای تعریاف گوناه ایان را انصااف حنفیاه، بازرگ فقهاای از یکی عابدین ابن 82

 .[ 23 ص ، 1 ج(  جدید چاپ ق، ه1415الفکر، دار:  بیروت) المختار، رد حاشیة عابدین، ابن]«  الحق طریق
 أن ال لوازمهااا ماان الزمااان یکااون التاای المزبااورة األفعااال بعااض خصااوص خاارج إنمااا و عناادها اللیلااة جمیااع فاای المبیاات الواجااب بااأن قیاال لااو. »  .92

 القطعیاة السایرة تحقاق االنصااف و البحاث و للنظار محال أناه إال نحوهماا أو الصادیق زیاارة فای أو الضایف فای صارفه یتفااوت ال کای مستثنى زمانها

 هفیا یساامح قاد بال اللیلاة بعاض فای عنهاا التخلاف فای العاادة فای عاذرا مثلاه یکاون ماا بمطلاق االکتفااء االنصاف أن کما ذلک، فی المداقة عدم فی

 قوچااانى، عباااس شاایخ محقااق الکااالم، جااواهر النجفااى، حساان محمااد]« .بااالمعروف العشاارة و العاادل مساامى بااه یتحقااق مااا المیاازان عااذر، و بااال

 [165: ص ،31ج( هفتم چاپ تا، بی العربی، التراث إحیاء دار: بیروت)
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 است کسی همان زوج زیرا داند،می انصاف و عدل مصداق را خلع طالق برای زوجه سوی از فدیه پرداخت سنت، اهل فقهای از سابق سید .2

  30.بدهد پس گرفته را چه هر زوجه که است این انصاف پس دهد،می را نفقه و مهر که

 مردان برای مغنیه زنان که است غنائی آن شامل فقط غنا حرمت به طمربو روایات که است این انصاف گرچه انصاری شیخ مرحوم نظر از .3

 موال برای حتی را غنا مطلق که روایاتی با معارضه با خصوصاً گذارد،نمی کنار را اطالقات اشعار، این خاطربه منصفی هیچ ولیکن خوانند،می

  31.است کرده حرام

 سزاوار»: گویدمی کند،می معین امام برای را تکالیفی جزیه گرفتن در که زمانی ختارالم رد حاشیة درکتاب حنفیه فقهای از عابدین ابن .4

 همراه برخورد و معامله معنای به جااین در انصاف و باشد داشته انصاف هاآن با و... کند مشخص را وجوبش وقت و جزیه مقدار امام که است

 تجاوز باطل، به حق از تعدی معنای به فقه در است، شده مطرح انصاف نقیض یژهوا عنوان به که ظلم دیگر سوی از «.است قسط و عدل با

 :کنیممی اشاره نمونه عنوان به مورد چند به.  است آمده دیگری ملک در تصرف و حدود از

 از بیشتر اتخاذ روایت این در را عامل ظلم از منظور بحرالعلوم مرحوم دارد، وجود است، ظالم که عاملی از اشتراء حکم یدرباره روایتی.  1

    32.کندمی معنا واجب حق

 به نسبت سزاوارتر را هاآن و دانسته ظلم هستند، ساکن کاروانسراها یا مدارس در که را افرادی اخراج موات احیاء کتاب در جواهر صاحب. 2

 .  موضعش یرغ در شیء دادن قرار یعنی جااین در ظلم که است واضح. نمایندمی تلقی جاآن مالکیت

.  است رفته شونده غیبت فرد بر که دانسته ظلمی است، کرده را دیگری غیبت که کسی برای حاللیت طلب وجوب علت انصاری شیخ. 3

 .است کرده ضایع را دیگری حق و کرده تجاوز خود حدود از فرد یعنی جااین در ظلم

 :حقوق اصطالح در انصاف. 5-1

 :اندکرده مطرح وخاص عام معناي دو انصاف ي واژه براي حقوقدانان

 گردد، می برابری مفهوم محور دور انصاف معنا این در. است حقذی هر حق اعطای و دادگری انصاف، عام معنای از منظور:  عام معنای. 1

 شک موقع مثالً. رود می کار به شکلی هم و ماهوی حقوق در هم انصاف از مفهوم این. نباشد خواه باشد، برابر( مقدار برابری) تنصیف با خواه

 مورد در که مدنی قانون 109 ماده.  شود ثابت آن خالف تا دهند می قرار حقوق تساوی بر را اصل نهر، یک آب حق از نفر دو سهم مقدار در

 برای را مبیع ای ثمن حبس حق که قانون همان 377 ماده و مقداری برابری از دیگر اینمونه آمده مشترک دیوار در همسایه دو اشتراک

 تفاوتی انصاف و عدالت بین عام معنای در گفت باید.  است مقداری غیر برابری از اینمونه عنوان به است، شده قائل متبایعین از هریک

 به باید، را چهآن خدا و خود ی رابطه در یعنی بده، انصاف را خدا: شودمی گفته وقتی. است عدالت مترادف ،عام معنای به انصاف و نیست

 33. کن رعایت را حق دو، این ی¬درباره یعنی بگیر، ظالم از را مظلوم داد: گویندمی وقتی و آور، جای

 ،لتعدا ترلطیف ی چهره از احساسی ، انصاف» :  کند می پیدا دیگری معنای انصاف بدانیم، قانون معنای به را عدالت اگر:  خاص معنای. 2

 مفهوم از برد،می کاربه معنا این به را عدالت که کسی طبیعی طوربه که شودمی تعادل و برابری ماسوای شامل و است  ّخاص موارد در

 که شود، می مطرح زمانی مفهوم این به  انصاف به رجوع 34«.است داده قرار توجّه و نظر مورد را حکمتی و ،گرفته فاصله برابری و تساوی

 از دسته این نظر به 35.یابد تمایل آن اصالح به اخالقی، وجدان و آورد بار به نامطلوب نتایج خاص   فرضی در عادالنه ایقاعده اجرای

                                                           
 هاذا قابلات التای وهای ، علیهاا وأنفاق ، والزفااف ، الازواج تکاالیف وباذل المهار أعطاهاا الاذی هاو أناه إذ ، وإنصااف عادل الفدیة الزوج أخذ وفی»  . 03

 ق، ه 1397العرباای، الکتاااب دار: بیااروت) الساانة فقااه السااابق، السااید]«  أخااذت مااا علیااه تاارد أن النصاافة ماان فکااان ، الفااراق وطلباات ، بااالجحود کلااه

 [295 – 294 صص ، 2 ج(  سوم چاپ
 کماا بالنسااء المختصاة المجاالس فای إمّاا للتغنّای،  تطلاب أنّهاا مان الغالاب هاو ماا باعتباار المغنّیاة غنااء یمتقس  الروایة فی فالمذکور بالجملة، و.» 13

 المغنّیاات، علاى الرجاال فیاه یادخل الاذی هاو المحارّم بکاون إشاعار مان یخلاو ال أنّاه اإلنصااف نعام،.  الرجاال مجاالس فی للتغنّی إمّا و. األعراس فی

 لخصااوص لااو و المغنّیااة غناااء حرمااة فاای کالصااریح هااو بمااا معارضااته مااع خصوصاااً اإلشااعار، هااذا ألجاال اإلطالقاااتعاان الیااد یرفااع ال المنصااف لکاان

 المکاسااب، کتاااب أنصاااری، شاایخ] ، «الکلااب ثماان إلّااا ثمنهااا مااا و تُلهیااه، الجاریااة للرجاال یکااون قااد»: السااالم علیااه قولااه ماان تقاادم کمااا موالهااا،

 [307: ص ،1ج پیشین،
 المعاملة أی( الخ االنصاف من مالنا فلهم: )  قوله.  مقدارها فی والفقیر الغنی بین والتفاوت وجوبها ووقت الجزیة مقدار لهم یبین أن املالم وینبغی» .23

 لدمائنا تعرضوا أو وأموالهم لدمائهم تعرضنا لو ، علیهم لنا ویجب علینا لهم یجب أنه والمراد:  المنح فی قال.  بالعدل االخذ:  واالنتصاف.  والقسط بالعدل

 [304 ص ،4 ج پیشین، عابدین، ابن]«  التعرض عند بعض على لبعضنا یجب ما وأموالنا
 894، ص 2همان، ج .33
 55 ص( 32 شماره ،83 تابستان نهم، سال قبسات)حقوق، و عدالت نیا، قربان ناصر .43
 679 ،ص 2ج پیشین، حقوق، فلسفه کاتوزیان، ناصر53
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 المعارف دائرة رد رواین از 36. هستند معارض هم با مواردی در حتی و نیست معنا یک به عدالت با خاص معنای در انصاف حقوقدانان،

 : است آمده کند.می مطرح حقوقی بعد از را انصاف خاص معنای که جا آن بریتانیکا

 بلکه نیامده، بوجود حقوق وسیله به که اندیشدمی اید ه عالی عدالت به کندمی صحبت(  حقوقی بعد از)  انصاف به راجع عامی مرد وقتی»  

   37.« .باشد آن با مغایر است ممکن حتی

 بررسی اصل انصاف از لحاظ فقهی وحقوقی تار دوم:گف

 :انصاف فقهی قاعده مستندات مبحث اول:
 کارگیری به با برخی و کرده انصاف به امر برخی که شود می برداشته آنها از انصاف معنای که دارد وجود کریم قرآن در متعددی آیات: آیات

 :اند گذاشته صحه آن بر منصفانه استدالل

 امور تمام در انصاف و عدل به امر

 (90نحل. )دهد می فرمان نزدیکان به بخشش و احسان و عدل به را شما خداوند: القربی ذی ایتاء و االحسان و بعدل یامره اهلل ان

 (678238 قصار، کلمات البالغه، نهج) است. تفضل احسان از مراد و است انصاف همان آیه این در عدل: اند فرموده روایتی در علی حضرت

 را آیه این در انصاف از مراد بعضی و ظاهر از باطن برتری را احسان و اند دانسته ظاهر و باطن تساوی را، جا این در انصاف از مراد ای عده

 .اند دانسته گفتار و اعمال اعتقادات، تمام در روی میانه

 :عادالنه نه است منصفانه آنها در استدالل که آیاتی

 خدا ختشنا راه در انصاف( الف

 قضاوت انصاف راه به مشرکان اگر که فرماید می استدالل ای شیوه به پرداخت می حق منکران با احتجاج به که جایی در حکیم خداوند

 .یافت خواهند حق به را خداوند قطعا کنند،

 آشکار گمراهی در یا هدایت قطری بر شما یا ما و خداوند: بگو دهند؟ می روزی زمین و آسمان از را شما کسانی چه بگو پیامبر ای»

 (24 سباء)« .هستیم

 در که مردم بین انصاف رعایت به امر بر مبنی است رسیده ایمه از متعددی روایات: شود می معصوم تقدیر و فعل و قول شامل سنت: سنت

 .است گرفته قرار خطاب موضوع هم کنار در انصاف به امر مواردی

 که نیست حسن باب این از درستی و انصاف عدل، که معنا بدین باشد می افعال ذاتی و عقلی قبح و نحس به معتقد شیعه: عقال بناء و عقل

 نیز شرع اگر و است قبح دارای ذاتا انصافی بی و کجی ظلم، و است نیکو و حسن انصاف و درستی عدل، ذاتا بلکه است کرده حکم بدان شارع

 .بود قبح هم باز و کرد نمی نهی آن از

 

 .انصاف تقسيمات م:مبحث دو

 اجتماعی: و فردي انصاف 2. -1
می  وادار را خود خود، نفس با مبارزه با انسان گاهی. داد قرار مالحظه مورد اجتماعی و فردی جنبه ی از می توان عدالت، مانند نیز را انصاف

 کوچک و حقیر نفسانی هواهای این خاطر هب را نفسش و نخواهد نیست، حقش که را چیزی باشد، قانع خود حق به بورزد، انصاف تا کند

.  بپذیرد جاهالنه حمیت و تعصب بدون را حق و بپسندد هم دیگران برای می پسندد خود برای هرچه می شود، موجب خصلت، این. نکند

 و است انسانی اتصف باالترین و واالترین از صفت این. می نامیم فردی انصاف است، اخالقی صفت و خصلت یک که را انصاف از قسم این

 نمی کند، گناه و نگه می دارد را تفریط و افراط حدوسط فقط کارها در و است عادل که فردی دیگر عبارت به است؛ عدالت باالی درجه ی

 اما38  .است منصفی فرد او کنند؛ تعامل او با دیگران دارد دوست که می کند برخورد دیگران با آن گونه برسد، عدالت درجه ی اعال به وقتی

 صورت این در می شود؛ مطرح -حکم صدور و قضاوت دیگران، با تعامل و برخورد مقام در بلکه اخالقی، صفت یک عنوان به نه  انصاف گاهی

نام  این چند هر .است شده نام گذاری اجتماعی انصاف است، ظلم آن مقابل معنای که انصاف نوع این. است آنان حقوق ادای انصاف معنای

 هم خوانی و سازگاری آمده، اخالق بزرگان از برخی کالم و روایات در آن چه با ، تفصیل این لیکن نباشد، سابقه به مسبوق ایدش گذاری

                                                           
 2505 ص ،4 ج پیشین، لنگرودی، جعفری جعفر محمد .63

  ".37.When the man in the street talks of equity he is thinking of ideal justice which is not regulatad by the law 

and may be even contrary to the law."Encyclopedia Britannica,published by William Benton,Chicago, 1962,v8 , 

p675 
 [197 ص ،1 ج پیشین، البرقی، أحمد] «الحمیة وضده ، واالنصاف» : نمودهاند بیان تعصب و حمیت را انصاف از نوع این مقابل صفت روایات در 83
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 کالم در انصاف بودن وجدانی یا و عدالت بر انصاف برتری مورد در آن چه که است این تفصیلی چنین به شدن قائل ثمره ی 39. دارد بسیار

 به رساله این در آن چه که حالی در می کند؛ پیدا مفهوم و معنا فردی انصاف یعنی انصاف، اول قسم در همگی ود،می ش مطرح نویسندگان

 .ندارد تفاوتی هیچ عدالت معنای با هستیم، آن دنبال به ذی حق حق اعطای عنوان

   اسالمی حقوق در وعدل انصاف جایگاه مبحث سوم:

 :جایگاه انصاف و عدل در جوامع بشري:2-2

 که آمده پدید آدمی ذهن در زمانی از باید مفهوم این علی القاعده. است حقوقی اصطالح قدیمی ترین انسان تمدن تاریخ در انصاف و عدالت

 می توان بنابراین. است عدالت از مفهومی متضمن جمعی و فردی زندگی سطح در بهزیستی چراکه بود؛ زیستن شیوه ی بهترین دنبال به او

 .است بوده استوار عدالت از مفهومی بر اساس جوامع سازماندهی علی القاعده هک کرد ادعا

 شرقی اندیشه ی در کلی طور به و است گرفته صورت انصاف و عدل تحقق راستای در شرقی مکاتب و مقدس کتب دیگر در قوانین تشریع

 است شده مطرح( بودایی و کنفوسیوسی نظیر) بشری ایفلسفه ه و مکاتب و( مسیحی و یهودی زرتشتی،) توحیدی ادیان بعد دو در انصاف

 اولی در درحالی که است، دو آن اجرای شیوه های و عملی زندگی در آن جایگاه وانصاف و عدالت اهمیت درباره ی بحث عمدتاً دومی در که

 خداوند. می گردند ایجاد آن براساس بشری قوانین سایر و ندارد معنا و رنگ زندگانی آن بدون که شده شناخته بنیادین، اصل یک عدالت

 40.است انسانی عدالت تحقق برای حقیقی الگوی و عزیمت نقطه ی یک او عدالت و است حقیقی و کلی عدل مظهر

 مبحث چهارم:ویژگی هاي فقهی و حقوقی انصاف

 :فقهی انصاف قاعده ویژگی3-2 
  شرح ذیل توضیح داده میشود: باشندبطور مختصر به می هایی ویژگی دارای فقهی بطور کلی قواعد 

 آن کاربرد البته ندارد فقه از خاصی باب به اختصاص و است کلی حکم یک انصاف قاعده: متعدد موارد بر تطبیق قابل و بودن کلی( الف

 مطلب یک ودنب جزیی زیرا ببرد سوال زیر را قاعده این کلیت که شود نمی سبب مساله این لیکن خورد، می چشم به قضاوت امر در بیشتر

 باشد داشته را انصاف اقتضای که مواردی همه در و نیست اینگونه انصاف قاعده که باشد داشته تعلق خاص مورد به که است معنا این به

 .گردد می جاری

 روایات، ات،آی شامل قاعده این مستندات. است جمله آن از نیز انصاف قاعده. هستند شرع از برگرفته فقهی قواعد تمام: بودن شرعی( ب

 .باشد می دارا نیز را فقهی قواعد ویژگی این انصاف، فقهی قاعده نتیجه در. باشد می عقال بنای و معصومین سیره و احادیث

 غالب در گاه اگر الزام این. هستند ها آن رعایت به ملزم مسلمانان و هستند الزامی حکم دارای فقهی قواعد تمام: الزامی حکم متضمن( ج

 41.است وضعی حکم غالب در گاه و فیتکلی حکم

 :انصاف حقوق قاعده ویژگی4-2

 مورد بایست می دارد را فقهی قاعده یک ویژگی که آنجا از اما است نرفته کار به حقوقی قاعده یک عنوان به ایران حقوق در انصاف اگرچه

 :شامل ویژگی این گیرد، قرار تجدیدنظر

 .نیست خاصی شرایط سری یک به بسته و است دایمی و الف( کلی

 .است اجتماعی روابط تنظیم و نظم ایجاد آن ب(هدف

 .کند می پیدا معنا انصاف مفهوم جامعه در که معنا بدین است ج (اجتماعی

 .است آور الزام

 دیگران. قبول مورد مقام یا فرد توسط د(وضع

 دولت. طرف از ان رعایت ه (تضمين
 در که توضیح این با کند پیدا نیز قانونی منطوق قانونی، مفهوم بر عالوه که کند می پیدا تحقق یزمان در تنها انصاف قاعده اخیر ویژگی سه

 1331 مصوب مدنی مسوولیت قانون 3 ماده جمله از. اند شده وضع انصاف مبنای بر که شود می یافت متعددی موارد قانونی مختلف مواد

                                                           
 .[145 ص ،2 ج پیشین، الکلینی، یعقوب بن محمد] «مثله لهم رضیت إال بشئ ترضى ال حتى نفسک من الناس إنصاف 93.
 اسالمی، انقالب و خمینی امام پژوهشکده: تهران) صدر شهید و خمینی  امام فارابی،  نصر ابو دیدگاه از عدالت ی نظریه دی،جمشی حسین محمد. ک.ر .04

 51-57صص( 1380 اول، چاپ
 .155 ص ،4 ،جلد 1388حقوق،  فلسفه ناصر، . کاتوزیان،14
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 اضافه 4 ماده در و کرد خواهد تعیین قضیه احوال و اوضاع به توضیح با را آن جبران تکیفی و طریقه و زیان میزان دادگاه در دارد می مقرر

 42معینه در قانون تخفیف دهد. موارد در را خسارت میزان تواند می دادگاه در کند می

 گفتار سوم:

 مبحث اول:

 بررسی اصل انصاف از منظر حقوق جزاي داخلی با استناد به ایات قران :

 ی بودن جرایم ومجازات ها:. اصل قانون1-3
 این تدریج به هجدهم قرن اواخر از نیز مدرن کیفری حقوق در  باشد می کیفری حقوق بر حاکم بنیادی و اساسی اولیه اصول از ، اصل این

 از پیروی به.   است کرده تاکید اصل این به توجه لزوم بر  "ها مجازات و جرائم"کتاب در بکاریا ، گرفته قرار تأکید و پذیرش مورد اصل

 در  ، داد مثبت پاسخ اصل این پذیرش به میالدی 1948 سال در بشر حقوق ی اعالمیه کالسیک مکتب پردازان نظریه سایر و بکاریا عقاید

 هشد واقع توجه مورد قرآن از متعددی آیات در امر این ، است قانونی عنصر وجود جرم ی دهنده تشکیل عناصر از یکی اصل این طبق واقع

 .  داشت خواهیم اشاراتی آنها از برخی به ذیال که است

 ( 15/  اسراء) " رَسُوالً نَبعَث حَتّی مُعَذ ّبين کُنّا ما و (.الف

 ( 59/ قصص)  "ءَایَت نا عَلَيْه مْ یَتْلُواْ رَسُولًا أُمِّهَا فى  یَبْعَثَ حَتىَ الْقُرَى مُهْل کَ  رَبُّکَ کاَنَ  مَا وَ (.ب

 (165/  نساء) "بعدالرسل حجه اهلل عَلی للناس یَکونَ ( لئال.ج

 (275/بقره)  "خَل دُونَ ف يهَا هُمْ النَّار   أَصْحاَبُ فَأُوْلَئکَ عَادَ مَنْ وَ اللَّه  إ لىَ أَمْرُهُ  وَ سَلَفَ مَا فَلَهُ  فَانتَهَى رَّبِّه   مِّن مَوْع ظَةٌ جَاءَهُ فَمَن .د(

 (95/مائده)  " انت قَامٍ ذُو عَز یزٌ اللَّهُ وَ م نْهُ اللَّهُ فَيَنتَق مُ عَادَ مَنْ وَ فَسَلَ  عَمَّا اللَّهُ ( عَفَا.ه

 : ها مجازات بودن شخصی اصل. 2-3
 و خانواده و شود مجازات باید یافته ارتکاب جرمی وی همکاری با یا مستقیم بصورت که کسی تنها که معناست بدین مجازاتها بودن شخصی

 منحصرا مجازات کندکه می اقتضاء انصاف و عدل حقیقت در.شوند مجازات است داده انجام او که جرمی بخاطر نباید وی اندوست و اقوام

 یک هیچ ، قبیله یک اعضای از فردی جرم مقابل در خصوصی انتقام دوران در. نکند سرایت واقرباء نزدیکان به و شده مجرم شخص دامنگیر

 بردن بین از برای حیله هر بردن بکار ، شود داده پاسخ آن برابر صد با بود ممکن بدی عمل هر و نبوده صونم تعرّض از قبیله آن اعضای از

 در مجازاتها بودن شخصی اصل بتدریج جدید مکاتب گیری شکل و ، خصوصی انتقام دوران پایان با.  شد می محسوب شرافتمندانه  ، دشمن

 مورد صراحت به مذکور اصل که است ذکر به الزم ، گرفت قرار تأیید و پذیرش مورد المللی بین ایه کنوانسیون و ها بیانیه و کشورها قوانین

 .  است شده تکرار قرآن جای پنج در " اُخری وزر وازرة والتَزر" ی شریفه آیه که ای گونه به است گرفته قرار اسالم شریعت تاکید

 (18/فاطر) "... ءٌشَیْ  م نْهُ یُحْمَلْ ال ح مْل ها إ لى مُثْقَلَةٌ تَدْعُ نْإ  وَ أُخْرى و زْرَ واز رَةٌ تَز رُ ال وَ" (.الف

 (18/اسرا) "عجلنا العاجلة یُرید کان (مَن. ب

 (38/نجم)"اخري وزر وازرة ( والتزر.ج

 : ها مجازات تساوي . اصل3-3

 قبول و اجماع مورد که است امری قانون برابر در افراد تساوی ، دارد "قانون برابر در افراد تساوی" اصل در ریشه ها مجازات تساوی اصل

 مقایسه در که کند می احساس را حق این خود درون در فردی هر که طوری به دارد انسان فطرت و طبیعت در ریشه و بوده بشر عموم

 باید اند،شده مشابه جرم رتکبم مشابه شرایط در که مجرمینی مورد در اصل، این .مطابق است برخوردار مساوی حق از همنوعان دیگر

 گرفته قرار توجه مورد نیز سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق و بشر حقوق اعالمیه در اصل این. شود تعیین متساوی و مشابه مجازات

 تعیین مساوی زاتمجا باید ، اند شده جرم مرتکب مشابه شرایط در که مجرمینی درمورد که معناست این به ها مجازات تساوی اصل ، است

 و اند مساوی یکدیگر با قانون برابر در موقعیتی و مقام هر در افراد همه بنابراین هاست مجازات بودن قانونی اصل مکمل اصل این ، گردد

 .  شود انجام باید فرد به توجه بدون کیفر اجرای

 شی کل علی اهلل کان و منها کفل له یکن سيئه شفاعه یشفع من و منها نصيب له یکن حسنه شفاعة یشفع من (و. الف

 ( 85/نسا)"مقيتا

  ."خَبير عَليم اهلل ا نّ  اتقاکم ع ندَاللَه اَکرَمَکُم ا نّ ل تَعارَفوا قبایل و شُعوباً جَعلناکُم و ذکّروانثی م ن خَلقناکُم اَنا النّاس ایُها (یا. ب

 ( 18/لقمان)" نفس اال بَعَثَکُم لّا و خَلَقَکُم ما ( و.ج

                                                           
 681ص، 1389،2حقوق،جلد  فلسفه ناصرکاتوزیان،  . 24
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 "(213/بقره) منذرین و مبشرین النبيين اهلل فَبَعَثَ واحدةً اُمهً الناس (کانَ .د

 (189/اعراف) "زوجها م نها جَعَلَ وَ واحدةٌ نَفسٍ م ن خَلَقَکُم الّذي ( هوَ.ه

 

 : مجازات و جرم تناسب اصل .4-3

 ، است بوده تاکید مورد بعثت اوایل از اسالمی حقوق در ولی گرفته قرار توجه مورد اخیر قرن در مدرن جزای حقوق در که اصولی جمله از

 موجب که باشد تناسبی آنچنان باید وارده مجازات و و ارتکابی جرم بین که است این اصل این از منظور است مجازات و جرم بین تناسب

 احوالی و اوضاع و متهم شخصیت به توجه . ندهند جرمی چنین ارتکاب اجازه خود به نیز بالقوه مجرم افراد و شده جامعه و فرد بازدارندگی

 در توانمی را کیفری حقوق از نو تفسیر این هاینشانه. شودمی تلقی مجازات تعیین ناپذیراجتناب لوازم از است شده جرم مرتکب آن در که

 از نو تفسیر این رعایت به ملزم را قاضی گذار،قانون موارد برخی در. کرد مالحظه ضمنی، یا صریح طور به مختلف، قانونی متون الیالبه

 به توجه با قرآن در جزا حقوق در که مجازاتی از .شودمی تعبیر «مجازات و جرم» بین تناسب به جدید، تفسیر این از. کندمی کیفری حقوق

 . شود می قصاص ارتکابی جرم با متناسب مجرم شخص که است قصاص مجازات ، نماید می جلوه مناسب و است پذیر توجیه اصل این

 :پردازد می بدان ذیل آیات در نيز کریم قرآن در

 (60/انعام) "م ثلُها ا لّا یُجزي فَال بالسَّيئه جاءَ مَن".الف

 (84/قصص) "یُجزي فال بالسَّيئه جاءَ مَن وَ م نها خَيرٌ فَلَهُ بالحَسَنَه جاءَ مَن". ب

 (194/بقره)"ب مَثَل  عَلَيه فاعتَدوا عَلَيکُم اعتَدي فَمَن ".ج

 مبحث دوم:
 .بررسی اصل انصاف در قوانین جزایی ایران:5-3

 جرائم به نسبت انصاف خانه 1342 مرداد مصوب انصاف خانه قانون چهارده ماده یک بند موجب به انصاف خانه جزائی صالحیت ا الف 

 تا 50 از غرامت به تادیه حکم به است حدودم مجازات تعیین در ولی دارد انحصاری قضاوت حق روستاها در خالف درجه از ارتکابی

 43ریال200

 هیئت حضور با باید مطبوعات و سیاسیه تقصیرات به رسیدگی اساسی قانون متمم نهم و هفتاد اصل طبق مطبوعاتی و سیاسی جرائم ا ب

که . است ضروری آن تاریخی بررسی که است شده هائی بینی پیش عادی قوانین بوسیله اصل این اجرای تامین در.  آید بعمل منصفین

 بررسی ان در این پژوهش قرار نمیگیرد.

 درصورتیکه 1334 سال مصوب مطبوعات قانونی الیحه 34 ماده بموجب شد مالحظه بطوریکه عادی بجرائم رسیدگی در انصاف نقش( ج

 مجرم که اینست دارد شرکت آن به ییپاسخگو در منصفه هیئت که دوم سوال شناختند مجرم را متهم منصفه هیئت واعضای قضات اکثریت

 منصفه هیئت وظیفه این انجام و سوال باین پاسخ وغیرمطبوعاتی سیاسی غیر جرائم بکلیه رسیدگی در.  خیر یا میباشد تخفیف مستحق

 موارد این در ( کیفری دادرسی آئین 347 و عمومی مجازات قانون 192 و مکرر 45 و 45 و 44 مواد)  است شده گذارده عادی قاضی بعهده

 صدور یعنی کند توجه مورد خصوصیات و مقتضیات به باید مجازات تعیین در کرد احراز متهم ناحیه از را جرم ارتکاب اینکه از بعد قاضی

 تعیین میخواهد که آنجا ودر است عدل قاضی شناسد می مجرم را متهم که آنجا تا قاضی موارد این در کند رعایت را انصاف مجازات حکم

 باشد. انصاف قاضی باید کند مجازات

 : 1307 تير 20 و 16 مصوب منصفه وهيئت وزراء محاکمه قانون ـ 1
 بینی پیش مطبوعاتی سیاسی تقصیرات کلیه همچنین و وزراء سیاسی تقصیرات به رسیدگی برای را منصفه محکمه تشکیل مذکور قانون 

 تعداد حیث از ای منصفه هیئت بعالوه باتهام رسیدگی برای صالح محکمه اتقض از مرکب مجلسی از بود عبارت منصفه محکمه.  میکرد

 حوزه منتخبین از بعد که میشدند انتخاب کسانی بین از قرعه بقید باید منصفه هیئت اعضاء( .  دهم ماده)  محکمه آن بااعضاء مساوی

 که میکرد بینی پیش دهم ماده(  نهم ماده)  اند بوده سبتن اکثریت دارای ملی شورای مجلس تقنینیه دوره آخرین در محکمه هر انتخابیه

 دائر را خود رای نموده مشاوره بالفاصله محاکمه ختم اعالن از پس(  منصفه هیئت واعضای صالح محکمه قضات جمع یعنی) انصاف محکمه

 است متهم له که رائی آراء تساوی تصور در و باشد محکمه قضات با فقط حکم صدور ولی بدهد جرم وتشخیص متهم مجرمیت یا تبرئه به

 واعضای قضات عده تساوی بینی پیش با مذکور قاعده و بود پذیرفته را آمیز رقابت قضاوت سیستم مذکور قانون.  شود محسوب اکثریت رای

                                                           
 177-172صص ،(9 شماره - 1345 اسفند دهم، سال کانون، ی مجله) انصاف، های خانه دادگستری، رانسردفت کانون. ک.ر .34
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 هیئت اعضاء اینکه دیگر توجه قابل نکته میشد. تضمین او وعلیه له آراء تساوی موارد در متهم له رای دانست مرجع یا و منصفه هیئت

 . بود طبیعی عدالت اجرای بیشتر تضمین برای ای وسیله خود این که میشدند تعیین مردم مستقیم منتخبین بین از منصفه

 : 1310 اردیبهشت 29 مصوب منصفه هيئت قانون ـ 2
 مورد در ولی کرد حفظ(  منصفه هیئت یاعضا انتخاب طرز مورد در جز  )وزراء سیاسی بجرائم رسیدگی مورد در را قبلی قواعد قانون این

 دائر صورتیکه در محکمه رای اعالم از پس»  آن بموجب که کرد برقرار دیگری قاعده مطبوعاتی تقصیرات همچنین و سیاسی تقصیرات سایر

 با باشد تخفیف موجبات دبروجو یا تقصیر عدم بر مبنی اگر را خود عقیده و رفته مشاوره باطاق بالفاصله منصفه هیئت باشد متهم بمجازات

 محاکمه اعاده موجب متهم تقصیری بی بر منصفه هیئت عقیده اظهار نهم ماده بموجب(  هشتم ماده« )  نمود خواهد اظهار ”کتبا دالئل ذکر

 هرگاه»  کردمی بینی پیش دهم ماده باالخره و باشد ندانسته تقصیر بی را متهم کرده عقیده اظهار که منصفه هیئت آخرین اینکه بودمگر

 تخفیف استدعای قانون مطابق محکومسیت حکم قطعیت صورت در وزیرعدلیه باشد کرده ذکر مجازات تخفیف برای موجباتی منصفه هیئت

 قاعده بعالوه مذکور قانون« .  باشد نشده تخفیف موجبات بوجود قائل کرده عقیده اظهار که منصفه هیئت آخرین اینکه مگر کرد خواهد

 منصفه هیئت نقش فوق سیستم در میشود مالحظه بطوریکه . زد برهم مردم منتخبین بین از منصفه هیئت اعضای انتخاب بارهدر را قبلی

 قضاوت در ”مستقیما انصاف نتیجه در و آورد فراهم را متهم مجازات تخفیف استدعای یا و محاکمه اعاده موجبات باینکه میگردید محدود

 44. نداشت تاثیری

 

 : 1334 سال مصوب مطبوعات قانونی الیحه ـ 3
 از همچنین ندارد 1331 الیحه با مهمی تفاوت منصفه هئیت اعضای انتخاب طرز حیث از است مجری و معتبر حاضر حال در که قانون این

 رراد منصفه هیئت اعضای آن 33 ماده ب بند ولی.  است 1331 الیحه مثل وقضاوت محاکمه در منصفه هیئت دخالت چگونگی حیث

 نفر سه با مطبوعاتی بجرائم رسیدگی در جنائی محکمه 34 ماده بموجب وگرچه است داده تقلیل نفر سه به مطبوعات و سیاسی محاکمات

 در است ممکن چون ولی میباشد مساوی منصفه هیئت اعضاء و محکمه قضات تعداد محاکمات نوع این در بنابراین و میشود تشکیل دادرس

 سال الیحه قاعده 34 ماده باینکه توجه با بعالوه باشد تشکیل قابل نفردادرس پنج با جنائی دادگاه اتهام ردمو حسب سیاسی محاکمات

 در انصاف قانون این در لذا است کرده حفظ بود خواهد قاطع دادگاه رئیس رای متهم وعلیه له آراء تساوی درصورت آن بموجب که را 1331

 45. دارد را معین نقش قضاوت

 قاعده فقهی و حقوقی انصاف:نقد  6-3
 ایراد میکند بینی پیش متهم سرنوشت درباره منصفه هیئت اعضای با را محکمه قضات مشاوره آن بموجب ای که قاعده به ما بنظر انتقاد:

 را وجدان ای قانون حکم است مختار انصاف قاضی حالیکه در دهد رای قانون طبق است مکلف قانونا محکمه قاضی.:  است وارد زیر اساسی

 بنگرند میتوانند یا مینگرند قضایا به مختلف زاویه دو واز اند نشسته جداگانه جایگاه دو در خود قضاوت در دو این از هریک لذا.  کند انتخاب

 ردبی مو مطلقا آنها بین ومشاوره است اضداد جمع دو این جمع.  مسئول غیر منصفه هیئت وعضو است مسئول محکمه که قاضی مخصوصا. 

 از خارج نه باشد قانون حدود در باید اجبارات که استداللی میشوند قضات ونظر استدالل تسلیم منصفه هیئت اعضاء یا مورد هر در چه است

 قضاوتی چنین چون که میشوند منصفه هیئت نظر تسلیم قانون برخالف قضات یا و بود خواهد زائد وجودی منصفه هیئت اینصورت در.  آن

 هیئت اعضای با قضات که اینست دیگر شق باالخره و بود نخواهد قبول قابل ما ایراد به جواب بعنوان است غیرمجاز قانونا و مخدوش اصوال

 منصفه هیئت رای عوض در که کنند توافق منصفه هیئت اعضاء با باشد ثابت متهم مجرمیت آنان نظر از اگر یعنی کنند معامله منصفه

 هیئت که رادارد خطر این فعلی قانون با مخصوصا ترتیب واین بپذیرند متهم مجازات مورد در را منصفه یئته نظر متقابال متهم بمجرمیت

 واضح. شود رای هم متهم شناختن مجرم در دادگاه قضات با او برائت به راجع نظرخود برخالف متهم مجازات شدید حکم ترس از منصفه

 46. بود خواهد محاکمات در منصفه هیئت دخالت از اصلی غرض نقض فوق متحمل شقوق از هریک که است

 

 

 

                                                           
 تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات ی مؤسسه: تهران) امروز، تا پیشین روزگاران از دورنمایی حقوق، تاریخ از مباحثی: قانون سرگذشت ، صالح پاشا علی.  44.

 375و374 ص(  دوم ،چاپ1383 تابستان
 .378.همان ص 45
 82 ص( 32 شماره ،83 تابستان نهم، سال قبسات)حقوق، و عدالت نیا، قربان ناصر. .64

http://www.rassjournal.ir/


 216-229، ص 1395، پاییز  7، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 گفتار چهارم :

 . نتيجه گيري:1-4

 آیات از گذشته ، کند می تأیید را آن نیز عقال سیره و عرف عالوه، به. است قواعد سایر فقهای مانند قاعاده منزلاه به به طور کلی انصاف

 قاعاده عمومیت بر دلیل هستند، روشن و معتبر نیز داللات و ساند رسیده ولحاظ فانصا یا و عدالت عنوان تحت که بسیارى روایات و قرآن

 عنوان به انصاف حقوقی ی قاعده که است توجه قابل نکته این. اند کرده تصریح آن عمومیت به فقیهان از باسیارى و روناد مای شامار باه

 ایران حقوق در شده، پذیرفته منبع این داوری و المللی بین قوانین از برخی در چند هر باشد نمی پذیرش قابل حکم، صدور منبع و مستند

 چه آن براساس بتواند است، ساکت موضوعی به نسبت قانون که زمانی در دادرس که معناست بدین حقوق در قاعده این. ندارد وجود امکان

 را انصاف دعوا شارایط به توجه با موجود قانون که صورتی در نیز و کند رأی صدور به اقدام میشود، شناخته انصاف و عدالت مقتضای عرفاً

 پذیرش عدم. نباشد قانون مطابق دقیقاً صادره رأی چند هر نماید، فصل و حل را دعوا کند، می اقتضا انصاف که نحوی به کند، نمی تاأمین

 احکامش و بیابد مدونه قوانین در را دعوا محک کند، کوشش است موظف قاضی ایران حقوق در اوالً که است دلیل بدین انصاف  ی قاعده

 قانونی تواند نمی و نماید، رجوع معتبر فتاوای یا اسالمی معتبر منابع به نیافت را حکم قوانین در اگر و باشد قانونی مواد به مستدل و مستند

 دادگاه احکام شدن ذوقی و ای سلیقه موجب ،قاضی تشخیص براساس رأی صدور ثانیاً.  نگذارد اجرا به انصاف، و عدالت اقتضای دلیل به را

 عدم سبب امر همین شاید و داشت خواهد پی در را دادگستری به کنندگان مراجعه سوی از بیشتری نارضایتی موجبات امر همین و شده ها

 . است المللی بین تریدادگس دیوان فعلی های پرونده در قاعده اعمال عدم چنین هم و گذشته رژیم زمان در انصاف های خانه موفقیت
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