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ـ  آیت اهلل سّیدمحمد حسین طباطبایی ـ رضوان اهلل  علیه  استاِد عّلمه و مفّسر کبیر قرآن 
به راستی بزرگ ترین شخصیت فلسفی معاصر جهان اسلم و وارث حکمای بزرگ اسلمی است.
آن بزرگوار در سال 1281 هجری شمسی در تبریز متولد شد. در کودکی والدین خویش را 
از  دست داد و در حالی که غبار یتیمی بر سر داشت، به عرصۀ تحصیل قدم گذاشت. استاد در 

زندگی نامۀ کوتاهی که به قلم خویش نوشته است، می فرماید:
» در اوایل تحصیل که به صرف و نحو اشتغال داشتم، علقۀ زیادی به ادامۀ تحصیل نداشتم. 
از این رو، هرچه می خواندم نمی فهمیدم و چهارسال به همین نحو گذرانیدم. پس از آن، به یک باره 
عنایت خدایی دامنگیرم شد و مرا عوض کرد و در خود یک نوع شیفتگی و بی تابی نسبت به 
تحصیل کمال حس نمودم؛ به طوری که از همان روز تا پایان تحصیل ـ که تقریباً هجده سال 
طول کشیدـ  هرگز نسبت به تعلیم و تفکر، درک خستگی و دلسردی نکردم و زشت و زیبای جهان 
را فراموش کردم. بساط معاشرت را با غیراهل علم به کلی برچیدم و در خورد و خواب و لوازم دیگر 
زندگی، به حداقل ضروری قناعت نموده و باقی را به مطالعه می پرداختم. بسیار می شد )به ویژه 
در بهار و تابستان( که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می گذراندم و همیشه درس فردا را شب 
پیش مطالعه می کردم. اگر اشکالی پیش می آمد با هر خودکشی ای بود حل می کردم. وقتی که به 
درس حضور می یافتم، از آنچه استاد می گفت قبًل آگاه بودم و هرگز اشکالی پیش استاد نبردم!«
آن بزرگوار در سال 1304 به قصد تکمیل مراحل تحصیلی به نجف اشرف عزیمت فرمود و 

به محضر استادان بزرگی راه یافت.

 عّلمۀ طباطبایی

   مطالعه آزاد
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فقه و اصول را از حوزۀ درس بزرگانی چون آیت اهلل نایینی و آیت اهلل سّیدابوالحسن اصفهانی 
آموخت. فلسفه را نزد مرحوم آقا سّیدحسین بادکوبه ای فرا گرفت و به توصیۀ وی ریاضیات 
عالی را نزد سّیدابوالقاسم خوانساری که یکی از ریاضی دان های متبحر عصر خود بود گذرانید و 

در حساب استداللی، هندسۀ مسطحه و فضایی و جبر تبحر یافت.
دربارۀ  او  برد.  بهره ها  قاضی  آقا  میرزا علی  عالیقدر  از محضر عارف  و عرفان  اخلق  در 
آشنایی خود با مرحوم قاضی چنین می فرمود: » در همان اوایل ورودم به نجف اشرف، روزی 
در منزل نشسته بودم و به آیندۀ خود می اندیشیدم. ناگهان کسی در خانه را زد؛ در را باز نمودم، 
عالِم بزرگواری را دیدم که سلم کرد و داخل منزل شد و در اتاق نشست و خیر مقدم گفت. آن عالِم 
چهره ای جذاب و نورانی داشت. کم کم دِر گفت وگو باز شد و به من گفت: کسی که برای تحصیل 
به نجف می آید، شایسته است علوه بر تحصیل، به فکر تهذیب و تکمیل نفس خویش نیز باشد و 
از خود غافل نماند. این جمله را گفت و منزل را ترک کرد. سخنان او مرا شیفته کرد؛ او را جست  و جو 
کردم و از برنامۀ او آگاه شدم و تا در نجف بودم، از محضر آن  عالِم پرهیزکار بهره می گرفتم«.

استاد، هرگاه از تهذیب نفس و سیر و سلوک معنوی سخنی به میان می آمد، اظهار می داشت 
که ما هرچه داریم از مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی است. عّلمۀ طباطبایی که دوران تحصیل 
خود را در نجف اشرف به پایان رسانیده بود، به جهت تنگدستی و مشکلت معاش در سال 1314 
به ناچار به زادگاه خویش مراجعت فرمود و حدود ده سال در  ِملکی که میراث پدری ایشان بود، 

به فلحت و کشاورزی گذرانید و سپس در سال 1325 به حوزۀ علمیه قم مهاجرت کرد.
حضور ایشان در قم مبدأ تحول عظیمی در حوزۀ علمیه گردید. خود ایشان می فرماید: »وقتی به 
قم آمدم، مطالعه ای در وضع تحصیلی حوزه کردم و فکری دربارۀ نیاز جامعۀ اسلمی. بین آن نیاز 
و آنچه موجود بود، تناسبی ندیدم. جامعۀ ما نیاز داشت که به عنوان جامعۀ اسلمی قرآن را درست 
بشناسد و از گنجینه های علوم این کتاب عظیم الهی بهره برداری کند، ولی در حوزه های علمیه 
حتی یک درس رسمی قرآن وجود نداشت. جامعۀ ما برای اینکه بتواند عقاید خود را در قبال عقاید 
دیگران عرضه کند و از آنها دفاع نماید، به قدرت استدالل عقلی نیازمند بود.باید درس هایی در 
حوزه وجود داشته باشد تا قدرت تعقل و استدالل دانشجویان را باال ببرد. چنین درس هایی در حوزه 
تدریس نمی شد … تعلیم و تربیت معنوی و اخلقی هم به چشم نمی خورد مگر برای افراد نادری.
… نه از فلسفه و معقول خبری بود و نه از تفسیر قرآن و نه از سایر بخش های کتاب و سنت، 
بلکه فقط فقه و اصول تدریس می شد که فقط بخشی از سنت پیامبر و ائمه علیهم السلم بود. بر خود 
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الزم دیدم که یک درس فلسفه، یک درس تفسیر قرآن و یک درس اخالق در حوزه شروع کنم«.
آری، شخصیتی با لباسی ساده و در غربت و گمنامی با امکاناتی به اندازۀ دو اتاق محقر 
اجاره ای و تسهیالت یک زندگی در حداقل ممکن در پی آن بود که تحولی عظیم در فرهنگ 

کشور و جهان اسالم پدید آورد.
شاید اگر کسی در ابتدا به کار او می نگریست، آن را کوچک، کم اهمیت و نافرجام می پنداشت، اما 
او به برکت همت عالی و عزم راسخ خود و بهره گیری از امدادهای غیبی و الهی محفل درس خود را 
رونق بخشید؛ به طوری که شاگردانی ممتاز و مستعد چون استاد شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی، 
شهید دکتر باهنر، آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل حسن زاده آملی و آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی و 
بسیاری دیگر از متفکران معاصر به دور او جمع شدند. آن بزرگوار نیز در پرورش آنها از هیچ زحمتی 

دریغ نورزید و همچون باغبانی دلسوز، نهال نوپای علم و تحقیق را آبیاری کرد و بارور ساخت.
عاّلمۀ طباطبایی مظهر متانت و وقار و عّزت نفس، تواضع و عطوفت و دیگر مکارم اخالقی 
بود. آثار عظمت روح و نورانیت دل و ارتباط با ماورای طبیعت در سیمای ملکوتی ایشان تجلی 
می یافت. بر مجلس ایشان چنان هیبتی سایه می افکند که حضار را در سکوتی ژرف و پر تأمل 
فرو می برد. هرگز کسی کلمۀ »من« از ایشان نشنید و در عوض، این دریای علم و حکمت از 

فرط تواضع و فروتنی بارها در پاسخ به سؤاالت عبارت »نمی دانم« را به زبان می آورد.

با توجه به زندگی عاّلمۀ طباطبایی به نظر شما آیا تاریخ تعّین بخش و تشّخص بخش 
فیلسوفان است یا فیلسوفان تعّین بخش و تشّخص بخش تاریخ اند؟

تفلسف

 مقام فلسفی
عاّلمۀ طباطبایی عالوه  بر تدریس متون درجه اول فلسفه و نگارش حواشی و تعلیق هایی بر 
آنها، دو کتاب ارزنده به اسامی بدایه الحکمه و نهایه الحکمه در فلسفۀ اسالمی نگاشت که اکنون 
از متون رسمی درس فلسفه در حوزه و دانشگاه به شمار می آید. استاد در حوالی سال 1330، 
در جلساتی با شرکت طالب ممتاز به نقد مبانی فلسفه های جدید و به خصوص ماتریالیسم و 
مارکسیسم که در آن روزگار فکر بسیاری از جوانان را به خود مشغول کرده بود، پرداخت. حاصل 

.. ..
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این مباحث، کتاب »  اصول فلسفه و روش رئالیسم« است که استاد شهید مطهری که خود در این 
جلسات حضور داشت، آن را به رشتۀ تحریر درآورد و در تشریح آن پاورقی های بسیار آموزنده ای 
به اصل مباحث افزود. این کتاب در روشن کردن افکار طلب و دانشجویان و دانش پژوهان نقشی 

تعیین کننده داشته و در این زمینه تاکنون کتابی بهتر از آن نوشته نشده است.
در این کتاب، عّلمۀ طباطبایی تنها به نقد ارکان ماتریالیسم اکتفا نکرده، بلکه به تشریح 
اصولی پرداخته است که در تحکیم فلسفۀ اسلمی در مقابل فلسفه های جدید سهمی بسزا دارد 
و مقام فلسفی ایشان را آشکارتر می سازد. در این کتاب، عّلمۀ طباطبایی مباحثی را طرح کرده 
است که در فلسفۀ اسلمی تازگی دارد و از ابتکارات ایشان محسوب می شود. در اینجا برای 

آشنایی شما با این مطالب، به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

 ارزش شناخت و اصل علیت
انسان  را در  زیربنای شناخت  قانون علّیت و فروع آن  آموختیم که  در درس های گذشته 
تشکیل می دهند. انکار قانون علیت به منزلۀ فروپاشی نظام جهان و علم و دانش بشر است و 
در واقع، هم رشتۀ وجودی بین اشیا و موجودات جهان را پاره می کند و هم شناخت ما را نسبت 

به قوانین هستی مخدوش می نماید.
در فلسفۀ جدید غرب نظریه ای مطرح شده که به انکار اصل علیت و فروع آن پرداخته است1. این 
نظریه که در فلسفۀ غرب تأثیر مهمی به جا نهاده،اصل علیت را به مثابه یک اصل عقلنی نفی کرده 
است. طبق این نظریه که تجربه را مبنای همۀ شناخت های بشر می داند و جز تجربه راه دیگری را برای 
آگاهی از جهان نمی پذیرد، علیت رابطه ای نیست که بتوان آن را از طریق تجربه و... مشاهده کشف کرد.
برای مثال، اگر با وزیدن طوفان شاخه های درختی خم شود، با حّس و تجربه نمی توانیم 
از طریق  ما  زیرا  است؛  و سبب خم شدن شاخه های درخت  بگوییم که وزش طوفان علت 
مشاهدۀ حسی فقط دو حادثه را به دنبال یکدیگر می بینیم. حادثۀ اول وزیدن طوفان و حادثۀ 
دوم خم شدن شاخه های درخت است. اما در مشاهدۀ ما هیچ امر دیگری که نشان دهد حادثۀ 
اول علت به وجود آمدن حادثۀ دوم است، یافت نمی شود. در تمام حوادث جهان وضع به همین 
منوال است. ما همواره حوادثی را در پی حوادث دیگر مشاهده می کنیم، اما در این تجربه ها 
هرگز چیزی را به نام رابطۀ علیت بین دو حادثه رؤیت نمی نماییم. تعاقب دو حادثه و اینکه یکی 

از آنها مقدم و دیگری مؤخر اتفاق افتد، به تأثیر و تأثر میان آنها گواهی نمی دهد.

1. این نظریه را ابتدا دیوید هیوم، فیلسوف تجربی مذهب انگلیسی، بیان کرده است.
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 علیت چیست؟
اگر بپذیریم که رابطۀ علیت ـ یعنی وجود دهندگی در میان دو چیز ـ هرگز در مشاهدات و 
تجربیات ما دیده نمی شود، این سؤال پیش می آید که پس اعتقاد ما به این رابطه و اینکه حکم 
می کنیم وزیدن باد علت خم شدن شاخه های درخت است، دود سیگار علت ابتل به سرطان 

است، فعالیت و انضباط، علت پیشرفت و رفاه یک جامعه است و … بر چه اساس است؟
نظریه ای که پیش از این دربارۀ آن سخن گفتیم، عقلی بودن اصل علیت را انکار می کند و 
اعتقاد عمومی به علیت را ناشی از عادت ذهنی می داند. این نظریه در رویارویی با پرسش فوق 
ادعا می کند که تکرار یک حادثه به دنبال حادثۀ دیگر ذهن را مهیا می سازد که بین دو حادثه 
رابطۀ علیت برقرار کند؛ یعنی با مشاهدۀ مکرر سوختن چوب و کاغذ در مجاورت آتش ذهن به 
توالی این دو حادثه عادت می کند و حکم می نماید که آتش علت سوختن است. پس »علیت« 
رابطه ای واقعی میان حوادث و پدیده های جهان نیست؛ بلکه رابطه ای جعلی و قراردادی است 

که ذهن در اثر عادت، بین مشاهدات مکرر خود از حوادث برقرار می سازد. 

با مراجعه به کتاب متافیزیک و فلسفه معاصر، فصل اّول، بخش دیوید هیوم، تحلیل 
وی را از علیت مورد بحث و گفت وگو قرار دهید.

تحقیق و مباحثه

 انتقاد
بر این نظریه انتقادهایی وارد شده است که در اینجا تنها به دو مورد از آنها اشاره می کنیم.

1 اگر ریشۀ اعتقاد به اصل علیت تعاقب دو حادثه باشد، باید میان همۀ حوادثی که در پی 

یکدیگر تکرار می شوند، رابطۀ علیت برقرار باشد؛ در حالی که چنین نیست.
مثًل رعد و برق را در نظر بگیرید. همیشه در فعل و انفعال الکتریکی ابرها ابتدا برق به چشم 
ما می رسد و سپس صدای رعد را می شنویم؛ زیرا سرعت نور از سرعت صوت بیشتر است. حال 
آیا علی رغم این تجربۀ مکرر هرگز حکم می کنیم که برق علت رعد است؟ آیا این دو حادثۀ 
متوالی ما را به رابطۀ علیت بین آنها معتقد می سازد؟ آیا توالی شب و روز به ما می فهماند که روز 
علت شب یا شب علت روز است؟ آیا شنیدن مکرر صدای اذان بعد از طلوع فجر به ما می گوید 
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که طلوع فجر علت صدای اذان است؟ بنابراین، صرف تکرار دو حادثه پشت سر هم ذهن را به 
معنای علیت بین آنها منتقل نمی کند. توالی حوادث خاصی ذهن را به این رابطه منتقل می کند 

و میان این حوادث خاص چیزی بیش از توالی حاکم است؛ یعنی »تأثیر و تأثر«.
2 اگر تکرار حوادث متوالی ما را به مفهوم »علیت« منتقل می کند، پس باید اعتراف کنیم 

که بین »تکرار حوادث متوالی« و »مفهوم علیت« رابطۀ علیت برقرار است و آن تکرار، سبب و 
علت این مفهوم می شود و سبب و علت آن می شود تا ذهن به مفهوم علیت منتقل گردد و این 

اعتقاد در واقع نقض همان ادعاست.
باری، این نظریه که »اصل علیت« را در تجربه جست  و جو می کند و آن را از طریق »عادت 
ذهنی« تبیین عقلنی می نماید، به مشکلتی حل ناشدنی دچار می شود. در فلسفۀ غرب انتقادهای 
مفصلی بر این نظریه وارد شده و فلسفۀ غرب هریک به نحوی در تبیین اصل علیت کوشیده اند.

نقدهای دیگری که بر نظریۀ هیوم وارد شده مورد بحث و گفت وگو قرار دهید.

تحقیق و مباحثه

 نظر عّّلمۀ طباطبایی
اصل علیت نزد حکمای اسلمی یک اصل عقلی است. آنها از همان ابتدا اذعان داشته اند که 
اصل علیت را در تجربه نمی توان یافت و مشاهده، به غیر از وقوع دو حادثه به دنبال هم به چیز 
دیگری به عنوان رابطۀ علیت بین آنها گواهی نمی دهد. این حکما هرگز در صدد تبیین چگونگی 

شکل گرفتن اصل علیت در ذهن انسان نبوده و به این مسئله اهمیت چندانی نمی داده اند.
برای نخستین بار در فلسفۀ اسلمی، عّلمۀ طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم از 
مسئلۀ ریشۀ اعتقاد به علیت گره گشایی کرد و نشان داد که علیت یک اصل غیر تجربی و عقلی 

است و کیفیت پیدایش آن را در ذهن انسان تبیین کرد.
عّلمۀ طباطبایی همچون حکمای پیشین بر علم حضوری تأکید فراوان دارد و علم حضوری 
را مبنای هر شناختی می داند. در واقع، همۀ تصورات و معلومات بشر که از آنها به علم حصولی 

تعبیر می شود، از علم حضوری سرچشمه می گیرد.
در علم حضوری ما با »معلوم بالذات« سروکار داریم و نفس، هم واقعیت خود را بدون واسطه 
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با مراجعه به فصل شیخ اشراق، مفاهیم معلوم بالذات و معلوم بالعرض را با مثال برای 
کلس توضیح دهید. آیا دیگران در فهم درست شما از این مفاهیم موافق اند؟

یادآوری

درمی یابد و هم همۀ ادراکات درونی و صور ذهنی و احساس ها و حالت های خود را به طور 
مستقیم ادراک می کند و همۀ اینها برای نفس »معلوم بالذات« است.

و  افعال  با  را  خود  نسبت  و  رابطه  علم حضوری،  با  انسان  نفس  طباطبایی  عّلمۀ  به نظر 
حالت های  خود بدون واسطه درمی یابد و برای مثال، ادراک می کند که همۀ حالت ها و افعال او 
وابسته به نفس اوست. ارادۀ او از نفس سرچشمه می گیرد، تصورات ذهنی او به نفس قائم است 
و گرایش ها و تمایلت او از نفس مایه می گیرد. در واقع، در علم حضوری رابطۀ نفس را با همۀ 
خواسته ها، اراده ها و کارهایی که در دایرۀ وجود او رخ می دهد درک می کند و به علم حضوری 
مشاهده می کند که نفس، وجود دهنده به این خواسته ها و اراده ها و حالت های درونی اوست و 
اگر توجه نفس لحظه ای از این امور منقطع شود، هیچ یک از اینها در درون نفس باقی نخواهند 
ماند. این رابطۀ نفس با امور نفسانی یک رابطۀ علیت یعنی رابطۀ وجود دهندگی است. درواقع، 
رابطۀ علیت در اصل از طریق علم حضوری نفس به احوال و حالت ها و اراده های خود ادراک 
می شود و از » معلوم بالذات« نشئت می گیرد؛ یعنی، انسان نخستین بار در خود نفس و در ساحت 

علم حضوری رابطۀ علیت را کشف می کند.
ذهن همچون یک دستگاه عکاسی از آنچه به علم حضوری یافت می شود، عکس برداری 
می کند و از آن یک مفهوم ذهنی می سازد. رابطۀ وجود دهندۀ نفس با احوال درونی او نیز 
در ذهن منعکس می شود و این رابطه که آن را در درون خود و به علم حضوری می یابیم، 
با انعکاس در ذهن به علم حصولی تبدیل می شود و به شکل قاعدۀ کلی علیت درمی آید که 
براساس آن، هرچیزی که در وجود خود به چیز دیگری قائم و وابسته و نیازمند است، معلول 

تلقی می گردد و قاعدۀ کلی »هر حادثه علتی دارد« ساخته می شود. 
بنابراین، قانون علیت یک اصل تجربی نیست که به مشکلت یاد شده گرفتار شود؛ بلکه اصلی عقلی 
است که به مدد علم حضوری به دست می آید و خود، ملک درستی هر تجربه محسوب می شود. در 
حقیقت، به کمک تجربه و با اتکا به اصل عقلی علیت، می توان در طبیعت به قوانین علمی دست یافت.
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تفاوت علم حصولی با علم حضوری در چیست؟

تشخیص

تعیین کنید علم انسان به هر یک از قضایای زیر مصداق علم حضوری است یا علم حصولی:
5 شما به من اعتماد دارید. 1 من هستم.   

6 این کاغذ سفید است. 2 تو هستی.   

7 من این کاغذ را سفید می بینم. 3 ما ایرانی هستیم.  

4 من به شما اعتماد دارم.

نمونه یابی

 تکیه گاه شناخت
بدین ترتیب، علوه بر تبیین منشأ اعتقاد به علیت، راه برای ادراکات دیگری در علم حصولی 
باز می شود. این ادراکات که از علم حضوری گرفته شده و انعکاس واقعیت های درونی اند، از 
متن واقعیت و »معلوم بالذات« سرچشمه می گیرند؛ بنابراین، شک و خطا در آنها راه ندارد و در 

این ادراکات، انسان با خود واقعیت سروکار خواهد داشت.
عّلمۀ طباطبایی نشان می دهد که علوه بر مفاهیم علت و معلول، دیگر مفاهیم عقلی و فلسفی 
همچون وجوب و امکان، جوهر و عرض، قوه و فعل و … نیز به همین ترتیب به دست می آیند. 
اینها مفاهیمی هستند که مصادیق آنها را با علم حضوری در نفس خویش می یابیم و سپس از آنها 
مفاهیمی می سازیم که با مصادیق خود انطباق کامل دارند. این مفاهیم پایه و اساس قضایای بدیهی 

هستند که ما در فلسفه به آنها نیازمندیم؛ مانند اصل امتناع تناقض، اصل هویت1، اصل علیت.
باری، از این طریق در علم حصولی تکیه گاه محکمی پیدا می شود که تکیه گاه تحقیق در 
همۀ دانش هاست. براساس همین اصول بدیهی است که ریاضیات و منطق تأسیس می شوند. 
این علوم هم در خدمت پیشرفت دیگر علوم بوده اند و هم ضامن صحت و دقت آنها به شمار 
می روند و این همان معنای ارزش شناخت و اعتماد بر دستاوردهای فکر و اندیشۀ بشری است 

که حکمای اسلمی در تحکیم و تثبیت آن کوشیده اند.
1. به این معنا که هر چیزی خودش، خودش است.



144

 تألیفات و تأثیر فرهنگی
عاّلمۀ طباطبایی عالوه بر آثار فلسفی، تألیفات نفیس دیگری هم به یادگار نهاده است. مهم ترین 
آنها تفسیر المیزان است که در بیست جلد و در مدت بیست سال و به زبان عربی نگاشته شده و خود یک 
فرهنگ و دایره المعارف اسالمی محسوب می شود. قرآن در اسالم، شیعه در اسالم، معنویت تشیع، وحی 
یا شعور مرموز، حیات پس از مرگ، رساله در والیت و بسیاری رساله های دیگر هم از تألیفات ایشان است.

عاّلمۀ طباطبایی فعالیت خویش را به تألیف و تدریس و پرورش شاگردان منحصر نکرد. او 
در آن زمان که بین حوزه و دانشگاه دیواری آهنین کشیده شده بود ، در حّد امکان، شجاعانه و 
بدون هراس با استادان دانشگاه ها مالقات می کرد و برای آنها جلسات درسی تشکیل می داد. 
حتی سالیان متمادی رنج آمد و شد با وسایل نقلیۀ عمومی آن روزگار را به خود هموار می کرد تا 
در تهران با خاورشناسان بزرگ که برای تحقیق به ایران می آمدند، دیدار و گفت و گو کند و روح 
تفکر اسالمی و مذهب تشیع را به ایشان بشناساند. به برکت همین فعالیت ها برخی آثار استاد 
به زبان های اروپایی برگردانده شد و تفکر شیعی به جهان غرب نیز راه یافت. آشنایی محافل 
فلسفی غرب با آثار ایشان سبب شد که بارها برای تدریس به دانشگاه های معتبر غرب دعوت 
شود و البته ایشان نپذیرفت. سرانجام این عالم بزرگوار در سال 1360 دار فانی را وداع گفت، اما 
به مثابه یک حکیم بزرگ الهی و اسالم شناس جامع، بذرهای اندیشه را افشاند و شخصیت هایی 

را تربیت کرد که زمینۀ فرهنگی انقالب اسالمی را در ایران فراهم آوردند1.
1.  امام خمینی)ره( در پیامی به مناسبت رحلت ایشان فرمودند: »… من باید از این ضایعه ای که برای حوزه های علمیه و مسلمین حاصل شد 
و آن رحلت مرحوم عاّلمۀ طباطبایی است اظهار تأسف کنم و به شما ملت ایران و به خصوص حوزه های علمیه تسلیت عرض کنم. خداوند 
ایشان را با خدمتگزاران به اسالم و اولیای اسالم محشور فرماید و به بازماندگان ایشان و به متعلقین و شاگردان ایشان صبر عنایت فرماید…«.

چرا در علم حصولی همیشه امکان شک و خطا وجود دارد، ولی در علم حضوری چنین 
امکانی وجود ندارد؟

استدالل

در خصوص مفاهیم معقول اّول و معقول ثانی )منطقی و فلسفی( تحقیق کنید و رابطۀ 
این مباحث را با بحث تکیه گاه شناخت بررسی نمایید.

تکمیل

..
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با مراجعه به کتاب »  شیعه  « که حاصل گفت و گوی هانری کربن و عّلمۀ طباطبایی 
است بعضی از گفت وگوها را به صورت نمایش در کلس اجرا نمایید.

نمایش چهره های برتر

 حوزۀ فلسفی امام خمینی)ره(
علوه بر عّلمۀ طباطبایی، فلسفۀ دیگری نیز در روزگار ما حوزه های حکمت را فعال نگاه 
باید  آنها  از آفت خاموشی و فراموشی حفظ کرده اند1. درمیان  را  اندیشه  پرفروغ  داشته و شعلۀ 
اختصاصاً به حوزۀ درس امام  خمینی ـ رضوان اهلل علیه ـ اشاره کرد که پر رونق ترین حوزه های 
فلسفی بود. حضرت امام که از متفکران بزرگ عصر ما بودند و در همۀ علوم اسلمی تبحر بسزایی 
داشتند، در فلسفه نیز صاحب نظر بودند. گرچه جنبۀ سیاسی و فقهی شخصیت ایشان در نزد همگان 
بیشتر شناخته   شده و رهبری معجزه آسای آن بزرگوار در انقلب اسلمی باعث شد تا به دیگر ابعاد 
شخصیت ایشان کمتر توجه شود، اما واقعیت این است که ابعاد گوناگون علمی و به خصوص جنبۀ 
فلسفی اندیشۀ ایشان بسیار درخشان بود؛ به طوری که همۀ شخصیت های فلسفی معاصر قبل از 

درک محضر علمۀ طباطبایی سال ها از درس و بحث فلسفی امام )ره( بهره مند بوده اند.
پاس  به  که  می کند  بی تابی  قلم   …« می فرماید:  ایشان  دربارۀ  )ره(  مطهری  شهید  استاد 
دوازده سال فیض گیری از محضر آن استاد بزرگوار و به شکرانۀ بهره های روحی و معنوی که از 
برکت نزدیک بودن به آن منبع فضیلت و مکرمت کسب کرده ام، اندکی از بسیار را بازگو کنم…«2.
از استادان بزرگ فلسفه که در درس حضرت امام حاضر می شدند و سال ها سمت شاگردی 
ایشان را داشته اند، نقل است که آن بزرگوار در تفکر فلسفی نبوغ خاصی داشتند و در تدریس 
حکمت متعالیه، بسیاری از مباحث صدرالمتألهین را با قریحه ای بی نظیر چنان تفسیر عرفانی 
و ربط  ایشان در طرح مسائل عرفانی  بود.  فراتر  بیان ملصدرا بسی  از سطح  می کردند که 
حکمت متعالیه با مبادی عرفان به نکاتی اشاره می فرمودند که حتی کلمات و آرای محیّ الدین 

ابن عربی هم که بزرگ ترین عارف جهان اسلم شناخته شده است، به آن پایه نمی رسد.

1.  می توان به حکمایی چون میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی، میرزا مهدی آشتیانی، آقا سّیدمحمدکاظم عصار، آقا محمدرضا قمشه ای اشاره 
کرد که هریک در نشر و ترویج حکمت متعالیه همت فراوان کردند.

2.  استاد شهید مطهری درس »شرح منظومه « سبزواری و »اسفار« ملصدرا را نزد امام خمینی خوانده و قبل از درس عّلمۀ طباطبایی از 
محضر امام)ره( برخوردار شده بود. 
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یکی از آثار عرفانی حضرت امام را به طور خلصه برای کلس ارائه دهید.

تحلیل و ترکیب

آیا می توانید مقاله ای در خصوص ابعاد تأثیر امام خمینی )ره( بر فرهنگ ایران بنویسید.

تحقیق

1.  قیصری از بزرگ ترین عرفای اسلمی و از شارحان نامدار کتاب فصوص الحکم محیّ الدین ابن عربی است.
2.  محمد بن حمزۀ فناری رومی از عرفای قرن نهم است که مصباح االنس را در شرح »مفتاح الغیب« صدرالدین قونیوی نوشته است.

3.  به جهت دشواری مباحث عرفانی و چگونگی استفاده از آنها در بحث های فلسفی و اینکه ورود به این مسائل نیازمند مقدمات فکری 
و علمی فراوانی است، از طرح نکاتی از بیانات حضرت امام )ره( در این کتاب صرف نظر می کنیم و جویندگان را به کتاب های ایشان 

ارجاع می دهیم.

حضرت امام تألیفات ارزنده ای در مباحث عرفانی دارند که برخی از آنها مثل آداب  الصلوه، 
شرح دعای سحر، سرالصلوه را در سنین جوانی نوشته اند که این از علّو درجات معنوی و نبوغ 

فکری ایشان حکایت می کند.
همچنین تعلیقات ایشان بر شرح فصوص الحکم قیصری1 در حکم شرح ارزشمندی بر اصل 
کتاب فصوص الحکم »شیخ اکبر« است. در اهمیت کتاب فصوص الحکم همین کافی است 

که استاد شهید مطهری)ره( فرمود: »آنان که به فهم عمیق این 
کتاب نایل می شوند، در هر عصر و زمانی از عدد انگشتان یک 

دست تجاوز نمی کنند«. 
به علوه، حضرت امام )ره( شرحی نیز بر کتاب »مصباح االنس« 
حمزۀ فناری2 نگاشته اند که آن هم در فهم مباحث عرفانی بسیار 
آموزنده است.3 طرح ابتکارات حضرت امام )ره( درمباحث فلسفی 

و عرفانی مجالی باالتر از حّد این کتاب می طلبد. 
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 حکیم فرزانه
آشنایی با تبار حکمای اسلمی را با سخنی کوتاه دربارۀ استاد شهید مرتضی مطهری به 

انجام می بریم و از آن حکیم فرزانه نیز یادی می کنیم.
استاد مطهری در اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی در قریۀ فریمان از توابع مشهد مقدس 
در خانواده ای اصیل و روحانی دیده به جهان گشود. وی دروس مقدماتی را در حوزۀ علمیۀ 
مشهد گذرانید و سپس به قم مهاجرت کرد و ضمن تحصیل دروس رسمی حوزه، مراحل عالی 
فلسفۀ اسلمی را نزد استادانی چون امام  خمینی و عّلمۀ طباطبایی طی کرد تا جایی که مسائل 

عمیق حکمت متعالیه را با تمام وجود لمس نمود.
آن بزرگوار از زمانی که قلم به دست گرفت، آثاری پربار و ماندگار از خود به یادگار نهاد. هدف 
اصلی او پاسخ گویی به پرسش هایی بود که در عصر حاضر برای جامعۀ ما مطرح است. برای مثال، 
شرح ایشان بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم عّلمۀ طباطبایی نه تنها در دهه های اخیر در 
دفع شبهات دینی و فلسفی مادّیون نقشی تعیین کننده داشته، بلکه راه را برای مباحث تطبیقی با 
فلسفه های دیگر نیز هموار کرده است. دیگر آثار فلسفی استاد شهید مانند شرح منظومه )مختصر 
و مبسوط(، شرح الهیات شفا، شرح اسفار، شرح اشارات، علل گرایش به مادیگری و … در معرفی 
حکمت اسلمی به نسل جوان و متفکر سهمی بسزا داشته است. شاگردان و دست پروردگان 

ایشان امروز از سکان داران فرهنگ اسلمی در جامعۀ ما هستند.

عّلمۀ طباطبایی و استاد شهید مطهری
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تمرین ها

1  نظریۀ انکار اصل علیت در فلسفۀ جدید غرب را به اختصار توضیح دهید.

2  دو انتقاد از انتقادات وارد شده به نظریۀ انکار اصل علیت را بنویسید.

3  عّلمه کیفیت پیدایش مفهوم علیت در ذهن را چگونه بیان می کند؟ به اختصار شرح 

دهید.
4  تکیه گاه شناخت از نظر حکمای اسلمی چیست؟ به اختصار شرح دهید.

5  همۀ تصورات و معلومات بشر که از آنها به علم …………… تعبیر می شود، از علم 

…………… سرچشمه می گیرد.
می شود  یافت   …………… علم  به  آنچه  از  عکاسی  دستگاه  یک  همچون  6  ذهن 

عکس برداری می کند و از آن یک …………… می سازد رابطۀ…………… نفس با 
…………… او نیز در ذهن منعکس می شود و این رابطه که آن را …………… و به 
علم…………… می یابیم با انعکاس در ذهن به علم …………… تبدیل می شود و به 
شکل قاعدۀ کلی …………… در می آید که براساس آن هر چیزی که در …………… 
خود به چیز دیگری  …………… و …………… و …………… است، …………… 

تلقی می گردد و قاعدۀ کلی » هر حادثه علتی دارد« ساخته می شود.

و  )ره(  آثار شهید مطهری  به  مراجعه  با  را  اجتماعی  از معضلت  یکی  آیا می توانید 
مقاالت همایش حکمت مطهر ارائه دهید. 

تحقیق


