
 فلسفه همیشه مبتال به

 استهمحبّ غالی و مبغض قالی بود

 بررسی وضعیت آموزش فلسفه در حوزة امروز،
 وگو با حجت االسالم و المسلمین غالمرضا فیاضیدر گفت

 و وحید خراسانی تبریزی، جواد تبریزی آبادی، کاظم، حائری، شاه، اراکیآیات گلپایگانی حضرات خارج در دروس سال چهارده مدت ایشان به

داشته  اسفار اشتغال بهره برده اند و هم اینک به تدریس یزدیآملی، مصباحعقلی، از محضر حضرات آیات گرامی، جوادی اند. در علومکرده شرکت

 چاپ جلد( و هستی و چیستی در فلسفه اسالمی به 4« )الحکمه بر نهایة تعلیقه»و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی )ره( می باشند. از ایشان 

 . است رسیده

 سو تیتر ها: 

مند هستند که فکر آیند و یک عده هم آنقدر عالقهیک عده به خاطر بغضی که دارند به سراغ فلسفه نمی .1

 است؛دهکنند تمام آن، کالم خدا و وحی مُنزل است. این آفت و آسیبی بوده که از قدیم در فلسفه بومی
خوانید، با این باشید که فرمودند هر کتابی را میدر هر علمی، این فرمایش حضرت امام)ره( را در نظر داشته .2

 بینی نخوانید؛ با روش منطقی بپذیرید.دید بخوانید که همة آن باطل است! یعنی با خوش

طور شد و انگیزه الهی نبود، بعضی از طالب، غافل از این هستند که طلبگی یعنی چه و برای چه؟ وقتی این .3

 توفیقات آن و نشاطش هم نیست.

شد، به شود. اما وقتی غافل وقتی انسان بداند کار او مرضیِ موالیش است و تحت عنایت اوست، خسته نمی .4

 شود.ها مبتال میانواع وسوسه

 

 

 : جناب عالی بعنوان یکی از اساتید و محققان برجسته در فلسفه، وضعیت فلسفه در حوزة امروز را چگونه ارزیابی می فرمائید؟  

آیند و فلسفه نمیاست؛ یعنی یک عده به خاطر بغضی که دارند به سراغ هاز آیت اهلل جوادی آملی شنیدم که فرمودند فلسفه همیشه مبتال به محبّ غالی و مبغض قالی بود

است؛ به خصوص با این تحریمکنند تمام آن، کالم خدا و وحی مُنزل است. این آفت و آسیبی بوده که از قدیم در فلسفه بودهمند هستند که فکر مییک عده هم آنقدر عالقه

کنی؟ گفت چون قائل به کرد. شخصی از او پرسید چرا لعنت مینت میشود. معروف است که شخصی در حرم حضرت علی)ع(، مالصدرا را لعها و ... تشدید میها، مخالفت

 الوجود است!وحدت واجب

باشید که فرمودند هر کتابی را میآیند که درست نیست. در هر علمی، این فرمایش حضرت امام)ره( را در نظر داشتهآیند، با عشق و حرصی میبعضی که سراغ فلسفه می

 بینی نخوانید؛ با روش منطقی بپذیرید.ید که همة آن باطل است! یعنی با خوشخوانید، با این دید بخوان

کنند که شاید برای اند. تعبیراتی دربارة ابن عربی و شارح آن میهای تندی بر شرح فصوص زدهلذا حضرت امام)ره( با اینکه اصول عرفانی را قبول دارند، ولی حاشیه

 ولی اینها چاپ شده و در اختیار قرار گرفته است. مندان آنها مقداری سنگین باشد؛عالقه

پذیریم؛ به طوری که یا بیّن و بدیهی باشد و یا منتهی به بدیهی است. بقیه را یا شود، میشخص باید در هر علمی با این ایده وارد شود که من آنچه را که برایم روشن می

 فهمم.گذارم و معتقدم که شاید این حرف را من نمییکنم و یا اقالً در بقعة امکان، ابهام و احتمال مردّ می

 

 : آیا حضرتعالی خواندن فلسفه را به همة طالب توصیه می کنید؟  



ر اند: بخش اول در مورد خود علم، بخش دوم در مورد عالِم و بخش سوم در مورد معلوم است. دجناب مالصدرا در جلد سوم اسفار، بحث علم را به سه بخش تقسیم کرده

فرماید اکثریت نباید وارد این علم شوند. هر کس که استعداد ویژه دارد، خوب است وارد شود؛ ولی قبل از ؛ می«حرام علی اکثر العقول»اند: آخرین صفحة بخش اوّل فرموده

 آن، باید استعدادسنجی شود.

خواهد عالِم دین باشد، باید دورة فقه و اصول را طی کند و خوب هم بخواند. که میفلسفه، نباید مانند اصل اجتهاد که روال عمومی معمولی حوزه است باشد. هر کسی 

ها واقعاً آن آمادگی طلبد. بعضیای را میطور نیست.  فلسفه عالوه بر مقدّمات عمومی، استعداد ویژهشناس؛ اما فلسفه ایندان و جامعهحال، فیلسوف باشد یا مفسّر، اقتصاد

 ذهنی الزم برای این مسائل را ندارند. 

 

 : با این وصف، آیا فلسفه در حوزه به حاشیه نمی رود؟  

یطان تر از مسائل عملی، مسائل عقیدتی است. شخیر؛ در تبیین و دفاع مسائل عقیدتی، هیچ راهی جز اینکه مسائل فلسفی را به عنوان مبادی کار قرار دهیم نیست. مهمّ 

های اینترنتی فعّال شخصی و سازمانی که یا مستقیماً زیر نظر دشمنان کند؛ چه شیاطین جنّ، و چه انس، در پایگاهیک شبهه را به شکلهای گوناگون، در ذهنها ایجاد می

کند. اما سخن این است که هر کسی صالحیت این و دارو تجویز کرده اسالم است و یا غیر مستقیم. در اینجا نیاز به افرادی است که مانند طبیبی دلسوز، بیمار را معاینه 

 طبابت را ندارد. 

باشد، شریعت برایش معنا رود؛ ولی اگر کسی عقیده نداشتهتر از مسائل فروع و شریعت است؛ اگر عقیدة کسی درست باشد، خودش به دنبال آن میمسئلة عقیده، مهمّ 

خواهیم و به اندازة کافی، افرادی را نداریم که گردد. البته ما نیرو میقل هشتاد درصد شبهات و القائات دشمن به مسائل عقیدتی برمیندارد. این، اصل است و معمواًل هم، حدا

 طبیب باشند تا حرفهای افراد را گوش داده و شبهات آنها را رفع کنند.

 

 : چه سیر و روشی را برای فلسفه آموزی به طالب پیشنهاد می فرمائید؟  

خواهد فلسفه بخواند، کتاب جوهرالنضید را فرمودند: کسی که میآملی مرتب میاند باشد؛ استاد جوادیو طرحی که بزرگان قبلی در فلسفه ریخته بنا در فلسفه، باید برنامه

 وه برکتابهای منطقی مرسوم حوزه بخواند؛ سپس فلسفه را شروعبخواند. در مطالعة منطق، به کتاب حاشیة مال عبداهلل قدیم و المنطق اآلن اکتفا نکند. یک کتاب منطقی عال

 کند.

د اشارات و حداقل سه جلد اوّل مقدّماتی است که هر کس بخواهد در این زمینه کار کند، باید ابتدا آن مقدمات را طی کند؛ یعنی باید بدایه، نهایه و نمط های سوم به بع

آملی بارها اهلل جوادیخواندند. آیتلیل و تحقیق فلسفی پیدا کنند. البته در گذشته، ابتدا شرح منظومه، سپس اشارات و بعد اسفار را میاسفار را نزد استاد بخوانند تا توانایی تح

بندی، نقد و بررسی میکردند، بعد به عنوان جمعگفتند؛ یعنی یک فصل را که بحث میاند که اسفار، درس خارج فلسفه است. خودشان نیز به همین صورت درس میهفرمود

گفتند. در حالی که در این اشکال، رّد، بندی میکردند؛ بلکه جمعوقت تعبیر به نقد نمیکردند. حفظ حرمت بزرگان برای ایشان خیلی اصالت دارد. روی این حساب، هیچ

 اصالح، تکمیل و... بود. 

باشد و استاد نیز او را راهنمایی کند؛ البته کسی که میای برای طرح سؤال و رفع اشکال داشتهبرنامهرود، با همان استاد یا استاد دیگری، شاگردی که درس استادی می

باشد. و حداقل بخشی از درس خارج اصول که برای فهم کتاب و سنّت الزم است، مانند مباحث حّجت و تعادل و تراجیح را طور وارد شود، باید سطح را تمام کردهخواهد این

رود. حاال یا های آن استاد پیشای ندارد. اگر این مقدّمات را تحصیل کرد، بعد با یک استادِ راهنما کار کند و طبق راهنماییباشد؛ و الّا هیچ فایدهاجتهادی خواندهبه صورت 

 ای این کار را به عهده بگیرد یا اینکه یک گروه و یا یک نفر باشد.یک مؤسّسه

 

 راجعه به مؤسّسات تخصصی چیست؟: نظر حضرتعالی، در مورد م 

اش چیز دیگری خواهد فلسفه بخواند ولی رشتهاش فلسفه باشد، باید به یکی از این مؤسسات تخّصصی برود؛ ولی اگر کسی میخواهد رشتهآید اگر کسی میبه نظرم می

 ن مراکز بخواند.است، باید به همان رشتة خودش برود و فلسفه را در حوزه یا به صورت مستمع آزاد در همی

 

 : آیا متون آموزشی کنونی فلسفه از نظر جنابعالی مناسب است؟ 

اند. ترین و بروزترین تحقیقات در آن زمینه، به آن رسیدهخواند، باید چکیده یا حاصل آن چیزی باشد که در عالیهای آموزشی، طلبه اوّلین کتابی را که میدر همة برنامه

کند و های جدیدی را در آن علم باز ظر بگیرید؛ مثالً درس خارج حضرت امام)ره(، فقط تقریر مطالب گذشتگان نبود. استادی، استاد است که بابشما یک درس خارج را در ن

هایی به اینست که روز به روز دریچهکنند. اگر غیر این باشد، علم مرده است. حیات علم باشد که خود آن آرا، در ارتباط با هم، ساختار خاصّی را ایجاب میآرای جدیدی داشته

 به سوی آن باز شود. 

بودند که به عنوان اوّلین کتاب زنم؛ اصول زمانی چیزی بود که صاحب معالم که واقعاً در عصر خود از علمای برجسته ما بودند، نوشته همیشه به علم اصول مثال می

است، اولین کتاب است؛ حاال اگر بیایند با توجه به اینکه آن افکار رد شدهکه بسیاری از آرای صاحب معالم امروز رد شده بینیدشد. اگر معالم را نگاه کنید، میخوانده میاصولی 



داً باید با بندند؛ بعخواند، مطالب باطل در ذهن او نقش میدانید چقدر ضرر دارد؟ یعنی این بندة خدا که اصول را میخواند، معالم قرار دهند، میاصولی را که شخص می

 زحمت این باطلها را از ذهن پاک کند.

است، به خاطر است. فقه و اصول شیعه که این همه رشد کردهحوزة امروز اگر با حوزة پانصد سال پیش در یک سطح باشد، مرده است. حوزه همین است که تا حاال بوده

خوانند، با آن درس خارجی که میها، باید هماهنگ باشند؛ یعنی آن کتاب اوّلی که میبنابراین همة این کتابباشد؛ های علمای شیعه در این مباحث میها و فعّالیتکنکاش

 خوانند، حاصلش با یکدیگر متعارض نباشد. 

باشد؛ نه اینکه با عالمه تمام ه داشتهاگر عالمه در زمان خودشان، بدایه را به جای شرح منظومه، و نهایه را به جای بعضی کتب دیگر نوشتند، این راه باید همیشه ادام

 و بعدی فلسفه را بر اساس آن تفکری که امروز حاکم است نوشت. شود! باید متن اولیّه

تدوین  باشد. یک شعبة آن نیزهای مختلفی داشتهای برای تدوین متون درسی باشد؛ این اداره نیز باید شعبهاین مستلزم آن است که یک بخش برای مدیریّت و اداره

 شود؛ اما متون درسی باید زیر نظر اساتید درجه اوّل آن درس نوشته شود.متون فلسفی باشد. متون درسی نباید ثابت باشد. چون باعث تضییع اوقات می

کنم، این حرف در حد اساتید آن می پردازی و میزگردهای علمی برگزار گردد؛ یعنی بنده که یک حرف را مطرحهای نظریهنکتة دیگر اینکه قبل از تدوین، باید کرسی

فهمند که این حرفِ قابل هایشان را مطرح کنند و نیز نقد، ابرام و ایراد کنند. در این نقدها، افراد میرشته و کسانی که هم سطح من هستند، مطرح شود. افراد نیز حرف

 توّجهی هست یا خیر؟

ای که تا شود. اگر اآلن به عنوان یک قول، نظریهننشیند، زمینة به کرسی نشستن آن برای دورة بعد فراهم میحداقل این است که اگر در آن عصر، این حرف به کرسی 

هایی در مقابل هر نظریة جدیدی هست که منطقی نیست. شود. متأسفانه مقاومتشد، تعرضاتی بر آن میبه حال به عنوان بیّن البطالن بود و اصالً کسی متعرض آن نمی

 توانند بپذیرند.ساس عادت است؛ به سادگی نمیفقط بر ا

ای دارد، خالصة آن را نوشته نظران یک رشته برقرار باشد، مثالً از پنج نفر استاد اسفار، یکی نظریهگذارم، بین صاحباگر برنامة همفکری که اسم آن را میزگرد علمی می

را در یک مجمع یا میزگردی طرح کند و نظریة خود را تقریر نماید. همان کاری که کم و بیش در مجمع  و به اساتید دیگر بدهد و سپس از اساتید دیگر دعوت کرده و آن

 شود. عالی حکمت در حال حاضر انجام می

ها نیز پیاده شود، بحثهکم باز خواهد کرد. آن حرف نوشتآقایان نیز ردّ و اشکال کنند تا وزن و جایگاه آن حرف مشخص شود. اگر حرف متقنی باشد، جایگاه خود را کم

الزمی است؛ ولی اکتفا به آن، به معنای  شوند تا حالت پویایی و رشد علمی در این بخش، همواره برقرار باشد؛ نه اینکه بنده صرفاً مقرّر افکار باشم. البته تقریر افکار، مقدمة

 مرگ آن رشته است.

است، ای واجد شدهد نیست؛ دانشمند خواه ناخواه یک إن قلتی دارد. عالِم و کسی که نصاب علمی را در یک رشتهاگر کسی بخواهد صرفاً مقّرر افکار دیگران باشد، دانشمن

های من این است که متون درسی باید همواره در تغییر باشد و هایی دارد و اینها باید دنبال شود. حاصل صحبتفعالیت ذهنش اختیاری نیست. ذهن او خود به خود جهت

 نظران برگزار شود.ن تغییر، باید میزگردهای علمی بین صاحببرای ای

 

 : در آخر چه توصیه ای برای طالب دارید؟    

است، باید خود در شأن او نازل شده« ء مرضات اهلل و من الناس من یشری نفسه ابتغا» کند که آیة شریفه به نظر بنده، طلبه که در حقیقت از امیرالمؤمنین)ع( پیروی می

دهد. این مسئله مغفولٌ عنه است؛ یعنی بعضی از طالب، غافل از این هستند که طلبگی یعنی چه و برای چه؟ اش را انجامکند، و برای این بیاید که وظیفهرا با خدا معامله 

 طور شد و انگیزه الهی نبود، توفیقات آن و نشاطش هم نیست.وقتی این

کند که اکتفا می داند. در واجبات نیز به حداقلشود. چون مانند علّامه طباطبایی، کارش را عبادت میکند، خسته نمیدارد و برای خدا کار میبرمی کسی که در راه خدا گام

ای است که باید انجام شود و روی رای من وظیفهگوید این کار بتر از مستحباتی است که در نماز باید خواند. میآید که این کار، واجبدهد. به نظرش میتر را انجامکارِ واجب

 کند هیچ وقتی را هدر ندهد.کند و سعی میزمین مانده است؛ بنابراین وقتش را منحصراً در این راه مصرف می

یاست. راه شوند که این راه، راِه انبشوند؛ ولی بعداً دچار غفلت میاند! یعنی افراد، ولو بر اساس هدفی وارد میها غافلاما خیلی

های مختلفی که هست، حفظ کنند. وقتی انسان بداند خواهند بگیرند و آنها را در فتنهکسانی است که دست ایتام آل محمد)ص( را می

 شود.ها مبتال میشد، به انواع وسوسهشود. اما وقتی غافل کار او مرضِی موالیش است و تحت عنایت اوست، خسته نمی


