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The principle of equity is one of the important issues in jurisprudence 

and law, and its various aspects have always been the subject of 

debate. The present paper is descriptive-analytical, and the mentioned 

question is investigated using the Library research method. The 

findings of the paper indicate that equity is widely used in 

jurisprudence in the form of the principle of justice, and the principle 

of equity can be inferred in jurisprudence rules such as La-Zarar and 

Principle of Equality. In criminal law, the principle of equity is not 

used as a legal principle. Nevertheless, it has contributed in fair 

proceedings and has been at the center of the attention of the 

legislature in issuing decisions in cases such as reductions in 

discretionary crimes. The Principle of Equity has not been reflected in 

criminal law to its fullest potential, therefore, it is necessary to present 

it as an effective rule so that jurists and judges can evaluate the 

regulations of criminal law by such rule, and put aside whatever they 

find contrary to justice and equity, in an attempt to issue a decision 

which is appropriate for justice and equity. 

Corresponding Author’s Info 

ORCID: 0000-0002-6782-9484 

TELL: +989123278031 

Email: firouzmahmoudi@ut.ac.ir 

Article history: 

Received: 04  Nov  2022 

Revised: 27 Nov  2022 

Accepted: 04 Dec 2022 

Published online: 22 Dec 2022 

Keywords: 

Equity,  

Justice,  

Fair Trial. 

This is an open access article under the CC BY license.                                      © 2022 The Authors. 

How to Cite This Article: Ahmadizadeh, SH; Mahmoudi Janaki, F & Sheidaeian, M (2022).“ The Principle of 

Equity in Jurisprudence and Criminal Law of Iran”. Journal of Comparative Criminal Jurisprudence, 2(4): 101-110. 



 

 تطبیقیفقه جزای  فصلنامه
www.jccj.ir 

 

 

 0410 زمستان، چهارم، شماره دومدوره 
 

 جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران

 
 

 3یانئمهدی شیدا ،2فیروز محمودی جانکی ،0زاده حمید رضا احمدیسید 

 .ایران ،قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قمواحد  شناسی، گروه حقوق، حقوق جزا و جرم دانشجوی دکتری .0

 (نویسنده مسؤول) .، ایرانتهران، تهراندانشگاه  ،شناسی حقوق جزا و جرم گروه، دانشیار .2

 .، ایرانقم، پردیس فارابی قمدانشگاه  ،شناسی حقوق جزا و جرم گروه، یاراستاد .3
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 001-010: صفحات
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 مقدمه

های  ترین اصطالح انصاف در تاریخ تمدن انسان از قدیمی
القاعده این مفهوم باید از زمانی در ذهن  علی. حقوقی است

زیستن بود؛  وهیشآدمی پدید آمده باشد که او به دنبال بهترین 
زیرا بهزیستی در سطح زندگی فردی و اجتماعی نیازمند 

توان ادعا کرد که  بنابراین می. مفهومی از انصاف است
اساس مفهومی از  ربدهی جوامع همواره  القاعده سازمان علی

. (73 -71: 1237ژرژ گورویچ،)است انصاف استوار بوده 
 یا تعدیل را آن قانون کنار در که معیاری عنوان به انصاف
است  شده شناخته ارسطو زمان از کند، می تکمیل

 در قانون حکم که شود می سبب انصاف». (36: 1284فضائلی،)
 بسته نقش کاغذ بر که حروفی اساس بر نه و باهدف کامل وفاق
 تنها نه بخشد، می نرمش حقوقی، نظام به انصاف. یابد جریان است،

 و افتد می مؤثر آن آینده توسعه و تکامل در بلکه قانونی تفسیر در
 بیان در توازن و تعادل ایجاد که خود نقش ایفای در را عدالت
با  .(98 -94: 1281موحد،) «دهد می یاری است رقیب منافع

به  است شده توجه به اهمیت انصاف در این مقاله تالش
 .بررسی جایگاه آن در فقه و حقوق پرداخته شود

: شده است متعددی انجامهای  در خصوص انصاف پژوهش
ای به بررسی  در مقاله ملکی و علی دادخواه، مظهر قرا علی

 .(1297 دادخواه، و ملکی قرا)اند  انصاف پرداخته و عدل قاعده
ای  در مقاله ورکی، مسعود البرزی همچنین انسیه مطیعی و

آن را بررسی  کارکردهای و انواع ماهیت، انصاف؛ اصل
اما در مقاله حاضر  .(1299 ورکی، البرزی و مطیعی)اند  کرده

سؤال . شده است جایگاه انصاف در فقه و حقوق کیفری بررسی
رویکرد فقه نسبت به  طرح است که مقاله بدین شکل قابل

کیفری  انصاف چه جایگاهی در حقوق و استانصاف چگونه 
دارد؟ به عبارتی تأثیر انصاف بر حقوق کیفری به چه صورت 

در فقه، » :طرح است اله بدین شکل قابلاست؟ فرضیه مق
شده و در حقوق کیفری  انصاف عمدتًا در قالب عدالت پذیرفته

، اصول کلی حقوقی مانند اصل تناسب انگاری جرمانصاف در 
ها و همچنین دادرسی عادالنه و صدور آراء  جرم و مجازات
منظور بررسی سؤال و فرضیه مورداشاره  به. «تأثیرگذار است

شده، سپس جایگاه انصاف  مفهوم و مبانی انصاف بررسیابتدا، 

در فقه موردبررسی قرارگرفته و درنهایت آثار انصاف در حقوق 
 .شده است کیفری تحلیل

 مفهوم انصاف و مبانی آن -0
، و به معنای نصف «نصف»ای عربی، از ریشه  انصاف واژه 

: 1993المنصور،)حق کردن به دو قسمت مساوی، اعطای 
: 1717الزبیدی، )قسط عدل و  بر اساسو معامله  (20-13
: 1262الجوهری، ؛ ۹/330: 1703منظور،  ؛ ابن17/۰11
در کتب لغت آمده که منظور از معامله . است (7/0۳32

منصفانه این است که سود و منفعتی از طرف مقابل خود 
نگیرد، مگر اینکه به همان اندازه به او سود برساند و هیچ 

قابلش نرساند، مگر اینکه او نیز همان مقدار طرف م ضرری به
: 1717روزآبادی، ؛ الفی7/322: 1708الطریحی، )کند ضرر 

که خود را مستحق حق  گونه همانطورکلی اگر  و به. (2/211
ابن )است داند به دیگری حق بدهد گویند که او منصف  می

در زبان فارسی نیز این واژه در معنای . (7/276: 1707فارس، 
کردن، صداقت  نصف، نیمه، مروت، راستی، عدل کردن، داد

نمودن، احقاق حق کردن، به نیمه رسیدن و نیمه چیزی را 
؛ نفیسی، 0/3۸0 :1241معین، )است رفته  کار گرفتن به

فقها بعضًا در کتب فقهی واژه انصاف را . (1/42۲ :1214
، اند الوصف تعریف خاصی برای آن مطرح ننموده ، معکاربرده به

تنها ابن عابدین فقیه بزرگ مذهب حنفیه در کتاب خود به 
اعتدال  انصاف همان به»: تعریف آن مبادرت ورزیده و بیان کرده

: 1713ابن عابدین،) «قدم ماندن بر راه درست است رفتن و ثابت
غیراز معنای لغوی  در کلمات فقها انصاف در معنایی به. (1/72

 .آن به کار نرفته است

اخالق از اولین منابع . دارای مبانی مختلفی استانصاف 
طه بین انصاف و اخالق دوسویه راب. شود انصاف شمرده می

بدین معنا که رعایت انصاف سبب پایدار شدن اصول  است؛
اخالقی در شخص و از طرف دیگر، پایبندی به اصول اخالقی 

ون زندگی فردی و منجر به رفتار منصفانه در همه شؤنیز 
توان در  نمونه بارز اخالق و انصاف را می. شود می اجتماعی

به مدارا نمودن با قاتل خویش ( ع)سفارش حضرت علی 
 دانست باآنکه می( ع)امیرالمؤمنین . خوبی مالحظه کرد به

است، اما معترض او نشد و قصاص قبل از  قاتلش ابن ملجم
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آن حضرت مردانگی و انصاف را به حدی رساند . جنایت نکرد
او که اکنون در اختیار : فرمود( ع)فرزندش امام مجتبی  که به

ست، با او مدارا کنید و اگر من هم از دنیا رفتم، تنها یک ا شما
ضربت به او بزنید و دستور داد از شیر و غذای خودش به او 

حتی دشمنان را مورد محبت و مروت  بیترت نیبدبدهند و 
ود که او را ملقب ب( ع)های علی  همین فتوت. داد خود قرار می

 (.136-133: 1287محدثی،)ساخت « علی ی االالفت»به 
حقوقی با مبانی  اصل چنانچه یک گردد می مالحظه بنابراین

 از. اخالقی جامعه، هماهنگ باشد، اجرای آن آسان خواهد بود
در  گیرد، اخالقی نشأت می انصاف از مبانی که ییآنجا

درواقع، قاعده حقوقی، مواردی که انصاف قابلیت استناد دارد 
به همین خاطر از خستگی و جمود قانون . شود تر می اخالقی

کاهد و در ایجاد عدالت حقیقی یا عدالت برتر، مؤثر است و  می
 .شود تر می درنتیجه این امر، اجرای آن آسان

گذار در  یکی دیگر از مبانی انصاف به دست آوردن اراده قانون
تواند جدا  دار نمی وان امری هدفعن قانون به. زمان حاضر است

از اراده واضع آن نگریسته شود، هرچند که یافتن آخرین اراده 
تواند  واضع قانون به دلیل دخالت مراجع متعدد قانونی نمی

از سوی دیگر، حقوق و قانون . سادگی صورت پذیرد به
پدیداری اجتماعی و متعلق به حیات جامعه است و علت بقاء و 

است ارتباط با اصل خاستگاه آن  یدی آن درگرودوام و کارآم
گذار در مقام تأمین نظم و  قانون. (727: 1249کاتوزیان،)

های فردی، ناگزیر از  امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادی
کار بردن الفاظ و عبارات روشن، جامع و نامتعارض و دوری  به

 بینی وقایع جستن از نقص و ابهام و اجمال است، لیکن پیش
گوناگون و احاطه بر فروض و فروع متعدد رفتارها، از حد توان 

 .انسانی خارج است

توان از طریق آن  عنوان منبعی است که می عقل به همچنین
. به یک حکم یا قاعده حقوقی پی برد و آن را کشف کرد

موضوع مهم در عقل که اصطالحًا آن را حسن و قبح عقلی 
نظر از  عال انسان صرفنامند، بر این نظر است که اف می

ای است  امرونهی آن در شرع مقدس، تابع مصلحت و مفسده
که آن افعال برای انسان در زندگی فردی یا اجتماعی ایجاد 

هر . مالک شرع تبعیت از حسن و قبح عقلی است. کند می

آنچه نیک است، امر به انجام آن شده و هر آنچه زشت و پلید 
از حقوقدانان معاصر ضمن  یکی. است، از آن نهی شده است

. نویسد پذیرش مبنا بودن عقل در حقوق اسالمی می
ای از قوانین تأثیر مستقیم دارد، نیروی  ازآنجاکه عقل در پاره»

آور عقل در این بخشی از قوانین مشهور و روشن است و راهی  الزام
مثاًل وقتی مسأله تبعیض . برای انکار این اندیشه در دست نیست

نژادی  شود، عقل با هرگونه تبعیض نژادی و غیر ح مینژادی مطر
کند؛ زیرا ترجیح بدون مرجح  خیزد و آن را رد می به مخالفت برمی

جعفری ) «داند نظر از هر اندیشه دیگر محال می را صرف
پس روشن است در این بیان، مبنا . (20: 1241لنگرودی،

ای  پارهکم در  بودن عقل بر اساس استقالل درک عقل، دست
 .از مسائل حقوقی توجیه شده است

. عالوه بر موارد مورداشاره، عرف از دیگر منابع انصاف است
تدریج و  ای است که به قاعده»: توان گفت در تعریف عرف می

 ای عنوان قاعده خود، میان همه مردم یا گروهی از آنان به خودبه
ه عرف بدین ترتیب، مقصود از واژ «آور مرسوم شده است الزام

در منابع حقوقی، عاداتی است که چهره الزامی یافته و قاعده 
انصاف نیز . (148: 1287کاتوزیان،)است حقوقی ایجاد کرده 

ریشه در وجدان دارد و قاعده منصفانه یعنی قاعده وجدانی و 
قاعده وجدانی یعنی اینکه وجدان گروهی و یا اخالق عمومی 

 .بداند آن را منصفانه

 منظر فقهیانصاف از  -2
کار رفته  هفقهی عمدتًا در معنای عدالت ب منظر از انصاف

مثابه  عدالت یک موضوع مستقل فقهی نیست؛ بلکه به. است
. ست که بر موضوعات مختلف سایه افکنده استا ای قاعده

عدل و انصاف را مستداًل بیان کرده  قاعدهاولین کسی که 
کاشف )است ر المجله یاشف الغطاء صاحب تحرکاست، 
و بعد از ایشان در برخی از کتب قواعد  (103: 1239الغطاء، 

. عنوان یک قاعده مستقل ذکرشده است فقهی، این قاعده به
: 1267الخوئی،) شده اجمااًل این قاعده توسط فقها پذیرفته

اتفاق فقها قرارگرفته  و مضمون آن مورد عمل قریب به (170
استحقاق هر کس انصاف، یعنی به شایستگی و درخور . است

که در مناسبات و روابط  یا چیزی، با آن رفتار کردن و این
اجتماعی و حتی در ارتباط با طبیعت، میل فردی کنار گذاشته 

قدری است که  شود و با ضابطه اخالق، اهمیت این موضوع به
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 ما حتی در برخورد با دشمنان و افرادی که معتقدیم در حق
خوانساری، )است نصاف شده اند نیز توصیه به ا بدی کرده

1261: 107). 

 منصفانه رفتار مورد در( ع) ائمه احادیث و روایات در
 این در انصاف واژه. است واردشده بسیاری های سفارش
 آن از نگذاشتن کم و حق کامل اعطای معنای به روایات

 واژه با که زمانی یکی کرده جلوه صورت دو به معنا این. است
 عدل کامل و اتم مصداق عنوان به و کاررفته به عدل

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

: 1266 آمدی، تمیمی) «بپرهیزد ظلم از و کند حکم منصفانه که
 برای که گونه آن را حق شده امر که مواردی در دوم .(972
 خود برای آنچه گرید عبارت به بدهد؛ دیگران به پسندد یم خود

انصاف را باید در برخی . بپسندد دیگران برای ،پسندد یم
قاعده الضرر ازجمله این قواعد : قواعد فقهی استنباط کرد

گونه ضرر و اضراری در اسالم مشروعیت ندارد و  هیچ. است
: 1244بجنوردی، )است حکم ضرری در اسالم وضع نشده 

قانون اساسی  72اصل  3و بند  70این مهم در اصل . (712
قاعده زرین از دیگر قواعد . واقع شده است حیتصر مورد نیز

 زرین قاعده. فقهی است که انصاف از آن قابل استنباط است
حال جهانی است و دو صورت  یک قاعده اسالمی و درعین

دوست داری دیگران  آنچه را»: بندی مثبت دارد؛ طبق صورت
و « نسبت به تو انجام دهند، تو نیز نسبت به دیگران انجام بده

پسندی  آنچه بر خود نمی»: بندی منفی آن چنین است صورت
 انصافدر اینجا . (77: 1286اسالمی، )« بر دیگران مپسند

 بر پسندی نمی خود بر بر چه اخالقی وجدان حکم معادل
 .مپسند داللت دارد دیگران

 در حقوق کیفری أثیر اصل انصافت -3
 در اصل انصاف در این قسمت تالش شده به بررسی تأثیر

 .ایران پرداخته شود کیفری حقوق

 انگاری جرم در اصل انصاف تأثیر  -2-1
های فردی بوده و  قانون کیفری مظهر تحدید حقوق و آزادی 

تفاده مطلق از آزادی محابای حقوق و اس مهاری بر اجرای بی
له حائز اهمیتی که ذهن اندیشمندان و اما مسأ. است

به خود مشغول داشته، تعیین مرز میان  نیب نیدراحقوقدانان را 
توان در عین برقراری  چگونه می. آزادی و سایر مصالح است

های فردی  نظم عمومی و حفظ هنجارها، به حقوق و آزادی
ه شود ک این امر آنجا حائز اهمیت بیشتری می احترام گذارد؟

قانون مربوطه، واجد جنبه کیفری باشد و جهت نقض خود، 
،  در این صورت. بینی نماید ضمانت اجرای تعذیبی پیش

ترین  الوصول بدون تردید، سهل. وضعیت ویژه خواهد شد
بینی کیفر جهت نقض آن  روش به نظم آوردن اشیاء، پیش

بینی  ترین روش جهت حفظ ارزش خاص، پیش است و ساده
. ی کیفری جهت هرگونه تعرض بدان استضمانت اجرا

های فردی را  حال، باالترین لطمه به حقوق و آزادی درعین
قانون کیفری به همراه دارد، زیرا ضمن سلب حق آزادی عمل 
فرد و اجبار وی به رفتار خاص، او را تهدید به تعذیب و کیفر 

به هر میزان قلمرو حقوق کیفری و عناوین مجرمانه . نماید می
های فردی  ه شده و توسعه یابد، دامنه حقوق و آزادیفرب

های  حقوق کیفری نبرد میان حقوق و آزادی. شود محدود می
فردی از یکسو و سایر مصالح از سوی دیگر را به تصویر 

کشد و تورم کیفری موجب ایجاد یک حقوق کیفری در  می
زمان  های اساسی، هم حال رشد شده و با لطمه زدن به آزادی

اعتنایی اسفباری در شهروندان  غیرعادی و تحقیر و بی ترسی
این در حالی است که اوامر و نواهی کیفری، . انگیزد برمی

است همواره استثناء بر اصل روابط سالم و مباح انسانی 
موسع  انگاری جرمرغم تعارض بین  علی. (792: 1241گسن،)

ها مرزهای  های فردی، در برخی حکومت با حقوق و آزادی
رود و تمامی ابعاد زندگی مردم  عمومی و خصوصی از بین می
های  هدف مدل دولت. گردد توسط حکومت کنترل می

اقتدارگرای فراگیر، تحمیل یک شیوه واحد تفکر و عمل به 
و تعقیب و سرکوب کلیه  انگاری جرمها، از طریق  انسان

گیر از هنجارها است؛ تا آنجا که همه افراد در  تارهای فاصلهرف
یک پیکره واحد کاماًل متجانس و یکپارچه جذب، حل و ادغام 

امروزه سیاست جنایی نوین بسیاری از کشورها، در  .شوند
 انگاری جرمازپیش ترک فعل و  جهت جرم تلقی کردن بیش

و نه رفتارهای های ساده  مباالتی ها و بی احتیاطی روزافزون بی
کند و کاهش اهمیت عنصر  عمومی و ضداجتماعی حرکت می

منزله  ها به همه این. معنوی جرم در جامعه نوین مبرز است
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های فردی است  توسعه حقوق کیفری و تضییع حقوق و آزادی
رسالت . که این امر، با رسالت حقوق کیفری در تنافی است

ترین  بنیادیها و  ترین ارزش حقوق کیفری، حفظ اساسی
های منطقی  ست که این امر طبعًا از اصول و شیوها ها نظم

کمیسیون اصالح حقوق جزای : کند، برای نمونه تبعیت می
، معتقد است انگاری جرمکانادا در مقام تدوین اصولی جهت 

 انگاری جرمگذار باید معیارهای چهارگانه زیر را در  که قانون
طورجدی به دیگران  بهآیا آن عمل ( 1 :مدنظر قرار دهد

های اساسی  آیا آن عمل، ارزش( 2کند یا نه؟  ای وارد می لطمه
کند که برای جامعه مضر  چنان شدید نقض می ای آن گونه را به

آیا مطمئن هستیم که اقدامات اجرایی الزم برای ( 2باشد؟ 
های  ه آن رفتار، خود شدیدًا ارزشیاستفاده از حقوق جزا عل

به فرض که به سه سؤال  نخواهد کرد؟ اساسی ما را نقض
شویم به اینکه حقوق  فوق پاسخ مثبت دهیم، آیا متقاعد می

 جزا بتواند سهم مؤثری در برخورد با مشکل داشته باشد؟
لذا کلیه اعمالی که واجد ضوابط . (138: 1281عبدالفتاح، )

ای جز تورم کیفری نداشته و تجاوز به  فوق نباشند، نتیجه
که . است که مراعات حداکثر آن الزامی استهایی  آزادی

هایی چون تمامیت جسمانی، مالکیت،  بدون تردید ارزش
های  امنیت و آسایش عمومی همواره برخوردار از حمایت

های ناشی از صدمه به  شوند و شدت آسیب حقوق کیفری می
ها به حدی است که توصیه مداخله حقوق کیفری  این ارزش

اما در . (149: 1287گودرزی،)د شو با مشکل مواجه نمی
مقابل، در سایر مواردی که موضوع واجد ارزش اساسی نبوده 

رغم اینکه واجد ارزش  و حائز اهمیت فرعی باشد و یا علی
اساسی است، از طریق سایر تدابیر بهتر بتوان آن را کنترل 
کرد، مداخله حقوق کیفری قابل توجیه نیست و شمول آزادی 

در ایران نیز گرچه مطابق . گیرد ا در برمیو حقوق فردی آن ر
هب از یکدیگر حوزه حقوق و مذ 1«اساسی قانون 7اصل »

ن این رویکرد در حقوق کیفری ایران کل کاماًل متمایز نیست،

                                                           
ی، مالی، یکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزا»: اصل چهارم قانون اصلی - 1

موازین  اساس برباید  ها ایناقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر 

عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات یا این اصل بر اطالق . اسالمی باشد

 «.عهده فقهای شورای نگهبان است امربردیگر حاکم است و تشخیص این 

مجازات، . شده است که هر گناهی جرم نیست نیز پذیرفته
های  ارزش»به « تعرض اساسی»آخرین حربه بوده و مختص 

است و نباید هرگونه عمل نابهنجاری را انگ  جامعه« بنیادین
دولتی زد، بلکه سهمی از مداخالت اصالح جویانه را نیز باید 

رسد شیوه صحیح  درواقع به نظر می. به جامعه مدنی سپرد
، بلکه اعطای بخشی انگاری جرممند سازی جامعه، نه  اخالق

 این. های ناظر به کنترل انحراف، به جامعه است یتمسؤولاز 
 حقوق در که دارد وجود مبرز حقوقدانان برخی میان در باور

 بلکه بود کیفر و مجازات دنبال به تنها نبایستی کیفری
 نجفی)دانست  نکردن مجازات چگونه دانش آن را توان می

 یها آموختهبر این اساس، . (3 :03۹4آزمایش،  و یابرندآباد
 باید را انسان که است ییها محل نیتر مهم از یکی حقوق
 .کند به تفکر وادار

 نقش انصاف در صدور رأی -2-7
یکی از قواعد مربوط در این خصوص است که  قاعده درأ

محتوای قاعده این است که هر . از اصل انصاف است متأثر
حدی که برای هر جنایتی مقررشده، فقط در صورتی اجرا 

گردد که آن جنایت ثابت باشد، و اگر به هر جهت ولو به  می
گردد، دلیل اصلی  قبول، ثابت نباشد اجرا نمی جهت شبهه قابل

 جنایت موضوع قاعده و حد حکم آن: این قاعده این است که
که موضوعش  م فقط درصورتیکاست و روشن است که ح

گردد و اگر ثابت نباشد ولو در اثر شبهه،  ثابت باشد مترتب می
خوانند و حکم را بر آن  می« شبهه مصداقی»عقال آن را 
قاعده : کنند، با توجه به این دلیل باید گفت مترتب نمی

است در حقیقت امضای سیره عقال  موردبحث
 .(7/33 :1243،الترمذی)

ی قاعده هست، ولی معنای فوق، معنای ظاهری و ابتدای
قاعده معنای دیگری باالتر از این معنا ابتدایی : توان گفت می

ها،  جنایت نهیدرزمخواهد  قاعده می: دارد و آن این است که
ن و معقول گذشت کنسبت به حدود مقرر برای آن تا حد مم

م و عمالش تفحص کنحوکه مثاًل حا این با تخفیف باشد، به
که  ای بیابند نه این کنند تا بلکه برای جنایت زید مثاًل شبهه

ای باشد که مانع از اطمینان به جنایت بودن آن  فقط شبهه
ای است که  بشود، و درنتیجه حد آن برداشته شود، و این نکته
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شاید مخصوص به برخی از ابواب مانند باب حدود است و از 
ی فوق، که طبعًا در همه ابواب چه حدود سیره مزبور یا از معنا

خواهد  در حقیقت این قاعده می. و چه غیر حدود جریان دارد
برای قاضی تجویز کند بلکه تشویقش کند که ولو با شبهه 

 دینمامعقول از مجازات مجرم بکاهد یا آن را برطرف 
عالوه بر این، قاعده تخفیف یا دفع . (40/0۰۲: 1707نجفی،)

هه بلکه حتی با ایجاد شبهه تا حد ممکن و حد باوجود شب
معقول با اصل برائت از جانب متهم و با اصل احتیاط از جانب 

 .قاضی موافق است

از اصل انصاف است،  متأثر یرأ اصل دیگر که در صدور
تخفیف نوعی مجازات اختیاری . تخفیف در مجازات است

. شود است که به علل و جهاتی توسط قاضی اجرا می
 .است انصاف رعایت تعزیر مخففه جهات عنصر رینت مهم

 و شخصیت سابقه، حسن شاکی، گذشت قبیل از مواردی
 متهم کوشش و اقدام مجرم، اطراف زمانی و مکانی شرایط
 از دید .است استوار انصاف اساس بر جرم ابعاد کشف برای
پذیرد که افرادی را  منطق عرفی و عقل بشری نمی برخی

، تمایالت و آرزوهای مختلف زیغراهای گوناگون،  باشخصیت
های متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی  و انگیزه

نظر از  صرف -ها خورده است  که برچسب مجرمیت بر آن
شناسی  که در قلمرو علم جرم جرایمشناسی این  علت

جرایم به تشابه  یبه فرض حت -موردبحث قرار گیرد
 .(04: 03۸1نوربها، ). میزان کیفر داده شود یک

تخفیف مجازات در قالب قانون و اجرای آن توسط قضات و 
است که « شرایط و موارد خاصی»دادرسان، محدود به 

کرد، زیرا  مشاهدهها  توان نقش انصاف را در این تخفیف می
های متنوع و شرایط زندگی  افراد جامعه دارای شخصیت

باشند و منصفانه آن است که این شرایط از سوی  متفاوتی می
 .قاضی در نظر گرفته شود

 منصفانه دادرسی در انصاف نقش -3-4
 ییقضا یریگ میتصم و یدگیرس ،منصفانه منظور از دادرسی

 امور در چه و یحکم امور در چه یدعو نیطرف انیم
 ریغ و طرف یب مستقل، ،دار تیصالح یدادگاه در ،یموضوع

 در یدعو نیطرف یقانون حقوق تیرعا و نیتضم با نفع، یذ

شک بهترین و  بی. ی استدادرس مختلف مراحل یط
حل در هر دعوا، در دادگاهی مستقل و  ترین راه عادالنه

طرف، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه و با لحاظ  بی
 گردد تضمینات الزم برای طرفین دعوا حاصل می

های دادرسی منصفانه  یکی از مؤلفه. (797: 1291تدین،)
ها است که در بعضی اسناد حقوق بشری قید  تساوی سالح

گردیده است و منظور از آن برابری امکانات و تجهیزات 
طرفین در دادرسی است و ریشه در اصل قدیمی دارد که 

طرف دیگر دعوی را بشنوید، یا الزمه  استدالل»: گوید می
: 1289ناجی زواره،) «قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین است

کند که  چنین ایجاب می درواقع انصاف و عدالت این. (117
دادرسی در فضایی کاماًل آکنده از عدل و انصاف به اجرا 

توان این مؤلفه را یکی از آثار و پیامدهای  لذا می. درآید
شده  که به شکل مستقیم بر روی آن مؤثر واقعانصاف دانست 

 .است

طرفی و استقالل  بی دادرسی عادالنه، یها مؤلفهیکی دیگر از 
عنوان دو  طرفی قضات معمواًل به استقالل و بی. قاضی است

شرط بنیادین محاکمه عادالنه تلقی شده و شاید این دو شرط 
ؤثر بیش از هر شرط دیگری بر طرح ساختاری قوه قضاییه م

گیری باید خود را در وضعیتی احساس  قاضی در تصمیم. باشد
چیز نهراسد و منحصرًا قانون و وجدان را  نماید که از هیچ

 :کیفری دادرسی آیین قانون 3 مطابق ماده. حاکم نماید
 انتسابی اتهام به کامل استقالل و طرفی بی با باید قضایی مراجع»
 مقتضی تصمیم و رسیدگی ممکن، مهلت نیتر کوتاه در اشخاص به

 طوالنی یا اختالل ایجاد باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ
  .«کنند جلوگیری شود، می کیفری دادرسی فرآیند شدن

توان استقالل قضایی که الزمه سیستم دادرسی  درواقع می 
آزادی عمل واقعی و »: طرفانه است را چنین تعریف کرد بی

ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهارنظر و بیان اظهارات، حسب 
طبق قانون، محتویات پرونده، وجدان و واقعیات،  مورد بر

یقی یا دوراز هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حق به
این استقالل که وصف شخص قاضی و اشخاص  .«حقوقی

دخیل در پرونده است، منجر به تحقیق دادرسی مستقالنه 
ناجی )سازد  طرفانه را فراهم می شده و زمینه دادرسی بی

 .(46: 1289زواره،
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مبین دو « طرف بی»و « مستقل»رسد که صفات  به نظر می
بین قاضی با  بطهرابه نبود « استقالل»مفهوم : استمفهوم 

کند و درواقع دخالت وجود عوامل  دستگاه اداری اشاره می
که اگر قاضی را درگیر کند، حتمًا استقالل وی  استخارجی 

اساسًا به « طرفی بی»که مفهوم  درصورتی. گیرد را از او می
شود که  موضع قاضی در رابطه با طرفین دعوی معطوف می

که قاضی با این عوامل  وجود عوامل درونی است که درصورتی
. افتد طرفی او به مخاطره می شک بی درونی مواجه شود، بی

اند، ولی  درنهایت اگرچه این دو مفهوم باهم متفاوت هذا مع
ها موردبررسی قرار  اغلب متفقًا و بدون مرز مشخصی بین آن

 .گیرد می

 گیری نتیجه
طورکلی انصاف در فقه و تحت عنوان عدالت عمدتًا  به

البته در برخی قواعد فقهی چون . موردتوجه قرارگرفته است
مفهوم انصاف قابل استنباط  قاعده الضرر و قاعده زرین،

. کند عالوه، عرف و سیره عقال نیز آن را تأیید می به. است
 اصالت روشنی به انصاف واژه فقهی قواعد از بعضی درواقع، در

 و منطقی استدالل برای که است یافته مفهومی و معنایی
 .رود می کار به شرعی فتاوی صدور

تواند به طرق مختلف  در حقوق کیفری می اصل انصاف
سبب  انگاری جرمتوجه به انصاف در مرحله . تأثیرگذار باشد

های فردی از وضع  شود که ضمن توجه به حقوق و آزادی می
. کند پرهیز شود تر می قوانینی که دامنه جرم را گسترده

 افراد هک شود می موجب تخلفات، انگاشتن جرم مثال عنوان به
 حد در که شوند یاعمال بکمرت ناخواسته ای خواسته ادییز

ولی جرم قلمداد شده و این امر با انصاف  است تخلف
 .ندارد یهمخوان

یکی دیگر از آثار انصاف در حقوق کیفری، دادرسی منصفانه و 
 و جامعه در امنیت و نظم برقراری برای. عادالنه است

 قوانینی جرم وقوع از پیشگیری و عدالت تأمین همچنین
 محاکمه بتوان دادرسی اصول و قوانین بر هیکت با تا شده وضع

 که است اصولی دارای دادرسی. داشت ای منصفانه دادرسی و
 طول در باید که شود می گفته منصفانه دادرسی اصول این به

دادرسی  .گردد رعایت کیفری و حقوقی دعاوی از اعم دادرسی

 دادرسی تساوی لزوم. های مهمی است منصفانه دارای مؤلفه
 مشابه جرایم مرتکب مساوی شرایط در که کسانی به نسبت

ست ا ها اند ازجمله این مؤلفه قرارگرفته تعقیب تحت و اند شده
 به نسبت دادرسی فرآیند و رفتار نحوه باید که مطابق آن

 یک داشتن برای که یگریشرط د. باشد برابر مرتکبین
که در مراجع  است این شود رعایت باید منصفانه دادرسی
 .و استقالل قاضی رعایت شود طرفی بیقضایی 

 یا أدر قاعده. در صدور رأی نیز اصل انصاف تأثیرگذار است
 اجرای و حدود باب در هک «بالشبهات تدرأ الحدود» قاعده

 داشتن بدون هک دارد اشاره این به داد و فراوانی اربردک ها آن
 به شده متهم افراد برای را امکاح شود نمی یقین و اطمینان

این نکته  .ردک استفاده رازآنیغ و حد مستوجب جرایم
عنوان مستند و  حقوقی انصاف به توجه است که قاعده قابل

هرچند در برخی از  ستینپذیرش  منبع صدور حکم، قابل
شده، در حقوق  المللی و داوری این منبع پذیرفته قوانین بین

ست ا این قاعده در حقوق بدین معنا. ایران امکان وجود ندارد
که دادرس درزمانی که قانون نسبت به موضوعی ساکت 

مقتضای عدالت و انصاف  است، بتواند بر اساس آنچه عرفًا
که  رأی کند و نیز درصورتی شود، اقدام به صدور شناخته می

کند،  قانون موجود با توجه به شرایط دعوا انصاف را تأمین نمی
وفصل نماید،  کند، دعوا را حل که انصاف اقتضا می نحوی به

 .هرچند رأی صادره دقیقًا مطابق قانون نباشد

 متون اصالت حفظ انجام شده، پژوهش در :مالحظات اخالقی
 هایترین بایستهمهم عنوان به گفتار، نقل در داریامانت و

  .است بوده نویسندگان نظر مورد اخالقی،

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

 عنوان به نویسنده نخست پژوهش، این در :سهم نویسندگان
عنوان ناظر علمی  سایر نویسندگان به ومتن  اصلی نویسنده

 .اند عمل کرده

، این مقاله نگارشاز همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و راهنمایی داشتند، 
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این پژوهش بدون تأمین مالی انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
 .المختار رد هیحاش .(040۰) محمد بن امین عابدین، ابن -

 .رکالف دار :بیروت جلد اول،

 المقاییس المعجم (.0414) أحمد نیالحس أبو فارس، ابن -
 .اإلسالمی اإلعالم تبةکم :بیروت جلد چهارم، .اللغة

جلد نهم،  .العرب لسان (.041۰) ینالد جمال منظور، ابن -
 .حوزه ادب نشر :قم

 و حدیث در زرین قاعده» .(03۸۳) حسن سید اسالمی، -
 .33-۰(: 34)02 حدیث، علوم نشریه .«اخالق

جلد چهارم،  .ترمذی سنن .(0۹۲۰) یسیع أبو ،یالترمذ -
 .یالحلب یالباب یمصطف ومطبعة تبةکم ةکالناشرشر :مصر

 ،جلد چهارم ،الصحاح (.03۳3) حماد بن لیإسماع ،یالجوهر -
 .العلم دار :بیروت

 جلد .الفقه أصول یف محاضرات .(03۳4) أبوالقاسم ،یالخوئ -
 .اسالمی نشر مؤسسه :قم اول،

 جلد دوازدهم، .العروس تاج (.0404) مرتضی الزبیدی، -
 .رکالف دار :بیروت

 جلد چهارم، .البحرین مجمع (.041۸) فخرالدین الطریحی، -
 .ةیالعصر ةیاإلسالم الثقافة النشر تبکم :بیروت

 (.0402) یعقوب بن محمد مجدالدین آبادی، روزیالف -
 التراث اءیاألح دار مؤسسة :بیروت جلد سوم، .طیالمح القاموس

 .العربی

 :بیروت .القانون یإل المدخل .(0۹۹۰) المنصور، محمدحسین -
 .ةیالعرب النهضة دار

 :قم .المجلة ریتحر (.03۰۹) محمدحسین الغطاء، کاشف آل -
 .هیالمرتضو تبةکالم

 :قم چهارم، جلد .ةیالفقه القواعد (.03۲۲) حسن بجنوردی، -
 الهادی

 دادرسی آیین در دلیل تحصیل (.03۹0) عباس ن،یتد -
 .میزان نشر: تهران دوم، چاپ. کیفری

 و غـررالحکم (.03۳۳) محمد عبدالواحدبن ،یآمد تمیمی -
 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران .دررالکلم

 علم عمومی مقدمه .(03۲0) محمدجعفر لنگرودی، جعفری -
 .دانش گنج انتشارات :تهران سوم، چاپ .حقوق

 و غررالحکم شرح .(03۳1) محمد الدین جالل خوانساری، -
 .تهران دانشگاه :تهران اول، چاپ دوم، جلد .دررالکلم

 معیارهای و چیست جرم» .(03۸0) عزت الفتاح، عبد -
 ،دادگستری قضایی و حقوق مجله .«است کدام انگاری جرم
40 :03۰-0۳1. 

 محاکمات عادالنه دادرسی (.03۸۲) مصطفی فضائلی، -
 .دانش شهر انتشارات چاپ سوم، تهران، .المللی بین کیفری

 پژوهشی» .(1297) علی دادخواه، مظهر و علی قراملکی، -
 های پژوهش مجله .«انصاف و عدل قاعده پیرامون

 .118 -103 (:1)9،فقهی

 .(عمومی نظریه) حقوق کلیات .(03۲۹) ناصر کاتوزیان، -
 .انتشار سهامی شرکت :تهران اول، چاپ

 در مطالعه و حقوق علم مقدمه (.03۸4) ناصر کاتوزیان، -
انتشارات  :تهران پنجم، و چهل چاپ .ایران حقوقی نظام

 .شرکت سهامی

 جنایی سیاست های بحران» .(03۲0) ریمون گسن، -
 .33۰-2۲۰: 01 حقوقی، تحقیقات فصلنامه .«غربی کشورهای

 در کیفری حقوق تاریخ کتاب، (03۸4) محمدرضا گودرزی، -
 .لیسلسب انتشارات :چاپ اول، تهران .اروپا

 .حقوقی شناسی جامعه بر درآمدی (.1237) ژرژ گورویچ، -
 تحقیقات و مطالعه مؤسسه تهران دانشگاه :تهران چاپ اول،
 .اجتماعی
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 :شانزدهم، قم چاپ .معاشرت اخالق .(03۸4) جواد محدثی، -
 تبلیغات دفتر نشر و چاپ مرکز) کتاب بوستان مؤسسه
 .(قم علمیه حوزه اسالمی

 :تهران جلد اول،. معین فرهنگ (.03۲0) محمد معین، -
 .امیرکبیر انتشارات

 حقوق از عدالت و حق هوای در .(03۸0) محمدعلی موحد، -
 .کارنامه نشر :چاپ اول، تهران .بشر حقوق تا طبیعی

 امور در طرفانه بی دادرسی (.03۸۹) مرتضی زواره، ناجی -
 های پژوهش و مطالعات مؤسسه :تهران اول، چاپ .کیفری
 .دانش شهر حقوقی

، (03۹4) آزمایش، ّسیدعلی و حسین ، علیآبادی ابرند نجفی -
 آثار و مبانی نشدن مجازات بر حق علمی سخنرانی نشست»

 عالمه دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده :تهران. «آن
 .طباطبایی

 و چهل جلد. مالکال جواهر(. 0414) محمدحسن نجفی، -
 .ةیاالسالم دارالکتب :تهران یکم،

اول و دوم،  جلد .نفیسی فرهنگ .(030۲) اکبر علی نفیسی، -
 .خیام نشر :چاپ دوم، تهران

 تخفیف) مجازات شدت تعدیل» .(03۸1) رضا ،نوربها -
 شهید دانشگاه حقوق دانشکده حقوقی تحقیقات مجله .«(کیفر

 .2۹-۹ (:34-33)4 ،بهشتی

 


