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چکیده
پژوهش حاضر ،پاسخی است به این پرسش که آیا دو مفهوم «دیـن» و «دینـی» تفـاوت دارنـد؟
ازآنجاکه روشن شدن نظریۀ علم دینی آیت هلال جوادی آملی منوط به داشتن تصـویری درسـت از
مفاهیم پایه است و توجه نداشتن به این مفاهیم ،سبب طرح بعضی از اشکاالت شده است ،سـعی
نویسنده تبیین برخی مفاهیم پایه در دیدگاه صاحب کتاب منزلت عقل در هندسـۀ معرفـت دینـی
است .هدف دیگر ،پاسخ به نقدها در سایۀ آن مبانی است.
نویسنده با مراجعه به کتابها و مقاالت ایشان ،با شیوهای تحلیلی -اسـتداللی ،بیـان تـازهای از
نظریۀ علم دینی حضرت استاد عرضه کرده است .باتوجهبه تفاوت «دین» و «دینی» ،بـه اشـکاالت
پاسخ میدهیم و مفهوم «علم دینی» را از نگاه صاحب نظریه روشنتر میکنیم.
مهمترین نتایج عبارتاند از  )۱حقیقت دین ،معرفتی است از سـنخ علـم حضـوری کـه پیـامبر
اکرم 6و معصومین به آن دسترسی دارند؛  )۱معرفت دینی ،مجموعهای از دانشهاست کـه
غیرمعصومین ازراه علمحصولی بهدست میآورند؛  )۵معرفت دینی منحصر به فهم «نقل» نیست و
معرفتهای «عقلی» ،حتی عقل تجربی ،با تکیه بر جهانبینی الهی ،معرفتی «دینی» اسـت؛  )۰علـم
دینی ،یعنی کشف «قول» یا «فعل» خداوند که بهواسطۀ عقل یا نقل یا هردوست.
کلیدواژهها :مفهوم دین ،مفهوم دینی ،علم دینی ،آیت هلال جوادی آملی ،عقل و نقل.
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درآمد
بحث تعارض علم و دین ،از مسائلی است که علیرغم قدمت آن ،همهنان دغدغۀ
اندیشمندان است .بعد از رنسانس و رویکرد جوامع غربی به علوم تجربی و محور قرار
گرفتن عقل تجربی ،موضوع علم و دین جانی دوباره گرفت و همهنـان بـرای برخـی
مسئلۀ حلناشده باقی مانده است .اندیشمندان کشور ما نیـز بـا دو رویکـرد موافـق و
مخالف دربارۀ آن نظر دادهاند .صاحب کتاب منزلت عقل در هندسۀ معرفـت دینـی بـا
طرح دیدگاهی جدید ،موج تازهای از بحثهـای علمـی را ایجـاد کـرد .نگـاه متمـایز
استادجوادی آملی را به جایگاه عقل ،همهنان نقد و بررسی میکنند .فهم صحیح ایـن
دیدگاه ،در گرو التفات کامل به مبانی صاحب نظریه است .بهنظر نگارنده ،عمدۀ اشکال
منتقدان ،التفات درخور نکردن به مبانی مهم اسـتادجوادی آملـی اسـت .مسـئلۀ مـا در
نوشتار حاضر ،واکاوی دو مفهوم پایـهای «دیـن» و «دینـی» اسـت کـه از مهمتـرین و
اساسیترین مباحث دینشناسی است.
 .1چیستی مفهوم دین
تبیین مفهوم دین در دینشناسی ،اهمیت محوری دارد ،گرچه تعریف ماهوی دین،
بسیار دشوار است .بهاعتقاد استادجوادی آملی «تعریف ماهوی از دین میسـر نیسـت».
(جوادی آملی7831 ،الف )71 :دین از نظرگاههای مختلف ،تعریفهای متفاوتی دارد ،اگرچـه
نمیتوان منکر تداخل برخی در یکدیگر شد .اندیشمندان رشـتههـای مختلـف علـوم
انسانی ،هریک متناسب با حوزۀ مطالعاتی خویش ،تعریفی از دیـن عرضـه کـردهانـد:
تعریف متکلمان ،تاریخ نگاران ،مردمشناسان ،روانشناسان ،جامعهشناسان ،فیلسوفان و
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پدیدارشناسان (شجاعیزند .)742 –747 7813 ،البته حضرت استاد تعریـف مفهـومی دیـن را

میسر و برگرفته از پیام الهی میدانند( 1جوادی آملفی7831 ،الف .)71 :تعریـف ایشـان نـوعی
تعریف مفهومی است؛ پس نباید جامعیت و مانعیت تعریفهای ماهوی را از تعریـف
ایشان انتظار داشت.
آیت هلال جوادی آملی در تعریف دین چنین آوردهاند« :دین مجموعـهای از عقایـد،
بشر تعیین شده است» (جوادی آملی7831 ،ب  )71یا «دین به مجموعۀ عقاید ،اخالق ،قوانین
و مقرراتی گفته میشود که برای ادارۀ امور جامعۀ انسانی و پرورش انسانهـا باشـد».
(جوادی آملی)777 7837 ،

 .2تفاوت بعد هستی دین از بعد معرفتی آن
ذیل تعریف دین از نگاه آیت هلال جوادی آملی ،توجه به یک نکته ،ضرورت عینی و
تعینی دارد .دین دو بعد دارد :بعد هستی و معرفتی .معرفت دینی نیـز بـه درجـۀ اول و
دوم تقسیم میشود.
بعد هستی دین ،مجموعهای از عقاید ،اخالق و قوانین فقهی و حقـوقی اسـت کـه
برای هدایت بشر ،متعلق ارادۀ تشریعی خداوند قرار گرفته است .دین از بعـد هسـتی،
موجودی حقیقی و خارجی است که خداوند آن را ایجـاد کـرده اسـت .در ایـن بعـد،
هیچکس جز ارادۀ الهی دخیل نیست .عقل نفوس کاملی مثل انبیا و ائمه در این بعـد
از دین ،شأنی جز ادراک ندارند؛ چه برسد به عقل بشر عادی

(جوادی آملی7831 ،ب  42و25؛

اکبری و جوادی.)1 7817 ،
ما در قرآن مجید و سخنان نبی اکرم 6و اهلبیت با مجموعهای از قضایا سروکار
داریم .هر قضیه ،محکی و مطابقی دارد .محکی آنهه در قرآن یا روایات (مکمل و مبـین
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1رابطۀ ماهیت و مفهوم ،عام و خا ،مطلق است؛ یعنی هر ماهیتی ،مفهوم هست؛ ولی هر مفهومی ،ماهیت نیست؛
پس تعریف مفهومی غیر از تعریف ماهوی است (جوادی آملی.)۱۵۷ /۱ :۱۵۵۷ ،
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اخالق ،قوانین فقهی و حقوقی است که ازجانب خداوند بـرای هـدایت و رسـتگاری
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قرآن) آمده ،حقیقتی عینی است که از ازل متعلق ارادۀ خداوند بوده و وجود داشته اسـت.
این حقیقت عینی ،همان چیزی است که ما از آن به هستی دین یـاد مـیکنیم؛ موجـودی
ازلی که مسبوق به عدم زمانی نیست؛ گرچه ملبس به زی عدم ذاتی است .ایـن موجـود
ازلی که با ارادۀ خداوند تحقق عینی پیدا کرده ،شامل تمـام عقایـد و اخالقیـات و حتـی
احکام فقهی و حقوقی است .هستی دیـن بـه علـم حضـوری ،متعلـق علـم نبـی اکـرم
اسالم 6قرار میگیرد و غیر از انبیا و معصومینِ 
ازراه عقل ونقل به این بٌعـد از دیـن
آگاهی پیدا میکنند .بحث از دین با این تصویر یک قدم عقبتر میرود و شـاید کسـانی
درپِی ثمرۀ این تصویر باشند؛ ولی کمتـرین ثمـره ایـن اسـت کـه مـا تصـور درسـتی از
چهارچوب بحث پیدا میکنیم و درمییابیم که در حوزۀ معرفت ،کجا قرار گرفتهایم.
بعد معرفتی دین ،از نوع معرفت بیواسطه ،دریافت شـهودی دیـن از جانـب نبـی
اکرم 6است که دریافتی از سنخ علم حضوری و بدونخطاست؛ یعنی همان وحـی
ِِ
الروح أاْلمِین*علـی قلأبِـ لِتکـون مِـن
که بر پیامبر اکرم 6نازل شده است نزل به ُّ
الأمنأ ِذ ِرین (شعراء718 /فف .)714این بعد دین فقط دراختیار پیامبر خداسـت و دسـت بشـر
عادی از این شناخت معصومانه کوتاه است.
بعد معرفتی دین از نوع معرفت باواسطه ،مجموعۀ عقاید ،اخـالق و قـوانین فقهـی و
حقوقی است که بشر عادی از منابع دینی میفهد .این بعد از دیـن اعتبـاری اسـت 1،نـه
حقیقی؛ حصولی است و نه حضوری؛ پس با خطا همراه است (جوادی آملی7831 ،ب 25ف.)25
 .3طریقیت و مصباحیت همسان عقل و نقل
بعضی منتقدان در بخش معرفتشناسی ،سه عبارت از استاد نقل میکنند که ناظر
به عرضیت عقل و نقل است .دو عبارت بیشتر تأملبرانگیز است .عبارت نخست چنین
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1معرفت نبی مکرم ازطریق ارتباط با وجود حقیقی دین است و معرفت غیرمعصومین علیهمالسالم به دین ،ازطریق
الفاظ و مفاهیم بهدست میآید؛ یعنی الفاظ اعتبار میشوند یا معبری هستند برای رسیدن به معرفت؛ بههمیندلیل،
معرفت غیرمعصومین اعتباری است ،نه حقیقی (ر.ک اکبری و جوادی.)۵ :۱۵۷۱ ،

است« :عقل و نقل بعد از وحی و تحت شعاع آن ،هردو منبع معرفـتشناسـی دیـن را
تأمین میکنند( ».جوادی آملی7813 ،ب  )74عبارت دوم میگوید« :عقـل برهـانی منبـع دیـن
است و با مالحظۀ دلیل معتبر نقلی ،فتوایش همان فتوای دین است؛ مانند دلیل نقلی که
هرآنهه را با مالحظۀ برهان عقلی ثابت کند ،همان به حساب دین میآید( ».جفوادی آملفی،
7831ال785 :؛ پیروزمند)788-787 7817 ،

حالآنکه حضـرت اسـتاد گرچـه در چنـد عبـارت مثـل آنهـه نقـل کـردیم و برخـی
عبارتهای دیگر ،عقل را در کنار نقل ،منبع معرفتشناسی دین قرار دادهاند؛ با مراجعه
به کتاب منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی ،نتیجۀ قطعی این است که مراد ایشان این
است که عقل و نقل هردو در عرض هم کاشف ،سـراج و مصـباحانـد و هرگـز منبـع
نیستند؛ بنابراین ایشان نهتنها عقل را منبع معرفتشناسی دین ،بلکـه نقـل را نیـز منبـع
نمیدانند .تأکید چندبارۀ ایشان بر مصباح بودن عقل و نقل ،ناظر به همین نکتـه اسـت
که منبع بودن با طریق و مصباح بودن ،تفاوت فراوان دارد.
جالب اینکه برخی مستشکلین در تعابیر ،متشتت عمل کردهانـد و بـهظاهر تفـاوت
این دو برایشان روشن نبـوده اسـت؛ زیـرا در پایـان نقـل قـول از اسـتادجوادی آملـی
میگویند« :بنابرای ن ،برای شناخت دین نباید تنها به آیات و روایات که دربردارندۀ نقل
هستند ،مراجعه کرد ،بلکه عقل نیز میتواند مسـتقل از نقـل ،کاشـف از دیـن باشـد.

»

(پیروزمند .)788 7817 ،کاشف بودن عقل و نقل ،فرع بر وجود مکشوفعنه است که همـان
منبع دین خواهد بود .مکشوفعنه در اینجا وحی الهی است .صاحب مقاله 1نیز به این
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برخی اساتید ایندو عبارت را اساس تمام اشکالهای بعـدی خـود قـرار دادهانـد؛

معنا توجه و اشاره کردهاند که وحی از دیدگاه استادجوادی آملی ،فراتر از عقل و نقـل
قرار میگیرد .این مطلب یکی از مبانی مهم ایشان در تبیین علم دینی اسـت .مخاطـب
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1نوشتار حاضر ،ناظر به اشکاالت استاد پیروزمند بر نظریۀ علم دینی استادجوادی آملی است (پیروزمند.)۱۵۷۱ ،
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اندیشمند باید توجه کند که منبع و کاشف بودن از منبع ،تفاوت اساسی دارند.
ال جوادی آملی تنها منبع معرفتی دین ،وحـی اسـت (جفوادی آملفی7835 ،
از نگاه آیت هل

 .)37عقل و نقل دو ابزار همعرض برای کشف وحـیانـد .کشـف از وحـی اسـت کـه
معرفت دینی به دست بشـر مـیدهـد؛ خـواه ازطریـق نقـل یـا عقـل؛ بـهعبارتدیگر
همانگونهکه ازطریق نقل (با هماهنگی عقل) به معرفت دینی دست مییابیم ،از برهان
صحیح عقلی (با آمیختگی به نقل) به معرفت دینی میرسیم.
 .4پاسخ به شبهات
صاحب مقاله «دوگونگی و ابهام در سرنوشت اسـالمیت علـوم در کـالم فیلسـوف
متأله» (پیروزمند )7817 ،در بخش دینشناسی ،در نقـد دیـدگاه اسـتادجوادی آملـی ،بـا دو
مقدمه شش اشکال را مطرح میکنند .ما نیز از چینش مناسب ایشـان پیـروی و هشـت
مطلب (دو مقدمه و شش اشکال) را بررسی میکنیم.
مقدمۀ نخست :اسالم و اسالمی بودن

در نظریه علم ِ
دینی حضرت آیت هلال جوادی آملی ،تبیین مفهـوم اسـالم و چیسـتی
اسالمی بودن ،برای فهم اصـل نظریـه ضـروری اسـت .ایشـان بارهـا در نوشـتههـا و
سخنرانیهای خود به این مطلب اشاره کردهاند؛ ولی برخی همهنان آن را ابهام نظریـۀ
ایشان میدانند .ناقد نظریه دربارۀ مفهوم اسالم بهدرستی گفتهاند« :اسالم اموری اسـت
که خدای متعال برای هدایت و کمال بشر بیـان داشـته( ».پیروزمنفد .)745 7817 ،ذیـل ایـن
تعریف ،که آیت هلال جوادی نیز به این مضمون اشـاره کـردهانـد (جفوادی آملفی،)75 7835 ،
توجه به این نکته ضروری است که دین سه ساحت مختلف دارد:
الف :هستی دین؛
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ب :معرفت درجۀ اول از دین؛
ج :معرفت درجۀ دوم از دین.

تعریف حضرت استاد ناظر به دین بهمعنای معرفت درجۀ اول از دین است که برای
رسول مکرم اسالم 6مکشوف شده است.
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صاحب مقاله در ادامه به معنای اسالمی بودن میپردازد« :اسالمی ،اموری است کـه
برای جریان یافتن ارادۀ الهی در زنـدگی الزم اسـت( ».پیروزمنفد )745 7817 ،ایـن تعریـف
منحصر میداند که بخشی از مفهوم اسالمی بودن است .اسالمی بودن عالوهبـر عمـل،
شامل علم ،اعم از احکام ،عقاید و اخالق است.
حضرت استاد وحی را تنها منبع دین میدانند .عقل و نقل دو ابزارند بـرای کشـف
محتوای دین (جوادی آملی)37 7835 ،؛ پس عقل و نقل منبـع معرفـت دینـیانـد ،نـه منبـع
معرفت اصل دین که انبیاء آن را تلقی میکنند.
اسالم همان چیزی است که فقط برای رسول اکرم ،نه ازراه عقل و نقل ،بلکه پ وحـی،
تفهیم شده است .دریافت حضوری پیامبر اسالم ،6در قالب الفاظ قرآنـی بـه دسـت مـا
رسیده است .گرچه خود الفاظ نیز وحی است ،الفاظ و مفاهیم جنبۀ کاشفیت دارند و فقـط
چراغی برای فهم محتوای اسالم و حقیقت وحی هستند .عقل نیز مانند نقل ،همین نقش را
ِ
عقلی روشمند ،راهی است بـرای کشـف محتـوای دیـن ،نـه تعیینکننـدۀ
دارد؛ یعنی فهم
محتوای دین؛ ازاینرو حضرت استاد در طـرح خـود بـرای تبویـب مباحـث علـم اصـول
میگویند« :دین (حکم خدا دربارۀ عقاید ،اخالق و احکام) را باید با عقل شناخت یا با نقل.
نقل یا قرآن است یا سنت( ».جوادی آملفی7831 ،ب  .)728اینکه میگویند نقل یـا قـرآن اسـت یـا
سنت ،باتوجهبه مفهوم نقل روشن میشود که الفاظ روایات و آیات ،ناقل وحی و سنتاند؛
وگرنه قرآن همانی است که بر پیامبر نازل شده است و از سنخ لفـظ نیسـت .سـنت همـان
الفاظ پیامبر 6است و وجود کتبی (روایات) ،ناقل سنت است ،نه خود سنت.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1رجوع کنید به :اکبری و جوادی.۱۵ ، ،۱۵۷۱ ،
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بهنظر ناقص است؛ زیرا ایشان اسالمی بـودن را بـه راهکارهـای اجرایـی کـردن دیـن
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ِ
معماری اسالمی ،باید توجه
اما دربارۀ مثال صاحب مقاله دربارۀ حجاب و عفاف و
کرد که حجاب و عفاف ،که ازطریق نقل مسلم (آیات و روایـات) ثابـت شـده اسـت،
عالوهبراینکه محتوای اسالم است ،اسالمی نیز است؛ یعنی معرفت دینی به اصل دیـن
تعلق یافته است .معماری اسالمی نیز مرحلۀ اخیر از اسالمی بودن است .قبل از تحقق
معماری اسالمی در عالم ،علم معماری باید اسـالمی بشـود تـا خروجـیاش خانـه و
بناهای اسالمی شود .البته عقل در این مرحله نقش پررنگتری دارد.
بازگشت دوباره به چند عبارت اسـتاد پیروزمنـد ،روشـن خواهـد کـرد کـه منشـأ
اشکالها کجاست .استادپیروزمند میگوید« :اسالم اموری است که خدای متعال بـرای
هدایت و کمال بشر بیان داشته است( ».پیروزمند .)745 7817 ،مقصود از این امور چیسـت؟
مقصود اموری است که با دریافت حضوری به رسول مکرم اسالم ابالغ شـده اسـت؟
مقصود اموری است که ما ازطریق الفاظ و فهم حصولی از دین میفهیم؟ اگر مقصـود
اولی باشد ،فهم آن امور مخصو ،رسول خداست و چنین اسالمی در دسـترس بشـر
عادی نیست .اگر مقصود دومی باشد ،دیگر اسالم نیست ،بلکه اسـالمی اسـت؛ یعنـی
اموری که ما ازطریق الفاظ بهدست میآوریم و بـه اسـالم نسـبت مـیدهـیم .از نگـاه
حضرت استاد ،دومی اسالم نیست ،بلکه اسالمی است .اسالم بهمعنای معرفت درجـۀ
اول از اسالم ،بعد از رحلت نبی مکرم 6خاتمه یافـت؛ ازایـنرو او خاتماالنبیاسـت.
البته حقیقت کامل دین دراختیار معصومین وجود دارد.
ایشان در ادامه میگویند« :اسالمی ،اموری است که برای جریان یافتن ارادۀ الهی در
زندگی الزم است( ».همفا)) با توضیح قبلی دربـارۀ اسـالم از نگـاه اسـتادجوادی آملـی،
روشن میشود مقصود از این امور که برای جریان یـافتن ارادۀ الهـی در مـتن زنـدگی
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ضروری است ،امور از سنخ معرفت اسالمی و دینی است ،نه خود حقیقـت دیـن کـه
دراختیار انبیای الهی است .راهکارهای اجرای معرفت اسالمی در جامعه ،عمل و شأن
اسالمی است؛ پس نه صحبت از هستی نازلشدۀ دین به نبی اکـرم اسـالم اسـت و نـه
سخن از معرفت است .راهکارهای اجرایی از سنخ تکوین است ،نه از جنس معرفـت؛

بنابراین حفظ حجاب ،عفاف و درنیامیختن نامشروع محرم و نامحرم ،که مـا از الفـاظ
وحی و سنت میفهیم ،اسالم نیست ،بلکه عمل و شأن اسالمی است.
استاد منتقد در پایان مقدمۀ نخست ،پرسش بنیادینی را مطرح میکنند« :اصوالً به چه
دلیل مجاز هستیم که عقل را در عرض نقل ،مرجع اسالمشناسی و تعیین محتوای دین
آندو ،پاسخ روشن میشود.
پس علم غیر از فن و مهارت است .فنون و مهارتها (معماری ،شهرسازی ،طبابت
و  ،)...تابع علومی هستند که چهارچوب شکلگیری و تحقق آنها را ترسیم مـیکنـد.
سخن علم دینی در نظر و اندیشه مطرح میشود و مهارتها هویـت مسـتقلی از علـم
مربوط ندارند؛ پس اگر علمی دینی شد ،مهارت حاصل از آن دینی خواهد بود .سـخن
ناقد ناظر به فنون و مهارتهاست؛ حالآنکه نظریۀ استادجوادی آملی به مرحلۀ قبـل از
مهارت مربوط میشود.
مقدمۀ دوم :سهم عقل در شکلدهی فهم دینی

استادپیروزمند در مقدمۀ دوم ،با ذکر کالمی از استادجوادی آملی ،سه سؤال مطـرح
میکنند .استاد در جایی میگویند« :باید سهم عقل در شکلدهی فهم از دین مورداعتنـا
قرار گیرد( ».جوادی آملی7831 ،ب  )18ناقد میگوید این سخن «به چه معناست؟ سـهم دادن
به عقل در چه مواردی است و تا کجاست؟» (پیروزمنفد .)741 7817 ،در ادامه با ذکـر هفـت
مورد از کارکردهای عقل ،نتیجه میگیرند که همین هفت کارکرد برای تثبیت جایگـاه
عقل کافی است .چرا باید دنبال کارکرد جدیدی برای عقل بود؟ (هما))

تمام هفت مورد درست و منطقی است؛ ولی سخن اینجاست که سهمبندی عقل در
فهم دینی ،تابع ادلهای است که به عقل حجیت میبخشد ،نه تقسیمبندی بـدونمالک؛
یعنی باید به ادلۀ تعیینکنندۀ منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی مراجعه کنیم تا ببینیم
عقل در همین موارد متوقف میشود یا مجال دیگری برای حضور عقل یافت میشود؛
پس تعدد موارد دخالت عقل و تـالش بـرای برشـمردن تکتـک آنهـا ،دلیـل بـرای
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جامع بدانیم؟» (هما)) با توضیحات دربارۀ عرضیت عقل و نقل ،طریقیـت و مصـباحیت
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عقبنشینی عقل از منزلت خویش نیست .آیا حصر کارکردهای عقـل ،عقلـی اسـت؟
اگر عقلی است ،دلیل شما چیست؟ آیا صرف کثرت کارکردها ،دلیل حصر شماسـت؟
اگر تقسیم عقلی نیست ،که نیست ،جایگاه مهم عقل از نگاه استادجوادی آملی ،همـان
همتایی آن با نقل در کشف محتوای دین است.
ایشان سپس میگویند« :آیا موارد بیانشده ،برای تأمین سهم عقل در فهم و اجـرای
دین کافی نیست و باید عقل را در کنار نقل ،منبع مستقلی در تعیین محتوای دین جامع
دانست؟» (هما)) اینکه ایشان چگونه موارد هفتگانه را دلیل منطقی برای سکوت عقـل
ِ
(منبـع مسـتقل
میدانند ،جای بسی تأمل است .دیگر اینکه ایشان عرضیت عقل و نقل

برای تعیین محتوای دین) را به صاحب کتاب منزلت عقـل در هندسـۀ معرفـت دینـی
نسبت میدهند؛ اما روشن شد نسبت نادرسـتی اسـت (جفوادی آملفی .)37-35 7835 ،تأمـل
چندباره دربارۀ تفاوت منبع و مصباح بـودن عقـل و نقـل ،بـرای رسـیدن بـه مقصـود
صاحب نظریه راهگشاست.
ایشان بعد از دو مقدمه ،شش اشکال مطرح میکنند که در ادامه بـه آنهـا خـواهیم
پرداخت .نکتۀ مهم این است که اشکالها براساس تصوری نادرست از منزلت عقـل و
نقل است .با تصحیح این تصور در سطرهای گذشته ،پاسـخ اشـکالهـا را دادیـم؛ امـا
بهدلیل اهمیت موضوع ،یکایک آنها را مطرح میکنیم و بهتفصیل پاسخ میدهیم.
 .1-4اشکال نخست :محدودیت فهم عقل

صاحب مقاله با مفروض گرفتن اینکه نقـل بـهتنهایی محتـوای اسـالم را تعیـین
میکند و همتایی عقل با نقل دراینبـاره تأمـلبرانگیز و تردیـدبرانگیز اسـت ،اشـکال
نخست را مطرح میکند:
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«همه معترفاند که عقل تجریدی (فلسفی) در جهانبینی ،خود "میفهمد که نمیفهمد" و
ِ
نافهمی عقل نیز عبارت است از باورها ،ارزشها و رفتارهایی که بناست سعادت
متعلق این
ِ
نافهمی عقل ،تبعضپذیر نیست؛ واال
دنیوی و اخروی (مسیر هدایت) انسان را تأمین کند .این
منجر به انکار ضرورت بعثت انبیا میشود .دیگر اینکه تبعضپذیری ادراک عقلی ،مبتال به

خودنقضی است .معنا ندارد که عقل مدرک جزئی از محتوای دین باشد و جزء دیگر دین را
نفهمد؛ لذا اگر میفهمد ،پس همهچیز را باید بفهمد و اگر نمیفهمد (که نمیفهمد ) پس
هیچچیزی از محتوای دین را نمیفهمد؛ نه باورها و نه ارزشها و نه رفتارهای سعادتبخش».
(پیروزمند)741-743 7817 ،

 :1-1-4پاسخ اشکال نخست

(منبع بودن عقل) ،اساس این اشکال است؛ حتی خود مؤلف در تعابیر ،متشـتت عمـل
میکند .گاهی تعبیر میکند که آیت هلال جوادی قائل است که عقل توان محتواسـازی را
برای دین دارد (همفا)  )741و گاهی میگوید ایشان قائل است عقل تـوان ادراک دیـن را
دارد (کاشف است) (هما)  .)725-741ایشان هردو مطلب (کاشفیت و محتواساز بودن) را
به آیت هلال جوادی نسبت میدهد؛ اما نسبت اولی نادرست و دومی درست است؛ یعنی
جانمایه و محتوای دین را خداوند تعیین میکند .عقل تجریدی که هـیچ ،حتـی عقـل
ناب شهودی پیامبر نیز توان محتواسازی را برای دین ندارد؛ چه رسد به عقل تجریدی
و حصولی؛ اما اینکه عقل توان معرفتبخشی (کاشف بودن) در دین دارد ،نسبتش بـه
صاحب نظریه درست است.
نکتۀ دوم این است که چه کسی گفته است در جهانبینی ،عقل خود میفهمـد کـه
نمیفهمد؟ اگر جهانبینی ،نگـاه انسـان بـه آغـاز و پایـان و جایگـاه خـویش در ایـن
حیرتسراست ،فقط عقل باید پای در میدان نهد و مسیر هدایت انسان را تعیـین کنـد
(جوادی آملی .)748/3 7833 ،اگر مقصود مجموع باورها ،ارزشها و رفتارهای سعادتبخش
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تفکیک نکردن فهم عقل از محتوای دین (کاشف بودن) و محتواسـاز بـودن عقـل

است ،چه کسی گفته است عقل تمام این مجموعه را فهم میکند؟ مگر جز این اسـت
که دربارۀ باورهای کلی و اساسی (آغاز ،پایان و ضرورت بعثـت انبیـا) نمـیتـوان بـه
غیرعقل ،مانند دلیل تکیه کرد؟ البته نقش اساسی آیات و روایـات در تبیـین و تشـریح
حقایق و معارف ،مشخص خواهـد بـود؛ همانگونهکـه متـون دینـی دربـارۀ مباحـث
اخالقی ،حقوقی و فقهی مباحثی را دراختیـار بشـر قـرار داده اسـت کـه نـهتنها بشـر
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نمیدانسته ،بلکه توان فهمیدن آنها را نیز نداشته است؛ اما اینها هرگز نقـش عقـل را
در فهم مباحث کلی و اصولی دین کمرنگ نخواهد کـرد .بازگشـت همـۀ ارزشهـای
اخالقی به احکام عقل عملی 1است .عقل عملی حدود و ثغور باورهای اخالقی را کلی
و اصولی تعیین میکند .البته در رفتارهای سعادتبخش و شقاوتآفـرین ،نقـش نقـل
پررنگ است؛ زیرا عقل میفهمد کـه بعضـی از چیزهـا را نمـیفهمـد و چیزهـایی را
میفهمد .این تبعیض نیز مقبول همه است و به ضرورت بعثت انبیا آسیبی نمیزند.
 .2-4اشکال دوم :پیامدهای ناگوار همترازی عقل و نقل

صاحب مقاله اشکال دوم را تکمیلکنندۀ اشکال اول میداند:
«تفکیک جنبۀ هستیشناسی و معرفتشناسی دین درست است؛ اما راه را برای فهم استقاللی
عقل باز نمیکند و فقط پرسش را یک پله عقبتر میبرد .تأثیر اینکه دین را محصول خواست
خدای متعال بدانیم و بپذیریم که عقل نمیتواند همتراز ارادۀ الهی ،ارادهای داشته باشد ،فقط
در هستیشناسی دین محدود نمیشود( ».پیروزمند)741 7817 ،

یعنی شامل معرفتشناسی دین نیز میشود و عقل در بعد معرفتشناسی دین هـم
عقیم است .ایشان در ادامه میگوید:
«بااینوصف ،اگر بپذیریم که عقل و نقل در عرض یکدیگر دین (وحی) را کشف میکنند،
بدینمعناست که منحصر شدن ابالغ وحی به طریق نقل ،شکسته شده است؛ یعنی عقل،
مستقل از انبیا میتواند بگوید مضمون وحی چنین است » (هما) )725-741

درواقع میخواهند بگویند قائل شدن به فهم استقاللی عقل ،مساوی است با شریک
پیدا کردن انبیا در تلقی وحی؛ یعنی نقض ادلۀ ضرورت بعثت انبیـا و نـاقص دانسـتن
وحی؛ حالآنکه بهاعتراف عموم فالسفه و متکلمین ،وحی فقط ازطریق نقل و کـالم و
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1تعبیر به احکام عقل عملی ،مشی با مشهور است که برای عقل عملی ،شأن حکم دادن قائلاند .طبق نظر آیت هلال
جوادی آملی ،کار عقل عملی فقط عزم و اراده است و از خود هیچ حکمی ندارد .حکم کردن (جزم) کار عقل
نظری است (جوادی آملی۱۵۹۵ ،ب.)۱۵ :

فقط به انبیا ابالغ میشود.
ال جوادی آملـی میآورنـد (همفا)
آقای پیروزمند در ادامه ،شواهدی را از کالم آیت هل

 )727-725که معتقدند با کالم پیشین استاد در تناقض است و ایشان را بـه دوگـونگی در
تعبیر متهم میکنند.
ضرورت بعثت انبیا و انحصـاری بـودن تلقـی و ابـالغ وحـی بـه انبیـا منافـات دارد.
عبارتهای سهگانه در مقالۀ ناقد هم ناظر به ناهمترازی عقل و نقل است؛ پس امر دایر
است بین همترازی و ناهمترازی .همسانی عقـل و نقـل  )۱بـا ضـروریات کالمـی و
فلسفی ناسازگار است و  )۱عبارتهای دیگر استاد نیز مؤیـد نـاهمتـرازی اسـت .مـا
هستیم و این دوگونگی در تعبیر .هنگام شک به مسلمات پنـاه مـیبـریم و عقـل را از
همنشینی با نقل محروم میکنیم تا به چیزی آسیب نرسد.
 .1-2-4پاسخ اشکال دوم

ِ
تسهیل اسـتقاللبخشـی بـه
تفکیک جنبۀ هستیشناسی و معرفتشناسی دین برای
عقــل نیســت .هــمعــرض بــودن عقــل و نقــل ،بــه تفکیــک جنبــۀ هســتیشناســی و
معرفتشناسی دین وابستگی ندارد؛ زیرا در هستیشناسی دین فقط جای عرض انـدام
عقل است و نقل نه که نخواهد ،بلکه نمیتواند نقش اساسی داشته باشـد؛ زیـرا یگانـه
هستی شناس ،عقل است .اگر هم نقل چیزی بگوید ،ارشاد به حکم عقل است .ناگفتـه
نماند که مسئله سهمرحلهای است ،نه دومرحلهای؛ یعنی با سه چیز روبهروییم:
الف :هستی دین؛

واکاوی مفهوم «دین» و«دینی» در نظریۀ علم دینی آیتالله جوادی آملی با تأکید بر اندیشۀ آیتالله جوادی آملی

برایند اشکال دوم این است که همتراز قرار دادن عقل و نقل در کشف وحی با ادله

ب :هستیشناسی دین؛
ج :معرفتشناسی دین.
بهاعتقاد آیت هلال جوادی آملی مرحلۀ اول در دسترس کسی نیست؛ حتی نبی مکرم
اسالم 6دخالتی در هستی دیـن نـدارد و فقـط ارادۀ الهـی ،هسـتی دیـن را سـامان
میبخشد (جوادی آملی7831 ،ب  12 /78و 7813ب  81 ،74و )45-42؛ اما هستیشناسی دین نیـز در
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چهارچوب حمکت متعالیه و براساس اصالت وجود و تشکیک وجـود قابلاصـطیاد و
خارج از حوصلۀ این نوشتار است؛ پس سخن ما در مرحلۀ سوم ،یعنی معرفت و فهـم
دین است که دوگونه است :حضوری و حصولی .معرفت حضوری و بدونسهووخطا،
نصیب پیامبر رحمت 6و

معصومین( جوادی آملی7831 ،ال7831 ،788 :ال 747 :و 7831ب

 )82-84و معرفت حصولی همراه با سهو و احتمال خطا روزی دیگران است.
اما اینکه آیا همعرضی عقل و نقل در کشف وحی ،یعنـی انحصـار ابـالغ وحـی
بهطریق نقل شکسته میشود و عقل ،مستقل از انبیا میتواند مضمون وحـی را کشـف
کند؟ توجه به این نکتۀ مهم ضروری است :وحی منحصر نیست بـه آنهـه از خـدا بـر
پیامبر نازل شده است؛ زیرا نقل نمایندۀ این وحی است و تنها راه ابالغ این نوع وحی،
پیامبر است و کسی همتای او نیست؛ حتی عقل .اما کلمه هلال به قول خدا منحصر نیست.
خداوند ازطریق فعل (کالم تکوینی) نیز با عالم خلقت ارتباط دارد؛ یعنی فعل خداوند
نیز حامل پیام است و علم تجربی دینی ازاساس در این حوزه شـکل مـیگیـرد .عقـل
تجربی با مطالعۀ فعل خداوند ،از این نوع کالم (وحی تکوینی الهی) پرده برمیدارد.
مطلب دیگر اینکه در فهم ِ ِ
قول خداوند نیز عقل است که نقل را به نطق میآورد و
سعی میکند بفهمد چه میگوید؛ دراینمیان ،بهصورت موجبه جزئیه نیـز برخـی ادلـۀ
نقلی چه بسا ناظر به بیان سری از اسرار خلقت (فعل خداوند) و کاشف علمی از علوم
تجربی باشد .پرسش تأملبرانگیز این است :آیا آنهه را عقل از تکوین و فعل خداونـد
کشف میکند ،می توان دینی دانست یا نه؟ از نگـاه اسـتادجوادی آملـی فهـم عقـل از
تکوین اگرچه دین نیست ،ازآنرو دینی است که تکوین ،کلمه هلال است.
نکتۀ اساسی در همین نگاه استاد به عالم تکوین همهون کلمه هلال و فعل هلال است.
08

در باور ایشان ،همانطورکه اگر موضوع علمی ،قول خداونـد باشـد ،آن دانـش دینـی
است ،اگر فعل هلال هم موضوع علمـی شـد ،آن دانـش نیـز دینـی اسـت؛ زیـرا تمـامی
معیارهای الزم برای علم دینی شدن در آن وجود دارد (جوادی آملی7831 ،ب  .)745ایشان به
همتایی فعل و قول الهی معتقدند و فعل را قویتر از قول میدانند؛ پس تکـوین عـین

دین است و به تبع فهم آن دینی است و تمام علوم تجربی (مطالعـۀ بخشـی از تکـوین
الهی) دینی میشود؛ بهشرطیکه متکی به جهانبینـی الهـی باشـد؛ کمااینکـه هـر فهـم
بیضابطهای از تشریع (نقل) دینی نیست و تابع شرایط و ضوابط خاصی است.
 .3-4اشکال سوم :ناظر نبودن آیات به مرجعیت عقل در فهم دین

عقلی به آنها استناد میکند .ایشان ذیل آیات  ۱۱۵تا  ۱۱۷سورۀ نساء میگویند:
«ما برای همۀ امتها پیامبر 6فرستادیم ،گرچه تنها احوال برخی از آنها را در قرآن
آوردهایم .غرض از این نبوت عام نیز انذار و تبشیر مردمان بوده است .راز اقدام ما به ارسال
رسل آن است که (لئال یکون للناس علی هلال حجه بعد الرسل) 1اگر انبیا را نمیفرستادم ،عقل
در قیامت مرا زی ِرسؤال میبرد و میگفت تو که میدانستی آغاز و انجام عالم و آدم چگونه
است و پس از مرگ سرای دیگری است و ما به پاداش و مجازات اعمال خویش میرسیم،
چرا راهنما نفرستادی تا بهوسیلۀ رهنمود وی هدایت شویم و در چنین روزی به زی ِرسوال
نرویم؟ چه کسی خدا را در معاد زی ِرسوال میبرد جز عقل برهانی و استداللی؟ برایناساس،
ال تقدیس و حجیت و اعتبار آن را تثبیت کرده است( ».هما) )54
آیۀ مزبور عقل آدمی را کام ً

ایشان با استناد به آیات مذکور نتیجه میگیرند کـه تـوان عقـل در سـؤال کـردن از
پروردگار عالم ،نشانۀ حجیت عقل در فعل الهی است .سؤال کردن فرع بر فهـم دقیـق
است .کسی میتواند سؤال کند که مجهول را فهمیده باشد .عقل که توان سـؤال کـردن
دارد؛ یعنی میفهمد .بیان این توان عقلی در قرآن یعنی صحه گذاشتن بر حجیت عقل؛
بنابراین عقل میفهمد و فهمش حجت است؛ وگرنه معنی ندارد از خداوند درصورت
نفرستادن انبیا سؤال کند.
صاحب مقالۀ «دوگونگی و ابهام در سرنوشت اسالمیت علـوم در کـالم فیلسـوف
متأله» با نقل کالم فوق چنین آورده است:
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1نساء.۱۱۷ /
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ِ
حجیـت یافتـههـای
اشکال سوم به آیاتی است که آیت هلال جوادی آملی برای اثبات
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«از این فراز سخن ایشان دربارۀ آیۀ مزبور ،دیدگاه ما ثابت میشود؛ یعنی اینکه عقل میفهمد
برای هدایت به راهنما نیازمند بوده و بهوسیلۀ رهنمود پیامبران ،و نه عقل مستقل ،هدایت
میشود؛ بنابراین ،عقل در امر دین (چیستی تعالیم هدایت) از مرجعیت برخوردار

نیست».

(پیروزمند)727 7817 ،

ایشان در ادامه ،به فراز دیگری از سخن استاد جوادی آملی در تعمیم حجیت عقـل
اشاره میکند:
«عقلی که میتواند خداوند را در منطقۀ فعل (نه منطقه ذات و صفات ذات) که منطقۀ
ممنوعۀ او نیست ،زیرسوال ببرد و حجت و برهانش از منظر قرآن حکیم مسموع و معتبر
است و خداوند برای دفع آن محذور عقلی ،انبیا را ارسال کرده ،اگر در مواردی با همان
مبانی متقن مطلبی را بفهمد که خداوند متعال چنین قرار داده است ،فهم او مانند نقل
معتبر میشود .دلیل نقلی در حقیقت قول خدا را ارائه میدهد و دلیل عقلی میتواند فعل،
حکم و قانون تکوینی و تدوینی را کشف کند و در کنار دلیل نقلی حجت شرعی تلقی
شود( ».جوادی آملی7831 ،ب .)52

اشکال عمدۀ آقای پیروزمند ذیل همین فراز آمده است .ایشـان بـا طـرح چنـد سـؤال،
تعمیم مذکور را مخدوش میداند و میگوید توجیه عقلـی نـدارد؛ زیـرا مقصـود از کلمـۀ
«مواردی» در سخن صاحب نظریه ،یا تعالیم هدایت است که با تفسیر خود ایشان از آیـات
مذکور منافات دارد؛ زیرا محور سؤال عقل از خداوند این است که مـن تعـالیم هـدایت را
نمیدانستم و چرا کسی را برای هدایت من نفرستادی .اگر مقصود غیرتعالیم هدایت است،
عقل توانایی فهم آن را دارد؛ اما این فهم عقل ،دین نیست؛ پس دلیل بـر عرضـیت عقـل در
کنار نقل همهون دو منبع مستقل برای فهم دین نیست (پیروزمند.)728 7817 ،
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ایشان در ادامۀ اشکال سوم ،به عقل نظری و عملی اشاره میکنند که در بیان آیت هلال
جوادی آمده است .ایشان قائلاند که برخی آیات ناظر به عقل نظری و برخی ناظر بـه
عقل عملیاند .آیات حاوی تعقل در مبدأ ،معاد ،حقانیت قرآن ،بیاثـر بـودن بتهـا و
بطالن ربوبیت غیرخدا ناظر به عقـل نظـری و آیـات معطـوف بـه عـزم ،اراده ،نیـت،
اخال ،و  ...تجلی عقل عملیانـد .ایـن آیـات نیـز مرجعیـت عقـل را در فهـم دیـن

میفهماند (جوادی آملی7831 ،ب .)51-53
اشکال این است:
«این نتیجهگیری نیز میتواند موردتردید باشد .مواردی که از آن بهعنوان مصداقهای عقل
نظری یاد کردند ،مربوط به مرحلۀ اول از کارکرد ششگانهای است که برای عقل برشمردیم
[ ]...اما آنهه بهعنوان دین از آن یاد میکنیم و فهم آن توسط عقل محل اختالف است ،به
بهعنوان مصادیق عقل عملی از آن یاد نمودند نیز به مرحلۀ پس از ابالغ دین ازسوی انبیا
مربوط است؛ یعنی مجدد ًا عقل حکم میکند که به آنهه نبی و رسول و امام بیان داشتهاند ،باید
عمل کرد و بر امیال خود که مانع تبعیت عملی است ،غلبه نمود .این نیز بهمعنای توان
استقاللی عقل در شناخت بعضی مصادیق و موارد سعادت و ضاللت یا عدل و ظلم که ارسال
راهنما برای آن بوده است ،نیست( ».پیروزمند)724-728 7817 ،

 :1-3-4پاسخ به اشکال سوم

دربارۀ آیات سوره نساء و اشکال باال میتوان بـه چنـد مطلـب اشـاره کـرد .آیـا
حجیت عقل ،عقلی است یا نقلی؟ یعنی این نقل است که بـرای عقـل حجیـت جعـل
میکند یا شارع عقل را با این صفت ذاتی خلق کرده است که حجیـت داشـته باشـد؟
نقش نقل ارشاد به حکم است؛ یعنی خبر میدهد عقل حجیت دارد؟ اگر این آیات و یا
آیات دیگر نبود ،آیا عقل حجیت نداشت؟
عقل بما هو عقل که قوهای است بـرای فهـم؛ فهـم چیزهـای تجربـی ،تجریـدی،
نیمهتجربی و نیمهتجریدی یا کشف و شهود که اسـتادجوادی آملـی آن را عقـل نـاب
مینامند .عقل با جعل شارع (خلق عقل) حجت میشود (ما جعل هلال العقل حجـه بـل

واکاوی مفهوم «دین» و«دینی» در نظریۀ علم دینی آیتالله جوادی آملی با تأکید بر اندیشۀ آیتالله جوادی آملی

مرحلۀ بعد از این ،یعنی مناسک و تعالیم هدایت و پرستش مربوط است .همهنین آنهه

اوجده حجه) 1.آیات قرآنی مذکور ،دلیلی است نقلی و کاشف از این واقعیـت .چنـین

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مقصود این است که خداوند یک بار عقل و بار دوم حجیت آن را جعل نکرده است ،بلکه با یک جعل ،عقل و
حجیت آن را ایجاد کرده و حجیت ،جعل دومی نداشته است؛ پس حجیت عقل سلیم ،ذاتی است؛ یعنی خالق
هستی آن را چنین قرار داده است.
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نیست که با نبود نقل ،عقل بدون حجیت باشد .مصداق بارز حجیت عقل ،ادلـۀ اثبـات
خدا ،معاد ،ضرورت بعثت انبیا و  ...است که تا بر کرسی ننشیند ،نقـل هـیچ پیـامبری
مسموع نیست؛ بنابراین آیات مذکور درصدد جعل حجیت برای عقل نیستند؛ چه رسد
که بخواهند حدود و ثغور و مدار حجیت آن را تعیین کنند.
مطلب بعدی بیان خود آیت هلال جوادی آملی از آیات است و مقصود ایشان از کلمۀ
«مواردی» با توضیحات بعدی خودشان ،فهم عقل در فعل خداوند است؛ زیرا بالفاصله
در سطر بعدی آورده است:
«اگر در مواردی با همان مبانی متقن مطلبی را بفهمد که خداوند متعال چنین قرار داده است،
فهم او مانند نقل معتبر میشود .دلیل نقلی درحقیقت قول خدا را ارائه میدهد و دلیل عقلی
میتواند فعل ،حکم و قانون تکوینی و تدوینی را کشف کند و در کنار دلیل نقلی ،حجت
شرعی تلقی شود( ».جوادی آملی7831 ،ب )52

یعنی عقل می تواند با مطالعۀ فعل خداوند ،از آن رمزگشایی کند و حکـم و قـانون
بهدست آورد؛ کمااینکه همین عقل است که با مطالعه ِ
نقل کاشـف (کتـاب و سـنت)،
قانون الهی را کشف میکند .منتقد عزیز باید پاسخ دهد کـه چـرا مطالعـه قـول خـدا،
حجت شرعی است؛ ولی مطالعه فعل خداوند حجت شرعی نیست ،بااینکه داللت فعل
از داللت قول بهمراتب قویتر است؟
تأمل در عبارت اخیر آیت هلال جوادی آملی ،مفید است« :دلیل عقلی میتوانـد فعـل،
ل
حکم و قانون تکوینی و تدوینی را کشف کند( ».هما)) قید «قانون تدوینی» به چه چیزی
اشاره میکند؟ بهظاهر مقصود این است که عقل عالوهبراینکه تکوین را مطالعه میکند
و میفهمد ،در دایرۀ تدوین نیز میتواند از درون نقل و فقط با قالبهای عقلی ،قـانون
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کشف کند و حجت باشد؛ بنابراین در نقل نیز انسان فقط با حواس ظاهری مثل بینایی
نمیفهمد ،بلکه دریافتهای حواس ظاهری ،تمهیدی است تا عقل بفهمد نقل درصدد
بیان چیست .دوم اینکه از مطالعۀ مجموع نقلهای مرتبط ،قانونی را کشف کند کـه بـا
ظاهر نقل فهمیدنی نبوده است.

ازاینگذشته ،مقصود شما از تعالیم هدایت چیست؟ آیا فقط احکام شرعی ،مناسک
و  ...تعالیم هدایتاند؟ آیا عقاید و اخالق جزء تعالیم هدایت نیستند؟ اگر هستتند ،که
هستند ،آیا جز این است که عقل میداندار وادی عقاید اسـت؟ آیـا جـز عقـل نظـری،
چیزی هست که اخالق را تبیین کند؟ اگر شارع مقدس از زبان رسوالن خود ،مصادیق
عملی ،یعنی مناسک و آداب پرستش؟ یا اینکه رعایت عدل و تـرک ظلـم و مصـادیق
آندو ،جوالنگاه عقل عملی است؟ با قطع نظر از همۀ اینها ،آقای جوادی آملی کجـا
گفتند عقل ،مناسک و شیوۀ پرستیدن خدا را مشخص میکند؟
نویسندۀ محترم نکتهای را نادیده گرفته است .دین طبـق تعریـف حضـرت اسـتاد،
مجموع عقاید ،اخالق و احکام شرعی است .این سهگانه ،برنامۀ هدایت است ،نه فقط
منا سک و برنامۀ پرستش بله ،نقل است که مناسک و برنامۀ پرستش را برای ما کشـف
می کند .عقل در این حوزه توان دخالت ندارد؛ نه اینکه در توان عقل نباشد ،بلکـه دون
توان عقل است و عقل در این جزئیات نمیتواند دخالت کند؛ امـا در حـوزۀ عقایـد و
اخالق ،عقل است که با دو قسمش (نظری و عملی) میداندار است و کاری از دسـت
نقل برنمیآید؛ مگر ارشاد.
نکتۀ اخر اینکه بحث ما در علم دینی است .مقصود از علم نیز علوم تجربـی اسـت
(اعم از طبیعی و انسانی) .محور علوم تجربی ،فعل خداوند است و در اینجا صحبت از
مناسک و برنامۀ پرستش نیست .استادجوادی آملی نمیخواهد با عقل تجربی در حوزۀ
فعل خدا ،مناسک و برنامۀ عبادی جدیدی عرضه کنـد .بـهنظر همـه ایـن را مفـروض
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اخالق را ذکر میکند ،جز این است که ارشاد به حکم عقل است؟ آیـا مصـادیق عقـل

گرفتهایم و نباید با خلط مطالب مختلف ،موضوع بحث را مبهم جلوه دهیم.
شاهبیت غزل علم دینی در کتاب منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی توسعهبخشی
در معنای «دینی» است ،نه محورهای سهگانۀ دین (عقایـد ،اخـالق و احکـام فقهـی و
حقوقی) .مفهوم دینی است که گسترش مییابد؛ یعنی اگر تاکنون مطالعۀ قـول خـدا را
دینی میدانستیم ،ایشان با استدالل خا ،خویش ،مطالعۀ فعل خـدا را نیـز دینـی (نـه
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دین) میدانند .البته ما نیز قبول داریم برخی عبارتها موهم این است که ایشـان دایـرۀ
شمول دین را توسعه دادهاند؛ ولی چنین نیست .دین همان است که به وحی تشـریعی
به نبی مکرم اسالم 6نازل شده است و بقیه (فهم ما از نقل) دینی اسـت .البتـه فهـم
کلمه هلال که فعل الهی است و میتوان آن را وحی تکوینی نامید نیـز دینـی اسـت .ایـن
است فارق نظریۀ آیت هلال جوادی با سایر اصحاب اندیشه .مطالعۀ فعل خداوند چهبسـا
حرام و واجب مستقیمی بهدست ندهد؛ ولی میتواند در برخـی مـوارد بـرای کلیـات
فقهی ،مصداق بیابد یا در عقاید و اخالق ،توسعه و ضـیقی در مصـادیق احکـام عقـل
نظری و عملی بهوجود آورد .همۀ اینها در بقعۀ امکان است.
 .4-4اشکال چهارم :نگاه افراطی به عقل

چهارمین اشکال این است که سهیم کردن عقل در معرفتشناسی دین ،تنها گزینـۀ
نگاه اعتدالی به عقل نیست و چهبسا سر از افراط در آورد و تنه به تنۀ خاتمیـت بزنـد؛
زیرا دادن سـهم معرفتـی بـه عقـل در عرصـۀ دیـن ،حتـی در بخشـی از آن ،بـهمرور
عرصههای دیگر را نیز متأثر خواهد کرد و عقل درنهایت ،بخشبندی حوزۀ معرفتی را
قبول نخواهد کرد ،فرزند خویش را رستم میخواند و برای ما شاخوشانه خواهد کشید
(پیروزمند .)722-724 7817 ،ایشان با این مقدمهها راه اعتدالی دیگری را پیشنهاد میدهد:
«به نظر نگارنده ،فرض چهارم این است که عقل نیازمند شریعت است؛ اما نباید
بدینگونه که پس از آن کلید را به کنار نهاده و خود بدون استعانت از کلید ،با محتوای
گنجینه روبهرو شویم؛ بلکه پس از گشودن در گنجینه ،کار عقل بهاتمام نمیرسد و با
استعانت از عقل باید محتوای گنجینه فهمیده شود و با استعانت بعدی از آن محتوای
دریافت شده ،آن را در سایر علوم و بعد در عینیت زندگی ظاهر و حاضر نمود .چهبسا
این نگاه اعتدالی باشد [( »]...هما) .)722
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ایشان دربارۀ نگاه اعتدالی خویش میگوید:
ال واضح است؛ چهاینکه در نگاه دایرهالمعارفی
«تمایز این نظر با نگاه دایرهالمعارفی به نقل ،کام ً
ادعا بر این است که میتوان تمامی علوم را ازطریق فهم متون دینی بهدست آورد؛ اما در نظر
فوق ابد ًا این ادعا دربین نیست و اتفاق ًا نقش عقل را در طول نقل ،برای بهدست آوردن علوم

انسانی اسالمی برجسته میکند( ».هما))

 :1-4-4پاسخ به اشکال چهارم

اول اینکه منتقد در سطر اول ،عبارتی را آوردهاند که بهنظر غلط نوشـتاری باشـد:
«عقل نیازمند شریعت است( ».همفا)) آیا عقل کلید ورود به شریعت اسـت یـا شـریعت
کلید ورود به عقل؟ ما با کلید عقل ،اصل وجود خدا و ضرورت ارسال رسـل ،اعجـاز
نیازمند عقل است؛ وگرنه شریعت بدونحجیت خواهد بود .البته عقل ضرورت وجود
دین و شریعت را اثبات میکند و منتظر است تا از درگاه وحی ،حقیقت دین و شریعت
را کشف کند.
دوم اینکه ایشان می گوید باید محتوای شریعت را با عقل بفهمیم (هما)) ،مگر آقای
ال مگر ممکن است محتوای چیزی را بدون عقل
جوادی آملی جز این گفتهاند؟ یا اص ً
(قوۀ فهم مطلق) مطالعه کرد؟ مگر حواس ظاهری که مجرای ابتداییترین دانـشهـا
برای انسان است ،بدون ا ستعانت از عقل چیزی بهدست میدهد؟ مگر نه این اسـت
که تمام دادههای حسی به منزلۀ مواد اولیۀ فهم ،به عقل (قوه دراکه) عرضه میشود و
عقل است که با تحلیل جزئیات آن هـا را درک مـی کنـد ،از آن جزئیـات بـه کلیـات
می رسد و ما را به شناخت می رساند؟ تصور شما از نقل مس تقل چیسـت؟ نقـل نیـز
زمانی مفید است که زیر دست عقل انسانی به فهم درآید؛ پس ما حتی متون دینی را
با قوۀ عقلمان میفهیم.
سوم اینکه آقای پیروزمند در تعمیم جایگاه عقل آورده است« :با استعانت بعـدی از
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قرآن ،حجیت آن و  ...را اثبات میکنیم و بعد وارد شریعت مـیشـویم؛ پـس شـریعت

آن محتوای دریافتشده ،آن را در سایر علوم و بعـد عینیـت زنـدگی ظـاهر و حاضـر
نمود( ».همفا)) ایشان در ادامه برای تکمیل نگاه اعتدالی مدعی میشود که بـا نفـی نگـاه
دایره المعارفی به دین و قرار دادن عقل در طول نقل ،علوم انسانی اسالمی را پایهریزی
میکنیم (هما)) .بهظاهر مقصود از نگاه دایرهالمعـارفی بـه متـون دینـی ،انتسـاب آن بـه
آیت هلال جوادی آملی است؛ ولی این نیز یکی از اشتباههای منتقـدان اسـت؛ زیـرا ایـن
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انتساب باطل است .ایشان فقط بهصورت موجبه جزئیه ،وجود برخی سرنخهای علوم
تجربی را در متون مقدس مقبول مـیداننـد و بههیچوجـه تـوان متـون دینـی را بـرای
شکلدهی تمام علوم تجربی نمیپذیرند (جوادی آملی.)43/7 7811 ،
چهارم اینکه مطلب اساسی در تبیین جایگاه عقل و نقل در شکلدهی علوم تجربی
اسالمی (اعم از طبیعی و انسانی) است و فقط با قراردادن عقـل در طـول نقـل (بـدون
تبیین کیفیت این طولیت) و ادعای اینکه ما محتوای دریافتشده را از متـون دینـی در
سایر علوم ظاهر و حاضر میکنیم ،هیچ علم تجربی اسالمی شکل نمیگیـرد .آیـت هلال
جوادی آملی همۀ این مجهوالت را بهدرستی تبیین کردهاند.
 .5-4اشکال پنجم :تخصیصناپذیری نقل با عقل تجربی

اشکال پنجم ناظر به مواردی است که آیت هلال جوادی آملی برای امکان تخصیص یا
تقیی ِد نظر شارع با حکم عقل بیان میکنند .ایشـان در کتـاب منزلـت عقـل در هندسـه
معرفت دینی میگوید:
«اگر در زیستشناسی ثابت شد که در ترکیب برخی از موجودهای زنده آب بهکار نرفته و
یقینی شد که بعضی موجودهای زنده از آب پدید نمیآیند و بدون آن یافت میشوند ،این
شاهد یقینی علمی و تجربی بهمثابه مخصص لبی آیه و جعلنا من الماء کل شیء حی قرار
میگیرد ،نه مناقض آن .همهنین اگر در متن یکی از نصو ،دینی آمد که هر موجود زنده ،نر
و ماده دارد و با دانش تجربی ثابت شد که بعضی از موجودهای زنده نر و ماده ندارند ،این
سلب جزئی ،مخصص یا مقید آن عام یا مطلق است ،نه نقیض آن( ».جوادی آملی7831 ،ب )17

این فراز بهصراحت اشاره میکند که یافتههای عقل تجربـی اگـر بـه یقـین برسـد،
همهون مخصص لبی میتواند دلیل نقلی را تخصیص یا تقیید کند .گرچه خود ایشان
16

هم قبول دارند چنین یقین ریاضی ،گوگرد احمر است و بس دشوار (همفا))؛ ولی کبرای
ِ
ِ
بودن یافت تجربی نسبت به دلیـل
کلی نظریۀ ایشان که همان امکان تخصیص و تقیید
نقلی است ،پرواضح است.
مؤلف محترم با بیان مقدمهگونهای از کالم آیت هلال جوادی ،با طرح دو سؤال ،بطالن

کالم ایشان را نتیجه گرفتهاند .صاحب مقالـه در مقدمـۀ اشـکال خـویش چنـین آورده
است« :آیت هلال جوادی آملی با ذکر مواردی از امکان تخصیص یا تقیید نظـر شـارع بـا
حکم عقل ،چنین نتیجه میگیرند که عقل در فهم دین مستقل است( ».پیروزمند)722 7817 ،

اما دو سؤالی که آقای پیروزمند بعد از مقدمه مطرح میکنند« )۱ :برفرض که عقـل
وجود دارد که درستی نتیجۀ علم تجربی موردتردید قرار گیرد؟» (هما)  .)725دلیل اینکـه
تردید داشتن در یافت تجربی ترجیح دارد ،این است که در بسیاری از موارد که در علم
تجربی گمان به صحت دادهای داشتهایم ،خطا از آب درآمـده اسـت و کنـار گذاشـتن
یافت تجربی در جایی که دلیل ِ
نقلی معارضی وجود داشته باشد ،ترجیح بیشـتری دارد
و نباید تعلل کرد (هما))؛  )۱ایشان این سؤال را ذیل اشکال چهارم مطرح میکنند ،بعد از
ذکر شاهدگیری آیت هلال جوادی آملی از تخصیص دلیـل عقلـی بـر آیـۀ «یـد هلال فـوق
أیدیهم» و آیۀ «وجوه یومئذ ناظره إلی ربها ناظره» است (جوادی آملی7831 ،ب  .)14پرسـش
ایشان این است :اگر دلیل عقلی بر جسمانی نبودن خدا وجود نداشت ،دلیل نقلـی بـر
نفی جسمانیت نداشتیم؟ آیا در نهجالبالغه ،توحید صدوق و آیات قرآن ،ادله فراوانـی
دال بر این معنا وجود ندارد که آن را هنرنمایی اسـتقاللی عقـل بـدانیم؟ (پیروزمنفد7817 ،

.)721-725
 .1-5-4پاسخ به اشکال پنجم

تعجب نگارندۀ این سطور از به مقدمه ایشان این است :آیا آیت هلال جوادی آملی بـا
بیان مصادیق تخصیص عقل تجربی نسبت به دلیل نقلی ،نتیجه میگیرند عقل در فهـم
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تجربی در پارهای موارد ادعای دستیابی به چنین یقینی هم داشته باشد .چـه محـذوری

دین مستقل است؟ یا ایشان پیشتر حجیت ذاتی عقل را اثبات و هماکنون درصدد بیان
مصادیق تطبیقی آن هستند؟ آیا دلیل و تطبیق فرقی ندارند؟ بیان مصادیق تخصیص یـا
ِ
تقیید عقل تجربی نسبت به دلیل نقلی ،دلیل فهم استقاللی عقـل نیسـت ،بلکـه شـاهد
مسئله است و اصل مطلب باید پیشتر اثبات شده باشـد؛ پـس منتقـد بـا بیـان چنـین
مقدمهای (دستکم بهزعم نگارنده) چنین به مخاطب القا میکند که همین مثالها دلیل
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ِ
ِ
ِ
استقاللی عقل و فهم استقاللی عقل ازنظر آیت هلال جوادی آملـی اسـت؛
حجیت
اثبات
حالآنکه دلیل فهم استقاللی عقل ،قبل از این آیات مطرح شده است (جوادی آملی7831 ،ب

 .)55-25این آیات برای اثبات مدعای ایشان نیستند ،بلکه شواهدیاند بر تأییـد مطلـب
اثباتشده
اما دربارۀ سؤال اول ایشان باید گفت اینکه کدام دلیل را باید ترجیح داد و کـدام را
کنار گذاشت ،تابع سؤال عاطفی نیست ،بلکه تابع دلیلی است که عقل یا نقل را برای ما
حجت میکند .منشأ چنین سوالی دو چیز است:
نخست اینکه یکی از مبناییترین سخنان آیت هلال جوادی آملی درست منتقل نشـده
است؛ زیرا ایشان عقل را در عرض نقل و هردو را کاشف وحی میدانند؛ پـس هـردو
همتراز یکدیگر و ناظر به تدوین یا تکوین هستند؛ ازاینرو هیچ ترجیحی بر یکـدیگر
ندارند ،بلکه نقل برایاینکه خود را بیابد و حجت شود ،نیازمند عقل اسـت؛ حالآنکـه
حجیت عقل برهانی ،ذاتی است و به نقل نیازی نـدارد ،بلکـه براسـاس دانـش اصـول
اگرچه حجیت وحی ذاتی و بدونتردید اسـت ،حجیـت نقـل بـهدلیـل عقلـی اسـت؛
همانطورکه ظهور آیات ،روایات ،خبر واحد و  ...براساس حجیت بخشیدن عقـل بـه
نقل پذیرفتنی است .دیگر اینکه رسوب ناخودآگاه نگاه دایرهالمعارفی به نصو ،دینی
است که برخیها را نگران دریافتهای عقلی میکند؛ پس میگویند اگر یافت تجربـی
معتبری ،مخالف نص دینی درآمد ،نباید عقل را ترجیح دهیم.
پاسخ اشکال پنجم چنین است .اول اینکه نگاه دایرهالمعارفی بـه نصـو ،دینـی از
نگاه آیت هلال جوادی آملی باطل است و فقط سرنخ برخی از علوم تجربی را میتوان در
نصو ،دینی یافت ،نه همۀ علوم؛ پس ثقل دیدگاه ایشـان در جـایی اسـت کـه عقـل
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تجربی به دادهای رسیده که نصو ،دینی خالی از آن اسـت .اینجاسـت کـه سـخن از
دینی بودن یا نبودن دادۀ تجربی پررنگ میشود؛ بـرای مثـال ،اگـر در جامعـهشناسـی،
روان شناسی ،اقتصاد یا سایر علوم تجربی ،مطلبی اثبات شود که هیچ نص ناظری به آن
پیدا نشود ،آیا دینی است یا نه؟ ایشان میگویند اگر دادۀ تجربی ،یقینی یا اطمینـانآور

باشد ،بهدلیل حجیت ذاتی عقل برهانی در تمام مراتب ،دینی است .شما میگویید دینی
نیست؛ پس این بخش از علوم تجربی را از نصو ،دینی پر کنید یا درنهایت قائل بـه
سکوت نصو ،میشـوید .بلـه ،فـرق اساسـی نظریـه آیـت هلال جـوادی بـا دیگـران
همین هاست .دوم اینکه با قطع نظر از اشکال اول ،در مواردی هم که دریافت نقلـی بـا
است یا خیر .درصورت دوم ،فارغ از اینکه تقدیم حجت عقلی بر امر نقلی در چیزهای
متعارض ازباب تخصیص و تقیید خواهد بود ،نه کنار زدن امر نقلـی بـهکل از صـحنۀ
معرفت ،چرا فهم معتبر و اطمینانآور عقل تجربی بر نص بدون حجیت مقدم نباشـد؟
ال حجت و غیرحجت در ردیف هم نیستند تا تعارضی پیشآید؛ پس دریافت عقـل
اص ً
تجربی مقدم است .درصورت اول ،چرا نقل مقدم باشد؟ آیا چون حجیت دارد ،مقـدم
ِ
تجربی معتبر نیز وجود دارد؛ یعنی حجیت دارد .چرا ایـن
است؟ همین مالک در عقل
مقدم نشود؟ بله ،اگر حجیت عقل یا نقل محکمتر باشد ،قطعاً همان مقدم میشود؛ ولی
فرض این است که هردو یکسان هستند؛ چرا این و نه آن؟ مالک این ترجیح چیست؟
آیا قبح ترجیح بال مرجح تخصیص میخورد ،چرا؟ یا قانون عقلـی تـرجیح بالمـرجح
بهقوتخود باقی است؟ بهنظر فرق عمیق نقل و وحی همهنان برای منتقد روشن نشده
است که اگرچه وحی حجیت ذاتی دارد ،حجیت نقل تا زمانی است که حجیت اقـوی
وجود نداشته باشد .جالب اینکه در چنین مواردی که هردو فهم نقلی و تجربی یکسان
هستند ،طبق قواعد هردو دلیل از حجیت ساقط میشوند ،نه اینکه دلیل نقلی بـر دلیـل
عقلی مقدم باشد (جوادی آملی.)22/1 7833 ،
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فهم تجربی تعارض ظاهری داشته باشد ،دو گونه است :یا آن فهم نقلی ،حجیت یافتـه

دربارۀ سؤال دوم ناقد ،جای بسی تعجب است که وجود ادلۀ عقلی را در آیات قرآن
و سخنان امیرالمؤمنین علیهالسالم در نهجالبالغه و کالم سایر ائمه ،تا دلیل نقلی تنزل
میدهند و آن را هنرنمایی مستقل نقلی میداننـد آیـا «خـدا جسـم نیسـت» در کـالم
امیرالمؤمنین ،حجت است؛ چون حضـرت فرمـودهانـد؟ یـا خـود عقـل نیـز ایـن را
میفهمد؟ پس اگر هم عقل را در فهم دینی مستقل نمیدانید ،دسـتکم بازنشسـتهاش
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نکنید اگر چنین باشد که شما میگویید ،وجود خدا نیز در سخنان ائمـۀ اطهـار اثبـات
شده است؛ پس چه نیازی به عقل است تا نقش مفتاح یا مصباح بـودن را بـازی کنـد؟
مگر نه اینکه شما در دیدگاه اعتدالی ،برای عقل نقش مفتاحی قائلید و مدعی هستید که
نقش آن را در فهم دین پررنگتر هم کردهاید؟ پس این چه سؤالی است؟
اگر عقل حجت است ،تاجاییکه میفهمد ،حجت خواهد بـود و تخصـیص قائـل
شدن خود ،نقض دلیل عقلی است .سخن امیرالمؤمنین و سایر اهلبیـت یـا برخـی
آیات ،ارشاد به حکم عقل است و حجیت این سـخنان گوهربـار نـه ازآنروسـت کـه
معصومین میگویند؛ بلکه دال بر این است که فهم عقلـی چـه جایگـاه اساسـی در
شکلگیری فهم دین دارد.
 .6-4اشکال ششم :اسالمی نبودن یافت عقل جمعی

اشکال آخر به سخن آیت هلال جوادی آملی دربارۀ اسالمی بودن تعیـین جمهوریـت
بهمنزلۀ ظرف خالفت و سیاست اسالمی است .استاد میگویند:
«اگر عقل جمعی و تجربی به این نتیجه رسید که تنها راه برقراری نظام جامعۀ مسلمان و یا
بهترین راه حفظ استقالل و آزادی آنان روش جمهوریت است ،نه راههای دیگر؛ دراینحال،
تعیین ظرف حکومت و شکل سیاست اسالمی است ،نه بشری؛ چون ادراک عقل حجت
الهی است( ».جوادی آملی7831 ،ب )38

بنابراین جمهوریت که قالب و ظرف خالفت و سیاست اسالمی است و بـه تأییـد
عقل جمعی رسیده ،اسالمی است ،نه بشری.
منتقد میگوید« :یافت عقل جمعی اسالم نیست ،بلکه اسالمی است و آمـوزههـای
اسالمی باید اسالمی بودن را معنا ببخشد و تا چیزی با اسالم نسبت پیدا نکند ،اسالمی
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نمیشود( ».پیروزمند)721 7817 ،

 .1-6-4پاسخ به اشکال ششم

ما که دقیق متوجه نشدیم اشکالشان به چیست زیرا صاحب نظریه میگوید یافـت
عقل جمعی ،اسالمی است (با یای نسبت) و جناب منتقد همان را بهمثابه اشکال تکرار

میکند .ایشان هم تعیین جمهوریت را برای ظرف خالفت ،اسالمی دانستند ،نه اسالم؛
بنابراین شما به چه چیزی اشکال میکنید؟ سؤالی متوجـه منتقـد اسـت کـه از پاسـخ
صرفنظر کردهاند .شما میگویید آموزههای اسالمی باید به اسالمی بودن معنا ببخشد.
چگونه؟ اگر ما اسالم و اسالمی داریم ،تفاوت در چیسـت؟ چگونـه چیـزی اسـالمی
کردیم در نگاه استادجوادی آملی دین و دینی (اسالم و اسالمی) تفاوت دارند .مسـئله
تعیین ماهیت دین و دینی است که شما چیزی نگفتید.
باید بحث کنیم که به چه چیزی میگوییم دینی یا به چه چیزی میگوییم غیردینی.
فهم از متون دینی اعم از کتاب و سنت ،مادامیکه تابع اصول و ضـوابط درسـت فهـم
باشد ،دینی و اسالمی خواهد بود؛ اما فـارق اساسـی نظریـۀ آیـت هلال جـوادی آملـی و
سایرین همین جاست که ایشان فعل خداوند را نیز منشأ معرفت دینی میدانند ،با ایـن
مبنا که تکوین همان تشریع است در قالب فعل خداوند و همانگونهکـه مطالعـۀ قـول
خداوند ،بیشک دینی میشود ،مطالعۀ فعـل خداونـد نیـز بیشـک (دسـتکم ازنظـر
ایشان) دینی و اسالمی میشود ،نه دین و اسالم.

نتیجهگیری
اشکالهای منتقد به مفهوم دین و دینی ،ناشـی از توجـه نکـردن ایشـان بـه مبـانی
دیدگاه آیت هلال جوادی آملی است .مهمترین مبانی استاد جوادی آملی در دینشناسی و
تبیین معنای دین و دینی عبارت است از:
 تنها منبع معرفتی ،وحی است؛ یعنی عقل شأنی جـز کشـف نـدارد ،فقـطدلیل و راهنماست و هرگز منبع معرفت نخواهد بود؛
 راه کشف هرچه خداوند ایجاد کرده است ،اعم از تدوین و تکوین ،عقـلاست و نقل .عقل و نقل همتراز با یکدیگر ،هم وحی را استنطاق میکننـد
و هم پرده از اسرار تکوین برمیدارند؛

 همانگونهکه مطالعۀ گفتار خداوند علـم دینـی تولیـد مـیکنـد ،بـرون ِداد
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میشود؟ پاسخ ندادهاید ،بلکه فقط به طرح سؤال بسنده کـردهایـد؛ درحالیکـه اشـاره
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کنکاش در کردار خدا (خلقت) نیز علم دینی خواهد بود؛
 دو مفهوم دین و دینی ،تفاوت اساسـی دارنـد .نصـیب مـا از دیـن ،فقـطتعریف مفهومی دین اسـت .از دیـن سـخن مـیگـوییم و دینـی نصـیبان
میشود؛ بهعبارتدیگر ،بهظاهر از دین سخن مـیگـوییم؛ ولـی درواقـع،
دینی به چنگ میآوریم؛
 دین مجموعۀ آن چیزی از عقاید ،اخالق و احکام فقهی و حقـوقی اسـتکه به نبی مکرم اسالم 6با یافت حضوری القـا شـده اسـت .دینـی (در
اصطالح مشهور) چیزی است که ما از عقاید ،و اخالق و احکام فقهـی و
حقوقی از تدوین الهی (نقل) بهدست میآوریم.
پس در نگاه آیت هلال جوادی آملی ،دایرۀ مفهوم دینی گستردهتر شده است و شـامل
چیزی میشود که ازطریق عقل تجربی و با مطالعۀ تکوین الهی به دست میآیـد .ایـن
توسعۀ مفهومی بهپشتوانۀ مبانی فلسفی است که با تصحیح جهانبینی آغاز میشود و با
تحقق فلسفۀ مطلق و مضاف الهی و جمع سالم عقل و نقل سامان میپذیرد.
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