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  چكيده

بـا  .اجتماعى بوده است - های هميشگى بشری در حيات سياسى عدالت و آزادی از دغدغه

تقابل يـا چـالش اسـت، فهـم و بررسـى  ،دو شود كه ميان آن كه گاه پنداشته مى توجه به آن

پاسخ به اين پرسش است كه با توجه به آيـات و  مقاله،هدف . رابطۀ آنها اهميت بسيار دارد

برای پاسـخ، بـر  .ای ميان عدالت اجتماعى و آزادی وجود دارد ، چه رابطهكريم قرآنمنطق 

اين امر تاكيد شده است كه با در نظرگرفتن مفهوم محوری احقاق حق در عدالت اجتماعى 

يابنـد و  شدن آن در جامعه، افراد به حقوق شايسـته و بايسـته خـويش، دسـت مى و با فراگير

ايـن . شـود آن حقوق، آزادی است كـه بـا حضـور عـدالت، اسـتيفا مى ترين بزرگيكى از 

رهـايى از حاكميـت طـاغوت و  مانندتوان با توجه به سخن الهى، در مصاديقى  نسبت را مى

معروف و نهـى  الهى، محوريت قانون الهى، شورا، امر به اتاستثمار، اجرای احكام و دستور

اعتنـايى بـه آزادی اسـت و بـدون  اعتنايى به عـدالت، بى بى. جويى كرد رصد و پى ،از منكر

بـا توجـه بـه روش  بررسـىايـن . شـود جامعـه تـامين نمى های عدالت در آزادی، همۀ حصه
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و عدالت اجتماعى با تأكيد بر قرآن كريم 7 بررسى رابطۀ تكميلى ميان آزادی

 درآمد

و آزادی های هميشــگى بشــری در زنــدگى اجتمــاعى بــوده اســت امــا از دغدغــه،عــدالت

به مباحث چالشىچگونگى رابطۀ ميان آن دو از  های دقيـق نيـاز دارد بررسـىبوده است كه

كه آيا هايى مانند اين پرسش. خود به اين پاسخ پرداخته است نظركه طبعا هر مكتبى از 

آن آن دو ارزش، همديگر را در رسيدن جامعه به سوی هدف، ياری مى در كنند يا كـه

مى،چالشى فرايندی و مزاحم يكديگرند؛ آيا در بـين ايـن دو مفهـوم، همديگر را قطع كنند

ا و و تنافرِ غايات به هـر شـكل كـه- هداف وجود دارد؟ آيا اين دو ارزشمشكل همگرايى

مى دچار تعارض مى- تعريف شوند و يكديگر را تهديد يا تحديد كننـد؟ آيـا ديـن، گردند

و  مىبىعدالت را مبنای تفكيك ميان آزادی را بندوباری و آزادی معارض با عـدالت گيرد

ــن، آزادی نمى ــه ديگــر ســخن از ب و ب ــد ــافى،دان ــه را مفهــومى متن االجــزاء آزادی ناعادالن

: رسـد متنـاقض بـه نظـر نمى،توان پرسش نمود كه آيا اين دو جملـهمى چنينهمشناسد؟ مى

اخـوان كـاظمى،(كه عادالنه باشد؟ آزاد هستيد كه عادالنه رفتار كنيد يا آزادی تا جايى است

1378 :95-106(.

و انديشۀ دينى، جريان كامل برنامه قرآن در اجتماعات اسـالمى، با توجه به ادبيات قرآن

و فراگير مى و كسى را جـز آفريـدگار نمى،با اين برنامه است كه مردم؛شود جاری پرسـتند

و اجتماعى بهره و عدالت فردى م از آزادى كامل : 1375حسـينى همـدانى نجفـى،(شـوندىمنـد

و عدالت باشد، هيچ.)357 توانـد آدمـى را بـرای رسـيدن بـه كـس نمى در نظامى كه آزادی

و جامعۀ برتر محدود كند در. شناخت برتر و عدالت لذا بر اساس انديشۀ دينى، آزادی

يك. گيرند كنار هم قرار مى و سو، هدف از ارسال پيامبران، اجـرا در قرآن، از ی قسـط

َ«: شده عدل ذكر بِالْب ُرُسـلَنَا َأْرَسـلْنَا َوالْمِيلَقَـْد َمَعُهـُم الْكتَـاَب َوَأنَزلْنَـا ِيـنَـاِت ل اُسيَزاَن قُـوَم النـ

و عدل.)25: حديد(»بِالْقِْسِط و برپايى برای قسط اين آيه بيان علت فروفرستادن كتاب، ميزان

يعنى با عدالت، يكسانى در امور بـه همـراه بـه كـارگيری ميـزان انجـام؛كند را بيان مى

مىبر قسط، لفظى جامع است كه مشتمل. شود مى شود كه مربوط به زنـدگى هر چيزی
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و معاد مى و معاش به، ابزاری معروف است كه بين مردم برای وزن»ميزان«شود، كردن

آن كار مى و مراد از در،رود و معـامالت آنـان اسـت عـدل در ميـان مـردم مـا. احكـام

مى گويى رسوالنى را فرستاديم، آنان را با براهينى كه داللت بر راست كنـد، تاييـد شـان

و به همراه آنان به كتاب،كرديم و با آنان عدل نيز آورديم تا های آسمانى نازل كرديم

و دادن حق بـه صـاحبان حـق در)188: 1415آلوسـى،( هـدايت كنـيم،سوی طريق الهى

كه کشافتفسير  ُرُسلَنا«زمخشری آمده است َأْرَسلْنا يعنى فرشتگانى كه به سـوی؛»لَقَْد

مى انبياء همراه با حجت و معجزات فرستاده و ها ُهـُم الْكتـاَب«شوند عَ َم ْنا ل َْز ن يعنـى؛»أَ

درهم.)481: 1407زمخشری،(و ترازو وحى َقَـْد«طبری آمده است كـه البيان جامعچنين ل

ْنا ل َْز ن أَ َو َيناِت ْب ِال ب ُرُسلَنا ْرَسلْنا و ادلۀ مفصل فرستاديم؛»أَ يعنى ما رسوالن خود را با بيان

و ميزان كـه مظهـر عـدالت اسـت، فرسـتاديم،و با آنان و شرايع ؛كتاب همراه با احكام

مى گونه كه ابن آن طبـری،( كند كـه ميـزان، همـان عـدل اسـت عبداالعلى از قتاده نقل

1412 :138(.

مى،استاد مطهری مى عدالت را هـدف كلـى اديـان آسـمانى و 90در آيـۀ: نويسـد دانـد

جـا كـه خداونـد آن)9: 1375مطهـری،(معرفـى شـده اسـت» روح اسالم«سوره نحل، عدالت

ِن«: فرمايد مى َعـ َو ينَْهـى ِذی الْقْربـى و ايتای و االْْحساِن بِالْعَْدِل َ يأُْمُر واِن اّهللاٰ الفحشـاِء

وَ  تََذكرون الُمنْكِر لََعلكْم بخشـش بـه نزديكـانو؛ خداوند بـه عـدل)90: نحل( الْبَغْى يعُِظكْم

مى فرمان مى و ستم، نهى و منكر و از فحشاء مى دهد دهـد شـايد كند، خداوند به شما اندرز

. متذكر شويد

ا،اّهللاٰ خويى نوشته است كه قرآن مرحوم آيت و امر به عـدل كـرده و در روش سـت

و اعتدال را در پـيش گرفتـه اسـت تعاليم و مسلك استقامت از ديگـر سـو،. خويش، روش

دارد، بلكـه بـرای او رواسـت كـه انتقـام ديده را در برابر ستمكار دست بسـته نگـه نمـى ستم

لـذا سـلوك قـرآن بـر اسـاس. گونه كه به او ستم شده است، بگيرد خويش را از ظالم همان

و استقامتاعتدال است  و آخرت در كنـار هـم برای جمع،و امر آن به عدل كردن نظام دنيا

.)64: 1418خويى،(است 



و عدالت اجتماعى با تأكيد بر قرآن كريم 9 بررسى رابطۀ تكميلى ميان آزادی

مى، هدفکریم قرآنديگر سو، سويى از و؛كند انبياء الهى را برداشتن موانع آزادی ذكر

و بندهای سنگين را بردارد كه بر آنان مقرر شده بود .)157:سوره اعراف(از آنان قيد

و آيـات اين كـه کـریم قـرآنمقاله در پى پاسخ به اين نكته است كـه بـا توجـه بـه منطـق

و در فرضـيۀ ای به برخى از آنها شد، چه رابطـه اشاره و آزادی وجـود دارد ای ميـان عـدالت

بر اين امر تاكيد شده است كه با توجـه بـه مفهـوم محـوری احقـاق حـق در عـدالت،نوشته

و فراگير و بايسـته خـويش، اجتماعى، با حضور شدن آن در جامعه، افراد به حقـوق شايسـته

از دست مى و يكى آن حقوق، آزادی است كه با حضـور عـدالت، اسـتيفا ترين بزرگيابند

مى. شود مى ازهمتوجـه بـه سـخن الهـى، در مصـاديقى تـوان بـا اين رابطـه را چـون رهـايى

و دستورهای الهى، محوريت قانون الهى، شـورا،  و استثمار، اجرای احكام حاكميت طاغوت

و نهى از منكر جستجو كرد . امر به معروف

 تبيين مفاهيم.1

١-١.����	
 ��ا� ا

و انواع مسائل عدالت اجتماعى مى را وانيم حوزهتمى،نگريم وقتى كه به اقسام های مختلفـى

و درسـتى توزيـع شـود،.به دست آوريم برای نمونـه اگـر در جامعـه، ثـروت بـه شايسـتگى

عدالت اقتصادی حاصل شده است يا اگر به درستى، قدرت در ميان افراد جامعه توزيع شود 

مى اعطاءو حقوق سياسى شهروندان به درستى  آيـد يـا گردد، عدالت سياسى به دسـت

و فرصتاگر مز به يت شـود، طور مساوی در ميان مردم، تقسـيم های فرهنگى در جامعه

و سـالمتهم.آيد بحث از عدالت فرهنگى به ميان مى چنين توزيـع امكانـات بهداشـتى

بهبرند، اما با اين كه امروزه از آن به عدالت در سالمت نام مى از وجود، اكتفاء هر يك

از» اجتماع«پس. رساند اجتماعى نمى را به عدالتما،آنها به تنهايى برآيند همۀ اقسام اعـم

و مى.باشــدمى ...سياســت، اقتصــاد، فرهنــگ، حقــوق، بهداشــت عــدالت گفــتتــوان لــذا

و عـدالت، تر از همـۀ ديگـر انـواع گسـترده،اش اجتماعى، دايره اعـم از اقتصـادی، سياسـى

و . است... فرهنگى
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عىانواع عدالت اجتما:1شماره نمودار

در. هـا در سـاحت اجتمـاع اسـتو شايستگى معنای رعايت تناسب، استحقاقبه،عدالت

و طبقه،اين تعريف، هر گروه و در پـى صنف ای بايد در جايگاه شايسته خويش جای گيرد

و،عدالت اجتماعى. جايگاه ديگران برنيايد و افعـال اعضـای جامعـه اسـت مبتنى بـر احـوال

و اســتعداد او تعيــين مى عــدالت)376: 1381بيــات،(شــود مرتبــت هــر كــس بنــابر اســتحقاق

مى شدن آن، جامعه، دارای زمينه اجتماعى، ارزشى است كه با فراگير گـردد كـه افـراد هايى

و امـور جامعـه، بـه به حـق خـود مى ب رسـند و تعـادل در جـای ايسـته خـويش، قـرار تناسـب

تـوان گفـت كـه عـدالت فرهنگـى، عبـارت اسـت از ارزشـى كـهمى،برای نمونه.دنگير مى

و يكسانى موقعيـت شـهروندان در  بـه امتيـازات، يابى دسـتفراگيرشدن آن، موجب تساوی

و داده مى اطالعات . شود های فرهنگى

 �زاد�.١-٢

ا آزادی همانند عدالت، دارای ساحت آيزيـا بـرلين، آزادی ست،های گوناگونى

عدالت اجتماعي

 عدالت اقتصادی

 عدالت سياسى

 عدالت فرهنگى

 عدالت حقوقى

 ...و
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از. كنـد تقسيم مى2و آزادی منفى1را به دو قسم آزادی مثبت آزادی منفـى، عبـارت اسـت

مىىقلمروي مى كه در داخل آن، شخص و ديگـران تواند هر عملى را كه خواهد انجام دهد

ط. نتوانند مانع او شوند و اما در آزادی مثبت، مجال برای اظهار وجـود، اعمـال اراده، راحـى

مى برنامه نو. شود ريزى فراهم از»آزادی برای«ع، در اين مطرح است، معنـای مثبـت آزادی

و صـاحب اختيـار باشـد تمايل فرد به اين مى،كه آقـا تصـميماتى كـه در زنـدگى. خيـزد بـر

و به هيچ نيرويى از خارج وابسته نباشـد،گيرم مى خـواهم خـود،مى... در اختيار خودم باشم

و و آن را به تحقق برسانمرو هدف نوع ديگـر.)249: 1379برلين،(ش خويش را انتخاب كنم

و با لحـاظ صـالح آزادی، آزادی بيان است كه افراد مى توانند بدون هراس از موانع بيرونى

و تجمعـات اسـت نوع ديگر، آزادی انجمن. جامعه، ديدگاه خويش را آزادانه بيان كنند ؛ها

آن به مىكه افراد معنای هـای بـه اهـداف در قالب يابى دسـتمنظـور توانند آزادانـه بـه جامعه

و انجمن مختلف به تشكيل گروه ،آزادی سياسى.)97: 1382قدردان قراملكى،(ها اقدام كنند ها

و گروه ارزشى است كه با فراگير های مطلوب سياسـى، ها برای انجام فعاليت شدن آن، افراد

ا و با گذر از بندهای درونى، و در جهـت رشـد جامعـۀ اسـالمى ز موانع بيرونى رهايى يافتـه

عبـارت اسـت،معنى اصلى آزادی«،شايد بتوان گفت. كنند كمال انسانى حركت مى
و زندان؛ آزادی از بردگى غير، در واقـع، كوشـش بـرای:از آزادبـودن، آزادی از بند

و بـر همـين عبارت است از سعى در راه از ميان كوشـش بـرای قيـاس،برداشتن موانع
و بهره كشى اسارت انسان آزادی شخصى عبارت از سعى در جلوگيری از مداخله

و مقوله وجود به.)71: 1379 بـرلين،(»به وسيلۀ ديگران طور كلى در آزادی، سه عنصر
مى،؛ آزادی حقيقى»هدف«و» نبود مانع«،»خواه آزادی«دارد،  گيـرد زمانى شـكل

از دادن كه اشخاص در انجام و برخـورداری از حقـوق اساسـى رفتارهای مطلـوب
و موانعى كه دولت محدوديت و ها ها ممكن است در برابر آنها ايجـاد كننـد، رهـا
مى در جمع.)108: 1381ميراحمـدی،(آزاد باشند  رهـايى از توان گفت كه آزادی، بندی

و اراده برای عمل در عرصۀ اجتماعى و داشتن اختيار .سياسى است- سلطه ديگران

1. positive freedom. 

2. Negative freedom 
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و عدالت اجتماعى.2  تمهيدات نظری رابطۀ تكميلى آزادی

مى بــرای شفاف و مقــدمات نظــری شــدن مرزهــای بحــث، در ادامــه ــا تمهيــدات كوشــيم ت

و عدالت اجتماعى را بيان كنيم .تاثيرگذار بر رابطۀ تكميلى آزادی

� در را��ۀ ������.٢-١� "! �ی� 

ذی«اين نكته مهم است كـه عـدالت برای بيان رابطۀ تكميلى، توجه به ،حـق اعطـاء كـل

از.باشــد مى)235البالغـه، حكمــت نهــج(» حقـه حقــوق تــرين بزرگروشـن گرديــد كــه يكـى

آن،پــس اگــر عــدالت.ها، آزادی اســت انســان عبــارت اســت از ايفــای جميــع حقــوق، در

بى صورت، بى را،دو لذا ايـن.اعتنايى به عدالت خواهد بود اعتنايى به حق آزادی، يكـديگر

آن تكميل مى و تقابل و چالش و موهـوم اسـت كنند آزادی يكـى از اجـزای. دو، سـاختگى

.ای از عدالت است طلب، به دنبال پاره شخص آزادی. عدالت است

و بهـره قرارگرفتن هر طبقـه و دخالـت مند اى در حـدود خـود در شـدن از آزادى نكردن

و چنين اجتمـاعى،حدود ديگران اى از حـد خـود اگـر طبقـه؛باشـد عادالنـه مـى عدل است

و به حدود ديگران تجاوز نمود و فنـاء،بيرون رفت و ضـعف پيكره عمـومى دچـار اخـتالل

و نقـِش؛شـود نقش برجسته تقوا است كه در سازمان اجتماع، ظاهر مـى،اين. گردد مى ريـز

.)55: 1362طالقانى،(گيرد نهان آن در سازمان درونى انسان صورت مى

و آزادی بايد به ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه اگـر چنين هم در رابطۀ تكميلى ميان عدالت

ها، آزادی آنهـا حقـوق انسـان تـرين بزرگعدالت، اعطای حقوق شهروندان است، يكـى از 

مى.است بِالَْعْد«: فرمايد در تفسير عاملى ذيل اين آيه كه تَْحكُموا َأْن بَيَن الناِس َحكْمتُْم ِلِإذا

و از عـدالت در فقـه، آمده است كه منظـور.)58: نساء( فقـط رعايـت حقـوق ديگـران اسـت

و وسيع عمومى و ايـن كلمـه را بـه تر است كه بـراى آن چنـد شـرط الزم دانسـته تر معنى انـد

و خالصـه آن ايـن جملـه اسـت شمردن حقوق ديگران گفته محترم آن چـه را بـر خـود: انـد

حـّق حيـات؛.1: اين حقوق رعايت شود در عدالت بايد. مدار به ديگران روا،پسندى نمى

و از ايــن آيــه، تمــام اين.4حــّق آزادى فكــر؛.3حــّق آزادى عمــل؛.2 را حــّق مالكيــت هــا

و شايد جمله مى تَحكموا«هاى توان فهميد و مقصود فقط قضاوت ميـان دو نفـر» اذا حكمتم

ك و قضاوت استه نتيجهنباشد بلكه كلّيه رفتار انسان باشد با مردم .)16: 1360عاملى،(فكر
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٢-٢.����	
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و مزيـت ناعـدالتى، ويژه. عدالت اجتماعى، نقـش فعـالى در آزادی دارد داشـتن خـواری

و نابرابری را در جامعـه  و خطـری بـرای آزادی وجـود مـى بـهيك صنف خاص، ستم آورد

مى به و بدان وابسته است،آزادی. آورد شمار وبه؛از دو سو به عدالت نظر دارد عنوان زمينـه

و نتيجه مثابهبهو شرط پيش بودن عدالت از آن جهت است كه آزادی تنهـا شرط پيش. هدف

و در شرايطى كه همه آحاد يـك اجتمـاع از برابـری نسـبى برخـوردار  در يك بستر عادالنه

چـون ثمـره؛، هـدف آزادی، تحقـق عـدالت اسـتعـالوهبه.بخش خواهد بود باشند، نتيجه

و از ايـن،آزادی همان است كه افراد در يك رقابت سالم تنها مرهون تالش خـويش باشـد

ذی،طريق و هر جـا حـق در ايـن.حقى بـه حـق خـود برسـد هر چيز در جای خويش بنشيند

و از تــامين شــرايط الزم بــرای زيســت شــرافت م معنــای موســعى دارد شــودىمندانــه آغــاز

تجربــۀ تــاريخى نشــان داده اســت كــه مطالبــۀ آزادی بــدون لحــاظ.)126: 1391زند، شــجاعى(

مى اين. كند عدالت، آن را به ضد خود بدل مى از كه مشاهده شود در اسالم به عدالت بـيش

و مدنى تاكيد شده است، آزادی بدان سبب اسـت كـه آزادی، همـراه بـا اوالً های اجتماعى

و  چـون بازگردانـدن؛تحقق عدالت به حصـول آزادی منجـر خواهـد شـدنياًثاعدالت است

ها ها در مسـير كسـب اسـتحقاق شده به صاحبان آن، همان آزادگـذاردن انسـان حقوق ضايع

و به يكديگر وابسته اين دو معنا با هم تنيده شده. است مسـتلزم،چراكه مطالبۀ عدالت؛اند اند

و تحقـق آن مىمنتهـى،وجود آزادی است شـدگى همـين درهم. گـردد بـه احقـاق حقـوق

و عدالت را در ديگر ادبيات اسالمى نيـز مـى بـه نقـل از7علـى.بينيم مفهومى ميان آزادی

ال يْؤَخـذ للضـعيف فيهـا حقّـه مـن القـوّى غيرُمتَتَعْتِـٍع«: فرمايد مى9پيامبر أُمـة »لن تقـدَس

و منزه نيست مگر اين«؛)53البالغه، نامه نهج( را هيچ امتى مقدس كه ضعيف، بتواند حـق خـود

و ترس- از ظالم،در آن جامعه .»بگيرد- بدون لكنت

٢-٣.� �)ا+�(�� �زاد� "*()� در ��ا

آزادی.انـد تـا عـالوه بـر آزادی اجتمـاعى بـه بشـر آزادی معنـوی بدهنـد پيامبران آمده

ني،اجتمــاعى بــدون معنــوی و عملــى درد امــروز جامعــه بشــری آن اســت كــه. ســتميســر

آزادی را جــز از طريــق. خواهــد آزادی اجتمــاعى را تــأمين كنــد، بــدون آزادی معنــوی مى
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.)14: 1373مطهـری،(تـوان تـأمين كـرد هـای آسـمانى نمى نبوت، انبيـاء، ديـن، ايمـان وكتاب

ان اسـت، نـه حـق حق ناشى از استعدادهای انسانى انس؛آزادی حق انسان، بما هو انسان است

و تمايالت آنها  و اخالقـى، آن اسـت كـه)104: 1372، همو(ناشى از ميل افراد آزادی معنوی

و در بند غضب، حرص، طمع، جاه انسان غريزه و افزون های خود را مهار كند خـواهى طلبى

بت. نباشد ايـن آزادی،. سـاخته دسـت خـود نشـود هـای درونـى انسانى آزاد است كـه اسـير

و هدف مهم پيامبران الهى استت مقدس به همـين دليـل در اديـان الهـى، بـا. رين نوع آزادی

و درونـى بيشـتر تأكيـد شـده اسـت پـس. اشاره به هر دو جنبه از آزادی، بـر آزادی معنـوی

َعبْـَد«: فرمايـد مى7گاه برده ديگـران نبايـد باشـد، اميرالمـؤمنين علـى انسان، هيچ تَكُـْن ال

ُحّرا ُ َجَعلََك اّهللاٰ قَْد َو ؛ بنده ديگـران مبـاش كـه خـدا تـو را آزاد)31نهج البالغه، نامه(»غَيِرَك

.قرار داده است

و غريزه در آموزه و رهـايى از بنــد هـای دينـى، چيرگـى بـر نفــس هـای نفسـانى، آزادی

و هـوس، كسـى كـکـریم قـرآن. ها شمرده شده است شهوت كنـد، بنـدهه خـود را اسـير هـوا

َهـواهَمـَأفََرَأيـَت«: شـمارد مى ِإلَهـُه و)23: جاثيـه(»ِن اتَخــَذ ؛ آيـا ديــدی آن كـس را كـه هــوا

را هوس ـَهواِت كـان: در روايتى نيز آمده است! خدای خود گرفت،های خود تَرك الش َمْن

.ها بازداشت، آزاد است؛ كسى كه خود را از شهوت)238: 1379 مجلسى،(ُحّرا

بنابراين، اگر انسان مسلط بر هوای نفس باشد، زمام زندگى را به دست عقل دهـد، تقـوا

و در غير اين و،صورتو عدالت را پيشه كند، آزاد خواهد بود در اسارت هوای نفس است

مى شهيد مطهری در اين. بردگى را پيشه خود سازد كه باره :نويسد

وی راه انسان را نگيرد، پيش رويش مانع ايجاد نكنند، يعنى نبـودن آزادی يعنى كسى جل

و تكامـل های آزاد، انسان انسان. مانع شـان هايى هسـتند كـه بـا مـوانعى كـه در جلـوی رشـد

مى،هست آزادی اجتماعى يعنى بشر در اجتمـاع از ناحيـه سـاير افـراد اجتمـاع.كنند مبارزه

ر آزادی داشته باشد، و تكامل او نباشندديگران مانعى در و.اه رشد يعنى تمام قـوای فكـری

.)1373:14مطهری،( جسمى او را در جهت منافع خودشان به كار نگيرند

كند كه با نبود آزادی معنوی، آسيب جـدی بـه آزادی وی در ادامه بر اين امر تاكيد مى

و اجتماعى وارد مى ازرتانسان بايد از قيد درون رها شود تا اسا.شود فردی های بيرونـى را

های برتر آزادی در فرهنگ اسـالمى، تأكيـد بـر بنابراين يكى از ويژگى.)همان( ميان بردارد



و عدالت اجتماعى با تأكيد بر قرآن كريم  15 بررسى رابطۀ تكميلى ميان آزادی

و آزادی درونى در كنـار آزادی اجتمـاعى اسـت خطـاب بـه کـریم قـرآندر. آزادی معنوی

و شـما: خوانيممىآمده است كه9پيامبر بگو ای اهل كتاب بياييد بر سخنى كـه ميـان مـا

و برخـى از مـا  و چيزی را شريك او نگـردانيم يكسان است، بايستيم كه جز خدا را نپرستيم

آيه نـاظر بـه هـر دو مفهوم.)66: آل عمرانسوره(د برخى ديگر را به جای خدا به خدايى نگير

مى؛جهت است و دوم، قبـول اول، پرسـتش خـدای يگانـه را مطـرح و سـازد نكـردن اربـابى

.را آقايى هر كس جز خدا

و برون، زمينه و شيطان درون در هنگام رهايى انسان از استبداد و های رهـايى در جامعـه

و ابـزاری. شود نتيجه عدالت، فراهم مى در اين نگرش، آزادی، تنها هدف نيست بلكه وسيله

و. های متعالى دست يابد كه انسان به آرمان است برای آن با رهايى، آدمـى بـه نـوعى تعـادل

مىثبات شخص مى.يابد يتى دست و يكـى را فـدای آزادی را در كنـار عـدالت، طلـب كنـد

.سازد ديگری نمى

لَـك: فرمايد مى7على الَيِحل ا َعم بِنَفِْسك ُشح َو َهَواك ؛)53البالغـه، نامـه نهـج(فَاْملِك

و از آنچه كه برای تو حالل نيست كن،مالك هوای خود باش .سخت خودداری

و روايات به پرهيز از هواپرستى داده شده اسـتاين همه اهمي آن،ت كه در قرآن بـرای

كها بىپيروی از هوای نفس ست و مى سرچشمۀ فساد انسـان را بـه.شـود عـدالتى در جامعـه

و اسارت مى و او را وامى سوی بردگى و سـتم ديگـران بدهـد كشاند هـم. دارد تا تن به ظلم

مى ستم مى ه كند، هم آن را و مىپذيرد .كندم آزادی خويش را در بند

 /!ا.�!� ��ا� +%-� �# �زاد�.٢-,

و آزادی، بـه ايـن نكتـه برمى را بعد ديگر رابطۀ تكميلى عدالت گـردد كـه اگـر آزادی

و عنوان يــك آرمــان ملــى بــرای همگــان مــى بــه خــواهيم، پــس بايــد در قيــد عــدالت باشــد

و آزادی حضور دارنـد، هـر.هايى را پذيرفت محدوديت در نگرش قرآنى، هر دوی عدالت

مى دو مهم به و شـرايط آن را در نظـر شمار و لذا برای رسيدن به هر يك، بايد ديگری آيند

و آزادی اجتمـاعى بـدون عـدالت عدالت اجتماعى بدون آزادی به دسـت نمى.داشت آيـد

و. شود محقق نمى و راههـر دو در كنـار هـم، بسـترهای رشـد رسـيدن بـه كمـاالت معنـوی

َمَعُهـُم«: خوانيممى کـریم قرآندر. كنند اخالقى را فراهم مى اَنَْزلْنـا َو بِالْبَينـاِت ُرُسلَنا اَْرَسلْنا لَقَْد
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بِالْقِْسِط لِيقُوَم الناُس َو الْمِيزاَن البته ما رسوالن خود را بـا داليـل روشـن؛)25: حديـد(» الْكتاَب

و كتاب و باطل را با آنان نـازل كـرديم تـا مـردم بـه عـدالت فرستاديم و وسيله سنجش حق

.برخيزند

در چنين هم مى کریم قرآنخداوند كنـد كـه رسـول الهـى، هـم از هواهـای نفسـانى تاكيد

و هم توجه داشته باشد كـه هـر كـس بـرای،كفار پيروی نكند، هم در ميان آنان عدل ورزد

من«: دارای آزادی است،عمل خود . ام كه ميان شـما عـدالت را بـر پـاى دارم مامور گشتهو

و شما است و شـما مرهـون كردارهـاى خويشـتن. خدا پروردگار ما ما در گرو اعمال خـود

.)15: شوریسوره(»باشيد مى

و آزادی و اسـالمى، ميـان عـدالت و تعـاملى،بنابراين، در انديشۀ قرآنى رابطـه تكميلـى

و بايد در مرزهای آن، حضور داشته باشـد سو عدالت، وجود دارد؛ از يك قيد آزادی است

و از سويى ديگر، اگر آزادی در جامعـهو نمى ای تواند معيارهای عدالت را پشت سر گذارد

.آيد نباشد، عدالت اجتماعى به دست نمى

و تنهـا قيـد آن نيـز توجه كردبايد وجود،با اين كـه عـدالت فراگيرتـر از آزادی اسـت

سان، آزاد است كه هر كـاری بكنـد مگـر هنگـامى كـه عـدالت، آسـيب بينـد يـاان. باشد مى

و بيرونى گردد موجب اسارت هايى كه در دين با توجه به اين نكته، همۀ آموزه. های درونى

سـاالری، تكافـل، ازمنكـر، نصـيحت ائمـۀ مسـلمين، شايسته معروف، نهـى اسالم مانند امر به

و همكاری در جهت اجرايى مى تعاون در كردن عـدالت اجتمـاعى، كـارآيى دارنـد، تواننـد

و آزادی مورد توجه قرار گيرند با توجـه بـه همـين امـر بنيـادين اسـت كـه. بحث از عدالت

مى،عدالت، در درون خويش عـدالت،آورد، اما مطلق آزادی، در پى خويش آزادی را نيز

.كشاند نمى

و عدالت اجتماعى بررسىازىقيدادر ادامه مص شدرابطۀ تكميلى آزادی :خواهد

و عدالت اجتماعى.3  مصاديق رابطۀ تكميلى آزادی

و در هـر مصاديقى كه در پى مى و آزادی دارنـد آيد، هر كدام سهمى تكميلى برای عدالت

مى جلوه،اين مصاديق.كنند دو، نقش بازی مى و عدالت اجتماعى باشـند گاه حضور آزادی

مىكه  :كنند همديگر را تكميل
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 ره�ی� از �� ��� 1�2)ت.٣-١

و فرايند امور جامعه بايد به ای باشد كه با حضور آزادی، بتوان عـدالت را نيـز گونه روند

و بهره. تجربه كرد و اسـتثمارزدايى، راه بـه سـوی با نفى ستم كشى، نفى حاكميـت طـاغوت

آ. شود جامعه آزاد، گشوده مى آن زاد بـه وجـود مـىفـرد آزاد، جامعـه و جامعـه، گـاه آورد

به به و سـوی عـدالت، حركـت معنای واقعى آزاد است كه از حاكميـت طـاغوت دور باشـد

به. كند و ستم، و محـدودكردن اوسـت استثمار اطیـب در تفسـير.معنای سلب اختيار آدمـى
اکـریم قرآندر9آمده است كه پيامبرگرامى اسـالم البیان َو«: سـت، مـامور بـه عـدل شـده

بَينَكُم ِألَْعِدَل .)15: شوری(»أُمِْرُت

و نه افراط و نه مثل نصارى؛نه مثل يهود،نه تفريط آزادى مطلقـه، نـه مثـل؛اعمال شاقه

و پسـر خـدا بخواننـد باّهللاٰ حرام يهود، عيسى را العياذ و نصارى كه خـدا ،عـدالت. زاده بدانند

و بـدعتى در ديـن همان استقامت است در كليه امور در عقائد نه چيزى بر آن، افزوده كننـد

.)470: 1378طيب،(بگذارند 

. وسيله تحقق عدالت اسـت،طور كه آزادی همان. عدالت اجتماعى، اساس آزادی است

در پـس.شـود دست نيايد، زمينه رسيدن به عـدالت فـراهم نمى تا آزادی از سلطۀ طاغوت به

و هـم مصداقى به نام نفى حاكميت طاغوت، جامعـۀ اسـالمى هـم آزادی را تجربـه مى كنـد

و حاكمـان فاسـد،. عدالت را و دوری از حاكمـان طـاغوتى با نفى طـاغوت، اجتنـاب از آن

و آزادی فراهم مى .شود زمينه برای رسيدن جامعۀ اسالمى به عدالت

و زنج : لذا خداوند فرمود.يرها از پای انسان استيكى از اهداف انبياء الهى برداشتن غل

َو اْألَغْالَل التى« ِإْصَرُهْم َعنُْهْم َعلَيِهْمَو يَضُع .)157: اعراف(» كانَْت

هـا را بـه دسـت اين چنين است كه انسان با رسـيدن بـه خداونـد، آزادی از طاغوت

مى مى و با رسيدن به آزادی، عدالت نيز در كنار آن به دست تنها راه نجات«. آيد آورد

به،از استثمار و شناختن خداوند و قادر انكار همه خدايان دروغين و رب عنوان تنها اّهللاٰ

و استبدادی.)55: 1351مودودى،(» باشد متعال مى اولين چيـزی كـه،با حاكميت طاغوت

مى از انسان و با رسيدن به جامعـه ها گرفته و آزادی است ز شود، عدالت مينـۀ ای دينـى،

مى دست ُـوا«سيدقطب ذيـل آيـۀ. گردد يابى به هر دو فراهم ُـوا كون ـذيَن آَمن ا ال َأيَهـ يـا
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بِالْقِْسط اميَن ايد، پيوسته به عدالت قيام كنيد،؛ اى كسانى كه ايمان آورده)135: نساء(»قَو

:نويسد مى

و مجالى مى كه. شود قسط در اين آيه، دربردارند� هر حال ستمگران را از قيام به قسطى

و ستم در زمين بازمى گردن و عهده كشى مى دارد و حـق هـر كـس دار عدل ميان مردم شود

ج 1980سيد قطب،(كند را مسلمان يا غيرمسلمان، عطا مى ،2:776(.

كه پس عدالت به و اجتماعى، و تبعيض اقتصادی، حقوقى معنای نفى استثمار، نفى تضاد

و جهـان سـوم اسـتنياز كشورهای اسالمى در دنيـ بـر اسـاس منطـق.)136: 1378شـريعتى،(ا

و استثمارگران است، بـين توحيـد  قرآنى، در جامعه اسالمى كه به دور از حاكميت طاغوت

مىو عدل رابطه مى ای محكم برقرار آيـد، در تفسـير شـود كـه آزادی نيـز در آن بـه دسـت

ْ«: ذيل آيه،نمونه َو يبْطَِل ال الَْحق لَْو كِرَه الُْمْجِرُموَنلِيِحق َو حق آمده است كه)8: توبه(» باطَِل

و آزادى بشر از چنگـال خرافـاتو اسالمو كه معنای توحيد و مظـالم اسـارتو عدالت هـا

و جاى به است تثبيت و باطل كه و بـى گير شود و كفـر و فسـاد معنای شرك و ظلـم ايمـانى

و از ميان برود،است مكـارم شـيرازی،(هر چنـد مجرمـان كراهـت داشـته باشـند؛ابطال گردد

1386 :136(.

پـس هـم.شـود با رهايى انسان از طاغوت، منشا رواج ناعدالتى در جامعـه خشـكانده مى

و ستم ستم و هـم سـتمگری، از ميـان مـى كشى مى پذيری و جامعـه توانـد آزادی را نيـز رود

. تجربه كند

و د4	)ر.٣-٢  ا�6اتا
!ا� ا���م

و آزادی يــاری مى ــان عــدالت ــه رابطــۀ مكملــى مي رســاند، اجــرای از مصــاديقى كــه ب

مىجامعۀ اسالمىدراجرای قوانين الهى،.الهى استاتدستور در مسير جامعهتا شود سبب

و بـه فراگيرت،زيـرا اجـرای دسـتورا؛عدالت اجتمـاعى گـام بـردارد شـدن آزادی مطلـوب

أشـرار،ر صورتى كه در جامعه اجراى حدود نشودد. رساند عدالت در جامعه ياری مى

شد مسلّط مى و متجاوزين پيدا و چون آزادى براى اشرار و،ظلـم،قتـل،شوند جنايـت

و،صورتو در اين يابدمىگسترش سرقت  و فقـرا رعايـت نخواهـد شـد حقوق ضعفاء
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و تعـّدى محـيط زنـدگى را فـرا،شد طور چون اين و سـتم و ظلـم اجراى عدالت نشـده

و آرامـش ريشـه و اطمينـان و امن و خواهد گرفت، و انجـام وظـائف فـردى كـن شـده

و سير بـ اجتماعى مشكل شده و كمـال متوقّـف خواهـد شـدهافـراد و معرفـت سـوى علـم

و عمـل بـه بنـدی، آزادی را در كنار پایکریم قرآندر)290: 1380، مصطفوی( بـه معـارف ديـن

.1آنها، ذكر كرده است

مى فقر، جهل، تبعيض، استبداد، محدوديت و اختنـاق همـه توانـد های سـاختگى قـدرت

و اسارت باشد مى. مصداق زنجير در نـص قـرآن مجيـد«:نويسـد مطهری با توجه به اين آيه

ند؛ يعنـى افـراد را از يكى از اهداف پيامبران، اين بوده است كه به بشر آزادی اجتماعى بده

و بردگى يكديگر نجات بدهند و بندگى .)18: 1384مطهری،(» اسارت

و حـرام در آيۀ باال، بازگشايى زنجيرها همراه با امر بـه و حـالل معـروف، نهـى از منكـر

و اختنــاق، همــه اســتبداد، قــدرت نامحــدود، محــدوديت. خداونــد اســت هــای ناشــى از آن

انتوان مى و هدف بلند قرآن كه برداشتن زنجيـر اسـارت درون.دنسارت باشد مصداق زنجير

و دسـتورو برون، باشد، در صورتى محقق مى الهـى عمـل شـود، بـااتشود كـه بـه احكـام

و آزادی نيـز بـه تبـع آن دسـت مى آيـد جريان اين دستورها در جامعه، عدالت فراگير شـده

.)282: 1388سيدباقری،(

 ا�6 "9)ری� �8+)ن.٣-٣

و مصاديق عدالت، رفتار بر اساس قانون است از جلوه يكى ،با قانون سنجيد� عادالنـه. ها

هر. توان آزادی را نيز تجربه كرد مى از در قرآن تاكيد شده است كه و قـانونى گونـه حكـم

ِ«: آن خداوند است ِهللاّٰ ِإال .؛ فرمان جز به دست خدا نيست)57: انعام(»ِإِن الُْحكُم

مى طباطبايى در اينعالمه نويسد كه اين جمله، مفيد حصر اسـت تـا بـه وسـيله نفـى باره
 

مى.1 و انجيل خود نوشته مى مومنان از اين رسول، اين پيامبر امى كه نامش را در تورات آن يابند، پيروى كننـد،
مى كه به كار پسنديده فرمانشان مى و از ناشايست بازشان آن دهد و چيزهاى پاكيزه را بر ها حالل دارد

و بار گران كند مى راو چيزهاى ناپاك را حرام مى شان برمى از دوششان و زنجيرشان را و بند ... گشـايد دارد
.)157: اعراف(
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و زمـام جنس، داللت كند بر اينكه از جنس حكم، هيچ چيزى براى غير خداى تعالى نيست

مى. حكم تنها به دست خداى سبحان است كنـد، حكـم يكـى از صـفات ايشان سـپس بيـان

د و احكـام است، تنها از آن خداونـد اسـت، چـه حكـم و چـه در شـرايع ر حقـايق تكـوينى

و اعتبارى ج1374طباطبايى،(وضعى لَُه«: در آيه ديگر نيز اين معنا تاييد شده است)7:167، َأال

مى در آيهچنينهم؛)62: انعام(» الُْحكُم فِى اْألُولـى«: خوانيم ای ديگر لَـُهلَُه الَْحْمُد َو اْآلِخـَرِة َو

.)88: قصص(» الُْحكُم

ِإيـاُه«:كنند برخى آيات نيز حكم تشريعى را بيان مى ِإال تَعْبُـُدوا َأال َأَمـَر ِ ِهللاّٰ ِإال ِإِن الُْحكُم

يُن الْقَيُم مى.)57: انعام(» ذلِك الد مى فخر رازی بيان و كند كه اين آيه، شامل همۀ امـور شـود

مى،كه در همۀ امور اين .)9: 1420رازی، فخر(كند او قضاوت بر حق

و بدون چالش مى گذشت تا آن زمان كه برخـى بـه ديگـران زندگى بشری با آسودگى

و حقوق آنان را پايم بـار آدمـى بـا واقعيـت تلـخ حيـاتينل كردند؛ لذا برای اولاستم كرده

و پيامدهای احتمالى آن، روبه شد جمعى در آن موقعيت، به سادگى، حق برخـى پايمـال. رو

كس مى و های اخالق اجتمـاعى بـه حـوزه فـردی زنـدگى انى بدون در نظرگرفتن، سنجهشد

و گذشت زمان، انسـان دريافـت كـه. كردند ديگران، تجاوز مى با گذر از اين دوران سخت

مى. راه رسيدن به زندگى بهتر، تنها از رهگذر قانون اسـت توانسـت قـانون نيـز، در صـورتى

يكبپای بر جا  و فطـری آدمـى يعنـى عـدالت ماند كه بتواند بازتاب ى از آرزوهـای درونـى

و ــد، ــهباش ــه گرن ــكل روب ــا مش مى ب ــد رو ــن. ش و ت ــادن آزادی ــه وانه ــه مجموع ای دادن ب

مى محدود و كننده، آدمى را سخت بـر آن داشـت تـا تـالش كنـد، بـه حـداقلى از مسـاوات

و به آن .اميد داشته باشد،دادگری دست يابد

سه به بيان ديگر، رابطه و آزادی وجـود دارد ای بـا؛گانه ميان اجرای قانون الهى، عدالت

و اجـرای آن كـه جلـوی بى مى وجود قانون الهى مى نظمـى را يابـد، گيـرد، رفتارهـا سـامان

مى عدالت در جامعه فراگير مى و شهروندان به حقوق خـود و مـى شود دانيم كـه رسـند

پـس، اجـرای قـانون. رسـند يكى از حقوق شهروندی آزادی است، كه افراد بـه آن مى

مى يكى از را مصاديقى است كـه و آزادی تـوان در آن، رابطـۀ تكميلـى عـدالت اجتمـاعى

. مشاهده كرد
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سه:2نمودار شماره و قانون تعامل  گانۀ عدالت، آزادی

.، بيان شـده اسـت»عدالت«شكل آرمانى حكومت مطلوب در ميراث اسالمى در مفهوم

و9باشـد كـه بـه پيـامبرمى» عدالت بر اسـاس قـانون خـدا«معنای در معنای غالب، عدل به

دو. جامعۀ مسلمانان ابـالغ شـده اسـت و دارای و انديشـه، عـادل باشـند افـراد بايـد در نظـر

و عملش نيز قانونى باشد و حقانيت، رفتار كنند مند، هـم رفتار قانون. ويژگى، بايد به درستى

به مى و هـم تواند جامعه را از كارهای خودسرانه دور كند، لذا سـوی عـدالت حركـت كنـد

ه از همــين زاويــه اســت كــه بــرای تضــمين حقــوق. ومــرج را در جامعــه ببينــدرجآزادی از

و آزادی، بايـد در جامعـه، قـانون، وجـود داشـته  و برقراری نسبت دقيـق عـدالت شهروندی

را تحديد آزادی، بر پايـه قـانون، امكـان. باشد و شـهروندان، بايـد آن و جامعـه پـذير اسـت

آز.راهنما قرار دهند مىپس سه ركن اساسى و عدالت در كنار هم قـرار . گيرنـد ادی، قانون

و قانون به،آزادی و مرج است بدون توجه به عدالت ای آزاد اسـت كـه جامعـه. معنای هرج

و جامعه ای كه قانون الهـى را در خـود داشـته باشـد، بـه حقيقـت عدالت در آن جريان دارد

نا. يابد عدالت دست مى مى عادالنهقانون، ميزانى است كه عادالنه يا و بودن رفتارها را سنجد

و خالى از هرجها انسان مى را به جامعۀ آزاد . كند ومرج هدايت

 آزادی عدالت

 اجرای قانون
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شوند كـه اگـر در هـر از ديگر سو، مردم در كالم خداوند به اين امر كليدی راهبری مى

پس اختالف چيزی از همين بـاب اسـت.)10:سوره شورا(نزد خداوند استآن حكم كرديد،

هر كه حكم خداوند، مبنای قـانون قـرار مى و و گيـرد و سرپرسـت در حكـم گونـه شـريك

البتـه بايـد توجـه داشـت كـه خداونـد،؛)26:سـوره كهـف(شـود حاكميت قانون او، انكار مى

و تجلىاتاجرای دستور و تحقق الهى بخشيدن به حاكميت خويش را به پيامبران الهـى دادن

ا مى.ستسپرده فَانْتَُهوا«: فرمايد لذا َعنُْه نَهاكْم َو ما فَخُُذوُه ُسوُل ؛ آنچه)7: حشر(» ما آتاكُم الر

و از خـدا]او[را فرستاده و از آنچه شـما را بـاز داشـت، بازايسـتيد به شما داد، آن را بگيريد

.پروا بداريد

و نهى ايـن آيـهخاص باشد مصاديق بارهشان نزول اين آيه هر چند كه شايد در ،اما امر

و نـواهى پيـامبر گرامـى به و همۀ اوامر دخيـل،(شـود را شـامل مى9اسـالم طور كلى است

1415 :287(.

خداوند، پيامبرش را به نيكوترين وجـه،: فرمود7در روايت آمده است كه امام صادق

و چون ادبش را به كمال رساند لََعلى«: ادب كرد َعظِيٍمِإنك و،)4: قلم(»ُخلٍُق سپس امر دين

فَخُـُذوُه«: امت را به او سپرد تا بندگانش را راهبری كند، پس فرمود ُسوُل بـه»..ما آتاكُم الر ،

و مويد به روح در هيچ امری كه مربـوط؛القدس بود راستى كه رسول خدا، استوار، كامياب

و خطا نداشت به راهبری خلق مى .)208: 1388كلينى،(شد، لغزش

ای ديگر تاكيد دارد كه مردم بايد بر اساس صراط مستقيم حركت كننـد داوند در آيهخ

فَـاتبِعُوُهَوَأن هذا:و قانون جوامع آنان منطبق با آن تنظيم شود ُمْسـتَقِيًما ؛)153: انعـام(»ِصَراطِى

و از راههـا كـه پيـروی نكنيـد]ی ديگـر[اين راه مستقيم من است، پس، از آن پيروی كنيد

شـما را بـه آن سـفارش كـرده اسـت،] خدا[اين است آنچه. شما را از راه خدا پراكنده كند

و. باشد كـه تقـوا پيشـه كنيـد ايـن مبنـای فكـری، شـخص قدرتمنـد را در چـارچوبى دقيـق

هر سنجيده، محدود مى و او را از و شخصى بازمى كند و بـه سـوی گونه عمل خودكامه دارد

.دهد عدالت، حركت مى

 ا"! �# "*!وفو +�6 از "(�!.٣-,

و عميقه مى نگامى ارتباط عدالت با آزادی بيشتر بينيم، آزادی در محـيط شود كه مـى تر
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و الزمـۀ ايـن محـيط عادالنـه آن اسـت كـه در آن امـر اجتماعى عادالنه بـه دسـت مى آيـد

و انتقـاد از رفتـار ناشايسـت ديگـران وجـود داشـته به و نهى از منكر، نقـد تـا. باشـدمعروف

و رعايــت هــا، نهــى از بــدی هنگــامى كــه عــدالت اجتمــاعى، امــر بــه نيكى ها، قــانون برابــر

مى ها در جامعه شايستگى و قرب نگردد، به سختى توان گفـت كـه آن جامعـه ای دارای ارج

رخ به ساحت آزادی وارد شـده اسـت كـه امـر بـه و نهـى از منكـر در جامعـۀ آزاد معـروف

دربه اهميت امر. نمايد مى و نهـى از منكـر تـا حـدی اسـت كـه خداونـد آن را معروف

و آخرت ذكر كرده است اْآلِخِر«: برخى آيات پس از ايمان به خدا َو الْيْوِم ِ بِاّهللاٰ يْؤمِنُوَن

ـاَو يأُْمُرونَ  مِـَن الص أُولئِك َو فِى الَْخيراِت َو يساِرُعوَن َعِن الُْمنْكِر َو ينَْهْوَن »لِحينبِالَْمعُْروِف

.)114: آل عمران(

و ظالمـان، نشستن عالمان در مقابل فساد قدرت در سخن خداوند، خاموش از علـل مندان

و دانشمندان گوشه انـد كـه چـرا گير مورد نكوهش قرار گرفته نابودی اقوام پيشين ذكر شده

و جامعـه را بـه سـوی مسـير مطلـوب، بـه صاحب قدرت نبودند تا از فسـاد جلـوگيری كننـد

و سـرزنش آمـده اسـت كـه کریم قرآندر چنينهم.ركت درآورندح با لحنى همراه با توبيخ

هاى پــيش از شــما خردمنــدانى نبودنــد كــه مــردم را از فســاد در زمــين پــس چــرا در نســل«

و بازدارند؟ جز اندكى از كسانى كه نجات و كسانى كه ستم كردند به دنبـال نـاز شان داديم

و آنان بزهكار بودندنعمتى كه در آن بودند رف .)116: هود(» تند

و توان توان گفت كه در جامعه بايد انسان بر اساس اين آيه مى منـد هايى عالم، پرهيزكار

و مسـير جامعـه را بـه وجود داشته باشد تا جلوی آزادی بى و فساد را بگيـرد و بند سـوی قيد

.عدالت هموار كنند

و نهـى از منكـر پيشـين را تـرك امـر بـهخداوند يكى از عوامل لعنت بر اقـوام معـروف

مى مى َوعِيَسـى«: خوانيم داند، در قرآن َداُووَد لَِسـاِن َعلَـى ِإْسـَرائِيَل بَنِى مِْن لُعَِن الِذيَن كفَُروا

لَبِـئَْس فََعلُـوُه ُمنكـٍر َعـْن َاليتَنَـاَهْوَن َوكانُوا يعْتَُدوَن؛كانُوا َعَصْوا بَِما َذلِك َمْريَم َمـا كـانُوا ابِْن

و؛ از ميان فرزندان اسرائيل،)79-78: مائده(» يفَْعلُوَن آنان كـه كفـر ورزيدنـد، بـه زبـان داوود

و اين. عيسى بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند از كيفر به خاطر آن بود كـه عصـيان ورزيـده

يكـديگر را بـاز شـدند،و از كار زشتى كـه آن را مرتكـب مـى كردند فرمان خدا تجاوز مى

مى. داشتند نمى .كردند راستى، چه بد بود آنچه
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دهنـد كـه از اهـل را خبر مى9، آمده است كه اين دو آيه، رسول اّهللاٰ المیزاندر تفسير

هـا هـم تعريض بـه همـان،حال در عين.كتاب كفر ورزيدند، به زبان انبياى خود لعنت شدند

دربى،هست كه اين لعنت و اينكـه جهت نبوده بلكه و تجاوزشـان بـوده اسـت اثر نافرمـانى

فََعلُوُه«:فرمود ُمنكٍر َعْن ال يتَناَهْوَن طباطبـايى،(»َو كانُوا يعْتَـُدون«بيانى است براى جمله» كانُوا

ج 1374 مى،جمله آخر آيه.)6:114، مى اين مطلب را تاكيد و و«گويد كند ايـن اعـالم تنفـر

و متجاوز بودند آنها گناه بيزارى به خاطر آن بود كه َو كـانُوا«،»كار ْوا َعَصـ بِمـا ِـك ذل

و يكـديگر عالوه آنها به هيچبه» يعْتَُدونَ  وجه مسئوليت اجتماعى براى خود قائل نبودند

و حتى جمعى از نيكان آنهـا كار خالف نهى نمى را از و سـازش،كردند كارى، بـا سـكوت

مى كار را عمًال افراد گناه فََعلُـوُه«ند كرد تشويق ُمنكـٍر َعـْن ال يتَناَهْوَن مكـارم شـيرازی،(» كانُوا

1381 :44(.

همـه مـردم. آيد به هنگامى كه عدالت در جامعه فراگير شود، آزادی نيز به دنبال آن مى

مى در جامعه امر به و نهى از منكر مىاكنند، معروف و زمينه مور ناعادالنه را جلوگيری كنند

مىرا برای رسيدن  كننـد، بـه بيـان ديگـر، هنگـامى كـه آزادی در جامعـه جامعه آزاد فراهم

مى وجود داشته باشد، امر به و با اجـرای آن، جامعـه نيـز در برخـى معروف نيز عملياتى شود

مى مــوارد بــه معــروف، امــر بــه گســترش فريضــهبــا. كنــد ســوی عــدالت اجتمــاعى حركــت

رو شهروندان، مطبوعات، گروه و و ناعـدالتى شـنفكران، آزادانـه كاسـتىها، منتقدين را ها ها

. كنند بيان مى

مى در امر به و عدالت، هر يك به ديگری ياری و نهى از منكر، آزادی رساند تـا معروف

و فساد از جامعۀ اسالمى، ريشـه و نقـد رفتارهـای پـس، بـا امـر بـه.كـن شـود منكر معـروف

مىناشايست ديگران، هم بسـتر بـرای تجربـۀ آزادی فـر و هـم حركـت در جهـت اهم شـود

مى عدالت اجتماعى . يابد تحقق

و نهى از منكر، بهتـرين ضـمانت اسـت تـا در جامعـه، قـانون الهـى حضور امر به معروف

مى.قانونى كه عادالنه است؛وجود داشته باشد در توانـد پايـه قانون عادالنه های دادگـری را

ت و آزادی را و تحقق عـدالت تضـمين جامعـۀ عادالنـه، بـا. ضـمين سـازدجامعه محكم كند

اگـر روح آزادی بـر. پس اطاعت از قوانين بايد توام بـا روح آزادی باشـد. قانون الهى است

مى جامعه حكم و به حق است فرما باشد، عقل چـه امكـانآن. گويد كه الزام قانونى، عادالنه
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و قانون اسـت مى كـه برخـى از ايـن امـر را دهد كه مردم با هم در جامعه زندگى كنند، حق

به توان با عملياتى مى و به برخى از امـور عادالنـه كردن امر و نهى از منكر اجرا كرد معروف

.در جامعه دست يافت

 گيری نتيجه

و منطـق و آزادی با توجـه بـه آيـات هدف اين نوشته، پردازش رابطۀ ميان عدالت اجتماعى

د شد كه با لحاظ احقاق حق در عـدالت اجتمـاعى در فرضيه بر اين نكته تاكي.بود کـریم قرآن

و بايسـته خـويش از جملـه آزادی،و با فراگير شدن آن در جامعه، افـراد بـه حقـوق شايسـته

به. يابند دست مى تـوان در مصـاديقى، اين امـر را مىکریم قرآنسپس بررسى شد كه با توجه

و هم و استثمار، اجرای احكام الهـى، محوريـتتدسـتوراچون رهايى از حاكميت طاغوت

پى قانون الهى، شورا، امر به و نهى از منكر و يافتـه. جويى كرد معروف های برآمـد� اين مهم

و مسـائلى بنيـادين  مركزيـت حـق در رابطـۀ تكميلـى، ماننـداز آن، ناظر به تمهيدات نظری

و فراگيـری وابستگى آزادی بـه عـدالت اجتمـاعى، تـوان  منـدی آزادی معنـوی در عـدالت

بىبى. عدالت نسـبت بـه آزادی بـود و بـدون اعتنـايى بـه عـدالت، اعتنـايى بـه آزادی اسـت

و. شود های عدالت در جامعه تامين نمى آزادی، همۀ حصه آزادی بـا عـدالت همـراه هسـتند

و،هركس آزادی را بيش از حّد عدالت، خواهان باشد، در واقـع چيـزی جـز تجـاوز طغيـان

آ؛استكبار نيست و اسـارت،زادیزيرا اين و چـارچوب عـدالت، بـا بردگـى خارج از معيار

در. مرج همراه خواهد بودو ديگران يا هرج و عدالت اجتماعى كـه در رابطۀ تكميلى آزادی

تـوان پاسخ به نسبت ميان اين دو ارزش، پيشنهاد گرديد، بايد گفت كه بـا فقـدان يكـى نمى

عد«.انتظار حضور ديگری را داشت و و نقل، ضـامن تـامين تحقق آزادی الت بر مبنای عقل

و معنـوی، تحكـيم روابـط  مصلحت عموم، استقالل، برخـورداری جامعـه از مواهـب مـادی

طور در ادامـه بـه.)148: 1384سوادی،(» اجتماعى، وفاداری، تعامل ميان شهروندان خواهد بود

اش خالصه، در قالب چند نكته، به يافته و نتايجى از بحث طرح شده، مىها :شود اره

. ای بخواهد عادالنه اداره بشود، همه شهروندان بايد حدود را رعايت كننـد اگر جامعه.1

اِعمال محـدوديت صحيح،عدالت و چـه جنبـه اجتمـاعى بـرای ترين ها چـه در جنبـه فـردی

و يكى از  از. مواهب الهـى، آزادی اسـت ترين بزرگبيشترين بهره از مجموع مواهب است
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آزاديعدالت

و مسئوليت اختيار
 رونىد

بيروني

و آزادي :مصاديق عدالت

)عدم مخالفت با شرع(قانون

و نظـارت بـر حكومـت، نقادي

 حق انتخاب،/ مشورت

اجتماعي

فردي

اين دو مكمل يكديگرند؛ اگر بخواهيم همه ابعاد وجود يك فـرد يـا همـه افـراد،اين جهت

كـه چـه تـرين توزيـع دربـاره ايـن جامعه بيشترين بهره را از آزادی داشته باشند بايـد عادالنـه

و چه نكنند دو. صورت گرفته باشد،بكنند و تقـدم،پس در مقياس كلى، ميان ايـن تعـارض

دي؛وجود ندارد بهيكى الزمه و مكمل يكديگر مى گری است جا كه عـدالتآن. آيند شمار

.نيست، آزادی هم نيست

و آزادی:3نمودار شماره  رابطۀ تكميلى عدالت

و آزادی را نشان مى و رابطۀ تكميلى ميان عدالت يك.دهد اين نمودار تعامل سـو، بـه از

آن ما مى و آزادی وجـود دارد، و گويد كه تعاملى دو سويه ميان عدالت گونـه كـه عـدالت

مىآزادی هر دو عرصۀ فردی  و درونى را شامل و بيرونى يعنـى اگـر كسـى؛شـودو جمعى

بخواهد در حوز� جمعى به عدالت بپـردازد، خـود بايـد در عرصـۀ فـردی نيـز عـادل باشـد، 

به آن های درونى خود آزاد شـود، معنای حقيقى هنگامى است كه فرد از هوس سان كه آزاد

و اين مقدمه اجتمـاعى بـه آزادی برسـد؛ سـپس ای شود تا در عرصـۀ به آزادی معنوی برسد

و مسائلىيدااين نوع پيوند در مص چون قـانون، نقـادی امـر حكومـت، نظـارت بـر آن،همق

و حق انتخاب خود را نشان مى .دهد مشورت
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در.2 و آزادی بايـد بيـان كـرد آن اسـت كـه بارهنكتۀ ديگری كه ارتباط ميان عـدالت

و گســتره و ديگــر؛ی داردتر از آزاد ای وســيع عــدالت، دايــره يعنــى عــدالت اعــم از آزادی

و خصـوص مطلـق. مفاهيم مرتبط به آن است پـس نسـبت عـدالت بـا آزادی از نـوع عمـوم

ای آزاد باشد ولى نه برخوردار از عـدالت، امـا غالبـا ممكن است، جامعه،در اين نگاه. است

و ای عـدالت حكم چنين اسـت، اگـر در جامعـه جـود خواهـد فرمـا شـود، در آن آزادی نيـز

از زيرا كه عدالت بـه؛داشت و يكـى  تـرين بزرگمعنای دادن حقـوق افـراد بـه آنـان اسـت

به بيان. عدالت نيز به وجود آيد،حقوق، آزادی است، اما چنين نيست كه ضرورتا با آزادی

آن ها، آزادی هست، اما در همۀ آزادی ديگر، در همۀ عدالت گونـه كـه ها، عـدالت نيسـت؛

پس اجرای عدالت، ارمغانى به نام آزادی برای جامعه بـه. عدالت هستند،ها بعضى از آزادی

و افراد نتوانند آزادانهآن. آورد همراه مى و برنامه سان كه اگر آزادی نباشد ها را نقـد تصميم

و آغـازين گـامو ارزيابى كنند، فرايند امور به سمت تك و خودكامگى خواهد رفت گويى

مى برای ناديده هـای شـهروندان ماننـد حـق آزادی. گـردد انگاشتن عدالت در جامعه فـراهم

و اجتماعـات؛ آزادی انديشـه  و رأی، حق نامزدی برای احراز مناصب عمومى؛ آزادی بيـان

و بازداشت خودسرانه، همه در فضای عادالنه به مى آزادی از دستگيری از ديگـر. آيد دست

و عـدالت سو، تا آزادی در جامعه نباشد، اين شرايط فراهم نمى شود؛ لذا با اين بيان، آزادی

و نوعى تعامـل سـنجيده ميـان آن دو شـكل در راستای افقى نزديك به هم حركت مى كنند

.گيرد مى

و عدالت را در كنـار كريم قرآن آياتمعۀ مطلوب پيامبران الهى بر اساسجا.3 ، آزادی

كه همان؛هم دارد و حريت در تمام دستورات اسـالمى بـه چشـم روح آزادی«گونه خواهى

و بايـد ديـد چـه اصل عدالت نيز از مقياس.)32: 1377مطهری،(» خورد مى  هـای اسـالم اسـت

در سلسله علل احكام است نـه در سلسـله معلـوالت، نـه،التعد. شود چيزی بر او منطبق مى

اين معنـای. گويد اين است كه آنچه دين گفت، عدل است، بلكه آنچه عدل است، دين مى

به.)14: 1403مطهـری،(بودن عدالت است برای دين مقياس شمار آزادی، يكى از مقاصد انبياء

و با انواع بندگى مى و بردگى آيد و سلب آزادیهای اجتما ها ها كـه در اجتمـاع هسـت، عى

و كردار ستمگران در جامعـۀ ناعـادل.)18: 1366مطهری،(كند مبارزه مى اما وقتى كه به رفتار

و آزادی آنـان بـه سـادگى زيـر پـا گذاشـته نگريم، حقوق شهروندی رعايـت نمى مى شـود
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مـ از منظر. شود مى مىقرآن، خودكامان معموال در زمان حاكميت خود بـه كننـد، ردم سـتم

مى كشند، زنان آنان را مى نَج«؛)25:سـوره غـافر(دارنـد شـان را زنـده نگـه ِإذْ مِـْن آِليَو نـاكْم

ُسوَء الَْعذاِبيفِْرَعْوَن  َويـُسوُمونَكْم َأبْنـاَءكْم نِسـاَءكْميْسـتَْحيَذبُحوَن ؛ مـردم را)49: بقـره(»وَن

فـَن كفَيَو قاَل الذ«كنند؛ شكنجه مى لَتَعُـوُدن َأْو َأْرِضـنا مِـْن لَنُخْـِرَجنكْم لُِرُسـلِِهْم »مِلتِنـاىُروا

و اذيت قـرار مى)13: ابراهيم( مى؛ آنان را مورد آزار و تبعيـد از. كننـد دهنـد حـق انتخـاب را

مى آنان سلب مى مى نمايند، جلوی ايمان مردم را سـوره(سـازند گيرند، شهروندان را زنـدانى

و عدالت را بـه قربـانو آنان را تحقير مى)29:ءشعرا گـاه كنند، اموری كه هر كدام از آزادی

.فرستد مى

و فايد� آزادی در اسالم به حسب ميـزان تـوفيقش در تحقـق عـدالت سـنجيده.4 ارزش

و يـا چنان؛شود مى و تحكيم عدالت نداشته باشـد و اثری در بسط چه اگر آزادی هيچ نقش

بىبه علت فقدان  و بـه عـدالتى شرايط عادالنه در جامعه به نفع صـاحبان قـدرت تمـام شـود

.)324: 1391زند، شجاعى(دامن زند، از نظر اسالم مذموم است 

هم آزادی راهبردی است كه با عدالت، رابطه.5 و افزا در دسترسى به اهـداف ای استوار

و كارآمـدی، بهـره،اين رابطه. دارد و وری از طرفى با كارايى و نهادهـا و اثربخشـى نيروهـا

و تاثر متقابل متزايدی دارد و تعـالى،از سوی ديگـر. نظام همبستگِى معناداِر تاثير بـه توسـعه

و جامعه مى و به صورت توامـان قابـل ها يك كل به هم پيوسته اين. انجامد افراد اند كه با هم

.)468: 1391صدرا،(تبيين علمى هستند 
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 كتابنامه

 کریم قرآن*

 البالغه نه�*

و آزادی«،)1378(اخوان كاظمى، بهرام.1 ش ح!ومت اسالم�، فصلنامه»عدالت ،13.

علـى عبـدالبارى:، تحقيـقالمعان� ف� تفسیر القرآن العظـیم روح،)1415(آلوسى، سيدمحمود.2

.دارالكتب العلميه: عطية، بيروت

تچهار مقاله دربـارۀ آزادی،)1379(برلين، آيزيا.3 انتشـارات: محمـدعلى موحـد، تهـران: رجمه،

.خوارزمى

و:، قمها فرهنگ واژه،)1381(بيات، عبدالرسول.4 .دينى فرهنگمؤسسه انديشه

بن،دخيل.5 دارالتعـارف: بيـروت،العزیـز الـوجیز فـ: تفسـیر ال!تـاب،)1415(محمـدعلى على

.للمطبوعات

.دارالكتاب العربى: الناشر، التنزیلال!شاف عن حقائق غوامض،)1418(زمخشری، محمود.6

و عـدالت اجتمـاع� در اندیشـه سیاسـ�،)1384( سوادی، محمـدعلى.7 �نسـبت آزادی سیاسـ
.نشر منهاج:قم،شهید مطهری

ــيدكاظم.8 ــيدباقری، س ــالم«) 1388(س ــى اس ــۀ سياس و آزادی در انديش ــدالت در»ع ــرعلى:، اكب

نشر پژوهشكده مطالعات فرهنگى: تهران،درآمدی بر نظام سیاس� عدالت در اسالم،عليخانى

.اجتماعى

على شجاعى.9 و عـدالت،)1391(رضـا زند، كتـاب چهـارمين نشسـت:، درمصـادر دینـ� آزادی

.پيام عدالت:، تهران)آزادی(های راهبردی انديشه

على.10 .انتشارات نيلوفر:، تهران7عل:،)1362(شريعتى،

على.11 در»سـى متعـالىمهندسـى آزادی سيا«،)1391(رضـا صدرا، مجموعـه مقـاالت آزادی؛«:؛

.پيام عدالت:، تهران»های راهبردی چهارمين نشست انديشه
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.شركت سهامى انتشار:، تهرانپرتوى از قرآن،)1362(طالقانى، سيدمحمود.12

: ســيدمحمدباقر همــدانى، قــم:ترجمــه، تفســیر المیــزان،)1374( طباطبــايى، سيدمحمدحســين.13

.انتشارات جامعه مدرسين

بن.14 .دارالمعرفه:، بيروتجامJ البیان ف� تفسیر القرآن،)1412( جرير طبرى، ابوجعفر محمد

.انتشارات اسالم:، تهرانتفسیر اطیب البیان ف� تفسیر القرآن،)1366( طيب، سيدعبدالحسين.15

.صدوق انتشارات:تهران، تفسیر عامل�،)1360( ابراهيم،عاملى.16

و حدود آن،)1382(قدردان قراملكى، محمدحسن.17 .موسسه بوستان كتاب:، قمآزادی در فقه

.داراالسالم:، قمال!اف�،)1423()كلينى(يعقوب، محمدبن.18

.مركز نشر كتاب:، قمتفسیر روشن،)1380(مصطفوی، حسن.19

.صدرانشر:، تهرانگفتارهای معنوی،)1366(مطهری، مرتضى.20

و جهان غرب،)1372(ــــ ـــــــــــــــــ.21 .صدرا نشر:، قماخالق جنس� در اسالم

و تربیت در اسالم،)1373(ـــــــــــــــــــــ.22 .صدرا نشر:، قمتعلیم

.نشر صدرا:، تهرانپیرامون انقالب اسالم�،)1375(ـــــــــــــــــــــ.23

.صدرانشر: تهرانآزادی معنوی،،)1384(ـــــــــــــــــــــ.24

.نشر حكمت:، تهرانبررس� اجمال� مبان� اقتصاد اسالم�،)1403(ـــــــــــــــــــــ.25

.انتشارات انصاريان:، قمتفسیر نمونه،)1381(مكارم شيرازی، ناصر.26

ــواالعلى.27 ــم:، ترجمــهقــانون اساســ: در اســالم،)1351(مــودودى، اب : محمــدعلى گرامــى، ق

.دارالفكر


