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 چكيده

با  "ياسيس يآزاد"و  "ياسيعدالت س" يانسنجش نسبت ماز طريق  ي حاضر نوشته
انواع  يضمن بررسبرآمده است تا هر دو مفهوم  سازي فافشدنبال  به يم،بر قرآن كر يدتاك

وجه و  وخصوص من عموم ي،تساو ،و گسست ينتباد: ماننقابل تصور ابط ونسبت و ر
 ي،هرگونه عدالت ير،اخ ي  هبه رابط وجهكه با ت كند يدامر تاك ينبر ا ،وخصوص مطلق عموم
از  يكي يوق مردم است و آزاداحقاق حق معناي به عدالت يراز ؛را درون خود دارد يآزاد

 ي،آزاد يقاز مصاد يگونه كه بعض همانلذا  شود. محسوب مي روشن آن هايمصداق
به عدالت ) مرجو هرج يمانند آزاد( يزن هاياز آزاد يبعض )؛انتخاب يمانند آزاد( ندا عدالت

 يمحور يمعنا است كه با توجه بهاين  يدتاك ي مورد يهفرض ،روابط ينا يين. با تبانجامند ينم
به عدالت و  يبودن آزاديدمق ي،و آزاد ياسياحقاق حقوق مردم در عدالت س

 عدالتآورد كه  اين امكان را فراهم ميمفهوم وجود دارد،  ينا يانكه م اي يتعامل ي  هرابط
  در جامعه باشد. ياسيس يبسترساز حضور آزاد سياسي

 
 كليدي: هايواژه
 ي.تعامل ي  هرابط يم،آن كرقر ياسي،عدالت س ياسي،س يآزاد

                                                      
 ).sbaqeri86@yahoo.comاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: ( ∗
 ).n.shafii82@gmail.comي علميه و دانشجوي دكتري قرآن و حديث: ( آموخته حوزه دانش ∗∗
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 درآمد
يك از اجزاء اين  جاكه در هيچ . از آنستو مبهم ا  پيچيدهتركيبي  ،3F1"سياسي عدالت"

شود و هنگامي تركيب، سياست و عدالت، اتفاقي وجود ندارد، بر ابهام اين مساله افزوده مي
، اخالقامنيت، دي، آزا مرتبط ديگر مانند:با مفاهيم  عدالت سياسيارتباط و نسبت كه از 
 ويژه در دنياي مدرن و بهاين امر  گيرد.باالتر مي  مناقشه شود،... بحث ميو تساوي
اين امور  ي  گردد. همهاي افزون مياجتماعي برآمده از غرب، تا اندازه -هاي سياسي انديشه

رد. در نشان از اهميت مساله، نبود شفافيت عدالت سياسي و نسبت آن با مفاهيم مرتبط دا
ترين ترين و پرچالشبا يكي از بنيادي "عدالت سياسي"شود تا نسبت ادامه كوشش مي

تر شود.  ها شفاف سنجش گردد و اندكي از روابط آن "آزادي سياسي"مفاهيم مرتبط، يعني 
اي كه در فيلسوفان باستان نيز مطرح بود و افالطون از همزادي آزادي و برابري دغدغه

دوران پادشاهي  ي  ميان آورده بود و درباره مفاهيم محوري عدالت، سخن به عنوان يكي از به
اي آزاد گذاشته كوروش در ايران بر اين باور بود كه حكمرانان، زيردستان را تا اندازه

بين بود كه  كردند كه اگر در ميان آنان مردي روشنبودند و اصل برابري را رعايت مي
(افالطون،  گذاشت.دهد، پادشاه او را در سخن گفتن آزاد ميتوانست پيشنهادي عاقالنه بمي

1354 :96( 
احقاق  گاه سخن از سياست، پاي قدرت در ميان است و در عدالت سياسي، بحث از به

 مند.شايستگي حضور قدرت در مسير آزادي معقول، سنجيده و نظام حقوق سياسي و
نام عدالت،آزادي را از  يش قرار دهد، بهمندي كه عدالت را در بنياد رفتار و گفتار خوقدرت

دنبال برپايي آن  كند؛ زيرا آزادي خود، حقي بزرگ است كه عدالت بهشهروندان سلب نمي
آورد. ميهمراه  براي جامعه بهرا آزادي نام  ارمغاني به سياسي عدالتاجراي  پس باشد.مي
ها و قوانين را سائل جاري، تصميمسان كه اگر آزادي سياسي نباشد، افراد نتوانند آزادانه م آن

گويي و خودكامگي خواهد رفت و سمت تك نقد و ارزيابي و بررسي كنند؛ فرآيند امور به
انگاشتن عدالت در جامعه فراهم خواهد شد. با اين نگرش است كه  آغازين گام براي ناديده

 ،ايجاد يكي ي  بهانه به توانو نمي شوداي تعاملي برقرار ميميان اين دو مفهوم كليدي، رابطه
 .از ديگري گذر كرد

اعتنايي به حق آزادي،  صورت بي اگر عدالت عبارت است از ايفاي جميع حقوق، در آن
ها ها است؛ اين تقابلي كه بعضيترين حق اعتنايي به عدالت خواهد بود. آزادي از بزرگ بي

                                                      
اي كه قرينه . در اين متن در غالب موارد، بحث از عدالت سياسي و آزادي سياسي است؛ مگر در جايي1

 ن وجود داشته باشد.ديگرگو
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ي از اجزاي عدالت است. اند، تقابلي موهوم است؛ آزادي يكبين آزادي و عدالت افكنده
كه حق  هنگامي پس به )254: 1375(سروش، اي از عدالت است. دنبال پاره طلب به شخص آزادي

شود و به درستي در جامعه ادا شود، طبعا آن جامعه گرفتار اسارت و استبداد نمي هركس به
براي يابد. درصد بااليي از آزادي سياسي كه يكي از حقوق اساسي بشر است، دست مي

كه  بيان دارد. با حضور عدالت سياسي، فضا و بستر براي آن نام آزادي نمونه، انسان، حقي به
بيان نيز  شود. آزاديهاي سياسي خود را بيان كنند، فراهم ميافراد بتوانند آزادانه ديدگاه

ت مشارك ي  آيد كه عدالت فراگير شود. با آزادي سياسي زمينه وجود مي زماني در جامعه به
توانند آزادانه كنش سياسي را شود و آنان ميو فعاليت سياسي شهروندان در جامعه فراهم مي

 كشاند.چالش مي در جامعه انجام دهند. توزيع نابرابر و نادرست قدرت، آزادي سياسي را به
اي گونه سياسي اسالم، روند امور جامعه بايد به هاي قرآن كريم و انديشه براساس آموزه

معناي سلب  كه با حضور آزادي بتوان عدالت را نيز تجربه كرد. استثمار و ستم بهباشد 
هاي ساختگي محدوديت استبداد، ،تبعيض، جهل، فقراختيار آدمي و محدودكردن اوست. 

 قرآن كريم فرمود: تواند مصداق زنجير و اسارت باشد كهها و اختناق، همه ميقدرت
» گشايد. دارد و بند و زنجيرشان را مى شان را از دوششان برمى بار گران«

 )157: اعراف(
شود، جايگاه آزادي طبعا در اين فرايند تبييني، يكي از مسائلي كه تا حدي روشن مي

وجوي سنجش نسبت ميان  طور مشخص اين نوشته در جست نسبت به عدالت است. به
عنوان يكي از  به عدالت سياسي و آزادي سياسي با تاكيد بر ادبيات و منطق قرآن كريم

كند كه با توجه به  ي سياسي اسالم است و بر اين فرضيه تاكيد مي ترين منابع انديشهعمده
هاي قرآن كريم، معناي محوري احقاق حقوق مردم در آن، اهميت باالي عدالت در آموزه

ه تعاملي ك ي  عنوان يكي از حقوق، مقيدبودن آزادي به عدالت و رابطه شناسايي آزادي به
تواند بسترساز حضور آزادي سياسي در سياسي مي ميان اين دو مفهوم وجود دارد؛ عدالت

 جامعه باشد. 

 . بررسي مفاهيم1

 . عدالت سياسي1,1
4Fعدالت سياسي

آيد. سياست به قدرت،  شمار ميهاي عدالت اجتماعي بهيكي از شاخه 1
 عدالت سياسيا حضور پردازد. بچگونگي توزيع آن و نسبت آن با مردم و حاكمان مي

                                                      
1. Political Justice. 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

10 

قدرت ميان مطلوب و توزيع  رعايت قانون سياسي، توازن، اعطاي حقوقتوان از وجود مي
ي  فعاالنه و آزادانهمشاركت ميان آورد. در اين قلمرو، بسترهاي الزم براي  سخن به مردم

قاد، حق بيان، حق انتبراي تحقق هاي گوناگون آزاديشود و فراهم مي افراد در امور سياسي
آيد و مردم در اظهار وجود مي به كردن شدن و حق انتخاب تشكيل اجتماعات، حق انتخاب

 امر بايسته است:عدالت سياسي دو باشند. در ديدگاه خود داراي مصونيت سياسي مي
 و؛ بايد عادالنه باشدكه لوازم آزادي برابر  ها وجهت برآوردن خواسته نخست، قانون در

 ي هاي عادالنهسامانه ي بندي شود كه نسبت به همهنحوي چارچوب بهنظام كه  دوم اين
برخي  )342: 1388(راولز،  گذاري عادالنه و كارآمد منجر شود. به يك نظام قانون، ممكن

نحو شايسته اداره شود  -عدالت سياسي آن است كه امور كشور بهديگر بر اين باورند كه 
ود ادامه دهند. برخورداري از برابري، آزادي، زندگي خ تا مردم در يك فضاي عادالنه به

اين فضاي عادالنه  ي كننده آسايش به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، تأمين امنيت و
 )207: 1383(آشوري،  خواهد بود.

ارزشي است كه با فراگير شدن آن، امور  "عدالت سياسي"در اين نوشته منظور از 
گيرد و حقوق مردم و شهروندان در جاي خود قرار ميتناسب  جامعه در پيوند با قدرت، به

، »محدوديت قدرت«و » انتخاب شهروندان«شود؛ با عدالت سياسي، بستر شايستگي ادا مي به
 شود.گشوده مي» حقوق سياسي«فراهم شده و مسير جامعه براي رسيدن به 

 . آزادي سياسي2,1
بحثي كه در  )14: 1379(برلين، . تعريف ذكر شده است 200براي آزادي تا كنون بيش از 

5Fاجتماعي است. جان استوارت ميل -شود، مربوط به آزادي سياسي اين بخش دنبال مي

1 
گويد كه موضوع كتاب مي "آزادي ي  اي دربارهرساله") در آغاز كتاب 1873ـ  1806(
6Fآزادي اراده و اختيار«

7Fنيست؛ بلكه بحث از آزادي 2

مدني و اجتماعي است كه  3
تواند بر افراد اعمال طور مشروع مي سرشت و محدوديت قدرتي است كه به ي  رهدربا

تقسيم  9F5"آزادي منفي"و  8F4"آزادي مثبت"اين مفهوم به دو قسم  )Mill, 1999: 12( ».گردد
آيد. در آزادي منفي، انسان از شمار مي شود كه در واقع، دو حيث و ساحت از آن بهمي

                                                      
1. John Stuart Mill. 
2. Free-Will. 
3. Freedom. 
4. Positive freedom. 
5. Negative freedom. 
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تواند بدون محدوديت رفتار كند. در اين نوع است و ميهرگونه اجبار و تحميل آزاد 
وجود دارد و آزادي سياسي عبارت است از قلمروي كه در داخل آن، شخص  10F1»آزادي از«

آزادي "خواهد انجام دهد و ديگران نتوانند مانع او شوند. اما در تواند هر عملي را كه ميمي
براي اظهار وجود، اعمال اراده، طراحى  پس از آزادي منفي است، مجال ي  كه مرحله "مثبت

مطرح است. » آزادي در«يا  11F2»آزادي براي«شود. در اين نوع، ريزى فراهم مي و برنامه
كه  خيزد و ايناختيار باشد برمي كه آقا و صاحب معناي مثبت آزادي از تمايل فرد به اين

با توجه  )249: 1379رلين، (بتحقق برساند.  خود هدف و روش خويش را انتخاب كند و آن را به
توان بيان داشت كه آزادي سياسي، ارزشي است كه با وجود آن انسان در معاني مي به اين
تواند دست به انتخاب زند. در آزادي، سه عنصر و مقوله اجتماعي مي -سياسي  ي  عرصه

رد كه گيآزادي سياسي زماني شكل مي». هدف«و » نبود مانع«، »خواه آزادي«وجود دارد: 
دادن رفتارهاي سياسي مطلوب و برخورداري از  هاي سياسي در انجاماشخاص و تشكل

ها ايجاد كنند،  ها ممكن است در برابر آن ها و موانعي كه دولتحقوق اساسي از محدوديت
 فكر تجلي و ترقي براي سد و مانع نبودن جز آزادي، )108: 1381(ميراحمدي، رها و آزاد باشند 

و البته هدفي كه در آزادي سياسي از منظر قرآن  )60: 1378(مطهري، نيست  چيزي بشر عمل و
شود، صرفا مادي و زميني نيست، بلكه هدف آن است اسالمي در نظر گرفته مي ي  و انديشه

چه ذكر  سوي كمال باشد. با توجه به آن تا اين آزادي در راستاي سعادت و پويش انسان به
شدن آن، افراد و  سي در اين نوشته، ارزشي است كه با فراگيرشد، منظور از آزادي سيا

هاي مطلوب سياسي، با گذر از بندهاي دروني، از موانع بيروني و ها براي انجام فعاليتگروه
اسالمي و كمال انساني حركت  ي  يافته و در جهت رشد جامعه حاكميت طاغوت رهايي

 كنند.مي

 . تمهيد نظري2
 وند آزادي سياسي و عدالت سياسيجوي پيو . در جست1,2

بعضي هاي گوناگوني وجود دارد. از يك نگاه، ، نگرشآزادي و عدالتدر نسبت ميان 
 هاي سوسياليستي وجود دارد.تر در گرايش دهند كه بيشترجيح مي بر آزادي را عدالت

و  )141: 1384(نمازي، شود معنا ميبرابري مساوات و با  عدالتدر اين خوانش، 
ها، با تمركز ها و نئوليبرالرنگ است. برخي ديگر مانند ليبرال آزادي در آن كم ي  غهدغد

                                                      
1. Freedom from. 
2  . Freedom to. 
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آزادي را بر . آنان دنرپذييرا نم يبه عدالت اجتماع دنيرس يبرا يزريبرنامه بر آزادي،
دانند. و گاه عدالت اجتماعي را مفهومي توخالي و غيرقابل تعريف مي دارند عدالت مقدم مي

اي كنند و عدالت را وسيلههاي ديگر را در پاي آزادي قرباني ميها و فضيلتآنان ارزش
 )175: 1375گري،  (جانانگارند. براي فريب توده مي

 توان در نسب چهارگانهسنجي عدالت با آزادي را مياز نظرگاهي ديگر، نسبت
 "تباين"سو ممكن است چنين تصور شود كه ميان عدالت و آزادي  جويي كرد. از يكپي

اي ميان اين دو مفهوم وجود ندارد. براي نمونه شايد و گسست وجود دارد؛ يعني هيچ رابطه
تر  انجامد يا بر عكس. اين باور را كمعدالتي ميكسي چنين پندارد كه هرگونه آزادي به بي

 دارند؛ مثل ، نشان از عدالتدانيم برخي از مصاديق آزاديكم مي پذيرد؛ زيرا دستكسي مي
آن پايبندي به احقاق حق ديگران است و امريست كه با  ي  آزادي در انتخاب كه الزمه

 گيرد. بندي به عدالت شكل ميباور و پاي
است. يعني هرگونه عدالت،  "تساوي "ي  اي ديگر كه قابل تصور است، رابطهرابطه

يست؛ زيرا آزادي، عدالت انگاشته شود. اين برداشت نيز درست ن آزادي و هر نوعي از
ها عادالنه نيستند، مثل آزادي تصرف مال و ملك ديگري آشكار است كه برخي از آزادي

ومرج كه هرگونه نظم و عدل را درهم  كه براي آن زحمت كشيده است يا آزادي هرج
 ريزد. مي

اين دو مفهوم قابل تصوير  ي  نيز براي تبيين رابطه "وجه وخصوص من عموم "ي  رابطه
عدالت باشند و بر عكس. اما چون نيك  ن نحو كه بعضي از مصاديق آزادياست؛ به اي

دانيم كه بعضي از بنگريم، درست است كه برخي از موارد آزادي، عدالت است اما مي
ومرج. انسان تا جايي آزاد است كه  برند. مثل آزادي هرجها، عدالت را از ميان ميآزادي

كردن  تجاوز به حريم ديگران كه مستلزم آن، ضايع حقوق ديگران را تباه نكند؛ يا آزادي
 حقوق ديگران است.

گونه  توان ايناست. اين رابطه را مي "وخصوص مطلق عموم"يكي از ديگر انواع رابطه 
گونه كه گذشت  همان -بيان كرد كه هرگونه عدالتي، آزادي را در درون خود دارد؛ زيرا 

هاي روشن آن يقين، آزادي يكي از مصداق عدالت، احقاق حقوق شهروندان است و به -
 كردن اند. مانند آزادي انتخاب سان كه بعضي از موارد آزادي، عدالت رود. آنشمار مي به

 ها نيز عدالت نيستند؛ مانند برخي ازشدن يا تعيين سرنوشت. بعضي از آزادي يا انتخاب
مطلوب ميان  ي  ه رابطهرسد كنظر مي هايي كه در باال ذكر شد. با اين وصف بهآزادي

 اخير باشد. ي  آزادي و عدالت، رابطه
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ميان دو مفهوم آزادي و عدالت قابل بررسي  ي  از منظري ديگر، با تقسيم ثنايي رابطه
گسست زماني  ي  ميان آن دو يا گسست است يا پيوند. رابطه ي  است؛ به اين نحو كه رابطه

گونه  تر، همان بيان روشن شود. به انگاشته نمياست كه اصوال ارتباطي ميان آزادي و عدالت 
باشند. در اين تباين بيان شد، دو مفهوم، جداگانه و مستقل از هم مي ي  كه در رابطه

طريق كه  ؛ به اينانجامد ديگري ميو ناپايداري تقويت يكي به تضعيف منفي،  ي  رابطه
شود ابي به آزادي كاسته مييتر شود، احتمال دست بيشاجتماعي عدالت بندي به  پايهرچه 

تر كسي است كه به آن باور داشته باشد؛  يا بر عكس. اين تلقي درست نيست و شايد كم
هاي مختلف با زيرا عدالت و آزادي، به هرحال دو مفهوم اجتماعي هستند و در ساحت

 اند. ديگر مرتبط يك
كه  معناي آن ي كرد؛ بهبررس» جزء و كل«توان يا از باب اما پيوند اين دو مفهوم را مي

عنوان جزئي از حقوق و  وجوي حق است و آزادي هم به سان يك كل، در جست عدالت به
 نظر باشد. به» وسيله -هدف «كه ارتباط ميان آن دو  در قالب عدالت قرار گيرد. يا آن

سياسي اسالم، عدالت، هدف  ي  رسد بر اساس منطق قرآن كريم و روح حاكم بر انديشهمي
و آزادي، وسيله و ابزاري براي رسيدن  )29: 1381(جوادي آملي، ؛ هر چند مياني. )25(حديد:  است

اجتماعي رسيدن شهروندان به حقوق آنان مهم -سياسي ي  گردد. در عرصهبه آن تلقي مي
شود. آزادي سوي خير و كمال تفسير مي يابي جامعه به است و آن نيز در راستاي دست

هدف نيست، بلكه ابزاري است در جهت آن  ي  . لذا آزادي همهيكي از آن حقوق است
كشد. آزادي هميشه همراه با محدوديت دوش مي هدف كه بار بسياري از آن را عدالت به

 نه است، »ايوسيله كمال« آزادي،«سان كه آفرينش انسان چنين است. پس  است؛ آن
 به تا باشد آزاد بايد نسانا ولي باشد، آزاد كه نيست اين انسان هدف ».هدفي كمال«

است.  بشريت كمال ي وسيله نيست؛ بشريت كمال خودش برسد. آزادي خودش كماالت
 )17: 1373(مطهري، 

توان ميان عدالت سياسي و آزادي رسد يكي از ديگر پيوندهاي مهمي كه مينظر مي به
 ه به برخي ازتعاملي است. با توجه به اهميت اين رابطه، در ادام ي  مطرح كرد، رابطه

  پردازيم.هاي آن ميساحت

 تعاملي آزادي سياسي و عدالت سياسي ي  . رابطه2,2
، ميان آزادي و سياسي اسالم ي  آيات قرآن كريم و انديشه ي  رسد كه بر پايهبه نظر مي

توانند گيرند، ميگاه كه با هم و در كنار هم قرار مي آن وجود دارد؛عاملي ت ي رابطهعدالت 
اي است كه گونه مثبت به ي  سوي رشد و سعادت ياري دهند. اين رابطه جامعه را به حركت

شود.  حقوق مردم تامين ميد و در نهايت انجامتقويت ديگري ميپايداري و تقويت يكي به 
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فرصت و امكانات براي همگان،  برابريتحقق عدالت سياسي، با توجه به لزوم در شرايط 
 شود و آنان خودگري شهروندان معنادارتر ميردد؛ انتخابگميتر  فرصت آزادي بيش

 توانند سرنوشت خويش را با دستان خويش رقم زنند كه فرمود:مي
 .)11(رعد: » بانفُسهِم ما يغَيِّرواْ حتَّي بِقَومٍ ما اليغَيِّرُ اهللاَ انَّ«

ي را از دست است كه حقوق سياسنابرابري  اين روند در مقابل ستم و ي  باري همه
 است.  آزاديگر محدود كند ودر مي صاحبان آن به

قيد آزادي است. آزادي هماره بايد در مرزهاي عدالت حضور داشته عدالت  سو، يكاز 
در  ديگر، اگر آزاديرا پشت سر گذارد. و از سويي معيارهاي عدالت تواند باشد و نمي

توان با زور و خودكامگي، آزادي يآيد. نمدست نمي سياسي به نباشد، عدالت ايجامعه
كوشم؛ شهروندان را سلب كرد و سپس ادعا نمود كه من براي جريان عدالت در جامعه مي

رود. بنابراين در نگرش زيرا با ورود استبداد از يك جهت، از دري ديگر عدالت بيرون مي
ذا براي رسيدن به آيند و لشمار مي قرآني و ديني، هم عدالت و هم آزادي، مهم و كليدي به

دست  هر يك بايد ديگري و شرايط آن را در نظر داشت. عدالت سياسي بدون آزادي به
 عنوان حق بنيادين انساني، بدون عدالت احقاق و محقق آيد و آزادي سياسي نيز بهنمي
 ي راو اخالق يبه كماالت معنو دنيراه رسشود. هر دو در كنار هم، بسترهاي رشد و نمي

شود و شدن آن، حقوق افراد استيفا مي كنند. عدالت، ارزشي است كه با فراهمميفراهم 
آزادي يكي از آن حقوق است. حقي كه با وجود آن، انسان از طاغوت درون و برون 

دارد. حق امري نيست كه كسي به انسان سوي كمال و سعادت گام برمي يابد و بهرهايي مي
تواند آن را سلب كند. با شده براي اوست كه كسي نمي داده باشد، بلكه امري ثابت و تثبيت

اجرايى حق  ي عدالت مرحله«اين وصف، چون نيك بنگريم، حق مقدم بر عدالت است و 
، 1384(مطهري، » است؛ حق، طبيعى و ثابت است ولى عدالت و اجرا ارادى و اختيارى است.

و لزوم  قوق تكويني و تشريعيحبا فراگيري عدالت سياسي در جامعه، با توجه به  )215: 6ج
يابد و در سامان مي امور اجتماعشرعي و عقلي،  ي  بايسته موازينمعيارها و رعايت 

راي، انتخاب و تعيين سرنوشت، حق انتقاد،  حقآزادي، شهروندان از:  هاي  عرصه
و آرامش سياسي منزلت اجتماعي و امنيت   ،ي مساوي در امور مرتبط با قدرتها فرصت
 شوند.دار ميبرخور

كند كه ببينيم اين ارزش تر و پايدارتر پيدا ميآزادي هنگامي با عدالت، ارتباطي شفاف
آيد؛ تا هنگامي كه عدالت سياسي، قانون برابر، انتقاد دست مي در محيط سياسي عادالنه به
توان گفت سختي مي اي داراي ارج و قرب نگردد، بهها در جامعهقدرت و رعايت شايستگي

حق مانند: شهروندان  سياسي هاي زاديشده است. آكه آن جامعه به ساحت آزادي وارد 
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آزادي  ،آزادي بيان و اجتماعات ،حق نامزدي براي احراز مناصب دولتي و عمومي ،رأي
آيند. دست مي ، همه در فضاي عادالنه بهآزادي از دستگيري و بازداشت خودسرانهو  انديشه

شوند؛ لذا ر جامعه نباشد، اين شرايط و بسترهاي دادگرانه فراهم نمياز ديگر سو، تا آزادي د
با اين بيان، آزادي و عدالت در عين آن كه دو مفهوم متمايزند، اما در راستاي افقي نزديك 

 كنند و نوعي تعامل سنجيده ميان آن دو شكلهم و با هدف مشترك حركت مي به
و در فرايندي رفت و برگشتي، به تحقق  كندگيرد. هر يك ديگري را پشتيباني ميمي

 رسانند.ديگر ياري مي يك
 انسان داند.مي او را آزادي هايارزش ارزش و انسان جوهر و كمال معيار مكتب اسالم،

 و جبر هيچ محكوم يعني است؛ شده آفريده آزاد عالم، اين در كه است موجودي تنها
خواهي و حريت  روح آزادي«گونه كه  نهما )330 :1373 مطهري،(. نيست تحميلي و ضرورت

هاي  اصل عدالت نيز از مقياس )32: 1367(مطهري،  خورد چشم مي در تمام دستورهاي اسالمي به
ي علل احكام است،  شود. عدالت در سلسله چيزي بر او منطبق مي  اسالم است و بايد ديد چه

چه عدل  ست؛ بلكه آنچه دين گفت، عدل ا نه در سلسله معلوالت. نه اين است كه آن
 )203: 6، ج1379(مطهري، بودن عدالت است براي دين.  گويد. اين معناي مقياس است، دين مي

ترين حقوق،  شان است. يكي از بزرگ در عدالت سياسي، بحث از رسيدن افراد به حق
عدالت  ي  تر از آزادي است و آزادي در خانه عدالت بزرگ ي  حق آزادي است؛ لذا گستره

يابد. ي ديگران رهايي مي خودسرانه و مستبدانه ي  شود. در آزادي، انسان از ارادهين ميتام
خويش و   تواند در تعيين سرنوشتروي ديگر اين امر در عدالت سياسي است كه فرد مي

مند گردد. هاي برابر بهرهكننده باشد و از امكانات و فرصت در وضعيت برابر سياسي، تعيين
سياسي اسالم  ي  چه از انديشه چه بيان شد، بر اساس منطق قرآن كريم و آن ه آنلذا با توجه ب

توان ديگرند و نمي عدالت و آزادي در فرايندي تعاملي مكمل يك آيد،دست مي به
 ايجاد يكي، از ديگري گذر كرد.  ي  بهانه به

و آزادي، در  اي باشند كه عدالتگونه بر اين اساس، روند و فرايند امور جامعه بايد به
راستاي رفاه و امنيت دنيوي و در نهايت، سعادت انسان و كمال اخروي باشد. فرد آزاد در 

بودن از استبداد و طاغوت،  آورد كه در عين رهاوجود مي اي را بهاسالمي، جامعه ي  جامعه
درت گذارد؛ بلكه آزادي او برگرفته از عدم تمكين در برابر قبه فرمان الهي نيز گردن مي

نامشروع و نامطلوب و اطاعت از دستور خداوند است. اين بهره از آزادي به تامين عدالت 
 رساند. در قرآن آمده است:سياسي نيز ياري مي

» راةِ وي التَّوف مهنْدكْتُوباً عم ونَهجِدالَّذي ي يالْأُم ولَ النَّبِيونَ الرَّستَّبِعالَّذينَ ي
يأْمرُهم بِالْمعرُوف و ينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ و يحلُّ لَهم الطَّيبات و يحرِّم الْإِنْجيلِ 
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همانان كه از ؛ كانَت علَيهِم  علَيهِم الْخَبائثَ و يضَع عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتي
نزد خود، در تورات و انجيل  نخوانده ـ كه نام او را اين فرستاده، پيامبر درس

كار پسنديده  همان پيامبرى كه آنان را به، كنند يابند ـ پيروى مى نوشته مى
دارد، و براى آنان چيزهاى پاكيزه را  دهد و از كار ناپسند باز مى فرمان مى

] آنان قيد و  گرداند، و از [دوش حالل و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مى
دارد. پس كسانى كه به او ايمان  ايشان بوده است برمى بندهايى را كه بر

آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است 
 .)157 : اعراف( »پيروى كردند، آنان همان رستگارانند.

اجتماعي و مبارزه  آزادي قطع: تامين به انبياء مقاصد از كه يكي شهيدمطهري با بيان آن
 در بايد بر اين تاكيد دارد كه بشر )18: 1385(مطهري، است  اجتماعي  بردگي و  بندگي واعبا ان

 تكامل و رشد راه در مانعي ديگران باشد؛ داشته آزادي اجتماع افراد ساير ي ناحيه از اجتماع
: 1385طهري، م(نكنند.  استعباد  استخدام و استثمار، را او ديگران نكنند؛ محبوس را او نباشد؛ او

بينيم كه بازگشايي و برداشتن زنجيرها همراه با امر به معروف، نهي از منكر و حالل مي )14
تازي حاكمان و هاي ناشي از يكهسلب حقوق، محدوديت استبداد،و حرام خداوند است. 

توانند مصداق زنجير و اسارت باشند. هدف بلند قرآن كه برداشتن زنجير اختناق، همه مي
عنوان عنصر مكمل -شود كه عدالت بهو برون است، در صورتي محقق مياسارت درون 

  )282: 1389(سيدباقري، آزادي در كنار آن قرار گيرد. 
 فرمايد:چنان كه خداوند مي هم

اى ؛  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الْأَمرِ منْكُم«
ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  ان آوردهكسانى كه ايم

 )59(نساء:  .»اطاعت كنيد
جاست كه حكم به عدل  االمر و محدود ساختن آزادي از آن چرايي لزوم اطاعت از اولي

كنند؛ فرض بر آن است كه مردم از خداوند اطاعت مي» اطيعو اهللا...« ي  كند. در آيهمي
كند. ست. اطاعت از رسول نيز واجب است؛ زيرا كه او امر الهي را بيان ميزيرا كه عادل ا

عنوان امانت به آنان واگذار شده است.  االمر نيز بايد اطاعت كرد؛ زيرا كه آن امر به از اولي
االمر است؛ زيرا كه برخالف حكم  كند و عادل است، اوليپس هركس كه امر به حق مي

، عقل نوراني و راي برتر دارد و اساس آن بر عدل است. كند. شريعتخداوند امر نمي
شود، مگر هنگامي كه عدالت ورزد و حاكم عادل كسي است كه حقوق دولت ايجاد نمي

برَد و اموري كه سوي حق و براي حق راه مي ها را به كند و آنمردم خود را رعايت مي
آزادي سياسي يكي از آن  )2330 :2004(الحفني، نمايد. حقوق آنان را تضمين كند، وضع مي
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گذاري به امر انسان كه غالبا به خود حقوق است. با گردن نهادن به امر خدا، انسان از گردن
توحيد،  ي  شود؛ لذا در جوهرهخواند، رها ميهاي شخصي و گروهي خود ميو خواسته

و اطاعت از هاي مختلف فردي و اجتماعي وجود دارد نوعان در عرصهآزادي از بندگي هم
 آور است.او، آزادي

از آن، عدالت و آزادي بسترساز  ي  سياسي برخاسته ي  در قرآن كريم و انديشه
هاي وحياني است كه موجب شكوفايي استعدادهاي پيدا و بر آموزه سعادتمند مبتني ي  جامعه

ل گردد. روح و روان آدمي گنجايشي باال براي رسيدن به مرزهاي كماپنهان آدمي مي
در نگرش قرآني و بر اساس  تواند جانشين خداوند در زمين گردد.جا كه مي دارد؛ تا آن

عدالت  ي  همراه با آگاهي، شناخت، مسئوليت و دغدغه هاي انسانبينش اسالمي، توانمندي
بندوباري، عدم رعايت دستورهاي  و آزادي است. اين در حالي است كه آزادي مطلق، بي

آورد و انسان را از پويندگي در آن جهت دنبال مي اي دروغين را بهه خداوند و بندگي بت
چه كه  كند. اين تحليل، با آندارد؛ لذا عدالت آن را تعديل ميو شكوفايي استعدادها باز مي

يابد. تفاوت اساسي آزادي سياسي غرب مطرح است، تفاوتي جوهرين مي ي  در انديشه
فرد يا «م در تفسير ركن اول آزادي يعني سياسي در اسالم و غرب آن است كه اسال

، براي آن دو بعد معنوي و مادي قائل بوده و اصالت را به بعد معنوي و رشد روحي »عامل
كند. با توجه به اين تفاوت مبنايي، دهد و با همين نگاه موانع و قيود را تفسير مياو مي

 گونه خالصه كرد:  توان اينمي غربي و اسالم را ي  ها ميان آزادي در انديشهديگر تفاوت
در اين نگرش، آزادي  .ستا ها آزادي در غرب برخاسته از تمايالت نفساني انساناول، 

اما لذا آزادي و خواست انسان مقدم بر دين، و ارزش آن فوق دين است؛  است؛منهاي خدا 
، عبوديت بيني توحيدي است. در مفهوم آزادي اسالمي آزادي در جهان ي اسالم، ريشه در

مدار است؛ انسان بايد تنها از خداوند اطاعت  تكليف ،ديني دوم، آزادي خداوند نهفته است.
ها هرچه  معني كه انسان نموده، به دستورهاي او عمل نمايد. آزادي اجتماعي مطلق، به اين

زاديي منادي آ ،دلخواه وضع كنند، وجود ندارد. اسالم قانوني را به هرانجام دهند و  ،خواستند
ها را در مسير انتخاب سعادت، با رفع موانع و ايجاد شرايط، آزاد گذاشته  است كه انسان

اما در غرب، آزادي است.  و بيروني رفع موانع درونيدرصدد  است. مكتب اسالم
تنها ناظر به مسائل اجتماعي است؛  ،غرب، قانون محور است. سوم، در قلمرو آزادي در انسان

هاي  ها بتوانند بدون برخورد به حداكثر خواسته عه را برعهده دارد تا انسانجام ي يعني اداره
خطر  ديگران را به وهاي خود شود و سعادت خود  خود برسند و اگر كسي اسير هوس

نشده، بلكه اساساً  تنها براي محدودكردن اين نوع آزادي وضع اندازد، مانعي ندارد. قوانين نه
اسالم، بين زندگي دنيايي و اخروي انسان پيوستگي  اما در ارد.گذار چنين حقّي را ند قانون
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 -جا كه آزادگي روحي و آزادي سياسي  بنابراين، از آن )19: 1381(مصباح يزدي، . وجود دارد
 اهللا است، همين غايت يابي به كمال معنوي و قرب الي اجتماعي، ابزاري براي دست
 شدن از دادن به بندگي خداوند، رها تنگونه كه  كند. آننيز حدود آن را ترسيم مي

بندهاي طاغوتي است، كسي كه در مقابل خداوند گردن خم كند، در مقابل  ي همه
آورد. انسان تا جايي آزاد است كه رشد و سادگي سر فرو نمي مستبدين و خودكامگان به

ه اي است كي مطلوب، جامعه كند. از منظر اسالم جامعهكمال معنوي او ايجاب مي
تري از پيش  ترين حاصل آن رشد معنوي براي افراد باشد و در اين مسير موانع بيش بيش

ساز رفع موانع بيروني نيز باشد و جامعه را تواند زمينهروي افراد برداشته شود؛ امري كه مي
 سوي عدالت هدايت كند. به

 تعاملي ميان آزادي و عدالت سياسي ي  هاي رابطه. دشواره3
تعاملي آغاز ماجرا باشد، نه  ي  رسد كه باور به رابطهنظر مي چه آمد، اما به آن با توجه به

گاه كه تضادي  ويژه آن هاي ميان اين دو مفهوم ادامه دارند. بهچنان چالش پايان آن؛ زيرا هم
سان كه  رسد. آننظر نمي آيد، پردازش اين مساله چندان ساده بهوجود مي ها به ميان آن

شود. با توجه به اين امر، گاه اولي، در مواردي اين رابطه با مشكل مواجه ميكم در ن دست
 گردند.تعاملي ميان آزادي و عدالت سياسي بيان مي ي  هاي رابطهدر ادامه، برخي از دشواره

 . آزادي براي انتخاب عدالت سياسي1,3
 عي اطالقاز يك نگاه، آزادي هم به آزادي و اختيار تكويني و هم به آزادي تشري

 شود. در آزادي تكويني بحث از آزاد بودن آدمي در خلقت و آفرينش است:مي
حق، از سوى : ؛ بگوقُلِ الْحقُّ منْ ربكُم فَمنْ شاء فَلْيؤْمنْ و منْ شاء فَلْيكْفُر«

پروردگارتان است. اينك، هركس خواست، بدان ايمان آورد و هركس 
 )29(كهف: » نخواست به آن كفر ورزد.

دهد، سياسي خود را نشان مي ي  و رهايي از اسارت ديگران كه غالبا در عرصهآزادي 
 فرمايد:علي(ع) ميآيد. شمار مي ي بهحقوق انسان اوليناسالمي يكي از  ي  در انديشه

! مردم  ؛ ايهم احراراس كلّالنّ لد سيدا و ال امة و انّآدم لم ي اس انّايها النّ«
 و آزاد، و حرّ گروهي اند كه نياورده بار به فرزند نوع دو حوا و آدم بدانيد

(كليني، » گشودند. دنيا به چشم همگان آزاد بلكه باشند. برده و عبد ديگر گروهي

 )420: 7، ج1372
 فرمايد: و نيز مي

  )31البالغه، نامه:  (نهج »ارّح اهللاُ لكعن عبد غيرك و قد جكُالتَ«
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از   يا مجموعه ن،يد  و اصوالً  ستين رياجبارپذ ده،يو عق  راه  خابانت نش،يآفر  در نظام
  يو مباد  اگر اصول .ردك  ليتحم  يها را بركس آن  توان يهرگز نم  كه  است  ژهيو  اعتقادات

  ينيتكو  ياما از آزاد .نهد ينم  يپا  جانش  قلمرو  به زين  نينشود، د  حاصل  يكس  يبرا  انتيد
  به  كه  است  مجاز و محق ده،يعق  انتخاب ي هانسان در مرحل  كرد كه  برداشت  نيچن  توان ينم

و   از گُل  يبردار بهره  انيرا در م  هرگز خداوند انسان  كه  است  روشن .كند  ليهرسو م
را   حق ديتنها با  نه  و باطل، انسان  حق  . در انتخابپسندد يو سم، آزاد نم  عسل ايآتش، 

  يوجو  تاز جس  پس  يكند. اگر كس  يپاسدار  از آن  يزدن مثال  ييرويبا ن ديبا  بلكه ،نديبرگز
  فيباز زند، در رد حق سر  رشيو از پذ نديرا برگز  و اراده، باطل  ليو از سر م  كامل
 ديترد يو ب كنند يرا صادر م  يجهاد با و  فرمان (ع)و امامان (ص)امبريپ  كه  است  يكسان

برابر   تنادرس ي هشيندارند. اند  ييرها  اند و از آن دوزخ جاودانه  افراد در عذاب  گونه  نيا
و خود  نديرا برگزّ  تا سم پسندد يرا آزاد نم  خداوند انسان  كه  داستيو پ ؛ كشنده ّ  با سم  است
گونه كه انسان آزاد نيست تا در  آن )190: 1379(جوادي آملي،  »سازد.  را هالك  گرانيو د

چنان كه  آزادي انتخاب كند؛ هم ي  بهانه گرانه را به سياسي، ظلم يا ظالم يا رفتار ستم ي  عرصه
 آزاد نيست تا آزادي خود را واگذار كند و يوغ حاكم ستمكار را بپذيرد.

پس انسان مجاز نيست تا ناعدالتي را برگيرد و انتخاب كند؛ هرچند كه اختيار دارد. او 
كار گيرد و در برابر ستم بايستد. اين برداشت  راي گزينش عدالت بهبايد آزادي خويش را ب

دهد تا دريابيم كه در معني تشريعي، انسان آزاد نيست تا هركاري انجام دهد به ما ياري مي
كس حق ندارد ديگري را بنده  گويد كه هيچو ستم را انتخاب كند. آزادي تشريعي به ما مي

هاي خود را بر خالف ميل و  او را مالك گشته و خواسته و مطيع خود سازد و اراده و عمل
 افراد بشر بدون استثناء ي  همه نظام تشريع، رغبتش بر او تحميل كند. در اين نگرش و

 ديگران در ي  حكم شرع و قانون، انسان از اراده از حقوق مساوي برخوردارند و به
 ها آزاد است:گذاريها و قانونگيريتصميم

و بعضى از ما بعضى ديگر را به ؛ خذَ بعضُنا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللَّهو ال يتَّ«
 )64: عمران آل( »خدايى نگيرد. مالكيت و جاى خدا به

: 1379(جوادي آملي، و اطاعت غيرخدا.  شدن از بردگي شود كه آزادي يعني رهالذا گفته مي

كه مظهر استبداد سياسي در قرآن كريم  - در اين روند، انسان از بردگي طاغوت )190-189
شود تا در مسير عدالت سياسي گام بردارد. از همين يابد و توانمند ميرهايي مي -است 

قرآني، مطلق و رها نيست؛ بلكه اولين قدم در راه آزادي  ي  منظر است كه آزادي در انديشه
ر خداوند گردن نهد، از دستو معناي دقيق به كس كه به سياسي، بندگي خداوند است. آن
 اجتماعي رهيده است. -سياسي ي  هرگونه بردگي غير او در عرصه
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 . عدالت، فراگيرتر از آزادي2,3
تعاملي ميان عدالت سياسي و آزادي سياسي، يادآوري اين  ي  تر رابطه در تبيين بيش

تر است؛ اي وسيعنكته مهم است كه عدالت، فراگيرتر از آزادي و داراي گستره
توان ادعا كرد كه اگر اي كه ميگونه باشد. بهكننده و قيد آن نيز مي كه محدود چنان آن

آيد؛ اما عكس آن صادق نيست؛ زيرا دست مي عدالت محقق شود، در پي آن، آزادي هم به
اي آزاد باشد (مثل جوامع ليبرال) ولي در آن برخي از وجوه عدالت ممكن است جامعه

ا با توجه به منطق قرآن كريم و در نگرش اسالمي، انسان، آزاد است وجود نداشته باشد. ام
گاه كه عدالت آسيب بيند يا رفتارش  كه بدون مانع فعاليت سياسي داشته باشد؛ مگر آن

هاي دروني و بيروني گردد. عدالت براي مراعات و تامين حقوق شهروندان موجب اسارت
 شمار راين يكي از اجزاي فربه عدالت بهترين حقوق و بناباست؛ آزادي يكي از اساسي

زند. دست آيد، عدالت آن را قيد مي كه اين حق بنيادين در جامعه به آيد. براي آنمي
شود. لذا غالبا چنين است كه اگر در آزادي است كه در خانه و قالب دادگري تامين مي

توان گفت پس ميفرما شود، در آن آزادي نيز وجود خواهد داشت.  اي عدالت حكمجامعه
ها، عدالت نيست؛ آن گونه كه آزادي ي  ها، آزادي هست؛ اما در همه عدالت ي  كه در همه

 ها، عدالت هستند.بعضي از آزادي
انسان، رهايي از قدرت  "خود متعالىِ"سياسي اسالم،  ي  در منطق قرآني و انديشه

گيرد؛ زيرا ورد توجه قرار ميمستبدانه، آزادي و شكوفائى استعدادهاى مادي و معنوي او م
 انسان. كندمي خارج انسانيت از را انسان باشد، آن با منافي و آزادي ضد بر كه چيزي هر«

 را آزادي ها،تعلق و هاوابستگي جمله از عواملي است ممكن. است شده آفريده آزاد بالذات
 و كند پيدا وابستگي و تعلق آن به و ببندد چيزي به را خودش انسان اگر. بگيرند انسان از

» است. شده گرفته او از آزادي است؛ زيرا شده خارج انسانيت از باشد، چيزي تسليم و بنده
بر اساس روايات، آزادي در اين انديشه، براي رسيدن به هدايت و انتخاب  )334: 1373(مطهري، 

با  )175: 71و ج 387: 66ق، ج1403(مجلسي، هاي بسيار ديگر است. فضيلت ي  راه برتر و دربردارنده
يابد؛ آزادي را در كنار عدالت طلب نوعي تعادل و ثبات شخصيتي دست مي رهايي، آدمي به

توانم راه كمال خودم را طي كنم. نه  آزادم و مي«سازد. كند و يكي را فداي ديگري نميمي
اي شكستن قيود آزادى بر )16: 1373(مطهري،  »ام. كمال خود رسيده به كه چون آزاد هستم، اين

 هدف باشد. ي  تواند همهداراي ارزش است؛ ولى نمي قدرت نامحدود و ثروت نامشروع،
ها و آزادي مطلق،  قيد و بندها حتي عدالت را گسست كه گسستن آن ي  توان همه نمى

عادالنه و آزادانه  ي  جامعه ي  كننده تواند تضمينخود آزادي خواهد بود و نمي ي  برنده ازميان
 اشد.ب
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 و روشي در راستاي عدالت ي. آزادي ارزش3,3 
ي كه در مسير پيوند تعاملي ميان آزادي سياسي و عدالت يهايكي از ديگر دشواره

شود آن است كه وجوه ارزشي و روشي آزادي در مسير عدالت بررسي سياسي مطرح مي
و هم  است ارزش ي همآزادرساند آن است كه اي كه به اين مهم ياري ميگردد. نكته

يا  گروه، براي شخص باشدكردني  كه مفيد، خواستني يا تحسين . ارزش، امري استروش
 شمار ها بهو فرهنگ انديشههاي ساحت ترينبنياديها، ارزش )28: 1372(صانعي،  اي.جامعه

خوب يا بد، ها؛ كنند. ارزشبازي مياجتماعي  -سياسيحيات آيند و نقشي كليدي در مي
دارند، را بيان ميضروري و يا غير ضروري  ، شايست و ناشايست،غير مناسبمناسب يا 

ها براي ارزيابي ارزش اخالقي و در نظامي از معيارها و مالكها هنگامي كه اين ايده
  )80: 1385(ترنر،  .آورنديك نظام ارزشي را پديد مي ،شونددهي مي شايستگي رفتار سازمان

ر اين است كه خداوند انسان را آزاد و رها از ديگران تفاوت آزادي با ساير حقوق د
در وجود  -كه همانا اراده نام دارد  -آفريده است؛ چرا كه اسباب الزم براي تحقق آزادي 

ي خود كاسته و آن را  فرد تعبيه شده است. اما با ورود به اجتماع، انسان از اين داشته
كند. لذا صحبت از كمال رسيدن خود مي آوردن ساير لوازم سعادت و به دست ي به هزينه

زمان با آفرينش به اين مهم  اعطاء حقِ آزادي نيست؛ زيرا عطاشدني نيست و انسان هم
دست يافته است. بلكه بايد صحبت از تكاليف متقابل و همراهي حق و تكليف در برابر 

بال دادن آزادي، ميان آورد. اين تكليف نيز نه در ق احترام به آزادي خود و ديگران سخن به
آورد. اگر گاهي از بلكه در قبال استفاده از امتيازاتي است كه اجتماع براي فرد به ارمغان مي

معناي آن است كه ديگران بايد اين حق را  روي تسامح صحبت از حق آزادي است، به
ر يابد. شايد به اين دليل است كه دكه حق آزادي براي فردي رسميت  رعايت كنند، نه اين

عنوان  ميان نيامده و آن را به عنوان يكي از حقوق اوليه صحبت زيادي به اسالم از آزادي به
 كشيدن نفس از ممنوعيت كه طور فرض در تمام احكام خود تلقي نموده است. همان پيش

 مالك تواندنمي انسان كه طور همان. كرد منع انسان از شود نمي هم را آزادي نيست، معقول
 كه است اين آزادي حق باشد. داشته حقي تواندنمي نيز خودش نفس بر شد،با خودش نفس
 كه است اين معناي به نفس مالكيت كه طور همان كند؛ سلب مرا آزادي ندارد حق كسي

 از را آزادي تواند نمي انسان. است خودش مالك واقعا كه اين نه نيست، غير مملوك
 .است حق فوق بلكه نيست، حق آزادي بنابراين. بفروشد را خودش يا كند سلب خودش
در  عنوان ارزش انساني، وسيله و گذرگاه است بههمه، اين آزادي  با اين )172: 1378 (مطهري،

 . ، نه هدف و توقفگاهراه رسيدن به عدالت سياسي و سپس رشد و تعالي جامعه



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

22 

كه از تعاملي با عدالت سياسي آن است  ي  بودن آزادي براي بيان رابطه» روش«اما 
دهد تا آن روش سويي آزادي، روشي است براي عدالت و از ديگر سو، عدالت ياري مي

توان براي رسيدن جامعه به عدالت سياسي، مي در جامعه جريان و سريان پيدا كند. با آزادي
 برد. بارهايي از موانع بيروني و دروني بهره و  سياسي حقوقيابي به  تعيين سرنوشت، دست

 رسيدن به عدالت سياسي ي  هاي گوناگوني دست يافت كه الزمهتوان به دادهآزادي، مي
 و تيحاكم وسو است. واقعيت آن است كه اسالمي در آن سمت ي  و تدبير امور جامعه

اي گستردهجامعه به حجم  ي  شايسته تيريمدهاي سياسي براي تحقق عدالت سياسي و نظام
مردم است. در دنياي امروز  ي  غالب آن در اختيار همهدارند كه  ازياطالعات نها و از داده

اطالعات و  ي  همهداشتن  اريدولت از در اخت باشند وآن مي ي  دهندهغالبا مطبوعات بازتاب
 ازينبراي رسيدن به عدالت سياسي  هاي سياسينظامپس  زواياي گوناگون آن، ناتوان است.

گر باشند؛ آزادانه از  يندي آزادانه بتوانند انتخابدارند تا شهروندان در فرا آزاداي به جامعه
و مسائل امور  ،ها با داد و ستد دادههاي سياسي انتقاد كنند و ها و برنامه امور جاري و تصميم

ها را از امور پيدا  زيرين جامعه را با خاطري آسوده براي فرمانروايان جامعه بيان كنند و آن
اسي آگاه سازند، چنين است كه آزادي، ارزشي است و پنهان جامعه براي كارگزاران سي

 اين امر زماني عملي ي  گردد. همهسوي عدالت سياسي مي كه روش و راهبر جامعه به
برسد؛ مهمي كه با حضور  –كه شهروندان باشد  -شود كه حق آزادي به صاحبان آن مي

 شود. عدالت معنادار مي

 . آزادي، بستر رهايي از استبداد4,3
تعاملي ميان آزادي سياسي و عدالت سياسي  ي  ز ديگر مسائلي كه بايد در رابطهيكي ا

شود و تازي حاكمان رهيده ميبررسي شود، اين است كه با آزادي، جامعه از استبداد و يكه
 دست اي بزرگ از عدالت بهسياسي، حصه ي  كم در عرصه با دوري از استبداد، دست

كميت عادالنه، حقوق شهروندان در پيوند با قدرت آيد؛ در اين دستاورد ضمن حامي
كم  شود. با براندازي استبداد و نظام خودكامه، توزيع قدرت، دستشايستگي ادا مي به

شود. نظامي كه هاي مطلوب در مسير عدالت سياسي فراهم مي يابد و گاماصالحي اوليه مي
و حقي براي ديگران در  گيردامور را در اختيار خويش مي ي  اندازد و همهچنگ مي

 رسميت فكري، حق آزادي را به ي  مشورت قائل نيست، در عرصه ي  اظهارنظر و ارائه
كند و بر اساس آن عمل، عملي نيز به ديدگاه خويش بسنده مي ي  شناسد و در حوزهنمي

 نخستين قرباني، عدالت است.
آزادي، هنگامي كه  جويانه ميان دو ارزش عدالت وپس در نگرشي طرفيني و همكاري

نويسان  فيهخُآيد. بنابراين نيازي به دنبال آن مي عدالت در جامعه فراگير شود، آزادي نيز به
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را به حاكم نارس و ناقص  و ناراست،راست نيست تا كسي به حيله و نيرنگ، و جاسوسان 
ادانه ها، منتقدين و روشنفكران، آزگروهمطبوعات، احزاب، گزارش كنند. در اين زمان، 

بركت و ر و يخ يهاپنجرهكنند و ها را به صد زبان آشكار بيان ميها و ناعدالتيكاستي
درستي تدبير و راهبري كنند.  گشايند تا نظام سياسي را بهسوي قدرتمندان مي تدبير را به
ها، فساد و خودكامگي كارگزاران را كژراههها و بيراهه، جامعه يهاريهسان  به مطبوعات

اي گونه ها و تنظيمات بهدهند تا برنامهگيران جامعه نشان ميخيرخواهان و تصميم براي
همراه داشته باشد  ترين سود را براي جامعه در جهت عدالت سياسي به جريان يابند كه بيش

و نظر و  نقدها از درافتادن به گرداب استبداد دور شوند؛ چرا كه در نظام بسته،  و حكومت
شده و در  طلبان بر گرد ميز قدرت جمعرود و چاپلوسان و فرصتميان ميدانش و خبر از 

دهند. آزادي و عدالت، هر مي عيب جلوهچيز را عالي و بي جهت منافع شخصي خويش همه
كن شوند و با  سياست، ريشه ي  رساند تا فساد و مفسدين در عرصهديگري ياري مي يك به

 سازند.بيني دور ستي قدرت و خودبزرگنقادي حاكمان آنان را از خودرايي، م

 گيريبندي و نتيجهجمع
سنجي ميان آزادي و عدالت سياسي با تاكيد بر اين نوشتار در پي رصد ارتباط و نسبت

 ها ياري بسيار منظر قرآن كريم بود؛ امري كه به شفافيت مفاهيم و مرزكشي ميان آن
ميان آن دو، چه بسا سودجوياني كه  ي  رابطهكه با توجه به عدم تبيين  ويژه آن رساند. بهمي
اند تا اند و يا آزادي را بهانه كردهنام عدالت و تامين آن، آزادي را به مسلخ فرستاده به

 شود: عنوان نتايج بحث ارائه مي عدالت به فراموشي سپرده شود. در ادامه چند نكته به
و مقيد بودن آزادي به عدالت  معناي محوري احقاق حق در عدالت سياسي . با توجه به1

تباين، تساوي و جزء و كل؛ به تبيين و توضيح  ي  و لحاظ و بررسي انواع روابط اعم از رابطه
دست  تعاملي ميان اين دو مفهوم پرداخته شد و بر اين امر تاكيد گرديد كه با به ي  رابطه

اشت. پس عدالت و آزادي توان به درصد بااليي از تامين آزادي نيز اميد دآمدن عدالت، مي
تنها داراي اجزاي متنافي نيستند، بلكه در عين آن كه دو ارزش  سياسي نه ي  در عرصه
وسوي يك هدف كه  آيند، اما در پيوندي مكملي و تعاملي، در سمتشمار مي جداگانه به

كنند و در رسيدن جامعه به هدف نهايي يابي شهروندان به حقوق باشد، حركت مي دست
 ي خود را دارند.  سعادت، هر يك كاركرد ويژه يعني
ميان عدالت سياسي و آزادي سياسي تعاملي و تكميلي است  ي  كه رابطه آن ي  . با همه2

گاه  كنند، اما بايد دانست كه بهديگر را پشتيباني مي و در روابط و تنظيمات اجتماعي، يك
 بدون قيد عدالت به ناامني وبسا آزادي  تعارض ميان آن دو، تقدم با عدالت است. چه
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همراه خود، آزادي را  گونه كه گذشت، عدالت، ارزشي است كه به عدالتي انجام؛ اما همانبي
 آورد.نيز به ارمغان مي

بودن خداوند، حكايت از  قرآني، نوع نگرش به هستي و در صدر خلقت ي  . در انديشه3 
12Fيك نظم پيشيني

» تفهم«و » تشكّل«، »تعين« و عقلي دارد. در اين خوانش، نوعي 1
شده وجود دارد. دستي از قبل، هستي را شكل و نظم بخشيده و آن را با هدفي  تعريف ازپيش

مشخص آفريده است. وحي، نظم و نظام جامعه را ترسيم كرده و پيامبران الهي، 
مسير اي كه در آن با عدالت و آزادي، اند. جامعهمطلوب را به بشر اعالم كرده ي  جامعه

شود. آزادي در مسير عدالت و عدالت در مسير انساني ترسيم مي ي  سعادت و تعالي جامعه
 يابند.مفاهيم بر محور توحيد سامان مي ي  شود و همهسعادت تنظيم مي

 ها و مصاديق عدالت سياسي، رفتار بر اساس قانون عادالنه است،يكي از جلوه .4
 شود. براي جلوگيري ازه آزادي نيز فراهم ميكف آمدن عدالت، بستر رسيدن ب با به

نام  اي از دستورها و معيارها بهخواهان و تنظيم روابط اجتماعي، مجموعهدرازي زيادهدست
شكل گرفت؛ قانون مطلوب نيز بايد بتواند بازتاب يكي از آرزوهاي دروني و » قانون«

املي ميان عدالت و آزادي، قانون تع ي  فطري آدمي يعني عدالت باشد. با اين بيان، در رابطه
نظمي را بگيرد تا  ومرج و بي كند تا هم از سويي جلوي هرجنيز نقش اساسي بازي مي

آزادي، خودسرانه عمل نكنند و هم با وجود آن، شهروندان به حقوق خود  ي  بهانه كساني به
مين حقوق آنان، آزادي است. چنين است كه براي تض ي  برسند كه يكي از حقوق بايسته

شهروندي و برقراري نسبت دقيق عدالت و آزادي، بايد در جامعه، قانون وجود داشته باشد. 
آن است كه با كتاب،  )25(حديد:  »و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب«در تفسير آمده است كه منظور از: 

ن به و شرع، براي رسيد» ميزان«حق بيان گردد و راه درست عمل، تشخيص داده شود و 
، عدل است »ميزان«منظور از  )190: 5ق، ج1418(بيضاوي، عدل است.  ي  حقوق مساوي و اقامه

مقدار كه مستحق آن است، بدهد و هر صاحب حقي به حقش  تا برهر مستعدي هر آن
اجتماعي يكي از -سياسي ي  آزادي در عرصه )171(همان: برسد تا امر عالم، نظم و نظام يابد. 

 دار اداي آن است.ني است كه عدالت عهدهحقوق مسلم انسا
كه زورمداران  . آزادي سياسي، در برابر استبداد و قدرت خودكامه است. با توجه به آن5

هاي ريزيزنند و سودمحوري در مركز برنامهنفع خود رقم مي معادالت را به ي  غالبا همه
ها را  هايي از قيود ساختگي انسانآوران الهي، عدالت، آزادي و رگيرد، لذا پيامآنان قرار مي

انداخته و موجب شده تا درگيري پرستان را خطر  اند؛ امري كه منافع قدرتارمغان آورده به
                                                      

1  . a priori. 
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رسميت  درازدامني ميان انبيا الهي با خودكامگاني شكل گيرد كه هيچ حقي را براي مردم به
 كردند.وش ميشناختند و آزادي آنان را حتي در زندگي فردي، محدود و مخدنمي

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قرآن كريم.

 .دار الهجرة للنشرق). قم: 1427( هالبالغنهج
 عليشاه.جا: انتشارات صفي ). قوانين. ترجمه: محمدحسن لطفي. بي1354افالطون ( .1
 ان:تهر عدالت. و انصاف مساوات، مفاهيم و بشر حقوق ).1383ديگران ( و محمد آشوري، .2

 تهران. دانشگاه
انتشارات  تهران:. موحد يمحمدعل :ترجمهي. آزاد ي  هچهار مقاله دربار). 1379( ايزيآ ،نيبرل .3

 ي.خوارزم
تحقيق: محمد عبدالرحمن  ق). أنوار التنزيل و أسرار التأويل. 1418بيضاوى، عبداهللا بن عمر ( .4

 دار احياء التراث العربى. المرعشي. بيروت: 
: قم بختياري. و فوالدي: ترجمه شناسي. جامعه كاربرهاي و ). مفاهيم1385اچ (جاناتان. ترنر، .5

 خميني. امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه انتشارات
 اسراء. نشر مركز قم: جالل. و جمال ي آينه در ). زن1381جوادي آملي، عبداهللا ( .6
 اسراء. نشر: قم بشر. حقوق ي . فلسفه)1379( ــــــــــــــــ .7
 مدبولي. مكتبه: قاهره العظيم. القرآن موسوعه م).2004دالمنعم (عب الحفني، .8
 تهران: بحراني. مرتضي و سروري كمال سيدمحمد: مترجمان عدالت. نظريه ).1388جان ( راولز، .9

 اجتماعي. و فرهنگي مطالعات پژوهشكده
 صراط. فرهنگي موسسه ايدئولوژي. تهران: از تر). فربه1375عبدالكريم ( سروش، .10
اكبر  يعل :در .اسالم ياسيس ي  هشيدر اند يعدالت و آزاد ).1388ري، سيدكاظم (سيدباق .11

و  يتهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگ .عدالت در اسالم ياسيبر نظام س يدرآمد ؛يخانيعل
 .دانشگاه امام صادق (ع) قاتيمركز تحق يبا همكار ياجتماع

 دانش. نجگ: تهران ها. ارزش شناسي جامعه ).1372پرويز ( صانعي، .12
 دارالتعارف.: بيروت اقتصادنا. م).1979( سيدمحمدباقر صدر، .13
 االسالميه. دارالكتب تهران: الكافي. ).1372يعقوب ( بن محمد جعفر أبو كليني، .14
انتشارات . تهران: خشايار ديهيمي: ترجمه هايك. فون سياسى ي فلسفه ).1379گرى، جان ( .15

 .طرح نو
 العربي. التراث داراالحيا بيروت: بحاراالنوار. م).1983ق، 1403محمدباقر ( مجلسي، .16
 فرهنگي هاي پژوهش و مطالعات مركز: قم آزادي. و ). دين1381محمدتقي ( يزدي، مصباح .17

 علميه. حوزه
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 چهارم). (چاپ تهران: نشر صدرا اسالمي. يجمهور ). پيرامون1367ي (مرتض ي،مطهر .18
 ).ازدهم(چاپ يا انتشارات صدر :قم .انسان كامل ).1373( ـــــــــــــ .19
 .تهران: صدرا. آزادي معنوي). 1378( ـــــــــــــ .20
 قم: صدرا. .هاى شهيد مطهرىيادداشت). 1379( ـــــــــــــ .21
 تهران: صدرا. ).6آثار (ج ). مجموعه1384( ـــــــــــــ .22
 معنوي؛ تهران: صدرا (چاپ سوم(. ). گفتارهاي1387( ـــــــــــــ .23
 صدرا. تهران، اسالمي. اقتصاد مباني اجمالي بررسي). 1387( ـــــــــــــ .24
 كتاب. بوستان: قم اسالم. سياسي ي فلسفه در آزادي ).1381منصور ( احمدي، مير .25
 سوم). انتشار (چاپ سهامي شركت: تهران اقتصادي. هاي نظام ).1384حسين ( نمازي، .26

27. John Stuart Mill "On Liberty", LONDON: NEW YORK: BARTLEBY, 1999, 
Chapter. 
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