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  محمدحسین مرادی
»المیزان في التفسیر قرآن« مفصل ترين و مهم ترين 
تألیف عالمه طباطبايي است. اصل اين تفسیر به زبان 
عربي و در ۲۵ جلد نگاشته ش�ده و ترجمه آن حدود 
۴0 جلد کتاب فارسي شده است. به زعم اکثر علماي 
شیعه تفسیر المیزان مهم ترين تفسیر شیعه بر قرآن 
خصوصاً در کنار مجمع البیان مرحوم طبرسي و مطلقًا 
يکي از چند تفسیر عمده و اساسي قرون جديد است. 
به بهانه ايام س�الگرد درگذشت عالمه محمدحسین 
طباطبايي مروري ب�ر ويژگي ها و روش شناس�ي اين 
تفس�یر مهم و تأثیرگ�ذار تاريخ ش�یعه خواهد بود. 

  
  نظم در تدوين المیزان

تدوين تفسير شريف الميزان از ابتداي کتاب تا انتهاي آن 
از يک الگوي ثابت و سنجيده پيروي مي کند. به اين شرح 
که ابتدا چند آيه از يک سوره مي آيد، سپس ترجمه آيه )در 
تفسير فارسي( ذکر مي شود و بعد از آن بخشي تحت عنوان 
»بيان آي��ات« دارد که به فرموده خ��ود عالمه در مقدمه 

تفسير به يکي از چند موضوع زير پرداخته است:
1- معارف و حقايقي مربوط به اسما و صفات خداوند مانند 

حيات، علم، قدرت و نظاير آن
2- اطالعات مربوط به افعال خ��دا مانند خلق، امر، اراده، 

مشيت، هدايت و نظير آن
3- مسائل مربوط به کليات عالم که با وجود انسان ارتباط 
دارند مانند لوح، قلم، عرش، کرسي، بيت معمور، آسمان، 

مالئکه و غيره
4- دانستني هاي مربوط به انسان قبل از دنيا

5- دانستني هاي مربوط به انسان در دنيا مانند تاريخ نوع 
انسان، شناخت نبوت ، شريعت و... 

6- دانستني هاي مربوط به انسان پس از دنيا يعني برزخ 
و معاد 

7- معارف مربوط به اخالق انساني مانند ايمان، احسان، 
اخالص و امثال اينها. 

غالباً مس��ائل لغوي و ادبي در همين بخش يعني ابتداي 
»بيان آيات« مطرح مي ش��ود. پ��س از اين بخش، بخش 
ديگري تحت عن��وان » بحثي از نظر رواي��ات« يا »بحث 
روايي« که به نقل و نقد احادي��ث و اخبار اختصاص دارد 
پيش مي آيد و در آن از کتب تفسير و حديث موضوعات 

مربوط به آيه يا آيات محل بحث نقل شده است. 
در مرحل��ه آخر نيز بحث هاي کالمي يا فلس��في و علمي 
مربوط به علوم قرآني نظير بحث درباب اعجاز، وجوه اعجاز 
قرآني، جبر، تفويض، شفاعت، محکمات، متشابهات و نظاير 
آنها حول آيه مربوطه بحث مي شود و روش فوق در سراسر 

تفسير به صورت يکدست اعمال شده است. 
  روش تفسیرنگاري عالمه

مرحوم عالمه طباطبايي روش کار خود را در کتابت تفسير 
الميزان چنانچه مشهور است بر اساس قاعده »تفسير قرآن 
به قرآن« بنا نهاده اس��ت و همواره سررش��ته »ان القرآن 
يفسر بعضه بعضا« که يعني قرآن بعضي آياتش تفسير و 

تبيين کننده بخش ديگر آن است را در دست داشته است. 
در عين اينکه قرآن را از آغاز تا انجام، سوره به سوره و آيه 
به آيه تفسير کرده اند موضوعات مشترک و مشابه را که در 
سوره هاي قرآن با عبارات مشابه يا متفاوت تکرار شده، همه 
را ماهرانه کنار هم آورده و در قالب يک بحث مورد حالجي 
قرار داده اند. اين شيوه را ايش��ان نه فقط در مورد قصص 
قرآن بلکه در ساير موضوعات اعتقادي و عبادي نيز به کار 
برده اند. به عنوان مثال بحث از خلقت آدم يا حقيقت بهشت 
و دوزخ يا شفاعت يا حرمت شرب خمر را يک بار به نحوي 
جامع با استفاده از تمامي آيات مربوطه مطرح کرده اند و در 
آيات بعدي که به اين موضوع اشاره داشته، به اولين توضيح 
و تفسير خود در خصوص آن موضوع ارجاع داده اند. ايشان 
در مقدمه تفسير به اين نکته اشاره داشتند و مي فرمايند: 
» روش��ي که ما در پيش گرفته ايم اين است که قرآن را با 
قرآن تفسير کنيم و توضيح آيه را به وسيله تدبير و دقت 
که قرآن دستور داده، از آيه ديگر بخواهيم و مصاديق را به 
وسيله خواصي که خود آيات به دست مي دهند بشناسيم، 
همانطور که قرآن صريحاً مي گويد: »انا انزلنا عليک الکتاب 

تبيانا لکل ش��يء« چطور مي توان پذيرفت که قرآن بيان 
هرچيز باشد اما بيان خودش نباشد يا اينکه خداوند درباره 
قرآن فرموده اس��ت: »هدي للناس و بينات من الهدي و 
الفرقان« و باز مي فرمايد: »انزلنا اليکم نوراً مبينا« چگونه 
ممکن است قرآن مايه هدايت و ميزان سنجش حق و باطل 
و روشن و روشنگر براي عالميان باشد ولي در موضوع فهم 
خود آيات قرآن که جهانيان احتياج شديد به آن دارند، آنها 

را مستغني نسازد. 
روشي که عالمه طباطبايي در تفس��ير به کار بسته اند از 
طريق سيره نبوي و ائمه اطهار نيز قابل تأييد است. آنچه 
از مطالعه پيرامون پيامبر)ص( و اهل بيت )ع( اس��تفاده 
مي شود، اين است که روش اين بزرگواران در تفسير آيات، 
ارجاع به ديگر آيات از جهت استشهاد بوده است و به قول 
عالمه »حتي در يک م��ورد آن بزرگواران به داليل عقلي 
و فرضيه هاي علمي براي تفس��ير آيات دست نزده اند«. 
اميرالمومني��ن)ع( در يک��ي از خطبه ه��اي نهج البالغه 
مي فرمايد: »قرآن طوري اس��ت که يک قس��مت از آن از 
قسمت ديگر س��خن مي گويد و پاره اي از آن گواه پاره اي 
ديگر است.« لذا راه روشني که اهل بيت)ع( که مالزمان 
قرآن هس��تند پيموده اند، مؤيد روشي است که عالمه در 

تفسير خود به کار بسته است. 
  قوت روايي و عقاليي المیزان

يکي از نقاط مثبت تفسير الميزان آن است که به روايت 
يعني نقل احاديث اهتمام نش��ان داده اس��ت، اما به ذکر 
روايات وارده بس��نده نکرده و آيات را از حيث فلس��في يا 
موارد عقاليي قابل بهره گيري غيروارد در روايات کنکاش 
نموده است. استفاده از توشه شخصيت فلسفي عالمه و نيز 
مباحث قوي کالمي تفسير الميزان را به چنان استحکامي 
رسانده که نه تنها مسلمانان بلکه حتي غيرمسلمانان نيز 
با توجه به وجه عقاليي و فلسفي آن مي توانند در راستاي 

فهم اين کتاب مبين از آن توشه برگيرند. 
البته بعضي مفسران و برخي متشرعان اين گونه تفسير را 
که »تفسير به رأي« نيز ناميده مي شود مذموم دانسته اند. 
با توجه به حديثي از پيامبر)ص( که فرموده اند: »هر کس 
قرآن را به رأي خويش تفس��ير کند جايگاهش در دوزخ 
آماده است«، لذا اين شيوه از تفسير را ممنوع برمي شمرند 
لکن برخي قرآن شناسان در پاس��خ مي گويند مراد از اين 
قول پيامبر تفسيري است که مطابق هوي و هوس و رأي 
شخصي براي انطباق دادن تکلف آميز قرآن با يک طريق يا 
مذهب يا مکتب باشد و قرآن را از مدار طبيعي خارج سازد 
تا نظر و مکتب خود را موجه جل��وه دهد. مخصوصاً اينکه 
بس��ياري از آيات قرآن به ويژه آيات متشابهات به واسطه 
ابهامي که از حيث معنوي در ظواهر آن است، قابل حمل به 
معناي مختلف است. به همين جهت در طول تاريخ اسالم 
و در زمانه ما نيز غالباً فرقه ها بحق يا ناحق براي توجيه آرا و 
اعمال خود به قرآن تمسک نمي جويند، کما اينکه پيامبر 
اکرم )ص( مي فرمايند: » قرآن چندوجهي و رام و تأويل پذير 

است، پس بکوشيد آن را به بهترين وجه حمل کنيد.« 
با توجه به موضوعات فوق بسياري از صاحب نظران تفسير 

به رأي يا تفس��ير عقلي از قرآن را به دو دس��ته »تفسير 
مذموم« و »تفسير مقبول« تقسيم مي کنند. 

تفسير مذموم را تفسيري دانسته اند که مفسر رأي يا مکتب 
خود را اصل قرار دهد و قرآن را فرع بر آن. اما تفسير به رأي 
مقبول تفسيري است که اوالً نص قرآن را مقدم بر مکتب 
و مشرب فکري مي دارد و ثانياً به احاديث مقبول پيش از 
رأي شخصي اعتنا مي کند. از قضا تفسير به رأي مقبول نه 
تنها از نظر عقلي و روايي براي تفسير قرآن جايز است، بلکه 
يکي از بهترين زمينه ها براي شکوفايي علوم و معارف قرآني 
و بهره مندي از آن در تمامي ساحات بشري است. عالمه 
طباطبايي همين شيوه خردمندانه را پيش گرفته و با وجود 
شخصيت علمي و فلسفي خود در سراسر تفسير الميزان 
منزلت قرآن را مقدم داشته و هرگز برداشت خود را نسبت 
به قرآن اولويت نداده تا جايي که اشاره شد مبناي اصلي 
ايشان در الميزان تفسير قرآن به قرآن بوده است. ايشان 
حتي در ذم برخي اهل کالم يل فالس��فه که نظر خويش 
را بر قرآن مقدم مي دارند، مي نويسد: » برخي متکلمين 
سعي کرده اند آيات را طبق اصول مذهب خود، اين روش را 
نمي توان تفسير ناميد بلکه بهتر است آن را تطبيق بناميم. 
. . فالسفه نيز به همان سرنوشت خطرناک متکلمين مبتال 
شدند و به جاي تفسير در گرداب تطبيق افتادند. در نتيجه 
آنچه با مسلمات بحث هاي فلسفي سازشي نداشت تأويل 

کردند.«
چنانکه گفته شد بحث هاي کالمي و علمي و فلسفي در 
تفسير الميزان کم نيس��ت. اصوالً اسلوب تحقيق عالمه 
طباطبايي فلسفي و منطقي است. اما به نظر مي رسد ايشان 
حتي از مفسران فلسفي مشهوري چون ابن سينا، فخر رازي 
و مالصدرا بيشتر به لغزشگاه هاي مسير واقف بوده اند و در 
خصوص امکان تجاوز عقل به حريم وحي هش��يار بوده و 

سراپاي تفسير الميزان گواه اين مهم است. 
بحث هاي علمي و تاريخي و فلس��في الميزان به تناسب 
موضوع اس��ت و دقيقاً براي توس��يع بينش خوانندگان و 
حتي در مواجهه با تعابير جديد علم��ي، منطق قرآني را 
حفظ نموده و دچار هول علمي در تحميل برخي يافته هاي 

علمي به آيات قرآن يا التقاط نمي شوند. 
  فرجام سخن

در مجموع مي توان اذعان داشت با توجه به دقت نظر مؤلف 
معظم تفسير ش��ريف الميزان و دقت موش��کافانه وي در 
تنظيم اين تفسير و حتي جنبه هاي نقدگرانه آن به آرا برخي 
مفسران قديم و اهتمام ايش��ان بر اصالح روش پيشينيان 
و نوآوري در مدل تفس��ير و نيز توجه ويژه عالمه به جنبه 
عقاليي فلس��في و کالمي آيات قرآن در کن��ارِ آنکه دچار 
علم زدگي نشده است؛ اين تفسير از جايگاه ارزشمندي در 
ميان تمامي تفاسير قرآني در تاريخ اسالم برخوردار است. چه 
بسا اين ترکيب موزون عقل و نقل و روايت و درايت تفسيري، 
مهم ترين يادگار علمي و حکمي عالم تشيع به محضر قرآن 
و اهل قرآن باشد و همچون مجمع البيان تا قرن ها بعد از اين 
احترام و استفاده قرآن شناسان و تفسيردانان را در سراسر 

دنياي اسالم به خود جلب نمايد. 

مرح�وم عالم�ه طباطباي�ي روش کار 
خ�ود را در کتاب�ت تفس�یر المی�زان، 
چنانچه مش�هور است بر اس�اس قاعده 
»تفس�یر قرآن به قرآن« بنا نهاده است

بحث ه�اي علم�ي و تاريخي و فلس�في 
المی�زان ب�ه تناس�ب موضوع اس�ت و 
دقیقًا براي توس�یع بینش خوانندگان و 
حتي در مواجهه ب�ا تعابیر جديد علمي، 
منط�ق قرآن�ي را حف�ظ نم�وده و دچار 
هول علمي در تحمی�ل برخي يافته هاي 
علمي به آيات قرآن يا التقاط نمي شوند

» الميزان« يادگاري براي قرن هاي آينده
تتبعي در ويژگي هاي المیزان

  مهدي گلشني
 به مناسبت سالروز درگذشت عالمه طباطبايي، 
مهدي گلشني استاد بازنشسته فلسفه علم 
دانشگاه ش�ريف، در مورد اهمیت کار فکري 
و فلس�في عالمه طباطباي�ي گفت وگويي با 
مهر داشته که گزيده آن در ذيل آمده است.

 زماني ک��ه در ده��ه 132۰ عالم��ه طباطبايي 
کارش��ان را در قم ش��روع کردند، فلسفه رونقي 
نداش��ت. گرچ��ه در آن زمان چند اس��تاد زبده 
فلس��فه در ايران بودند. در آن زمان شبهات ضد 
دين فراوان بود. هم مارکسيست ها قوي بودند و 

هم تفکر پوزيتيويستي در محيط هاي علمي رايج 
بود. عالمه زنده کننده حکمت و فلسفه و تفسير 
بعد از دوره صفويه بود. اهميت کار فلسفي عالمه 

توجه به نيازهاي روز بود. 
وي ادامه داد: ايشان به نقد و بررسي فلسفه هاي 
غربي خصوصاً ماترياليسم ديالکتيک پرداختند. 
همچنين ايشان تعدادي شاگردان برجسته تربيت 
کردند. آنها يک نهضت فلسفي به راه انداختند که 
آثار خير آن هنوز هم ديده مي شود. براي ادامه راه 
عالمه، حوزه هاي علميه بايد به نيازهاي فکري 
روز توجه کنند و صرفاً به ادامه کار گذش��تگان 
اکتفا نکنند. االن شبهات فلسفي در دانشگاه ها، 
مدارس و جامعه به شدت مطرح هستند و نهضتي 

جديد در ادامه کار عالمه الزم است. 
عالمه عالوه بر تفس��ير قرآن به روشي تازه چند 
کتاب فلسفي هم نوش��تند که مخصوصاً کتاب 
» اصول فلسفه و روش رئاليسم« ايشان با شرح 

مرحوم اس��تاد مطهري)ره( و همچنين »بدايه 
الحکمه و نهايه الحکمه«، جزو بهترين منابع براي 
هستي شناس��ي و معرفت شناسي است. تفسير 
الميزان هم جامعيتي بيش��تر نسبت به تفاسير 
قبلي دارد، هم از نظر توجه به منابع روايي غني 
اس��ت و هم از لحاظ توجه به اصول متافيزيکي 
سازگار با قرآن. در واقع تفس��ير الميزان شامل 
بحث هاي روايي، تاريخ��ي، اجتماعي، کالمي و 
فلسفي است. استاد مطهري )ره( تفسير الميزان 
را بهترين تفسير در ميان تفاسير شيعه و سني 
تا عصر حاضر مي دانس��تند. ايشان معتقد بودند 
که بس��ياري از مطالب الميزان از الهامات غيبي 
است و ايشان کليد بس��ياري از مسائل اسالمي 

را در آن يافته اند. 
گرچه متأس��فانه من توفيق مجالست با ايشان 
را نداشتم، اما آثار ايش��ان را مطالعه کرده ام و از 
آرا و س��لوک عارفانه ايش��ان لذت مي بردم. من 
به علت عدم مجالس��ت با حضرت استاد خاطره 
زنده اي از ايش��ان ندارم، اّما آنچه را که بعضي از 
شاگردان مبّرز ايشان، نظير استاد مطهري)ره( 
و آيت اهلل س��بحاني در کتاب هايش��ان خاطره 
گونه از ايش��ان نقل کرده اند، خوانده ام. مثاًل در 
مورد معاد جسماني استاد مطهري مي فرمايند: 
»من وقتي بعضي از مسائل را از آقاي طباطبايي 
سؤال مي کردم، مي ديدم ايشان به بعضي از آيات 
قرآن که مي رسند به اجمال مي گذرند و حرفي 
نمي زنند. مي گفتند حقيقتش اين است که من 
در بعضي موارد غير از اينکه بگويم تسليم مقاصد 
واقعي قرآن هستم، راه ديگري ندارم. بحث راجع 
به مسئله معاد و اين قبيل چيزها بود. يعني براي 
خودم آن قدرها مطلب مکشوف نيست و حالتي 
که براي خودم احساس مي کنم اين است که بايد 

تسليم مقاصد قرآن باشم.« 
همينطور آيت اهلل العظمي سبحاني مي فرمودند: 
»ايش��ان ]عالمه طباطبايي[ هيچ وقت معاد را 
تدريس نمي ک��رد. به خاط��ر دارم هنگامي که 
خدمتشان اس��فار مي خوانديم، وقتي به مبحث 
معاد رسيديم درس را تعطيل کردند. علَت را هم 
هيچ وقت بيان نکردند. فق��ط تنها چيزي که ما 
توانستيم کشف کنيم اين بود که مرحوم عالمه 
طباطبايي، معاد مرحوم صدرالمتألهين را قبول 

نداشت؛ چون با ظواهر آيات تطبيق نمي کرد.«

سيدجواد ميري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه 
علوم انس��اني در يادداش��تي که در شبکه هاي 
اجتماعي منتش��ر نموده اس��ت به شخصيت 
عالمه طباطباي��ي از حيث اهميت ايش��ان در 
موضوع علوم انساني پرداخته است که در ذيل 

مي خوانيد:
من در اين نوش��تار ب��ه دنبال نس��بت عالمه 
طباطبايي و علوم انساني هس��تم. بسياري از 
انديش��مندان معاصر اي��ران همچون محمد 
توکل، قاس��م پورحس��ن، محمدعلي مرادي، 

صديق اورعي، حميد پارس��انيا، س��يدمحمد 
امين قانع��ي راد و ابوالفضل مرش��دي در باب 
اهميت ديدگاه عالمه طباطبايي در بستر علوم 
اجتماعي بسيار نوشته اند و س��خن گفته اند. 
به عنوان مثال، دکت��ر اورعي و دکتر ابوالفضل 
مرش��دي تز دکتري خوي��ش را درباره عالمه 
طباطبايي نگاشته اند و اورعي از نظريه استخدام 
عالمه طباطبايي در س��اختار جامعه شناسي 
سخن گفته است و مرشدي دست به مقايسه اي 
بين کانت و عالمه طباطبايي و مفهوم از- جا- 
کندگي معرفتي زده است. اما همانطور که قاسم 
پورحس��ن در مطالعات خويش در باب عالمه 
طباطبايي اشاره کرده است ابعاد فلسفي کالن 
نظريه طباطبايي به درستي و به صورت جامع 
در بستر علوم انساني ايران و در سطح آکادميک 

تبيين نشده است. 
به س��خن ديگ��ر، ن��گاه عالم��ه طباطبايي در 
وضعيت آنِدر تئورايز مي باشد. اين مفهوم به چه 
معناست؟  در فلسفه علم اين مفهوم وقتي در باب 
نظريه اي به کار برده مي شود به اين معناست که 
ابعاد و س��احات مختلف نظريه مورد پردازش و 
مفهوم سازي قرار نگرفته باشد و نظريه در حالتي 

تکينه و نحيف قرار گرفته باشد. 
به عبارت ديگر، کالن نظريه عالمه طباطبايي 

در حوزه علوم انساني ديدگاه او در باب ادراکات 
اعتباري است. اجازه دهيد اين مفهوم را با ارجاع 
به آثار عالمه طباطبايي به صورت موجز ش��رح 
ده��م. ادراکات اعتباري مفروضاتي اس��ت که 
ذهن انس��ان براي رفع نيازهاي زندگي آنها را 
ساخته و پرداخته است و اين مفروضات جنبه 
وضعي و ق��راردادي و اعتب��اري دارد. به تعبير 
فلسفي، اين نوع از ادراکات با واقع و نفس االمر 

سروکاري ندارد. 
به عبارت ديگر، ادراکات اعتباري تابع احتياجات 
زيس��تي و مؤلفه هاي وي��ژه محيط اس��ت و با 
دگرگوني آنها تغيير مي کند. عل��وم اعتباري، 
علومي اس��ت که رابطه ميان انسان و حرکات 
فعلي او مي باشد و انس��ان با اِعمال قواي فعال 
خود اين علوم را تهيه مي کند. اين سخن بدين 
معناست که اين علوم و ادراکات، مطابق خارج 

از توهم ما ندارند. 
البته مفهوم اعتبارات در دو ساحت قبل االجتماع 
و بعد االجتم��اع در رويکرد عالم��ه طباطبايي 
مفهومينه شده است و اين تمايز بدين معناست 
که مستواي هر جامعه اي نسبت وثيقي با دامنه 

اعتباريات آن جامعه دارد. 
به تعبير ديگر، عالم��ه طباطبايي با آغاز کردن 
فلس��فه خود با انس��ان و به ويژه با طرح مفهوم 
اعتباريات قلمرو آفرينش��گري خرد انس��ان را 
بسط داد و مبتني بر اين نگاه امکان شکل گيري 
علوم اجتماعي را با برساخت مفهوم اعتباريات 

مطرح کرد. 
اما نکته اي که در اينجا قابل تأمل است نوع نگاه 
عالمه طباطبايي به نس��بت اعتباريات با قواي 
انساني است. به سخن ديگر، او مي گويد ادراکات 
اعتباري خارج از توهم ما مطابقي ندارد و در اينجا 
مفهوم توهم - يعني بخشي از قوه وهم انساني- 
قابل تأمل است. زيرا سي رايت ميلز در باب علوم 
اجتماعي از مفهوم تخيل استفاده مي کند - که 
بخشي از قوه خيال انسان است- و اين مستقر 
کردن ادراکات اعتباري در ذيل وهم - و نه خيال 
به نظرم ميدان بسط علوم اجتماعي در روايت 

عالمه طباطبايي را مناقشه برانگيز کند. 
البته اين بحثي اس��ت که نياز به واکاوي جدي 
و غور در آث��ار عالمه طباطباي��ي دارد. اما براي 
خوانش اصول فلسفه و روش رئاليسم ما نبايد آن 
را ذيل روايت شهيد مطهري تقرير کنيم، زيرا بين 
نگاه عالمه طباطبايي و خوانش مطهري تفاوت 
عمده اي وجود دارد و به يک اعتبار مي توان گفت 
شهيد مطهري برد اعتباريات عالمه طباطبايي را 

تا حدود زيادي کوتاه کرده است. 

 الميزان،  جامع ترين تفسير
  در ميان شيعه  و سني است

عالمه طباطبايي به مثابه دانشمند علوم انساني

نگاه

ديدگاه

صراط

کسي مثل مرحوم عالمه طباطبايي )ره( در حوزه  علميه  قم 
پيدا شد؛ ايش��ان، هم فقيه بود و هم اصولي؛ هم مي توانست 
درس خارج فقِه مفصلي بدهد؛ هم مي توانست درس خارِج 
اصول مفصلي ترتيب دهد و فضال را جمع کند، اما او به کاري 
پرداخت که آن روز آن را الزم مي دانس��ت. بعد هم حوادث و 
وقايع شهادت داد بر اينکه اينها الزم است. او گفت من مي بينم 
که دارند تفکرات و فلسفه  کاذب مارکسيستي را در ذهن ها 
جا مي دهند؛ نمي شود با توضيح المسائل اينها را پاسخ دهيم؛ 

توضيح المسائل جاي خودش را دارد؛ جواب اين شبهه ها را با 
چيز ديگري بايد داد. ايشان »اصول فلسفه و روش رئاليسم« 
را نوشت. يکي از تربيت ش��ده هاي او مرحوم شهيد مطهري 
)رضوان اهللهَّ عليه( است. کاري که شهيد مطهري کرد، امروز 
بايد همه  فضالي جوان درصدد باشند خود را براي آن آماده 
کنند؛ و اگر آماده هستند، اقدام کنند. شهيد مطهري به عرصه  
ذهنيت جامعه نگاه کرد و عمده ترين سؤاالت ذهنيت جامعه  
جوان و تحصيلکرده و روشنفکر کشور را بيرون کشيد و آنها 

را با تفکر اسالمي و فلسفه  اس��المي و منطق قرآني منطبق 
کرد و پاسخ آنها را در سطوح مختلف در مقابل افراد گذاشت؛ 
از مسئله  عدل الهي و قضا و قدر و علل گرايش به مادي گري 
بگيريد - که مسائل، بيش��تر ذهني و عقلي است - تا مسائل 
مربوط به زنان، تا مس��ائل مربوط به خدمات متقابل ايران و 

اسالم که اين هم تالشي بود براي روشن کردن ذهن ها. 
بیانات رهبر انقالب در ديدار جمعي از روحانیون 
استان همدان ۸۳/۴/1۵ 

همه فضال در مسير عالمه طباطبايي و شهيدمطهري گام بردارند


