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مجيد صادقي حسنآبادي  /دانشيار گروه فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه اصفهان
محمد بيدهندي  /دانشيار گروه فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه اصفهان
فروغالسادات رحيمپور  /دانشيار گروه فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه اصفهان
دريافت 1395/06/02 :ـ پذيرش1395/10/11 :

چکيده
آموزة «عدل الهي» ،يکي از مباحث مهم کالمي است که از ديرباز مورد توجه انديشمندان و فيلسوفان شرق و غرب
بوده است .تحقيقات گسترده عدلپژوهان ،از دغدغه و اهتمام جدي صاحبان انديشه به اين مسئله حکايـت دارد؛ از
افالطون و ارسطو در يونان باستان گرفته تا فارابي و ابنسينا و فيلسوفان مسلمان و سپس تا عصر حاضر ،هر يک به
نحوي با موضوع عدالت درگير بوده و بخشي از آثار فلسفي خود را به آن اختصاص دادهاند .در اين ميـان ،نگـرش
فلسفي صدرالمتألهين به مسئلة عدل الهي ،کمتر مورد عنايت پژوهشگران واقع شده است .نظر به اين ضرورت و خأل
پژوهشي ،نوشتار حاضر به سبک مسئلهمحور و با مراجعه بـه منـابع معتبـر و کـاوش در آثـار فلسـفي و تفسـيري
صدرالمتألهين ،ضمن تحليل ماهيت و جايگاه عدل در انديشة وي ،سه ساحت از عدل الهي (عدل تکويني ،تشريعي و
جزايي) را (که تلويحاً و به نحو پراکنده در مواضع مختلف از آثار وي مورد اشارت قرارگرفته) استنباط و تبيين کرده
است.
کليدواژهها :صدرالمتألهين ،عدل الهي ،اصالت وجود ،حرکت جوهري ،کتاب تکوين ،کتاب تدوين ،کتاب نفس.
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 .1طرح مسئله

مسئله عدل الهي ،به عنوان يکي از صفات فعل حقتعالي ،از مباحث مشترک علم کالم -اعـم از سـنتي و
جديد -و فلسفة اولي است که به دليل اهميت وصفناپذير و نقش اساسـي آن در جهـانبيني انسـان ،از
جايگاهي ويژه در مباحث عقلي و اعتقادي برخوردار اسـت؛ تـا آنجـا کـه از عـدل بـه عنـوان يکـي از
مطلوبهاي بشري در آرمانشهر انسـاني ،و از واالتـرين اهـدا انبيـا و اديـان الهـي ،و يکـي از اصـول
پنجگانة دين اسالم -مذهب تشيع -ياد ميشود.
بررسي تاريخ تفکر کالمي و فلسفي ،حکايت از اهتمام جدي انديشمندان و فالسفة بزرگ جهان بـه
تبيين عدل و تحقق آن در جامعة بشري دارد .از افالطون و ارسطو در حکمت يونان گرفتـه تـا فـارابي و
ابنسينا و فيلسوفان مسلمان تا عصر حاضر ،هريک به باتوجه به مباني فلسـفي خـود بـه مسـئلة عـدالت
پرداخته و بخشي از آثار و فعاليت فلسفي خود را به آن اختصاص دادهاند.
در اين ميـان ،رويکـرد صـدرالمتألهين بـه مسـئلة عـدل الهـي بـا توجـه بـه نظـام فکـري و مبـاني
وجودشناختي او ،درخور توجه و نيازمند واکاوي و بازپژوهي عميق است .نوع نگرش صـدرا بـه مقولـه
عدل بهمثابه اصل مقوم نظام تکوين ،و شرط اساسـي تحقـق کرامـت و کمـال انسـاني در پرتـو فعليـت
استعدادهاي وجودي او ،و از همه مهمتر ابتناي اصول بنيادين اعتقادي از قبيل نبوت ،امامت ،معاد و ...بـر
اين آموزه ،اهميت و ضرورت تبيين فلسفي عدل در انديشة صدرايي را دوچندان ميکند.
نظر به اهميت اين مسئله ،تالش نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تبيين ماهيت و جايگـاه عـدالت،
با رويکردي فلسفي به بررسي مباني وجودشناختي عدل الهي در حکمت متعاليه صـدرالمتألهين بپـردازد.
لذا مهمترين مسائل اين پژوهش از اين قرارند:
 .1مسئلة نخست اينکه معنا و مفهوم «عدل» نزد متکلمان و فالسـفه ،و بـه طـور خـاص در انديشـة
صدرالمتألهين چيست؟
 .2نحوة وجود و جايگاه عدل در ميان صفات الهي با توجه به مباني صدرا چگونه است؟
 .3وجوه و اقسام عدل الهي در انديشة کالمي صدرالمتألهين کدام است؟
 .4و مسئلة آخر که ناظر به بُعد فلسفي عدل الهي است ،اينکه عدالت در حکمت متعاليـه مبتنـي بـر
کدام اصول و مباني وجودشناختي است؟
اين پرسشها و نظاير آن ،بيانگر پيچيدگي مسئله و وجود مشکالت عديده در درک مـا از ماهيـت و
ابعاد عدالت بهويژه در بُعد فلسفي آن است .بنابراين غايت و تالش مـا در ايـن نوشـتار ،يـافتن پاسـخي
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روشن و قانعکننده براي اين پرسشها و حل مسائل مزبور بـا تکيـه بـر آرا و مبـاني صـدرالمتألهين ،بـا
رويکردي مسئلهمحور مبتني بر روش عقلي و مطالعة تحليلي منابع خواهد بود.
 .2تعريف عدل

ازآنجاکه فهم دقيق موضوع و توفيق در حلّ مسئله ،مسبوق به ارائة تصويري واضح از آن است ،جهت روشـن
شدن تعريف و مفهوم عدل ،به بيان معناي لغوي و اصطالحي آن از نظر متکلمان و فيلسوفان ميپردازيم:
1ـ .2عدل در لغت

مهمترين معاني يا کاربردهايي کـه در فرهنـ هـاي لغـت عربـي بـراي واژه «عـدل» ذکـر شـده اسـت،
عبارتاند از :تعادل و تناسب ،تساوي و برابري ،اعتدال يا رعايت حد وسط در امـور ،اسـتوا و اسـتقامت

(فيومي ،1372،ص52-51؛ شرتوني ،1361 ،ج  ،2ص 753؛ راغب اصفهاني1412 ،ق ،ص  .)325عالمه
طباطبائي در تحليل ماهيت عدل گفته است« :حقيقت عدل عبارت اسـت از برقـراري تسـاوي و تـوازن
ميان امور؛ به گونهاي که سهم شايستة هريک بدان داده شـود .در نتيجـه ،همگـي در ايـن جهـت کـه در
جايگاه شايستة خود قرار گرفته است ،يکسان و برابرند» (طباطبـائي ،1374 ،ج ،12ص .)331بـهطورکلي
ميتوان گفت :جامع معاني يا کاربردهاي يادشده اين است که هر چيزي در جايگاه متناسـب خـود قـرار
گيرد؛ به گونهاي که سهم شايستة خود را از هستي و کماالت آن دريافت کند و به سهم ديگـران تجـاوز

يضـع األمـور مواضـععها»
نکند .بنابراين سخن امام علي که در تعريـف عـدل فرمـوده اسـت« :العـدل ع
(نهجالبالغه ،حکمت  .)437دقيقترين تعبير در اينباره است .عبارت« :وضعُ کـلِّ شـي ٍ فـي موضـعه و
اعطا کل ذي حقٍ حقعه» نيز که فالسفه در تعريف عدل بـه کـار بـردهانـد (سـبزواري ،1372 ،ص ،)54
بيانگر معناي يادشده است.
2ـ .2عدل در اصطالح متكلمان

موضوع عدل در علم کالم ،فعل خداوند است و حقيقت آن همان حُسن و نيکويي اسـت؛ يعنـي افعـال

خداوند همگي حعسن و پسنديدهاند و هيچ فعل نازيبـا و ناپسـندي از او سـر نميزنـد؛ چنانکـه قاضـي
عبدالجبار معتزلي گفته است« :ما هر گاه خداوند را به عدل و حکمت وصف ميکنـيم ،مقصـودمان ايـن
است که خداوند فعل ناروايي انجام نميدهد ،و آنچه را که واجب است ترک نميکند ،و همـة کارهـاي
او نيکوست» (معتزلي1422 ،ق ،ص  .)203شيخ سديدالدين حمصي با تأکيد بر همين معنا گفتـه اسـت:
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«سخن دربارة عدل ،سخن در افعال الهي است و اينکه همـة افعـال خداونـد پسـنديده و نيکوسـت و از
قبايح پيراسته است و چيزي را که به مقتضـاي حکمـت الزم اسـت ،تـرک نمـيکنـد» (حمصـي رازي،
1412ق ،ج ،1ص.)150
حکيم الهيجي نيز گفته است« :مراد از عدل ،اتصـا ذات واجـبالوجود اسـت بـه فعـل حسـن و
جميل ،و تنزه اوست از فعل ظلم و قبيح .بالجملـه همچنانکـه توحيـد ،کمـال واجـب اسـت در ذات و
صفات ،عدل کمال واجب است در افعال» (الهيجي ،1372 ،ص.)57

متکلمان عدليه -اعم از شيعه و معتزله -اذعان دارند که در توحيد و عدل وامـدار امـام علـي

هستند .تعريفي را که آنان براي عدل الهي ذکر کردهاند ،در حقيقت برگرفته از سخني است که امام
علي در اينباره دارد .از آن حضرت از توحيد و عدل پرسش شد .در پاسخ فرمـود« :التوحيـد نن
التعتوهَّمه ،والععدل نن التتّهمعه» (نهجالبالغه ،حکمت)470؛ توحيد آن اسـت کـه خـدا را در وهـم و
انديشه نياوري (خداوند منزه از تجسم در وهم و خيال است) و عدل آن است کـه خداونـد را بـه
کارهاي ناروا متهم نسازي.
 .3-2عدل در اصطالح فالسفه

کاوش فلسفي در عدالت ،مانند بسياري از مباحث عقلي و نظري ،با بررسي مفهومي و معناشناختي آغـاز
ميشود .حکيمان عدلپژوه از ديرباز ،سهمي از تالش علمي خود را به کشـف معنـاي عـدالت و تبيـين
ماهيت آن اختصاص دادهاند .نخستين کاوشهاي نظري براي ارائة تعريفـي دقيـق از عـدالت را فالسـفة
يونان آغاز کردند.
در آثار افالطون دربارة ماهيت عدل ،صورتهاي مختلفي از جمله اداي دين ،منفعت اقويا ،نظم
و هماهنگي ،وجود توازن و اعتدال ميـان اجـزا و ماننـد آن مطـر شـده اسـت (افالطـون،1974 ،
ص .)300عدل در انديشة ارسطو نيز به معناي حد وسط ميان عمل ظالمانـه (ظلـم) و مـورد ظلـم
واقع شدن (انظالم) مطر شده است (ارسـطو ،1952 ،ص .)386او عـدل را فضـيلتي ميدانـد کـه
غايتش ،رفاه و منفعت غير (ديگران) است (همان ،ص .)378بنابراين از ديـدگاه او «ديگرخـواهي»
در مفهوم عدل نهفته است.
اما عدل در فلسفة سياسي فارابي ،معنا و مفهومي متفاوت با فلسفه يونان مييابد .او در بعضي از آثـار
خود ،عدل را «خصيصة ماهوي نظم حاکم در کائنات» دانسته است (فـارابي ،1361 ،ص .)258در جـاي
ديگر عدل را به معناي «ايفاي اهليت و استعدادها و رعايت اسـتحقاقها و سلسـلهمراتب» مطـر کـرده
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(فارابي ،1959 ،ص )67و گاه نيز از مفهوم عدل ،تساوي در توزيع خيرات و منـافع مشـترک عمـومي را
اراده کرده است (فارابي1346 ،ق ،ص.)142
مفهوم عدل در انديشة صدرالمتألهين ،با توجه به مباني فلسفي او ،ناظر بـه پـارادايم اسـالمي -و نـه
يوناني -بوده و به معناي توجه به شايستگيها و ظرفيتهـاي وجـودي همـة موجـودات و بـه فعليـت
رساندن آنها عنوان شده است .وي از «عدل» به عنوان يک «اصل» اساسي ياد ميکند که قوام هـر چيـزي
به اوست و هر سنتي در نظام تکوين به واسطة آن حفظ ميشود .اثبات و تأييد مسـائل بنيـادين اعتقـادي
از قبيل نبوت ،امامت (حجتهاي الهي) ،معاد ،و اصل ايمان و تحقق عهد و وعدههاي الهـي ،مبتنـي بـر
اين آموزه است؛ به گونهاي که اگر عدل نباشد ،نه نظام تکوين ،نه عهد و نه وعدي تحقق نخواهد يافـت
و بعثت و دعوت انبيا لغو و باطل خواهد بود« :و هكذا اصلُ العدلِ الّذي بِه قوامُ كلِّ شى ءٍ وبِىه انحفىظ ُ
كلِّ سنةٍ ف نظظمِ التكوين وبِه تصحيحُ النبواتِ والحُجَى وعلَيىه التَصىدي واإليمىظ وقَىاا ُ مواثيى ِ اللّىه
وعُهىىو ،فلَىىو ال العىىدلُ لَمظقىىظمَ شى ءٌ وال نظىىظمٌ وال عه ىدٌ وال وع ىدٌ ولَبطلى

الىىدعو ُ و لَغَ ى ِ البعث ىةٌ»

(صدرالمتألهين ،1367 ،ج ،1ص.)23
صدرالمتألهين در مباحث مربوط به نفس نيز به بيان معناي عدل پرداخته و آن را عبـارت ميدانـد از
مجموع فضايل سهگانة حکمت ،عفت و شجاعت« :و بدان که رئوس فضايل نفسـاني و اخـالق انسـاني
که همان مبادي اعمال نيکو محسوب ميشوند ،سه قسماند :شجاعت ،عفت و حکمـت ،و مجمـوع ايـن
سه ،عدالت است» (صدرالمتألهين ،1981 ،ج ،4ص .)116نکتة مهم در اين مقال ،تفاوت رويکـرد صـدرا
با افالطون در تعريف عدالت است؛ چراکه از ديدگاه افالطون عدل به معناي اعتدال در هـر يـک از سـه
قوة ادراک ،غضب و شهوت است .وي در مبحث فضـائل انسـاني« ،فرزانگـي» را فضـيلت فرمانروايـان،
«شجاعت» را فضيلت سپاهيان و «عفت» را فضيلت تودة مـردم دانسـته اسـت؛ درحـالي کـه بـا تعريـف
صدرالمتألهين از عدل -به عنوان اعتدال در تک تک صفات و فضـايل -ميتـوان دريافـت کـه فضـيلت
حکيم الهي ،اعتدال و دوري از افراط و تفريط در همة آن فضايل است .اما بـراي درک عميـق ماهيـت و
ابعاد عدل در انديشة صدرالمتألهين ،شايسته است تا ضمن تبارشناسي عدل الهي ،به بررسي اقسـام آن بـا
تأکيد بر مباني حکمت متعاليه بپردازيم.
 .3تبارشناسي صفت عدل در انديشة صدرا

يکي از محورهاي مهم عدلپژوهي در انديشة صدرالمتألهين ،جسـتار از نحـوة وجـود ،منشـأ و جايگـاه
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عدل در ميان صفات خدا ،و به تعبيري تبارشناسي اين صفت الهي است .توضـيح اينکـه در نظـر صـدرا
عالم هستي ،فعل خداست و صفات و ويژگيهاي آن ،نشان از صفات و ويژگيهاي فعل خداونـد دارد.
اين صفات به دو دسته تقسيم ميشوند :صفاتي که از طريق ارتباط بين ذات الهـي بـا موجـودات انتـزاع
ميشوند و به آنها صفات فعلي يا به تعبيري صفات اضافي ميگويند ،و صفاتي که از ذات الهي بـهتنهايي
و قطعنظر از مخلوقات انتزاع ميگردند که به آنها صفات ذاتـي يـا حقيقـي گفتـه ميشـود (همـان ،ج،6
ص .)123-119به عقيدة او ،همة اوصا حقيقي خداوند به يک صفت واحد برميگردنـد و آن صـفت
«وجوب وجود» است؛ يعني طبق اصالت وجود ،سرچشمه و ريشة همـة اوصـا حقيقـي بـه وجـوب
وجود برميگردد که چيزي جز تأکد و شدت در وجود نيست؛ چراکه با رويکرد اصـالت وجـود ،علـم،
حيات ،قدرت و ديگر صفات حقيقي از شئون وجودنـد و بـه تبـع آن تحقـق مييابنـد و هرچـه مرتبـة
وجودي موجودي برتر و باالتر باشد ،از علم و قدرت و حيات بيشتر و باالتري برخوردار خواهـد بـود:
«أ الوجو َ،كلّمظ كظ أكمل و أشدّ كظ فضظئلُه الذاتية أكثاَ» (همان ،ج ،9ص.)61
او همچنين بازگشت همة صفات فعلي يا اضافي از قبيل اراده و عدل را به يک اضافة واحد ميدانـد
و آن اضافة «قيوميت» است (همان ،ج  ،6ص  .)110-109حـال بـا ايـن توضـيح کـه صـفت عـدل ،از
صفات فعل خداوند بهشمار ميآيد و از سويي صفات فعل در حکمت متعاليـه ،اضـافي محـ

قلمـداد

ميشوند (صدرالمتألهين ،1367 ،ج ،3ص .)208در تبيين وجودشناختي عدل الهي ،ايـن پرسـش مطـر
ميشود که حقيقت اضافه در نظر صدرالمتألهين چيست و نحوة وجود صفاتي چون عـدل کـه از مقولـة
مضا هستند ،در خارج چگونه است؟
در پاسخ به اين پرسش دو نظرية مشهور وجود دارد :يکي نظرية «اعتباريانگـاري» ،کـه بـر اسـاس آن،
اضافه ،مفهومي اعتباري و ذهني بوده ،فاقد وجود خارجي است؛ چراکه فرض وجود خارجي داشتن مضا ،
مستلزم دور و تسلسـل ،و تحقـق اضـافات بينهايـت است(ابنسـينا1404 ،ق ،ص)156؛ ديگـري نظريـة
«واقعيانگاري» ،به اين معنا که اضافه ،وصفي است که مصداق آن در خارج وجود دارد ،و معيـار خارجيـت
نيز بر اساس اصالت وجود جز اين نيست که چيزي مصـداقش در خـارج موجـود باشـد (صـدرالمتألهين،
 ،1981ج ،4ص .)200صدرالمتألهين که خود بر همين رني دوم است ،اضافه را داراي وجودي مسـتقل کـه
مباين و منحاز از ديگر موجودات باشد نميداند ،بلکه معتقد است نحوة وجود اضـافه در خـارج ،وجـودي
وابسته ،تعلقي و ناعتي است؛ بدينمعنا که «اگر موجود -خواه جوهر و خواه عرعض ـ به گونهاي باشد که هر
گاه تعقل شود ،چيز ديگري با او تعقل گردد ،آن چيز اضافه است»(همان ،ص.)203
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بنابراين از نظر صدرالمتألهين ،عدل الهي -به عنوان يکي از صفات فعل حقتعالي -وجـودي تعلقـي
و رابطي دارد؛ به گونهاي که ظهور و تجلي ذات حق ،منشأ پيدايش اين صفت اسـت و تحقـق و وجـود
عدل ،شعاع و پرتوي از نور وجود است؛ چه اينکه معناي اضافي بودن صفات فعل در حکمت متعاليـه-
تسـب بـه
چه اضافة مقولي و چه اضافة اشراقي ـ همين است که آنها حقيقي نبوده ،امـوري مسـتقل و من ع
ذات نيستند؛ بلکه خود عين ربط و انتساب به ذات الهياند.
 .4اقسام عدل الهي در انديشة صدرا

بر اساس تعريف رايج عدل در انديشة اسالمي -يعني نشاندن هر چيز در جايگاه بايستة خـود -خداونـد
به عنوان خالق و جاعل موجودات ،در جهان تکوين ،تشريع و جزا ،هر چيـز و هـر کـس را در موضـع
شايستة خود قرار ميدهد؛ به گونهاي که استحقاق و استعداد هيچ موجودي ضايع نگـردد .بـا کـاوش در
آثار فلسفي و تفسيري صدرالمتألهين ،ميتوان با توجه به معناي يادشده ،سه ساحت از عدل الهـي ،يعنـي
عدل تکويني ،تشريعي و جزايي را -که تلويحاً و به نحو پراکنده در مواضـع مختلـف از آثـار وي مـورد
اشاره قرار گرفته است -استنباط و تبيين کرد.
 .1-4عدل تکويني

پيش از بررسي عدل تکويني در انديشة صدرا ،ذکر اين مقدمه ضرورت دارد که بر مبناي حکمـت متعاليـه،
وجود اشيا و صدور موجودات از جانب حقتعالي به دو صورت است« :يکي ابـداع و آن عبـارت اسـت از
صدور وجود از واجبالوجود بدون مشارکت جهت قابليت و استعداد [که از خواص ماده و از لوازم وجود
مادي است] و ديگري تکوين ،و آن وجودي است که صدور آن از واجبالوجود متوقف است بر صالحيت
قابل [و استعداد براي اين وجود]» (صدرالمتألهين ،1346 ،ص .)179صدرالمتألهين در ادامه يادآور ميشود که
به ناچار هر دو قسم وجود ،به حکم عنايت و في

عام الهي و حکمت بالغـة او از ناحيـة ذات مقـدس او

صدور يافتهاند؛ زيرا جايي که استعداد و قابليت و به تعبيري امکان موجوديت و تحقق براي چيـزي فـراهم
باشد ،بنا به ضرورت و اقتضاي عنايت الهي ،آن موجود از ناحيه مدبر اول عالم ،صادر خواهد شـد (همـان،
ص )180و اين مطلب چيزي جز مضمون «عدل تکويني» خداوند در مباحـث کالمـي و انديشـة اسـالمي
نيست؛ چراکه معناي عدل در نظام تکوين آن است که خدا در چنين نظـامي بـه هـر موجـودي بـه انـدازة
شايستگي و قابليت او وجود و کمال افاضه کرده است و اجزاي جهان در يک هماهنگي دقيـق بـر اسـاس
قوانين ثابت با هم پيوند دارند؛ به گونهاي که نظم حاکم بر موجودات و کل نظام خلقت ،گواهي روشـن بـر
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چنين عدلي است (سبحاني و محمدرضايي ،1384 ،ص .)115در روايات نيز آمده که جهان بر عدالت استوار
شده است (مجلسي1403 ،ق ،ج ،3ص ،)83که به اين معنا از عدل اشاره دارد.
عدل به معناي تکويني آن در انديشة صدرايي ،محوري اساسي است؛ به گونهاي کـه ميتـوان گفـت
بنيان وجودي عالم تکوين و ضرورت تحقق آن در مدينة انساني بنا شده است .توضيح اينکه الزمة قـول
به عدل تکويني ،اعترا به خير بودن عالم هستي و به تعبير فلسفي ،اثبـات «نظـام احسـن» اسـت .ايـدة
نظام احسن ،يکي از مباحث مهم فلسفي است که در انديشة فالسفة اسالمي به طور عـام ،و در حکمـت
متعالية صدرايي به طور خاص ،جايگاهي ويژه دارد .اين ايـده از سـويي بـه مسـئلة عـدل تکـويني ،و از
سوي ديگر به مسألة شر مربوط است .صدرالمتألهين بر اساس مباني فلسفي خود ،موجـودات هسـتي را
فعل حقتعالي و عين تجلي و ظهور اسما و صفات الهي ،و صادر از نظام ربـاني دانسـته کـه بـه برکـت
«عنايت الهي» داراي بهترين شکل ممکن هستند؛ چراکه عنايت در تفکر صدرا به معنـاي ايـن اسـت کـه
«ذات حقتعالي ،لذاته به جهان هستي و نظام اتم وجود ،عالم است؛ بـدان صـورت کـه در نظـام اتـم و
اکمل آفريده شده است ،در عين حال علم عنايي حق ،عين خلق و عين نظام اتم و احسـن اسـت و ذات
او علت است لذاته براي خير و کمال در حد اعال و نهايت امکان؛ درحاليکه بر همان نحو (در حد اعـال

و اتم) بـه آن راضـي ميباشـد» (صـدرالمتألهين ،1981 ،ج ،7ص .)57چنانکـه از کـالم صـدرالمتألهين
پيداست ،عنايت الهي ريشه در سه مفهوم ديگر ،يعني صفت علم ،عليت و رضا دارد که همة اين صـفات
عين ذات حقتعالي هستند .ذات او عين علم به نظام اتم و احسن ،عين سبب تام براي نظام خير ،و عـين
رضايت به آن ميباشد .بنابراين ميتوان گفت بر اساس رابطة تکويني عنايت حق با نظام موجـود عينـي،
عالم تکوين مطابق علم و عنايت خداوند بنا نهاده شده ،و ازاينرو نظام احسن و به تعبيـر دقيـقتر ،نظـام
عدل است که به اقتضاي حکمت الهي ،در آن ،هر چيزي در جايگاه سزاوار خويش و برحسب اسـتعداد
و ظرفيت وجودي خود وضع شده است؛ چراکه به تصريح صدرا «حکمت ،فعل محکـم اسـت و فعـل
محکم ،فعلي است که به هر چيزي ،آنچه نياز است اعطا ميشود؛ چنانکه آية شـريفه هـم بـه آن اشـاره
دارد« :ربُّنا الَّذي نعطي کلَّ شي ٍ خلقعهُ ثُـمَّ هعـدي» (طـه50 :؛ همـان ،ج ،6ص .)368از ايـن توضـيحات،
پيوند وجودي و معنايي عدل تکويني با صفت حکمت الهي نيـز در انديشـة صـدرايي روشـن ميشـود؛
زيرا يکي از معاني حکيم بودن خدا آن است که فعل زشت و قبيح مرتکب نميشود و چـون ظلـم -در
مقابل عدل -يکي از مصاديق فعل قبيح بهشمار ميرود ،بنابراين ذات حـق از آن مبـرا و منـزه اسـت .در
نتيجه نظام تکوين و بلکه همة افعال الهي ،متصف به عدل ميشوند.
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 .2-4عدل تشريعي

يکي ديگر از مراتب و اقسام عدل الهي در انديشة کالمـي صـدرالمتألهين ،عـدل تشـريعي و مـرتبط بـا
احکام و تکاليف ديني اعم از شريعت ظاهري و باطني است .عدل تشـريعي در انديشـة اسـالمي ،بـدين
معناست که تکاليفي که خدا به وسيلة پيامبران بر مردم نازل کرده ،بر پاية عـدل و دادگـري اسـت؛ يعنـي
اوالً همة احکام الزم براي سعادت انسان را فرو فرستاده ،ثانياً هـيچ انسـاني را بـيش از تـوان و ظرفيـت
وجودياش ،مکلف نساخته است و به تعبيري ،توان و قابليت انسان را در نظر گرفته و به اندازة ظرفيـت
وجودياش احکام را مقرر ساخته است« :التکلِّف نفساً إالّ وُسععها ولعـدينا کتـاب ينطـق بـالحقّ وهـم ال
يظلعمون» (مؤمنون)62 :؛ ما هيچ کس را به جز به قدر توانايياش تکليف نميکنيم و نزد ما کتـابي اسـت
که به حق سخن ميگويد و به آنان هيچ ستمي نميشود.
صدرالمتألهين در آثار خود بهويژه در رسالة کسر اصـنام الجاهليـه بـه ايـن سـاحت از عـدل الهـي
پرداخته ،و پس از تبيين احکام ظاهري و باطني شريعت که بهترتيب بـر عهـدة فقهـا (علمـاي ظـاهر) و
عرفا (علماي باطن) است ،اين احکـام را در سرتاسـر زنـدگي و در هـر امـري اعـم از کسـب و کـار و
تجارت ،امور ديني و دنيايي ،ظاهري و باطني ،کوچک و بـزرگ جـاري دانسـته اسـت (صـدرالمتألهين،
 ،1381ص .)128صدرا با توجه به اين مباحث ،نتايج اجتماعي و سياسي مهمي گرفته و در تبيـين عـدل
تشريعي -که همانا تقرير احکام و تکاليف مورد نياز بشر ،متناسب بـا وسـع و تـوان اوسـت -در تحقـق
عدالت در جامعه و برچيده شدن بساط ظلم و تبعي

به عنوان غايـت و پيامـد عملـي عـدل تشـريعي،

چنين ميگويد:
پس مقصود شريعت ظاهري ،پاکسازي ظاهر از ناپاکيهاي جسماني و واداشتن انسان بـه کارهـا و عبـاداتي
است که اعضايش را به خضوع وادارد و او را به ترک لذتها ملزم گرداند و وادار به دادن صدقات به فقرا و
مساکين نموده و شمار اهل ايمان را در اثر زناشوييها بيش ،و شمار کافران و منافقان و مفسدان را با تشـريع
جهاد ،کم کند و حدود را جاري سازد و ظالمان و گناهکاران را به وسيلة ديهها و تعزيرها اصال کند تا نظام
حفظ شود و مردم چون چهارپايان رها و يله نباشند (همان ،ص.)152

با اين تصريح ،شريعت ظاهري با قرار دادن هر چيز و هـر کـس در موضـع خـويش ،نقشـي عمـده در
برقراري عدالت و حفظ نظام اجتماعي و در نهايت هدايت و سعادت مردم دارد .اين تحليـل و نتـايج آن
مربوط به شريعت ظاهري است .در نظر صدرالمتألهين ،اما مقصود از شريعت باطني« ،پاکسـازي بـاطن
است از زشتيها و تاريکيهاي باطني و تصفيه نمودن آن از صفات حيواني شـهوي و غضـبي همچـون
تحصيل خواسـتهاي شـهواني و برتريجوييهـا بـر ديگـران و همچنـين پاکسـازي از وسوسـههاي
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شيطاني ،چون مکر و حقهبازي و طر ريزي براي به دسـت آوردن چيزهـاي فـاني» (همـان ،ص.)128
چنانکه از کالم صدرا پيداست ،غرض از شريعت باطني نيز ايجاد عدالت درونـي بـين قـواي نفـس بـه
منظور تشبه به صفات الهي و سوق به جوار خداوند است.
با توجه به اينکه از سويي ،جوامع بشري مخاطب شرايع آسماني ،همواره نيازمنـد عـدالت بودهانـد و
از سوي ديگر ،مخاطب شريعت باطني همواره نفس واحدة انساني با قوا و اقتضـائات يکسـان و مشـابه
است که آن نيز ظر تحقق عدالت دروني (فردي) و بـه تبـع آن ،عـدالت بيرونـي (اجتمـاعي) اسـت،
صدرالمتألهين بر اساس اين ضرورت و نياز فطري و مشترک بشر به عدالت ،چه در بُعد فردي و چـه در
بُعد اجتماعي ،چنين نتيجه ميگيرد« :الزم است اختالفـي در اصـول شـرايع حقـه و اديـان الهيـه وجـود
نداشته باشد» (همان ،ص )129؛ زيرا به مقتضاي عدالت ،قوانين الهي بايد به نحوي وضع و تقريـر يابنـد
که جميع آدميان را به سوي کمال نهايي خـود -قـرب و جـوار ات تعـالي -سـوق دهنـد و ايشـان را از
صفات نکوهيده و خصلتهاي ناپسندي که موجب وابستگي ذات آنان به امور پست و ايستاييشـان در
مراتب بُعد (دوري) و حرمان و خذالن ميگردد ،رها سازند .بيشک ،تحقق اين عـدالت ممکـن نيسـت
مگر در پرتو تشريع و وضع اصول واحد و هماهن

با فطرت در قالب شرايع و اديان الهي.

صدرالمتألهين در تبيين عدالت تشريعي ،بر نياز جامعة انساني به قانون عادالنة الهـي تأکيـد ورزيـده،
عدم تشريع و وضع شرايع از جانب شارع مقدس را موجـب بـروز ظلـم و تبعـي

و انحطـاط و زوال

نظام اجتماعي ميداند:
زيرا که مقصود از فرستادن رسوالن و وضع شرايع ،به نظام آوردن احوال مردمان است در کار معاش (زندگي
دنيا) و امر معاد (زندگي آخرت) .پس هر نظر و رنيي پس از احکام الهي که اختراع و وضع شود و يا هوسي
که پيروي شود ،خارج از کتاب خدا و سنت رسولش بوده و سبب وقوع فتنهها و آشوبها و ازهمپاشـيدگي
نظام در اين جهان ميشود (صدرالمتألهين ،1367 ،ج ،2ص.)184

استدالل صدرالمتألهين بر ضرورت وجود شريعت يا به تعبير وي «قانون عدل» و «قانونگـذار عـادل» در
جامعة بشري اين است:
انسان در وجود و بقايش ناگزير از مشارکت است و مشارکت تمام نميشود جز به معامله ،و معامله را ناگزير
از سنت و قانون عدل است ،و سنت و قانون عدل را ناچار از سنتگذار و قانونگذار عـادل اسـت و جـايز
نيست که مردمان را با آرا و هوسهايشان در آن حال رها کنند تا منجر به اختال

گشته و هرآنچه به نفعـش

است ،عدل و آنچه به ضررش است ظلم و جور بپندارد و ناگزير است که برپادارندة عدل ،بشر باشد نه فرشته
(همان ،ج ،2ص.)379

صدرالمتألهين فلسفة تحقق عدل تشريعي و غرض از وضع احکام و تکاليف ديني براي افـراد انسـاني را
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با بياني فلسفي در موضعي ديگر اينچنين توضيح ميدهد :غـرض از وضـع قـوانين و نـواميس الهـي و
ايجاب و الزام عبادات و طاعات اين است که عالم غيب ،عالم شهادت را به استخدام درآورد و شـهوات
و اميال نفساني ،خادم عقل و مطيع فرمان او باشند و محسوس ،معقول گردد؛ و واضع قـانون و نـاموس،
مردم را بر انجام خيرات و اعمال نيـک ،ترغيـب کنـد و از مخـالف آن پرهيـز دهـد تـا ظلـم و سـتم و
سو عاقبت پيش نيايد .همانطور که حکما گفتهاند« :إذا قامع العـدلُ خـدعمت الشـهواتُ للعقـول ،وإذا قـامع
الجور خدعمت العقولُ للشعهوات» (صدرالمتألهين ،1346 ،ص)367؛ يعني هنگامي که عدل بر پـا خاسـت،
شهوات به خدمت عقلها درآيند و چون جور و ستم بر پا خاست ،عقلها به خـدمت شـهوات درآينـد.
بنابراين مهمترين فلسفة عدل تشريعي در انديشة صدرالمتألهين ،تقويت نفوس همة افراد بشـر بـه طـور
مساوي است« :زيرا عنايت الهيه شامل همة افراد بشر اسـت» (همـان ،ص .)363همچنـين فلسـفه عـدل
تشريعي آماده ساختن همگان براي ارتحال به عالم آخرت و نيل به فضـيلت و سـعادت اخـروي اسـت:
«زيرا اگر تو دربارة هر حکمي از احکام شرع دقت و تأمل کني ،آن را خالي از تقويت جنبة عالي انسـاني
نخواهي يافت» (همان ،ص.)368
 .3-4عدل جزايي

عدل جزايي ،يکي ديگر از وجوه عدلپژوهي در انديشة صدرالمتألهين است .مراد از عـدل جزايـي
اين است که خدا در روز قيامت ميان افراد به عدل داوري کرده ،حق کسـي را تبـاه نميسـازد .بـه
عبارت ديگر ،خداوند ميان افراد نيکوکار و بدکار به يکسان داوري نميکند و پـاداش هـر کـس را
متناسب با اعمال او ميدهد .همچنين عدالت جزايي اقتضا ميکند که افرادي کـه بـه آنهـا تکليفـي
ابالغ نشده است ،مجازات نشوند (سبحاني و محمدرضـايي ،1384 ،ص )116؛ چنانکـه در قـرآن
ميفرمايد« :ما کُنّا معذِّبين حتّي نبععثع رسوالً» (اسرا )15 :؛ ما هرگز قومي را مجازات نخواهيم کرد،
مگر پيامبري مبعوث کرده باشيم.
صدرالمتألهين در رسالة سه اصل بر تناسب عمل و نتيجه در افعال آدمي تأکيـد مـيورزد کـه خـود
يکي ديگر از ابعاد عدل الهي در حکمـت متعاليـه را رقـم ميزنـد .بـراي نمونـه ،وي نتيجـة اعـراض و
رويگرداني از معرفت نفس و علم معاد را ظلمت دل و عماي بصيرت ميداند .همچنين «ضـيق صـدر»،
«عذاب قبر»« ،معيشت ضنک» (فقر) و «دل تن » را نصيب و بهرة جاهالن بـه جهـت فراموشـي از يـاد
حقتعالي معرفي ميکند (صدرالمتألهين ،1340 ،ص  .)36کمترين اثـر و فايـدهاي کـه بـر ايـن قسـم از
عدالت -يعني رعايت تناسب بين فعل و مکافات عمل -مترتـب اسـت ،تحقـق تعـادل رو و تهـذيب
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باطن و تالش براي رسيدن به ملکة عدالت بين نيروهاي دروني نفس است کـه خـود ميتوانـد زمينـه و

عاملي مؤثر براي ايجاد جامعهاي سالم مبتني بر انصا و اعتدال بهشمار آيـد؛ چـه اينکـه صـدرالمتألهين
مراتب و منازل وجود را منفصل و منفک از يکديگر نميداند بلکه همة عـوالم وجـود و مراتـب دنيـوي
(حسي) ،برزخي ،و عقالني هستي را يک حقيقت واحـد متصـل و مشـکک ،تصـور و معرفـي ميکنـد
(صدرالمتألهين ،1346 ،ص  .)206-183بنابراين در هستيشناسي صدرايي ،ساية عدالت بر همـة عـوالم
گسترده است.
در اين رويکرد ،عدالت صرفاً مقولهاي اينجهاني و قراردادي يا اعتبـاري نيسـت؛ بلکـه يـک امـري
حقيقي و عيني است که نهتنها در عالم دنيوي و مرتبة حسي وجود ،بلکه در مراتـب برزخـي و عقالنـي
(عالم برزخ و آخـرت) نيـز منشـأ نثـر و فايـده اسـت .اينگونـه عـدالت اقتضـا ميکنـد کـه بـه تعبيـر
صدرالمتألهين ،هر آن کس که امروز دلش کسب نور معرفت نکرده باشد و به علم زنده نشـده باشـد ،در
آن روز که اين نور محسوس چون نور آفتاب و ماه و غير آن ،باطـل و خـاموش شـود ،وي در ظلمـات
افتد .اين است معناي «ذهبع اتُ بنورهم و تعرعکعهُم في ظُلماتٍ اليبصرون» (بقره .)17 :همچنـين عـذاب و
فشار قبر و تنگي و تاريکي گور از سو خُلق و ضيق صدر ناشي ميشود؛ زيرا «احوال قبـر تـابع احـوال
صدر است .پس هر که امروز منشر الصّدر است به ايمان ،فـردا منفسـخ القبـر اسـت بـر وزن روضـة
رضوان؛ و هر که دلش پر از اسرار است ،گورش پر نور عالم انـوار اسـت؛ و همچنـين هـر کـه جـانش
جاهل و قاسي است و جسماني و جاسي است ،تنش به آتش دوزخ سوختني اسـت ،و هـر کـه چشـم
دلش کور است ،دائم معذّب و محبوس در گور است و عالم روشن در چشمش سياه و تاريـک اسـت»
(صدرالمتألهين ،1340 ،ص .)37صدرالمتألهين معتقد است که سعه و گسترة اين عدالت چنـان عـري
و وسيع است که تا عالم قبر و پس از آن نيز امتداد مييابد (همان ،ص.)38
همچنين عدالت جزايي اقتضا ميکند تا کيفيت محشور شدن انسـان در دار ابـدي ،متناسـب بـا
نيــات و خصــلتهاي درونــي و طبع ـاً متناســب بــا اعمــال و کــردار وي در زنــدگي دنيــا باشــد.
صدرالمتألهين در آثار خود ضمن بيان اثـر و پيامـد متابعـت شـهوت و آرزوهـاي نفـس و پيـروي
غرضهاي دنيوي که همانا دور شدن از فطرت اصلي و اصيل انسـاني و محشـور شـدن بـا بهـايم
است ،علت اين مالزمه را چنين تبيين ميکند« :زيرا که هر صفت که در دنيا بر کسي غالب شود ،به
سبب بسياري اعمال و افعالي است که صاحب آن صفت را ميباشد و در روز قيامت صـاحبش بـه
صورتي مناسب آن صفت محشور ميشود» (همان ،ص.)45
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بيشک اين طرز تلقي از عدالت الهي ،زمينهساز تحقق عدالت انساني ،نخست در نفس فـردي و بـه
تبعع آن در جامعة بشري ميگردد .بر همين اساس ،انسان انگيزهاي نيرومند براي تـالش در خودسـازي و
ايجاد اعتدال در نفس و هواهاي بالخيز نفساني پيـدا کـرده ،عـزم خـود را در جهـت تعامـل درسـت و
عادالنه با ديگران و پرهيز از ظلم و حقکشي در اجتماع ،جزم ميکند.
نکتة نهايي و مهم در بحث از عدل جزايي خداوند در انديشة صـدرالمتألهين ،ايـن اسـت کـه او بـر
اساس مباني فلسفي خود ،بهويژه حرکت جـوهري نفـس ،تبيـين منطقـي و معقـولي از عـدل جزايـي و
پاداش و کيفر بندگان در آخرت ارائه ميکند .به اعتقاد او ،هرچه را که انسان به وسـيلة حـواس ظـاهري
در اين دنيا ادراک و اکتساب ميکند ،اثري از آن به رو و نفس ناطقة او منعکس ميگـردد و همگـي در
صحيفة ذات نفس و خزانة مدرکات او جمع ميگردند؛ و آن صـحيفه ،کتـابي اسـت کـه در دار دنيـا از
ديدهها پوشيده است و با مرگ او آنچه در مدت حيات از حواس وي پنهـان مانـده ،و اثـر آن در نفـس
نقش بسته بود ،در نظرش آشکار خواهد شد .در واقع مالک خلود در عذاب يا خلـود در نعمـت کـه از
مباحث مهم عدل جزايي است ،از نظر صدرا رسوخ همين هيآت و احوال در نفس است که« :نـزد اهـل
حکمت ،ملعکه و در نزد اهل نبوت و کشف ،ملعک و شيطان ناميده ميشود ،و همين موجب خلود ثـواب
[در بهشت] و خلود عقاب [در دوزخ] خواهد بود» (صدرالمتألهين ،1346 ،ص.)293
با اين تحليل فلسفي ،بسياري از شبهات کالمي و مشکالت نظري و اعتقادي دربارة عـدل جزايـي و
رحمت واسعة الهي ،از جمله مسئلة تعارض ظاهري خلود کافران ،مشرکان و منافقان در دوزخ ،بـا عـدل
و رحمت مطلق الهي قابل حل و رفع خواهد بود؛ زيرا بر مبناي نظر صدرا« :هر يک از اهل بهشـت و يـا
اهل جهنم به علت ثبات و دوام اخالق و ملکات حاصل در نفس آنان ،مسـتحق خلـود در بهشـت و يـا
خلود در جهنماند»(همان ،ص )294که اگر در دنيا تا ابد زنده ميبودند ،بر آن اخالق و ملعکات راسـخ در
نفس ،باقي ميماندند .لذا خلود آنها در بهشت يا جهنم ،امري معقول و مطابق با عدل الهي است.
برايناساس صدرالمتألهين نتيجة تحليل فلسفي خود از آموزة عدل جزايي را چنين بيان ميکند« :هـر
کس در دار دنيا مرتکب مثقال ذرهاي از عمل نيک و يا عمل بـد شـد ،اثـر آن عمـل را در صـحيفة ذات
خود و يا در صحيفهاي اعال و اشر از ذات خويش مشاهده خواهد نمـود ،و همـين عبـارت اسـت از
نشر صحيفه و بسط کتاب اعمال» (همان).
اما با همة اين تفاصيل ،اگر ثواب و عقاب اخروي را نتيجه تجسم اعمال بـدانيم و در واقـع آن طـور
که صدرا ميگويد ،پاداش و عقاب اخروي چيزي جز ظهور نيـات و ملکـات دنيـوي نباشـد ،و تجسـم
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اعمال در آخرت ،از قوانين و سنتهاي عالم تکوين باشد ،چنين عدلي را بايـد در زمـرة عـدل تکـويني
خداوند -و نه عدل جزايي او -بهشمار آورد.
 .5مباني وجودشناختي «عدل الهي» در انديشة صدرايي

مسئلة عدل الهي -قطعنظر از بُعد کالمي و اعتقادي آن که در فرازهاي قبلي نوشـتار ،مـورد بحـث قـرار
گرفت -همچون ديگر صفات واجبتعالي ،اوالً و بالذات مسئلهاي فلسفي اسـت کـه صـدرالمتألهين بـا
نگاهي وجودشناختي و با استمداد از اصطالحات و قواعد فلسفي بـه تبيـين آن پرداختـه اسـت .وي بـر
اساس اصالت وجود و ديگر مباني حکمت متعاليه ،نحوة وجود صفات الهي و نوع ارتبـاط آنهـا بـا ذات
واجبتعالي را بهخوبي تبيين کرده ،که خود نيازمند پژوهشي مستقل است .در اين بخـش از نوشـتار بـر
آنيم تا به بررسي مهمترين مباني فلسفي صدرا در تبيين آموزة عدل بپردازيم.
 .1-5اصالت وجود

بحث اصالت وجود که از اساسيترين مباحث فلسفة اسالمي بهشـمار ميآيـد ،يکـي از اصـول بنيـادين
حکمت متعاليه است .تا آنجا که اغلب مسائل فلسفي مکتب او مبتني بر اصالت وجود بوده و بهنوعي بـا
آن پيونده خورده است .صدرا عالوه بر تأکيد و تکيه بر خود مسئله اصالت وجود به عنـوان يـک اصـل
عقلي در هستيشناسي ،در دهها مسئلة ديگر نيز از اين مسئله سود ميجويد و کمک ميگيرد .اين مسـئله
چون روحي در کالبد نظام فلسفي صدراست که جا به جا ،عامل توفيـق و کاميـابي در تحليـل ،تبيـين و
اثبات مسائل گوناگون اين نظام ميباشد .عليت ،حدوث و قدم ،اثبات واجبتعالي ،صفات حـق ،صـدور
جهان ،ربط حادث به قديم ،حرکت جوهري ،معاد جسماني ،همه و همه به نوعي با اصالت وجود پيونـد
خوردهاند و از آن ياري ميگيرند.
نظرية اصالت وجود بيانگر اين است که در عين حال که ما در برابر سوفسطاييان و شـکاکان ،وجـود
و واقعيتي قائليم و براي اشيا ،ماهيات موجوده اثبات کردهايم ،آنچه از اين دو در خارج تحقـق و اصـالت
دارد ،هستي اشياست و ماهيت و چيستي آنها به تبع وجود و بالعرض ،ثبوت دارد و نظر به اينکـه عقـل،
ماهيت و وجود اشيا را از هم جدا فرض ميکند و ماهيـت را «فـي نفسـها» نسـبت بـه وجـود و عـدم،
مساوي مييابد ،ولي وجود ،عين تحقق و خارجيت است ،بايد وجود را اصيل و عين واقعيت دانسـت و
ماهيت را يک نحو نمود ذهني و ظهور تصوري وجود ،قرار داد (صـدرالمتألهين ،1346 ،ص .)9لـذا بـر
اساس اين نظريه ،آنچه در متن خارج تحقق دارد و منشأ اثر خارجي اسـت ،وجـود اسـت .ايـن قاعـدة
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فلسفي در اسما و صفات الهي نيز جاري است و درواقـع «صـدرالمتألهين بـر اسـاس اصـالت وجـود و
تشکيک در مراتب هستي توانسته است بحث پرمـاجراي صـفات را بـه صـورتي معقـول و مسـتدل در
معرض انديشة طالبان حق قرار دهد» (ابراهيمي ديناني ،1375 ،ص.)93
تأثير اصالت وجود بر انديشة کالمي صدرالمتألهين در زمينة تبيين عدل الهي ،کامالً مشهود است؛ امـا
براي فهم ديدگاه وي دربارة وجودشناسي عدل -و بلکه کل صفات فعلي و اضـافي خـدا -کـه در حـد
خود بحثي بسيار دقيق و پيچيده است ،بايد دو سنخ وجود را از هم تفکيک کرد :يکي وجود مستقل کـه
بدون لحاظ موجودات ديگر ،داراي حقيقت مجزايي بوده ،از لحاظ ماهيت نيـز حـد و تعريـف خاصـي
دارد؛ ديگري وجود غيرمستقل يا به تعبير صدرا« ،وجود رابط» که حقيقتي وابسته دارد و وجود آن عـين
ربط و تعلق به موضوع خود ميباشد (صـدرالمتألهين ،1981 ،ج ،1ص .)82-80بـا ايـن مقدمـه ،منظـور
صدرالمتألهين از وجودي بودن اضافه و صفات فعلي نظير عدل الهي نيز روشن ميشـود؛ زيـرا چنانکـه
بيان شد ،عدل از صفات فعلي و اضافي است و اضافه ،وصـفي اسـت کـه مصـداقش در خـارج وجـود
دارد؛ اما نه به وجود مستقل ،بلکه به وجود رابـط و وابسـته کـه موجوديـت آن عـين ربـط و تعلـق بـه
موضوع خود است .برايناساس صفات فعل از نظر صدرا ،وجودي تعلقي و رابطي دارند؛ بدين معنا کـه
ظهور و تجلي ذات حق ،منشأ پيدايش اين صفات است و هستي اين صـفات ،شـعاع و پرتـوي از نـور
وجود او هستند .بنابراين مطابق اصالت وجود صدرايي ،صفت عدل الهي در عين اينکـه بـه عنـوان يـک
حقيقت ،از واقعيت و وجود خارجي برخوردار است ،اما حقيقتش نه مستقل ،بلکه عبارت از همـان ذات
حق است که خود را در جلوهاي خاص نمايانده است (صدرالمتألهين ،1363 ،ص.)335
از اين تحليل به دست ميآيد که يکي از نتايج اصالت وجود در انديشة کالمـي صـدرالمتألهين،
ارائة تفسير درست و روشن از مسئله عينيت صـفات الهـي بـا ذات اوسـت؛ چنانکـه خـود او در
اينباره تصريح دارد که اگر گفته ميشود صـفات خداونـد عـين ذات اوسـت ،مـراد آن اسـت کـه
صفات گرچه از نظر مفهوم متفاوت و متغايرند ،ولي از نظر معنا به يـک وجـود بسـيط موجودنـد؛
زيرا ذات باريتعالي وجود صر

و در عين حال ،وجوب ،وحـدت ،علـم ،قـدرت ،عـدل ،اراده و

حيات است .به تعبير ديگر موجود واجب ،واحد ،عالم ،قادر ،عادل ،مريد ،حـي و ماننـد آن اسـت
(صــدرالمتألهين ،1367 ،ج ،2ص617؛ ج ،3ص57؛ همــو ،1981 ،ج ،6ص  .)128-125بنــابراين
چون صفات الهي با ذاتباري تعالي در وجود ،متحد و در مفهوم متغايرند ،فهم و تبيين عدل الهـي
نيز با مبناي اصالت وجود ،بهتر و آسانتر قابل درک و اثبات است.
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 .2-5قاعدة امکان اشرف

يکي از مباني فلسفي صدرالمتألهين که مـا را در فهـم و تبيـين مسـئلة عـدل الهـي -بـهويژه در سـاحت
تکويني -مدد ميرساند ،قاعدة «امکان اشر » است که پيش از بررسي رابطة اين اصل فلسفي بـا مسـئلة
عدالت ،تحليل پيشينه و مفاد قاعده الزم و ضروري است.
بر اساس اين قاعده ،وجود ممکن نخس (پستتر) دالّ بر اين است که ممکن شريفتر پـيش از آن
موجود شده است .به گزارش صدرالمتألهين ،حکما قاعدة امکان اشر را بدون اخـتال پذيرفتـه و در
آثار خود مطر کردهاند .ارسطو اين قاعده را در کتاب سما و عالم آورده ،و ابنسينا در شفا ،تعليقات و
ديگر آثار خود به آن استناد کرده است .پس از ابنسينا ،سهروردي به ايـن قاعـده توجـه بسـيار کـرده و
تقريباً در همة کتابهاي خود از جمله مطارحات ،تلويحات ،حکمه االشـراق از آن در اثبـات عقـول،
مُثُل نوريه ،ارباب انواع و امثال آن بهره جسته است .سپس صـدرالمتألهين ايـن قاعـده را اصـل شـريف
برهاني دانسته و از آن به عظمت يـاد کـرده اسـت (صـدرالمتألهين ،1981 ،ج ،7ص .)245-244وي در
بيان مفاد قاعدة امکان اشر مينويسد« :مفاد اين قاعده اين است که ممکـن اشـر در مراتـب وجـود
بايد قبل از ممکن اخس باشد؛ ازاينرو اگر ممکن اخس موجود است ،بـهناچار قبـل از آن بايـد ممکـن
اشر نيز موجود باشد» (همان ،ص.)244
صدرالمتألهين مفاد قاعده را در عبارت ديگري چنين آورده اسـت« :وعهـوع نقـدم صـدوراً مـن المبـدن
األول فهوع نشر ذاتاً ونقوي وجوداً» (همان ،ج ،6ص .)232با توجه به عبارات يادشده ،چند پيام مهـم از
اين قاعده به دست ميآيد:
اول ،ضرورت وجود اشر نسبت به شريف و خسيس است؛ دوم ،تقدم وجود اشر بـر شـريف،
و شريف بر خسيس؛ و سوم ،جعل و وضع هر موجودي در جايگاه بايسته و شايسـتة خـود بـر حسـب
استحقاق وجودي خويش است ،که اين مطلب ،معنا و محتوايي جز عدل تکويني الهي ندارد؛ چـه اينکـه
منظور از شرافت و خست ،و تقدم و تأخر در اين قاعده ،نه شرافت يـا تقـدم ارزشـي ،بلکـه شـرافت و
تقدم وجودي و تکويني است(رک :جوادي آملي ،1386 ،ج ،2ص .)323بر اساس قاعدة امکـان اشـر
در قوس نزول هستي ،عدل تکويني الهـي اقتضـا ميکنـد پـس از ايجـاد عـوالم برتـر وجـود و مراتـب
موجودات عقالني ،به ايجاد نفوس و پس از آن به خلق اجسام تکويني بپـردازد« :پـس نخسـت مبـادي
اوليه و مراتب عالية وجود را ابداع نمود و سپس موجوداتي را کـه بـه سـوي مبـادي بازگشـت ميکننـد
ايجاد نمود ...زيرا [سلسلة وجود در قوس نزول] نخست عقل ،سپس نفس ،و سـپس طبيعـت و پـس از
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آن ،ماده است» (صدرالمتألهين ،1346 ،ص .)180مطابق قاعدة امکان اشر در قوس صعود هسـتي نيـز
ميتوان سريان و تحقق عدل تکويني را تبيين کرد؛ زيرا طبق نظر صدرالمتألهين ،سلسله وجود در قـوس
صعود به طور معکوس به مبدن و نقطة مقصود بازگشت ميکند و گويا دايرة وجود و مراتـب موجـودات
بر خود دور ميزند و منازل متعددي را که به لحاظ شر و کمال متفاوتاند ،ميپيمايد.
صدرالمتألهين بر اساس قاعدة امکان اشر  ،معيار وضـع و چيـنش موجـودات در مراتـب هسـتي-
يعني مالک عدل تکويني -و علت شر و کمال اين مراتـب در قـوس نـزول و صـعود را «قـرب» بـه
حقتعالي ميداند .بدينترتيب هر موجودي که در مرتبة وجود به او نزديکتر است ،شـر و کمـال در
وي بيشتر است .به عبارت ديگر «در ابتداي آفرينش [و سير نزولي وجود] هر موجودي که در وجـود و
صدور از واجبالوجود سبقت گرفت ،نصيب و بهـرة او در اختصـاص قـرب بـه حـق بيشـتر اسـت و
بعکس در انتها [و سير صعودي وجود] هر موجودي که از هيوال دورتر است ،بـه خـالص و رهـايي از
آفات و شرور نزديکتر است» (همان) و در واقع همين قُرب و بُعـد بـه مبـدن ،مـالک عـدل تکـويني و
وضع موجودات در جايگاه سزاوار خودشان است.
نتيجة مهم ديگري که از بيان صدرالمتألهين و رابطة قاعدة امکـان اشـر بـا عـدل الهـي بـه دسـت
ميآيد ،اثبات احسن بودن نظام هستي ،و بهترين نوع بودن انواع مادي است؛ چراکه بر پايـة ايـن قاعـده،
في

وجود در سير نزولي از واجبتعالي به عقل اول (صادر نخستين) و پس از آن بـه ديگـر عقـول ،و

سپس به عالم مثال ،و از آنجا به عالم طبيعت و اجسام مادي ميرسد؛ ازاينرو علـت انـواع مـادي را بـه
ترتيب طولي ،مدبرات در عالم مثال و عقول مجرده تشکيل ميدهند؛ يعني اينها هستند که صورت نوعيـه
را افاضه ميکنند و اشر شمرده ميشوند .بنابراين في

آنها نيز بايد بهترين نوع ممکن ،و نظـام صـادر

از آنها بايد نظام احسن باشد .ازاينرو انواع مادي ،بهترين نوع خواهند بـود؛ زيـرا مثـال ،معلـول و آيـت
مراتب بـاال هسـتند (صـدرالمتألهين ،1981 ،ج ،7ص  .)107بـه عبـارت ديگـر ،انـواع و طبـايع نوعيـة
موجودات مادي ،با واسطه از حقتعالي نشئت ميگيرند ،و هر موجودي که از حق نشئت گيرد ،بـهناچار
در مرتبه و جايگاه خود در غايت حُسن و بهاست.
 .3-5حرکت جوهري

نظري ـة حرکــت جــوهري ،يک ـي از مهمتــرين مبــاني وجودشــناختي حکمــت متعالي ـه و از ابتکــارات
صدرالمتألهين بهشمار ميآيد .صدرا در پرتو اين انگاره ،تبيين فلسفي پويا و نويني از جوهرة عـالم و آدم
ارائه داده ،بر اساس آن به اثبات نهادي ناآرام و بيقرار در بنيان همة کائنات و از جمله انسـان ميپـردازد.
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بر پاية اين نظريه ،تمام جواهر حسي از آن جهت که حسي هستند و همچنين تمام اعراض آنها دائمـاً در
حال حدوث و تجددند (صدرالمتألهين ،1346 ،ص .)196اساساً صدرا براي حرکت ،ماهيتي قائل نيسـت
وآن را عبارت از نحوة وجود شئ تدريجيالوجود ميداند (صدرالمتألهين ،1981 ،ج ،4ص )4و تصـريح
ميکند که حرکت از موجودات خارجي نيست؛ بلکه امري عقلي و انتزاعي است که منشأ آن ،موجـودي
خارجي است که وجودش به صورت تدريجي از قوه به فعل ،خارج ميشود (همان ،ج ،7ص.)284
استدالل سادة صدرالمتألهين بر اثبات حرکت جـوهري ،چنـين اسـت« :اگـر طبيعـت در ذات خـود
داراي سيالن و تجدد نباشد ،صدور حرکت از آن ممکن نيست؛ زيرا صدور متغير از ثابت محـال اسـت»
(صدرالمتألهين ،1375 ،ص.)324
با اين مقدمه ميتوان گفت نگرش صدرا به آموزة «عـدل» و ضـرورت تحقـق آن در جوامـع بشـري و
نفوس انساني بر مبناي حرکت جوهري نيز قابل بررسي است؛ چه از ديد او ،علم و اراده ،نحـوي از وجـود
و مظهري از مظاهر هستي است و چون انسان صاحب عقل ،از موجودات ديگـر در ايـن دو صـفت بهـرة
بيشتري دارد و بالطبع به سوي جايگاهي برتر و رفيعتر از خود در جنـبش و حرکـت اسـت ،پـس آدميـان
همواره در تحقق عدالت در نفوس خود و جامعة خـود بـه سـوي حقتعـالي کـه عـدل مطلـق اسـت ،در
حرکتاند« :ولي از آن روي که هر باشندهاي شور و رسايي دارد و همواره در جنـبش بـه سـوي رسـاتر از
خويش است ،اين بهره دانستن و خواستن [علم و اراده] ،ايستا نيست و افزوني ميپذيرد .همگي باشـندگان
با اين شمار ،به سوي تنها باشندهاي که رساترين است ،ميجنبند» (پرتو ،1373 ،ص.)297
بنابراين ميتوان يکي از مباني وجودشناختي عدالت در حکمت متعاليـه را نظريـة حرکـت جـوهري
بهشمار آورد؛ چراکه بر اساس نظر صدرا ،حرکت جـوهري مبتنـي بـر اسـتعداد و قابليـت هيـوال بـراي
پذيرش صـورتهاي متفـاوت و متعـدد اسـت (صـدرالمتألهين ،1375 ،ص )320و مـيدانيم کـه تمـام
موجودات عالم در جستوجوي کمالاند و براي غلبه بر نقص خود همواره در سير تغييـر و صـيرورت
به سر ميبرند و چون تکراري در تجلي الهي نيسـت ،خداونـد در هـر آن تجليـات تـازه ميآفرينـد تـا
نواقص را بزدايد و کماالت جديد براي موجـودات حاصـل آورد .حرکـت جـوهري ،تبيـين فلسـفي و
روشني از تحقق مدام و مستمر عدالت در عالم هستي و نفوس انساني است؛ به اين معنا که مطابق عـدل
تکويني و در پرتو حرکت جوهري ،هر چيزي آنچه را که صالحيت و استعداد پذيرشش را دارد ،بـدون
تبعي

دريافت ميکند و به کمال مطلوب ميرسد.
نکتة درخور توجه اينکه صدرالمتألهين اصل معاد را که تحقق تام و کامل عدالت و بلکه ظهور عـدل
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جزايي خداست ،در پرتو حرکت جوهري اثبات ميکند؛ زيرا بر اساس آن ،همة جهـان رو بـه غـايتي در
حرکـت اسـت و غـايتش نيـز غـايتي دارد تـا برســد بـه غـايتي کـه همـة غايـات در آن جمـع باشــند
(صدرالمتألهين ،1981 ،ج ،9ص .)244او در تفسير آية «ولعقد نرسعلنا رُسُلنا بالبينات وننزعلنا مععهـم الکتـاب
والميزان ليقومع النّاسع بالقسط» (حديد )25 :به چند امر مهم ،يعني شـناخت حقـايق کلـي و معقـوالت و
اتصا به کماالت نيکو و رهايي از قيد و بندهاي پست دنيوي در پرتو حرکـت جـوهري نفـس اشـاره
ميکند (صدرالمتألهين  ،1366 ،ج ،6ص .)275بنابراين «ليقومع النّـاس بالقسـط» در نظـر او ،صـيرورت و
شدن انسان در مسير حق تعالي است .اين قرائت -که حاکي از حرکت جوهري است -بـا تفسـيري کـه
صدرا در همين موضع از عدالت ارائـه ميدهـد ،کـامالً مـرتبط و متناسـب اسـت .وي در بيـان عـدالت
ميگويد« :والعدالة عبظ عن هيئة ٍتحصل به حُسن وجه النَّفس وهِىي فضىيلة متضىمنَّة لجميىعِ الفَضىظئل
الخُلقية ...ويعبَّا عنهظ بظلميزا ألشتااكِهظ معه فيمظ يعاَف بِه مقىدا ُ ال ىيء» (همـان ،ج  ،6ص .)286-285
پس عدالت نهتنها عبارت از هيئت يا ملکهاي است که نيکويي و زيبايي چهرة نفـس را فـراهم مـيآورد،
بلکه «ميزان» و معيار امور و راه رسيدن به کمال است؛ زيرا بدون عدل ،انسـانيت انسـان تحقـق نخواهـد
يافت و در پرتو حرکت جوهري نفس ،قادر به طي سفرهاي چهارگانه نخواهد گشت.
بنابراين با رويکرد حرکت جوهري ،عدالت نه صرفاً يک فضيلت ،بلکه به تعبير صدرا «طريق» يـا راه
و بستر حرکت انسان براي شدن و رسيدن به کمال و سعادت راسـتين اسـت« :بىل هىي (العدالىةطراي ٌ
مستقيم يؤ،ي إلي الكمظل والخيا الحقيقيين» (همان ،ج ،6ص.)286
 .4-5اصل تناظر مراتب وجودي انسان ،جهان و قرآن (انطباق وجودي کتاب نفس ،کتاب تکوين و کتاب تدوين)

صدرالمتألهين با الهام گرفتن از معار وحياني ،احاديث و روايات و تعاليم عرفا بهويژه ابنعربـي معتقـد
است که ما با سه وجود محوري يعني جهان ،انسان و قرآن روبهروييم که ميان آنها رابطـهاي تنگاتنـ

و

بلکه نوعي تماثل و تطابق وجود دارد .در اين نگرش از سويي انسان ،عالم صغير است که همـة حقـايق
عالم که در خارج پراکنده و متکثرند ،به طور کلي و اجمالي در وجودش جمع شدهاند و از سوي ديگـر
عالم نيز خود انساني کبير است .ازاينرو حکم اين دو ،درواقع يکي هستند .در اين ديدگاه ،حقيقت ديـن
(قرآن) نيز در رديف انسان و جهان قرار ميگيرد و از حکم آن دو خارج نميشود و همـه احکـام کلـي
که بر آن دو تطبيقپذير بودند ،بر آن نيز تطبيق ميکنند .به تعبير رساتر ،در تلقـي وحـدتنگر صـدرايي،
همة موجودات کلمات الهي و تجليات اسما و صفات اويند و انسان کامل ،وجودي جامع است که همـة
حقايق هستي در او گرد آمدهاند و قرآن هم مجموعة کلمات الهي است که به موازات جهـان هسـتي بـه
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نگارش درآمده و در حقيقت آيات قرآني ،حکم رموزي را دارنـد کـه حقـايق جهـان هسـتي را نمايـان
ميسازند .در اين نگرش ،همة عوالم هستي ،کتابهاي الهي و صـحيفههاي رحمانيانـد کـه بـر خـداي
تعالي داللت ميکنند و در حقيقت همة عوالم ،تجليات و مظاهر اسما و صـفات الهيانـد کـه در انسـان،
صــورتي خــاص گرفتــه و در قــرآن صــورت ديگــر و در جهــان نيــز صــورت ســومي پذيرفتهانــد
(صدرالمتألهين ،1366 ،ج ،4ص .)396اين عوالم و نشئههاي وجودي بهمنزلة طبقاتي هستند کـه برخـي
بر برخي ديگر احاطه دارند (همان ،ص.)424
بنابراين در نگاه صدرا اين سه کتاب تکـوين (جهـان) ،تـدوين (قـرآن) ،و نفـس (انسـان) در عـين
سازواري و انطباق ،در احکام کلي نيز با يکديگر اشتراک و اتحاد دارند .برخورداري اين سـه حقيقـت از
ظاهر و باطن ،يکي از مهمترين احکام مشترک آنهاست؛ يعني همانطور که کتاب تـدوين (قـرآن) داراي
ظاهر و باطن است که ظاهر آن همان الفاظ و عبارات ،و باطن آن حقايق و معـاني غيبـي اسـت ،کتـاب
تکوين (جهان) و کتاب نفس (انسان) نيز داراي ظاهر و باطناند ،که ظاهر جهان همان عالم شـهادت يـا
مُلک و طبيعت است و ظاهر انسان همان جسم مادي اوست ،و باطن جهان ،عالم غيـب يـا ملکـوت يـا
عالم مجردات است و باطن انسان ،رو مجرد اوست.
صدرالمتألهين که عليت و فاعليت حقتعالي را عين تجلي ميدانـد ،معتقـد اسـت تجليـات الهـي در
شکل آيات تکويني آفاقي به صورت جهان هستي ،و در شکل آيات تکويني انفسي بـه صـورت انسـان
کامل ،و در شکل آيات کعتبي يا تدويني به صورت کتاب آسماني قرآن تحقق يافتهاند؛ هرچنـد درنهايـت،
وي غايت جميع عوالم و موجودات را انسان کامل معرفي ميکند (همان ،ج ،2ص.)113
بر اساس اين مبناي فلسفي نيز ميتوان بـه فهـم و تبيـين عميقـي از آمـوزة عـدل الهـي در انديشـة
صدرالمتألهين دست يافت .توضيح مطلب اينکه صدرالمتألهين با نظر به اصل تنـاظر و انطبـاق وجـودي
جهان ،انسان و دين« ،حکمت» را عبارت از مبدل شدن انسان بـه عـالم صـغير (جهـان عقلـي) ،شـبيه و
مطابق عالم کبير (جهان عيني) ،يا احاطه به کليات و تجرد از عالم مادي ميدانـد (صـدرالمتألهين،1981 ،
ج ،1ص .)22-20در اين نگرش ،انسان آينة حقيقت و بلکه جلوة حقيقت ميگردد و اگر عالم آن گونـه
که صدرا ميانديشد ،بر اساس عدل است ،پس انسان جلوة عدل در عالم ميشود و تطبيق عالم صغير بـا
عالم کبير زماني صورت ميگيرد که عدل و اعتدال حاکم بر عالم ،بر وجود انسان نيز حاکم گردد.
بنابراين از منظر حکمت متعاليه ،در پرتو حکمت و معرفت ناب عقالنـي -شـهودي اسـت کـه
فراگيرندة آن در فرايند تحصيلش به گونهاي متحول و دگرگون ميشود که روحش و بلکه سرتاسر
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وجودش ،تجسم عيني عالم وجود و اعتدال آن ميگردد .تأثيرپذيري او از عرفا ،اشراقيون و فالسفة
عقلگرا در اين جهت نيز مؤيد همين معناست .همچنين سفر آخر از اسفار اربعه که انسـان حکـيم
در آن ،همراه با حق به سوي خلق بازميگردد ،سيري است که حکيم «در خلق با حق» بـه حرکـت
ميپردازد تا خلق -جامعة انساني -را حقاني و رباني سازد و ساية عدل و اعتدال را بـر سـر خلـق
بگستراند (اکبريان ،1388 ،ص.)246-245
عالوه بر اين به نظر ميرسد ايدة انطباق و تناظر وجودي حقايق سهگانه (جهان ،انسان و قرآن)
با تبيين مراتب و اقسام عدل الهي در انديشه صدرالمتألهين بيارتباط نباشد؛ زيرا چنانکه بيان شـد،
به مقتضاي عدل تکو يني ،در جهان هستي هر موجودي در جايگاه شايسته خود قرار گرفته است و
اگر آنگونه که صدرا ميگويد ،بين عالم تکوين و وجود انسان و قرآن ،تماثل و تطابق وجـود دارد
و همة اين حقايق ،محکوم به احکام کلي و مشترکاند ،پس ميتـوان بـه تحقـق و سـريان عـدل و
اعتدال در عالم انساني و عالم وحياني (کتاب تشريع يا قرآن) نيز حکم کرد .بنابراين اقسام و ابعـاد
سهگانة عدل (تکويني ،تشريعي و جزايي) در حکمت متعاليه بر اساس اصل فلسفي «انطباق کتـاب
تکوين ،کتاب تدوين و کتاب نفس» ،تبيين عقالني نويني يافته ،تفسير روشني از حاکميت عدل بـر
اين عوالم سهگانه براي جويندگان حقيقت به دست ميدهد؛ به گونهاي که انسان را به ايـن نتيجـه
ميرساند که جهان هستي در پرتو عدل الهي ،بهترين جهان ممکن و اصطالحاً «نظام احسن» است،
و برهمين سياق ،قرآن بهترين کالم و به تعبير دقيقتر «نحسن الحـديث» ،و انسـان بهتـرين آفريـدة
الهي يا «نحسن المخلوقين» است؛ چه اينکه بر اساس اصل يادشده ،اين سه در واقع يـک حقيقـت
بيش نيستند .قرآن ،صورت کتبي انسان و جهان اسـت؛ عـالعم صـورت تکـويني انسـان و قـرآن؛ و
باألخره انسان ،صورت نفسي عالم و قرآن اسـت .بنـابراين اعتـدال و ظهـور عـدل در يکـي از آن
مواطن ،به معناي حاکميت عدل و اعتدال در همه آنهاست.
نتيجهگيري

در اين پژوهش ،ضمن بررسي معنا و مفهوم عدالت نزد متکلمان و فالسـفه بـه ويـژه صـدرالمتألهين ،و
تبارشناسي عدل الهي در ميان صفات خدا ،تالش شد تا مهمترين مباني وجودشناختي اين آموزة کالمـي
در انديشة صدرا ،استنباط و تبيين گـردد .مهمتـرين يافتـههاي ايـن نوشـتار را ميتـوان در چنـد محـور
جمعبندي و خالصه نمود:
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 .1عدل در انديشة صدرالمتألهين بهمثابه يک اصل اساسي و مقـوم نظـام تکـوين ،بـه معنـاي توجـه بـه
شايستگيها و ظرفيتهاي وجودي تمام مخلوقات و به فعليت رسـاندن قوههـا و اسـتعدادهاي آنهـا
عنوان شده است.
 .2از نظر صدرا ،نحوة وجود عدل الهي -به عنوان يکي از صفات فعلي و اضافي واجبتعالي -وجـودي
واقعي ونه اعتباري ،و درعين حال تعلقي و رابطي است؛ زيرا صدرالمتألهين اضافه را وصـفي واقعـي
ميداند که مصداقش در خارج وجود دارد؛ اما نه به وجودي منحـاز و مسـتقل از مضـا إليه خـود،
بلکه به وجودي وابسته و ناعتي؛
 .3با کاوش در آثار فلسفي -تفسيري صدرالمتألهين ،سه ساحت از عـدل الهـي-کـه تلويحـاً و بـه نحـو
پراکنده در مواضع مختلف از آثار وي مورد اشارت قرار گرفته بود -استنباط و تبيين شد:
الف) عدل تکويني؛ به معناي افاضة وجود و کمال به موجودات به اندازة شايسـتگي و قابليـت آنهـا
که نتيجة آن تحقق نظام احسن است؛
ب) عدل تشريعي؛ به معناي تقرير همة احکام الزم براي سعادت انسان متناسب بـا تـوان و ظرفيـت
وجودي او (که صدرا آن را در دو ساحت شريعت ظاهري و باطني مطر ساخته و نتـايج مهمـي از
آن گرفته است)؛
ج) عدل جزايي؛ به معناي تناسب اعمال انسان با کيفر و پاداش اخروي؛
 .4در اين پژوهش اثبات شد که عدل الهي در انديشة صدرايي مبتني بر اصول و مبـاني وجودشـناختي و
فلسفي خاصي است که مهمترين آنها عبارتاند از :اصالت وجود ،قاعدة امکان اشر (در دو قـوس
نزول و صعود هستي) ،حرکت جوهري ،و اصل تناظر مراتب وجـودي انسـان ،جهـان و قـرآن (يـا
اصل انطباق وجودي کتاب نفس ،کتاب تکوين و کتاب تدوين).
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