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 مقاله علمی پژوهشی

وجود تکوینی و اعتباری دین 
 جوادی آملی استاد دیدگاه از

 *محمدرضا اسدی                          ۱۱/۰۸/۱۴۰۱ رشیپذ خیتار  ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ افتیدر خیتار

یدی  -------------------------------   **فاطمه مؤ

 چکیده
 ؛تشده اس آن مطالب فراوانی مطرح دربارهمورد توجه پژوهشگران بوده و همواره مسـئله دین 

ین اساس بر ا در دسـترس بشر قرار دارد.غالباً به شـکل الفاظ اعتباری های دین آموزه از طرفی
وادی آملی استاد ج میان این دراند. معرفی کردهاعتباری دین را به عنوان امری گذشتگان غالباً 

. دین دتواند مانند دین منشأ آثار فراوان باشاند که امر اعتباری صـرف نمیشـده عنامتفطن این م
اند های تکوینی عبارتمســبوق و ملحوق به امور تکوینی فراوانی اســت. برخی از این پشــتوانه

ـاق بـا نظام تکوینی جهان و مراحل وجودی انســـان؛ انطباق احکام د  ین با مصـــالح و از: انطب
طلب م مفاســد واقعی امور؛ آثار تکوینی التزام و عدم التزام به دین در روح انســان و در محض،

که تنها اعتبار محض نیســـت، بلنه ،وجود اعتباری دین کنند و آن اینکهمیارائه تری را جدید
م قســیت یکتقســیم وجود به حقیقی و اعتباری  و وجود حقیقی اســتاقســام قســمی از  ،خود

مقاله حاضر ضمن شرح نظرات استاد در این دو زمینه  ت.فلسفی از جنس تقسیمات وجود اس
ــتن وجود رســد که ابعاد و لوازم نظریه حقیقیبا بیان چند مطلب انتقادی، به این نتیجه می دانس

 اعتباری دین چندان روشن نیست.

 دین، تکوینی، اعتباری، مصالح، مفاسد.واژگان کلیدی:

                                                      
 asadi@atu.ac.ir.  یگروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش *

 moayedi2006@gmail.com یدانشگاه عالمه طباطبائ یکالم اسالم یدکتر یدانشجو **
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 مقدمه

، ۱۳۷۷(دهخدا،  طریقت و شــریعت آمده ،صــبغه ،ملت ،معنای کیش دین در لغـت بـه واژه
مجموعه قوانین و مقرراتی است که از  ،شـریعت الرئیسشـیخ صـطالح از دیدگاهدر ا) و ۱۱۴۱۷ص

. شود جامعه انسانی تضمین بقای ،ناحیه خداوند توسـط جبرئیل بر پیامبر نازل شـده تا به واسطه آن
 ساناننظم سـیاسی مبتنی بر عدالت هدف شریعت است که به سعادت دنیوی و اخروی درحقیقت 

از او بودن انسان و نیاجتماعی از دیدگاه شیخ، عامل اصـلی پیدایش دین. بدین ترتیب شـودختم می
و  منجر به اختالفبشر وضع قانون توسط افراد  و چونبه قانونی عادالنه در زندگی اجتماعی اسـت 

تا همگان در برابر آن خضـوع کنند و آن همان شریعت است.  اسـت الزمقانون الهی  ،دشـونزاع می
ــاراتالعارفین کتاب البتـه ایشــان در بخش مقـامـات به ابعاد فردی دین نیز توجه کرده اســت  اش

 ).۴۴۳-۴۴۱تا]، صسینا، [بی(ابن
ماعی اســت و که انســان موجودی اجت آنجا از ت:معتقد اســ ســیناابنهمچون نیز  شــیخ اشــراق

یازمند ن و باید از دیگر افراد جامعه کمک بگیرد، کند برطرفخویش را  نیازهایتواند تنهایی نمیبـه
و چون عقول بشــر تنازع و د رجوع کن خود با دیگران به آنمعامالت و مناســبات تا در قانونی اســت 

جود داشته معینی و گذارقانون بلکه باید ؛دنگذار باشد قانوننتواننمیافراد انسـان پس  ،دنتکافی دار
او  هایروز معاد دهد و همه در مقابل دستور انذار به ،باشد که راه معینی را ترسیم کند و به وسیله آن

 کند همان شریعت استخاضـع باشـند و او کسی نیست جز فرستاده خداوند و مطالبی که بیان می
 ).۲۶۶-۲۶۵، ص۱۳۸۸(سهروردی، 
کند دین را قانونی الهی برای بقای اجتماع معرفی می شیخ اشراقو  سیناابنگاه همچون  مالصدرا

 :گویدمی ،تزکیه و تعلیم در ســایه دین اشــاره کرده امرگاه نیز به ) و ۴۲۲، ص۱۳۸۸(مالصــدرا، 
 شده از کتابشـریعت عبارت است از هرآنچه رسول آورده از کتاب و سنت و احکام فقهی استنباط

کند و آنها را تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت آنها با بندگان تکلم میاســطـه ورســول بـه  .و ســنـت
ـــدرا بدین ترتیب .دنمـایـمی دین را هم عامل بقای اجتماع و هم ســبب تزکیه و تعلیم فردی  مالص

 ).۴۸۵، ص۱۳۶۳(همو،  داندها میانسان
شأ من بوده، بشر هایموهومات و بافتهنیز وجود دارد که حاصـل  بشـریادیان برخی در این بین 
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بلکه خود عامل  ،تنها نقشی در سازندگی انسان ندارندنه و ستوا ...آن نیازهای روانی و اجتماعی و
 دین الهی اســت و از ،اما دین ســازنده که آرمان آن تعالی انســان اســت ؛دانپایانبروز اختالفات بی

مصداق  ،اندخوش تحریف شدهسـایر ادیان الهی در طول تاریخ دسـت ،جز دین اسـالم که به آنجا
ــازنده ــالم  ،واقعی دین الهی حق و س ــت. دین الدین مبین اس ــکل از  یهاس ــهمتش  ،بخش عقاید س

 .ستااخالق و مقررات 
 ساسا بر هستي جهان هايواقعیت و حقایق به اعتقاد و عقاید دین عبارت اسـت از: باوربخش 

ــت معاد، و قیامت نبوت، و وحي خدا، وجود به اعتقاد مانند توحید، ــایای این  و بهش دوزخ. قض
ی بین ادر هر قضــیه هتوضــیح آنک .با قلب انســان گره بخورد دقضــایایی اســت که بایبخش از دین 

عقد و گره وجود دارد که میزان استحکام آن به میزان اعتبار دلیل قائم بین  یکموضـوع و محمول آن 
ــت ــوع و محمول اس ــان التزام ع .موض ــیه پیدا کندبرای اینکه انس ه عقد و گر دبای ،ملی به مفاد قض
 .دهدخوردن عصاره قضیه با قلب است که عقیده را شکل میدیگری شکل گیرد و آن گره

ق اخال ،از نظر متکلمان شیعی .اخالق هم تعاریف متفاوتی دارد .دیگر دین اخالق است بخش
 گوید واعمال انسـان سخن می شـود که درباره فضـایل و رذایلاسـالمی به بخشـی از دین گفته می

کند و همچنین کیفیت تحصــیل صــفات خوب و فضــایل و انواع صــفات خوب و بد را بررســی می
در ارتباط با خدا یعنی  .۱: شودبخش مطرح می سهکند و در صفات زشت و رذایل را بیان می زدودن

ا مردم یعنی وظایف انسان در در ارتباط ب .۲ ...؛وظایف انسان در پیشگاه خداوند مثل نماز و روزه و
ــایر افراد جامعه که اخالق عمدتًا به ــودهمین بخش گفته می ارتباطش با س ارتباط با خود  . در۳ ؛ش

 .ارتباط دارد ...ل و دوری از رذایل ویکه به کسب فضا
دین در زمینه فردی و اجتماعی مثل  هایبخش ســوم دین احکام و مقررات اســت که دســتور

، ۱۳۸۷/ همو، ۴۱۴، ب، ص۱۳۸۹(جوادی آملی،  کندرا بیان می ...تعامالت اجتماعی و ،عبادات
 ).۲۷-۲۸الف، ص
تعارضــی با دخول  ،های عقاید و اخالق و احکامتقســیم دین به بخش قـابل توجه اینکه نکتـه

. به علم حاصـل تالش انسـان برای فهم عالم هسـتی و قوانین آن است .مسـائل علمی در دین ندارد
اند و موضوع هر علمی، آیه و مظهر خداست. قیده استاد، همه علوم از جهت موضوع، الهی و دینیع

اند، مثل علم تاریخ و یا عقلی. عقلی نیز اقســامی دارد: تاریخی -از جهـت روش نیز علوم یا نقلی
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تجریـدی (ریاضــیات)، عقل تجریدی (فلســفه) و عقل تجردی محض عقـل تجربی، عقـل نیمـه
روش عقلی و نقلی هر دو نزد دین معتبر و نتایج آنها حجت الهی اســت؛ بنابراین علوم نه (عرفان). 

ــتند (همو،  ــکوالر نیس ــوع و نه از جهت روش، س ). به تعبیر ۵۱۵-۵۱۴، ص۱۳۹۴از جهت موض
 عالم هستی وتوان گفت علوم که از جهت روش سکوالر نیستند، از جهت موضوعشان که دیگر می

چون بین فعل و قول  ون قول خداســت آهای فعـل خـدا و دین و آموزه ســت،برآن اقوانین حـاکم 
ــی وجود ندارد خداوند هیچ ــورتی توان همه علوم را درمی ،گونه تعارض که مفید قطع یا طمأنینه  ص

 ).۱۴۰، و، ص۱۳۸۹(همو،  اسالمی دانست ،باشند
الزم است قبل از  حاضـر، بررسی وجود حقیقی و اعتباری دین است، هموضـوع مقال هاز آنجا ک

 ورود به بحث، توضیحی درباره معنای امر حقیقی و اعتباری ارائه شود.
منطقی) -. اعتباری به معنای معقوالت ثانوی (فلسفی۱معنا وجود دارد:  چند یاعتبارامر  برای

ــت؛ یعنی مفاهیمی که نمی ــند و که مقابل مفاهیم حقیقی اس توانند هم در ذهن و هم در خارج باش
اعتبار در مقابل اصالت و امر اعتباری در این حالت به چیزی . ۲و مصداقشان عینیت ندارد.  مفهوم

ــیل که تحقق و تأثیر آن ب ؛شــود که تحقق و تأثیر آن بالعرض اســتگفته می ذات لادر مقابل امر اص
ــت ــتقل و فی اعتباری به .۳. اس ــه ندارد و وجودش ربطی و معنای چیزی که وجود مس ه غیرفینفس

منظور تحصیل اهداف و اغراض عملی در زندگی  مفاهیمی که به. ۴ .ها و روابطمثل نسبت ،سـتا
اعتبارکننده در امور اعتباری یا . کندشود و بر آنها تطبیق میانسـان به موضـوعات خاصـی حمل می

 که در مواردی شرع و عرف و عقال نظر یکسانی دارند و در برخی موارد شـرع اسـت یا عرف یا عقال
دسته  دوامور اعتباری را به  جوادیاستاد ). ۱۴۷-۱۵۱، ص۱۳۷۹(ملکی اصـفهانی،  اختالف دارند

 :کندتقسیم می
ــت .۱ ــم از جایگاه. اعتباری محض که چیزی جز اعتبار اعتبارکننده نیس  ،اریاعتب امور این قس

 هکنندفرضکه بدون فرض  آنجا شود و ازوهم و خیال است و به آنها وجود وهمی یا خیالی گفته می
مثل  ؛دشــوبه آنها امور اعتباری گفته می ،و اعتبـار اعتبـارکننـده از هیچ حقیقتی برخوردار نیســت

ــته امور اعتباری، یا دریای جیوههای غوالن نیش ــان یافت می. این دس  ؛شــونددر حوزه حیات انس
دلیل وابســتگی که به اعتبار ه و بشــوند آن امور هم اصــًال مطرح نمی ،طوری که اگر انســان نباشــد

 .قابل تغییرند ،ان گوناگون دارندعتبرم



 

 

کو 
ود ت

وج
 ینی

بار 
اعت

و 
 نید ی

ز د
ا

ی
گاه

د
 

واد
 ج

تاد
اس

 ی
 یآمل

 ٣١ 

ــته دیگر از امور اعتباری اموری  .۲ ــتدس ــتوانه تکوینی دارند اس ــتاد،به عقیده ا. که پش مر ا س
ر به خالف آن ام ؛محکوم به امر خارجی و حقیقی است ،اعتباری که از تکوین و خارج پشتوانه دارد

 .بهره استبیحقیقی  اعتباری که از پشتوانه
امر تکوینی و حقیقی شــامل موجوداتی اســت که عمل اختیاری انســان در بود و نبود آنها  اما

بایســت علل خاص آن میبرای تحققش های خاص تکوینی اســت و معلول علتو  دخالتی ندارد
 نندهکضنظر از فرض فر دیگر امور حقیقی قطع عبارت به ...مثل آســمان زمین و؛ موجود باشــد

معتبر  و هرگز با فرضیابد می را آن اعتبار بدون عاِلم نفس حقیقت دارند و دارای نفسـیتی هستند که
 شود.میعوض ن

ین در کنند: تعالیم دیمطرح م بودن دین را این گونهمسئله حقیقی یا اعتباری جوادی آملیاستاد 
ای تکوینی ههدر انجام، از پشــتوان هدر آغاز و چ ه، چهای عقاید، اخالق، حقوق و فقهبخش همـه

/ ۲۳۸، ب، ص۱۳۸۷برخوردار اســت؛ لـذا با امور اعتباری صــرف مغایرت دارد (جوادی آملی، 
اسـاس تصـور موجودی که بیی، منظور از وجود اعتبار هتوضـیح آنک). ۲۴۶، ب، ص۱۳۸۸همو، 

 یرعتبار اگر غا بلکه یست؛ن است،انسـان حاصـل توهم و تخیل و رود دلیل از بین میشـود و بیمی
نهی  و مثل اعتبار ریاست که سبب نفوذ دستور و امر ؛منشأ آثار فراوان اجتماعی است ،شرعی باشد

م ، هبر برخورداری از آثار فراوان اجتماعی عالوهباشد، شـرعی  و اگرشـود در جامعه میرئیس فرد 
، د، ۱۳۸۹اســت (همو،  آخرتو آثار تکوینی در دنیا  به حوقملهم های واقعی و مســبوق به مالک

 ).۳۲۴ص
از امور  ،نداواقعیتبی یایشــان در وهلـه اول بـا تفکیـک دقیق امور اعتبـاری محض که امور

ور امر واقعی و متمایز از ام ،ش به واقعیاتلحوقیتیت و مبوقدلیل مســه دین را ب ،مند از واقعیتبهره
عنوان موجود  از دین به ،تشکیک وجوداصل و در مرحله بعد با استمداد از  دانداعتباری محض می

یاد کرده و دین دردســترس را  ،اســت تکوینومراتـب که مراتبش متناســب با مراتب نظام ذواقعی 
 فتهگدلیل قیاســش با مراتب باالتر به آن اعتباری ه کـه تنها بکنـد عنوان میترین مراتـب دین پـایین

 .شودمی
 ،اندبودن دین چه دیدگاهی داشــتهیقی یا اعتباریاینکه گذشــتگان در مورد مســئله حقدرباره 

 رایب ؛ین مطلبی در آثار گذشتگان مورد توجه نبوده استچن اساساً  ست کها ها حاکی از آنبررسـی
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ــلوک و دیهم به بعد فردی و هم اجتماعی  الرئیسشـــیخمثال  ن پرداخته و ایمان به خدا و ســیر و س
ــعادت و ه را را، در پرتو تعالیم دین حیات معنوی ــان به مدارج عالی میس داند و نجات و عروج انس

ــرورت جعل قانون الزم حال به این  این با ؛پردازدجرا برای اداره جامعه میاإلدر بعد اجتماعی به ض
 .خوردنیز مطلبی در این زمینه به چشم نمی شیخ اشراقدر آثار . مسئله ورود نکرده است

ــدرااما  ــتقیمًا به بح مالص بودن دین نپرداخته، در آثارش مطالبی ث حقیقی یا اعتباریاگرچه مس
دین حقیقتی  گذارد. در باور اوبودن دین صــحه میوجود دارد کـه بر اعتقاد او به حقیقت ذومراتب

 هک آن شود تا باالترین مرتبهحرکت انسان که از عالم طبیعت شروع می است و پایانبیو  ناپذیرزوال
، ۱۳۶۳(مالصــدرا،  گیردهمگی در مســیر دین صــورت می ،شــوددر عالم آخرت حاصــل می

 ).۴۸۶-۴۸۵ص
تلف مراتب مخ بهپردازد؛ مثل آنجا که میدینی  هایگزاره بودنمسئله واقعی به یا مثًال در مواردی

ت قرآن از ظاهر کلما هزبان قرآن زبان رمز و اشــاره اســت و آنچ گوید:یکنـد و مقرآن اشــاره می
و ت اسواطن متعدد بومراتب و دارای ذبلکه قرآن حقیقتی  ؛تمام معنای آن نیسـت ،شـودفهمیده می

(همان،  های قرآنی در عوالم مختلف وجود داردبنابراین محکی گزاره است؛ از عالم باال نزول کرده
 ).۸۲و  ۳۹-۴۰، ۲۲، ۱۴-۱۰صص

ــد درباره ری که آثا باید گفت قالهدر مورد تحقیقات مرتبط با این م ــالح و مفاس دین  ماحکامص
ودن بهمچنین آثاری که به واقعی ،کندآثاری که مراتب وجودی قرآن را بررســی می یاکند می بحث
گشــا توانند در حوزه بررســی وجود حقیقی یا اعتباری دین راهمی... ورزد وتأکید می یهای دینگزاره

 .باشند
لذا  ؛مختصر است ،کندرا مطرح میبودن دین یا اعتباری حقیقیبیان استاد در مواردی که بحث 

یق تکوین و تطب هارگانهحاضر ابتدا در چند محور مثل بررسی عوالم چ ه. ما در مقالنیاز به شرح دارد
 و فطرت و دین هآن با دین و ســیر وجودی انســان، بررســی مصــالح و مفاســد احکام، بررســی رابط

کنیم. های تکوینی دین را مطرح میات انسانی و... بحث پشتوانهبررسی آثار ملحوق به افعال و ملک
ا مطرح وجود دین ر هحقیقی و اعتباری و تسری آن ب هایشان در باب تقسیم وجود ب هدر پایان نظر ویژ

 کنیم.و درباره آن مطالبی را بیان می
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های حقیقی دینبررسی پشتوانه. ۱

 الف) مراحل نظام تکوین

این  .نهفته اســت مرحله چهاردر ورای همه امور ظاهری عالم  معتقدند جوادی آملیاســتـاد 
ه عالم طبیعت ک .عقل و لقاءالله ،مثال ،ترتیب قوس صـعود عبارت است از عالم طبیعت مراحل به

ــتنازل ــتی اس ــت و ه، حاوی مادترین درجات جهان هس به عالم مافوق خود  و کیفیات و مقدار اس
 و مقدار و برخی کیفیات دیگر هست ،ولی صورت ،ه در آن ماده نیسـتعالم مثال تکیه دارد ک یعنی

ــن از این مرحله  تر و باطل و اختالف کمتر اســت.چون خلط با ماده وجود ندارد، حق در آنجا روش
وجود  جاحجم و ســایر کیفیات مثالی در آن ،مرحله عقل و مجردات عقلی اســت که ماده ،بـاالتر
 هاست کمرحله لقاءالله  عالم تکوین، مرحله نهایی .لص اسـتحیات خا و آنجا حق محض .ندارد

ســت و خدا یهای کامل و اولیانســاناسـت و این مقام، مختص ا هیهمقام تجلی اسـما و صــفات ال
حضور دیگر عالم سه ضـمن حضـور در عالم طبیعت در همه ایشـان بر اثر شـدت عبودیت قادرند 

ــند ــته باش ــتاد ۲۷۷-۲۷۶، ب، ص۱۳۸۸همو، / ۹۵-۹۷، ج، ص۱۳۸۷(جوادی آملی،  داش ). اس
 گوید:دربااره کیفیت عوالم چهارگانه می جوادی

د (نظم و ترتیب) کیفّیت  يمسـتکف و ناقص از که اسـت این یادشـده مراتب چینش و َنضـْ

 گارپرورد سوي به انسان سیر چگونگي مراحل، این. شودمي ختم تام فوق و تام به و شروع

ــیر کند؛مي تبیین را ــان که ايواقعي و حقیقي مس ــالك انس  دیگري، از پس یکي باید س

 مراحل این خصوصیت .یابد دسـت الهي لقاي یعني آن نهایت به تا کند طي را آن مراحل

 هک ايگونه به است؛ مرتبط هم به کامالً  و ندارد راه آنها در انقطاع و گسیختگي که است آن

 قهرقی دارد، قرار پایین در که ايمرحله هر و است پاییني مرحله حقیقت باالیي، مرحله هر

ــعیف و ــدهض ــت مرحله ش ــتقیم راه یك اینها. باالس  هیچ که کندمي مبّین را تکویني مس

َتي َهْل « فرمایدمي این باره در خداوند. نیسـت موجود آن در شـکافي
َ
 ِحیٌن  اِإلنَساِن  َعَلي أ

ْهرِ  ِمَن  ْیئاً  َیُکن َلْم  الدَّ  نبود، ذکرکردني چیزي ابتدا در انسان یعني )؛۱(انسـان: » َمْذُکوراً  شـَ

ــورت به را او بعدها ــوي به تو که آموختیم او به گاهآن درآوردیم، ذکرکردني چیزي ص  س

َها« حرکتي؛ در شــتاب با خود پروردگار یُّ
َ
اُن  َیاأ َك  اِإلنســَ َك  ِإَلي َکاِدٌح  ِإنَّ  »َفُمَالِقیهِ  َکْدحاً  َربِّ
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 در پروردگار مالقات به دســتیابي که دهدمي نشــان »کدح« واژه در ). دّقت۶ (انشــقاق:

 عالم به طبیعت عالم از اگر. شــودمي محقق ناگســیخته و غیر منقطع مســیري و راه قالب

 لقاي به عقل مرحله از یا داشت وجود عقل شـکافي عالم و مثال عالم بین یا نبود راه مثال

ــیخته و منقطع راهي الهي،  دیگر ايواژه بود الزم بلکه ،»َکاِدٌح « فرمودنمي قرآن بود، گس

ــتعمال ــود اس ــتیم روروبه تکوین عالم در نظامي با پس .ش  و مرتبط هم به کامالً  که هس

 گيچگون تبیین براي کریم قرآن. اســت یکدیگر رقیقه یا حقیقت یك، هر و اســت مربوط

ــبت مراحل این ارتباط  تریینپا عاَلم تدبیرکننده را باالتر و برتر عالم موجودات هم، به نس

 امکان جهان موجودات همه نیز و است کرده تعبیر »امر مدّبرات« به آنها از و کرده معرفي

لم« ،»ســاجد« ،»مســّبح« -پایین و باال از اعم- را  ذات( خود آفریدگار »طائع« و »ُمســْ

 به- ترنازل موجودات بر هستي عالم باالي و برتر موجودات بنابراین. داندمي) الهي اقدس

 موجودات به نســبت پایین مراحل موجودات و دارند تدبیري و ِعّلي اشــراف -خداوند اذن

 نظام مختلف مراحل و اجزا ارتباط چگونگي ترتیب، همین به و دارند معلولي تشّرف برتر،

 حکممست ملکوتي، ايصبغه که آیدمي دست به یادشده مطالب از .شـودمي تبیین تکوین،

 که- امور از بسیاري وراي در اساس، این بر و اسـت پوشـانده را جهان سـراسـر مرتبط، و

 مقوی هايپشتوانه و حقایق -کنند تلقي صوري و ساده را آنها هاانسان بعضي است ممکن

 باشــد، داشــته الهي جنبه که را چیزي هر و دین که روســت این از. اســت نهفته تکویني و

 وجود حقیقي امور اعتباري، ظاهر سوي آن در بلکه کرد؛ خالصه ظواهرشان در تنها نباید

 مه حقوق و فقه اخالق، اعتباري امور یعني است؛ اعتباري امور تکویني پشـتوانه که دارد

، ۱۳۸۷تکویني (همو،  کیفر و پاداش به ملحوق هم و است تکویني هايمالك به مسـبوق

 ).۹۷-۹۵ج، ص

 وجود انسان و دینب) تطبیق مراحل نظام تکوین بر 

حقیقت آن با مراحل  ،شـکل اعتباری عالم وجود است دین اگرچه جوادی آملیبه عقیده اسـتاد 
بدین  .توان دین را تفسـیری برای عالم وجود دانستکه می طوری به ؛ق کامل داردبینظام تکوین تط

بلکه  ،اشدشده ب ای تنظیمترتیب دین قواعد و قوانین اعتباری صـرف نیسـت که بدون هیچ پشـتوانه
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ــتوانهاز ن آتمام اجزای  ــتحکمهای پش ــت (همو، تکوینی  مس -۹۹، الف، ص۱۳۸۸برخوردار اس
۱۰۰.( 

ــد،بنا بر آنچه درباره بهره را چیزی  دین و هر مندی همه موجودات از مراحل نظام تکوین ذکر ش
 ،ریاهر اعتباووی ظس بلکه در آن ؛نباید تنها در ظواهرشان خالصه کرد ،که جنبه الهی داشـته باشـد

ام دین حقیقتی است اعال که از مقباشد. میکه پشتوانه تکوینی امور اعتباری  اسـت اموری حقیقی
ــورت تجلی مرتبه نزول آن به ،کرده نزللدن ت ــت؛ای ص یعنی دین مراتبی دارد که هر مرتبه از آن  اس

ــتگی کامل به مر ــت  مرتبه دین مرتبه طبیعی :ه مافوق خودش داردتبوابس ه در عالم کاعتباری آن اس
ال در عالم مث هکای مرتبه و قرار داردای اســت که در عالم مثال وابســته به مرتبهو طبیعت قرار دارد 

 ،در عالم عقل است ای کهمرتبهاسـت که در عالم عقل است و ای مرتبهمسـبوق و متکی به  ،اسـت
بی و بارگاه الهی اسـت و آن از مخازن غیب الهی  ،در آنجاست هک متکی به وجود دین در صـقع ربو

ُلُه ِإَالّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم  : «فرمایدقرآن می است. نازل شده ِإْن ِمْن َشْيٍء ِإَالّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنِزّ (حجر: » َو
صورت اعالی آن در  ،و با تنزل دین به را داردن مرتای صـورت خاص آوجود دین در هر مرتبه). ۲۱

 ).۲۷۵-۲۷۶، د، ص۱۳۸۸(همو،  ماندمرتبه خود باقی می
های دینی اســت که محکی گزاره ،های حقیقیبرخورداری دین از پشــتوانه هاییکی از مؤیـد

ــطالح امور به ــت.تکوینی  یاص ــتاد  اس ــترس جوادیاز نظر اس  امری اعتقادی و ،اگرچه دین دردس
 وقتی . به عقیده ایشانهایی تشـکیل شـده که حاکی از حقایق وجودی اسـتاز گزاره ،علمی اسـت

 ،ها جزء علوم دینی استاگرچه گزاره ،»بهشت و دوزخ وجود دارد«و » خدا وجود دارد« :گوییممی
ــت و دوزخ و ــت ...محکی آنها یعنی خدا و بهش ــنخ وجودها و حقایق  ؛دین نیس ی بیرونبلکه از س

ــت  ــت (مراتب اس که در عالم طبیعت یا عالم مثال یا برزخ یا عالم عقول یا قیامت کبری موجود اس
ــتن محکی گزارهه و ب )باالتر دین ــت که میدلیل وجود واقعی داش توان آنها را از طریق های دینی اس

ای لیقهامور س ،ال آنچه در حوزه باورهااِ و ،برهان عقلی یا مشاهده شهودی یا تجربه حسی اثبات کرد
کند و همگی از لوازم و آثار از حوزه نفس انسان تجاوز نمی ،گیردقرار می ...رسوم و و فردی یا آداب

ــل ندارد ( ــت و ارتباطی با مثال منفص ــل اس ، ۱۳۸۷/ همو، ۱۹-۲۰، و، ص۱۳۸۹همو، مثال متص
 ).۱۸۲الف، ص

انسان  سیر تکوینی .تسوی لقاءالله اسه دهنده سـیر تکوینی انسان بمراحل تکوینی دین نشـان
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ــیدن به لقاءالله  یکدر  ــیر حقیقی و تکوینی تا رس ــورت میمس ــان موجودی دوبعدی ص گیرد. انس
جهان با تمام عناصر مادی  :اکثر فالسفه اسالمی معتقدندهای مادی و مجرد دارد. اسـت که ویژگی

البته این حضور اوًال بدون کثرت و به شکل  ؛نحو بالقوه در انسان موجود است و حقایق مجرد آن به
ــکل عقالب ــمانی بلکه به ش ــاطت و ثانیًا فاقد ویژگی مادی و جس ــت نیس ی این ویژگی در ابتدا .اس

ند و کبر کل عالم احاطه پیدا می ،حدوث نفس انسـانی بالقوه اسـت و انسان با طی مراحل عبودیت
به انسـان است و هیچ موجود دیگری قابلیت این ویژگی منحصـر  .این همان مقام خلیفةالله اسـت

 .شدن به عالم صغیر و نیل به مقام خالفت الهی را نداردتبدیل
ــدرابه عقیده  ــمانی مالص ــان جس ــتةالحدوث و روحانیةانس ــت  ؛البقاس ا ب کهیعنی حقیقتی اس

ماده حرکت انسان از  کند.اشـتدادی، مسـیر عالم ماده تا عالم قرب الهی را سیر میحرکت جوهری 
پس و ســو حیوانی به مرتبه عقل  ینبات ،راتب حســیم ســرگذاشــتنپشــت شــود و باصــرف آغاز می

ــدلقاءالله می ــان در هر  .رس ــب با همان  ،از این مراحل یکوجود انس ــت؛ یعنی مرتبهمتناس در  اس
 در ،کندنحو تجرد وهمی حیوانی پیدا می یکدر مرحلـه حیوانی  ،مرتبـه طبیعی حکم مـاده را دارد

لله اءکردن مراحل بندگی و عبودیت به مقام لقارســد و بـا طیرتبـه عقالنی بـه ادراک کلیـات میم
 ترتیب انسان در تمام عوالم چهارگانه بدین آورد.رسـیده، ویژگی متناسـب با آن مرتبه را به دست می

د از یبلکه لحظه به لحظه صورتی جد ،عبور انسان از این مراتب به شکل دفعی نیستکند. سـیر می
ــورتی را رها  مالصــدرا. گرددکند و نوع جدیدی میعوالم باال دریافت می ــان ص ــت انس معتقد اس

لبس نه  نشیند (لبس بعد ازکند تا صورت جدید را بپذیرد؛ بلکه صورت جدید بر صور قبلی مینمی
 ).۳۱۱-۳۰۹، ص۱۳۸۸لبس بعد از خلع) (مالصدرا، 

ابتدا  ،ندکنمطرح می »کیفیت تعلق نفس به بدن«در مطلبی که تحت عنوان  جوادی آملیاســتاد 
کنند که یکی معتقد است نفس انسان را در این زمینه مطرح می مالصدراو  ءاشـراقیون و مشا اتنظر

ــراقیون) از بدن موجود بوده و پیش دارد حقیقتی قدیم ــان را در عین  (اش و دیگری پیدایش نفس انس
الحدوث ةکه معتقد است نفس انسان جسمانی مالصـدرانظر  و (مشاء) داندا بدن میزمان بتجرد هم

و در هر آن  کندر اثر حرکت جوهری مســیر بین مادیت و تجرد را طی میبالبقاســت و ةو روحـانیـ
ی را دگرگونی عمیق مالصدرای شیرازینظر « گوید:پذیرد و سپس میصـورتی را روی صور قبلی می

، ۱۳۸۴(جوادی آملی، » تفکر اشـراقی و مشایی طرحی نو درانداخته است دوراز باعث شـده و بر ف
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 ).۳۱۹الف، ص
. کندنیل انسـان به مقامات عالی، مرهون حرکت او در مسـیری اسـت که دین برایش ترسیم می

های دین با حقایق وجود انســان و جهان آموزهو  مراحل دین منطبق بر مراحل وجودی انســان اســت
ســازنده هویت  ،احکام و حقوق ،اخالق ،های دین اعم از عقایدهمه بخش. ل داردهماهنگی کام

غایت  ه مبدأ اولیه او وئلبه مس دبای ،شودهر قانونی که برای انسان در نظر گرفته می .باشدانسـان می
 یعنی همه باید و نبایدهای شرعی باید مبتنی بر بود و نبودهای تکوینی ؛اش توجه داشـته باشدنهایی

 .انسان باشد
 شود؟ای از سیر وجودی، مخاطب مستقیم دین میانسان در چه مرحله

 ج) آغاز انسانیت (فطرت)

رسد که در آنجا ای میانسـان در سـیر جوهری خود از جسـمانیت به سـمت روحانیت به مرتبه
کند و آن مرتبه فطرت است. فطرت از دیدگاه استاد عبارت است از: عنوان انسـانیت بر او صدق می

گاهانه انسان به علت غایی« گوید: می جوادی). استاد ۲۶۵، ب، ص۱۳۸۴(همو، » ربط وجودی آ
ــیر  . کندای وجود دارد که انســان قابلیت دریافت مقام انســانیت را پیدا میعودی مرتبهصــدر این س

حیوانی.  مرحله به نباتی از و شودمی وارد نباتی به جمادی مرحله از خود جوهری حرکت در انسـان
اما تجرد انسانی در  ؛کندوهمی و حیوانی پیدا می ،نحو تجرد ضعیف خیالی یک حیوانی مرحله در

ه اولین چیزی ک . اگرچه نفس انسانی در این مرحله بالقوه است، ادراک دارد.این مرحله بالقوه است
ــت و اگر ههمان حقیقت واقعیت مطلق ،کندفهمد و به آن گرایش پیدا مینفس در این مرحله می  اس

چه نفس هر .کندصورت ضعیفی فعلیت پیدا می فطرت او به ،در این مرحله به مقام انسـانیت برسد
و  شهود نفس از حقایق ،رسد و نتیجه آنانسانیت از قوه به فعلیت می ،در حرکت جوهری پیش برود

های عملی او از باید و نباید است که همان فطرت است نبود و گرایش و و از بودهای علمی اگزارش
ــتری پیدا می ــیر جوهری خود که از موجود  .کندو این فطرت فعلیت بیش ــان در س بدین ترتیب انس

 .جا فطرت است همان ،شودبه اولین مرحله انسانیت که وارد می ،شودمادی شروع می
ــت که انســان در ســیر وجودی از اینپس اش به مرتبه فطرت که همان اولین مرتبه انســانیت اس



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۵
 /

ییز
پا

 
۱۴

۰۱
  

٣٨ 

اولین گزارش فطرت  .گزارش دهد و به اموری گرایش و تمایل پیدا کند یتواند از امورمی ،ورود کرد
ای یعنی زنده ؛انسان حی متأله است ،جوادیبه تعبیر اسـتاد  .از خدا و اولین گرایش او به خداسـت

ری گزارش از خدا نظدر بعد  ،در الوهیـت پروردگـار ذوب شــده و با فطرت الهی خود اســت کـه
طری ف هاین حیات متألهان .دهد و در بعد عملی گرایش به او دارد و این فطرت تغییرناپذیر اســتمی

 ).۲۰۴-۲۰۳(همان، ص کندانتها دارد و تا رسیدن به مقام خالفت الهی صعود میسیر بی
مقوم درونی همه  .های آن همچون رابطه آب با گیاه تشنه استبا دین و آموزه رابطه فطرت انسان

چیز  یکدهد هم ها فطرت خداخواهی است و مقوم بیرونی که پاسخ نیاز درونی انسان را میانسـان
 ،آب اگرچه بیرون از گیاه است ،شود آب مقوم گیاه استوقتی گفته می .اسـت و آن دین الهی است

ــان اســتطور وقتی می همین .حیاتی نداردگیاه بدون آن   یعنی حیات حقیقی ،گوییم دین مقوم انس
 ،دیگر انسانی که فقر محض در برابر خداست عبارت به است؛انسـان در گرو فهم دین و عمل به آن 

-۱۵۷د (همان، صتواند فقر خود را برطرف نمایتنها با اســتمداد از او و تبعیت از دســتوراتش می
۱۵۸.( 

عوامل شکوفایی فطرت عبارت است از علم و معرفت در گردد. بب شکوفایی فطرت میدین سـ
توان هم می یعنی ؛کنداین مســائل را فراهم می دویعقـل نظری و تزکیـه در عقل عملی و دین هر 

همان، ( علوم و معارف فراوانی را از دین کسب کرد و هم در سایه تعالیم دین به تزکیه و تقوا پرداخت
 ).۳۲۴-۳۲۳ص

 ،وستیدعلم ،گرایش به پرستش ،جوییحقایق فطری مثل حقیقت مؤید این مطلب آن است که
همگی در دین  ...میل به کرامت و ،میـل بـه جاودانگی ،دوســتیزیبـایی ی،طلبنیـک ،طلبیکمـال
 .های انسان استها و خواستیعنی دین منطبق بر نیازها و گرایش ؛های مناسب خود را دارندپاسخ

که قرآن کریم دین را همان فطرت معرفی  برقرار اســت میـان فطرت و دین چنـان رابطه عمیقی
یعنی حقیقت قرآن و عترت و سایر )؛ ۴۰(یوسف: » ذلک الدین القیم« :فرمایدکه میچنان ؛کندمی

یگر اگر د تعبیر به؛ قرآن و عترت و کتب آسمانی ،فطرت است و حقیقت فطرت همان کتب آسمانی
ر شود و اگبه شـکل مقررات دینی ظاهر می ،خواهد صـورت اعتباری شـرعی به خود بگیردفطرت ب

بدین ترتیب مقررات اعتباری دین  شد.همان فطرت خواهد  ،صـورت تکوین درآید مقررات دینی به
تباط در ارانســان های تکوینی آینده فطرت دارد و از طرفی چون با واقعیتبه نام پشــتوانه قوی  یک
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ند و روشن کگذشـته و آینده انسان ارتباط برقرار می در واقعیت دوکه بین  اسـتمثابه پلی  به اسـت،
لیل د هب .تواند خودش اعتباری محض باشدنمی ،امر حقیقی استدو  است که چنین امری که رابط

ف ربلکه انسان به دین مش ،شودهای دین بر انسان تحمیل نمیآموزه تنها، نهرابطه وثیق فطرت و دین
 ).۲۷۵، ب، ص۱۳۸۸گردد (همو، و پذیرش دین سبب شرافت او می گرددمی

ــتاد  ــود و اینبه آن می حوقمعتقدند دین آثاری حقیقی و تکوینی دارد که مل جوادی آملیاس  ش
صــورت ثواب و  شــود و درنهایت در معاد بهآثار ابتدائًا در روح انســان عامل و متخلق پدیدار می

صـورت حرکت اشتدادی  سـیر انسـان به. گرددمتبلور می حقیقیدوزخ  عقاب تکوینی و بهشـت و
روح  ربهای دین را تأثیر آموزه، دین باشد هایجوهری است و هر اندازه انسان بیشتر عامل به دستور

 و ستیدونوع ،آزادگی ،همت بلند ،صفاتی مثل تعهد اخالقی و انسانی کند.خود بیشتر احساس می
ــت که ــاوات همگی آثار تکوینی و حقیقی اس ــتور مس ــان عامل  هایاز تقید به دس دین در روح انس

روح انســان را در همین دنیا  ،دین و گناه هایهمین صــورت سـرپیچی از دســتور به .کندرسـوخ می
 .سازدمی ناامیدی و اضطراب ،مثل غفلتناگواری خوش آثار تکوینی دست

هرچه  د.گیردین در قیامت نیز صور تکوینی مجسم به خود می ایهامتثال و عدم امتثال دسـتور
همگی آثار  ،های آنهای آن و از جهنم و عذاباز بهشت و نعمت ،رسددر عالم دیگر به انسـان می

های بهشتی نعمت :معتقدند جوادی آملیاستاد . تکوینی و غایت افعال و اعمال خود انسـان اسـت
ــول عملکر ــل محص ــابه آنچه در عالم طبیعت  ...گیاه و زنبور وو  د طبیعی گلمانند نهرهای عس مش

همچنین  اســت؛ ها شــدهبلکه متن عمل خود انســان تبدیل به آن نعمت ســت؛نی ،گیردصــورت می
 ،شودبه انســان وارد می ...هایی که در آخرت از ناحیه اشـکال و صـور مار و عقرب و آتش وعذاب

ا ل در دنیا بعمقرآن نیز به عینیت  .ن دنیا انجام داده استعین عمل نادرسـتی اسـت که انسـان در ای
ــورت ــاره میص ــکل اش )؛ ۷(تحریم: » إنما تجزون ما کنتم تعملون: «فرمایدهای اخروی به این ش

 ؛»بما کنتم تعملون إنما تجزون« اینکـه بفرماید نـه یعنی جزای عمـل شــمـا خود عملتـان اســت
 ).۱۰۱-۱۰۰، الف، ص۱۳۸۸(همو،  شویداده میاساس عملتان جزا د معنا که شما بربدین
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 ج) مصالح و مفاسد احکام

 های تکوینی دین، مسئله مصالح و مفاسد احکام است.یکی از مباحث مرتبط با بحث پشتوانه
معتقدند  کهنظریه انکار که غالبًا مربوط به اشاعره است  )۱ :نظریه وجود دارد سهدر این مسـئله 

 .احکام شـریعت تابع هیچ مصـلحت و مفسده واقعی نیست ،غرض ندارد که افعال خداوند آنجا از
ــد واقعی) ۲ ــالح و مفاس ه ک آنجا از :معتقدند پیروان این نظریه .نظریه تبعیت مطلق احکام از مص

احکام دین تابع مصـالح و مفاسـد واقعی است که از قبل در متعلق  ،ترجیح بالمرجح محال اسـت
غالب  .پذیر نباشدفهم آن مصـالح و مفاسـد برای انسـان امکاناگرچه  اسـت؛ احکام وجود داشـته

نظریه دیگری نیز وجود دارد که تحت عنوان نظریه  )۳. اندران این نظریه برشــمردهداعـدلیـه را طرف
ل اســت اگرچه گاهی یاین نظریه قا .شــودتبعیت نســبی احکام از مصــالح و مفاســد مطرح می

گاه  ،م یا حتی مصلحتی در امتحان مکلف وجود داردای از قبل در متعلق حکمصـلحت و مفسـده
بدون اینکه متعلق حکم حاوی مصــلحت یا  ؛نیز مصــلحت در تشــریع و امتحان مکلف اســت

 ).۶۱، ص۱۳۸۴(علیدوست،  ای از قبل باشدمفسده
اعلیت ال از فؤی سافرق است بین پرسش از فعل خدا به معن :گویدباره می این در صدرالمتألهین

به چه علت خداوند فاعل کارهاست و بین سؤال از فعل خاص او و اینکه چه سببی  و که چراو این او
 ؛صـورت اول باطل است سـؤال به .فعل دیگر نهباعث شـد این فعل معین از خداوند صـادر شـود 

ی ســؤال از ااما پرســش دوم به معن ؛دهدچراکه خداوند کارها را برای غیر ذات خودش انجام نمی
بنابراین افعال الهی تابع غرض است و  ؛ی معین یا صـدور کارهای معین صـحیح استغایت کارها

 ).۳۲۷-۳۲۶، ص۶م، ج۱۹۹۰ست (مالصدرا، بندگان نی ان وچیزی جز مصلحت مکلف ،آن
ــت توجه باید اما ــلحت این تأمین که داش ــت این به تنها مص  که کارهایی به خداوند که نیس

بلکه گاه تأمین  ؛نهی کند ،کارهایی که مفســده حتمی دارد از و نماید امر دارد، ملزمه مصــلحت
ــرف  ــریع و ص ــلحت فوق در نفس تش ــترکردن یا نهیاممص ــلحت یا  ،کردن اس بدون اینکه مص

گاه نیز مصلحت در  .ای از قبل در متعلق حکم یا حتی مصـلحتی در امتحان مکلف باشــدمفسـده
ه دفســیا متعلق امر یا نهی مصــلحت یا مبدون اینکه در اقدام وی  ،تشــریع و امتحان مکلف اســت

ــریع و انقیاد و اقدام مکلف و انجام متعلق امر و  ــد و باالخص گاه تأمین مصــلحت فوق به تش باش
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ای از قبل در متعلق امر و نهی وجود بدون اینکه مصــلحت یا مفســده ،اجتناب از متعلق نهی اســت
 رورش روحیه تعبد و سرسپردگی مکلفان دراوامر و نواهی واقعی که به قصد تربیت و پ .داشـته باشد

گویا نفس  .انداز این جمله ،شودعبادات و حتی گاه در معامالت از سـوی شـارع مقدس صادر می
 ایهرچند در متعلق عمل از قبل مصلحت یا مفسده ،سلوک و عمل بر طبق فرمان او مصلحت دارد

 ).۶۶، ص۱۳۸۴شته باشد (علیدوست، وجود ندا
همه احکام الهی تابع مصــالح و مفاســد  :و معتقدند اندتابع نظریه دوم ملیآجوادی اســتـاد 

اگرچه ممکن است حکم  ؛ندایعنی محرمات دارای مفسده و امور حالل دارای مصلحت ؛نداواقعی
، ج، ۱۳۸۹(جوادی آملی،  ها نازل شــوداز مدت جهـت مصــلحتی پس بعضــی از این امور بـه

 ).۵۸۳ص

 دین دانستن تکوینی حقیقت درباره آملی جوادی استاد خاص نظر .۲

ر از این مرحله فرات جوادیاما اســتاد  ؛های تکوینی دین را مطرح کردیمتا کنون بحث پشــتوانه
تقســیم جدید برای  یک با طرح جوادی آملیاســتاد اند. درواقع لیبرای دین وجود واقعی قا ،رفتـه

و  این مسئله را به حوزه دین تسری داده ،یوجود که عبارت است از تقسیم وجود به حقیقی و اعتبار
 .نداهمطرح کردهم  دین راوجود بودن بحث حقیقی یا اعتباری

روری ض همطلب عمیق فلسفی که طرح آن در حکمت متعالییک الزم است به : گویندایشان می
آن  و توجه شود ،های متولیان این حکمت مطرح نشدهصـورت مستقل در کتاب کنون به اسـت و تا

لسفه تقسیم علم به حقیقی و اعتباری به فتقسیم وجود به حقیقی و اعتباری است و معتقدند: اگرچه 
این  دکه بای ه نشــدهحکمت متعالی ســمی واردطور ر قســم هنوز به دوتقســیم وجود به این  ه،راه یافت

 نقص جبران گردد.
نوان ع شود و سپس بهثابت میاصل وجود اعتباری در فلسفه و حکمت متعالیه  به عقیده اسـتاد

دیگر  ؛ به عبارتدکنمسائل این علوم را تولید و تبیین می ،موضوع علومی مثل فقه و اخالق و حقوق
این  آورند وه به دست میمبدأ تصـدیقی از طریق فلسفیک عنوان  موضـوع خود را به ،علوم اعتباری

یا همســر  دوزوجیت الم خارج دارند؛ مثًال امور اعتباری آثار فراوانی اوًال در اذهان و ســپس در ع
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ی راوانفثمرات رایج اند که اموری اعتباری ،بیع و بیعت در مسـائل اقتصـادی و سیاسیعناوینی مثل 
 به دنبال دارند.

ــتی نمیبدین ترتیب  ــل هس ــه بوجود آنها اگرچه  ؛کرد انکاررا  امور اعتباریتوان اص ا در مقایس
نیز  به وجود اعتباری از این قسم وجودسر تعبیر و به نظر ایشان د باشوجودهای حقیقی ضـعیف می

 تر است.و نسبت به آن ضعیف است که آثار وجود تکوینی را ندارد همین
ه در فلسف موضـوع فلسـفه حقیقت وجود است وشـبهه که این در پاسـخ به  جوادی آملیاسـتاد 

 علم یکعنوان  هرچند فلســفه به :گویندمی ،شــودجـایی برای بحـث از وجود اعتبـاری پیدا نمی
 و اعتباری یکبخش حقیقی دو به وجود  اصــل تقســیم ،کندحقیقی از علوم اعتبـاری بحـث نمی

نوع از  یک دو نوع اسـت:مسـائل فلسـفی در حکمت متعالیه . توضـیح آنکه فلسـفی اسـت لهئمسـ
 قواوی بلکه مسامحمول مس ،از مسائل قسمدر این  .مستقیم و بدون واسطه است ،مسـائل فلسـفی
ه ک است نوع دیگر مسائل تقسیمی.  ...بساطت وجود و ،مثل اصالت وجود ،است موضوع (وجود)

سم بحث ق دواز  یکشـود و سـپس درباره هر تقسـیم می بخش دوبه  )جود(و موضـوع، ابتدا در آن
لی، ... (جوادی آمعلت اســت یا معلول یا واجب اســت یا ممکن و یامثل اینکه وجود  ؛شــودمی

 ).۳۲۶-۳۲۴، د، ص۱۳۸۹
تقسیم وجود حقیقی به وجود حقیقی و اعتباری، در حکم تقسیم ممکن اسـت اشـکال شود که 

چون حقیقت وجود  دهد:باشــد که جایز نیسـت. اســتاد پاســخ میشـیء به خودش و قســیمش می
فته مثًال اگر گ ؛گرددمی باز درجات و تبیین مراتب عبه تنوی آنتمام تقســیمات  ،اســت مشــکک

 این تقسیمات هیچ ،شـود وجود یا خارجی اسـت یا ذهنی یا اینکه وجود یا علت است یا معلولمی
 ،دآید حقیقت وجوصورت الزم می این زیرا در ؛قسیم رویاروی نیست دوبه  قسمم یکیک تقسـیم 

ــکیکی نب ــحقیقت واحد تش ــد.بلکه حقایق مت ،داش ــکک به این  باین باش ــام حقیقت مش تمام اقس
ًال مث ؛جامع است مقسمکند که قسـم ضعیف از منظر دیگر همانند قسم قوی مشمول گشـت میازب

 گردد که موجود ذهنی از دیدگاه دیگر موجود خارجیمی تقسیم وجود به ذهنی و خارجی به این باز
ه ب ،وجود اعتباری هم اگرچه به حمل اولی اعتباری استاست. مند از خصـوصیات قسیمش بهرهو 

هایی که شاعر با قوه خیال خود در مدح یا ذم کسی مثل صورت ؛موجودی حقیقی است حمل شایع
ــتانشــا می امر ثابت نفســانی  یکاما به حمل شــایع  ؛کند که به حمل اولی فاقد وجود حقیقی اس
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-۱۸۸، ب، ص۱۳۸۷(همو،  همراه داشته باشد تواند آسودگی یا عذاب ابدی شاعر را بهاست و می
۱۸۷.( 

تی انتقادی درباره دیدگاه اســـتاد جوادی آملی در تفســـیر وجودی از . مالحظا۳
 دین

اگر وجود اعتباری، قسیم وجود تکوینی است و  هالف) پرسـشـی که مطرح اسـت این اسـت ک
 وجود اعتباری دین هگفتیم هر یک از اقسـام وجود به نحوی خصـوصیات قسیمش را دارد، آیا دربار

ــت، می هک ــمی از وجود تکوینی اس ــشتقس ــش از علل اربعهایی هوان پرس ر یا ه، جوهمچون پرس
 شود، مطرح کردبخشی و... را که درباره وجود حقیقی مطرح میبخشی، معرفتستیهبودن، عرض

 خودش دارد؟ هیا این نوع وجود حقیقی خصوصیاتی منحصر ب
ــتاد   ت وجودپس از اینکه بحث برخورداری امور اعتباری از جمله دین از حقیق جوادی آملیاس

ــوند که کنند، متذکر میرا مطرح می ــت عنایت کرد موجود اعتباری«ش ــهمی از  ،الزم اس هرچند س
ــب ،وحدت ،لیکن آثار مترتب بر آن مانند امتیاز ،حقیقت را دارد ــایر  ،تناس ــوص و س عموم و خص

 ).۱۸۸، ب، ص۱۳۸۷(همو، » از آنبیش نه احکام وجودی متناسب با همان وجود اعتباری است

کنند؛ اما در جایی الزامات و آثار مرتبه اعتباری دین را به طور اســتـاد این مطلـب را مطرح می
آید، دانستن مرتبه اعتباری دین به وجود نمیکنند؛ لذا تصویر واضحی از حقیقیمستقل مطرح نمی

 های تکوینی قبًال مطرحمگر همـان مطـالبی کـه در باب برخورداری بخش لفظی دین از پشــتوانه
کردیم کـه عبارت بود از اینکه بخش لفظی و اعتباری دین، ملحوق به آثار فراوان در زندگی دنیوی و 

 باشد.اخروی انسان و مسبوق به اموری حقیقی می
بودن مرتبه لفظی و گاه به ب) در آثـار ایشــان مواردی زیـادی وجود دارد کـه گـاه بـه اعتبـاری

 در باب رســند؛ مثالً اهی این موارد متناقض به نظر میکنـد که گبودن آن مرتبـه اشــاره میحقیقی
بر اینکه ســیر تکاملی وجود انســان و مراتب  کند که عالوهکیفیت نزول قرآن مطالبی را مطرح می

ول تا آخرین مرتبه نز(وحی)  بر وجود حقیقی داشتن دین کشـد،صـویر میوجود حقیقی دین را به ت
 :عبارت ایشان چنین است .داللت دارد ن است،که رسیدن الفاظ آن به گوش مخاطبا آن



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۵
 /

ییز
پا

 
۱۴

۰۱
  

٤٤ 

ِد (نظم و ترتیب)  کامل، انســان که دارد اقتضــا وجودي خاص نظم و هســتي خاص َنضــْ

 ايمالئکه و دهد تنّزل را آن و بگیرد باري تعالي اقدس ذات از را احکام و ِحَکم معارف،

 و کامل انســان مراحل این همتاي و دارند حضــور مکتفي و محض غیر تامّ  مراحل در که

ــأني بلکه ــئون از ش ــتند، او ش  وحي و گیرند قرار وي ناقص و محض تامّ  مرحله بین هس

 قلب همان آن که از مراحل وي مکتفي مرحله به کرده، تلّقي را او وســیله به یافتهتنّزل

-۱۹۳(شــعرا: » قلبك علي األمین الروح به نزل«: برســانند کامل اســت، انســان شــریف

 دیگر گروهي یا -ترنازل ايجلوه یا جلوه همان با- فرشتگان همان وسـیله به گاهآن ).۱۹۴

 جاري او مطّهر زبان مانند وي طبیعي مرحله به کامل انسان مکتفي مرحله از فرشتگان، از

 این در مأمور فرشتگان وسیله به نیز شـنوندگان گوش تا حضـرت آن زبان از سـپس. گردد

 یامپ تا کنندمي محافظت را الهي وحي فراواني فرشتگان مراحل، این تمام در. برسد مرحله

 گوش به تحریف و ُبرددســت هر گونه از مصــون و کاســت و کم بدون پروردگار هدایت

 رساالت أبلغوا قد أن لیعلم رصـداً  خلفه و من یدیه بین من یسـلك فإّنه«: برسـد مخاطبان

، ۱۳۸۹/ جوادی آملی، ۱۶-۱۵(عبس:  »بررة کرام سـفرة بأیدي« ).۲۸-۲۷(جن: » رّبهم

 ).۱۵۰-۱۵۱الف، ص

ــاره مید ــتنکر اینجا به این مطلب اش ــته که امری حقیقی اس تا آخرین مرتبه نزول  ،ند که فرش
ــاندن ــتااز زبان پیامبر به گوش مخاطب آن الفاظ وحی که رس کند و این وحی را همراهی می ،ن اس

ارد اما در مو؛ امر اعتباری بودن آننه است  ه لفظی آنالهی در مرتب دال بر وجود حقیقی داشتن وحی
ــتن مرحله لفظی وحی میم اعتباریهد که ملندیگر عباراتی دار ــددانس  که در بحث نزولچنان ؛باش

اللهی قرآن که تکوین صــرف و کننـد کـه چگونـه مقام لدیوحی مطلبی را بـا این عنوان مطرح می
 تنزل ،ظ و کلمات اعتباری که قرارداد محض اســتصــورت الفا به ،حقیقت عینی و خارجی اســت

امری است که هم  لفظ آنکه حال ؛که در سـلسله عقل هماهنگی آحاد الزم است حالی در ؛کندمی
ذهنی  ،آیددست میه اعتباری و وضعی است و مفهومی که از آن ب ،در تکون و هم در داللت بر معنا

ــت  ــداق آن مفهوم می ؛خارجینه اس ــداگرچه مص لذا بین حقیقت  ؛تواند امر عینی و خارجی باش
فوق  سپس در پاسخ به شبهه .گونه پیوند تکوینی وجود ندارد تکوینی وحی و صورت لفظی آن هیچ

هم تنزیل هم ایجاد حقیقت در مقام لقاءالله فعل خداست هم تنزیل آن حقیقت به شکل  :گویندمی
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 نیازمند مسـیری اســت ،که یکی از جنس تکوین و دیگری از جنس اعتبار اسـتفعل  دواین  .الفاظ
ــد ــته باش ــتگی پیوند بین تکوین و اعتبار را داش ــایس ــان کامل به جهت برخورداری از  .که ش  ودانس

لذا مســیر  ؛نمایدوحی را از منبع مجرد آن دریافت و برای قوم خود امال می ،حیثیت تجرد و مادیت
ک پیامبر اســت که در ســایه قرب فرایض و نوافل از هر رنگ تعلق غیرخدایی نزول وحی نفس مبار

ین معبر کند و تا ایافته مســائل اعتباری نقلی تجلی میکوین کتاب تنزلتآزاد و در وجودش حقایق 
مو، (ه انجامدچراکه به طفره می ؛جریان تنزیل کتاب ممکن نیســت ،مشــترک وجود نداشــته باشــد

یند:ر جایی می). یا د۴۸، ج، ص۱۳۸۸  گو
گاهي ــایر و نماز طهارت، چون اعتباري امر که اســت الزم نیز نکته این به آ  که افعالي س

 به حقیقي وجود احکام از عرض و جوهر زیرا نیســت؛ عرض و جوهر دارند، فقهي حکم

 وصــف جوهرّیت و عرضــّیت به که نیســت حقیقي موجود اعتباري امر و روندمي شــمار

ــود ــل .ش ــف به گرچه حقیقي موجود اینکه حاص ــّیت وص ــوف جوهرّیت یا عرض  موص

 عصیان و طاعت وصف به که اعتباري موجود و عصیان نه و است طاعت نه ولي گردد،مي

 امر که ســخن این پس جوهرّیت، به نه گرددمي مّتصــف عرضــّیت به نه شــده، موصــوف

ــي ــوب اخروي جوهرّیت به دنیوي عرض ــت نخواهد جایگاهي گردد،مي منس  آري .داش

گردد  عرض صــناعي شــایع حمل به و باشــد جوهر اولي حمل به چیز یك اســت ممکن

 ).۴۵-۴۶، ه، ص۱۳۸۹(همو، 

رسد برخی آثار مربوط به قبل از این نظریه است و الزم است بازنگری بر این اسـاس به نظر می
 شوند.

که در است؛ چنانرسد وجود اعتباری، همان وجود ذهنی دانسته شده ج) در مواردی به نظر می
 باب حل مشکل

 ویند:گکیفیت نزول وحی از مرتبه تکوین به اعتبار که قبًال مطرح کردیم، در جای دیگر می
 لغزش هر از مصون و معصوم الهي امان و حفظ پرتو در که نبوي حضرت نفس توجه به با

 و یممستق صراط که یابدمي را آن شـایسـتگي نفس این اسـت، اشـتباهي و سـهو و خطا و

 شهودي-يعین حقیقت و بوده اعتبار و حقیقت میان تألیف و ارتباط براي راستین گذرگاهي

ــولي-ذهني امر با را ــد حقیقتي مراتب و منازل و دهد پیوند حص  آن ايمرتبه در که باش
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 یاسمق در اعتباري حقیقت زیرا اســت؛ اعتباري حقیقت، آن ايمرتبه در و عیني حقیقت،

 هب انساني نفس در همانا آن عینّیت ولي است؛ خارجي عیني حقیقت نوعيبه خود اندازه و

 خارج، به نسـبت سـنجش با گرچه شـود؛مي ظاهر حصـولي مفهوم و ذهني امر صـورت

 ).۲۷۹، د، ص۱۳۸۸است ( همو،  ذهني

د) منشـأ آثار فراوان اجتماعی و... بودن اختصـاص به مرتبه اعتباری دین ندارد؛ بلکه سایر امور 
اعتباری مثل ریاسـت و ملکیت و... نیز همین ویژگی را دارند؛ اما اسـتاد مسبوقیت اعتبارات شرعی 

های واقعی و ملحوقیت به آثار تکوینی در معاد را وجه امتیاز اعتبارات شــرعی از اعتبارات به مالک
 کنند:غیر شرعی عنوان می

 گونهســراب که یســتن صــرف تخّیلي و محض توّهمي وجود اعتباري، وجود از مقصــود

 اجتماعي فراوان آثار منشأ وجودِ  آن، از مراد بلکه بربندد، رخت پردازانهخیال و شود تصور

 ايجامعه در وي دســتور نفوذ ســبب که معّین شــخص براي ریاســت اعتبار مانند اســت؛

 هالبت. اوست نهي و امر مرهون کشوري کار به اشتغال یا تعطیل که طوري به است؛ وسـیع

 اعتبار که اســت دیگري جهات کند،مي اعتبار را آن مقّدس شــارع که شــرعي اعتبار براي

 و یك ســو از واقعي هايمالك به مســبوق شــرعي اعتبار زیرا اســت؛ آن فاقد غیرشــرعي

 ).۳۲۴، د، ص۱۳۸۹است (همو،  دیگر سوي از معاد در تکویني آثار به ملحوق

 بندی و نتیجهجمع
ظرات ن جوادی آملیاستفاده از مطالب متعدد فلسفی در آثار استاد در مقاله مذکور تالش شد با 

مایز تنها دین را مت جوادی آملیاستاد  وهله نخست در .وجود دین تبیین و بررسی شود دربارهایشـان 
جهت  این داننـد و معتقـدنـد دین با ســایر امور اعتباری ازو متفـاوت از امور اعتبـاری محض می

 ،هاندین مرتبط با ج .باشدخود می هو الحق ههای تکوینی در سابقپشتوانهمتفاوت اسـت که حاوی 
و نظام تکوین  اند.قیحقی اموریانسان و ارتباط آنها همگی  ،اسـت و جهان دوانسـان و ارتباط این 

مند باشد تا بتواند هدایت خود را در از این ویژگی بهره دبای همدین اند؛ لذا ومراتبذ انسان حقایقی
دین هم در روح انسان و هم در ه ابعاد وجودی انسـانی سرایت دهد و چون التزام و عدم التزام ب تمام

اری امور اعتب .باشدنیز می ملحوقدین حاوی آثار تکوینی  ،زندگی دنیوی و اخروی او اثرگذار است
ه اعتبار ب تنها وابسته ،شـوندچراکه برخی که اعتباری محض نامیده می ؛دیگر چنین قدرتی را ندارند



 

 

کو 
ود ت

وج
 ینی

بار 
اعت

و 
 نید ی

ز د
ا

ی
گاه

د
 

واد
 ج

تاد
اس

 ی
 یآمل

 ٤٧ 

اما  .روندآیند و بدون هیچ پشتوانه میای میبدون هیچ پشتوانه ؛گونه واقعیتی ندارند د و هیچنمعتبر
تنها حاوی آثار محدودی در  ،هســتند ...بخش دیگری از امور اعتبـاری کـه مثـل ریاســت و بیع و

نابراین ب .دنتکوینی ندار های قویکدام مانند دین پشتوانه باشند و هیچها میزندگی اجتماعی انسان
 اب جوادی آملیاز طرفی استاد  ؛جهت امری است که شباهت زیادی به امور حقیقی دارد این دین از

تقسیم  :کنند و معتقدندامر اعتباری را وارد فلسـفه می ،حقیقی و اعتباریدو بخش تقسـیم وجود به 
که در  استاز جنس تقسیمات امر تشکیکی وجود یک تقسـیم درسـت وجود به حقیقی و اعتباری 

آن اختالف تبـاینی بین اقســام وجود نـدارد؛ بلکـه اختالف آنهـا بـه تنویع درجـات و تبیین مراتب 
ن جای ایباشد. ایشان معتقدند: های قسیمش میگردد و هر یک از اقسـام، برخوردار از ویژگیبرمی

ــفه تا ــئله در فلس ــت بودهکنون خالی  مس ــیم وجود به حقیقی و اعتباری) و از  اس ــئله (تقس این مس
ــفی و علمی بهرهتوان برای حلمی ــکالت فلس ــائل و مش حال  هر در برداری کرد.کردن برخی مس

ــودایرادی که به این بحث وارد می ــت  نآ ،ش ــتاد جوانب و لوازم آن را اس  ذال؛ انددهنمون تبیینکه اس
 قرار دارد.بهام ای از ااین مسئله همچنان در هاله الزامات
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 منابع

 قرآن کریم. .۱

نا]، بیجا]، [(الهیات)؛ مقدمه ابراهیم مدکور، تحقیق األب سعید زاید قنواتی؛ [بیشفا سینا؛ ابن .۲
 تا].[بی

، قم: مرکز نشــر ۷، تحقیق محمد صــفایی؛ چ۱؛ جادب فنای مقربان جوادی آملی، عبـداللـه؛ .۳
 ، الف.۱۳۸۹اسراء، 

 ، ب.۱۳۸۹، قم: مرکز نشر اسراء، ۳، تحقیق محمد صفایی؛ چ۵ج؛ ادب فنای مقربانـــــ؛  .۴

، به نقل از کتابخانه دیجیتال اسراء، ۵؛ تحقیق عباس رحیمیان؛ چاسالم و محیط زیستــــــ؛  .۵
 ، الف.۱۳۸۸قم: مرکز نشر اسراء، 

، به نقل از ۱، تحقیق حیدرعلی ایوبی، حسین اشفی و محمد فراهانی؛ چ۲۳؛ جتسنیمـــــــــ؛  .۶
 ، ج.۱۳۸۹نه دیجیتال اسراء، قم: مرکز نشر اسراء، کتابخا

ــ؛  .۷ ـــ ـــ ـــ ـــ ، قم: مرکز نشر اسراء، ۱، تحقیق حسین شفیعی و عطاءالله میرزاده؛ چ ۳۵؛ جتسنیمـ
۱۳۹۴. 

، به نقل از کتابخانه دیجیتال اسراء، قم: مرکز ۳؛ تحقیق مصطفی خلیلی؛ چجامعه در قرآنـــــ؛  .۸
 ، د.۱۳۸۹نشر اسراء، 

ــ؛  .۹ ـــ ـــ ـــ ـــ ، به نقل از کتابخانه ۲دین؛ چ؛ تحقیق غالمعلی امینیقی انسان در قرآنحیات حقـ
 ، الف.۱۳۸۴دیجیتال اسراء، قم: مرکز نشر اسراء، 

، به نقل از کتابخانه دیجیتال اسراء، قم: ۵پور؛ چ؛ تحقیق محمدرضا مصطفیشناسیدینــــــ؛  .۱۰
 ، الف.۱۳۸۷مرکز نشر اسراء، 

، به نقل از کتابخانه دیجیتال اسراء، قم: مرکز ۱۶شفیعی؛ چ؛ تحقیق حسین رازهای نمازـــــــ؛  .۱۱
 ، ه.۱۳۸۹نشر اسراء، 

، به نقل از کتابخانه دیجیتال ۵؛ تحقیق علیرضا روغنی موفق؛ چالوحی تبریزیشمســـــــــ؛  .۱۲
 ، ب.۱۳۸۸اسراء، قم: مرکز نشر اسراء، 
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، به نقل از کتابخانه ۱چ، تحقیق حمید پارسانیا؛ ۱(تحریر تمهید القواعد)؛ جعین نضاخ ــــــ؛  .۱۳
 ، ب.۱۳۸۷دیجیتال اسراء، قم: مرکز نشر اسراء، 

، به نقل از کتابخانه دیجیتال اسراء، ۳پور؛ چ؛ تحقیق محمدرضا مصطفیفطرت در قرآنــــــ؛  .۱۴
 ، ب.۱۳۸۴قم: مرکز نشر اسراء، 

 ، ج.۱۳۸۸، قم: مرکز نشر اسراء، ۸؛ تحقیق محمد محرابی؛ چقرآن در قرآنـــــ؛  .۱۵
، به نقل از کتابخانه ۴؛ تحقیق احمد واعظی؛ چمنزلت عقل در هندسه معرفت دینیــــــ؛ ـــــــــ .۱۶

 ، و.۱۳۸۹دیجیتال اسراء، قم: مرکز نشر اسراء، 

، به نقل از کتابخانه دیجیتال اسراء، ۵زاده؛ چ؛ تحقیق محمدحسین الهینسبت دین و دنیاـــــ؛  .۱۷
 ، ج.۱۳۸۷قم: مرکز نشر اسراء، 

، به نقل از کتابخانه دیجیتال اسراء، قم: ۱تحقیق مرتضی واعظ جوادی؛ چ وحی و نبوت؛ــــــ؛  .۱۸
 ، د.۱۳۸۸مرکز نشر اسراء، 

، تهران: ۲، ناظران محمد معین و سیدجعفر شهیدی؛ چ۸؛ جنامه دهخدالغتاکبر؛ دهخدا، علی .۱۹
 .۱۳۷۷مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 

ــهاب .۲۰ ــهروردی، ش ــحیح و مقدمه نجفقلی  ؛یه و العرشـــیهالتلویحات اللوح الدین یحیی؛س تص
 .۱۳۸۸، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱حبیبی؛ چ

، بیروت: دار ۴، چ۶؛ جاألسفار العقلیة األربعهالحکمة المتعالیة فی صـدرالدین محمد شیرازی؛ .۲۱
 م.۱۹۹۰إحیاء التراث العربی، 

مالهادی سبزواری، مقدمه و تصحیح و  ؛ حواشیالمناهج السلوکیهالشواهد الربوبیه فیـــــــ؛  .۲۲
 .۱۳۸۸، قم: بوستان کتاب، ۵الدین آشتیانی؛ چتعلیق سیدجالل

؛ تصحیح محمد خواجوی؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، مفاتیح الغیبــــــ؛  .۲۳
 .۱۳۶۳انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران، 

حقوق ، »مصــالح و مفاســد واقعی تبعیت یا عدم تبعیت احکام از«علیدوســت، ابوالقاســم؛  .۲۴
 .۱۳۸۴، ۶؛ شاسالمی

 .۱۳۷۹، قم: نشر عالمه، ۱، چ۱؛ جفرهنگ اصطالحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی؛  .۲۵




