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 نسبت عدالت و آزادي از نظر شهيد مطهري

  
  *علي خليلي
 ∗∗محمدرضا احمدي طباطبايي

  چكيده      
گفتمان مربوط به عدالت و آزادي و نسبت ميان اين دو مفهوم تاثيرگذار در زندگي 

هـاي   اجتماعي بشر يكي از مباحث مهم و پر مناقشـه در ادبيـات سياسـي و آمـوزه    
نسـبت ميـان عـدالت و    . شود دوره معاصر محسوب ميمتفكران سياسي به ويژه در 

 Reasonable(آزادي در حوزه عمومي و چگونگي ايجاد توازن و تعـادل معقـول   

equilibrium (  ميان دو حوزه مهم و در واقع دو نياز مبرم جامعه بشري براي رشـد
 و بالندگي و تحديد يا عدم تحديد يكي به نفع ديگري با توجه به شرائط اجتماعي،

اقتصادي و هنجاري جامعه در كانون مناقشات انديشـه برانگيـز متفكـران برجسـته     
در اين پژوهش تالش شده با تبيـين و  . علوم اجتماعي و اقتصادي قرار داشته است

از نظر شهيد مطهري چه نسبتي ميان عدالت و آزادي «تنقيح موضوع، اين سوال كه 
وهشي راهگشاي مباحث تكميلي پر واضح است چنين پژ. روشن گردد» وجود دارد

توانـد مـورد توجـه و     هاي شيعي مي در حوزه علوم اجتماعي از منظر ديني و آموزه
  .مداقه واقع شود

  ياستفلسفه س ي،مطهر يدشه ي،نسبت عدالت و آزاد ي،عدالت، آزاد :ها كليدواژه
  

  مقدمه.1
اقتصادي و دينـي  هاي سياسي، اجتماعي،  هاي عدالت در تاريخ انديشه مفهوم و شاخص

افالطون با بحث مربوط به عدل ) Republic(رساله جمهوريت . داراي تباري دراز است
ارسطو در رسـاله  . شود و نظريات مختلف مربوط به آن و نظريه مختار افالطون آغاز مي
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حكمـاي اسـالمي يعنـي اخـالق      هـاي  و رسـاله پـر تـاثير بـر آراء و انديشـه     » سياست«
. درباره عدالت و تقسيم بندي آن سخن گفته است) Nicomachean Ethics(نيكوماخس 

هاي اديان توحيدي به ويـژه ديـن خـاتم، عـدالت از جايگـاه مهـم و ممتـازي         در آموزه
برخوردار است تا جايي كه قرآن مجيد اقامه قسط و داد در زنـدگي بشـر را از اهـداف    

هوم آزادي الزم بـه يـادآوري   در تبار شناسي مف. كند  مهم و اصلي انبياي الهي معرفي مي
ورزان  هاي انديشه هاي اسالمي و آراء و آموزه است كه مفهوم آزادي و اختيار در انديشه

آزادي و اختيار آدمي يا جبر و فقـدان آزادي وي  . مسلمان مورد مطالعه واقع شده است
اي اسـت كـه در الهيـات سياسـي و كالمـي       در اعمال و رفتار و خير و شـر كـه مقولـه   

هاي اوليه اسالمي اين حوزه، فصل مشبعي از كالم سياسي كالسيك در جهان اسالم  دهس
  .را به خود اختصاص داده است

هاي سياسي و اجتماعي در نقـد   مفهوم آزادي در حوزه عمومي، مربوط به حدود آزادي
هرچند مباحـث  . قدرت سياسي و روابط متقابل دولت و رعيت در جامعه اسالمي است

آزادي در مفهـوم ثـاني آن در دو قـرن گذشـته بـه شـكل اعجـاب آوري در        مربوط بـه  
هـاي اسـالمي و تـدقيق در سـيره      هاي متفكران برجسته شده اما با مطالعه آمـوزه  انديشه
رهنمودها و جهت گيريهاي مهم، مترقي و انديشه برانگيزي در ) ع(و علوي) ص(نبوي 

سته شيعي در دوران مشـروطه در  عالمه نائيني مرجع برج. توان يافت اين خصوص، مي
به بخشي از مصـاديق آزادي در صـدر   » تنبيه االمه و تنزيه المله«مقدمه رساله گرانسنگ 

  . اسالم به مفهوم دوم آن و در حوزه عمومي كه كامال صبغه سياسي دارد پرداخته است
يـر  نسبت ميان عدالت و آزادي از حدود سه سده گذشته تاكنون و به دنبـال انقـالب كب  

اي در آن طنين انداز شـد و همچنـين    فرانسه كه شعار آزادي و برابري در سطح گسترده
هاي ليبـرال و همچنـين سوسياليسـتي و     اعالميه مهم انقالبيون فرانسه و گسترش انديشه

نظريه برخي از اصحاب نظريه قرارداد اجتمـاعي ماننـد الك در كـانون مجـادالت مهـم      
  ). 384: 2005، الك(سياسي و اجتماعي واقع شد

تـر ابعـاد    فيلسوفان سياسي مغرب زمين در دوران معاصر با پرداختن به مبـاحثي متنـوع  
برخي انديشمندان معاصر غـرب بـا رد   . اند مختلف اين نسبت را مورد بررسي قرار داده

انگارنـد و جـايي    وجود مفهوم عدالت اجتماعي از اساس صورت مسئله را ناديـده مـي  
مثال هايك بنـابر مالحظـاتي   . گذارند بت عدالت و آزادي باقي نميبراي طرح مسئله نس

از نظر فكري قبيح و ننگين است، عالمت نوعي «معتقد است اصطالح عدالت اجتماعي 
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فريبي يا ژورناليسم مبتذل است كه متفكران مسئوليت شناس بايد از به كاربردن آن  مردم
  ). 97: 1978هايك، (»شرم داشته باشند

از انديشمندان غربي معتقدنـد عـدالت و آزادي دو مفهـوم متعارضـند و بـا       برخي ديگر
بنابراين هميشه مجبوريم در ازاي تحقق بخشي از عدالت، از . يكديگر قابل جمع نيستند

ارزش براي مثال آيزايا برلين معتقد است . بخشي از آزادي چشم پوشي كنيم و بالعكس
ـ بشر يها  اتيـ غا«بـه تعبيـر وي   . يكـديگر ناسـازگارند   ـ با از جمله عدالت و آزادي ي 

 يآنها از زندگ نيو تعارض ب ستنديسازگار ن گريكديبا  چكداميو اساسا ه ادنديانسانها ز
  ).214: 2002برلين، (»ستيبشر قابل حذف ن يو اجتماع يفرد

از ديگر سو گروهي از متفكران غربي عدالت و آزادي را در برخي سـطوح قابـل جمـع    
از نظر جان رالز عدالت بر دو اصل . براي مثال جان رالز در اين دسته قرار دارد. دانند مي

هـاي   اي برابـر از آزادي  براساس اصل اول همه انسانها بايـد بـه بـه گونـه    . استوار است
هاي اساسي، يكي از دو ركن عدالتند و الزمـه برقـراري    آزادي. اساسي برخوردار باشند
  ).53: 1999رالز، (در جامعه استهاي اساسي  عدالت، تحقق آزادي

در جهان اسالم، فيلسوفان اسالمي از منظر مباني انسان شناسـي بـين ارزشـها از جملـه     
از نظـر مالصـدرا عـدالت و آزادي در    بـراي مثـال   . بيننـد  عدالت و آزادي تعارضي نمي

هماهنگي كامل با يكديگر قرار دارند؛ بدين صورت كه با محقق شدن عدالت در نفـس  
تحقق عدالت در نفس، همان تحقق آزادي . كند ان، انسان به آزادي نيز دست پيدا ميانس

قـوه  : نفس از سه قوه تشـكيل شـده اسـت   » قوه عملي«از نظر ايشان . باشد براي فرد مي
هر يك از اين قوا داراي سه حالت افراط، تفريط و حد وسـط  . شهويه، غضبيه و وهميه

افـراط  . فريط آن خمول و حد وسط آن عفـت اسـت  افراط قوه شهويه، فجور، ت. هستند
افـراط قـوه وهميـه،    . قوه غضبيه، تهور، تفريط آن ترس و حد وسط آن شجاعت اسـت 

عدل در قـوه عمليـه چيـزي    . جربزگي، تفريط آن بالهت و حد وسط آن حكمت است
زماني كه اين سه قوه به نحو توسـط  . نيست جز به كارگيري اين سه قوه به نحو متوسط

مالصـدرا،  .(شـود  كار گرفته شوند عدالت در قوه عملي يا در عقل عملي محقـق مـي  به 
1361 :264(  

. از سوي ديگر از نظر وي آزادي يعني اين كه نفس انسان مطيع لـذات حيـواني نباشـد    
شود كـه سـه    اين آزادي زماني محقق مي. آزاد كسي است كه مطيع لذات حيواني نباشد

 )(89-87: 1981مالصدرا، .(قوه شهويه، غضبيه و وهميه در حد وسط قرار داشته باشند
، تـاليف مركـز تحقيقـات كـامپيوتري علـوم      »حكمـت اسـالمي  كتابخانـه  «نرم افزار برگرفته از 
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بنابراين با تحقق عدالت و به كارگيري اعتدالي سه قوه غضبيه، شهويه و وهميه . )اسالمي
در اين مقاله  نظر شهيد مطهري در خصوص نسبت . كند فرد به آزادي نيز دست پيدا مي
د مقاله نوشته شده است كه تاكنون در اين موضوع چن. عدالت و آزادي بيان خواهد شد
  . شود در ادامه گزارشي از آنها بيان مي

 عـدالت  و سياسـي  آزادي نسـبت « عنوان اي تحت در مقاله سوادي، علي محمد آقاي
 شهيد نظر از كه كند چنين نتيجه گيري مي» مطهري شهيد سياسي انديشه در اجتماعي
 و قلمرو گر تعيين داشته رتبي تقدم سياسي آزادي بر سياسي  - اجتماعي عدالت« مطهري
 همـايون  حسـين  همچنـين آقـاي  ). 294-270: 1383سـوادي،  (»باشـد  مي آزادي حدود

 نظـر  رسد كه از به اين نتيجه مي» آزادي و عدالت نسبت« اي با عنوان در مقاله مصباح،
 اوال اجتنابي، و حفاظتي-حمايتي كمكي، نظم سه زايش وسيله به عدالت«مطهري  شهيد
 بازگشت از و كند مي تأمين را آن بودن همگاني و فراگير ثانيا سازد؛ مي عادالنه را آزادي
ــه ــاز ضــدش ب ــا دارد؛ مــي ب ــري و تســاوي ثالث ــدان را آزادي حــق براب  توســعه و پاين
 عدالت درباره« عنـوان  با در مقاله ديگري ).100-77: 1385مصباح،  همايون(»بخشد مي
 نظـر  از طالقاني، چنين استنباط شـده اسـت كـه    رضا حميد سيد نوشته آقاي »آزادي و

 انسـاني  او از و كنـد  مـي  نهادينه آدمي، جان در را عدالت معنوي، آزادي« مطهري شهيد
 را چيـزي  يا كسي بندگي و انقياد و آورد نمي فرود سر خداوند، برابر در جز كه سازد مي
در . )21/4/1395: آخـرين مشـاهده   http://drhamta.blogfa.com طالقاني،.(»پذيرد نمي

 انجام داده بـه ايـن   »آزادي و عدالت« كاظمي، با عنوان اخوان بهرام تحقيقي كه آقاي
 مبناي بر را آزادي حدود تنها عدالت،« مطهري شهيد نظر از كه بندي رسيده است جمع

 بـراي  را آن متعـادل  استيفاي و تأمين وظيفه و نمايد مي تحديد آن منابع و الهي شريعت
 و مكمـل  بلكه نيستند االجزاء متنافي تنها نه مفهوم دو اين پس. دارد عهده بر افراد همه
  ).105-95: 1378كاظمي،  اخوان(»يكديگرند متمم

توانند كمك كننـد   اگرچه هر يك از مقاالت فوق به فهم بهتر نسبت عدالت و آزادي مي
اما چنان كه در پايان مقاله روشن خواهد شد استنباطشان از آراء شهيد مطهري غير دقيق 

زيرا همان گونه كه در ادامه روشن خواهـد شـد از نظـر شـهيد     . و بعضا نادرست است
ار ساير حقوق نيست بلكه يا مساوي با حق اسـت يـا   مطهري، اساسا آزادي حقي در كن

ـ  ـ  كه اعطاي حق صاحبان حـق اسـت   مترتب بر آن و بدين صورت نسبت آن با عدالت 
تفصيل اين مطلـب در بخـش   . اند نخواهد بود به صورتي كه نويسندگان فوق بيان داشته
وص دو در ادامـه، ابتـدا نظـر ايشـان در خصـ     . نسبت عدالت و آزادي بيان خواهد شـد 
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شود و سپس اين مسئله كه چه نسـبتي ميـان آزادي و    ارزش آزادي و عدالت ترسيم مي
  .عدالت از نظر شهيد مطهري وجود دارد روشن خواهد شد

  
  آزادي از نظر شهيد مطهري.2

آزادى يعنى اينكه انسان رها باشد از قيد «: كنند شهيد مطهري آزادي را چنين تعريف مي
مطهـري،  (»گيـرد  مـى  تكامل و فعاليتهاى او به سوى كمـال را  و بندهايى كه جلو رشد و

آزادى يعنى نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هيچ قيدى در سـر راه؛  « ).168: 25 ج، 1389
ايـن  ). 318: 23 ج، 1389مطهـري،  (»توانم راه كمال خودم را طـى كـنم   پس آزادم و مى

در ادامه نكاتي راجـع  . شود تشكيل مي از سه مولفه رشد و تكامل، مانع و فقدان تعريف
  .ها بيان خواهد شد به اين مولفه

كند؛  صورت سلبي يا منفي تعريف مي شهيد مطهري آزادي را به :فقدان مانع .1
كه مانعي در برابر فرد نباشد  شود؛ همين يعني صرف نبود مانع آزادي محسوب مي

» آزادي منفي«از آن به عنوان اين تلقي از آزادي كه آيزايا برلين . آن فرد آزاد است
 . باشد تلقي رايج ميان انديشمندان ليبرال مي) 169: 2002برلين، (كند ياد مي

عنوان موانع  در خصوص موانع آزادي استاد مطهري عوامل بسياري را به :مانع .2
خصوصاً . گيرد كند و در اينجا از انديشمندان ليبرال فاصله مي آزادي مطرح مي

وانع دروني آزادي و مطرح كردن نقش تقوا و تزكيه در برطرف كه با طرح م اين
 .بخشد كردن اين موانع به بحث آزادي صبغه جديدي مي

توجه به اين . آزادي يعني فقدان مانع جهت رشد و تعالي آدمي :رشد و تكامل .3
آزادي يعني نبود مانع بر سر خواست «گويد  نكته ضروريست كه شهيد مطهري نمي

گويد نبود مانع  كنند بلكه مي آن گونه كه انديشمندان ليبرال بيان مي ؛ يعني»هاي فرد
هاي فرد در راستاي رشد و  از آنجايي كه همه خواسته. در مسير رشد و تكامل فرد

هاي فرد باشد لزوما  تكامل وي نيست بنابراين هر امري كه مانعي در برابر خواسته
هاي فرد  ر مانعي كه در برابر خواستهبنابراين ه. مانعي براي رشد و كمال فرد نيست

هاي متفكران  اين نگرش نيز با آموزه. شود باشد مانع آزادي وي محسوب نمي
 .متفاوت استليبرال 

تواند نامحدود باشد زيرا اين امر سـبب نـاامني و غلبـه اقويـا بـر ضـعفا        آزادي فرد نمي
در سه مورد  يآزاد يشاناز نظر احال كه آزادي محدود است حد آن كجاست؟ . شود مي
  :محدود شود تواند يم
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آنجا كه آزادى فرد مخّل به آزادى ديگران و سلب كننده آزادى ديگران « .1
  ...باشد

در مواردى كه آزادى فرد برخالف مصالح عاليه اجتماع باشد، دولت كه حافظ  .2
مصالح عاليه اجتماع است حق دارد آزاديهايى را به نفع مصالح عاليه اجتماعى 

  .نظام اجبارى و ماليات اجبارى از اين قبيل است... كندمحدود 
آنجا كه حفظ آزادى فرد برخالف مصالح مسلم شخصى خودش باشد مانند  .3

- 85: 1الف، ج1389 ي،مطهر(»موارد تعليم و تربيت يا بهداشت و حفظ الصحه
86 .( 

طور مشخص چه امـوري آزاد   سؤال اين است كه به سه مالك،حال با توجه به اين 
كـه در   كند يم يانشش مورد را ب يمطهر يدشهمجاز است و چه اموري ممنوع؟  و

. شـود  يلبه او تحم يگرينظر د يدآنها فرد آزاد است طبق نظر خود عمل كند و نبا
  :موارد عبارتند از ينا

امورى است كه « اي يقهو سل ي؛ مسائل شخصاى مسائل شخصى و سليقه .1
خوبِ آن امور آن است كه مورد پسند باشد، مثل انتخاب لباس و مسكن و همسر 
و معاشر و باالخره امورى كه مطلوب از آنها خوشى و لذت آنى است و اگر 

 زادهر كس آ يا يقهو سل يدر مسائل شخص. »نامطبوع باشد نقض غرض است
 يگراند يهاز ناح يخاص يقهسل ديخود عمل كند و نبا يقهو سل يلاست كه مطابق م

  .شود يلبه او تحم
كه  شود يفرد كمال محسوب م يبرا يزمان يفضائل اخالق ؛يفضائل اخالق .2

امر  ينا يداجبار راست بگو ياز رو ياگر فرد. باشد ياز انتخاب آزادنه و يناش
  . او محسوب نخواهد شد يبرا يلتيكمال و فض

دوست داشتن  يابه خداوند  يمانمثل ا ؛يستندمواردى كه اساسا قابل اجبار ن .3
  .نمود يلتحم يتوان آنها را با زور به كس يكه نم يشخص خاص

مواردى كه رشد اجتماعى موقوف است به اين كه  ؛يملزومات رشد اجتماع .4
از  يخود به حد يدمردم با. افراد آزادانه عملى را انجام دهند، مثل انتخاب وكيل

 ياز سو يصالح يلاگر وك. خود را انتخاب كنند يلوك رشد برسند كه بتوانند
و عقل  يبه تجربه اجتماع مردمكه  شود يمردم انتخاب شود باعث م يبرا يگراند

  .نكنند يدادست پ ياجتماع يتجرب
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 اي بر عقيده ديگر اردى كه مرجحى براى تحميل عقيدهمو ؛ياعتقادات ظن .5
قابل  يت موجود به طور قطعاز نظرا يچكدامه يدرست يگربه عبارت د. وجود ندارد

ندارد تا  يحينظرات ترج يراز نظرات بر سا يچيكجهت ه ينبه هم يستاثبات ن
  .كرد يلآن را بتوان به همگان تحم

 يدهستند آزادند و نبا يدهبر تفكر و نه عق يكه مبتن ي؛ نظراتتفكرات منطقى .6
زيرا فكر به معنى عقل انسان هرچه آزاد باشد بهتر است، . محدود و ممنوع شوند

شود و بر  برخالف عقيده كه غالباً از موجبات تقليد، محيط، وراثت و غيره پيدا مى
به همين ). 81-79: 1الف، ج1389 ري،مطه. (ضد آزادى طبيعت تكوينى عقل است

و ضد دين، ضد اسالم، ضد خداست كتابهايى كه ول« دليل شهيد مطهري معتقدند
ولى بر اساس يك منطق است، واقعا يك كسى به يك طرز تفكر خاصى رسيده، 

دارد كه اين امر زياد است، يعنى ما واقعا  طرز تفكر خودش را دارد عرضه مى
كنيم كه بعضى افراد بر ضد خدا، بر ضد اسالم، بر ضد پيغمبر حرف  احساس مى

. كنند خودشان صداقت دارند يعنى اين گونه فكر مىزنند ولى در حرف زدن  مى
اين است كه راه مبارزه با او ارشاد و هدايت و منطق صحيح عرضه كردن 

شهيد مطهري و بر همين اساس است كه ) 287-286: 24، ج1389مطهري، (»است
كنند كه يك استاد ماركسيست  ـ پيشنهاد مي دانشكده الهيات در معهد علمي خود ـ

حقوق گزاف به او بدهيد بيايد در همين دانشكده الهيات «دعوت كنيد و  واقعي را
گوييم و  آييم، حرفى اگر داشته باشيم مى بعد ما هم مى. اينها را تدريس كند
ها  هيچ كس هم مجبور نيست كه منطق ما يا منطق آن. داريم منطقمان را عرضه مى

  ).126: 24 ، ج1389مطهري، (»را بپذيرد
 

  از نظر شهيد مطهري و نسبت آن با مساوات عدالتتعريف .  3
در مفهوم وسيعش عبـارت اسـت از دادن حـق صـاحبان       عدالت« از نظر شهيد مطهري

 بـه تعبيـري ديگـر    )540: 2، ج1389مطهـري،  (»ها استحقاق بدون هيچ تبعيضي ميان آن
طبيعـت،  يعني افراد در متن خلقت و » اعطاء كلّ ذي حقّ حقّه«عدالت عبارت است از «

  ).822: 13، ج1389مطهري، (»در مرحله مقدم بر قانون يك استحقاقهايي دارند
اگـر  . كه حق هر صاحب حقي به او عطـا شـود   ينااز  عبارت استبراين اساس عدالت 

كسي صاحب حقي باشد و حقش عطا نشود عدالت رعايت نشده و به تعبيـر ديگـر در   
موال را حق انسان بدانيم اگر اين حق به او اگر مالكيت بر ا مثًال. حق او ظلم شده است
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در . عطا شود عدالت رعايت شده و اگر از او سلب شـود در حـق او ظلـم شـده اسـت     
بنـابراين الزم  . تعريف فوق، مفهوم عدالت به مفهوم ديگري به نام حق متكي شده است

است روشن شود كه چه كساني و بر چه اساسي صاحب حق و صـاحب چـه حقـوقي    
از شهيد مطهري انسان بـه دو  . ا با اعطاي آن حقوق به آنها عدالت رعايت شودهستند ت

. شـود؛ يكـي از طريـق علـت غـايي و ديگـري علـت فـاعلي         صورت صاحب حق مـي 
  ).823: 13، ج1389مطهري، (

 بـر اسـاس  انسان  ازجملهعلت غايي بدين صورت موجد حق است كه موجودات عالم 
بـه وديعـه    هـا  آنهايي در وجـود  اسـتعداد ق آن غايت و براي تحق اند شده  دهيآفرغايتي 

هرآنچه كه يك موجود براي شكوفايي اسـتعدادش بـه منظـور تحقـق     . نهاده شده است
ي مبناهر استعداد طبيعي «به تعبير ايشان . باشد غايتش به آن نياز دارد حق آن موجود مي

مدرسه رفتن دارد، امـا  مثالً فرزند انسان حق درس خواندن و ... است» طبيعي  حق«يك 
براي اينكه استعداد درس خواندن و دانا شـدن در   ؟بچه گوسفند چنين حقي ندارد، چرا

است حق فكر كـردن و رأي دادن  همچنين ... فرزند انسان هست، اما در گوسفند نيست
ــتن ــوق        ...و اراده آزاد داش ــاظ حق ــان از لح ــر انس ــان و غي ــان انس ــي مي ــيچ فرق ه

  ).158: 19، ج1389مطهري، (»...نيست
كه محق بودن به موجب علت غايي در بر دارد در خصوص افـراد عـاجز و    نتيجه مهمي
اگر ما حق را صرفا ناشي از كار و تالش بدانيم در اين صورت افراد عاجز . ناتوان است

توانند كار و تالش بكنند واجد هيچ حقي نيسـتند و هـيچ تكليفـي بـر      و ناتواني كه نمي
اگر سـبب حـق فقـط و فقـط     «به تعبير ايشان . ت به آنها وجود ندارددوش ديگران نسب

مطهـري،  (»توليد بود آن عاجز هيچ حقي نداشت و توليد كننده هم عقال مسئول او نبـود 
1403 :169 .(  

مثالً كسي كه با كار خود، محصولي «علت فاعلي نيز موجد حق است؛ بدين صورت كه 
كند و منشأ اين اولويت،  ت به آن محصول پيدا ميكند، طبعاً نوعي اولويت نسب توليد مي

به تعبير ديگر هر چيزي كه انسان علت ). 81: 1، ج1389مطهري، (»كار و فعاليت اوست
پـزد چـون علـت     مثال نانوايي كه نان مـي . فاعلي آن باشد نسبت به آن داراي حق است

  .كند قي پيدا ميفاعلي نان است نسبت به آن نان در مقايسه با سايرين اولويتي يا ح
حـق   اعطاء كـل ذي «بندي نمود كه چون عدالت  توان چنين جمع بنابر آنچه گفته شد مي

است بنابراين الزمه تحقق عدالت اين است كه حقوق طبيعي افراد يعنـي حقـوقي   » حقه
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ها داده  هاست به آن كه الزمه تحقق غايت آنهاست و حقوقي كه منشأ آن كار و تالش آن
  :سوال ذيل قابل طرح است اكنون دو. شود

 ها واجد آن هستند كدامند؟ طور طبيعي انسان آن حقوقي كه به.1
 آن حقوقي كه انسانها به موجب كار مستحق آن هستند كدامند؟.2

يك از دو سؤال فوق به نحو تفصيلي و مضـبوطي پاسـخ    شهيد مطهري به هيچ متأسفانه
حقوقي كه به طور طبيعي به انسان تعلـق دارد  البته به طور اجمالي اصلي ترين ؛ اند نداده

فرد از نظر اسالم، چه از نظر سياسى و چه از نظر اقتصادى و چه «: كند را چنين بيان مي
از نظر قضايى و چه از نظر اجتماعى، حقوقى دارد؛ از نظر سياسى حق مشورت و حـق  

ه و مبادلـه و  انتخاب و از نظر اقتصادى حق مالكيت بر محصول كار خود و حق معاوض
صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غيره در مايملـك شـرعى خـود دارد و از    
نظر قضايى حق اقامه دعوى و احقاق حـق و حـق شـهادت، و از نظـر اجتمـاعى حـق       
انتخاب شغل و مسكن و انتخـاب رشـته تحصـيلى و غيـره و از نظـر خـانوادگى حـق        

 ).243: 2 ، ج1389مطهري، (»انتخاب همسر دارد
گيـرد نيـز    در پاسخ به اين سوال كه چه حقوقي به موجب كار به علت فاعلي تعلق مـي 

موجب كار انسان چه حقـوقي   اي بيان نكرده است تا روشن شود به شهيد مطهري قاعده
همه آنچـه ايشـان در خصـوص هـر دو سـؤال فـوق بيـان         بااين. شود براي او ايجاد مي

  .داند در ادامه بيان خواهد ش داشته
هاي مسـلمان برخـوردار باشـند دو محـور      موجب حقوق طبيعي بايد همه انسان آنچه به

هـا عـدالت ايجـاب     در ايـن زمينـه   1.است؛ داشتن امكانات برابر و قوانين جزايي برابـر 
به تعبيـر  . طور مساوي از امكانات برابر و قوانين برابر برخوردار باشند كند كه همه به مي

الت را به معني ايجاد امكانات مساوي قانوني و اجـراي قـانون   اسالم عد«شهيد مطهري 
اقدامات اسـالم در ايـن زمينـه در دو قسـمت اسـت يكـي در       . پذيرد طور مساوي مي به

قسمت قانوني و ايجاد امكانات مساوي قانوني براي همه زيـرا اسـالم مالكيـت، آزادي،    
 عليم و تعلم و كسب هنرو ديني و حق ت حق اشغال مقامات قضايي و حكومتي و نظامي

اسالم هـم  ... و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را براي همه علي السويه قرار داده است
از نظر حقوقي براي همه امكانات مساوي قائل شده است و هم از لحاظ تكليف همه را 
مساويا مكلف كرده است و هـم از لحـاظ مجـازات همـه را در يـك صـف قـرار داده        

  ).161: 1403مطهري، (»است
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تا اگر كسي همت داشته باشد در هركجا كه هست و در « شود امكانات مساوي سبب مي
ي كه هست بتواند در پرتو لياقت و استعداد و بروز فعاليت به كمال اليق خود ا طبقههر 

 مدرسـه مثالً امكان تحصيل علم بايد براي همه فـراهم باشـد، همـه بتواننـد بـه      ... برسد
كـه مـثالً بـراي فرزنـد فـالن      ... يالت عاليه براي همه فراهم باشـد بروند، امكانات تحص

و درجه به درجـه مقامـات را طـي     پله پلهوسايل فراهم باشد كه تدريجاً بتواند ... دهقان
خوب  اش ياجتماعو اگر استعداد  كند تا برسد مثالً به مقام تخصص در يك رشته علمي

  ).255-254: 25، ج1389مطهري، (»است برسد به مقام وزارت مثالً
كند كه در آن امكـان شـركت در    شهيد مطهري جامعه را به يك ميدان مسابقه تشبيه مي

هـا بايـد بـر اسـاس لياقـت و       مسابقه بايد بر اساس اصل مساوات توزيع شود اما جايزه
بنابراين در بخش اول كه ناشي از حقوق طبيعي افراد است عـدالت منجـر   ؛ نتيجه تالش
خواهد شد اما در بخش دوم كه ناشي از كار افراد اسـت بـه علـت تفـاوت     به مساوات 

. اســتعدادها و ميــزان تــالش افــراد بــه عــدم مســاوات و تفــاوت منجــر خواهــد شــد 
ديگر در غير آنچه مربـوط بـه اسـتعداد و تـالش اسـت نبايـد فرقـي گذاشـته          عبارت به

  2).248: 25، ج1389مطهري، (شود
ز تالش يا به تعبير دقيـق تـر ناشـي از علـت فـاعلي      اما در خصوص حقوقي كه ناشي ا

ـ  كنـد امـا در يكجـا     گونه كه پيشتر بيان شدـ شهيد مطهري مالكي ارائه نمـي  همان است 
شود و اعتراض خود را به حقوق پـايين كـارگران و رفتگـران و     اين مطلب مي متعرض

بي مصـرف، مـاهي   كه در يك اجتماع يك مدير كل  اين«: كند ظالمانه بودن آن اعالم مي
گيرد ولي يك كارگر روزي ده تومان كه اگـر همـه    دو هزار و سه هزار تومان حقوق مي

: 1403مطهـري،  (»شود ماهي سيصد تومان يك دسـتمزد ظالمانـه اسـت    روزه بگيرد مي
از نظر اسالم اختالف فاحشي كه منتهـي بـه فقـر    «نويسند  يا در جاي ديگري مي). 122

بيماري بلكه به واسطه بيكاري يا قلت مزد بشود ممكن نيسـت  طبقه ديگر نه به واسطه 
  ).367: 1403مطهري، (»جز از طريق ظلم و استثمار

كه يكي از معاني عدالت مساوات است الزم است نسبت عـدالت بـا مسـاوات     ازآنجايي
به نظر ايشان در يك حالت مساوات عين ظلم است و آن اين كه بدون در . روشن شود

تحقاقها با همه يكسان رفتار شود مثال به همه دانش آموزان كـالس نمـره   نظر داشتن اس
اما مساوات در خصوص افرادي كه استحقاق مسـاوي دارنـد عـين عـدل     . داده شود 15

مـثال بـه   . زيرا آنچه كه مالك است استحقاق است و در اينجا رعايت شده اسـت . است
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 20اند به طور مساوي نمـره   م دادههمه دانش آموزاني كه تكليفشان را به طور كامل انجا
  ).80: 1، ج1389مطهري، (داده شود

  
  از نظر شهيد مطهري نسبت عدالت و آزادي. 4

اما ؛ اند شهيد مطهري به بحث مستقلي در خصوص نسبت ميان عدالت و آزادي نپرداخته
از . خود را بيان نمـوده اسـت   نظردرباره نسبت آزادي و حق به نحو روشن و صريحي 

كه عدالت مشتمل بر اعطاي حق است از بحـث ايشـان دربـاره نسـبت حـق و        آنجايي
  .توان استنتاج نمود آزادي، نسبت عدالت و آزادي را مي

ها ماننـد تسـاوي، حـق     خود آزادي«: حق و آزادي چنين است نسبتنظر ايشان درباره 
گيرد ولي آزادي  عمل و اعيان و غيره تعلق مي نيست بلكه حق، مستقال به بيان و فكر و

يعني آزادي در استفاده از حقوق طبيعي و رفـع مـانع   . باشند و تساوي مترتب بر حق مي
از آن و تساوي مردم در حقوق يعني مردم آزاد و مختار و متسـاوي نسـبت بـه حقـوق     

 ).238 :1403مطهـري، (»نه اين كه خـود آزادي و تسـاوي حقـي اسـت    . آفريده شده اند
حق عبارت است از نفس رابطه غايي و يا اين اسـت كـه حـق منتـزع اسـت از آن و      ...«

مطلقا عبارت است از نوعي اختيار و مجـاز بـودن و عـدم منـع از ناحيـه طبيعـت و در       
  ).242: 1403مطهري، (»حقيقت عين آزادي است نه اين كه آزادي يكي از حقوق است

نقطه مقابل ممنوع الحقوق بودن است حق خاص  خود آزادي كه«توضيح بيشتر اين كه 
نيست يعني اين كه انسان منعي از حقوق خود نداشته باشد حقي عليحده خاصي نيست 

آنچـه كـه انسـان از آن    . آنچه حق است خود بيان است نه آزادي اسـتفاده از ايـن حـق   
م به شـما  اين مثل اين است كه بگويي. شود خود عقيده يا بيان است نه آزادي محروم مي

  ).174: 1403مطهري، (»مانع نشدن ديگران را اعطاء كرديم
آزادي يـا مفهـومي   . آزادي، حقي در كنار سـاير حقـوق نيسـت    ،مطابق تصريحات فوق

است مترتب بر حق و متأخر از آن يا مساوي با حق و مترادف آن؛ يعنـي يـا بـا تحقـق      
در هرصـورت  . آزادي است شود يا تحقق حق، همان تحقق حق، آزادي بالتبع محقق مي

آزادي، خودش حق مستقلي در كنار ساير حقوق نيست بلكه يـا همـان حـق اسـت يـا      
شود فرد حق حيات دارد يا مقصود اين اسـت   بنابراين زماني كه گفته مي. مترتب بر حق

كه فرد آزاد و مجاز است كه از حيات برخـوردار باشـد يـا مقصـود ايـن اسـت كـه بـا         
  .ات بالتبع آزادي حيات نيز خواهد داشتبرخورداري از حق حي
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انـد آزادي   در ارزيابي اين سخن بايد گفت همان گونه كه ايشان به درسـتي بيـان كـرده   
چه آزادي را در معنـاي  . تواند مستقل از مفهوم حق و در عرض آن قابل طرح باشد نمي

ايجـابي   ت ومثب سلبي آن يعني نبود مانع تعريف كنيم و چه آزادي را در معنايمنفي و 
بلكـه همـان   . آزادي حقي در كنار ساير حقوق نيستبدانيم ها،  آن، يعني تحقق خواسته

طور كه شهيد مطهري بيان كردند يا بايد بگوييم آزادي مترتب بر حق است يـا متـرادف   
شوند مثالً حق انتخاب شغل، حـق   عنوان حقوق بشر مطرح مي همه حقوقي كه به . حق

معنـاي فـوق   دو يكـي از  نسبتشـان بـا آزادي را بـه    ... مالكيت، حق تعيين سرنوشـت و 
 بر اين اسـاس ه آزادي را مترادف حق بدانيم اين است ك حالت اول ؛توان فرض كرد مي

 يفـرد هر يعني  »هر فردي از حق انتخاب شغل برخوردار است«شود  زماني كه گفته مي
مـانع او شـود يـا بـه اجبـار او را بـه       و نبايد كسي است شغل خود را انتخاب كند آزاد 

حـق كـه    نه متـرادف بـا  اين است كه آزادي را حالت دوم . انتخاب يك شغل وادار كند
هـر فـردي از   «؛ در اين حالت زماني كه گفته مي شـود  بدانيم آناز نتايج مترتب بر حق 

اين اسـت كـه ديگـران     »حق انتخاب شغل«از نتايج » حق انتخاب شغل برخوردار است
  .ايجاد نكنند و او را آزاد بگذارند فردكار كردن انتخاب شغل و مانعي بر سر 

آنگـاه ايـن دو    حـق و آزادي را متـرادف نـدانيم    ممكن است گفته شود در صورتي كـه 
زمـاني دو مفهـوم، متضـايف    توضيح بيشتر اين كـه  . مفهوم نسبت به يكديگر متضايفند

مثالً دو مفهوم بـاال و  ؛ هستند كه تصور يكي بدون داشتن تصور از ديگري ممكن نباشد
تـوان   نمـي  يعنـي ؛ پايين يا كوچك و بزرگ يا زشت و زيبا نسبت به يكديگر متضـايفند 

يعنـي ايـن دو مفهـوم    ؛ بدون داشتن تصوري از باال بودن دركي از پـايين بـودن داشـت   
. گيرد يـا بـه تعبيـر ديگـر هـر دو الزم و ملـزوم همديگرنـد        همزمان در ذهن شكل مي

بـه نظـر   . توان دركي از يكي داشت بي آنكه دركي از ديگر در ذهـن داشـته باشـيم    نمي
الزمه محق بودن، آزاد بودن و الزمـه  . همين گونه استرسد نسبت حق و آزادي نيز  مي

  .باشد آزاد بودن محق بودن مي
به نظر مي رسد آزادي و حق دو مفهوم متضايف نيستند زيرا زماني دو مفهوم متضايفتند 

بـاال و  «كه تصور يكي بدون داشتن تصوري از ديگـري ممكـن نباشـد مـثال دو مفهـوم      
تصور يكـي بـدون داشـتن تصـوري از ديگـري ممكـن       ند كه بدين دليل متضايف» پايين
مفهوم حق مفهومي مسـتقل   ؛اما آزادي و حق نسبت به يكديگر اين گونه نيستند. نيست

از آزادي است و براي اين كه مفهوم حق در ذهن نقش ببندد نياز نيست كه همزمـان بـا   
ديگر به نظـر مـي رسـد حـق و آزادي نسـبت بـه يكـ       . آن مفهوم آزادي نيز شكل بگيرد
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تحقق آزادي بدون همچنين يعني تحقق حق بدون تحقق آزادي و  نه متضايف؛ متالزمند
 تصور مفهوم ديگربدون  ، تصور يك مفهومدر نسبت تضايف. نيست ممكنتحقق حق 

 تصور ديگري ممكن است ولي تحقق يكي نيست اما در تالزم تصور يكي بدون مكنم
  .بدون تحقق ديگري ممكن نيستدر عالم خارج 

در ارزيابي نظر شهيد مطهري بايد گفت علت اين كـه ايشـان بـين متـرادف گـرفتن يـا       
مترتب گرفتن آزادي با حق مردد هستند شايد ناشي از عدم توجه به اين مطلـب اسـت   

شوند؛ در يك دسته از حقوق، حق  كه حقوق و به تبع آن تكاليف به دو دسته تقسيم مي
، حـق اعـم از آزادي و   از حقوق و در دسته ديگر به معناي آزادي و مترادف با آن است

در آن دسته از حقوق كه حق به معناي آزادي و مترادف بـا اسـت   . دربردارنده آن است
را انجام بدهد منظور ايـن اسـت كـه    » ب«حق دارد عمل » الف«شود فرد  وقتي گفته مي

فا اين است در اين حالت تكليف ديگران صر. را انجام دهد» ب«آزاد است عمل » الف«
» ب«ايجاد نكنند و او را در انجـام عمـل   » ب«در انجام عمل » الف«كه مانعي براي فرد 

حق دارد شغل مناسب خود را انتخاب » الف«شود فرد  مثال وقتي گفته مي. آزاد بگذارند
دانـد برگزينـد و    كند معني اين جمله اين است كه او آزاد است شغلي را كه مناسب مي

صرفا اين است كه جلـوي او را نگيرنـد و او را در انتخـاب شـغل آزاد     تكليف ديگران 
تصميم بگيرد نانوا شود يا بنايي كند يا وكيل دادگستري » الف«بنابراين اگر فرد . بگذارند

كند ديگران او را آزاد بگذارند تا بتواند به هر كدام از  شود حق انتخاب شغل ايجاب مي
آزاد » الف«حق دارد با جمله » الف«اين موارد جمله  در. اين مشاغل كه خواست بپردازد

» الـف «حق . توانند به جاي همديگر به كار روند است فرقي ندارد و مترادف است و مي
در ايـن دسـته از حقـوق    . »ب«در انجـام عمـل   » الف«يعني آزادي » ب«در انجام عمل 

در . دي اسـت تكليف ديگران صرفا به رسميت شناختن و رعايت ايـن حـق يـا ايـن آزا    
در . بسياري از مواردي كه صحبت از حقوق انسانهاسـت حـق بـه معنـاي فـوق اسـت      

حقوقي از قبيل حق انتخاب همسر، حق تعيين سرنوشت و حق تعيين رشـته تحصـيلي،   
. حق به معناي آزادي انسانها در تعيين سرنوشت، انتخاب همسر و رشته تحصيلي اسـت 

شود لفظ حقوق و آزادي را كنار هـم بـه    ق ياد ميمعموال زماني كه از اين دسته از حقو
هـاي فـرد كـه در ايـن مـوارد ايـن دو        شود حقوق و آزادي شود و گفته مي كار برده مي

  .كنند مفهوم، معناي واحدي دارند و به امر واحدي اشاره مي
اما در دسته دوم از حقوق، حق صرفا به معناي آزادي و مترادف با آن نيست و بر امري 

در اين دسته از حقـوق، حـق فـرد صـرفا برخـورداري از      . كند ز آزادي داللت ميبيش ا
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كند ديگران به تحقـق و اسـتيفاي آن حـق كمـك      آزادي نيست بلكه حق او، ايجاب مي
تكليف ديگران نيز صرفا اين نيست كه فرد صاحب حق را آزاد بگذارند و جلـوي  . كنند

ن است كه به استيفاي آن حق و تحقق آن استيفاي آن حق را نگيرند بلكه تكليف آنها اي
شود از جمله حقوق فرزند بر مادر شـير خـوردن اسـت     مثال وقتي گفته مي. كمك كنند

معناي اين سخن اين است كه اوال فرزند مجاز و آزاد است كه شير بخورد و مـادر نيـز   
د و بـه  ثانيا مادر مكلف است او را شـير بدهـ  . تواند جلوي شير خوردن او را بگيرد نمي

  .تعبير ديگر زمينه استيفاي شير خوردن توسط كودك را فراهم كند
در حق به معناي آزادي، تكليف ديگران اين است كه كـاري نكننـد، همـين كـه كـاري      

. تكليف آنها تنها اين است كه مانعي ايجـاد نكننـد  . نكنند تكليف خود را انجام داده اند
بايد مـانعي ايجـاد نكننـد بلكـه بايـد موجبـات       اما در حق به معناي دوم ديگران نه تنها 

حق به معناي اول مستلزم عـدم الفعـل   . تحقق آن حق را فراهم كنند و آن را انجام دهند
مثال زماني كـه از حـق مسـكن بـه عنـوان يكـي از       . است و در معناي دوم مستلزم فعل

را  شود منظور فقط اين نيست كه ديگران جلوي سـاخت مسـكن   حقوق ديگران ياد مي
نگيرند بلكه مقصود اين است كه دولت موظف است به كساني كه تـوان اسـتيفاي ايـن    

  .حق را ندارند در رسيدن به اين حق كمك كند
روشن شدن اين تمايز و تفاوت، روشني بخش وجه تمايز آزادي منفـي و آزادي مثبـت   

عنـاي اول  شود اين آزادي، بـه م  به واقع زماني كه از آزادي منفي صحبت مي. نيز هست
شـود بـه معنـاي دوم حـق بـاز       گردد و زماني كه از آزادي مثبت صحبت مي حق باز مي

در آزادي منفي خواسته فرد صرفا عدم دخالـت ديگـران در تحقـق حقـوقش     . گردد مي
معمـوال  . اما در آزادي مثبت خواسته فرد كمك ديگران به تحقق حقـوقش اسـت  . است

شان توانايي استيفاي حقوقشان را دارنـد و از  آزادي منفي خواسته كساني است كه خود
خواهند مداخله نكنند اما آزادي مثبت معموال خواسـته كسـاني    ديگران و دولت فقط مي

است كه خود به تنهايي توانـايي اسـتيفاي حقوقشـان را ندارنـد و از ديگـران و دولـت       
  .خواهند به آنها كمك كنند مي

طهري نسبت حق و آزادي يا ترادف اسـت يـا   فارغ از نكته سنجي فوق، از نظر شهيد م
   :دو صورت زير خواهد بودنسبت عدالت و آزادي يكي از  بنابراين. ترتب
دانيم مي توانيم اين دو مفهوم را به جاي يكديگر اگر حق و آزادي را مترادف ب .1

مفهوم آزادي را جايگزين  ،در تعريف عدالتمي توانيم  بنابراين. به كار ببريم
اعطاء كل «اينكه بگوييم عدالت يعني به جاي مفهوم حق نماييم؛ بدين صورت كه 
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 عدالت        آزادي

نسبت عدالت و آزادي در صورت ترتب آزادي بر حق.2شكل

يعني عدالت » اعطاء كل ذي حرية حريته« بگوييم عدالت يعني» ذي حق حقه
عدالت چيزي جز  در اين صورت؛ به هر فرد صاحب آزادي  شود اعطاء آزادي مي

 .نخواهد بودرعايت آزادي ها 
  
  
  
  
  
به تبع شود  حق بدانيم آنگاه هر جا كه حقي اعطاء مي مترتب براگر آزادي را  .2
خواهد و متاخر از آن عدالت  مترتب بريعني آزادي ؛ شود اي نيز اعطاء مي آزادي آن

گونه كه از متن فوق  البته همان. شود عدالت لزوما محقق ميبود كه با تحقق 
شود ترجيح اوليه ايشان اين است كه آزادي متاخر از مفهوم حق يا به  برداشت مي

 .تعبير ديگر از نتايج حق است
  

         
    

  
  

  
درهرصورت مطابق هر دو معنـاي فـوق هـيچ تعارضـي ميـان عـدالت و آزادي وجـود        

توان حالتي را فرض نمود كه بين عدالت و آزادي تعارض يا حتـي   نمي. نخواهد داشت
و آزادي مترتب بر عـدالت اسـت   يا  ترادفندرخ بدهد زيرا عدالت و آزادي يا م  تزاحمي

هرگز تعارض يـا تـزاحم رخ   ه مترتب بر امر ديگري است امري كبين دو امر مساوي يا 
  . نخواهد داد

هم رخ دهد بين خود حقوق و به تبع آن بـين خـود آزادي هـا     اگر  تعارض يا تزاحمي 
مثالً بين حق فرد و حق اجتماع يا بين آزادي اقتصـادي و آزادي اجتمـاعي    ؛دهد رخ مي

د زيرا اگر مفهـومي بـر مفهـوم ديگـر     ده اما هرگز بين عدالت و آزادي اين امر رخ نمي
  .مترتب باشد نمي تواند با آن متعارض يامتزاحم باشد

 يآزاد=عدالت

 نسبت عدالت و آزادي در صورت ترادف حق و آزادي.1شكل
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ميان حقوق افـراد   ينه تنها تعارضي ميان عدالت و آزادي وجود ندارد بلكه هيچ تعارض
زيرا حق ناشي از غايتي است كه طبيعت بـراي  ؛ هاي افراد نيز وجود ندارد يا ميان آزادي

يك از اشياء و به تبـع آن   است و از آنجايي كه غايت و كمال هيچ هر شئ در نظر گرفته
ها با يكديگر متعارض نيست يعني اين گونه نيست كه الزمه كمال يك انسان عدم  انسان

باشـند و   بنابراين حقوق افراد هم كه ناشي از غايت و كمال مـي ؛ كمال انسان ديگر باشد
همچنـين  . رضي با يكديگر نخواهنـد داشـت  اولي تعا طريق  الزمه تحقق كمال هستند به 

چون آزادي عبارتست از نبود مانع بر سـر راه  . بين آزادي افراد نيز تعارضي وجود ندارد
ها با يكديگر در تعارض نيسـت پـس آزادي    رشد و تكامل و چون رشد و تكامل انسان

  .افراد با يكديگر در تعارض قرار ندارد
م ميان عدالت و آزادي يـا ميـان اقسـام عـدالت يـا      البته فقدان هر گونه تعارض و تزاح

اقسام آزادي بدين معنا نيست كه ديگر مشكلي به نام تعارض يا تزاحم در جامعـه و در  
كماكـان، ايـن   . شود ماند و باب اين مسئله به طور كامل بسته مي روابط انسانها باقي نمي

افراد وجود ندارد پس سوال قابل طرح است كه اگر تعارضي ميان حقوق و آزادي هاي 
كه در عالم خارج،  تعارضات موجود در جامعه ناشي از چيست؟ در پاسخ بايد گفت اين

بلكه به . ها نيست شود به خاطر تعارض ذاتي بين حقوق انسان ها سلب مي حقوق انسان
كنند و  طور عادالنه اعطا نمي ها حقوق اميال و غرايز خود را به خاطر اين است كه انسان

شود كه به  ها محقق نشده است و همين امر سبب مي تعبير ديگر عدالت دروني در آنبه 
ها برقرار شـود در   اگر عدالت دروني در درون انسان. حقوق ديگران دست اندازي كنند

منشأ اصلي تعارضات بيرونـي  . روابط بيروني خود حقوق ديگران را سلب نخواهند كرد
. عدالت را در نسبت با اميال و غرايز خود برقرار كندناشي از اين است كه فرد نتوانسته 

بـه تعبيـر   . شـود  بي عدالتي دروني يا معنوي به بي عدالتي بيروني و اجتماعي منجر مـي 
ديگر مادام كه اين تضاد و تعارض در درون انسانها وجود دارد در روابط بيروني انسانها 

  .نيز اين تعارضها و تضادها به وجود خواهد آمد
نجايي كه آزادي مفهومي مترتب بر عدالت است همين مطلب را به زبان آزادي نيـز  از آ
كنند به خاطر اين نيست  كه افراد آزادي يكديگر را سلب مي علت اين. توان بيان كرد مي

ها از آزادي معنـوي برخـوردار نيسـتند و     بلكه وقتي انسان. ها متعارضند كه آزادي انسان
د براي تحقق اين اميال داني، ديگران را به اسـتخدام درآورده  اسير اميال داني خود هستن
ترين عامـل   اگر آزادي معنوي در جامعه محقق شود اصلي. كنند و آزاديشان را سلب مي
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با تحقق آزادي معنـوي، آزادي اجتمـاعي نيـز محقـق     . سلب آزاديها برطرف خواهد شد
  .خواهد شد

يچ يك از حقوق با يكديگر و نه ميـان هـيچ   بنابراين نه ميان عدالت و آزادي، نه ميان ه
همه تعارضات ناشـي از عـدم تحقـق    . ها با يكديگر تعارضي وجود ندارد يك از آزادي

در صورت تحقـق ايـن امـر آنچـه بـاقي      . باشد عدالت دروني يا همان آزادي معنوي مي
ماند تزاحمهاي موقتي و موردي است كه ممكن است بين برخي حقوق رخ بدهد كه  مي
اي ديگـر   توضيح اين حالت بـه مقالـه  . طمه اي به رشد و تكامل فرد وارد نخواهد كردل

  .شود موكول مي
  
  گيري نتيجه. 5

. مطابق آنچه بيان شد از نظر شهيد مطهري آزادي نبود مانع در مسير رشد و تكامل است
ساير حقوق نيست؛ بدين صورت كـه از جملـه حقـوق     كناربا اين همه آزادي حقي در 

مثال در كنار حق حيات، حق تعيـين سرنوشـتي و    .انسان برخوردار بودن از آزادي باشد
مفهومي مترتب بر حـق   ،آزادي .حقوقي از اين قبيل از حقي به نام آزادي برخودار باشد

  . شود بنابراين با تحقق حق، آزادي نيز محقق مي. يا مترادف با آن است
عـدالت زمـاني محقـق    . از سوي ديگر عدالت عبارتست از اعطاي حق به صاحبان حـق 

عـدالت مشـتمل بـر اعطـاي حـق       چون. شود كه حق صاحبان حق به آنها اعطا شود مي
مي توان چنـين اسـتنتاج   است و آزادي نيز مترتب بر حق يا مترادف با آن است بنابراين 

يا ترتـب اسـت يـا تـرادف؛ يعنـي      شهيد مطهري از نظر  كرد كه نسبت عدالت و آزادي
اگر عدالت مساوي با آزادي . با آنو مساوي يا مترداف  است مترتب بر عدالت يا آزادي

تعريـف كنـيم مـي    » اعطاي حق به صاحبان حـق «باشد آنگاه به جاي اين كه عدالت را 
ه آزادي در هر صورت چ. تعريف نمود» به اعطاي آزادي به صاحبان آزادي«توان آن را 

مترتب بر عدالت باشد و چه مترادف با آن هيچ تزاحم و تعارضي بـين ايـن دو برقـرار    
زيرا دو مفهوم مترادف يا دو مفهوم مترتب بر هم نمي تواننـد بـا يكـديگر    . نخواهد بود

شـود و   افزون بر اين با تحقق عدالت، آزادي نيز محقق مـي  .تعارض يا تزاحم پيدا كنند
تعارضات موجـود در جامعـه نيـز ناشـي از     . باشد تحقق عدالت مي الزمه تحقق آزادي،

تعارض عدالت با آزادي يا تعارض اقسام عدالت با يكديگر يا تعارض اقسـام آزادي بـا   
ا بـه تعبيـر ديگـر    اين تعارضات ناشي از عدم تحقق عـدالت معنـوي يـ   . يكديگر نيست

 .عارض بيانجامدآزادي معنوي است كه موجب مي شود روابط بين انسانها به ت
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  نوشت پي

باشد كه همه مسلمانان بر اساس قوانين اسالم  مقصود از قوانين جزايي برابر به اين نحو مي. 1
و همه مسيحيان بر اساس قوانين خودشان به نحو برابري مجازات شوند نه اين كه 

  .مسيحيان نيز مطابق قوانين اسالم مجازات شوند
اسـت و شـهيد مطهـري     بحث ها در خصوص جامعه اسالميالزم به تذكرست كه همه اين . 2

  .شود اند كه چه ميزان از اين موارد شامل ساير انسانها نيز مي مشخص نكرده
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