
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


00 

 

 در پیشرفت یساالر ستهیشانقش عدالت، آزادی و 

 1سیروس سیلتان

 



 چکیده

ازآنتوانیماینکهاصالًمعنایآزادیچ   ودرهجامیپردازیمدراینمقالهابتدابهمفهو آزادی

یارابطهههآیاآزادیباادال م هنیموبعدبررسیمیپردازیماستفاد هردسپسبهمفهو ادال 

ازآنبررسیخواه مهردههاادال پسداردویااینکهایندومفهو منافاتیبایکدیگردارندیانها

جزایی،ادال ههادال اداری،ازآنبررسیخواه مهردبعدخواهدداا اییهایتج درجامعهچه

ادال اقتصادیوادال قتاییههتج  اتادال درجامعهه تندوهتچن نادال درهاارگزاران

درجامعهرافراهمهنندایساالر تهیااموجباتاای تگییکجامعهویاتوانندیماجتتاایچگونه

ب اندازیممتوجهخواه مادههاغ باینگوناهاگریکنگا اجتالیبهجوامعپ شرفته،مدرنوموفق

یهااناه زمویااینکاهاای اتهسااالریرادرهتاهاندهرد جوامعازاصلاای تهساالریاستفاد 

ایننت جاهراتوانیمباتوجهبهمواردباالپساانددرآورد مدیریتیواجراییوااابطورموفقبهاجرا

کیازراههایپ شرف یکجامعهویارس دنباهیاکجامعاهاای اته،بطورخالصهب اننتودههی

محققننواهدادوازآنجااییهاهآزادیاای تهساالریدرآنجامعهاس وایناصلبدونآزادی

پ شرف هندههمفهو اادال باهمعناایتواندیمگف جامعهایتوانیمخودمع ولادال اس 

،جامعاهباهیسااالر اتهیااجامعهمحققاودوبابرپاییآزادیودرلاوایآنحق قیه تهدرآن

منت فدس یابدایهانه زمپ شرف در

 کلیدی یها واژه

ادال ،آزادی،ارتباطادال وآزادی،ادال اداری،ادال جزایی،ادال قتایی،اادال اقتصاادی،

حامعهاای ته،پ شرف جامعه



 مقدمه

                                                           
1
دانشجویراتهمهندسیهشتی،دانشگا صنع نف ،دانشکد ا و دریاییمحتودآباد- 
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مفااه منیات نبهمفاه مآزادی،ادال وپ شرف ارتباطوهتاهنگیخاصیم اندرنگا نن 

پسازبررسیحقاایقوکن لدوگانگیوتاحدیب گانگیاس ام هنیموآنچهرادریاف م ابیینت

ودرمییاب مههواب اتگیم هنینت،ه چگونهب گانگیرادراینمفاه مدرکهاآندریاف واقع  

آزادیاز;دیاآینتااس هههرهدا بانبوددیگری،تحققن افتهوباهوجاودیاانداز بههاآنم ان

وپ شرف درتحققایاندواسا درگرددیموادال درپنا آزادیاجرارد گیمادال سرچشته

 بدوندیگریامکانندارداهاآننت جه،پ دایشیکیاز



 مفهوم آزادی 

لغ یهاهتابون ازیبهمراجعهبهاناسدیمآزادیازمفاه مب  ارروانیاس هههرهسآنرا

ازنآرواعرومحاوراتمرد واهلسننندارداهانتونهوآوردناواهدو

وهتگااندریاانویماههازمرد هوچاهوباازارین بیماگربههتابلغ مراجعههنی،هتانرا

پرسشازاینمفهو ،پاسخمیگویند:آزادیبهمعنایرهایی،درق دوبندنبودنوبااراد واخت اار

معناایااودیمخودهارهاراانجا دادناس وبرهت ناساس،زمانیههازاما خت نیدرخواس 

آزادیراب انهنند،درپاسخچن نمیگویند:

آزاداسا اه ایالزامشااناااند  ااقن   ههتعریفدااتهبااد،مارد آزادییکم الهای»

بایادایانحتتاًهههندینتایناق د رادااتهباا داه یالزا بهاتاحتتاًههاتابایدهندینت

ههدرهجاهندینتههبایداینراانتنابهن داه یالزامتانهندینترا رابرویداه یالزا بهاتا

(1ا)«م کندااتهباا دیادرآنجاچهاغ یدااتهباا داآزادییکچ زواضحیاس 

;هنادیمادراینسنن،اما بهجایپرداختنبهتعریفمفهو آزادی،بهبرخیازمصادیقآنااار 

ماسا ،پ ااد زیرامفهو آنن ازبهب اننداردوبرهتگانرواناس وازبدیه اتاس اآنچهمها

هردناینمفهو درا ن  خارجیوب انپ شن ازهاواروطآنوچگاونگیوهتا نطاورااکل

آزادیاس ههبایدمطرحاودایهایازمند نودیگرهامکانوهازمانگ ریآندر

وانآزادیازمفاه تیاس ههبرایاناخ آن،درآغاز،بایدمفهاو مقابالآنرادرکهاردتاابتا

گ تر اینمفهو رادریاف نتودابرهت ناساساس ههانوانآزادیدرهارجااییباههااربارد 

ب کهبایدگف هاهایانه تاهدر;آنرابهمعنایرهاییازهرق دوبندیت قیهردتوانینتاود،

تهاد اس ،بایدبرابرچهق دوبندیمنظوراد اس اپسدرهرموردیههواژ آزادیبههارگرف

گف ههاینواژ دربرابرچهمفهو منالفیازآزادیبههارگرفتهاد اس ورهااییازهادا ق اد

مقصودبود اس ا
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 مفهوم عدالت 

راغباصفهانیدرمفردات،ادلوادال رابهمعنایم اواتقرارداد وگفتهاس :

ایناساس،روای اد اس ههآستانوزم نبرپایهادل،تق  مهردنبهطورم اویاس وبر»

ادال برقراراد اس ،برایآگاهیدادنبهاینکهاگریکرهنازچهاررهنجهانبردیگریب شتر

(2«)ویاهتتربااد،برمقتتایحکت جهانبانظمننواهدبودا

آنرادرجایگا مناسبخاویشادال ،ایناس هههرصاحبحقیازن روهارابهحقشبرسانیو

زیارامقصاودازت ااوی،;قراردهیواینمعنا،بامعنایلغویادال ههت اویاس ،منافاتنادارد

تق  مبهطورمت اوین   ههبههریکمقداریمنصوصبرسدوهتهبهیکاناداز بهار مناد

رامناساببااوضاعخاودراایا یعنیهرچ زی;ب کهمقصود،راای تناسبوااتدالاس ;اوند

هردنوبهطوراای تهبههارگرفتنا

اما هفتمموسیابنجعفرا  هال ال فرمود:

ب کهآنراق ت هرد وحقهرصااحبحقایراباهاوداد ;خداونده چگونهمالیرارهانکرد »

ه نوهتهقشرهایمارد ،بایاس ااگرادال درم انمرد برقراراود،خواصواوا ،فقراوم ا

(3«)ن ازخواهندادا



 ارتباط آزادی با عدالت 

ازاادال هاابنشآزادیفردی،اجتتاای،س اسی،اقتصادی،قتایی،جزاییوآزادیدرتتا انواعو

اادال اس ههفردراآزادساختهوبهافراداجتتاعدرروابطومناسباتیههباهمرد گیمسرچشته

،قتا،اندیشهودیگرهارهابهان انآزادیاقتصادارند،آزادیداد ون زادال اس ههدرس اس ،د

،ازبایاادالتیباود اسا اباهانداد ازآزادیمحرو هاان انبنش د اس ادرطولتاریخ،هرگا 

امامانمعصو ا ا همازوطنوهشتهادنمردانخداازهاآنزندانرفتنآزادینواهانوآوار ادن

ال ال تاافراداادی،هتهازبیادالتیحاهتانوزمامدارانخودسربود اس ا

خداونداادلاس وازادال خود،ان انراآزادآفرید وبهان انآزادیداد واراد واخت ااررادر

اس واینحق،گاهیم اواتونهاداوقرارداد اس اادال خداوند،برایهرفردیحقیراآفرید 

ت اویهتگاندربرابرقانونواجارایآنوتفااوتدر;وگاهیتفاوتراط بدیمبرابریبادیگرانرا

برابرمتفاوتبودنافراددرهواشوتالشبراینزدیکادنبههتالورحت خداا
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:دیگویمد،چن ناما خت نیقدسسر درپ وندیههادال وآزادیبایکدیگردارن

رأسبایدجوانانروحانیودانشگاهیق تتیازوق راصرفهننددراناخ اصولاسال هاهدر»

ازاباراه مخ  التاا;آنتوح دوادلواناخ انب ایبزرگ]و[پایهگزارانادال وآزادیاسا 

(2)«رسولخاتمص یاهللا  هوآله



 آزادی و عدالت 

آزادیباادال پ وندادیدوارتباطم تحکمدارداتتا انواعگوناگونادال باآزادیارتباطدارناد

ابدینقرار:هندیماینادال درچنداکلتج یپ دا

ادال اداری-1

ادار هردناجتتاعبهگونهایههادار هنند بتواندصفاتوویژگ هایافراداجتتاعرادرنظربگ رد

وباهرفردیهتاهنگبااستعدادوتالشوهواشیههدرپ شرف هاراجتتاعدارد،برخوردنتایادا

یرفتاارهنادودردرامکاناتموجودودرخدماتاتومیوحقوقهتگانیدرم انافاراد،باهت ااو

نظ رم دانم اابقهایهاهپا شازاجارای;اودقا لدررفتارهاتفاوتهاتالشوهاهواشتفاوت

،هااآنوپسازپایانآن،م انافرادباهتفااوتهوااشاودیمم ابقهباافرادبهطوریک انرفتار

اگرددیمتفاوتراای 

دال رابشناسدوبتواندآنراخوباجراهند،اما موسایادار جامعهبایدبهه یسپرد اودهها

(6)«الیعدلاالمنیح نالعدل»بنجعفرا  هال ال فرمود:

«ادال رااجرانتواندهرد،مگره یههآنران کبشناسدون کاجراهندا»

،آزادیاندیشه،ب ان،هردارودیگرانواعآزادین زاودیمدرسایهادال اداریههحفظحقوقافراد

ااودیمن تأم



ادال جزایی-2

واندیشاتندانهارم تایرد گیم،ازادال سرچشتهاودیمقانونیهام  ه فرهایجزاییههدر

باهتاحقوقافرادجامعهپایتالنشد وتجاوزگرانهنندیمبرایبرقراریادال ،قوان نه فریوضع

ه فرهارزا خودبرسندودادستتدید ازستتگرگرفتهاودا



ادال اقتصادی-3
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دراسال برادال اقتصادیتاه دب  اراد وآنرامایهبین ازیوغنایافراداجتتاعمعرفیهرد 

بهاادال اگردرم انمرد (»5«)انالناسی تغنوناذااادلب نهما»اس ااما صادق)ع(فرمود:

ا«اوندیمرفتاراودهتهبین از

ابااجرایایاندینتایمن تأمراهاآنادال اقتصادیسالم قراردادهاراتتت نهرد وپایداریبه

وباایناطت نانوآسودگیخااطراودیمبنشازادال دراقتصاد،اقتصادیسالمدرجامعهحاهم

وعقراردادیرابرقارارهننادودادوساتدراروناقدهنادوازآزادیهرنتوانندیمهاان اناس هه

،بازارهایدادوستدخودراروناقدهنادوبااهاررد گیماقتصادیههازادال اقتصادیسرچشته

تاوانیماانصودرهرزمانویامکان،قراردادهایخودراامتاهنندادرهرصورت،اینتواناییرا

وهرگا دراقتصاد،رد گیمآزادیاقتصادینام داپسآزادیاقتصادیازادال اقتصادیسرچشته

ادال بااد،آزادین زه  واگردراقتصادادال نباادوقراردادهابرپایاهزوروساتموپایتاال

خاوددچاارابهاا دربرقاراریقراردادهاایهااان اانهردنحقومالدیگرانبهانجا برسد،آزادی

واگرمعام اهایراانجاا دهناد،ازرویبااندینتومرد بهانجا چن نقراردادهاییمایلاودیم

اضطراروناچاریاس نهازرویم لواخت ارا



ادال درقتاوت-2

یم اانقاضیبایداادلباادودرقتاوتن زادال رااجراهندوادال درقتاوت،ت اویوبرابر

دوطرفداواس ههقاضیبایدبههردونفربایکچشمنگا هندویکیرابردیگریبرتریندهادا

درقرآنهریمدرخصوصقتاوتوحکمم انمرد فرمانبهادال داد اس :خداوند

هتاناا(»1«)واذاحکتتمب نالناسانتحکتاوابالعادلاهااهلاناهللیامرهمانتؤدواالماناتالی»

رابهصاحبانشانبرگردان دوهارگاا م اانمارد حکاموهاامان ههدهدیمخداوندبهاتافرمان

«قتاوتهن د،باادال حکمرااجرانتا  دا

هااآنوازایننکته،پ وندادال درقتاوتوآزادیبرایمارواناد وارتباطوهتب تگیم اان

ااودیممع و 



 کارگزاران اسالم عدالت در

هارگزاراناسال ههاهد دارخدم بهمرد ه تند،بایدادال رااجراهارد وخادماتیراهاهباه

،بایدصادقانهوازرویادال باادتاتتا افرادجامعهبهحقوقاسالمیخوددهندیمارا هم  تانان

;هنادیمابرسندوبره یستمنشودااجرایادال درگرو هارگزاران،آزادیجامعهران زتتات ن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

برسد،حقآزادیههیکیازهاآنزیرادرجامعهایههادال باادوحقوقمرد بهطوراای تهبه

ادیآیموقاسالمیاس ن زبرایافرادبهدس حق

(1«)وانافتلقرةا نالوالةاستقامةالعدلفیالبالد:»دیفرمایمام رالتؤمن ن)ع(

وفرمود:«باالترینچشمروانیرهبراندینیوهارگزاراناسالمی،برپادااتنادال دربالداس ا»

(0ا«)وانافتلاباداهللانداهللاما اادل»



 نتیجه اولیه بررسی

ونیتارکیانزدآزادیباادال پ وندناگ  تنیداردواینپ وندههپ وندب نا  ومع ولاسا ،

ادیدترینپ وندهاس اادال ،ا  اسا وآزادیمع اولآناآزادیازاادال سرچشاتهگرفتاهو

باادال اس اواالترینارزشوب ندترینهرام ان ان،اجرایادال اس ههباهاارزشمرهزی در

اابندییمدیگرن زتحققیهاارزشآن،



 شایستگی، شایسته ساالری و ارتباط آن عدالت، آزادی و پیشرفت جامعه

اگریکنگا اجتالیبهجوامعپ شرفته،مدرنوموفقب اندازیممتوجهخواه مادههاغ باینگوناه

یهااناه زمویااینکاهاای اتهسااالریرادرهتاهاندهرد جوامعازاصلاای تهساالریاستفاد 

اانددرآورد مدیریتیواجراییوااابطورموفقبهاجرا

ردناجتتاعبهگونهایههادار هنند بتواندصفاتوویژگ هایافراداجتتااعادال اداریباادار ه

رادرنظربگ ردوباهرفردیهتاهنگبااستعدادوتالشوهواشیههدرپ شرف هاراجتتاعدارد،

اهندیمبرخوردنتاید،زم نهپ شرف جامعهرافراهم

زم نهراآوردیموباآزادیههبوجودهندیمعهبرخوردادال جزاییبامتجاوزینبهحقوقافرادجام

اآوردیمبرایپ شرف آنجامعهفراهم

اباااجارایایاندیانتایمن تأمراهاآنادال اقتصادیسالم قراردادهاراتتت نهرد وپایداری

وباایناطت نانوآسودگیخااطراودیمبنشازادال دراقتصاد،اقتصادیسالمدرجامعهحاهم

هرنوعقراردادیرابرقارارهننادودادوساتدراروناقدهنادوازآزادیتوانندیمهاان اناس هه

،بازارهایدادوستدخودراروناقدهنادوبااهاررد گیماقتصادیههازادال اقتصادیسرچشته

ادیآیمراامتاهنندوزم نهپ شرف جامعهفراهمانصودرهرزمانویامکان،قراردادهایخود

ادال قتاییت اویوبرابریم اندوطرفداواس ههقاضیبایدبههردونفربایکچشامنگاا 

هندویکیرابردیگریبرتریندهدتاموجباتپ شرف جامعهفراهماودا
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 یریگ جهینت

اینایننت جهرابطورخالصهب اننتودههیکیازراههایپ شرف توانیمپسباتوجهبهمواردباال

یکجامعهویارس دنبهیکجامعهاای ته،اای تهساالریدرآنجامعهاس وایناصالبادون

گفا جامعاهایتاوانیمامحققننواهدادوازآنجاییههآزادیخودمع ولادال اسا آزادی

درآنجامعهمحققااودوبااهو ادال بهمعنایحق قیه تهدرآنپ شرف هندههمفتواندیم

منت فدس یابدایهانه زم،جامعهبهپ شرف دریساالر تهیاابرپاییآزادیودرلوایآن





 منابع:

ا11،ص0اصح فهنور،ج1

ا335امعجممفرداتالفاظالقرآن،دارالکتبالعربی،ص2

ا326،ص5والح اة،ج،622،ص11اهافی،ج3

ا11،ص2اصح فهنور،ج2

ا325،ص5والح اة،ج;622،ص1اهافی،ج6

ا326،ص5والح اة،ج;651،ص3اهافی،ج5

ا61اسور ن اء،آیه1

ا63انهجالبالغه،نامه1

ا152اهتان،خطبه0
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