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مقدمه

یکی از مفاهیم پراهمیت و قابلتوجه در سیستم قضایی کشورها« ،انصاف» و عملکرد منصفانه
است .این مفهوم ،عالوه بر سیستم قضایی و رشتههای حقوقی ،در دانش کالم و اخالق نیز
کاربرد ویژه خود را دارد؛ زیرا در علم کالم ،در بحثهای پیرامون نبوت و امامت ،انصاف
از بزرگترین شاخصههای اولیای الهی شمرده میشود و در علم اخالق با توجه به بار معنایی
گستردهای که پیداکرده از خصوصیات مهم و ارزشهای اخالقی واال محسوب میگردد (فیض
کاشانی 565-566،432 :1425؛ عالمه حلی  1423ج14 :1؛ سبحانی  1412ج285 :3؛ حسینی تهرانی

 1426ج )124 :8عالوه بر این ،در دانش مدیریت ،از رفتارهای مثبت و تأثیرگذار مدیریتهای
سازمانی پیشرفته است بهطوریکه در گسترة دانش مذکور ،برخورد منصفانه با انسانها موجب
تغییر پاسخهای فردی آنان به پاسخ مبتنی بر منافع جمعی میگردد و در کنار تجربه عدالت
توزیعی ،انصاف جایگزین اعتماد ،عدالت مراودهای و عدالت رویهای از عملکردهای مهم
مدیریت های نوین است (رضائیان .)73 -76 :1393
با وجود این بررسی تفصیلی عناصر انصاف ،نقش و تأثیر آن در قالب سخنان فالسفه،
متکلمین و حقوقدانان به صورت محوری صورت نگرفته است .اگرچه در نگرش صاحبنظران
علوم مذکور ،بهصورت مجزا به انصاف قرین عدالت تحت عنوان وظیفهای اخالقی با اهداف
مختلفی همچون :ایجاد انعطاف در حقوق و قضاوت دستگاههای قضایی ،به کمال رسیدن جامعه
در جهت ایجاد مدرنیته و مدینه فاضله ،بیانشده است (رنه 343-1378:337؛ ابدالی -110:1388
107؛ ارسطو .)161-189: 1377
در کشورهای غربی که بر اساس نظامهای حقوقی نوپدید شکل یافته ،انصاف در «نظام قضایی
کامن ال» (رنه 336-309 :1378؛ عرفانی 9-11 :1393؛ کاتوزیان  )110-111 :1392یکی از پایههای
حقوقی محسوب میشود که در مواقع به بنبست رسیدن سیستم حقوق جمعی ،جهت حل مشکالت
و مسائل به کار میآید .این در حالی است که جایگاه انصاف قبل از پدید آمدن بهعنوان یکی از
ارکان نظامهای حقوقی غربی ،در دین اسالم به صورتهای مختلف بیانشده است.
افزون بر این ،مفهوم حقوق به معنای مجموعه قواعد ،ضوابط و مقرراتی که قوه مقننه
بهعنوان نمایندگان جامعه آن را وضع کردهاند و از خصوصیات بارز آن ،ضمانت اجرا داشتن
آن است و قانون بهعنوان محورهای اساسی حقوق در میان حقوقدانان غیرمسلمان و مسلمان نیز
ارزش خاص خود را دارد.
تحقیق حاضر با تحلیل و واکاوی معانی انصاف و مفاهیم مرتبط و توجه تام به ارزشمندی

مقالــه

انصاف و عدالت در سیستم قانونگذاری ایران113 ...

آن ،به ارتباط این مفاهیم و رعایت آن به وسیلة کارگزاران سیستم قضایی اسالمی ایران با
قوانین مدون در کشور ایران که مهد تمدن ،پیشرفت و طالیهدار عدالت و انصاف بوده بر اساس
آموزههای حاصل از مبانی عمیق اسالم و بیانات ،احکام ،پیامها و دستورات امام خمینی که
بیانگر آرای قضایی ایشان در این زمینه است ،میپردازد.
با توجه به اینکه سیستم قضایی کشور ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی شیعه اثناعشری
و با تکیهبر رعایت اصول اخالقی است ،در حیطة وظایف مشخص قوه قضاییه فعالیت مینماید.
این قوه در این کشور قوهای است مستقل که در قانون بهعنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی
و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» (اصل  156ق ا) معرفیشده و بهوسیله دادگاههای دادگستری

وظایف مربوط به خود را انجام میدهد.
نکته کلیدی در تبیین ماهیت قضاوت در دادگاهها اینکه عملکرد قضاوت در این دادگاههای
ایران طبق احکام الهی و بهوسیله قضات واجدالشرایط اسالمی صورت میگیرد .در این سیستم،
به دلیل پیشگیری از انحرافات کلی و ایجاد سیستم قضایی بر پایة عدل و انصاف ،نظارت ولیفقیه
در آن وجود دارد که آن را از دیگر کشورهای اسالمی متمایز میسازد؛ بنابراین تحلیل انصاف
بهعنوان یکی از ارکان و حافظ ماهیت سیستم مذکور که بهوسیلة قضات واجدالشرایط با نظارت
ولیفقیه انجام میپذیرد در تبیین حقوق شهروندی و اهتمام بر حفظ آن نقش مؤثری خواهد
داشت.
بدینسان ،این تحقیق با بهرهگیری از متون و اسناد حقوقی ،تاریخی ،جامعهشناسی و فقهی
عهدهدار پاسخ به این سؤال اساسی و محوری است که جایگاه انصاف بهعنوان عنصری که
درونمایه عدالت است در قوانین مدون ایران و خطابات امام خمینی بهعنوان بنیانگذار سیستم
جمهوری اسالمی ایران در مقام پیشوایی در چه مواردی به برآیندی متشابه رسیده و در این دو
منبع چه شاخصههایی دارد؟
جهت پاسخگویی به این پرسش ،پژوهش حاضر مشتمل بر دو مبحث کلی و اساسی است.
مبحث اول به تبیین عناوین محوری و مرتبط پژوهش همچون انصاف ،عدالت ،قانون ،سیستم
قضایی ایران و ...میپردازد .در مبحث دوم با استقراء تام در متون حقوقی با محوریت تبیین
آراء قضایی امام خمینی مهمترین مصادیق استمداد از انصاف و عدالت و موارد الزامی آنکه
در خطابات معمار کبیر انقالب مشهود است ،بیانشده است .روش پژوهش حاضر بر اساس
توصیف و تحلیل و گردآوری به شیوة کتابخانهای بر پایة مطالعات متون حقوقی ،اسناد و منابع
نوری بهصورت کاربردی در قالب سخنان امام خمینی بناشده است؛ زیرا با تبیین مؤلفههای
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مطرحشده از طرف ایشان باهدف ارائه تئوری در زمینة گستره و نقشهای مختلف انصاف در
کنار عدالت در سیستم قضایی کشور ایران میتوان در جهت حفظ حقوق مردم گامهای اساسی
برداشت و اقدامات الزم در زمینة توسعه دانش حقوق اسالمی را فراهم ساخت.
قبل از ورود به مباحث اساسی ،بیان دو نکته یکی بهمنزلة پیشفرض و دیگری بهمنزلة فرضیه
ضرورتی انکارناپذیر دارد.
نکته اول :انصاف همراه با عدالت دارای ریشهای اخالقی است که با فقه و حقوق اسالمی
ارتباطی سامان دار دارد بهطوریکه با بررسی و تحلیل ،به صدور احکامی که نزدیک به رضایت
عمومی و اقناعیتر نسبت به فطرت الهی افراد جامعه باشد ،میانجامد .درنتیجه جامعة آماری
آن ،کلیه قضات و دادرسان مسلمان و همةکسانی که در فرآیند سیستم قضایی ایران مؤثرند با
محوریت خطابات امام خمینی خواهد بود.
نکته دوم اینکه اعتبار ابزارهای بهکاررفته در جهت تحلیل جنبه حقوقی و جامعهشناسی
مسئله مذکور بر پایه اعتبار نهفته در اسناد کتابخانهای که بر اساس خطابات معمار کبیر انقالب
اسالمی شکل یافته ،نهفته است؛ بنابراین ،در این پژوهش بهصورت کامل سعی بر این بوده که با
استقراء تام در متون مستدل با واکاوی مقوله انصاف و مفاهیم مرتبط بهگونهای روشمند و مستند
از منابع بهره گرفته شود.
واکاوی مفهوم «انصاف» و مفاهیم مرتبط

در تبیین و واکاوی مفاهیم اصلی و مرتبط ،تحلیل معنایی واژگان« :انصاف»« ،عدالت» و تفکیک
هریک از مفاهیم مذکور قابل ذکر است:
 .1انصاف

«انصاف» در گستره لغت به معنای نصف کردن چیزی به دست خود انسان و بدون حکم حاکم
است مانند تقسیم مالی بین فرد و دیگری بهصورت مساوی (فيومي  1347ج )315 :2و «نصف»
عطا كردن است (عسگري .)228 :1353
انصاف ،از نظر برخی فالسفه معاصر غربی همچون راولز ،روش ُعقالیی رسیدن به اصول
عدالت است و نتیجة تصمیمگیری منصفانه نیز خو ِد عدالت است .اگر آزاد و بیطرفانه ،بدون
پیشداوریهای ذهنی و فارغ از باورهای خویش ،تنها با ات ّکا به عقل ،همچون مردمان اولیه ،به
قضاوت در مورد پدیده یا موضوعی بپردازیم ،روش ما «منصفانه» و نتیجة قضاوت ما «عدالت»
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خواهد بود( .راولز  )322 :1383بدین معنا که وقتی شهروندان یک شهر ،بر این عقیده باشند
که نهادها یا رویههای اجتماعی عادالنه یا منصفانه هستند (فرضاً مطابق اصولی که خودشان،
در صورت بازنمایی منصفانه ،آماده پیشنهاد یا پذیرش آنها هستند) برای ایفای سهم خود در
این آرایشها آمادگی و اشتیاق دارند ،مشروط به اینکه بهاندازه کافی اطمینان داشته باشند که
دیگران هم سهم خود را ایفا خواهند کرد و وقتی دیگران با نیت آشکار سهم خود را در نهادهای
عادالنه یا منصفانه ایفا میکنند ،شهروندان تمایل دارند اعتماد و اطمینان خود را به آنها افزایش
دهند (راولز .)323 :1383

لذا برآوردن اقتضائات چنین روشی مستلزم فرض وضعیتی است که در آن ،شهروندان بهعنوان
انسانهایی معقول و خود قانونگذار ،همگی خود را عضو جامعه ببینند و این معقولیت موجب
میشود تا مصلحت عمومی را بر منافع شخصی خود مقدم دارند .راولز در اینجا منفعت عمومی
را مساوی با منفعت اکثریت نمیداند؛ زیرا چنین ایدهای بهراحتی تمام حقوق اقلیت را نادیده
میگیرد (شاقول و سفید خوش  1389ج .)92 :2بلکه همه افراد را مدنظر قرار میدهد .بهطوریکه
مالک منفعت ،انسانهای آزاد ،برابر و مستقلی است که بهعنوان شهروندان جامعه انسانی فارغ از
نوع عقاید ،باورها ،خانواده و ...تحت عنوان شهروند و عضوی از جامعه زندگی میکنند .چنین
برداشتی از عموم جامعه بر مبنای انصاف نهفته است که در این حکم بروز و نمود مییابد.
از دید امام خمینی انصاف و عدالت یکی از پایههای مهم اجرای سیاست در حکومت است
که رکن اساسی آن عقل و بهکارگیری آن جهت جلوگیری از کجرویهاست؛ بنابراین سیاست
به معنای ایجابی بر پایه عدل و عقل استوار است و هدف نهایی آن ،هدایت و اصالح جامعه است.
در این رویکرد ،اساس سیاست ،رعایت اصولی اخالقی مانند انصاف و عدالت و اصولی عقالنی
مانند عقل عملی معرفیشده که بیانگر اهمیت انصاف در جامعه بشری است (فصیحی .)130 :1386
 .2عدالت

واژه «عدالت» و «عدل» در لغت به معنای «حکم بهحق» (فراهیدی « )521 :1409اعتدال در کارها»
(فیومی  )396 :1347و «مساوات» (راغب اصفهانی  )336 :1412بیانشده است.
در کلمات برخی علمای اسالم ،عدالت به معنای «پیروی کردن از قانون» (جعفری  1376ج:3
 )254و «دادن حق به کسی که حق با اوست و قرار دادن شیء در محلی که سزاوار آن است»
(طباطبایی  1417ج )371 :1بیانشده .همچنین در روایات به معنای «قرار دادن امور در مواضع اصلی
خود» (فیض االسالم  )429 :1249معرفی گردیده است.
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این واژه از ارزشهایی است که در طول تاریخ زندگی بشر ،افراد زیادی خواهان برقراری آن
در سطح زندگی مردم بوده و برخی داعیهدار اجرای آن بودهاند؛ بنابراین عدالت ،از ارزشهایی
است که مورد قبول مردم سراسر جهان بوده و وجدان فطری هر انسان هوشمندی آن را میطلبد.
بهطوریکه ارسطو آن را فضیلتی میداند که طبق آن باید به هرکسی آنچه را شایسته اوست،
اعطا کرد (ارسطو .)7 :1377
از دید افالطون ،عدالت ،آرمانی است که فقط تربیتیافتگان دامان حکمت به آن دسترسی
دارند و به یاری تجربه و حس نمیتوان به آن رسید .عدالت اجتماعی در صورتی برقرار میشود
که هرکس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله در کار دیگران
بپرهیزد (افالطون .)608 :1353

دیدگاه افالطون نسبت به عدالت با تکیهبر اشراق و شهود است .بهطوریکه نحوة شناخت
او از عدالت فراتر از حیطة علوم تجربی ،تجربه بشری و واقعیت وجود آن در جهانی باالتر به
نام «مُث ُل» است .این در حالی است که ارسطو مفهوم عدالت را در همین جهان و با تکیهبر اصول
عقالیی و تحلیلهای علمی معنا میکند .قدر مشترک نظریه افالطون و ارسطو ،تعادل است با
این تفاوت که در دید افالطون ،چنین تعادلی بر پایه ایجاد نظم و وجود اعتدال روحی است که
تحلیل علمی آن دشوار مینماید؛ اما این تعادل از دید ارسطو ،مابین افراطوتفریط است که در
قالب معادالت ریاضی و منطق ،قابلیت دستیابی دارد.
عدالت از دیدگاه فالسفه معاصر غربی چون راولز به گونهای گسترده و پوشاننده انصاف
است .به این معنا که وی انصاف را به صورتی سیاسی و با روایتی از عدالت لیبرال با ارجاع به
ارزشهای سیاسی توجیه میکند؛ یعنی آن را قسمتی از آموزه اخالقی یا سیاسی بیان نمیکند.
بلکه ایده لیبرالیسم سیاسی را با تکیه بر عدالت و طبقه بندی مجدّد آن به صورت عدالت به مثابه
انصاف بیان کرده است .در حقیقت ،او عدالت به مثابه انصاف را به عنوان معقول ترین صورت
لیبرالیسم سیاسی معرفی کرده است (راولز .)23-11 :1383
چنین اهتمامی ،محدود به فالسفه غرب و متون کالسیک فلسفه سیاسی غرب نیست .چراکه
پیشوایان دین اسالم به ُص َور گوناگون و در قالب علوم مختلف به جایگاه و نقش عدالت در
تمامی ابعاد زندگی انسان پرداختهاند؛ بنابراین با توجه به قدمت و اهمیت عدالت ،در اصطالح
علم کالم ،حکمت ،عرفان ،فقه و حقوق ،این واژه اهمیت فراوانی دارد و پیرامون آن تعاریف
متنوعی بیانشده است .عدالت در علم کالم بر اساس آیات قرآن ،بدین معناست که «خداوند
متعال هرگز حتی بهاندازه ذرهای ناچیز عمل ناپسندی مرتکب نمیشود( ».نساء.)40:
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در علم کالم« ،عدالت» ،بخشی از عدالت الهی است که در سه قالب عدالت تکوینی ،تشریعی
و مجازاتی از سوی پروردگار جریان مییابد .در عدالت تکوینی ،به دلیل علت فاعلی و تامه بودن
خداوند ،اعطای وجود بهصورت گسترده در میان تمامی ممکنات هستی ،به فراخور استعداد و
ظرفیت افراد و بدون هیچگونه تبعیض و ستمی ،معنا میشود (پژوهشکده تحقیقات اسالم )336: 1386
در عدالت تشریعی ،تمامی ممکناتی که مج ّهز به قوه نطق هستند به دیگر بیان ،تمامی انسانها به میزان
توانمندی و بهقدر بضاعت ،مورد تکلیف قرار میگیرند (بقره )286:و کلیة اوامر و نواهی و هر آنچه
خداوند بر انسان تکلیف کرده ،بر دادگری و عدالت است (بقره )335 :و این نهتنها به معنای عدالت

است بلکه نهایت لطف پروردگار است که انسان را در شرایطی قرار میدهد که موجبات سعادت
ابدی وی را فراهم میسازد و در عدالت مجازاتی یا پیگردی اعمال ،پروردگار با توجه به میزان اعمال
هر فردی دربارة او قضاوت به عملآورده و عادالنه ،منصفانه و بلکه محسنانه ،وی را به پاداش یا کیفر
متناسب با اعمالش میرساند (شیخ طوسی 72 ،19 :1414؛ طبرسی  1381ج.)40 :1
عدالت در قالب اخالق ،رعایت نمودن حد اعتدال و وسط بین افراطوتفریط در استعمال
قوای نفسانی (شهویه ،غضبیه و عقلیه است) توضیح اینکه عدالت در گستره اخالق ،تحت عنوان
قوه عادله معرفیشده است و این خاصیت را داراست که قوة غضب و شهوت را تحت اوامر و
اشارات عقل و شرع نگه میدارد (شبّر  )33 :1380همچنین جامع فضائل و مانع رذائل است و این
به دلیل وحدت تناسبی است که بین اجزای متباینه به هم میرسد و کثرت را بهصورت وحدانی
جلوه میدهد (فانیکشمیری  )34: 1402همچنین به معنای استواری ،هماهنگی و تعدیل قوای نفس
انسان است بهطوریکه هیچیک از قوای مذکور نتواند بر دیگری غلبه کند (غزالی بیتا ج98 :8؛
فیض کاشانی .)14 :1387
به نظر میرسد ،عدالت الهی در قالب سوم؛ یعنی عدالت مجازاتی یا جزایی پیوند مستقیمی
با قضاوت ،دادرسی ،داوری و انصاف دارد .چنانکه عدالت انسانی در عرصة اجتماعی ،مبتنی
بر نوعی داوری بین خود یا دیگران است .چنین عدالتی در تمامی عرصههای مذکور ،مورد
سفارش پیشوایان دین ما به کارگزاران و زیردستانشان بوده است( .نهج البالغه :نامه  .)53باوجود
این ،بررسی و تحلیل این واژه در گستره علم فقه و حقوق نیز ضروری است.
در علم فقه ،بین فقها در محدوده تعریف عدالت اختالفنظر وجود دارد .چه اینکه عدالت
به معنای ملکهای نفسانی (عالمه حلی  1418ج494 :3؛ انصاری  1374ج )166 :3اسالم آوردن
همراه با عدم ظهور فسق (نجفی  1429ج ،)466 :13حسن ظاهری (شیخ مفید  )725 :1410و خود
اعمال خارجیهای معرفیشده که مشتمل بر انجام واجبات و ترک محرمات است ،بدون اینکه
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بهصورت ملکهای در نفس انسان پدیدار شود (خویی  1418ج )253 :1این خصیصه در فقه ،از
ویژگیهای مهم فقیه ،امام جماعت ،قاضی و شاهد معرفیشده است .طبق این تعریف ،انسان با
پیروی از عقل و شرع ،میتواند به این خصوصیت و ملکه توفیق یافته و به تهذیب نفس که غایت
نهایی علم اخالق است ،دست یابد.
در علم حقوق به معنای احترام به حقوق افراد و احقاق حق بر اساس مساوات و همچنین
به معنای رعایت قوانین بیانشده است (کاتوزیان  1377ج )451-453 :1چنین تعریفی در این علم
بیتردید انعکاسی از روایات معصوم است که عدالت را به معنای «رعایت حقوق دیگران و
رساندن حق به شایستگان حق» (کلینی  1407ق ج )542 :1همچنین «قرار دادن هر چیز در جایگاه

شایسته آن» (نهج البالغه :حکمت  )437معرفی کرده است.
در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام خمینی واژه «عدل» در زمره لشکریان عقل
و واژة «جور» در زمره لشکریان جهل قرار دارد .از دید امام گرایش به عدالت ریشه فطری
دارد به این معنا که انسان طبیعتاً به عدالت و برقراری آن گرایش دارد .عالوه بر این عدالت از
خصوصیات کمالطلبی انسان نشأت میگیرد .چراکه انسان ذاتاً کمال طلب است به همین دلیل
گرایش ذاتی او به عدالت و برقراری قسط قابلانکار نیست (امام خمینی .)99-100: 1377
برآیند تمامی معانی مذکور پیرامون عدالت و اقسام آن در مجموعه نوشتهها و سخنان امام خمینی
تجلّییافته است .چراکه از دیدگاه ایشان ،عدالت در قالبهای فردی و جمعی معنا مییابد و قابلیت
اجرا در همة ابعاد زندگی بشر را پیدا میکند .بهطوریکه برپایی عدالت در قالبهای مذکور از
وظایف مهم و باارزشی است که پیشوایان ما بر آن اهتمام داشتهاند (ر.ک :امام خمینی  1385ج)33 :6
درنتیجه این استلزام وجود دارد که نسبت به بیعدالتیها و اختالفات طبقاتی بهعنوان ضد ارزشها،
از سوی مردم قیام صورت گیرد (ر.ک :امام خمینی  1385ج.)258 :7
با توجه به گستردگی عدالت در عرصههایی که بیان شد ،میتوان عدالت را به معنای رعایت
تناسب در قوا ،توازن و تعادل رفتار و پایبندی عملی به مقررات یک کشور یا ملت تعریف کرد؛
بنابراین عدالت در پژوهش حاضر بامعنای انصاف ،اعتدال ،پایبندی عملی و علمی به قوانین که
از منویات مهم امام خمینی است ارتباط سامانداری خواهد داشت.

 .3مقایسه تحلیلی انصاف و عدالت

از جهت لغوی و در اصطالح دانشمندان لغتشناس ،عدالت در برخی موارد ،مترادف مساوات
است با وجود این ،لزوماً مقصود انصاف نیست .در لغتنامههای زبان فارسی واژة عدالت و
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انصاف هممعناست (دهخدا  1372ج )3055-3056 :2امّا در اصطالح مفاهیم قانونی ،چنانکه بیان
شد ،عدالت یعنی اجرای قانون؛ پس حکم عادالنه به حکمی میگویند که بر اساس قانون صادر
شود .ولی انصاف ،یعنی عدالت طبیعی و راهحلی که از نظر وجدانی رضایتبخش باشد و حکم
عادالنه و منصفانه یعنی اجرای قانون همراه با اقناع وجدان و رضایت قلبی ،فقط در این صورت
است که عدالت و انصاف با یکدیگر تطبیق پیدا میکنند .اگر بخواهیم بهصورت فشرده دو
واژه عدالت و انصاف را از یکدیگر تفکیک کنیم بدینصورت نیز میتوانیم عنوان نماییم که
عدالت جنبه نوعی دارد و به همین دلیل دارای این قابلیت است که بهصورت علمی و همراه با
سیر منظمی موردمطالعه قرار گیرد؛ بنابراین در حوزه عدالت ،تحقیقات زیادی صورت پذیرفته
است .این در حالی است که انصاف ،عدالتی است که در موارد ویژه و به اقتضای مورد ،فرصت
عمل مییابد .چنین مفهومی قطعاً از جهت ماهیتی درخور یک نظام قضایی است.
در گسترة دین اسالم در اصطالح فقهی ،برخی از فقها «انصاف» را معطوف به عدالت معرفی
کرده و آن را تحت عنوان قاعده عدل و انصاف قرین ساخته ،تعریف میکنند و ضمن تبیین آن،
این قاعده را مختص به مواردی میدانند که تقسیم حقوق یا اموال ،مشتبه باشد بهگونهای كه
تعلّق حق موردبحث یا مال ،نسبت به فردي مشخص و قطعي است امّا در تعيين آن فرد ترديد
حاصل شود مانند زماني كه مشتبه شود نسبت به مالي كه ما به این مطلب علم نداریم که مال
زيد است يا عمرو و با علم اجمالي میدانیم قطعاً مال يكي از آن دو است و براي تعيين ،اماره
و نشانهای هم وجود نداشته باشد آن مال به انصاف در بين كساني كه مدعي آن هستند ،تقسيم
میشود و قاعدة عدل و انصاف اجرا میگردد (مصطفوي .)1421:159
همچنین برخی متکلمین بر اساس روایات فراوانی که از سوی پیامبر(ص) بهدستآمده (مجلسی

 1410ج395 :66؛ شیخ طوسى  1414ج190 :2؛ مجلسی  1410ج« )404 :66مواسات» را معطوف به
انصاف بیان کرده ،آن را در یک ردیف عنوان میکنند و مواسات را که به معنای یاریرساندن
به دیگران همراه با انصاف و در نظر گرفتن حق آنان است ،در کنار یکدیگر از فضیلتهای
اخالقی بزرگ معرفی میکنند( .فیض کاشانی .)564-565 :1425
در اصطالح روایات معتبر اسالمی ،انصاف همراستا با عدالت و هماهنگ با آن معنا شده است.
بهطوریکه شخص مُنصف ،همان شخص عادلی است که دیگران را همانند خویش دانسته ،هر
مصلحت ،منفعت ،ضرر یا شرایطی را که برای خود میپسندد برای دیگران نیز بپسندد (شیخ صدوق
 1413ج .)395 :4بهطوریکه با مردم چنان رفتار کند که انتظار آن رفتار را از دیگران در مقابل
خویش دارد .حق آنان را چنان اعطا نماید که انتظار دارد اطرافیان وی با او چنین کنند (مجلسی
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 1410ج )25 :72مدلول التزامی روایات مندرج در باب انصاف بیانگر این امر است که رابطه بین
انصاف و عدالت ،رابطة عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا محدودة انصاف ،زیرمجموعة گستره
عدالت است بهطوریکه عدالت ،انصاف را نیز دربرمی گیرد.
به همین دلیل ،امام خمینی عدالت و محبت نسبت به زیردستان (امام خمینی  1385ج)491 :7
و انصاف معطوف بهدقت نظر (ر.ک :امام خمینی  1385ج )145 :20همچنین انصاف معطوف به
عدالت را از تکالیف اجرایی حکومت دانسته و کارگزاران آن را به رفع مشکالت محرومان و
رفع اختالفات طبقاتی موظف ساخته (امام خمینی  1385ج )26-27 :7و ستم فئودالها و ثروتمندان
نسبت به مردم فقیر را مطرود و مذموم بیان کرده است (ر.ک :امام خمینی  1385ج)303 :14

همچنین ظلمستیزی و عدالتگستری را از خصوصیتهای بارز حکومت اسالمی میداند
(امام خمینی  1385ج )264 :11و عدالت را شرط اصلی زمامداران اسالم بیان کرده ،بهطوریکه
بیانصافی و بیعدالتی در عرصههای مختلف اجتماع را بهعنوان یکی از مفاسد زمامداران معرفی
مینماید (امام خمینی  1385ج )304 :3پس انصاف بهعنوان درونمایه عدالت میتواند بهعنوان
اصلی اخالقی و پذیرفتهشده در وجدان کارگزاران و عرف باشد که امام آن را بهصورت های
فوق بیانکرده است.
مدون
گسترة سیستم قضایی جمهوری اسالمی ایران و شمولیت انصاف در قانون ّ

در تبیین گسترة سیستم قضایی جمهوری اسالمی ایران تبیین مختصات سیستم مذکور و تحلیل
رسوخ انصاف در قوانین مدون قابل ذکر است:
 .1مختصات سیستم قضایی جمهوری اسالمی ایران

مهمترین نهاد تشکیلدهنده عنصر سیستم قضایی کشور ایران ،قوة قضاییه است .قوه قضاییه در
کشور ایران که قوهای است مستقل و «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن
به عدالت» (اصل  156ق ا) بهوسیله دادگاههای دادگستری وظایف مربوط به خود را انجام
میدهد .این قوه دارای سیستم قضایی خاصی است .در سیستم قضایی ایران ،کار قضاوت در
این دادگاهها طبق احکام الهی و به وسیلة قضات واجدالشرایط اسالمی صورت میگیرد .در این
سیستم ،به دلیل پیشگیری از انحرافات کلی و ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل و انصاف ،نظارت
ولیفقیه در آن وجود دارد که آن را از دیگر کشورهای اسالمی متمایز میسازد .ضرورت
تحوالت اساسی در محاکم قضایی بر اساس معیارهای اسالمی که مورد اهتمام امام بود مؤید
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وجود این جنبه از سیستم قضایی ایران است (امام خمینی  1385ج.)213 :12
قوه قضاییه با توجه به اهمیت زیادی که در این کشور دارد ،در حقیقت ،واسطهای بین وضع
و اجراست و در مرحله تخلّف از احکام قرار دارد .به این معنا که با حسن نظارت بر اجرای
مقرره را تعیین نماید (موسوی خلخالی .)57-58 :1422
قوانین ،تخلفات را تشخیص داده ،مکافات ّ
ساختار قوة قضاییه از ابتدای تشکیل حکومت جمهوری اسالمی دارای مجموعه سازمانها،
نهادها و تشکیالت است که مشتمل بر موارد رئیس قوه قضاییه( ،اصل  157ق ا) دیوان عالی

کشور (اصل  161ق ا) سازمان بازرسی کل کشور (اصل  174ق ا) ،دیوان عدالت اداری (اصل

 173ق ا) ،وزارت دادگستری (اصل  160ق ا) ،دادگاهها (اصل  159ق ا) (مشتمل بر دادگاههای
اختصاصی و دادگاههای عمومی)( ،نظر پور  )195 :1389سازمان ثبتاسناد و امالک کشور،
سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان قضایی
نیروهای مسلح است.
با توجه به مبنای اسالمی در سیستم قضایی کشور ایران و مشاهده پیشینه متنوع و تغییرات در
عرصههای تقنین و اجرائیات ،انصاف میتواند نقش مهمی در مبنای حقوق ،هدف حقوق ،منبع
یا منطق حقوق ،نقش اساسی ایفا نماید .اگرچه حقوق ،با عدالت ارتباط بیشتری دارد و اخالق
با انصاف پیوند نزدیکتری دارد .بهعنوانمثال ،عدالت حکم میکند مدیون به عهد خویش
وفا کند .این قانون در سیستم قضایی ایران وضع ،تنفیذ و اجراشده است ولی گاه انصاف اقتضا
میکند که به او مهلت داده شود و اگر این مهلت دادن در گسترة قوانین این کشور گنجانده
شود ،قانون و عدالتی است که مبنای آن را انصاف تشکیل داده است .لذا تجزیهوتحلیل کاربرد
انصاف در این زمینه شایسته بررسی است.
با توجه به وضعیت کنونی سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران که پس از انقالب اسالمی
ایران با رهبری و مرجعیت امام خمینی شکل و ماهیتی اسالمی پیداکرده ،انصاف در اقوال ،افعال
و تقریرات امام و آرای قضایی حقوقی ایشان ،جایگاه مهم و معتبری دارد .مهمترین اعتبار و ثمره
حاصل از این اهتمام ،لزوم حفظ حقوق شهروندی در تمام ابعاد است.
 .2تدوین قانون با محوریت انصاف

وضع ،نگارش و تدوین قانون از عرصههای مهم و تأثیرگذار در دادرسی است .قوانینی که مقنِّن
وضع میکند مورد قضاوت قضات و کارگزاران قوه قضاییه در اجتماع است که نباید بهصورت
شخصی و احساسی و دور از خرد و آیندهاندیشی صورت گیرد.

 122پـژوهشنامة متیـن

سـال نوزدهم  /شمـاره هفتـاد و هفت  /زمستـان 1396

در این عرصه ،ضعف انشا ،واجد بودن اغالط امالیی یا ادبی ،گرتهبرداری و اقتباس ِصرف
از قوانین کشورهای دیگر ،از نقاط ضعف وضع قانون است که اجرای آن را از عدالت و
انصاف ،دور ساخته ،نگرش وسیع قانونگذار و مدبّر و حکیم بودن او را زیر سؤال خواهد برد.
نگارش قانون و نحوه وضع آن و اینکه توسط چه نهادها و افراد خاصی انجام میگرفته در
کتب تاریخی و حقوقی بهطور کامل بیانشده است .نگارش و وضع قانون اساسی در کشور
ایران از سال  1285شمسی آغاز شد .نخستین قانون اساسی نگاشته شده ،قانون اساسی مشروطه
بود که در هشتم دیماه  1285شمسی (مصادف با  14ذیالقعده  1324قمری) به امضای مظفرالدین

شاه رسید .نهضت انقالبی که منتهی بهفرمان مظفرالدین شاه در این سال و اعالن مشروعیت
گردید ،آغاز عصر جدیدی در تاریخ قانونگذاری ایران است .در این عصر ،قدمهای بزرگی
برای وضع قوانین عرفی نیز برداشته شد و تمایل شدیدی به اتخاذ راه و روش اروپایی مشهود
گردید (پاشا صالح  )229 :1348بنابراین ،انقالب مشروطیت ،سرآغاز قانونگذاری به شیوهای
جدید در ایران است (پاشا صالح  .)227-228 :1348از سویی دیگر ،برخی تاریخنگاران معاصر در
وضع و تصویب قوانین عادالنه و منصفانه و تشکیل مجلس و خانه عدالت ،دو پیشوای روحانی
مشروطه (آیتاهلل طباطبایی و بهبهانی) را تأثیرگذار میدانند( .کسروی  )5-12 :1383نامه آیت اهلل
طباطبایی به مظفرالدین شاه جهت ایجاد «عدالتخانه» و «مجلس» مؤیّد این ادعاست (کرمانی
 1384ج.)381 ،339 ،304 :2
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل حکومت جمهوری اسالمی ،به دالیل مختلفی،
تدوین مقررات جدید کار ضروری مینمود .ازاینرو پیشنویس قانون اساسی به دستور امام
خمینی نوشته و به وسیلة شورای انقالب و دولت موقت بازبینی شد و در تاریخ  24خرداد 1358
در روزنامههای کثیراالنتشار آن زمان انتشار یافت .به دستور امام مجلس خبرگان قانون اساسی
در  28مرداد  1358افتتاح و پس از سه ماه تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در 24
آبان مشتمل بر  12فصل 175 ،اصل یک مقدمه و مؤخره به پایان رسید که در  12آذر همان سال
به تصویب نهایی ملت رسید .قانون اساسی در سال  1368پس از بازنگری مجدد در همهپرسی
قانون اساسی به تأیید اکثریت رسید (شفیعی سروستانی  )105-107 :1381تا محوریتی تا ّم از عدالت
و انصاف را متجلّی سازد.
مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی

با توجه به اینکه انصاف ،چه به عنوان عرصهای دیگر از عدالت و چه بهعنوان قاعدهای فقهی _
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حقوقی ،با در نظر گرفتن شرایط ،ابعاد و حاالت افراد ،موجبات اقناع وجدان و عدالت طبیعی
و انسانی را فراهم میسازد ،از مقاصد کالن شریعت در به کمال رساندن انسانها و قرب الهی
بوده ،در قوانین ارائه و اجراشدة سیستم حکومتی جمهوری اسالمی و کالم و عملکرد بنیانگذار
آن ،در رهیافتها و بیانات ذیل قابلمشاهده و تحلیل است .در این حیطه ،مواد قانونی مندرج در
قانون اساسی ایران بهطور مستقیم و محکم در راستای حفظ حقوق شهروندی نگاشته ،تصویب
و به کلیة نهادها و کارگزاران ابالغشده است .هر یک از مصادیق ذیل بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم با بهرهگیری از انصاف و عدالت طبیعی در جهت حفظ حقوق و امنیت شهروندان
جامعه در راستای اهداف خرد و کالن شریعت قابل اهتمام است .ازاینرو مهمترین مظاهر
مشهود انصاف و عدالت در جهت حفظ حقوق شهروندی عبارت است از:
 .1دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام

وجدان فقهی ،با صرفنظر از تبیین لغوی ترکیب اضافیاش که به شکل «وجدان» و «فقهی» ظهور
یافته ،در کالم فقها به «عواملی گفته میشود که تکوین آنها در فراسوی دقت و ذهن ناخودآگاه
مستنبط شکل میگیرند و اندیشههایی که آشکارا در ذهن مستنبط جوالن میکنند و شخص از
حضور آنها آگاهی مییابد» (مبلغی  1379ش )71 :21همچنین «قواعد رایج و کدگذاری شده
که تحت کنترل آگاهانه و مستقیم مستنبط شکل میگیرند» (مبلغی  1379ش )71 :21تحت عنوان
«وجدان فقهی» تعریف میشود .در نتیجه میزان خودآگاهی و دخالت مستنبط در قبال این قواعد
باالست و با تشخیص موضوع هر یک نسبت به فراخوانی و بهکارگیری آنها اقدام میورزد
(مبلغی  1379ش.)72 :21
اگرچه در عرصه ماهیت وجدان فقهی در عالم واقع و عالم خارج ،اختالفنظر وجود دارد؛
زیرا برخی مخالف وجود وجدان فقهی و ضابطه پذیری آن در عرصه استنباط و استخراج احکام
همچنین در عرصه تقنین و قضاوت هستند و بر این باورند که وجدان ،محصول وضع ذهنی
انسانهاست .تعدد وجدانها برابر با تعداد انسانهاست درنتیجه نمیتوان شاکله و چارچوبهای
مشترکی را پی گرفت که به انسجام و نظم دهی وجدان بیانجامد .با وجود این ،ادله وجود
«وجدان فقهی» بر ادله عدم آن برتری دارد .چراکه در استدالل وجود چنین وجدانی گفتهشده:
اگرچه وجدان در حریم شخصی و ذهنی افراد تعریف مییابد ولی یافتههای

درون ذهنی انسان در دو گونه اساسی جای میگیرد:

 .1یافتههای درون ذهنی غیر فراگیر (یافتههای شخصی)؛
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 .2وجدانیت فراگیر که اگرچه در حوزه شخصی ذهن انسان پروریده میشود
ولی انسان در مراجعه به ذهن خود بیدرنگ درمییابد که دیگر انسانها نیز به
این قضایا اذعان و اعتراف دارند (مبلغی  1379ش.)72 :21

درنتیجه میتوان گفت ،رسوخ و دخالت دادن وجدان فقهی در وضع قوانین اسالمی
نوعی پایبندی به انصاف است؛ زیرا چنانچه در مباحث پیشین در رابطه با معناشناسی انصاف
و قاعدهمندسازی آن گذشت ،انصاف با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و عناصر و ابعاد
مربوط به مسئله ،هنگامیکه فرد منصف ،با موقعیتهای نامطلوب روبرو میشود ،در مقابل
موقعیتها بهصورت تکبعدی و یکسان نگر قضاوت نمینماید.
لذا وجدان فقهی به معنای یافتههای درونی مشتمل بر ارتکازات ،قواعد رایج اخالقی ،کالمی
و منطقی ،ذوق فقهی و انصراف شناسی و ایجاد مقدمات برای دستیابی به درونمایه عدالت و
اجرای انصاف در فرآیند تقنین خواهد بود که نشاندهنده تفکر نظامی و منصفانه شریعت است.
تورق در مواد قانونی بیانگر این نکته است که چنین مؤلفهای بیتردید در سیستم قانونگذاری
کشور اسالمی ایران استعمال شده و در مواد قانون مدنی این کشور جایگاه خاص خود را دارد.
چراکه استقراء تام در متون حقوقی گویای آن است که مواد قانون مدنی آن بر مبنای قواعد کلی
اخالقی و منطقی نگاشته و وضعشده است.
بنابراین التزام اشخاص به عرف و عادت معهود بین طرفین در عقود و ترغیب به پایبندی به
تعهدات باطنی بین طرفین برگرفته از وجدان فقهی یا روح قانون است که به شیوهای منصفانه آن
را پیش فرضی برای وضع قوانین قرارداده است .مؤید آن ،قانون مدنی ایران در این عرصه است.
(ماده  220قانون مدنی) رویکرد امام خمینی در طول دوران رهبری در کشور ایران بیانگر تطبیق
عملکرد ایشان بر اساس وجدان و خرد ،گویای انصاف و عدالت است.
 .2در نظر گرفتن «ضرورتها» در قانونگذاری و سنجش صحت آن با تحقق اکثریت آراء نمایندگان مجلس

ضرورت ،همسان با اضطرار از مواردی است که در وضع قوانین ،نقش مهمی داشته است.
باوجود این ،بین این دو واژه ،تفاوتهایی وجود دارد .برخی فقهای معاصر ،بین ضرورت و
اضطرار تفاوتهای ظریفی قائلند .بهعنوانمثال ،داللت التزامی متون فقهی نگاشته شده تبه وسیلة
امام خمینی بیانگر این تفاوت است؛ زیرا ایشان از نظر موارد و مصادیق ،ضرورت را کلیتر از
اضطرار معرفی کرده ،بیان میکند« :ضرورت بهحسب مورد ،اعم از اضطرار است چهبسا انسان
به چیزی اضطرار ندارد ولی ضرورت ،اقتضای آن را دارد مثلاینکه انجام ندادن آن کار موجب
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وارد آمدن زیان به سرزمین یا حاکم اسالمی یا سبب هتک حرمت شخصیت محترمی شود».
(امام خمينى .)48 :1420
برخی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار تفاوت گذاشته ،ضرورت را ناشی از علل
بیرونی و موجب عوامل موجهه جرم و اضطرار را ناشی از علل درونی و موجب رفع مسئولیت
میدانند( .گلدوزیان  )82 :1387برخی حقوقدانان نویسنده کتب معاصر قواعد فقهی ،همگام با
مواد حقوقی ،ضرورت را در عین اینکه با اضطرار از جهت منشأ اولیه یکسان میدانند ،نتیجه
اضطرار معرفی میکنند (محقق داماد )124 :1388

از سویی دیگر ،برخی فقهای امامیه در سدههای پیشین ،رابطه بین ضرورت و اضطرار را
تساوی و به بیان واضحتر این دو واژه را مترادف یکدیگر میدانند (شیخ طوسى  1387ج.)52 :2
در کشور ایران ،عنوان ضرورت ،پس از پیروزی انقالب اسالمی که سیستم قضایی به
جمهوری اسالمی تغییر پیدا کرد ،در شرایط حساس ،در حالتی که جامعه با جنگ مواجه بود،
امام خمینی در تاریخ  1360/7/19با استناد به اختیارات حکومتی ولیفقیه ،عنوان ضرورت و
لزوم را در سیستم وضع قانون وارد کرد و در این حیطه ،تحقق اکثریت آراء نمایندگان و رأی
دوسوم آنان را برای رعایت دقت و ظرافت بیشتر و دوری از هرگونه کاستی و اشتباه الزم
دانست .ایشان در این مورد میگوید:
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسالمى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب

اختالل نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد
است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم َح َرج است پس از تشخيص موضوع به

وسيله اكثريت وكالى مجلس شوراى اسالمى ،با تصريح به موقت بودن آن ما

دام كه موضوع محقق است ،و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود،
مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان
اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مىشود و تعقيب قانونى و تعزير
شرعى مىشود (امام خمینی  1385ج.)297 :15

مدلول مطابقی سخنان امام خمینی در آن تاریخ نشاندهنده ورود عنوان ضرورت در عرصه
قانونگذاری و کفایت تشخیص آن با حضور و دیدگاه نمایندگان مجلس و کاهش حداکثری
احتمال خطا در تشخیص با رأی دوسوم آنان است .چنین نگرش و عملکردی بیتردید پایهای
از انصاف را وارد وضع قانون مینماید؛ زیرا در حیطة وضع قانون توجه به شرایط ضروری و
اضطراری در موضوعات مختلف از مقدمات بدیهی و ضروری برای رعایت انصاف در میان
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کارگزاران است که از دید نگارنده در این عنوان مشهود است.
 .3ورود عنوان «مصلحت» در سیستم قانونگذاری

هر سیستم حقوقی دارای ارزشهای خاصی است که مقررات و قوانین حقوقی بر اساس آن
وضع میگردد .این ارزشها تحت عنوان« :اصول کلی» یا «مبانی حقوقی» نیز بیانشده است .از
دید نگارنده ،یکی از ارزشهای پایهای برای وضع قوانین ،عنوان «مصلحت» است که میتواند
بهعنوان مبنا و معیاری کلی برای وضع قوانین باشد .ازاینرو میتوان گفت در دین اسالم،
مصلحت ،عنوان کالنی است که درون آن ارزشهای انسانی بر اساس ِخ َرد و وجدان نهفته
است .چراکه ارزشهای معرفیشده در منابع دین اسالم موجب پدید آمدن این عنوان کالن
گردیده است .این ارزشها تحت عنوان «مصلحت دین ،جان ،مال ،عقل ،نسل ،نسب ،آبرو ،عرض،
نظم و امنیت» (شهابی  1374ج )335 :9بیانشده و پیرامون آن اهتمام زیادی صورت گرفته است.

مصلحتاندیشی قانونگذار و واردکردن آن در عرصه تقنین ،یکی از مهمترین عرصههای
انصاف در عملکرد مقنِّن است .در این عرصه ،ممکن است لحاظ کردن منفعت نهادها و گروههای
مختلف در نهاد قانونگذاری با گذشتن از صافیهای مختلف موجب تدوین مبهم قانون شود و
نیاز به تفسیر داشته باشد.
«مصلحتاندیشی در تقنین» در مقام اعمال حاکمیت و فقه حکومتی مطرحشده است .این
در حالی است که پیروی احکام اسالمی از «مصالح و مفاسد واقعی و حقیقی» ،بحثی کالمی
است که اگرچه با مصلحتاندیشی قانونگذار یک ریشه معنایی دارد اما جایگاه این دو در دو
محدودة متفاوت قرار دارد (بدین معنا که مورد اول ،حقوقی و مربوط به اعمال و عملکردهاست
و دیگری کالمی و مربوط به اعتقادات و باورهای راسخ قلبی است) همچنین «مصالح مرسله»
که در فقه برخی از مذاهب اهل سنت از منابع مستقل محسوب میشود در گستره علم اصول فقه
است که با مصلحتاندیشی قانونگذار اگرچه ازنظر معنایی تشابه دارد ب ا وجود این ،تفاوتهای
اجرایی و علمی در این سه عرصه قابلمشاهده است.
عنوان «مصلحت» بهصورت خاص و ویژه تا قبل از بازنگری قانون اساسی در اصول این
قانون به کار نرفته بود و مجلس شورای اسالمی تنها در چارچوب شرع و با تأکید شورای نگهبان
بر اساس اصل  92و  93قانون اساسی موظف بود برنامهریزیهای الزم برای رفع مشکالت مهم
را ارائه دهد که با تصویب قانون اراضی شهری در مرداد  1360با ناتوانی حل پارهای از مسائل
از طریق احکام اولیه اعتراف کرد (خسرو پناه )208 :1382
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بنابراین ،مصلحت در زمان ضرورت و التزام که در سال  1360شمسی مقارن با اصالح قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران بافرمان امام بیان شد ،باسابقهای بیش از  30سال ،موجب پدید
آمدن نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» شد که با در نظر گرفتن مجموعه شرایط ،اوضاع
واحوال و به تعبیری واضحتر با در نظر گرفتن قواعد انصاف ،صورت پذیرفته است؛ زیرا سیاست
این نهاد ،تأکید بر حفظ دو اصل مهم :مصلحت نظام اسالمی و مصلحت مردم است.
استقراء در متون تاریخی معاصر ایران بیانگر این نکته اساسی است که عنوان «مصلحت» که
امام آن را در قانونگذاری کشور ایران وارد کرد و اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام،
اختیار وضع قانون داده شد ،صرفاً محدود به زمانی بود که بین مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبان اختالف پدید آمد؛ بنابراین ،امام طی فرمانی در سال  1367دستور تشکیل مجمعی به نام
مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردکه با توجه به مصالح و ضرورتهای نظام آنچه را
ضروری و الزم میدانست ،تصویب نموده و بین مجلس و شورای نگهبان حل اختالف نماید.
(مرعشى شوشترى  1427ج )35 :1این در حالی بود که مجمع در برخی موارد ،رأساً به وضع کردن

قانون اهتمام میورزید.
این امر موجب پرسش عدهای از نمایندگان مجلس پیرامون محدوده اختیارات مجمع
تشخیص مصلحت امام شد .امام در پاسخ آنان بر این امر اذعان نمود که محدوده اختیارات
این نهاد خطیر ،قانونگذاری در شرایط اختالف بین شورای نگهبان و مجلس است .پسازآن،
اختیارات مربوط به قانونگذاری مطلق را از این نهاد سلب کرد و فلسفه این سلب اختیار را خروج
از موارد اضطراری و رفع محدودیت ،اختالف و شرایط اضطراری دانست( .امام خمینی 1385
ج )217 :21بنابراین ،مجمع تشخیص مصلحت نظام درزمین ه قانونگذاری بهصورت عام دارای
وظایف مستقل ،مشورتی و نظارتی (ملک افضلی  )81-82 :1386است.
به نظر میرسد مجموعه اعمال مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند وضع قانون ،مقولهای
دیگر از انصاف و رعایت آن بهعنوان نوعی قاعده کلی است؛ زیرا انصاف ،یعنی در نظر گرفتن
شرایط ،ضوابط و ابعاد یک مسئله و در اینجا وضع قانون بامطالعه شرایط و ارجاع آن به مجمع
تشخیص مصلحت نظام در حقیقت ،در نظر گرفتن شرایط و کلیه ابعاد و آثار قانونیای است که
قرار است وضع گردد .لذا پس از رعایت مراحلی که قب ً
ال ذکر شد درصورتیکه مسئله موردنظر
به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد و به بررسی و تصویب نهایی در مجمع منجر
شود ،قطعاً مجمع باید مقوله انصاف را در آن قانون در نظر گیرد تا آن را به مجلس ابالغ کند
و از طریق مجلس به دولت ابالغ گردد و به امضای رئیسجمهور رسیده و پسازآن اجرا شود.
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درنهایت نظر امام خمینی نیز در نظر گرفتن انصاف بوده استة زیرا چنانچه از مطالب پیشین
با استقراء در بیانات امام به دست میآید ،به نظر میرسد که دیدگاه امام بر این بوده که مجمع
در عرض قوای دیگر یا نقطهای مقابل آنها قرار نگیرد و همسطح با آنان نباشد .در این صورت
میتواند معضالت نظام را حل کرده و در سیاستهای کلی آن نقش اساسی و بنیادین ایفا کند.
همینکه مجمع در اصل حق قانونگذاری بهصورت مستقل دخالت ندارد و فقط میتواند
موارد اختالف بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کند ،از دید نگارنده صرفنظر از سایر
اعمال وضع بررسی و تحلیل موارد اختالفی خود عبارتی موجز از «انصاف» است؛ زیرا موقعیت
«ح َکم گونه» قرار میدهد که شرایط ،اوضاعواحوال را بهگونهای
مجمع را در حالتی «داورانه» و َ
متمایز در نظر میگیرد.
به همین دلیل ،برخی حقوقدانان معاصر بر این اعتقادند که« :وضع قانون ،کاری است ارادی
که با توجه به تمام مصالح و مفاسد آن و بهمنظور رسیدن به هدف خاص ،انجام میشود»
(کاتوزیان  1393ج.)128-129 :3

از جهت انتساب برنامههای عملی اسالم تحت عنوان فقه به شارع حکیم ،این نکته نیز
قابلتوجه است که «خداوند حکیم برای تأمین سعادت انسان ،قوانین را بر اساس مصالح و مفاسد
وضع کرده و خروجی این مرحله ،مجموعهای است متشکل از آموزههایی درباره رفتارهای
مجاز و غیرمجاز .رفتارهای راجح و مرجوح انسانی به همراه گزارههای اعتباری و وضعی است»
(جزایری و عشایری منفرد  )8 :1390که در قالب فقه و حقوق بروز و نمود یافته و به مرحله کشف
فقها و اجرای متشرعان میرسد .در نظر گرفتن گزارههای اخالقی و فقهی مبتنی بر رعایت
مصلحت ،عبارتی دیگر از انصاف است که در این پیشفرض بهصورت مسلم تبیین شده است.
 .4توجه به «مذاق شریعت» در علم فقه یا «روح قانون» در علم حقوق

«مذاق» در لغت ،مصدر میمی یا اسم مصدر از فعل «ذاق» «یذوق» به معنای «آگاهی پیدا کردن
نسبت به چیزی» (جوهری  1376ج« )147 :4طعم ،مزه ،چشیدن ،نیرویی که شخص را توانا
میسازد که ریزهکاریها و زیباییهای پنهان در جمله را درک کند» (مرتضی زبیدی 1414
ج )157 :3درنتیجه ،معنای لغوی مذاق شریعت ،دریافت نزدیک بهیقین از راه حواس درونی،
نسبت به ویژگیها و شیوههای شارع از بیان احکام است بهطوریکه فرد ،ازنظر باطنی روش و
خصوصیات شارع را با تمام وجودش درمییابد بهگونهای که اگرچه نمیتواند حس خود را
برای دریافت مذاق شارع بیان کند؛ اما میتواند نزدیک بهیقین دریابد که سیاست شارع ناظر به
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تفحص و استقراء تام در ادله استنباط
چه حکمی است .چنین دریافت و یقینی میتواند بامطالعهّ ،
احکام از سوی پژوهشگر به دست آید .چراکه در صورت تالش ،جستجو و تفحص مداوم،
بهتدریج این قدرت در ذهن مستنبط پدید میآید که بتواند نسبت به مذاق شارع آگاهی کسب
کرده و آن را بهتر بشناسد.
در متون فقهی ،مذاق شریعت ،مترادف «روح اسالم و حقیقت آن» (جمعى از مؤلفان بیتا ج:4
 )174بیانشده که در مسائل مهم فردی و اجتماعی که در تزاحم منافع یا مصالح افراد ،مسائل

بهظاهر مشکل پدید میآید ،با توجه به مذاق شریعت ،مسائل حل و مشکالت برطرف میگردد.
لذا توجه قانونگذار به مذاق شریعت و آهنگ خواستههای شارع (علیشاهی قلعه جوقی و
ناصری مقدم  )162 :1390درهرحال ،توجه به شرایط ،مسائل و موارد پیرامون موضوع است که
عبارتی دیگر از به کار بردن قاعده انصاف است؛ زیرا توجه کردن به ابعاد مختلف مسئله و در
نظر گرفتن قدر مشترکی که وجدان عمومی را اقناع ساخته و موردقبول شریعت و مذاق اوست
و باروح دین سازگار مینماید ،نوعی انصاف به خرج دادن است .در این عرصه لزوماً قانونگذار
در وضع قانون به این جنبه از انصاف توجه نموده و آن را در نظر میگیرد.
در بین فقهای متأخر ،مرحوم «خویی» این واژه را در متون فقهی خویش ،مکررا ً بهکاربرده
و به آن تمسک ورزیده است .بهعنوانمثال ،وی ضمن استداللی منطقی ،زنان را همچون مردان،
واجد شرایط مرجعیت میداند .بااینحال تقلید از او را جایز نمیداند .محکمترین دلیل بر عدم
جواز تقلید از زنان را منافات با مذاق شارع بیان میکند؛ زیرا مذاق شارع را بر این امر استوار
میداند که وظیفه اصلی زنان را حفظ حجاب و بنیان خانواده میداند که اینگونه اعمال با
انجاموظیفه زن در جهت استحکام خانواده ،سازگاری ندارد (خويى .)240،346 ،223،226 :1418
مذاق شریعت نهتنها در فقه بلکه در حقوق و قوانین اسالمی نیز کاربرد داشته است .ازآنجاکه
منبع قوانین در کشورهای اسالمی بر اساس برنامهریزیهای مذکور در شریعت است و شریعت
نهتنها شامل فقه است بلکه بسیاری از اصول دیگر را نیز دربرمی گیرد.
بنابراین ،ضوابط و کلیاتی وجود دارد که اگرچه در فقه دیده نشده ولی از برآیند شریعت اخذ
میشود .اصطالح روح قوانین ،عبارتی متناسب با مذاق شریعت و بهگونهای مترادف با آن در عرصه
قانونگذاری است .این اصطالح در متون حقوقی ایران بیانشده است .بهطوریکه قانون ،دادگاههای
دادگستری را به حلوفصل قوانین با در نظر گرفتن روح و مفاد قوانین موضوعه مکلَّف ساخته و
عرف و عادتهای مسلّم جامعه را معطوف به روح قوانین بیان کرده است (ماده  ۳قوانین و مقررات
آیین دادرسی مدنی ،مصوب  )1318همچنین ،مفاد مقررات کشور را به عدم مخالفت با متن و روح
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قوانین ملزم کرده است (اصل  138قانون اساسی).
نکته الزم به ذکر اینکه ،برخی حقوقدانان روح قوانین را به معنای اصول و قواعد حقوقی
و همچنین نظریات علمی که مبنای قوانین قرار میگیرد ،معرفی میکنند .بهطوریکه برای به
دست آوردن آن ،داشتن اطالعات کافی حقوقی را الزم میدانند چراکه بهوسیله اطالعات
جزئی و سطحی نسبت به مواد قانونی نمیتوان به روح و مفاد قوانین دستیافت( .رک :امامى
بیتا ج.)16-17 :1
البته بین اصول و روح قانون تفاوت وجود دارد و نمیتوان روح قانون را دقیقاً همان اصول
قانونی دانست؛ زیرا برخی دیگر از حقوقدانان روح قانون را به معنای اصول و نظراتی علمی
میدانند که پایهیک یا چند مادهقانون باشد؛ مانند قاعده ال ضرر که روح مواد باب تقسیم اموال
شرکت در قانون مدنی ایران است (رک :جعفری لنگرودی .)338 :1384
با توجه به مطالب مذکور به نظر میرسد بهترین تعریف از روح قانون بهصورت ذیل باشد:
مجموعه هدفها و انگیزههایی که قانونگذار جهت تقنین در نظر میگیرد بهطوریکه
اهداف و انگیزهها بر پایه اصول اخالقی ،منفعت و مصالح جمعی در عین حفظ منافع فردی
است؛ بنابراین ،وضع قوانین با توجه به مذاق شارع یا روح قانون از این نظر که هر یک از این دو
مفهوم ،در نظر گرفتن شرایط ،مواد ،مسائل و ضوابط قانونی بهصورت کلی است ،عبارتی دیگر
از مقوله انصاف است که در این موارد تجلّی یافته است.

یافتههای راهبردی

 .1آنچه تحت عنوان انصاف در کنار عدالت در سیستم قضایی ایران بهکاررفته ،اصل مسلم و
ثابتشدة فطرت ،وجدان ،عقل و عرف جامعه اسالمی است و مذهب بر آن صحه مینهد .پس
میتوان گفت انصاف در سیستم قضایی و بهکارگیری آن در تمامی اجرائیات و الزامات از
احکام امضایی شریعت اسالمی است.
 .2اگرچه در بحث مصادیق استمداد از انصاف و در نظر گرفتن عدالت طبیعی و وجدانی
برای حقوق شهروندی ،پژوهش حاضر درصدد بیان کیفیت ضمانت اجرایی قوانین ناظر به
حقوق شهروندی بهصورت منطقهای و اثبات آن نبوده است چراکه امکان دارد در منطقهای به
دلیل وجود موانع یا افرادی ناکارآمد ،حقوق شهروندی بهصورت کامل اجرا نشود و درعینحال
در منطقهای دیگر به دلیل وجود افراد زبده و کارآمد ،بهطور کامل اجرا گردد؛ بلکه در مقام بیان
جایگاه انصاف و عرصههای نفوذ و توان بهرهگیری از آن در سیستم قضایی ایران که برگرفته
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از موازین اسالمی است و بر اساس مبنای اسالمی قرار دادهشده است .در این عرصه ،سیاست
قولی و عملکردی بنیانگذار جمهوری اسالمی بر حفظ کامل حقوق شهروندی تأکید ورزیده و
حجت را بر کارگزاران اجرایی
اهتمام ایشان در قالب گفتار و رفتار ایشان مشهود است درنتیجهّ ،
نظام تمام مینماید.
 .3تا زمانی که مجریان قانون قوانین ثابتشده منصفانه در نهاد حقوقی اسالم را اجرا نکنند و
میسر نگردد ،فایده عملی در جهت پیشرفت جامعه
ضمانت اجرایی الزم برای اجرای کامل آن ّ
مترتب نخواهد شد.
 .4قوانین وضعشده در سیستم قضایی ایران در جهت ذاتی و در مقام اجرا از سویی مرز
آزادی و رهایی انسان را بیان میکند و از سویی حقوق تمامی افراد جامعه را بهعنوان شهروند
فارغ از داشتن نوع مذهب ،شیوه ،عرف ،عادات و باورها بهصورت یکسان در مواقع مختلف در
نظر میگیرد که بارزترین مصداق انصاف و اقناع وجدان است.
 .5مهمترین کاربردهای انصاف اعم از اعطای حقوق و مزایای یکسان اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،آموزشی و ...بر اساس مقتضای کرامت و ارزش واالی انسانی ،بدون توجه به طرز فکر،
عقیده ،قومیت ،مذهب و میزان تحصیالت خاص است .این مطلب در خطابات امام بهوضوح
بیانشده است.
کلیه پژوهشهای انجامشده در این حیطه ،محدود به موارد جزئی و خاص بوده و پیرامون
عملکرد انصاف در گستره قانونگذاری و اجرای آن جهت حفظ منافع و حقوق مردم هیچ
تحقیق مستقلی تدویننشده است .بدینسان رسالت اندیشمندان ،آنان را به اموری از این قبیل
فرامیخواند:
الف) ارائه تئوری و قاعدهمندسازی انصاف برای کاربردی کردن آن در سیستم قضایی
کشور بهمنظور ایجاد تقریب محدوده اخالق و حقوق بر اساس موازینی که امام مطرح کردهاند.
ب) تحلیل قاعدههای فقهی ،حقوقی و اخالقی و میزان تناسب انصاف با هر یک در جهت
کاربست این خصوصیت در عملکرد مجریان قانون.
 .6ضروری است که به جهت اهمیت انصاف و رعایت آن در نظام اسالمی ایران که بر
اساس دین اسالم و مبتنی بر تکمیل مکارم اخالقی است ،قواعد و تشریفاتی منسجم و مسلّم
برای در نظر گرفتن شرایط ،اوضاعواحوال پیرامون مسئله به دیده انصاف ،وضع شود تا محدوده
و قلمرو اختیارات مقامهای قضایی و ضابطان دادگستری روشن شود و زمینههای سوءاستفاده
احتمالی از این اختیارات از بین برود.
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