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 ساله از فترتی دویست گیری حکمت صدرایی پسقاجاریه در اوجنقش 

 1غالمحسین خدری 

اسدت هده  ر مرهدنن حکیمدا    ،هپس از گذشت چهار سد تثبیت جریان غالب حکمت متعالیه    :چکیده
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Abstract: The stabilization of the dominance of Hekmat Motalei after the passage of 

four centuries is owed to the sages who, in the context of the political and social 

circumstances of Qajar era, were able to discern the bright and dark aspects of this 

comprehensive school on the Qur'an and reasoning on the one hand, and theology and 

mysticism on the other hand. There was a need for a time span of two hundred years 

from Mola Sadra’s death to the emergence of his true follower, Akhond Mola Ali Ibne 

Jamshid Mazandarani Noori Isfahani (death: 1246 AH) so that the prominent mystical 

consequences of Sadra’s school of philosophical thought can be fully understood. 

Akhond Mola Ali Isfahani was a previous student of Agha Mohammad-e Bidabaddi 

(death: 1198 AH) and an outstanding instructor of rational knowledge and mystical 

principles. During this time, Isfahani’s outstanding mystical thoughts step by step 

become known in Sabzevar, Tehran, Qom philosophical schools. This paper, using 

historical analysis method, investigates the role of the Shiite clergy, the support and 

interest of the Qajar kings in the dissemination of intellectual knowledge and preparation 

of the cultural-political context in this period, as well as the familiarity with the era of 

Enlightenment in the modern West in prosperity of this school of after a period of 

stagnation. This was accomplished by the wise sages, generation after generation, and 

finally reached its utmost maturity and growth. 

Keywords: Hekmat Motalei, stagnation (“Fetrat” period), social and Political 

conditions, Mola Ali Noori. 
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 مقدمه
فلسرفه و انراایی رریرانی نرو در بررای راهرا  دوران صفویه بستری مناسب و شایسته  

تررین متفکرران فلسرفی عرالم شیرایی ای رملره بزر صارالمتألهین    توسط  حکمت
نه تنهرا اشت که  در پی دهای فلسفی رهان اسالم  حویهدر  ق(  1050)متوفای  اسالمی  

کره   نبودنیز  اشت، بلکه به دالیل فراوان حکمتی التقاطی  ود ناای بر خصبغه و سابقه
ای نراهموون و نامتاران  صورت آمیزه  به  های گوناگون فلسفیدر آن صرفاً مشرب

ه باشنا، بلکره ر کنار هم نهاده شاهای پراکناۀ فکری، دای اطالعات مختلف و روش
هضرم تمرامی ایررن  راگیرری وپر  ای ف ای شریراییت آن اسرت کره مالصرارحقیقر
و پر  ای   یش هوب کرردها، آنها را در بوتر  ههرن و یرمیر خروها و مکتبمشرب

 آنها، مکترب و شراهراهی خلر  و تهذیب ، گزینش و سراناام ترکیبتحلیل، پاالیش
یر  ای اررزای   چینش هر  دستواهی ودرون  تالئمی  بر برخورداری اکرد که عالوه  

های رایرا و آرای ای بره انایشرهدر مروارد گسرترده  اص خرویش،رایواه خآن در  
 ؛ابتکاری و بکر دست یافت که محصول سیر و سلوک علمی و عملی وی بروده اسرت

ناپیراای ی هراوحی و هویااگر گوشه  بطونتوان آن را تررمان راستین  مکتبی که می
یاری ای ابتکرارش توانسرت بسرفت. وی برا ابرااو و  شریعت ناب و اصیل در نظر گر

السالم( را در چارچوب برراهین ن )علیهمارف ژرف آیات الهی و روایات معصوممعا
 و ای ابهام خارج کنا. یدعقلی روشن سا

ل و المناهرم صْرع بروادی آملی به تعبیر فکر نو و طرح بایع  هموارهگفتنی است  
یز برا ته است و سهولت ستآن در تعم  وی نهف  لااال است. صعوبت ادراکاهم سْه ل

: 1۳۸6  ،آملی  روادی)  س نبودن و پشتوان  شهرت نااشتن تعبیه شاه استآن، در مأنو
چهرار ۀ  سریطر  برا وررودصرارالمتألهین    هایافکار و انایشره. بر همین اساس،  ( 2۳7
مبرانی اسرتوار    با اقبال موارره نشرا. ورروددر آغای پیاایش خویش، کامالً  اشقرنی
بتوان که ای بسا  پ  ای دوران دویست ساله  )درونی مسائل در آن  و هماهنوی    فلسفی

  در حکمرت و فلسرف  حکما و فیلسروفان  (،نامیاحکمت متعالیه  آن را دوران فترت  
، برود  نهراده  بنیران  بنیادی را کره ویرا بر آن داشت تا پا رای پای او نهنا و    اسالمی
و   هراپیرایره،  هراشریوه  ا بیشرتر درارت خرویش رو نوآوری و مهر  نابخشبحکام  است

صرورت بنیرادین و   باایت و سرآغایی ایرن امرر بره  .ببناناکار  به  های میراثشآرایه



 1401 پاییز / 54شمارة   / چهاردهم، سال لعات تاریخ اسالمطام 30

ق( حکریم، 1246ی  ابن رمشیا نوری ماینرارانی )متوفرعلی  اساسی توسط حکیم مال
 حکریم بیراآبادیشراگردان    زدهم قمرری و ایو سری   مارس ساۀ دوایدهم  فیلسوف و

گرچره پریش ای او بزرگرانی چرون مرال صرادق ؛ صرورت گرفرتق(  11۹۸متوفرای  )
 یاردستانی، مال نعیما طالقانی و آقا محما بیاآبادی و برخری دیورر ای اکرابر بره آرا

 ثیر پذیرفته بودنا.أت صارالمتألهین توره کرده و ای وی
 ان یناگانی )ماننا توره دربار قارارنوری عالوه بر اقتضائات فرهنوی دور  حکیم

(، بره لحرا  غیرره  به علوم عقلی، حضور در اصفهان که دارالعلم آن رویگرار برود و
 مرتتوانسرت حکهی را کسب کرد که با اتکا بره آن  های فردی خود رایواویژگی

 یمان  خرود و پر  غالب فلسفی نتیاه آن را رریان اه کنا و درمتعالیه را احیا و ین
 ای آن قرار دها.

را تاری  کرد و به تربیرت شراگردان  حاود هفتاد سال کتب صارای شیرایی  وی
اد و قرارت او با فکر نقّهمچنین  رد.  عمیقی تألیف ک  بسیاری پرداخت و کتب فلسفی

 ؛سرر و صرورت دهرا  ی مرحروم آخونرااش توانست بره مبرانفطری  تعااد و نبوغاس
و فلسفه صرفاً به تحقیر    های فلسفی پ  ای او، اساتیا حکمتحویهکه در  طوری  به

شر  ست. بیدر مبانی صارالمتألهین پرداختنا و تا عصر ما نیز این رویه ادامه یافته ا
ا حکمرت   درخرت تنومنرای نبود، اینرنین فیلسوف بررستهایل چببی  اگر ورود

در پر    سلسله رنبان حکمت متعالیهسرو شخصیت علمی  نشست  متعالیه به بار نمی
 مانا.تاریکی غبار گذر یمان، مبهم و ناشناخته می

تمراعی و فرهنوری منظور تحق  این هراف الیم اسرت شررایط و موقعیرت ار  به
، مرورد اسرتته  داشرفکری  و تنف     ناگی کردوری در آن یای را که حکیم نرامعه
ای اساسراً است که هیچ انایشه  این  نوارناه  باور  ییرا  ؛و واکاوی قرار دهیم  یبایخوان
تصادم و برخورد در حتی  و یابا، بلکه در تعامل و تبادالتظهور و بروی نمی  در خأل
یط الیم و بسرتر ان و شرراه امکتحول متقابل میان آن افکار است کای و سیر  انایشه

گریرزی  ،ین اساسهمبر  .دشوناب مهیا می   سی  ی  انایشأو تکوین  مناسب برای ت
و رابط  میان علما و دانشرمناان برا   تحوالت فکری دورۀ صفویه تا قارار  نااریم که
است )پ  ای سقوط حکومت   ه دورۀ فترتکه موسوم ب  را  ایدوره  ویژه، بهحکومت

مرورد   ،ترا پرا گررفتن حکومرت قاراریره(   فرای و نشیب و نسبتاً قارتمنا صفویه  پر
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قرار دهیم تا در این راستا بتوانیم موقعیت و شرایط فرهنوری را کره   اوشبررسی و ک
را بررای همچنین بسترهای الیم    است و  های حکیم نوری شکل گرفتهانایشه    در آن
در دوره ر اصرفهان  یل شراگردان وی دهای تاری  و تحصراناایی حلقهیل و راهتشک
 .، بشناسیمکردفراهم اریه  قار

کره   باشریممیایرن پرسرش  پاسخ به تاریخی به دنبالدر این تحقی  با روش تحلیل 
، چوونره توانسرت حاود دویسرت سرالهو فترت  وقفه  ی   صارایی پ  ای    حکمت

نروری  مرال علریخلرف راسرتینش  و  اآبادی و شاگرد  کنناگانش حکیم بی توسط احیا
 مهیرا شران شررایطبا توره بره    تشیعتفکران  فی مفلس   در ساحت انایش  ،اینارانیم

رایواه رفیرع   ،به واسطه موارهه با غرب مارن در دوره قاراریه  فرهنوی-ارتماعی
  .و مستمری بیایا

علرل و عوامرل رۀ  ابرانراکی در  نوشرتارهای  بایا گفتاین تحقی      پیشین   در مورد 
ای و در برخری  شراه    کمت متعالیه منتشرشناسی حبحتی آسی   اناایی وسی  و راهأت

گری و اخبرراری  تسررلط انایشرر ،فلسررفه سررنتی ۀو سرریطرنفرروه  بررهمقرراالت ایررن 
 شراهاشاره  رربعلی تبریزی مال، تقابل و تعریات مکتب فلسفی حکیم گراییحایث
امرا در   ،اناهاین رریان حکمی هکر کرد  رکودو  را ای مهم ترین عوامل توقف    و آنان

و درنوری مرل أو تتورره نشراه فرهنوی و   سیاسی  خیای به رریانات تاریهیچ مقاله
 است. اش نشاهرریانات سیاسی حاکم در باینمایی  دربارۀ
و نقرش  فرهنوری و سیاسری رامعرههرای  موقعیت  فراهم شران  بر این باوریم که 

قل خودبنیراد بر آشنایی با فرهنگ عهای مبتنی  ستاوردخصوص دهب  ،حاکمان قاراریه
در کنار نبروغ فیلسروفان و ارتباطات فکری و فرهنوی ی برا این عصرغرب مارن در  

 باشنا. ترین ارکان این مهمای اساسی ان توانمی اسالمی حکیمان

 تا قاجاریه( و علمای شیعی )از سقوط صفویه  شیعه
سی و ارتمراعی و دورۀ رایا یناگی سیا آغایو  تشکیل اولین حکومت ملی در ایران

قر  شرا. ایرن عشرری محبا حکومت صفوی و اعالم رسمیت مذهب شیع  اثنی  دینی،
ت و پیونا و همبستوی عمی  ملری ملتی متحا و قارتمنا ساخ  تحوالت ای مردم ایران

خود ارتماعی  م ایران که هویت ملی و شخصیت  اساس مذهب تشیع ایااد شا. مردبر
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، خود را در قارت حکرومتی کره نابود سب کردهد دینی و مذهب تشیع کرا ای اعتقا
و برر ایرن اسراس،   ناکردبه نام ملت و شریعت شکل گرفته بود، شری  احساس می

و در برابر مهارمان و دشرمنان مرذهب و معطوف  های خود را به حکومت  حمایت
  ا.دنکرحساس مسئولیت میحکومت، ا

کم شرا. شراهان یاسری حرانظرام س  برنراۀ  و راه  عیت، مبنای مشروشریعت و دین 
کوشریانا و در ایرن الهی می  ترویج دین و حاکمیت شریعت و قانون  به منظور  صفوی
ورییانا. دعوت ای علمای شیع  به تقویت دانشمناان و علمای دینی مبادرت می  هاف

ین وره ای سیاست دولرت شا، اهایی که به آنان میا و احترامهربل عامل و حمایت
همچنرین اعرالم   و  دها. مامروو ایرن عوامرل و شررایطنشان می  بیخو  صفوی را به

ای العرادهقارت و اقتاار فوق  ،اسالمسیادت و انتساب خاناان صفوی به رسول گرامی  
ای را ختار متمرکرز و تقریبراً مطلقرهتوان سابرای حکومت صفوی پایا آورد که می

 .ای آن تصویر کردبر
برا  مورب شا سلسل  صفویه یاسی، اقتصادی، مذهبی و نظامی س   مل با گذر یمان، عوا 

  رعفریران، )   و دچرار یوال شرود   ود ر برسروی افرول    ، به ورود دوام حیات دویست ساله 
،  حسرین سلطان رس شاه لوحی، عیاشی و ترکفایتی، ساده بی   ، میان این  در    . ( 1212/ ۳  : 1۳7۹
ربره    وی   1«، بره قرول رکروسینسرکی رود.  به شمار می   ترین عوامل سقوط صفویه ای مهم 

مانرا و بره لرذات    نحوی مبتالی شرب شراب شا که بالکلیه ای تنظیم امور خرود برای 
ر مارال ،  ها و مطرب و رقاص د ها و سایناه ایناه ها و نو شهوانی مشغول شا. خوانناه 

را به ررال دولت سفارش نمود و یمرام حکومرت بره   محفل آراسته؛ امور دولت خود 
ح  ای باطل تمیرز نیافرت؛ همره بره هروای   دست ررال دولت افتاد و ظالم ای مظلوم و 
  یرزی الراین نیر قطب.  ( 24:  1۳64)کروسینسکی،    نف  خود، هر چنا خواستنا، کردنا« 

  . کررد ان  اویراو را خاطرنشر  صفویه نوشت و خرابی  ای به دربار ق( نامه 117۳ی ا )متوف 
: رعریض  فقیر که به دربرار سرلطنت رسریاه، پر  ای مطالعر   کرده است او خود بیان  

 

س وهجیی   اگیخد الاخف صم ی ب د عه هایفیا غا   عفلف ل  ؤثف دگ  از  ب،ّن( 1756-1675)کد  لز ی دا عفلسین  اد  1
های سییط آ    اه ل دللت  ظیم صم ی ل سییال ۀن( دگ ایفا  زنوود عفد ل خ د شاهو دلگ 1725 ا  1707) از   سال
  (۸:  1364و  عفلسین کد) ب د
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ما هم خرود بره عرالوۀ    است در کار    فتن  افاغنه   که راست است رواب مرقوم فرموده  
ها  [ در انرارون ایرم نی امر کرده ایم ]یع رکی دعایی کرده قاغن فرموده ا ا ت   دولتی تاارک  
را ال الره اال ا  بخواننرا صرباحاً و مسراءً در  رال و نساء سادات موسروی نخرود که ر 

خورانیم ای براطن اررااد  خاا می   فراهم کرده به کل خل    ا  آش معتبری شاء کارنا إن 
خواهی  ت ای رنراب شرما ملرتم  دعرا هسرتیم کره دولر ا موسویه دفع بال خواهرا شر

 . ( 1۳77/ ۳  : 1۳7۹)رعفریان،   « نیست ییاده یحمتی    ایا فرموده 
گستاخ شرونا و شرااعت و دلیرری  ها برای حمله به ایرانعاقبت آن شا که افغان

های مرریی ایرران آنها تحت فرماناهی به نام رمحمود« باعث شا که ابتاا بره اسرتان
ران ولیه، دلورم و مصمم و متحا تا قلرب ایرهای ااناایی کننا و پ  ای پیروییتسد

هزار پیش آمانا و امر به رایی رسیا که امپراتوری بزر  صرفوی بره دسرت چنرا
 را(.همان، همان)  کردسقوط   افغان

 ق(1142-1135)  دورۀ افاغنه

تررین  مذهب، برزر  ی های سرن فغان و پیرویی ا   ین حس سلطان سقوط اصفهان در یمان شاه 
و مرکرز علمری آن، یعنری    و ادب و روحانیت شیعه  که به رامع  علم آسیبی بود  لطمه و 

دارالعلم اصفهان که سالیان سال دارالسلطنه نیز بود، وارد شا. فتن  افغان سبب شا شریرایۀ  
محاصرۀ اصفهان و قبرل و    یمان   شود. در مشرق ای هم گسیخته  رالعلم  ا د ع علمی و  این مام 

غ رفرای  یا به تیر  و   دنا کر و دانشمناان یا به مر  طبیعی فوت    بعا ای آن، رمعی ای علما 
سربایان افغان شربت شهادت نوشیانا. رمعی کثیر ای اهل علم نیز ترک خانه و کاشرانه  

ای  ای بره شرهره ه نت کردنرا و عرا و ک سر  ت اطرراف در دها   و رالی وطن کردنا. برخی 
ای  منتظرره ییرا با فتن  غیر   1، دنا کر مقاسه مهاررت    و بعضی نیز به اعتاب   نا رفت دوردست  

نتیا  آن آشیان  علمری آنران بهرم خرورد و ای آنارا کره سردسرت   رو شانا که در روبه 
 

 د(و خانوا    ال  حمو اعمل اصییم اند کمای بزگگ عه سبط ل شاوفد  یفدا اد ب   سیو ا مو  ا ،د )از  فخانوا   ی  1
طباطبییاید  ۀ ،ی،یی   ۀ(و س، ،لم ائلا  اضیگب  ) وگ  ا ه ل یو ب ب اند(و خانوا   یف اب المعالد طباطباید ) و صا 

)از ا طا  شیخ زاهو ویانیید(و خانییوا  (و شیخ  حمو ،د  زین   حمو  و  ا ه بحفالع، ن  بفل فد )ا طا   یف سیو
 نوباشیی  دها خانوا   ،مد دیپف از این دسییته  ،مییا  ل دس  نظیف(نعیما طالطاند ) کیم  حطق ل دانشمنو  ا ع عم   ا
  (۸0-79 :13۸2 زادسوعفباسد)
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م رمرال  ا نرفرهنرگ بره  محمرود( در خرامت مررادی بری   مهارمان سنی متعصب )سلطان 
دنا. مال یعفران قترل شریعه و اسریر  کر شیع خودداری ن « بود، آنان ای انهاام آثار ت یعفران 

  دانسرت می ل شریعیان را مبراح و آیار نمرودنش را ثرواب عظریم  کردنش را وارب و اموا 
   . ( 1۸۸:  1۳۸2)آصف،  
ااد کمی تنا، تعشان سکونت دای آن همه فقیه و فیلسوف و دانشمنا که در اصفها 

بردنرا. طرالب علروم و مریسرر    بها که آنان نیز در گوش  انزوا و غربت  باقی مانان
سی و نه مشوقی و نره امنیتری طور کلی متفرق شانا؛ ییرا دیور نه مارّبه  دانشاویان

 کره-صرفهان  ق( که خود در محاصرۀ چنا ماه  ا11۸0ی  ا)متوف  بود. حزین الهیای
ق 11۳5  حررمل مدر آن شهر بروده اسرت و در او  -بودق. اناام گرفته  11۳4سال  ر  د

ل بیررون ( ای آن شهر با لبراس مبراّصفهان به دست افاغنه)پانزده روی قبل ای سقوط ا
آما، به تفصیل این واقع  دردناک را شرح داده و نوشته اسرت: رمامرالً بعرا ای سره 

افت . تنقیص یآن مصر اعظم..سختی کشیا و مأکوالت در  هب  ر محصورانچهار ماه کا
ی ران به سالمت کردنا. کمتر کس. و افاغنه بر کسی ابقا نمیرفته نایاب شا..و رفته  

هرر روی  رفرتکرار مری چون اکثر اغذیر  نامناسرب بره  شهرو در    باشابیرون برده  
آن   طبقره. و ای هرر  ..شاناک میاله  گشتهشمار به اورام و امراض مبتال  رماعتی بی

در آن حادثره درگذشرتنا   اشررافاکابر و  مناان و مستعاان و افایل و  ر ای هنرمقاا
السرریر   رویگاری گذشت که عرالم  احوالدر آن    منکه حساب آن خاای دانا و بر  

  2 و 1«............باان آگاه است  

 

انوو اشاگس عفدس است عییه از حه از دنیا گهتهو  ن از اهاضل ل ا یا  اصم ا  عه  یش از  ادثه ل دگ    سان زین به چن  1
 حمییو  بییادیو  یی ال   اندو  یف  حمییوبا ف خییا   ن اصمسااالصالح شیخاهنویو  یف  حمو   یفزا  بواهلل  انو:    م،ه
اندو   ال وی ۀالوین   ین ه  یو   ال  مزا سیو گضا   ندو  یفزا عمالی(و  یفزا دالدو  یفز)هاضل هنو  اصم اند

  (210-20۸و  200-199 :1375)دلاندو    ج، د( ل   ال  حمو طد طب د  ۀ حموگضا )خ،ف  ا 

 ییی   عانییت هیید  کییا    معت ا هیید ز ییا  ل تلّمت ییا: »تومته اسچنین   خ د  اگبعینخ ا  ید نیز دگ  ا یل  ماس   ا  2
 مغصوبةةل هفلج المؤ نییا   هدرةهیه  -السنّةل بالکتا  المحفّن سمک ا  -ل د اء المؤ نین  کدرةالضمائف هیه  البصائف ل  

 مسوةةةهیه  بةةمنهاأللالد ل عانت األ  ال ل   -الةررةن  الکفا   لهبنبیه ل  -،ّه   ا ، م ال  الکفرة الفجرة  بأیما   مملبکةهیه  
 ییفج ؛ ز ییا  هییفج متالصقة متراکمةل سحائب ال م ن ل الغم ن هیه  ةمتالطمهیه  مّباجة،م ل بحاگ تن اع الظ  مأسبرة

ن ثا ب ل یه ذههیف   خفّ  اآلثاگو  ضطف  األخباگو  حت ی األخطاگو  ش ّش األهکاگو  خت،ف ال،ّیلو  ت، ّ  الن اگ ال ی 
- ،یید زلییل؛ هأصیی،ح س  بخ،لو تل ل متم  ،یه لد  هإ   ثف م هیهل هذس  الد ل ذلک  ا  ال یطیف هیه هکف صائب! نمّطت ا
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 ( خران ینراریمک  متکودورۀ ح  نییع  ،ق11۸0حاود سال  )انعکاس این غارتوری  
الهیات شرح  ق( دیا. وی در  120۹ی  ا)متوف  1مال مهای نراقی  ای ایهدر نوشتتوان  را می
انرا و : ر... دانشمناان به اطراف یمین پراکناه و ناپایرا شراهنوشته استخود    2شفای

نرا اخود مانراهآنان که بر رای  ست و  ا  اهوارد نیام  انآنهایی که بر سر  چه مصیبت
ریرزان خرود بره اعتکراف برا اشر بررای خرود برگزیراه و  های گمنرامی را  گوشه
هرای شود و ملرخریزه چیزی یافت نمیهاشان رز خاک و سنگدر خانه  اناپرداخته
ه آنکر  رهرانرونا. سوگنا به پروردگار نظام کامل  ها دست به عصا راه میآن خانه

ل ما اگر در چنرین یمرانی یاران ساب  و گذشتوان فای  آوردهون  را ای عام بیر  رودو
گشتنا و گرفتنا همچون ما به خشکی انایشه دچار میری  و دوران تیره قرار میتا

 .( 5:  1۳۸4 )محق ، «ماناان بای نمینام و نشانی ای آن

 در ایران متحک ارۀبستری مناسب برای رونق دوب؛ ظهور قاجاریه
که برا سرقوط سلسرل  صرفویه در سرال   ومی در ایرانهای قسال کشمکش  76پ  ای  
آقامحمراخان استثنای دورۀ کوتاه نادری، سرراناام بره همرت    به  ،ق. آغای شا11۳5
 ط نرامرامی مت تانسربار دیور در ایران ی  دولت مرکزی تشکیل شا که تو  قارار

 یر فرمان خود آورد. یران )امرویی( را یا
گرذاری خرود  محماخان در یمان تراج کته که آقا من بیان این ن سر ران ملکم ی 

شمشیری را که در مقبرۀ شاه صفی اردبیلی )بانی خاناان سرلطنت صرفویه( تبررک  
  ن ا ر یره در ا فوی ت صرای اوایرل دولر  : رچون شیعه گفته است شاه بود بر کمر بست،  

شریر مفهروم برود کره بایرا در تقویرت و  ت یافته بود، ای بستن این شم و تقوی رواج  
قامحمراخان  آ   . (6۳۸/ 2  : 1۳۸0  )ملکرم،   کرار رود«   ایرن طایفره بره   مذهبحمایت  

گسراری را  مری   ، شرا اش تررک نمی نمرای و رویه ،  کرد ظواهر مذهبی را رعایت می 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

→ 

 سییخنا  ییا از نطییل  گلضییا   صییا ب (1/115 :[ ییابد] خ ان اگیو) «مص،حینإ ّ ال،ّه ال یضیع ت ف ال  -گ مکم ال،ّه
 ،یییه   الّذین تدگع ا ذلک الز ا  ل   بک شاهوا و   ا ف تضعاف ذلک النطل  ن  عمّفینا    ل: »تسس اهف  دخ ا  یدو  

 « عظمد إلد اآل و عما نفاس بالعیا ال  الداهةةالکبفی ل    الباقعةإصب ا   ن  ،ک  محربسة حاّ   بطاء خفا  تعثف

  ب دس است ال هط ای بزگگ شیعه ل  تأثف از  اصوگ لی از  کما  1

 خ اهو ب د   ق11۸0ولد سال و  هسالپد ن شتسد  اوف هفض عنیم عه نفا د این شفح گا دگ   2
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االسرالم  شیخ   ( یریحی ای طال سراخت و و )   رت علی حض   گاه و کرد و برای بار ممنو 
فرستاد تا بر طالکاری گنبا حررم آن حضررت نظرارت داشرته    را به ناف اصفهان  
 . (۸2  : 1۳6۹  )الوار،   باشا 

 : ربا اهل شریعت به احترام و رأفت ییستیگفته استسر ران ملکم در این یمینه  
رچره ی و هر نیمه شرب اگدکرت  وقای بر  نم  یشهالظاهر مقاس بود. همخود نیز علی

ملکرم، )  بود برخاستی و بره عبرادت پرداختری«در عرض روی یحمات بسیار کشیاه  
1۳۸0  :2/6۳۸ ). 

: رچرون  نوشرته اسرت   کررده، که بعضی حکایات غریب ای وی نقرل    یکی ای مؤلفان 
  ترا  را ای شرهر بیررون ببرنرا الفور نعرش خان برادرش را کشت حکم کرد فی رعفرقلی 

ری  ناارد خالف نشود. برا ود که ی  شب او را بیشتر نواه ده ب خور   ن رآ ق   به می که  قس 
های الحرادآمیز بخواهرا  به این نوو مسرخرگی   انسان   مشکل است بتوان اعتقاد کرد که 
 . ( 647/ 2: 1۳۸0)ملکم،  خود را یا دیوران را فریب باها« 

 محمدخانآقا یستدودانش
 ؛دوسرتی وی اسرت، دانرشنقرل شراه  خانمورد آقامحمرا  دره  ک  ایای نکات ویژه

کررده اسرت ای او با عنوان رماتها السرالطین« یراد    رستم التواریخطوری که مؤلف  به
گررذاران دو خرالف بنیانیره بررقارار   گرذار سلسرلوی بنیان.  ( 467:  1۳۸2  )آصف،

ای دیوررر در تعامررل بررا علمررا و مذهررب تشرریع در پیررش هریو، شسلسرله سرلف
ی هنررروام . وشررای هویررراا گرررذاری ونمرررود آن در مراسرررم تاجگرفرررت کررره 

بلکرره برا پرذیرفتن  ،را برر سرر ننهررادگرذاری خرود در تهرران تراج پرر نرادری تاج
صفرروی و   تلطن سرر  طبیعرری   شمشریر شراهانه صفروی، حکومرت خرود را دنبالرر

 ،سیاسرت آنران در حمایرت ای تشریع اعرالم کررد )کاظمرری موسرروی  ۀارررا کننرا
به ارتبراط  ،دین و دولت در ایران در دوره قارارحاما الوار در کتاب  (.21۳:  1۳76
حسین ماینارانی و میرریا خان قارار ای علما ای رمله مال محمامحمات آقاو حمای
وی   نیزبره لحرا  شرخصیتی  (  7۸:  1۳6۹الوار،  )است    اشاره کردهعلی بهبهانی  محما

بره دیانرت به ههن را   کرد که نشان و گواهی ای تعلر  خاطرر شرایاچنان رفتار می
این مویروو را ثابرت هایی که  ی رمله نشانها  .( 14:  1۳76کرروان،  کنا )پامتبادر می
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الفاصلره پر  ای ب  اشنرایهره ررت کی نخسرتین پادشراهی اساین است که و  کنامی
 (.204 :1۳76 شرا )کاظمری موسروی،  منتقلکشرته شران بره عتبرات  

خران قاررار، آمرا و شراهای یائریررن در همین راستاست که ای عهرا آقامحمرا 
عتبرات فزونری یافرت و طبیعترا ایرن رونرا ارتبراط علمرای سرا کرن در عتبررات بره  

کررد نتیاه آنکره در گرایررش ان تقویرت مریدر ایررهرا را ن آنیرااو پیرروان و مر
ثیرگررذار بررود. أهررا تعهرا قاررار و بالمرآل مهارررت آنعلمرا بره ایرران اوایرل  
توانسرت نویررا دولترری یرره میرای بنیانورذار قاراریکردهباینسران اقاامرات و رو

 .دها  تشریع مذهرب  همطررای و همسرنگ صفویره را در حمایرت ای

 ی شیعهمحمدخان با علماارتباط آقا
و قبل ای به قارت رسیان قاراریره، قرارت و اعتبرار روحانیرت   صفویه  سقوط  پ  ای 
گذاری )دو سرال و انرای(، هرم  های پ  ای تاج در سال  رنگ شاه بود. آقامحماخان کم 
ریهرا، همرواره در  داخرل م   قرارت در سرکوب مراعیان  برای  و هم  یی  گشا ر رای کشو ب 

سربب ویرع شخصری شراه و   در دورۀ حکومت وی بره  ، در نتیاه   یز بود و رنگ و ست 
  عرین  شرایط حکومت او، ارتباط بین علما و امور دولت و سلطنت محاود بود، امرا در 

   2، علی بهبهررانی محمررا   1، ی ی بررا علمررایی چررون وحیررا بهبهرران حررال در مررورد ارتبرراط و 
 

 فین هط ا ل اص لین شیییعه و از بزگگ«ل یو ب ب انى»به     عفلف  ق(1205-1117)  ب ب انى حموبا فبن  حمو اعمل    1
انو  از  م،ه یا  ل  فبیت وفلهى  جت و  بفّزو لی گا  ،طب به »استاد الکل« عفدساخباگ  اد سبب شک ت دب د عه به  

 و  ییاج  ییا یی انینصا ب عتا     الغطاءو  یفزا تب الطاسم  مىفالع، نو شیخ  عمف عاشفى بحشاوفدا  لیو سیو   و
 یییفزا   ییوى  وسوال االحجوةفلف بییه (و سیو  حمییوبا ف شییمتى اصییم انى  عیی گیاض  وى نفا ىو سیو  ،ى )صا ب 
 طو ییۀ  :بییه پفیوبن لینو  دگ   گد اب دسل سیو  ح ن ا ف ى   (الکرامة متاح    صا بش یوى  ش وىو سیو   اد )

 به چاپ گسیوس است   ق1419دگ سال  ندالمجود ال  یو الب ب ا  العالمة ؤس ۀ عه دگ  م   سط   الفقهةةالفسائل 

 ییف  دگ  شیییعه تنمّییذ  گ ییالدل اصیی لد و هطیییه «عف انشییاهد»بییه  فعفل  ق(1216-1144  ا  حمو ،د ب ب اند )  2
ومتییۀ نائییل   ییو ل بییه  ا ت ادبه دگ ۀ  ب، غ دگ الا   وب د ند ب ال یو باگشو  هفزنو  لی عه استدلازدهم ل سیزدهم 

 ا   یی  د ل  ا ثاگ هفلال دگ  یا   نکفد    ا  حمو ،د دگ بیشتف  ، ن ل هن    بحّف داشت یو ط،هفوز از ع د  شخ د
سیییو  ،یید  ل  ن ا ییه بحفالع،یی اشییاگس عییفد ل  السونة الهداةة سّنة طا ع المضلو خیفا یه دگ ابطال طفیطۀ ص هیه ل   به

ال بییا  ۀی ل و ییتفد ییو  ۀ باگز   حمو ،د موس ش ف    ا  انو   ب دس  ال( از شاوفدا   گیاض الم ائلصا ب  طباطباید )
شییو  انتطییاد شییوس اسییت    ییا ا مییو ب ب ییاند )هفزنییو   ییا   بییه  الاز    هابع  تصیی هدگ  ن  به همین دلیل  ؛ص هیه است

بییه گشییتۀ   -خانییوا  ب ب ییاند اسییت ۀال ل  ذعف ۀسمفنا عه -  ف   اال  ال دگل  مصی  حمو ،د( شفح  وگش گا به
 ت گسیوس اس به چاپ 1373عه این اثف دگ  مو   سط انتشاگا  انصاگیا  دگ سال  گدس حفیف دگ ل
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   ۳مطالبی نقل شاه است.   2بن میریا مظفر علی و میریا محما   1قمی میریای  
ون انی روحرا تبراط بررای ابتاا ظرفیت برقراری ا  شود که حکومت قارارمعلوم می

 شاها آنیم که علمای شیعه  شاهلیدر دوران فتحع  ؛ بر همین اساساسترا داشته    یعهش
چنرین امرری  که پ  ای سرقوط صرفویهدرحالی  کردنا؛به رایواهی رفیع دست پیاا  
خ رعفر شاه خود را ای رانب شی حعلیه فتت کرف  یشرا پناسابقه نااشت و امر تا با

 دانست.منصوب به حکومت می 4کاشف الغطاء
 

از شییاوفدا    « یییفزاى  مییى»ل    «ق  مییىق(  عفلف به » حط1231-1150بن  حمو  ن  یانى )زا اب الطاسم یف  1
  یی انین ییفین  ییألیف ال اسییت    م ل  ف  ن ل یو ب ب ییانى بیی دس   ین خ ان اگى ) وّ صا ب گلضا (  سیو   بفّز

 بییادیو بنپفیو به:  ع،م  بیب  لی عفلف است  دگ   گد    نیز   انین  ب  یفزاى صابه    دلیلهمین    است ل به  االص ل
  53-13/51:  141۸  سبحاندو  ؛6۸-6/71  :1374  وگّس  بفیزیو  ؛3/919-911  :1337

 کمییتسییا   ق( از شاوفدا    ا  حمییو بیییو بادی ل از  وگّ  119۸ی  ا) ت ه  بن  یفزا  ظمف اصم اند یفزا  حمو ،د  2
دا  لی  یییفزا ابییفاهیم شییاوفاز  م،ییه     گلدشییماگ  یید  ل از زاهوا  ل  اگها  دلگا  زنویه بییه  االشفاق ل عتب  فهاند

ف لاگث : »دیپیی عییفدس اسییتانو   بوالفزاق دنب،د از لی چنین یییاد  ب دس  ایعب دگ هنپد ل  ا  صطمد  مشهو  ع،باسد
 ع هطاهت نعماند ل   ائل  کمای ی نییاند  یییفزا  حمییو ،د بیین  ا  نم اند ائز ان اع هضایل    س،ماندل    ب ذگی  زهو

 فاسم ن ک ل  ط ا   النا  ا ه بیو بادی ب د ل دگ ا فاض از زخاگف دنیا ل    ۀعه از  ا ذ  اصم اندنا  ظمف    ال   ف  ن
؛ 423 -422: 13۸2؛  صییفو 147:  13۸2زادسو دعفباسیی  (؛1/160 :1350)دنب،یید ) متیی  (و ا مو اگدبی،د گا ثییاند« 

  70-69: 13۸3؛ عب دگ هنپدو  11:  1317ع،باسدو  

 ف ند گا عییه بییه خییط  یییفزای  ف شاسب اند نطل شوس است عه از طفبه  ف  ن ل یو ب   خا     ا حمواگاددگ   گد    3
  ذع گ گا نپذیفهت لی  ف  البته  ی  ف  ن ب ب اند هفستادنو؛ل بفا نودئین عف بفیزی ن شته شوس ب دو با   اهفا   ز

  ا  حمو ،د ب ب اند نیییز  یی گد هفدلس الت اگیخ(  ؛ به نطل از 1/277:  13۸5 مو    ،میه) معد از  ژلهشپفا    زۀ  
هییفا قو ب ب اند گا بییه  یییش خیی د 1205سال    گ  دگ   فاعه هنپان ا ا ت دط گی  ب د؛ به  تفان   ا حموخا   ا اگا 

  ا حموخا  با  یفزا  حمو ،د بیین  ۀگابط   گد(  دگ 2/563: 1337  بادیوخ انو  ا نزدش دگس بخ انو ) ع،م  بیب
 حمییوخا  ای گا بییفای   ا یفزای  مد نا ه عهاست ومته شوس   همچنین   545  :1309 نا و   یفزا  ظمف بنپفیو به:  

ستم دستپاس  ک  تد است ل  ف  ن  یفزای  مد بعو از  مکف   اگش نا هو شکایت  فدن از ظ،م لنپ  ۀزیانپ  عهته  نپاش
ا   صیییبت ل : »دگ هف دن زاغیی ومته ب دعه دگ ابتوای نا ه  چنا ؛  نحصف دگ  فض  ال به شاس دان تگا  ب یاگو چاگس  

 یین  شییمعسیی زن چیی   دگ  یانه  یید  ل  ن  گلا فلانهل همه دگ دلگ  ن     معاز هف س  دگ این خفابه بف وفدن     حنت
اهد دگ هکف  ا بت عاگ خیی د وفیییا  ل دگ ل و  فلاز ن ا د  از ل  ن ا بعو از یأس از  ن ل بخت خ د دگ   ۀواهد با ن  

داد از  طت ل شو     پییا  ل عفد از خفابد  شیا  ل دیپفی خبف  دیکد هفیاد  د  سفوفدا این  صایب    ۀ جز چاگ
خفاشیونو از هتییک نییا  س ل ا سییف.  یییال  بعییو از  مکییف ل ه  د چ فس  د ا  ال ب اثاث ل از ن وتنشی   دا معد ش

  هییفویدهمال ل همای همییت ل ا بییال   « )طباطبییاش باز بد ۀب،نو ای ۀدیو دگ  فض  ال به سایحصف ب یاگ چاگس گا  ن
   ( 239 :13۸2 اییز 

العادس  اهفی ب دس ل عتا   عییفلف ق( از شاوفدا  ل یو ب ب اند ل هطیه ه ق122۸ای ه ت ) عاشف الغطاءشیخ  عمف    4
الغطییاء  یین  ب مییا   عاشییفعتییا   ۀلیو بنپفیو بییه:  طو یی  ۀاست  دگ   گد زنووینا   طاءعشف الغال دگ هطه به نان  

  الغفاء  عةالشرة
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رعفر کبیر را به دربرار خواسرت  مرحوم شیخ ]شاهفتحعلی[السلطنه: رگفت  عین  به
را   غطراءشرف الک  ترابک  داد و  هشیخ اررای  خواست و مرحوم  و ارایۀ نیابت سلطنت
ترو را معرزول   کنریور تخطی  ررۀ شرو انمودنا اگر ای احکام مقبرای او نوشت و فر

 حضرت معصومه  ]به ییارت[مکرر    ]شاهفتحعلی[  شیخکنم و بعا ای تشریف بردنِ  می
تکلیرف ای مرحروم میرریا ابوالقاسرم قمری )صراحب قروانین(  کسرب ]ه  [مشرف شا

و   1ااهاحوم حاج سیا محما مد و مرلما بوع  ۀرایم به اهکردنا و رنگ روس  می
 کنریم«ودنا که مسامحه کنی تو را عرزل و تکفیرر مریرمف  2مرحوم مال احما نراقی

 .( 707-۹/70۳  السلطنه،روینام  خاطرات عین)

 اهمیت قاجاریه در نشر معارف عقلی
ای دوره شراهلیعحتت فن حکومراترا دور  طور که اشاره شا، ای سرقوط صرفویههمان
بره نرام  ای هکر نرام یکری ای حکمراپ   ۳«گوبینوکنت دو ر. بود رتالطم برای ایرانپ

که: ر... او نیز شاگردان ییادی تربیرت کررد و برا  کرده استاشاره    4نوری،  محماعلی
 

سیییو  ا یییه ل از شییاوفدا   ییوگشاى ا م ، اهیفاز  ش «و جاهو» عفلف به  ق(  1242-11۸0)  سیو  حمو طباطبایى  1
 النجوةةال سائل إلى دگ هطهو  المناهل ست:( ل از اسا یو شیخ انصاگى ب دس است  از  ثاگ الگیاض ،د طباطبائد )صا ب  

دلن ایییفا  ل   ۀهییاى دلگ نگ  ۀ ستان    لی دگدگ هطه  المصابیحو  االص ل   عالمو  اشیه بف   ا ع الم ائلدگ اص ل هطهو  
 :141۸ وطبطا  المط اء مبسبعةحاندو سب) ها  ض گ یاهتداد ل خ د نیز دگ  ب هگا  ها  ،یه گلس اد   اى  هت   گلسو
13/494-493  

عاشییا  بیشییتف   لی دگ اسییت  مییفیۀ سیییزدهم ا ا یه سو یق( از ا اظم  ،ما ل هط ا1245-11۸5 ا ا مو نفا ى )  2
ز انى ل دگ انییو  هجییف  عییفد بییفاى  کمیییل دگلس بییه نجییفسپا    لخت      ، ن گا نزد  وگش  ا   وى نفا ى  

ند و  بزگوییاوفدییی ل به عاشا  بفوشت ل  ف ع استمادس ب یاگى از  ،مای     صف   شو ائز    ى گا ،م   فین  فا ب الى
از ال گلایییت (  هةوةةال  بضوةالر  صییا بو شییمیع  ییا ،طى )( ل سیو  حمیی  کاسبصا ب  چ   شیخ  ف ضى انصاگى )

 ( 117-13/115  :141۸  وسبحاند) است ل   ائو االیان  السعةدة  عفاج  والشةعة  تنو   انو  از  ثاگ  عفلف لیعفدس

 ت لو شو  لی دلگا   حصیل   هطد نواشییتو للیید بییه  ییاگیخ ل ادبیییا    دگ هفان ه   ن1۸16عنت دل و بین  دگ سال    3
های شف د گا    خییت ل بعییوها دگ  ییاگیا بییه به س ئیا گهت ل دگ  نجا زبا   ن1۸31سال  د  و بین  دگنو ب   ها 

سییبب  نا شییو ل بییهخیی اس(  شیی )سیاسییتمواگ  زادی  «  ع لیییل» ا اینکه با    ؛نپاگی  فداختنوود ل گلزنا هن ی   ۀ فه
 سییال  ن ا  عاگداگ ل باگ دیپییف از به  ن1۸5۸  ا 1۸55الس دلستد با لی به لزاگ  ا  گ خاگ ه گاس یاهت  ال یک باگ از

ایفاند ن شت عییه  ۀ ا عباگۀ یاهت ل چنو عتا    م دگ   ض گ ن ا  لزیف ختاگ هفان ه دگ ایفا     به   ن1۸62 ا    1۸61
ی ان شییتهو  سییه سییال دگ  سیییاو  های  سیایدداستا و  د ذاهب ل ه، مه دگ  سیای لسط  از:  ستا  فخد از  ن ا  باگ ب
  (106-105:  13۸3بزگوم فیو )  ن  دگوذشت1۸۸2سال    لی دگغیفس ل ایفا   لضعیت ا تما د ۀباگگد

 بادی است  گی شاوفد  کیم بیوم ن غیف از  کی  لی  4
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موخرت، شرماری بره شراگردان خرود آیبومات  لعمو    تی داشرتبح  هاینکه در فلسف
دست نیاورد ییرا در این یمران نیرز ماننرا یمران مغرول ت خود به  ای ای یحمانتیاه
گرفتار بحرانی شا و با اینکه کمتر صامه دیا و مرات آن هرم طرول نکشریا   فلسفه

 رجموهرج  رها بر صفویه، ایران دچاتوییح آنکه پ  ای تسلط افغان  .دچار وقفه شا
 شرار برهاف شاهظامی و استباادی کامل نادرت نکومشا و بعا هم ح ناامنی  آشوب و  و

و  های داخلری برروی کررد و ینایرهمیان آما و پ  ای او هم تشرناات و کشرمکش
قاراریه متوالیاً روی کار آمانا و خالصه آنکه در آخر قرن اخیرر کسری بره علروم 

آن هوق و و بزرگران ایرران هرم  الطین  شت و سراانهی  فه تورسعالیه و مخصوصاً فل
امرا در دوران   ،( ۸0:  1۳2۸)گوبینرو،    علوم پشرتیبانی کننرا«فرصت را نااشتنا که ای  

شاه اویاو دگرگون شا و بنرا بره گرواهی تراریخ، فتحعلیخصوص در دورۀ  به  قارار
های برر ایرن و شواداد  یم  ننشاعالقه    علوم عقلی  ویژهبهدربار قارار به علوم دینی و  

آنهاست که ای حکمرای عصرر خرود   ن سؤاالت فلسفیدارد که ای رمل  آ  امر ورود
 1نا.بود  دهکرپاسخ آنها را درخواست  

نوشته شاه یا به امرر   کتب حکمی که به نام شاهان و شاهزادگان و ویرای قارار
 نو اهرل معرفرت و همری   شاهان قارار با حکمراقات  و مال  2هامدرآنوارش    ان بهآن

 ۳امر است.این  ، ای دیور شواها بر آناندادن به    طور اهمیت
پرداخت و گاهی مزایرایی را میدر راستای این امر به تأسی  ماارس    دربار قارار

قا ن بهو  کردهبه علوم عقلی تصریح   شاهعلیق  فتحالعبر    . گوبینوکرداعطا می  آنانبه  
)ای   شاه در درس مال عباا  ینوییکه ارمالش آن است که فتحعلی  پرداختهرریانی  

ی ای خرداده و بررای بر وینوری( شرکت کرده و های  ممترایی بره   شاگردان حکیم
 

،ک از   ییا  ،یید المعبییویاز شیخ ا مییو ا  ییائدو سییؤاال   شاسم ن گیو سؤاال  هتحع،داز  کی  خا سؤاال    ا حمو  1
 نو د سبزلاگیو همه شاهو بف این  و ایشاس از  ا  کیم ل سؤال ناصفالوین

 )از  ییا معییا  ال یییهلل الخا اند  نتخب و  ان اگ  ،یه)از  کیم ن گی(و    االسال حجةهای    ا  از عتا  د  وبفای نم نه  2
یا اطفاهیییا   ن ییا   ن ا به دگخ است شاها   ا اگ ۀهم  هع  د)از  ا د سبزلاگی( یاد عف  اسفاگ الحکم بواهلل زن زی( ل  

  است  ن شته شوس

بییه  تبییا   ) عفلف به  صطمد الحکمییاء(  ایال   سط  ا  صطمد  مشه  ۀ ناز  س ب دلصیت عفد  خا   ا اگ  ا حمو  3
 و گی ل شیخ ا مو ا  ائد ل نیییز بفخیید از شییاوفدا   کیییم نیی گیکیم ن   بهشاس     ه هتحع،د    الیا   مل ش د

 به  کماست   لیاگاد    نشا  دهنوۀ دیپفا   ل زیزن    بادیو  ا  بواهلل اننو  ا ابفاهیم نجم
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 .( ۸۳-۸2: 1۳2۸گوبینو ،  )  بودده کرمستمری مقرر    یوخوب   ناداگرش
دوران نیز در آثار خرود بره تعریرف و تمایرا ای شراهان و   حکمای آنبرخی ای  

 .خالی ای لطف نیست  آنانسخنان    برخیانا که در این یمینه نقل  شاهزادگان پرداخته
 شراهه درخواسرت فتحعلین را برکره آ-  الهیره  تعراملقامر   مدر    مال عباا  ینویی

ملر   امرممالر  رقراب   اعظرمشاهنشراه    عرالم: رقبلر   گفته اسرتچنین    -نواشته
گسرتر شرهریار صاحبقران خرایو عراالت  قهرمان یمان سلطان  العامالعرب و  ملوک
ین اهی کره درگراه آسرمان رراهش سرالطهنششا  مه اسالپادشا  مانأ اور ملارپرعیت

اسرالم   پاسبانش خواقین رویگار را کعب  نااترهان را قبل  حارات و آستان فل   
پناه که در عها دولت ابا پیوناش مراسم شریعت غررّا و مئرآثر ملرت بیضرا بره اوج 

رفرت و ن معطالبرا  یرمایر  برر  نیرهرف یقی اکمال رسیاه و انوار علوم حقیقیره و معر
علوم عقلیه و صناعات   اشباهرهالفت  مان سلطنت قاهرۀ خبیاه است. در یحقیقت تا

رهرت حروادز یمران و نامسراعای   عملیه و احادیث نبویه و احکام شرعیه که بره
ای در اقطار و اکنراف عرالم به مرتبه  بودنادوران روی به اناراس و انطماس گذاشته  

بسری فضرالی نامراار و علمرای   دهکاهکه ای هر  بل  بلاههر  ت که ای  سه ایافتر  اانتش
و معرفت و در منابر دعوت و   در یوایای حکمت  اقتاارمقاار و فقهای صاحب  عالی  

بعضی به تعلریم معرالم دینیره و   اناگرفتهموعظت و در ماال  فتوا و حکومت قرار  
ی فرعیه و رمعری بره قضایا  اررای  و  هرعی حکام شامعارف یقینیه و برخی به ترویج  
الراوام بره اش علیآئیننا. مال  بهشتاه مشغولاظهار مواعظ دینیه و نصایح اخروی

هکر معضالت مسائل الهیه و مشکالت مقاصا کالمیه و معظمرات مطالرب نقلیره و 
 .( 5-4: 1۳61 )ینویی، «.....موشح و مزین است  هفقهی احکام 

:  اسرت گفته  هکر کرده و    فتحعلی شاه  دربارۀ ی اف بلنا ص و ا  ه رلی ار و ان وی در مقام  
ابواب فتوحات معارف و    یزدانی ر... دائمًا به رذبات توفیقات ربانی و تالیات تأییاات  

در کشف اسرار شریعت غرراء و فهرم غروام  و    گشوده حقای  بر عرش بلناپای  قلبش  
با علمای   ( به را و اهتمام و الثناء   ة التحة   م یه ل ع های )   مشکالت احادیث و اخبار ائم  

بره تحصریل حقرای     فرمروده در آن ابرواب مباحثره و مرذاکره    ناماار و فضالی  اخیار  
معارف و کشف غوام  احادیث اشرتغال دارنرا و بره ایرن رهرت مصرنفات بسریار و  

  انرا. ه و گرفت فرر   را   شمار ای فنون علوم تصنیف و تألیف اطراف و اقطار عرالم مؤلفات بی 
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و در کشرف رمروی   ه فروینرا چراغی اسرت  غوام  مشکالت و ی  در حل  الح  هر 
و   مثبرت انوار علوم و معارف ،  در صفحات اوراق هر ی    درخشناه آفتابی است    دقای  

 . ( 50-4۹:  1۳71)ینویی،   « ....... در لمعات ابواب هر ی  اسرار معانی و حقای  مارج 
مقتضای  که: ر... دائماً به کرده استاره  ( اشهشایعلحتفنا  )فریه  اشوی در مورد علی
تحصیل معارف حقیقیه و معالم دینیه و کشف غروام  و مشرکالت   رالولا سر أبیه«

 1.( 65،)همو، همان  انا«مایل و راغب تمامشات   عشریه بهاحادیث ائم  اثنی
بره علروم   رق  قاررالت بر عالدال  هاست ک  بیانات ینویی خود ای بهترین شواهای

های کره گفترهورود نراارد و دلیلی   داردترویج علوم عقلی    عقلی و نقش مهم آنها در
  .است الهی خارج  حکیموی را حمل بر تمل  کنیم که ای شأن این 

 رهودایرن  رعاصرر ایرران اسرت. دهای مهم تراریخ میکی ای سلسلهقاراریه    سلسله
تررین مهمثیرگرذار برود. ای أیکری برر دیورری تیران رخ داد کره همی در اتحوالت م
ست. بای شان ایران با دیور کشورهای دنیا  میان  ی این دوره، برقراری رابطهرخاادها

د ییرادی برا مفهروم درهای ایران به روی دنیا و ارتباط با آنها سبب شا ایران تا حاو
برود امکانرات دلیل خروی ایلیراتی و ن  هرارها باقه  چر. اگدوش  آشنا  مارنیته و تااد

را پیراا اما فرصت آشنایی با آن    ،ا به معنای اصلی آن درک کننامارنیته ر  نتوانستنا
اقتصادی و فکرری -گسترش چشمویر مناسبات سیاسی، ارتماعی  ،دوره  در این  .کردنا
 شکسرت  تسراخواناهای مرای پیا مارندار با غرب . آشنایی دامنهیمشاهارا با غرب 

دوم    نفکری ای نیمرهرای روشربرود. رریان  روسیه  شمالی   ن در رنگ با همسایایرا
سر برآوردنا. غرب   نوینهای فرهنوی و اقتصادی با غرب  قرن نویدهم در اثر مراوده

ای بود که ایرانیان شناخت عمیقی ای آن نااشتنا. نرخ باالی بیسروادی مرردم نو پایاه
 فت. رغرب به شمار میبنیادهای اصلی ی آنان ا ناآگاهی لعل  ییکی ا  ،در این دوره

  بسریار محراود برود   رب و مارنیتره غالبرًاغ ای    مسلمانان   درک  شته است و ن  یرسپاسی م 
واردات   امرا در کنرار  ، تاارت با غررب گسرترش پیراا کررد  در این دوران  . ( 1۳: 1۳۸6) 

ارر  یران من تصادی ا ق ا     ع س به تو   این تحوالت   ، گسترش تاارت   صنعتی به کشور و   ۀ فرآورد 
 

  یفزا عفدس استل  باس اسش،د(  وح ب یاگ ب،نوی از هتحعالملوةبفها  ) االسان حجة ۀدگ  طو  نیز کیم ن گی خ د    1
 ( 50و  هما )
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  گاییورسرکی، شرکل نورفرت ) یرران ا  در داری به شکل مارن آن سرمایه   ، در نتیاه   . نشا 
های حکومتی و روشرنفکران کره برا سرایماناهی ارترش،  برخی شخصیت   . ( 11۹:  1۳74
های نظرری و عملری در غررب آشرنا  اوری، آمرویش و پررورش و دیورر عرصره علوم، فّن

یران و ایااد ی  دولرت و  ا ماناگی  لبه بر عقبرای غ ایی ب ه ه ا ر   ن ا ه عنو ب شانا، به آنها  می 
تقایرای محراود شران قرارت   نوریستنا و گروهری نیرومنا می ( citizenry)  ن شهروناا 
نا که اوج آن به نهضرتی تبرایل  کرد مطرح می  -الووهای غربی  بیشتر بر پایه - سلطنت را 

 .ا می ا ا ش( ان 612۸-12۸5)   م 71۹0-61۹0شا که به قانون اساسی 

 گیرینتیجه
گرذار مکترب انبنی   سر  وؤی مر  مالصارای شریرایی ما ابایحاود دویست سال  

سرینا و اشرراق الخطراب دو رریران فلسرفی مشراء ابن  فصل-فلسفی حکمت متعالیه  
مرال علری نروری اصرفهانی فیلسوفی چرون    گذشت تامیدر عالم اسالمی    -سهروردی

در بستر  -اراریهدوره ق  حکمی در  وی  فسف فلرااعاوبه مع-شاگرد حکیم بیاآبادی  
و مهاور این رریان حکمی را مطرح ه، متروک  ی اصفهان ابعاد ناشناختمکتب فلسف

توانست بره  ،شاه در اوج قارت حاکمان صفویه فضای فرهنوی و ارتماعی مهیا  .ناک
 ،یهواما با افول دولت صف  ،مکتب فلسفی اصفهان را رقم بزناتکوین  های  خوبی یمینه

آن   ،هرای متفراوت گردیرا و در نتیارههبرا انویز  های متعرادکومترفتار حگ  انریا
و آشرنایی و  قاراریره. اسرتقرار حکومرت باره ای هرم پاشریاهیمنه و قارت به ی 

توانست در بستر تفکر شریعی در این دوره  ،رانبه با فرهنگ غرب مارنۀ چنامراود
فلسرفی و حکمری در   ایهرظامن  جیترو  ینی ودرا برای استقرار عالمان    های الیمیمینه
سرایی بسرتر فرهنوری، و ایرن آماده  کنرا؛  فرراهم، تهران، سربزوار و قرزوین  اناصفه

 بررای  تأثیرگرذارملره عوامرل  ای ر  لره،أدر کنار نبوغ حکیمان متارتماعی و سیاسی  
در اصفهان توسرط حکریم  مکتب متعالیه و بایخوانی مااد، باینمایی و تحکیم  طرح
الرب ر اکنراف ایرران و در قالتحصریالن مارسره وی درغتوسرط فا  نآ  موو تاا  نوری
  .بودناهمچنین مارسه قزوین  و    فلسفی سبزوار، طهران و قمی هامکتب
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 و مآخذ  منابع
 ، تصحیح میترا مهرآبادی، تهران: دنیای کتاب. رستم التواریخ  (،1۳۸2آصف، محماهاشم ) −
 .2، چتوس :نرم  ابوالقاسم سری، تهراتر، راندر ایدولت و  دین ،(1۳6۹)  الوار، حاما −
-10۳، صررص  20، شفصلنام  تاریخ روابط خارری،  و ایران«  (، رگوبینو1۳۸۳بزرگمهری، مایا ) −

11۸ . 
امینهپا − فتحعلیشاه(،  1۳76)  کروان،  و  میریا  ایران)  عباس  روس(  نبردهای  نشر    ،و  تاریخ تهران: 

 . ایران
پژوهشررکاۀ   :تهررران،  ۳ج  ،سررتو سیا  فرهنررگ  ،صفویه در عرص  دیررن  ،(1۳7۹، رسول )رعفریان −

 .اهحویه و دانشو
 ، قم: معروف. 1، جگلشن ابرار (،1۳۸5م )ران حویۀ علمیه قرمعی ای پژوهشو −
پورعصررار، ن ریررواو تصررحیح ، ترراوین ررررال و مشرراهیر اصررفهان(، 1۳0۹رناب، میر سیا علی ) −

 اصفهان: سایمان فرهنوی تفریحی شهرداری اصفهان.
 .5، چاسراء :، قم۳، ج چشم  انایشهرس ،(1۳۸6)  روادی آملی، عباا  −
اداترویررات  تا[،  میریا محماباقر ]بی  خوانساری، − ، قررم: 1، جالانررات فرری احرروال العلمرراء و السررّ

 اسماعیلیان.  
شیه حسن ح و تح، تصحیراراالب  تسلةةاالحرار و    ةرةتج  ،(1۳50)  گلریاق بیدنبلی )مفتون(، عباا −

 .و فرهنگ ایران تاریخ  مؤسس  :قایی طباطبایی، تبریز
 ، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.تاریخ و سفرنام  حزین(، 1۳75علی ) دوانی، −
 :ان، تهرررالرراین آشررتیانیرالل امرر  سرریو مقاح حیتصرر  ،الهةةلمعات  ،(1۳61)  ینویی، مال عباا  −

 .2، چمؤسس  مطالعات و تحقیقات فرهنوی
 . 2، چ امیرکبیر   : الاین آشتیانی، تهران تصحیح و مقام  سیا رالل ،  جلةة انوار    ، ( 1۳71)   ................. .....  −
 صادق.   امام مؤسس ، قم:1۳ج،  طبقات الفقهاء مبسبعة(، 141۸رعفر )  سیا سبحانی، −
، 2۳، شوم سیاسررینشررریه علرر (، رارشادنام  میررریای قمرری«،  1۳۸2فر، سیا محسن )پاییز  طباطبایی −

 .254-2۳7صص
عود سالور سشش مبه کو،السلطنهروینام  خاطرات عین(،  1۳74عین السلطنه، قهرمان میریا سالور) −

 اساطیر.  ران:، ته۹ فشار، جو ایرج ا
هران: ت،  ما ناری اصفهانیمقامه و تصحیح حا  با،  الح مرآت    ،(1۳۸۳مارعفر )کبودرآهنوی، مح −

 .حقیقت
، تهررران: پژوهشررواه علرروم انسررانی و مطالعررات متأله بیاآبادی  حکیم(،  1۳۸2)  یاده، علیکرباسی −

 فرهنوی.
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ا مقامرره و تصررحیح ی، برر بلرر دنق  ریاباالعتررم   ،  سفرنام  کروسینسکی  ش(،1۳64)  کروسینسکی −
 انتشارات توس.  :میراحمای، تهران ممری

احما  − موسوی،  قارار،   ،(1۳76)  کاظمی  حکومت  علمادر  نامهرایواه  ش  ایران  س2،   ،15  ،
 .227-1۹۹صص

البررار التمررام و البحررر الطمطررام فرری أحرروال البحرررین و (، 1۳17) ابوالهررای حرراج میررریا  کلباسی، −
 ن: سنوی. هرا، تمی القمقان الوالاالنحریری

  ، تررمرر «یسیاسرر هررای  اقتصادی و تغییر رژیمبحران  ر  ،(1۳74تابستان  )  گاییورسکی، مارک ری −
   .۸15-117ص، ص7ش، هبرد فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژی ار حمیرا مشیریاده،

[: رابی]  وشی،رهون فهمایرم   ، ترمذاهب و فلسفه در آسیای وسطی  ش(،1۳2۸)دو    ، کنتگوبینو −
 [.نابی]
، تهررران: انتشررارات انامررن آثررار و مفرراخر شرح االلهیات من کتاب الشفاء(، 1۳۸4محق ، مهای ) −

 فرهنوی.
 خیام. :انتهر ،6ج،  األدب رةحةنة ،(1۳74اعلی )محممارّس تبریزی،   −
 ،۳، 2ج، رقاررراۀ ررررال دوردر احوال    ؛مکارم اآلثار  ،(1۳۳7محمّاعلی )آبادی، میریا  معلم حبیب −

 ی  مخطوطات.نشر نفامؤسس   :اصفهان
ح مهررای یصررحتتررمرر  میررریا اسررماعیل حیرررت،    تاریخ کامررل ایررران،،  (1۳۸0)  ران  ملکم، سر −

  افسون. :تهران ،2، جنژادقمی
: ن، تهرررابرعباس مخ   ، تررمس و امیاأهای یروایت  ؛روشنفکران ایران(،  1۳۸6)علی    ،میرسپاسی −
 .۳توسعه، چ اراتنتشا
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