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در رويكرد تفسيري علامه طباطبائي ،شعور يكي از واژگان كليدي است .شعور در بحثهاي

٣٥

معرفتشناختي عنواني است كه بر مجموعه ابزارهاي شناختي فاعل شناسا اطلاق ميشود .اين مقاله در

در موضوعات معرفتي ،ميتوان نظام معرفتشناختي ايشان را كشف كرد .براي اين منظور ،واژة »شعور«

را به عنوان يكي از واژگان معرفتي انتخاب و ديدگاه تفسيري ايشان را تحليل كرديم .در يك تقسيمبندي
كلي شعور را ميتوان به شعور در انسان و شعور در غيرانسان تقسيم كرد .علامه طباطبائي در تفسير

الميزان بيشتر به شعور انساني پرداخته و جوانب گوناگون اين نوع شعور مانند تعريف ،انواع ،ويژگيها،

آثار و مبدأ آن را بررسي كرده است .شعور انساني عبارت است از :ادراك دقيقي كه مبدأ آن قلب فرابدني

انسان است .علامه طباطبائي براي شعور انواع »فكري ،فطري ،باطني ،نفسي ،متعقل و شعور به لذتهاي

مادي« بر ميشمارد .ايشان ويژگيهايي براي شعور بيان ميكند؛ مانند اينكه »داراي اصول ،مبادي ،ابزار و

مناط ،نشانة وجوديت و موجوديت است ،از نعمتهاي ظاهري و از افعال انسان است ،شعور دچار

انحطاط ميشود« .شعور در ديدگاه ايشان نقش بسيار مهمي دارد؛ زيرا بطلان شعور برابر با مرگ و ابطال

انسانيت است .در نظر علامه ،افزون بر انسان ،موجودات ديگر مانند »فرشتگان ،بهشت ،جهنم ،زمين و
حيوانات« نيز از نوعي شعور برخوردارند.
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راستاي روشنشدن ديدگاه تفسيري علامه در تبيين اين مفهوم سامان يافته است .با كشف ديدگاه علامه

مقدمه
معرفتشناسي دانشي است كه به بررسي ماهيت شناخت و امكان آن ،شيوهها ،ابزار،
منابع ،ثمرات و ديگر مباحث مربوط به شناخت ميپردازد .معرفتشناسي دانش درجه

دوم است و ثمرة آن علم به علم يا به عبارتي بررسي صحت و اعتبار علوم مختلف است
)حسينزاده ،١٣٨٢ ،ص .(٢٢در ميان بحثهاي مطرح در معرفتشناسي مسئلة ابزارهاي

٣٦

شناخت از دو نظر اهميت مييابد :نخست اينكه ،با توجه به رابطة ابزارهاي شناخت با

جهانبيني و سپس مرام و ايدئولوژي انسانها ،علم يك موجود انديشهور به ابزارهاي
شناختياش عامل گسترش حوزههاي كاوش و فهم وي خواهد شد و به عبارتي جهانبيني

زمستان  /١٣٩٧شمارة /٧٦سيدرسول ميراشرفي لنگرودي ،شعبان نصرتي ،سيدميثم موسوي

وي را گسترده و دقيقتر مينمايد )مطهري ،١٣٧٦ ،ص .(٣٤٢از سوي ديگر ،براي دستيابي
به هدف اصلي معرفتشناسي -يعني بررسي صحت و اعتبار شناختهاي انسان -بحث

ماهيت و كيفيت ابزارهاي شناختي اهميت مييابد .در ميان انديشهوران مسلمان واژة

شعور در بحثهاي معرفتشناختي كاربرد فراواني دارد .در يك نگاه ميتوان شعور را
عنواني عام براي مجموعه ابزارهاي شناختي موجود انديشمند دانست )فخر رازي،١٣٨٤ ،

ج ،١ص.(١٥٩

در اين پژوهش با تكيه بر آراي تفسيري علامه طباطبائي ،به مفهومشناسي »شعور«

ميپردازيم و تحليلي از مفهوم و معناي دقيق واژة شعور را در رويكرد تفسيري علامه

طباطبائي ارائه ميدهيم و سپس انواع ،ويژگيها و آثار مترتب بر اين واژه را از نگاه
ايشان مورد شناسايي قرار ميدهيم .بر اساس مطالب ذكرشده ،پرسشهايي كه اين پژوهش

در صدد پاسخگويي آنهاست ،عبارتاند از :شعور در لغت به چه معناست؟ شعور در
علوم گوناگون مانند فلسفه ،عرفان ،كلام و تفسير چه معنايي دارد؟ شعور در نگاه علامه
چه تفاوتي با ديگران دارد؟ آيا بهجز انسان موجودات ديگر نيز داراي شعور هستند؟

بايستگيهاي اين پژوهش ازآنروست كه نميتوان ديدگاههاي علامه طباطبائي را

در بنيانهاي معرفتشناسي اسلامي ناديده گرفت؛ بهويژه اينكه با استفاده از نظرات ايشان
ميتوان تصوير روشني از شعور كه نقش مهمي در ساختار معرفت از ديدگاه اسلامي دارد،

به دست آورد.
اگرچه دربارة شعور به صورت عام ،پژوهشهايي مانند »سريان شعور ،درك و عشق

در موجودات« از عباس نيكزاد» ،مقدمهاي بر مسئلة شعور« نوشتة مهدي بشيري و خالد

زند سليمي» ،شعور در عالم جمادات« از يعقوب جعفري» ،مسئله دشوار شعور و

ثنويگرايي« تأليف رضا اكبري و »شعور موجودات« توسط فاطمه عبادتي انجام شده

است؛ ولي تحقيق پيش رو اولين پژوهشي است كه بهطورمستقل ديدگاه علامه طباطبائي
را دربارة شعور بررسي ميكند.

٣٧

الف( مفهومشناسي شعور
شعور در لغت از »شعر« -به فتح ش به معناي موـ گرفته شده است )ابنفارس،١٤٠٤ ،

ج ،٣ص /١٩٣فراهيدى ،١٤٠٩ ،ج ،١ص ،٢٥١مصطفوى ،١٤٣٠ ،ج ،٢ص /٣٢٨عسكرى،١٤٠٠ ،

ص /٧٤ابنمنظور ،١٤١٤ ،ج ،٤ص /٤١٠زبيدي ،١٤١٤ ،ج ،٧ص (٢٦چون مو بسيار باريك

است ،به ادراكات بسيار دقيق شعور گفته ميشود).طريحي ،١٣٧٥ ،ج ،٣ص /٣٥٠فيومي،

 ،١٤١٤ص /٣٥١راغب اصفهاني ،١٤١٤ ،ص .(٤٥٦ابنفارس بر اين است كه دو اصل براي
اين كلمه وجود دارد :يكي به معناي ثبوت و ديگري به معناي دانستن است؛ با اين تفاوت
كه در مسير دانستن ،از باريكبيني و دقت بسياري استفاده شده است )ابنفارس،١٤٠٤ ،

ج ،٣ص(١٩٣؛ ازاينرو ابوهلال عسكري در تفاوت علم و شعور بيان ميكند كه علم اعتقاد

به مطلب مورد نظر از روي اعتماد و اتكا است ،ولي شعور بر اساس دقت بسيار زيادي

است كه براي ما اطمينان ايجاد ميكند )عسكري ،١٤٠٠ ،ص(٧٤؛ ولي فيروزآبادي در

قاموس المحيط ،افزون بر موشكافي و التفات به چيزي ،مطلق علم و تعقل را نيز شعور
ميداند )فيروزآبادي ،١٤١٥ ،ج ،٢ص.(١٢٦

 .٢شعور در اصطلاح

شعور در اصطلاح علومي مثل فلسفه ،عرفان ،كلام و تفسير داراي معاني متعددي است.
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.١شعور در لغت

 .٢-١فلسفه

در تعريف شعور از ديدگاه فيلسوفان دو نظر عمده وجود دارد .در يك نگاه شعور منشأ

يا منبع ادراك است ،ولي در نظر ديگر شعور خود ادراك است .ابوعليسينا نگاه اول را

تأييد ميكند و به اعتقاد وي ،شعور غير از ادراك است و به واسطة آن ،ادراك صورت

ميگيرد )ابنسينا ،١٣٧٥ ،ص /٨٧فخر رازي ،١٣٨٤ ،ج ،١ص /١٥٩محقق طوسى ،١٣٧٥ ،ج،٢

٣٨

ص(٣٦٢؛ اما در نگاه ساير فيلسوفان شعور نوعي از ادراك است .البته اين دسته از فلاسفه

در تعريف اين نوع از ادراك عبارتهايي متفاوت آوردهاند .از ديدگاه برخي هم شعور

همان ادراك متزلل و غيرثابت است )رازي ،١٤١١ ،ج ،١ص /٣٨٦قطبالدين شيرازي،١٣٦٩ ،
ص /٥٦٢ابوالبركات ،١٣٧٣ ،ج ٢ص /٣٩٤مجمع بحوث اسلامي  ،١٤١٤،ص /١١جيرار جهامى،
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 ،١٩٩٨ج ٢ص /١٠٦٤ابنكمونه ،١٤٠٢ ،ص .( ٣٠٠شعور در نظر ملاصدرا ادراك متزلزل و

غيرثابت است؛ با اين تفاوت كه ملاصدرا قوه مدركه را مشخص كرده است كه همان

نفس است )صدرالدين شيرازي ،١٩٨١ ،ج ،٣ص /٥٠٨رازى ،١٤٢٠ ،ص /١٣١سجادى،١٣٧٩ ،
ص.(٢٧٤

به نظر ميرسد اختلاف فيلسوفان در اينكه شعور منبع ادراك است يا خود ادراك،

اختلافي لفظي باشد؛ زيرا همة آنها در وجود ادراك و قوهاي كه منشأ ادارك است ،اتفاق
نظر دارند ،اما در نامگذاري دچار اختلاف هستند .البته اگر به تناسب معناي اصطلاحي و
لغوي توجه كنيم ،ادراكبودن شعور تقويت ميشود ،ولي اگر به اطلاقات عرفي توجه

كنيم ،بايد شعور را منبع ادراك بدانيم.
 .٢-٢عرفان

به نظر ابنعربي شعور همان علم اجمالي است كه با ترديد همراه است )ابنعربي ،ج،٣

ص٤٥٨؛ ج ،١ص٧٢١؛ ج ،٢ص /٢٧٤ابىخزام ،١٩٩٣ ،ص .(٦٥١باليزاده بر خلاف ابنعربي
معتقد است ،شعور علم به واسطة حس است و گونهاي از انواع علم به شمار ميآيد

)بالىزاده ،١٤٤٢ ،ص .(٤٤برخي نيز شعور را ادراك در مقابل وحي ميگيرند و معتقدند

شعور به واسطة نفس ،فكر و حواس به دست ميآيد كه چنين ادراكي وحي نيست

)نابلسي ،١٤٢٩ ،ص .(١٣٥بنتالنفيس بغدادي شعور را همان ادراك عقل و از صفات

هويت ميداند )بنتالنفيس ،٢٠٠٦ ،ص .(٢٠٢به نظر ميرسد معناي شعور در عرفان به
معناي دستة دوم از فلاسفه كه شعور را نوعي ادارك ميدانستند ،نزديك است.
 .٢-٣كلام

نزد علماي علم كلام دو ديدگاه كلي در تعريف واژة شعور وجود دارد؛ ديدگاه نخست

مطلق احاطه و علم و ادراك را شعور ميشمارد )جمعي از نويسندگان ،١٤١٥ ،ص (١٧٧و

نظر دوم شعور را نسبتي اضافي و تعلقي ميان عالم و معلوم در نظر ميگيرد )همان،

ص . (٢٣١اين در حالي است كه در دستة نخست نيز اختلافهايي ميان متكلمان در تعريف

٣٩

شعور وجود دارد كه آيا ابزاري مانند حواس در دريافت علم نسبت به اشيا ،نقشي را ايفا
دست آيد ،شعور ناميده ميشود و حواس انسان ،مشاعر او تلقي ميشود )فخر رازي،

 ،١٤٢٠ج ،٢ص (٣٠٤و مشابه اين نظر را نيز جرجاني بيان كرده است كه شعور عبارت

است از :علم حسي به اشيا )جرجاني ،١٤١٢ ،ص /٥٦رفيق عجم ،٢٠٠٤ ،ج ،٢ص(٢٣٥؛ ولي
سيد مرتضي نظرش بر اين است كه اولين علم به واسطة مدركات را شعور مينامند )سيد

مرتضى ،١٤١٥ ،ج ،٢ص (٢٧٣و تفتازاني شعور را نخستين مرتبة وصول نفس به معنا ميداند
)تفتازاني ،١٤٠٩ ،ج ،١ص.(١٨

برخي ديگر نيز شعور را علم جنس ميدانند )نگري ،١٩٧٥ ،ج ،٢ص .(٢١٩نتيجه آنكه

هر دو ديدگاه بيانشده شعور را به معناي علم و ادراك ميدانند و اختلافشان به مسئلة
ماهيت علم و وجود ذهني بر ميگردد؛ با اين بيان كه آيا علم و وجود ذهني ،صرف ًا

اضافهاي بين عالم و معلوم است يا علم خود وجود ذهني معلوم است .البته نظر صحيح
در اين زمينه ،نظر بيشتر فيلسوفان است كه وجود ذهني و علم را عين ماهيت معلوم

ميدانند؛ اما همانگونهكه بيان شد ،در تعريف شعور به مطلق علم و ادراك هم اختلافاتي
وجود داشت.

برخي شعور را علم حسي و برخي نخستين مرتبة علم به مدركات را شعور ناميدند؛

اما به نظر ميرسد اين اختلاف در تعابير است و ميتوان ميان اين دو نظر وجه جمعي
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ميكنند يا خير؟ فخر رازي در مفاتيح الغيب معتقد است اگر علم از طريق حواس به

يافت .با اين بيان كه علم حسي درواقع نخستين مرتبة علم و ادراك است و مراتب ديگر
علم و ادراك كه با تحليل ادراكات حسي به دست ميآيند ،درواقع ادراكات حسي نيستند.

پس شعور علمي است كه به واسطة حواس ادراك ميشود و ادراكات حسي هم درحقيقت
نخستين مرتبة علم هستند.
 .٢-٤تفسير

٤٠

شيخ طوسي معتقد است اولين مرحلة علم به چيزي را به واسطه مشاعر كه همان حواس

است ،شعور ميگويند و به همين دليل شعور را به خداوند نسبت نميدهند )طوسى،

]بيتا[ ،ج ،٢ص (٣٦و همچنين به خاطر دقت فراوان به گونهاي از علم ،شعور ميگويند
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و از شعر مشتق شده است ،به دليل دقت در فكر و فهم آن مطلب )همان ،ج ٦صص١٠٩

و  .(٢٠٤همين تعريف را نيز طبرسي در البيان نقل كرده است )طبرسي ،١٣٧٢ ،ج،٢

ي علمت
ص(١٢٢؛ البته در جايي ديگر به مطلق علم ،شعور ميگويد كه مثل ًا »شعرت به أ ّ

به« )همان ،ج ،١ص (٤٣٨اين در حالي است كه شهرستاني در مفاتيح الاسرار علم به چيزي
همراه با احساس به همان چيز را شعور مينامد )شهرستاني ،١٣٧٨ ،ج ،٢ص.( ٦٧٦

ب( مفهومشناسي شعور در الميزان
علامه طباطبائي در الميزان شعور را ادراك دقيق تعريف ميكند ،ولي با اين تفاوت كه
ايشان اين واژه )شعور( را منحصر به محسوسات ميكنند و دليل اين انحصارشان را

نامگذاري حواس به مشاعر بيان ميكنند و معتقدند در معقولات چنين نيست
)طباطبائي ،١٣٧١،ج ،٢ص (٢٤٨ :در ترجمة فارسي قرآن ،برخي )پاينده ،الهي قمشهاي،

ارفع ،مكارم شيرازي و فولادوند( كلمة شعور را به فهم و برخي )دهلوي و رهنما( به

دانستن معنا كردهاند .به نظر ميرسد تعريف جامع شعور از نگاه مفسران همان تعريف
علامه طباطبائي باشد كه شعور را به ادراك دقيق محسوسات معنا كردهاند .اين معنا ساير

معاني ارائهشده را از سوي مفسران و مترجمان در بر ميگيرد و معناي لغوي شعور را هم
بهطوركامل در نظر گرفته است.

.١منبع شعور
صاحب الميزان قلب را منبعي براي شعور ميداند .ايشان براي توضيح واژة »قلب« در

ب أَ ْو َأ ْلقَى السَّمْ َع َو ُهوَ شَهِي ٌد« )ق (٣٧ :ميگويد:
ن َكانَ لَ ُه قَلْ ٌ
ك َلذِكْرى لِمَ ْ
ذيل آية »إِ َّن فِي َذلِ َ
»واژة "قلب" به معناى نيرويى است كه آدمى به وسيلة آن تعقل مىكند ،حق را از باطل

تميز مىدهد ،خير را از شر جدا مىكند و بين نافع و مضر فرق مىگذارد« )طباطبائي،

 ،١٣٧١ج ،١٨ص .(٥٣٣البته مراد از قلب در اصطلاح قرآن كريم عضو صنوبري شكل در
سمت چپ قفسة سينه نيست ،بلكه چيزى است به نام نفس انسانيت كه شعور و فكر

٤١

بشر برآمده از آن است و در ظاهر مراد از »اطلاعداشتن« آتش بر قلبها در آيه » َنا ُر اللَّ ِه

آدمي نيز احاطه مييابد و آن را مانند ظاهرش ميسوزاند؛ بر خلاف آتش دنيا كه فقط
ظاهر را ميسوزاند )ر.ك :طباطبائي ،١٣٧١ ،ج ،٢٠ص (٣٦٠-٣٥٩پس قلب در اصطلاح

قرآن كريم عضوي است غيرمادي كه منبع ادراك و فهم انسان است.
 .٢انواع شعور از ديدگاه علامه طباطبائي
افعال و حوادثي كه در عالم رخ ميدهند ،به دو دسته تقسيم ميشوند :دستة اول افعال

برگرفته از شعور انسان هستند و از آن صادر ميشوند ،مانند افعالي كه انسانها در زندگي

اجتماعي خود انجام ميدهند )همان ،ج ،٩ص ١٩٢-١٩٣و ج  ،١٩ص (١٩٧و دستة دوم
حوادثي كه شعور در آنها دخالتي ندارد كه ميتوان به زندهشدن زمين و بيرونآمدن گياهان
از زمين و همچنين جاريشدن نهرها و شكفتن دانهها اشاره كرد )همان ،ج ،٩ص.(١٩٤

واژة شعور افزون بر داشتن معناي لغوي ،بنا بر جايگاه متفاوتش در زندگي انسانها،

معاني متفاوتي نيز دارد .علامه طباطبائي شعور را به انواع فكري ،فطري ،باطني )نبوي(،

نفسي ،متعقل و شعور به لذتهاي مادي تقسيم نموده و تعاريفي را ارائه ميكند كه در
بخش بعد به آنها اشاره ميكنيم.
 .٢-١شعور فكري
علامه در ذيل مباحثي كه دربارة جواز دفاع در زندگي اجتماعي مطرح ميكنند )همان،

شعور از ديدگاه علامه طباطبائي در الميزان؛ مفهوم ،انواع ،آثار و گستره

الْمُو َق َد ُة * ا َّلتِي تَ َّطلِ ُع َعلَى الْأَ ْف ِئ َد ِة« )همزه (٧-٦ :اين است كه آتش جهنم به درون و باطن

ج ،٢ص ،(٦٩از اين نوع شعور نام بردند و براي تبيين اين امر ،مقدمهاي را بيان ميكنند؛
بدين بيان كه همة اجتماعاتي كه وجود دارد -اعم از اجتماعات انساني يا احياناً حيواني-

بر يك نوع احساس نياز فطري استوار است .به بيان ديگر ،آنها بر اساس حكمي كه از

سوي فطرت صادر شده است ،بايد اين نوع از زندگي را در پيش بگيرند .همين نياز

فطري -و به بيان دقيقتر -حكم فطري موجود در انسان است كه به او اين حق را ميدهد
٤٢

براي حفظ و بقاي حيات انساني خود ،در جمادات و نباتات دخل و تصرف كند؛ هرچند

اين تصرفاتش در تزاحم با حقوق موجودات ديگر اعم از نباتات و جمادات و حتي
انسانها باشد؛ همانگونهكه اين حق در غيرانسان )براي نمونه در حيوانات( وجود دارد
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كه به او اين حق را ميدهد كه در نباتات و جمادات تصرف نمايد .افزون بر اين حق،
آنها از لحاظ ديگر خود را داراي حق ميدانند كه اين نيز طبق همان حكم صادرشده از
فطرت است و آن عبارت است از اينكه حكم تصرف بدون حكم دفاع تام و كامل نيست؛
بدين معنا كه اگر حق تصرف را داريم ،به طبع داراي حق انحصاريكردن آن تصرف و
همچنين جلوگيري از ورود غير در حيطة تصرفات خود را هم داريم.

پس معلوم ميشود با توجه به حكم فطري كه تصرفاتش را در موجودات غير از

خودش جايز ميداند ،بر اساس همان حكم نيز دفاع از منافع و حقوق خود را جايز
ميداند .با نگاهي كلي به زندگي عموم حيوانات ،درمييابيم كه در همة آنها وسايلي براي

اين مقوله در نظر گرفته شده است و فقط تفاوتها در نوع و كيفيت اين ابزار وجود دارد؛
در برخي از آنها شاخ و در برخي ديگر چنگال يا نيش و ...اگر اينها را نداشته باشد )مثل
آهو( ،فرار ميكند يا در برخي ديگر با مكر و حيله )مثل روباه( به اهدافش دست مييابد.

در ميان همة حيوانات ،انسان براى دفاع از خود و حقوق خود )به جاى شاخ ،نيش،
چنگال و چيزهاى ديگر( به شعور فكرى مسلح است كه براي دفاع از خود مىتواند
موجودات ديگر را به خدمت بگيرد؛ همانگونه كه مىتوانست در راه انتفاع از آنها ،سلاح

شعور خود را به كار بگيرد )همان ،ج ،٢ص (٧٠با توجه به بيانات علامه ،ميتوان شعور
فكري را اينگونه تعريف كرد كه شعور و ادراكاتي براي ادارة امور زندگي طبيعي و

اجتماعي انسان لازم است .علامه در بخشهاي ديگري از تفسير الميزان به برخي ويژگي
هاي شعور هم اشاره كردهاند؛ ازجمله اينكه همه خردمندان از شعور برخوردارند و اينكه

اين شعور خطاپذير است و امكان اشتباه در آن وجود دارد )همان ،ج ،٢ص.(١٥٧
 .٢-٢شعور فطري

شعور فطري در ميان همة انسانها وجود دارد و علامه طباطبائي منبع آن را ادراكات

فطرت انسان ميداند .به بيان ديگر ،شعور فطري انسانها همان اقتضائات فطري آنان

است .علامه در مواردي كه به اقتضائات فطري انسان ،مانند حكم فطري به دفاع از منافع

٤٣

و حقوق خود )طباطبائي ،١٣٩٠ ،ج ،٢ص (٦٩يا حكم به اينكه در وراي اسباب ظاهري
به شعور فطري تعبير نموده است.

ايشان در پاسخ به اشكال و مقايسهاي كه ميان شعور فطري با شعور باطني )وحياني(

شده است ،به توضيح برخي ويژگيهاي شعور فطري ميپردازد و بيان ميكند كه اين
سنخ از شعور ،اگرچه امري غيرمادي و قائم به نفسي مجرد از ماده است ،ولي ازاينرو

كه با ماده مرتبط است ،قابليت پذيرش بقا و بطلان را دارد و ميتواند امري تشكيكي
باشد .به بيان ديگر ،ميتواند داراي مراتب و شدت و ضعف نيز باشد؛ همانگونهكه افراد

كهنسال و سالخوردگان دچار ضعف شعور ميشوند )همو ،١٣٧١ ،ج ،٢ص .(١٥٦اين
اوصاف از خواص ماده است؛ حال آنكه گفته شده كه شعور مد نظر مجرد است .با اين

حال ،اتصاف اين اوصاف به آن به دليل ارتباطش با ماده است ،نه اينكه شعور بما هو
شعور قابليت اين اتصاف را دارد ،بلكه به دليل مرتبط بودنش با ماده است كه داراي اين
ويژگي شده است .مؤيد اين سخن آن است كه براي نمونه در افراد سالخورده يا ديوانه

از اين تعبير استفاده ميشود كه شعور در اين افراد ضعيف شده است يا حالتهاي ديگري
كه بر قواي ادراكي وارد ميشود نيز تعبيرهايي از اين دست مشاهده ميكنيم كه بيانگر

متصفشدن اين نوع شعور به اوصافي از قبيل شدت و ضعف و ...است )همان ،ج،٢

ص .(١٥٦با توجه به مجموع توصيفات مذكور ،ميتوان گفت شعور فطري همان ادراكات

شعور از ديدگاه علامه طباطبائي در الميزان؛ مفهوم ،انواع ،آثار و گستره

خداوند مسببالاسباب است )همان ،ج ،٢ص  (٣٦اشاره كرده است ،از همين احكام فطري

فطرت انسان است كه البته به دليل اينكه فطرت تحت تأثير اقتضائات مادي انسان قرار
ميگيرد ،ممكن است دچار ضعف شود و مورد غفلت قرار گيرد.
 .٢-٣شعور باطني )نبوي(

براي انسان دو نظام در زندگي وجود دارد :نظام فطري و نظام تخيلي كه نظام نخست بر

اساس فهم و شعور باطني است و ديگري بر اساس تخيل شكل ميگيرد )همان ،ج،٢

٤٤

ص .(٣٦ميتوان چنين برداشت كرد كه اين نوع شعور از وحي سرچشمه ميگيرد و نمي
تواند دستخوش تغيير شود .به بيان ديگر ،از تمايزات اين دو نوع شعور است )فطري و

تخيلي( كه شعور باطني يا نبوي پديدار ميگردد .با توجه به نتايجي كه در زير آمده است،
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مشخص ميشود كه شعور باطني براي سعادت و رهنمونكردن جوامع بشري به هدايت
و سعادت اخروي و كمال است.

نتايجي كه علامه از تمايزات اين دو نوع شعور برشمردهاند ،عبارتاند از:

اول .اجتماع انسانى همانطور كه به سوى تمدن مىرود ،رو به سوي اختلافاتي نيز
پيش ميرود و وجود اين اختلافها در اين جوامع انكارناپذير است.
دوم .اين اختلافها مسير نجات و سعادت انسانها را قطع كرده است .با راهكارهايي

كه خود انسانها با استفاده از شعور فكري و وضع قوانين بشري ايجاد كردهاند ،آن
اختلافها از ميان برداشته نميشوند.

سوم .تنها رافع اين اختلافها شعور نبوى است كه خداوند آن را تنها به تعدادي از

انسانها مىدهد و ويژة آنهاست.

چهارم .نوع و سنخ اين شعور باطني كه در انبياست ،جدا از سنخ شعور فكري است

كه همه عقلا از انسانها در آن شريكاند؛ يعني تفاوت جوهري با همنوع خود در

خردمندان عالم دارند.

پنجم .اين شعور در ادراك عقايد و قوانين مصلحتبخشي كه سعادت ابدي و حقيقي

انسانها را در بر دارد ،هيچگونه خطا و لغزشي ندارد.

ششم .اين نتيجهها )مهمترين آنها سه نتيجة پاياني يعني  .١لزوم بعثت انبيا .٢ ،شعور

باطني -شعوري كه وحيي است -غير از شعور فكري انسانهاست .٣ ،پيامبر معصوم است
و در رساندن ،ابلاغ و دريافت وحي خطا نميكند( ،نتايجى است كه ناموس عمومى عالم

طبيعى آن را دست مىدهد و ناموس عمومى عالم اين است كه هر يك از انواع موجوداتى
كه ما مىبينيم ،به سوى سعادت و كمالش هدايت شده است و هادى آنان همان علل

هستى آنهاست كه هر موجودى را به وسايل حركت به سوى سعادتش و رسيدن به آن
مجهز كرده است؛ بهگونهاي كه هر موجودى مىتواند سعادت خود را دريابد .انسان نيز

يكى از انواع موجودات است ،او نيز مجهز به همة جهازى است كه بتواند به وسيلة آن،

٤٥

عقايد حقه و ملكات فاضله را دريابد ،عمل خود را صالح كند و اجتماعى فاضل ترتيب

از طريق هدايت تكوينى او را به سوى آن سعادت هدايت كرده باشد .آرى ،به صورت
هدايت تكوينى كه غلط و خطايى در آن راه نداشته باشد!
پس شعور باطني نيرويي است در انبيا كه از سنخ شعور فكري در انسانها نيست و

خداوند با اعطاي اين شعور به انسانهايي خاص ،قوانيني براي رفع اختلافها و تنظيم
روابط انسانها و سعادت آنان به بشر ابلاغ كرده است )طباطبائي ،١٣٩٠ ،ج ،٢ص.(١٥٤

اين سنخ شعور با فطريات انسان كه علامه از آنها به شعور فطري تعبير كرده بود هم
متفاوت است .همانگونهكه در بخش شعور فطري به اين تفاوت اشاره شد ،شعور فطري

ممكن است دچار غفلت و انحراف شود ،ولي شعور باطني از هر خطايي مصون است

)همو ،١٣٧١ ،ج ،٢ص.(١٥٦
 .٢-٤شعور نفسي

ايشان در توضيح اين نوع از شعور ،نخست به بيان مقدمهاي ميپردازند و بر اساس اين
مقدمه ،چنين ميفرمايند:

در اين مطلب جاى شبهه نيست كه انسان در همة لحظات وجود خود حقيقتى

غير خارج از خود به نام "من"" ،خودم" مشاهده مىكند كه اگر در آنچه در اين
مشاهده مىيابد ،دقت و تعمق نمايد ،بهيقين خواهد ديد كه آن چيز بر خلاف
محسوسات مادى او حقيقتى است و مانند امور جسمانى دستخوش تغيير و

شعور از ديدگاه علامه طباطبائي در الميزان؛ مفهوم ،انواع ،آثار و گستره

دهد .پس ناگزير ناموس هستى بايد اين سعادت را در خارج براى او فراهم كرده باشد و

معروض انقسام و پذيراى اقتران به زمان و مكان نيست و نيز مىيابد كه آن
حقيقت غير از اين بدن مادى است و اعضا و اجزايش محكوم به احكام مادهاند،

به شهادت اينكه بسيارى از اوقات -بلكه غالب اوقات -از اين معنا كه داراى
چنين اعضايى است ،غفلت داشته است ،بلكه بهطوركلى بدن خود را فراموش

مىكند؛ با اين همه ،از خود بىخبر نمىشود .اين خود شاهد اين است كه

٤٦

خودش غير اين اعضاست ،اگر هم گاهى در مقام اعمال بعضى از عنايات

مىگويد از خود بىخبر شدم يا از خود غافل و يا خود را از ياد بردم ،درحقيقت
مجازگوييهايى است براي اعمال پارهاى از عنايات مختلف نفسانى؛ وگرنه
خودش در همين تعبيرات اقرار مىكند كه فاعل اين نسيان و غفلت از خويش
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كسى است به نام »خودم« و حكم مىكند به اينكه نفس او و مشاعر نفس ،اوست

كه از امورى غفلت ورزيده و امور ديگرى را به ياد دارد .چيزى كه هست از
روى نادانى به جاى اينكه بگويد از بدن خود و دردهاى او براي مثال غافل شدم
يا تعبير ديگرى كند ،نسبت فراموششدن را به »من« يا »خودم« مىدهد و

مىگويد ،خودم را فراموش كردم و به هر تقدير در اين مطلب شكى نيست كه
انسان از اين نظر كه انسان است ،خالى از چنين علمي به حقيقت نفس خود

نيست كه از اين علم انسان به خود )مراد از خود در اينجا واژة من است( به

شعور نفساني تعبير ميگردد )همان ،ج ،٦ص.(١٨٠-١٧٩

از كلام ايشان به روشني دريافت ميشود كه مراد ايشان از اين نوع شعور همان توجه
و معرفتي است كه همة انسانها نسبت به كردار و رفتارهاي خود دارند و اگر هم گاهي

از تعبير غفلت دربارة خود استفاده ميكند ،به شكل مجازگويي است ،نه حقيقي و براي
همين است كه در همان جمله كه ميگويد »از خودم غافل شدم« ،عمل غفلت را به خود

نسبت ميدهد و كسي به جز خودش در اين فرايند غفلت ،فعل غفلت را انجام نداده

است و همين علم و معرفت شخص به اينكه خودش است را ،ايشان به عنوان نوعي
شعور بيان داشتهاند.

 .٢-٥شعور متعقل

علامه طباطبائي در بحث تعريف و حقيقت نفس و ارائة فرضية مد نظر خود ،از اين نوع

شعور سخن گفته است و از شعور متعقل نام ميبرد و از آن به »من« تعبير ميكند .ايشان
فرضيه و خاستگاه آن را چنين تقرير ميكند:
نظير اين فرضيه ،فرضية كسى است كه گفته است :روح جسم لطيفى است به
شكل بدن عنصرى صاحبش كه در تمامى هيئت و قيافههاى آن شبيه به آن است.

منشأ اين فكر اين بوده كه ديده است آدمى خود را در خواب مىبيند و مىبيند
كه صورت رؤيايياش شبيه صورت خارجياش است ،بلكه چهبسا صاحبان

رياضت كه صورت نفسانى خود را در بيدارى و در خارج بدن و در برابر خود

٤٧

مجسم ديده و ديدهاند كه صورت روحيشان شباهت تمامى به صورت

انسان مادامى كه زنده است ،حلول نموده ،وقتى از بدن مفارقت كند ،بدن مىميرد

و نفهميدهاند كه اين صورت ،صورتى است ذهنى و قائم به شعور انسان ،نظير

صورتى كه شخص از بدن خود تصور و درك مىكند و نظير صور ساير
موجودات خارجى كه از بدنش جداست و چهبسا همين صورت جداى از بدن

براى بعضى از ارباب رياضت ،بيش از يكى يا به هيئتي غير هيئت خود جلوه

كند و چهبسا نفس خود را عين آن صورتى كه نفس يك فرد ديگرى دارد ،ببيند.

اگر اين آقايان توانستند در اين چند مورد نقض نگويند كه اين صور ،صور روح
مرتاض است ،مىتوانند دربارة صورت واحدى كه مرتاض در خواب يا در

بيدارى شبيه به صورت خود مىبيند ،بگويند صورت روح اوست )همان ،ج ،٦
ص.(١٩١

در نظر علامه اين دسته از صاحبنظران كه چنين برداشتي از نفس نمودند ،با اينكه
اطلاعات درستي )هرچند كم( دربارة نفس دارند ،ولي به حقيقت نفس آنطور كه بايد و

شايد ،دست نيافتهاند و همين دليل موجب غفلت و گمراهي در همان مقدار اندك از

اطلاعات درست آنان شده است .بايد توجه داشت ،بنا بر دليل و تجربه -كه علامه به

برهان و تجربه تعبير كردهاند -حقيقت نفس همان شعور متعقلي است كه به »من« تعبير
ميكنيم كه اين نفس با اين تعريف ،همان جوهرهاي است كه در ذاتش با امور مادي
مغايرت دارد و اين بيان »بر خلاف تصور عاميانه از انواع و اقسام شعور و ادراكاتش

شعور از ديدگاه علامه طباطبائي در الميزان؛ مفهوم ،انواع ،آثار و گستره

جسمىشان دارد؛ ازاينرو گفتهاند روح جسم لطيفى است كه در بدن عنصرى

ميباشد؛ يعنى حس و خيالش و تعقلش همه از اين نظر كه مدركاتى است در عالم خود
و در ظرف وجودى خود ،داراى تقرر و ثبوت و واقعيت است؛ بر خلاف آنچه ادراكات

بدن و احساسات عضوى ناميده مىشود كه درحقيقت ادراك و احساس نيست ،بلكه
خاصيتى است طبيعى از قبيل فعل و انفعالهاى مادى؛ يعنى چشم ،گوش و ديگر حواس

بدنى كه هيچ يك درك و شعور ندارند؛ چشم نمىبيند و گوش نمىشنود ،بلكه وسيلة

٤٨

ديدن و شنيدن را براى نفس آماده مىسازد« )همان ،ج ،٦ص .(١٩٢در ظاهر علامه در اين

بخش شعور جديدي را معرفي نميكند ،بلكه با اصطلاح شعور متعقل به ماهيت و حقيقت

نفس انسان اشاره مينمايد.
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 .٣متعلق شعور

علامه طباطبائي در بيان و تفسير آيات  ١٢٤-١٢٢سورة مباركة انعام ميگويد:

فهم عامة مردم آنقدر رسا نيست كه براى انسان از آن نظر كه انسان است،

زندگى ديگرى غير از زندگى حيوانيش جستوجو كند .او در افق پستى كه

همان افق ماديت است ،به سر مىبرد و به لذتهاي مادى و حركات ارادى به

سوى آن ،سرگرم است و دايرة ادراكاتش در مسائل مادي و حسي محدود است

و جز اين سنخ لذتها ،لذت و حركت ديگرى سراغ ندارد .منشأ اين سنخ شعور،
همان زندگى حيوانى است .اما دستهاي از مردم هم هستند كه ادراك و شعورشان

به اموري ديگر هم تعلق ميگيرد و چيزهايى را مىبينند و مىشنوند كه مردم
ديگر از ديدن و شنيدن آن محروماند .عقل و ارادهشان به جاهايى دست مىيابد

كه عقل و ارادة مردم ديگر به آن دسترسي ندارد؛ گرچه ظواهر اعمال و صور

حركات عيناً شبيه به ظواهر اعمال و حركات و سكنات ديگران است .پس ناگزير
شعور و ارادهاى بالاتر از شعور و ارادة ديگران دارند و ناگزير در آنان منشأ

ديگرى براى اينگونه اراده و شعور هست و آن حيات انسانى است .آرى ،اين

چنين افراد افزون بر حيات نباتى و حيات حيوانى ،حيات ديگرى دارند كه مردم
كافر آن را ندارند و آن حيات انسانى است )طباطبائي ،١٣٩٠ ،ج ،٧ص-٣٣٧

.(٣٣٨

پس متعلق شعور در انسان دو موضوع كلي را در بر ميگيرد :مسائل مادي و
موضوعات و مدركات معنوي.
 .٤ويژگيهاي شعور

بعد از بررسيهايي دربارة واژه شعور در لغت و اصطلاح و بيان انواع شعور ،به توضيح
ويژگيهاي آن پرداخته ميشود.

.٤-١اصول و مبادي

از نظر علامه طباطبائي شعور انسانها داراي منابع و مبادي مشتركي است كه از آن به

٤٩

حواس ظاهري و عواطف دروني و احكام فطري عقل تعبير كردهاند .ويژگيهاي آفرينش

كه گذر زمان يا تغييرات ديگر ،آن خصوصيات را تغيير داده؛ در نتيجه شعور و اراده انسان

در زماني ،به شعور ديگر و ارادهاي غير از ارادة انسان اوليه تبديل شود .اثبات اين نظريه
بدينسان است» :هنگامي اراده و شعور قابل تغيير است كه مبادي و اصول اراده و شعور

كه همان حواس ظاهري ،احساسات و عواطف دروني است ،قابل تغيير باشد و وقتى اين
حواس تغييرپذير است كه مبدأ -همان عقل فطري -قابل تغيير باشد و معلوم است كه

عقل فطري بشر ،فطري و تغييرناپذير است .اين مطلب منافاتي ندارد با اينكه آرا و مقاصد

طبقات اوليه بشر با آرا و مقاصد طبقات ديگران متفاوت باشد )همو ،١٣٧١ ،ج ،٧ص.(٢٤٧

بهروشني ميتوان دريافت كه تغييير در شعور و اراده ،رابطة مستقيمي با تغيير در اصول

آنها و مبادي تشكيلدهندة آنان دارد كه همان عقل فطري است و تالي باطل و مقدم مثله.
 .٤-٢داراي مناط بودن

دومين ويژگي را كه براي شعور برشمردهاند ،اين است كه داراي مناط ميباشد و حواس
پنجگانة انسان يكي از مناطهاست .علامه دربارة گمانهايي كه برخي مشركان در مورد

ف الْخَبير«ُ
ك ا ْل َأبْصا َر َو ُه َو ال ّلَطي ُ
ذات الهي كردهاند ،در ذيل آية »لَا تُ ْد ِركُ ُه الْأَبْصا ُر َو ُهوَ يُدْ ِر ُ
)انعام :(١٠٣ :توضيحاتي دادهاند كه مشركان به خاطر غوطهور بودن در تفكرات مادي
خود ،چنين ميپنداشتند كه به دليل اينكه نميتوان خداوند را با حس بينايي مشاهده كرد

شعور از ديدگاه علامه طباطبائي در الميزان؛ مفهوم ،انواع ،آثار و گستره

انسان ،ذاتي اوست و در همة انسانها از گذشته تا آينده نيز يكسان است و چنين نيست

و از سويي بينايي از مناط درك و شعور است ،پس انسانها توانايي مشاهده و در نتيجه
درك خداوند را ندارند و اين نتيجهاي ديگر نيز در بر خواهد داشت كه خداوند نيز از

حالتها و ساير اعمال و افعال مخلوقات خود قهراً اطلاعي ندارد .به يبان ديگر ،هيچگونه
اتصال وجودي ميان خداوند و مخلوقات وجود ندارد كه همين دليل براي بياطلاع
خداوند از آفريدههاي خود شده است )طباطبائي ،١٣٧١ ،ص.(٢٩٢

٥٠

در اينجا مشخص شد كه علامه بخشي از استدلال را پذيرفته است و بر قسمت

ديگري اشكال ميگيرد )همان ،ص (٢٩٢فيالجمله همين مقدار كافي است كه ايشان داراي
مناطبودن شعور را پذيرفتهاند كه حواس پنجگانه را به عنوان يكي از مناطهاي شعور مي
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توان برشمرد و افزون بر اينكه نشانة وجوديت و موجوديت است )همان ،ج ،١٣ص،(١١٠
در زمرة نعمتهاي ظاهريه حضرت حقتعالي نيز به شمار ميآيد )همان ،ج ،١٨ص.(٢٠١
با اينكه از معاني حيات از آن نام به ميان آورده شد )همان ،ج ،٩ص ،(٤٤ولي بايد توجه

داشت كه ابزاري را براي رسيدن به مقصود خود به كار ميگيرد )همان ،ج ،٢٠ص.(١٢١

البته نبايد از اين نكته نيز چشمپوشي نمود كه شعور از افعالي است كه به انسان استناد

داده ميشود )همان ،ج ،٧ص (٢٩٣و ديگر اينكه در سنين بالا و سالخوردگي ،شعور در

انسان دچار انحطاط ميگردد )همان ،ج ،١٢ص.(٢٩٤

.٥آثار شعور

بعد از فراغت از بيان ويژگيهاي شعور ،به بيان آثار برآمده از آن در نگاه علامه طباطبائي
پرداخته ميشود.

 .٥-١حيات

ل اللَّ ِه أَمْوات ًا«
ن قُ ِتلُوا فِي َسبِي ِ
ن ا َّلذِي َ
حسَبَ َّ
علامه طباطبائي در ذيل آية مباركة » َولَا تَ ْ
)آلعمران ،(١٦٩:مقصود از »موت« را بطلان شعور و فعل ميدانند؛ با اين بيان كه خداوند

براي توضيح واژة »احياء« ،نمونههايي را ذكر كرده است كه عبارتاند از :زنده بودن،
روزي خوردن و شاد بودن .دو نمونة اول براي تبيين »فعل« و نمونة سوم براي »شعور«

است .خداوند فرمود گمان نكنيد آنهايي كه در راه خداوند كشته ميشوند ،مردهاند ،بلكه

زنده هستند؛ زيرا ويژگيهايي را كه انسانهاي زنده دارند -چه در حيطة فعل و چه در
حيطة شعور -براي شهدا نيز وجود دارد .البته بايد توجه داشت كه وصف خوشحالي از

فروعات بهرهمندي از شعور است )طباطبائي ،١٣٧١ ،ج ،٤ص (٦٠پس در نگاه قرآن ،به
اشخاصي تعلق ميگيرد كه داراي شعور باشند؛ اگرچه به صورت محسوس در ميان

انسانها و زندگي دنيايي حضور نداشته باشند و همچنين در مقابل آن ،نبود اين عنصر

برابر است با مرگ؛ هرچند در دنيا حضور داشته باشند .بنابراين اولين اثر شعور زندهبودن

صاحب آن است.

٥١

 .٥-٢شعور ،معيار انسانيت

انسان منجر ميشود؛ زيرا شعور و عمل دو شرط انسانيت است و اين دو عامل ارتباط
مستقيمي با ابطال اراده در بشر دارد .ايشان در پاسخ به اين پرسش كه واقع ًا آزادي به چه

معنايي است ،پاسخ ميدهند ،سرچشمة اين معنا كه آزادي از آن برگرفته ميشود ،ابزاري
است كه آدمي به آن مجهز شده است و از آن به عنوان اراده تعبير ميشود كه انسان را به
عمل وادار مينمايد .اراده ويژگياي دارد كه اگر نباشد ،حس و شعور نيز وجود نخواهند

داشت .درواقع حس و شعور در جايي معنا مييابند كه ارادهاي در انسان باشد و اگر اين
دو عنصر از وجود ساقط شوند ،ديگر براي انسان ،انسانيتي وجود ندارد )همان ،ج،٤

ص .(١١٦رابطة مستقيم اثرگذاري اراده بر انسانيت انسان را با واسطهبودن حس و شعور
ميتوان بهروشني از كلام ايشان دريافت كرد.
 .٥-٣حمل صفت غفلت بر ذيشعور

سومين اثر ،حمل كردن صفت غفلت بر صاحبان شعور است .در تفسير آيات ابتدايي

ن دُ َعا ِئ ِه ْم غَافِلُو َن« )احقاف ،(٥ :به بيان حالتي از كافران
سورة مباركة احقاف » َو ُه ْم َع ْ

پرداخته شده است كه آنها در روز قيامت به بتهايي كه ميپرستيدند ،كافر ميشوند و

علت كفرشان اين است كه در آن روز معلوم ميشود آلهه و بتهايي كه ميپرستيدند و

مخاطب دعاهاي خود در دنيا قرار داده بودند ،از دعاهايشان غافل بودند .از نگاه علامه

شعور از ديدگاه علامه طباطبائي در الميزان؛ مفهوم ،انواع ،آثار و گستره

دومين اثري كه براي شعور ميتوان برشمرد ،اين است كه نبود آن به ابطال انسانيت در

همة موجودات -حتي اجسام نيز -داراي نوعي شعور هستند )در قسمت شعور در
موجودات ،توضيح بيشتري ارائه خواهد شد( و در آية مورد بحث ،بهروشني مشاهده

ميشود كه نسبت دادن صفت غفلت به بتهاي مشركان و غافل بودن آنان )بتها و آلهه
مشركان( نسبت به دعاهاي مشركان در دنيا ،خود دليلي بر اين مدعاست كه نسبت دادن

صفت غفلت ،از خواص موجوداتي است كه داراي شعور هستند و بر وصفي منطبق
٥٢

ميشود كه دارا بودن شعور ،از شئون موصوفش باشد )طباطبائي ،١٣٧١ ،ج ،١٨ص.(١٨٨

 .٦شعور در موجودات

با توجه به مباحثي كه پيشتر ارائه شد ،مختصر مشخص شد كه افزون بر انسانها ،همة
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موجودات در نظر علامه طباطبائي داري نوعي شعور هستند و شعور در همة آنها ساري
و جاري است )همان ،ص (٣٥٣از نظر ايشان فرشتگان موجوداتي داراي شعور هستند .در

تفسير عبارت » َو ُه ْم َلا َيسْتَ ْك ِبرُون« )نحل ،(٦٩ :در تبين حالات ملائكه كه هيچگونه

استكباري در مقام عبوديت حقتعالي ندارند و از او غافل نميشوند ،گذشت كه غفلت

از شئون صاحبان شعور است )طباطبائي ،١٣٧١ ،ج ،١٢ص .(٢٦٧همچنين مخلوقاتي مانند
بهشت و جهنم نيز داراي شعور هستند.

ل
افزون بر وجود روايات صحيحهاي در اين باره ،آياتي مانند »يَ ْومَ نَقُو ُل ِلجَ َهنَّ َم َه ِ

ن َمزِي ٍد« )ق (٣٠ :كه درخواست عذابشوندگان بيشتري را دارند،
ل ِم ْ
ت وَ َتقُو ُل َه ْ
امْتَ َل ْأ ِ

اشاره به شعور بهشت و جهنم دارد؛ ازجمله موجودات صاحب شعور ميتوان به زمين

ن رَبَّكَ أَوْحى َلهَا« )زلزله(٦-٥ :
ث أَخْبا َرهَا * ِبأَ َّ
حدِّ ُ
اشاره كرد كه در تفسير آية » َي ْومَئِ ٍذ تُ َ

آمده است :از آنجايي كه كلمه »ايحاء« كه فعلش در آيه »اوحي« آمده است با »الي« متعدي
ميشود و لذا حرف »لام« به معناي »الي« ميباشد و معناي آيه چنين است كه زمين به
واسطة فرمان الهي از اتفاقات درون خود خبر خواهد داد و اينكه ميان رويدادهاي خوب
و بد ميتواند فرق قائل شود و تميز قرار دهد ،خود دليلي بسيار محكم براي دارا بودن

زمين از نوعي شعور است )طباطبائي ،١٣٧١ ،ج ،٢٠ص.(٣٤٢

نتيجهگيري
در اين مقاله »شعور« كليدواژة مهمي است كه در مباحث معرفتشناختي از ديدگاه علامه

طباطبائي بررسي شد .واژة شعور در لغت به معناي دقت بسيار باريك و دقيق است و

اين معنا در نگاه علامه تنها در محسوسات راه دارد و در معقولات راه ندارد .در بررسي
شعور از نگاه علامه طباطبائي مشخص شد كه شعور طبق استنادات قرآني ،افزون بر

انسان ،در موجودات ديگري مانند فرشتگان ،بهشت ،جهنم ،زمين و حيوانات جاري و

ساري است و خاستگاه آن در انسان ،قلب به معناي مركز ادراكات است .شعور انواع

٥٣

گوناگون »فكري ،فطري ،باطني )نبوي( ،نفسي ،متعقل و شعور به لذتهاي مادي« دارد
موضوع تحقيقات بعدي قرار گيرد .كاربرد شعور فكري در جايي است كه انسان براي

دفاع از خود و حقوق خويش از سلاح شعور فكري خود بهره ميبرد و از موجودات

ديگر به واسطة اين شعور استفاده ميكند .شعور فطري كه در همة انسانها وجود دارد،
داراي شدت و ضعف است؛ به همين سبب گاهي در سنين بالا دچار ضعف ميشود .از
سويي جوامع بشري به دليل تمدنهاي متفاوت ،با اختلافاتي روبهرو ميشوند و هر

گروهي براي حل آن راهكارهايي را ارائه ميدهد كه برگرفته از عقل محدود انسان است

و ازاينرو براي حل اين اختلافها ،نيازمند نوعي ديگر از شعور هستيم كه داراي

نقصهاي بشري نباشد و دچار لغزش و اشتباه نشود .اين شعور را باطني يا »نبوي« ناميدند
كه مخصوص انبياست.
يكي از انواع شعور كه علامه به آن اشاره كرد ،شعور نفسي است .انسان به خود

معرفتي دارد كه غير از التفات خود ،به اعضايش است و حقيقتي ديگر در خود پيدا ميكند

كه از آن به »من« تعبير ميكند.

ايشان براي شعور ويژگيهايي برشمردهاند كه در بررسيهاي معرفتشناختي قابل

استفاده است .شعور داراي اصولي و همچنين مبادياي است كه از آن با عنوان حواس و
عواطف دروني تعبير ميشود .به اين بيان كه ويژگيهاي آفرينش انسان ،ذاتي اوست و

شعور از ديدگاه علامه طباطبائي در الميزان؛ مفهوم ،انواع ،آثار و گستره

كه توجه به آنها علاوه بر آثار معرفتشناختي ،ثمرات تربيتي و اخلاقي نيز دارد كه ميتواند

در همة افراد از گذشته تا آينده نيز يكسان است و چنين نيست كه سپريشدن زمان يا
تغييرات ديگر ،آن ويژگيها را تغيير دهد و در نتيجه شعور و ارادة انسان در زماني ،تبديل
به شعوري ديگر و ارادهاي غير از ارادة انسان اوليه شود .علاوه بر اين معتقدند كه شعور

داراي مناط است كه حواس پنچگانة انسان يكي از مناطهاي شعور به شمار ميآيد.

دو ويژگي شعور كه اثرات اخلاقي مهمي خواهند داشت عبارتاند از اينكه علامه

٥٤

شعور را معياري براي انسانيت دانسته است .به اين بيان كه ابطال و نبود آن به همراه

حس ،به ابطال انسانيت در انسان منجر ميشود؛ زيرا ابطال اين دو عامل ،ارتباط مستقيمي
با ابطال اراده در بشر دارد و لذا معيار انسانيت انسان باطل نبودن شعور در اوست .دومين
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ويژگي كه علامه براي شعور بر ميگزيند ،اين است كه صفت غفلت را فقط بر صاحبان

شعور ميتوان حمل كرد؛ با اين توضيح كه طبق آيات پنجم و ششم سورة مباركة احقاف،
خداوند ميفرمايند كه كافران در روز قيامت متوجه غفلت بتهاي مورد پرستششان در
دنيا از دعاهايي كه ميكردند ،ميشوند و از آنجايي كه در ديدگاه علامه همة موجودات-

حتي اجسام -داراي نوعي از شعور هستند و بر همين اساس آوردن صفت غفلت در قرآن
براي موجوداتي است كه داراي شعور هستند.
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