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كلید واژه: 

معرفت شناسی، عالمه طباطبایی، 

 تفکر چند وجهی، 

تربیت زیباشناختی.. 

در تعالیم الهی و تفاسیر قرآنی، به شناخت و ابعاد مختلف 
آن و نیز موضوع زیبایی و گسرته ی آن در ابعاد وجودی انسان، به 
مناسبت های مختلف و در جایگاه های متعدد توجه شده است، 
به گونه ای که می توان میان شناخت و زیبایی، پیوند عمیق و تفکیک ناپذیری را 
مشاهده  کرد. عالمه طباطبایی، از مفرسان بزرگ شیعی، با ژرف اندیشی در قرآن و 
آموزه های تربیتی آن، توجه به ادراک حسی )سمع و برص( را، مقدمه و منشأ علوم 
حصولی )تصورات( می داند و فؤاد را برابر با قوه ی عقل و مبدأ تصدیق و تعقل 
بر می شمرد. این نوع نگاه به ابزار معرفت، پایه ی اصلِی بُعد خاصی از تربیت با 
عنوان »تربیت زیباشناختی« است. در پژوهش حارض که، به شیوه ی توصیفی_ 
تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول و منابع كتابخانه ای، به ویژه تفسیر املیزان 
انجام شده است، ضمن تبیین برخی از دیدگاه های معرفت شناسی و زیبایی شناسی 
 عالمه  طباطبایی و پیوند میان آنها، نوع خاصی از تفکر در اهداف آموزشی، با عنوان 
»تفکر چندوجهی« در تربیت زیباشناختی مطرح می شود، که حاصل آن، توجه 
توأمان به عقل و اندیشه، احساس بیرونی و درونی و عاطفه و ایامن و حق پذیری 
است. بنابراین، توجه و تقویت پرورش کیفیات حسی و ذائقه ی زیبایی شناختی 
فراگیران، به موازات پرورش و تقویت عقل سلیم و توجه به دل و فطرت سامل، 

بایستی در اولویت برنامه های نظام آموزشی قرار گیرد. 
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مقدمه
شناسایی و تحلیل ذات انسان و اوصاف و رفتارهای او، از موضوعات بنیادین تفکر فلسفی در همه ی ادوار 
تاریخ برشی است، که بخش بزرگی از این مباحث، در حوزه ی شناخت انسان و انواع آن بیان شده است. در 
عرص حارض نیز، متفکرانی چون عالمه طباطبایی، در اثر مواجهه با دستاوردهای غربیان در قلمرو معرفت شناسی، 
با مباحث و پرسش های جدیدی رو به رو شده اند. عالمه  طباطبایی، متناسب با فضای فلسفی عرص خود و 
به سبب توجه به شبهات مطرح شده در معرفت شناسی غرب، به موضوع شناخت اهمیت بسیاری داده و 
کوشیده است، تا ابعاد مختلف مسئله ی شناخت را تبیین و تحلیل کند. از این رو، معرفت شناسی در میان سایر 
مباحث فلسفی ایشان، جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. به نحوی که می توان آن را، به عنوان 
معرفت  شناسی،  میان  ایشان،  گویی  دانست؛  طباطبایی  عالمه   فلسفی  و  فکری  نظام   در  عطفی  نقطه ی 
هستی شناسی، ارزش شناسی و به ویژه زیبایی شناسی پل می زند. وی در باب شناخت انسان مطالب  مفید و 
متنوعی را با عنواِن رئالیسم، ایدئالیسم، تصور و تصدیق، علم حضوری و حصولی و معرفت حقیقی و اعتباری، 
شناسایی و از هم تفکیک کرده است. در این پژوهش، نگاه عالمه طباطبایی به علم و ابزار و منابع کسب علم، 

در راستای رسیدن به شناخت جدیدی از تفکرات وی بررسی شده است. 
عالمه طباطبایی، با توجه به آیات قرآن، برای »فؤاد« معانی متعددی بیان کرده اند؛ گاهی به »دل و قلب« 
)ارساء: 36(؛ گاهی به »جان و نفس انسانی« )بقره: 238( و در جای دیگری به »عقل و مبدأ تعقل آدمی« 
)مؤمنون: 78( تعبیر می کنند. »ایشان برای عقل، ارزش زیادی قائل اند و آن را، یکی از سه طریق )وحی، کشف 
و شهود و عقل( درک حقایق می دانند. عقل را، از دو طریق دیگر، عمومی تر و اهمیتش را برای زندگی دنیایی 
و اخروی انسان مهم تر بیان می کنند. وی وحی را، تنها مختص انبیای الهی و طریقه ی کشف و شهود را هم 
موهبتی می داند، که جز به معدودی از اهل اخالص و یقین داده منی شود. بنابراین، تنها روشی را، که برای 
عموم برش باقی می ماند و حتی دو گروه اول نیز به آن نیازمندند، عقل می-شامرد« )طباطبایی، 1390، ج10، 
ص432( . عالمه در تفسیر آیاتی، که در آنها نعمت هاي سمع و برص و افئده به کار رفته است، »این نعمت ها 
را، مبادى علم حصولی معرفی می کند و مبدأ متام تصورات را، حـواس ظـاهرى و مبدأ تصدیقات و تفکرات را، 
قلب می داند« )طباطبایی، 1390، ج12، ص451( . در واقع این مطلب، پایه ی اصلی در تربیت زیباشناختی 
است. در این نگاه به تربیت، تنها به یک بعد از وجود آدمی همچون عقل بهاء داده منی شود و یا احساسات، 
به حاشیه کشیده منی شوند؛ بلکه هم زمان و توأمان، عقل و حس، اندیشه و عاطفه، دل و قلب در کنار هم 

دیده می شوند. 
شایان ذکر است، حس زیبایی شناختی، از قدیم االیام در انسان وجود  داشته است. این حس همواره، هم 
در تجربه ی فردی و هم در به هم پیوسنت تجارب هر فرد با دیگری )تجارب اجتامعی(، درحال رشد و منو بوده 
است. لذا، برش همواره در تعامالت خود، آفرینش های هرنی خود را با خطوط، رنگ ها، حرکات، کلامت و 
اشکالی که پدید می آورده، بیان می کرده است و این امر بر اینکه، برای زیبایی و هرن دانش مستقلی به وجود 
آید و درباره ی شناخت، عنارص و نقش آنها به بحث پرداخته  شود، مقدم بوده است )عبدالحمید، 2001، ص36؛ 

خرقانی، 1390، ص12( . 
»استتیک« )Aesthetics( یا زیبایی شناسی، از واژه ی یونانی »آیستتیس« )Aesthesis(، به معنای امر حسی 
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و آنچه که درباره ی حس است، گرفته شده است. واژه ی یونانی »آیستتیکوس« )Aisthetikos(، به معنای 
ادراک حسی است و از لحاظ ریشه ی لغوی آن، به تحقیق در ماهیت ادراک حسی، معنا می شود. واژه ی 
»آیستتا« )Aistheta(، به معنی مدرک محسوس است. بیشرت زبان های اروپایی موجود، کلمه ی مزبور را، 
کامبیش بی هیچ دخل و ترصفی پذیرفته اند. این واژه در برخی از فرهنگ های انگلیسی، به شناخت حسی، 
فلسفه و نظریه ی احساس، ادراک یا ادراک زیبایی در هرن و طبیعت تعریف شده است. در زبان عربی، این 
دانش، »علم الجامل« یا »جاملیات« نامیده می شود. در آغاز، زیبایی شناسی به عنوان شاخه ای از فلسفه ظهور 
کرد، که به مطالعه ی فلسفی و نظری دریافت زیبایی و زشتی مربوط می شد و تالش می کرد، تا کشف  کند، که 
آیا ویژگی های زیبایی شناسی، در پدیده هایی که ادراک می شود، به طور-عینی نهفته؛ یا در عقل دریافت کننده ی 
زیبایی )ذهنی( است؟ بر این  اساس، گروهی، آن را چنین تعریف کرده اند: زیبایی شناسی، شاخه ای از فلسفه 
است، که با طبیعت زیبایی و داوری درباره ی آن رسو کار دارد؛ یا به گسرته ای از دانش که با توصیف پدیده های 
هرنی و تجربه زیبایی شناختی و تفسیر آن رسو کار دارد، تعریف شده است )بدوی، 1996، ص5؛ خرقانی، 

1390، ص13( . 
از گذشته تا کنون، درباره ی معرفت و معرفت شناسی، تحقیقات متعددی صورت گرفته و نظرات مختلفی 
بیان شده است؛ دیدگاه های افالطون یکی از آنهاست. افالطون فیلسوفی عقل گراست و مهم ترین و واضح ترین 
عقیده ی وی در حوزه ی معرفت شناسی، گذر از ادراکات حسی کثیر و رسیدن به وحدتی است، که ناشی از 
عقل است؛ ولی در این میان بر نقش زیبایی محسوس در جریان یادآوری نیز بسیار -تأکید می ورزد. افالطون 
نظم، تناسب و تعادل، سودمندی و لذت بخشی را منایانگر خیر و زیبایی می داند و متام هّم او در اثبات این نکته 
است، که نباید "منود" را به جای "بود" گرفت )سلیامنی، 1379، ص144-139( . ارسطو نیز همچون افالطون، 
»معرفت حقیقی را معطوف به دو مقوله ی "کلیت" و "رضورت" می-داند. وی معرفت را، ناشی از ادراک حسی 

و انتزاع عقلی می خواند )گوتک، 1380، ص55( . 
ضمیران نخستین کاربرد لفظ زیبایی را، به طبیعت گرایان نسبت می دهد و از آن در جهت تبیین -ادراک  
»پارمیندس«  و   )Heraclitus( »هراکلیتوس«  وی،  می برد.  نام  حقیقت،  به  وصول  راه  عنوان  به  حسی، 
)Parmenides( را اولین کسانی می داند، که با رویکردی معرفت شناسانه، درباره ی زیبایی تأمل کرده اند و 
نسبت آن را با حقیقت بررسی منوده اند )ضمیران، 1377، ص18( . گوتک نیز، به عنوان فیلسوفی تربیتی، 
خواهان آن است تا به زیبایی شناسی، صبغه ای تربیتی بخشد. نگاه وی، به زیبایی شناسی، عمیق و گسرتده است 
و آن را، »پرورش ذوق و احساس انسان ها، در قبال موضوعات زیبا« تعریف می-کند و احتجاج می کند: 
»هرچند نظریه ی  زیبایی شناختی، به کوشش  انسان برای عینیت بخشیدن بینش ها و احساسات مختلف  خود، 
در صورت های مختلف هرنی مربوط می شود؛ ولی به همین میزان به پرورش انسان هایی که از زندگانی 
هامهنگ، متعادل و زیبا برخوردار  باشند، نیز مرتبط می شود« )گوتک، 1380، ص10( . در میان اندیشمندان 
اسالمی نیز، رویکردی زیباشناسانه به تربیت وجود دارد. دیدگاه های ابوحیان توحیدی درباره ی زیبایی شناسی 
و کلیات نظریه های او در معرفت شناسی، با هم در آمیخته اند )الصدیق، 1383، ص59( . راجع به ماهیت زیبایی، 
توحیدی، به دو نوع زیبایی در عامل قائل است: زیبایی مطلق، که تنها راه دستیابی به آن را عقل می داند و هر 
خطا و یا اشتباهی  که در شناخت این زیبایی رخ دهد را ناشی از دخالت حس در داوری و حکم می داند. به 
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همین دلیل در این زیبایی  عقل را بر حس مقدم می شمرد، هر چند جایگاه حس نیز در نظر او محفوظ است. 
نوع دیگر زیبایی، زیبایی  مادی است، که انسان آن را از طریق حس درک می کند. این گونه زیبایی،  نسبی و 
تابع طبع، ذوق، سلیقه، عادت و عرف اجتامعی است و بر اموری داللت دارد، که با دگرگون شدن احوال و 
انگیزه ها و زمان و مکان تغییر می کند )الصدیق، 1383، ص75( . در نظرات سایر فالسفه ی اسالمی نیز می توان 
چنین اندیشه هایی را مشاهده کرد؛ فارابی، به تأثیرگذاری زیبایی بر مخاطب و پرورش زیبایی محسوس  در 
مسیر معقول و نقش تخیل بر ایجاد شعور و علم بر آدمی، معتقد است )فارابی، 1364، ص68-67( . ابن سینا 
نیز، به تعادل بین قوا و همچنین استفاده از تخیل به طرز صحیح و در راستای توامنندی عقلی توجه دارد 
بعد  است:  تأمل  قابل  بعد  دو  از  زیبایی،  مورد  در  مالصدرا  دیدگاه  بررسی   . )ابن سینا، 1953، ص17-20( 
وجود شناسی )اصالت وجود و وحدت وجود(، نفس شناسی و معرفت شناسی. مالصدرا در خصوص آثار زیبایی 
بر فاعل  شناسا؛ دوستي، محبت، عشق، التذاذ و تحسین برانگیزی را معرفی می کند. در آثار مالصدرا، عشق به 
معناي عام )قابل اطالق به همه موجودات(، حالتی نايش از ادراك كامل است. به عقیده ی وی همه ی انسان ها، 
در حد ظرفيت خود، از وصف خليفه  اللهي بهره مندند. در اين ميان، او برای صفت احسن  الخالقنِي حق تعايل، 
جايگاه خايص قائل است و اینکه انسان ها هم مي توانند، در حد ظرفیت و سعه ی وجودي خود، موصوِف 

صفت احسن  الخالقني خداوند باشند )صدرا، 1380، ص147( . 
در میان متفکران شیعی معارص، عالمه  جعفری از معدود اندیشمندانی است ، که در اثری مستقل با عنوان 
»زیبـایی و هنـر از دیدگاه اسالم« ، زیبایی را با نظریه ی حیات معقول خود در آمیخته است. زیبایی-شناسی 
عال مه جعفری در نظام فکری ، که با آراء شناخت شناسانه و انسان شناسانه و نیز با اندیشه ی »حیات معقـول« 
او پیوند خورده، قابل شناسایی است. حیات  معقول از دیدگاه عالمه جعفری ،  حیاتی آگاهانه  است، که نیروها 
و فعالیت های جبـری و جرب منای  زندگی طبیعی را، با برخورداری از رشد  آزادی شکوفان در اختیار، در مسیر 
هدف های تکاملی نسبی تنظیم می کند و شخصیت انسانی را، که به تدریج در ایـن گـذرگاه سـاخته می شـود، 
وارد هـدف اعـال ی زندگی می کند. عالمه این هدف اعال  را، رشکت در آهنگ کلی هستی وابسته به کامل برین 
می داند )جعفری، 1361، ص37( . در نظام فکری - فلسفی عالمه عقل از جایگاه واالیی به ویژه در حیات 
معقول برخوردار است. منظور ایشان از عقل در حیات معقـول، هم عقـل نظـری و هم عقل عملـی، بـه  طور 
هم زمان و توأمـان اسـت، کـه بـا عملکرد هامهنگ، ضمن رشد و کامل خود، مقدمه ی رسیدن به مقام واالی 

عقل کل را، برای شـخص فـراهم می سازند )بیده، صادق زاده قمرصی و سجادی، 1394، ص135( . 
در این نوشتار، جایگاه زیبایی در معرفت شناسی عالمه طباطبایی و دیدگاه وی پیرامون معرفت و ارتباط 
آن با زیبایی بررسی شده است؛ یعنی به مباحثی نظیر: چیستی زیبایی و امکان تعریف آن، تعریف علم، ابزار 
و منابع کسب علم از دیدگاه عالمه طباطبايي پرداخته شده، سپس با تحلیل معرفت از دیدگاه قرآن و تفاسیر 
ایشان، به نوع خاصی از تفکر تحت عنوان »تفکر چند وجهی« رسیده است. این نوع تفکر در تربیت، با نگاه 
زیباشناسانه و جامع، به همه ی ابعاد مؤثر در تفکر می پردازد و تنها به یک بعد از وجود آدمی توجه منی کند. 

1-جایگاه زیبایی در معرفت شناسی عالمه طباطبایی
عالمه طباطبایی، با اشاره به نص قرآن مجید، زیبایی، حسن و خوبی را الزمه الینفك خلقت می داند. به 
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عبارت دیگر هر كجا خلقت می بیند، خوبی نیز همراه اوست و اندازه ی زیبایی مخلوق را به اندازه بهره مندی 
او از خلقتش می داند. این مطلب به طور مفصل در مطالب ذیل آمده است. 

1-1-امکان تعریف زیبایی از دیدگاه عالمه طباطبایی
عالمه  طباطبایی در تفسیر املیزان، در موارد متعددی خوبی و حسن را معنا کرده اند. از مجموع مطالب 
ایشان راجع به حسن و خوبی، موارد زیر قابل تأمل است: اول آنکه حسن را، موافقت شیء با هدفی كه از او 
مقصود است و نیز سازگاری و تناسب کامل و مناسب اجزاء آن با یكدیگر تعریف می کند. در آیه ی »اللَُّه َخالُِق  
ٍء... « )زمر: 62(؛ خـدا آفریـدگار هر چیزي است و آیه ی »الَِّذی أَْحَسَن کُلَّ َشْیء َخلََقُه... « )سجده: 7(؛  كُلِّ يَشْ
آن که هر چه آفریـد، به نیکوترین شـیوه سـاخت،.... به دو نکته ی مهم اشاره می کند. اینکه هرچیزی مخلوق 
خداوند شمرده می شود و دیگر آنکه در سوره ی سجده، حسن را، برای هرچیزی اثبات می کند؛ بنابراین زیبایی 
و خلقت، از یکدیگر جدایی ناپذیرند. دوم آنکه، طبع انسان اولین بار، از راه مشاهده  و به واسطه ی اعتدال در 
خلقت و تناسب اعضای صورت و بدن همنوعان خود، به آنان مجذوب و متامیل شده است. سوم آنکه، 
مشاهده ی زیبایی و موزون بودن اعضای بدن را، به سایر امور طبیعی و -محسوس و نیز افعال خارجی و 
معنای  اعتباری و عناوینی كه از طرف اجتامع مورد توجه قرار می گیرد، تعمیم می دهد و معیار خوبی یا 
بدیشان را، سازگار یا ناسازگار با هدف جامعه انسانی )سعادت و کامل( می داند؛ نظیر عدل و داد و كارهایی 
كه همیشه به طور ثابت و مدام با هدف  جامعه انسانی موافقت دارد، بنابراین همیشه خوب  اند و برعكس 
بنابراین همواره بد به شامر می آیند.  با اهداف جامعه سازگار نیستند،  اموری، مانند ظلم، چون هیچگاه 
چیز هایی هم هستند، كه خوبی و بدِی آنها را نسبی می داند؛ یعنی نسبت به اختالف  رشایط و زمان و مكان 
و یا برحسب اختالف جوامع، خوبی و بدی آن نسبی است و اینکه عالمه زیبایی را امری وجودی می شمرد و 
هر چیزی كه برخالف حسن و خوبی باشد، برحسب -اعتبارات و مالحظات گوناگون، بد و ناجور می خواند و 
آن را، یك معنای عدمی می داند )طباطبایی، 1390، ج5، ص17و13-11( . ایشان در جایی دیگر، موزون بودن را 
در شبکه ی معنایی  زیبایی قرار  می دهد. عالمه در تفسیر آیه ی »َواْلَرَْض َمَدْدنَاَها َوأَلَْقيَْنا ِفيَها َرَواِسَ َوأَنْبَتَْنا ِفيَها 
ٍء َمْوزُوٍن« )حجر: 19(؛ و زمین را گسرتدیم و در آن کوههاي استوار افکندیم و در آن از هر چیز  ِمْن كُلِّ يَشْ
سنجیده و به اندازه رویاندیم، عالمه طباطبایی موزون را، از ریشه ی »وزن« به معنای سنگینی  اجسام می داند، 
که گاه به زیبایی و متناسب االجزا بودن تعبیر می کند )طباطبایی، 1390، ج12، ص203( . بنابراین تناسب، 
اعتدال، هامهنگی اجزا با یکدیگر و با کل شیء، موزونی و زیبایی در نظام فکری عالمه، با هم  پیوندی عمیق 

و ناگسستنی دارند. 

2- علم و ابزار و منابع کسب علم از دیدگاه عالمه طباطبایی
در بررسی آثار عالمه طباطبایی؛ از جمله نهایه الحکمه و بدایه الحکمه، به منظور فهم تعریف علم از 
دیدگاه وی، به نظر می رسد »عالمه تعریف به حدی برای علم قایل نیستند؛ زیرا علم را فاقد جنس و فصل 
می داند و هر رشحی بر آن را، شایسته ی شناخت ویژگی ها و متییز مصادیق آن برمی شمرد. وی وجود علم را، 
از رضوریات عقلی که از راه وجدان درک می شود و مفهوم علم را، امری بدیهی که برای اثبات آن نیازی به 
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برهان وجود ندارد، می داند« ) هامن، 1387الف، ص401( . 
عالمه طباطبایی در بسیاری از مباحث فلسفی به ویژه در موضوع معرفت شناسی، از دو نوع علم، با عنوان 
علم حصولی )Acquired knowledge( و علم حضوري )Intuitive knowledge(، نام برده است، که جای 
تأمل دارد. رشح عالمه بر علم، شامل هر دو علم حصولی و حضوری می شود. عالمه علم را، »حصول امري مجرد 
از ماده براي امری مجرد از ماده یا حضور چیزي براي چیزی« می خواند )هامن، ص408( . ایشان در تبیین این 
بحث، علم حصولی را، »حضور  معلوم در پیش عامل )به ماهیت( و علم حضوري را، حضور معلوم )به وجود( 
نزد عامل« می داند )هامن، ص403( . از نظر عالمه، علوم حضوري خطاپذیر نیستند؛ زیرا خوِد واقع نزد عامل 
حارض است؛ نه صورت آن، تا بحث مطابقت و عدم مطابقت با واقع طرح شود« )هامن، 1362، ج1، ص214-

211( . وی »همه ی ادراكات آدمی را، از نوع حضوري و اساس و مقدم بر علم حصويل« مي شمرد )هامن، 
الف1387، ص403( . عالمه علم حصولی را، به کلی و جزیی تقسیم می کند. به عقیده ی وی، کلی بر افراد 
متعدد تطبیق می کند، لذا علم به ماهیت هر چیز را، علمی کلی یا عقل و یا تعقل می نامد. وی جزیی را، 
برعکس کلی می داند و آن را علم احساسی می-خواند. همچنین علم به یک چیز خاص را در ذهن، بدون اتصال 

حسی به ماده خارجی آن، علم خیالی می شمرد« )هامن، 1387ب، ص182( . 
ٍء َخلَْقُه ثُمَّ َهَدى« )طه:  در اهمیت علم حصولی در جریان ادراک و شناخت، آیه ی »َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ يَشْ
50(؛ گفت: پروردگار ما آن ]خداي[ است، که به هر چیزي آفرینش، وجود خاص، آن را داد و سپس راه منود، 
رخ می مناید. به عقیده ی عالمه »هدايت، نشان دادن راه هر چيز، به گونه ای كه او را به مقصود برساند و يا 
دست کم به سوی مطلوبش منتهى شود، است. وی این هدایت را، مستلزم تجهیز به جهازات و ابزاری مانند 
حس که تأمین کننده مواد خام و فکر که سازنده قضایای کلی است، می داند، که به کمک آن، به کامل 
مطلوبش برسد. این آیه خداوند را، هادی و مدبر مخلوقات معرفی می کند، که هدایت و تدبیر امور همه ی 
کائنات به او منسوب می شود« )طباطبایی، 1390، ج14، ص231 و ج5، ص507 و503( . عالمه در تفسیر این 
آیه، به لوازم و اسبابی که برای هدایت مخلوقات متناسب با وضعیت وجودی آنها برای رسیدن به کامل 
شایسته شان نیاز است، اشاره می کند. به عقیده ی ایشان، خداوند وسایل و امکانات رسیدن به آن مقام  شامخ 
او  به  مـی شـود،  الهام  و  انفس، وحی  و  آفاق  فؤاد، فطرت،  عقـل،  تجربه، طبیعت،  و  که شامل حـس  را، 

داده است. 

2-1-ابزارهاي کسب علم
خداوند در سوره بقره می فرماید: » َوَعلََّم آَدَم الْساَمَء کُلََّها... « )بقره: 31(؛ و همه نامها را به آدم آموخت.... 
در این آیه خداوند نه تنها خود را به عنوان معلم برش معرفی می کند ، بلکه به طور ضمنی می توان به ابزار و 

جهازات الزم برای این یادگیری پی  برد، که در زیر به آن ها پرداخته شده است. 

 2-1-1- حس و تجربه
عالمه در باب ابزارهاي کسب علم )Means/channels of knowledge(، انسان را به یک راه ویژه محدود 
منی کند و بر روي یک روش، به عنوان تنها روش کسب علم تأکید ندارد. ایشان عالوه بر یافته-هاي حاصل از 
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تجربه و حس، براي منابع برگرفته از علوم عقلی، دریافت هاي شهودي و وحیانی نیز، ارزش و اعتبار زیادی 
قائلند. وی »اولین مبدأ علم و بازگشت همه ی علوم و ادراکات )حصولی( را، به حواس و سپس علم به قضایای 
کلی را مسبوق به علم به محسوسات و جزئیات )با واسطه یا بی واسطه( می داند و معتقد است، حس منی تواند 
همه ی معلومات را دربرگیرد و آنچه که از طریق حس به دست می آید، تنها بخشی از علوم برشي است« 

)طباطبایی، 1362، ج2، ص41-39و17( . 
 در آیات گوناگونی از قرآن کریم، به حواس پنجگانه ی انسان اشاره شده است؛ نظیر: »إِنَّا َخلَْقَنا اْلِنَْساَن 
ِمْن نُطَْفٍة أَْمَشاجٍ نَبْتَلِيِه فََجَعلَْناُه َسِميًعا بَِصريًا« )انسان: 2(؛ ما آدمی را از نطفه اي آمیخته، نطفه مرد و زن، 
بیافریدیم، او را می آزماییم و از این رو شنوا و بینایش ساختیم. عالوه بر آن، قرآن به دست و خطوط رس 
انگشتان دست، در سوره قیامت آیه ی چهارم و سوره زمر آیه ی بیست و سوم اشاره کرده و نیز در آیات دیگری 
لَْناُهْم  به پوست انسان پرداخته و مي فرماید: »إِنَّ الَِّذيَن َكَفرُوا ِبآيَاتَِنا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاراً كُلَّاَم نَِضَجْت ُجلُوُدُهم بَدَّ
ُجلُوداً َغرْيََها لِيَُذوقُوا الَْعَذاَب إِنَّ اللَّه كَاَن َعِزيزاً َحِكيامً« )نساء: 56(؛ کسانی که به آیات ما کافر شدند، به زودی 
آنان را به آتشی در آوریم، که هرگاه پوست تنشان پخته شود و بسوزد، آنان را پوست های دیگری جایگزین 
سازیم، تا عذاب را بچشند، که خدا توانای بی همتا و دانای استوار کار است. دست، عالوه بر اینکه مرکز حس 
المسه است، بیانگر حاالت درونی انسان نیز هست که در شناخت انسان نقش مهمی ایفا می کند. در کنار 
حواس یاد شده، لب و زبان نیز از مواردی هستند، که به گفته ی قرآن انسان را، به تفکر و تأّمل در اعضا و 
جوارح خویش دعوت می کند، آنجا که می فرماید: »َو ِف أَنُْفِسُكْم أَفاََل تُبْرِصُوَن« )ذاریات: 21( . همچنین آيه  ی 
« )بلد: 9-8(؛ آیا برای او دو چشم نساخته ایم، که بدان می بیند و زبانی ،  »أَلَْم نَْجَعل لَُه َعيَْننْيِ َولَِساناً َوَشَفتنَْيِ
که بدان سخن می گوید و دو لب، که دهان او را می   پوشاند و در سخن گفنت و خوردن و آشامیدن بدو کمک 
می کند؟ خداوند در این آیه، به يادآوري سه نعمت از نعمت هاي الهي مي پردازد و آنها را برای استفاده در 
مسیر علم آموزی، هدایت و رشد و کامل انسان مهم می شامرد. یکی از مهم ترین وظایف لب و زبان، قدرت  
تکلّم و سخن گفنت در انسان است، چنانچه خداوند در سوره الرحمن به آن قسم ياد می کند و آن را، جلوه ای 
از رحامنیت خود و مایه ی تکریم انسان می داند: »الرَّْحَمُن َعلََّم الُْقرْآَن َخلََق اْلِنَْساَن َعلََّمُه الْبَيَاَن« )الرحمن: 
4-1(؛ خدای رحامن، قرآن را آموخت، به پیامرب )ص( و به انسان، انسان را بیافرید، او را سخن گفنت آموخت. 
بنابراین، خداوند به انسان، گوش و چشم، زبان، لب و پوست داده است، تا ابزاری در جهت معرفت حق تعالی 

باشند. 
عالوه بر موارد باال، درباره ی ادراكات  حسی ویژگی هایی را می توان برشمرد: عالمه طباطبایی حس و ماده 
را، رسچشمه ی همه ی علوم حصولی می داند. ایشان در توضیح این مطلب، به آیه ی »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا... َواَل 
ٍء َعلِيٌم« )بقره: 282(؛ اشاره می کند، که می-فرماید: اي  يَأَْب كَاتٌِب أَْن يَْكتَُب كَاَم َعلََّمُه اللَُّه... َواللَُّه ِبُكلِّ يَشْ
کسانی که ایامن آورده اید! هرگاه به یکدیگر دینی پیدا کردید، به سبب خرید و فروش، وام و...، تا رسآمدي 
نام برده، پس آن را بنویسید و نویسنده اي میان شام، آن را به درستی و داد بنویسد و نویسنده به پاس اینکه 
خدا به او آموخته است، نباید از نوشنت رسباز زند، پس باید بنویسد... و از خدا پروا کنید و خدا شام را می آموزد 
و خدا به هر چیزي داناست. از سیاق این آیه مشخص می شود که »اگرچه با سواد شدن و خط نوشنت از 
همنوعان، آموخته می شود؛ ولی خداوند تعلیم این فن را به خود نسبت می دهد؛ زیرا توانایی بر نوشنت، از 
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امورى است، که در عامل خلقت و تدبیر دخالت دارند و چون خلقت و تدبیر کل جهان مستند به خدا است، 
لذا همه ی این امورات )متامى علوم نظری و اکتساىب( نیز به او بر می گردد. این مدبری و مربی گری خداوند به 
واسطه ی آن است، که خدا ویژگی های اشیایى، که حواس برش توانایى دسرتىس به آنها و احساس کردن آنها را 
دارد، از طریق حواسش که از عطایاى الهى است، به او تعلیم می-دهد« )طباطبایی، 1390، ج5 ، ص 505-506( 
. ویژگی دیگر آن است، که تأثیر شناخت  حسی بر انسان بیش از انواع دیگر شناخت هاست. منونه ی قرآنی آن، 
بازگشت حرضت موسی )ع( از میقات به میان قومش و مشاهده ی انحراف آنان به گوساله پرستی، با توجه به 
اینکه این خرب را از ناحیه ی خدای علیم و حکیم شنیده بود؛ ولی خود با مشاهده آن عصبانی شد« )هامن، ج2، 
ص574( . از دیگر ویژگی هایی که عالمه  برای ادراکات حسی بیان می کند، موهوماتی است که در ادراکات 
جزىئ و احکام آنها، که بدون کمک عقل و تنهـا از طریق حـواس ظـاهرى در نفس انسانی ظاهر می شوند، 
می باشد. عالمه بهرتین راه برای برطرف کردن آنها را، از راه مشاهده و حس می داند )هامن، ج2، ص574؛ 

رحیم پور و یاوری، 1391، ص56( . 

2-1-2- عقل انسان و شناخت
در بيان معناي عقل، عالمه معتقد است: »كلمه ی عقل در لغت به معناى بسنت و گره زدن است و به همني 
مناسبت، ادراكاىت را هم كه انسان دارد و آنها را در دل پذيرفته و پيامن قلبى نسبت به آنها بسته و نیز مدركات 
آدمى و قو ایی که به وسيله آن خري را از رش و حق را از باطل تشخيص و متییز مى دهد، عقل ناميده اند. ایشان 
در مقابل واژه ی عقل، واژگانی را قرار می دهد، که نشان از کمبود نريوى عقل دارد. اين کمبود را به اعتبارى 
جنون، به اعتبار ديگری سفاهت، به اعتبار سوم حامقت و به اعتبار چهارم جهل می-نامد« )طباطبایي، 1390، 
ج2، ص371( . در قرآن، واژه هاى ديگرى مرتادف و مساوی با عقل بیان شده است؛ مانند: قلب )ق: 37(، نُهى 
)طه: 54-128(، حلم )طور: 32(،  حجر )فجر: 5(، و لُّب )آل عمران: 7( . طباطبایی برای عقل، به عنوان عاملی 
براي شناخت، اعتبار و ارزِش زیادي قائـل است و آن را »در فهم امور کلی، مادي و غیرمادي، مانند غالـب 
مسائل مربـوط بـه مبدأ و معاد، ریاضی و طبیعی، قابل اطمینان و محکم می-داند« )طباطبایی، 1390، ج5، 
ص417( . این مطلب به نوعی بیانگر آن است، که »قرآن به وجود عقل در نهاد انسان ها، به عنوان یکی از 

بهرتین طریق رسیدن به رشد و کامل اذعان دارد« )طباطبایی، 1390،  ج5، ص -509( . 

2-1-3- قلب و ادراک وحی
در اندیشه ی عالمه طباطبایی، اصطالح »وحی« از تعابیری است، که کاربردهای متعددی دارد. وحی گاهی، 
به معنای »ابزار شناخت« ، در کنار حس، عقل و قلب به کار می رود )هامن، ج5، ص127( . گاهی، منظور از 
آن، نوعی »معرفت« )هامن، ج2، ص230( و در مواقعی نیز به عنوان مصادیق کالم )هامن، ج18، ص107( و 
گاهی نیز به عنوان »منبع معرفت های وحیانی« استعامل می شود. در این نوشتار، وحی به معنی گونه ای از 
معرفت به کار رفته است. عالمه طباطبایی در رابطه با چیستی وحی می گوید: »وحی از جنس علم حضوری 
مرموز،  را شعوری  او وحی  . همچنین،   )232- )هامن، ج2، ص233  انبیاست  و مختص  دارای عصمت«  و 
خارق العاده، غیر مغلوب، پنهان از حواس، رافع اختالفات اجتامعی، نیروی متامیز کننده ی انبیا )Prophets( از 
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دیگران، متفاوت از نبوغ انسانی، عقل عملی و فکر معمولی برش می داند )هامن، ج2، ص230ـ229( . ایشان 
در مورد راه های کسب وحی، با استفاده از آیه ی »َوَما كَاَن لِبَرَشٍ أَْن يَُكلَِّمُه اللَُّه إاِلَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو 
يُرِْسَل رَُسواًل فَيُوِحَي ِبإِذْنِِه َما يََشاُء إِنَُّه َعِلٌّ َحِكيٌم« )شوری: 51(؛ و هیچ آدمی را نرسد، که خداي با او سخن 
گوید؛ مگر به وحی؛ یا از پس پرده؛ یا فرستاده اي، فرشته اي ، فرستد. پس به فرمان او، آنچه خواهد ]به وي[ 
وحی کند. هامنا او واالمرتبه و با حکمت است، هر  سه شکل نزوِل وحی  را، گونه ای  از »تکلیم« و »تکلّم« 
)Speaking( می داند )طباطبایی، 1390، ج18، ص107( . بنا بر نص رصیح قرآن، تلقی از وحی به قلب پیامرب 
)ان( نسبت داده شده است. در این مورد با تعابیری؛ نظیر: »قُْل َمنْ كَاَن َعُدوًّا لِِجرْبِيَل فَإِنَُّه نَزَّلَُه َعَل قَلِْبَك ِبإِذِْن 
قًا لاَِم بنَْيَ  يََديِْه َو ُهًدى َو برُْشَى لِلُْمؤِْمِننَي« )بقره: 97(؛ بگو: هرکه دشمن جربئیل باشد، پس ]بداند که[  اللَِّه ُمَصدِّ
او، آن )قرآن( را به فرمان خدا بر قلب تو فرو آورده، که کتاب هاي پیشین را باور دارند و مؤمنان را راهنام 
ومژده دهنده است. عالمه در توضیح آیه ی »فَأَْوَحى إَِل َعبِْدِه َما أَْوَحى« )نجم: 10(؛ پس به بنده اش وحی کرد، 
آنچه را وحی کرد. دل ]محمد )ص( [ آنچه را دید، دروغ نگفت، دروغ داخل آن نکرد؛ یا به خطا ندید. در بحث 
روایتی می  گوید: »این وحی، وحی رو در رو بود... در ادامه به نقل از امام حسن )ع(، که مورد سؤال واقع می 
شوند، که آیا رسول خدا پروردگارش  را دید؟ می فرماید:  بله؛ اما با قلب خود دید و به آیه ی »َما كََذبَ  الُْفؤَاُد  َما 

رَأَى« اشاره می کنند )طباطبایی، 1390، ج19، ص53( . 

2-1-4- شهود از منظر عالمه طباطبایی
به عقیده عالمه طباطبایی، ادراك  شهودي ورای درک هایی است، که به واسطه ی یکی از حواس ظاهری 
پنجگانه و یا حواس باطنی )تخیل و فکر( صورت می گیرد. وی  منشأ و دریافت  کننده شهود را  نفـس یا فؤاد و 
یا قلب می داند )طباطبایی، 1390، ج19، ص47-46؛ رحیم پور و یاوری، 1388، ص66( . خداوند می فرماید: »إِنَّ 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد« )قاف: 37(؛ بگو: هرکه دشمن جربئیل باشد، پس  ِف ذَلَِك لَِذكْرَى لَِمْن كَاَن لَُه قَلٌْب أَْو أَلَْقى السَّ
]بداند که[ او، آن )قرآن( را به فرمان خدا بر قلب تو فرو آورده، که کتاب هاي پیشین را باور دارند و مومنان را 
راهنام و مژده دهنده ست. به عقیده ی عالمه، »تأثیر شهود قلبی، بر انسـان نسبت به اثري،  که تفکرات  عقلی 
و فلسفی می توانند بر دانسته هاي عقلی انسان بگذارند، بسیار بیشرت است؛ زیرا سبب ایامن و اطمینان و 
آرامش خاطر می شود، که نتیجـه ی آن خشوع در برابر پروردگارش است« )حسینی طهرانی، 1426، ص119-

 . )118

2-1-5- الهام
الهام از دیگر وسایل شناخت است، که در نگاه عالمـه،   از اقسـام شهود شمرده می شود. در آیه ی »فَأَلَْهَمها 
فُُجورَها َو تَْقواها« )شمس: 8(؛ پس بـدکاري و پرهیزگاري اش را، به وي الهام کرد. ایشان »الهام را علم، تصمیم 
یا آگاهی از خربي می داند، که  از سوی پروردگار به دل بندگانی، که بخواهد، القا می کند. در واقع، خداوند با 
الهام می خواهد به آدمی بشناساند؛ اعامل و افعالی که انجام می دهد، فجور است یا تقوا و در ضمن مشخص 
می کند، که تقوا و فجور چگونه اعاملی هستند )عقل عملی( . بدین ترتیب، آدمی به  دستورات او  عمـل و  از 
نافرمـانی  او اجتنـاب  مـى کنـد. این الهام از خصوصیات خلقت آدمی محسوب می شود« )طباطبایی، 1390، 
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ج20، ص499-500( . 

2-1-6- فطرت و هدایت فطری
فطرت )Innate( به »نوع  خاصی از خلقت   اشاره دارد، که  انسان را از سـایر  حیوانات  متامیز و مشخص 
-می کند« )خلیلی، 1382، ص157( . عالمه طباطبایی، درباره ی فطرت و هدایت فطری می گوید: »انسان از راه 
الهام تکوینی و هدایت فطری، به سلسله ای از معلومات و افکاری مجهز است، که به واسطه ی آن، با جریان 
کلی آفرینش همسو و با حرکت عمومی و استکاملی هستی هیچ گونه تضاد و منافاتی پیدا منی کند و با آن 
الهام، اعتقاد به حق و عمل صالح را تشخیص می دهد« )طباطبایی، بی تا، ج1، ص175( . به عقیده ی ایشان 
»اگر فطرت آدمی  سـامل باشـد، استعداد پذیرش اصول عقاید و کلیـات شـریعت الهـی را دارد؛ ولـى عقل  فطرى 
منی تواند به تنهایی به جزئیات آن  راه  یابد، راه یـابی بـه جزئیات و تفصیل رشایع و عقاید حقه را نیازمند به 
هدایت  خاص  الهى می داند که از طریـق  نبـوت صورت می گیرد« )طباطبایی، 1390، ج16، ص281-280( . به 
عقیده ی عالمه، »فطرت، کامل انسانی اي را که دین به سـوي آن دعوت می کند، تشخیص می دهد؛ اما این  
تشخیص را، براي بالفعل  کردن آن  کامل  بالقوه، کـافی  منی داند و براي این کار، فطرت نیازمند یاري دین است« 

)طباطبایی، 1390، ج2، ص277( . 

2-2- منابع شناخت
از دیگر مباحثی که در معرفت شناسی اسالمی عالمه می توان به آن اشاره کرد، بحث منابع شناخت می 
باشد. این منابع شامل: طبیعت، تاریخ، سیر آفاق و انفس، عقل، وحی، دل و قلب )شهود( و سمع است. هرچند 
از عقل و دل و قلب به عنوان ابزار شناخت نیز نام برده شده است. این خود دلیل بر این است که عالمه در 
بحث معرفت شناسی نه تنها نگرش تک بعدي نداشته، بلکه از یک جامعیت زیباشناسانه ی معرفت شناختی 

نیز برخوردار است که در ذیل به آن پرداخته می شود. 

 2-2-1-طبیعت و تاریخ
طبیعت یکی از منابع الهام است، که انسان با بررسی آن، به کسب علم نائل می شود. »َو ِمْن آيَاتِِه أَنََّك تَرَى 
ٍء قَِديٌر«  إِنَُّه َعَل كُلِّ يَشْ اْلَرَْض َخاِشَعًة فَإِذَا أَنْزَلَْنا َعلَيَْها الاَْمَء اْهتَزَّْت َوَربَْت إِنَّ الَِّذي أَْحيَاَها لَُمْحِيي الَْمْوىَت 
)فصلت: 39(؛ و از نشانه هاي ]قدرت[ او این است، که زمین را پژمرده و فرسوده می بینی. پس، چون آب بر 
آن فرستیم، بجنبد و بردمد، هامنا آن ]خداي[ که آن را زنده کرد، زنده کننده ی مردگان است، که او بر هر چیزي 
تواناست. این سیر زندگی و مرگ، باعث بینش و گسرتدگي ديد و وسعت انديشه ی آدمی مي شود، تا مسائل و 
حقايق را بهرت و صحیح تر درك  كند. تاریخ نیز به عنوان منبعی، که باعث عربت آموزی و درس گرفنت از تجارب 
گذشتگان می شود، در کسب علم نقش مهمی را ایفا می-کند )طباطبایی، 1390، ج10، ص433 -432 و ج20، 

ص302-307( . 
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2-2-2- سیر آفاق و انفس
یکی از راه های معرفت و شناخت خداوند، سیر آفاقی )Signs upon the orizons(، نشانه هاى عظمت 
 Signs )with( in souls themselves Signs upon the ,( پروردگار در بیرون از وجود انسان، وسیر انفسی
souls(، نشانه هاى خدا در وجود خود انسان است. به عقیده ی عالمه، در نظر اندیشمندان اسالمی بر این دو 
راه، بیش از راه های دیگر شناخت، تأکید و تأیید شده است )طباطبایی، 1366، ص76( . این موضوع و بحث 
نفس انسانی با هم گره خورده اند. خداوند مجید در قرآن کریم، از نفس انسانی به عنوان منبعی معرفتی ویژه 
نام می برد: »َو ِف اْلَرِْض آيَاٌت لِلُْموِقِننَي َو ِف أَنُْفِسُكْم أَفاََل تُبْرِصُوَن« )ذاریات: 21-20(؛ و در زمین، اهل یقین را 
 َ نشانه هاست و نیز در خودتان، آیا منی-نگرید؟ و یا در آیه ی »َسرُنِيِهْم آيَاتَِنا ِف اْلفَاِق َو ِف أَنُْفِسِهْم َحتَّى يَتَبَنيَّ
ٍء َشِهيٌد« )فصلت: 53(؛ زودا، که آنان را، نشانه هاي خویش در  لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََولَْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَل كُلِّ يَشْ
کناره هاي جهان و در جان هاي خودشان بنامییم، تا آنکه برایشان روشن و آشکار شود، که هامنا او، یا آن، حق 

است. آیا این بس نیست، که پروردگار تو بر هر چیزي گواه و آگاه است؟ 
عالمه طباطبایی نتیجه ی سیر در زمین را، عربت گیری، تفکر و تعقل انسان از آثار باقیامنده ی شهرهایی  
می داند، که بر اثر رسکشی و رشک به خدا و رویگردانی از آیات او و استکبار در مقابل حق و تکذیب رسوالن، 
دچار كورى قلب شده و نابود گشته اند؛ تا تدبر کنند و سبب هالکت آنان را دریابند و صاحب دل های بصیری 
 شوند، که با آن تفکر و تعقل کنند، تا هامن قلب ها مانع از رشک و کفر آنان شوند و یا دست کم، گوش شنوایی 
پیدا کنند، که اندرز خیرخواهانی را، که نفع و رضر ایشان را تشخیص می دهند، با جان و دل بپذیرند و چون 
هیچ خیرخواه و واعظی، برتر از کتاب خدا و رسول او نیست، ناچار کالم خدا و سخن فرستاده او را می شنوند 
و به سوی سعادت هدایت می شوند )طباطبایی، 1390، ج14، ص550-549( . از آیات فوق  فهمیده می شود، که 
نفس و دنیای دروِن انسان، عامل بزرگی است، که رو کردن و بازخوانی آن به فطرت اولیه اش، انسان را به جهان 

کبیری می برد، که نهایت سیر و سلوک در آن، رسیدن به قرب-الی الله است. 

3- تفکر چندوجهی از دیدگاه قرآن و عالمه طباطبایی
با تدبر در آیات قرآنی، می توان شواهدی را برای تفکر چندوجهی در انسان به دست آورد؛ مانند: آیات 
بیست ویکم تا بیست و چهارم سوره ی روم، که براى اثبات ربوبيت خداى  تعال و الوهيتش آمده است. آنجا  که 
 می فرماید: »َو ِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَزْواجاً لِتَْسُکُنوا إِلَيْها َو َجَعَل بَيَْنُکْم َمَودًَّة َو رَْحَمًة إِنَّ ف  ذلَِک 
َلياٍت لَِقْوٍم يَتََفکَّرُوَن« )روم: 21(؛ و از نشانه هاي او این است، که براي شام از ]جنس[ خودتان همرسانی 
براي مردمی که  کار  این  نهاد. هرآینه، در  میان شام دوستی و مهربانی  گیرید و  آرام  بدیشان  تا  بیافرید، 
اَمَواِت َواْلَرِْض َواْخِتاَلُف أَلِْسَنِتُكْم  بیندیشند، نشانه ها و عربت هاست. در ادامه می فرماید: »َو ِمْن آيَاتِِه َخلُْق السَّ
َو أَلَْوانُِكْم إِنَّ ِف ذَلَِك َليَاٍت لِلَْعالِِمنَي« )روم: 22(؛ و از نشانه هاي او، آفرینش آسامن ها و زمین و گوناگونی 
زبان ها و رنگ هاي شامست، هرآینه، در این ]دگرگونیها[ براي دانشمندان نشانه هاست. همچنین می ا فزاید: »َو 
ِمْن آيَاتِِه َمَناُمُكْم ِباللَّيِْل َوالنََّهاِر َوابِْتَغاُؤكُْم ِمْن فَْضلِِه إِنَّ ِف ذَلَِك َليَاٍت لَِقْوٍم يَْسَمُعوَن« )روم: 23(؛ و ازنشانه هاي 
او، خواب شام به شب و روز است و جسنت شام، از فزون-بخشی )روزي( اوست. هرآینه، در این کار براي مردمی 
اَمِء َماًء  که می شنوند، نشانه هاست. و در آخر می فرماید: »َو ِمْن آيَاتِِه يُِريُكُم الرَْبَْق َخْوفًا َوطََمًعا َويَُنزُِّل ِمَن السَّ
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فَيُْحِيي ِبِه اْلَرَْض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ِف ذَلَِك َليَاٍت لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن« )روم: 24(؛ و از نشانه هاي او آنست، که برق را 
براي بیم، تا مسافران برتسند و احتیاط کنند، و امید، تا مایه امید کشاورزان باشد، به شام می مناید و از آسامن 
از مردگی اش زنده کند. هامنا در آن، براي مردمی که خرد را کار بندند،  تا زمین را پس  آبی فرو می ریزد، 
نشانه هاست. سپس  عالمه  طباطبایی به  این نکته اشاره می کند »که نكته ی  مهم، در ترتيِب فواصِل آنهاست. 
اول فرموده: »يتفكرون، بعد  للعاملني، سپس -يسمعون و در آخر يعقلون« و از اين ترتيب، اين نكته استفاده 
مى شود، كه انسان اول فكر مى كند، سپس -عامل مى شود و پس از آن، هرگاه چيزى از حقايق را شنيد، در خود 

 جاى مى دهد، آن گاه پريامون آن تعقل مى كند« )طباطبایی، 1390، ج16، ص247-255( . 
نکته ای که از این مطالب حاصل می شود، توجه به پرورش و تقویت کیفیات حسی و ذائقه ی زیبایی-

شناسی فراگیران در نظام آموزشی است؛ یعنی دیدن و شنیدن ژرف و همه جانبه، که همراه با تفکر صحیح و 
فهم دقیق مطالب باشد. همچنین، با کاوش در آیات قرآن مشخص می شود، که تفکر و تعقل رسآغاز آفرینش 

است. خداوند انسان را، ناطِق عاقل )متفکر( خلق کرده و به چگونگى ترصف و استعامل هر موجودى، توانا و 
هدایت و راهنامیى کرده است؛ تا در پرتو آن، به هدفش برسد. پس، وحی الهی و کالم قرآن با تفکر و اندیشه ی 
برشی، ارتباطی ناگسستنی برقرار مي کند و فکر به بررس و تجزیه و تحليل مسائل اساسی هستي، از ایامن و 
نْيَا كَاَمٍء أَنْزَلَْناُه  َا َمثَُل الَْحيَاِة الدُّ عقيده تا مشکالت زندگی فردی واجتامعی، می پردازد. آنجا که می-فرماید: »إمِنَّ
يََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها  اَمِء فَاْختَلََط ِبِه نَبَاُت اْلَرِْض ِمامَّ يَأْكُُل النَّاُس َواْلَنَْعاُم َحتَّى إِذَا أََخَذِت اْلَرُْض زُْخرُفََها َوازَّ ِمَن السَّ
ُل اْليَاِت لَِقْوٍم  أَنَُّهْم قَاِدُروَن َعلَيَْها أَتَاَها أَْمرُنَا لَيْاًل أَْو نََهارًا فََجَعلَْناَها َحِصيًدا كَأَْن لَْم تَْغَن ِباْلَْمِس كََذلَِك نَُفصِّ
يَتََفكَّرُوَن« )یونس: 24(؛ جز این نیست، که مثَل )وصف( زندگی این جهان، مانند آبی است که از آسامن فرو 
فرستاده ایم. پس، رستنی هاي زمین، از آنچه مردم و چارپایان می خورند، به آن در آمیخت ]و رویید[ تا چون 
زمین آرایش خود ]از شکوفه ها و گلها[ فرا گرفت و آراسته شد و اهل آن پنداشتند، که خود بر آن توانایی ]بهره 
مندي[ دارند، ]ناگاه[ فرمان ما، شبی یا روزي در رسید. پس، آن را چنان درویده کردیم، که گویی دیروز هیچ 

نبوده است. این چنین آیات را، براي گروهی که می اندیشند، به تفصیل بیان می کنیم. 
از تفکر که بگذریم به تعقل مي رسیم. تعقل در واقع تفکر هدفدار است. نبود عقل و اعاملی، که باعث 

یعقلونیسمعونللعالمینیتفکرون

یسمعون
)نماد احساس و عواطف(

یعقلون
)نماد شناخت(

تفکر چند وجهی

)شکل1-1( الگوی تفکر چندوجهی از منظر قرآن)آدم¬زاده، 1396(. 



125  از معرفت شناسی عالمه طباطبایی تا 
تفکر چند وجهی در تربیت زیبا شناختی با نگاهی به قرآن کریم

فساد و از کار افتادن آن در حکومت و هدایت می شود، به ایجاد مفاسد فردی و اجتامعی منجر می گردد. 
بنابراین، تعقل در معنای عام، به تأمل در پديده هاي  هستي و ايجاد ارتباط منطقي ميان آنها می پردازد. با کمک 
عقل می توان حيات طیبه ای را در پرتو اميان و عمل صالح رقم زد. آنجا که می فرماید: »أَفَلَْم يَِسريُوا ِف اْلَرِْض 
ُدوِر«  فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن ِبَها أَْو آذَاٌن يَْسَمُعوَن ِبَها فَإِنََّها اَل تَْعَمى اْلَبَْصاُر َولَِكْن تَْعَمى الُْقلُوُب الَِّتي ِف الصُّ
)حج: 46(؛ آیا در زمین به گردش و متاشا نرفتند، تا دل هایی داشته باشند، که با آن ]به هشیاري پند را[ دریابند؛ 
نابینا نیست؛ بلکه ]چشم[ دل هایی که  با آن ]اندرز را[ بشنوند؟ ! زیرا چشم ها]ي رس[  یا گوش هایی که 
اَمَواِت َواْلَرِْض َواْخِتاَلِف اللَّيِْل  درسینه هاست، کور و نابیناست و نیز در جایی دیگر می فرماید: »إِنَّ ِف َخلِْق السَّ
اَمِء ِمْن َماٍء فَأَْحيَا ِبِه اْلَرَْض بَْعَد َمْوتَِها  َوالنََّهاِر َوالُْفلِْك الَِّتي تَْجرِي ِف الْبَْحِر ِبَا يَْنَفُع النَّاَس َوَما أَنْزََل اللَُّه ِمَن السَّ
اَمِء َواْلَرِْض َليَاٍت لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن« )بقره: 164(؛  ِر بنَْيَ السَّ َحاِب الُْمَسخَّ يَاحِ َوالسَّ يِف الرِّ َوبَثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدابٍَّة َوترَْصِ
هامنا در آفرینش آسامن ها و زمین و آمد وشد شب وروز و کشتی-ها، که در دریا به سود مردم روان می شوند 
و آبی که خدا از آسامن فرو فرستاد و با آن، زمین را پس از مردگی اش زنده کرد و از هر جنبنده اي در آن پراکند 
و گرداندن بادها و ابر رام شده میان آسامن و زمین، نشانه هایی است، براي مردمی که خرد را به کار برند. 
الَِحاِت ِمَن الظُّلاَُمِت  در جای دیگری می فرماید: »رَُسواًل يَتْلُو َعلَيُْكْم آيَاِت اللَِّه ُمبَيَِّناٍت لِيُْخرَِج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
إَِل النُّورِ  َو َمْن يُؤِْمْن ِباللَِّه َويَْعَمْل َصالًِحا يُْدِخلُْه َجنَّاٍت تَْجرِي ِمْن تَْحِتَها اْلَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها أَبًَدا قَْد أَْحَسنَ  اللَُّه 
لَُه ِرزْقًا« )طالق: 11(؛ ]و نیز بفرستاد[ پیامربي که آیـات روشن و روشـنگر خـدا را، بر شـام می خوانـد، تا کسانی 
را که ایامن آورده انـد و کارهاي شایسـته کرده انـد، از تاریکی ها به روشـنایی بیرون آرد و هر کس به خـدا ایمـان 
آورد و کار شایسـته کنـد، او را به بهشـت هایی درآرد، که از زیر آنها جوي ها روان است، همیشه در آنجا 
جاودانه اند. هامنا، خدا روزي او را نیکو ساخته است. تدبر در این آیه، انسان را تشویق می کند، تا با به کارگیری 
عقل نظری و عقل عملی به طور هم زمان، از روزِی نیک خداوند )حیات طیبه و بهشت ابدی( بهره مند شوند. 
خداوند به دنبال فکر و عقل، ساز علم می زند. علم نیز چنانچه بیان شد، ادراکي ذهني است، که پديده ها 
را تجزیه و تحلیل و ارزيايب مي کند، اصول را، محدود و علت ها را، استخراج و قانون منطقي  درست و نادرست 
رَُه َمَنازَِل لِتَْعلَُموا َعَدَد  ْمَس ِضيَاًء َو الَْقَمَر نُورًا َو قَدَّ را تدوين مي مناید. خداي تعايل می فرماید: »ُهَو الَِّذي  َجَعَل الشَّ
ُل اْليَاِت لَِقْوٍم يَْعلَُموَن« )یونس: 5(؛ اوست آن ]خداي[، که  ِننَي َو الِْحَساَب َما َخلََق  اللَُّه ذَلَِك إاِلَّ ِبالَْحقِّ يَُفصِّ السِّ
خورشید را درخشنده و روشنایی دهنده و ماه را روشن ساخت و براي آن )ماه( جاي ها )منزل ها( معین کرد، تا 
شامر سال ها و حساب ]وقت ها[ را بدانید. خدا آن را ]که یاد کرد[، جز به راستی و درستی نیافرید. نشانه ها را، 

براي گروهی که ]بخواهند[ بدانند، به تفصیل بیان می-کند. 
خداوند در فرآیند درک و شناخت، تنها به مؤلفه های شناختی )فکر و عقل و علم( اکتفا نکرده؛ بلکه 
وجدان آدمی را هم پای آنها، در فرآیند یادگیری وارد می کند و نقش مهمی را برای آن قائل می شود. وجدان 
داراي دو بعد است: بعد عاطفي )ایامن و حق پذیری( و بعد خردمندانه )لُّب( . بعد عاطفي وجدان، به اميان 
ٍء فَأَْخرَْجَنا  اَمِء َماًء فَأَْخرَْجَنا ِبِه نَبَاَت كُلِّ يَشْ منتهی مي شود. خدای رحامن می فرماید: »َو ُهَو الَِّذي أَنْزََل ِمَن السَّ
اَن ُمْشتَِبًها  ِمْنُه َخرِضًا نُْخرُِج ِمْنُه َحبًّا ُمرَتَاكِبًا َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَلِْعَها ِقْنَواٌن َدانِيٌَة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيْتُوَن َوالرُّمَّ
َوَغرْيَ ُمتََشاِبٍه انْظُرُوا إَِل َثَرِِه إِذَا أَْثََر َويَْنِعِه إِنَّ ِف ذَلُِكْم َليَاٍت لَِقْوٍم يُؤِْمُنوَن« )انعام: 99(؛ و اوست، که از آسامن 
آبی فرو فرستاد. پس با آن، هر چیز روییدنی را بیرون آوردیم و از آن، سبزهاي گیاهی که از تخم روییده و 
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ساقه و شاخه پیدا کرده است، آشکار کردیم، که از آن )گیاه سبز( دانه اي بر هم نشسته و درهم رسته بیرون 
آوریم و از شکوفه ی خرمابن، خوشه ای است نزدیک به هم و بوستان هایی از انگور و زیتون و انار، مانند و 
نامانند، در رنگ و در مزه ]بر آوردیم[. به میوه ی آن، آنگاه که بار دهد و به رسیدن آن بنگرید. هرآینه، در آن 
براي مردمی که ایامن می آورند. نشانه هاست. درباره ی لُّب یا بُعد  خردمندانه ی وجدان  انسان، بایستی گفت، 
به چشم برهم  زدنی، نشانه هاي نهفته در جهان و عربت هاي هستي را درمي يابد )حسینی »ژرفا« ، 1389، 
ِلُويِل اْلَلْبَاِب«  َليَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلَرِْض  اَمَواِت  السَّ ِف َخلِْق  »إِنَّ  ص60-59(  . خداوند می فرمايد: 
نشانه هاست.  را  خردمندان  شب وروز،  آمدوشد  و  زمین  و  آسامن ها  آفرینش  در  هامنا،  190(؛  )آل عمران: 
همچنین، خداوند در قرآن، آیاتی را آورده است، که برش را متوجه حواس ظاهری و قلبش می کند، که او را در 
َهاتُِكْم اَل تَْعلَُموَن َشيْئًا َوَجَعَل لَُكُم  دریافت علم متذکر می شود. آنجا که می-فرماید: »َواللَُّه أَْخرََجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ
ْمَع َواْلَبَْصاَر َواْلَفِْئَدَة لََعلَُّكْم تَْشُكرُوَن« )نحل: 78(؛ و خدا شام را، از شکم مادرانتان بیرون آورد، در حالی که  السَّ

هیچ چیز منی دانستید و براي شام، گوش و دیدگان و دل ها قرار داد، تا شاید سپاس دارید. 
در رابطه با تفکر چند وجهی، می توان از منظر دیگری به موضوع نیز نگریست. از آیات قرآن کريم دريافت 
می شود، که »دانش و حس زيبايي شناس، با يکديگر موازی و هم رديف اند. چنانکه در مطالب فوق بیان شد، 
مهم ترين ساز وکار قرآن براي نشان دادن اين نکته آن است، که معموالً قضاياي علمي و مسائل اساسی زندگی 
برش را، به صوريت فصیح و بلیغ و در موجزترين بيان ارائه کرده است؛ به گونه ای که اين شیوه ی بيان حس 
زيبايي شناس را، در مخاطب و خواننده برمي انگيزد. قرآن کريم انسان را، به توجه و آگاهی و هوشياري دائم 
نسبت به خویش و جهان پیرامونش )انفس و آفاق( دعوت می کند و او را به اين ويژگي تشويق مي کند و اين 
اصل را در تربيت وي به صورت ريشه اي پي  مي گريد. عالوه  بر  این، از مطالعه ی مجموع آیاتی که در آنها 
کلمه ی  »فؤاد« و »افئده« به کار  رفته است و از آنچه در بحث ابزارها و منابع شناخت، بیان شد، دو نکته 
استنباط می شود: نخست آنکه این واژه، ناظر به دو مرکز ادراکی و احساسی انسان است؛ ادراک عقالنی و 
احساس درونی، که از آن به درک وجدانی یا ضمیر خودآگاه هم تعبیر می شود و قرآن  کریم نیز گاهی از آن 
به »قلب« تعبیر می کند. از این رو، »فؤاد« از نظر مصداق در کاربرد قرآنی آن با نفس انسانی مساوی می شود، 
که فصل مقّوم و ممیّز انسان را تشکیل می دهد و دارای ابعادی می شود، که یکی از مقوله ی تعقل و تفکر و 
دیگری از مقوله ی احساس و درک وجدانی می گردد، که اراده را هم در بر می گیرد، به طوری که مجموعه ی  آنها 
ابزار یا رسچشمه   های معرفت و آگاهی  می شوند. همچنین خداوند در قرآن آیاتی را آورده که برش را متوجه 
حواس ظاهری و قلبش را در دریافت علم و معرفت متذکر می شود. از طرف دیگر، با توجه به گسرته ی زیبایی 
در عامل و آدم، مشخص می شود، که زیبایی و حس زيبايي شناس در همه ی ارکان انديشه ی برش و مراتب هستی 
وجود دارد. اين گونه نيست، که زيبايي شناس در برخي از اين امور و ارکان موجود و در برخي امور ديگر 
مفقود باشد. قرآن  کريم انسان را، با فکر و عقل و علم و عاطفه )حس( و خرد وي مورد خطاب قرار مي دهد؛ 
ابعاد و ساحات  نیز مدنظر قرار می دهد و آن را در همه ی  او را  اينها، بعد زيباشناسانه ی  اّما در همه ی 
مي پروراند. لذا، انسان زيبايي را با همه ی ارکان و ابزار معرفتی اش درک  مي کند؛ اّما در هريک از آنها، آن را از 
زاويه و وجهی خاص  در مي يابد و اظهار  می کند. به گونه ای که عاملان علوم انسانی در عین داشنت لحظه هاي 
زیبایی-شناسانه، دارای فعالیت های عقالنی نیز می باشند. همچنین عاملان  حوزه هاي علوم عقلی، که عالوه  بر 
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فعالیت های فکری و اندیشه ورزی، داراي لحظه هاي زیبایی شناسانه نیز می شوند. 
با توجه به مطالبی، که در رابطه با ابزار و منابع کسب علم از دیدگاه عالمه طباطبایی بیان شد و با تدبر 
در آیات قرآن، به نظر می رسد می توان تفکر چندوجهی را از نگاه عالمه طباطبایی، به صورت جامع تر در نظام 

آموزشی در شکل زیر نشان داد: 

4-بحث و نتیجه گیری
با کاوش در مباحث معرفت شناسی عالمه طباطبایی، به ویژه ابزار و منابع کسب علم از دیدگاه ایشان؛ نظیر: 
حس و تجربه، طبیعت، عقل و خرد، دل و شهود، آفاق و انفس، فطرت، وحی و الهام و نیز مباحث مربوط به 
زیبایی و گسرته ی آن در متامی عرصه های زندگی از محسوس تا معنوی و معقول و پیوند آنها با یکدیگر می توان 
به نتیجه ی جدیدی در عرصه ی تربیت زیبایی شناختی به ویژه در اهداف آن دست یافت، که از آن تحت عنوان 
»تفکر چندوجهی« می توان نام برد. عالمه طباطبایی، تعریف حسن را، اعتدال  در خلقت و تناسب و سازگاری 
و موزونی می داند، که برش اولین بار، از راه مشاهده ی جامل هم نوعان خود متوجه آن شده و پس از آن، به 
جامعه ترسی داده است. در دستگاه اندیشه ی عالمه طباطبایی، ادراك  حسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
اول آنکه حس و ماده را، منبع  و رسچشمه ی همه ی علوم حصولی می داند؛ یعنی آدمی خواص  هر چیزى را، 
به وسـیله  ی احساسات  خـود درك مـى کنـد و پس از درك و احساس )مواد خام برای تعقل(، از آن مـواد، قضایا 
و اصولی مى سازد، که او را در رسیدن به اهداف  و مقاصد زندگی فردی و اجتامعی اش یاری می کند. دیگر  آنکه 
عالمه اثر آگاهی  حسی بر انسان را، بیش از انواع دیگر معرفت می داند و حس را بهرتین روش براي اصالح 
موهوماتی می شمرد که در نفـس پدیـد مـی آیـد؛ همچنین در دستگاه فکری و فلسفی ایشان، عقل از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است و با تأسی به قرآن به وجود عقل در نهاد انسان ها، اذعان می کند. عقل را  حقیقتى در 
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انسان می داند کـه بـه وسـیله آن میـان حق و باطل و درست و نادرست متایز قائل مـی شـود. بدین ترتیب سمع 
و تعقل دو وسیله مهم براي هدایت  آدمى به سوى سعادت و کامل می شوند. با تدبر در آیات قرآن دریافت 
می شود که تفکر و تعقل ماهیت واحد و جدایی ناپذیری دارند؛ تفکر در حکم مقدمه و یا ابزاری الزم برای 
تحقق  تعقل اند، عامل  شدن مستلزم داشنت تفکر و برای رسیدن به تعقل، ورود عواطف و احساسات به فرایند های 
فکری رضوری می باشد. به نظر می رسد، این فرایند برای رسیدن به  تفکر چند وجهی بسیار  مهم می باشد و به 
عنوان الگویی  در تربیت زیبایی شناختی در نظام آموزشی بایستی مورد توجه قرار گیرد. این مهم مستلزم توجه 
همزمان به عقل و احساس و عاطفه و ایامن و حق پذیری  در فرایند آموزش می-باشد که این امر خود  منوط 
به پرورش کیفیات  حسی و ذائقه ی زیبایی شناسی در فراگیران است. کل این فرایند منجر به ایجاد علم پایدار 
است.  افراد  در  علم حضوری  برای ظهور  الزم  که رشط  را شکل می دهد  افراد  تجربیات  علم  این  می شود. 
علم حضوری درونی و بر اساس دواعی و انگیزه ها و دانش پیشین بروز می کند. این مهم می تواند هم در تدوین 

اهداف آموزشی و هم در تعیین محتوا و نیز در تعیین اصول و روش های تربیتی مؤثر واقع شوند. 
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