
 

 

  
  
   

  
  

  

  شناسی آقاعلی مدرس رهیافتی به روش
  ■ابوالحسن غفاري

  چكيده
گرفتـه   درپيشل فلسفي ئمدرس، بلكه روشي كه او در بحث از مسا آقاعليتنها انديشه فلسفي  نه

طرح اين او فيلسوفي است كه در گمان  بيحكمت متعاليه صدرايي نيست. فضاي خارج از  ،است
له كرده و گرچه در برخي مباحث از مالصدرا فاصله گرفته و درصدد ترميم يا نقد انديشـه او  ئمس

 حـال،  درعـين آيـد.   شمار نمـي  برآمده است، در مجموع نظامي رقيب در برابر انديشه مالصدرا به
شـود كـه بيشـتر بـه روش نـوع اسـتدالل و رويكردهـا         وارد ديـده مـي  ماي  در پارههايي  تفاوت

و هـا   از تفـاوت اي  باره بسنده كرد و بـه پـاره    توان به رهيافتي دراين مي تنها ،رو گردد. ازاين ميبر
  .رويكردها چشم انداخت. اين مقاله درصدد معرفي اين رهيافت است

  
  قل، كشف و شهود، نقل، ع حكيم مؤسس، حكمت متعاليه، روش :واژگان كليدي
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  مقدمه
تـوان از   مـي  بـاره  گوناگون قابل طرح اسـت. درايـن  هاي  بحث از روش در سطوح و اليه

له، ئها، نوع نگاه به مسـ   آوري اطالعات، تحليل دادهگردروش معرفت، نوع استدالل، فنون 
آنچـه دربـاره حكـيم    (متـدولوژي) و... سـخن گفـت.     تحقيقهاي   نگاه فرانگرانه به روش
كه او اعنم اين به ؛يعني نوع استدالل است ،معناي دوم روش عمدتاً ،طهران قابل طرح است

 ،روش تجربـي و اسـتقرايي قـرار دارد   برابـر  خود از روش فلسفي كه در هاي  در پژوهش
 مـدرس  آقـاعلي شناسـايي روش  دربـاره  تحقيـق و پـژوهش    ،رو بهره گرفته است. ازايـن 

بـدون التفـات بـه روش     ،فلسفي و عقلي اوهاي  و بررسي اصالت انديشه) 1234-1307(
شك او فيلسوفي است كـه در فضـاي    يپذير نيست. ب فلسفي صدرالمتالهين شيرازي امكان

له كرده و گرچه در برخي مباحث از مالصـدرا فاصـله گرفتـه و    ئحكمت متعاليه طرح مس
جموع نگـرش او بـه مباحـث و مسـائل     درصدد ترميم يا نقد انديشه او برآمده است، در م

و نظامي رقيب در برابر انديشه مالصدرا بـه شـمار   گيرد  ميصدرايي جاي نظام فلسفي در 
  آيد. نمي

. سلبي سخن نگفته اسـت روش مالصدرا به ورزي  فلسفهباره روش آقاعلي مدرس در
ه يـا وجـوه   صدد بيـان وجـ  درنظر كند كه باره اظهار توانست دراين مي دانيم كه وقتي او مي

تنها   . اما نهباشد رقيبهاي  و انديشهها  متعالي و برتر بودن حكمت متعاليه بر ديگر حكمت
طور  هبلكه فيلسوف و حكيم ديگري را پس از مالصدرا سراغ نداريم كه ب ،مدرس آقاعلي

 اساسـاً  .1: تواند داشته باشـد  مي دو دليل عمدهمسئله اين زده باشد باره قلم  مبسوط دراين
بـراي حكمـاي    ،لوژي مرسوم اسـت وعنوان متد كه امروزه به يمعناي شناسي به روشمسئله 
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و پـژوهش مسـتقل عقلـي مطـرح     مسئله عنوان  مدرس به آقاعلياسالمي و حكماي دوره 
سايه حكمت صدرايي چنان بر مباحث عقلـي گسـترده شـد و مكاتـب و     . 2 1.نبوده است

روش حكمـت  بحـث از  از جملـه   ،از مباحـث  رقيب را كنار زد كـه بسـياري  هاي  انديشه
  . پنداشته شد عنه م و مفروغٌمتعاليه مسلّ

لوژي بحث و ومعناي متد مدرس به آقاعليشناسي  توانيم از روش نمي مااين، با وجود 
بسنده كـرد. ايـن رهيافـت را بـا ايـن      باره  دراينگو كنيم، بلكه بايد تنها به رهيافتي و گفت
، پذيرفته شده استمدرس نيز  از سوي آقاعليه روش مالصدرا كنيم ك فرض آغاز مي پيش

دانست و  مي پيش از آنهاي  حكمت متعاليه را حكمتي جامع و فراتر از حكمت آقاعليو 
 هو فلسـف  ءمشـا  هراهي است كه فلسفچهار ،تفكر فلسفي مالصدرا ،به گفته شهيد مطهري

ـ   هقـ يعرفـا و طر  هقياشراق و طر ، 13، ج1389(مطهـري،   ردهـم متصـل كـ    همتشـرعه را ب
  ).250ـ232ص

  علي مدرسرهيافتي به روش آقا
خود را معرفـي نكـرده اسـت.     ورزي فلسفهاز آثار خود روش  كدام هيچمدرس در  آقاعلي

هاي فلسفي اصفهان، شـيراز، تهـران، قـم،     مثل حوزه ،هاي فلسفي در بيشتر حوزه گمان بي
تقريباً  .افكن بوده است سايهفلسفي هاي  تهنوشسبزوار و ... روش حكمت متعاليه بر آثار و 

فلسـفي صـاحب سـبكي متفـاوت از سـبك        توان يافت كه در روش كمتر فيلسوفي را مي
و سـيد   ،مالصدرا باشد. گرچه مالرجبعلي تبريزي و شاگردان او در حوزه فكري اصـفهان 

نتقـد  و مخـالف و م برگزيـده  ابوالحسن جلوه در حوزه فلسفي تهران رويكـرد مشـايي را   
حكمت متعاليه بودند، جريان غالب يـك قـرن پـس از مالصـدرا رواج و رونـق مباحـث       

د روايـي در  فلسفي و عقلي به روش حكمت متعاليه است. در اين روش توجه به رويكـر 

                                                           
شناسي مسئله تاريخ فلسفه نيز براي حكماي اسالمي اولويت چنداني نداشـته   . متأسفانه افزون بر مسئله روش 1

ا در آثـار خـود   هاي تاريخي مسلّم فرض شود و حكم است. اين عدم اهتمام موجب شده بسياري از نسبت
ها پشتوانه پژوهشي و تحقيقي داشـته باشـد و مستندسـازي شـود. از سـوي       بياورند، بدون اينكه اين نسبت

صورت شفاهي و از اساتيد سينه به سـينه نقـل شـده و     ها به ديگر، در سنت فلسفي اسالمي برخي از نسبت
آن كاسـته شـود. اگـر مسـئله تـاريخ       همين مسئله سبب گرديده است كه بر بسياري از سخنان افزوده يا از

رو بـوديم، كـه تكليـف     اي از معـارف مسـتند روبـه    تنها با گنجينه شد نه فلسفه در پيشينيان جدي گرفته مي
 شد. هاي منحول نيز روشن مي  بسياري از آثار و كتاب
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بـا   ورزي فلسـفه توان گفت توجه به روايات و  مي كه طوري به ؛رنگ شدمباحث فلسفي پر
ابراهيمـي  آيـد (  كماي عصر صفوي بـه شـمار مـي   معاني و مضامين آنها از خصوصيات ح

و مـوارد زيـر در بحـث از روش    ها  نكته ،). با توجه به آنچه گفتيم346ص ،1377ديناني، 
  مدرس قابل توجه است: آقاعلي
  لهئمدرس و روش طرح مس آقاعلي
مدرس به حكمت برهـاني بسـيار زيـاد پايبنـد      آقاعليتوان دريافت كه  مي كلي يدر نگاه

باره پايبندي خود را بيشتر از مالصدرا  توان گفت او دراين مي تئحتي به جر و بوده است
اي  همچـون آقـا محمدرضـا قمشـه     ،او را از برخي معاصرانشمسئله  دهد. همين مي نشان

همواره شيوه برهان را برگزيده و از كشف و نقل در مسئله  متمايز كرده است. او در طرح
توان انكار كرد كه او  نمي هرگز ،حال ك گرفته است. بااينكمبدان و استشهاد مسئله ييد أت

لهين را پيش گرفته است و در مواردي اندك از او فاصـله  أصدرالمتروش موارد بيشتر در 
بيش از آنكـه در  مسئله  سينا نزديك شده است. اين ميرداماد و ابن ،شيوه فارابي هگرفته و ب

مـدرس   آقـاعلي مسـتقل  هاي  در نوشته ،ان باشدو شروح او بر آثار مالصدرا نمايها  تعليقه
فلسفي بيشـتر از طريـق   مسئله  مستقل در طرحهاي  نوشتهبيشتر دهد. در  مي خود را نشان

و اشـراق   ءاو را بـه حكمـاي مشـا   مسـئله   اين نوع طـرح  .تحليل ماهيت آغاز كرده است
 ؛اسـت  روح حـاكم بـر تفكـر و روش او صـدرايي     ،كـه گفتـيم   ، ولي چنانكند نزديك مي

فلسفي بيش از هر جـاي ديگـر در معـاد جسـماني     مسئله  تفاوت او در طرح حال، عين در
  اوست.هاي  كه از نوآوريشود  ديده مي

بـه طـرح مسـئله معـاد جسـماني       اسـفارترين اثر فلسفي خود، يعني  مالصدرا در مهم
 ،9ج ق،1383پرداخته، آن را بر يـازده اصـل اسـتوار كـرده اسـت (صـدرالدين شـيرازي،        

است. او گرچه در اصل  »اصالت وجود«گانه  ). نخستين اصل از اصول يازده196-185ص
تركيب اعتباري و حقيقـي و  مسئله  هرگز ،پنجم سخن از ماده و صورت نيز به ميان آورده

اي را  مسـئله  له، نخستينئحكيم زنوزي در طرح مساما تفاوت آنها را پيش نكشيده است. 
 گونـه طـرح   رسـد ايـن   مـي  به نظـر  .اعتباري است ب حقيقي وتركيكرده، مسئله كه بحث 

پس از انديشمندان مورد توجه  ،رو  از اين .معاد جسماني داردمسئله  نتايج بهتري درمسئله 
است. او نيز از مالصدرا قرار گرفته از جمله حكيم عالمه غروي اصفهاني  ،مدرس آقاعلي

، ق1415 ،رسـائل االربعـة عشـرةه است (مدرس نزديك شد يبه ديدگاه آقاعل ،فاصله گرفته
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اثـر  ). همچنين مرحوم رفيعي قزوينـي و ديگـران نيـز از ديـدگاه حكـيم زنـوزي       274ص
 يق آقـاعل يل به طريد ما تمايسد: اغلب اساتينو ي ميانيمرحوم آشتكه  طوري اند؛ به پذيرفته

  ).210، ص1381 ،م داشتند (آشتيانييحك
معـاد سـخن از   مسـئله   مقدم كرده اسـت كـه در  اين بحث را دليل ن احكيم طهران بد

آيد كه مركب از نفس و بـدن اسـت و نفـس او نيـز مركـب از قـوايي        مي انساني به ميان
او بـا ايـن تحليـل     .لحاظ ماهوي نيز مركب از جـنس و فصـل اسـت    گوناگون است، و به

ام ويژه انسان چه نوع تركيبي اعتبـاري اسـت و كـد    به ،مشخص كرده كه در موجود مادي
او به دنبال نتايجي روشن است تا در تحليل معاد جسـماني بـه كـار     ،اساس براين .حقيقي

گونـه از   آيا تركيب صور اعضاي انسان بـا تغييراتـي كـه در ايـن     :روشن شود كه مثالً .آيد
نه؟ او با تحليل دقيـق و   برد يا مي وحدت و هويت انساني را از بين ،افتد مي تركيب اتفاق

مناسـبت ذاتـي    ،به تعاكس ايجابي و اعدادي نفس و بدن رسـيده  ،تركيبئله مس جانبه همه
ل ئبا كنار گذاشتن اين مسـا  . آقاعليبا حقيقت و ذاتش نتيجه گرفته استرا ملكات انسان 

آثار جـوهري و   ،رسد كه نفس هنگام مفارقت بدن مي به اين نتيجه ،و چينش اصول ديگر
نوعي همچنان با  دهد به مي نشانمسئله  رد و همينگذا مي جهات ذاتي را در بدن به امانت

زنـوزي،  ( سـوي نفـس روان اسـت    و بدن با حركت استكمالي و ذاتي بهدارد بدن ارتباط 
  .)91-88، ص2ج ،1378

او هـاي   نوشـته در  ـ  هرچند اندك ـدر موارد ديگر  مسئله  اين نوع تفاوت روش طرح
ا به مثابه روشي در عرض ورقيـب روش  توان آن ر نمي كه گفتيم نچناولي شود،  يافت مي

  صدرايي شمرد.
  مدرس آقاعليشناسي  منزلت عقل در روش

توجه بـه   عقل در انديشه آقاعلي مدرس مقام و شان وااليي دارد. او همانند صدرالمتألهين
 سـفار خـود بـر ا   يقهدر تعل داند. نيز يم يمهم و ضرور يبرهان و عقل را در مباحث فلسف

 نّابرهان از  تر يرا قو مكرده و برهان ل يمتقس مو ل نّبرهان را به اوفان، ديگر فيلسهمانند 
یلسـب ). در آغـاز رسـاله  611ص ،1همـان، ج ت آن را شرح داده است (دانسته و وجه قو 

اين رساله مختصر را مخصوص براي اثبات معاد جسـماني   :گويد يم اثبات المعاد يف دالرشا
  .)87، ص2، جهمان( هاي عقلي معاد جسماني اثبات گردد ام كه با برهان قرار داده

همچنـين در   است ومردود  ومعتبر نا ،يعقل يلفاقد دلمسئله  مدرس آقاعلياز ديدگاه 
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در مبحث  او ،اساس براين. ضروري استاز حدس و گمان پرهيز مباحث عقلي و فلسفي 
، مالصـدرا پرداختـه   يابه دفـاع از مبنـ   ،يتحمل امكان بر ماهچگونگي  بيانو در  يتماه

از  اايـن معنـ   كند كـه  بر اين نكته پافشاري مي يثيت،تقدم سلب بر حمسئله  ييدأتهمراه با 
 (همـان،  اسـت  يبلكه برهان يست،نمبتني  يو حدس عرف گمانو  ينبر تخمصرفاً  صحت

    ).69ص، 3ج
تن جز با كنـار گذاشـ   ،دارد كه به كارگيري روش عقلي در فلسفهتأكيد حكيم زنوزي  
گرايي و جدايي از جمود بر ظواهر امكان ندارد، او ايراد بزرگ اشاعره را جمـود بـر   ظاهر

پوشـي و   معناي چشـم  مدرس به آقاعلياين سخن  .داند ظواهر و فاصله گرفتن از تعقل مي
منـدي از نقـل قطعـي در مباحـث      بـر بهـره  تأكيد ناديده گرفتن نقل نيست، بلكه او ضمن 

 .دانـد  كرده، جمود بر ظواهر را آفت مبحث علمي ميتأكيد رنگري از ظاهپرهيز بر  ،عقلي
داند كه خود را گرفتار جمود بر ظـواهر   فكرانشان را كساني مي اشاعره و همدليل، همين  به

انس به محسوسات و دنيا و وحشـت از دنيـاي    ،چنين چيزي أو منش .اند و متبادرات كرده
  ).92، ص2ج (همان، ديگر است

مدرس از عـالم ديگـري كـه اشـاعره در اثـر انـس بـا         آقاعليمقصود  ،دهبه نظر نگارن
زيرا  ؛نه جهان آخرت ،عالم تعقل و انديشه فلسفي است ،محسوسات از آن وحشت دارند
ذهن و انديشه انسان را در متعلقـات حسـي و خيـالي     ،آن انس با محسوسات و جمود بر

كنـد.   تعلقات عقلي جلـوگيري مـي  گيري ذهن تا آسمان عقل و سير در م و از اوجمحدود 
شان همواره به محسوسـات مشـغول   ذهنكساني را كه  اشاراتسينا در آغاز نمط چهارم  ابن

 كنـد  گرفتار در حس و وهـم معرفـي مـي    ند،دان مي شده و موجود را منحصر در محسوس
  ).2، ص3ج ،1375سينا،  ابن(

  مدرس و سازگاري آن باعقل  آقاعلينقل در انديشه 
. او در تفســير آيــات و مــدرس بــه منــابع روايــي و تفســيري عنايــت ويــژه دارد آقــاعلي

بيش  ، وليكند رجوع ميتفسيرهاي گوناگون ويل و تفسير آنها به أبرداري فلسفي در ت بهره
دانـيم   . ميمورد توجه اوست صافیاز جمله  ،از همه آثار تفسيري مالمحسن فيض كاشاني

آقاعلي مدرس در جايي كه بحث صـبغه   ،رو ازاين .عرفاني دارد يرويكرد تفسیر صـافیكه 
از اين اثر بهره برده است. او در فهم و برداشت درست از منـابع   ،گيرد مي عرفاني به خود

فراوانـي  دقت مانند روايات مربوط به معاد دشوار، ات مشكل و يفهم روا ويژه در به ،ديني
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 ،وايـات موجـب شـده در آثـار او    ايـن ر دربـاره  مل دقيق أهمين دقت و ت .گيرد به كار مي
  ).153ص ،1381، (آشتيانيدرآيد ر ياى به رشته تحر هي، مسائل عالاسفاردر حواشى  ويژه به

بـه   .داردتأكيـد  وردهاي عقل با محتوا و پيام دين امدرس همواره بر تطابق ره آقاعلي
او در  .نه هر نقلـي  ،نقل قطعي و ضروري است ،آنچه با عقل در تعارض نيست ،عقيده او

كند كه اگـر در معـاد    ميتأكيد اين نكته بر معاد و دنيا، ميان بحث معاد جسماني و تفاوت 
در  ،هاي دنيوي خـود محشـور شـود    انساني كه در دنياست با حفظ همه ويژگي ،جسماني

به دليل وجوه و ادله عقلـي  مسئله  نه آخرت، و اين ،واقع دنياي مجدد درست خواهد شد
او بـا   ،رو ازايـن  .)92، ص2ج ،1378 ،زنـوزي ( باطـل اسـت   ،نقلي و مخالفت با ضرورت

معاد جسماني مسئله  به طرح ،نظام دنيا و نظام آخرت با روش عقليميان تفاوت گذاشتن 
شـود آنچـه او از    مـي  آور يـاد  ،پردازد و پس از طرح نظر خاص خود در معاد جسماني مي

در تعـارض و   ،گويد معاد جسماني ميباره شرع دربا آنچه  ،طريق برهان اثبات كرده است
زيرا محال است شرع چيزي را بگويد كه براهين عقلي قطعي بر بطـالن آن   ؛تهافت نيستند
» علـی بطالنـه ةالقاطعـ ةجل االمام الصادق من ان یقول بما قامت البراهین العقلیـ«داللت دارد: 

  ).105، ص2جهمان، (
در مقدمـه  يان شرع و عقل اسـت كـه   به دليل همين سازگاري و عدم تهافت م آقاعلي

با عقل  كند شرع هرگز ميتأكيد  ،ستواثر ا ينكه آخر  یـاتشرح االسرار اآل يکشف االسرار ف
 ينـي ادلـه د  يـق مباحث نفس و معاد را از طر يشترب ،اساس و برهمين و تهافت ندارد يتناف

را را آورده عقل و نقل عبـارت معـروف مالصـد    ميان تهافت يو در نفاكرده است.  تبيين
 و تباً  ةیالضرور ةیقینیللمعارف ال ةان تکون احکامها مصادم یضاءالب ةالحق ةیعالشر يحاش« است:
  .)141ص ،2همان، ج( »ةللکتاب والسن ةیرمطابقغ ینهاان تکون قوان ةلفلسف

وحي و قول معصوم را منزه از مغالطه و دروغ دانسته و  ،همانند صدرالمتالهينآقاعلي 
صـدرالدين  د (كنـ  رهان عقلـي حقيقـت را اثبـات مـي    سخن معصوم همانند بمعتقد است 

آثار خود به نقـل اسـتناد    بيش از ديگر بدایع الحکمدر او  .)327، ص7ج ق،1383 ،شيرازي
مسـائلي   ،رو ازايـن كوشيده اسـت.  و استشهاد جسته و در تطبيق مطالب فلسفي با روايات 

 ،زنـوزي ( دهـد  فاد روايات تطبيـق مـي  چون عرش، فيض اقدس، فيض مقدس و... را با م
است كه سخنان معصوم  مراتب و باور در اين تطبيق و سازگاري براين  .)107ص ،1376

 .)436ص همـان، ( كه برخي از سخنان ناظر به مقام خاصي اسـت دارد مقامات و درجات 
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مراتـب  همه  ،باره به نظر آيد تفاوت و اختالفي كه ممكن است در بدو امر دراين ،بنابراين
ايـن   .بـود  اي با كالم معصوم خواهد بلكه تنها تفاوت مرتبهگيرد،  را دربرنميكالم معصوم 

بلكه پيـام   ،معناي ناسازگاري و تهافت كالم معصوم با پيام عقل نيست تفاوت نيز هرگز به
وع مو در مجاست اي از مراتب و بطني از بطون كالم معصوم  كم ناظر به مرتبه عقل دست
بينـد،   نمي عقل و نقل تعارض و تهافتميان تنها  نه آقاعليدليل به همين  .گارندبا هم ساز

 رو يـن ازا .و مسـتدل سـازد   يبرهاننيز فطرت را  مشهوداتو  يامور شهودكوشد  ميبلكه 
  ).292، ص3ج ،1378 ،همو( يمكرد يالفطره را برهان يمما محكوم سل يدگو مي

و عقل قطعي و احكام فطـري هرگـز در    مدرس نقل ضروري آقاعلياز نظر  ،بنابراين
توفيـق  مسئله  مدرس در آقاعلي ،به گفته عالمه طباطباييتعارض و تهافت با هم نيستند و 

ن يمكتـب صـدرالمتأله  روش و مسـلك مالصـدرا را پيمـوده اسـت و       ،عقل و دينميان 
برهان ان ظواهر شرع و يق مياز راه توف را است كه مباحث فلسفى حكمايي را پرورش داده

 ،مل فلسفيأگونه ت از طريق اين .از آن دسته است  كنند، و آقاعلى مدرس زنوزى ب مىيتعق
هـاى كهـن كلـده، مصـر،      ى به دست فلسفه اسالمى افتاده كه هرگز در فلسفهيد رمزهايكل
 .)70، ص1387ى، يطباطبا( ديآ ه به دست نمىيونان و اسكندري

  مدرس آقاعلياعتبار كشف و شهود از منظر 
اخالقـي   هاي انحراف ،پذيري از هواهاي نفسانياثرمالصدرا عقل را به اين دليل كه امكان 

 ،بـه همـين دليـل   و دانـد   كافي نمـي  ءدر دستيابي به حقايق اشيا ،مورد دارد و تعصبات بي
پذيرش حكمت را منوط به شرح صدر، سالمت فطرت، نور معنوي، حسن خلق، سرعت 

 ،از سوي ديگر .)7، ص6ج ،1378 ،صدرالدين شيرازي( ددان فهم همراه با ذوق كشفي مي
، 7، جهمانداند ( نمي تنهايي براي دريافت حقيقت كافي وجدان و كشف و شهود را نيز به

و  اعتبـار نـدارد   ،از نظر او  كشف و شهودي كه مؤيد به برهان نباشـد  ،رو ). ازاين362ص
انـد، جهلـه و عـوام     در پي حقيقت فلسفيهاي  برهانكساني را كه بدون توجه به  بنابراين،

  داند: صوفيه مي
انـد، مشـغول مسـاز و بـه      خود را به سخنان نابخردانه عـوام صـوفيان كـه از جـاهالن    

كننـده اسـت و پـاي     اي گمراه زيرا گفتار آنان فتنه ؛هاي منتسبين به فلسفه اعتماد نكن گفته
  ).12، ص1، جهمانلغزاند ( آدمي را از راه راست مي

و بـر  بسـنده  عادت صوفيه اين است كه تنها بر كشـف و وجـدان   شود  ر مييادآووي 
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ما بر چيزي كه برهان قطعي درباره آن اقامـه  ولي اند،  اساس آن درباره حقيقت حكم كرده
  ).303، ص8، جهمانكنيم ( هاي خود ذكر نمي در كتاب، اعتماد نكرده، آن را نشده است
 .دانـد  ينم يكاف يقتكشف حق يبرهان را براتنها  ،مدرس نيز همانند مالصدرا آقاعلي

 يكـاف  يقـت كشـف حق  يبـرا  ييتنها آن را به ، وليدهد يشهود ارزش م كشف و به نيز وا
بـر  و در بحث نحوه شـمول وجـود    یهشواهد الربوبخود بر  يقاتدر تعل ،رو ازاين .داند ينم
 اطـالق  قابليز ن يگربر موجودات د يااست  يمنحصر در حق تعال دوجو ياآ ينكهو ا ءيااش
و  یلالـدل ال یـانالکشـف و الع یهمسـتند الصـوف«: گويـد  يمكرده، انتقاد  يهقول صوفبر  ،ستا

 نيـز  اهل نظر و برهـان  ،بر عرفانافزون  آن دسته از اهل تصوف را كه سخن يو ».البرهان
  ).280-279ص ،2ج، 1378زنوزي، ( داند مي توجه يستهشا ،هستند

و همساني علم يقينـي  بر تمسك بر كشف و شهود  نيز اسفار خود بر يقهتعل در آقاعلي
ان  یاکشـفا شـهود یاانکشـاف یقینیـاعلمـا  ياخ یا اعلم« :است صحه گذاشتهبا كشف شهودي 
، 1ج همـان، ( »درجـات بعضـها فـوق بعـض یقتـهو لحق یقـهو لمعناه حق یللوجود لفظا و له معن

و  يابـد عقـل اشـراق    داند كه مي را مشروط به اين يقحقاهاي  گنجبه او وصول  ).463ص
روشـن گـردد    ينفسـان هاي  تو مجاهد يعلمهاي  رياضتبا  يرتد و بصوش ينوران  قلب

  ).  164، ص3، جهمان(
او حتي در شيوه طـرح بحـث    .صدرايي است باره كامالً دراينمدرس  آقاعليرويكرد  

پيروي كـرده  درا مالصروش از نيز  هاي عرفاني وردهاگذاري ره و انتخاب عناوين و ارزش
كه نشان دهنـده   يريتعاب ؛استبهره برده مالصدرا  ينو عناو يرموارد از تعاب ياريدر بس و

 ،ةیـو هدا ةضـالل ،ةوهـم و ازاحـ .يا تقرير و تبيين خـاص اوسـت  مسئله  رويكرد عرفاني به
 ةیعـبد ،ةیـربوب ةیعـبد ،ةیـملکوت ةثمـر ،يالهـام یعتفر ،ةیاله ةیقرق ،ةیمشرق ةحکم ،ةکشف و انار

اشـراق  ،ةیعرشـ ةحجـ ،يرمـز عرشـ ،ةیـبرهان ةکلمـ يف ةیعرفان ةیعبد ،ةیعیتفر ةکلم يف ةیانتقاد
 از اين تعبيرهاست كه نشان دهنده شـيوه او در طـرح  هاي  و ... نمونه کشف و اناره ،يیعتفر

استفاده از  ،از مالصدرا گرفته است. از سوي ديگرگمان آن را  بي اي كه ؛ شيوهاستمسئله 
ل فلسـفي قـرار   ئرپذيري و نگرش باطني و شهودي به مسـا اثتوان در اين  مي ويل را نيزتأ
شـعور و تسـبيح موجـودات    مسـئله   از جمله در ،اي از مباحث فلسفي زيرا او در پاره ؛داد

در تـأويالت خـود بيشـتر از    آقـاعلي   .)138ص ،2ج همـان، دست به تأويـل زده اسـت (  
  ).132ص، 2ج، عبدالرزاق كاشاني متأثر است (همان
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  عرفا و متكلمين
بـه شـيوه عرفـا احتـرام      ،گرچه كمتر در مباحـث عرفـاني قلـم زده اسـت    آقاعلي مدرس 

با مشـاهده   ءعنوان حكمايي كه به حقايق اشيا ااز عرفا ب مبدأ و معادگذارد. در تقريرات  مي
اقوال  به . او)258، ص3ج همان،كند ( نه با عناوين كلي ياد ميو حضوري معرفت دارند، 

در مجموع  ، وليداردفراواني توجه  تجریـدويژه خواجه نصير طوسي و شروح  هب ،متكلمان
آنـان را  آقـاعلي  پسـندد.   اي ضدعقلي است، نمي اشاعره را كه شيوه ويژه ، بهشيوه متكلمان

داند كه در اثر انس به محسوسات از ادراك حقيقـت   مي  اهل ظاهر و گرفتار جمود فكري
، متكلمـان را از رسـيدن بـه حقيقـت     التوحیـددر رساله  . او)92، ص2ج مان،ه(اند  ناتوان

، 1ج همـان، شناسـد (  نمـي » عارفون راسخون«ناتوان دانسته و معتقد است حقيقت را جز 
  ).79ص

آدميان را به عبـور از ظـواهر و    ،خود ورزي فلسفهمدرس در شيوه  آقاعليدر مجموع 
فقيت را در گرو داشـتن فطـرت ثـاني و عبـور از     اين موفراخوانده، رسيدن به مقام باطن 

سؤال و  سرّدارد، گويد كسي كه فطرت ثاني  مي آقاعلي .داند فطرت اول به فطرت ثاني مي
 قبـور مثـل مشـاهده آتـش از     ،افتد جواب در قبر و اسرار عجيبي كه در اين دنيا اتفاق مي

  نفوس شقيه را خواهد ديد.
  مؤسس يمحك ي(جدل) در روش شناس يعقل يگوو گفت

تنهـا بـراي    نـه  ،تصريح دارد كه شيوه اهل اصحاب جـدل و مباحثـه   اسفارحكيم شيراز در 
 ،صـدرالدين شـيرازي  ( اسـت   ، بلكه  ظلماتي فوق ظلماترسيدن به حقيقت كافي نيست

مناسـب در   اي يوهجـدل را شـ   ،بـه پيـروي از او   هران نيـز طحكيم  .)11، ص1ج ق،1383
در جدل  ،رو ازاين .داند مي الزم اسقاط خصم يبرا رد آن را تنهاكارب بلكه داند، نمي فلسفه
در رسـاله   .كند يم يانسپس مطالب خود را ب ،به دلخواه خصم مقرر كردهرا سخن  نخست

مقصـود از ذهـن و خـارج     گويد پس از آنكه مي ينضمن مباحث ذهن و ع یتوجود و ماه
رفتار  ،يمسخنان كه گفت ين: ازايداف يم ،بلكه دو نحوه از وجود است ،يستظرف و مكان ن
جـدال احسـن بـه     يوهگاه به ش او ،حال بااين ).78، ص3ج ،1378 ،زنوزيبا خصم است (

بيشـتر از   ،گيـري او از ايـن روش   رسد بهـره  مي به نظر .استپرداخته  يبحث فلسفطرح 
شـان  . ايگردد مدرس برمي آقاعليبه اقتضائات و نيازهاي دوره مسئله  و اين .مالصدراست

از جملـه بـه    ،در آن دورههـاي مطـرح    شـبهه بـه   ،ليف آثار فلسـفي أبر تدريس و ت افزون
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از ، از بزرگـان  يكرمـان  يمخـان مناظره او با حاج محمـد كر  .داد مي شيخيه پاسخهاي  شبهه
 ،دانـيم  مـي  كـه  چنـان  ت.اسـ  مدرس آقاعلياحسن گو و جدال و از گفت يا نمونه، شيخيه

اطالعات كـافي دربـاره موضـوع     ،دال كننده بايد جامع بودهويژگي مجادله آن است كه ج
از ايشـان   برخـورداري  دهنـده  نشـان  ،با كـريم خـان  آقاعلي مناظره و مجادله  .باشدداشته 
اين مناظره اهتمـام او را   ،از اين گذشتههاست.  ديدگاهبه در جدال احسن و احاطه  ييتوانا

 گونه تنگ نظـري از هرو پرهيز صدر  هو سع انمخالفگوي زباني و شنيدن سخن و به گفت
بر مباني فلسـفي  را توانايي و تسلط او  ،تر و از همه مهمها  شبههو ضرورت پاسخگويي به 

كرده رو  روبهجدي  يكه اين تسلط، كريم خان را با چالش طوري ؛ بهدهد مي و منطقي نشان
  است.

  اي رشته مطالعات بين
در ميــان  كــم ، دســتاي رشــته ي و بــينآقــاعلي مــدرس مطالعــات تطبيقــگرچــه در دوره 

توان او را از آغازگران اين  مي بحق ،مسلمان رونق چنداني نداشتانديشمندان و حكيمان 
پاسـخ  نيـز  گوي عقلي با كريم خان و و تسلط او بر مباحث كالمي در گفتبرشمرد. وادي 

لملـك ميـرزا   ا ، عمادالدوله بـديع كه از سوي شاهزاده قاجارهايي  شبههو حل ها  به پرسش
ـ   دهنده تسلط و تبحـر او  نشان ،مطرح شده است ، همـو ( اسـت  اي  رشـته  نيدر مطالعـات ب

مدرس با حكماي غـرب   آقاعليدر واقع عمادالدين حلقه واسط آشنايي  .)527، ص1376
دهنده مطالعـات جـدي و    هرچند نشان ،مدرس به پرسش او هاي آقاعلي پاسخ .بوده است

آغاز ورود و توجه  توان آن را مي ،شود نميشمرده فلسفه غرب عميق و تحليلي ـ انتقادي  
توانسـت در آن دوره   مـي  حكماي غرب دانسـت. ايـن توجـه   هاي  ديدگاهو ها  وردهابه ره

و باشـد  آغازي بـر گشـايش افقـي تـازه در مطالعـات تحليلـي ـ انتقـادي فلسـفه غـرب           
قـرار نگرفـت،   د مورد توجه ج تنها به سفانه نهأمت ، وليوردهاي ارزشمندي داشته باشدهار

  بعد به انفعال در برابر حكمت غرب انجاميد.هاي  كه در دوره
  ها ديگر ويژگي

  الف) آقاعلي مدرس و پيشينيان
ايـران   حكيمـان و انديشـمندان  توجه به ميراث فكري و فلسـفي  آقاعلي،  هاياز امتياز

ر ذاتيـات را بـه   جـواز تشـكيك د  مسـئله   او .اسـت  »خسـروانيين « ،باستان و به تعبيـر او 
بـه حكمـت يونـان     ،از ايـن  . افزون)282، ص3ج ،1378 ،همو( دهد مي خسروانين نسب
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، افالطـون، ارسـطو و ديگـر حكمـاي يونـان      و حكماي رواقي و انباذقلس، سقراطباستان 
 . نيـز )101، ص2، جهمانداند ( پيشينيان را در دانايي بر خود مقدم مي ،توجه جدي داشته

 ، 2ج همـان، كند ( ياد مي »الفيلسوف االعظم«و از ارسطو به  »فالطون الهيا«از افالطون به 
و  .)484، ص2همـان، ج او از برخي قدما مانند رواقيـين ( هاي  نقل حال، عين در .)316ص

همانند بيشتر حكماي اسالمي طوري  ،انباذقلس مستند نيست و نگرش او به قدماي يونان
صـراحت انبـاذقلس را    او بـه  .داند مي ن و شاگردان انبيااست كه آنان را تربيت يافته پيامبرا

همين نگـرش   ).247، ص1، جهمان( كند و عباراتي نيز از او نقل مي داند مي شاگرد لقمان
و همواره به توجيه كالم و تصحيح سـخنان آنـان   نكند آنان را نفي هاي  ديدگاهشده سبب 

گويد سخني كه به او دربـاره عـدم    مي ذيمقراطيسدرباره  بدایع الحکـمكه در  چنانبپردازد؛ 
 .ن او اجل از آن است كه چنين سـخناني گفتـه باشـد   أدرست نيست و ش ،دهند مي نسبت
درسـتي هـم ترجمـه     اند يا اگر به درستي ترجمه نكرده يا مترجمان سخنان او را به ،بنابراين

  ).  408ص ،1376 ،همو( بلكه بايد به رمز حمل شود ،توان آن را رد كرد ، نميكرده باشند
  ب) آقاعلي مدرس و حكماي معاصر او  

گي  هاي معاصران خويش است. اين ويژ توجه به انديشه ،مدرس هاي آقاعلي گيژاز وي
وردهاي اتنهـا بـه دسـت    او در طرح مسائل فلسفي و عقلي نه .رنگ است در ديگر حكما كم

الصـدرا و ...  سي، ميردامـاد، م سينا، بهمنيار، خواجه طو ، مانند ارسطو، فارابي، ابنپيشينيان
وردهاي حكماي معاصر يا نزديك به عصر خود را نيـز همـواره مـد    توجه دارد، بلكه رها

الـدين   . مالنعيم طالقاني، محمدجعفر الهيجـي، مالاحمـد يـزدي، جمـال    دهد مي نظر قرار
الحكما، ميرزا حسـن نـوري،   اي معروف به مصطفي  مصطفي قمشهخوانساري، آخوند مال

... برخـي از  دكاني، مالرضا تبريزي وهادي سبزواري، مالعبداهللا زنوزي، فاضل ارالحاج م
مدرس افكار آنان را  آقاعليمعاصر و نزديك به عصر او هستند كه حكيمان و انديشمندان 

 نقد كرده است. ،اي موارد آثار خود تحليل و در پاره در

و در دارد او بـا قـدما فـرق     معاصر يا نزديك به عصرانديشمندان نحوه برخورد او با 
گاهي بخش بسيار زيادي از سخنان خود را بـه پاسـخ و نقـد     .بسياري موارد نقادانه است

رضا تبريزي هاي انتقادي او بر مال تحليل ،ميان دراين .دهد خاص اختصاص ميانديشمندي 
بر تحليل  اسفاراو بر هاي  از تعليقفراواني كه بخش  طوري به ؛و فاضل اردكاني بيشتر است

، ولــي و نقــد ســخنان اردكــاني و تبريــزي و دفــاع از مالصــدرا اختصــاص يافتــه اســت
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دهـد.   مـي  ويژه پيشينيان موضع انتقادي كمتري از خـود نشـان   هب ،ديگر حكمادرخصوص 
بـدایع در  .كنـد  از او با عظمت يـاد مـي   مالصدرا احترام خاصي قائل است و هموارهبراي 
حكمـا معظمـين و عمـده فالسـفه مكـرمين صـدرالحكماء و        قدوه«با عنوان از او  الحکـم

ـ  از آخوند محمد .)197، صهمان( نام برده است »لهينأالمت عنوان ااسماعيل واحد العـين ب
عنوان بـا هـادي سـبزواري   و از حاج مال )172، ص2، ج1378همو، ( »البارع من المتألهین«
 ).175ص، 2جهمـان،  ( يـاد كـرده اسـت    »لـه أوحيد عصر و فريد دهر و حكيم عارف مت«

فلسـفي  هـاي   دهد او در پژوهش مي بررسي و نقل و تحليل آثار معاصران و پيشينيان نشان
  تتبع بوده است.بسيار با بهره گرفته و فراواني خود از منابع 

  ج) نوآوري جديد به كمك روش صدرايي
 .اسـت پرداختـه  ارزشـمندي  هـاي   او در قالب روش حكمـت صـدرايي بـه نـوآوري    

از  .دانستنو توان در چارچوب حكمت صدرايي و تقريرهاي  مي او را بيشترهاي  نوآوري
اصالت وجـود و ماهيـت انجـام    مسئله  كارهاي ارزشمند او تحرير محل نزاع است كه در

در مباحـث مهمـي    ،بر نوآوري در نحـوه تقريـر   . افزون)210، ص1376، هموداده است (
وجود رابط و تفاوت آن با وجـود محمـولي و   مانند معاد جسماني، تقسيم قضايا و تحليل 

تقابـل عـدم و    نـه و عنوان مصداق تقابل سلب و ايجـاب   بهتقابل فقر و غنا  رابطي، تبيين
و تقسـيم حركـت    ،حركـت عقلـي و حركـت خـارجي     قسـمِ  حركت بر دو ، تقسيمملكه

)، فرق بين بـرزخ شـرع   465، ص3، ج1378همو، ( دو قسم ايجابي و جوهري بهخارجي 
تقسيم اراده به اراده ذاتـي و فعلـي بـا اسـتفاده از      و )507ص، 3ج(همان،  رزخ وجودو ب

او بـرخالف   ،بر اينافزون ) نوآوري كرده است. 512ص، 3ج(همان، روايت امام رضا 
و... تنها بـه   ةساع، صراط، او كبر امالصدرا در مسائلي مانند معناي نفخ صور، قيامت صغر

و طـرح بحـث   بسنده  صافیويژه از  به ،ت و شواهدي از تفاسيربيان شواهد روايي از روايا
  .)699-698، ص1(همان، ج كرده است

  د) شيوه نگارش
مدرس يكنواخت نيست. گاه در يك رساله بخشي از مطالـب را   آقاعليشيوه نگارش 

اي موارد خالصه مطالب نوشته  در پاره و به عربي و بخشي ديگر را به فارسي نوشته است
اي كه او در بيان و تحليل  شيوه حال، درعينفارسي نيز بيان كرده است. را به ربي شده به ع

فارسـي او روان  هاي  نوشته، در مقايسه با و انتقال مسائل فلسفي به زبان عربي اختيار كرده
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مـدرس در شـرح و    آقاعليكه باورند اين  كه برخي بر طوري ؛ بهدقيق است حال درعينو 
سـهولت مبـانى     بـه از خود مالصـدرا بهتـر عمـل كـرده و      ،مالصدراانتقال مطالب فلسفي 

 او اصـوالً  ).296ص ،آشتياني مقدمه ،1362، فيض كاشاني( است  ر نمودهيصدرا را تقرمال
ـ در مقام تحر ـ ر مباحـث و تقر ي صـات،  ير معضـالت و غـور در مباحـث و تعقـل در عو    ي
صـدرا گـاه در مباحـث    ). آقـاعلي هماننـد مال  209، ص1381 ،آشـتياني ت (قدرتمندتر اس

 ،1ج ،همـان )، اجماع عقال (290، ص1، ج1378 زنوزي،فلسفي و عقلي به اجماع مليين (
)، 67، ص3، جهمــان)، خــرق اجمــاع (95و  94ص، 1ج همــان،)، اتفــاق همــه (196ص

) 87ص، 3ج) و موروث فالسفه نيست (همان، 88ص، 3ج، همانمشهور در السنه حكما (
سك به موارد يادشده روش درستي در مباحث عقلي نيست و استناد كرده است. گرچه تم

فراواني از اين طريـق  او در موارد ولي واقع وجه مميز بين مباحث عقلي و نقلي است،  در
ـ   ،گذشت كه چناناست. پرداخته يد مدعاي خود نيز به اثبات يا تأي ويـژه   هنوشـتارهاي او ب

تمركز بـيش از حـد او بـر شـرح يـا      ولي دارد، نوشتارهاي عربي او استحكام ادبي خوبي 
مـثالً در تعليقـه    .اسـت كرده جامعيت شرح و حواشي او را دچار تزلزل  ،خاص اي تعليقه

سـخنان او بـر حاشـيه سـبزواري      ،الوجـود اسـت   اسفار در موقف اول كه بحث از واجب
 ؛كه در مباحث قبل از آن بر روي تعليقه اردكاني متمركز اسـت  است؛ درحاليتمركز يافته 

طور مسـتقيم نـاظر    هو باست نقد سخنان اردكاني  ،كه حتي بخش عمده مطالب او طوري به
بر اقوال مالصدرا نيست، و ضرورتي به اين حد از تمركز بر حواشي اردكـاني و تبريـزي   

است كه روش  شواهد الربوبیـه، تعليقه بر آقاعليترين تعليقه  شود. بهترين و جامع نمي ديده
  . دارد بيشتريعايت شده و در مقايسه با ديگر تعليقات، استواري ر فلسفي در آن بيشتر

كرده بسنده كوتاه و حتي به ذكر ضمير  يها تنها به بيان مدرس در بسياري از تعليقه آقاعلي
ه نوشتن مطالـب  بو به همراه اهتمام داد  ميكار ارزشمندي انجام  ،موارداي  در پاره ، ولياست

بـا  پرداخـت.   مـي نيـز  هـا   به تدريس و تصحيح و مقابله نسخه ،نهافلسفي و تعليقه و تحشيه آ
هـاي   شـود او بيشـتر نسـخه    خوبي روشـن مـي   به اسفار،ويژه تعليقات بر  به ،به آثار او همراجع
 مـدرس بـه شـمار    آقاعليهمين امر از عوامل موفقيت  .ها را ديده و بررسي كرده است كتاب
 يم مدرس زنـوز يحك يت آقاعليموفق« شود: افت ميچيزي كه در معاصران او كمتر ي ؛آيد مي

س مستمر و ارائه آراء بـه پژوهشـگران متعـدد حـوزه     يهمان تدر ،شينسبت به معاصران خو
  .)161ص، 2- 2ج ،1375 ،(جوادي آملي »باشد ياصفهان، تهران و... م يرسم
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 ؛داده استقرار ه يحكمت متعال يمدافع توانمند مباناو را ها  همين امور و ديگر ويژگي
ن ياز بـراه  ير برخيز در تقريو ن ،از فروعِ مترتّب بر اصول آن ينكه در استنباط برخيچه ا

گرچه او با همه توان علمي  .)158ص، 2-2ج همان،(آنها از اجتهاد كامل برخوردار است 
 ن حكمـت و فلسـفه  ااز دست مخالفـ  ،كرد خود از حكمت متعاليه و تفكر فلسفي دفاع مي

جهـل و   نويسد: من در زماني هستم كه اهل اين زمان بر مي سبیل الرشادرساله  ناليد در مي
مكـابرين بـر حكمـت جحـد     انـد.   ردانگـ حكمت روي غفلت تصالح دارند و از معرفت و

شـان از نـور حكمـت دچـار وحشـت      كننـد؛ زيـرا طبيعت   دين آن را منع ميكنند و معان مي
كـه زكـام زده از بـوي     آنچنـان  ؛از داردهايشان از روشنايي حكمت اشمئز شود و قريحه مي

 خفاش از ديدن نور خورشيد وحشت دارد. هاي  چشم كه چنانخوش گل بي زار است و آن

  نتيجه
از آثار خود به نقد و نفـي روش صـدرايي نپرداختـه و روش     كدام هيچآقاعلي مدرس در 

وش او را همـان  توان ر مي رو، . ازاينخود پيشنهاد نكرده استورزي  فلسفهخاصي نيز در 
ي قدري از مالصدرا فاصـله  ت موردي و جزئصور به ،حال روش مالصدرا دانست. درعين

 ،اوبـاور  تفاوت روش طرح بحث معاد جسماني از اين قبيل است. به مسئله گرفته است. 
، جز با كنار گذاشـتن  و كاربرد روش عقلي در فلسفهدارد عقل و روش عقلي منزلتي واال 

منـدي   بر بهرهدر كنار تأكيد پذير نيست. او  يي از جمود بر ظواهر امكانگرايي و جداظاهر
كرده، جمود بـر ظـواهر را   تأكيد از ظاهرنگري پرهيز از نقل قطعي در مباحث فلسفي، بر 

 ويـل و تفسـير آيـات و روايـات    أبرداري فلسفي در ت داند و در بهره آفت مبحث علمي مي
  .خواند  فرامي دقت زيادبه امعان نظر  و مانند روايات مربوط به معاد پيچيده، 

او در تحليـل و   يها از ديگر ويژگي ،وردهاي عقل با محتوا و پيام دينابر تطابق رهتأكيد 
افـزون  داند، و  او نقل قطعي و ضروري را در تعارض با نقل نمي .استنباط مباحث عقلي است

بر اين  كند، قيقت را اثبات ميرهان عقلي حسخن معصوم همانند ببر اين حقيقت كه تأكيد بر 
در تطبيق و سازگاري سـخنان معصـوم بايـد بـه مراتـب و مقامـات و درجـات        نظر است كه 

 ،تعارض و اختالفي كه ممكن است در بدو امـر بـه نظـر آيـد     ،بنابراين .سخنانشان توجه كرد
  ود.ب اي خواهد شامل همه مراتب كالم معصوم نيست، بلكه تنها تفاوت مرتبه

امور شهودي و مشـهودات فطـرت   كوشد  ميعلي در روش فلسفي آقا ،ي ديگراز سو 
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هـاي   گـنج وصـول بـه    ،انتقاد از برخـي صـوفيه  در كنار او  .و مستدل سازدكند را برهاني 
علمـي و   هـاي  نورانيت دل و داشتن بصيرت با رياضت  حقايق را مشروط به اشراق عقل،

  داند. نفساني مي هاي مجاهدت
اشـاعره را كـه   ويژه  آنان، بهدر مجموع شيوه  ، وليمتكلمان توجه دارد آقاعلي به اقوال

دانـد   مـي   پسندد. او آنان را اهل ظاهر و گرفتار جمود فكري اي ضدعقلي است، نمي شيوه
ورزي  فلسـفه روش  ،اوبـاور  . به اند ناتوان از ادراك حقيقت ،كه در اثر انس به محسوسات

بور از ظواهر و رسيدن به مقـام بـاطن يـاري دهـد. او     عدر بايد طوري باشد كه آدميان را 
دانـد، بلكـه     تنها براي رسـيدن بـه حقيقـت كـافي نمـي      همچنين شيوه اصحاب جدل را نه

 ؛انـد د اين روش را در فلسـفه شايسـته نمـي    و پيروي ازشمارد  برمي  ظلماتي فوق ظلمات
  داند. حال جدال احسن را براي اسقاط خصم الزم مي درعين

مطالعات تطبيقي نيز توجه داشت و اين نوع ورود به  در روش مباحث خود به آقاعلي
حكماي غـرب  هاي  ديدگاهوردها و هاتوان آغاز ورود و توجه به ر مطالعات فلسفي را مي

ايـران باسـتان و   انديشمندان به  ميراث عقلي و فلسفي  ،له فلسفيئاو در طرح مسدانست. 
اين روش  .داند فلسفي را از آنان مي يل و آرائمسا خسروانيين عنايت داشته، ريشه برخي

دهد. از ديگـر   له را در طول تاريخ فلسفه نشان ميئتوجه به سير تطور تاريخي يك مس ،او
هـاي معاصـران    توجـه بـه انديشـه    ،علي مـدرس هاي طرح مسئله در آقا ها و روش يويژگ

شدت به افكار پيشينيان  هرنگ است. البته او ب گي در ديگر حكما كم خويش است. اين ويژ
شيوه برخورد او با  .ولي نحوه برخورد او با قدما و معاصران متفاوت است ،نيز توجه دارد

در بسـياري مـوارد روش انتقـادي و نقادانـه      ،معاصر يا نزديك به عصر خـود انديشمندان 
دهـد و هماننـد مالصـدرا     پيشينيان انتقاد كمتري از خود نشان ميولي درخصوص است، 

   همواره درصدد توجيه كالم آنان است.
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