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چکیده
هاي مختلف ها و در عرصه دانشانصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگ

هاي تبیین مفهوم انصاف از منظر نظام. ویژه اخالق و حقوق از دیرباز مطرح بوده استبه
دارند تا بتوان ضمن حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه می

حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهاي متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و 
تر شناسایی کرد و کارکردهاي متناسب با ظرفیت انصاف طور دقیقمحوري انصاف را به

تحول معنایی .مورد توجه نظري و عملی قرار دادتر رادر جهت تحقق جامعه انسانی
هاي بسیار دور تاریخ بشري تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در انصاف از گذشته

دانان در سطح جهان راجع به انصاف و ترین مطالعات حقوقحقوق اسالمی، معرفی برجسته
طرح شده است، ازجمله کارگیري انصاف در حقوق مارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد به
بر اساس محورهاي مذکور، نتایج علمی مشخصی در . محورهاي اصلی مقاله حاضر است

.حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است

عدالت، انصاف و هاي حقوقی، کارکردهاي انصاف، انصاف وانصاف، نظام:کلیدواژگان
قانون
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مقدمه
عین آن راشود که برخی ها شنیده میعی یا احکام دادگاهدر بسیاري از رویدادهاي اجتما

. کننداند ابراز خرسندي میبودن آنچه به دست آوردهد و برخی نیز از منصفانهداننانصافی میبی
؟ جمالتی مبهم و غیرروشن و گاه متضاد از »انصاف چیست« عمده در پاسخ به اینکه طوربهمردم 

شود که گاه معلوم میگر معلوم شود انصاف چه چیزي نیست آنکنند؛ گویا اانصاف ارائه می
در این زمینه . هاستاین رویکرد بر مبناي شناخت اشیاء از طریق اضداد آن! انصاف چیست

: استهاي متنوعی مطرح شدههدیدگا
با مطالعۀ مکاتب مختلف حقوقی گفته شده که اصول زیرساخت انصاف در تمامی مکاتب، 

انصاف، نه از قانون منبعث . گیردها سرچشمه میرا از طبیعت انسانیکدیگر مشابه است زآشکارا با ی
تواند بر آن فکر و تصورِ فاقد نماد بیرونی از مفهوم انصاف نمی. شودشود و نه با آن تعریف میمی

). ,Newman, R. A. 1964see.e.g(.انصاف، دچار چنین دشواري استمتأسفانهمفهوم پایدار بماند و 
گروهی نیز انصاف و قانون . دانندبرخی نیز قانون و انصاف را مترادف  یا الزم و ملزوم یکدیگر می

),Newman, R. A. 1961see.e.g(درمورد انصاف،ذکرشدهمعانی تعدد . دانندطبیعی را مترادف هم می
.هشگران استیت این مفهوم نزد بسیاري از پژوقطعخود بیانگر وجود نوعی سرگشتگی و عدم 

دانند و معتقدند که دانان، معناي انصاف را فاقد صراحت و شفافیت الزم میگروهی از حقوق
. روشن بیان کردطوربهآن راتوان لیکن نمیدهایی توضیح داتوان با مثالانصاف را فقط می

)see,e.g.Newman, R. A. 1964.( و انصاف موج از این نظر، ابهام نه فقط در ارتباط بین قانون
امکان فهم و چرا کهیت و ابهام است قطعند، بلکه عالوه بر آن، انصاف، خود نیز حامل عدم زمی

). ,Newman, R. A. 1961see.e.g. (کند اما صراحت الزم مفهومی نداردی را فراهم میکلدرکی 
یدبودن نتایج امکان سوءاستفادة گروهی از مجرمان، مفهمچونهایی دیدگاهی دیگر، به بهانه

هایی نیز پرکردن فضاي دیدگاه. کندکارکرد انصاف را در حوزة حقوق و قضا مبهم ارزیابی می
تواند اند و در کنار آن، گروهی نیز معتقدند انصاف نمیخأل قانونی را به انصاف موکول کرده

آن به شمار آید همچون قانون، مورد استناد واقع شود زیرا هنگام وضع قانون، خود باید بخشی از 
اند که گروهی انصاف را قانون نرم نامیده. دلیل استو استنباط مجدد از آن در قضاوت، امري بی

کاهد و در اصل، نیرویی با نشستن در کنار قانون سخت، از شدت و سختی عقوبت مجرمان می
ي عدالت جاي تأکید بر قوانین و اصول، به سمت و سوبهخارج از قانون است که دادگاه را

دیدگاهی دیگر، انصاف و . این دیدگاه، نزدیک به فالسفه یونان باستان است. دهدسوق می
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داند که برگرفته از دیدگاه حقوقیِ بازمانده از هاي اخالقی را بخشی از قانون میسرچشمه
همچنین گروهی نیز معتقدند اگر انصاف ). .Newman, R. A. 1961See. e.g. (اسرائیل استیبن
)..Newman, R. A. 1964See.e.g. (ر کار نباشد، عدالت نیز راه به جایی نخواهد بردد

هاي متنوع در خصوص انصاف، از پیچیدگی و ابهام در تعریف و مشخصات تمامی این دیدگاه
هیچ «: المللی گفته استدانان برجسته بینیکی از حقوقشاختربه همین جهت، . آن حکایت دارد

.Schachter.O. (»کند، بیشتر از مفهوم انصاف در برابر تعریف دقیق، مقاومت نمیمفهومی در حقوق

1982 p.55 .(انصاف، مسئله « کند که در تعریف انصاف بیان میمحققنیز به نقل از یک ویرامانتري
).Weeramantry, C. G. 2004 p 247. (»پیچیدة پر رمزوراز درون یک معماست

یان انصاف، باید به این واقعیت اذعان کرد که انصاف، عدالت باوجود این پیچیدگی در ب
تصور نظمی حقوقی که انصاف را به «: استمعتقد1ورتلی. را براي حقوق به ارمغان آورد

چنین نظمی ممکن است در جامعۀ ایستا تا حدي کارایی داشته . رسمیت نشناسد، سخت است
پذیر نی که توسط انصاف تعدیل نشود، امکاناما در جامعۀ پویا و متغیر، تصور قانو... باشد

).326: 1389باقرزاده،و یرعباسیبه نقل از مBrown, B. F. 1967 p 390( .»نیست
براي فهم بهتر انصاف، پویایی انصاف در سیر زمان و . بنابراین، معناي انصاف، پیچیده و مبهم است

هاي حقوقی گذشته و حال و نیز نظاممکان و  چگونگی درك انصاف در میان اندیشمندان مختلف 
یري انصاف کارگبهدر ادامه پس از بیان معماي پررمز و راز انصاف، نحوة . داخلی بررسی خواهد شد

.کارگیري انصاف، تشریح خواهد شداز منظر اندیشمندان حقوقی و نظرات مخالفان و موافقان به
جالب توجه است 2.مدنی فرانسه استقانون1135قانون مدنی ایران، ترجمۀ ماده 220ماده 

متعاملین، عالوه بر آنچه در عقد بر آن تصریح شده است، به رعایت عرف و 1135که در ماده 
قانون 220در ماده » انصاف«اند اما کلمه نیز ملزم شده» انصاف«عادت و قانون، و همچنین، 

.مدنی ایران نیامده است

آن با حقوق در سیر زمان و مکانمطالعه اجمالی انصاف و رابطه . 1
بررسی پویایی انصاف در سیر زمان
هاي مختلف تاریخی آشکار هاي متنوع در سراسر دورهمفهوم انصاف، خود را در جلوه

1. Wortley
یه نماید، بلکه متعاملین به کلعقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می: 220ماده . 2

جعفري : ك.در این زمینه ن. باشندشود ملزم میموجب قانون از عقد حاصل میموجب عرف و عادت یا بهنتایجی هم که به
.190گنج دانش، ص : چاپ سوم، تهرانمجموعه محشی قانون مدنی، ). 1387.(لنگرودي، محمد جعفر
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چنانچه. عنصر زمانی یا تاریخی، ارتباط خاصی در نوع تلقی از مفهوم انصاف دارد. کرده است
شدن تدریجی م را در بستر زمان مدنظر دارد، غنیمطالعه تاریخی، که بررسی تحول یک مفهو

افتد و یک رویکرد کند، درمورد انصاف، چیزي بیشتر از این اتفاق میمفهوم را اثبات می
بندي مراحل مختلف در تحول طبقه. سازدشناختی به تاریخ را مطرح میضروري و روش

.ستتاریخی مفهوم حقوقی خاصی مثل انصاف، مشکل ا
انصاف .در تاریخ بسیاري از جوامع وجود داردوستوم حقوقی قدیمی و آشناانصاف، مفه

در حقوق . است2و نزد رومیان، معادل برابري1در میان یونانیان به معنی بخشندگی و مروت
در یهودیت، به .معروف است3چین، انصاف به معنی شفقت و در فلسفه هندو به درستی

برخی از محققین اسالمی که . شودنام خداست اشاره میکه هر دو5عدالت و رحمت4الوهیم،
اند بر این باورند که انصاف در حقوق آثاري به زبان انگلیسی در زمینه انصاف ارائه کرده

به نظر نگارنده، .),Kamali, M. H. 2005see.e.g(.شوداسالمی تحت عنوان استحسان شناخته می
حل بحث است چرا که در بررسی منابع فقهی مشخص جاي انصاف، میري این عبارت بهکارگبه

شد که واژه انصاف در حقوق اسالمی جایگاه مفهومی ویژة خود را دارد و عنوان استحسان، این 
.شودپرداخته میدر قسمت بعد در نظام حقوق اسالمی بیشتر به این موضوع . رساندمعنا را نمی

در . کار رفته استبهepieikeiaف، اصطالح ، براي انصاارسطوویژه در آثار در یونان، به
از نظر . شود، موضوع انصاف، به نقص در قوانین و در هنر سیاست مربوط میافالطونهاي نوشته

هر . او بهترین حاکم، شاه قدرتمند و عاقلی است که در اصل، اقتدارش فوق همه قوانین است
شدة یرفتهپذتردید، تعریف نهایی و یلیکن ب. استثنایی به دلیل انصاف باید ضعف تلقی شود

epiekeia برخالف . گرددبرمیارسطوبه افالطون تعلق ندارد، بلکه بیشتر با این شکل به
استثنایی بر قانون نیست بلکه تصحیح قانون با بار احساسی ارسطو،انصاف در نظر افالطون،

را لسبوسیی که دیوارهاي هادارد که سنگبیان مینیکوماخوسدر اخالق ارسطو. مثبت است
. پذیر هستند یا خیرگیري کرد که آیا انعطافتوان اندازهبه همین دلیل نمی. سازند نابرابرندمی

پس، از نظر . ها مطابقت کندها خود را با قاعده تطبیق دهند بلکه قاعده باید با سنگنباید سنگ
رود، ازآنجاکه قضایاي ر از قانون میقانون عادالنه است اما انصاف در مفهومی که فراتارسطو،

تواند انجام دهد ینمگیرد و مفروض این است که درمورد چیزي که قانون خاصی را دربرمی
1. Epiedeia
2. Aequitas
3. Righteousness
4. Elohim
5. Jhyh
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. است» انحراف از قانون«، انصاف، افالطوناما از نظر . تر استشود، از قانون عادالنهاعمال می
از قانون استاندارد است که آن را تصحیح » ترتر و موثّقعمیق«، انصاف بیان قانون ارسطودر نظر 

).Falcon Y Tella, M. J. T. B. P. M. 2008 pp 7-8. (کندیمو تکمیل 
انصاف، مدل سیاسی ضمنی است ارسطو،شود که در سخن به عبارت دیگر، یادآوري می

قوانین توانست یمکسی که ( افالطوندر مقابل . که کمتر به حاکم، و بیشتر به قاضی نظر دارد
، )ساختاي تغییر دهد، ایده خودش را بر عدالت مبتنی میموردنظر را خودش در هر لحظه

آن را قانونگذار کند اگرچه همیشه بودن قانون را مطرح میصرفاً تکمیل ناکافیارسطوانصاف 
اي اي را بردر لحظه وضع قانون، چه خواستهقانونگذار کند و به دنبال این است که راهنمایی می

تا آنجایی . اعمال آن مدنظر داشته و آن اعمال را در قضیه موردنظر هم به رسمیت شناخته است
شود، انصاف، بیشتر احتیاط و هنر کند مربوط میکه به فضیلت معنوي که انصاف فراهم می

و دیالکتیک، نقش 2مانند خطابه1»هنر استدالل«ارسطو،رو در نظر ازاین. کردن استقضاوت
باوجود این، قاضی نباید جایگاه . کنددر حرفه قضاوت و در استفاده انصاف پیدا میمهمی 

Falcon Y. (گفته است، قضاوت کندقانونگذارعنوان مفسر آنچه باید بهرا بیابد، بلکه قانونگذار

Tella, M. J. T. B. P. M. 2008 Pp 7-8.(
عنوان گر، عدالت خاصی که بهعنوان منش شخصیتی و از سوي دیارسطو میان عدالت به

توزیع مقام، پول یا اموال دیگر در (انصاف توزیعی «: گذاردشود، تمایز میانصاف حاصل می
تنها، یعنی برابري، ( و انصاف تصحیحی ) هاشایستگی نسبی آنبر اساسمیان اعضاي جامعه 

هایی که گرداند؛ طرفبرخواهدناروا یا خسارت که تعادل را میان طرفین داراشدنغرامت براي 
عدالت تنها در میان مردانی وجود دارد که 3ینتما،در موافقت با ). کندیمعدالت توزیعی تعیین 

شود، نه توسط مردي که مستبد خواهد شد؛ و قانون براي ، با قانون حاکم میمتقابلشانروابط 
، تبعیض میان عدالت و عدالت قانونی. ی وجود داردعدالتها بیمردانی وجود دارد که میان آن

در این طرح، انصاف، کالً همان عدالت . شودکه در باال تعریف میآن گونهی است، عدالتبی
انصاف، اصالح عدالت . حال، بهتر از عدالت استیندرعکه انصاف طورياست اما نه کامالً، به

ذا انصاف، ل. قانون، کلی است اما در برخی موارد، بیان کلی ممکن نیست. قانونی است
Gourgourinis, A. 2009. (»هاستیتوضعتصحیحی براي همه  Pp 330-331.(

معتقد بود که انصاف، ما را به حل اختالف از طریق مذاکره، و نه به شیوه زور، ارسطو
1. Argumentative Arts
2. Rhetoric
3. Yntema
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دهد چون داور به انصاف قضیه سوق وي داوري را به دادخواهی ترجیح می. خواندیفرام
دهد؛ انصاف، ما را به مهربانی با ضعف ماهیت انسانی سوق می. ضیقدهد و قاضی به قانون ممی

. دهدکند تا آنچه معنا میگوید، کمتر توجه میمیآنچهکند و به به قانون کمتر از بشر فکر می
انصاف، ما را به اینکه اعمال نظر شخصی و بررسی جزئی نکنیم بلکه پدیدارها را درکل، مورد 

) ما هو بشربه(ک فرد که حاال موجود است نپرسیم بلکه بیشتر از نوع بشر توجه قرار دهیم و از ی
ها به خاطر حرمتیکند که مزایا را بیشتر از بیانصاف به ما توصیه می. دهدسؤال کنیم،سوق می

در . کنند، بیشتر هستندیی که اعطا میهاآنکنند نسبت به یی که مزایا دریافت میهاآنآوریم، و 
کارکرد جنبه حقوقی فنی آن ) الف: شوداي براي او مشاهده میجنبه دوگانه،ارسطومتون 

اي براي قاضی، کسی که قانون را اعمال عنوان تصحیح قانون کلی براي قضیۀ خاص، وظیفهبه
عنوان ها، بهعنوان فضیلت انسانی، مشترك با همه انسانجنبه ماهوي و اخالقی آن به) کند؛ بیم

).Falcon Y Tella, M. J. T. B. P. M. 2008  P 22. (شریتویژگی و مشخصه ب
عدالت، عمل است و . کنندتعریف می» عدالت در یک مورد خاص«عنوان معموالً انصاف را به

فروزینی،. عدالت، هیچ جایگاهی در خارج از قضیه انضمامی ندارد. شودصرفاً در اقدام گنجانده می
عنوان قانون یک قضیه دهد مبنی بر اینکه انصاف، بهنصاف ارائه میتفسیري را از نظر ارسطو درباره ا

. کندشود، عمل میانضمامی، قانون نانوشته است که برخالف قانون مکتوب که معموالً درك می
هاي قانونی ها و عرف، که قانون رویهآنگلوساکسونعنوان قانون نانوشته به نظام حقوقی انصاف به

یافتۀ آن در متن مقدس قرآن گنجانده شده، نزدیک اسالم که تکاملاست یا به نظام حقوقی
این نظر . تواند خیلی سخت باشدافتد این است که قانون میلیکن آنچه اغلب اتفاق می.شودمی

» عدالت در یک قضیه خاص«عنوان بنابراین در انصاف، به. کندال در انگلستان صدق میدربارة کامن
گرایانه، با کارکرد ما باید قانون با ماهیت سفسطه. قانون نانوشته توجه داشتباید به چیزي بیش از

).Falcon Y Tella, M. J. T. B. P. M. 2008 , P 6. (را درك کنیم) و نه عمومی(فردي 
اي که در آن قوانین مندي و عقالنیت است، یعنی شیوهعدالت در معناي عام، نمایانگر نظام

سوي دیگر، انصاف بیانگر عدالت به مثابه حقیقتی خاص، طبیعی، کامل و از . شوندایجاد می
با انصاف، نه قانون . طور مضیق، با قانون و عدالت قانونی ضدیتی نداردانصاف به. واقعی است
کنند بلکه صرفاً در حاشیه یک قضیه خاص و در شود و نه با آن قانون را اصالح میقضاوت می

انصاف، هیچ نقصی را در قانون براي یک قضیه خاص نشان . ندکنخصوص قانون قضاوت می
کند، با یادآوري اینکه قضیه دهد بلکه صرفاً خود را در حوزه اعمال قانون محدود مینمی
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کارکرد انصاف این است که . خاص، نیاز به قضاوتی دارد که ربطی به اعمال قانون ندارد
شود، از رفتار سختگیرانه و ناعادالنه با فرد در یهنگامی که قانون به روش مضیق و کلی اعمال م

).Falcon Y Tella, M. J. T. B. P. M. 2008 P 7(.زمان اجراي قانون، جلوگیري کند
انصاف ارسطویی که بر تفکر . بدون شک، تأثیر ارسطو بر سنت غربی انکارناپذیر است

تنازعات نظري در قلمرو حقوق حقوق تأثیر گذاشته است و به مدت طوالنی، جایگاهی فارغ از 
عنوان جنبه کارکردي، فنی حقوقی به-1: داخلی داشته است از دو منظر قابل بررسی است

منزله بعد ماهوي اخالقی به- 2تصحیح قانون کلی در موارد خاص که وظیفه قاضی است؛ 
ر، عمدتاً به عبارت دیگ. ها و منسوب به بشریت استفضیلت انسانی مشترك براي تمام انسان

. ، نظر دارداخالقبااولی بر تمایز میان حقوق و انصاف تمرکز دارد و دومی اغلب بر ارتباط 

الي حقوقی داخلی کامنهانظامانصاف در . 2
در حقوق رم . اثر واقعی و جایگاه انصاف از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر متفاوت است

ال هاي کامنبا استقرار دادگاه. ي داردابرجستهانصاف جایگاه ، آنگلوساکسونو سپس در نظام حقوقی 
و سخت شد و این امر بر منعطفیرغمیالدي، قواعد آن 14و 13هاي در نظام حقوقی انگلستان در قرن

ها و درنتیجه، مراجعات به شاه ال و قواعد حاکم بر آنهاي کامنمیزان نارضایتی از تصمیمات دادگاه
خزانه شاهی بود در امور مسئولت نیز سبب مداخله شاه و به دنبال آن، وزیر ارشد او که افزود و درنهای

این مداخله، در قرن پانزدهم، یک حقوق موازي با . قضایی و رسیدگی به دعاوي و شکایات مردم شد
هاي ال ایجاد کرد که در ابتدا واجد قواعد مشخص نبود و بیشتر مبتنی بر تعالیم کلیسا و یافتهکامن

اصول شناسایی«و شدهشناختهال عنوان رقیب کامنوجدانی وزیر ارشد بود ولی پس از تثبیت، به
که به پدر انصاف شناخته شد، فرمانی از طرف پادشاه لرد ناتینگهام17در قرن . شدنامیده می» انصاف

درنتیجه، دو . رر شدصادر کرد که در اثر آن، سازش میان دو نهاد، برقرار و براي هریک شرایطی مق
اي از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده مانده و هریک حوزهیباقنظام حقوقی در کنار هم 

این مصالحه سبب شد که انصاف در . و تالش کردند پس از آن در حوزة یکدیگر دخالت نکنند
لرد س از آن و تا پایان دوره پ. روز بر استحکام قواعد خود بیفزایدشود و روزبهیت تثبحقوق انگلستان 

کردند، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی دان آن را مدیریت میانصاف که قضات حقوقالدون،
حال، هنوز دعاوي مربوط بااین. بر اصول و قواعد داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوري کند

ن، تحوالت دیگري در حقوق انگلستان پس از آ. شدبه دو حقوق در دو دادگاه جداگانه رسیدگی می
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، آنهاي با صالحیت عام در آن کشور بود و از دل ین آن، ایجاد دادگاهترمهمو انصاف رخ داد که 
توانست به تمامی دعاوي این دادگاه داراي صالحیتی عام بود و می. آمدبه وجوددادگاه عالی عدالت 

انصاف توانست بخش مهمی از حقوق انگلستان را به به این ترتیب، . ال و انصاف رسیدگی کندکامن
. ال نیز از همین الگو تبعیت کردندخود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهاي تابع نظام کامن

امروزه قواعد انصاف در تمامی کشورهاي عضو این نظام وجود دارد و همه، ریشه خود را در انصاف 
وق انگلستان، انصاف به معنی تفکر مبتنی بر رفتار یکسان با در اصطالح حق. کنندانگلستان جستجو می
هاي اي از حقوق بودکه دادگاهدر این حقوق، انصاف همچنین به معنی شاخه. دو طرف دعوا بود

او . کرداین دادگاه را از ابتدا وزیر ارشد دربار اداره می. کردنددر انگلستان آن را اجرا میچانسلر
اش به زبان التین، گرایش زیادي در ه علت تعلیمات مسیحی این فرد و آشناییروحانی مسیحی بود و ب

هاي خود، نه بر اساس رویه قضایی بلکه وي در پرونده. یري قواعد حقوق رم و کلیسایی داشتکارگبه
به بعد، این رویه نیز 17از قرن . کرددانست، رأي صادر میطبق آنچه وجدانش، آن را حق یا باطل می

انصاف در طی . هاي پیشین ضروري شدر کرد و تبعیت از اصول و قواعد انصاف و آراي دادگاهتغیی
دوره اعمال و اجرا در حقوق انگلستان توانست قواعدي پیچیده را براي خود ایجاد کند که مبنا و اساس 

مال شود بلکه این قواعد، اصولی نیست که الزاماً باید در هر دعوا اع. هاي آن قرار گرفته استرسیدگی
باشود که یاد میماکسیماز این قواعد به . یت دادگاه انصاف و صدور رأي استصالحراهنماي اعمال 

: است ازعبارتاین اصول شناسایی . الحاق به عدالت و انصاف تدوین شده استهدف
خواهد باید خود منصفانه عمل کند؛ کسی که از انصاف کمک می

کنند باید پاکدستی داشته باشند؛ ه میکسانی که به انصاف مراجع
کند؛ تأخیر، انصاف را زایل می

شود؛دستورهاي انصاف بر اشخاص اعمال می
گذارد؛ انصاف، عمل خطا را بدون جبران نمی

شد؛ بایست انجام میانصاف یعنی انطباق آنچه انجام شده با آنچه می
ل؛ توجه دارد تا به شک) محتوا(انصاف به قصد افراد 

گذارد؛انصاف، بنا را بر قصد بر انجام تعهد می
انصاف یعنی برابري؛

رو حقوق است؛انصاف، دنباله
در موارد برابري دو انصاف، حقوق حاکم خواهد بود؛
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عادل مرتضی، :ك.ن. (زمانی که دو انصاف یکسان باشند انصاف مقدم، حاکم خواهد بود
1389:183.(

ژرمنینظام حقوقی رومی . 3
اعمال سخت و شدید قانون، . شددر رم، انصاف عمدتاً استثنایی بر قانون مضیق دانسته می

- براي شهروندان رومی، 1یوس کیویلهحقوق رم، . شدعدالتی تلقی مییبین منبعتربزرگ
ن قانون ملل، بسیار کمتر از قانو. کردندرا اعمال می2بر خارجیان، قانون ملل. محفوظ بود- اتباع

در آن هنگام، . این روند در پایان قرن دوم پیش از میالد، تسهیل شد. گرا بودرم، شکل
این فرمول به مواردي . پذیري را ایجاد کردفرمول انعطاف3،»هاي ویژه خارجیاندادگاه«

که تنها » هاي ویژه خارجیاندادگاه«. گسترش یافت که هر دو طرف  دادخواهی شهروند بودند
کردند و نه مطابق با اعمال میراکیویلهیوس کردند، نه یمهردو طرف اقدام به درخواست 
هاي ها از طریق برخی کانالدرعوض، این دادگاه. دکردنعمل می- اقدام قانونی- آیین قدیمی، 
کردند، نوع جدیدي از یرتر از آنانی که قانون مدنی سنتی را اعمال میپذانعطافشکلی، بسیار 
نیت، راهنمایی و اخذ شان مبتنی بر انصاف و حسنکردند که تصمیماترا تنظیم قضایا و روابط

تغییر یافت و ) Praetor( پرتراز طریق انصاف یوس کیویلهگراییِ در رم، سختی و شکل. شدمی
االجراالزمقانون پرتر،انصاف . هاي اقتصادي و اجتماعی جدید، تعدیل و منطبق شدبا ضرورت

شد، و قانون جدید را مطابق آنچه مناسب در قضیه خاص و عادالنه تشخیص داده میرا اعمال 
.Falcon Y Tella, M. (ترکیبی از عرف و قانون بودیوس کیویله،قانون اولیه رم، . دادشکل می

J. T. B. P. M. 2008, Pp 25-26 .( یوس پرتریوم، پرترقوانین ناشی از حکم )jus praetorium ( یا
را یوس کیویلهو تصحیح اند که کارکرد تکمیلنامیده شده) jus honorarium( نورریومیوس ها

).Falcon Y Tella, M. J. T. B. P. M. 2008, p 27. (داشت

نظام حقوقی اسالم. 4
شود با مطالعه آثار بسیاري از نویسندگان که در حوزه حقوق تطبیقی فعالیت دارند مشاهده می

برخی در جستجوي انصاف در . ی در اسالم در خصوص انصاف وجود داردهاي مختلفدیدگاه
1. Jus Civile
2. Jus Gentium
3. Praetor Peregrinus
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دانند و معتقدند که انصاف، مفهوم میمترادفحقوق اسالم، استحسان را تا حدودي با انصاف، 
حقوقیِ غربی است که ریشه در ایده انصاف در اصطالح عرفی و وجدان دارد و مشروعیت آن از 

استحسانِ حقوق اسالمی و . شودفراتر از قانون موضوعه ناشی مییا عدالت1اعتقاد به قانون طبیعی
هنگامی که . گیرندانصاف در حقوق غربی، هر دو از انصاف در اصطالح عرفی و وجدان الهام می

اجراي قاعده حقوق موضوعه، نتیجه نامنصفانه داشته باشد، هر دو، حرکت و دوري از آن را اجازه 
این است که اتکاي کلی انصاف به مفاهیم قانون طبیعی است و اتکاي هاآنتفاوت عمده . دهندمی

اما نیاز نیست که بیش از حد، بر این تفاوت، تأکید شود؛ . ها و اصول شریعتاستحسان به ارزش
هاي رغم رهیافتعلی. هاي شریعت و قانون طبیعی قابل اثبات استچنانچه همگرایی میان ارزش

هاي مورد حمایت قانون طبیعی و شرع ق و باطل، براي مثال، ارزشمتفاوت این دو به مسئلۀ ح
کنند که حق و باطل، طور خالصه، هر دو رویه فرض میبه. مقدس اسالم، اساساً متقارن هستند

درنهایت، مستقل از ست کهمصلحت نسبی براي فرد نیست بلکه یک استاندارد معتبر همیشگی ا
) ذاتی یا اعتباري(قانون شرع از قانون طبیعی در دیدگاه ماهیت اما . ادراك و پایبندي انسانی است

از نظر اسالم، حق و باطل، نه از طریق اشاره به ماهیت چیزها، بلکه به این . حق و باطل متفاوت است
شریعت، مظهر اراده خداوند است 2.شودچنین قرار داده است تعیین میینارا آنخاطر که خداوند 

عنوان قانون طبیعت برتر بر همه قواعد حقوقی اگر انصاف به. هاستی ارزشو خداوند داور عال
استحسان، هیچ . مشخص شود، پس این آشکارا به معناي استحسان نیست) مکتوب یا نامکتوب(

ترین بخش، مبتنی بر دهد در مهمیی که ارائه میهاحلراهشناسد و قانونی را برتر از وحی الهی نمی
، ستبرخالف انصاف که بر شناسایی قانون برتر مبتنی ا. انون شرع استشدة قیتحمااصول 

یست و با استحسان در همین جا که ناستحسان به دنبال تشکیل اعتباري مستقل و فراتر از شریعت 
لیکن تأکید . شناسد، تفاوت داردیمقانون طبیعی را جداي از قانون موضوعه و اساساً فراتر از آن 

کند بر غایات و اهداف با قیاس که به احکام لفظی و متنی خاص استناد میاستحسان در مخالفت
بنابراین هنگامی که یک حکم قیاس از اطاعت از اصول انصاف و انصاف در . شریعت است

حل منظور یافتن راهکند، بهاصطالح عرفی امتناع کند، یا ثابت شود که سختی و شدت را تحمیل می
و روح شریعت، حتی با هزینه حرکت از قواعد هدفباشود که استناد میتر، به استحسان منصفانه

طور مضیق، درون مرزهاي قرآن و سنت ازآنجاکه استحسان، به. شودخاص، سازگار و هماهنگ 
1. Natural Law

دهد که این محقق اسالمی، از حیث کالمی کامالً رویکردي اشعري دارد که این دیدگاه با کالم روشنی نشان میاین دیدگاه به. 2
.کندر حسن و قبح ذاتی افعال و همچنین حسن و قبح عقلی تأکید میکلی متفاوت است چرا که کالم شیعی، بشیعی به
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به همان اندازه صحیح است . شود، خیلی متفاوت از مفهوم انصاف در حقوق غربی استکنترل می
هاي جایگزینی حلحرکت از حکم متنی و مبتنی بر قیاس به نفع راهکه گفته شود استحسان مستلزم 

شود ممکن نتایجی که از استحسان و انصاف گرفته می. تر هستندتر و منصفانهبخشیترضااست که 
شود در دو نظامِ آورده میهابه دستآناي که از طریق است خیلی متفاوت نباشد، اما روش و شیوه

).Kamali, M. H. 2005, Pp 8-9. (ستحقوقی متفاوت ا
استدالل فنعنوان برخی دیگر در مخالفت با این نظر اظهار داشتند که مفهوم استحسان به

استحسان یکی از منابع فقه اهل سنت است و در لغت، . حقوقی با مفهوم انصاف، تضاد دارد
لی که با قیاس عبارت است از نیکودانستن چیزي؛ اما در اصطالح اصولی عبارت است از دلی

ي خاص و جزئی را از امسئلهجلی تعارض کند یا اینکه به استناد دلیل خاصی که رسیده است 
اصلی عام، استثنا کند، خواه این دلیل خاص، نص باشد، خواه اجماع، خواه ضرورت، خواه 

ترین دو دلیل است واستحسان به معناي عمل به قوي. هاعرف، خواه مصلحت یا چیزي جز این
بنابراین اگر . ها نیستگردد و دلیلی مستقل در ردیف دیگر دلیلبنابراین به حجیت عقل برمی

ترین دو دلیل باشد، پسندیده است و مانعی ندارد، مقصود از استحسان، تنها همان عمل به قوي
عنوان اصلی مستقل در برابر کتاب و سنت و عقل، شمارآوردن آن بهاگرچه در این صورت، به

با توجه به آنچه گفته شد، بنا به تفسیر برخی از محققین اسالمی، استحسان در . وجهی نداردیچه
-1390:142مظاهري معصومه،آل اسحق خوئینی زهرا،.(اکثر موارد با انصاف معارض است

هنوز شاید اساسی براي . پذیرشی براي تعیین قانون در اسالم نیستانصاف، اساس قابل). 140
هر دو مفهوم، تصور جستجویی براي . میان استحسان و انصاف نتوان پیدا کردیافتن شباهت

ممکن است انگیزة استفادة هر مفهوم در ابتدا از این احساس . دارندخودخوبی و معروف را در 
لیکن شباهت در همین جا متوقف . حق نیستصرف ناشی شود که قاعده حقوقی موجود، به

اي از هنجارهاي ازپیشاش در مجموعهاي اقتدار حقوقیانصاف، اساسی را بر. شودمی
مبناي استحسان، در تعیین علل اساسی قواعد . یابدشدة موجود، جداي از نظام حقوقی مییینتع

. دادن تعارضات آشکار میان قواعد مبتنی بر این تصمیم استحقوقی موجود و در آشتی
که از اجراي صرف وجدان فردي ناشی آن مفهومی نیست. استحسان، منبع جدید قانون نیست

باشد اما باید از ... ممکن است انگیزه اصلی آن، ارتقاي خیر عمومی، لحاظ ضرورت و . شود
از طریق مطالعه متون منابع شدهشناختهاي در قرآن، سنت یا اجماع یا از تطبیق علل طریق مقرره

).Makdisi, J. 1985 pp 90-91. (اسالمی توجیه شود
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اي فوق روه سوم از محققین مسلمان بر آن است که انصاف در حقوق اسالمی، قاعدهنظر گ
عدالت است و با لحاظ جوانب امر، ممکن است حکم به انصاف، حکم به عدالت را نقض یا 

مجموع قواعدي است که « : نمایندگونه تعریف میینادکتر کاتوزیان، انصاف را . محدود کند
بودن بر اصول عالی و برتر اخالقی وجود دارد و به استناد متکیدر کنار قواعد اصلی حقوق

).145: 1365کاتوزیان، . (»تواند قواعد حقوقی را لغو کند یا تخصیص دهدمی
شود که اجراي قاعده عادالنه در موردي خاص، نتایج نامطلوبی زمانی به انصاف رجوع می

دهد که لزوم رعایت قواعدي فراتر از میطور تشخیص آورد و وجدان اخالقی اینبه بار می
در مواردي که قواعد خشک مبتنی بر عدالت، قاضی را از نظر وجدانی . عدالت، ضروري است

قاضی با توجه به شرایط فرد . آیدکند، رأي بر مبناي قاعده انصاف به کمک او میاقناع نمی
ز بدون اندازه نیست زیرا بدین البته این لحاظ شرایط نی. کندمورد حکم درمورد او قضاوت می

ترتیب، هرکس با این توجیه که در مرتبه اجراي انصاف است، خودسرانه عمل خواهد کرد، 
به عبارتی این قاعده . بلکه محدوده این قاعده، تا حدي است که به اجراي عدالت کمک کند

ترشدن قواعد در جایگاه یاوري براي عدالت است و هدف آن، چیزي جز هرچه بهتر و عادالنه
است شاید در مواردي شدهوضعنیست اما ازآنجاکه قواعد مبتنی بر عدالت در حالت کلی 

لذا با اعمال قاعده انصاف و با لحاظ اوضاع و شرایط فرد، . عادالنه نباشدآنکردن به عمل
ر نیز الزم به ذکر است که بسیاري از قواعد دیگ. عدالت در معناي واقعی خود اعمال خواهد شد

عنوان مثال، حکم به جواز خوردن گوشت مردار که از باب به. مبتنی بر قاعده انصاف است
. و این خود، عمل به قاعده انصاف استشدهدادهاضطرار است با لحاظ شرایط فرد مضطر 

).142-143: 1390مظاهري وآل اسحق خوئینی،(

اعمال آن در حقوقآراي اندیشمندان معاصر راجع به انصاف و چگونگی . 5
همیشه . انصاف، مفهومی چندوجهی و شامل مفاهیم فلسفی، اخالقی، سیاسی و حقوقی است

برخی انصاف را نه مفهومی حقوقی . نقش انصاف و رابطه آن با حقوق، مورد بحث بوده است
. دانندبرخی انصاف را اساس اخالقی حقوق می. شمارندکه مفهومی عادالنه و اخالقی می

.کنندن نیز انصاف را هدف حقوق قلمداد میدیگرا
متفکرانی که . خواهد انصاف را تعریف کند، کار آسانی پیش رو ندارددانی که میحقوق

هاي فکري متنوعی دارند به این اند، گرایشهاي علمی انجام دادهدر خصوص انصاف، بررسی
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حال، وقتی که درعین. یافتهاهاي مختلف مکاتب حقوق در میان آنتوان از طیفمعنا که می
توان تعلقات است، چندان نمیهر متفکري دیدگاه خود را در خصوص انصاف، طرح کرده 

ها تفکیک دقیقی مکتب فکري او را در حقوق، برجسته تشخیص داد و از این منظر، میان آن
لی به چه طور کبر همین اساس، در مطالعه حاضر، فارغ از اینکه استادان حقوق به. قائل شد

. شودها در خصوص مفهوم انصاف، بازگو میمکتب فکري تعلق دارند، صرفاً اظهارنظرهاي آن
شود که برخی از متفکرین در تبیین مفهوم انصاف بر یک یا دو جنبه پیشاپیش یادآوري می

. اندهاي متنوعی اشاره کردهها در تبیین انصاف، به جنبهاند و برخی از آنتمرکز کرده
انصاف «: دهد که عنصر اخالقی در آن برجسته استتعریفی از انصاف ارائه میس دلبز،لوی

یق آن، که البته مضتر از عدالت در مواجهه با قانون به مفهوم عبارت است از شکل باالتر و ناب
. »و بخشی از وظیفه اخالقی قاضی است] آلایده[عنصر ذاتی قانون 

جایی که نقص در قانون با «: کندي را مطرح میازسهماهنگایدة چالز دي ویزچلر،
کند که منافع انسانی بدون حمایت کامل رها نشود و در شود، انصاف تضمین میعدالتی همراه بی

رسد انصاف، یک آید، به نظر میوضوح در معناي تصحیح قانون موضوعه به کار میجایی که به
).Monique, C. G. 1991p 278. (»کندویژگی اخالقی را متبلور می

تري نیز انصاف، اصطالحی است که در مجاورت مفاهیم و شرایط دیگر، داراي معانی گسترده
کار گرفتهگیرد که در آن به اي الهام میهرچند معنایی که به آن داده شده است از زمینه. شودمی
را ] عدالتیبی[جبران ین، فرایند منصفانه یایک وضعیت معشود، حقایق قابل اعمال درموردمی

).Devine, S. W. 1989,pp 150-151. (دهدفراروي ما قرار می
. الملل در مفاهیم مختلف به کار رفته استانصاف، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین

هاي متنوع که مطالعات وسیع تطبیقی در خصوص انصاف در نظامنیومنآبراهامرالف طور مثال، به
در . 1: روددر هشت مفهوم جداگانه به کار میانصافم داده، بیان داشته است که کلمه حقوقی انجا

که ايمفهوم نظام حقوقی. 3،طبیعیقانوندر مفهوم .2مفهوم آنچه منصفانه و عادالنه است، 
،عدالت که در آنیهدر مفهوم نظر. 4،دکنقصورات عدالت در مجموعه قوانین اصلی را اصالح می

در . 5، شودواحوال خاص تعدیل میاوضاعهاي ناشی ازتبه ضرورمنوطاحکام قانونی ل اعما
انگلیس به هنگامی که دادگاه مجزایی بود اجرا 1چانسلرمفهوم مجموعه نظام حقوقی که در دادگاه 

مطابق با روح و هدف کلی قانون و مقررات تفسیر آزاد مجموعه قوانین روشدر مفهوم . 6،شدمی

1. Chancery
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امریکایی در مفهوم مجموعه احکام حقوقی ـدر نظام انگلو. 7،سیویل النظام حقوقی موضوعه در 
در اقامه دعوا براي جبران خسارت خاص، معیار عدالتی که . 8، دشوکه در درون قانون معرفی می

در اقدام براي جبران خسارات معموالًد که هایی باشهاي اخالقی، باالتر از سایر معیارمبتنی بر ارزش
یري انصاف در این مفاهیم کارگبه). Newman, R. A. 1964, Pp 402-403. (شودبه کار گرفته می

.ستیت در ماهیت و محتواي انصاف در حقوق داخلی اقطعمختلف، یک دلیل مهم براي عدم 
المللی، انصاف را دانان بینحقوق. شودالملل نیز مشاهده میاین عدم قطعیت، در حقوق بین

وبیش عدالت کم« ، »اعمال اصول عدالت در یک قضیه خاص« : به مفاهیم زیر، نزدیک کردند
شده براي نقد قانون و یک رشته اصول طراحی« ، »آنچه منصفانه و عادالنه است« ، »شدهفردي

که [ 1ي کمیابی نسبیهاویژه در وضعیتتضمین انصاف در اصطالح عرفی در میان ملل، به
و ( این اشارات کلی . ]شوندمند نمیها بهرهتابعان قانون به یک نسبت، از امکانات و فرصت

عدالت، انصاف در اصطالح عرفی، و معقولیت، یا جایی که مناسب باشد، «به ) مشابه دیگر
. دهدینم، هریک شرح روشنی از مفهوم انصاف را ارائه در معناي ادبی ساده» برابري

)Gourgourinis, A. 2009 pp 329-330.(
طرفی، یبیی نظیر هامترادفمعتقد است انصاف، اغلب با آوردن اسکار شاخترطور مثال، به

ها به قدر کفایت، کاربرد اصل شود که این مترادفنیت تعریف میبودن و حسنعدالت، معقول
جزیه و تحلیل خود از مفهوم انصاف، وي در ت. کنندانصاف در استدالل حقوقی را افاده نمی

:ردداپنج معناي انصاف و اصول منصفانه را به این شرح بیان می
- مبنایی براي عدالت شخصی که سختی قانون خشک را تعدیل میدر معنايانصاف - 1

کند؛
نیت؛بودن و حسنطرفی، معقولرعایت بیدر معنايانصاف - 2
طرفی و اصول خاص و معین استدالل حقوقی که با بیمبنایی براي در معنايانصاف - 3
و سوءاستفاده از حق؛ یرعادالنهیعنی استاپل، توسعه غ: بودن پیوند داردمعقول
استانداردهاي منصفانه براي توزیع و تقسیم منابع و منافع؛ - 4
نصاف در معنی موسع براي عدالت توزیعی که براي توجیه مطالبات اقتصادي و ا- 5
).Schachter, O. 1991p 82. (رودري مناسبات اجتماعی و توزیع مجدد ثروت به کار میبازنگ

صورت مجزا دهد که باید بهنیز دو فهم از انصاف در نظریه حقوقی ارائه میولفگانگ فریدمن
1. Moderate Scarcity
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نیکوماخوسهاي ارسطو در اخالق انصاف اساساً مفهومی فلسفی است که از نوشته)1. حفظ شود
.این فهم، کامالً بر رابطه مفروض انصاف با قانون و عدالت مبتنی است. یردگالهام می

گیرد تا ماهیت عنوان نقطه شروع، ذهن فرد را به کار میمفهوم دیگر، موسع است که به)2
تصحیح قانون «عنوان رهیافت فلسفی، ماهیت انصاف را به. گر شودمنصفانه در رویه قانونی جلوه

این توصیف از کارکرد کلی . پذیرفته است» خاطر کلیتش نارساستبهدر جایی که قانون 
انصاف، مبتنی بر این فرض است که دو بعد از عدالت، عدالت قانونی و عدالت مطلق یا طبیعی 

ترین بیان در ایدئولوژي قانون طبیعی است، اما مطابق با این فرض دوگانه که واضح. وجود دارد
عنوان ابزاري براي دستیابی به عدالت یک نیاز ندارد، قانون بهضرورتاً به یک اساس متافیز

رو شود، براي تحقق هنگامی که قانون در انجام این هدف، با شکست روبه. شودنگریسته می
دانی که خود را در قبال اجراي عدالت مسئول بداند از عقل و عدالت در هر مورد خاص، حقوق

مطلق در آن وضعیت اقتضا دارد، اعمال کند و به این گیرد تا آنچه عدالت احساسش مدد می
توان گفت انصاف، ابزار تکمیلی قانون از همین رو می. طریق، از سختی و جمود قانون بکاهد

).Friedmann, W. 1967p 25. (براي دستیابی به عدالت است
هانه خواکرده است که قانون، خود محصول نیات و احساسات عدالتخاطرنشانالندستد

اصوالً بدون قانون ) در مفهوم غیرمتبلور در قانون(در واقع، او مدعی است که عدالت . است
تنها ابزاري براي دستیابی به عدالت، بلکه عنصر ضروري در بنابراین قانون نه. تصور نیستقابل

یستا، عنوان مفهومی ثابت و اباوجود این، اگر عدالت، نه به. هاي عدالت استگیري آرمانشکل
عنوان مفهومی پویا، نسبی و زمینی در نظر گرفته شود، هیچ دلیلی مطلق و متافیزیکی، بلکه به

. وجود ندارد که این نظر کلی پذیرفته نشود که قانون، ابزاري براي دستیابی به عدالت است
ها و طور مداوم در حیات سیاسی و اجتماعی یک جامعه از طریق مجموعهآرمان عدالت به

هاي جمعی و افکار عمومی و نهاد قانون و اجراي آن شکل داده و هاي سیاسی، رسانهمانساز
تواند در تجزیه و تحلیل نهایی با موضوع اعتقادات اساساً این فرایند می. شودبندي میقالب

این حقیقت، اساس رهیافت متمایز دوم به . شخصی یکایک افراد جامعه نیز در تعامل باشد
عنوان احساس خودانگیخته براي آنچه عادالنه و غیرعادالنه است که انصاف را بهمفهوم انصاف 

).Rothpfeffer, T. 1972 pp 81-82. (کنددر خصوص قضایاي خاص است تعریف می
عنوان راهنما به ین، انصاف را فاقد هرگونه هنجار دانسته و اذعان دارند که بهمؤلفبرخی از 

انصاف، عینکی است که از «بر این عقیده است که اریا جوزِ فالکونمطور مثال، به. رودکار می
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تواند انجام دهد این است که در حصول دقت و آنچه عینک می. بینیمطریق آن، مسئله را می
توان آنچه میکند، یعنی با آنکند، نقص بینایی ما را تصحیح میحدت بصري به ما کمک می

همین موضوع در تطابق بسیار مضیق با . اهد بود تصحیح کرد، خیلی مبهم خورا که بدون آن
اي از هیچ قاعده. دهد بهتر ببینیمانصاف به ما اجازه می. عدالت کلی، انتزاعی صحیح است

. کندانصاف نه قانون است و نه اصل کلی، اگرچه هر دو را مدیریت می. انصاف وجود ندارد
اهدات، عرف یا اصول کلی حقوق را مدیریت انصاف منبع نیست حتی اگر منابعی همچون مع

کند، آنچه سرچشمه است آید، چیزي است که ایجاد میمنبع همان طور که از نامش برمی. کند
فرایند اعمال تفسیر منبع موجود قبلی، . دهد به چیزي که قبالً وجود نداشته استو حیات می

.Falcon Y Tella, M. J. T. B. P. M. (»خودش منبع نیست 2008, Pp 113-114.(
توان تعریف دقیق کرد و بیش از ها را نمیبا این توضیح مقدماتی که برخی از واژهدوین

هاي مختلف و شرایط خاص، آنکه محتوا و معناي کامالً مشخصی داشته باشند در موقعیت
قیقاً کند که واژة انصاف نیز در حقوق مدرن، دشوند، تأکید میظرف معانی و مفاهیم خاص می

. شودهاي خاص به عاریه گرفته میاز چنین وضعیتی برخوردار است و محتواي آن از وضعیت
کند که براي رفع برخی ابهامات موجود در واژة انصاف در حقوق، وي همچنین یادآوري می

ویژه باید تالش کرد سازي کرد، بلکه بههاي مرتبط با انصاف، شفافتنها باید براي دیگر واژهنه
ه این سؤال مهم پاسخ داده شود که چرا این واژه در مدت طوالنی و مداوم، مبهم مانده است؟ ب
)Devine, S. W. 1989 p 154.(

انصاف، . داننداي براي پرکردن خأل حقوقی میبرخی دیگر از اندیشمندان آن را وسیله
در حقوق است که کاررفته براي پرکردن خألهاییحقوقی و شبه حقوقیِ بهترکیبی از مواد

این استنتاج از مجموعه آراي متفکران حقوقی که در . طور وسیعی مبتنی بر استنتاج استبه
. شودشدة حقوق، بسط یافته است، برگرفته میارتباط نزدیک با قواعد واقعاً موجود و پذیرفته

تا حد توان، انصاف، مغایر حقوق نیست، اما درعوض. قلمرو انصاف نباید بسیار وسیع بیان شود
کند، ممکن است اما هرچند انصاف، قواعد موضوعه را اصالح نمی. کندآن را دنبال می

کند و خارج از انصاف، استفاده از قواعد حقوقی موجود را تسهیل می. خألهاي حقوق را پرکند
توان از کند که در این فرایند میحوزه قواعد حقوقی، استنباط اصول و قواعد بیشتر را فراهم می

. Materials
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روي صورت ها باید دقت کرد که تندروي و زیادهاما در استفاده از قیاس. بهره جست1قیاس
هاي قیاس، مبتنی بر طبقات مرتبط خیلی نزدیک قواعد حقوقی خواهد بود و زمینه. نگیرد

).Orfield, L. B. 1929 pp126-127. (غیرمرتبط قانون را پر نخواهد کرد
انصاف، روشی جهت دستیابی به عدالت و به عبارت دیگر، آید که از اظهارات فوق برمی

به عبارت دیگر، انصاف، ابزار کاهش شکاف . ستیات آن در یک قضیۀ معین امقتضبرآوردن 
توان گفت انصاف عبارت است بنابراین می. بین عدالت قانونی و عدالت واقعی دانسته شده است

در قضیه موردنظر که فارغ از فنون محض حقوقی و با از احساس طبیعی درستی و نادرستی چیزي 
توان آن را در رو نمیازاین. واحوال محیط بر آن قضیه حاصل شودتوجه به جمیع اوضاع

بودن تصمیم انصاف، مالکی جهت ارزیابی عادالنه. چارچوب برخی قواعد به نظم کشید
ین دیدگاه فلسفی دارند که المللی، گرایش به ارویه قضایی و داوري بین. ستااتخاذشده

طوربهماهیتش واسطهبهعدالتی عدالتی را معیاري براي تشخیص عدالت معرفی کنند زیرا بیبی
همچنین الزامی وجود ندارد که آنچه . شود و هرچه ناعادالنه نباشد، عادالنه استآنی کشف می

انصاف از دقت ریاضی . درسد، در سایر قضایا نیز چنین باشدر یک قضیه منصفانه به نظر می
توان گفت این سرانجام می. کندبرخوردار نیست زیرا ماهیت آن، امکان چنین دقتی را فراهم نمی

.  یئت اخالقی اعمال قاضی به حساب آمده استهمفهوم، جزیی از حقوق و بخشی از 

هاي حقوقیکارکردهاي مختلف انصاف در اندیشه. 6
1)ف تعدیلیانصا(انصاف داخل قواعد حقوقی 

در اعمال قاعده کلی و انتزاعی در یک قضیه . ي قبل از اجرا نیازمند تفسیر استاقاعدههر 
مفاهیمی از . خاص، قاضی این حق را دارد که در جهت کاهش سختی قاعده، آن را تفسیر کند

از مرز آنکهیبکنند انصاف و عدالت، امکان حرکت در بطن شرایط خاص قضیه را مهیا می
شده یانببا استفاده از صالحدید قضایی، قاضی یا داور، درون برخی معیارهاي . ون عبور کنندقان

اعمال صالحدید در درون معیارهاي قانونی با استفاده از ابزار . کننداز طریق قانون فعالیت می
استفادة اختیارات قضایی، یکی از . گیردمنعطف انصاف در جهت تعدیل قانون صورت می

اي تاریک حقوق است اما درون آن، انصاف، چراغی است که به قاضی امکان تعیین هحوزه
1 . Analogies
2. Infra Legem" EquityUnder The Law" Equity Used To Interpret The Law In A Manner
That Achieves A Most Just Result Without Violating Or Exceeding The Scope Of The
Law Itself. See, Fellmeth, A. Horwitz, M. Guid to Lain in International Law, Oxford
2009, p 23



48
1395پاییز، شانزدهم، شماره پنجمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

ازآنجاکه استفاده از صالحدید قضایی . دهدهاي انتخابِ موجود میترجیحات را در میان شیوه
درون معیارهاي تجویزي، بخش ضروري و ذاتی فرایند قضایی است، هر مرجع قضایی با اجراي 

هاي ، درون محدودهشدهگرفتهدر اعمال انتخاب درنظرکرد قضاییصالحدیدش، از حدود کار
درك و برداشتش از انصاف در اصطالح عرفی و انصاف در مفهوم فنی بر اساسمعین، 

).Weeramantry, C. G. 2004 para 142. (کندحقوقی، تجاوز نمی
یا اعمال مقررات یابد که قاضی در مقام تفسیر انصاف محصور در قانون، زمانی معنا می

کند بلکه قاعده را با توجه به تحوالت آن در موضوعه، خود را محصور در صورت قاعده نمی
کند تا بتواند واحوال قضیه و واقعیات موجود، تفسیر و اعمال میسیر زمان و با عنایت به اوضاع

واي قاعده در تر شود و نتیجه منصفانه حاصل آید زیرا باید پذیرفت که محتبه عدالت نزدیک
این شیوه کاربرد انصاف را تقریباً مورد پذیرش همگان معرفی شاختر. شودسیر زمان متحول می

وي معتقد . آیندیمکند هرچند که پیروان مکتب پوزیتویستی صرف، استثناي آن به حساب می
.دکنبودن قاعده تا حد زیادي امکان رسیدگی منصفانه را فراهم میاست مبهم و انتزاعی

)Schachter.O 1991p 84.(
یز انگبحثی، بدون تردید، مفید و کمتر تعدیلهاي مبتنی بر انصاف در حقوق، استدالل

طور اتفاقی باوجود این مالحظه که قانون باید واضح بوده و با خودش متعارض نباشد، به. ستا
. وقی داشته باشندحل احتمالی براي یک معماي حقي حقوقی دو راههانظاماین امکان هست که 

شود که در خصوص مسیري که انتخاب به قضات یا داوران یادآوري میمتعاقباًدر این هنگام، 
عالوه ممکن است قاضی یا داور با اصول کلی حقوق در به. درستی تصمیم بگیرندکنند بهمی

. شان هدایت شوندگیريیمتصم

1)انصاف تکمیلی(انصاف قضایی . 7
ر قضایایی اعمال شده است که هیچ قاعده حقوقی وجود ندارد یا آنکه دتکمیلیانصاف 

استدالل متداول آن است که کاربرد آن در شرایط خأل قانونی یا . حقوق موجود، مکفی نیست
خألهاي قانون پرکردن، انصافی است که براي تکمیلیانصاف . قانونی مناسب استوضعیت بی

منظور وسیله نه با رویکرد ترمیم خأل اجتماعی در قانون، بلکه بهتر، به کار رود یا به عبارت دقیق
.شودجبران نواقص حقوق و پرکردن خألهاي منطقی آن استفاده می

1. Praeter Legem “Equity Apart From The Law” Principles Of Equity Used To Fill In A
Gap Or Vagueness In The Law, Without Directly Contravening Any Established Legal
Principle. See, Fellmeth, A. Horwitz, M, Op.cit, p 24
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تواند به دلیل یابد که قاضی یا داور با این اصل مواجه شود که نمیاین امر، آنجا اهمیت می
ي توسل به اصول کلی حقوق را در اعده.سکوت یا ابهام یا خأل قانون از صدور حکم امتناع ورزد

محاکم قضایی براي اعمال انصاف در خارج از . اندشرایط خأل یا سکوت قانون تجویز کرده
هستند و این حق بر قائلاي ، حق کلی)در صورت ضرورت پرکردن خأل قانونی(محدوده قانون 

یا ابهام قانون از صدور حکم تواند به دلیل سکوتقاضی نمی« اي که به موجب آن اساس اصل کلی
بهانۀ نبودنِ قاعدة حقوقی جهت سلب مسئولیت از مرجع قضایی در . توجیه شده است» امتناع ورزد 

درنتیجه، خألها به روشی باید ترمیم . صدور رأي کافی نیست و باوجود این باید به تصمیم رسید
اقدام کند و گروهی نیز بر گروهی خواهند گفت که قاضی آزاد است که طبق صالحدیدش . شود

یر است اخدر این مفهوم . گشتبازخواهدعنوان راهنما این نظر خواهند بود که قاضی به انصاف به
)Weeramantry, C. G. 2004 para 65. (شودکالً استفاده میتکمیلیکه عبارت انصاف 

ایطی فراهم کنند که عنوان اصول کلی حقوق بتوانند شرالبته اگر انصاف و اصول منصفانه به
مسائل جاري و آتی را در خأل قانونی حل کنند، کارکرد انصاف تکمیلی شناسایی خواهد شد 

بنابراین، انصاف و . نیستتصحیحیاما نتیجه اعمال آن، کارکرد تقنینی خواهد بود که ضرورتاً 
قضایاي معینی عنوان اصول کلی حقوق، این توانایی را خواهند داشت تا در اصول منصفانه به

دري را به روي «دانان، اعمال اصول منصفانه از نظر برخی حقوق. قانون را ایجاد کنند
).White, M. 2004 p 13. (»ومرج قانونی باز خواهد کردهرج

1)انصاف تصحیحی(انصاف، ظرف قاعده. 8
حقوق ترین طبقه انصاف درشناختهیزترین و کمبرانگبحثدهندهنشانتصحیحی، انصاف 

بردن یا رد اعمال ، ممکن است انصاف براي از بینحادواحوال است، یعنی این ایده که در اوضاع
یز است انگبحثطور خاص، این طبقه به. واحوال قضیۀ حاضر به کار رودقوانین مبتنی بر اوضاع

ین خواهد که از عهده این سؤال برآید که آیا یک قانون تحت ازیرا از قاضی یا داور می
آن است که در تصحیحی انصاف ) Burke, C. J. 2011p 91(.واحوال، عادالنه است یا خیراوضاع

).Lowe, V. 1988 p 56. (هاي اجتماعی قانون به کار روديناکارآمدتخطی از قانون براي جبران 
، تريطور وسیعبلکه بهگیردهاي قواعد موجود حقوقی جاي نمیانصاف تصحیحی درون محدوده

1. Contra Legem “Equity InOpposition To The Law” A Maxim Justifying The Use Of
Equity In Derogation OfA Legal Rule To Avoid An Unintended Or Unjust Result. See,
Fellmeth, A. Horwitz, M, Op.cit, p 23



50
1395پاییز، شانزدهم، شماره پنجمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

گیري با هاي تصمیممحدوده. شودبا کنارگذاشتن قانون، با عنایت به قضیه مورد بررسی اعمال می
گیري بر هاي بیرونی تصمیممحدوده. شودانصاف تصحیحی در دو حوزه بیرونی و درونی تعیین می

ده، بلکه کننعنوان اصل پیشینی حقوقیِ وارده بر صالحدید مرجع رسیدگیاساس این نوع انصاف نه به
ترین شکل آن، در مضیق. شودگرفته در چارچوب اجراي صالحدید، اعمال میعنوان ساخت شکلبه

هاي مشابه ترین شکل آن، رویهدر وسیع. هاي طرفین توجه شوددارد که به رویهیمها الزم این محدوده
. شودتبلور میهاي نوظهور مهاي مشترك، عادات مشترك و عرفدیگري که در استعمال) قیاسی(

دهد که میان اقدام عقالیی و غیرعقالیی، اراده آزاد و اصل عقل عملی به قضات این توانایی را می
شود، تصمیم مزبور در در وجهی که تصمیم قضایی مبتنی بر انصاف اتخاذ می. اجبار، تمایز قائل شوند

صفانه است و در وجهی که تصمیم کنند، منگران عقالیی اراده آزادشان را اعمال میبافتاري که کنش
ها که راهنماي قضات خواهد بود صورت عمالً باید معقول باشد، این امر باید در پرتو مفهوم طبیعی حق

شود، که در ذهن قاضی متبادر میپذیرد، نه اینکه کامالً مفاهیم شخصی انصاف در اصطالح عرفی
)Trakman, L. 2007 pp 637-638. (مالك قرار گیرد

کند تا از طریق فرایند عقلی که ها را ملزم میقضات یا داوران، تابع قواعد درونی هستند که آن
هاي بیرونی، مشابه محدوده. منصفانه بوده و با راهنمایی وجدان شایسته اتخاذ شده به تصمیم برسند

- سوژههاي درونی صالحدید از طریقاین محدوده. هاي درونی بر عقل عملی استوارندمحدوده

چنین . شودکنند تنظیم میهاي انسانی هوشمند که اراده آزاد خود را مبتنی بر اخالق اعمال می
کنند از هاي درونی در صالحدید، براي مثال، زمانی که قضات، کیفرهایی را اعمال میمحدوده

گیرد، یکننده ماهیت و حدود مجازات منصفانه هستند، نشأت مادراکات اخالقی متعالی که تعیین
هایی از اصل رعایت تشریفات برداشت. هاي ذهنی خود قضات باشدنه اینکه بر مبناي ارزش

هاي عنوان محدودهتواند بهاي حقوق طبیعی را در خود دارد میهکه ارزشقانونی در رسیدگی
درونی تصمیمات مبتنی بر انصاف تصحیحی به کار رود، مانند هنگامی که قضات یا داوران، حق 

گرفته بر هاي درونی شکلحال، محدودهبااین. کنندیک طرف به استماع را بر مبناي اخالقی بنا می
مبناي اعمال صالحدید مبتنی بر انصاف تصحیحی نیز از اصل رعایت تشریفات قانونی در 

گیري مبتنی بر انصاف تصحیحی بر مفاهیم ویژه، فرایند تصمیمبه. رسیدگی قابل تمایز هستند
درنهایت، . انتساب نیستندشود که ضرورتاً به حقوق، قابلدر اصطالح عرفی بنا میانصاف

هاي هاي درونی صالحدید مبتنی بر انصاف تصحیحی به اعمال عقل عملی بر سوژهمحدوده
. fairness
. due process of law
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این امر چندان حائز . انسانی، بیشتر از توسل به استنتاج تحلیلی از اصول حقوقیِ منجز مبتنی است
یابد، بلکه آنچه مهم که عقل عملی، چگونه غیررسمی و بلندپروازانه بروز عینی میاهمیت نیست 

.کننده اختالف باشداست اینکه فرایند رسیدگی قضایی یا داوري باید شفاف و براي طرفین، رفع
)Trakman, L. 2007 pp 638-639.(

ایرادات مطروحه بر اعمال انصاف. 9
توسطآنبهاستنادامکانواختالفاتحلرا درنصافاوجودکهمختلفیدالیلرغم به
ازجمله . استشدهواردمفهوماینبرکند، ایراداتیمیضرورياختالفات،حلحقوقیمراجع

متفاوتهايبرداشتامکانتاشودیمباعثکهاستبودن آنذهنیانصاف،برواردمهمایرادات
تبعیضداوري،آرايازیکی،1895سالدرمثالعنوان به. آیدفراهممفهوماینازمتضادحتیو

بارزمصداقعصر حاضر،درآنکهحالدانست،مشروعامريانصاف،اساسبررانژادي
.شودمیقلمدادیرمنصفانهغهايفعالیت

همینبهونیستروشنانصافتشخیصعینیمعیارهايکهاستاینمخالفاندیگرایراد
عینیمعیارهايوجودعدمیاابهامبهنظر. کرداعمالخودسرانهايگونههبراآنتوانیمجهت

تلقیمفهومیراانصافبعضیباشد،یرپذآن امکاناساسبررأيبودنمنصفانهتشخیصکه
خاطربه2.انددانستهابهاموتردیدآغازراآنبهرجوعو1کندمیقبولرامعناییهرکهاند کرده
بامخالفتدرهفدهمقرناواسطانگلیسیقضاتازیکیآرمنژون،عینی،يمعیارهافقدان

قواعدوکندمیتفاوتچانسلرهروجدانباانصاف«: استنوشتهمختصرکالمیضمنانصاف،
. »تغییرکندمختلفچانسلرهايپايبااستطولواحدکهپا،کهاینمثلاستمتغیرآن

انصافتشخیصدربسزانقشیافراد،اندیشهوضعیتی،چنیندر) 62: آرمنژون در افشار حسن(
نیزواندیافتهپرورش آندرکهاخالقیمحیطتأثیرتحتهم،ایشاناندیشهالبته. کندمیبازي
. انددیدهآموزشآندرکهاستداخلیحقوقنظام

یکدرراعیواقعدالتانصاف،ازاستفادهنیستبعیداگرچهکهاستشدهایرادهمچنین
کهدرصورتی. شودانجامحقوقیامنیتزیانبهنبایدامراینولیکندمحققبهترقضیه معین،

اززیاديگریزيهاراهکرد،جلوگیريموضوعهمقرراتاعمالازانصافبهاستنادبابتوان
فقطموضوعه،حقوقمقرراتاستثناکردنبرايانصافازاستفادهخطر.شودمیفراهمحقوق

1. ICJ Reports 1984,Case Concerning Delimitation Of  Maritime Boundary In The Gulf
Of Maine Area, Dissending,Opinion.Gros,P 378, Para 62
2. ICJ Reports 1969,North Sea Continetal Shelf Cases, Diss. Op.Morelli,P 196
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حقوقخودابهامباعثاین،برعالوهبلکهشود،نمیحقوقاعتبارساختنکمرنگبهمحدود
تمامحقوقیامنیترفتنازدستقیمتبهحقوق،ساختنترعادالنهاستممکنبنابراین. شودمی

شود، بلکه شدن رعایت حقوق نمیبه عبارت دیگر، اعمال انصاف، صرفاً منتج به ضعیف.شود
اگرچه مطلوب است که قواعد حقوقی باید عادالنه باشد، . شودواعد حقوق، غیرقطعی میخود ق

. بینی باشدتر آن است که  باید معین، واضح و قابل پیششاید مطلوب

دالیل اعمال انصاف. 10
روابطدرعدالتساختنمحققحقوقی،نظامهرهدفکهباورنداینطرفداران انصاف بر

اجراصالحمراجعتوسطوشدهوضعقواعديشده،یادهدفاحرازايبر. استاجتماعی
پیدا خواهدبروزآیندهدرکهراقضایاییتمامقبل،ازتواندنمیقاعدهخالقحال،بااین. شودمی

اونظرازقاعدهوضعهنگامکهقضایابعضیدراستممکنترتیباینبه. کندبینیپیشکرد،
. باشندغیرمنصفانهآشکار،طور بهکهینجامدبنتایجیبهمزبورقواعددقیقاعمال،اندماندهدور
دادنوارزیابیباتادهدمیاختیارقاضیبهوشتافتهحقوقکمکبهانصافصورت،ایندر

. کندفراهمراموردنظرقضیهباقاعدهتطبیقامکانواحوال،اوضاعازهریکبهشایستهاهمیت
بودنکلیازناشیعدالتیبیمنصفانه،رأيصدوربهکمکباانصافکهگفتتوانمیبنابراین

عدالتتاکندمیرا تجویزآنازاستفادهوبرطرفراقضایاهمهبینیپیشامکانعدموقاعده
اصولیکهندارندتوجهمخالفان انصاف1.شودمحققبهتراست،حقوقینظامهرهدفکه

طریقازبسیاري از اصول دیگر حقوقی،وحقازسوءاستفادهالنه،ناعادداراشدنمنعهمچون
.شودمیحقوقتوسعهمانعآن،پذیرشعدمواندیافتهراهحقوقبهانصاف

بهنیزآنقوتنقطهانصاف،نظريبه ضعفمخالفانایرادحتیمعتقدنددانانحقوقبعضی
وتعریفچارچوبدربخشدمیمعناحقوقبهکهخلّاقمنبعایناگرزیراآیدمیحساب

کمکیداشتانتظارتواننمیدیگروپذیردمیپایانآنخالقیتشود،محدودعینیمعیارهاي
. بکندحقوقیريپذانعطافبه

نتیجه
گیري از انصاف در ادبیات شده، مشخص شد که استناد و بهرههاي انجامبرابر بررسی

1. ICJ Reports 1982, Tunisia- Libya Continebtal Shelf Case, Sep.Op.Arechaga, P 106,
Para 104
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بخش، در حقوق گیري از این مفهوم الهامخص دارد و بهرهتخصصی حقوقی، پیشینه و تاریخ مش
در . هاي مختلف حقوق برجاي گذاشته استرو به فزونی گذاشته و تأثیرات بسیاري در حوزه

. همین فرایند تاریخی است که معنابخشی به واژه انصاف نیز سیر طبیعی خود را طی کرده است
مفهومی «شود، گونه که در فلسفه و منطق ارائه میبندي مفاهیم، آن لذا انصاف اگرچه در تقسیم

است، لیکن مفهومی نیست که در عالم حقوق، صرفاً مبتنی بر انتزاع فکري برخی محققین » کلی
ربط، دانان و محافل علمی ذيیا متفکرین مطرح شده باشد، بلکه در کنار انتزاعات فکري حقوق

هاي مختلف قضایی رگذاشته و در رویهتاریخ مشخص عملی و کاربردي و واقعی را پشت س
.مطرح شده است

تبیین انصاف و رابطه آن با حقوق از منظر آراي اندیشمندان مختلف، چگونگی تأثیرگذاري 
گیري مفهوم انصاف وکاربردهاي آن، دالئل موافقان و مخالفان هاي مختلف در شکلفرهنگ

بندي منقحی ر حقوق، بنا به تقسیمگیري از انصاف در حقوق، کارکردهاي مهم انصاف دبهره
در جهت تعدیل قواعد یا تصحیح قواعد یا تکمیل قواعد (اند که استادان حقوق ارائه کرده

در این رهگذر . ، ازجمله محورهاي مهمی بود که با رعایت فشردگی و ایجاز بیان شد)موجود
شود و کلیه م میآفرینی انصاف در حقوق، مبتنی بر ضوابط مشخصی انجامشخص شد که نقش

شود ولو اینکه هاي مربوط به اعمال انصاف در حقوق، در قلمرو دانش حقوق اعمال میتالش
ها و هاي فکري ماقبل حقوق، ازجمله نظام ارزشکننده انصاف از پشتوانهمفسر یا اعمال

.هاي فرهنگی نیز بهره گرفته باشدظرفیت
حال، افزایش درجه قطعیت به بااین. کاستی استعدم قطعیت در تعریف انصاف، به ظاهر امر، 

پس شاید . شودمعناي کاستی در تفسیرپذیري است که به نوبۀ خود، کاهش اثر اصل را موجب می
عدم قطعیت و مقاومت در برابر تعریف، ضعفی براي اصل انصاف نباشد بلکه به نوبۀ خود، امتیازي 

ین تفسیرپذیري در کنار کاربردهاي گوناگون ا. محسوب شود که باید بهتر از آن استفاده کرد
هاي متنوع دانش حقوق شود از یک مفهوم، تعداد کثیري از قواعد حقوقی در حوزهموجب می

دیدن جاي منفیپس بهتر است به. ي از فضاي خأل را پوشش دهدتربزرگشکل گیرد و حجم 
شمرد تا از وسعت تفاسیر درستی غنیمت دامنه مفهومی و دشواري تعریف انصاف، فرصت را به

تدریج، تعریفی جامع و مانع ارائه شود و تمامی آن، بهترین استفادة ممکن را برد، بدان امید که به
.وسعت ممکن از حقوق را توجیه کند) یا بیشترین(

هایی همانند عدالت، همان گونه که در این مقاله مشخص شد، ارتباط انصاف با کلیدواژه
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دانان ري و شفقت و برخی موارد مشابه دیگر را در اظهارنظرهاي حقوقبرابري، حق، بردبا
المللی و در هاي قضات در رسیدگی به مصادیق معین در سطح داخلی یا بینمختلف یا در تحلیل

در خصوص . توان مشاهده کردپردازي اسناد مختلف و مقررات موضوعۀ متنوع میعبارت
اي نظري مفصلی از دیرباز انجام شده و بعضاً مکاتب ههاي یادشده، بحثهریک از کلیدواژه

توان این فکري متنوعی درمورد نوع نگرش به این مفاهیم نیز شکل گرفته است؛ چنانچه می
هاي مربوط به فلسفه، مفهوم، کارکردها و آثار حق یا برابري یا تکثر مطالعات را در حیطه

به هریک از مفاهیم یادشده، این مهم است هاي نظري مربوط فارغ از بحث. عدالت مشاهده کرد
که در ادراك انصاف یا اعمال آن در حقوق، توجه شود که الجرم در مواردي انصاف با برخی 

. پذیر استکند و این امر منطقی و توجیهافزایی میپوشانی و هماز این مفاهیم،  همنشینی، هم
ك بهتر موضوع و ظرایف قابل تحلیل آن براي در. هاي توهمی پرهیز کردلذا باید از مرزبندي

. شناسی نیز نیاز استشناسی و جامعهدر حقوق، به مطالعات زبان
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