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چکیده
عدالت و انصاف از مفاهيمي است که هم از بعد حقوقي و هم از جنبه فقهي مورد توجه خاص
واقع شده است يکي از صفات پروردگار متعال عادل بودن است  .همچنين عدل از اصول دين به
شمار مي آيد .
يکي از اهداف مهم قواعد حقوقي و فقهي تامين عدالت است ولي گاهي همين عدالت در اجرای
مقررات خشک و در دستيابي به اهداف واالی الهي و انساني کافي نيست و به عنصر انعطاف پذير
تری تحت عنوان انصاف نياز است .
برخي معتقدند هر قاعده ولو غير منصفانه بايد اجرا شود کاربرد انصاف در مرحله وضع قانون
است  .ولي برخي ديگر بر اين باورند که ابزارهای قانوني بايد در جهت تامين انصاف باشد و اگر
حکمي بر خالف انصاف باشد بايد متوقف گردد  .در عين حال بايد توجه داشت که بکار بردن
مفاهيم انصاف و عدالت به جای هم و به عنوان مفاهيم يکسان شايع است .
در اين مقاله مفاهيم عدالت و انصاف و تفاوت های آن دو بررسي شده است.همچنين انصاف و
عدالت از ديدگاه قرآن کريم و روايات بطور جداگانه مورد مالحظه قرار گرفته است
واژگان کلیدی  :انصاف  ،عدالت ،قرآن کريم  ،فقه  ،عدالت اجتماعي.

 - 1استادیار دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
 - 2استادیار دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
 - 3دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و عضو هيئت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان
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مقدمه

از انصاف در حوزه فقه و حقوق تعاريف متعددی شده است که به برخي از آنها
اشاره مي کنيم :
 -1انصاف احساس مبهمي از عدالت است که در مقام اجرای قواعد حقوق وسيله
تعديل و متناسب کردن آن با موارد خاص مي گردد  .انصاف چوبدستي عدالت است
تا از لغزش آن بکاهد

( کاتوزيان  ،فلسفه حقوق  ،ج  ، 2ص ) 679

 -2انصاف عبارت است از اصالح يک قاعده که به مناسبت ماهيت کلي خود ناقص
مي باشد  .انصاف صورتي خاص از عدالت است و بر نوعي از عدل ترجيح دارد .
(ارسطو  ،اخالق نيکو ماخس  ،ترجمه دکتر ابوالقاسم پورحسيني  ،ص ) 16

 -3يکي ديگر از مفاهيمي که برای انصاف بيان شده است انصاف در معني «تنصيف»
و به دو نيمه مساوی تقسيم کردن است اين معنا از انصاف در روايات فقهي هم ديده
مي شود .
امام باقر (ع) در پاسخ به اين سئوال که مردی دو دينار نزد ديگری و شخص ديگر
يک دينار نزد همان شخص به امانت گذاشتند  ،از اين سه دينار يک دينار نزد امين
گم شد  .دو دينار باقي مانده چگونه بايد تقسيم شود  .امام فرمود  :يک دينار و نيم از
دو دينار مانده به صاحب دو دينار بدهند و نيم دينار ديگری را به صاحب يک دينار
تحويل دهند.

( اصغری  ،عدالت به مثابه قاعده  ،ص  82و ) 83

 -4انصاف مترادف با عدالت به طور فراوان به کار رفته است  .بسيار شنيده ايم که در
مسائل اجتماعي يا حقوقي گفته مي شود که عدالت و انصاف چنين اقتضاء مي کند
نويسندگان حقوقي و فقهي نيز در تاليفات خود در موارد زيادی اين دو مفهوم را
مترادف استعمال کرده اند يعني عدالت را به مفهوم انصاف تلقي کرده اند .
99

انصاف و عدالت از ديدگاه فقهي

عدالت واژه ای است که کاربردهای متنوع در حوزه حقوق و فقه و اخالق و کالم و
سياست و اقتصاد و ساير حوزه ها دارد  .يکي از قديمي ترين مفاهيمي که بشر
همواره با آن روبرو بوده است و برای استقرار آن تالش کرده است عدالت است .
حقوق و عدالت پيوند نزديکي با هم دارند قوانيني که مردم با عدالت و انصاف منطبق
ندانند با ميل اجرا نمي کنند و برای فرار از آن به انواع حيله ها متوسل مي شوند
پيوند حقوق و عدالت و انصاف را در بسياری از مواد قانوني مي توان ديد  .با اينکه
مديون ملزم است دين خود را بپردازد و دادگاه او را به پرداخت آن محکوم کند ولي
ماده  277قانون مدني به دادگاه اجازه داده است تا به مديون مهلت عادله يا قرار
اقساط بدهد .
تفاوت های « عدالت » و « انصاف »

همانگونه که گفته شد يکي از مفاهيم انصاف همان عدالت است  .در مفهوم عام
عدالت  ،شامل انصاف نيز مي گردد ولي بين انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت
تفاوت هايي وجود دارد که اين تفاوت ها را مي توان چنين بيان کرد :
 -1عدالت گاه خشک و خشن است نويسندگان و فيلسوفان و اديبان خشکي قواعد
حقوق را نکوهش کرده اند  .فرشته عدالت کور يا چشم بسته بوده و قاضي و وکيل
ملک عذاب و عامل ستم هستند ولي انصاف دارای انعطاف است و با مقتضيات
منطبق بوده و از جمود و خشکي قانون مي کاهد

 (.کاتوزيان  ،کليات حقوق  ،ص  582و ) 583

 -2گرايش قضات و محاکم به سوی عدالت بيش از انصاف است  .برای قضات و
دادگاهها دشوار است که بگويند راه حلي منصفانه است هميشه سعي مي کنند برای
توجيه خود بگويند راه حلي قانوني است نويسندگان حقوق نيز به انصاف که مي
رسند سست مي شوند گويي انصاف با هرج و مرج توام است ولي اين ديدگاه قابل
انتقاد است زيرا اگر هدف حقوق اطاعت محض قانون باشد کار ساده ای است
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،اطاعت از قانون به وسيله نيروهای انتظامي و نظامي خيلي بهتر از حقوقدانان انجام
مي شود

( کاتوزيان  ،مقاله سهم عدالت در تفسير قانون  ،ص ) 9

 -3جان رالز فيلسوف امريکايي و نگارنده کتاب « عدالت به مثابه انصاف » که کتاب
او يکي از پر خواننده ترين کتاب های قرن بيستم است و بحث ها و نقدهای زيادی
نسبت به آن صورت گرفته است در کنار عدالت سر از وادی انصاف در مي آورد  .او
در کتاب « در نظريه عدالت » در تفاوت اين دو مفهوم بيان مي کند  :عدالت به مثابه
انصاف مبين اين ايده است که در يک وضعيت نخستين بر سر عدالت توافق مي شود
 .منظور از اين عنوان آن نيست که مفاهيم عدالت و انصاف يکسان هستند نسبت اين
دو همانند نسبت دو مفهوم شعر و استعاره در عبارت « شعر به مثابه استعاره » است
اصول عدالت حاصل يک توافق يا چانه زني منصفانه است .

( جان رالز  ،نظريه عدالت ،

ترجمه سروريان و بحراني  ،ص  44و ) 45

 -4عدالت بر محور متن قانون استوار است ولي انصاف بر روح قانون تکيه دارد .
البته در مواردی متن قانون و روح قانون يکي است يا در يک سو گام بر مي دارد ولي
در مواردی اين دو متفاوتند  .نظير اينکه متن قانون بيماريهای خاص در زن را اسباب
فسخ نکاح برای شوهر مي داند ( ماده  1123قانون مدني ) ولي روح قانون اقتضاء دارد که
برخي بيماريهای خطرناک تر امروزی در زوجه نيز اسباب فسخ نکاح قرار گيرد هر
چند صراحتاً از آنها نام برده نشده است .
 -5عدالت به دقت از روش ها و اسلوب های اصولي و حقوقي پيروی مي کند و
الگوهای استنباطي آن بر اساس يک نظام قاعده مند و منطقي است  .منطقي که مباني
آن در اصول فقه و نيز مباني کالمي و اجتهاد جستجو مي شود  .ولي « انصاف » بر
اين هدف نهايي قانون مبتني است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روش های حقوقي
بايد در تامين انصاف باشد پس اگر ابزارهای قانوني نيز خالف بين انصاف باشد بايد
طرد گردد

( .صغيری  ،مجموعه مقاالت حقوقي  ،ج  1ص  17الي ) 20
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 -6برخي نويسندگان در تفاوت انصاف و عدل گفته اند  « :ان االنصاف اعطاء
النصف و العدل يکون في ذالک و غيره تری ان السارق اذ قطع قيل  :انه عدل عليه و
ال يقال انه النصف »

( ابي الهالل العسکری و سيد نورالدين جزايری  ،معجم الفروق القريه  ،نقل از کريمي

نيا،مقاله جا يگاه انصاف در حقوق بين الملل:سايت اينترنتي)(w w w. hoghough 85 . blogfa. Com

يعني انصاف عبارت از « نصف » عطا کردن است و « عدل » دارای معنايي اعم است
 .گاهي عدالت به معنای نصف عطا کردن است و گاهي با غير نصف عطا کردن
عدالت رعايت مي شود  .موقعي که دست سارق قطع مي شود گفته مي شود که
عدالت در حق او رعايت شده است ولي گفته نمي شود که مورد انصاف قرار گرفته
است .
 -7ارسطو در تفاوت عدالت و انصاف بيان مي کند  :عدالت و انصاف نه مطلقاً عين
يکديگرند و نه نوعاً مختلف هستند گاهي امر منصفانه را مي شناسيم به طوری که
اصطالح منصفانه را به اعمال غير از اعمال عادالنه نيز اطالق مي کنيم  .در واقع
انصاف با وجود اين که نوعي عدالت باالتر است في نفسه عدالت است و باالتر بودن
انصاف از عدل به سبب اختالف در جنس نيست بلکه اختالف در نوع است

( ارسطو

 ،اخالق نيکو ماخس  ،ترجمه دکتر پور حسيني  ،ص ) 159

انصاف و عدالت از دیدگاه قرآن کریم
الف :آیات مربوط به انصاف

با نگرشي در قرآن کريم مبنای انصاف و عدالت را در برنامه ها و احکام قرآني به
خوبي مشاهده مي کنيم که به ذکر برخي از آنها مي پردازيم :
 -1برخورد منصفانه با کفار  :آيه  8سوره مبارکه ممتحنه بيان ميکند  « :ال ينها کم اهلل عن
الّذين لم يقاتلوکم في الدّين و لم يخرجونهم من ديارکم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم
ان اهلل يحبّ المقسطين » يعني خداوند از نيکوئي کردن و انصاف ورزيدن نسبت به
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کساني که در کار دين با شما جنگ نکرده اند و از ديارتان بيرونتان نکرده اند منع
نمي کند  .شما بايد نسبت به اين مخالفان که بي آزارند با عدالت و انصاف رفتار کنيد
که خداوند اهل انصاف را دوست دارد  .در اين آيه شريفه به برخورد منصفانه با
کفاری که حربي نيستند توصيه مي کند

( قرائتي  ،توحيد  ،عدل  ،عدالت اجتماعي  ،ص  181و ) 182

 – 2توصیه به رعایت انصاف  :آيه  9سوره مبارکه نحل مي فرمايد  :خداوند شما را به
عدل و احسان دستور مي دهد  ،عدالت در اين آيه به انصاف و مساوات معني شده
است  .امام علي ( ع ) در روايتي فرمودند  :عدل در اين آيه همان انصاف است و
مراد از احسان نيکي کردن است .

( عابديني مطلق  ،مجموعه کبير  ،ص ) 852

 -3انصاف با یهودیان و مسیحیان  :خداوند در قرآن کريم بعد از ذکر يهوديان و مسيحياني
که راه خطای خود را ادامه دادند از يهوديان و مسيحياني که اهل صالح بودند تقدير
مي کند و با رعايت انصاف حساب اين اقليت را از اکثريت جدا مي کند.
خداوند بعد از ذکر دشمني يهوديان با اسالم و عصبيت نابجای آنها به نحو منصفانه
در آيه  113سوره آل عمران مي فرمايد « ليسوا سواءً من اهل الکتاب امّة قائمة يتلون
آيات اهلل اناء اللّيل و هم يسجدون» يعني آنها يکسان نيستند زيرا گروهي از اهل
کتاب به حق و ايمان قيام مي کنند و پيوسته در اوقات شب آيات خدا را خوانده در
حالي که سجده مي نمايند .
همچنين در آيه  83سوره مبارکه مائده مسيحيان مومن به طور منصفانه ستايش شده
اند و خداوند متعال فرموده است « و اذا سمعوا ما انزل الي الرّسول تری اعينهم
تفيض من الدّمع مما عرفوا من الحقّ يتولّون ربنا امنا فاکتبنا مع الشّاهدين » يعني و هر
زمان آياتي را که برپيامبر اسالم نازل شده بشنوند  ،چشمان آنها را مي بيني که از
شوق حقيقتي که دريافته اند اشک مي ريزند در حالي که مي گويند پروردگارا ايمان
آورده ايم  ،پس ما را با گواهان و شاهدان حق در زمره ياران محمد بنويس .
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يزدی  ،نگاهي به مفاهيم مساوات  ،انصاف و عدالت از ديدگاه اخالق و حقوق اسالمي  ،ص  114و  – 115ترجمه آيه
از آيت اهلل ناصر مکارم شيرازی)

 -4انصاف نسبت به اهل کتاب :

قرآن کريم با وجود امتيازات واالی دين مبين اسالم

کتابهای آسماني قبل از خود را ناديده نمي گيرد و در آيه  3سوره مبارکه آل عمران
مي فرمايد « و مصدقا لما بين يديه » لذا کتاب های تحريف نشده تورات و انجيل را
مورد قبول قرار مي دهد که خود مبتني بر انصاف است .
همچنين درباره امانت داری يهود و نصاری مي گويد بعضي از آنان بقدری امين
هستند که اگر مال بسياری هم نزد آنها به عنوان امانت بسپاری خيانت نمي کنند و
مال را به طور سالم به شما رد مي کنند ولي بعضي از آنان به قدری پست و خائن
هستند که اگر ديناری را نزد آنان بگذاری ديگر پس نمي دهند

( سوره آل عمران آيه مبارکه

 ) 57اين نمونة سخن حق و بيان منصفانه پيامبر درباره کساني است که حتي دعوت او
را نپذيرفته اند لذا قرآن کريم همه اهل کتاب را با يک بيان طرد نمي کند .

( قرائتي ،

توحيد  ،عدل ،عدالت اجتماعي  ،ص  178و ) 179

 -5عدالت میان همسران  :آيه  3سوره مبارکه نساء در مورد لزوم رعايت عدالت در
صورتي که شوهر بخواهد زوجات متعدد اختيار کند بيان مي کند « فان خفتم ان ال
تعدلوا فواحدة » يعني اگر مي ترسيد که نتوانيد بين همسران به عدالت رفتار کنيد پس
به يک همسر اکتفاء کنيد .
در دنيای قبل از اسالم عدالت بين زنان رعايت نمي شد در ايران ساساني تعدد
زوجات شايع بود ولي ميان زنان و همچنين فرزندان آنها تبعيض قائل مي شدند
برخي زنان  ،زنان ممتاز بودند که پادشاه زن خوانده مي شدند و از حقوق کامل
برخوردار بودند ساير زنان به عنوان چاکر زن يا عناوين ديگر خوانده مي شدند و
مزايای قانوني کمتری داشتند  .اسالم همه اين رسوم را منسوخ کرد .
حقوق زن در اسالم  ،ص  446و ) 447
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رسول اکرم ( ص ) در ده سال آخر عمر خود در مدينه که دوره جنگلهای اسالم بود
و زنان بي سرپرست در ميان مسلمين زياد بودند زنان متعدد اختيار کرد .اکثريت زنان
پيغمبر بيوه و بزرگسال بودند و غالبا" از شوهران سابق خود فرزنداني داشتند تنها
دوشيزه ای که پيغمبر اکرم با او ازدواج کرد عايشه بود  .رسول اکرم ( ص ) منتهای
عدالت را درباره همه آنها رعايت مي کرد حتي در بيماری که منجر به فوت ايشان
شد که توانايي حرکت نداشت عدالت را در کمال دقت اجرا کرد  .و برای رعايت
اين امر هر روز بسترش را از اتاقي به اتاق ديگر منتقل مي کردند تا آنکه يک روز
همه را جمع کرد و اجازه خواست تا در يک اتاق بماند و همه اجازه دادند در خانه
عايشه بماند

 (.مطهری  ،نظام حقوق زن در اسالم  ،ص ) 449

قرآن کريم بيم از عدم عدالت را از موجبات عدم جواز تعدد زوجات مي داند و
بيانگر اهميت اين امر در ديدگاه اسالم است.
ب  :اصل انصاف در احادیث و روایات

انصاف با داشتن ويژگي اخالقي و به عنوان يک فضيلت در موضوعات مختلف
اجتماعي و حقوقي در احاديث و روايات نيز مورد اشاره و تاکيد قرار گرفته است و
به عنوان امری مهم و گاه دشوار به شمار آمده که به ذکر برخي از اين احاديث و
روايات مي پردازيم :
دشواری رعایت انصاف :
انصاف

 -1امام باقر ( ع ) مي فرمايد  :ثالث من اشدّ ما عمل العباد :

المومن من نفسه  ،و مواساة المرء اخاه  ،و ذکراهلل علي کلّ حال  ،و هو ان

يذکراهلل عزّ و جلّ عندالمعصية يهمّ بما فيحول ذکر اهلل بينه و بين تلک المعصية  ،و
هو قول اهلل عزّ و جلّ «ان الذين اتّقو اذا مسّهم طائف من الشّيطان تذکّروا فاذا هم
مبصرون»
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ترجمه :

سه چيز از سخت ترين کارهای بندگان است  :انصاف داشتن مومن  ،کمک

مالي انسان به برادرش و به ياد خدا بودن در همه حال و آن به اين معناست که آدمي
در هنگام روبرو شدن با گناه و تصميم به انجام آن  ،خدا را به ياد آورد  ،پس ياد خدا
او را از آن گناه باز دارد و اين است سخن خدای عز و جل که مي فرمايد  « :کساني
که پرهيزکاری مي کنند  ،چون وسوسه ای از شيطان به آنها برسد خدا را ياد مي کنند
و ( در پرتو ياد او راه حق را مي بيند ) بينا مي گردند ».

( نقل از محمدی ری شهری  ،کيميای

محبت  ،ص 202و) 203

 -2انصاف به عنوان حقیقت ایمان :

پيامبر اسالم ( ص ) مي فرمايد  « :ثالثة من حقائق

االيمان  :االنفاق من االقتار و انصافک الناس من نفسک  ،و بذل العلم للمتعلم  :سه چيز
از حقيقت های ايمان است  ،انفاق کردن در حال تنگدستي  ،انصاف به خرج دادن با
مردم و دانش بخشي به جوينده دانش»

( نقل از محمدی ری شهری  ،کيميای محبت  ،ص ) 224

 -3انصاف در قضاوت :امام علي ( ع ) مي فرمايد  « :ان من العدل ان تنصف في الحکم و
تجتنب الظلم  .براستي که از دادگری و عدل انسان است که به هنگام حکم دادن با
انصاف باشد و از ستمکاری دوری گزيند »

( غررالحکم و دررالکلم  ،جلد  ، 1ص  ، 220نقل از شيخ

االسالمي  ،قضاوت و عدالت از ديدگاه اميرالمؤمنين (ع)  ،ص ) 21

نکته قابل توجه در اين حديث اين است که انصاف از مصاديق عدل به شمار آمده
است ،به عبارتي عدل مفهوم عامي محسوب شده است که از جمله انصاف را نيز در
بر مي گيرد.
 -4توصیه به انصاف  :امام علي ( ع ) مي فرمايد  :اعدل الناس من انصف عن قوة  ،عادل
ترين مردم کسي است که از روی توانايي به راه انصاف رود

 (.همان منبع  ،ص  ، 201نقل از

شيخ االسالني  ، 1379 ،ص  ) 43همچنين در جای ديگر مي فرمايند  « :عن شرايع الدين و
حط ثغور المسلمين و احرز دينک و امانتک
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رعيتک  ،از راههای دين بگذر و مرزهای کشور مسلمانان را حفظ کن و دين و امانت
را نگهداری نمای به اينکه درباره خودت از خودت انصاف دهي و درباره رعيت و
زيردستانت به عدل و انصاف عمل کني ».

( همان منبع  ،ص ، 406نقل از شيخ االسالمي  ،قضاوت و

عدالت از ديدگاه اميرالمومنين (ع)  ،ص  45و ) 46

 –5پیامبر اسالم ( ص ) می فرماید  :شما شش صفت را برای من متعهد شويد تا بهشت
را برای شما تعهد کنم  :زمان تقسيم ارث به يکديگر ظلم مکنيد  ،با مردم به

انصاف

رفتار کنيد  ،هنگام جنگ با دشمن هراسان مباشيد  ،در غنائم جنگي خيانت مکنيد و
شر ظلم را از مظلوم دفع کنيد

 (.عابديني مطلق  ،مجموعه کبير  ،ص  38و ) 39

 – 6پیامبر اسالم (ص )  « :افضل الناس من تواضع عن رفعة و زهد عن غنية و انصف عن
قوة و حلم عن قدرة  ،برترين مردم کسي است که در حال بلند پايگي  ،تواضع کند ،
در حال بي نيازی ،پارسايي نمايد  ،در حال نيرومندی انصاف داشته باشد و در حال
قدرت شکيبايي کند » .

( عابديني مطلق  ،مجموعه کبير  ،ص ) 151

 -7پیامبر اسالم (ص ) « :ال يستکمل العبد االيمان حتي يکون فيه ثالث خصال  :االنفاق
من االقتار و االنصاف من نفسه و بذل السالم  .بنده بدون سه ويژگي ايمانش کامل نمي
گردد  :انفاق از روی تنگدستي  ،انصاف درباره ی خويش و سالم کردن »

( عابديني مطلق

 ،مجموعه کبير  ،ص )284

 -8در دعای مجير که از ادعيه ارزشمند است در بيان صفات پروردگار متعال اين
فرازها ديده مي شود  :سبحانک يا عادل  ،تعاليت يا فاضل  ،أجرنا من النّار يا مجير –
سبحانک يا وکيل  ،تعاليت يا عدل  ،أجرنا من النّار يا مجير

(.شيخ عباس قمي  ،مفاتيح الجنان ،

دعای مجير ) همچنين در دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان نيز آمده است  :اللهم
زيّنّي فيه بالسّتر و العفاف واسترني فيه بلباس القنوع و الکفاف واحملني فيه علي
العدل و االنصاف و امنّي فيه من کلّ ما اخاف بعصمتک يا عصمةالخائفين – خدايا در
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اين ماه مرا به زيور پوشش از گناه و پاکدامني بيارای و جامه قناعت و اکتفای به
مقدار حاجت را به برم کن و وادارم کن در اين روز به عدالت و انصاف و ايمنيم
بخش در آن از هر چه که از آن مي ترسم به نگهداری خودت ای نگهدارنده
ترسندگان

( آيت اهلل مکارم شيرازی  ،کليات مفاتيح نوين  ،ص ) 814

نقش حق و عدالت اجتماعی در فقه اسالمی

سئوالي که قابل طرح است اين است که چگونه است که دراسالم اين همه حقوق
محترم است و حال آنکه منطق اسالم بر اساس تحقير دنيا استوار است وقتي خود دنيا
و زندگي دنيا از نظر اسالم بي ارزش است بايد حقوقي هم که مربوط به اين زندگي
است و نيز مفاهيم عدالت و انصاف فاقد ارزش و احترام باشد .
ابتدا بايد توجه داشت که مفهوم بي ارزش بودن دنيا چيست  .همه چيز با ارزش
است و هر چيزی برای خودش مرتبه ای دارد اما اگر يک چيز را از نظر رابطه اش با
موضوع ديگر بسنجيم دراينجا ممکن است چيزی نسبت به آن بي ارزش باشد اين
غلط است که بگوئيم دين گفته است دنيا آنقدر بي ارزش است که يک خيانت و ظلم
هم نبايد برايش مرتکب شد  .تفسير صحيح آن اين است که دين آن قدر به اصول و
به حقوق و به عدالت اهميت مي دهد که مي گويد به خاطر اينها بايد از دنيا گذشت.
دين با اين منطق عالي خود ارزش دنيا را از آنچه هست و همه مي فهمند کاهش
نداده است بلکه ارزش معنويت و تقوا و حقوق اجتماعي را که کمتر مردم به آن پي
مي برند معرفي کرده است و باال برده است .بنابراين بي ارزشي دنيا بي ارزشي
مقايسه ای است .

( استاد مطهری  ،بيست گفتار  ،ص  67الي ) 70

پيامبران الهي برای طهارت روح و اجرای عدالت مبعوث شده اند  ،اگر حقوق مردم
محفوظ و جامعه مبتني بر انصاف و عدالت باشد  ،تبعيض و محروميت نباشد  ،عقايد
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و اخالق مردم طهارت بيشتری مي يابد  .فقدان عدالت اجتماعي در اعمال واخالق و
افکار مردم تاثير دارد .
اگر مقررات و حقوق اجتماعي موزون و متعادل نباشد اثر عدم تعادل اجتماعي فقط
در طبقه عامه مردم نيست که محروميت دارند بلکه طبقه خاص و ممتاز که مواهب
بيشتری به خود اختصاص داده اند هم زيان مي بينند  .طبقه عام در رنج مي افتند و
طبقه خاص ناشکر و کم استقامت و پرخرج مي گردند  .حضرت علي ( ع ) درباره
طبقه خاص و ممتاز درفرمان خود به مالک اشتر مي نويسد « :و ليس احد من الرّعية
اثقل علي الوالي موونة في الرّخاء و اقل معونة له في البالء واکره لالنصاف و أسال
بااللحاف و أقل شکر عند االعطاء و أبطا عذرا عند المنع و أضعف صبراً عند ملمّات
الدهر من اهل الخاصة  »...يعني« برای والي هيچ کس پرخرج تر در هنگام سستي ،
کم کمک تر درهنگام سختي  ،متنفرتر از عدالت وانصاف  ،پرتوقع تر  ،ناسپاس تر ،
عذرناپذيرتر  ،کم طاق تر در شدايد از طبقه خاص نيست »...

( نهج البالغه ،نامه  ، 53نقل از

استاد مطهری  ،بيست گفتار  ،ص  95و ) 96

حضرت علي ( ع ) بعد از کشته شدن عثمان و هجوم مردم به خانه او برای خالفت
از پذيرش خالفت امتناع مي نمايند و به مطالب مهمي اشاره مي کنند  .از جمله مي
فرمايند  :اگر به اين دعوت پاسخ بگويم و خالفت را بپذيرم با شما آنچنان رفتار
خواهم کرد که خود مي دانم  .تمام ثروتهايي را که در زمان عثمان از مردم به ناحق
گرفته شده است مصادره خواهم کرد اگر چه با اين ثروتها زن گرفته باشيد وآنها را
مهر زنان خود قرار داده باشيد .
آنگاه حضرت علي ( ع ) به نکته بسيار عجيب و ظريفي اشاره مي کند و مي فرمايد
« ان في العدل سعة» برای عدالت ظرفيت و گنجايشي است که در چيز ديگری نيست
 .مقصود اين است که اگر ظرفي باشد که همه گروهها و افراد را در خود بگنجاند و
رضايت همه را به دست آورد آن ظرف عدالت است .اگر کسي با عدالت راضي نشد
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ظلم او را راضي نمي کند  ،يعني تصور نکنيد که آن کساني که در اجتماع از عدالت
ناراضي مي شوند  ،اگر من عدالت را کنار بگذارم و به جای آن ظلم را انتخاب کنم
آنها راضي خواهند شد

 (.مطهری  ،آينده انقالب اسالمي ايران  ،ص  149و )150

روش حضرت علي ( ع ) به ما مي آموزد که تغيير رژيم سياسي و تعويض سيستمها
و برداشتن افراد ناصالح بدون دست زدن بنيادهای اجتماع از نظر نظامات اقتصادی و
عدالت اجتماعي  ،فايده ای ندارد و عدالت حقيقي بوجود نمي آيد .
تفاوت عدالت با مساوات

مطلبي که بايد در اينجا به آن بپردازيم اين است که هر نوع تفاوت در جامعه مخالف
عدالت نيست  ،عدالت به مفهوم مساوات مطلق نمي باشد .معني عدالت اين نيست
که همه مردم از هر نظر در يک حد و يک مرتبه و يک درجه باشند  ،مقتضای عدالت
اين است که تفاوتهايي که خواه نا خواه در اجتماع هست تابع استعدادها و لياقتها
باشد  .همانگونه که دانشجوياني که در يک امتحان شرکت مي کنند به هر کدام همان
نمره ای بايد داده شود که استحقاق آن را دارند .بنابراين مقتضای عدالت اين نيست
که به همه دانشجويان نمره مساوی داده شود درغير اين صورت تبعيض و ظلم به
شمار مي آيد  .برعکس اگر به همه بدون توجه به توانمندی ها نمره مساوی داده
شود ظلم است.
نتيجه اينکه مقتضای عدالت رعايت مساوات است در شرايط حقوقي مساوی  ،نه
در شرايط نامساوی  .اين است که در تعريف عدالت گفته اند « العدالة اعطاء کلّ ذی
حق حقّة» يعني عدالت اين است که حق هر ذی حق به خودش برسد».

( استاد مطهری ،

بيست گفتار  ،ص) 79

اساساً يکي از عظمت های خلقت انسان اختالف طبيعي افراد و تفاوت آنهاست
خصوصاً اينکه کسي که در يک جهت امتياز و برتری طبيعي دارد ،درجهت ديگر ،
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شخص ديگری بر او تفوّق و امتياز دارد و در نتيجه همه محتاج يکديگرند  .مساوات
اين است که امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود  .صحنه برای نمايش افراد
به طور مساوی باز باشد مثالً در موضوع تحصيل همه بتوانند دانشگاه بروند يا درس
بخوانند  .در غير اين صورت تبعيض خواهد بود  .تفاوت ناروا اين است که شرايط
عمل و امکانات برای همه افراد مساوی نباشد برای يکي امکان صعود باشد و برای
ديگری نباشد .

( استاد مطهری  ،بيست گفتار  ،ص  97و ) 98

اختالف در خلقت انسانها

با اينکه وجود اختالف درخلقت و استعدادها و توانمنديهای انساني امری ضروری
است و موجب مي شود که هر انساني با توانمندی و استعداد و مهارت متفاوت
بخشي از نيازمنديهای جامعه را برآورده سازد و هر شخصي جلوه ای از قدرت
پروردگار متعال است با اين وجود سئوالي که در برخي موارد در افکار انسان پديد
مي آيد که اينگونه تفاوتها در بشر خصوصاً در مورد اشخاصي که دارای معلوليت يا
نقصاني هستند چگونه قابل توجيه است .
در اين مورد سئوالي از آيت اهلل شهيد سيد عبدالحسين دستغيب مطرح گرديد که آن
را به اختصار به نقل از کتاب  82پرسش ايشان بيان مي نمائيم .
سئوال :

سياهي و سفيدی  ،کوری و بينايي  ،زشتي و زيبايي  ،عاقلي و ديوانگي ،

خالف عدالت وانمود مي کند آيا در آخرت جبران اين محروميت خواهد شد و اگر
شخص کافر بميرد در آخرت معذب خواهد بود .
جواب :

اختالف درخلقت انسان ها از حيث زيبايي و زشتي  ،فقر و غنا  ،صحّت و

سالمت و نظاير آن هر يک را حکمت ها است که به برخي از آنها اشاره مي شود
اوالً اشياء به ضدشان شناخته مي شوند اگر زشتي نباشد جمال و زيبايي ظاهر نمي
گردد  .ثانياً بعضي از افراد بشر صالحشان در زشتي يا کوری يا مثالً فقر و غير
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اينهاست .روايت شده روزی يکي از انبياء در کنار شط آب عبور مي کرد عده ای
بچه را مشاهده کرد که در بين آنها بچه کوری بود و او را اذيت مي کردند و گاهي او
را زير آب مي نمودند آن پيغمبر متاثر شد و دعا کرد که خداوند او را بينا بفرمايد
پس مستجاب شد و آن بچه چشم دار شد  .او ساير بچه ها را مي گرفت و زير آب
مي کرد و نمي گذاشت بيرون بيايند تا هالک شوند و چند بچه را به همين صورت
هالک نمود  .پس پيغمبر عرض کرد خدايا تو بهتر مي داني او را به حالت اوليه
برگردان .
ثالثاً اختالف بين بشر برای امتحان بندگان و ظهور سعادت و شقاوت است زيرا
مبتاليان به صبر و تسليم امتحان مي شوند و از مقامات صابرين بهره مند مي شوند و
دارندگان عافيت به شکر و اداء تکاليف الهي امتحان مي شوند .
اما در مورد تالفي شدن اين محروميتها بايد گفت که شکي نيست که به احسن وجه
تالفي خواهد شد و يکي از اسماء الهي جبّار است يعني جبران کننده و در علم کالم
ثابت گرديده است که خداوند تبارک و تعالي در مقابل آالم و شدائد و محروميتها به
بنده عوض مرحمت مي فرمايد بقدری که بنده راضي شود البته نسبت به اموری که
فقط از طرف حق تعالي باشد و اختيار انسان دخالت نداشته باشد.
صاحب کتاب کافي در باب شدّة ابتالء المومنين روايت کرده است که ابن ابي يغفور
مي گويد شکايت کردم به امام صادق عليه السّالم از دردهايي که مي کشيدم و او مرد
پر دردی بود امام ( ع ) در پاسخ فرمود ای عبداهلل اگر مومن مي دانست در مصيبت
چه اجری دارد آرزو مي کرد که با قيچي قطعه قطعه شود .
و در جلد يازدهم کتاب بحاراالنوار روايت شده است که جناب ابوبصير که از چشم
محروم بود بر حضرت امام باقر عليه السّالم وارد شد و عرض کرد شما مي توانيد
مرده را زنده کنيد و ابرص را شفا دهيد حضرت فرمود بلي باذن اهلل  ،و هدف
112

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي ،سال دوم ،شماره پنجم  ،پاييز 1389

ابوبصير اين بود که آن حضرت چشم او را بينا گرداند  .حضرت فرمود نزديک بيا
پس دست مبارک را بر چشم او کشيد و بينا شد  .حضرت امام باقر ( ع ) فرمود آيا
دوست مي داری که با چشم باشي و همان شدائد که در قيامت برای خلق است برای
تو هم باشد يا اينکه برگردی به حالت کوری که از قبل داشتي تا بهشت بدون حساب
نصيب تو گردد ؟
ابوبصير عرض کرد همان کوری را اختيار نمودم ،پس او را به حالت اوليه برگردانيد.
از اين حديث استفاده مي شود که در عوض کوری در دنيا از مشقّت روز حساب در
قيامت در امان خواهد بود.
اما در مورد اينکه کساني که بنا به مصالحي به نقايص و کمبودهايي مبتال بودند و بي
ايمان هم از دنيا رفتند در آخرت چه وضعي خواهند داشت بايد گفت که محروميت
از جبران الهي در سرای آخرت نسبت به اين گروه در اثر سوء اختيار و کفر خود آنان
است و کافر را در آخرت نصيبي نيست

 ( .آيت اهلل دستغيب  82 ،پرسش  ،ص  48الي ) 50

بنابراين عالوه بر مباحث حقوقي مربوط به عدالت و انصاف بايد توجه داشت که از
نظر محروميت هايي که برای اشخاص در زندگي اجتماعي دنيوی وجود دارد
خداوند متعال در آخرت جبران اين رنجها را مي نمايد به شرط اينکه شخص
مسلمان باشد ضمن اينکه مصالحي در اين امور نهقته است که ما به بسياری از اين
مصلحت ها آگاه نيستيم .
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