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 11/10/1395پذيرش: ـ  02/06/1395دريافت: 

 چکيده
رق و غرب ش، يکي از مباحث مهم کالمي است که از ديرباز مورد توجه انديشمندان و فيلسوفان «عدل الهي»آموزة 

 دارد؛ از پژوهان، از دغدغه و اهتمام جدي صاحبان انديشه به اين مسئله حکايـتده است. تحقيقات گسترده عدلبو

ک به اضر، هر يسينا و فيلسوفان مسلمان و سپس تا عصر حافالطون و ارسطو در يونان باستان گرفته تا فارابي و ابن

ان، نگـرش اند. در اين ميـخود را به آن اختصاص دادهنحوي با موضوع عدالت درگير بوده و بخشي از آثار فلسفي 

 رورت و خألفلسفي صدرالمتألهين به مسئلة عدل الهي، کمتر مورد عنايت پژوهشگران واقع شده است. نظر به اين ض

يري و کـاوش در آثـار فلسـفي و تفسـ معتبـر منـابع بـه با مراجعه و محورمسئله سبک پژوهشي، نوشتار حاضر به

شريعي و ت، ضمن تحليل ماهيت و جايگاه عدل در انديشة وي، سه ساحت از عدل الهي )عدل تکويني، صدرالمتألهين

يين کرده نباط و تبجزايي( را )که تلويحاً و به نحو پراکنده در مواضع مختلف از آثار وي مورد اشارت قرارگرفته( است

 است.

 .ب نفسهري، کتاب تکوين، کتاب تدوين، کتاصدرالمتألهين، عدل الهي، اصالت وجود، حرکت جو: هاکليدواژه
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 لهئطرح مس. 1

و  يسـنت اعـم از -، از مباحث مشترک علم کالميتعالاز صفات فعل حق يکي، به عنوان يعدل اله مسئله

انسـان، از  ينيبآن در جهـان ير و نقش اساسـيناپذت وصفيل اهمياست که به دل يولا ةو فلسف -ديجد

از  يکـيعنـوان  کـه از عـدل بـه آنجـا برخوردار اسـت؛ تـا يو اعتقاد يعقلدر مباحث  ژهيو يگاهيجا

ز اصـول ا يکـي، و يالهـ انيـا و اديـن اهـدا  انبي، و از واالتـريدر آرمانشهر انسـان يبشر يهامطلوب

 شود.مي ادي -عيمذهب تش -ن اسالميد ةگانپنج
ان بـه بزرگ جهة ن و فالسفشمنداياند يجد ت از اهتمامي، حکايو فلسف يخ تفکر کالميتار يبررس

و  فـارابيا ونان گرفتـه تـيدر حکمت  ارسطوو  افالطوندارد. از  يبشر ةن عدل و تحقق آن در جامعييتب

عـدالت  مسـئلةخـود بـه  يفلسـف يک به باتوجه به مبانيحاضر، هر لسوفان مسلمان تا عصريو ف سيناابن

 اند.اختصاص دادهخود را به آن  يت فلسفياز آثار و فعال يپرداخته و بخش

 يو مبـان يتوجـه بـه نظـام فکـر بـا يعـدل الهـ مسـئلةبـه  نيصـدرالمتألهکـرد يان، رويـن ميا در

مقولـه  ق است. نوع نگرش صـدرا بـهيعم يو بازپژوه يازمند واکاويتوجه و ندرخور او،  يوجودشناخت
ت يـر پرتـو فعلد يتحقـق کرامـت و کمـال انسـان ين، و شرط اساسـياصل مقوم نظام تکو همثابعدل به

... بـر ومت، معاد ل نبوت، اماياز قب ين اعتقاديادياصول بن يتر ابتنامهم او، و از همه يوجود ياستعدادها

 کند.مي را دوچندان ييصدرا ةشيعدل در اند ين فلسفييت و ضرورت تبين آموزه، اهميا

دالت، عـگـاه يت و جاين ماهييحاضر بر آن است تا ضمن تب نوشتارتالش ، مسئلهن يت اينظر به اهم

بپـردازد.  صـدرالمتألهينه يدر حکمت متعال يعدل اله يوجودشناخت يمبان يبه بررس يفلسف يکرديبا رو

 :ندن قرارين پژوهش از اين مسائل ايترلذا مهم
شـة يندطـور خـاص در اه نزد متکلمان و فالسـفه، و بـ «عدل»نکه معنا و مفهوم ينخست ا . مسئلة1

 ست؟يچ صدرالمتألهين

 صدرا چگونه است؟ يبا توجه به مبان ين صفات الهمياگاه عدل در يحوة وجود و جا. ن2

 کدام است؟ صدرالمتألهين يکالم ةشيدر اند يوجوه و اقسام عدل اله. 3

بـر  يبتنـمه يـنکه عدالت در حکمت متعاليا، است يعدل اله يناظر به بُعد فلسفآخر که  . و مسئلة4

 است؟ يوجودشناخت يکدام اصول و مبان

ت و يـده در درک مـا از ماهيو وجود مشکالت عد مسئله يدگيچيانگر پير آن، بيها و نظان پرسشيا

 يافتن پاسـخيـن نوشـتار، يـت و تالش مـا در اين غايآن است. بنابرا يژه در بُعد فلسفيوهابعاد عدالت ب
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، بـا صـدرالمتألهين يبـانه بـر آرا و ميـور بـا تکزبها و حل مسائل من پرسشيابراي کننده روشن و قانع

 منابع خواهد بود. يليتحل ةو مطالع يبر روش عقل يمحور مبتنمسئله يکرديرو

 ف عدلي. تعر2

هت روشـن جازآنجاکه فهم دقيق موضوع و توفيق در حلّ مسئله، مسبوق به ارائة تصويري واضح از آن است، 

 پردازيم:نظر متکلمان و فيلسوفان ميشدن تعريف و مفهوم عدل، به بيان معناي لغوي و اصطالحي آن از 

 عدل در لغت. 2ـ1

 ،اسـت شـده ذکـر «عـدل» بـراي واژه عربـي لغـت هـايفرهنـ  کاربردهايي کـه در يا ترين معانيمهم

اسـتقامت  و اسـتوا امـور، در وسط حد يا رعايت برابري، اعتدال و تساوي تناسب، و تعادل :از نداعبارت

 عالمه(. 325 صق، 1412، ياصفهان راغب ؛753 ، ص2 ج ،1361 ،ي؛ شرتون52-51ص ،1372،يومي)ف
 زنتـوا و تسـاوي برقـراري از اسـت عبارت عدل حقيقت» :است گفته عدل تيماه تحليل در طباطبائي

 در هکـ جهـت ايـن در همگـي نتيجـه، در. شـود داده بدان هريک شايستة سهم که ايگونه به؛ امور ميان
 يکلطوره(. بـ331ص ،12ج ،1374 ،ئي)طباطبـا «برابرند و يکسان ست،ا گرفته قرار خود شايستة جايگاه

 قـرار دخـو متناسـب جايگاه در چيزي هر که است اين يادشده کاربردهاي يا معاني جامع: گفت توانمي

 تجـاوز انديگـر سهم به و ندک دريافت آن کماالت و هستي از را خود شايستة سهم که ايگونه به؛ گيرد

ع العـدل» :اسـت فرمـوده عـدل تعريـف در که علي امام سخن بنابراين. نکند  «ععهامواضـ   األمـور يضـع

 و وضـع هم فـي شـي ٍ کـلِّ وضعُ»: عبارت. است بارهاين در تعبير تريندقيق .(437 حکمت البالغه،)نهج

، (54 ص ،1372 )سـبزواري، انـدبـرده کـار بـه عدل تعريف در فالسفه که نيز «حقعه حقٍ ذي کل اعطا 
 .است يادشده معناي انگربي

 متكلمان اصطالح در . عدل2ـ2

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

 قاضـيکـه زنـد؛ چنانياز او سـر نم يناپسـند و نازيبـا فعل چيه و نداپسنديده و حعسن همگي خداوند
 ايـن مقصـودمان، کنـيممي وصف حکمت و عدل به را خداوند گاه هر ما» :است گفته معتزلي عبدالجبار

 کارهـاي ةهمـ و کند،نمي ترک است واجب که را آنچه و دهد،نمي انجام ناروايي فعل خداوند که است

 :اسـت گفتـه ن معنايد بر هميبا تأک حمصي الدينسديد شيخ(. 203 ص ق،1422 ،ي)معتزل «نيکوست او
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 از و نيکوسـت و پسـنديده خداونـد افعـال همـة اينکه و است الهي فعالا در سخن عدل، دربارة سخن»

 ،يراز ي)حمصـ «کنـدنمـي تـرک اسـت، الزم حکمـت مقتضـاي به که را چيزي و است پيراسته قبايح

 (.150ص ،1ج ق،1412

 و حسـن فعـل بـه اسـت الوجودواجـب ذات اتصـا  عدل، از مراد» :است گفته نيز الهيجي حکيم

 و ذات در اسـت واجـب کمـال توحيـد، کـههمچنان بالجملـه. قبيح و ظلم فعل از تاوس تنزه و، جميل
 (.57ص ،1372 ،يجي)اله «افعال در است واجب کمال عدل صفات،

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

 امام که تاس سخني از برگرفته حقيقت اند، درکرده ذکر الهي عدل براي آنان که را تعريفي. هستند

يـد نن التوح» :فرمـود پاسخ در. پرسش شد عدل و توحيد از حضرت آن از. دارد بارهاين در علي

 و وهـم در ار خـدا کـه آن اسـت (؛ توحيد470البالغه، حکمت)نهج« نن التتّهمعه والععدل التعتوهَّمه،

 بـه را خداونـد کـه است آن عدل است( و خيال و وهم در تجسم از منزه خداوند) نياوري انديشه
 .نسازي متهم ناروا کارهاي

 عدل در اصطالح فالسفه. 3-2

 آغـاز يختو معناشنا يمفهوم ي، با بررسيو نظر ياز مباحث عقل ياريدر عدالت، مانند بس يکاوش فلسف
ن يـيعـدالت و تب ياخود را به کشـف معنـ ياز تالش علم يرباز، سهميپژوه از دمان عدليشود. حکمي
 ةالسـففق از عـدالت را يـدق يفـيتعر ةارائ يبرا ينظر يهان کاوشياند. نخستت آن اختصاص دادهيماه
 کردند.آغاز ونان ي

يا، نظم هاي مختلفي از جمله اداي دين، منفعت اقودربارة ماهيت عدل، صورت افالطوندر آثار 
، 1974د آن مطـر  شـده اسـت )افالطـون، و هماهنگي، وجود توازن و اعتدال ميـان اجـزا و ماننـ

لـم عدل در انديشة ارسطو نيز به معناي حد وسط ميان عمل ظالمانـه )ظلـم( و مـورد ظ .(300ص
دانـد کـه (. او عـدل را فضـيلتي مي386، ص1952واقع شدن )انظالم( مطر  شده است )ارسـطو، 

« خـواهيديگر»ز ديـدگاه او (. بنابراين ا378غايتش، رفاه و منفعت غير )ديگران( است )همان، ص
 در مفهوم عدل نهفته است.

از آثـار  يضبعد. او در يابميونان يمتفاوت با فلسفه  ي، معنا و مفهومفارابي ياسيس ةاما عدل در فلسف
 ي(. در جـا258ص ،1361 ،ي)فـاراب دانسته است« نظم حاکم در کائنات يصة ماهويخص»خود، عدل را 

 مطـر  کـرده« مراتبسلسـله و هااسـتحقاق تيرعا و استعدادها و تياهل يفايا» يگر عدل را به معنايد
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را  يرات و منـافع مشـترک عمـوميع خيدر توز يتساو، ز از مفهوم عدلي( و گاه ن67ص ،1959 ،ي)فاراب

 (.142ص ،ق1346 ،ي)فاراب اراده کرده است

ه نـ و -يسـالمم ايپـارادا او، ناظر بـه يفلسف يتوجه به مبان ، باصدرالمتألهينشة يمفهوم عدل در اند

 تيـموجـودات و بـه فعلهمـة  يوجـود يهـاتيها و ظرفيستگيتوجه به شا يبوده و به معنا -يوناني

 يزيـچ کند که قوام هـرمي ادي ياساس «اصل»ک يبه عنوان « عدل»از  يرساندن آنها عنوان شده است. و
 ين اعتقـادياديـد مسـائل بنييات و تأشود. اثبمي آن حفظ ةواسطه ن بيدر نظام تکو يبه اوست و هر سنت

بـر  ي، مبتنـيالهـ يهامان و تحقق عهد و وعدهي(، معاد، و اصل اياله يها)حجت ل نبوت، امامتياز قب

 افـتيخواهد تحقق ن ين، نه عهد و نه وعديکه اگر عدل نباشد، نه نظام تکواي گونهن آموزه است؛ به يا

 انحفىظ ُ وبِىه ءٍشى  كلِّ قوامُ بِه الّذي العدلِ اصلُ هكذا و» د:ا لغو و باطل خواهد بويو بعثت و دعوت انب

 لّىهال مواثيى ِ وقَىاا ُ واإليمىظ  التَصىدي  وعلَيىه والحُجَى  النبواتِ تصحيحُ وبِه التكوين نظظمِ ف  سنةٍ كلِّ

 «البعثىىةٌ  ِلَغَىى و الىىدعو ُ ولَبطلىى  وعىىدٌ وال عهىىدٌ وال نظىىظمٌ وال ءٌشىى  لَمظقىىظمَ العىىدلُ ال فلَىىو وعُهىىو،  
 (.23ص ،1ج ،1367 ،صدرالمتألهين)

دانـد از مي عدل پرداخته و آن را عبـارت يان معنايز به بيدر مباحث مربوط به نفس ن صدرالمتألهين

 يو اخـالق انسـان يل نفسـانيو بدان که رئوس فضا» گانة حکمت، عفت و شجاعت:ل سهيمجموع فضا

ن يـاند: شجاعت، عفت و حکمـت، و مجمـوع اسه قسم شوند،مي کو محسوبياعمال ن يکه همان مباد

صـدرا  کـردين مقال، تفاوت رويدر امهم  ة(. نکت116ص ،4ج ،1981 ،صدرالمتألهين) «سه، عدالت است

ک از سـه يـ اعتدال در هـر يعدل به معنا افالطوندگاه يد ف عدالت است؛ چراکه ازيدر تعر افالطونبا 
 ن،ايـفرمانروا لتيفضـ را «يفرزانگـ» ،يانسـان فضـائل حثمب در يو. قوة ادراک، غضب و شهوت است

 فيـتعر بـا کـه يدرحـال اسـت؛ دانسـته مـردم تودة لتيفض را «عفت» و انيسپاه لتيفض را «شجاعت»

 تليفضـ کـه افـتيدر تـوانمي -ليصفات و فضـا تک تک در اعتدال عنوان به -عدل از صدرالمتألهين

ت و يـاهمق يـدرک عم ياما بـرا .ل استيآن فضا همة در طيتفر و افراط از ياعتدال و دور ،ياله ميحک

ا قسـام آن بـا ي، به بررسيعدل اله يسته است تا ضمن تبارشناسي، شاصدرالمتألهينشة يابعاد عدل در اند

 م.يه بپردازيحکمت متعال يد بر مبانيتأک

 صدرا ةشيصفت عدل در اند ي. تبارشناس3

گـاه يجا وجـود، منشـأ و ة، جسـتار از نحـودرالمتألهينص ةشيدر اند يپژوهمهم عدل ياز محورها يکي
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نظـر صـدرا  نکـه دريح اياست. توضـ ين صفت الهيا يتبارشناس يرين صفات خدا، و به تعبمياعدل در 

فعل خداونـد دارد.  يهايژگيآن، نشان از صفات و و يهايژگي، فعل خداست و صفات و ويعالم هست

 بـا موجـودات انتـزاع ين ذات الهـيق ارتباط بيکه از طر ياتشوند: صفمي مين صفات به دو دسته تقسيا

 ييتنهابـه يکه از ذات اله يند، و صفاتيگوي ميصفات اضاف يريا به تعبي يشوند و به آنها صفات فعلمي

، 6ج )همـان، شـودمي گفتـه يقـيا حقيـ يگردند که به آنها صفات ذاتـينظر از مخلوقات انتزاع مو قطع
 گردنـد و آن صـفت ميک صفت واحد بريخداوند به  يقياوصا  حق ةاو، هم ةدي(. به عق123-119ص

بـه وجـوب  يقـياوصـا  حقة شة همـيطبق اصالت وجود، سرچشمه و ر يعنياست؛  «وجوب وجود»

کرد اصـالت وجـود، علـم، يست؛ چراکه با رويجز تأکد و شدت در وجود ن يزيکه چگردد برميوجود 

چـه مرتبـة ابنـد و هرييو بـه تبـع آن تحقـق منـد شئون وجود از يقيصفات حقديگر ات، قدرت و يح

 :برخوردار خواهـد بـود يشتر و باالتريات بيبرتر و باالتر باشد، از علم و قدرت و ح يموجود يوجود

 .(61ص ،9ج همان،) «أكثاَ الذاتية فضظئلُه كظ  أشدّ و أكمل كظ  كلّمظ الوجو،َ أ »
دانـد مي واحد ةک اضافيعدل را به  و ل ارادهيقب از يضافا اي يصفات فعلة ن بازگشت همياو همچن

ح کـه صـفت عـدل، از ين توضـيـ(. حـال بـا ا110-109 ص ،6 )همان، ج است «تيوميق»و آن اضافة 

 محـ  قلمـداد يه، اضـافيـصفات فعل در حکمت متعال ييو از سوآيد شمار ميبهصفات فعل خداوند 

  ن پرسـش مطـريـ، ايعدل اله ين وجودشناختييتب در (.208ص ،3ج ،1367 ،صدرالمتألهين) شوندمي

 ةولـچون عـدل کـه از مق يوجود صفات ةست و نحويچ صدرالمتألهينقت اضافه در نظر يشود که حقمي

 در خارج چگونه است؟ ، مضا  هستند
سـاس آن، ، کـه بـر ا«انگـارياعتباري»در پاسخ به اين پرسش دو نظرية مشهور وجود دارد: يکي نظرية 

مضا ،  ، مفهومي اعتباري و ذهني بوده، فاقد وجود خارجي است؛ چراکه فرض وجود خارجي داشتناضافه

(؛ ديگـري نظريـة 156ص ق،1404سـينا، نهايـت است)ابنمستلزم دور و تسلسـل، و تحقـق اضـافات بي

 جيـتار خار، به اين معنا که اضافه، وصفي است که مصداق آن در خارج وجود دارد، و معيـ«انگاريواقعي»

 ،نيز بر اساس اصالت وجود جز اين نيست که چيزي مصـداقش در خـارج موجـود باشـد )صـدرالمتألهين

قل کـه که خود بر همين رني دوم است، اضافه را داراي وجودي مسـت صدرالمتألهين(. 200، ص4، ج1981
وجـودي  ارج،داند، بلکه معتقد است نحوة وجود اضـافه در خـمباين و منحاز از ديگر موجودات باشد نمي

ر هاي باشد که به گونهـ  خواه جوهر و خواه عرعض -اگر موجود»معنا که وابسته، تعلقي و ناعتي است؛ بدين

 (.203همان، ص«)گاه تعقل شود، چيز ديگري با او تعقل گردد، آن چيز اضافه است
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 يتعلقـ يوجـود -يتعالاز صفات فعل حق يکيبه عنوان  -ي، عدل الهصدرالمتألهينن از نظر يبنابرا

جـود و تحقـق و واسـت ن صفت يش ايدايذات حق، منشأ پ يکه ظهور و تجلاي گونهبه ؛ دارد يو رابط

 -هيـعالبودن صفات فعل در حکمت مت ياضاف ينکه معنايچه ا ست؛از نور وجود ا يعدل، شعاع و پرتو

ب بـه مسـتقل و من يامـور، نبوده يقين است که آنها حقيهمـ  ياشراق ةو چه اضاف يمقول ةچه اضاف تسـع

 .اندين ربط و انتساب به ذات الهيستند؛ بلکه خود عيذات ن

 صدرا ةشيدر اند ياقسام عدل اله. 4

خداونـد  -ستة خـوديگاه بايز در جايچ نشاندن هر يعني -يشة اسالميج عدل در انديف راياساس تعر بر

ضـع کـس را در مو ز و هـريـچ ع و جزا، هرين، تشريبه عنوان خالق و جاعل موجودات، در جهان تکو

اوش در کـع نگـردد. بـا يضا يچ موجوديکه استحقاق و استعداد ه يادهد؛ به گونهيخود قرار م ةستيشا

 يعنـي، يالهـ ادشده، سه ساحت از عدلي يتوجه به معنا توان بامي ،صدرالمتألهين يريو تفس يآثار فلسف

مـورد  ير ومواضـع مختلـف از آثـا پراکنده در حاً و به نحويکه تلو- را ييو جزا يعي، تشرينيعدل تکو

 د.کرن يياستنباط و تب -قرار گرفته است هاشار

 ينيعدل تکو. 1-4

پيش از بررسي عدل تکويني در انديشة صدرا، ذکر اين مقدمه ضرورت دارد که بر مبناي حکمـت متعاليـه، 

اع و آن عبـارت اسـت از يکي ابـد»تعالي به دو صورت است: وجود اشيا و صدور موجودات از جانب حق

الوجود بدون مشارکت جهت قابليت و استعداد ]که از خواص ماده و از لوازم وجود صدور وجود از واجب

الوجود متوقف است بر صالحيت مادي است[ و ديگري تکوين، و آن وجودي است که صدور آن از واجب
شود که در ادامه يادآور مي صدرالمتألهين. (179، ص1346)صدرالمتألهين، « قابل ]و استعداد براي اين وجود[

به ناچار هر دو قسم وجود، به حکم عنايت و في  عام الهي و حکمت بالغـة او از ناحيـة ذات مقـدس او 

اند؛ زيرا جايي که استعداد و قابليت و به تعبيري امکان موجوديت و تحقق براي چيـزي فـراهم صدور يافته

ايت الهي، آن موجود از ناحيه مدبر اول عالم، صادر خواهد شـد )همـان، باشد، بنا به ضرورت و اقتضاي عن

خداوند در مباحـث کالمـي و انديشـة اسـالمي « عدل تکويني»( و اين مطلب چيزي جز مضمون 180ص

نيست؛ چراکه معناي عدل در نظام تکوين آن است که خدا در چنين نظـامي بـه هـر موجـودي بـه انـدازة 
د و کمال افاضه کرده است و اجزاي جهان در يک هماهنگي دقيـق بـر اسـاس شايستگي و قابليت او وجو

اي که نظم حاکم بر موجودات و کل نظام خلقت، گواهي روشـن بـر قوانين ثابت با هم پيوند دارند؛ به گونه
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(. در روايات نيز آمده که جهان بر عدالت استوار 115، ص1384رضايي، چنين عدلي است )سبحاني و محمد

 (، که به اين معنا از عدل اشاره دارد.83، ص3ق، ج1403ست )مجلسي، شده ا

تـوان گفـت يکـه ماي گونه است؛ به ياساس ي، محورييشة صدرايآن در اند ينيتکو يعدل به معنا

 زمة قـولنکه اليح ايبنا شده است. توض ينة انسانين و ضرورت تحقق آن در مديعالم تکو يان وجوديبن

دة يـسـت. اا «حسـنانظـام »، اثبـات ير فلسفيو به تعب يبودن عالم هست ري  به خ، اعتراينيبه عدل تکو
ر حکمـت به طور عـام، و د يشة فالسفة اسالمياست که در اند ياز مباحث مهم فلسف يکيحسن، انظام 

، و از ينيلة عـدل تکـوئبـه مسـ ييده از سـويـن ايژه دارد. ايو يگاهيبه طور خاص، جا يية صدرايمتعال

را  يتخود، موجـودات هسـ يفلسف ياساس مبان بر صدرالمتألهينه مسألة شر مربوط است. گر بيد يسو

ه برکـت دانسـته کـه بـ ي، و صادر از نظام ربـانيو ظهور اسما و صفات اله ين تجليو ع يتعالفعل حق

 سـت کـهن ايـا يت در تفکر صدرا به معنـايند؛ چراکه عناهست ن شکل ممکنيبهتر يدارا« يت الهيعنا»

تـم و ا کـه در نظـام تم وجود، عال م است؛ بـدان صـورتاو نظام  ي، لذاته به جهان هستيتعالحقذات »
ذات  حسـن اسـت واتم و ان نظام ين خلق و عيحق، ع يين حال علم عنايده شده است، در عيکمل آفرا

حد اعـال در ) همان نحو که بريحالدر؛ ت امکانيکمال در حد اعال و نها ر ويخ ياو علت است لذاته برا

 هينصـدرالمتألکـه از کـالم (. چنان57ص ،7، ج1981 ،صـدرالمتألهين) «باشـدي ميو اتم( بـه آن راضـ
ن صـفات يت و رضا دارد که همة ايصفت علم، عل يعنيگر، يشه در سه مفهوم دير يت الهيعنا، داستيپ

ن ير، و عـينظام خ يان سبب تام بريحسن، عاتم و ان علم به نظام يذات او ع. هستند يتعالن ذات حقيع

، ينـيجـود عت حق با نظام مويعنا ينياساس رابطة تکو توان گفت برمي نيباشد. بنابرامي ت به آنيرضا
تر، نظـام قيـدق ريـحسن و به تعبارو نظام نيت خداوند بنا نهاده شده، و ازاين مطابق علم و عنايعالم تکو

عداد ش و برحسب اسـتيگاه سزاوار خوير جاد يزيهر چدر آن، ، يحکمت اله يکه به اقتضااست عدل 

حکمت، فعل محکـم اسـت و فعـل » ح صدرايخود وضع شده است؛ چراکه به تصر يت وجوديو ظرف

اشـاره  فه هـم بـه آنيشـر يةکه آچنان؛ شودمي از است اعطاي، آنچه نيزيچ است که به هر يفعل، محکم

حات، ين توضـيـز اا(. 368ص ،6ج همـان،؛ 50 )طـه:« ي ٍ خلقعهُ ثُـمَّ هعـديکلَّ ش ينعط يربُّنا الَّذ» دارد:

شـود؛ مي روشـن ييشـة صـدرايز در انديـن يبا صفت حکمت اله ينيعدل تکو ييو معنا يوند وجوديپ
ر د -شود و چـون ظلـميح مرتکب نميم بودن خدا آن است که فعل زشت و قبيحک ياز معان يکيرا يز

 ه اسـت. درن ذات حـق از آن مبـرا و منـزيرود، بنابرايم شمارهح بيق فعل قبياز مصاد يکي -مقابل عدل

 شوند.مي ، متصف به عدليافعال اله ةن و بلکه هميجه نظام تکوينت
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 يعيعدل تشر. 2-4

بط بـا و مـرت يعي، عـدل تشـرصـدرالمتألهين يشة کالمـيدر اند يگر از مراتب و اقسام عدل الهيد يکي

ن يدبـ، يشـة اسـالميدر اند يعياست. عدل تشـر يطنو با يعت ظاهرياعم از شر ينيف دياحکام و تکال

 ينـعياسـت؛  يرة عـدل و دادگـيبر پا، امبران بر مردم نازل کردهيلة پيکه خدا به وس يفيمعناست که تکال
ت يـرفظتـوان و  ش ازيرا بـ يچ انسـانياً هـيسعادت انسان را فرو فرستاده، ثان ياوالً همة احکام الزم برا

ت يـظرف ةندازت انسان را در نظر گرفته و به اي، توان و قابليريو به تعب اش، مکلف نساخته استيوجود

 م البـالحقّ وهـ نط ـقينا کتـاب  يالتکلِّف نفساً إالّ وُسععها ولعـد» اش احکام را مقرر ساخته است:يوجود

سـت ا يکتـاب م و نزد مايکنيف نمياش تکلييجز به قدر تواناه چ کس را بيما ه؛ (62 )مؤمنون: «ظلعموني

 شود.ينم يچ ستميد و به آنان هيگويکه به حق سخن م

 يل الهـن سـاحت از عـديـبـه ا هيـکسر اصـنام الجاهل ةژه در رساليودر آثار خود به صدرالمتألهين
اهر( و ظـ ي)علمـا عهـدة فقهـا ب بـريترتعت که بهيشر يو باطن ين احکام ظاهرييپرداخته، و پس از تب

 و کـار اعـم از کسـب و يو در هـر امـر يام را در سرتاسـر زنـدگن احکـيباطن( است، ا ي)علما عرفا

، ينصـدرالمتأله) دانسـته اسـت يبـزرگ جـار ، کوچک ويو باطن ي، ظاهرييايو دن ينيتجارت، امور د

ن عـدل ييـه و در تبگرفت يمهم ياسيو س يج اجتماعين مباحث، نتاي(. صدرا با توجه به ا128ص ،1381

ر تحقـق د -از بشر، متناسب بـا وسـع و تـوان اوسـتيف مورد نيو تکالر احکام يکه همانا تقر -يعيتشر

، يعيعـدل تشـر يامـد عملـيت و پيـ  به عنوان غايده شدن بساط ظلم و تبعيعدالت در جامعه و برچ
 د:يگومي نيچن

 ياتو واداشتن انسان بـه کارهـا و عبـاد يجسمان يهايظاهر از ناپاک يساز، پاکيعت ظاهريپس مقصود شر

به فقرا و  ها ملزم گرداند و وادار به دادن صدقاتش را به خضوع وادارد و او را به ترک لذتياعضااست که 

ع يتشـر ن را باش، و شمار کافران و منافقان و مفسدايها بييمان را در اثر زناشوين نموده و شمار اهل ايمساک

ام کند تا نظ رها اصال يها و تعزهيد ةليسازد و ظالمان و گناهکاران را به وس يجهاد، کم کند و حدود را جار

 (.152له نباشند )همان، صيان رها و يحفظ شود و مردم چون چهارپا

عمـده در  يش، نقشـيکـس در موضـع خـو ز و هـريچ با قرار دادن هر يعت ظاهريح، شرين تصريبا ا

ج آن يو نتـا ليـن تحلي. اداردت و سعادت مردم يت هدايو در نها يعدالت و حفظ نظام اجتماع يبرقرار

بـاطن  يسـازپاک»، يعت باطني، اما مقصود از شرصدرالمتألهيناست. در نظر  يعت ظاهريمربوط به شر
همچـون  يو غضـب يشـهو يوانيه نمودن آن از صفات حيو تصف يباطن يهايکيها و تارياست از زشت

 يهاوسـهاز وس يسـازن پاکيهمچنـ گـران ويهـا بـر دييجويو برتر يشـهوان يهال خواسـتيتحص
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(. 128ص )همـان، «يفـان يزهـايبه دسـت آوردن چ يبرا يزيرو طر  يباز، چون مکر و حقهيطانيش

نفـس بـه  ين قـوايبـ يجاد عدالت درونـيز اين يعت باطنيداست، غرض از شريکه از کالم صدرا پچنان

 و سوق به جوار خداوند است. يمنظور تشبه به صفات اله

و  انـدودهبازمنـد عـدالت ي، همواره نيع آسمانيمخاطب شرا يمع بشر، جوايينکه از سويتوجه به ا با

مشـابه  کسـان ويبا قوا و اقتضـائات  يهمواره نفس واحدة انسان يعت باطنيگر، مخاطب  شريد ياز سو
، اسـت (ي)اجتمـاعي رونـي( و بـه تبـع آن، عـدالت بي)فردي ز ظر  تحقق عدالت درونياست که آن ن

چـه در  و يو مشترک بشر به عدالت، چه در بُعد فرد ياز فطريضرورت و نن ياساس ا بر صدرالمتألهين

ه وجـود يـان الهيـع حقـه و اديدر اصـول شـرا يالزم است اختالفـ» رد:يگمي جهين نتي، چنيبُعد اجتماع

ابنـد ير يـقرتوضع و  يد به نحويبا ين الهيعدالت، قوان يرا به مقتضايز؛ (129 ص )همان، «نداشته باشد

ا از رشـان يا نـد وسـوق ده -يقـرب و جـوار ات تعـال -خـود ييکمال نها يان را به سويمع آديکه جم

شـان در ييستايذات آنان به امور پست و ا يکه موجب وابستگ يناپسند يهاده و خصلتيصفات نکوه
سـت ين عـدالت ممکـن نيشک، تحقق ايد. بنگردد، رها سازمي ( و حرمان و خذالني)دور مراتب بُعد

 .يان الهيع و اديع و وضع اصول واحد و هماهن  با فطرت در قالب شرايپرتو تشرمگر در 

ده، يـزد وريـأکت يبه قانون عادالنة الهـ ياز جامعة انساني، بر نيعين عدالت تشرييدر تب صدرالمتألهين

   و انحطـاط و زواليع از جانب شارع مقدس را موجـب بـروز ظلـم و تبعـيع و وضع شرايعدم تشر

 داند:يم يعنظام اجتما
 ي)زندگ شع، به نظام آوردن احوال مردمان است در کار معايرا که مقصود از فرستادن رسوالن و وضع شرايز

 يا هوسي که اختراع و وضع شود و يپس از احکام اله ييآخرت(. پس هر نظر و رن ي)زندگ ا( و امر معاديدن

 يدگيپاشـها و ازهمها و آشوبوقوع فتنهشود، خارج از کتاب خدا و سنت رسولش بوده و سبب  يرويکه پ

 (.184ص ،2ج ،1367، صدرالمتألهين) شودمي ن جهانينظام در ا

در  «گـذار عـادلقانون»و  «قانون عدل»ي ر ويا به تعبيعت يبر ضرورت وجود شر صدرالمتألهيناستدالل 

 :ن استيا يجامعة بشر
ر يرا ناگز شود جز به معامله، و معاملهيتمام نم ر از مشارکت است و مشارکتيش ناگزيانسان در وجود و بقا

ز ياگذار عـادل اسـت و جـگذار و قانوناز سنت و قانون عدل است، و سنت و قانون عدل را ناچار از سنت

ه به نفعـش شان در آن حال رها کنند تا منجر به اختال  گشته و هرآنچيهاست که مردمان را با آرا و هوسين

 نه فرشته ر است که برپادارندة عدل، بشر باشديررش است ظلم و جور بپندارد و ناگزاست، عدل و آنچه به ض

 (.379ص ،2ج )همان،

را  يافـراد انسـان يبرا ينيف ديو غرض از وضع احکام و تکال يعيفلسفة تحقق عدل تشر صدرالمتألهين
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و  يس الهـيوامن و نـيدهد: غـرض از وضـع قـوانمي حين توضيچننيگر ايد يدر موضع يفلسف يانيبا ب

ب، عالم شهادت را به استخدام درآورد و شـهوات ين است که عالم غيجاب و الزام عبادات و طاعات ايا

ع فرمان او باشند و محسوس، معقول گردد؛ و واضع قـانون و نـاموس، ي، خادم عقل و مطيال نفسانيو ام

ز دهـد تـا ظلـم و سـتم و يـب کنـد و از مخـالف آن پرهيـک، ترغيـرات و اعمال نيمردم را بر انجام خ

إذا قامع العـدلُ خـدعمت الشـهواتُ ل لعقـول، وإذا قـامع » اند:طور که حکما گفتههمان. ديايش نيسو عاقبت پ
، خاسـت پـا که عدل بر يهنگام يعن؛ ي(367، ص1346 ،صدرالمتألهين) «الجور خدعمت  العقولُ ل لشعهوات

 نـد.يها به خـدمت شـهوات درآعقل، پا خاست رند و چون جور و ستم بيها درآشهوات به خدمت عقل

ت نفوس همة افراد بشـر بـه طـور ي، تقوصدرالمتألهينشة يدر اند يعين فلسفة عدل تشريترن مهميبنابرا

. همچنـين فلسـفه عـدل (363ص )همـان، «ه شامل همة افراد بشر اسـتيت الهيرا عنايز» است: يمساو

 اسـت: يلت و سـعادت اخـرويل به فضـيالم آخرت و نارتحال به ع يآماده ساختن همگان براتشريعي 

 يانسـان يت جنبة عالياز تقو ي، آن را خالياز احکام شرع دقت و تأمل کن يرا اگر تو دربارة هر حکميز»
 (.368ص )همان، «افتي ينخواه

 يي. عدل جزا3-4

ايـي جز است. مراد از عـدل صدرالمتألهينپژوهي در انديشة عدل جزايي، يکي ديگر از وجوه عدل
سـازد. بـه اين است که خدا در روز قيامت ميان افراد به عدل داوري کرده، حق کسـي را تبـاه نمي

کـس را  کند و پـاداش هـرعبارت ديگر، خداوند ميان افراد نيکوکار و بدکار به يکسان داوري نمي
کليفـي هـا تکند که افرادي کـه بـه آندهد. همچنين عدالت جزايي اقتضا ميمتناسب با اعمال او مي

کـه در قـرآن (؛ چنان116، ص 1384ابالغ نشده است، مجازات نشوند )سبحاني و محمدرضـايي، 
جازات نخواهيم کرد، م(؛ ما هرگز قومي را 15)اسرا : « ما کُنّا معذِّبين حتّي نبععثع رسوالً»فرمايد: مي

 مگر پيامبري مبعوث کرده باشيم.
ورزد کـه خـود مـي ديـتأک يجه در افعال آدميعمل و نت بر تناسب رسالة سه اصلدر  صدرالمتألهين

جـة اعـراض و ينت ينمونـه، وراي زنـد. بـمي ه را رقـميـدر حکمـت متعال يگر از ابعاد عدل الهيد يکي
، «صـدر قيضـ»ن يداند. همچنمي رتيبص ياز معرفت نفس و علم معاد را ظلمت دل و عما يگردانيرو
اد يـاز  يب و بهرة جاهالن بـه جهـت فراموشـيرا نص «تن  دل»)فقر( و « شت ضنکيمع»، «عذاب قبر»
ن قسـم از يـکـه بـر ا يادهيـن اثـر و فاي(. کمتر36 ص ،1340 ،صدرالمتألهينکند )ي ميمعرف يتعالحق
ب يمترتـب اسـت، تحقـق تعـادل رو  و تهـذ -ن فعل و مکافات عمليت تناسب بيرعا يعني -عدالت
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نـه و يتوانـد زممي نفس است کـه خـود يدرون يروهاين نيبدن به ملکة عدالت يرس يباطن و تالش برا
 صـدرالمتألهيننکـه يد؛ چـه ايـشمار آبر انصا  و اعتدال به يسالم مبتن ياجاد جامعهيا يمؤثر برا يعامل

ي ويـعـوالم وجـود و مراتـب دن ةبلکه همد دانميگر نيکديمراتب و منازل وجود را منفصل و منفک از 
 دنـکمي يقت واحـد متصـل و مشـکک، تصـور و معرفـيک حقيرا  يهست ي، و عقالني(، برزخي)حس
عـوالم همـة ة عدالت بر ي، ساييصدرا يشناسين در هستي(. بنابرا206-183 ، ص1346 ،صدرالمتألهين)

 گسترده است.
 يامـر کيـبلکـه ؛ سـتين يا اعتبـاري يو قرارداد يجهاننيااي هکرد، عدالت صرفاً مقولين رويدر ا

 يقالنـعو  يبلکه در مراتـب برزخـ، وجود يو مرتبة حس يويتنها در عالم دنست که نها ينيع و يقيحق

ر يـکنـد کـه بـه تعبيگونـه عـدالت اقتضـا منيده اسـت. ايـز منشـأ نثـر و فايـ)عالم برزخ و آخـرت( ن

، در اشـدب دهشـآن کس که امروز دلش کسب نور معرفت نکرده باشد و به علم زنده ن ، هرصدرالمتألهين

ات در ظلمـ يد، وشـوآن، باطـل و خـاموش  ريماه و غ ن نور محسوس چون نور آفتاب ويکه اآن روز 
ذاب و عـن يهمچنـ. (17 )بقره: «بص رونيظُلماتٍ ال يذهبع اتُ ب نور هم و تعرعکعهُم ف» اين است معنيافتد. ا

بع احـوال ر تـااحوال قبـ»را يشود؛ زي ميق صدر ناشيگور از سو  خُلق و ض يکيو تار يقبر و تنگ فشار

وضـة مان، فـردا منفسـخ القبـر اسـت بـر وزن ريکه امروز منشر  الصّدر است به ا صدر است. پس هر

نش کـه جـا ن هـريو همچنـ؛ که دلش پر از اسرار است، گورش پر نور عالم انـوار اسـت و هر؛ رضوان

م کـه چشـ اسـت، و هـر ياست، تنش به آتش دوزخ سوختن يو جاس ياست و جسمان يجاهل و قاس

 «ک اسـتيـاه و تاريدلش کور است، دائم معذّب و محبوس در گور است و عالم روشن در چشمش س
  يرعـن عدالت چنـان يمعتقد است که سعه و گسترة ا صدرالمتألهين(. 37ص ،1340 ،صدرالمتألهين)

 (.38ص )همان، ابديمي ز امتداديع است که تا عالم قبر و پس از آن نيو وس

ا بـکند تا کيفيت محشور شدن انسـان در دار ابـدي، متناسـب اقتضا ميهمچنين عدالت جزايي 

هاي درونــي و طبعــاً متناســب بــا اعمــال و کــردار وي در زنــدگي دنيــا باشــد. نيــات و خصــلت

ي در آثار خود ضمن بيان اثـر و پيامـد متابعـت شـهوت و آرزوهـاي نفـس و پيـرو صدرالمتألهين

اصلي و اصيل انسـاني و محشـور شـدن بـا بهـايم  هاي دنيوي که همانا دور شدن از فطرتغرض
 ب شود، بهزيرا که هر صفت که در دنيا بر کسي غال»کند: است، علت اين مالزمه را چنين تبيين مي

 باشد و در روز قيامت صـاحبش بـهسبب بسياري اعمال و افعالي است که صاحب آن صفت را مي

 (.45)همان، ص« شودصورتي مناسب آن صفت محشور مي
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بـه  و ي، نخست در نفس فـرديساز تحقق عدالت انساننهي، زمياز عدالت اله ين طرز تلقيشک ايب

و  يودسـازتـالش در خ يرومند براين يازهين اساس، انسان انگيهم گردد. بري ميبشر ةتبعع آن در جامع

ت و رسـدا کـرده، عـزم خـود را در جهـت تعامـل ديـپ يز نفسانيبالخ يجاد اعتدال در نفس و هواهايا

 کند.مي در اجتماع، جزم يکشز از ظلم و حقيگران و پرهيعادالنه با د

 و بـران اسـت کـه يـا، صـدرالمتألهينشة يخداوند در اند ييو مهم در بحث از عدل جزا يينکتة نها
و  يـياز عـدل جزا يو معقـول ين منطقـيـينفـس، تب يحرکت جـوهرويژه هخود، ب يفلسف ياساس مبان

 يواس ظـاهرحـلة يکند. به اعتقاد او، هرچه را که انسان به وسـمي ن در آخرت ارائهفر بندگايپاداش و ک

 در يگـردد و همگـياز آن به رو  و نفس ناطقة او منعکس م يکند، اثرمي ا ادراک و اکتسابين دنيدر ا

از  ايـاسـت کـه در دار دن يفه، کتـابيگردند؛ و آن صـحمي فة ذات نفس و خزانة مدرکات او جمعيصح

ر نفـس دپنهـان مانـده، و اثـر آن  يات از حواس ويمرگ او آنچه در مدت ح ده است و بايها پوشهديد

ه از کـا خلـود در نعمـت يواقع مالک خلود در عذاب  نقش بسته بود، در نظرش آشکار خواهد شد. در
هـل نـزد ا» آت و احوال در نفس است که:ين هي، از نظر صدرا رسوخ هميي استمباحث مهم عدل جزا

 وابثـن موجب خلود يشود، و هممي دهيطان ناميکمت، ملعکه و در نزد اهل نبوت و کشف، ملعک و شح

 (.293ص ،1346 ،صدرالمتألهين) «]در دوزخ[ خواهد بود بهشت[ و خلود عقاب ]در

و  يـياعـدل جزدربارة  يو اعتقاد يو مشکالت نظر ياز شبهات کالم ياري، بسيل فلسفين تحليبا ا

، بـا عـدل لود کافران، مشرکان و منافقان در دوزخي ختعارض ظاهر مسئلة، از جمله ياله ةرحمت واسع

ا يـهشـت و ک از اهل بي هر»نظر صدرا:  يمبنا را بريقابل حل و رفع خواهد بود؛ ز يو رحمت مطلق اله
ا يـ اهل جهنم به علت ثبات و دوام اخالق و ملکات حاصل در نفس آنان، مسـتحق خلـود در بهشـت و

لعکات راسـخ در آن اخالق و م بودند، برميا تا ابد زنده يدن ( که اگر در294ص همان،«)اندجهنم خلود در

 است. يمعقول و مطابق با عدل اله يا جهنم، امريماندند. لذا خلود آنها در بهشت ي مينفس، باق

 هـر» کند:يم انين بيرا چن ييعدل جزا ةخود از آموز يل فلسفيجة تحلينت صدرالمتألهيناساس نيبرا

ذات  ةفيا عمل بـد شـد، اثـر آن عمـل را در صـحيک و ياز عمل ن ياا مرتکب مثقال ذرهيکس در دار دن

ز ان عبـارت اسـت يش مشاهده خواهد نمـود، و همـيشر  از ذات خواو  عالا يافهيا در صحيخود و 
 )همان(. «فه و بسط کتاب اعمالينشر صح

طـور  م و در واقـع آنيجه تجسم اعمال بـدانيرا نت يب اخرول، اگر ثواب و عقاين تفاصيا ةاما با هم

نباشـد، و تجسـم  يويـات و ملکـات دنيـجز ظهور ن يزيچ يپاداش و عقاب اخرو، ديگويکه صدرا م
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 ينيعـدل تکـو ةد در زمـريـرا با ين عدلين باشد، چنيعالم تکو يهان و سنتياعمال در آخرت، از قوان

 ر آورد.شماهب -او ييو نه عدل جزا -خداوند

 ييصدرا ةشيدر اند «يعدل اله» يوجودشناخت يمبان. 5

ر د بحـث قـرانوشـتار، مـور يقبل يآن که در فرازها يو اعتقاد ينظر از بُعد کالمقطع -يعدل اله مسئلة

بـا  صـدرالمتألهيناسـت کـه  يفلسف يامسئله، اوالً و بالذات يتعالر صفات واجبديگهمچون  -گرفت

 بـر يو ن آن پرداختـه اسـت.يـيبـه تب ياستمداد از اصطالحات و قواعد فلسف و با يوجودشناخت ينگاه
بـا ذات  و نوع ارتبـاط آنهـا يوجود صفات اله ةه، نحويحکمت متعال ير مبانديگاساس اصالت وجود و 

 شـتار بـرن بخـش از نويمستقل است. در ا يپژوهشنيازمند که خود ، دهکرن ييتب يخوبرا به يتعالواجب

 م.يعدل بپرداز ةن آموزييصدرا در تب يفلسف ين مبانيترمهم يبررسم تا به يآن

 . اصالت وجود1-5

 نياديـبن اصـول از يکـي د،آيـشـمار ميبه ياسالم ةفلسف مباحث نيترياساس از که وجود اصالت بحث
 بـا ينوعهب و وجود بوده اصالت بر يمبتن او مکتب يفلسف مسائل اغلب که آنجا تا. است هيمتعال حکمت

ک اصـل يـ ه عنـوانباصالت وجود  مسئلهه بر خود  يد و تکي. صدرا عالوه بر تأکاست خورده وندهيپ آن

 مسـئلهن يرد. ايگيو کمک مويد جميسود  مسئلهن يز از ايگر نيد ةمسئلها ، در دهيشناسيدر هست يعقل

ن و يـيبل، تيـتحلدر  يابيـق و کاميـصدراست که جا به جا، عامل توف يدر کالبد نظام فلسف يچون روح

دور صـ، صفات حـق، يتعالت، حدوث و قدم، اثبات واجبيعل .باشدين نظام مياثبات مسائل گوناگون ا

ونـد يپ با اصالت وجود ي، همه و همه به نوعي، معاد جسمانيم، حرکت جوهريجهان، ربط حادث به قد
 .رنديگيم ياريو از آن  اندخورده

ن، وجـود اان و شـکاکيين حال که ما در برابر سوفسطايه در عن است کيانگر اياصالت وجود بة ينظر

ن دو در خارج تحقـق و اصـالت يآنچه از ام، ياکرده ات موجوده اثباتيا، ماهياش يم و برايقائل يتيو واقع

نکـه عقـل، يو نظر به اآنها به تبع وجود و بالعرض، ثبوت دارد  يستيت و چياست و ماهياش يهست، دارد

، نسـبت بـه وجـود و عـدم« هانفسـ   يفـ»ت را يـد و ماهنکميا را از هم جدا فرض يت و وجود اشيماه

ت دانسـت و ين واقعيل و عيد وجود را اصيت است، باين تحقق و خارجيع، وجود يابد، ولييم يمساو
 (. لـذا بـر9ص ،1346 ،صـدرالمتألهين) قرار داد ،وجود يو ظهور تصور يک نحو نمود ذهنيت را يماه

 ةن قاعـديـاسـت، وجـود اسـت. ا يه، آنچه در متن خارج تحقق دارد و منشأ اثر خارجين نظرياساس ا
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اسـاس اصـالت وجـود و  بـر صـدرالمتألهين» است و درواقـع يز جارين يدر اسما و صفات اله يفلسف

معقـول و مسـتدل در  يصـفات را بـه صـورت يتوانسته است بحث پرمـاجرا يک در مراتب هستيتشک

 (.93ص ،1375 ،ينانيد يمي)ابراه «قرار دهد طالبان حق ةشيمعرض اند

امـا  شهود است؛، کامالً مين عدل الهييتب ةنيدر زم صدرالمتألهين يکالم ةشياند ر اصالت وجود بريتأث

د کـه در حـ -خـدا يو اضـاف يو بلکه کل صفات فعل -عدل يوجودشناسبارة در يگاه وديدفهم  يبرا
ستقل کـه وجود م يکيک کرد: يدو سنخ وجود را از هم تفکد يده است، بايچيق و پيار دقيبس يخود بحث

 يف خاصـيـز حـد و تعريـت نياز لحاظ ماه، بوده ييقت مجزايحق يگر، دارايبدون لحاظ موجودات د

ن يجود آن عـو ودارد وابسته  يقتيکه حق «وجود رابط»ر صدرا، يا به تعبيرمستقل يوجود غ يگريدارد؛ د

ظـور ن مقدمـه، منيـ(. بـا ا82-80ص ،1ج ،1981 ،صـدرالمتألهين) باشدمي ربط و تعلق به موضوع خود

کـه را چنانيـشـود؛ زمي ز روشنين ير عدل الهينظ يبودن اضافه و صفات فعل ياز وجود صدرالمتألهين

اسـت کـه مصـداقش در خـارج وجـود  ياست و اضافه، وصـف يو اضاف يان شد، عدل از صفات فعليب
لـق بـه ن ربـط و تعيت آن عـيـبه وجود رابـط و وابسـته کـه موجودنه به وجود مستقل، بلکه اما دارد؛ 

نا کـه ن معيدارند؛ بد يو رابط يتعلق ياساس صفات فعل از نظر صدرا، وجودني. برااست موضوع خود

 از نـور ين صـفات، شـعاع و پرتـويا يو هستاست ن صفات يش ايدايذات حق، منشأ پ يظهور و تجل

ک يـان نکـه بـه عنـوين ايدر ع ي، صفت عدل الهييالت وجود صدران مطابق اصيند. بنابراهست وجود او

ان ذات همـعبارت از بلکه ، مستقل هنش قتيبرخوردار است، اما حق يت و وجود خارجيقت، از واقعيحق

 (.335ص ،1363 ،صدرالمتألهين) انده استيخاص نما يادر جلوهخود را حق است که 
، لهينصـدرالمتأيج اصالت وجود در انديشة کالمـي آيد که يکي از نتااز اين تحليل به دست مي

 کـه خـود او درارائة تفسير درست و روشن از مسئله عينيت صـفات الهـي بـا ذات اوسـت؛ چنان

شود صـفات خداونـد عـين ذات اوسـت، مـراد آن اسـت کـه باره تصريح دارد که اگر گفته مياين

دنـد؛ معنا به يـک وجـود بسـيط موجو صفات گرچه از نظر مفهوم متفاوت و متغايرند، ولي از نظر

 وجوب، وحـدت، علـم، قـدرت، عـدل، اراده وتعالي وجود ص ر  و در عين حال، زيرا ذات باري

ن اسـت حيات است. به تعبير ديگر موجود واجب، واحد، عالم، قادر، عادل، مريد، حـي و ماننـد آ
ــدرالمتألهين،  ــو، 57، ص3؛ ج617، ص2، ج1367)ص ــابراين 128-125، ص 6، ج1981؛ هم (. بن

دل الهـي عباري تعالي در وجود، متحد و در مفهوم متغايرند، فهم و تبيين چون صفات الهي با ذات

 تر قابل درک و اثبات است.نيز با مبناي اصالت وجود، بهتر و آسان
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 امکان اشرف ةقاعد. 2-5

در سـاحت ويژه هبـ -يعـدل الهـ مسـئلةن يـيکه مـا را در فهـم و تب صدرالمتألهين يفلسف ياز مبان يکي

 مسـئلةا بـ يصل فلسفان يا ةرابط يش از بررسياست که پ «امکان اشر »ة رساند، قاعدمي مدد -ينيتکو

 است.  ينه و مفاد قاعده الزم و ضروريشيل پيعدالت، تحل
 آن از شيپـ ترفيشر ممکن که است نيا بر دالّ( ترپست) نخس ممکن  وجود قاعده، نيا اساس بر

ه و در رفتـيامکان اشر  را بدون اخـتال  پذ ة، حکما قاعدصدرالمتألهينبه گزارش  .است شده موجود

و  قاتيتعل، شفادر  سيناابنو آورده،  سما و عالمن قاعده را در کتاب يا ارسطو .اندآثار خود مطر  کرده
کـرده و  اريسـن قاعـده توجـه بيـبه ا سهروردي، سيناابنگر آثار خود به آن استناد کرده است. پس از يد

ت عقـول، از آن در اثبـا حکمه االشـراق، حاتيتلو، مطارحاتخود از جمله  يهاکتاب ةباً در هميتقر

ف يصـل شـران قاعـده را يـا صـدرالمتألهينسته است. سپس بهره جه، ارباب انواع و امثال آن يمُثُل نور
در  ي(. و245-244ص ،7ج ،1981 ،صـدرالمتألهين) اد کـرده اسـتيـدانسته و از آن به عظمت  يبرهان

وجـود  شـر  در مراتـبان است که ممکـن ين قاعده ايمفاد ا»سد: ينويامکان اشر  م ةان مفاد قاعديب

ممکـن  ديـناچار قبـل از آن بابـه، خس موجود استارو اگر ممکن نيااز؛ خس باشداد قبل از ممکن يبا

 (.244ص )همان، «ز موجود باشدياشر  ن

ن المبـدن وعهـوع نقـدم صـدوراً م ـ» ن آورده اسـت:يچن يگريرا در عبارت دمفاد قاعده  صدرالمتألهين

ام مهـم از يند پچيادشده، توجه به عبارات  با (.232ص ،6ج )همان، «وجوداً ياألول فهوع نشر  ذاتاً ونقو
 د:يآمي دسته ن قاعده بيا

ف، يدوم، تقدم وجود اشر  بـر شـر؛ س استيف و خسياول، ضرورت وجود اشر  نسبت به شر

حسـب  خـود بـر ةسـتيسته و شايگاه بايدر جا يس؛ و سوم، جعل و وضع هر موجوديف بر خسيو شر

نکـه يندارد؛ چـه ا ياله ينيجز عدل تکو يين مطلب، معنا و محتوايش است، که ايخو ياستحقاق وجود

و شـرافت ، بلکـه يا تقـدم ارزشـيـشرافت ، نه قاعدهاين منظور از شرافت و خست، و تقدم و تأخر در 

امکـان اشـر   ةاساس قاعد (. بر323ص ،2، ج1386 ،يآمل يجواد است)رک: ينيو تکو يوجودتقدم 
جـاد عـوالم برتـر وجـود و مراتـب يکنـد پـس از امي اقتضـا يالهـ يني، عدل تکويدر قوس نزول هست

 يپـس نخسـت مبـاد» بپـردازد: ينيجاد نفوس و پس از آن به خلق اجسام تکوي، به ايموجودات عقالن

کننـد مي بازگشـت يمبـاد يرا کـه بـه سـو يوجود را ابداع نمود و سپس موجودات يةه و مراتب عالياول

عـت و پـس از يوجود در قوس نزول[ نخست عقل، سپس نفس، و سـپس طب ة]سلسل رايز جاد نمود...يا
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ز يـن يامکان اشر  در قوس صعود هسـتة (. مطابق قاعد180ص ،1346 ،صدرالمتألهين) «آن، ماده است

، سلسله وجود در قـوس صدرالمتألهينرا طبق نظر يد؛ زکرن ييرا تب ينيان و تحقق عدل تکويتوان سريم

وجود و مراتـب موجـودات  ةريا دايکند و گومي صعود به طور معکوس به مبدن و نقطة مقصود بازگشت

 د.پيماييند، مارا که به لحاظ شر  و کمال متفاوت يزند و منازل متعددمي خود دور بر

 -ينش موجـودات در مراتـب هسـتيـار وضـع و چيامکان اشر ، مع ةاساس قاعد بر صدرالمتألهين
بـه  «قـرب»ن مراتـب در قـوس نـزول و صـعود را يو علت شر  و کمال ا -ينيمالک عدل تکو يعني

ال در تر است، شـر  و کمـکيوجود به او نزد ةکه در مرتب يموجود ب هريترتنيداند. بدي ميتعالحق

جـود و وکه در  يوجود[ هر موجود ير نزولي]و س نشيآفر يدر ابتدا» گرير است. به عبارت دشتيب يو

شـتر اسـت و ياو در اختصـاص قـرب بـه حـق ب ةب و بهـريالوجود سبقت گرفت، نصصدور از واجب

از  ييدورتر است، بـه خـالص و رهـا واليکه از ه يوجود[ هر موجود ير صعوديبعکس در انتها ]و س

و  ينين قُرب و بُعـد بـه مبـدن، مـالک عـدل تکـويواقع هم )همان( و در «تر استکينزدآفات و شرور 
 گاه سزاوار خودشان است.يوضع موجودات در جا

 دسـت هبـ يامکـان اشـر  بـا عـدل الهـ ةقاعد ةو رابط صدرالمتألهينان يکه از ب يگريمهم د ةجينت
ن قاعـده، يـا بر پايـةاست؛ چراکه  ياع مادن نوع بودن انوي، و بهتريحسن بودن نظام هستاد، اثبات يآمي
ول، و عقـديگـر ن( و پس از آن بـه ي)صادر نخست به عقل اول يتعالاز واجب ير نزولي  وجود در سيف

را بـه  يادمـرو علـت انـواع نيارسد؛ ازي ميعت و اجسام ماديآنجا به عالم طب سپس به عالم مثال، و از
 هيـورت نوعنها هستند که صيا يعن؛ يدهندمي ليقول مجرده تشک، مدبرات در عالم مثال و عيب طوليترت

ر نظـام صـاد ون نوع ممکن، يد بهتريز باي  آنها نين فيشوند. بنابرامي د و اشر  شمردهننکميرا افاضه 
ت يـآ، معلـول و را مثـاليـن نوع خواهند بـود؛ زي، بهتريرو انواع مادنياحسن باشد. ازانظام بايد  از آنها

 يـةعع نويگـر، انـواع و طبـاي(. بـه عبـارت د107 ص ،7ج ،1981صـدرالمتألهين، ) ال هسـتندمراتب بـا
ناچار هرد، بـيت گئکه از حق نش يرند، و هر موجوديگمي تئنش يتعال، با واسطه از حقيموجودات ماد
 ت حُسن و بهاست.يگاه خود در غايدر مرتبه و جا

 يحرکت جوهر. 3-5

ــنظر ــراز مهم يکــي ،يجــوهر ة حرکــتي ــان نيت ــمتعال حکمــت يوجودشــناخت يمب  ابتکــارات از و هي

 آدم و عـالم جوهرة از ينينو و ايپو يفلسف نييتب انگاره، نيا پرتو در صدرا. آيدشمار ميبه صدرالمتألهين

 .پـردازدمي انسـان جمله از و کائنات همة انيبن در قراريب و ناآرام ينهاد اثبات به آن اساس بر، داده ارائه
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 در دائمـاً آنها اعراض تمام نيهمچن و هستند يحس که جهت آن از يحس جواهر تمام ه،ين نظرياية بر پا

 سـتين قائل يتيماه حرکت، ي. اساساً صدرا برا(196ص ،1346 ،صدرالمتألهين)تجددند  و حدوث حال

 حيصـرت و( 4ص ،4، ج1981 ،صدرالمتألهين) داندمي الوجوديجيتدر ئش وجود نحوة از عبارت را وآن

 يموجـود آن، منشأ که است يانتزاع و يعقل يامر بلکه ست؛ين يخارج موجودات از حرکت که کندمي

 (.284ص ،7ج همان،) شودمي خارج فعل، به قوه از يجيتدر صورت به وجودش که است يخارج
 خـود ذات در عـتيطب اگـر» :ن اسـتيچنـي، بر اثبات حرکت جـوهر صدرالمتألهين ةاستدالل ساد

 «اسـت محـال ثابت از ريمتغ صدور رايست؛ زين ممکن آن از حرکت صدور نباشد، تجدد و النيس يدارا

 (.324ص ،1375 ،صدرالمتألهين)

 وو ضـرورت تحقـق آن در جوامـع بشـري « عـدل»توان گفت نگرش صدرا به آموزة با اين مقدمه مي

 وي از وجـودعلم و اراده، نحـنفوس انساني بر مبناي حرکت جوهري نيز قابل بررسي است؛ چه از ديد او، 

ة و مظهري از مظاهر هستي است و چون انسان صاحب عقل، از موجودات ديگـر در ايـن دو صـفت بهـر
دميـان تر از خود در جنـبش و حرکـت اسـت، پـس آبيشتري دارد و بالطبع به سوي جايگاهي برتر و رفيع

ي کـه عـدل مطلـق اسـت، در تعـالهمواره در تحقق عدالت در نفوس خود و جامعة خـود بـه سـوي حق

سـاتر از اي شور و رسايي دارد و همواره در جنـبش بـه سـوي رولي از آن روي که هر باشنده»اند: حرکت

گان پذيرد. همگي باشـندخويش است، اين بهره دانستن و خواستن ]علم و اراده[، ايستا نيست و افزوني مي

 (.297، ص1373)پرتو، « جنبند، مياي که رساترين استبا اين شمار، به سوي تنها باشنده

 يرحرکـت جـوه يـةه را نظريـعدالت در حکمت متعال يوجودشناخت ياز مبان يکيتوان ين ميبنابرا
 يرابـ واليـت هيـاسـتعداد و قابل بـر يمبتنـ يساس نظر صدرا، حرکت جـوهراشمار آورد؛ چراکه بر به

م کـه تمـام يدانمـي ( و320ص ،1375 ،صـدرالمتألهين) متفـاوت و متعـدد اسـت يهارش صـورتيپذ

رت روير و صـييـر تغينقص خود همواره در س غلبه بر يند و برااکمال يجووموجودات عالم در جست

نـد تـا يآفرمي ات تـازهيـخداونـد در هـر آن تجل، سـتين ياله يدر تجل يبرند و چون تکرارمي به سر

و  ين فلسـفيـي، تبيجـوهر موجـودات حاصـل آورد. حرکـت يد برايد و کماالت جدينواقص را بزدا

طابق عـدل که م ن معناياست؛ به ا يو نفوس انسان يعدالت در عالم هست از تحقق مدام و مستمر يروشن
دون بـدارد، را ش شريت و استعداد پذيآنچه را که صالح يزيچ ، هريپرتو حرکت جوهر و در ينيتکو

 د.رسيکند و به کمال مطلوب ميافت مي  دريتبع

اصل معاد را که تحقق تام و کامل عدالت و بلکه ظهور عـدل  صدرالمتألهيننکه يه اتوجدرخور  ةنکت
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در  يتيجهـان رو بـه غـا ةاساس آن، هم را بريکند؛ زمي اثبات يخداست، در پرتو حرکت جوهر ييجزا

ات در آن جمـع باشــند يـغا ةکـه همــ يتيدارد تـا برســد بـه غـا يتيز غـايــتش نيحرکـت اسـت و غـا

نات وننزعلنا مععهـم الک تـاب يولعقد نرسعلنا رُسُلنا ب الب» يةر آي(. او در تفس244ص ،9ج ،1981 ،صدرالمتألهين)

و معقـوالت و  يق کلـيشـناخت حقـا يعن، ي( به چند امر مهم25 د:ي)حد «قومع النّاسع بالق سطيزان ل يوالم

 فـس اشـارهن يدر پرتو حرکـت جـوهر يويپست دن يد و بندهاياز ق ييکو و رهاياتصا  به کماالت ن
رورت و يدر نظـر او، صـ« قومع النّـاس بالق سـطيل»ن ي(. بنابرا275ص ،6ج ،1366 ، صدرالمتألهين) کندمي

کـه  يريبـا تفسـ -است ياز حرکت جوهر يکه حاک -ن قرائتياست. ا ير حق تعاليشدن  انسان در مس

 ان عـدالتيـدر ب يکـامالً مـرتبط و متناسـب اسـت. و، دهـدمي ن موضع از عدالت ارائـهيصدرا در هم

عِ الفَضىظئل يىلة متضىمنَّة لجميفضى يئة ٍتحصل به حُسن وجه النَّفس وهِىيالعدالة عبظ   عن هو» د:يگومي

(. 286-285 ص ،6 ج )همـان، «ءيعاَف بِه مقىدا ُ ال ىيمظ يزا  ألشتااكِهظ معه فيعبَّا عنهظ بظلمية... ويالخُلق

، آوردمـي نفـس را فـراهم ةچهر ييبايو ز ييکويت که ناس ياا ملکهيئت يتنها عبارت از هپس عدالت نه
ت انسـان تحقـق نخواهـد يرا بدون عدل، انسـانيدن به کمال است؛ زيار امور و راه رسيو مع «زانيم»بلکه 

 چهارگانه نخواهد گشت. يسفرها ينفس، قادر به ط يافت و در پرتو حرکت جوهري

ا راه يـ «قيطر»ر صدرا يبلکه به تعب ،لتيک فضيصرفاً نه ، عدالت يکرد حرکت جوهرين با رويبنابرا

 ٌ ي)العدالىةطرا يبىل هى» ن اسـت:يدن به کمال و سعادت راسـتيشدن و رس يو بستر حرکت انسان برا

 (.286ص ،6ج )همان، «نييقيا الحقيالكمظل والخ يإل يؤ،يم يمستق

 کتاب تکوين و کتاب تدوين( )انطباق وجودي کتاب نفس،. اصل تناظر مراتب وجودي انسان، جهان و قرآن 4-5

معتقـد  عربـيابنژه يوهم عرفا بيات و تعاليث و رواي، احاديانياز معار  وحگرفتن با الهام  صدرالمتألهين
تنگاتنـ  و  ياان آنها رابطـهيم که مروييبهورجهان، انسان و قرآن  يعني ياست که ما با سه وجود  محور

ق يحقـا ةر است که همـيانسان، عالم صغ يين نگرش از سويا رد. تماثل و تطابق وجود دارد يبلکه نوع
گـر يد ياند و از سوجمع شدهش در وجود يو اجمال يعالم که در خارج پراکنده و متکثرند، به طور کل

 نيـقت ديدگاه، حقين دي. در اندسته يکين دو، درواقع يرو حکم انيار است. ازيکب يز خود انسانيعالم ن
 يشود و همـه احکـام کلـيو از حکم آن دو خارج نم دريگميانسان و جهان قرار  فيز در ردي)قرآن( ن
، يينگر صـدراوحـدت ير رساتر، در تلقـيند. به تعبنکمي قيز تطبيآن ن ، برندبودپذير قيآن دو تطب که بر
 ةجامع است که همـ يند و انسان کامل، وجوديات اسما و صفات اويو تجل يموجودات کلمات اله ةهم
بـه  يموازات جهـان هسـتبه است که  يکلمات الهمجموعة و قرآن هم  انددر او گرد آمده يق هستيحقا
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 انيـرا نما يق جهـان هسـتيرا دارنـد کـه حقـا ي، حکم رموزيات قرآنيقت آينگارش درآمده و در حق
 يانـد کـه بـر خـدايرحمان يهافهيو صـح ياله يها، کتابيعوالم هست ةن نگرش، هميسازند. در امي
انـد کـه در انسـان، يات و مظاهر اسما و صـفات الهيعوالم، تجل ةقت هميحق کنند و درمي داللت يتعال

ــرآن صــورت د يصــورت ــه و در ق ــان نيخــاص گرفت ــر و در جه ــگ ــومي ــد ارفتهيپذ يز صــورت س ن
 يهستند کـه برخـ يطبقات ةمنزلبه يوجود يهان عوالم و نشئهي(. ا396ص ،4ج ،1366 ،صدرالمتألهين)
 (.424ص )همان، دارنداحاطه گر يد يرخبر ب

ن يعـ)انسـان( در  )قـرآن(، و نفـس ني)جهـان(، تـدو نين سه کتاب تکـوين در نگاه صدرا ايبنابرا

ز قـت ايه حقسـن يا يگر اشتراک و اتحاد دارند. برخورداريکديز با ين يو انطباق، در احکام کل يسازوار

 يدارا )قـرآن( نيطور که کتاب تـدوهمان يعنيست؛ ن احکام مشترک آنهايتراز مهم يکيظاهر و باطن، 

کتـاب  اسـت، يبـيغ يق و معـانيظاهر و باطن است که ظاهر آن همان الفاظ و عبارات، و باطن آن حقا

ا يـشـهادت  که ظاهر جهان همان عالم ،اندظاهر و باطن يز داراي)انسان( ن )جهان( و کتاب نفس نيتکو
ا يـا ملکـوت يـب يـاوست، و باطن جهان، عالم غ ين جسم مادعت است و ظاهر انسان همايمُلک و طب

 عالم مجردات است و باطن انسان، رو  مجرد اوست.

در  يات الهـيـدانـد، معتقـد اسـت تجلي مين تجليرا ع يتعالت حقيت و فاعليکه عل صدرالمتألهين

 انسـان بـه صـورت ينفسا ينيات تکوي، و در شکل آيبه صورت جهان هست يآفاق ينيات تکويشکل آ

ت، يـ؛ هرچنـد درنهانداافتهيقرآن تحقق  يبه صورت کتاب آسمان ينيا تدوي يات کعتبيکامل، و در شکل آ

 (.113ص ،2ج )همان، کندي ميع عوالم و موجودات را انسان کامل معرفيت جميغا يو
 ةشـيددر ان يعـدل الهـ ةاز آمـوز يقـين عميـيتوان بـه فهـم و تبمي زين يفلسف ين مبناياساس ا بر

 يق وجـودنظر به اصل تنـاظر و انطبـا با صدرالمتألهيننکه يح مطلب ايافت. توضيدست  صدرالمتألهين

ه و ي(، شـبي)جهـان عقلـ ريرا عبارت از مبدل شدن انسان بـه عـالم صـغ« حکمت»ن، يجهان، انسان و د

 ،1981 ،لمتألهينصـدرا) دانـديم يماد عالم از تجرد و اتيکل به احاطه اي ،(يني)جهان ع ريمطابق عالم کب

 گونـه آن عالم اگر و گرددمي قتيحق جلوة بلکه و قتيحق نةيآ انسان نگرش، نيا در (.22-20ص ،1ج

 بـا ريغص عالم قيتطب و شودمي عالم در عدل جلوة انسان پس است، عدل اساس بر شد،ياندمي صدرا که
 .گردد حاکم زين انسان وجود بر عالم، بر حاکم عدل و اعتدال  که رديگمي صورت يزمان ريکب عالم

 کـه اسـت شـهودي -عقالنـي ناب معرفت و حکمت پرتو در متعاليه، حکمت منظر از بنابراين

 سرتاسر بلکه و روحش که شودمي دگرگون و متحول ايگونه به تحصيلش فرايند در آن فراگيرندة
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 فالسفة و اشراقيون فا،عر از او تأثيرپذيري. گرددمي آن اعتدال و وجود عالم عيني تجسم وجودش،

حکـيم  انسـان که اربعه اسفار از سفر آخر همچنين. معناست همين مؤيد نيز جهت اين در گراعقل

 حرکـت بـه «حق با خلق در» حکيم که است سيري گردد،ميباز خلق سوي به حق با همراه در آن،

 خلـق سـر بـر را اعتدال و عدل ساية و سازد رباني و حقاني را -انساني جامعة -خلق تا پردازدمي

 (.246-245، ص1388اکبريان، )بگستراند 
( ن و قرآنگانه )جهان، انسارسد ايدة انطباق و تناظر وجودي حقايق سهعالوه بر اين به نظر مي

که بيان شـد، انارتباط نباشد؛ زيرا چنبي صدرالمتألهينبا تبيين مراتب و اقسام عدل الهي در انديشه 

ست و يني، در جهان هستي هر موجودي در جايگاه شايسته خود قرار گرفته ابه مقتضاي عدل تکو

 جـود داردگويد، بين عالم تکوين و وجود انسان و قرآن، تماثل و تطابق وگونه که صدرا مياگر آن

 وتـوان بـه تحقـق و سـريان عـدل اند، پس ميو همة اين حقايق، محکوم به احکام کلي و مشترک

ابعـاد  اقسام و ني و عالم وحياني )کتاب تشريع يا قرآن( نيز حکم کرد. بنابرايناعتدال در عالم انسا
تـاب کانطباق »گانة عدل )تکويني، تشريعي و جزايي( در حکمت متعاليه بر اساس اصل فلسفي سه

عدل بـر  ، تبيين عقالني نويني يافته، تفسير روشني از حاکميت«تکوين، کتاب تدوين و کتاب نفس

ن نتيجـه اي که انسان را به ايـدهد؛ به گونهگانه براي جويندگان حقيقت به دست مياين عوالم سه

است،  «نظام احسن»رساند که جهان هستي در پرتو عدل الهي، بهترين جهان ممکن و اصطالحاً مي

ن آفريـدة ، و انسـان بهتـري«الحـديثنحسن »تر و برهمين سياق، قرآن بهترين کالم و به تعبير دقيق

قيقـت است؛ چه اينکه بر اساس اصل يادشده، اين سه در واقع يـک ح« المخلوقيننحسن »يا الهي 
 وبيش نيستند. قرآن، صورت کتبي انسان و جهان اسـت؛ عـالعم صـورت تکـويني انسـان و قـرآن؛ 

آن  باألخره انسان، صورت نفسي عالم و قرآن اسـت. بنـابراين اعتـدال و ظهـور عـدل در يکـي از

 حاکميت عدل و اعتدال در همه آنهاست. مواطن، به معناي

 گيريجهينت

، و هينصـدرالمتأله ويـژه معنا و مفهوم عدالت نزد متکلمان و فالسـفه بـ ين پژوهش، ضمن بررسيا در

 يکالمـ ةن آموزيا يوجودشناخت ين مبانيترن صفات خدا، تالش شد تا مهمميا در يعدل اله يتبارشناس

تـوان در چنـد محـور ين نوشـتار را ميـا يهاافتـهين يتـرگـردد. مهم نييصدرا، استنباط و تب ةشيدر اند
 و خالصه نمود: يبندجمع
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جـه بـه تو ين، بـه معنـايو مقـوم نظـام تکـو يک اصل اساسيمثابه به صدرالمتألهينشة يعدل در اند. 1

هـا آن يهـا و اسـتعدادهات رسـاندن قوهيتمام مخلوقات و به فعل يوجود يهاتيها و ظرفيستگيشا

 عنوان شده است.

 يوجـود -يتعالواجب يو اضاف ياز صفات فعل يکيبه عنوان  -ينظر صدرا، نحوة وجود عدل اله از. 2

ي واقعـ يفاضافه را وصـ صدرالمتألهينرا يز است؛ يو رابط ين حال تعلقي، و درعيونه اعتبار يواقع
ه خـود، يإلل از مضـا منحـاز و مسـتق ينه به وجود ام؛ اداند که مصداقش در خارج وجود داردمي

 ي؛وابسته و ناعت يبلکه به وجود

ه نحـو حـاً و بـيکـه تلو-ي، سه ساحت از عـدل الهـصدرالمتألهين يريتفس -يبا کاوش در آثار فلسف. 3

  :دشن يياستنباط و تب -مورد اشارت قرار گرفته بود يمواضع مختلف از آثار و پراکنده در

ت آنهـا يـو قابل يسـتگيشا ةو کمال به موجودات به اندازافاضة وجود  ي؛ به معناينيعدل تکو الف(

  ؛حسن استاآن تحقق نظام  ةجيکه نت
ت يـظرف سعادت انسان متناسب بـا تـوان و ير همة احکام الزم برايتقر ي؛ به معنايعيعدل تشر ب(

ز ا يج مهمـيو نتـاساخته  مطر  يو باطن يعت ظاهريدر دو ساحت شرآن را )که صدرا  او يوجود

  ؛ه است(تگرفآن 

 ي؛فر و پاداش اخرويتناسب اعمال انسان با ک ي؛ به معناييعدل جزا ج(

و  يناختوجودشـ يبر اصول و مبـان يمبتن ييصدرا ةشيدر اند ين پژوهش اثبات شد که عدل الهيا در. 4

قـوس  )در دو امکان اشر  ةند از: اصالت وجود، قاعدان آنها عبارتيتراست که مهم يخاص يفلسف
ا يـ) انسـان، جهـان و قـرآن ي، و اصل تناظر مراتب وجـودي(، حرکت جوهريصعود هستنزول و 

 ن(.ين و کتاب تدويکتاب نفس، کتاب تکو ياصل انطباق وجود
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 .حکمت ،، تهرانياصفهانيحامد ناج حيق و تصحي، تحقنيصدرالمتأله يمجموعه رسائل فلسف ،1375ـــــ ، 

 .اد حکمت صدرايبن ،، تهرانيريق محسن جهانگيح و تحقي، تصحهيکسر االصنام الجاهل ،1381ـــــ ، 
Aristotle, 1952, “Nicomachean Ethics”, in Great Books, Encyclopaedia Britannica, vol 8 

Plato, 1974, “Republic”, in Great Books, penguin, vol 6 


