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 بررسی عدل الهی از دیدگاه شهید مطهری

 1زهرا نجفی                                                                                                                    

 چکیده:

ای ه معنیکی از صفات خداوند که مورد اختالف شیعه و اهل سنت می باشد، عدل است. عدل ب

ود. می ش مساوات و برابری خدا در امور مربوط به مخلوقات می باشد که با بصیرت درک رعایت

ی که امور وکرده اند و آن را طبق قاعده ای اثبات کرده اند  یشهید مطهری عدل الهی را بررس

د رده انکی بیان ونه ابرخی افراد آن را منافات با عدل می دانند از قبیل مجازات اخروی و ... را به گ

ری هید مطهنان شکه آشکار کنند که با عدل منافاتی ندارد. این مقاله عدل الهی را با توجه به سخ

 بررسی می نماید و از روش توصیفی و شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است.

 .عدل، شهید مطهری، اختیار کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   .Bahar1375119@gmaiI.com .سوم سال طلبه -شیراز - (علیها اهلل سالم) الزهرا فاطمه علمیه حوزه. 1

mailto:Bahar1375119@gmaiI.com
mailto:Bahar1375119@gmaiI.com


2 
 

 مقدمه:

اختالف شیعه و سنی است. این صفت در یکی از صفات خداوند، عدل الهی می باشد که مورد 

مورد اموری به کار می رود که درک آن به وسیله ی بصیرت می باشد. در مقابل عدل، ظلم قرار 

دارد که نمی توان آن را به خداوند نسبت داد، زیرا این کار ظلم به خداوند است؛ ظلم نتیجه قهری 

که به عدلیه معروف می باشند روهی هستند اعمال خود انسان ها می باشد. معتزله و امامیه دو گ

ولی اشاعره معتقد به این مطلب هستند که عمل شارع نشان دهنده ی عدل بودن است، در صورتی 

که بشر با عقل می تواند درک کند که عدل برای خداوند ضرورت دارد چون عدل، حسن محسوب 

کرده اند که این مقاله درصدد  می شود. شهید مطهری مطالب زیادی را در جهت بررسی عدل بیان

است از دیدگاه ایشان عدل را بررسی کند. اختالف فِرَق اهل سنت و شیعه سبب شد صفت عدل به 

صورت بارز مورد بررسی قرار گیرد و یکی از نشانه های مذاهب باشد و طبق کتب و مقاالت در این 

)معتزله و اشاعره(، همین طور تشیع  زمینه عدل به صورت آشکار از زمان ایجاد فرق اهل سنت

 مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله کارکرد کالمی عدالت در اندیشه  -دو نمونه از منابعی که در این زمینه بررسی شده اند: ا

مقوله قضا  ئله عدل برمی گردد را بازگو نکرداستاد مطهری در این مقاله یکی از مقوالتی که به مس

 اله به صورت مختصر بازگو شده است.که در این مقو قدر 

کتاب عدل الهی شهید مطهری. این کتاب جامع و کامل می باشد در این مقاله سعی شده  -2

 به صورت خالصه تر مطالب راجع به عدل بازگو شود.

اختالفی که بر سر موضوع عدل الهی پیش آمده سبب شد تا در تالش باشیم که این مقاله ارائه 

مطرح می شود این است که عدل الهی از دیدگاه شهید مطهری چگونه مورد  گردد. سؤالی که

 بررسی قرار گرفته است با در نظر گرفتن اینکه عدل یکی از صفات خداست.
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عناوینی که در مقاله بازگو می شود عدل در آیات و روایات است که با ذکر روایات و آیات قرآن 

هوم شناسی واضح تر می گردد، سپس مراتب عدل با عدل اثبات می شود و معانی آن در کنار مف

ارائه دادن تعریفی از عدل تکوینی، تشریعی و جزایی و به بحث عدل الهی از دیدگاه شهید مطهری 

پرداخته می شود؛ قضا و قدر، جبر و اختیار و مجازات های اخروی به صورت خالصه بیان شده. 

 کتابخانه ای جمع آوری گشته است.تمام این مطالب به صورت توصیفی و در حیطه ی 
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 مفهوم شناسی -1

 عدل 1-1

المُضَایِقَهِ وَ العَدلُ وَ العَدل یستعملُ بِاِعتِبَارِ  وَ المعادلهُ لفظُ یقتَضِی معنی المساواه وَ العدَالَهُ»: عدل

الحاسّة، بِ و العِدُل و العَدِیلُ فیما یدرکُ امِاألحکَیتقاربان، لکن العَدْلُ یستعمل فیما یدرک بالبصیرة کَ

خیراً فخیر و انَّ الشراً فاِنَّ العَدل هُو المساواه فی المکافاه انَّ  و المکیالت، کالموزونات و المعدوداتِ

 1«فَشَر

عدالت لفظی است که اقتضای معنی مساوات و برابری را دارد. عَدل و عِدل از نظ معنا به هم 

تفاوت که عدل در اموری به کار می رود که با بصیرت درک می شود مانند احکام،  نزدیکند با این

ولی عدل و عدیل در موردی استعمال می شود که با حواس ادراک می شود مانند چیزهایی که 

عدل به معنای رعایت مساوات و برابری است،  وزن می شوند یا شمرده و پیمانه می شوند. بنابراین

 2باشد یا پاداش.خواه در مجازات 

دادگر، مساوی بودن، همسنگ و هم طراز بودن، کار میانه و حد  ׀العَدل: داد؛ دادگری، عدل

 4دادگری کردن، ضد ظلم و جور از معانی عدل در لغت است. 3وسط، مستقیم بودن؛

 عدل در آیات -2

 به تعدادی از آیات قرآن در این زمینه اشاره می کنیم:

 

                                                           

 .428، ص1ب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج. راغ1

 .293. همان، ص2

 .1088، ص2. معلوف، المنجد، ج3

 .859، ص1. عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج4
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تکلیف خداوند هیچ کس را » 1؛...« اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْلَا یُکَلِّفُ »

 «نکند مگر به قدر توانایی او، نیکی های هر کس به سود او و بدی های او نیز به زیان خود اوست.

گرفته شده است یکی رعایت حقوق در نظر با توجه به این آیه برای عدل دو معنای عام و خاص 

دیگران و دیگری انجام کار حکیمانه است. الزمه ی عدل الهی برابر قرار دادن همه ی انسان ها یا 

همه ی اشیاء نیست و همچنین مقتضای آن، این نیست که همه ی مخلوقات را یکسان بیافریند 

رین خیر و کمال بر آن مترتب گردد بلکه اقتضا این است که جهان را به گونه ای بیافریند که بیشت

 2و موجودات مختلف را به شیوه ای بیافریند که متناسب با آن هدف نهایی باشد.

خدا » 3؛«الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»

گواهی می دهند که معبودی جز خدای یکتا، که بپادارنده ی عدل و فرشتگان و دارندگان دانش، 

 «است، نیست.

عدل صفتی ثبوتی و کمالی نظیر علم و قدرت شمرده می شود. در این آیه به صورت مستقیم 

حقیقتی  صفت عدالت برای خداوند اثبات شده است؛ از نظر اسالم شکی نیست که عدل الهی، خود

 این نام،در برابر 4است، و عدالت از صفاتی است که قطعا باید خداوند را به آن ها موصوف بدانیم.

 5ظلم قرار دارد که از خداوند دور است و نسبت ظلم دادن به ساحت مقدس خداوند ظلم به اوست،

 6با نفی هر گونه تجاوز و و تعدی ظالمانه به غیر، عدل الهی ثابت می گردد.

                                                           

 .286. بقره: 1

 .137-136، صص1. مصباح یزدی، آموزش عقاید، ج2

 .18. آل عمران: 3

 .49-48، صص1. مطهری، عدل الهی، ج4

 . 7، ص1. قمشدای، اسماء و صفات خداوند در قرآن، ج5

 ه.ش.1389، 7، ص149یه معرفت، ج. موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )رحمه اهلل(، نشر6
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وند عادل است، یعنی هم در نظام تکوین و طبیعت هر چیزی را تحت نظامی خاص آفریده خدا

و هم در عالم قانون گذاری، تمام قوانین او عادالنه و به جا و با هدف خلقت هماهنگ بوده است؛ او 

 1از ستم بر بندگان خود منزه است و درباره آفریدگان خود به عدل رفتار می کند.

خدا بر آن نبود که به آنان ستم کند؛ » 2؛«اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَکِنْ کَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَفَمَا کَانَ »

در این آیه، قرآن کریم تاکید دارد که کیفر الهی به هیچ « ولی آنان بر خود ستم روا می داشتند.

و اگر پای ظلمی در  وجه ظلم خداوند بر آنان نیست؛ بلکه نتیجه ی قهری اعمال خودشان است

 3میان باشد، در واقع خود آنان بر خویش ستم کرده اند.

 عدل در روایات -3

أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ  :وَ سُئِلَ علیه السالمالعَدل و الجود » می فرمایند:)علیه السالم( امام علی

الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ  :الْجُودُ؟ فَقَالَ علیه السالم

از امام پرسیدند: عدل یا بخشش. کدام یک » 4؛«وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا

ی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از برتر است؟ حضرت فرمود: عدالت، هر چیز

. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را جای خود خارج می سازد

 و پیامبر اکرم نیز در مورد عدل می فرمایند: «شامل است، پس عدالت شریف تر و برتر است.

 «آسمان ها و زمین بر اساس عدالت استوار شده است.» 5؛«بِالعَدلِ قَامَتِ السَّماواتُ وَ االَرضُ»

                                                           

  .3-2، صص1. قرائتی، عدل، ج1

  .9روم:  .2

  .319، ص1. سعیدی مهر، آموزش کالم اسالمی، ج3

  .1318، ص1. سید رضی، نهج البالغه، ج4

  .319، ص1. سعیدی مهر، آموزش کالم الهی، ج5
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وَ ارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ وَ قَامَ بِالْقِسْطِ فِی خَلْقِهِ وَ عَدَلَ »می فرمایند:  )علیه السالم(حضرت علی

 خداوند از ستم بر بندگان خود منزه است و درباره ی آفریدگان خود به عدل» 1؛«عَلَیْهِمْ فِی حُکْمِهِ

 «رفتار می کند و در مورد آنان به عدل حکم می کند.

و أمّا العَدلُ فأن ال » امام صادق)علیه السالم( توحید و عدل را اساس دین شناساندند و فرمودند:

و اما عدل این است که نسبت ندهیم به خداوند اموری را که » 2؛«تَنسِبَ إلى خالِقِكَ ما المَكَ عَلَیهِ

 بنابراین عدل، نسبت ندادن فعل قبیح به خداست.« رد مالمت قرار می گیرد.آدمی با انجام آن مو

 مراتب عدل -4

 عدل تکوینی 1-4

همچنین به  3از مواهب و نعمت ها عطا می کند؛خداوند به هر موجودی به اندازه شایستگی او  

معنای فیض عام و بخشش گسترده حق تعالی در مورد همه موجوداتی که امکان هستی داشتند 

البته اشیا در ذات خود از نظر قابلیت و امکان بهره مندی از وجود متفاوت بوده و افاضه وجود از 

عمران که در سوره آل  18آیه  4؛جانب خداوند به اندازه ی قابلیت ذاتی هر یک از آن ها می باشد

اگر عدل تکوینی لحظه ای گرفته شود  قسمت عدل در آیات بیان شد به عدل تکوینی اشاره دارد.

 5عالم هستی نیست و نابود می شود، عدل تکوینی در نظام موجودات است.

 

 

                                                           

  .3، ص1. قرائتی، عدل، ج1

  .124، ص1. برنجکار، معرفت توحید و عدل، ج2

 ه.ش.1370، 7، ص149فت،  شه اهلل(، نشریه معر. موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )رحم3

  ه.ش.1385، 3، ص13فصلنامه معرفت اخالقی، ج . موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )رحمه اهلل(،4

  .289، ص2های نجات و مبانی، ج. آودیچ، بررسی نظریه5
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 عدل تشریعی  2-4

خداوند از یک سو  1در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین، همواره عدل، رعایت شده و می شود؛

در وضع تکالیفی که سعادت انسان در گرو آن است، فرو گذار نمی کند و از سوی دیگر، هیچ 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ » 2انسانی را به عملی بیش از طاقت او مکلف نمی سازد.

همانا  فرستادگان خویش را با دالیل روشن فرستادیم و » 3؛«اسُ بِالْقِسْطِالْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّ

 «همراه آن ها کتاب و مقیاس فرستادیم تا مردم بدین وسیله عدل را به پا دارند.

 عدل جزایی 3-4

عدالت در کیفر و پاداش به معنای دادگری خداوند در کیفر و پاداش بندگان در هنگام  

و بد یکسان نمی نگرد و با آنان یکسان رفتار نمی کند هر به انسان نیک رستاخیز است، خداوند 

چند ممکن است از سر رحمت از خطای کسی درگذرد، اما نیکی آدمی را جز با نیکی عوض نمی 

لَمُ وَ نَضَعُ الْمَوازینَ الْقِسْطَ لِیَومِ الْقِیامَةِ فَال تُظْ» این آیه قرآن کریم اشاره به عدل جزایی دارد: 4دهد.

ما تروازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم؛ پس به هیچ کس کمترین » 5؛«...نَفْسٌ شَیْئاً

 «ستمی نمی شود.

 ل الهی از دیدگاه شهید مطهریعد -5

مسأله عدالت دارای اهمیتی خاص و موقعیتی بی نظیر است و همین جهت را می توان توجیهی 

علمای اسالم عدل را در ردیف ریشه های دین قرار دهند و علت اصلی اینکه فرض کرد برای اینکه 

                                                           

  .36، ص1. مطهری، عدل الهی، ج1

  .316، ص1. سعیدی مهر، آموزش کالم الهی، ج2

  . 60، ص1، ج1. مطهری، مجموعه آثار 3

  .337-336، صص1. جمعی از نویسندگان، فرهنگ شیعه، ج4

  .47. انبیاء: 5
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دین شمرده شد این امر است که: شیعه با اهل سنت در سایر صفات  عدل در شیعه از اصول

خداوند اختالفی نداشتند و اگر هم داشتند مطرح نبود؛ ولی در مسأله عدل، اختالف شدید داشتند 

 که اعتقاد به عدل و عدم اعتقاد به آن عالمت مذاهب شمرده  و شدیدا مطرح بود به طوری

 1می شد.

عدل مورد وفاق شیعه و معتزله است، معنی عدل این است که خداوند فیض و رحمت و 

لی می دهد و نظام خاصی بین آن همچنین بال و نعمت خود را بر اساس استحقاق های ذاتی و قب

 2ی نظامی می باشند.ها برقرار است. اشاعره منکر عدل و چنن

ل بیان رد عدقبل از اینکه عدل را از دیدگاه شهید مطهری ثابت کنیم تعریفی که ایشان در مو

 کرده اند شرح می دهیم.

معنی برای عدل ذکر می فرمایند: )موزون بودن، تساوی، رعایت حقوق افراد و  4شهید مطهری 

ا در افاضه ی وجود و رحمت به آنچه اعطا کردن به هر ذی حقّ، حق او را، رعایت استحقاق ه

امکان وجود یا کمال را داراست(؛ ایشان عدل به معنای تساوی مطلق را قبول ندارند و معتقدند 

 -1عدالت به معنای اعطا کردن حق به هر ذی حقی است و این عدالت متکی بر دو چیز است: 

خصوصیات ذاتی  -2ت پیدا می کنند. حقوق و اولویت ها یعنی افراد بشر در مقایسه با یکدیگر اولوی

 3خود نوعی اندیشه را به کار گیرد. بشر که طوری آفریده شده که در کارهای

شهید مطهری در بیان مسأله عدل مکتب عقلی شیعه را با ذکر اختالف ها و تفاوت هایی به 

این مسأله به حساب می آورد دامنه معتزلیان بسیار نزدیک بیان می کند و شیعه را جزء عدلیه 

  4خواه ناخواه گسترش پیدا می کند و به بحث حسن و قبح عقلی افعال می رسد.

                                                           

  .62، ص1. مطهری، عدل الهی، ج1

  .198، ص1. مطهری، کلیات علوم اسالمی، ج2

 ه.ش.1387، 2، ص11لمیه قم، فصلنامه اخالق، ش. دفتر تبلیغات اسالمی حوزه ع3

  .Ensaniir.        23، ص7-6. طغیانی، مقاله عدالت اجتماعی از دیدگاه متفکر شهید مرتضی مطهری، ش4
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از دیدگاه شهید مطهری عدالت یک حقیقت نفس االمری است که دارای ارزش ذاتی می باشد 

و اوامر و نواهی شارع و قوانین و قراردادهای اجتماعی بر آن استوار شده است. پس عدل به وسیله 

اما اشاعره به حسن و قبح عقلی باور ندارند و معتقدند که صفت عدل،  1ادراک است؛عقل قابل 

منتزع از فعل خداوند از آن جهت که فعل خداوند است. از نظر این گروه هر فعلی چون فعل خدا 

 2می باشد عدل است نه اینکه چون عدل است فعل خداست.

 اینک از طریق حسن و قبح عدل الهی اثبات می گردد:

اصل حسن و قبح اشیاء، همان طور که مقیاس کارهای بشری می باشد می تواند معیار و 

مقیاس افعال ربوبی نیز قرار بگیرد؛ عدل ذاتاً نیک است و ظلم ذاتاً زشت است و خداوند که فیض 

بخش همه ی عقل ها است هرگز کاری را که عقل، نیک می شناسد ترک نکرده و کاری را که عقل 

 3.رد انجام نمی دهدزشت می شما

استاد مطهری به این نکته توجه دارند که اگر حسن و قبح را انکار کنیم پایه ی تمام ادیان و 

شرایع آسمانی متزلزل می گردد و هیچ دین و مذهبی قابل اثبات نمی باشد چرا که شخصی که 

شرایع دروغ می  می باشد باید این احتمال را بپذیرد که وعده های الهی تماممنکر حسن و قبح 

باشد به این ترتیب نه اعتمادی بر معجزات و نه به محتوای وحی باقی نمی ماند مگر به این گونه 

 4که باور داشته باشیم حسن و قبح عقلی بوده است.

 مجازات های اخروی  1-5

در مورد تناسب عدالت ورزی خداوند با مجازات های اخروی شهید مطهری ایشان این موضوع 

را با تفاوت گذاشتن بین ماهیت مجازات های اخروی و دنیوی تبیین می کنند، مسئله جرم و کیفر 

                                                           

  .59-58، صص46. رودگر، عدالت جنسیتی از دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهری، ش1

  .18، ص1. مطهری، عدل الهی، ج2

  .52، ص1. مطهری، عدل الهی، ج3

  Ensani.ir             . 18، ص19. نگارش، بررسی مقاله های کالمی استاد مطهری، ش4
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مربوط به کیفرهای قراردادی است که رابطه ی آن ها با جرم، رابطه ی قراردادی است نه واقعی اما 

افات های طبیعی نتیجه و الزمه ی عمل هستند و آن چیزی که در آخرت به عنوان پاداش یا مک

تجسم خود عمل آن ها می باشد؛ به عبارت دیگر این  کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده می شود

شهید مقدار و کیفیت مجازات های قراردادی را تابع وضع و قرارداد و مجازات های اخروی را 

 1و قهری اعمال بدکاران و یا ظهور چهره حقیقی گناهان می دانند.تکوینی 

 قضا و قدر  2-5

قضا و قدر در واقع عبارت است از سرچشمه گرفتن همه علل و اسباب از اراده و مشیت و علم 

خداوند برای جهان  2قضا و قدر دو گونه است: حتمی و غیر قابل تغییر، ؛حق که عله العلل می باشد

ونی پدید آورده است و هیچ کاری در جهان، بیرون از قانون انجام نمی گیرد. همان طور نظام و قان

که حادثه ای بدون علت رخ نمی دهد فعل اختیاری انسان بدون اراده و اختیار او رخ نمی دهد. 

انتخاب می کند و تصور قانون خداوند در مورد انسان این است که کارهای نیک و بد را خودش 

مختار محال است پس افعال انسان اختیاری است و خداوند همان گونه که قضا و قدر  انسان غیر

الهی انسان را خواسته است مختار بودن او را نیز خواسته است پس قضا و قدر باعث جبر نشده 

 3است بلکه اختیار را در بر می گیرد و با عدل منافاتی پیدا نمی کند.

 ( جبر و اختیار3-5

شهید مطهری به مسئله آزادی به عنوان ضرورت می نگرد و اساس آن را نهفته در نهاد و فطرت 

انسان می دانند زیرا انسان موجودی مختار آفریده شده است یعنی به او عقل و فکر و اراده عطا 

                                                           

  .123. همان، ص1

 .60، ص1. مطهری، انسان و سرنوشت، ج2

 .118، ص1. مطهری، عدل الهی، ج3
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سعادت شده و آزادی از دید این شهید هدف نبوده بلکه وسیله ای برای تحقق کمال انسانی و 

 1ی و اخروی فرد می باشد.دنیو

در اندیشه مطهری انسان مختار آفریده شده است زیرا در چنین وضعیتی می باشد که جز او 

پاداش الهی در جهان آخرت نیز معنا و مفهوم پیدا می کند چرا که انسان مجبور و بی اختیار را 

 2خداوند به کیفر نمی رساند و بدون حساب نیز پاداش نخواهد داد.

ید است ند امحقیق در تالش بود که بتواند عدل الهی را از دیدگاه شهید مطهری اثبات کاین ت

 که توانسته باشد تا حدی این موضوع را روشن کرده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .5، ص128. دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، پگاه حوزه، ج1

 .18، ص17علوم سیاسی، ج . دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم،2
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 نتیجه گیری:

این مقاله درباره بررسی عدل الهی از دیدگاه شهید مطهری بود و بیان شد که برخی عدل را 

دانستند به طبع آن در ضروری بودن صفت عدل برای خداوند بین اهل نمیبرای خداوند ضروری 

 کالم اختالف نظر وجود داشت.

در این مقاله با استفاده از حسن و قبح عقلی ثابت شد که عدل صفتی ضروری برای خداوند 

است و در این رابطه از دیدگاه شهید مطهری به بررسی عدل پرداخته شد. هدف از این تحقیق 

ن شدن تعریف عدل در بین کالمیون و همچنین تبیین نظر صحیح در رابطه با عدل خداوند از روش

 دیدگاه شهید مطهری بود که در این زمینه از آیات و روایات نیز استفاده گشت.
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