
 ۴۶ـ  ۲۵، ص ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۷سال ششم، شماره اول، پياپي    _______________________________   

1  

  

  

  

  شناسی انصاف در اخالق تجاري اسالمی مفهوم

  
    tavakoli@qabas.netاستادیار اقتصاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  محمدجواد توکلی

  چكيده

و موجـب اعطـاي ترجیحـات تجـاري بـه      ، تر از عدالت مطرح عنوان مفهومی خاص  در مباحث اخالق تجاري، انصاف به

ارتبـاط میـان دو مفهـوم عـدالت و انصـاف در بیـنش         پرسـش دربـارة  کشورهاي ضعیف شده است. در این مقاله با طرح 

مقاله، انصاف در تجارت بـا   ۀفرضیبر . بنا اند تفکیک شدهاز هم و مدارا  يرابرمثابه عدالت، ب اسالمی، سه مفهوم انصاف به

هاي مقالـه کـه بـه روش     گیري و تخفیف در معامله است. بر اساس یافته شده در روایات مستلزم سهل توجه به معیار ارائه

احسان است. احسـان مـورد نیـاز     تحلیلی سامان یافته، انصاف مدارایی در بینش اسالمی، اخص از عدالت و مستلزم نوعی

دادن آنچه دوست داریم دیگران در حق ما انجام دهنـد)، کمتـر     در انصاف به اقتضاي مالك مورد اشاره در روایات (انجام

گیـري در معاملـه و اعطـاي تخفیـف در      اساس انصاف در تعامالت تجاري مستلزم سهل از حد مواسات و ایثار است. براین

هـاي اقتصـادي از جملـه     گـذاري  تواند بر برخی از سیاسـت  ترجیحی است. این برداشت از انصاف می سود به عنوان امري

  گذاري محصوالت و تنظیم بازار اثر بگذارد. هاي تجاري، قیمت تعیین تعرفه

  گذاري، اسالم. گذاري، تجارت خارجی، قیمت عدالت، انصاف، احسان، مواسات، سیاست ها: کلیدواژه
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  مقدمه. ۱

دس اســالم رعایــت عــدالت و انصــاف در تعــامالت اجتمــاعی و اقتصــادي را یکــی از  دیــن مقــ

طور عمده به تجزیه  آورد. متفکران مسلمان در تبیین این مسئله به هاي اخالقی به شمار می ضرورت

اند. یکی از نکات مبهم در این زمینـه، عـدم ارائـۀ تبیـین دقیقـی از       و تحلیل مفهوم عدالت پرداخته

معنـایی انصـاف    هم«طور کلی دو دیدگاه  ف و رابطۀ آن با عدالت است. در این زمینه به مفهوم انصا

  اند. مطرح» تمایز آن دو«و » و عدالت

مفهومی متمایز از عدالت معرفی شـده  منزلۀ در مباحث اخالق کاربردي معاصر، مفهوم انصاف گاه به 

تجـارت منصـفانه   ، در کتاب 2001د در سال جایزه نوبل اقتصا ة، برندجزف استیگلیتزنمونه،  اياست. بر

رعایت انصاف در تجارت خارجی را بیشینه کردن سـود فقیرتـرین کشـورها از طریـق      ۀ، الزمبراي همه

، ص 1387تز، یگلی(اسـت دانـد   یافتـه مـی   پایین بر صادرات این کشورها به کشورهاي توسـعه  ۀوضع تعرف

مثابـه    عـدالت بـه   ۀدر نظری رالز  جانبه رویکرد ري بسیاشباهت  تزیگلیاست). اصل انصاف پیشنهادي 142

 یاساسـ  ین افـراد را ضـرورت  یبرخوردارتر مند شدن کم نیز در اصول عدالت خود، بهره رالزانصاف دارد. 

ـ یکـامالً ل  یدارد که عدالت را در چارچوب کیرابرت نوزچون  یمنتقدان ،ن برداشتی. ادانست و بـر   یبرال

  ).267، ص 1388، ياصغرنند (ک یف میت تعریاساس حق مالک

ـ  ۀمثابه انصاف در صحن  لوازم عدالت به یبازشناس يبرا تزلیگیاستتالش  هنـوز بـا    ،الملـل  نیتجارت ب

  جـان سـترگ   يهـا  رغم تالش به روست.  هم رابطه عدالت و انصاف روبینه ترسیدر زم ينظر يها چالش

از انصـاف ارائـه نشـده و     یف مشخصـ یار انصاف، هنوز تعریف عدالت در چارچوب معیتعر يبرا رالز

ا عـدالت  یـ مطرح است که آپرسش مهم ن یمشخص نشده است. هنوز ا یخوب عدالت و انصاف به ۀرابط

  ؟ا انصاف مفهومی فراتر از عدالت داردیانصاف است  يبه معنا

اقتصـاد، توجـه    ةاست و فقه و حقـوق و چـه در حـوز   یس ةچه در حوز  مطالعات اسالمی يدر فضا

ـ     ۀان رابطیمفهوم انصاف و ب یبه بازشناس یچندان ـ تعر ۀآن با عـدالت نشـده اسـت. ارائ ف مشـخص از  ی

هـا   دولـت  يها يگذار استیتواند منشأ س ین بحث میست. این ينظر یتنها بحث ،انصاف در مقابل عدالت

ط نظـام  انت از آن توسـ یعدالت در نظر گرفته شود، ص ۀا الزمیمثابه مفهوم عدالت و  باشد. اگر انصاف به

ن یتـر  فراتر از عدالت در نظـر گرفتـه شـود، مناسـب     یلتیاگر انصاف فض ،است. در مقابل  الزامی یحقوق

ـ بان رعایجاد ساختار پشـت یج انصاف ایترو ياست برایس  یقـانون  يهـا  چـارچوب  یت انصـاف، طراحـ  ی

  تجارت منصفانه است. يساز انصاف و فرهنگ یتوافق
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بـه  نخسـت  آن،  يگذار استیعدالت اقتصادي و انصاف و لوازم س ۀن رابطیین مقاله به منظور تبیدر ا

در را عـدالت و انصـاف    ۀپـردازم. در ادامـه رابطـ    جایگاه انصاف در نظریات متعارف عدالت می یبررس

اقتضـائات انصـاف در رویکـرد اسـالمی     واکـاوي  بـه  را  يبخـش بعـد  کـنم و   می یبررس نش اسالمییب

  داد.خواهم اختصاص 

  قتحقي ةپيشين. ۲

به مفهوم انصاف نشده است. بحث انصـاف تنهـا بـه     یتوجه چندان ، ات عدالت با نگرش اسالمییدر ادب

  م:یکن از آنها اشاره می یمباحث عدالت مطرح شده است که در ادامه به برخ يال صورت گذرا در البه

ـ یمفاه ی، ضمن بررسمثابه قاعده عدالت به) در کتاب 1388( ياصغر  یه بررسـ م عدالت و انصاف، ب

انصـاف در حـل    ة، قاعـد یپـردازد. در نگـاه حقـوق    مـی  یو حقوق یمباحث فقه يانصاف در فضا ةقاعد

 مال مورد نزاع است. يع مساویشود و مضمون آن توز استفاده می یحقوق يدعواها

، قراردادهـا  یاسـالم  يهـا  بر آمـوزه  بنا«ند: یگو می يع کارکردین توزیی) در تب1390(  معلمیو  ییرجا

حـق و   ةن عبـارت هرچنـد از دو واژ  یـ در ا». م گردندین تنظیطرف ید بر اساس حق و انصاف و تراضیبا

 ل قرار نگرفته است.یز استفاده شده، مفهوم انصاف مورد تحلیانصاف به صورت متما

و  رالـز   جـان  يهـا  دگاهیـ د یقـ یتطب ۀسیبه مقا یعیعدالت توز يارهایمع ی) ضمن بررس1389( چیقل

 اخته است.پرد يمطهرد یشه

) در ضمن طرح شاخص تجارت در رویکرد اسالمی، مفهوم انصاف را حـد  1393( کریمیو  توکلی

تحلیل کامل و مستقلی از مفهوم انصاف و لـوازم   ،نند. در این بررسیک فاصل عدالت و احسان معرفی می

 آن در مبادالت تجاري نشده است.

مفهوم انصـاف اشـاره شـده، تحلیـل مفهـومی       و برخی دیگر از مقاالت بهمزبور هرچند در مقاالت 

گذاري آن توجه نشده است. در برخی از آثار تنها بـه برخـی    ه و به لوازم سیاستتشگدقیقی از آن ارائه ن

و  ،) تنها به مفهوم انصـاف بـه معنـاي تسـاوي    1388( اصغرينمونه،  اي. براند پرداختهاز مفاهیم انصاف 

تـوجهی   ،اند. در این مباحـث  دهکرم انصاف به معناي عدالت توجه ) تنها به مفهو1390( معلمیو  رجایی

شـود   ین مقاله تـالش مـ  یه، نشده است. در اتشگبه مفهوم انصاف به معناي مدارا که در این مقاله معرفی 

دقیـق مفهـوم انصـاف در     یتا براي حل این مشکل و تقویت ادبیات اخالق و اقتصاد اسالمی، به بررسـ 

  .یمدر تجارت مورد توجه قرار دهرا آن  يگذار استیو لوازم س زیماپردباقتصاد اسالمی 
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  متعارف نسبت به عدالت يکردهايگاه انصاف در رويجا. ۳

)، fairnessچون انصـاف (  می یآن با مفاه ۀن رابطیی)، تعjusticeن مفهوم عدالت (ییها در تب از ابهام یکی

دات یـ مختلف نسـبت بـه عـدالت، تأک    يردهاکی) است. در روfreedom( ي) و آزادequality( يبرابر

ـ      رالز  جانان، ین میم شده است. در این مفاهیبر ا یمتفاوت انصـاف   ۀدر تفسـیر خـود از عـدالت بـر مقول

  اند. داده يآزاد ۀبه مقول يشتریت بیاهم کیرابرت نوزچون  یتأکید کرد. در مقابل متفکران

آحـاد مـردم در بـرآورده شـدن      همـۀ  و استحقاق انصاف  ۀدر تفسیر مفهوم عدالت، به مقول رالز  جان

 یرفتنیپـذ  یتنهـا در صـورت   ي. از نظـر او نـابرابر  )42، ص 1379ه، یبشر( کند شان تأکید می هیپا يازهاین

ـ نه کنـد. ا یشـ ین افـراد را ب یتر بهره ، کميمند بهره ةشد اجرا يها استیاست که س ن دو ادعـا در دو اصـل   ی

  :ندا خالصه شده رالزمشهور عدالت 

  هاي اساسی (منشأ: انسان بودن)؛ . اصل برابري: برخورداري همۀ افراد از حق برابر در داشتن آزادي1

 اى که اوالً بیشـترین منفعـت را بـراى    گونه هاى اجتماعى به ابرابرىم نی: تنظيا آزادی ياصل نابرابر. 2

متناسـب بـا نظـام     ط مناسـب و ترین افراد در بر داشته باشد و ثانیاً مناصب و مشاغل تحت شـرای  بهره کم

  .هاى برابر در دسترس همگان باشد فرصت

 منـافع جامعـه در گـرو آن اسـت کـه      يکند که بقـا  یشه را دنبال مین اندیایادشده ان اصول یبا ب رالز

ـ توز از خـود  سهم شترکردنیب دنبال به اجتماع در کهرا  يافراد  طـور   بـه ، هسـتند  یاجتمـاع  راتیـ خ عی

  .)1376رالز، ( دیمان فصل و حل منصفانه

از لوازم عـدالت مطـرح شـده اسـت. بـه نظـر او،        یکی، انصاف به عنوان رالز  جانعدالت  یۀدر نظر

ـ ن ییع نهایع شود و توزین افراد توزیمنصفانه ببه طور ه ید که امکانات اولیاب حقق میت یعدالت زمان ز از ی

 يو برابـر  fairness(1ن انصـاف ( ري میـا بسـیا او، قرابت مفهـومی   ۀ. در نظریگرددانصاف خارج ن ةریدا

)equality؛کنـد  یه را در برداشـت خـود از انصـاف وارد مـ    یاول يها در فرصت ي) وجود دارد. او برابر 

  کند. ین مییمجاز تب يف نابرابریز در قالب تعریرا ن ییع نهایت انصاف در توزیگذشته از آنکه رعا

گرخواهانـه و  یرخواهانه و دیخ يها زهی، آن را با انگالزر ۀل مفهوم انصاف در نظرییدر تحل سن آمارتیا

  د:یگو زند و می وند مییپ یطرف یتر حالت ب ان عامیبه ب

شود؛ اما وجه کانونی در این میـان   هاي گوناگون متبلور می انصاف چیست؟ این اندیشۀ اساسی به شیوه

ظـات دیگـران، و بـاالخص حـذر از     ها، التفات به عالیـق و مالح  الزام پرهیز از جانبداري در ارزیابی

تـوان آن را   هایمان است، که اجمـاالً مـی   اثرپذیري از منافع و ترجیحات فردي، تعصبات یا نابهنجاري

» وضـع آغـازین  «طرفی مبتنی بر اندیشۀ ساختاري  بر الزامات بی رالزطرفی دانست. تصریح  الزامات بی
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وضعیتی فرضـی از  » وضع آغازین«کانونی دارد. وي نقش » مثابه انصاف عدالت به«اوست که در نظریۀ 

هاي فردي یا منافع خـاص خـود در    اي است که در آن اطراف درگیر، شناختی از هویت مساوات اولیه

به عبـارتی وضـعیتی مفـروض از     - » پردة جهل«میان جمع ندارند. نمایندگان آنها ناچارند در پس این 

هایی واقعی دربارة زنـدگی   دي مشخص و دیدگاهجهل گزینشی (به خصوص جهل نسبت به عالیق فر

نامد) دست به انتخاب بزنند. وضعیتی اینچنینی از جهـل   می» ترجیحات جامع«آن را  رالزآنچه را  - نیکو

  ).86، ص 1391سن، ابداعی زیربناي گزینش اجماعی اصول عدالت است (

بـارة  توافـق در  يبـرا  يضـرور  یکند که انصـاف شـرط   ید مین نکته تأکیر انصاف بر ایخود در تفس رالز

  اصول عدالت است:

ن مـورد وفـاق اسـت.    یادیبن ياست که انصاف در آن ضامن قرارها يا هیط مطلوب اولین شرایوضع آغاز

ـ ح من آشکارا بـر ا یب تصریترت نیا است. به یتین وضعیچن ةدییزا» مثابه انصاف عدالت به«عنوان  ن اسـت  ی

ـ گـر،  یتر از مفهوم د یعقالن یواحد از عدالت در صورت که مفهومی  تـر از آن خواهـد بـود کـه      ا موجـه ی

 يبنـد  ح دهنـد. رتبـه  یگر تـرج ید یه از منظر عدالت، آن اصول را بر اصولیاول یعاقل در وضع یاشخاص

  ).17، ص 1971رالز، رد (یصورت پذ یطیت آنها در چنان شرایست با لحاظ مقبولیبا م عدالت مییمفاه

آمـد.  شـمار   از عـدالت بـه   یاسـ یاصالتاً س مثابه انصاف از همان آغاز مفهومی  ه، عدالت بسنل یبنا به تحل

 يبنـد یک جامعه، به رغـم پا یگر در یکدیمردم با  يهمکار ةویش ،پردازد به آن می رالزکه  یاساس یپرسش

  ).87، ص 1391سن، است (» ین حال عقالنیقاً متعارض و در عیر، عمیباورهاي فراگ«آنان به 

 يهمسـان بـرا   يافـراد در چـارچوب آزاد   يحداکثر ي، اصل اول ناظر به آزادرالزلت در اصول عدا

ـ بن يها ياز آزاد يهمگان (برخوردار از  يدر برخـوردا  ياز برابـر  یز حـاک یـ ن) اسـت. اصـل دوم ن  یادی

ع یـ ز انصـاف در توز یـ منصفانه در دسترس به مناصب و مشـاغل) و ن  ين (برابریمع یهمگان يها فرصت

  ).92ها) است (همان، ص  نیبرخوردارتر کم يمند بهره( یمنابع عموم

، در قالـب رویکـرد قراردادگرایانـۀ او    رالـز جایگاه اصول مزبور و به ویژه مفهوم انصاف در نظریۀ 

، به این پرسش پاسخ دهد کـه  »قراردادباوري«شود. وي به دنبال آن است که از طریق برهان  تعیین می

در ایـن مسـیر وي   » ی مقبول و مورد وفـاق همگـان کـدام اسـت؟    در وضع نخستین، قرارداد اجتماع«

تـرین خیـر    متعالی«داند و از رویکرد  گرایانه را در تعیین قرارداد مردود می استفاده از رویکرد مطلوبیت

کنـد،   تحلیل مـی  آمارتیا سنگونه که  کند. با این حال، آن دفاع می» براي آحاد اعضا، به سان خیر کامل

تـوان   گرایی نیست و مـی  کته غفلت کرده که رویکرد قرارداد اجتماعی تنها بدیل مطلوبیتاز این ن رالز

هـاي   وسـیله داوري  بهره جست و بـدین  آدام اسمیتطرف  هاي دیگر از جمله مفهوم ناظر بی از قالب

  ).105عدالت را بر الزامات انصاف استوار ساخت (همان، ص 

۳۰      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

کـرد  یف انصـاف در رو یدر تعر از مشکالت مفهومی  یبرخ به رالز  جان یۀل نظریدر تحل سن ایآمارت

مفهوم انصـاف داللـت بـر     رالزمثابه انصاف،  عدالت به یۀدر نظر« :کند یز اشاره میمثابه انصاف ن  عدالت به

در انتخاب نهادها مطـرح اسـت    يکه اصول عدالت رالز یحال متصف بودن آنان)، درة اشخاص دارد (نحو

، احتماالً مفهوم نخسـت بـه مفهـوم دوم خواهـد     رالزل ی. هرچند در تحل»عادل) ينهادها ییشناسا ة(نحو

ن تا چـه حـد   یادیز بنین تماینکه ایان ایدر ب سنداند.  ز مییعدالت و انصاف را دو مفهوم متما يد، ویرس

ـ کنـد. نقـد    یکرده بود، اشاره مـ مطرح  نیا برلیزایانقد  ةدربار رالز  جانکه  پرسشیاست، به  يادیبن  نیرلب

 ،جهـان  ةعمـد  يهـا  از زبـان  یرا در برخیز ؛ن عدالت و انصاف وجود نداردین بیادیبن ین بود که تفاوتیا

 ةنمونـه در زبـان فرانسـه، واژ    اين دو مفهـوم وجـود نـدارد. بـر    یک از ایدر برابر هر  یواژگان مشخص

»justice « یسیانگل ةدارد (واژبر هر دو مفهوم داللت fair ة دارد و از واژ یآلمـان  ۀشـ یرز یبرابر انصاف ن

fagar  ةکهن مشتق شده که واژ یلمانآدر زبان faeger بـه  و فتـه از آن اسـت   رز برگیکهن ن یسیدر انگل

 ةدور یسـ یبعـد در انگل  ی(انصاف) زمان eqiityتراز  هم fair ةمطلوب و جذاب است. کاربرد واژ يمعنا

  .)108، ص 1391(سن،  )باب شد اوسط

ن یـ ک از ایهر  يز برایخاص و متما یا عدم وجود واژگانین اشکال گفت: وجود یادر پاسخ به  رالز

است کـه بـه    مردمی  يز ساختن دو مفهوم از سویمتما ةویمهم ش ۀندارد. مسئل یت چندانیاهم ،دو مفهوم

  ).108، ص 1391سن، کنند ( تکلم می یزبان

، اولـی را  »الت و انصـاف هـاي مفهـوم عـد    تفـاوت «اي با عنـوان   ) در مقاله2009(کریس کوك 

داند. به نظر او عدالت مرتبط بـا چیـزي اسـت کـه از نظـر       را ترجیحی می  و دومی  الزامی مفهومی 

، 2009گیرد که از نظر اخالقی ترجیحی است (کوك،  اخالقی الزم است و در مقابل چیزي قرار می

ر از آن است؛ چیزي اسـت  ). براي نمونه کمک خیرخواهانه از لوازم عدالت نیست، بلکه فرات1ص 

) نیـز در  1985(رالـز   جـان  که گرچه از نظر اخالقی خوب است، ما مجبور بـه انجـام آن نیسـتیم.    

جانبـه از جامعـۀ    شود که عدالت را نباید با این دیدگاه همه بخشی از کالمش این نکته را یادآور می

اید کمک خیرخواهانه قلمـداد  ، اینکه ما چه چیزي را بکوك. به نظر )1985(رالز،  خوب خلط کرد

کنیم و چه چیزي الزمۀ عدالت است، درخور تأمل است. براي نمونه، آیا ثروتمندان الـزام اخالقـی   

دارند تا بخشی از درآمدشان را در قالب مالیات بدهند تا به اعضاي فقیر جامعه کمـک شـود؟ ایـن    

هاي افراد تعیـین کـرد.    سئولیتپرسش را باید با توجه به رویکردهاي مختلف نسبت به عدالت و م

گرایـانی چـون    ) اسـت. آزادي relevanceها مفهوم بجا بودن ( ایدة کلیدي در پاسخ به این پرسش
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کنند و عدالت را با حقوق مالکیت و آزادي افراد مـرتبط   با این پیشنهاد مخالفت می روبرت نوزیک

پـذیر   توان به دالیـل موجـه، توجیـه    یها را م دانند و معتقدند وقتی حقوق رعایت شود، نابرابري می

  دانست؛ هرچند توزیع ثروت بر اساس استحقاق افراد نباشد (همان).

کنـد کـه در    یده را مطـرح مـ  ین ایف مفهوم انصاف پس از اشاره به ابهامات موجود، ایدر تعر کوك

م که ثروتمنـدان  یباشاگر ما معتقد  یکند. حت یان میفراتر از عدالت را ب انصاف مفهومی  ی،عرف يکاربردها

ـ افـراد فق شمار بسـیاري از  رمنصفانه است که یم که غییم بگویتوان به کمک به فقرا ندارند، می  الزامی ر در ی

رمنصفانه اسـت؟ مثـال   یغ ین حالتیرا دارند که چن ین تلقیا يارید. حال چرا بسنجامعه وجود داشته باش

ـ اگر ا ین است. حتدر انگلستا ینظام آموزش ،انصاف يادعابارة گر درید ح یو صـح پـذیر   هیـ ن امـر توج ی

بـاً  یآمـوزان تقر  ن دانشیم اینیب می یوقت، روند می یآموزان به مدارس خصوص باشد که ده درصد از دانش

ه را یـ ن رویـ دهنـد، ا  ج را بـه خـود اختصـاص مـی    یآکسفورد و کمبـر  يها دانشگاه يها یاز صندل می ین

مـدارس   يهـا  نـه یتواننـد هز  نش مییا والدین کند که آییتواند تع میآموز  م. کدام دانشیدان رمنصفانه مییغ

مفهوم کنترل است. فـرد   ،معتقد است که مفهوم مرتبط در بحث انصاف سیکرن کنند؟ یرا تأم یخصوص

دسـت آوردن آن انجـام نـداده اسـت،       بـه  يبـرا  يکـار  ،دهیبه او به ارث رس یکه پول هنگفت يثروتمند

ن یـ نش اینکرده که بـه والـد   يل کرده هم کاریتحص یخصوص ۀکه در مدرس يآموز که دانشگونه   همان

رو انصاف با حذف عامـل شـانس    نیا فراهم کنند. از يل بهتریط تحصیش شرایامکان را داده باشد که برا

ل موجه باشـد، انصـاف   یگاه افراد در جامعه بر اساس دالیمرتبط است. اگر اقتضائات عدالت مرتبط با جا

ن یـی ، تعیدر کنترل خودشـان، در مقابـل عوامـل شانسـ     یعوامل ۀگاه افراد است که به واسطیامرتبط با ج

کنـد کـه در آن    یاشاره مـ  یتیاند. عدالت به وضع رو عدالت و انصاف دو مفهوم متفاوت نیا شده است. از

بـر  گاه افـراد در جامعـه   یاست که در آن جا یتیانصاف وضع یاش برسد، ول یبه سهم استحقاق یهر کس

معناست کـه وقتـی بـه مقتضـاي       ). این بدان2همان، ص ن شود (ییاساس عوامل داخل در کنترل آنها تع

  محصول شانس نباشد. ،انصاف عمل شده است که جایگاه فرد در جامعه

تـوان   نمـی ، عدالت اسـت  ۀکه انصاف الزمرا  ین تلقیاز عدالت و انصاف، ا کوكف یبر اساس تعار

ل یـ دل ياسـتحقاق دارا  يم عمـل بـه اقتضـا   ییمعناست که بگو  نیمثابه انصاف بد را عدالت بهیز؛ رفتیپذ

اسـاس در   نین شـود. بـرا  یـی عوامل در کنترل افـراد تع  ۀلیموجه، مستلزم آن است که استحقاق تنها به وس

ج حاصـل از عوامـل قابـل کنتـرل     ینتا يثابه انصاف عمل شود، نابرابر عدالت به  يکه به مقتضا يا جامعه

  ).3همان، ص از انصاف ارائه داد ( یاتیعمل د مفهومیین چارچوب بای. در اباشد

۳۲      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

گونه که  زاست؛ زیرا همان )، انصاف را یکی از اصول عدالت دانستن مشکل2009( کوكبه نظر 

گرایـی   هاي حاصل از عوامل خارج از کنترل افراد، مسـتلزم مسـاوات   نشان داده، رد نابرابري کوهن

نیـز رویکـرد    رالزشود.  موجب از بین رفتن انگیزة افراد توانمند و مستعد میگرایی  است و مساوات

هـاي نـابرابري را    مثابه انصـاف، برخـی از جنبـه    پذیرد و در نظریۀ عدالت به گرایانه را نمی مساوات

هـا در موقعیـت اولیـه در پـردة جهـل پذیرفتـه        پذیرد؛ زیرا او معتقد است که برخی از نابرابري می

به اعتقاد او اگر استعداد افراد را در نظر نگیریم و به آن پاداش ندهیم، منافع جامعه تـأمین  شوند.  می

تفسیري  رالزها به سود جامعه است. با این حال،  پذیرند که این نابرابري رو افراد می این شود. از نمی

  دهد. مشخص از عناصر خارج از کنترل که الزمۀ تعریف انصاف است ارائه نمی

کند، بـه نظـر    ابهامات موجود در تعریف انصاف را هویدا می رالزبه دیدگاه  کوكنقد  هرچند

نگاهی متفاوت به انصاف دارد. وي انصاف را در قالب تأمین نیازهاي اولیـه و پایـه    رالزرسد  می

باید حداقلی از رفاه براي همۀ افراد  معناست که در وضعیت منصفانه می کند. این بدان  ترسیم می

گونه کـه   دهد. همان دلیلی براي ضرورت تأمین این حداقل ارائه نمی رالزعه تأمین شود. البته جام

شود و  ، نیاز به منزلۀ یکی از عوامل استحقاق پذیرفته می شود، در بینش اسالمی در ادامه اشاره می

ن حال هنـوز  تواند رفع نابرابري تا سرحد تأمین نیازهاي اساسی را توجیه کند. با ای این عامل می

  هاي مجاز ضروري است. نیاز به ارائۀ مالکی براي تعیین سطح نابرابري

  ينش اسالميشناسي انصاف در ب مفهوم. ۴

  :شده است یاز انصاف معرفپرشماري م ی، مفاهینیدر متون د

  ؛عدالت ذکر شده است يبه عنوان هم معنا یانصاف گاه. 1

  ؛ف آمده استیتنصا یه یموارد انصاف به مفهوم تسو یدر برخ. 2

  یابد. رود و با اخالق پیوند می عرفی از انصاف معرفی شده که فراتر از عدالت می  . در مواردي نیز مفهومی3

انـد   ف کـرده یاز عـدالت توصـ   ر سـوم، انصـاف را احسـاس مبهمـی     یـ ن تعبییدانان در تب از حقوق یبرخ

  ).1349، ص 2، ج 1349ان، یکاتوز(

  لتمثابه عدا  انصاف به. ۴- ۱

از  یعـدالت قلمـداد شـده اسـت. در ادامـه بـه برخـ        يمعنـا  ن واژه همیانصاف، ا ياز کاربردها یکیدر 

  شود: مثابه عدالت اشاره می  انصاف به ة،واژ يها استفاده
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؛ که در آن خداوند ما را به عـدل و  »إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسانِ«سورة نحل  90در تفسیر آیۀ 

 تفسـیر عیاشـی  ن فرا خوانده، عدالت به مفهوم انصاف گرفته شـده اسـت. بـراي نمونـه، در     احسا

نقل شده که حضرت عدالت را به معناي انصاف و احسـان را بـه معنـاي     روایتی از امیرالمؤمنین

  اند: تفضل دانسته

نگـى،  در موضـوع مـروت (مردا   قاضى گوید: جمعى از یـاران امیرالمـؤمنین   تیمى عمرو بن عثمان

وگو پرداخته بودند که حضرت تشریف آورد. فرمـود: چـرا آن را از    دلى) با هم به گفت جوانمردى، نرم

إِنَّ «  اید؟ عرضه داشتند: یا امیرالمؤمنین! در کجاست؟ فرمود: در قول خداى عزّ و جـلّ:  قرآن فرا نگرفته

دهد عدل و احسـان را شـیوة خـود     د به شما دستور مى)؛ خداون90(نحل: »  والْإِحسانِ  اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ

باشـد   و رعایت حق، و احسان بخشش و تفضـل از حـق خـویش مـى      سازید. پس عدل همان انصاف

  ).126، ص 2، ج 1377بابویه،  ابن(

؛ حسان بـاالتر از عـدل اسـت   اد: یگو سورة نحل می 90ۀ یدر تفاوت عدل و احسان در آ یراغب اصفهان

شـود و اگـر زیـاد     که به چیزى یا حقّى که کم است افزوده مـى  ادادن، به این معن  انصافزیرا عدل یعنى 

(راغـب  شـود   حسان چیـزى اسـت کـه بیشـتر از آنکـه الزم اسـت داده مـى       اولى  ؛شود ست گرفته مىا

، واالسـم:   : العـدل  اإلنصـاف «وارد شـده:   قاموس المحـیط . در کتاب )493، ص 1، ج ق1412اصفهانی، 

کند کـه   یز نقل مین يجوهراز  راغب). 200، ص 3ج ق، 1412فیروزآبادي، » (نصفۀ محرّکتینالنصف وال

آمـده اسـت:    مصـباح المنیـر  در کتاب  ).178، ص 8ق، ج 1404مجلسی، انصاف به مفهوم عدل است (

» بر اسـاس عـدالت و قسـط عمـل کـردم      یعنی ،به انصاف عمل کردم یشود در حق کس گفته می یوقت«

 ).608، ص 2ق، ج 1425فیومى، (

معنـاي   انصاف را به مفهوم توزیع مساوي و آن را هم شرح اصول کافیدر کتاب صدرالمتألهین 

شرح اصـول  نیز در  مالصالح مازندرانی). 511، ص 1 ، ج 1383المتألهین،  صدرعدل دانسته است (

شـود   فته مـی ، انصاف را معادل عدل و تساوي دانسته است. از نظر او وقتی گروضۀ کافیو  کافی

قاضی بین دو طرف دعوا به انصاف عمل کرد، یعنی به عدالت رفتار کرد و میـان آن دو در مجلـس   

وارد شده که انصاف در معامله، به  محاکمه به شکلی یکسان عمل نمود. در روایتی از امام صادق

ت ببـرد  معناي این است که فرد از طرف معاملـه بـه همـان میزانـی کـه بـه او نفـع رسـانده منفعـ         

حمیه نیز ضد انصاف است که به معنـاي تجـاوز از عـدالت     ).351، ص 1ق، ج 1382مازندرانى، (

هم تفسیر مشابهی از  ریاض السالکین). صاحب کتاب 74، ص 1ق، ج 1406کاشانى،  فیضاست (

 ).61، ص 3ق، ج 1409کبیر مدنى، انصاف دارد (

۳۴      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

شده که مالکـی از عـدالت اسـت. در     در مباحث حقوقی گاهی از انصاف به مفهوم تنصیف یاد

این اصطالح، انصاف یکی از اصول حقوق است که در صورت بروز اختالف، از جمله اختالفـات  

گیـرد   تجاري میان طرفین معامله، براي رفع منازعۀ ارجاعی به قاضی یا داور مورد استناد قـرار مـی  

دالت و انصاف به عنوان معیـاري  فتاوا و احکام فقهی، گاه به اصل ع ). در87، ص 1388(اصغري، 

که مالی مخلـوط بـه حـرام باشـد و مقـدار آن مشـخص        شود. براي نمونه هنگامی شرعی استناد می

 نباشد، حکم به تنصیف شده است.

(مصـباح   اصل هفتم تعامل با مردم قلمداد شـده اسـت   ،عدالت و انصاف از امام صادق یتیدر روا

ظهـور در   ،اند ک اصل آمدهین دو در مجموع به عنوان یات ایروان ی. چون در ا)6ق، ص 1400الشریعه، 

 سان دارند. کی ن دارد که مفهومی یا

 در برخی از روایات، انصاف مالك عدالت معرفی شده است. براي نمونه، در روایتی از امیرالمـؤمنین 

روش آن است که با مـردم  ترین  ؛ عادالنه»اعدل السیره ان تعامل الناس بما تحب ان یعاملوك به«آمده است: 

، ح 432، ص 2، ج 1373آمـدي،   (تمیمـی گونه با تو رفتـار شـود    اي رفتار کنی که دوست داري آن به گونه

اي کـه مـایلیم آنهـا بـا مـا       . با توجه به اینکه در روایات دیگر، انصاف به معناي رفتار با مردم به گونه)3170

که تحقق عدالت منوط به رعایت انصاف (فـرد هرچـه بـراي     رفتار کنند، آمده است، الزمۀ این امر آن است

 پسندد، براي دیگران هم نپسندد) است. پسندد یا هر چه را براي خود نمی خود می

  يمثابه برابر انصاف به. ۴- ۲

ن مفهوم، انصـاف  یف و مساوات است. در ای، تنصيف آن به برابریانصاف، تعرکاربردهاي گر از ید یکی

 يمعناسـت کـه ممکـن اسـت در مـوارد       ن بـدان یـ سـت. ا ین یکیت حق یبه مفهوم رعاالزاماً با عدالت 

  شود: ارائه می يمثابه برابر  از کاربرد انصاف به يباشد. در ادامه شواهد يعدالت، عدم تساو يمقتضا

  سد:ینو ن انصاف و عدل مییدر تفاوت ب هیغولمعجم الفروق الصاحب کتاب 

ـ غ ینصف عطا کردن است و گاه يبه معنا یدل گاهانصاف به مفهوم دادن نصف است و ع . ر آن اسـت ی

ند مـورد  یگو نمی یند در مورد او عدالت مراعات شد؛ ولیگو شود می دست دزد قطع می ید که وقتینیب نمی

 .)80ق، ص 1412 ي،ریو جزا يعسکر( انصاف قرار گرفته است

ـ  لت عمل میعدا يبه مقتضا یامت در حسابرسیوارد شده که در روز ق یثیدر حد در حکـم و   یشود، ول

ن بدان مفهوم است کـه  ی. ا)250، ص 1ق، ج 1410، کراجکى( شود انصاف عمل می يمجازات به اقتضا

  فر است.یگذشت و مسامحه در ک ینوع یانصاف فراتر از عدالت است و مقتض



   ۳۵  شناسي انصاف در اخالق تجاري اسالمي مفهوم

از اصول حقوق است که در صورت بروز اخـتالف، از جملـه    یکی، انصاف یدر اصطالحات حقوق

ا داور مـورد اسـتناد قـرار    یـ  یبـه قاضـ   یرفع منازعه ارجـاع  ين معامله، برایان طرفیم ياختالفات تجار

، گاه بـه اصـل عـدالت و انصـاف بـه عنـوان       یدر فتاوا و احکام فقه ).94، ص 1388، ياصغررد (یگ می

آن مشـخص   مخلوط به حرام باشـد و مقـدار   یکه مال نمونه، هنگامی ايشود. بر استناد می یشرع ياریمع

 ف شده است.ینباشد، حکم به تنص

  است. يتجار يدر دعاو يع مساویها و حکم به توز نسبت به فرصت يکرد برابرین رویا ۀالزم

  انصاف به مفهوم مدارا. ۴- ۳

در برخی از کاربردها، انصاف به مفهوم رفتار همدالنه، توأم با مدارا و مسامحه معنا شـده اسـت.   

طلبـی (نفـع    عایت انصاف مستلزم نوعی همـدردي و کاسـتن از نفـع   در این برداشت مفهومی، ر

شخصی) است. در نظر گرفتن منافع افراد ضعیف و ناتوان، از مصـادیق مهـم ایـن نـوع انصـاف      

است. در این برداشت از انصاف، بر ویژگی مظلوم بودن طرف مقابل تأکید شده است. در برخی 

خورد که در ادامه بـه   مفهوم از انصاف به چشم می از روایات، به ویژه روایات باب تجارت، این

  شود. برخی از آنها اشاره می

ـ   عـدالت عمـل مـی    يبه مقتضا یامت در حسابرسیوارد شده که در روز ق یثیدر حد در  یشـود، ول

ـ . ا)250، ص 1ق، ج 1410(کراجکى شود انصاف عمل می يحکم و مجازات به اقتضا ن بـدان مفهـوم   ی

  فر است.یگذشت و مسامحه در ک ینوع یعدالت است و مقتض است که انصاف فراتر از

که در کوفـه بودنـد هـر روز      هنگامی یکند: امام عل نقل می از امام باقر یثیدر حد ینیکلمرحوم 

گـروه   يفرمودنـد ا  گشتند. حضرت همواره بـه اهـل بـازار مـی     کوفه بازار به بازار می يصبح در بازارها

ـ یکلد (یت کنید و در حق مظلومان انصاف را رعایز کنیران پرهگیتاجران، از ظلم کردن به د ، ج 1407، ین

  ).151، ص 5

 شـعبه  ابـن ( دا کننـد ید تا مردم به شما اعتماد پیند با مردم باانصاف برخورد کنیفرما می رسول اعظم

 ند بـا دشـمنانتان بـا   یفرما می يگریت دیدر روا ن رسول مکرم اسالمی. همچن)215ص ، 1380، حرانی

ـ ن . امـام صـادق  )503(همان، ص  دیاند، در گذر که به شما ظلم کرده ید و از کسانیانصاف عمل کن ز ی

 .)5ص ق، 1400، هعیمصباح الشر( گران عنوان داشتندیت عدالت و انصاف را از اصول معامله با دیرعا

 »محروم نفرمـا  خداوندا مرا از انصافت«ند: یفرما می صحیفۀ سجادیه ياز فرازها یکیدر  امام سجاد

 یدر مـورد کسـان  «سـد:  ینو می میسل بن مخنفبه  ن حضرتیصف ۀدر واقع .)74 ص ه،یفه سجادی(صح

۳۶      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

ت نما و بـه آنهـا   یعدالت بر آنها حکم کن، و به نفع آنها انصاف را رعا يل دارند، به مقتضایکه به تو تما

 .)104 ، صق1404 مزاحم، نصربن( »کن یکین

فرمایـد: آنـان را کـه بـه سـمت شـما        دربارة مردم بصره می عباس ابنامیرالمؤمنین در نامه به 

). ظاهر این فـراز از  105، ص تمایل دارند، با مراعات عدل و انصاف و نیکی تشویق کن (همان

این است که عدل، انصاف و احسان به یک معنا نیستند. چون واژة عدل بـا   کالم امیرالمؤمنین

هایی دارد که طرف مقابل مقصر اسـت.   ژه ظهور در قضاوتحرف اضافۀ علی آمده است، این وا

واژة انصاف نیز با حرف اضافۀ الم آمده است که عمدتاً ناظر به مواردي است که براي اخذ حق 

شود. شاید بتوان گفت که آمدن احسان پس از انصـاف، نـاظر بـه ایـن      کسی به سود او حکم می

  است که احسان یکی از لوازم انصاف است.

والی مصـر، رعایـت انصـاف در مـورد      بکر ابی محمدبنخطاب به  هدنامۀ امیرالمؤمنیندر ع

کسانی که به ایشان ظلم شده و رعایت عدالت در مورد اهل ذمه توصـیه شـده اسـت. حضـرت     

با اهل ذمه به اقتضاي عدالت عمل کن، با مظلوم به انصاف، با ظالم بـا شـدت، و بـا    «فرماید:  می

» دهـد  توانی نیکوکاري کن که خداوند نیکوکاران را پاداش می کن و تا میمردم به گذشت رفتار 

 ).141، ص 1ق، ج 1410ثقفی، (

ـ از عـدالت در مقـام تطب   ف انصاف، آن را به احساس مبهمی یدانان در تعر از حقوق یبرخ ق قواعـد  ی

انون را بـر  ح قـ یل و تصحیتکم ۀفین چارچوب، انصاف وظیاند. در ا بر موارد خاص اطالق کرده یحقوق

د به سراغ انصاف رفـت کـه همـان عـدالت برتـر      یبا منطقۀالفراغا یعهده دارد و در موارد سکوت قانون 

 سد:ینو ن برداشت مییت ایدر تقو انیکاتوزاست. 

ـ یکند که مد یتر است. عدالت حکم م کیوند انصاف با اخالق نزدیپ  یگـاه  یون به عهد خود وفا کند، ول

ـ ا از میسته دهند، یاو را مهلت شا ن است کهیانصاف ا يداور ـ زان طلـب بکاهنـد. پـس در ب   ی ان مفهـوم  ی

 يعدالت است، تا از لغزش آن بکاهد، و بر سـرعت و اسـتوار   یدست توان گفت: انصاف چوب انصاف می

  ).81، ص 1388 يبه نقل از اصغر 280، ص 2، ج 1349ان، یکاتوزد (یفزایش بیها گام

کنـد. بـه نظـر او،     ید مـ یـ ت عنصر وجـدان تأک یبر اهم ،وم از انصافن مفهین اییدر تب يلنگرود يجعفر

 يرود. بـه نظـر او برابـر    بـه کـار مـی    يو خارج از محور برابـر  يبرابر یاصطالح يانصاف در دو معنا

 يا نباشد. در مفهوم دوم، انصاف خارج از محور برابـر ی) باشد يمقدار يف (برابریتواند همراه با تنص می

ن نـرخ عادالنـه   ییچون تع يدر موارد يریگ میت اقتضائات وجدان در تصمیمستلزم رعارود و  به کار می

 ، واژه انصاف).1، ج 1386، يلنگرود يجعفر( استبها  ل اجارهیو تعد



   ۳۷  شناسي انصاف در اخالق تجاري اسالمي مفهوم

 یین علت غـا آداند که در  عدالت برتر می ی، انصاف را نوعنیات معصومیبا ارجاع به روا ياصغر

شـود   ط، موجب اقنـاع وجـدان در مـوارد خـاص مـی     یو شرا و با توجه به اوضاعاست قسط و عدالت 

ـ ه ایــدر توج ي). و85، ص 1388 ي،اصـغر ( قلمــداد » equity«ر از انصـاف کــه آن را معـادل   ین تفســی

ق، ج 1407کلینـی،  ( م دو لباس مـورد نـزاع  یتقسبارة در چون قضاوت امام صادق يبه شواهد ،کند یم

کنـد   یمـ اسـتناد   3نـان  يهـا  ع درآمد حاصـل از قـرص  یدر توز نیرالمؤمنیو قضاوت ام 2)422، ص 7

 ).86- 85(همان، ص 

  عدالت، انصاف و احسان ةرابط. ۵

؛ بـه فهـم   »و الْإِحسانِ و ایتاء ذي القربـی   إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ«نحل  ةسور 90 ۀاز آی عالمه طباطبائیتفسیر 

ایشان، عدالت در ایـن آیـه بـه معنـاي تسـاوي در      ند. به نظر ک عدالت، انصاف و احسان کمک می ۀرابط

ـ   ، عالمه طباطبائیبه نظر تالفی است.  ان اهللا یـامر بالعـدل و   « ۀاین نحو از عدالت همان اسـت کـه در آی

اگر خیـر اسـت خیـر، و اگـر شـر       :چون عدل به معناى مساوات در تالفى است ؛منظور است» االحسان

یرى را با خیرى بیشـتر از آن تالفـى کنـى، و شـرى را بـه      است شر، و احسان به معناى این است که خ

که مورد حاجت مـا بـود. ایـن گفتـار بـا       راغباین بود آن مقدار از کالم  .ىیگو  پاسخشرى کمتر از آن 

روى و اجتنـاب از دو   گوینـد: عـدالت میانـه    معروف است که مى اي گشتش به جملهازتفصیلى که داده ب

 ؛معنـاى اصـلى   ۀى است، و این در حقیقت معنا کردن کلمه است به الزمسوى افراط و تفریط در هر امر

مساوات میان امور است به اینکه به هر امرى آنچه سزاوار است بدهى تـا   ۀاقام ،عدالت زیرا معناى اصلىِ

پـس عـدالت در    .امور مساوى شود، و هر یک در جاى واقعى خود که مستحق آن است قرار گیرد ۀهم

که به آنچه حق است ایمان آورى، و عدالت در عمل فردى آن است که کارى کنى کـه   این است ،اعتقاد

پیروى هواى نفس انجام نـدهى، و عـدالت   ه سبب بدبختى است ب ۀسعادتت در آن باشد، و کارى که مای

در مردم و بین مردم این است که هر کسى را در جاى خود که به حکـم عقـل و یـا شـرع و یـا عـرف       

ـ   ه سبب نیکوکار را ب. قرار دهىمستحق آن است  ش ا بـدي ه علـت  احسانش احسان کنـى، و بـدکار را ب

  ل نشوى.یعقاب نمایى، و حق مظلوم را از ظالم بستانى و در اجراى قانون تبعیض قا

مـا بـراى   زیـرا   ؛گردد که عدالت همیشه مساوى با حسـن، و مـالزم بـا آن اسـت     از اینجا روشن مى

ل نیستیم، و قرار دادن هر چیـزى  یسویش جذب شود قاه ن میل کند و بحسن، معنایى جز آنچه طبع بدا

چیزى است کـه انسـان متمایـل     ،ى که سزاوار آن است از این جهت که در جاى خود قرار گرفتهیدر جا

کنـد، و   مخالف آن را مرتکب شود عذرخواهى مـى  آن اعتراف دارد، و اگر احیاناً آن است، و به خوبىِبه 

۳۸      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

هر چند کـه مـردم در مصـداق آن بـا هـم اخـتالف       ؛ دکنن نمیفراد انسان در آن اختالف حتى دو نفر از ا

  و لیکن این اختالف ناشى از اختالف در روش زندگى ایشان است.؛ هم اختالف دارندبسیار دارند، و 

در کالم خـود اعتـدا و سـیئه را عـدالت خوانـده، و ایـن        راغبشود که  این معنا روشن مىهمچنین 

دیگرى است، براى آن دیگـرى اعتـدا    ۀاى که کیفر اعتدا و سیئ زیرا اعتدا و سیئه؛ سامحه نیستخالى از م

ل یروى و از خصـا  پیمودن راه وسـط و میانـه   ،دهد کیفرش می چنیناما نسبت به کسى که ؛ و سیئه است

ـ  ؛ پسندیده است رار چون او با این عمل خود میان خوب و بد فرق گذاشته و هر یک را در جاى خـود ق

  پس نسبت به او تجاوز و بدى نیست. است؛ داده

نفسه و یکى عدالت  یکى عدالت انسانى فى است:دو قسم  رر حال عدالت هرچند که به پس به

عدالت اجتماعى، و نیز هرچنـد لفـظ عـدالت    و دیگري  یکى عدالت فردىیعنی نسبت به دیگران، 

آیه این است که مراد از عدالت، عدالت لیکن ظاهر سیاق  ،شود میمطلق است و شامل هر دو قسم 

رفتار شود که مسـتحق  چنان اجتماعى است، و آن عبارت از این است که با هر یک از افراد جامعه 

ى جاى داده شود که سزاوار آن است، و این خصلتى اجتماعى است که فرد فـرد  یآن است و در جا

دهد هر یک از افراد اجتمـاع   بحان دستور مىبه این معنا که خداى س ؛ندا مور به انجام آنأمکلفین م

پس هم فـرد فـرد   . شود که امر متعلق به مجموع نیز بوده باشد آن این مى ۀعدالت را بیاورد، و الزم

ایـن بـدان    دار زمـام آن اسـت.   ند، و هم جامعه کـه حکومـت عهـده   ا مور به اقامه این حکمأممردم 

میزان خوبی او را پاسخ دهید. این تعریف با   ه همانمعناست که اگر کسی به شما خوبی کند، باید ب 

مفهوم عدالت استحقاقی، یعنی اعطاي حق هر فرد به او نیز سازگار است؛ چراکـه میـان دو طـرف    

اشتر، نرخ عادالنـه    امیرالمؤمنین در نامۀ خود به مالک 4.استحقاق برابري رعایت تساوي شده است

). 53البالغـه، نامـه    یک از دو طرف اجحاف نشود (نهج به هیچداند که در آن  در مبادله را نرخی می

  عدم اجحاف به معناي برابري عواید هر دو است.

  نویسد: فوق مییاد شده  ۀاحسان در ذیل آی ةدربار عالمه طباطبائی

؛ احسان به غیر است نه اینکه فرد کار را نیکو کند، بلکه خیر و نفع را به دیگران برسـاند  ،مقصود از احسان

آن هم نه بر سبیل مجازات و تالفی؛ بلکه خیر دیگران را با خیر بیشتري تالفی کند و شـر آنـان را بـا شـر     

  ).479، ص 12، ج 1374(طباطبائی، کمتري مجازات کند، و نیز ابتدا و تبرعا به دیگران خیر برساند 

 ،. در احسـان جبرانـی  نـد ا هتفکیک شداز هم دو نوع احسان جبرانی و ابتدایی  ،از احسان عالمهدر تفسیر 

ولی احسـان ابتـدایی جـایی     ؛دده یا شر او را با مجازات کمتر پاسخ می، فرد خیر دیگري را با خیر بیشتر



   ۳۹  شناسي انصاف در اخالق تجاري اسالمي مفهوم

توجـه بـه تشـکیکی بـودن احسـان را       ۀبندي زمین رساند. این تقسیم است که فرد ابتدا به دیگري خیر می

همان میزان مقتضاي عدالت و جبـران بیشـر از آن    ، جبران خیر بهعالمهآورد. بر اساس تفسیر  فراهم می

مقتضاي احسان است. اگر انصاف را به معناي مـدارا در معـامالت بگیـریم، انصـاف مقتضـی حـدي از       

کاهـد و   گرفـت مـی   نمونه از میزان سودي که بر اساس عرف بازار باید مـی  اياحسان است؛ زیرا فرد بر

  ي تالفی خیر به میزان بیشتر است.گیرد. کاستن از سود به معنا سود کمتري می

اگر انصاف را در قالب تالفی خیر به میزان بیشـتر بگیـریم، ایـن مفهـوم عرفـاً شـامل احسـان        

دانیم که فروشـنده کـاالیش را    شود. به طور معمول ما این امر را مقتضاي انصاف نمی طرفه نمی یک

انصـاف را بـه معنـاي تخفیـف در      بدون دریافت بهایش (مجانی)، یا به قیمت خرید بفروشد؛ بلکه

  گیریم. دریافت سود می

از مفـاهیم دیگـري همچـون     ،طرفه براي احسان تبرعی و یک در آیات قرآن و روایات معصومین

طرفـه (بـدون    مواسات، تصدق و یا ایثار استفاده شده است. در آیات قرآن مجید، گاهی از بخشـش یـک  

) بـا عنـوان   45؛ مائـده:  92)، قصاص و دیه (نساء: 280: تدارك طرف مقابل) همانند بخشش بدهی (بقره

  تصدق یاد شده است:

»رٌ لَکُمقُوا خَیدأَنْ تَصرَةٍ وسیرَةٌ إِلَى مرَةٍ فَنَظسإِنْ کَانَ ذُو ع؛)280 (بقرة: »و  

  ؛)92 (نساء:» لَى أَهله إِالَّ أَنْ یصدقُواومنْ قَتَلَ مؤْمنًا خَطَأً فَتَحرِیرُ رقَبۀٍ مؤْمنَۀٍ ودیۀٌ مسلَّمۀٌ إِ«

»      األُذُنَ بِـاألُذُنِ وو بِـاألَنف األَنـفنِ وینَ بِـالْعـیالْعبِـالنَّفْسِ و ا أَنَّ النَّفْسیهف هِملَینَا عکَتَبـنِّ   وـنَّ بِالسالس

کَفَّار وفَه قَ بِهدنْ تَصفَم اصصق رُوحالْجو؛)45 مائدة:( »ةٌ لَه  

  ).75 :ه(توب» ومنْهم منْ عاهد اللَّه لَئنْ آتَانَا منْ فَضْله لَنَصدقَنَّ ولَنَکُونَنَّ منْ الصالحینَ«

، برادران ایشان هم تقاضاي وفاي کیل (عدالت: جبران مساوي بضـاعه)  در داستان حضرت یوسف

  دند.کرو هم تصدق (بخشش) 

ف لَنَـا الْکَیـلَ وتَصـدقْ    لَما دخَلُوا علَیه قَالُوا یا أَیها الْعزِیزُ مسنَا وأَهلَنَا الضُّرُّ وجِئْنَا بِبِضَاعۀٍ مزْجاةٍ فَأَوفَ«

 ).88 (یوسف:» علَینَا إِنَّ اللَّه یجزِي الْمتَصدقینَ

ت براي اشاره به بخشش اموال بـه دیگـران اسـتفاده شـده     مواسا ةنیز از واژ در روایات معصومین

  خوانیم: می نمونه، در روایتی از امام صادق اياست. بر

ء إِلَّـا رضـیت    سید الْأَعمالِ ثَلَاثَۀٌ إِنْصاف النَّاسِ منْ نَفْسک حتَّى لَا تَرْضَـى بِشَـی    یقُولُ: «قال الصادق

اسومو ثْلَهم مالْأَخَلَه الٍ  اتُکلَى کُلِّ حع کْرُ اللَّهذ الِ وی الْمز هسـتند: انصـاف در   یـ ن اعمال سه چی؛ بهتر»ف

۴۰      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

؛ مواسات برادرانتـان بـا   يگران هم بپسندید ي، برايپسند خود می يکه به آنچه برا يا حق مردم به گونه

  ).144ص  ،2 ق، ج1407، ینیکلاد خدا در همه حال (یمالتان و 

  و به معناي بخشش به دیگران به کار رفته است.، روایت، مواسات به مفهومی غیر از انصافین ادر 

سـورة   9 ۀایثار به عنوان نهایت بخشش و ازخودگذشتگی یاد شده است. در آی ةدر آیات قرآن از واژ

ي اي تلقی شده که در آن بخشـنده از طـرف مقابـل هـیچ انتظـار      طرفه ایثار به معناي بخشش یک ،حشر

آیـه  این  .»ویؤْثرُونَ علَى أَنْفُسهِم ولَو کَانَ بِهِم خَصاصۀٌ ومنْ یوقَ شُح نَفْسه فَأُولَئک هم الْمفْلحونَ«ندارد: 

کنـد کـه    را بیان مـی  و امام حسن و حسین ، حضرت فاطمه، امیرالمؤمنینحکایت انفاق پیامبر

  توالی به یتیم، اسیر و مسکین بخشیدند.غذاي افطاري خود را سه روز م

دهـد کـه    نقـل شـد، نشـان مـی     تأمل در مالك انصـاف در روایتـی کـه از امـام صـادق     

دستورالعملی که براي انصاف مطرح شده (گذاشتن خود به جاي دیگري) با مفهوم انصاف بـه  

جاي دیگـري   معناي مدارا (کاستن از میزان نفع خود) سازگار است؛ زیرا فردي که خود را به

گذارد، هم مایل نیست که حق مسلمش توسط دیگري پایمال نشود (عدالت اسـتحقاقی) و   می

هم مایل است که دیگري نسبت به او مدارا کند و در معامله با مسامحه و گذشت عمل نماید؛ 

رسد کـه ایـن دسـتورالعمل بـه سـختی مقتضـی        مثالً در معامله به او تخفیف بدهد. به نظر می

گـذارد، بـه دنبـال     ، تصدق یا ایثار باشد. هنگامی که فرد خود را جاي طرف مقابل میمواسات

این نیست که فروشنده مالش را مجانی در اختیار او بگذارد و یا سود نگیرد؛ بلکه تقاضـاي او  

  بیشتر تخفیف در سود است.

رسد،  ثار نمیبا توجه به اینکه انصاف به معناي مدارا مستلزم نوعی احسان است که به حد ای

، احسـان شـامل   »إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسـانِ «سورة نحل  90توان عنوان داشت که در آیۀ  می

شود. احسان حداقلی در یک معامله مستلزم کاستن از سـود،   طیف وسیعی از ازخودگذشتگی می

کـه گفتـه     گونـه  ست. همانو احسان حداکثري مستلزم نگرفتن سود و یا حتی نگرفتن بهاي کاال

از احسان حداکثري بـا عنـاوینی    شد، در دیگر آیات قرآن مجید و همچنین روایات معصومین

اسـاس احسـان بـه عنـوان ارزشـی       یاد شده اسـت. بـراین  » ایثار«و » تصدق«، »مواسات«همچون 

د) آغـاز  اي است که از انصاف به معناي مدارا (کاستن از نفـع خـو   اخالقی، داراي طیف گسترده

طلبانه، مستلزم نوعی ازخودگذشتگی و احسـان   رو هرچند کاستن از مطالبات نفع این شود و از می

  رسد. است، این میزان ازخودگذشتگی به حد ایثار نمی



   ۴۱  شناسي انصاف در اخالق تجاري اسالمي مفهوم

 . گستره مفهومی عدالت و احسان1 جدول

  انواع  مفهوم   ارزش اخالقی

  تساوي در تالفی  عدالت
  تالفی خیر (قیمت عادالنه)تساوي در 

  تساوي در تالفی شر (مجازات عادالنه)

  تالفی به خیر بیشتر  احسان

  مدارا و کاستن از سود خود - انصاف

  بخشیدن - مواسات، تصدق

  رغم نیاز خود) نهایت بخشش (علی - ایثار

   کرد اسالميياقتضائات انصاف در رو. ۶

ت منصـفانه  ین وضـع یـی تع يمشخص برا ياریمع ۀارائ  ،د اسالمیکرین اقتضائات انصاف در روییتع يبرا

عـدالت   يمعنا انصاف متفاوت است. اگر انصاف هم یک از معانی ار در هرین معین اییاست. تع يضرور

ـ  یم، تفاوتیریبگ یعدالت استحقاق يباشد و عدالت را به معنا ن اقتضـائات عـدالت و انصـاف وجـود     یب

ت یـ عدالت همـان رعا  يم، مقتضایاز لوازم عدالت بدان یکیا یمعنا و  هم که انصاف را یندارد. در صورت

است که افـراد از حـق برابـر برخوردانـد. در مقابـل، در دو       ییها نهیز ناظر به زمیحقوق است و انصاف ن

  ت متفاوت است.یوضع ،گر انصافیاستعمال د

انصـاف را   ۀتوان الزم رد و میوجود ندا یمشکل چندان ي،برابر ير اقتضائات انصاف به معنایدر تفس

ـ مثابـه انصـاف ن    کرد عدالت بهیاست که در رو ن همان مفهومی یف دانست. ایو تنص يتساو ز در قالـب  ی

، اسـت   هـا در عمـل بـه چـه مفهـومی      فرصـت  ينکه برابریها مطرح شده است. البته در ا فرصت يبرابر

  ن بحث خارج است.یوجود دارد که از مجال ا یابهامات

ـ اسـت. در روا  یل و بررسیازمند تحلیمثابه مدارا ن ن اقتضائات انصاف بهییاما تب کـه انصـاف بـه     یاتی

تعصـب گرفتـه شـده     يت بـه معنـا  ین واژه در مقابل حمیز از عدالت مطرح شده، ایمتما عنوان مفهومی 

، کلینـی انـد (  وارد شده که حضرت تعصب را ضد انصاف قلمداد کـرده  از امام صادق یتیاست. در روا

که افراد از تعصب نسـبت بـه    بدای میتحقق  یمعناست که انصاف زمان  ن بدانی. ا)20، ص 1ق، ج 1407

  رند.یز در نظر بگیگران را نیخود رها شوند و منافع د ینفع شخص

گونـه بیـان    گونه که گفته شد، در برخی از روایات به صورت ضمنی معیار انصاف ایـن  همان

. امـام  )144، ص 2، ج پسندد، براي دیگران نیز بپسندد (همان یشده که فرد هر چه براي خود م

کند و رفتـار   اندازندگان جنگ جمل به همین معیار انصاف اشاره می نیز هنگام شماتت راه علی

در روایت نقل شـده   کند. و همسرانشان را خالف انصاف قلمداد می عایشهدوگانۀ آنها نسبت به 

۴۲      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

، زنان شما همراهتان هسـتند؟ گفـت: نـه.    طلحهد و فرمود: اى کر طلحهرو به  که امیرالمؤمنین

اش اسـت، و او را در   اید که در کتاب خدا جاى او نشسـتن در خانـه   فرمود: شما سراغ زنى رفته

ایـد؟! بـا    هـا حفـظ کـرده    ها و حجله اید، و همسران خود را در خیمه معرض دید مردم قرار داده

ایـد و   هـا نشـانده   اید که زنان خـود را در خانـه   فتار نکردهر  نسبت به خودتان به انصاف پیامبر

که خداوند دستور داده که همسران آن حضرت جز از  حالى اید، در را بیرون آورده همسر پیامبر

  پشت پرده سخن نگویند.

با توجه به آنچه گفته شد، الزمۀ رعایت انصاف (به مفهوم مدارا) در مبادالت تجـاري، اکتفـا   

ست. براي نمونه، هنگامی که به واسطۀ تغییرات غیرمترقبه در بازار، قیمت یک کـاال  به سود کم ا

یابد، فروش کاالهاي خرید قبل به قیمت جدید خالف انصاف اسـت. شـاید    شدت افزایش می به

بتوان گفت که فروش موجودي انبار به قیمت قبل یا قیمتی بین قیمت قبلی و قیمت فعلی مطابق 

است که وقتی فروشنده با توجه به مقتضاي انصاف، خود را جاي خریدار انصاف باشد. مشخص 

بگذارد، مایل است تخفیف بیشتري به او داده شود. دادن تخفیف، نوعی احسان حـداقلی اسـت؛   

کند؛ ولی وي با رعایت حـال او،   زیرا هنوز فروشنده از خریدار مبلغی به عنوان سود دریافت می

رسد که تطبیق مفهوم دوم انصـاف، یعنـی انصـاف بـه      ه نظر میدهد. ب نرخ سودش را کاهش می

تواند رهیافت جدیدي داشته باشـد. الزمـۀ ایـن مفهـوم از      مفهوم مدارا و مسامحه بر تجارت، می

هاي ضعیف در مبـادالت تجـاري و تـالش بـراي سـود رسـاندن بـه         انصاف مراعات حال طرف

بخشـی بـه    تخفیف در نرخ سود، اولویـت تواند در قالب  آنهاست. رعایت انصاف در تجارت می

هاي تجاري و مانند آن ظهور کند. انصاف مدارایی در تجـارت خـارجی، در قالـب وضـع      طرف

  یابد. هاي ترجیحی به سود کشورهاي فقیر معنا می تعرفه

  گيري نتيجه. ۷

وم گرایانـه، مفهـ   اند بـا تقویـت رویکردهـاي مسـاوات     در چند دهۀ اخیر فیلسوفان سیاسی کوشیده

ترین متفکرانی بود که در نظریۀ  یکی از برجسته رالز جان انصاف را در تعریف عدالت اشراب کنند. 

بلکـه بـراي تقلیـل سـطح       هـا،  تنها بر لزوم برابري در فرصـت  مثابه انصاف، تالش کرد نه عدالت به

گـذاري را   مشـی سیاسـت   منظـور ایـن خـط    ها بر تأمین نیازهاي اساسی تأکید کند. او بدین نابرابري

برخوردارترین افراد را بیشینه کنند. ایـن رویکـرد در تجـارت     ها باید رفاه کم مطرح کرد که سیاست

  الملل، در قالب اعطاي ترجیحات تجاري به کشورهاي ضعیف نمود یافته است. بین
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از ارتباط میـان دو مفهـوم عـدالت و انصـاف در فضـاي کسـب و کـار        پرسش در این مقاله با طرح 

از یکـدیگر  مثابـه مـدارا    و انصـاف بـه   يمثابه برابـر  مثابه عدالت، انصاف به مفهوم انصاف بهسه ی، اسالم

گیـري و   احسـان در حـد سـهل    ،رعایت انصاف در تجارت ۀمقاله این بود که الزم ه. فرضیندک شدیتفک

رضـیه مطـرح   هاي مقاله که به روش تحلیلی انجام گرفته حـاکی از تأییـد ف   تخفیف در معامله است. یافته

از انصاف و احسـان   عالمه طباطبائیتوان با توجه به تحلیل مفهومی  شده در مقاله است. این تبیین را می

عالمـه  د. بـر اسـاس تفسـیر    کـر تأییـد   شده از انصاف در روایات معصـومین  و همچنین مالك مطرح

طـرف از بـاب تفضـل    عدالت مستلزم برابري دو طرف مبادله و احسان به معناي زیـادي یـک    طباطبائی

دادن آنچه دوسـت داریـم دیگـران در حـق مـا        انجام«افراد به مقتضاي معیار  ،است. در انصاف مدارایی

، مستلزم احسان حداکثري به معناي نگرفتن قیمت کاال و یا فروش به قیمت خریـد نیسـت؛   »انجام دهند

  گیري در معامله است. د و آسانبلکه رعایت انصاف مستلزم احسان حداقلی به مفهوم کاستن از نرخ سو

فراتـر از عـدالت مسـتلزم اجـراي      ،یـک ارزش اخالقـی  منزلـۀ  معرفی مفهوم انصـاف مـدارایی بـه    

هاي ترویجی و نه الزامی جهت گسترش آن است؛ چراکه انصاف به معناي مدارا از نظر حقـوقی   سیاست

مثابه مدارا مسـتلزم آن اسـت کـه     زیرا انصاف به؛ الزامی نیست؛ بلکه یک فضیلت اخالقی پسندیده است

گونه که گفته شـد، مقتضـاي    یکی از دو طرف معامله به دیگري احسان کند و از منافع خود بکاهد. همان

نگرفتن سود و یا یـا  » دادن آنچه دوست داریم دیگران در حق ما انجام دهند  انجام«انصاف به دلیل معیار 

گرفتن در معامله و دادن تخفیف در سـود اسـت. اگـر ایـن      آن سهل ۀنگرفتن مبلغ کاال نیست؛ بلکه الزم

از  ،کشـورهاي فقیـر  سـود  هاي ترجیحی به  مفهوم را در فضاي تجارت خارجی مطرح کنیم، وضع تعرفه

  جمله لوازم انصاف مدارایی خواهد بود.

  

۴۴      ۱۳۹۴ستان بهار و تاب، اول، شماره ششم، سال  

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

نیز براي اشاره به انصاف استفاده می شود. البته این واژه به معنـاي عـدالت و بـی طرفـی نیـز        equityمفهوم عالوه بر این واژه، از  .1

  معنا شده است.

را دربارة دو مردي که که اولی سی درهم و دومـی بیسـت درهـم نـزد شـخص       امام صادق عمار در روایتی قضاوت بن اسحقاق .2

کند. شخص سـوم دو دسـت لبـاس خریـد و      استه بودند که لباسی براي آنان تهیه کند، نقل میثالثی به امانت سپرده بودند و از او خو

 30کدام لباس خود را تشخیص ندادند. امام فرمود هر دو لبـاس را بفروشـند و قیمـت را بـه سـه پـنجم (صـاحب         فرستاد، ولی هیچ

: صاحب بیست درهم به کسی کـه سـی درهـم داده    کند عرض می درهم) تقسیم کنند. رواي به امام 20درهم) و دو پنجم (صاحب 

 ؛ به انصاف رفتار کرده است.»قد انصفه«خواهی بردار. امام فرمود:  گفته است: هر کدام از دو جامه را می

ها را در یک سفره ریختند و شروع بـه خـوردن صـبحانه کردنـد. در      فردي سه قرص نان و دیگري پنج قرص نان داشت. آنها نان .3

هگذري با آنان شریک در صبحانه شد و هنگام خداحافظی هشت درهم داد. پس از صرف صبحانه بین آن دو نفـر در تقسـیم   ادامه، ر

رسیدند. حضرت فرمود بروید صلح کنید. یکی از دو تن گفت: اي امیرالمـؤمنین طـرف    این مبلغ اختالف شد. خدمت امیرالمؤمنین

من بدهد. حضرت در پاسخ فرمود: اگر بخواهیم محاسـبه کنـیم تـو بایـد یـک درهـم        خواهد تنها سه درهم به پذیرد و می دیگر نمی

). بر اسـاس مفـاد ایـن روایـت، اقتضـاي عـدالت       453، ص 18، ج ق1409برداري و هفت درهم به دوست خود بدهی (حرعاملی، 

هشـتم؛ امـا مقتضـاي     حقوقی این است که به صاحب سه قرص نان یک هشتم پول داده شود و به صاحب چهار قـرص نـان هفـت   

 ).86، ص 1388انصاف صلح، سازش و تراضی است (اصغري، 

 کـه  اسـت  مساوات معناي مقتضی معادله و عدالت: گوید می مفردات در راغبوي به نقل از . است ظلم مقابل عدل ،عالمه نظر از .4

هسـتند؛   هـم  بـه  نزدیـک  معنا نظر از کسرة عین، به عدل، و عین، فتحۀ به عدل، ایشان، نظر به. شود می استعمال نسبت و اضافه اعتبار

 شـدن  عـدل  کرد. بـراي نمونـه،   مشاهده چشم با بتوان را بودن که برابر شود می استعمال جایی در عین فتح به با این تفاوت که عدل

  تقسـیط  معنـاي  به عدل گفت وانت می بنابراین. است تساوي معناي به دیگر، مقدار با گندم از مقدار این یا اش کفه آن با ترازو کفه این

 و دارد، را آن حسـن  اقتضاى عقل که مطلق یکى :است قسم بر دو عدل که افزاید می ایشان سپس .است مساوي صورت به تقسیم و

 احسـان  تـو  بـه  کـه  کـس  هر به احسان مانند شود؛ نمى شمرده ظلم و اعتدا وجه به هیچ و شود نمى منسوخ عصرى و زمان هیچ در

 بـه وسـیلۀ   بلکـه  نـداده  تشخیص را آن بودن عدالت عقل، که عدلى نموده؛ دوم خوددارى تو آزار از او که کسى نکردن زارآ و کرده،

 از بعضـى  در و اسـت،  نسخ قابل عدالت از قسم این که مرتد، مال اصل و جنایت، دیه و ارث و قصاص مانند شود؛ مى شناخته شرع

 فاعتـدوا  علـیکم  اعتـدى  فمـن « فرمایـد:  می خوانده، سیئه اعتدا و را عدالت همین کریم قرآن جهت به همین شود. مى منسوخ ها زمان

 جـزاى : »مثلهـا  سـیئۀ  سـیئۀ  جـزاء  و«: فرماید می دیگر در جاى و کنید تجاوز او به)  هم( شما کرد، تجاوز شما به کس هر پس ؛»علیه

 .آن مثل است دیگرى بدى بدى،
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