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دهيچك
نمايـد.  بحث تحليـل مفهـوم وحـي را كـاوش مـي     نگري استاد مطهري به شناسانه، جامعجستار حاضر، از منظري روش

سويي، فيلسوفان مسلمان وحي را اتصال نبي با عقل فعال تلقي كرده و فقط به هويت علمـي و شـناختاري آن تأكيـد    از
،اند. در اين تصور از وحـي كنند؛ و از سوي ديگر، برخي متفكران وحي را به صرف گرايش و تجربه نبي ارجاع دادهمي

نگـر از وحـي   گرايانه و تحـويلي شود. هر دو رهيافت تصوري فروكاهشانگاري و گرايشي وحي تأكيد ميبيبر بعد تجر
اند: به اعتقاد ايشان، دست يازيدهاالهينگر از وحي دهند. استاد مطهري، با نقد هر دو رهيافت، به تحليلي جامعارائه مي

است، بعد گرايشي نيز دارد. در مقاله حاضـر، بـا بررسـيدن    االهيعالوه بر اينكه بعد شناختاري دارد و پيام االهيوحي 
از سـازي اسـتاد از ايمـان،    مفهومشود. نگري از وحي، ارتباط آن با ايمان و فطرت نيز نزد مطهري واكاوي ميمقام جامع

رد: شناختاري كند. بنابراين، ايمان نزد مطهري هويتي دو بعدي داروشي، از تصور ايشان از وحي كسب هويت ميحيث
تصور ،و گرايشي دارد. اين تحليل از وحي و ايمان با تقسيم فطرت به دو بعد شناختي و گرايشي نيز متالئم است؛ يعني

سان، در منظومه فكري استاد، اين استاد از دو بعدي بودن انسان در تحليل ايشان از وحي و ايمان مؤثر افتاده است. بدين
. م هستندسه بحث در تعامل ناظر بر ه

يديواژگان كل
.مطهري، هويت شناختاري، ماهيت گرايشي، ايمان، فطرتوحي،

09195891334Email: fereshteh_abolhassani@yahoo.comنويسنده مسئول؛ تلفن: *

مجله علمي ـ پژوهشي فلسفه دين
1392دوره دهم، شماره اول، بهار 

27-5اتصفح



ª14، شماره پياپي نيفلسفه د

مقدمه
از ديرباز اهميت وحي در هويت بخشيدن به اديان مسائل فراواني را پيش روي فيلسـوفان،  

ها گسترده اسـت. در ميـان مسـائل    متكلمان، عرفا و ديگر متفكران و دانشمندان ساير حوزه
شود، مسئله چيسـتي و تحليـل مفهـومي و مـاهوي آن     در باب وحي طرح ميگوناگوني كه

در گروي تلقـي  االهياهميت ويژه دارد. علت اهميت آن است كه بسياري از مسائل وحي 
و انگاره دانشمندان از وحي است. محققان بحث از چيستي، تحليل مفهومي و معنـاي مـاي   

دانند، زيرا پاسخ به ديگر مسـائل علمـي   شارحه االسم را مطلب نخست در هر پژوهشي مي
) از آنجا كه هر كس متناسـب  158ص، 1385در گروي تعريف آن است. (فرامرز قراملكي، 

پردازد، نقد اين تصور اهميت دارد. با درك و تصور خويش از وحي به آن مي
حقيقت وحي از مهمترين مباحث گذشته و امـروز در تـاريخ تفكـر    بحث از چيستي و 

ســينا، غزالــي، ر دوران اســالمي، فالســفه، متكّلمــان و عرفــا، نظيــر فــارابي، ابــن اســت. د
اشراق، مالصدرا و ...، اغلـب از منظـر وجودشـناختي ايـن پديـده را تحليـل كـرده و        شيخ

اند. درصدد بيان حقيقت آن بوده
و -معرفت حسي و معرفـت عقلـي   -كندي، معرفت و علم را به دو بخش معرفت انساني 

سـان وي وحـي را ابـزاري    كند؛ بـدين تقسيم مي-كه حاصل ابزار وحي است -االهيمعرفت 
شناسانه از وحي كاركردي حداكثري بـراي  بخش تلقي كرده است. فارابي در تبيين هستيمعرفت

ين صورت كه براي عقل دهم، افزون بر مدد رساندن عقل آدمي براي شود؛ بدعقل دهم قائل مي
كشف معقوالت، ياري ديگري نيز به انسان در جهـت رشـد مراحـل مختلـف عقـل در جهـت       
رسيدن به عقل بالمستفاد و وصول آن به عقل دهم قائل است. بوعلي نيز، بـا الهـام از گفتارهـاي    

ي معرفت حاصـل از آن را مـورد توجـه قـرار داده     گيرفارابي، اتصال به عقل فعال و نحوه شكل
-داند كه از طريق استدالل و اجتهاد بدسـت نيامـده  است. مالصدرا وحي را معارف و علومي مي

شـود.  اند. آدمي از منشأ و چگونگي آن آگاهي دارد و با مشاهده ملك و عقل فعـال حاصـل مـي   
-توسعه وجودي عقـل در نظـام  ) تأمل در ترسيم چگونگي رشد و 16-5ص، 1387(خسروپناه، 

دارد.    وحيمعرفتيهاي مختلف فلسفه اسالمي خود حكايت از تاكيد ايشان بر جنبه
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گرايي، بحث از ماهيت وحي در عالم مسيحيت، به ويژه پس از رنسانس و به سبب عقل
شناسان گرديـد.  معركه آراي متكلمان مسيحي، متألهان، فيلسوفان دين، روانشناسان و جامعه

در پي آن، نگرش تجربي و گرايشي به عرصه آمد و وحي به حضور امـر قدسـي و تجربـه    
بـه معنـاي   -ديني تحويل گرديد. در عالم مسيحيت، عمدتاً، به وحي با رويكـردي تجربـي   

گذار نخستين تفكري است كه نگريسته شد. شاليرماخر پايه-انكشاف دروني خدا بر آدمي 
) ردولف 132ص، 1387ميان آدميان تحليل كرد. (ساجدي، وحي را به تجربه ديني مشترك 

ربـه دينـي را   كنـد. وي تج كتاب مفهوم امر قدسي، رويكرد شالير ماخر را تاييد مـي اتو، در 
رود و قابل توصيف نيست. اوتو بـه  نوعي احساس دانست كه از تمايزات مفهومي فراتر مي

. احسـاس  2وابسـتگي و تعلـق؛   . احسـاس  1وجود سه احساس در برابر خدا عقيـده دارد:  
. احساس شوق و مجـذوبيت بـه   3؛ االهيانگيز خوف يا خشيت ديني در برابر وجود هيبت

سان، شـالير مـاخر و اتـو تجربـه دينـي را از مقولـه       ) بدين133ص، 1387خدا. (ساجدي، 
) اين تصور 41ص، 1376دانند كه فاقد جنبه معرفتي است. (پترسون، احساس و گرايش مي

كند ريشـه در تلقـي آيـين    گر تلقي ميوحي را ظهور يا تجلي خداوند بر شخص تجربهكه
دارد. در تفكر اسالمي، وحي تنها حضور نيست، بلكـه پيـام خـدا    االهيمسيحيت از وحي 

است. 
انگاري وحي بـه ميـان آمـده اسـت. در دوره     در عالم تفكرات اسالمي نيز صرف تجربه

هاي جديدي انديشه متفكران مسلمان را به خـود مشـغول   جديد، اين بحث همراه با چالش
كرده است. متفكراني چون اقبال الهوري، عالمه طباطبايي، اسـتاد مطهـري، دكتـر سـروش     

اند.پردازي در باب چيستي وحي و ديگر مسائل آن پرداخته... به نظريهو
بي آن شـدند و  سان، برخي با تاكيد بر جنبه شناختاري وحي، غافل از حيثيت تجربدين

اي نيز، با تحويل بردن آن به نوعي احساس و تجربه، جنبه معرفتي آن را يـا كـم رنـگ    عده
كردند و يا به طور كلي حذف نمودند. بنابراين، هم تبيين فلسفي از ماهيت وحي و نيز هـم  

هايي دارند.تاكيد بر بعد تجربي و گرايشي وحي، هر دو، كاستي
ه خاص نيازمند وقوف بر تمامي ابعـاد آن مسـئله اسـت.    پژوهش روشمند در باب مسئل

سـوز  سـاز و خانمـان  بنابراين، ماندن در يك بعد و نداشتن نگاه جـامع بـه آن مسـئله آفـت    
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اتي كـه  االهيـ نگري، به خصوص در تبيين و توصيف مسـائل  خواهد بود. پرهيز از تحويلي
م همه جانبـه آن مسـئله اسـت و    اي هستند، مولود فههاي پيچيده و در هم تنيدهداراي اليه

بـه معنـاي تاثيرگـذاري و ابتنـاي معنـائي      -اتي االهيمندي مسائل اين امر با توجه به سامان
-مسائل بر يكديگر و وابستگي مسائل به نحـوه تلقـي و دريافـت در بـاب مسـئله خـاص       

محسـوب  سان، در مسئله وحي، كه يكي از اركان اديـان  ساز است. بدينسوز و خانمانآفت
شك در ساير مسائل متعلق به آنها اثر خواهد گذاشت. گردد، نوع تلقي از آن بيمي

شـناختي، بـه دنبـال واكـاوي ديـدگاه      در اين جستار، مبتني بر وقوف بر اين نكته روش
استاد مطهري در مسئله وحي هستيم. از سوي ديگر، بيان خواهيم كرد كـه تفسـير اسـتاد از    

اتي است. االهيفطرت حكايت از نگاه سيستمي ايشان نسبت به تفكر مقوالتي نظير ايمان و
محـور وي در تحليـل مسـائل    شده از استاد را، در درجـه نخسـت، نگـاه جـامع    تحليل ارائه

دانيم.مي
در اين مقام چند مسئله قابل طرح است:

به چه معنا است؟ » وحي«شرح اللفظ: واژه . 1
و وقوف بر چيستي و ماهيت وحي ميسور اسـت؟  پذير استآيا اساساً وحي تعريف. 2

توان از وحي سخن گفـت و بـه   شناسي؟ و اگر خير، پس چگونه مياگر بلي، با كدام روش
تحليل آن پرداخت؟

اي است؟ آيا از مقوله تجربه است يا حادثه يا از مقوله پيام است و وحي از چه مقوله. 3
آموزه؟ آيا وحي هويت شناختاري دارد؟

ت وحي با تجربه ديني چيست؟نسب. 4
طلبد، در ) با بشر است و از بشر پاسخ مثبت مياالهيبا اين مبنا كه خطاب آسماني (. 5

تحليل ماهيت وحي بايد ارتباط وحي با بشر و نيز ارتباط وحي با نحوه پاسـخ بشـر بـه آن    
(مثالً ايمان) تبيين شود. از اين منظر رابطه وحي و ايمان چيست؟ 

ي تنها حاصل ارتباط انسان با خدا است و يا هويت آن سويي هم دارد؟  آيا وح. 6
تر بدانيم، چگونه تفاوت آيا وحي فقط در ارتباط با نبي است؟ اگر دايره وحي را عام. 7

هاي ديني و وحـي ديگـر موجـودات را از وحـي نبـوي تمـايز دهـيم؟ مـالك         ديگر تجربه
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مراتـب اسـت كـه در هـر مرتبـه هـويتي       پذير و داراي چيست؟ آيا وحي حقيقتي تشكيك
يابد؟جداگانه مي

تحقيقـات متعـددي منتشـر شـده     االهيمسئله وحي هدر باب آراي استاد مطهري دربار
است. غالب اين مقاالت و تحقيقات نوعي گزارش و يا مـرور بـر آراي ايشـان اسـت. امـا      

رائـه وقـوف اسـتاد بـر     تحليل انتقادي، جستجو از سازگاري دروني، تأمل در مباني، و نيـز ا 
كنـد. در ايـن مقالـه    شناسي مطالعات ديني اين تحقيق را از مطالعات پيشين متمايز ميروش

ترّتب منطقي مسئله حفظ شده است. در آغاز، گزارشي از تعـاريف اسـتاد از مفهـوم وحـي     
تهيه شده است و، پس از گزارش ديدگاه، مواجهـه انتقـادي و تحليـل و بررسـي آن آمـده      

. است

تعريف لفظي
در روش رايج از تعريف امور، پيش از تحليل مفهومي (شرح االسم) و تعريف بـه حسـب   

پردازنـد. متقـدمان در   حقيقت و ماهيت، به بيان معناي واژه و ريشه آن (تعريف لفظي) مـي 
آوردند، اما امروزه بررسي ريشه واژه و ساختار صـرفي  اين مقام بسيار به اختصار سخن مي

فراوان دارد.آن اهميت 
وحي در لغت داراي معاني مختلفي است، از جملـه: اشـاره، كتابـت، نوشـته، رسـاله،      

راغـب اصـفهاني   ) 380تـا، ص منظـور، بـي  پيغام، سخن پوشيده، و اعـالم در خفـا. (ابـن   
هر كاري كه به سـرعت  ،از اينرو؛تند و سريع استهوحي به معناي اشارهگويد: ريشمي

و يـا بـه   اي باشـد ممكن است در كالمي رمـزي و كنايـه  آنارد و انجام گيرد وحي نام د
صوت مجرد از تركيب باشد و گاه با اشاره به اعضـا و گـاه بـا كتابـت و نوشـتار تحقـق       

ــي ــد واژه  مـ ــه نقـ ــگران بـ ــي پژوهشـ ــد. برخـ ــه يابـ ــب پرداختـ ــي راغـ ــد. شناسـ انـ
رفتـه اسـت:   ) اين واژه در قرآن كريم در چهار مورد بـه كـار   46ص،1388زاده،(حسين

، 1381وحي رسالي. (شـيرواني،  .4سروش غيبي؛ .3هدايت غريزي؛ .2اشاره پنهاني؛ .1
مطهري در آثار خود در موضعي به معناي لفظي وحي اشـاره داده اسـت.   استاد )152ص

وي معني وحي را در لغت هر گونه القاي محرمانـه و مخفيانـه و پنهـان و القـاي مرمـوز      
امـا وي بـه   ) 402، ص4، ج1386مطهـري،  مردم بيان كرده اسـت. ( نسبت به افهام ساير 
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يـابي لغـت در   اشتقاق، مقايسه تطبيقي اين واژه در عرب جاهلي با فرهنگ قرآن، و ريشه
. زبان عربي نپرداخته است

ديدگاه مطهري در تحليل مفهوم وحي
يوحيريپذفيتعر

پـذير  كرد: اساساً آيا وحـي تعريـف  توان اين سوال را طرح پيش از تحليل مفهوم وحي، مي
است؟ و آيا وقوف بر چيستي و ماهيت آن ميسور است؟ اگر بلي، بـا كـدام روش؟ و اگـر    

توان از وحي سخن گفت و به تحليل آن پرداخت؟ مطهري در مواضع خير، پس چگونه مي
توانـد بـر   پذير است و اينكه آيا انسـان مـي  گوناگوني در باب اينكه اساساً آيا وحي تعريف

پديده وحي مستقيماً از قلمروي حس و تجربه «چيستي وحي وقوف يابد سخن گفته است: 
ــي   ــرو را مـ ــن نيـ ــي ايـ ــت، ولـ ــرون اسـ ــراد بيـ ــناخت. افـ ــارش شـ ــوان از راه آثـ » تـ

تواند ادعـا  هيچ كس نمي«گويد: ) ايشان در موضعي ديگر مي155ص،2ج،1385مطهري،(
ا تشريح بكنم. اگر كسي چنـين ادعـايي بكنـد، خـود     توانم حقيقت اين كار ركند كه من مي

همان پيغمبران هستند؛ براي اينكه اين، ارتباطي است نه از نوع ارتباطاتي كه افـراد بشـر بـا    
يكديگر دارند يا افراد عادي بشر با اشياي ديگري غير از خدا دارند. كسي هيچ وقـت ادعـا   

، 4، ج1386مطهـري،  » (تشـريح كنـد.  توانـد  نكرده است كه كنه و ماهيت اين مطلب را مي
ضرورتي ندارد ما حتماً بگوييم وحـي كشـف   هيچ«نويسد: ) همچنين، در جايي مي422ص

ايم. زيرا وحي مخصوص پيامبران است و ما قطعاً شده است و به كنه و ماهيتش دست يافته
نبـوت را  بريم. اما شايد به تناسب وحي در اشياء ديگـران بتـوانيم وحـي   به كنه آن پي نمي

)407، ص4، ج1386مطهري، » (توجيه كنيم.
ها قابل شناخت نيست و با ابزارهاي طبيعي، به اعتقاد مطهري، حقيقت وحي براي انسان

گـردد:  توان به آن راه يافت. بنابراين سؤالي طرح ميهمچون مطالعات تجربي و پسيني، نمي
تـوان  را تعريف كرد؟ آيا ميتوان آناگر حقيقت وحي قابل شناخت نيست، پس چگونه مي

پذير نيست؟ ايشـان در موضـعي از آثـارش حقيقـت وحـي را از      گفت وحي اساساً تعريف
داند. شناخت چيزي از طريق آثارش تعريف رسمي است نـه  طريق آثارش قابل شناخت مي

پذير است و به منظـر و ديـدگاه هـر فـرد     حد. حد تام واحد است، اما تعريف رسمي تنوع
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كه همه آثار قابل ارجاع و تحويـل بـه آن   ،ترين اثرارد؛ مگر اينكه ادعا كنيم اصليدبستگي 
مطهري، (آنبه دست ما رسيده است. رجوع به قرآن و مطالعه موارد كاربرد وحي در،است
اخبــار و روايــات پيــامبران و مالحظــه تــأثيرات شــگرف وحــي در ،)401، ص4ج،1386

هاي تعريـف  تاريخ مشاهده و نقل شده است، از ديگر راهگونه كه در شخصيت پيامبران، آن
.اندوحي است در آثار مطهري بيان شده

يوحماهيت
استاد مطهري در مواضع مختلفي در مقام تحليل مفهومي و بيان هويت وحـي سـخن گفتـه    

پردازيم.  است. در اين بخش به گزارش آراي استاد مي
بيني رسد، از يك سو بر نوعي جهاني مينويسد: آنچه از طريق وحوي در موضعي مي

كند (اقناع عقلي) و از سويي ديگر كشـش  تكيه دارد كه عقل را اقناع و انديشه را تغذيه مي
؛ 59-58، ص2، ج1385،مطهـري شـدني اسـت. (  و جذبه دارد (عشق) و پذيرفتني و جذب

) گفتارهاي ديگر ايشان چنين است: 272، ص13ج،1386
مطهـري،  راهنمايي است از راه اتصـال ضـمير بـه غيـب و ملكـوت. (     وحي تلقي و . 1
) 153، ص3، ج1385
؛ 153، ص3، ج1385مطهـري،  هـا اسـت. (  بـراي انسـان  االهيوحي و نبوت پيام . 2
)36، ص16، ج1387
وحي و نبوت يعني اتصال مرموز با ريشه وجود و سپس مأموريت براي ارشاد خلـق  . 3

، 1385مطهري، ظاهر هدايت است. (ترين مه است كه عاليكه مظهري از مظاهر هدايت عام
)174-173، ص3ج

) 518، ص4، ج1386مطهري، گيرد وحي است. (نام علمي كه نبي از جهان ديگر مي. 4
او در مواضع متعددي متعلق وحي را از سنخ علم دانسته و بر هويت معرفتي آن تأكيد دارد. 

، 1384؛ 390، ص16، ج1387؛ 174، ص3ج،1385؛ 192-165، ص2ج،1385مطهـــري، (
)120، ص21ج
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است و پيامبران مأمور ابالغ آن هستند، عالوه بر اينكه مدعاهايي االهيوحي كه پيام . 5
هاي مردم نفوذ كند و تمام احساسات او، يعني تمام خطاب به عقل بشري است، بايد در دل

)976، ص15، ج1384؛ 145ص، 16، ج1387،مطهريوجود بشر، را در اختيار بگيرد. (
دين يعني مجموع آنچه من جانب اهللا به صورت «نويسد: ايشان در موضعي ديگر مي. 6

ها آمده است، همان دين جامع است. نظـامي  ها و عمل كردنياعتقادات و معارف و دانستني
است كه يك قسمتش فقط فكر و انديشه و اعتقاد و خالصه، شناخت است، قسمت ديگـر  

و ايمان و محبت است. قسمت ديگر ساخته شدن خود انسان است كه چگونه بايد گرايش
)976، ص15، ج1384،مطهري» (بود، مثل دستورهاي اخالقي.

قـرآن هـم   «نويسـد:  و وحي خداوند است. مطهري در باب قـرآن مـي  االهيقرآن پيام . 7
شـق و خواسـتن و   كتاب عقل است كه كارش تفكر و تدبر است و هم كتاب دل كه كارش ع

حركت است. مقصود اين است: از طرفي كتابي اسـت كـه يـك سلسـله تعليمـات دارد و آن      
تعليمات را مانند هر كتاب ديگر، انسان بايد فرا گيرد. در اينجا سر و كار آن با انديشه و تفكـر  
و عقل است. ولي قرآن زبان ديگري هم دارد. آن زبان، زبان احساس است و سر و كارش بـا  

)361، ص8، ج1383؛ 127، 70، 57، ص26، ج1387مطهري، » (روح است، با دل است.
يوحيسازدر مفهوممطهريدگاه يديقيتطبيل و بررسيتحل

گيري دانشمندان مختلـف نسـبت بـه    براي تشريح ديدگاه استاد مطهري، نگاهي به موضع
پرداخت. ابتداً توضـيح  وحي ضروري است. در اين مقام، به بررسي دو رهيافت خواهيم 

بندي نمود. در يكي از توان تقسيمهاي وجودي انسان را مياين امر الزم است كه ساحت
كنند: ساحت عقالني، ساحت مبتني بر گرايش و سه ساحت براي انسان ذكر ميهاتقسيم

احساسات و عواطف، و ساحت مبتني بر اراده. قلمرو نخست، قلمرو آرا و نظرات، علوم 
ها ارف، ساحت به كارگيري منطق، و به طور كلي ساحت متعلق به دانسته و دانستنيو مع

شود. ما اين ساحت از وجود انسـاني را  است. به اين ساحت ساحت دانش نيز اطالق مي
ناميم. ساحت دوم، سـاحت احساسـات و عواطـف اسـت.     ساحت معطوف به معرفت مي

فـر از امـري، حـب و بغـض، دوسـتي و      مقوالتي نظير عشق، محبت، گرايش به امري، تن
دشمني، لذت و الم، رضايت و نارضايتي، اميدواري و نااميـدي بـه ايـن سـاحت متعلـق      
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تواننـد موضـع همسـو و يكسـاني نسـبت بـه       است. اين دو ساحت در وجود انسان مـي 
ها اي خاص داشته باشند يا مخالف يكديگر باشند. و ساحت سوم ساحت خواستمسئله

ست و به نوعي مولود دو ساحت پيشين است. ها او اراده
كـانون  -مطهري نيز، در مواضعي از بيانات خويش، انسـان را موجـودي دو كـانوني    

دانـد  مـي -معطوف به عقل و تجليات آن و كـانون معطـوف بـه گـرايش و تجليـات آن      
) و در جاي ديگر تحقق داشتن سـاحت اراده و خواسـت   771، ص23، ج1385،مطهري(

؛ 283، ص2، ج1385،مطهـري دانـد. ( مـي ن را وجه تمايز او از ديگر موجـودات در انسا
) برخي از كارها و مسائل وجودي انسان متعلق به ساحت نخسـت  328، ص22، ج1383

مل روشمند أاست، برخي متعلق به ساحت دوم، و برخي نيز به ساحت سوم تعلق دارد. ت
كه به دو ساحت انسان، يا حتي به هر حكايت از آن دارد كه نوعي از مسائل وجود دارند

سه ساحت، تعلق دارند. ميان اين سه هماره مناسـباتي اسـت. بـه عنـوان مثـال، حـاالت       
خواهند؛ اميدواري، گرايش، نفرت، ميل ... همـواره بـه   احساسي انسان همواره متعلق مي

ه انديشـه و  گيرند. اذعان آگاهانه به تحقق واقعي آن متعلق مربوط به حوزچيزي تعلق مي
معرفت است. كما اينكه رفتاهاي انسان كه مبتني بر خواست اوست، برآمده از تفاعـل دو  
حوزه با اين ساحت است. بـا تفكيـك ايـن سـه حـوزه در انسـان، بـه بررسـي ديـدگاه          

شود:پردازيم. در اين مقام، به دو رهيافت كلي اشاره ميدانشمندان در باب وحي مي
از زارهيافت نخست؛ اغلب حكما و دانشمندان مسلمان تلقي مبتني بر هـويتي معرفـت  

تنها ركن وحي است و، از اينرو، وحـي  ه اعتقاد فيلسوفان مسلمان، شناخت،وحي داشتند. ب
كردنـد كـه واقعـاً    هويت شناختاري دارد. ايشان وحي را نوعي منبـع شـناخت قلمـداد مـي    

دهد. اخـذ وحـي بـه    اوراي طبيعي را در اختيار انسان قرار مياطالعاتي از جهان طبيعي و م
به پيـامبران  االهيعنوان يكي از منابع معرفت حكايت از اين امر دارد. ايشان وحي را تعليم 

شناسي شناسي و نفسشناسي، معرفتپذيرد. هستيدانند كه به واسط عقل فعال انجام ميمي
شناسـي، بـا   يگر در تعامل هستند. در بخش هسـتي فالسفه مسلمان براي تبيين وحي با يكد

ارائه قاعده الواحد، صدور كثرت از وحدت را بر اسـاس عقـول عشـره و افـالك نـه گانـه       
شناسي، تحصيل صور علميه را منوط بر افاضـه و اشـراق   كردند؛ در بخش معرفتتفسير مي
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ي انسـان بـه قـواي    شناسي نيز با تفكيك قواي نفسانپنداشتند؛ در قسمت نفسعقل دهم مي
شدند. آنها قوه عاقله و قـوه متخيلـه را   محركه و مدركه، نقشي خاص براي هر يك قائل مي

شناسي فالسـفه مسـلمان، جهـان بـر اسـاس      دانستند. در جهاناز نيروهاي ادراكي انسان مي
تدبيري مبتني بر رابطه عّلي و معلولي است. در ميـان اسـباب و مسـببات فـراوان طـولي و      

ي انسان نهفته ها، عقل دهم به اذن باري تعالي مدبر جهان مادي است. علوم و دانشعرضي
به دليل تجرد نفس انساني از ماده، انسان شايستگي وصول و دريافت در عقل فعال است و

يـابي  مانع از دسـت خبري انسانهاي ناشي از بيبستگيمعلومات از عقول عاليه را دارد. دل
ستين و حقيقي است. پيامبران، به دليل داشتن ضميري روشن و بـه دور از  او به معلوماتي را

سـوي ديگـر،   وابستگي به امور گذران مادي، سرسپردگي نهاديني به واقعيات عالم دارند. از
ترين سطح ممكن با ايشان به دليل اينكه برگزيدگان خدا براي هدايت مردم هستند، در عالي

ــي  ــاط مـ ــوت ارتبـ ــالم ملكـ ــد وعـ ــي يابنـ ــت مـ ــاورايي را دريافـ ــايق مـ ــد. حقـ كننـ
) بدين ترتيب، ايشان براي قوه ناطقه پيـامبران كمـالي برتـر قائـل     5ص،1387(گلپايگاني،

بودند. آنها براي تفسير چگونگي ارتباط گفتاري و شنيداري پيامبر و هم سنخ كـردن آن بـا   
سـير وحـي بـه ميـان     معارف عاليه حاصل از اتصال با ملكوت، پاي قوه خيـال را نيـز در تف  

فيلسوف و پيامبر را در كمال قوه ناطقـه همسـان   ) فارابي309، ص1377سينا، . (ابنآوردند
انگاشته و يكي از تمايزات پيامبر از فيلسوف را در داشتن كمال قـوه خيـال دانسـته اسـت.     

سينا در اتصال عقل نظري پيامبر به عقل فعال و اخـذ علـوم و  ) ابن220، ص1379(فارابي، 
نهد، آن را توجيه كـرده اسـت.   معارف از آن، با طرح قوه حدس كه نام قوه قدسيه بر آن مي

) 82، ص1404سينا، ؛ ابن89، ص1996؛ فارابي، 340، ص1375سينا، (ابن
وحـي بـه   .1توان وحي را به دو معنا بـه كـار بـرد:    بر مبناي بعد شناختاري وحي، مي

شـود. در نظـر عالمـه    به محتواي معرفتي وحي نظر مي؛ در اين معنا صرفاًاالهيمعناي پيام 
) 133، ص1417شـود. (طباطبـايي،   طباطبايي، ادراك و تلقي نبي از غيب وحي ناميـده مـي  

توان در سه مرحله كه متعلق بـه پيـام   وحي در قالب فرآيند؛ اين استعمال از وحي را مي.2
و انتقـال  االهـي حافظ و نگاه دارنده پيام ،االهيكننده پيام رسان است در نظر آورد: دريافت

ناميم. در نگاه فرايند ها. مجموع اين مراحل را تلقي فرايندي از وحي ميبه انساناالهيپيام 
محوري به وحي نيز شـاهد سـاختار معرفتـي از وحـي هسـتيم. در نظـام معرفتـي فالسـفه         
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توسـعه و رشـد عقـل آنهـا     سينا، رشد وجودي انسان در گـروي  مسلمان، نظير فارابي و ابن
است. عبور از عقل هيوالني و رسيدن به مقام عقـل بالملكـه و نيـز گذشـتن از آن و پـا در      

گيـري آن از  وادي عقل بالفعل نهادن و باالتر از آن، دستيابي به شأن عقل بالمستفاد، و بهـره 
گيـري  و شـكل شناسي فالسفه و سريان اين روند در پيـامبران  عقول عاليه، با توجه به جهان

بـا توجـه بـه ايـن توضـيحات،      1وحي، همه حكايت از نگاهي معرفتي به مقوله وحي دارد.
شود ايشان در تبيين چيستي وحي آن را متعلق به ساحت نخست از سـه سـاحت   معلوم مي

اند. در اينجا سوال اساسي آن است كه آيـا هويـت وحـي صـرفاً بـه      گفته منحصر كردهپيش
تعلق است؟ بدين معنا كه وحي بازگفتاري از معرفتي است كه سر و ساحت معرفتي انسان م

كار آن با ساحت معطوف به معرفت انسان است؟ آيا وحي هويتي غيـر از هويـت معرفتـي    
تـرين سـاحات وجـودي    ندارد؟ آيا در قلمروي احساسات و عواطف، كه يكـي از پررنـگ  

تعلق وحي نيـز سـخن گفـت؟ بـا     توان از مقام انسان است، وحي قابل تبيين نيست؟ آيا مي
كننـد، چگونـه   كساني كه وحي را صرفاً در حوزه احساسات و عواطف انساني منحصر مـي 

برخوردي شايسته است؟  
رهيافت دوم؛ دسته ديگر از انديشمندان وحي را به ساحت گرايش و دلبستگي انسان فـرو  

ان غربـي نظيـر شـاليرماخر و    توان از دو گـروه يـاد كـرد: دانشـمند    اند. در اين ميان ميكاسته
ردولف اتو و متفكران مسلمان معاصر نظير سروش، شبستري و اقبـال الهـوري. شـاليرماخر،    

اي تجربه ديني تلقي نموده، نوعي احساس اتكـا بـه   در كتاب ايمان مسيحي، وحي را كه گونه

) از حوصـله ايـن   ديـدگاه قـرآن و روايـات معصـومان(ع    مقام، نقادي ديدگاه فالسفه مسلمان بر اساس. در اين 1
، )1384(ماليـري، موسـي  براي مطالعه بيشتر در باب تلقي فالسـفه مسـلمان از وحـي، ر.ك.:    جستار خارج است.

، تصـحيح موسـي   رسـاله نفـس  ، )1383سينا (ابن؛63، ص1384، طه: قم، تبيين فلسفي وحي از فارابي تا مالصدرا
سهروردي، شهاب الـدين ؛26-23انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه بوعلي سينا، صتهران و همدان: عميد، 

مؤسسه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،    تهران: ، تصحيح هانري كربن و سيد حسين نصر، مجموعه آثار، )1372(
مؤسسـه مطالعـات   تهران: ، محمد خواجوي، مفاتيح الغيب، )1362(مالصدرا؛245-230صو 496-495ص، 2ج

، »ماهيت وحـي در حكمـت اسـالمي   «، )1387(خسرو پناه، عبدالحسين؛808-807، ص2و تحقيقات فرهنگي، ج
.30-5ص، 47سال سيزدهم، قبسات،
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ي ديگـر،  وي در جـا 1دانـد. مبدأ يا قدرتي فراطبيعي و به عبارتي احساس وابستگي مطلق مي
در ،هاي ديني انگاشته است. اتو نيـز نهايت شوق و ميل به نامحدود را مقوم تجربهاحساس بي

داند: امـر مينـوي را   كتاب مفهوم امر قدسي، امر مينوي را از دسترس ادراك مفهومي بيرون مي
نه از طريق فكر و انديشه و در هيأت مفاهيم، بلكه بـه كمـك احساسـي خـاص و يگانـه در      

. د آدمي بايد دريافت؛ چرا كه تجربه ديني از سنخ احساسـات، احـوال و عواطـف اسـت    وجو
)Otto,1958:7,12 برخي نويسندگان احساس مينـوي اتـو   )258، 91، 45، ص1381شيرواني، ؛

(پترسـون و ديگـران،   . انـد اي از احساسات دانسـته را نه نوعي احساس، بلكه مجموعه پيچيده
پردازد و حـاالتي نظيـر احسـاس    اي مياتو به تبيين حاالت ويژه چنين تجربه)42ص،1376

مخلوقيت، احساس نيستي و ناچيزانگـاري خـود در برابـر امـر قدسـي را از مقومـات چنـين        
كند. در انديشه سروش، وحي از سنخ تجربه ديني پنداشته شده كه دربـاره  في مياي معرتجربه

-دارد. ايشان برآنند كه اين تجارب متعدد بـر غنـاي ديـن مـي    انسانهاي ديگر نيز امكان تحقق

كنـد ـ   داري كـه معّرفـي مـي   گانـه ديـن  وي از ميان انواع سه)28ص،1378(سروش، . افزايد
معشيت انديش، معرفت انديش، تجربت انديش ـ در پي برگزيدن مبنائي است كـه بـا تجربـه     

يش را اّتخاذ نمـوده كـه در ايـن نـوع از     خواني داشته باشد. وي دينداري تجربت اندديني هم
داري، پيامبران و عارفان ـ بلكه تمامي افراد ـ تجارب باطني خويش را سرآغاز و اصـل و    دين

اقبال الهوري و شبستري نيـز بـا تـاثير    )74ص،1387(محمد رضائي، . دانندمعيار خويش مي
اي پنداشتند.پذيري از افرادي نظير شاليرماخر وحي را تجربه

در تلقي ايـن سـنخ از انديشـمندان، وحـي، صـرف تجربـه و تنهـا گـرايش و         ،بنابراين
2دلبستگي و مجذوب شدن و تنها داراي ركن احساسي است.

داد نموده است.دميان قلمآوحي را نوعي تجربه ديني مشترك ميان شاليرماخراشاره شد، ترگونه كه پيش. همان1
؛16ص، انتشـارات حكمـت  تهـران:  ، ترجمـه حسـين نـوروزي،    پويـايي ايمـان  ، )1375(، پـل تيليش. نيز ر:ك: 2

بسـط تجربـه   ، )1378(سـروش، عبـدالكريم  : طـه؛ ، ترجمه عباس يزداني، قمتجربه ديني، )1377(پرادفوت، وين
؛ الهـوري، اقبـال   طرح نو:تهران،كتاب و سنت،هرمنوتيك، )1375(مجتهد شبستري، محمد؛صراط:، تهراننبوي

.ناجا: بيبي، ترجمه احمد آرام، احياي فكر ديني در اسالم)، تابي(
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نگري غير مجاز در تبيين ماهيـت وحـي   با تامل در هر دو رهيافت، شاهد نوعي تحويلي
هستيم. وحي از مسائل ذو ابعاد است و انحصار آن در يك بعد و فراتر نـرفتن از آن آفـات   

شـناختي در  تـرين خطاهـاي روش  نگـري از عمـده  تحويليشناختي دي پي خواهد داشت. 
ربـاره  يابي بـه ديـدگاهي فراگيـر د   پژوهش و به طور كلي در انديشه است، زيرا مانع دست

شود. استاد مطهري، كه همـاره در تبيـين و تحليـل مسـائل، چشـم      مسئله مورد پژوهش مي
نگـر بـوده   ها، سعي در ارائه ديـدگاهي جـامع  تيزبيني داشته، با رصد نمودن مشكالت نظريه

است. ديدگاهي كه هر دو رهيافت در آن حضور دارند. وحي در هر دو معنايي كه بـراي آن  
خوانـد،  يل ذو ابعاد بودن آن، هر دو سـاحت وجـودي انسـان را فـرا مـي     ذكر نموديم، به دل

بنابراين، به اعتقاد مطهري، وحي مسيحي تحليلي تقليـل  ساحت معرفتي و ساحت گرايشي. 
نگر است.گرايانه از ايمان است و تحليل وحي به تجربه ديني بر اساس تصورات تحويلي

ــر ــو    ب ــري ه ــتاد مطه ــر اس ــورد نظ ــي م ــاس، وح ــن اس ــت و اي ــدي اس دويتي دو بع
هـم  عاطفي دارد؛ يعني، هم داراي بعد شـناختاري اسـت و  -عقلي و احساسي -فكريركن

نگر اسـت و دچـار   بعد گرايشي و عاطفي دارد. ديدگاه ايشان در تعريف وحي ديدگاهي جامع
م منـع  در تحليل وحي ايها» يا هويت شناختاري يا هويت گرايشي«اند. زيرا حصرگرايي نگشته

.  توان هر يك از اين دو را بعدي از ابعاد وحي تلقي كردجمع است نه منع جمع و مي
يشه مطهريمان و فطرت در انديبا ايرابطه وح

گفته براي وحي، از بحث ايمان و فطرت، كه ارتباط با وحي دارند، مطابق با دو معناي پيش
گانه وحي، فطـرت و ايمـان در انديشـه اسـتاد مطهـري نيازمنـد       گريزي نيست. بررسي سه

ايـن مقـوالت   هـر چنـد  مروري اجمالي بر چگونگي تحليل استاد از ايمان و وحي اسـت.  
.  شوداي به آنها مي، بنا به ضرورت، اشارهاندنيازمند پژوهشي مستقل

ايمان
اوانـي دربـاره آن   استاد مطهري در آثار خويش به اضالع گوناگون ايمان و مسـائل فر 

پرداخته است. در بررسي مسائل متعلق به ايمان، بررسي چيستي و مفهوم ايمان ضـروري  
است. شناخت ماهيت امري كه پاسخ مخاطب به وحي است اهميـت و ضـرورت دارد و   

سـازي  اي، از مفهـوم با جايگاه بحث ما از آن متناسب است. پيش از اين، در قالب مقالـه 
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تفكيـك ميـان تعريـف و توصـيف اسـتاد از ايمـان در       1ايـم. ن گفتهمطهري از ايمان سخ
-آنهايمؤلفهتوصيف ايمان و بيان احكام و عوارض و اوصاف يا مقومات و -آثارش

كاري سخت و قابل تامل اسـت. گذشـته از مقـام توصـيف، بـه تحليـل اسـتاد از ايمـان         
كنيم. مياياشاره

مطهري، شاهد آنيم كه ايشان ايمان را حقيقتـي داراي دو بعـد   با نگاهي جامع به آثار استاد 
اند. برخي از مواضع اين سخن از ايـن قـرار اسـت: ايمـان     شناختاري و احساسي معرفي كرده

يعني اعتقاد و گرايش؛ ايمان يعني مجذوب شدن به يك فكر و پذيرفتن يك فكـر. مجـذوب   
اسـت كـه فكـر و عقـل انسـان      شدن يك فكر دو ركن دارد. يك ركن جنبـه علمـي مطلـب    

پذيرد. يك ركن ديگـر جنبـه احساسـاتي آن اسـت كـه دل انسـان گـرايش داشـته باشـد.          مي
) ايمان يعني يك نوع شـناخت خـاص از جهـان و يـك نـوع      247، ص20ج،1385،مطهري(

اي است مبتنـي بـر   ) ايمان مسئله918، ص15، ج1384،مطهريگرايش به دنبال آن شناخت. (
مراه با گرايش. ايمان يعني تسليم؛ يعني آگاهي مقرون بـه گـرايش و تسـليم در    آگاهي؛ ولي ه
) استاد مطهري در آثار خـويش، بـا نقـد تصـوير     465، ص22ج،1383،مطهريپيشگاه حق. (

نگري در باب ايمان، مقومات آن را علم و شناخت و گرايش و تسـليم قلبـي معرفـي    تحويلي
نگـري اسـت. ايشـان بـه نقـد      ستاد پرهيـز از دام تحـويلي  شناختي ديدگاه اكند. نكته روشمي

، 23، ج1385،مطهـري پردازد كه ايمان را منحصـر در بعـد شـناختاري آن ديدنـد (    كساني مي
) و نيز انحصار معنايي ايمان در گرايش و دلبستگي و مجـذوب شـدن را داراي   187-183ص

) بنـابراين، ايشـان ايمـان را    306ص،1ج،1385،مطهريكند. (آفاتي در حوزه فهم معرفي مي
. حاصل هر دو مولفه دانسته است

فطرت
پژوهش در باب فطرت در نظر مطهري نيز حكايت از نگرش جامع ايشـان بـه فطـرت و    

كنـد و هـم در   نگري دارد. ايشان فطرت را هم در ناحيه شناخت مطـرح مـي  پرهيز از تحويلي

، مجله انديشـه  »مفهوم سازي استاد مطهري از ايمان«، )1388(احد فرامرز قراملكي، فرشته و. ابوالحسني نياركي1
.30-7، ص16نوين ديني، سال پنجم، شماره 



ªª...سازي استاد مطهري از وحيمفهوم

انـد و  شـد كـه اسـتاد مطهـري قائـل بـه فطـرت       ها. ابتدا بايد متذكر اين نكتـه ناحيه خواست
كننـد.  مستنداتي از قرآن و تعـاليم حضـرت اميـر(ع) بـراي اثبـات گفتـار خـويش ارائـه مـي         

اي مربـوط بـه انسـان در    ) ايشان مسئله فطرت را مسـئله 388ص،3ج،1385مطهري، (ر.ك.:
را بـا كلمـاتي   ) وي واژه فطـرت  451ص،3، ج1385مطهـري،  كند. (ارتباط با خدا معرفي مي

-نظير صبغه و حنيف در قرآن كريم به يك معنا دانسـته و آن را از طبيعـت كـه در مـورد بـي     

مطهـري،  سـازد. ( شود و از غريزه كه نوعاً در حيوانات كاربرد دارد متمايز ميها اطالق ميجان
-) ايشان بر اين باورند كه وقتي بر اموري فطرت اطـالق مـي  464-463، 459ص،3، ج1385

جوشد و انسان موجودي است كه بذر اين امـور در  شود، بدان معنا است كه از ذات انسان مي
) حال در باب متعلق امور فطـري  3،472، ج1385مطهري، عمق وجودش كاشته شده است. (

شود. آيا امور فطري صرفاً در مسائل معرفتي قابل طرح است؟ يا متعلق امـور  سوالي مطرح مي
شود؟  زه عواطف و احساسات و گرايشات محدود ميفطري به مسائل حو

نمايـد و از مانـدن و توقـف در    مطهري متعلق امور فطري را در هر دو حوزه مطرح مي
نمايـد. در ناحيـه شـناخت، مطهـري ديـدگاه      يك حوزه و طراحي فطرت در آن پرهيز مـي 

مي متمايـل  كند و بـه نظريـه حكمـاي اسـال    افالطوني و كانتي در مورد فطرت را قبول نمي
است. نظريه حكماي اسالمي در باب فطرت اين اسـت كـه انسـان داراي اصـول مشـترك      

اند. مقصودشان آن است كه روح انسان در اين دنيا متوجـه  فكري است و آنها اصول فطري
شود، ولي در دانستن آنها نيازي به آموزش، تجربه، و اسـتدالل نـدارد؛ يعنـي،    آن اصول مي

اي است كه صرف عرضه اين مسائل كافي اسـت تـا انسـان    ان به گونهساختمان فكري انس
گونه نيسـتند كـه انسـان آنهـا را قبـل از آمـدن بـه دنيـا         آنها را دريابد. اين اصول فكري آن

نظر بر خالفنظر افالطون) و نيز اين اصول ذاتي انسان نيستند (بر خالفدانسته است (مي
فرمايند: فطرياتي كه قرآن قائـل اسـت، بـه    ) استاد مي476ص،3ج،1385،مطهريكانت). (

معناي اين است كه استعداد اينها در هر كسي هست، به نحوي كه همين قـدر كـه بچـه بـه     
اي رسيد كه بتواند اينها را تصور كند، تصديق اينها برايش فطـري اسـت ...، بـه ايـن     مرحله

دانسـته  به اين معنا كه قبل از تولد آنها را ميمعنا كه احتياج به آموزش و استدالل ندارد، نه 
هـاي فطـري نيـز سـقوط در دره     ) نتيجه انكار دريافت479ص،3ج،1385،مطهرياست. (

هولناك شك مطلق است. 
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ها را به دو قسم فطريات روحي و فطريـات جسـمي و   استاد فطريات در ناحيه خواست
سنگي و طلب غذا، خواب، و غريـزه  كنند. تقاضاهاي جسمي همانند گرجسماني تقسيم مي

) چنين تقاضاهايي به ساختمان وجـودي انسـان مربـوط    3،483ج،1385،مطهريجنسي. (
خـواهي، هنـر و زيبـايي، ميـل بـه      جويي، قـدرت طلبي، حقيقتشوند. گرايش به برتريمي

،1385،مطهـري شود. (خالقيت و ابداع، و عشق و پرستش از فطريات روحي محسوب مي
گويد: نظريه فطرت اين است كه ابعاد انسـاني وجـود انسـان    موضعي نيز مي) در484، 3ج

هاي معنوي، اخالقي، زيبايي ...) معلول اجتماع نيسـت.  (گرايش به دانش، گرايش به ارزش
اند. در آغاز خلقت اين استعدادها در انسان نهفتـه اسـت و در جامعـه    اينها جزء ابعاد انسان

)934، ص15، ج1384،مطهريشود. (ميشكفته
يوحبامان يافطرت و هرابط

وحـي،  هشود، اسـتاد مطهـري هـم دربـار    هاي پيشين روشن ميگونه كه از تحليلهمان
نگر را انتخاب كرده و آنها را تشريح نموده اسـت.  ايمان، و همچنين فطرت ديدگاهي جامع

شناسايي (انسان) و رابطه توان با تفكيك متعلق شناسايي (وحي) و فاعل در اين موضع، مي
آن دو با يكديگر (ايمان) به منظومه بسامان از آراي مطهري دست يافت. استاد مطهـري، در  
هر سه، هم بعد گرايشي و احساسي آنها را مطرح ساخته و هم بعـد معرفتـي و شـناختاري    

پيام خداوند خطـاب بـه انسـان از   -در معناي خاص آن -آنها را متذكر شده است. وحي 
طلبد. افـراد انسـاني در مواجهـه بـا وحـي و خطـاب       طريق پيامبران است و از او پاسخ مي

ممكن اسـت  االهيدهند. انسان در پاسخ به خطاب هاي متفاوتي نشان ميخداوندي واكنش
وحي را تكذيب كند، به آن توجهي نكند (اعراض)، يا آن را تصـديق كنـد. ايمـاْن تصـديق     

وحي و خطاب خداوندي است. بنابراين، تصـور اسـتاد از ايمـان    انسان و پاسخ مثبت او به 
كند.  كسب هويت مياالهيبه لحاظ ساختار معنايي از تصور ايشان از وحي 

-عقلي و احساسـي  -ايمان مورد نظر مطهري هويتي دو بعدي است و دو ركن فكري 
ايـن  1طفي دارد.عاطفي دارد؛ يعني، هم داراي بعد شناختاري است و هم بعد گرايشي و عـا 

، مجلـه  »مفهوم سازي استاد مطهري از ايمـان «، )1388(احد فرامرز قراملكي، فرشته وابوالحسني نياركي: .ك.. ر1
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ها در نهاد هاي معنوي انسانامر به نوبه خويش از نوع وجود انساني برخاسته است. گرايش
طـور كـه   نـد، همـان  كهمه افراد به صورت بالقوه وجود دارد. انبيا گرايش مذهبي ايجاد نمي

اي كـه  كند، بلكه در زمينـه گرايش به زيبايي را در وجود انسان ايجاد نميخداوندان زيبايي
دارند. آنها با عرضه داشتن آن شيء ها اين گرايش وجود دارد شيئي زيبا عرضه ميدر انسان

) مطهــري انســان را 940، ص15، ج1384،مطهــريدهنــد. (ايــن گــرايش را پــرورش مــي
كـه فكـر و انديشـه و    -كند كه هم داراي بعد عقلي اسـت  موجودي دو كانوني معرفي مي

و -طق و استدالل و فلسفه و علم از تجليات آن كانون است دورانديشي و حسابگري و من
كـه خواسـتن و شـيفتگي و آرزو و عشـق و پرسـتش از      -هم داراي بعد گرايشـي اسـت   

) 771، ص23، ج1385،مطهريتجليات آن كانون است. (
، 1385،مطهـري به اعتقاد استاد مطهري، وحي از طرفي آسماني و از طرفي انساني است. (

، 21، ج1384؛ 465، 419، 416، 414، 405، ص4، ج1386؛ 602-601، 170ص، 3ج
يك وقت مـا ديـن را بـه    «ها دارد: اي هم در انسانريشهاالهي) به اعتقاد ايشان وحي 120ص

كنـيم. ايـن معلـوم اسـت كـه      شود، نگاه مـي عنوان آنچه از ناحيه پيغمبران بر مردم عرضه مي
دارد، حي كه معارفي را به عنوان معارف دين عرضـه مـي  منشأش وحي است. ولي آيا همين و

-بـه معنـاي يـك تقاضـايي     -ها دارد؟ در انسان يك فطرتي اي هم در انسانيك مبنا و ريشه
وجود دارد. بعثت پيغمبران پاسخگويي به تقاضايي است كه اين تقاضا در سرشت بشر وجود 

وي آن بوده است و خواهد بـود،  دارد. در واقع آنچه بشر به حسب سرشت خودش در جستج
، 3ج،1385،مطهـري » (اند. اين همان معنـاي فطـرت اسـت.   پيامبران آن را بر او عرضه داشته

) در موضعي ديگر، استاد مطهري منشأ ايمان مذهبي را سرشت و فطرت آدمـي  602-601ص
ن گـوييم انسـا  گويـد: يـك وقـت مـي    ) وي مـي 45، ص2، ج1385،مطهرياند. (معرفي كرده

گوييم انسان بـالفطره  فهمد [فطرت ناظر بر معرفت و ادراك]، يك وقت ميبالفطره خدا را مي
)614، ص3، ج1385،مطهريشود. (به سوي خدا گرايش و كشش دارد و جذب مي

، 15ج، 138، ص3ج؛24، ص2ج، مجموعـه آثـار  ؛ مطهـري،  30-7، ص16انديشه نوين ديني، سال پنجم، شـماره  
؛232، ص26ج،640و 187، ص23ج،465، ص22ج،247، ص20، ج167-166، ص16ج، 918ص

. 137، ص8ج، 205-204، ص4ج، 485، 407، 294،302،306، ص1، جي استاد مطهريهايادداشت



ª14، شماره پياپي نيفلسفه د

بنابراين، در انديشه استاد مطهـري، ايـن هـر سـه (وحـي، ايمـان، فطـرت) در تالئـم و         
منـدي آنهـا   فهم و تبيين كامل در گروي نظر به نظامسازگاري معطوف به يكديگر هستند و

است. رشد شناختاري و گرايشي اين سه به يكديگر ناظر است. فاعل شناسايي، كـه همـان   
دهـد. و از  مياالهيانسان است، با دو كانوني بودن خويش پاسخي دو بعدي به مسئله پيام 

، هر دو كانون انساني را درگيـر  نيز كه داراي هويتي دو بعدي بودهاالهيسوي ديگر، وحي 
سازد. از آنجا كه، به اعتقاد اسـتاد، منشـأ ايمـان (فطـرت) بـه دو قسـم فطـرت        خويش مي

تـوان گفـت   )، مـي 474-486، ص3، ج1385شـود ( شناخت و فطرت گرايش تقسـيم مـي  
هاي وحيـاني بـا دوگـانگي شـناختي و احساسـي بشـر مـتالئم و        دوگانگي ساختاري آموزه
) بنابراين، نگرش جامع اسـتاد در بـاب ايمـان بـه     142، ص1386سازگار است. (قراملكي، 

سبب ديدگاه ايشان درباره منشأ ايمان (فطرت انساني) است و اين دو نيز تحت تأثير تلقـي  
توان چنين ترسيم كرد:گانه را مياست. نمودار اين سهاالهيايشان از وحي 
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ينيذومراتب و ارتباط آن با تجربه ديقتيحقي؛وح
مدون كالمي اساسًا متعلق به غرب مدرن اسـت كـه   ايتجربه ديني به منزله اصطالح و مسئله

در قرن هجدهم به وسيله شاليرماخر ظهور پيدا كرد و توسط ويليام جيمز، اتو، كـارل بـارث،   
برن و رالف هود و ... ادامه يافت. البته در هر جامعـه دينـي   وئيناستيس، ديويس، كركگارد، س

اي شود هماره برخوردارند. تجربه ديني به معناي گونـه متدينان از آنچه تجربه ديني خوانده مي
واسـطه فـرد بـا مقـام الوهيـت يـا       گر و مواجهـه بـي  ظهور يا تجلي خداوند بر شخص تجربه

هـاي فـراوان آن قابـل    ني امري است كه به دليل گزارشباشد. وجود تجارب ديتجليات او مي
انكار نيست. برخي از فالسفه غرب تجربه ديني را برحسب نحـوه تحقـق بـه انـواع مختلفـي      

هاي اخير در غرب در مفهوم عقل رخ داد سـبب شـد   اند. تحوالتي كه در سدهبندي كردهطبقه
ات نـوين، وحـي، و   االهيـ ردد. در ات نوين غرب ارائه گاالهيكه تصاوير جديدي از وحي در 

مسلمًا به تبع آن ايمان، به تجربه ديني و تجربه شخصي تحويل گشـت. در عـالم اسـالم نيـز     
اند. اما آيـا بـه راسـتي وحـي و     گروهي از متكّلمان وحي و ايمان را به تجربه ديني ارجاع داده

1ي است؟ايمان اسالمي همانند وحي و ايمان مسيحي قابل ارجاع به تجربه دين

استاد مطهري با وقوف بر تلقي افرادي همانند اقبال الهوري با اصطالح تجربـه دينـي و   
بنابراين، اين پرسش قابل طرح است كه استاد بـه عنـوان فيلسـوفي    2كاركرد آن آشنا است.

متكلم كه با اسالم و وحي اسالمي عميقًا آشنا اسـت، آيـا بـه بيـان ارتبـاط ايمـان و وحـي        
ربه ديني پرداخته است؟ اسالمي با تج

نگري و دو بعدي بودن وحي اشـاره شـد. بنـابراين، بـا     در تحليل ديدگاه استاد به جامع
تـوان  توجه به تحليل پيشين، صرف تجربه و گرايش بودن وحي منتفي است. همچنين مـي 

دانند كه در همـه موجـودات وجـود دارد    گفت: استاد مطهري وحي را حقيقتي مشكك مي
ترين درجه آن وحي است كه خاص پيامبران است. ) كه كامل115، ص4، چ1386،مطهري(

تهــران: مؤسســه فرهنگــي دانــش و ، هندســه معرفتــي كــالم جديــد، )1378(فرامــرز قراملكــي، احــدر.ك.: . 1
.229-226معاصر، صانديشه

، 326ص2، ج389، ص13ج،402و 47، ص4، ج172، ص3ج،189و 163، ص2، جمجموعـــه آثـــار ر.ك.: . 2
.264، ص8، ج158،230،234، ص1، جهاي استاد مطهرييادداشت؛ 416، ص25ج
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) بــه اعتقــاد مطهــري، وحــي تلقــي و 40، ص21، ج1384؛ 154ج، ص1385،2،مطهــري(
، 3، ج1385،مطهـري دريافت راهنمايي از راه اتصـال ضـمير بـه غيـب و ملكـوت اسـت. (      

،مطهـري داننـد، ( بران نمـي ) ايشان اتصال به غيب و ملكوت را خاص پيـام 173و 153ص
) بنابراين، منكر تجارب ديني و شخصي غير نبي 355، ص4، ج1386؛ 170، ص3، ج1385

و االهـي ساز است و پيام نيستند. اما به اعتقاد ايشان، وحي نبوت و تجربه نبوي كه شريعت
، 4، ج1386؛ 170، ص3، ج1385،مطهـري خبر باز آوردن است تنها خاص پيامبران است. (

نگري را كه وحي را بـه صـرف تجـارب دينـي     هاي تحويلي) استاد مطهري نگرش405ص
پسندند. به نظر ايشان، وحي نبوتي با ساير القائاتي كه براي مثال به كنند نميافراد تفسير مي

نيست، بلكه تفاوت در درجه و شدت و ضـعف اسـت.   شود از نظر ماهيت متفاوتبشر مي
، 1386،مطهرياند. (تر تشبيه كردههاي ضعيف و قوي و قويايشان درجات وحي را به نور

) اســــتاد مطهــــري 431، ص8، ج1383؛ 385، ص22، ج1383؛ 410، 358، 145، ص4ج
بودن تجـارب  االهيتفاوت وحي نبوتي با ساير القائات به افراد ديگر را در جنبه بيروني و 

) از ديگـر  419و 416، ص4ج،1386،مطهـري داننـد. ( ، عالوه بر جنبه دروني آن، مـي انبيا
سوي، در نظرگاه استاد، به اذن خدايي بـودن وحـي نيـز مـورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت.         

) خالصه آنكه، اگرچه استاد مطهري معتقد به وجود تجـارب  203، ص2، ج1385،مطهري(
-ديني و شخصي و وحي در همه موجودات و افراد هستند، اما وحي اسالمي (كه شـريعت 

.دانندو به تبع آن ايمان اسالمي را قابل ارجاع و تحويل به تجربه ديني نميساز است) 

نتيجه
زايي وحي، و تبيـين  در باب تبيين وحي دو موضع كلي وجود دارد: تبيين مبتني بر بعد معرفت

-سـينا  فارابي و ابن–مبتني بر بعد گرايشي آن. تبيين نخست عمدتًا از سوي فالسفه مسلمان 
ارائه شده و تبيين دوم عمدتًا در زمان معاصر از سوي افرادي نظيـر شـاليرماخر و اتـو و نيـز     

زايـي از ماهيـت وحـي آن را بـر اسـاس      سروش و شبستري طرح گشته است. تبيين معرفـت 
اسـت.  قدرت قوه خيال و نفس ناطقه پيامبر و در قالب ارتباط با عقول برتر به تصوير نشـانده  

نمايد كه تعلق به در مقابل، تصوير گرايشي از ماهيت وحي آن را صرفًا تجربه ديني معرفي مي
سـازي از  مقام احساسي و گرايشي انسان دارد. استاد مطهري، با نگاه جامع خويش، در مفهـوم 
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نمايـد. چنـين نگـاهي را از    نگري غير مجاز پرهيز ميكند و از تحويليوحي هر دو را اخذ مي
سازي وي از فطرت و ايمان شـاهد هسـتيم. وحـي، در معنـاي فرآينـدي آن،      يشان در مفهوما

گريزي از مواجهه با ايمان و فطرت ندارد؛ لذا در اين جستار، رابطه آنهـا بـا يكـديگر بررسـي     
نگري است. ايشـان بـا   شناختي در انديشه استاد مطهري پرهيز از تحويليشد. نكته مهم روش

برقراري ارتباط موثر و فراگير ميان آنهـا، منظومـه بسـاماني را طراحـي كـرده      تبيين اين سه، و
برنـد. وحـي هـم در معنـاي     هاي آن در سازگاري و تالئم با يكديگر به سر مياست كه مولفه

اخص و هم در معناي اعم آن داراي اين دو هويت است و ايمان و فطـرت نيـز كـه در نهـاد     
.اندد و در ارتباط با يكديگر سامان يافتهاند اين دوگانگي را دارنانسان
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