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 عدالت به مثابه انصاف در سنت اسالم شیعی
 17/3/1397تاریخ ارسال: 
 16/2/1398تاریخ پذیرش: 

1احمد دیلمی
 

 چکیده
گرچههه  ؛انصهاف اسهت هی عهدالت اجتمهاعی عهدالت بههه مثابهههها یکهی از تفاسهیر و جنبهه ا

  سهههطح عهههدالتتهههرین  برخههی انصهههاف را تمهههام عهههدالت اجتمهههاعی، و بعضههی آن را عهههالی
گرچه انسان توش ؛سان عدالت امری دشوار است دانند. تحلیل انصاف به می ری فط ای  ها

منتظهر بهه سهرانجام رسهیدن نظریهات در ایهن  ،و در عمهل از معرفت نسبت بهه ایهن دو دارد
ماند. در سنت اسالم شیعی، انصاف از جمله اصول اخالقهی و حقهوقی انسهانی  نمی  باره

بههه عنههوان یکههی از اصههول راهبههردی در روابههط اخالقههی و اسههت. در ایههن سههنت بههر انصههاف 
کید شده است. فیلسوفان اخالی از انصهاف بها عنهوان قاعهده زریهن یها سهیمین  حقوقی تب

کارآمدی آن به بحث و کنند می  یاد پردازند. برخی از مجریان عدالت  می  در باب تبیین و 
صهدد در . ایهن مقالههانهد هدر جهان، اساا داوری خویش را تنهها بهر انصهاف اسهتوار نمهود

ت اسههالم اسههت تهها جایگههاه انصههاف بههه مثابههه بههارزترین نمههاد عههدالت اجتمههاعی را در سههن
کههرده و جایگههاه آن را در نظههام هنجارهههای اخالقههی و حقههوقی آن  شههیعی بررسههی و تحلیههل 

 نشان دهد.
کلیدی: گان   .انصاف، عدالت اجتماعی، حقوی جهانی، قاعده زرین، اسالم شیعی واژ

 همقدم
  و محبههت عنصههر اجرایههی و حیثیههت فهههاعلی آن تههرین ارزش اخالقههی اسهههت عههدالت عههالی

 نسبت به وجه سلبی این قاعده فرمود:  علی که امام ؛ چنان است 
کهه ازخیردر  دیگهران را ] ،پسهندی نمهی  آنچهه بهرای خهود خواهی انسان همهین بهس 

                                                   
گرو  .1  (.Ahmad.Deylami@gmail.comه حقوی خصوصی و اسالمی دانشکده حقوی دانشگاه قم )دانشیار 



عی
م شی

سال
ت ا

 سن
ف در

صا
به ان

ه مثا
ت ب

عدال
 

 

 

49 

کنی. [نیب  2نهی 
کسانی  کهه نسهبت بهه دیگهران خیرخهواه  مهی  صادریعنی رفتار عادالنه اجتماعی تنها از  شهود 

کینه .ها را دوست بدارند بوده، حسن نیت داشته باشند و انسان توزی،  عدالت هرگب محصول 
در  3.اند ل به تقدم وجودی و هنجاری محبت بر عدالتیاما برخی قا ؛نفرت و دشمنی نیست

کهه در حها .ن بهوده اسهتی انسهاهها گمشده ترین مهمطول تاریخ بشر همواره عدالت یکی از  لی 
گرفتههه اسههت، امهها چیسههتی، چگههونگی و بنیههاد آن چرایهه ی عههدالت بههه نههدرت مههورد مناقشههه قههرار 
ی هها همیشگی آدمی بوده و هست. برخورداری از تصوری حداقلی از عدالت از سرمایه مسبله

شهناختی و  فطری بشر است، لکهن در تبیهین علمهی، تحلیهل مفههومی، بنیهاد فلسهفی و معرفهت
پهردازان عهدالت آن را  ی بسهیاری پدیهد آمهده اسهت. نظریههها گونگی تحق  خارجی آن نظریهچ

طرفههی،  بههی بههه معیارهههای مختلفههی همچههون: رضههایت، اسههتحقای، وظیفههه، نیههاز، معقولیههت،
وفههاداری، فضههیلت، سههودمندی، شهههود اخالقههی، خیرخههواهی، برابههری، مسههاوات، همههاهنگی، 

کنار نهادن نفع هلذت، اراد  . اند هشخصی، آزادی، فرمان الهی، و انصاف تبویل برد عمومی، 
گرایانهه  بلکهه تنهها تبیهین وجهه انصهاف ،هدف این نوشتار بررسی و نقد ایهن نظریهات نیسهت
کههه در ایههن سههنت تبیههین  عهدالت در سههنت اسههالم شههیعی اسههت. نویسههنده بههر ایهن بههاور نیسههت 

که تبیین گرایانهه  گرایانه یا وظیفهه ، نظمرایانهگ ی استحقایها دیگری از عدالت وجود ندارد؛ چرا 
کههم نیسههتند. نگارنههده بههه دالیههل چنههدی رویکههرد انصههاف گرایانههه از  از عههدالت نیههب در ایههن سههنت 

کارآمدتر دانسته و مقدم  دارد. می  عدالت را شورانگیبتر و 
که آنچه در این نوشتار  گردد  کید    نامیده« عدالت به مثابه انصاف»پیشاپیش الزم است تب

بها همهین عنهوان مطهرح « رالهب»شود، هم در نو  و ماهیت و ههم در محتهوا و مضهمون بها آنچهه  می
که مراد وی از این عنوان آموز می  . رالب تصریح است   کرده است، متفاوت متهافیزیکی و  ای  هکند 

اخالقی جامع نیست، بلکه برداشتی سیاسهی از آن اسهت. بهه عبهارت دیگهر، عهدالت بهه مثابهه 
نظهر وی بخشهی از نظریهه حقیقهت بهه مثابهه انصهاف نیسهت. از ایهن رو، وی بها بیههان  انصهاف در
که  و جامعه، نظهام همکهاری منصهفانه اسهت،  موضو  سیاست عمل اجتماعی منصفانهاین 
گهههر سهههاختار نهادهههای اساسهههی سیاسهههی بههه شهههکل منصهههفانه طراحهههی و  مهههی  تصههریح کههه ا کنهههد 

                                                   
 .31، نامه نهد البالغه؛ 138-137، ص 3، جکش  الغمه فی معرفه االئمه.2

، رسائل الشجره االلهیه فهی علهوم الحقهای  الربانیهه؛ 87-86، ص1، ججامع السعادات؛ 266، ص اخالی ناصری. 3
 .515، ص3ج



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 اول

50 50 

گهردد،ها  آن مناسبات کهه در آن  هبه ای  هتهوان جامعه مهی  به طهور منصهفانه تنظهیم  سهامان داشهت 
کارآمدی ساختارها و نهادهای سیاسهی در بهرآورده  مردم با قبول برداشت یکسان از عدالت به 

 کنند.  می  کردن عدالت باور دارند و احساا عدالت
گههر برداشههت سیاسههی از عههدالت بههه مثابههه انصههاف، موفهه  و  کههه ا وی بههر ایههن عقیههده اسههت 

صههدد طههرح آن بههه عنههوان قههانونی اخالقههی و فلسههفِی جههامع درون بههه درآیههد، آنگههاه سههربلند از آزمهه
وی عدالت منصفانه را بهه عنهوان  .ناظر به نهادهای اجتماعی است« رالب» هبرخواهد آمد. نظری

کهه بهر اسهاا آن اصهولی شهکل مهی  فضیلتی برای نهادهای اجتمهاعی مطهرح کهه  مهی  کنهد  گیهرد 
 ههها و مسههئولیت ین مناصههب، مقامههاتی تعیههههها محههدودیتنهادهههای اجتمههاعی ههها  آن طبهه 

کنند. در آن نظریه، از عدالت و انصاف به عنوان فضهیلت  می  را تعیینها  آن حقوی و تکالی 
کههه در ایههن نوشههتار  حههال آن 4؛افعههال خههاص یهها اشههخاص اصههال  سههخنی بههه میههان نیامههده اسههت

گهاهی نیهب بهه عنهوان فضهیلت عمدتا  عدالت به عنوان فضیلت افعال خاص در برابر دیگهرا ن و 
جهها عههدالت بههه مثابههه انصههاف، بههه عنههوان  بههه عبههارت دیگههر، در ایههن .اشههخاص مههورد نظههر اسههت

گیهر مطهرح اسهت. چنهان کهه خهواهیم دیهد، در محتهوا و مضهمون نیهب  قانونی اخالقی و فلسهفِی فرا
در ایههن چههارچوب کهامال  بهها آن نظریههه تفههاوت دارد. و خواننههدگان ارجمنههد انتظههار خههویش از آن را 

 سامان خواهند داد. 
، . علهیدر نصوص متعددی از سنت شیعی عدالت به سان انصاف تبیین شهده اسهت

؛ خداونههد بههه اٌن اهلل یههبمر بالعههدل و االحسههان هنخسههتین امههام معصههوم شههیعیان، در تفسههیر آیهه
 فرمود:  5،دهد می  عدل و احسان فرمان

ل.   6عدل انصاف است و احسان تفض 
 از عدالت دانسته و فرمود:  ای  هانصاف را شعب ،ای دیگرو در ج

 ان  م  العد  أن تننف ف  الحک ؛ 
  7قضاوت منصفانه از عدالت است.

                                                   
4. A Theory of Justice, pp. 7-10; Justice as Fairness: A Restatement, pp. xvii, 5, 8-9, 26-29; Justice 

as Fairness”: in the Philosophical Review, No 67, and pp. 169-170. 
 .90. سوره نحل، آیه 5

 .231، حکمت نهد البالغه. 6

 .1695، ح غررالحکم. 7
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 انصاف را حد اعالی عدالت دانسته و فرمود:  ،و در بیانی دیگر
کره وَ  ما یکره لنفسه؛   ااد  الناس م  یرض  للناس مایرض  لنفسه و 

کسههی تههرین  عههادل کههه بههرای مههردم  کههه بههرای مههردم همههان چیههبی را بیسههندد  اسههت 
که برای خود می  خویش   8پسندد. نمی  پسندد؛ و برای آنان نپسندد آنچه را 

و در توصیه به فرزند خویش با بیانی جامع، اصل انصاف را به عنوان معیار راهبردی تعامهل 
گفهتن در بهار تار نیک و بد، رضایت و عدم رضهایتبا دیگران در محبت و نفرت، رف  هو سهخن 

کرده است:  ها آن  معرفی 
پس آنچهه بهراى خهود دوسهت  .بانی بشماریگرى میش و دیان خویخود را م ،مکپسر
بهراى او نهاخوش  ،دیهایبراى جهب خهود دوسهت بهدار. و آنچهه تهو را خهوش ن ،دارى می

ه که ن چنهانکهی یکهه دوست ندارى بر تو سهتم رود، و نک ن چنانکبشمار. و ستم م
دارى بهراى خهود  نند. و آنچهه از جهب خهود زشهت مهیکی یکدارى به تو ن دوست می

پسندى در ح  آنان، و  ه از خود میکزشت بدان، و از مردم براى خود آن را بیسند 
و مگو آنچه را نهدانی، ههر چنهد  _ دن آنیگران آنچه خوش ندارى شنیده ب _ مگوى
گو دانی، و مگو آنچه را دوست ندارى به بود آنچه می کاند   9ند.یتو 

کریم در این باره  فرماید:  می  و قرآن 
گهواهی یهنکام یهوسته به عهدالت قید، پیا مان آوردهیه اکسانی کاى  د و بهراى خهدا 
شههاوندان ]شههما[ ی[ پههدر و مهادر و خو انیهها ]بهه زیههان خودتهان یههد، هههر چنهد بههه زیهده

گهر ] ا بههه آن دو ]از ازمنههد باشهد، بهاز خهدیا نیهی از دو طههرِف دعهوا[ تهوانگر یکهباشهد. ا
د. و ینک[ عدول  جه از ح یه ]در نتکد یشما[ سباوارتر است پس، از پِی هوا نرو

گرا گر به انحراف  گهاه یهده د، قطعا  خدا به آنچهه انجهام مهیییا اعراض نماید ییا د آ
 10است.

ابتههدا مفهههوم انصههاف در سههنت اسههالم شههیعی دانسههته شههود و اجمههاال   ایههن، الزم اسههت بههر بنهها
گیههرد  ای همقایسهه سههپس جایگههاه ارزشههی آن در سههاختار  .بهها مفهههوم رایههد و جهههانی آن صههورت 
گهردد و بها منبلهت جههانی آن سهنجیده شهود؛ مضهمون،  یهی ی اخالقهی شهیعی شناسهاها هنجار

                                                   
 .14، ص(صدوی) االمالی. 8

 .301، صهد البالغهن. 9

 .135. سوره نسا، آیه 10
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گردد؛ علل و اسباب تحق  خهارجی آن   ارکان و شرایط آن توضیح داده شود؛ ماهیت آن تبیین 
کارکردها و آثار فردی و ا معرفی  جتماعی آن دانسته شوند.و 

   11مفهوم انصاف. 1

گهرفتن یکهی از دو  گرفتهه شهده و عبهارت اسهت از  کهردن  در فرهنگ عربی، انصاف از نص  
ی انصافیعنی دیگری را با خود مساوی قرار دادن.  ؛جبا مساوی یک چیب دن قاضی به ایهن ورز

که طهرفین دعهوا را در جایگهاه برابهر قراردههد و آن دو نهبد وی  در مهوقعیتی مسهاوی باشهند. است 
حمیت یعنهی خطهری را از چیهبی دفهع  13قرار دارد. 12انصاف در مقابل حمیت و طرفداری هواژ

که از کسی است  بهه عبهارت دیگهر، حمیهت غیهرت  14کنهد. می  حمایتها  آن کردن. حامی قوم 
کهردن از یهک چیهب ماننهد مهذهب یها یهک شهخص اسهت؛ بهه  ورزی، تعصب داشتن و طرفداری 

کهههه کنهههد طهههوری  از جملهههه در  15؛ایهههن طرفهههداری شهههخص را وادار بهههه تجهههاوز از حههه  و عهههدالت 
که عیب دیگران را ؛معاشرت و همنشینی با دیگران کسی  ولهی عیهب خهویش  ،بینهد مهی  مانند 

که ح  خهود را مطالبهه نمی  را کسی  ولهی بهه دیگهران حقهوقی بهه سهان  ،کنهد مهی  بیند؛ و همچون 
   16دهد. نمی  خواهد، می  آنچه برای خود

داری از  از منظر برخی از اساتید و حکیمان بزر  حاضهر انصهاف یعنهی داوری بهدون جانهب
خود و بدون لحاظ سود و زیان خویش. به بیان دیگر، انصهاف در سهنت شهیعی طرفهداری غیهر 
کههههه طرفههههداری غیههههر مشههههروط از جهههههل و  ههههت  مشههههروط از عقههههل و حهههه  اسههههت، در مقابههههل حمی 

. ایهن داوری منطقها  تهابع چگهونگی وضهع  اسهت   عقهل و عهدل ی امیال، بدون لحاظها خواسته
کههه ممکههن اسههت فههردی  کننههده نیسههت. از ایههن رو، ایههن اشههکال وارد نیسههت  بالفعههل فههرد داوری 

زیههرا انصههاف  ؛گههری را تههرجیح دهههد منههدی و تههوان ولههی بههرای دیگههران ثههروت ،خههودش فقیههر باشههد
کهه فهرد بهر اسهاا مهوازین عقهل و حه  نسهبت بهه خهویش و دیگهران یکسهان  مقتضی ایهن اسهت 

کند که خود بالفعل در آن قراردارد، مواف  آنچه ؛داوری   پسندد باشد یا خیر. می  چه موقعیتی 
                                                   

11. The Conception of Fairness. 
12. Partiality. 

 .22، ص1، جالکافی  .13

 .447، ص1، جنهایه ابن اثیر. 14

 .462-461، ص1، جالکافی  شرح اصول. 15

 .85، صمفاتیح الغیب. 16
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نیروی داوری عادالنه انسان دارای سهه رتبهه  ین مرتبه و مقام عدالت است؛ زیراانصاف برتر
ایهن مرحلهه بهه  و عمهل بهه عهدالت.« دادگهری»عادلیهت، یعنهی  ه: نخست، مرحله است   و درجه

فههرد در ایههن مرحلههه دارای  .«یههی دادگهرا» هگههردد؛ دوم، مرحلهه مههی  صهرف عمههل بههه عههدالت محقه 
گرایش به عدالت عدل هصفت و ملک ، یعنهی حکهم «دادگروی» هگردد؛ سوم، مرحل می  گرایی و 

، عهدالت محهض و «دادگهری»گهردد.  مهی  داری از آنچهه بهه خهود بهر کردن به عدالت بدون جانهب
کننهد ه. دادگروی قهو است   کمال دادگری و دادگرایی همرحل گهرایش بهه عهدالت  هتولیهد  عمهل و 

تصدی ، نیهت و ایمهان بهه عهدالت بهه عنهوان معیهار حه . در ایهن  هاست. دادگروی یعنی مرحل
  17گردد. می  مرحله دادگروی آیین فرد

: دفها  مشهرو ، ماننهد ؛انصاف با مفاهیم و نهادهای اخالقی دیگری مشابهت و ارتباط دارد
مثبههت اخالقههی  گیههری غافههلی )تههدبیر، حههبم(، نگههر آینههدهمقابلههه بههه مثههل اخالقههی، عههبت نفههس، 

)بههدی را بهها خههوبی پاسههخ دادن( و فتههوت. توضههیح مختصههر تفههاوت انصههاف بهها هریههک از ایههن 
 آن است. تر  دقی   یی شناسا هنهادها و مفاهیم، الزم

وع. 1-1  انصاف و دفاع مشر
یهان هاخالقی به دفا  مشرو  در مرحلح  و بلکه تکلی   بهار نسهبت  قبل از اقهدام بهه رفتهار ز

شهود. عهدم دفها  از خهویش بهه نهوعی همکهاری بها فهرد  مهی  به شهخص از جانهب دیگهران، مطهرح
کار در ارتکاب عمل نادرست است. از این رو، هیچ کهه  از نظر اخالقهیکس  خطا مجهاز نیسهت 

که مجاز بهه بهدخواهی بهرای  همان ؛ن فراهم آوردموجبات اضرار به خویش را از سوی دیگرا طور 
گهردد و ههم  می  هم در موقعیت قبل از رفتار با دیگران مطرح ورزی انصافلکن  ؛دیگران نیست

کههردن نسههبت بههه رفتههار دیگههران. بهها ایههن وجههود، دفهها   کههنش نشههان دادن و داوری  در موقعیههت وا
گرچهههه ایهههن دو مفهههاهیم مشهههرو  نهههوعی رفتهههار منصهههفانه اسهههت و بههها انصهههاف منافهههات  نهههدارد؛ ا

گان    دارند. ای  هجدا
 . انصاف و مقابله به مثل اخالقی1-2

که:  همفاد قاعد کهه بها تهو رفتهار»مقابله به مثل اخالقی این است  کهن    با دیگهران چنهان رفتهار 
گرچهه مقابلهه بهه مثههل  هنتیجه .«کننهد مهی کیفهر بهه مفههوم اعههم اسهت.  اجهرای ایهن قاعههده تجهویب 

ی برتهر اخالقهی و هها ی عادالنهه و اخالقهی بهودن را دارد، امها فاقهد اسهتانداردهها نداردحداقل اسهتا
                                                   

 .4، جلسه1393، «الکافی  گفتارهای شرح اصول  درا». 17
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کههه قاعهد ؛درجهات برتههر عهدالت اسههت مقابلههه بهه مثههل اخالقهی در پههی تهبمین سههطح  هدر حهالی 
. از  اسهت   انصهاف در پهی تحقیه  درجهات بهاالتر آن هقاعهد ،حداقلی از اخالی و عدالت اسهت

کههردن جریههان عواقههب ناخوشههایند یههک رفتههار ناشایسههت انصههاف قههد هایههن رو، قاعههد رت قطههع 
گرفته را دارد، ولی قاعد کیفهر عواقهب آن را مضهاع  هصورت  کنهد؛  مهی  مقابله به مثل با تجویب 

 چند نسبت به تکرار آن نقش بازدارنده دارد. هر
 . انصاف و عزت نفس1-3

کهه بها عهبت  مهی  به نظر کند، در نگاه نخست نمی  چون انصاف مقابله به مثل را تجویب رسهد 
که:  در یک تفسیر، نفس در تنافی است. با خود چنهان رفتهار »مفاد اصِل عبت نفس این است 

که دیگر کنندکنید  در اصهل عهبت نفهس، شهخص نسهبت بهه  18.«ان دوست دارند با خود رفتار 
ل بها انصهاف نسهبت بهه رفتهار متقابه هگیهرد؛ ولهی در قاعهد مهی  چگونگی رفتار بها خهویش تصهمیم
 ی مستقلی دارند.ها دیگران. پس این دو قاعده قلمرو

 ینگر آینده. انصاف و تدبیر و 1-4
که هم در  ی نوعی افتراض موقعیت وجهود دارد، ایهن نگر آیندهو هم در  ورزی انصافاز آنجا 

گردد بهر سودمند اسهت. ها  آن از این رو، بیان تمایب بین .امر ممکن است موجب اختالط آن دو 
ی شهخص موقعیهت زمهانی خهویش را بهه طهور فرضهی از حهال بهه نگهر آینهدهصهل تهدبیر و ا اساا

کهه رفتهار فعلهی وی در آینهده چهه نتهایجی بهه بهار خواههد  .کند می  آینده منتقل و با توجه به ایهن 
کنون رفتار خود را با توجه به عواقب آن درآینده تنظیم بهه عبهارت دیگهر،  19کند. می  آورد، از هم ا

کنو کار موضعی را در پیشاز هم ا کهه در آینهده و پهس از دیهدن عواقهب  مهی  ن نسبت به آن  گیهرد 
کرد که اصل  هتصمیم خود از    یهی جها هی بهر جابهنگهر آیندهخویش پشیمان نگردد. پس در حالی 

انصههاف نسههبت بههه زمههان غیههر مشههروط بههوده و بههر  هفرضههی موقعیههت زمههانی اسههتوار اسههت، قاعههد
وجود  بنا بر این،مشروط نیست. ها  آن و به احوال بنا نشده استیط و اوضا  و شرا یی جا هجاب

اشههتراک در لحههاظ نههوعی موقعیههت فرضههی در هههردو، نبایههد موجههب اشههتباه بههین ایههن دو مفهههوم 
 گردد.

                                                   
18. Ethics: A Contemporary Introduction, p. 118. 
19. Ethics: A Contemporary Introduction, p. 118-119. 



عی
م شی

سال
ت ا

 سن
ف در

صا
به ان

ه مثا
ت ب

عدال
 

 

 

55 

 گیری مثبت اخالقی . انصاف و غافل1-5
یعنهههی  ،«بهههدی را بههها نیکهههی پاسهههخ دادن: »همثبهههت اخالقهههی دربهههر دارنهههد گیهههری غافهههل قاعهههده

کاسههت دادن و بههرای خههویش چیههبی مطالبههه نکههردن بههی حقههوی دیگههران را»و  20؛«حلههم»  ،«کههم و 
کههه قاعههد 21اسههت.« فتههوت»یعنههی  گذشههت اسههتوار اسههت؛ در حههالی   هایههن قاعههده بههر محبههت و 

کثر بههر پایهه  هقاعههد بنهها بههر ایههن،برابههر دانسههتن دیگههران بهها خههویش برقههرار شههده اسههت.  هانصههاف حههدا
فضههیلتی برتههر  هدارنههد، دربر«فتههوت»و چههه بهها عنههوان « حلههم» چههه بهها عنههوان ،اخالقههی گیههری غافههل

کدام از فضیلت است   نسبت به انصاف گرچه هیچ  کهردار  . ا کردار و چه در آنچه پایه  ها چه در 
  اسهت، بیههرون از قههانون اخهالی نیسههت. آن قههانون جاودانههه ههر فضههیلت را در جایگههاهش مسههتقر

  که شیخ الرئیس در برهان شهفا چنان ؛گرداند که جایگاه فضیلت دیگر را سست آن ؛ بیدارد می
 گوید:  می

گفته که وقتی  گمان شود  شود یکی از دو چیب در امری نسبت به دیگهری  می  نباید 
چهه بسها یهک ماهیهت  ؛ زیهرارجحان دارد، به دلیل نقصانی در شه  مرجهوح اسهت

که یکی را فهی نفسهه دارد و دومهی را از طریه  وی گهی  ه اول بهدارای دو وی گی باشد 
شود، لکن  می  دو وی گی متص  اگرچه به هر ،دست آورده است. در این صورت

  وی گی اولی به طور مستقیم و دومی به طور غیر مستقیم به آن ماهیت نسبت داده
تههر  دار تیههوایههن اسههاا تصههدی  بههه وی گههی اول بههرای آن شههدیدتر و اول شههود. بههر مههی
ی نقصههان امثبههت اخالقههی بههه معنهه گیههری غافههلاولویههت  بنهها بههر ایههن، 22گههردد. مههی

 انصاف در برابر آن نیست. 

  23. جایگاه ارزشی انصاف 2
کلیهت قاعههد چنهان    و انصهاف وجاههت جهههانی دارد هکهه در ابتههدای ایهن نوشهتار اشههاره شهد، 

یهک بها مبهانی خهود آن را  ادیهان آسهمانی اسهت و مکاتهب اخالقهی بشهری نیهب ههر همورد قبول همه
 نمایند. می  توجیه

بهه صهراحت از آن  نیهب« ه به سوی یهک اخهالی جههانیاعالمی»بخشی از در 24
                                                   

 .226-224، ص1، جبحار االنوار. 20

 .85، ص مفاتیح الغیب. 21

 .113-112ص، منط  شفا. 22

23. The Normative Situation of Fairness 
24. The Golden Rule, pp. 15-89; Ethics: A Contemporary Introduction, p. 150-161; Ethics and the 
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کنفوسههیوا، در آیههین بههودا، در تمههدن بههین  25یههاد شههده اسههت. در سههنت چینههی در مکالمههات 
ی سههقراط، افالطههون و ارسههطو، در آیههین زرتشههت، و در ههها النهههرین، در یونههان باسههتان در اندیشههه

داننهد. در  مهی  ی آن را وجهه مشهترک اخهالی جههانیتهوان آن را دیهد. برخه مهی  تمدن ایهران باسهتان
ی پایههه و برتههر قلمههداد شههده ههها ی اخالقههی ادیههان آسههمانی ایههن قاعههده در شههمار ارزشههها آمههوزه
شمار بنیهادین نهام  به وی ه در سنت شیعی از این قاعده در شمار چند ارزش انگشت 26؛است

 برده شده است. 
گفتهه شهده  27سهته شهده اسهت.در حدیثی یکی از سه عمل اخالقی برتهر دان در جهای دیگهر، 

که از همهه بهه خداونهد نبدیهک و بهه رسهول  28بهوده تهر که شخص منص  یکی از سه نفری است 
کههه از همهه 29؛تههر اسههت شههبیه خهدا  تکههالی  دیگههر  هیکههی از سههه تکلیهه  الههی دانسههته شههده 

کهه انجهام آن بهه تنههایی بهرای بخشهش  30؛دشوارتر است گناههان به عنوان عملهی معرفهی شهده 
کافی است. که هم می  خداوند به آدم  31انسان و ورود به بهشت  سخن من در چههار  هگوید 

و  33وجود ایمهان در شهخص اسهت. هنشان 32انصاف است.ها  آن شود و یکی از می  امر خالصه
کهافی  ورزی انصافسرانجام  که به تنههایی بهرای تربیهت اخالقهی  به عنوان ارزشی دانسته شده 
  34است.
کههه اواٌل،  مههی  حادیههث بههه خههوبی نشههانایههن ا بههرای رسههتگاری  یههی بههه تنههها ورزی انصههافدهههد 

کههافی اسههت و ثانیههٌا، یکههی از سههه یهها چههها ارزش اخالقههی برتههر در سههنت اخالقههی اسههالم  رانسههان 
 . است   شیعی

                                                                                                                        
Golden Rule, pp. 34-57. 

25. Declaration toward a Global Ethic, p.3; Toward a Universal Declaration of a Global Ethics, pp. 
11-113. 

 .11، ص «قاعده زرین». 26

 .7و  3، ح 428، ص 4، جالکافی  .27

 .5، ح 428، ص 4. همان، ج28

 .370، ص 4، جن الیحضره الفقیهم. 29

 .9، 6، 8، ح146-145، ص 2، جالکافی  .30

 .19، 16، 10، ح 148-146، ص 2. همان، ج31

 .13، ح146، ص 2. همان، ج32

 .17، ح147، ص 2. همان، ج33

 .412، حکمت نهد البالغه. 34
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   35ورزی  .ارکان و شرایط انصاف3
هههم مفهههوم و ههها  یههی آن اسههانبههرای اجههرای ایههن قاعههده ارکههان و شههرایطی ذکههر شههده اسههت. ش

کنههد و هههم راهنمههای عمههل بههه آن خواهههد بههود. برخههی از فیلسههوفان  مههی  تههر ماهیههت آن را روشههن
 :اند هارکان و شرایط این قاعده را به دو مورد زیر منحصر دانست 36اخالی

 . آگاهی از تأثیرات رفتار خود بر دیگران1-3
تبثیرات رفتار خهویش بهر دیگهران باید با تبمل و تدبیر و نوعی دوراندیشی، عواقب و  ،نخست

را خهههوب بشناسهههیم. ایهههن امهههر مسهههتلبم درنهههگ و عهههدم عجلهههه اسهههت. رفتارههههای نسهههنجیده و 
طهور  همهان ؛گیهرد مهی  زده فرصت اندیشیدن نسبت به آثار رفتار ما بر روی دیگران را از مها شتاب

گاهی از آثهار رفتارهایمهان کردن فرصت آ بهر خویشهتن را  که با شتاب ورزیدن و نسنجیده اقدام 
 دهیم. می  از دست

 . خود را دقیقًا در جایگاه دیگری انگاشتن کردن2-3
تحقه  ایهن شههرط فهرد بایهد دارای قهدرت انگاشههتن و احسهاا الزم باشهد. سهنخیت بهها  بهرای

تجرید خود از  یی شرایط مشابه با او، و توانا هطرف مقابل، همدردی با وی و برخورداری از تجرب
توانهد ضهریب امکهان چنهین تخیهل و  مهی  که در حال حاضر در آن وجود دارد، شرایط و شؤوناتی

کههه از  کههه در مقههام داوری، بههه ویهه ه هنگههامی  احساسههی را افههبایش دهههد. بسههیاری از اشخاصههی 
کنند،  می  قرار دارند، با حسن نیت به قضاوت غیرمنصفانه مبادرتتر  جهتی در جایگاه راجح

گفتهفاقد چنین شرطی اسها  آن داوری که وقتی انسان خود را در جایگهاه دیگهری  می  ت.  شود 
کههرد، بهها توجههه بههه غریههب کههه  مههی  دوسههتی، چیههبی را بههرای خههود خههویش هفههرض و احسههاا  پسههندد 

کرد و  همصدای نیکی به خود باشد، و بر پای همین احساا برای دیگری هم بدخواهی نخواهد 
کرد.   37با دیگری هم یکسان با خود رفتار خواهد 

که  می  به نظر اما کهه  ؛تحق  این امر شرایط دیگری هم الزم باشد برایرسد  کنهیم  زیهرا فهرض 
گاه است و موقعیت طرف مقابل را هم خوب درک کنهد؛ ولهی او  می  شخصی از آثار رفتار خود آ

گههر خههود در  ای  ههمههین رفتههار و عواقههب ناشههی از آن بدانههد و یهها رفتههار ظالمانهه هرا شایسههت را حتههی ا
                                                   

35. The Elements and Conditions of Fairness 
36. The Golden Rule, pp. 15-89; Ethics: A Contemporary Introduction, p. 150-161; Ethics and the 

Golden Rule, pp. 34-57. 
37. Ethics: A Contemporary Introduction, p.107-109. 
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گرچهه ایهن یهک تجهویب قانونمنههد نیسهت، بلکهه چنهین مهوق کنههد؛ ا یههک   فقهطعیتی باشهد، تجهویب 
توانهد مهانع  نمهی  تجویب شخصی اسهت و اعتبهار عینهی نهدارد؛ لکهن در ایهن فهرض قاعهده مهذکور

کههه قههرار دادن فرضههِی خههود در  ؛رفتههار ظالمانههه و غیرمنصههفانه نسههبت بههه دیگههران شههود بههه ویهه ه 
کههردن موقعیههت واقعههی او  مههی  دیچنههد تهها حههدو جایگهاه دیگههری، هههر توانههد موجههب درک و حههس 
کند. از این رو، به نظر نمی  گردد، لکن هرگب کهه بایهد  می  تواند موقعیت واقعی او را باز تولید  رسد 

 دو شرط زیر را نیب به شرایط مذکور افزود.
 . برابر دانستن دیگری با خود3-3

که پس ا کارآمد خواهد بود  مهذکور، شهخص دیگهران   ز تحقه  دو شهرطاین قاعده در صورتی 
ل اسهت، بههه یهحه  و تکلیفهی مسهاوی بها آنچهه بهرای خهود قاهها  آن را بها خهود برابهر دانسهته و بهرای

کهه هها  آن در عمهل نیهب بها .رسمیت بشناسهد رفتهاری برابهر داشهته باشهند. بسهیاری از اشخاصهی 
رفتهار نهابرابر را  بنها بهر ایهن، .داننهد نمهی  ی دوگانه هستند، دیگران را با خویش برابرها دارای معیار

کههه از آثههار رفتههار خههویش  مههی  و متناسههب بهها اسههتحقای آنههانههها  آن حهه  پندارنههد؛ در عههین حههال 
گههاهی دارنهد و کننههدهها  آن تواننههد خههویش را در موقعیههت مههی  نسهبت بههه آنههان آ زیههرا شههرط  ؛فههرض 

، براهههها و اسهههتاندارد هههها اعمهههال ارزش هههها؛ و یههها  بهههر دانسهههتن آنی واحهههد نسهههبت بهههه همهههه، منطقههها 
گهرههها  آن داری، بها هههای برابهر و بههدون جانهب انسهان هکهم بههه مثابه دسهت کهردن اسههت. ا چههه  رفتهار 

که خود را برتر بداند و یا از یک طرف دعوا  ممکن است شخصی در رفتار جبئی خود بدون این 
کنهد جانهب کنهون سههخن در شهرایط قهانون  ؛ زیهراقضهاوتی غیرمنصههفانه نمایهد ،داری  عهام رفتههار ا

کههه ممکههن اسههت از امیههال خههاص ههها  آن منصههفانه اسههت، نههه مصههادی  جبئههی عمههل اشههخاص 
کنهه توانههد دلیلههی بههر ابطههال قههانون  نمههی  و قههانون مههذکور را نادیههده انگههارد؛ ولههی ایههن رفتههار دپیههروی 

 اخالی باشد.
وی از فرامین عقل اخالقی3-4  . پیر
گرددم معیارهای دوگانه هم نباشد، و و شخص دارای  مکن است هر سه شرط فوی محق  

در درون و برون شخصیتی سازوار داشته باشد، لکن بهدخواه خهود و دیگهران باشهد. بهه دیگهران 
کنههد کههه بههه خههود ظلههم انمههه ؛ظلههم  کنههد. بههرای خههویش و دیگههران لههذت زودگههذر را بههر  مههی  طههور 

کهه خهود طهو همهان ؛سعادت پایدار ترجیح دهد. شقاوت دیگران را بر سعادتشان ترجیح دهد ر 
گام کهه    ذات نایافتهه از هسهتی بخهش: »انهد هگفته نهد. از این رو می  در مسیر بدبختی  کهی توانهد 
خهههواهی بهههرای در ایهههن قاعهههده خیرخهههواهی بهههرای دیگهههران تهههابعی از خیر«. شهههود هسهههتی بخهههش
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کههه از فههرامین عقههل اخالقههی و  خویشههتن اسههت. و آدمههی هنگههامی خیرخههواه خههویش خواهههد بههود 
کنهدسانی وجدان ان طلبهی و  ، منفعهتهها و امیهال، حهب و بغهض کهه زبهان عقهل اسهت، پیهروی 

 خودخواهی را تحت مدیریت عقل عملی و اخالقی خویش قرار دهد.

  38انصاف )صوری یا ماهوی( ه. ماهیت قاعد4

  خوبی و بهدی هو دربردارند از جنس منط  صوری است انصاف، قانونی شکلی و هآیا قاعد
کههه عهالوه نیسهت بهر ایجههاد انضهباط صهوری در رفتههار و جلهوگیری از اعمهال معیارهههای ا یها ایهن 

توانههد شهکل و محتههوای رفتههار را در  مهی  یههی دوگانهه، متضههمن خهوبی و بههدی نیهب هسههت و بههه تنهها
، بسیاری از فیلسوفان اخالی و حقوی در مغرب زمین در کم دستموقعیت عادالنه قرار دهدا 

کرد ای  هی اخیر تفسیری صوری و رویها سده ایهن قاعهده ها  آن به نظر 39.اند هاز این قاعده ارائه 
کنند یعنی از یک سهو  ؛است و تنها یکی از اصول سازواری رفتار است ای  هعدالت روی هتبمین 

کهرده و صهداقت درونهی فهرد را تهبمین و از سهوی  کنهد مهی  بین اندیشه و عمل فرد سازواری ایجاد 
رد، بهههین داوری و رفتهههار وی نسهههبت بهههه دیگهههران و دیگهههر، در مناسهههبات بیرونهههی و اجتمهههاعِی فههه

کههه خههود در آن موقعیههت قههرار و از  کنههد مههی  گیههرد، سههازواری ایجههاد مههی  قضههاوت او در هنگههامی 
لکهن  ؛کند می  و اعمال معیارهای دوگانه در رابطه با دیگران جلوگیری دوگانگی درونی و بیرونی

کهه آنچهه بایهد نمهی  گویهد و نمهی  هرگب گهردد، چیسهت توانهد بگویهد  یعنهی قهدرت  ؛یکسهان اعمهال 
شههکلی و و نمههادی از عههدالت  ای  هقاعههد  فقههطتعیههین خههوبی و بههدی نههدارد. از ایههن رو، انصههاف 

  40است. ای  هروی
که برای این قاعده  بنیادهای تفکر اخالقی و حقوقی شیعی  بر اساااما با توجه به شروطی 

صههوری نیسههت، بلکههه دارای محتههوای   فقههطانصههاف  هاضههافه شههد وبههه ویهه ه شههرط اخیههر، قاعههد
کرد؛  ؛خوبی و بدی است که انسان در عواقب و آثار رفتار خود بر روی دیگران تبمل  یعنی وقتی 

کهرام، احتهرام و  هو خویشتن را در جایگهاه دیگهران قهرارداد، و دیگهران را بها خهویش برابهر و شایسهت ا
که کهالم،  ای  هه نظریهخیرخواهی دانست، به مدد حسهن و قهبح ذاتهی افعهال انسهانی  بنیهادین در 

نسهبی عقهل در شناسهایی نیهک و بهد، ابتهدا بهه  یهی اخالی و حقوی شیعی است؛ و به یمن توانا
                                                   

38. The Nature of Fairness Rule 

39. The Golden Rule (B), pp. 122-127; The Golden Rule (A), pp. 3-5; Ethics: A Contemporary 
Introduction, p. 108. 

40. Ethics: A Contemporary Introduction, pp. 107-109. 
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سپس با وجود شرایط مذکور آن را نسبت  .پردازد می  رفتار خوب و بد در آن موقعیت یی شناسا
کههه در آن شههرایط قراردارنههد نیههببهه دیگرا کههرد. در ایههن نههی  شناسههایی عقههل نظههری،  تجهویب خواهههد 

عملههی و اخالقههی وی را یههاری خواهنههد نمههود. ایههن داوری مبتنههی بههر قههانون عههام عقههل اخالقههی 
ی ههها ، ترجیحههات و ایههده آلههها اسههت، نههه احکههام جبئههی و شخصههی مبتنههی بههر امیههال، سههلیقه

پههذیرش آن را غیههر ممکههن  ،و در نتیجههه انههد هکههه برخههی از نویسههندگان پنداشههت شخصههی؛ چنههان
  41.ندا هدانست

خهود  ،و ثمری نهدارد. در حقیقهت انیک و بد، رفتار عادالنه و منصفانه معن یی بدون شناسا
کههه او در آن قههرار دارد، تنههها شههکل و  را در جایگههاه دیگههری نهههادن و درک و احسههاا مههوقعیتی 

کردن قاعد می  انصاف را روایت هساختار قاعد انصاف  هکند و توجه به آن نباید به قیمت تهی 
هها، لهزوم خیرخهواهی نسهبت بهه  ها، محتهرم دانسهتن آن حتوا تمام شود. باور به برابری انساناز م

آنان، نیکی و بدی ذاتهی افعهال موجهودات دارای شهعور و اراده، توانهایی عقهل جهامع و مرکهب از 
عقل نظری، عملی و اخالقی در شناسایی و تبیین رفتار خوب و بد، و در پی آن البام به بایهد و 

پههذیری بههدون  وااٌل صههرف تعمههیم 42دهنههد؛ مههی  زریههن انصههاف را تشههکیل ه، محتههوای قاعههدنبایههد
گسترداتواند به معن می  محتوا  ظلم و بداخالقی باشد.  هی تجویب 

کههه هقاعههد همههه  هتوانههد عصههار مههی  انصههاف در تفسههیِر برخههوردار از محتههوای هنجههاری اسههت 
هها، و یکهی از  ند ارزش انگشت شمار برتهر آنتعالیم انسانی و اخالقی ادیان الهی؛ و یا یکی از چ

کارآمد جهانی باشد؛ نه قاعدها ارزش کهه نسهبت بهه نیکهی و  هی اخالقی  انصاِف تههی از ارزش 
توان با بد یا خوِب تعمیم داده شده آن را پر نمود. برخورداری انصاف  می  طرف است و بی بدی

کهرد می   ملمنیناز محتوای ح  و نیکی را به وضوح در این بیان امیرال آنجها  ؛تهوان مشهاهده 
 که فرمود: 

گوکههبهاسههت یتههرین چ حهه  فههراخ گههر یه وصهه  آن  نههد و مجههال آن تنههگ اسههت، ا
ب حقههی یهه بهر او نکهسهت جههب یسهی را حقهی نکنههد. یگر انصهاف جویدیکهخواهنهد از 

  43. گرى استیه او را حقی بر دکست جب آنیاست، و بر او حقی ن

                                                   
41. The Golden Rule (A), pp. 3-5. 

 .586-582، ص قانون اخالی. 42

 .248، ص نهد البالغه. 43
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        44ورزی . علل انصاف5
که از نظر فلسهفی  یی س از شناساپ کنون پرسش این است  مفهوم، ارکان و شرایط انصاف، ا

کهههه برخهههی نسهههبتا  رفتهههار  کهههدام ورزی انصهههافو وجهههودی علهههل و اسهههباب  انهههدا چهههرا در حهههالی 
تههوان رفتارهههای منصههفانه را  مههی  دیگههر چنههین نیسههتندا و چگونههه ای  هدارنههد، عههد ای  همنصههفان

گفههتن از عههدل و  در علههی توسههعه دادا امههام گسسههت عمیهه  میههان سههخن  اشههاره بههه وجههود 
که اندکی قبل به آن اشاره شد،  فرماید:  می  انصاف و پایبندی عملی به آن در صدر سخنی 

 الح  اوس  اِلشیا  ف  التوابف و اضی ها ف  التنابف؛ 
گوکههبهاسههت یتههرین چ حهه  فههراخ گههر یه وصهه  آن  نههد و مجههال آن تنههگ اسههت، ا
  45ند.یانصاف جو گریدیکخواهند از 
گرچه سخن گفتهههها  آن گویان از ح  و انصاف بسهیارند، و بهیش از ههر چیهب از یعنی ا   سهخن 

کمتر از ههر چیهب از حه  و انصهاف پیهروی می کمتهرین حجهم از رفتارههای  مهی  شود، ولی  گهردد و 
رفتارهههای منصههفانه اسههت. بعضههی از فیلسههوفان اخههالی بههه برخههی از ایههن علههل اشههاره  ،بشههری
شود و سپس آنچه در این باب در سنت شیعی به طور خاص  می  ، ابتدا این موارد بیاناند هکرد

 گردد: می  وجود دارد، تبیین
وی از وجدان5-1  . پیر

که در درج می  کسی نخست، از وجدان بیداری برخهوردار  هتواند رفتار منصفانه داشته باشد 
کند. در توضیح که با  باشد؛ و از فرامین وجدان خویش پیروی  گفته شده است  مفهوم وجدان 

در سههنت شههیعی از ایههن  46«.همههاهنگی میههان رفتههار بهها باورهههای اخالقههی»یعنههی  ،وجههدان بههودن
صدی و یک رنگهی، صهداقت  هشاید اولین مرحل 47یاد شده است.« صداقت»سبب با عنوان 

کهه بهها خهود صههادی نیسهت بهها خداونهد هههم صهادی نخواهههد بهود؛ و بههه کسههی   بها خویشههتن باشهد. 
کرد و در نتیجه نسبت به دیگران برخالف  ،طری  اولی با دیگران با صداقت معاشرت نخواهد 

کرد. خداونهد در قهرآن افهرادی را معرفهی می  آنچه برای خود کهه بها مهی  پسندد، حکم خواهد   کنهد 
 کنند:  می  وجود یقین به حقیقت، آن را انکار

                                                   
44. The Causes of Fairness 

 .301، ص نهد البالغه .45

46. Ethics: A Contemporary Introduction, p. 108. 
 .492، ص 6، جالکافی  .47
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ه    آ نا فناَ ت  وایَفَلم َ نَرِة قنال  ن  ب  نننا م  بن ات  ٌر م  نح  نتَ یهننذا س  هنا َو اس  وا ب  ننه    ی  ٌ ؛ َو َفَحنند  س  ف  ص 
َ

ما أ َ َنت 
ر   ظ  ا َفاص  و ِ ل  مِا َو ا  ل  دکَف ی  کَ ظ  س  ف  َبة  ال م   ؛َ  یاَن ااق 

48 
ار است. کن سحرى آشیگفتند: ا ،شان آمدیگر ما به سو ات روشنیه آکو هنگامی 
هر آن را انکو تن داشهت، از روى ظلهم یقهیشهان بهدان یها ه دلکه و با آن ردنهد. کار کهب 
 ن فرجام فسادگران چگونه بود.یپس بب

که عللی همچون تعصب، جهالهت عملهی،  انکار ح  با وجود شناخت آن، بیماری است 
  49قرار داد.« حب  دنیا»را تحت عنوان ها  ه آنتوان هم می  سرکشی، حسادت و مانند آن دارد؛ و

 طرفی بی .5-2
گفته شهد کههدر تعری  این واژه  کارههای  ارزش»طرفهی یعنهی  بهی ه اسهت  گهذاری مسهاوی بهر 

طرفهی ههم یکهی از عناصهر  بهی یعنهی ؛طرفهی سهنخیت دارد بهی از ایهن رو، انصهاف بها 50«.یکسهان
کههه در تبیههین  چنههان ؛ذاتههی ماهیههت انصههاف اسههت و هههم علههت پیههدایش و تحقهه  خههارجی آن

گفته شد، در سنت شیعی بلکهه از ارکهان انصهاف طرفهی از عناصهر ذاتهی و  بهی ماهیت انصاف 
 است.

 . حیا و شرمندگی5-3
گفتار و رفتار دوگانه در نبد خود شرمنده نباشد، و برای شخصیت انسهانی خهود  که از  کسی 

ل نباشهد، قهادر ی درخهور شرمسهاری از رفتهار دوگانهه قایهبه عنوان مقام ناظر، ارجمندی و عظمت
کهه مرتکه کسهی  گیهرد.  شههود،  مهی  ب رفتهار غیهر منصهفانهنخواههد بهود رفتهاری منصهفانه درپهیش 
کنهد، تها دچهار شهرمندگی از  مهی  ابتهدا حقیقهت انسهانی خهویش را از جایگهاه نهاظر محتهرم سهاقط

 فرماید:  می  امام صادیرفتار غیر منصفانه نشود. 
ه ح ه و ِلیعنرَ  َ فار  احبوا للناس ما ححب ن ِلصفسک  اما یستحیی الرفل منک  أن یعر 

 ح  فاره؛ 
یههد آنچهه بههرای یههد؛ آیهها آدمههی شههرم ،خههود دوسههت دار   بههرای دیگهران هههم دوسههت بدار

کههه حقههوی خههویش را بههه همسههایه اش بیاموزانههد، ولههی خههود حهه   نمههی کنههد از ایههن 

                                                   
 .14-13. سوره نمل، آیه 48

 .437، ص 7، جتفسیر تسنیم. 49

50. Ethics: A Contemporary Introduction, p.108. 
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 51همسایه اش را فرانگیرد.
 . تواضع5-4 

گر شخصی دیگران را با خهویش برابهر ندانهد  هدر بحث از شرایط قاعد که ا انصاف اشاره شد 
گاه  ؛دیگران بداند و خود را برتر از گر از موقعیت دیگری و عواقب و آثار رفتار خود بر وی آ حتی ا

کنهد نیهبباشد و بتواند خو کهه  یش را در موقعیت وی فهرض  کنهد  چهه بسها بهرای دیگهری حکمهی 
کههرد. از ایههن رو، از علههل مهههم فلسههفی  ، ورزی انصههافبههرای خههویش در همههان موقعیههت نخواهههد 

، آدمههی بهه مههدد آن خههود را برتههر از کههم دسهتتهها  پسههندی اسههتو عههدم خههود خهواهی و خود تواضهع
امهام  ،ایهن پایهه ل باشهد. بهریهشهبن و منبلتهی برابهر بها خهود قاهها  آن دیگران به شمار نیهاورد و بهرای

 فرمود:  رضا
 التواض  أن تعط  الناس ما ححب  أن تعطاه؛ 

کههه دوسههت داری بههه  کههه بههه دیگههران همههان چیههبی را بههدهی  تههو فروتنههی آن اسههت 
  52بدهند.
 ید: گو می  در تفسیر این حدیث و عالمه مجلسی

کنند. که دوست داری به تو احترام  کن    53یعنی مردم را چنان احترام 

کارکردهای 6      54 ورزی انصاف. 
کارکردهایی در قلمرو زنهدگی شخصهی و اجتمهاعی دارد. اشهار  هتحق  رفتار منصفانه آثار و 

کننههدههها  آن مختصههر بههه جایگههاه آن در سههاختار  هات ایههن بررسههی و نشههان دهنههدحلقهه هکامههل 
 این آثار از منظر سنت شیعی به قرار زیر است:ترین  ی عالی بشری است. مهمها ارزش

 . ایجاد صلح و دوستی6-1
و  گیهری از آن مهلثر باشهد تواند نسبت به عدم تکرار تجهاوز در آینهده و پهیش می  مقابله به مثل

گرددتاحدودی موجب استقرار نظم  قادر است عواقهب و آثهار منفهی  ورزی انصافاما  ؛و صلح 
گرفت اولیه را نیب به حداقل برساند و مانع مضاع  شدن آثار آن از طری  مقابله  هتعدِی صورت 

                                                   
 .483، ص 7، جالکافی  .51

 .134، ص 2. همان، ج52

 .256، ص 8، جمرآه العقول. 53
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کههار قههرار گههردد. فههرد سههتمدیده و قربههانی وقتههی خههود را بهها شههرایط مههذکور در جایگههاه خطا   بههه مثههل 
درک و احسهاا چنهین  گذشهت و برخهورد بزرگوارانهه دارد. دهد، از طرف مقابهِل خهود انتظهار می

گناهکهار را مهورد عفهو قههرار دههد. از ایهن رو،  مهوقعیتی اقتضها مهی کههه خهود،   امهام صههادیکنهد 
 فرمود: 

 باحبه؛ فل  ی بل منه اٌِل اذیل منه؛   ماتدارا اننان ف  امر قٌط، فااط  احدهما الننف
که ی کی بهه دیگهری انصهاف دههد و او نپهذیرد، هرگب دو تن در امری ستیبه نکنند، 

  55که او را مغلوب سازد. مگر آن
 فرمود:  و امیر المومنین 
گر که مهردم دوسهتت داشهته باشهند، آنچهه را بهرای خهود دوسهت داری  می  ا خواهی 

  56برای آنان نیب دوست داشته باش.
 و فرمود: 

 بالننفه یکُر الموابل ن؛ 
یاد ورزی انصافبا    57گردند. می  دوستان ز

بیت اخالقی6-2 وشی برای تر  . ر
نشهانند؛ یعنهی آن را مسهاوی  مهی  را در مقابل ملکات نفسهانی« ادب»در سنت شیعی برخی 
گهههاهی آداب را محصههور بهههه  58داننههد. مهههی  حسههن فعلههی گهههر بیههان نیکههی رفتارهههای ظهههاهری و  و 
کهه لکن در مقابل بعضی از دانشمندان به 59؛کنند می  رفتارهای مستحب و مکروه ر ایهن باورنهد 

  ادب منشهب رفتههار و از جههنس ملکههات نفسههانی اسهت. از ایههن رو، چیههبی ادب شههخص بههه شههمار
یهه مههی کههه رفتههار متناسههب بهها آن بههه صههورت عههادت و رو  امههام 60جههاری فههرد در آمههده باشههد. هآیههد 
کههافی بههرای تبدیههب اخالقههی، و دسههت علههی یههابی بههه ملکههات  انصههاف را روشههی مسههتقل و 

که فرمود:  ؛داند می  خالقیل اینفسانی و فضا  آنجا 
                                                   

 .18، ج428، ص 2، جالکافی  .55

 .146، ص ات راغبمفرد. 56

 .224، حکمت نهد البالغه. 57
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 کفا  اوبِا لنفسک ما تکرهه م   یر ؛ 
کهه انجهام آن از سهوی دیگهران  کهافی اسهت از آنچهه  بهرای تبدیهب امیهال نفسهانی تهو 

کنی.   61برای تو ناخوشایند است، خوداری 
که برای دیگران ناخوشایند مبنی بر ؛بخش دوم این بیان محذوف است گر آنچه را  که ا   این 

تهوانی امیهال نفسهانی خهود را تربیهت  مهی  از ایهن طریه  .دانی برای خود نیب ناخوشهایند بهدانی می
 کنی. 

 . عزت و سربلندی6-3
که انصاف های  واکنش به بدی دربارهکه  -ورزی  ممکن است در نگاه نخست چنین برآید 

ی دارد. امها در نوعی ذلت و خواری آدمهی را در په - ها است دیگران مقتضی نیکی در برابر بدی
منهدی انسهان منصه  اسهت؛ نهه عظمهِت  نشهاِن بزرگهی و عهبت  نگاه عمی  و دقی  این واکنش

کهار و حقهارِت سهتمدیده. امیههال و غرایهب و قهوای جهههل آدمهی مقتضهی مقابلههه بهه مثهل انههد.  خطا
که بر امیال و غرایهب خهویش امهارت و سهلطنت دارنهد، بهه فرمهان عقهل خهویش  انسان های بزرگی 
  و حتههی المقههدور بههدی را بهها نیکههی درمههان ورزنههد مههی  کننههد و بهها امیههال خههود مخالفههت مههی  عمههل
 فرمود:  امام صادی ،کنند. بر این پایه می

 اِل اصه م  یننف الناس م  صفسه ل  یزوه ا  اٌِل ازِا؛ 
کند، خداوند جب بر عبت و سربلندی او که هرکه با دیگران با انصاف رفتار    بدانید 

  62ید.افبا نمی
کههه چههون تفسههیر انصههاف گونههه از عههدالت ریشههه در حهه  و اسههتحقای دارد؛  شههایان ذکههر اسههت 

قلمرو رفتار منصفانه محدود به رفتار شخص با دیگران نیست، بلکه عدالت به مثابه انصاف 
اعضهای بهدن  هیعنهی دادن حقهوی همه ،شهود. انصهاف بها خویشهتن مهی  شامل عدالت فردی نیب

کهه امهام سهجاد چنانا ه آن خویش و رفتار با رسهاله در   که شایستگی آن را دارند؛ به شهرحی 
توان آن را نمادی از ساختار حقوی محهور و  می  که ای  هرسال 63اند؛ هبه تفصیل بیان داشت حقوی

 هنجارهای اخالقی در سنت شیعی دانست. « هوار اندام»در عین حال 

                                                   
 .412، حکمت بالغهنهد ال. 61

 .4، ح144، ص 2، جالکافی  .62

 .258-255، ص تح  العقول. 63
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 . نجات و رستگاری6-4
که سودای نجات و ر ههم جهوی و سهتگاری معنهوی و اخهروی دارنهد، همهواره در جسهتآنان 
کارآمهدی پیرایگی ایهن راه بی های وصول به آن هستند. روشنی و راه اسهت. هها  آن هها بخشهی از 

کار بستن آن ضامن نجهات و ا اغلب مردم در پی آن که به  که راه روشن و واحدی را بیاموزند  ند 
گرفتهه و بهه وی سهار اسهب رسهول خهدا مهردی اف ،همهین اسهاا باشد. بهرها  آن رستگاری   را 

که با آن به بهشت بروم می  در پاسخ فرمود:  پیامبر ،گوید: به من عملی را بیاموز 
که مردم نسبت به تو انجام دهند، تو نیب نسبت به آنهان انجهام  آنچه دوست داری 
که دوست نهداری مهردم نسهبت بهه تهو انجهام دهنهد، تهو نیهب نسهبت بهه  بده؛ و آنچه 

  64انجام مده.ها  نآ

 نتیجه
که تفسهیر انصهاف کوتاه روشن شد  کهم از  گونهه از عهدالت دسهت در نتیجه این پژوهش نسبتا  

گههوهر خههود عناصههری از  ؛ زیههرای عههدالت اسههتههها انگیبترین تفسههیرمحبههت آمیبتههرین و شههور در 
داری نهفتهه  تواضع، همدردی، احساا موقعیت دیگران، حسن نیت، خیرخواهی و خویشتن

که هر ؛تاس  یور مقام انسهانیِت واقعهی بیارایهدتواند شخص را به ز یک به تنهایی می عناصری 
کنش اجتماعی از بدخواهی ها و تعدی به دیگهران پیشهگیری  و در حیات اجتماعی و پیش از 

کههنش بههه نیکههی و خیرخههواهی دیگهه کنههد و در برابههر  ران آن را بههه وجهههی احسههن پاسههخ دهههدو در وا
کند؛ و یا دست خویشتن ها بدخواهی  کم با تعدی شدیدتر واکنش نشان ندهد. داری 

و در میهان چنهد ارزش  از اصول برتر اخالقی و حقوقی استاز جهت جایگاه، اصل انصاف 
شعور، مختار و مسئول را  گسترۀ حضور این اصل همۀ موجودات ذی ؛واالی انسانی جای دارد

ی هها از حه  و تکلیه  ؛ی آزاد و مسئوالنه استاه ی اخالقی همۀ رفتارها از بنیاد ؛گیرد می بردر
کهه بهه تنههایی  کارآمد ای هقاعد ؛است یی ی حقوقی انسانی و عقالها اولیه در همۀ نظام است 

آمیهب،  ها را در سطح اخالقی و حقوقی بر بنیهادی محبهت قادر است مناسبات اجتماعی انسان
کههرده و صهلح و نظههم عمهو احتهرام سههتر  در  ای  هریشهه ؛می را تههبمین نمایهدبرانگیههب و عادالنهه اداره 
بهدیل برخهوردار  بهی و در سنت و تمدن اسالم شهیعی از جایگهاهی های ادیان آسمانی دارد آموزه

شههود، پیههدا و  مههی  کههه موجههب سههازواری و صههداقت در شخصههیت درونههی فههرد ای  هقاعههداسههت؛ 
                                                   

 .10، ح146، ص 2، جالکافی  .64
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نهه تنهها قهانون  ،ایهن رو از .نمایهد مهی  را نسهبت بهه خهدا و مهردم یکسهان و یهک رنهگ هها پنهان آدم
کند و به شایسهتگی بهر  می  بلکه انسان را قادر ،رفتار است که نیک و بد را به درستی درک  سازد 

بهد، و در عهین حهال منطه  عملههی  ی خهوب ویبهر ایهن پایهه منطه  شناسها .طبه  آن رفتهار نمایهد
 است.ها  آن بندی به پای

کهه بههر ورزی انصاف کسهانی اسهت  از محبهت، خیرخهواهی و احتهرام بهه  ای  هفضیلت و هنر 
و عقههل اخالقههی سههلطان وجههود آنههان  داننههد مههی  دیگههران دارنههد، و بنههی آدم را اعضههای یههک پیکههر

کههه بنههده و شههیفتۀ افکههار و امیهال خههویش ؛اسهت و مقتضههیات  پرسههتند مههی  انههد، خههود را نههه آنههان 
             پندارند. می  امیال خود را همواره ح  و نیک
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