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شهید مطهری)ره( در مورد عدل و  عدالت در برابر فلسفه ارسال پیامبران الهی و اجرای قسط الهی : چکیده

بیان داشته است.این ویژگی ها بر پایه اصول  ی راو عدل و انصاف در میان امامان علیهم السالم دیدگاه عمیق

پنچگانه مکتب شیعه تبیین شده است.آنچه از عدالت در جامعه در تلفیق عدل انسانی و عدل اسالمی می 

تدوین اجتماعی و  یفردیابیم در قالب عدل الهی تبیین می گردد .این تصویر کامل از عدالت در دو سطح 

به عنوان اصل اولیه انسانی ادیان مسیحیت و یهودیت و دیگر ادیان  شده است.از آنجا که عدل در سایر

پذیرفته شده است؛لزوم تبیین دیدگاه عدل و عدالت از زاویه  تفکر شهید مطهری)ره( و در آثار  این شهید 

ضرورت دارد.پژوهشگر در این مقاله به بررسی عدالت الهی در سطوح مختلف فردی اجتماعی و انسانی از 

 شهید مطهری پرداخته است.دیدگاه 

)ره(، مسیحیت، عدل، جامعهشهید مطهری قرآن کریم، اسالم، کلیدی: واژگان  

 مقدمه

ایجاد برابری میان انسان ها و از دیدگاه انسانی در طول حیات انسان ها و از آغاز خلقت آدم ابوالبشر اهمیت داشته است.از 

فردی و اجتماعی مورد توجه انسان ها بوده است با وجود عدم وجود نظام منسجم در آنجا که عدلت در سطوح مختلف در امور 

ابر  افراد در هر جامعه الزم است. عدالت مفهوم مهمی قالب دستورها و فرامین دینی این عدل از نگاه انسانی پرورش یافته و در بر
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توجه قرار گرفته است.بنابراین عدالت و بخشش حق در است که عالوه بر وجود آن در نهاد انسان ها در تمامی مکتب ها مورد 

سطوح مختلف اجتماعی به رعایت مساوات میان افراد جامعه و به دنبال آن در میان اصول اجتماعی می انجامد.بنابراین با پیدایش 

امیده است.اما از آنجا اسالم دستورهای اسالمی با محوریت انسان در سطوح فردی و اجتماعی به ایجاد  قسط در حکومت دینی انج

که امکانات در هر جامعه در سطوح جسمانی و  روحانی به صورت برابر میان جامعه تقسیم می شود.بنابراین ارزش های اخالقی در 

سایه اسالم به تقسیم بندی ها و شاخه بندی های کیفی نیازمند است.شهید مطهری دیدگاه عدل الهی را با تکیه بر انسانیت انسان 

الهی تفاوت دیدگاه وجود دارد؛ نگاه اسالم به عدل عالوه بر برابری های اجتماهی بیان داشته است.اما از آنجا که میان مکاتب  ها و

نی و روحانی به صورت همزمان می پردازد.شهید مطهری در کتاب شش می دهد به ارائه معیارهای جسماآنکه انسانیت عمومی را پو

به این دیدگاه ها توجه  و سرنوشت انسان، اصول فلسفه و روش رئالیسم و... ربیت در اسالم و نبوتعدل الهی و فطرت و تعلیم و ت

 دارد و نظریات مسحیت و یهودیت و مکاتب غربی را به قلم نقد موشکافانه بررسی نموده است.

:پیشینه تحقیق  

   8، مجله دانش پژوهان، شماره  ژادعدالت و جایگاه آن در اسالم از دیدگاه شهید مطهری)ره(، علی رضا صیاد ن

 پرسش  های تحقیق:

در دیگر  آیا عدالت انسانی از دیدگاه شهید مطهری )ره( که بر گرفته از آیات قرآنی و رویکرد اسالمی است به مکاتب انسانی-6

 ادیان نیز عنایت داشته است؟

امیده به تفسیر اسالم در سایه عدالت اجتماعی انج دیدگاه شهید مطهری چگونهاز  تعریف عدالت فردی و اجتماعی در انسان -2

 است؟

 فرضیه های تحقیق:

تکوین  عدالت انسانی تعریف شده در دیدگاه شهید مطهری با هدف گسترش مفاهیم اسالمی در میان تمامی انسان ها تدوین و-6

 یافته است

المی را به در غرب پیوند خوده و حقانیت تفکرات اس با تفسیر انسانی در آثار شهید مطهری)ره( تعریف عدالت فردی و اجتماعی-2

 صورت کلیات انسانی در نهاد انسان ها به ودیعه می گذارد.
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تعریف عدالت-6  

عدالت از جهت لغت به برابری میان دو شیء در مقدار و کیفیت را گویند.از این جهت برابری و عدالت به برقراری نظام عادالنه در 

الم محسوسات و در امور معنوی اطالق می شود.با ایجاد نظام عدالت پیاده شدن نظام در کیفیت ها و کمیت میان افراد جامعه در ع

تفکر و تعالیم اسالمی نگرش خاص و منحصر  ها از جمله اهداف مهم هر نظام در اجتماع و اقتصاد و فرهنگ و آموزش و ...می باشد.

اسالم ( 609: 6981ر زمین را محل عبادت می داند.)نقی زاده، دارد.این تفکر سراسنسان با طبیعت به فردی به طبیعت و رابطه ا

میان تمایالت و رفتارهای سازمانی میان افراد شرایط یکسان ایجاد کرده و در تأمین و توزیع نیازهای برخاسته از جسم و روح در 

و امکانات در میان افراد جامعه و پیوند عادالنه در نیازها میان افراد وحدت را ایجاد می نماید.بنابراین عدالت حالت توازن میان 

 روابط متقابل افراد و اشیاء و حیوانات و شعور هستی است.

عدالت انسانی6-2  

نامورس طبیعت جهان را با رابطه علت و معلولی ترسیم کرده است   و بر این اساس ناموس تکامل در صورت و در باطن اشیاء ایجاد 

این تفکر ماده در ورای خود با تجرّد به سوی کمال در حرکت است و از نیستی به سوی هستی سیر و از تغیّر به می شود . و با 

متحرک است « به سوی اویی»و « از اویی»(بنا براین اساس عالم واقعیت 216: 6981سمت ثبات حرکت مستمر دارد.)مطهری، 

..و ثبات مخصوص ماوراء الطبیعه است...ثبات به آن عالم تعلق دارد طبق اصل حرکت ، جهان یکپارچه در حرکت و جریان است..»

 (612: 6981مطهری، «)که نظام این عالم را حفظ کرده است، بلکه تفاوت طبیعت و ماوراء الطبیعه تفاوت حرکت و ثبات است.

عدالت اسالمی6-9  

ر زمره مطالبات اساسی زندگی فردی و اجتماعی های همیشگی انسان در طول تاریخ است و دعدالت مفهومی ارزشی و از خواسته

ها را به دنیای بهتر و خورده از ظلم و ستم و بیداد بوده و آنهای جوامع زخمباشد. شعار عدالت همواره مرهمی بر زخممی

ها و ا یکی از آموزهاند و عدالت رباره داد سخن سر دادهپردازان بزرگ در اینمندتر وعده داده است. اندیشمندان و نظریهسعادت

اند. تقریباً هیچ فرد، گروه و یا مکتبی با این مقوله به مخالفت و ستیز برنخاسته های اصلی مکتب خود معرفی کردهدرس

برخی از مدعیان فطری بودن خداشناسی مقصودشان از این مطلب فطرت عقل است، می گویند انسان به حکم عقل فطری .»است

بدون اینکه نیازی به تحصیل مقدمات استداللی داشته باشد، به وجود خداوند پی می برد. توجه به نظام هستی و مقهوریت و 

سان بخواهد استدالل کند ، اعتقاد به وجود مدبّر و قاهر را در انسان به وجود می مربوبیت موجودات ، خود به خود و بدون اینکه ان

 .(18: 6910مطهری، «)می شوندمطلب از این قرار است. نامیده« فطریات»آورد همچنانکه در همه فطریاتی که در اصطالح منطق 
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عدالت فردی6-9  

اثر عدم شناخت ما از اسالم و فلسفه اجتماعی و انسانی اسالم، مقررات  سال هاست که در اثر بی رشدی ما، در اثر بی لیاقتی ما ، در

اسالم به عنوان چیزهایی دور ریختنی تدریجاً از مدار زندگی اجتماعی ما خارج می شود و به جای آنها مقررات موضوعه و مجعوله 

لب و همه روابط درونی و ان، روح، عقل، قاین اساس انسان از حیث جسم، روبر (692: 6919دیگران جانشین می گردد...)مطهری، 

این  تک تکو این بهره ، مستلزم شناخت  مند گرددسازد بهره که کل انسانیت او را نمایان می جزییبه عنوان  الزم است تا بیرونی

و در حالی که به هر در غیر این صورت . به بار بنشاننداجزا و فهم فلسفه وجود آنهاست تا در کنار هم هدف اصلی خلقت انسان را 

توجه باشد و یا وظایف ذاتی شان را نشناسد و یا روابط منطقی و طبیعی فی مابین شان یک از این اجزای مهم و تعیین کننده بی

 کند.جامعه انسانی نیز از همین الگو پیروی میافتد. رامختل نماید الجرم انسانیت او به مخاطره افتاده و به مرتبه حیوانی فرو می

 مورد نظر اسالم و الگوی انسانگرایانه روشمندشان به فعالیت اجتماعی خود بنابر استعداد درونی  گروه ها همه استمرارا که  زمانی

 ای جامعه چنین شودآنها نیز با دقت کنترل  میانمنطقی  ابطهتوجه شود و ر همه افرادبپردازند و در مدیریت اجتماعی به جایگاه 

کماالت انسانی پیش خواهد رفت و در غیر این صورت، از انسانیت، اخالق بیشتر مندی از عدالت اجتماعی به سمت شکوفایی با بهره

پیش  مرز و لذت طلبی بی  بزرگی، انانیت سویشابه به م به ظاهر از هم جدا با ظاهری اجزاءگشته و افراد همچون  رها و معنویت

 خواهند رفت. 

 

جتماعیعدالت ا6-1  

هر فرد در جامعه با توجه به استعداد و لیاقت ها به درجه ای از معرفت دست می یابد و توانایی تطبیق و انتباق این وحدت را با 

. و بعد دنباش را دارا می استعداد و لیاقتهاتوجه به عدالت الهی در هدایت انسان ها دارد.با این نگاه تمامی انسان ها قایلیت توسعه  

و غیر معنوی را به طور کامل قبول کنیم و در کنار جهاد و آیات قرآن کریم به جنبه های مختلف را توجه داشته باشیم و معنوی 

( اما 19: 6982مطهری، آیت اله خامنه ای، حجازی، شریعتی، ) تنها تفاوت اسالم با دیگر مکتب ها عمیق بودن و اصالت آن بدانیم

.( یعنی امتیازات موروثی، نژادی، ملی، اعیانی و دینی در 21بشر در مقابل قانون مساوی هستند ) مراد از مساوات این است که افراد

دستگاههای اداری، تهیه “قوانین سیاسی اجتماعی، حقوقی و اقتصادی که فرصتهای برابری را برای دسترسی به نظام سیاسی 

.( مساوات خود به دو قسمت تقسیم می 21” )دیده گرفته می شودمنزل، آموزش، شغل و... در اختیار افراد جامعه قرار می دهد، نا

شود: مساوات شرعی و مساوات عرفی. مساوات عرفی همان است که ما در تعریف مساوات ذکر کردیم. یعنی برابری همه افراد در 

ب وضعی که دارند مثال عالم یا اما مساوات شرعی با مساوات عرفی تفاوت دارد. زیرا در مساوات شرعی افراد به تناس .برابر قانون

قانون جدایی دارند اما همه در برابر آن قوانین با تناسب وضع خود مساوی اند در حالی  ...جاهل، پیر یا جوان، مکلف یا غیرمکلف و

فضل  که در مساوات عرفی قانون برای همه یکسان است. اگر به تاریخ معاصر خود بنگریم همین بحث از موارد اختالف شهید شیخ

مطرح شده بود، ” مساوات عرفی“اهلل نوری با علمای مشروطه خواه بود. شیخ فضل اهلل مساوات را که در عصر مشروطیت با عنوان 

احکام اسالمی تفاوت فراوانی بین موضوعات “و افزود: ” محال است با اسالم حکم مساوات“ناصحیح دانسته و اعالم داشته بود: 
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ت و تجارات و سیاسات از بال  و غیربال  و ممیز و غیرممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مری  و... می مکلفین در عبادات و معامال

 بنابراین چگونه یک مسلمان می تواند از قانون پیروی کند که همه مردم را برابر می خواند .گذارد

عدالت در تفکر شهید مطهری)ره(-2  

می شود که مُحب به شکل محبوب در آید . محبت مانند سیم ت آن سبب محبت به سوی مشابهت و مشاکلت می راند و قدر»

برقی است که از وجود محبوب به محب وصل گردد و صفات محبوب را به وی منتقل سازد، و اینجاست که انتخاب محبوب اهمیت 

آیات و روایاتی بسیار وارد شده  اساسی دارد.لهذا اسالم در موضوع دوستیابی و اتخاذ صدیق بسیار اهتمام ورزیده و در این زمینه

 انسان سعادت کفاف بشریت دانش و دین فهمی بد از ناشی باید را سازگازی عدم مطهری  از نظر شهید(11: 6930مطهری، «)است.

 خالفت شروع با و پیامبر رحلت از پس سیاسیت ز ا دین جدای تاریخ که عقیدهاست وبراین است استعماری کندهدفی نمی را

ا شدین آغازگشت وکسانی که حامل موارین معنوی اسالم بودید از سیاست و زعامت جهان اسالم بر کنار ماندند این باعث ر خلفای

 .گردید موجب را سیاست از دین جدایی وسرانجام شد دردین  بروز انحرافاتی

عدالت فردی2-6  

 ]68ا این صفت ستوده است.] آل عمران ایه عدل صفتی است که هم نزد خالق محبوب است و هم نزد مخلوق و خدا خود را ب

البته برای بسیاری از افراد که با حسن ظن بیشتری به فلسفه اروپا می نگرند قطعا قابل تحمل نیست که اعالم یک انحراف عظیم »

ا در سلول نطفه فکری ...که آیا یک موجود زنده با اعضا و جوارحی که دارد از اول با همین شکل و همه این اعضا در تخم زن و ی

مرد موجود است منتها ریز و کوچک ، و بعدها آن اعضا هر یک به فراخور خود رشد و نمو می کند؛ و یا آنکه ماده ای که مبدأ 

وجود اعضا ی یک موجود زنده می شود، از اول بسیط و یکنواخت است و بعد آن ماده یکنواخت و بسیط قسمت قسمت می شود و 

قریب  –نه در قرون وسطی  –گوناگون در می آید؟موجب تعجب خواهد بود اگر گفته شود : در عصر جدید  به صورت اعضا و جوارح

در این ارائه معیارها از جانب خداوند متعال (10،16مطهری، مقاالت فلسفی: «)دو قرن اکثریت دانشمندان تابع عقیده اول بوده اند

اهمیت زیادی دارد؛ هر فرد در جامعه اجتماعی نقشی را به عهده گرفته و  نقش انسان به عنوان محور فردی نقش آفرین در جامعه

با مبنای تفکر و تعقل و تدبر به نقش آفرینی می پردازد.عدالت فردی در قبال رفتارهای اجتماعی تک تک افراد جامعه حکم می 

ز عقاید جمعی سر باز زند مورد مواخذه و کند که هر فرد در برابر قانون اجتماعی دارای مصونیت باشد و در عین حال چنانچه ا

سرزنش دیگران قرار بگیرد.اما امید به اصالح در هر فرد اصل اولیه و پذیرفتنی در عدالت فردی است و هر کدام از افراد معیارهای 

شده در اسالم در وجود اجتماعی و فردی را با توجه به قانون الهی رعایت می نمایند و بستر مناسب فردی با توجه به الگوهای ارائه 

 هر کدام از آنها شکل و انسجام می یابد.

 

 



 63-28، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9163-2698 

   http://www.joih.ir  
 

 

 

 

 

02 
 

عدالت اجتماعی2-2  

تاثیر عدالت بر اجتماع و بقای آن غیرقابل انکار است و هیچ اجتماعی نمی تواند بدون عدالت بقای خود را شاهد باشد. جامعه ای که 

خواهد شد و هیچ گونه حکومتی قادر به حل مشکالت چنین شاهد عدالت در بین افراد اجتماع نباشد با مشکالت زیادی روبرو 

 هد بود.جامعه ای نخوا

عدالت الهی2-9  

الهی به معنای رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال دارد و در  تلاعد

که هست از نظر قابلیت استفاضه استحقاقی خاص به خود دارد ذات توضیح این تعریف می فرمایند هر موجودی در هر مرتبه ای 

مقدس حق که کمال مطلق و خیر مطلق و فیاض علی االطالق است به هر موجودی آنچه را که برای او ممکن است از وجود و 

درجه از وجود کمال  کمال وجودعطا می کند و امساک نمی نماید عدل الهی در نظام تکوین طبق این نظریه یعنی هر موجودی هر

وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دریافت می کند. از نظر حکمای الهی صفت عدل آنچنان که الیق ذات پروردگار است و به 

حکما معتقدند که هیچ موجودی بر خدا حقی پیدا نمی  ...عنوان یک صفت کمال برای ذات احدیت اثبات می شود به این معناست

کند که دادن آن حق انجام وظیفه و اداء دین شمرده شود و خداوند از آن جهت عادل شمرده شود که به دقت تمام وظایف خود را 

که خداوند فضلش  در برابر دیگران انجام می دهد. عدل خداوند عین فضل و عین جود اوست یعنی عدل خداوند عبارت است از این

 - 82، صص 6را از هیچ موجودی در حدی که امکان تفضل به آن موجود باشد دری  نمی دارد )مجموعه آثار شهید مطهری، ج 

این عدالت ریشه در ذات واحد و پاک انسان ها دارد ؛ تا آنجا که امید به هدایت تمامی انسان ها در سایه عدل الهی می رود؛ و . (86

این کره خاکی نیست که از فی  وجود الهی محروم شده باشد؛ و همه انسان ها با نهاد پاک قابلیت پذیرش صفات  هیچ انسانی در

 کمالیه الهی را دارند 

وحدت اسالمی و عدالت انسانی-9  

 و یک نقاط مشترک کشما ی که و تذکر بدهیم ـ بگوییم و سنی ـ از شیعه مسلمانان یهمه به خواهیممی که است ما این بحث

خود  روش چیزها، هر فرقه کنید و در بعضیمی طور فکر و عمل شریکید و یک چیزها، با هم دارید. در بعضی و افتراق نقاط اختالف

واحد و  یواحد و قبله خدای ، بهمسلمین یهمه یعنی .است بیشتر از نقاط افتراق نقاط اشتراک اوال، آن که است این نکته .را دارد

 شود، برایمی صبح وقتی کنید کهرا پیدا نمی اعتقاد دارند. شما دو نفر مسلمان و حج و زکات و نماز و روزه پیامبر واحد و احکام

، باید ظهر و عصر و شب و صبح معتقدند که عالم مسلمین ینکند، واال همه عمل تکلیفش بخواهد به که مگر این ;نماز بلند نشود

 و به کعبه طرف نماز را باید به معتقدند که عالم مسلمین یبجا آورد. همه ، نماز شبشب یدر نیمه که است نماز خواند و مستحب

 ، روزهاست ماه میدند روز اولفه که وقتی رسد، آنفرا می که رمضان ، ماهعالم مسلمین یخواند. همه قرآن و از آیات قرآن زبان

 .امور اعتقاد دارند این به عالم مسلمین یکند، واال همه کند و بخواهد فسق عمل تکلیفش نخواهد به که مگر کسی ;گیرندمی

 شرق بین یمنطقه ها، همینآن تراکم ینقطه کنند کهمی زندگی عالم در نقاط مختلف میلیارد نفر مسلمان از یک بیش اکنون هم
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 دست عالم مناطق ، حساسترینو هوایی و آب اقلیمی و وضعیت جغرافیایی و موقعیت از لحاظ استراتژیکی که است و غرب

دیگر  که وقتی . آنکنندمی زندگی در آن مسلمانان که بوده ییمنطقه فرهنگها، در همین تمدنها و عمیقترین . قدیمیتریناینهاست

و  متشکل ، جمعیتیکردند. مسلمانانمی اداره و معرفتشان دنیا را با علم بودند که مسلمان مردم بودند، همین در وحشیگری مردم

را از خود  سانینقاط دنیا ک متقاربند و در تمام هم به ، ملتها از لحاظ فرهنگاست هم به نزدیک هستند، کشورهایشان منسجم

شهید  .=611http://www.leader.ir/langs/fa/?p=bayanat&id(.) سخنرانی رهبری: آنها مسلمانند یهمه دارند که

نخورده ی انسانی به ایجاد وحدت و امید به هدایت مطهری )ره( نیز با ارائه الگوهای ناب برخاسته از فطرت پاک و نهاد دست 

عمومی انسان ها در مسیر تحقق آرامش در جهان هستی به عنوان ایدئولوژی می نگرد.بررسی این ایدئولوژی عالوه بر آنکه انسان ها 

ف به پویایی تفکرات را در یک مسیر واحد به سمت دوستی و آرامش جهانی پبش می برد ؛ در برابر دشمنان و در عرصه های مختل

با نگاه به این تفکرات گذشته از باروری ذهن در تحمل سختی ها و مشکالت تقریب مذاهب و ارائه نگرش واحده انسانی می انجامد.

 صلح جویانه اسالم در جهان نیز به خوبی محقق شده و مسیر عدالت با محوریت محدت به بار می نشیند.

محوریآثار شهید مطهری)ره( و عدالت 9-6  

دنیای اسالم در جهان مسیحیت نفوذهای گونه گون داشت.اروپا از دیار اسالم غذاها و شربتها و دارو و درمان و اسلحه و نشانه های »

خانوادگی، سلیقه و ذوق هنری، ابزار و رسوم صنعت و تجارت ، قوانین و رسوم دریانوردی را فرا گرفت و غالبا لغات آنان را نیز از 

(با این وجود اسالم نگاه کرامت گونه اخالق مدارانه را در گفتگو با 66: 6991مطهری، انسان و سرنوشت،«)اقتباس کردمسلمانان 

انسانی در سراسر زندگی انسان ها نگاه سازنده داشته است.با این –غربی ها در پیش گرفته و در طول تاریخ به ایجاد وحدت اسالمی 

طهری پیوند میان عدالت با محوریت انسان و کرامت انسانی و فطرت پاک انسانی و اخالم و رویکرد در تمامی کتاب های شهیدذ م

اسالم مبتنی بر صلح و دوستی در پیشبرد اهداف مسالمت جویانه اسالمی در تبادل متقابل ایران و اسالم و غرب و اسالم و تمامی 

ن به منشأ حقیقی روح و خداباوری و معاد روحانی و جسمانی مبانی کرامت های اخالقی و انسانی در کمال روحیه انسانی و رسید

رقم خورده است و سرنوشت انسان در عالم هستی به این نوع از تفکر وابستگی کامل دارد.بنابراین در تمامی آثار شهید مطهری)ره( 

نسان شکل گرفته و به دور از خشونت این تفکر با نگاهی سازنده و برخاسته از پذیرش روحیه انسانی حاکم بر قلب و روح بیدار هر ا

چنین انسانی در هاله ای از وحدت و عدالت محوری انجامیده است.-و یا جانبداری های غیر منسفانه به ارائه الگوی صحیح اسالمی

عنوان  است که باید آثار شهید مطهری)ره( را از جمله محورهای مهم عدالت در جامعه جهانی بدانیم و آن را به جامعه جهانی به

الگویی حقیقی بشناسانیم .به آن امید که مطهری های زمانه از بطن جامعه اسالمی سر برآورده و رسالت تبلیغی اسالم را به 

 جهانیان دیگربار بنمایانند.

عدالت در نقد تفکرات غربی9-6  

مفاهیم غربی اگرچه با مبنای پذیرش رفتار جوانمردانه و حن اخالق هماهنگی تام دارد؛ اما بررسی آیین انسان شناسی و دسته 

بندی رفتار و ارائه الگوی شناخت انسان در اهداف و رسیدن به مقصد نهایی خلقت ضعف ابدئولوژی در مکاتب غربی نمایان می 

http://www.leader.ir/langs/fa/?p=bayanat&id=176
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غربی را در برنامه ی خود داشته باشیم ، گرایش به سمت ماده و جهان مادی ضعف تفکر و  شود.چنانچه بررسی مکاتب مادی گرای

ترس از حوادث پیش آمده در مادیات را برای ما روشن می سازد.و چنانچه عدالت محوری با مبنای مادی و برابری های مادی 

روح متعالی انسان غفلت صورت پذیرفته است؛ اگرچه صورت بپذیرد؛ تنها به جنبه ظاهری انسان ها پرداخته شده است و نسبت به 

الزم است این عدالت محوری را غنیمت دانسته و سمت و سوی عالقه های مادی را با رویکرد ارائه تفکرات دینی و اعتقادی و باوری 

لهیات نیز افراد مخصوصی در مورد ا»صحیح از جانب آموزه های اسالمی به سمت اصالح رفتار و تفکر و گفتار انسان ها پیش ببریم 

در هر زمان پیدا می شوند که به این مسائل بیش از هر مسأله دیگر عالقه نشان می دهند و تمام اوقات خود را با رضایت و بهجت 

کامل صرف این مسائل می کنند همچنانکه افراد دیگری پیدا می شوند که از روی عالقه کامل تمام اوقات خود را صرف مسائل 

زیبایی می نمایند.ثانیا چون امور مورد عالقه فطری بشر متعدد است، یکی دو تا نیست، طبعا سرگرمی سرگرمی به بعضی هنری و 

از عالئق ، از عالئق دیگر می کاهد و احیاناً آنها را به بوته فراموشی می سپارد....عالقه دینی نیز همین طور است، با شرایط محیط 

اصول فلسفه و روش،  «)موجبات توجه به مادیات در کاهش و افزایش این عالقه تأثیر بسزا دارد.بستگی دارد؛ یعنی بود و نبود 

6910 :96 ،92) 

پیشنهادات و ارائه نظر-9  

عدالت مفهوم و معنای انسان شناسانه عمیقی را در مشترکات ذهن انسان ها به وجود آورده است.با بررسی تفکرات عمیق انسان در 

ن اشتراکات رنگ دینی به خود می گیرند.اما با دقت بیشتر ایجاد عدالت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در محیط های مختلف ای

سایه عدل الهی به بار می نشیند.لزوم نگرش عمیق انسان شناسانه درباره عدالت الهی به تفکرات عمومی در بستر وحدت انسانی 

ثیرگذاری پذیرش کلیات ذهن هر انسان و تفکرات زیربیایی حاصل از باورهای جلوه اتحاد اسالمی می بخشد.با این نگاه توانایی تأ

عمیق انسان شناسانه اسالم را در تمامی زمینه ها توانوند ساخته و توانایی حل اختالفات را در سایه عدالت الهی به انسان ها خواهد 

اشتراک لذت بخش مفهوم خداباوری و معاد و انسان بخشید.با این نگاه انسان ها می توانند در تبادل اطالعات ذهنی خود به 

دوستی دست بیابند و با گذر از اختالفات به دامنه اشتراکات گسترش مفهومی ببخشند.در چنین شرایطی گسترش تفکرات استاد 

ی شهید مطهری)ره( در بستر جامعه در رویکرد وحدت اسالمی می تواند شرایط مساعدی را در حرکت به سمت وحدت اسالم

مبتنی بر ارائه الگوی شیعی در جهان اسالم بیانجامد زیرا که نگاه شیعی همراه با کرامت انسانی و اعطای آزادی عمل و تفکر به 

ایجاد عدل اختیاری در تفکرات انسانی می انجامد و توانایی گسترش الگوی حقیقی اسالم را از جهت تبیین محورهای توصیفی 

وعه ها و دایره المعارف ها در زمینه نگاه جزء به جزء تفکرات متهیه مجانسجام انسانی و اسالمی دارد.اسالم در هاله ای از وحدت و 

شیعی با پدیده های ملموس مادی و مفهئمی و انتزاعی غیر مادی می تواند موضوعی مناسب جهت انجام پژوهش های دیگر در 

 ی)ره( باشد زمینه تبیین هر چه بیشتر عدل و عدالت در دیدگاه شهید مطهر

 

 



 63-28، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9163-2698 

   http://www.joih.ir  
 

 

 

 

 

02 
 

نتیجه گیری-1  

 اگرچه در جامعه انسانی عدالت همپایه با عدل الهی در دین اسالم است و چنانچه در حرکت به سمت خوبی ها گام برداریم -6

مت آمیز عدالت اجتماعی ، انسانی تحقق می یابد؛ اما لزوم پیوند میان مسلمانان و دیگر انسان ها تا تحقق اهداف گسترش مسال

و ایجاد عدل حقیقی الهی ضرورت دارداسالم   

عدالت  عدالت اجتماعی در سایه تفکرات قرآنی به کالم استاد شهید مطهری آنچنان عمقی بخشیده است تا بتواند در سایه-2

فکر عمیق انسانی به گسترش ایدئولوژی اسالم در سرزمین های غربی و در میان مکاتب غیر اسالمی بپردازد .این مسأله حاصل ت

ین اندیشمند بزرگ اسالمی استا  

در  شرط اصلی تحقق جامعه اسالمی و مبنای اولیه گسترش دین اسالم حقیقی در جهان است و این مسئلهرعایت عدالت -9

 اندیشه های شهید مطهری مورد توجه قرار گرفته است

 با حرکت همگام این سه شاخه از عدالتعدالت انسانی و عدالت اسالمی و عدالت اجتماعی هر سه ریشه در عدل الهی دارند و -9

 جامعه به سمت صلح و دوستی و شیوع تفکر سازنده اسالمی پیش می رود.

 

منابع و مآخذ-1  

 قرآن کریم

 

) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت 6918/01/63 ) آیت اهلل سید علی خامنه ای   

گفت و گوی چهارجانبه استاد شهید آیت اهلل مطهری،  6982ای، فخرالدین حجازی، دکتر علی شریعتی،مطهری، آیت اهلل خامنه 

 آیت اهلل خامنه ای، استاد فخرالدین حجازی، دکتر علی شریعتی، انتشارات صدرا، تهران، 

امدادهای غیبی در زندگی بشر، انتشارات صدرا، تهران،  6919مطهری، مرتضی،  

انسان و سرنوشت، انتشارات صدرا، تهران،  6991مطهری، مرتضی،  

جاذبه و دافعه علی علی علیه السالم،  امتشارات صدرا، تهران،  6911مطهری، مرتضی،  

حکمتها و اندرزها ، جلد اول، انتشارات صدرا،  6981مطهری، مرتضی،  
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