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چکیده
قرن دهم به دلیل شرریط ییسی ویجتمسع حسکم بر آن ،یز دورههسی کم آگسه
تسرطخ مس نس ر ب به ونگنن ینتلسم میریح حگزههسی حلّه و شرریریز به حگزههسی
نجف یررگو و یهرر وسن و یرریر تمگر کمو یمسمیه ییررب عصررری که «مممحمد
فضرگل » در آن عصرر به تحصریل ،تیلیم و ننسرش مشغگم بگد و برری و کسب
شراستب نس ب به کسرکردهسی علم یطشسن م تگیند دیطره میرفت مس یز ییر تمگر
کمو یمسمیه در دوره طسدشررده ری گسررترش دهد .در یطن ملسله بس ییررت سده یز شرریگه
کتسبخسنهیی و مریجیه به کتسبهسی بسزمسنده یز فضررگل و دطنر ننسشررتههسی مرت
بس وی ،و بس بسزکسوی روش کمم و بسورهسی شرراستبشرراسی ر  ،جوسنشرراسی ر و
ینسرسن شراسیر وی میلگو گشرب که وی ط یز مت لم -فیلسگفسن فیّسم در قرن
دهم و یز ینتلرسم دهاردگرسن تریح حگزه حله بگده ییرررب .یو در م سح کمم یز
روش علل گریط یرگد جسرته و بس هرهیا یز نلل یتیای طس علل بسادگ  ،وح و
نلل ری در کاسر هم به کسر گرفته ییررب .کسرکردهسی وی ری م تگین در میریح دیری
دینشررمادین وگن عممه حل و فس ررل ملدید ،ملسبله بس جرطسن هررگف گریط نگ
تسیری در مریکا علم شرییه و جرطسن مت لم -عسرفسن حگزه شیریز و ییت سده یز
یدبیست ترک  ،فسریر ر و عرب بریی تروطف م سهیم و آمگزه هسی کمم  ،تمهررره
کرد.
واژههای کلیدی :ح یم فضرگل  ،حگزه حلّه ،فیلسگف – مت لم ،مملع یالعتلسد،

حدطلة یلسیدیء ،یشیسر ترک .

 .1دانش آموخته مؤسسسسآسسسه آموی مام اما
حدیث. razavi.r@chmail.ir.
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مم محمرد بن یرررلیمرسن فضرررگل مگلف کتسب تس «مملع یالعتلسد ف میرفه
یلم دأ و یلمیسد» که به یره زبسن ترک  ،عرب و فسری یشیسری نغا و هر مغا م یرود،1
در شرررور حله و طس کربم در میسن تسندین شررریی نیفادی 272 :2 ،1831 ،آقسبارگ
تورینى 383 :1 ،1281 ،حسررا  )117 -66 ،1871 ،و ترک ت سر نممربى یررمرقاد ،
 111 ،1832آقسبارگ تورینى )383 :1 ،1218 ،به دنیس آمد .در تسرطخ تگلد و وفست وی
دو قگم ییررب168-331 :ق نرطپ س )221 ،1831 ،و 171 -111ق نبغدیدی1111 ،و،
 .)211 :2بریی آشرراسط بس محی تگلد ،تحصرریل و زندگسن وی که بیشررتر آن در قرن
دهم به یرر آمد ،دییتسن ری بسطد یز قرن هاجم هجری آغسز کرد وری که حضگر ترکسن در
عریق به هرگرت جدی یز زمسن میتصرم ن227ه.ق) و یرستته شدن شور یسمری آغسز شد
ندطاگر  228 ،1871 ،ملدیررى 172 :2 ،1872 ،بلیمى 121 :2 ،1837،و طیلگبى،
 )112 :2 ،1871ول یطن حضررگر مختن نمسمیسن بگد که به ییررتخدیو تل سء و یمیرین
نیمه مسرتلل در آمده و بر یرر ن گ نمسم به فیسلیب یریسی نیا م هردیتتاد ،یمّس بید
یز ورود یررلجگقیسن به یرررزمینهسی ییررمم و عریق و فتب بارگ مم گرد در آنسلگل
به یرسم 268ق نمش گر 18 ،1811 ،یعتمسد یلسلماه ،)888 :1 ،ییل موسجرت لگیطف
ترک به یررزمین هسی آ ربسطجسن ،شرمسم عریق ،شمسم شسو و آنسلگل آغسز شد و ترکسن
در بدنه یجتمسع ممسلک شررق جوسن ییمو ،حضگری فیسم و گسترده هیدی کردند و به
دن سم آن بس بریفتسدن تمفب ع سیر به دیرب یطلخسنسن در یسم  616قمری نیسط ،
182 :2 ،1831و  162بیست )211 ،1832 ،یطن حضررگر گسررترش طسفته و ح گمب بین
یلاورطن در دیرررب ترکسن قریر گرفب و بید یز یطلخسنسن نیا دولب هسی جمطری ن 786تس
312ق) نیعتمسد یلسررلماه 623 :2 ،1867 ،یررسط  ،)161 :2 ،1831 ،قره قگطگنلگهس
ن 731تس 376ق) نیعتمسد یلسرررلماه )672 :2 ،1867 ،و آق قگطگنلگهس ن 321تس 111ق)
نیرسط  211 :2 ،1831 ،یعتمسد یلسرلماه )722 :2 ،1867 ،که به غیر یز دولب یتیر
بلیره گریط هسی شررریی دیشرررتاد نشرررسهمریدی -ماتمر یللسئم72 -21 ،1812 ،
 -1فضوم خود هوید:
ن آست رس مهدال

مانا

سه اسارسسسد هو ا سا ک

ه آید سوی من
ده ااید هو ا

خواال ای ت ک آیسسد ک خواال ای م خ خواال ای م

نعنت اا اسست این آسنت ناوا د هشت

ط یز ق سطل که در یطن موسجرتِ دور و دریز و گسررترده ترکسن به یرررزمین هسی
ییرمم حضگر دیشب ،یطل بارگ «بیست» بگد که بید یز ورود به دیتل مرزهسی ممسلک
ییررمم در ترییررسن بارگ ،فمت یطرین ،شررمسم عریق تس شررمسم شررسو هریکاده شرردند
نمل م )133 :2 ،1222 ،و برت یز آنسن نیا در قسرمب هسی مرکای عریق یسکن گشته
در فیسلیبهسی یرریسیرر و یجتمسع یطن مامله شرررکب جسررتاد .تسندین ملّس محمد
فضرگل نیا ط یز تسندین هسی یطل بیست بگد که در عریق حس رر بگدند و هدر یطشسن نیا
که «یرلیمسن» نسو دیشرته یز علمسی ویبسرته به یطن یطل بگد که در مامله حلّه ی گنب
یتتیسر کرده بگد1.
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دوره والدت ،نگجگین و جگین فضرگل همزمسن شده بگد بس یز بین رفتن دولب هسی
کگوک در فمت یطرین ،عریق و شررسو و یررر برآوردن دو یمپریلگری بارگ «هرر گطه» و
«عثمسن » که یز قضرسی روزگسر در یررزمین عریق هممرز شده و بر یر یطن یرزمین به
جاگ هردیتتاد ،واسن که در میسن یرررسم هسی  112تس 121ق دولب نگبایسد هر ر گی
تگینسرب ح گمب عریق به مرکاطب بغدید ری به دیرب آورد نیسط  )662 ،1831 ،یمّس
بید یز آن در یرسم 121ق «یرلیمسن قسنگن » یلمسن وقب دولب عثمسن یطن مامله ری
بر تصرررفست دولب عثمسن یفاود نه ر س )672 :1 ،1837 ،و در هیمسن آمسیرریه به یررسم
162ق جدیط بصرره و بغدید یز دولب ه گی و هیگیتن آن به عثمسن به هگرت ریم
هذطرفته شررد نترکمسن )71 :1 ،1832 ،و بدطن ترتیب دوره یوم زندگسن فضررگل  ،زطر
یرسطه هسدشسه ه گطه یپری شد و قسمب دوو نیا زطر بیرق دولب عثمسن قریر گرفب.
هفته سساد ا ا افشسسار سساحب تذ ٔال
 . 1پدر سسسم نا اود ه اه حمه ماات ک د ک ا سس آ رسسا اود .اها اه ٔ
ایاک نورسسته رسسدال– پدر فضسسوم ای ایل ا اک اودال ه یک ای  ۲۲طایفه ماات
«م نع اماواص» – ه اه یاا ت
ت ا اکغوی م اارد (رک  :مؤیّد.)۲9۲ ،1831 ،
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شررگشررتری ،)871 -863 :2 ،1812 ،به ترتیب ح گمب یطن مامله ری به واگ آوردند.
یل ته در زمسن آق قگطگنلگهس هم که گریط یررا دیشررتاد نشررسهمریدی،)81 ،1817 ،
ح گمب مشرریشررییسن ن 321تس 112ق)در تگزیررتسن و جاگب عریق و حت مدت در
بغدید و حلّه حضررگر دیشررتاد نریوندی 832 :2 ،1832 ،بسیررگرح127-121 ،1831 ،
یمیاى هرو  )221 ،1838 ،و رونرد تح یم هرسطه هسی تشررریع در عریق عرب هم واسن
ییتمریر دیشب.
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یز دوره تحصررریل وی یلمن وادین ندیرطم ،همین یندیزه م دینیم که در دوره طسد
شررده ،حگزه نسو آور حلّه بس موسجرت فس ررل ملدید نو 326ق) به نجف یشرررف به هسطسن
تگد ریرریده بگد نر ررگی )838 ،1817 ،و دطنر یز رونق قرن ه تم و هشررتم در آن
ت ری ن گد نر رررگی )261 -221 ،1817 ،و حگزه نجف نیا به تسزگ و به همب فلیه
یریسیتمدیر طیا محلق کرک نو 121ق) نآقسبارگ تورینى )161 :7 ،1281 ،که بید
یز 111ق در عت ست عسلیست حضرررگر طسفته بگد ،یرررسم هسی یحیسی مجدد تگد ری تجربه
م کرد نر ررگی )262 ،1817 ،و یز آن جس که فضررگل در لگم حیست تگط یز عریق
عرب تسرج نشده و عمر تگد ری در کربم ،نجف ،حلّه و بغدید به یر آورده 1به نسوسر بسطد
درس تگط ری در ناد ییررستید حگزه نجف و کربم و طس کمس هسی بسزمسنده یز عصررر هر
رونق حگزه حلّه گذرینده بسشررد ،ییررستیدی مسناد محلق کرک طس شرریخ یبریهیم قمی
نزنده در  )122نیفاد  71 :1 ،1831 ،تگینسرررسر  21 :1 ،1811 ،یمین:2 ،1218 ،
 ،)121یمّس بسطد تگجه دیشرررب که در عریق عرب و به یحتمسم بسررریسر در بغدید ،جرطسن
ررییف و غیر میروف یز هیروین فلسر ه وجگد دیشررتاد که برت یز دینشررمادین شررییه
مسناد «یبن یب جموگریحسرررسط » نیفادی )12 :6 ،1831 ،که در هسطسن قرن نوم طیا
همامرسن برس والدت فضرررگل در عت رست بگده و به شررردت یز میتلدین به قسعده یلگیحد
31
الطصدر ماه یال یلگیحد و قسئمن به قدو عسلم بگد نر گی 217 ،1817 ،و یلمجل
بره نلرل یز :مرسدلگنرگ )222 ،1871 ،یز جمله یفرید یطن جرطسن بگده ییرررب و در قرن
طرسزدهم نیا «ممرج یل ت رطای» یز وفرسدیرین قرسعده یلگیحد در بغدید تحب تیلیم یطن
م تب بگده ییرب نیفادی 211 :2 ،1831 ،ت رطا  ،1836 ،تمسو کتسب) ،ول متسی سنه
هیچ یلمع یز ییرررستیرد و بارگرسن یطن جرطرسن ندیرطم و فل م تگینیم یدّعس کایم که
یحسررسط و ت رطای متسرر یز یطن جرطسن بگده یند و فضررگل نیا به یحتمسم در یطن م تب
تربیب طسفته ییرررب هرواد قگیعد فلسر ر مسناد یلگیحد و قدطم بگدن عسلم ری نپذطرفته
بسشررد نفضررگل بغدیدی )27 – 28 ،1811 ،ول همسنگگنه که تگیهیم گ ب در کتسب
«مملع یالعتلسد ف میرفة یلم دأ و یلمیسد» تگط  ،روش مت لم -فیلسگفسن ری در هی
 -1خود کی در این مورد ده ن م س اید:
دو خسساک اد سسسسست فضسسسوم م سسا من
یر ن آست ،سس ن آت ،هو ن آت ،معل ن آت

نظن اسه

ا ه رسسسسد ح متش رکاسسسست

خاک اسست رسع اهدال،کم خاک

ادست

گرفته و یز روش فلیوسن مت لم هیروی نم کاد.
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دومین کترسب هم «مملع یالعتلرسد ف میرفرة یلم ردأ و یلمیرسد» نسو دیرد 1که در
مگ رگن کمو ییرمم و تاوس یرر فضگل به نثر عرب ییب .یطن کتسب شسمل ووسر رکن
م بسشررد رکن یوم به م سح مسهیب دین و وجگب شرراستب تدی ،ینگین علگو و لرق
کسررب علم م هردیزد .رکن دوو مختن م سح جوسن شرراسیرر ییررب و به م سح
آفرطا کسطاست ،ینسسن و جن و یحگیم عسلم یشسره دیرد.
رکن یرررگو بره بح یز یت و هر ر ست و یفیسم بسری تیسل و م سح تیر و شرررر

 -1متن م ا تسساخ «مطمع االمت سساد ف مع فسسم امن سسدم ک امنعسساد» دهسسدین دسسار دارد .1 :تصسسس ز ای سسسسوی حن سسد
آراسسسم (اا و سسسس  .۲ ،)19۹3م ند ان تاکیت امطه (آنکارا سسسس  .8 ، )19۹۲م داممط ف اهدر اکغمو (اغداد سسسس .4 ،)1998
تصس ز سس انعم ورسا ه اه نت اه اد حکنت اسدم درا مهتش ردال است .این تاخ را د ت مطا اه ّل حآه اه
فارسس ت تنه ،ک انتشساراک دارامادی مهتشس دال اسست .۹ .ت تنه این اث اا مهوا «پآاال ااکر» ،اا م دمه ک ت تنه حآ ن
م ندیادال دیق ،ای سوی انتشاراک دانشآاال ادیا ک مذا ب در سال  1891مهتش ردال است.
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عموه بر ییرستید ،در مگرد یسطر یفرید مرت بس فضگل مسناد هم درس هس و شسگردین
یحتمسل وی نیا یلمع در دیرب نیسرب و فل در بیض یز ماسبع یز فرزند وی به نسو
فضررل کری به میسن آمده ییررب نیمین )211 :3 ،1838 ،بس یطن همه تگشرر ختسنه
بیشررتر آرسر فضررگل به دیررب مس ریرریده و یمروزه آگسه هسی کسمل دربسره آنوس دیرطم و
ننسشررتههسط مسناد« :دطگین یشرریسرفسریرر » نلریز « ،)111 :1 ،1837 ،رند و زیهد»
نآقسبارگ تورینى« ،)212 :11 ،1218 ،یر ر رنسمه روح» نآقسبارگ تورینى:12 ،1218 ،
« ،)137دطگین یشیسر ترک » نآقسبارگ تورینى )383 :1 ،1218 ،و «دطگین یشیسر عرب »
یز جمله یطن آرسر م بسشرراد نه ر س 676 ،1873 ،یمین 212 :3 ،1218 ،کحسله،1876 ،
 ،)23 :11ول آنوه در تسلیف یطن ملسله بیشرررتر به کسر تگیهد آمد ،دو کتسب موم وی
تگیهرد بگد یولین آن دو ،کترسب «حردطلة یلسررریدیء» نسو دیرد که یقت سیر ر یز کتسب
«رو رةیلشرودیی» حسرین ویع کسشر بگده و در ررمن آن مصررسئب ین یسء یز آدو تس
تستم و مصررسئب یهل بیب :یز تستم تس تسم آم ع س ری به رشررته تحرطر درآورده نحسجى
تلی ه[ ،ب تس] 621 :1 ،ت رطا  112 :1 ،1212 ،یرر حسن ت رطای)821 :8 ،1222 ،
و فرهرب بسزطسب بسورهسی یعتلسدی فضرگل در بح ریهامسشاسی طیا ن گت و یمسمب
ری به مس م دهد.
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م هردیزد و در رکن وورسرو نیا م سح ن گت عسمه و ن گت تسهررره ،یمسمب و م سح
میسد ت یین شده ییب نفضگل بغدیدی.)16 -67 ،66 -21 ،1811 ،
بس ییرررت سده یز یطن دو ننسشرررته م تگین گایرشر ر کسمل یز کسرکرد علم و نل
آفرطا ح یم بغدید طیا مم محمد فضررگل در یرریر تمگر کمو یمسمیه در قرن دهم
یریئه کرد وری که دوره زندگ یطشرررسن عصرررر فترت و کم آگسه تسرطخ مس یز کی یب
ینتلسم میریح حگزههسی حلّه و شریریز به حگزههسی نجف یررگو و یهر وسن م بسشررد و بس
میرف ح یم فضرررگل بره عاگین ط یز مت لم – فیلسرررگفسن قرن دهم ،تس حدودی
ونگنن ینتلسم تریح طسد شررده ،روشررن گشررته مس ری بس روند تمگر روش جرطسن مت لم -
فیلسررگفسن هرورش طسفته در م تب به جسی مسنده یز «تگیجه نصرریریلدطن لگیرر » و
«عممرره حل » نر رررگی )823 ،1817 ،و هم واین هیگنررد یطن جرطررسن بررس برت یز
میریحدیرین حگزه شریریز نر گی )811 ،1817 ،آشاس تگیهد یستب و یطن یمر مستلاو
ییرتخریج و بسزکسوی روششراسیر  ،شراستبشراسیر  ،جوسنشراسی و ینسسنشاسی
ممرح شررده یز یررگی فضررگل ییررب وری که یطن ووسر عاصررر در ویقع م تگیناد نل
آطیاه گگنهیی در بسزتسب ممیّایت جرطسن مت لم -فیلسگفسن یریئه کاد.
 .2روش شناسی
یز جمله وطژگ هسی جرطسن مت لم -فیلسرررگفسن گریط به علل و در هی گرفتن
روش عللگریط ییررب ،واسنکه ممّ محمد فضررگل در آغسز کتسب «مملع یالعتلسد ف
میرفرة یلم دأ و یلمیسد» ووسر لرطق مگرد یدعسی یهل تحلیق که ینسرررسن ری م تگیند به
ملصد بریسند ،واین میرف م کاد:
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 .1ریه «علل» :ییررتداللیگن یدعس م کااد که ینسررسن بس ییررت سده یز علل و کاسر هم
قریر دیدن ملدمست و رعسطب شرریئ و قگینین تس م تگیند به یر ماام ملصگد برید.
یطن گروه طس یز ط یز یدطسن هیروی م کااد که یهرممحس «مت لّم» نسمیده م شگند و طس
یز هیچ دطا ت ییب نم کااد که «مشرسئ » تگینده م شگند نفضگل بغدیدی،1811 ،
 12همگ.)282 ،1872 ،
 .2ریه «کشرف» :ین شسفیگن هم مدع شدهیند که رطس ب و تص یه بسلن که ماجر
به کشرف م شگد ،ریه رییدن به حلیلب ییب و یطن گروه یگر یز کسفرین بسشاد ،یشریق
و یگر یز مسلمسنسن بسشاد «هگفیه» نسمیده م شگند نهمگ.)282 ،1872 11 ،1811 ،

 .8ریه «ت ییرب یز هیرسم رین» :در یطن شررریگه بس هیروی یز هیسم رین و بس ییرررتا س
میرسرف یز ماسبع دطا  ،طیا کسری که یهرررحسب شرررریئع ینجسو م دهاد به ملصرررگد
م ریاد نهمگ.)11 ،1811 ،

فضرررگل در کترسب مرذکگر یز میسن ووسر لرطق و ما ع میرفت  ،هرررریحتس لرطق
تسه ر ری ینتخسب نم کاد لی ن بس هرررف نمر یز کتسبهس و ریررسئل یدب یطشررسن که بر
ییررسس روند یدب  ،آمیخته بس روشهسی وق ییررب در دو کتسب «حدطله یلسرریدیء» و
«مملع یالعتلرسد ف میرفره یلم دأ و یلمیسد» روش مت سوت ری در هی م گیرد بدطن
بیسن که در کتسب «حدطله یلسرریدیء» روش نلل محض ری یتذ کرده و یز هر گگنه جرح
و تیردطل مالگالت و لگ متیسرض و متاسقض هرهیا م کاد و یررری م کاد بس نلل هر
آن وه به مصرسئب هیسم رین و آم ع سء مربگ م شگد ،حان و یندوه مخسلب ری بر یننیاد
نرک  :فضرررگل بغردیدی 217 ،1872 ،بره بید) و در یطن ریه حت بس برت یز بسورهسی
یعتلسدی که در مملع یالعتلسد و یرررسطر م تگبست تگد بدین هس یشرررسره کرده به مخسل ب
م هردیزد و بس آن که در روش نلل یررراج یعت سر ماسبع میرفت و ریه هسی وهرررگم
بدین ،نل یهررل و موم دیرد و هر مالگل هذطرفته نیسرررب ،بس یطن همه وی به یطن
یهرل وادین وفسدیر نیسرب و تاوس بس نسو بردن یز ماسبع و مذتذ تگط  ،یز تییین هحب
و یلم مالگالت شسنه تسل م کاد.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

برس یطن وجگد یو ری به هانسو تسلیف کتسب «مملع یالعتلسد» ،دینشرررمادی علل گری و
هسط اد به روش علل  ،م طسبیم .وی در یطن کتسب در قسمب طک فیلسررگف -مت لّم ظوگر
کرده م سح ری بس نمم مامل و یز بح هسی شراستبشراسی آغسز نفضگل بغدیدی،
 )16 - 1 ،1811و بس م سح جوسنشراسی  ،تدیشاسی و ریهامسشاسی یدیمه دیده و بس
م سح فرجسوشرراسی ر به هسطسن م برد نهمسن .)16 -17 ،یو در تمسو یطن م سح قگیعد
ممرح در روش علل ری هررسس م دیرد و تررس م تگینررد یز یفترسدن در ورلره روش نلل ،
دوری م گاطاد .وی در کل کتسب طسد شررده تاوس به  18آطه قرآن نهمسن،11 ،1 ،2 ،8 ،
 )76 ،86 ،81 ،81و  18حردطر کگترسه نهمسن،62 ،12 ،21 ،22 ،28 ،81 ،21 ،1 ،2 ،
 )31 ،38 ،73یشرسره کرده که هیچکدیو در ملسو ییرتاسد و ییتدالم ن گده و هرفس جوب
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 .2ریه «وح و یلوسو» :در یطن لرطق میسرف یز یررگی تدیوند به هررگرت دفی طس
تدرطج در یتتیسر هیسم رین و یولیسء قریر م گیرد نهمسن.)11 -12 ،
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تسطید طس تم یق برت یز یقگیم و یدعسهس بس دطدگسه دطن ییررمو م بسشررد به تصررگ که
برت یز یحسدط نلل شرده ،یاد متلن ندیشته نهمسن )1 ،2 ،در ماسبع میت ر یز آنوس طسد
نشرررده ییرررب ،و بس حذف مالگالت فگق یز کتسب مملع یالعتلسد هیچ نلن و فتگری در
یدعسهس و ییتدالمهسی آن یطجسد نخگیهد شد.
به تی یر دطنر برتمف کتسب «حدطلة یلسررریدیء» که فضرررگل در تسلیف آن ،روش
نلل محض ری در هی گرفتره بگد و بریی همره یدعسهس و ممسلب مالگم ،ما ع و یررراد
ولگ ررییف میرف م کاد در کتسب «مملع یالعتلسد» ،علل گریی محض ییررب و هیچ
لاوم بریی میرف ما ع و مسررتاد نم بیاد و در یطن کسر واسن یفری م کاد که حت
آن گسه که دطدگسه فمیر ه طگنسن و طس مت لمسن و فرقه هسی کمم ری ممرح م یسزد ،نیا
یز یریئه یرراد درطم م ورزد نهمسن 11 ،و  ،)22گگطس هدف یهررل ییررتدالمهسی علل
مردعیرست ییرررب نره مالگالت بریی همین یز یطن ننرسه لاوم بریی کر ما ع و مأتذ
مالگالت وجگد ندیرد.
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وی بید یز م سح میرفبشرراسیرر طک بسب ری به ت یین قگیعد علل که در لگم
بح م دأ و میسد بدین نیسز تگیهد بگد ،یتتصررس م دهد و هشررب قسعده علل مگرد
یدّعرس طیا قگیعرد «الطصررردر من یلگیحرد یال یلگیحد»« ،ال طصررردر ویحد یال من ویحد»،
«یلگیجرب ال ط گن یال ویحدی»« ،مس هررردر عن علّته یلتسمة فوگ قدطم»« ،یلگیجب ویج سن:
ویجرب برسلرذیت و ویجب بسلغیر»« ،کل جسئا یلگجگد له ف ن سررره و یته یالم سن»« ،ال
یعتمسد عل مملق یلیللیست یلخسلصرة» و «تسریر یلشر ف یلش لی بمیلگم» ری لرح
کرده بره نلرد و برریر ر علل آنورس هردیتتره ،ح یمرسنه قسعده یوم ،دوو و هشرررتم ری
نم هرذطرد نهمرسن )27 ،28 ،وارسن که بیشرررتر مت لم -فیلسرررگفسن حگزه حلّه نیا یز
هذطرفتن آن یررربسز م زناد نفس ررل ملدید 161 ،1211 ،لگی ر  287 ،1211 ،همگ،
 67 ،1218حل .)176 ،1218 ،
ن تره جرسلب در بسب طسد شرررده به قسعده ه تم طیا قسعده «ال یعتمسد عل مملق
یلیللیست یلخسلص رة» بسز م گردد وی طل یطن قسعده به بیسن ریبمه علل و وح هردیتته
میتلد ییررب که علل به تاوسط یم سن ریرریدن به یرریسدت ری ندیرد و نیسزماد شرررن طس
همسن وح ییررب تس میاین بریی یرراج آوردههسی علل بسشررد .یو بریی یر ست تیسمل
بین علل و وح م نگطسد :علمء گسه به دلیل عدو کسربرد هحیب علل دوسر تیسرض
یدلرّه م شر رگنرد ،مثم ح مسء بس ییرررتاسد به علل ،وجگد «جگهر فرد» ری ین سر کرده و

مت لمرسن نیا بس ییرررتاسد به یدلّه علل آن ری یر ست م کااد و وگن هذطرش هر دو یدعس
بسع تاسقض م شررگد ،ه بسطد به شرررع که علل حجیب و میاین بگدن آن ری رسبب
کرده رجگن شررگد و بدطن ترتیب یز یفتسدن در دیو «وهم» و مغسلمه در یمسن تگیهیم بگد
نفضگل بغدیدی.)26 ،1811 ،

ممسلیه «مملع یالعتلسد» یطن بسور ری تث یب م کاد که فضررگل بس آن که در تسلیف،
تامیم و تحلیل ممسلب کتسب طسد شررده ،شرریگه فمیرر ه ری در هی گرفته ییررب ،ول
برت قگیعرد مگ رررگعه ناد فمیر ر ه ری نم هذطرد و یبسط ندیرد که قگیعدی وگن «ال
طصردر من یلگیحد یال یلگیحد» و «ال طصدر ویحد یال من ویحد» ری رد کرده نهمسن )22 ،و
یقگیم فمیر ه در زمیاه قدطم بگدن یفمک و ن دیشتن آنوس ری بس ل «قیل» نلل کاد
نهمسن 28 ،و .)21

 .3شناخت شناسی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

بس تگجه به ممسلب هی گ ته عاگین «مت لم –فیلسرررگف» بوترطن تگهررریف بریی
میرف روش و ما مممحمد فضرگل ییب ،بدطن میاس که روش وی به نگع ییتمریر
روش فلسر  -کمم حگزه کمم حلّه ییب که تگیجه نصیر و عممه حل آن ری هسطه
گذیری کردند و بس کمو فلسرر که هیروین شرریریزی محلق لگیرر در حگزه شرریریز،
ییررتمریرش بخشرریده و بس یشررریق و عرفسن نمری در همآمیختاد ،ت سوتهسط ییررسی ر
دیرد .در بیسن دطنر م تگین گ ب که کتسب «مملع یالعتلسد» فضرررگل و روش کمم -
فلسر یطشسن بسسن تک درتت در هحریی علم و دین هسب که نه در زمره تسلی ست
حگزه حله مگرد تسمل و تحلیق قریر گرفته و نه در کاسر ننسشررتههسی حگزه نجف دوو و
یگو طس حگزه شیریز بسز تگین شده ییب.
دیرب طسب به شاستب دقیق روش علم فضگل بستن تسم به آگسه یز ماسبع و
یبایر شرررارسترب یز ننرسه فضرررگل دیرد .یو کترسب «مملع یالعتلرسد»ش ری برس م رسح
شراستب شاسی آغسز م کاد و یبتدی تیرط یز علم و میرفب یریئه کرده من بیسن آریء
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باسبریطن م تگین گ ب :یز ننسه فضگل وح تلدم بر علل ندیرد ،بل ه علل بسلذیت
حجب ییررب و عموه برآن ،حجیب شرررن و وح ری یر ست م کاد و در یدیمه ریه کسررب
میرسرف به تیسمل بس شررررن هردیتته و به عاگین «میاین» و «مییسر» یز آن نیا به عاگین
«ما ع» و «میاین» بوره م گیرد.
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مختلف به بیسن یقگیم در بسره گگنه هسی علم و تلسریم آن به تصرگر و تصدطق و حضگری
و حصرگل م هردیزد در نوسطب علم ری یعم یز میرفب م شرمسرد و میتلد ییب که ل
علم هم بر «آگسه هسی ینسرررسن» و هم بر «آگسه هسی تدیوند» یلمق م شرررگد ،یمس
یلمق ییررم «عسرف» بر تدیوند جسطا نیسررب طس بدین دلیل که در میرفب ،کسررب الزو
ییب و علم تدیوند کس نیسب طس یز آن رو که در شرن به «آگسه هسی یلو » میرفب
یلمق نشده و مس نیا یز آن ت ییب م کایم نفضگل بغدیدی.)1 -7 ،1811 ،
وی در هرسطرسن ت یین مسهیب علم ،دطدگسه برت یز «قدری هس» و «هرررسلحیه» که
یطمسن ری تصردطق و قسم یز علم م دیناد ری بدون نلد آورده بس ییتاسد به آطه إِالَّ الَّذينَ

آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصََّّلِلِتِ  نیلیصرررر )8 :آن ری ملسبل عمل و ملدمه عمل قریر م دهد
نفضرگل بغدیدی )1 ،1811 ،و یطن یهرل ری که بر ییرسس بِمِ كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ  نبلره:
 )221یطمسن ،عمل قلب ییب ری نس گ ته رهس م کاد.
وی کسرب میرفب و شراستب ری علم و یرمیس ویجب دینسرته ییتدالم میتاله در
یطن زمیاه ری کر م کاد که علل ری تدیوند به عاگین فضرریلت بارگ بریی تدبیر کسرهس
و درک یمگر در یتتیسر ینسرررسن قریر دیده و به کسر ن ردن آن تضرررییع نیمب تگیهد بگد
نفضگل بغدیدی 11 ،1811 ،و .)11
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وی میسرف و علگو ری به دو بخ دطا و دنیسط تلسرریم کرده علگو دطا ری نیا به
دو بخ یعتلسدیت و ع سدیت تلسرریم کرده نفضررگل بغدیدی )12 ،1811 ،بمفسهررله یز
آن تلسریم دیرب کشریده و به بیسن تلسرم میروف علگو یز یرگی فمی ه طگنسن طیا
تلسریم به علگو عمل که ع سرتاد یز یتمق ،تدبیر ماام و ییسیب مدن ،و علگو نمری
طیا یلویست ،رطس یست و ل یییست م هردیزد نهمسن.)18 ،
همسن گگنه که گذشررب ،وی یبایر شرراستب ری علل و کشررف و وح م دیند و در
نورسطب به تیسمل علل و وح یعتلسد هیدی م کاد نهمسن )11 -12 ،و تگد ری هم واسن
شسطسته نسو مت لم – فیلسگف میرف م کاد.
 .4جهانشناسی
فیلسررگفسن مسررلمسن در ملسطسرره بس مت لمسن ییررمم  ،عمقه بیشررتری به م سح
جوسن شراسیر دیشرتاد و همین یمر بسع گشرب تس م سح جوسن شراسیر فلس یز
لرطق مت لم -فیلسرگفسن ،ویرد م سح کمم شرده در میسن ننسشته هسی کمم نل

موم ری بره تگد یتتصرررس دهارد نحل  .)116 ،1218 ،ح یم بغدیدی نیا به عاگین
طک فیلسررگف مت لم بید یز م سح شرراستبشرراسی ر هیشرریا  ،گ تسر مسررتگفسط در
جوسنشاسی و شاستب عسلَم یریئه م کاد و عسلَم ری به دو بخ تلسیم م کاد:

ب) عرسلم برسلن :یطن عرسلم بس ییرررسم دطنری وگن عسلَم میلگم ،عسلَم میا  ،عسلَم
غیب ،عسلَم قگه ،عسلَم روحسن  ،عسلَم ت رطد ،عسلَم یرررّ و عسلَم یمر هم شرراستته م شررگد
نفضگل بغدیدی.)81 ،1811 ،
وی میتلد ییررب که دربسره عسلم هسررت بس تلسرریمست فگق ،دطدگسه هسی مختل
وجگد دیرد که برت یز آنوس ع سرتاد یز:
 .1ین سر هسرت  :یگفسمسط هس وجگد عسلم ری ین سر کرده نهمسن )81 ،و عسلم ری وهم
و تیسم و عسری یز حلیلب م دینسرررتاد ننریقى .)11 ،1218 ،فضرررگل همین ح م به
بسلل بگدن عسلَم ری دلیل بر وجگد حلیل عسلم م شمسرد وری که یگفسمسط یگر ح م
تگد بره وهم بگدن عرسلم ری ومهم بردینرد ه حلیل بگدن عرسلم ری هذطرفته و یگر بریی
ح م تگد حلیلت قسئل شررگد ،نستگییررته به وجگد حلیلت که مس آن ری عسلَم م دینیم،
یعتریف کرده ییب ننریقى.)11 ،1218 ،
 .2ین سر عسلم غیب :ل یییگن بس آن که عسلم محسررگس ری ق گم دیرند ،یمس ما ر عسلَم
بسلن طس همسن عسلم غیب م بسشاد ننریقى.)81 ،1218 ،
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 .8ین سر حدود و یح سو :فیلسررگفسن دهرگری هم عسلم محسررگس ری هذطری بگده و هم
عرسلم میلگم ری برسور دیرنرد برس یطن همه وجگد یح سو ،حدود و شررررطیب ری نم هذطرند
نفضگل بغدیدی.)81 ،1811 ،
 .2بسورمادین به شررررطیب :مسرررلمسنسن برتمف هیروین دطدگسه هسی ق ل  ،عموه بر
هذطرش عسلَم محسرگس و میلگم و یح سو و حدود یز هذطرش شررطیب یلو یر بسز ناده
نهمرسن )81 ،و میتلرد بره وح و دتسلب تدیوند در عسلَم هسرررتاد در حسل که یهل
تاسیخ حرکب مگجگد در عسلم ری ل ی و ب نوسطب دینسته ،دتسلب مگجگد دطنر در یطن
حرکب ری ن م کااد نهمسن).
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یلف ) عسلم ظسهر :یطن عسلَم ،عسلَم محسرگس ،عسلَم هرگرت ،عسلَم شوسدت ،عسلَم فیل،
عسلَم جسمسن  ،عسلَم ترکیب ،عسلَم جور و عسلَم تلق هم نسمیده م شگد.
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بس وجگد دطدگسههسی طسد شرده وی همسناد مت لمسن میاسی عسلَم ری تخصین م زند
و ل «عسلَم» ری به «مس یررگی یه» نع یدل  212 ،1831 ،ملدس یردبیلى:2 ،1838 ،
 62حل  )283 :1 ،1211 ،و «جوسن مم است» یلمق کرده نفضررگل بغدیدی،1811 ،
 )11به بح دربسره شررراستب عسلم مم است م هردیزد و دربسره ریبمه یطن عسلَم بس ویجب
واد دطدگسه ممرح م کاد:
یلف) دطدگسه کمگن و ظوگر :بر ییررسس یطن دطدگسه عسلم به میاسی مس یررگی یه در
طک لحمه و طک آن تلق شرده بس یطن تگ ریب که برت یز یجایی آن در درون بیض
دطنر در حسلب کمگن و مخ هستاد و به تدرطف ظسهر م شگند ،طیا آفرطا دفی
و ظوگر تردرطج بگده ییرررب مسناد ینسرررسن که در نم هیی نوسن بگد وبه تدرطف ظسهر
گردطد نهمسن.)88 ،
ب) دطدگسه هررردور :فضرررگل یطن دطدگسه ری به بیضر ر یز محللسن نسر ر ب دیده
م نگطسرد که یطاسن میتلدند «عسلَم ج روت» یز «عسلم الهگت» هسدر شده ییب و یرویح
یز «عسلَم ج روت» به «عسلم مل گت» تاام هیدی کرده یز آن جس نیا به «عسلم مُلک» تاام
هیدی کرده ،در یره ملسو جمسدی و ن ست و حیگین گردش دیشته ،به «عسلم نسیگت» که
عسلم ینسررسن ییررب م ریرراد و بید حرکب هرریگدی تگد ری آغسز م کااد تس به م دأ
متصل گردند نهمسن.)82 ،
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جوسن شراسیر فضرگل مسناد جوسن شراسی فمی ه طگنسن و هیروین مسلمسن آنسن
متسرر یز هیئب بملمیگیرر که کره زمین ری مرکا علم م دیند و یررسطر یفمک ری بر گرد
کره زمین قریر م دهد ،م بسشررد نحل  116 ،1218 ،فس ررل ملدید .)121 ،1222 ،بر
ییررسس یطن جوسن شرراسیرر عسلَم ،کرهیی بارگ ییررب که کره زمین در مرکا آن قریر
گرفتره و کره آب و ه یز آن کره هگی و بیرد یز آن کره آت برآن محی بگده و بید یز
آن فلرک قمر قریر دیرد و بیرد یز آن به ترتیب :فلک عمسرد ،فلک زهره ،فلک شرررم ،
فلک مشررتری ،فلک زحل ،فلک بروج و فلک یلل قریر گرفتهیند طیا عسلم یز نه فلک
تگ در تگ تشرر یل شررده و هر فل  ،ن مدبّری دیرد نفضررگل بغدیدی 22 ،1811 ،و
.)21
یعتلسد به نه فلک و نسدطده گرفتن ه ب آیرمسن ممرح در قرآن نبلره ،21 :فصلب:
 ،12لمق )12 :و یحسدط نشررررطف یلر رر  21 ،1212 ،یبن بسبگطه )276 ،1813 ،نه
تاوس یز نلس یف کتسب «مملع یالعتلسد» ،بل ه یز کسیت هسی کتسب «حدطله یلسیدیء»

که بسرهس یز تی یر «دوقگز آیررمسن» ننه آیررمسن) ییررت سده کرده نیا به شررمسر م آطد
نفضگل بغدیدی.)228 ،1872 ،

م دینرد ری مگیفق دطردگسه قرآن دینسرررته و آطه وَ كِنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمِء نهگد )7 :ری
شرسهد یطن یدعس م شرمسرد نفضگل بغدیدی )21 ،1872 ،و یل ته وادطن ه حه بید به
بیسن دطدگسه مجگس که م دی عسلم ری آت م دینسرررتاد و قسئمن به تاسیرررخ که عسلم ری
قدطم و غیر محتسج به آفرطا م دیناد م هردیزد نهمسن.)82 ،
وی بریی ت میرل بح جوسن شررراسیر ر به میرف یجایء عسلم هردیتته آنوس ری به
محسررگس و غیر محسررگس و علگی و یر ل تلسرریم کرده و قگیی مدبر طیا ن گس و
علگم یز ننسه فمیرر ه و ممئ ه یز ننسه متشررررعه ری میرف م کاد نفضرررگل بغدیدی،
.)21 ،1811
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وی قدطم ری به قدطم زمسن و قدطم یت تلسریم م کاد و تصرطب م کاد که فل
ویجب یلگجگد قدطم یت ییررب و قسئلین به قِدو عسَلم در ویقع آن ری قدطم زمسن م دیناد
نهمرسن )26 ،و در همین زمرسن دطردگرسه هسی مختلف دربسره حدوح و قَدو عسلم ری بیسن
م کاد و یهل شررن ری قسئل به حدوح عسلم محسگس دینسته فمی ه ری یز قسئمن به قَدو
عسلم م شررمسرد هرواد آنسن نیا در تییین مصرردیق قدطم و حسدح بس هم یتتمف دیرند
نهمرسن )28 ،و شرررسطرد بتگین یدعرس کرد کره یز آن جس که تدیوند ری قسدر و غیر مگجمب
م دیند نهمسن )17 ،یو نیا به حدوح عسلم و وجگد عسلَم بید یز عدو میتلد ییررب ،یز یطن
رو در دطگین شررریرش یطن گگنه تی یر م آورد که «یی مور رتک قدطم و عسلم حسدح»
نفضررگل بغدیدی )288 ،1836 ،و طس در بیت دطنر م نگطسررد« :یوم هرده ک حجسب
ییریر * کیم عسلم طگقدن یطلدی ویر» نهمسن.)821 ،
وی بخش یز م سح تگد ری هم به تیرطف جگیهر و یعریض و علگم عشره و مریتب
علل یتتصرس م دهد و در یطن زمیاه بیشتر ملرر یقگیم مشوگر و شسطع در کتسب هسی
فلس ر ه به تصررگ فلس ر ه مشررسء ییررب نهمسن .)23 -27 ،و م تگین گ ب :به هانسو
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وی در م سح جوسن شراسیر به ت ییب یز فمی ه طگنسن ویرد بح مسدة یلمگیدی
کره جورسن یز آن بره وجگد آمرده نکسهلسرررتگن )32 ،77 ،12 ،86 ،82 :1 ،1871 ،نیا
م شررگد و یقگیم «رسل ملم » «ین س قل »« ،فیثسغگرس»« ،یررلری »« ،یفملگن» ،
«یریررمگ» و دطنرین ری لرح م کاد و یررخن رسل ملم که مسدة یلمگید عسلم ری «آب»
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تلرطر بخ جوسنشراسی کتسب «مملع یالعتلسد» بیشتر تگد ری در قسمب طک فیلسگف
میرف م کاد و ورود وادین به جوسن شراسی یز دطدگسه قرآن و حدط ندیرد ویای
که در دطنر کتسبهسی کمو ییررمم نیا به ندرت طسفب م شررگد و بریی دیرربطسب به
آن بسطد به یررریک کتسبهسی ت سرریری به تصررگ آطست مربگ به یر ع یررمگیت رفب
نل سل سط  871-867 :17 ،1217 ،م سرو شریریز  111 :1 ،1221 ،ر سط ،1837 ،
.)182-118
 .5انسانشناسی
فضر رگل همسناد یرررسطر دطادیرین به هیدیط دفی ینسرررسن و آغسز یطن آفرطا بس
آفرطده شرردن آدو و حگی یز یررگی تدیوند بسور دیرد نفضررگل بغدیدی 66 ،1872 ،و 38
فس رل ملدید 27 ،1211 ،حسیاى تورینى )736 ،1861 ،و در میرف ویست ینسسن یو
ری مگجگد دویررسحت شررمرده ،م نگطسررد« :هگ ع سرة عن یلا و یل دن» نفضررگل
بغدیدی .)82 ،1811 ،وی یقگیم مختلف دربسره ویست ن ری م شمسرد و یز میسن دو
قگم یهرل که یول ن ری جسرم م دیند و دوم آن ری مجرد م شمسرد ،قگم دوو ری
بیشرتر هسرادطده و ن ری به دلیل عدو ینلسسو ،غیر جسمسن میرف م کاد و میتلد
ییرب وگن ن م تگیند بی یز طک هرگرت ری یدریک کاد و یطن یمر در جسم میسگر
نیسرب ،ه ن جسرم ن گده و مجرد ییب نهمسن) و م تگین ن ری واین تیرطف
کرد :ینوس جگهر بسی لی بجسم و ال قگة ف جسم و ال هگرة لجسم نهمسن.)81 ،
دربرسره زمسن هیدیط

ن

بس یطن که در آغسز قگم قسئمن به تلق یرویح بید یز یبدین

ری بس ییرتاسد به آطه ثُمل أَنْشَأْنِهُ خَلْقًِ آخَر نمؤماگن )12 :کر م کاد نفضگل بغدیدی،

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هشت
77

 )81 ،1811در فصررل دطنر عسلم میثسق و یشرر سح ری تگ رریب دیده و حدط میروف
«یلرأأَروومیحُ جُاگدٌ مُجمارددمة» نیبن برسبگطره )23 ،1212 ،ری به عاگین مگطد آن یدعس م آورد
نفضرگل بغدیدی ،)81 ،1811 ،ول به دلیل آنکه قگم یریمگ دربسره حدوح ن بید
یز یبدین ری آورده و یدله آن ری به ت صیل بیسن م کاد نهمسن )81 ،بسطد وی ری یز میتلدین
به حدوح روح بید یز بدن به شررمسر آورطم .یل ته به یطن ن ته هم یشررسره م کاد که علم
مس دربسره روح یندک ییرررب و آطه قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ مِ أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَليالً

نییریء )31 :ری شسهد یطن یدعس م گیرد نفضگل بغدیدی.)86 ،1811 ،
شررسطد بتگین وجه جمع یطن دو رفتسر ری یطنگگنه ممرح کرد که یز ننسه یطشررسن عسلم

ر فل محرل حضرررگر ریت ،آن هم بردون روح بگده و یرویح بیردی در رحم مسدر یطجسد
م شگند.

فضررگل ریررسلهیی به نسو «یرر رنسمه روح» طس «هررحب و مایج» دیرد که به تگب
نمسطاده آگسه هسی زطسربشاسی و ل یویب و نشسن م دهد که وی یشریف کسمل
بر آگسه هسی زطسرت دربسره ینسسن که در قرن دهم هجری شسطع و متدیوم بگده دیشته
نفضررگل بغدیدی ،1831 ،کل ریررسله) و قگیی بدن و حگیس بسلا و ظسهری ینسررسن ری
به تگب م شاستته ییب نهمگ.)87 ،1811 ،
فضررگل ینسررسنهس ری به دو دیررته محللسن و مللدین تلسرریم کرده نهمسن )21 ،در
تگ یب ماشسء یطن تلسیم م نگطسد :دربسره یتتیسر دو دطدگسه وجگد دیرد:
یلف) دطدگسه یهل تسرلیم که میتلدند ینسسن یتتیسری یز تگد ندیرد و همسنگگنه که
آفرطا ینسرسن و تحگالت یطجسده شرده در مسده و هیئب وجگدط در یتتیسر یو نیسب
در یفیسم و رفتسرش نیا یتتیسری ندیرد نهمسن.)81 ،
ب) دطدگسه یهل یر ب برتمف یهل تسرلیم ،به وجگد یتتیسر در ینسرسن بسور دیشته
وجگد علسب و رگیب ری دلیل یطن یتتیسر م شمسرند نهمسن).
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تگد فضرررگل  ،مخترسر بگدن ینسرررسن ری م هذطرد نهمسن) و جسلب آن که آغسز یطن
یتتیسر ری یز زبسن برت به «عسلم ر» و «عسلم میثسق» نسر ب م دهد نهمسن) کسری که
در کتسب هسی کمم قدمس کمتر یت سق یفتسده ییرررب ،و یز زبسن قسئمن به عسلم میثسق نلل
م کاد که به دلیل همین یتتیسر و ینتخسب ،ینسررسنهس به ووسر دیررته تلسرریم شرردند
وریکه بید یز آن که تدیوند یرویح ری ق ل یز یجسرررسد آفرطد یز آنسن هریرررید :أَ لَسََّّْتُ

بِرَبِّكُمْ نیعریف )172 :و در هسیرخ آنسن دو دیته شدند ،دوبسره یطن یگیم ت ریر شد و دو
گروه ق ل به دو دیررته جدطد تلسرریم گشررتاد و بدطن ترتیب به هانسو ورود به عسلم
یجسسد ،مجمگعس ووسر گروه شدند:
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فضرگل عموه بر م سح ن شراسیر در میرف ویسرت بدن و تنس ینسسن نیا
ویرد شرررده به بیسن ونگنن هیدیط آن و یلگیر مختل یز نم ه و مضرررغه تس هانسو
یفس ره روح و تگلد هردیتته ،م نگطسرد :ن در یه مرت ه بس یه قگه شوگت ،قگه غضب
و قگه مل  ،بدن ری تدبیر م کاد نهمسن.)87 ،
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گروه یوم کسرسن بگدند که هردو بسر هسیرخ «بل » گ ته و به ربگبیب یلو شوسدت
دیدند ،یطاسن مگماسن هستاد که کسفر نشگند.
گروه دوو کسرررسن بگدنرد کره هر دو بسر در هسیرررخ« ،ال» گ ته و ربگبیب یلو ری
نپذطرفتاد ،یطاسن کسفرین هستاد که یطمسن نم آورند.
گروه یررگو عدهیی هسررتاد که بسر یوم آری گ ته بسر دوو هسیررخ نه دیدند یطن عده
مگماسن هستاد که کسفر م شگند.
گروه وورسرو گروه بگدنرد کره یبتردی جگیب ما دیده و بسر دوو آری گ تاد ،یطن
گروه کسفرین هستاد که مگمن تگیهاد شد نفضگل بغدیدی.)81 ،1811 ،
نتیجهگیری
ح یم مم محمرد فضرررگل در م سح کمم یز روش عللگریط بوره گرفته و بر
یطن ییرررسس ،وح و نلل ری در کاسر هم و در تیسمل مدیو دینسرررته یز نلل یرررتیای طس
علل بسررادگ  ،هرهیا کرده به روش علل گریط  ،عمل م کاد و بدطن یرر ب بس یطن که
شرراستب ری یمری مم ن دینسررته و علل و نلل ری یز ماسبع شرراستب م شررمسرد ،ول در
شراستب یت یلو علل ری نسکسف دینسرته و در شاستب یوهسف یلو نیا به تیسمل علل
و وح ح م م دهد .بس یطن وجگد وی روش طسد شررده ری در م سح جوسنشرراسی ر به
کرسر نم باردد و تگد ری یز میرسرف وحیسن محروو کرده بدون تگجه به ه ب آیرررمسن
ممرح شرررده در قرآن بره نره فلرک ممرح در هیئب بملمیگیر ر بسور هیدی م کاد و
جوسنشاسی فیلسگفسنه ری برم گاطاد.
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در م سح ینسرسن شاسی نیا دو یسحت بگدن ینسسن ری هذطرفته ،بین هذطرش عسلم
ر و الجرو ق گم آفرطا یرویح ق رل یز یبدین و هذطرش تللب یرویح بید یز یبدین ،مردد
ییررب طیا هم عسلم ر ری م هذطرد و هم تلق یرویح بید یز یبدین ری ،و تاوس وجه جمع
یطن م تگیند بسشد که عسلم ر ری فل محل حضگر ریت ،آن هم بدون روح بشمسرطم.
بردطن ترتیرب م تگینیم کرسرکردهسی وی در تمگر علم کمو یمسمیه ری در مگیرد زطر
تمهه کایم:
 .1ییرتمریر بخشریدن به جرطسن فیلسگف -مت لمسن حگزه حلّه یز کسرکرد هسی موم
وی به شرمسر م آطد .در ویقع یو میریحدیر دینشرمادین وگن عممه حل و فس ل ملدید
در دوره نجف دوو ییب.

 .2ملسبله بس تصررگفزدگ قرن دهم که عرهرره هسی علم  ،دطا و یرریسیرر ری
فریگرفتره بگد و ح م رسح و ممسلب کمم یز واین هجمهیی یز دطنر کسرکردهسی
فضگل ییب.

 .2بوره گیری یز یدبیرست ترک  ،فرسریر ر و عرب بریی تروطف م سهیم و آمگزه هسی
کمم و کمک به ورود یدبیست ترک بریی ت لیم میسرف شررییه یمسمیه .یطن تگ یب الزو
ییرررب دیده شرررگد که مردمسن ترک زبسن یز یویتر قرن دوو ویرد جرطسنست یررریسیر ر ،
یجتمسع جگیمع ییمم شده بگدند و در قرون بیدی نیا ویرد جرطسن هسی علم شدند،
ول در قرن دهم بریی یولین برسر به هرررگرت کمن ،زبسن و یدبیست ترک در کاسر یدبیست
عرب و یدبیست فسریرر به عاگین ط یز زبسنهسی علم به تدمب گرفته شررد و ح یم
فضرررگل در کاسردینشرررمادین وگن «یلیسس یردبیل »« ،یلو یردبیل » و «تمسط » یز
جمله آغسزگرین ییت سده یز یدبیست ترک بریی تروطف مذهب شییه ییب.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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 .8عدو همریه بس یشررریقگریط و عرفسن ریطف در حگزه شرریریز و هرریسنب یز جرطسن
مت لم – فیلسررگفسن که بیشررتر تحب تسریر ح مب مشررسء بگدند و تگجو به فلس ر ه
یشریق ندیشتاد.
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فهرست منابع
 .1یبن بسبگطه ،محمد بن على1212 ،ق ،اعتقادات اإلمامية قم ،کانره شیخ م ید.
 .2یبن بسبگطه ،محمد بن على1813 ،ق ،التوحيد ،مصحب :هسشم حسیاى ،قم  ،جسمیه
مدریین.

 .8یدمگند ،کلی گرد بسیررگرح1831 ،ش ،سلللهللل هاى اسللىمج يد د هاهاىاى
گاهشلىاهى بااهنااسج ،ترجمه فرطدون بدرهی  ،تورین ،مرکا بسیتسنشاسیى
ییمو و یطرین.
 .2یعتمسد یلسرلماه  ،محمد حسرن تسن1867 ،ش ،باه خ ماتظم ناصلىى ،مصحب
محمد ییمسعیل ر گینى ،تورین ،دنیس کتسب.
 .1یفاد  ،ع دیه بن عیسرررى بیگ1831 ،ش ،ه اض العلىاء حياض الفضللىء،
ترجمه محمدبسقر یررسعد ترییررسنى ،مشررود ملدس ،بایسد هژوهشرروس ییررممى
آیتسن قدس ر گ .
 .6یمین ،یید محسن1218 ،ق ،أعيان الشيعة ،بیروت ،دیر یلتیسرف للمم گعست.
 .7یمیاى هرو  ،یمیر هدر یلدطن یبریهیم1838 ،ش ،فتوحات ناهج ،مصحب محمد
ر س نصیر  ،تورین ،ینجمن آرسر و م ستر فرهانى.
 .3آقسبارگ تورینى ،محمدمحسرن1218 ،ق ،الذه عة إلج بصانيف الشيعة ،بیروت ،
دیر یأل گیء.
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 .1آقسبارگ تورینى ،محمدمحسن1281 ،ق ،طاقات أعىم الشيعة ،بیروت  ،دیرإحیسء
یلتریح یلیرب .
 .11بغدید  ،ییمسعیل 1111 ،و ،هد ة العاهفين ،اسىاء الىؤلفين آثاه الىصافين،
مصحب محمدمود تریسن  ،بیروت ،دیرإحیسء یلتریح یلیرب .
 .11بلیمى  ،یبگ على1873 ،ش ،باه خاام طاىى ،مصرررحب محمد روشرررن  ،تورین،
یروش.
 .12بیست ،عاطا یه1832 ،ش ،باه خ بطايقج ا ىان با كشللوههاى ينان ،تورین ،
یمیر ک یر.
 .18ت رطا  ،مم رج یلى1836 ،ش ،األصل األصيل نیهگم آه یه) ،ملدمه و تصحیب

حسرررن یک ری بیرق و عاطا جگین هگر هروی ،زطر نمر دکتر مودی محلق ،تورین،
ینجمن آرسر و م ستر فرهان .
 .12ترکمسن  ،ییر ادر بیگ1832 ،ش ،باه خ عالم آهاى عااسج ،مصحب یطرج یفشسر،
تورین ،یمیر ک یر.
تگطى ،قم ،کتسبخسنه عمگمى حضرت آطب یه یلیممى مرعشى نج ى .

 .16حسجى تلی ه ،مصم ى بن ع د یه [ ،ب تس] ،كشف الظاون عن أسامي الكتب
الفاون ،بیروت ،دیر إحیسء یلتریح یلیرب .
 .17حسرا  ،عمسیله1871 ،ش ،مذهب فضولي ،هژوهشراسمه علگو ینسسن  ،شمسره ،27
بوسر و تسبستسن ،هن .117 -66
 .13حسیاى تورینى ،یید هسشم1861 ،ش ،بوضيح الىىاد ،تورین ،ینتشسریت م ید.
 .11حلى ،حسررن بن طگیررف 1218 ،ق ،كشللف الىىاد في نللىت بيى د اتعتقاد،
تصحیب حسنزیده آملى ،قم ،مؤیسة یلاشر یإلیمم .
 .21حلى ،حسررن بن طگیررف1211 ،ق ،ننا ة الىىام في علم الكىم ،تحلیق فس ررل
عرفسن ،قم ،مؤیسة یإلمسو یلصسدق

.

 .21تگینسررسر  ،محمد بسقر بن زطن یلیسبدطن1811 ،ق ،ه ضللات الياات في أحوا
العلىاء الهادات ،تحلیق ییدیه ییمسعیلیسن ،قم ،دهسقسنى نییمسعیلیسن).
 .22دطاگر  ،یحمد بن دیود1871 ،ش ،اخااه الطوا  ،ترجمه محمگد مودو دیمغسنى،
تورین ،نشر نى.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .28ریوند  ،مرتضى1832 ،ش ،باه خ ايتىاعج ا ىان ،تورین ،ینتشسریت ننسه.
 .22ر رسط  ،عل ر رس1837 ،ش ،هفت آسىان ،مجله قرآن و علم ،شرمسره  ،1بوسر و
تسبستسن ،هن .182 -118

 .21ر رگی ،ریگم1817 ،ش ،باه خ كىم امامي نحگزههس و جرطسنهسی کمم ) ،قم،
ینتشسریت دیر یلحدط .

 .26رطپ س ،طسن1831 ،ش ،باه خ ادبيات ا ىان از د هان باستان با قاياه  ،ترجمه
عیسى شوسبى ،تورین ،ینتشسریت علمى و فرهانى.
 .27یررسط

 ،هریررى1831 ،ش ،باه خ ا ىان ،ترجمه ،یررید محمد تلى فخر دیعى

گیمنى ،تورین ،یفسگن.
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 .11رلة یالیرمو ت رطا  ،على بن مگیى1212 ،ق ،مىآة الكتب ،محلق عل هدریطى
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 .23یر حسنى ت رطا  ،جی ر1222 ،ق ،معيم طاقات الىتكلىين ،قم  ،مؤیسة یإلمسو
یلصسدق

.

 .21شرررسهمریدی ،یررریرد محمگد1817 ،ش ،يا گاه بشلليد ده ه كىد مذهاي
بىكىانان آق قو ونلو ،مجله تسرطخاسمه تگیرزم  ،شمسره ،28هسطیا ،هن.62 -21
 .81شرسهمریدی ،یرید مسیگد و ماتمر یللسئم ،یهغر1812 ،ش ،بشيد قىاقو ونلوها،
نشرطه هژوه هسی تسرطخ  ،دوره  ،1شمسره  ،1بوسر ،هن.72 -21
 .81شررطف یلر ر  ،محمد بن حسین1212 ،ق ،ننج الاىغة ،تصحیب ه ح هسلب ،
قم ،هجرت.
 .82شگشتری ،قس

نگریه1812 ،ش ،ميالس الىؤماين ،تورین ،ییممیه.

 .88هردر یلدطن شیریز  ،محمد بن یبریهیم1838 ،ش ،نىت أصو الكافي ،تصحیب
محمد تگیجگ  ،تورین ،مؤیسه ممسلیست و تحلیلست فرهانى.
 .82ه س ،بیب یه1873 ،ش ،باه خ ادبيات ده ا ىان ،تورین ،ینتشسریت فردوس.
 .81ل سل سط  ،محمدحسین1217 ،ق ،الىيزان في بفهيى القىآن ،قم  ،م ت ة یلاشر
یلاشر یإلیمم .
 .86لریز  ،نصرر یه م شرر 1837 ،ش ،فنىسلت كتب خطج فاهسلج ده مصى،
تورین ،دینشنسه علگو هاش ى یطرین ،مگیسه ممسلیست تسرطخ هاش ى ،لب ییممى.

 .87لگیرررى  ،تگیجره نصررریر یلدطن1211 ،ق ،بلخيص الىحصللل الىعى ب باقد
الىحصل ،بیروت ،دیریأل گیء.
 .83لگیى ،تگیجه نصیر یلدطن1218 ،ق ،قواعد العقائد ،ل اسن ،دیریلغربة.
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 .81ع یدلى  ،یرید عمید یلدطن1831 ،ش ،إنىاق الىهوت في نقد نىت الياقوت،
تصحیب على یک ر یسطى ،تورین ،میریح م تگب.
 .21فس رل ملدید1211 ،ق ،إهنلاد الطالاين إلج ننج الىهتىند ن ،تحلیق یید
مود رجسئى ،قم ،ینتشسریت کتسبخسنه آطب یه مرعشى .
 .21فس رل ملدید1221 ،ق ،األنواه اليىلية في نلىت الفصلو الاصيى ة ،تحلیق
على حسجى آبسد و ع سس جملى نیس ،مشود ،مجمع یل حگح یإلیممیة.
 .22فس ل ملدید ،ملدید بن ع دیه1222 ،ق ،اللوامد اإللنية في الىااحث الكىمية،
تحلیق شوید قس ى ل سل سئى ،قم ،ینتشسریت دفتر ت لیغست ییمم .
 .28فضگل بغدیدی ،مم محمد1872 ،ش ،حد قة الهعداء ،یید عل یک ر یجسق نژید،
قم ،جمییب جوسن یهل بیب

.

 .44فضررگل بغدیدی ،مم محمد1836 ،ش ،د وان انللعاه فاهسللي موتنا حكيم
مىمحىد فضلولي بيابلي ،ملدمه و حگیشر حسررین محمدزیده هرردطق ،ت رطا،
طسرین.
 .21فضررگل بغدیدی ،مم محمد1831 ،ش ،سللفىنام ی ه ت ا صللحت مىض،

 .44فضرررگل بغردیدی ،مم محمرد1811 ،ش ،مطلد اتعتقلاد في معىف الىادأ
الىعاد ،تصحیب ی حسنیل کگشس ،تورین ،ینتشسریت بایسد ح مب ییمم هدری.
 .27کسهلسرتگن ،فردرطک1871 ،ش ،باه خ فلهف نطگنسن و روو) ،ترجمه یرید جمم
یلدطن مجت گی ،تورین ،ینتشسریت یروش.
 .23کحسله ،عمر ر س1876 ،ق ،معيم الىؤلفين ،بیروت ،دیرإحیسء یلتریح یلیرب .
 .21مسدلگنگ ،وطل رد1871 ،ش ،مكتبها فىق های اسىمي ده سده های ميان ،
ترجمه جگید قسیم  ،مشود ،ینتشسریت آیتسن قدس ر گی.
 .11مشررر گر ،محمد جگید1811 ،ش ،اخااه سللىيق ه م ،به ینضرررمسو مختصرررر
یلجگقاسمه یبن ب ب  ،تورین ،کتسب فروشى تورین.
 .11ممربى یررمرقاد  ،یررلمسن محمد1832 ،ش ،بذكىة الشللعىاء ،تصررحیب عل
رفییى ،تورین ،مرکا هژوهشى میریح م تگب.
 .12ملدس یردبیلى ،یحمد1838 ،ش ،حد قة الشيعة ،تصحیب هسدق حسن زیده  ،قم،
ینتشسریت ینصسرطسن.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .18ملدیى ،ممور بن لسهر1872 ،ش ،آفى اش باه خ ،ترجمه محمد ر س ش ییى
کدکاى ،تورین ،آگه.

 .12م سرو شررریریز  ،نسهرررر1221 ،ق ،األمثل في بفهلليى كتاا اا الىاز  ،قم ،
مدریة یإلمسو عل بن أب لسلب

.

 .11مل م ،جسن1831 ،ش ،باه خ كامل ا ىان ،ترجمه میرزی ییررمسعیل حیرت ،تورین،
یفسگن.

 .16مؤطّد ،حشرمب« ،1831 ،بىكان پاهسلي گوی :انعاه پاهسي ناعىان عثىاني
(( )2فضلولي بغدادی)» مجله یطرین شاسی  ،تسبستسن ،شمسره  ،12هن  211تس
.211
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ملدمه ،تصرحیب و تحشریه حسرین محمدزیده هردطق ،شسطسته یبریهیم  ،تورین،
ت درتب.
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 .17نریقى ،مم مود 1218 ،ق ،أنيس الىوحد ن ،تصررحیب و تیلیق شرروید آطب یه
قس ى ،وسپ دوو ،تورین ،ینتشسریت یلاهریء.
 .13طیلگبى ،یحمرد بن یبى طیلگب1871 ،ش ،بلاه خ عقوبج ،ترجمره محمد یبریهیم
آطتى ،تورین ،ینتشسریت علمى و فرهانى.
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