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 ییقضا عدالت اجتماعی و آزادی واحساس امنیت، 

  وپیشرفت آن جامعه در  

 

  نرگس شمس الدینی لری

 

قضایی از مهم ترین واژه ها در قاموس  عدالت اجتماعی و مفاهیم امنیت، آزادی و :چکیده

ترین امور رعایت آنها از دیدگاه انسان سلیم الفطره ای ، از ضروری  شوند وبشری محسوب می

ار بودن ، احساس کشود.به گونه ای که هیچ انسانی حتی در صورت ستمونیازها محسوب می

را در جامعه مورد انکار قرار نمی دهد.این پژوهش تالشی درجهت بررسی نقش  این نیازها

قضایی  در جامعه می باشد.پرسش اصلی این  احساس امنیت ، آزادی وعدالت اجتماعی و

ارتباط در جامعه چیست؟وقضایی عدالت اجتماعی  آزادی و،احساس امنیت پژوهش این است 

آیا در صورت احساس  ، عدالت با الگوی پایه پیشرفت چیست؟ این مفاهیم آزادی ، امنیت

  به نظرمی رسدقضایی در جامعه شاهد پیشرفت هستیم ؟  عدالت اجتماعی و امنیت ، آزادی و

پایه کشورنقش  یشرفتوعدالت اجتماعی وقضایی در جامعه والگوی آزادی ،یت احساس امن

آزادی وعدالت ،ترش احساس امنیت سدارد.در این پژوهش سعی بر این است باهدف گاساسی 

روش توصیفی وتحلیلی وبا وبا جامعه  پیشرفتارتباط آن با و درجامعهقضایی  اجتماعی و

لت اجتماعی وقضایی اس امنیت وآزادی وعداستفاده از شیوه اسنادی وتاریخی به بررسی احسا

 در جامعه بپردازد.

 احساس امنیت، آزادی، عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی.پیشرفت. کلیدی: واژگان

 مقدمه

رعایت  قضایی از مهم ترین واژه ها در قاموس بشری محسوب می شوند و عدالت اجتماعی و مفاهیم امنیت، آزادی و

نیازها محسوب می شود.به گونه ای که هیچ انسانی حتی در  انسان سلیم الفطره ای ، از ضروری ترین امور وآنها از دیدگاه 

این مفاهیم جزء طبیعی ترین حقوق  صورت ستمکار بودن ، احساس وتحقق این نیازهارا در جامعه مورد انکار قرار نمی دهد.

ای تحول وتکامل انسانها، پیدایش جوامع . دولت ها ورشد فرهنگ وشکل  انسانها که خدواند به آنها عطاکرده می باشند؛ به گونه

) (.193:   6922)فوزی، اهیم ودر بستر آن تحقق یافته است گیری تمدن ها وپیشرفت ها در تمام ابعاد جوامع در سای؛ این مف
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بر متغیرهای عدالت  آزادی و،بی بدیل مفاهیم امنیت  اساسی و تاثیر و اهمیتانجام پژوهش حاضر متاثر از واهمیت  ضرورت

می باشد واین  پیشرفت جامعه  و سیاسی مشارکت اجتماعی و وتحرک اجتماعی ، مشروعیت سیاسی وساختاری همچون رفاه 

اجتماعی باعث نظم  نی پذیر می سازد ورفتارهای اجتماعی را پیش  بی است و مفاهیم زمینه های رفاه اجتماعی را فراهم ساخته

وپیشرفت در جامعه می شوند وجامعه بدون نظم غیر قابل تصور است.زیرا عدم احساس امنیت وآزادی وعدالت بین افراد در جامعه 

می تواند به رابطه آن ها به همکارانشان ومحیط کار تاثیر بگذارد ودر سطح جامعه هم می تواند به جنبش ها وشورش های 

در مقابل احساس این مفاهیم در جامعه  منجر شود. وعدم پیشرفت های فردی وجمعی  اجتماعیاجتماعی وبی تفاوتی به نظام 

    منجر شود. رفت های فردی وجمعی در سطح جامعهافزایش پیش و تواند به حفظ وضع موجودمی 

رو در این می باشد.از این درجامعه  قضایی  این پژوهش کاوشی در زمینه احساس امنیت ، آزادی وعدالت اجتماعی و

با استفاده از شیوه استادی وکتابخانه ای احساس امنیت، آزادی  تحلیلی به موضوع و پژوهش سعی بر این است با نگاهی توصیفی و

به این نکته پرداخته شود آیا در صورت تحقق  و بررسی شود جامعه وارتباط آن با پیشرفت قضایی در جامعه  عدالت اجتماعی و و

پژوهش در این است که بیشتر  نوآوری اینقضایی در جامعه شاهد پیشرفت هستیم  ؟ آزادی وعدالت اجتماعی واحساس امنیت ، 

جانبه به بررسی مفاهیم امنیت، آزادی وعدالت اجتماعی وقضایی  کتب موجود در این زمینه با زبان فارسی به صورت یک مقاالت و

پیشرفت آن پرداخته است.در نتیجه بررسی نقش نقش آن درجامعه و تحقق آن ها در احساس  پرداخته است وکمتر به بررسی

نوآوری این پژوهش محسوب می  جامعه  آن با پیشرفت وارتباط احساس امنیت، آزادی وعدالت اجتماعی وقضایی در جامعه و

 (.) نوآوریشود.

بنیان   انسانها محسوب می شوند و اولیه  حقوق طبیعی وفطری نیازهاو جزء وعدالت ، آزادی از آن جایی که مفاهیم  امنیت 

است ،طبیعی است که تا امروز مقاالت   ی وعدالت در بین آحاد مردم آزادتحقق مفاهیم امنیت و بر وضع قوانین تشریحی دراسالم

حریر درآمده ت رشته در داخل ،به  تفسیر این مفاهیم  وجایگاه آنها در جامعه، چه در خارج وچه کتب فراونی در زمینه شرح و و

لیف وحیدقاسمی؛ حمیدرضا عدالت دربین معلمان شهر زنجان تأ.به عنوان مثال درمقاله تحلیل جامعه شناختی براحساس است 

عریضی تحت عنوان رویکردهای عدالت  احمدرضاوحید عمرانی به بررسی احساس امنیت اشاره شده است .یا مقاله  عروضی و

  مقاله درآمدی بر احساس امنیت دربستر امنیت عینی محمود رجبی پور به بررسی اصفهان وبین مردم معلمان شهر  اجتماعی در

یا مقاله امنیت وآزادی .پرداخته اند امنیت  بستر عینی احساس امنیت در بین معلمان شهر اصفهان و مفاهیم عدالت اجتماعی و

اینکه  آزادی با توسعه پرداخته است و و تباط امنیخلیلی  به ارت علیرضا درجست وجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدارتوسط

وآزادی وتوسعه است ورشد وآگاهی ازآنها بارشد وتکامل تاریخی حیات بشری منطبق است.یا مقاله  ارتباط مستقیم بین امنیت

. اخته استم معظم رهبری پردابررسی آزادی دراندیشه سیاسی مقام معظم رهبری به تعاریف مفهوم آزادی دراندیشه سیاسی مق

غالب ادبیات موجود در این زمینه به  تعاریف این مفاهیم پرداخته وکمتر به بررسی احساس امنیت ، آزادی  می توان گفت 

 به نظرمی رسد از این رو بررسی احساس امنیت ، آزادی وپرداخته است.  با الگوی پایه پیشرفت آن ارتباط  وعدالت درجامعه و

.) سابقه استنگاه جدیدی است که این پژوهش بدان پرداخته  جامعه  پیشرفت ارتباط آن با  جامعه ودر قضایی عدالت اجتماعی و

 (.وپیشینه انجام پژوهش

مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اسالمی و غیر نکه برداشت از مفاهیم در اندیشه پیامبر اسالم ازاین رو  با توجه به ای

زیرا پیامبرگرامی اسالم از همان آغاز تشکیل دولت تمام ملت ها را به مفاهیم برقراری ،  قرار گرفته است پیامبراسالمی پس از
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 با آمدن خود مبارزه و رسالت ایشان برقراری عدالت وامنیت وآزادی در بین مردم بود آزادی وعدالت در مدینه فراخواند و، امنیت 

درنتیجه دراین مقاله سعی بر آن  ،ورفع بی عدالتی وداشتن امنیت وآزادی فردی وسیاسی رابرای آن ها به بار آورد  با ظلم وستم 

در مورد این نگرشی کلی وسپس به  )چارچوب نظری(شود  ارائه اسالم  در مورد مفاهیم  بزرگ پیامبر دیدگاهاست درابتدا 

 نمود.)خواهیم  ارایه  سر انجام نتیجه گیری وپیشرفت بررسی می کندمفهوم اط ارتب آن  د وهمزمان باش مفاهیم پرداخته خواهد

 (.سازمان دهی مطالب

در همان آغاز  اسالمرمب پیا ازآن جایی که نهال تمدن ایرانی اسالمی با ورود پیامبر اسالم به شهر مدینه کاشته شد و 

رسالت ایشان برقراری  وعدالت در مدینه فراخواند  آزادی و تمام ملت ها را به مفاهیم برقراری امنیت و درمدینه  تشکیل دولت

آزادی فردی  وستم ورفع بی عدالتی وداشتن امنیت و مظل با با آمدن خود مبارزه. وعدالت وامنیت وآزادی در بین مردم بود

پس تمام  وهمچنین چون ریشه این مفاهیم در فرهنگ اسالمی ، جهان بینی توحیدی است وسیاسی رابرای آن ها به بار آورد

در نتیجه چارچوب این پژوهش  .پیامبران حرفشان عبارت بوده از کاهش تبعیض های ناروا وافزایش عدالت وآزادی درجامعه 

 دراندیشه نبوی، اساس وآن اشاره خواهد شد. که در ذیل این مفاهیم بهدیدگاه پیامبر اسالم  در مورد این مفاهیم  می باشد.

فلسفه تشکیل حکومت نبوی، اجرای عدالت وافزایش امنیت وآزادی در جامعه است وحکومت بدون عدالت هیچ ارزشی ندارد. 

زم پیامبر اکرم اسالم به عمروبن حابه عنوان مثال  حکومتی شان اجرای عدالت بود. سفارش های آن حضرت به کارگزاران یکی از

در  و که به عنوان حاکم یمن منصوب شده بود فرمان می دهد که طرفدارحق باشد همانطوری که خدابه آن دستورداده است

ستم گری برآن ها نکند زیراکه خدا ظلم را ناپسند می دارد واز آن نهی می کرد .مقاومت  انجام دادن حق با مردم نرم باشد و

مانان در صدر اسالم، ایجاد محیط امن وآرامش دربین مردم وتأمین آزادی های آحاد پیامبردربرابرتبعیضات طبقاتی بین مسل

)چارچوب (.621-621:   6921این مفاهیم در دیدگاه پیامبر اسالم می باشد.)گلستانی،  مدینه نشان دهنده اهمیتمردم در 

 .نظری پژوهش(

احساس عدالت اجتماعی ، احساس عدالت،  ،عدالت،احساس آزادی آزادی،  احساس امنیت،، امنیت،احساستعریف مفاهیم: 

 پیشرفت. احساس عدالت قضایی،عدالت قضایی، عدالت اجتماعی،

، اگر با حواس ظاهر باشد آن را مشاهدات واگر با حواس باطن باشد درک چیزی است با یکی از حواس پنج گانهاحساس: 

 (.9911-9911:  6911)دهخدا، آن را وجدانیات می نامند.

رهایی انسان از بیم وخطراطالق می شود. در واقع زمانی که فرد احساس کند که در جامعه وتعامالت  احساس امنیت:

اجتماعی خطری جان ومال یا سالمتی وی را مورد تهدید قرار نمی دهد، می توان گفت فرد دارای احساس امنیت است. این 

نده امنیت همچون دولت ، مدرسه،ظام اجتماعی ، خانواده و... تأمین می احساس امنیت از طریق اغتماد به ارگان های تأمین کن

 (.6934 :شود.)گزارش تحلیلی وگفت وگو

مصونیت از تعرض وتصرف اجباری بدون رضایت است ودرمورد افراد به معنی آن است که مردم هراس وبیمی نسبت امنیت: 

آنها به مخاطره نیفتد وهیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید به حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته وبه هیچ وجه حقوق 

 (.66:  6921رجبی پور، نکند.)
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:  6933از جمله حقوق طبیعی وفطری اولیه بشر است که از سوس خداوند به بشر اعطا شده است.)علی پور گرجی، آزادی:

116)  

به سوی سرمنز انسانیت که تعالی معنوی الهی رها شدن از قید وبند طاغوت ها وامکان حرکت وپرواز احساس آزادی:.

 (.131است.)همان:  

از جمله تعاریف متعدد عدالت  عدل عبارت است از اعتدال ، حدوسط بین افراط وتفریط. عدالت: مترادف عدل است و

 (.629 -621:   6911عبارتند از قراردادن هرچیزی جای خودش، دادن حق به ذی حق، موزون بودن.) سجادی، 

توزیع ، فرصت بهره مندی ، نیاز واستحقاق برای توزیع شایسته  الت  اجتماعی: برتعریف مشخص سازوکار تولید وعد

دالت اجتماعی به سیاسی، کیفری، اقتصادی، اداری وقضایی ع(.923:  6923.) اطهاری، محصول عمل اجتماعی داللت دارد

 (.19-11:   6936ود .) موسوی بجنوردی، تقسیم می ش

:یکی از شاخص های رفاه اجتماعی در دنیای امروز می باشد.احساس عدالت را در قالب رفاه از دو اجتماعی  عدالت احساس

بعد در نظر می گیرند از یک زاویه آن رادر قالب فردی، اجتماعی وسیاسی )عملکرد مسئولین وسازمان ها(تقسیم بندی می کنند 

 (.21:  6923تقسیم می کنند.) پورعزت ،  وازبعد دیگر آن را به عدالت توزیعی ورویه ای

کلیه افراد واشخاص جامعه به طور یکسان وبدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا : عدالت قضایی

.به (4-9:  6923میثم اسدی زاده،د.)وضعیت عقیدتی وسیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی ودادسرها ودادگاه ها استفاده کنن

حقوق انسانی مساوی باشند، باید درمقام  عبارتی مقصود از عدالت قضایی آن است که افراد جامعه انسانی ازحیثیت انسانی و

) موسوی داوری ،حق کسی که مورد تجاورز قرارگرفته ، ستانده شود وهیچ گونه مالحظات غیر ارزشی مورد توجه قرار نگیرد.

وحدود الهی برابر باشندومیان مسئول وغیرمسدول بزرگ وکوچک فرقی همگان در برابرقوانین  (.19-11:  6936بجنوردی، 

عدالت قضایی به دنبال اجرای عادالنه مجازات است ودرصددپی گیری عدالت (.99:   6924یزدی،  نباشد قاضی باید عادل باشد.)

ن عدالت ، عدالت رادرباره ی اصحاب دعوا اعمال درمرحله قضاوت وپس ازآن است وپس از ارتکاب جرم یا تضییع حق، مجریا

 (.62:  6934، طارمی  کنند.)

مشکلی از نظر توانایی مالی  احساس عدالت قضایی: به این معنی است که هر ذی حقی بتواند به دادگستری مراجعه کند و

بتواند به تمام حقوق خود در مراجعه به  ودیگر موارد نداشته باشد وتمایل بری طرح دعوا ومراجعه به دادگستری راداشته باشد و

 (.6:   6934دادگاه برسد.)سماواتی، 

می را شامل  فرهنگی  وتعالی معنوی واقتصادی ومادی پیشرفتی منظوراست که تمام حوزه های جامعه اعم پیشرفت:  

سعی براین است به  دیگر؛ به عبارت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است  ،پیشرفت شود. منظور از پیشرفت در این پژوهش

طبق سند پیش نویس  وارتباط آن با الگوی پیشرفت پایه پیشرفت بررسی احساس امنیت وآزادی وعدالت اجتماعی وقضایی 

کاهش تبعیض های ناروا  تحقق شاهد احساس امنیت وآزادی وعدالت  که در صورتپیشنهادی سند افق آینده پیشرفت  بپردازد.

 زادی در بین آحاد مردم درجامعه وتناسب شایستگی واستحقاق در جامعه هستیم.، افزایش خاطر امنیت، آ
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 نگرش کلی بر مفهوم احساس امنیت 

مصونیت از تعرض وتصرف اجباری بدون رضایت است ودرمورد افراد به معنی آن است که مردم هراس وبیمی امنیت 

آنها به مخاطره نیفتد وهیچ عاملی حقوق مشروع آنها را نسبت به حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته وبه هیچ وجه حقوق 

 احساس امنیت یکی از نیازهای ثانوی یاذهنی ، روحی وفکری انسان تلقی نموده است. (.66:  6921تهدید نکند.)رجبی پور، 

 (.632 -631:  6926احساس امنیت دومین نیاز اساسی پس از رفع نیازهای زیستی است.)رضائیان، 

به معنای رهایی انسان از بیم وخطراطالق می شود. در واقع زمانی که فرد احساس کند که در جامعه  احساس امنیت

وتعامالت اجتماعی خطری جان ومال یا سالمتی وی را مورد تهدید قرار نمی دهد، می توان گفت فرد دارای احساس امنیت 

امنیت همچون دولت ، مدرسه،ظام اجتماعی ، خانواده و...  است. این احساس امنیت از طریق اغتماد به ارگان های تأمین کننده

  (. ادامه دادرد.69 34:)گزارش تحلیلی وگفت وگوتأمین می شود.

 احساس امنیت وپیشرف

احساس امنیت همراه با نشاط اجتماعی که به آرامش تعبیر می شود شکوفایی در تمام بخش های جامعه را رقم می 

مثالَ در عرصه ی مذاکرات هسته  واتحاد همه مسئوالن انتظامی ، نظامی ، اطالعاتی وخود مردم است.زند.وامنیت حاصل همراهی 

ای تیم مذاکرکننده توانست با نشان دادن این امر که ایران خواستار حقوق بین المللی خود در چارچوب قانون است به موقعیت 

قرار نگرفته است وترس ندارد بلکه سایر کشورها زورگو به دنبال خود دست یابد ونشان داده شد که ایران در مقابل هیچ کشور

باروری تجربه های تازه همواره به انسان سالم وایمن .:  خبرگزاری ایلنا(6934، علوی ).ال ونظرخودبر ایران اسالمی هستنداعم

های اجتماع است وتالش می  انسان سالم وایمن انگیزش اصلی آن خود شکوفایی در تمام حوزهوکشف مسائل جدید می اندیشد.

)رجبی کند به حد کافی نیازهای خودرابرطرف می کندومداوم به دنبال توانایی ها، استعدادها، وظرفیت های وجودی خود است.

 (.69:   6921پور، 

احساس امنیت درجامعه موجب اعتمادبه نفس انسان ایمن سرشار از انگیزش است وبرای هرنوع پیشرفت آماده است.

اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی وسیاسی نفش بایسته خودرا ایفا دان شده وبه مثابه سرمایه انسانی، قادرخواهندبودوتوسعه شهرون

کنند.زمانی که روح وجسم مردمان درآرامش وآسودگی خاطرباشد وتمام قوای ذهنی وجسمی آنها معطوف به خود شکوفایی 

ه فردی واجتماعی قوام یافته واستقرارمی یابد به همان میزان شادابی، مادی ومعنوی می گردد.پس به میزانی که امنیت درحوز

                                                                   سرزندگی،درانسان ها واجتماع آنها تبلوریافته واحساسامنیت جلوه گر می شود.

 نگرش کلی بر مفهوم احساس آزادی

مقدس و واالیی است در طول تاریخ بسیاری آن را ستوده اند. آزادی یعنی اینکه انسان رهاباشد  ازادی از واژه ها ومفاهیم

ازقیدوبند هایی که جلو رشد وتکامل فعالیت های اوبه سوی کمال او گردد.قرآن کریم یکی از فلسفه های بعثت انبیاء را آزادی 

معصومان ورسوالن الهی نیز همواره برجایگاه وارزش آزادی در زندگی (.611انسانها ورهایی آن ها از قید اسارت می داند. )اعراف 

بنده کسی نباش که »فردی واجتماعی تاکید داشته اند.به عنوان مثال امام علی )ع( خطاب به فرزند گرامی خویش می فرماید : 

ایی گرفتن تصمیم وعملی کردن آن می به معنای اختیاروتوان آزادی.(614:  6939نیکفر،  «.) ریده استخداوند تورا آزاد ورها آف
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باشد.تفسیر وتفصیل آن دوچیز است نخست آنکه انسان در معرض فشارومزاحمت وآسیب دیگران نباشد ، دوم اینکه بتواند هرچه 

 به اولی آزادی منفی و دومی آزادی مثبترا بخواهد به شرط آنکه فشار ومزاحمت وآسیبی به دیگران وارد نیاورد ، انجام دهد(.

احساس آزادی تلقی انسان ها از وضعیتی است که انسان در آن احساس رهاشدن از  (.164-169:  6926.) موحد،  می گویند

:   6933طاغوت ها وامکان حرکت وپرواز به سوی سرمنزل انسانیت که تعالی معنوی والهی است رادارد.) علی پور گرجی، 

انسان است وبهتر آن است که گفته شود در کنار عقل رکن دیگر وجود انسان آزادی یکی از ابعاد وجودی وحقوق طبیعی  (.131

است وانسانیت جز با آن تحقق نخواهد یافت.آزادی عالوه بر اینکه دارای خاستگاه فطری وطبیعی است ، دادنی واعطا کردنی نیز 

 (.134-139:   همان البه کند وبخواهد.)هست وهر انسان آگاه وباشعوری باید با حق آزادی وحدود خودش آشنا باشد وآن را مط

 مفهوم احساس آزادی وپیشرفت

تحول وتکامل انسانها، پیدایش جوامع ودولت ها، رشد فرهنگ وشکل گیری تمدن ها وپیشرفت های معرفت بشری همه 

تبدیل به ارزشی متعالی واز همین رو آزادی که بعدی از وجود انسان است برای او  وهمه در سایه آزادی ودربستر آن تحقق یافته

ت؛ تاریخ بشر عرصۀ تالش های عملی بشر برای جان فشانی گردیده است ؛ به گونه ای که حاضربه جان فشانی در راه آن شده اس

انسان باید آزاد باشد تا خیر ونیکی وپیشرفت رابرای خود تعریف کند ، (.193: 6922وایثار برای آزادی گواه خوبی است.)فوزی، 

 ای رشد وحیثیت انسانی امری الزم است، ومی تواند انسان را به سعادت وخوشبختی برساند.)همان(.آزادی بر

 نگرش کلی بر مفهوم احساس عدالت اجتماعی

مفهوم  عدالت واژه ای عربی است ودرلغت به معنای راستی، درستی، داد، حق، مساوات، استقامت، برابری  

از مهم ترین واژه ها درقاموس تمدن بشری  عدالت(.16:  6936سوی بجنوردی، وم )وقراردادهرچیزی درجای خود آمده است

محسوب می گرددورعایت آن از ضروری ترین امور محسوب می گردد.به طوری که هیچ انسان این موضوع را مورد انکار قرار نمی 

انها عدل میان انسدهد.عدالت در قرآن کریم یکی از هدفهای اصلی بعثت انبیاء قلمداد شده است .قرآن به صراحت به برقراری 

درقرآن میزان، یعنی قوانین ومقررات «.فرستادگان خودرابا دالیل روشن فرستادیم ما»فرمایداشاره می کند ودراین باره می

عدالت  (.41:  6933عادالنه، برای اینکه هم افراد بشر به عدالت رفتارکنندواصل عدالت درمیان بشربرقرار می گردد.) هزارجریبی، 

باز  دیر باال، از ارسطح انتزاع بسی عدالت به مثابه مفهومی با شماردجمعی همه افراد آن را نیکو میاز مفاهیمی است که عقل 

به خود مشغول داشته است تا جایی که مباحثه درباره چیستی عدالت، به مثابه یکی از محوری ترین سؤاالت فلسفه  ذهن بشر را

عدالت از یک نیاز طبیعی اساسی منتج می شود ، افراد نیازهای از به نی  (.21:  6923)پورعزت،  سیاسی همچنان استمراردارد.

دسته بندی کلی می توان  (.در یک11فردی متفاوتی دارند که از طریق تعامل با دیگران به بهترین نحوارضا می شوند.)همان: 

قوا،وملکه نفسانی حاصل ازفضیلت عفت  عدالت فردی به معنای اعتدال فردی واجتماعی تقسیم نمود دسته  عدالت را به

 (1-6:  6934سماواتی ، ). ،شجاعت وحکمت می  باشد

عدالت اجتماعی یک ارزش اجتماعی  متعالی واساسی است که برنظم اجتماعی و روابط انسانی اثرمی گذارد.) واعظی ،  

، که شامل تبیین، الها ومنافع اجتماعی استعدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی اجرای اصول عدالت در توزیع کا(.639:   6929

تنظیم واصول حاکم برتعیین توزیع عادالنه منافع ومسئولیت های اجتماعی مانند حقوق مدنی وسیاسی مانند حق رأی ، حق 
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ی محاکمه منفصفانه و.. است. البته عدالت توزیعی یاهمان اجتماعی درحوزۀ امور مادی مانندتوزیع مواد غذایی ، مراقبت ها

 (.19-11:   6921بهداشتی وتهیه سرپناه ومسائلی از قبیل درآمد وثروت قابل مطرح است.) خان افضلی، 

همانگونه که قبال ذکر شد احساس عدالت یکی از شاخص های رفاه اجتماعی در دنیای امروز می باشد.احساس عدالت 

قالب فردی، اجتماعی وسیاسی )عملکرد مسئولین وسازمان را در قالب رفاه از دو بعد در نظر می گیرند از یک زاویه آن رادر 

احساس (.21:  6923ها(تقسیم بندی می کنند وازبعد دیگر آن را به عدالت توزیعی ورویه ای تقسیم می کنند.) پورعزت ، 

ورد مسئولین وبرخعدالت منوط به سه عامل است.احساس عدالت یا ناشی ازقوانین جامع وکامل است یا می تواند ناشی از رفتار

 (6934با مردم وارباب رجوع باشد یابا صدور آرای متقن ومستدل احساس عدالت در بین مردم حاکم شود.)خبرگزاری میزان، 

 پیشرفت و اجتماعی  مفهوم عدالت

بحث عدالت همواره یک بحث هنجاری وارزشی تلقی می شود ودرنتیجه در الگوی پیشرفت که ارزشمندواخالق 

پیشرفت وعدالت تعارض نخواهد بود زیرابرخالف فضای اقتصاد متعارف هدف عالی این دو متفاوت  گرااست در نسبت

اجرای عدالت مهم ترین محور توسعه وپیشرفت درجامعه اسالمی است.عدالت یک عنصر  (.111:  6921)چبرا.م.ع، نخواهدبود.

می است وعدالت در نظام اسالمی به عهده دستگاه اصلی درارتقاکمی وکیفی زندگی بشر درهمه جوامع ، به ویژه جوامع اسال

پیشرفت زمینه ساز عدالت ، سایت کانون اندیشه (.6934.)سلیمانی،  ، قضایی که می تواند دراین خصوص   نقش ویژه ایفا نماید

وفرهنگی است یعنی عدالت پیشرفت را می طلبد ،درغیر اینصورت عدالت چیزی جز توزیع عقب ماندگی وفقر اقتصادی وسیاسی 

نخواهد بود.پیشرفت نیز با عدالت تحقق پذیروقابل تدوام است وبه اعتباری شرط الزم وبه تعبیری شرط کافی آن می باشد ، 

چنانکه پیشرفت بدون عدالت حتی اگر هم به صورت جزئی تحقق یابد ناپایدارخواهدبود.پیشرفت وگسترش آن ، عدالت وارتقای 

من اینکه عدالت رابه همراه خود دارد ، درنهایت بدان کنجر می شود.دربرابر عدالت ، ارتقا آن را می طلبد یعنی پیشرفت درض

                                                                                                                                                                (.633-29:   6923وفراگستری آن نیز افزایش پیشرفت رابه دنبال خواهد داشت.)صدرا،  

 کلی بر مفهوم احساس  عدالت قضایی نگرش

وزوال حکومت اسالمی درگروآن  یکی از محوری ترین پایه های عدالت اجتماعی دراسالم است ،به گونه ای که دوام 

عدالت قضایی درصدد حل اختالف  (.13:   6936بجنوردی،  موسوی بوده وکارآمدی نظام تاحد زیادی نیزبه آن بستگی دارد.)

های افراد با یکدیگراست براساس قوانین مصوب است وبه دنبال اجرای عادالنه مجازات ودرصددپیگیری عدالت درمرحله قضاوت 

موقعیت اجتماعی یا  و کلیه افراد واشخاص جامعه به طور یکسان وبدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا وپس ازآن است

 (.4-9: 6923، میثم اسدی  زاده .)وضعیت عقیدتی وسیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی ودادسرها ودادگاه ها استفاده کنند

عدالت اجتماعی ، عدالت قضایی است.عدالت قضایی یعنی ایجادامنیت،واحساس امنیت در زندگی اجتماعی که در  یکی از مظاهر

ارگان های مختلف در کشور و وظایفی رابرعهده دارند ودر کشور قوه قضاییه عهده دار این وظیفه این راستانهادهاو

به این معنی است که هر ذی حقی بتواند به دادگستری مراجعه کند ومشکلی از نظر توانایی  (.6934است.)خبرگذاری فارس، 

ادگستری راداشته باشد وبتواند به تمام حقوق خود در مراجعه مالی ودیگر موارد نداشته باشد وتمایل بری طرح دعوا ومراجعه به د

ضامن عدالت قضایی ، دادگستری قوی است که قدرت آن بر لرزه اندام بدکاران وسود (.1-6:   6934، ) سماواتی به دادگاه برسد.

اهداف  قوه قضاییه ایران چنین (.69-4:   6916.) منصوریان،  میم ناصحیح واقدام ناروابازدارد جویان اندازد وآن را ازاخذ تص
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افراد وپاسداری از حقوق مردم دانست.پیگیری وصدورحکم درمورد تطلمات، تعدیات، خالصه کرد تأمین حقوق همه جانبه 

 (.11:   6913شکایات وحل وفصل دعاوی ورفع خصومات.) علینقی،  

 مفهوم پیشرفت وعدالت قضایی

شوؤن آن پرتو افکندوراه به روی ظلم وجور وبی عدالتی بسته شود اجتماعی سعادتمنداست که عدالت در کلیه 

 (.13-61:   6914تادرپرتو عدالت قضایی واقعی، عدالت اجتماعی هم نصیب گردد.) ابوالفتحی، 

 نتیجه گیری

 قضایی از مهم ترین واژه ها در قاموس بشری عدالت اجتماعی و همان طور که دربا ال ذکرشدمفاهیم امنیت، آزادی و

نیازها محسوب می شود.به گونه ای که  رعایت آنها از دیدگاه انسان سلیم الفطره ای ، از ضروری ترین امور و محسوب می شوند و

بنابراین نتیجه می را در جامعه مورد انکار قرار نمی دهد. تحقق این نیازها هیچ انسانی حتی در صورت ستمکار بودن ، احساس و

امنیت، آزادی وعدالت اجتماعی وقضایی درجامعه با الگوی پیشرفت ارتباط مستقیمی وجود دارد. گیریم  که بین تحقق احساس 

 عدالت دربین آحادجامعه باشیم، مسلماَ آن جامعه  دراینده پیشرفت زیرا زمانی در یک جامعه شاهد تحقق امنیت ، آزادی و

شاهد  وتعالی آن ها وجود ندارد  دارند ومانعی برای رشد و.زمانی تک تک افراد یک جامعه احساس کنند امنیت خاطر خواهد کرد

مسلماَ به دنبال شکوفایی واستعدادهای خود می روند وشکوفایی جنبه فردی همه به پیشرفت کل آن   کاهش تبعیض هستیم

جتماع است انسان سالم وایمن انگیزش اصلی آن خود شکوفایی در تمام حوزه های ا جامعه در تمام زمینه ها کمک می کند.

دادها، وظرفیت های وجودی خود وتالش می کند به حد کافی نیازهای خودرابرطرف می کندومداوم به دنبال توانایی ها، استع

اجرای عدالت مهم ترین محور توسعه وپیشرفت درجامعه اسالمی است.عدالت یک عنصر اصلی درارتقاکمی وکیفی زندگی  .است

اسالمی است وعدالت در نظام اسالمی به عهده دستگاه قضایی که می تواند دراین خصوص  بشر درهمه جوامع ، به ویژه جوامع

پیشرفت زمینه ساز عدالت است یعنی عدالت پیشرفت را می طلبد ،درغیر اینصورت عدالت چیزی جز توزیع .نقش ویژه ایفا نماید

  عقب ماندگی وفقر اقتصادی وسیاسی وفرهنگی نخواهد بود.

 منابع 

 کتاب 

 (.اسالم وتوسعه اقتصادی. مترجم محمدتقی نظرپور وسید اسحاق علوی. قم: دانشگاه مفید.6921جبرام.ع. )

 .تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.6.9(.لغت نامه.ج  6911دهخدا، علی اکبر.)

 (.مبانی مدیریت ورفتار انسانی.تهران: سمت.6926رضائیان، علی.)

 (. فرهنگ علوم فلسفی وکالمی. تهران: امیرکبیر.6911)سجادی، سیدجعفر. 

 (. اندیشه سیاسی امام خمینی.تهران:  پژوهشکده امام خمینی وانقالب اسالمی.6922فوزی، یحیی.)

 .(.درخوای حق وعدالت.تهران:  نشرکارنامه6926موحد، محمدعلی. )
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  ت درمجال مقاالت

 .1-61:  3معنای واقعی. حقوق: کانون و وکالی دادگستری.شماره (. عدالت قضایی به 6914ابوالفتحی ، علی. )

 .923:  3(.درجست وجوی عدالت اجتماعی. فصلنامه تأمین اجتماعی.شماره 6923اطهاری، کمال. )

:   611(.ضرورت توسعه فرهنگ عدالت پذیری برای نیل به جامعه عدل  موعود .ماهنامه تدبیر.شماره 6923پورعزت، علی اصغر.)

21. 

 .11-16: 661(.عدالت اجتماعی : دیدگاههاوچالش ها.ادیان مذاهب وعرفان.شماره 6921خان افضلی، جعفر.)

 .46(.امنیت وآزادی درجست وجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدار.فصلنامه راهبردی.شماره6929خلیلی،  علیرضا.)

ر بستر عینی امنیت .علوم اجتماعی : دانش انتظامی. (. به جای سرمقاله: درآمدی بر احساس امنیت د6921رجبی پور، محمود.)

 .12-1:  61شماره 

 .633-29: 9(. رابطه ونسبت عدالت وپیشرفتدر دولت اسالمی.علوم سیاسی : معرفت سیاسی. شماره 6923صدرا، علیرضا. )

رفاه اجتماعی.شماره  (.رویکردهای عدالت اجتماعی دربین معلمان شهر اصفهان.مجله علمی پژوهشی6929عروضی، حمیدرضا.)

61. 

 .11-43:  63(. امنیت قضایی. علوم سیاسی: مطالعات راهبردی.شماره 6913علینقی، امیرحسین. )

(. بررسی آزادی دراندیشه سیاسی مقام معظم رهبری. علوم سیاسی: مطالعات انقالب اسالمی. 6923علی پورگرجی، محمود. )

 .111-633: 11شماره 

( .تحلیل جامعه شناختی براحساس عدالت دربین معلمان 6923حمیدرضا ؛ مردانی ، حمید.)قاسمی، وحید؛ عروضی، 

 .692-631: 16شهرزنجان.علوم اجتماعی) دانشگاه عالمه طباطبایی(.شماره 

 -626:  66(. بررسی جایگاه عدالت اجتماعی درسیره پیامبر اعظم.تاریخ اسالم درآینه پژوهش.شماره 6921گلستانی، صادق. )

131. 

(.شاخصه های عدالت قضایی از منظرامیرالمومنین علی با رویکردی با آرای 6936موسوی بجنوردی، محمد؛ روحانی ، سمیه .)

 .44-63:  14فقهی امام خمینی.علوم اجتماعی: پژوهشنامه متین. شماره 

 .69-4:  93-13(.عدالت اجتماعی وقضایی.حقوق: حقوق مردم.شماره 6916منصوریان، جعفر. )

( واکاوی ارتباط بین آزادی واحساس امنیت در مرز نشینان استان گلستان 6939یکفر، جاسب؛ ملک حسینی، محمدتقی.)ن

 .13-611: 9.پژوهشنامه مطالعات مرزی. شماره 

 .132-623:  99(.عدالت اجتماعی ومسائل آن.فلسفه وکالم: قبسات. شماره6929واعظی، احمد.)
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احساس عدالت اجتماعی وعوامل موثربرآن)مطالعه موردی شهرتهران(.مجله پژوهشی علوم (.بررسی 6933هزارجریبی،جعفر.)

 .11-46:  9انسانی. شماره

 مقاله درجراید

(.حقوق شهروندی: برقراری عدالت قضایی ، نیازمندهمکاری همه جانبه است. روزنامه همشهری 13/1/6934سماواتی ، حنانه.)

 .1 -6. 126.شماره 

 مجموعه مقاالت همایشمقاله از کتب 

بین المللی. همایش ملی عدالت وسیاست. اسناد (.جایگاه عدالت قضایی درنظام حقوقی ایران وتطبیق با 6923اسدی زاده، میثم. )

 .4-9 دانشگاه فردوسی مشهد.

 از سایت های اینترنتی استخراج شده  مطالب 

 ه..سایت کانون اندیش16/3/6934سلیمانی، محمد .عدالت وپیشرفت.

 .پایگاه حوزه.12/3/6934پیرامونی.(.عدالت قضایی وجرایم 4/1/6922طارمی، محمدحسین.)

 .خبرگزاری ایلنا.11/1/6934(.احساس امنیت درجامعه توسعه به همراه دارد.1/1/6921علوی، سید محمود.)

. 19/3/6934(.گروه علوم اجتماعی : حوزه قضایی واجتماعی ، عدالت قضایی یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است.93/2/6934) 

 خبرگزاری فارس.

 .خبرگزاری میزان.19/3/6934باید احساس عدالت رابرای مردم ایجاد کرد.(.گروه حقوق وقضا:  11/6/6934)

     Super user Accoun. (1/1/6921گزا.).63/3/6934رش های تحلیلی گفت وگو:  اعتماداجتماعی واحساس امنیت. 


