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 چکیده

 پرورش های علمی وپیشرفت عصری فرهنگ و تمدّن در هر مهمهای کی از شاخصی
 اجتماع علمی مطالعه ،لی نوشتارحاضرهدف اص. استصاحبان اندیشه در عرصه علوم 

الهام از الگوی با این مقاله . است آن روزگارو نقش آن در فرآیند تمدّنی صفوی ر عص
ضرورت کاربرد  ضمن توجه بهتحلیلی ـ روش توصیفینظری رندل کالینز و با 

وجوی پاسخی های تاریخی در جست شناختی در تحلیل پدیده  رویکردهای جامعه
هایی  چه ویژگی ازدر عصر صفویه  اجتماع علمیپرسش است که ی این مناسب برا

؟ معرفی کند زا تمّدنکانون پیشرو و یک عنوان  توانسته خود را بهو آیابرخوردار بوده 
مثابه های فکری بهرشد علم در گرو ظهور و تداوم حلقه دهدهای تحقیق نشان مییافته

 را زنجیره مناسک تعامل با انرژی عاطفی های علمی است که هسته محوری آناجتماع
 دانشمندان و ء،حکما، فقها، علما،  حمایت دستگاه سیاسی دولتبا. دهدباال تشکیل می

 نقشه راه های فکری، توانستند همچون فعاالن فضای علم در درون حلقههنرمندان
 .طراحی کنند  رامبنای معارف عقالنی تشیّع سازی بر تمدّن
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 مقدمه
، از اهمیت  ای نسبتاً طوالنی ه عنوان دورهعصر صفویه در بررسی تاریخ اجتماعی ایران، ب

تواند  ، میشود که آن دوره جا ناشی می از آنویژه این اهمیت ب. یاری برخوردار استبس
اهمیت این دوره .  را منعکس نمایدساختارهای شکل گرفته در بطن جامعه ایرانی

های نظری متفاوت بر این دوره  شناسان مختلف با نگاه تاریخی باعث شده است تا ایران
در این . ن ارائه دهندهای متفاوتی از کلیت تاریخ اجتماعی ایرا متمرکز شده و قرائت

علمی های جریانین پرسش پاسخی درخور داده شود که  تا به اه استشدمقاله کوشش 
یک عنوان    توانسته خود را بهو آیاهایی برخوردار بوده  از چه ویژگی در عصر صفوی
های نظری و  ؟ پاسخ ما براساس بررسی اجمالیِ بنیانمعرفی کند زا تمدّنکانون پیشرو و 

ضای علمی حاکم بر ایران عصر های ارائه شده در خصوص ف شناختی قرائت معرفت
های جامعه ، افزودهاین عصری تمدّنترین ویژگی ت که مهم بر این فرض استوار اسصفوی
های جدیدی از مبانی علمی، فرهنگی ی پیش از خود و خلق جنبهتمدّن به میراث صفوی

های انضمامی ها و از جمله تولید علم و فرهنگ در موقعیتهمه فعالیت. و هنری بود
های ها و مکان در زمان آگاهانه کنشگران علمیتگیرد که چیزی جز تعامالصورت می

ها وار حول ایده به شکلی زنجیره کهاین تعامالت فکری و فرهنگی وقتی. مشخص نیست
های فکری را ا یا حلقهه های خاصی تکرار شوند از طریق تولید همبستگی، شبکهو نشانه

علمی، جایگاهی حلقه فکری یا اجتماع ). ٢٦عبادللهی چندانق و خستو، (کنند ایجاد می
با   مذهبی جامعه ایرانی در این دورهسو چرخش دارد؛ زیرا از یککلیدی در عصر صفوی

 بر های مختلف علمی در حوزه تأثیری جدی نگاهی سرچشمه گرفته از حکمت متعالیه،
حیات تمدّنی ایرانی گذاشت و از سوی دیگر، به دلیل رونق اقتصاد تجاری و کسب درآمد 

تمدّن، حاصل تعالی فرهنگی .  فرهنگی و تمدّنی آغاز شدخارجی، دوره جدیدی از شکوفایی
نشینی و گام نهادن در شاهراه  تمدّن خروج از بادیه. و پذیرش نظم اجتماعی است

به طور . خلدون دست یافت به عمران بشری است شدن امور اجتماعی یا به تعبیر ابن نهادینه
داند که همه رویدادهای اجتماعی،  ای به هم تنیده می کلی، هنری لوکاس، تمدّن را پدیده

 ).١٦ و ١/٧لوکاس، (گیرد  سیاسی، اقتصادی و حتی هنر و ادبیات را در بر می
جی وینتر، . شناسان غربی همانند اچشرقاز خالف نظر برخی ته این نظر، به الب

 در تاریخ ایران کمبریجاستاد ارشد علوم تربیتی دانشگاه اگزتر است که در مجموعه 
های علمی ایرانیان عصر به بررسی پیشرفت» علم ایرانی در دوره صفوی«ی با نام امقاله
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صفوی پرداخته و با اینکه خود بارها به دستاوردهای بزرگ ایرانیان این عصر اشاره کرده، 
در این دوره از تاریخ ایران، شرایط «: گیری کرده استدر چرخشی ناگهان چنین نتیجه

شناسانی که توسط شاهان عزل پزشکان و ستاره. نبودبرای تحقیقات علمی مناسب 
تصمیمات علمی در این عهد با عجله اتخاذ . بستند بار سفر به بهشت را میزودشدند  می
چنین شواهدی قطعاً در تناقض و تضاد با همه شواهد و اسناد ). ١٤٠ وینتر،(» شدمی

 در زیادي چند تحقیقاتهر.  در دست دارندای است که پژوهشگران از آن دورهتاریخی

 و اطالعات فراوان حاوي ها از آن هر کدام که  صورت گرفته،صفویاوضاع ایران  زمینه
 عصر صفوی چگونگي براي شناخت  شایاني کمک و بوده زمینه این در مفیدي بسیار

تاریخي،  رویکردهاي عمدتاً با این تحقیقات که بیشتر نشان کرد خاطر باید البته .دنمای مي
این  زمامداري دوران به تأکید فراواني گرفته و انجام همچنین دینی و اعتقادي و سيسیا

به  کمتر توجهات و وس  یک از یتمدّنفقدان رویکرد  که طوري شده، به خاندان
 .استتحقیقات  این مشکالت ها و عمده ضعف از آن،  درتشیّعسازی  تمدّنهای  ظرفیت

 .است قص در روش و ضعف در هدف برخوردار این تحقیقات از آفت نعالوه بر این،
 ـ ، روش تحلیل تاریخی است و رهیافت آن فرهنگی در این مقالهروش تحقیق

های  کوشد با شناسایی و مقایسه جریان در تحلیل تاریخی، مورخ می. شناسی است جامعه
یابی در مورد موضوع  مؤثر در یک رویداد تاریخی، از طریق استنتاج عقلی، به علّت

ضروري است که معیار ارزیابی وضعیت  نکته این ذکر). ٢٦جعفری، (اریخی بپردازد ت
حکما، های ارتباطی و تعامالت پویا در بین پویایی اجتماع علمی در این مقاله، زنجیره

 است که خود را به صورت  شیعی مذهب عصر صفویفقها، علما، دانشمندان و هنرمندان
 تمدّنی دولت صفوینقش علم و فرهنگ در فرآیند   تاسازندهای فکری نمایان میحلقه

 مورد تمدّن،های بعد در خلق   و زیربنایی برای دوره پایه عنوان برهه تاریخي، به در این

 .قرار گیرد تحلیل و تبیین
 

 چارچوب نظری 
 تحقیق از نظریه مناسک انتخاب شده برای مطرح کردن مسئلهچارچوب نظری در پرتو 
 ٢، سرمایه فرهنگی١،م به کار رفته در این نظریه چون انرژی عاطفی و مفاهی١تعامل

                                                                                                                                            
شـود و در ایـن تکـرار    هایی اسـت کـه مـدام تکـرار مـی     مراوده) Interaction Rituals(مناسک تعامل . ١

  ←سـازند و اعـضا از طریـق   شوند که اعضا را به هم مرتبط مـی   ارتباطات، نمادهایی خلق و ماندگار می     
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 رندل ،)تجربی و نیابتی( مناسک تعامل ٤،وگو، ساختار فرصت فضای گفت٣،خالقیت
 بین اعضا در، در میدان علمي) ٢٠٠٠(به اعتقاد رندل کالینز . استفاده شده استکالینز 
وجود دارد که منجر به انسجام اجتماعي  )مناسک تعامل(تعامالت ارتباطات و  از ایگونه

در » مناسک تعامل«دهنده عناصر مهم تشکیل. شودو پویایي روابط و میدان علمي مي
 :نمودار ذیل نشان داده شده است

                                                                                                                                            
هایی که به شدت کانون توجـه باشـند در   وضعیت«. کنند همین نمادها با یکدیگر ارتباط برقرار می    →

این عواطف هم رسانه هم انـرژی تفکـر فـردی و هـم              . کنندبند و عواطفی را ایجاد می     یاافراد نفوذ می  
 » .سـازد های بیشتری را در یک زنجیره مداوم فراهم می        ای هستند که امکان برساختن وضعیت     سرمایه

)Collins, The sociology of philosophies, 21.( 
آمیز افراد در مناسک تعامل ه از مشارکت موفقیتنیرویی است ک«) Emotional energy(انرژی عاطفی . ١

اطمینان و اعتماد به نفس، اشتیاق و احساس خـوب و مثبـت             (شود و پیوستاری از حداکثر      حاصل می 
ارادگی و احـساسات بـد و منفـی         افسردگی، فقدان ابتکار، بی   (تا حداقل   ) خوب و مثبت درباره خویش    

 ).ibid, 29(» دهدرا تشکیل می) درباره خویشتن
های فرهنگی انبان نمادهای خاص است که دربردارنده بار معنایی عضویت افـراد و همبـستگی          سرمایه. ٢

ها به یکدیگر و نیز محصوالت فکری و فرهنگی در اجتماع فکـری چـون بناهـای فرهنگـی، متـون،              آن
شـد   و نوشـتار مـی     وگوهـا های به کار رفتـه در گفـت       ها، مفاهیم و واژه   ها، نظرات، روش  ها، ایده اندیشه

)ibid, 30-33 .(   در این مقاله، بررسی سرمایه فرهنگی در سطح نمادین، در دو بُعد نمادهـای ذهنـی و
 .گیردنمادهای عینی صورت می

هـا  آن. توانند کامالً جدید باشـند ها نمیباشد؛ امّا اندیشههای نو میبیان اندیشه ) Creativity(خالقیت  . ٣
هـای گذشـتگان در قالـب نمادهـای         یوند دارند و با تکیه بر مـصالح اندیـشه         با سنت فکری قبل خود پ     

 ).ibid, 31( شوندجدید و مفاهیم جدید ایجاد می
جـا  در ایـن  «..به موقعیت فرد در میدان علمـی اشـاره دارد  ) Opportunity Structure(ساختار فرصت . ٤

تواند بکند و    انرژی خالق او چه می     کند که با چه میزان    شکل شبکه و جایگاه شخص در آن تعیین می        
 ).ibid, 39(» به چه چیزی فکر کند
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 »مناسک تعامل«دهنده عناصر مهم تشکیل): ١(شکل 
(Collins, The sociology of philosophies, 22-23) 

 
»  مبتني بر برهمکنشههاي فردي تجربزنجیره«هایي از این فرایند را دسته الینزک
یابند، همدیگر را در فضا قطع که در امتداد زمان جریان ميهمچنان«خواند که مي
با توجه به ، در مراسم برهمکنشکننده اد مشارکتافر). ٥٥٠ ریتزر و گودمن،(» کنند مي

شوند و شور و اشتیاق حرکت به  ميبرخوردارطفي شدت این برهمکنش از انرژي عا
انرژی عاطفی و توجه مشترک از نظر دورکیم، . کنندهاي نمادین را پیدا مي هدفسمت

 که به کندرا تولید می ١کنندگان در ارتباط مناسکی، نوعی خودآگاهی جمعیمشارکت
تار اجتماع ساخ). Collins, Interaction ritual chains, 183( است ٢»االذهانیبین«نوعی 

دهد و افراد در ها ارائه ميها و رقابتها، همکاريبراي دسترسيمتفاوتي علمي، امکانات 
ها، سرمایه فرهنگي و انرژي عاطفي خود دست به این میان با توجه به ساختار فرصت

                                                                                                                                            
1.  Collective Conscience 
2. Intersubjective 

گروهي متشكل از حداقل دو نفر 
جا جمع كه به لحاظ فيزيكي يك

توجه خود را روي  و .شوندمي
موضوع و كنش واحدي متمركز 

آنان احساس مشتركي دارند كه 
- به صورت انباشتي تشديد مي

 .شود

در قالب ها نگيهرقدر خرده هماه
 همانند مشترك در مواردي اتاحساس
 گفتاري و خرده  جسماني، كنشحركت
- كالمي بيشتر شود، شركتفركانس

كنندگان در واقعيت متحدي مشترك 
 .شوندمي

 در مناسك كنندهافراد شركت
تعامل سرشار از انرژي عاطفي 

شوند، كه ميزان آن متناسب با مي
 .تراكم تعامل است

كنندگان نسبت به يكديگر شركت
، وظايف و تعهدات اخالقي دارند

كنند احساس مياي كه به گونه
 . د هستناعضاي يك گروه

احساس 
 مشترك

دي و بنمكان
منديوضعيت  

تعهدات 
 اخالقي

 انرژي عاطفي
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است که پایگاه فکري » فضاي توجه«ترین جنبه شبکه، قشربندي مهم. زنندانتخاب مي
هاي علمي، از قبیل ١این فضاي توجه برخي از نماد کند که درراد را تعیین مياف

 ).٣٣، رادقانعي (آورندها، پایگاه باالتري را به دست ميها یا کتابشخصیت
 هب	را	خود	کنندگان در مناسک تعامل، در نتیجه این آگاهی جمعی،مشارکت

. کنند یکدیگر تعهدات اخالقی پیدا می و نسبت بهنمایندمی تعریف گروه	یک	از	عضوي	عنوان
. کندهاي اجتماعي، پویایي رفتار افراد را فراهم ميانرژي عاطفي، با ایجاد انگیزشاز طرفی، 

بستگي دارد که  هاي ارتباطيها در ساختار اجتماع محلي یا شبکهرفتار افراد به مشارکت آن
 .)Collins, The sociology of philosophies, 39 (سازدآنان را مي» ساختار فرصت«

  
 جایگاه علوم و فرهنگ در ظرفیت تمدّنی عصر صفویه

  حکومت صفوی گیریشکل: قرن دهم
 در ایران و چگونگی روند تشیّع، گسترش )ق.ه١١٣٥ـ٩٠٧(گیری دولت صفوی شکل

 است که های جدی فراروی محققان رویدادهای عصر صفویگسترش آن از پرسش
باره آن توسط پژوهشگران، در خصوص روند مذکور مطالب رغم طرح چندین علی

 و پیدایی سه دوره صفوی به دوره). Aubin, 236(چندانی در دسترس نیست 
 های فکری تقسیم است و فعالیت تثبیت قابل و شکوفایی و آرامش و گیری، رشد شکل

گرا  متگرا، عالمان حک  در سه مکتب فقیهان اصولدانشمندان شیعی در عصر صفویه نیز
 .بندی است و عالمان اخباری قابل طبقه

 /ق.ه٩٠٧ـ٩٣٠:ـ حک (اسماعیلز همان آغاز به دالیل سیاسي و بر اثر تالش شاها
 تداوم  وبراي تثبیت حکومت خود و تسلط بر مناطق سوق الجیشي) م١٥٠١ـ١٥٢٤

دهد،  ییل م اصلي نظامي دولت عثماني را تشکهاز آناتولي که بدن  تركهایقبیلهمهاجرت 
شالوده ). Muzaffer Tan, 359-381 (به درگیري سریع نظامي میان دو حکومت انجامید

 از این دو    و شاه اسماعیلت قرار داشبودنیتأسیس سلسله صفوی بر دو بنیاد شیعه و ایران
 بود به   و نیاز  ایرانیان سنی مذهب بودند ؛ زیرا در آن زمان اکثریتکردلی تکیه بیشتر بر اوّ

ای  نیم قرن بعد ایران کشوری شیعه مذهب، بسان جزیره. رعت مذهب ایرانیان را برگرداندس
  سنت بود و هنگامی که ایران مذهب شیعه را پذیرفت، این مذهبدر محاصره دریای اهل

                                                                                                                                            
کننـد و از    هـا ارتبـاط برقـرار مـی        هستند که اعضا با کمـک آن       هایی  ایدهرمزها و   ) Symbols(نمادها  «. ١

  ).ibid, 22(» نگرندها به جهان خویش میدریچه آن
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تثبیت ). Armajany, 91( عامل ثباتی برای حفظ ایران در مقابل امپراتوری عثمانی گردید
متصرفات  از بزرگیقسمت  بر) م١٤٠٥ـ١٤٤٧ /ق. ه٨٠٧ـ٨٥٠(رزا  شاهرخ میحکومت

که یکی از بارزترین تجلیاتش شکوفایی دانش و هنر در این عهد است، تیمور در ایران، 
 مخالفت جلوگیری از منظوربهعثمانی دولت فرهنگی با  ـ سیاسیارتباط  اقتضاکننده

تیمور در غرب ایران و عراق قویونلو و قراقویونلو و کنترل جنگ قدرت بین نوادگان  آق
و باعث مهاجرت ،  تا مرگ شاهرخ و نیکو حسنهارتباط از چهار دهه بیشتر. عرب بود

 سرزمینهای مدارس ایرانی به  علمی دانشمندان عثمانی به ایران و انتقال سنتتحول 
 ، تا پایان بین دو کشور ماعلمیدادوستد  این اگرچه. ها شد عثمانی، در بازگشت آن

 /ق.ه٨٧٥ـ٩١١(سلطان حسین بایقرا ، قدرتمند سلسله تیموری سلطان	 آخرینتحکوم
 گیریشکلثبات و  های با  حکومتانقراضدر هرات نیز ادامه داشت، ) م١٤٧٠ـ١٥٠٦
 غیرشیعی به سرزمین عثمانی را  و دانشمندان دیگر از عالمانگروهی مهاجرت،  انصفوی

توان گفت که از پایان عهد تیموری تا طور کلی چنین میبه. )٢٧عالمه،  (باعث گشت
 شد عمدتاً به عثمانی، ،اوایل عصر صفویه سه عامل موجب تشدید مهاجرت علما

 ): ٥٠ـ٥١حیدرزاده، (
گذاران حامی رونق ثبات، آغاز هرج و مرج و فقدان سرمایه های باانقراض حکومت) ١

 مدارس و مراکز علمی؛
 سلطان بایزید  نان از عالمان و دانشمندان؛ اهتماماقتدار و قدرت عثمانیان و حمایت آ) ٢
،  در جذب دانشمندان ایرانیهایی از طریق اعزاز علما، مکاتبه و ارسال هدایا و مستمریدوم 

نورالدین .  به عثمانی مؤثر افتاد عالماندر کوچصفوی اسماعیل  سلطنت شاهمقارن با اوایل
الدین احمد تفتازانی، از جمله افرادی   و سیف هللالدین عطاء ، میرجمال عبدالرحمن جامی

ادشاهان پ ).١٨/٥٧،  نفیسی(کردند   و مستمری عثمانیان را دریافت میایاهستند که هد
ها، از این فرصت برای انتقال علوم و سنن مدارس ایرانی و  عثمانی نیز در قالب حمایت از آن

هاجرت دانشمندان و علما، به ضعفی  و خأل ناشی از متشکیل دوره علوم عثمانی بهره گرفتند
 .مشهود در علوم نیمه اوّل عصر صفوی منجر شد

ه  شاها و طریقتگیریگیری دولت شیعه مذهب صفویان؛ سختپیدایی و شکل) ٣
طور طبیعی روند سنت را در وضع دشواری قرار داد و به نام اهلعلمای صاحب،  اسماعیل

انی هرات و استاد معلّم مدرسه سلط،  هروی میرمرتاضهمانند آنانمهاجرت برخی از 
لملک دوایی شیرازی و یوسفی هروی احکیم عین،  )٢٢/٣٧نفیسی،  (حکمت و ریاضیات
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تاریخ  (اصفهانی خنجی هللا بن روزبهان فضل، )٣٥٥ـ٥/٣٥٦صفا، (طبّ یوسفی صاحب 
بدایع ( الدین محمود واصفی  زینو) ٥٦ـ١٨/٥٧؛ نفیسی، ٤/٥٣٨صفا، ) (امینیی آرا عالم

 ).١/٥٧واصفی،  ( نمود و تسهیلرا تسریع) الوقایع
او . ق عازم تبریز شد.ه ٩٠٧میرزا در سال  اسماعیل پس از غلبه بر سلطان الوندشاه

؛ ٢٨/ ١قمی، (خواند ) ع( عشر خطبه را به نام ائمه اثنیپس از جلوس بر تخت سلطنت،
های بسیار غلوآمیز در  جریانوجود با). ٤٦٧/ ٤؛ خواندمیر، ٤٩؛ مستوفی، ٧قزوینی، 

دادن ، رسمیتویستین اقدام نخ، )Morton, 196-197(ماعیل اس دوران حاکمیت شاه
 مذهب حقه و اجرای احکام دین   ترویج  بود و هدف حکومت خود راتشیّعبه مذهب 

 صورت جهتعامل نیز در این   و جبل  علمای دینی عتبات  از دعوت.   کرد  اعالم مبین
 کار صفویه   دستور ، در  و حمایت از علمای دینی، به عنوان یک وظیفه حکومتیگرفت

اسماعیل از علمای عرب اند که دعوت شاهالقول منابع اصلی صفویه متفق١.قرار گرفت
م و عامی ضروری  عالِپذیری مذهبی دولتی و مقتضی برای ایرانیانِبرای ایجاد یک جامعه

، به استثنای علی  نخستهیومن، در دورناندرو قیده به ع). Roemer, 338-345(است 
، فقط چند فقیه عاملی واقعاً به ایران مهاجرت کردند )ق.ه ٩٤٠.د( کرکي عبدالعالیبن

در این میانه محقق کرکی نه معیاری . تا نیازهای مذهبی دولت صفوی را برآورده سازند
. رودک استثنا به شمار میبرای تعمیم رفتار مذهبی او به همه علمای عاملی، بلکه ی

آنان با دولت همکاري نیومن معتقد است مهاجرت عالمانی همچون محقق کرکی، 
 هنباید نمایندصفوی و تأثیر چشمگیر آنان در حیات سیاسی و مذهبی این دوران را 

پیوستن 	 در خصوصاو شگرای ،بلکه برعکسدانست، امیه جریان غالب و رسمي ام
 رد یا ه اصلي عالمان شیعه با دیدهبوده و بدن و کمیاب منفرد ، نظريصفویه	حکومت	به

گل، صفت(اند  داشته صفویان نظرعشری اثنیع به ادعاي تشیّ،دید تر کم دست
در نیمه نخست سده دهم هجری، ماهیت عقاید نیومن معتقد است که ). ١٤٥ـ١٤٦

 /ق.ه٩٣٠ـ٩٨٤ :ـ کح(تهماسب ل و شاهاوّ اسماعیلعصر شاهدر ویژه  به مذهبی صفویان
هاي میان مخالفتو  بوده استع غالیانه و خالف سنت رسمي تشیّ) م١٥٢٤ـ١٥٧٦

                                                                                                                                            
 که اگر حکومتی واقعاً با مـوازین عرفـی شـکل     دهد  می  نشان خوبی  به   صفوی   حکومت  ن ویژگی مهم  ای. ١

قـدرت عرفـی اگـر شـکل        . بگیرد، قدرت سیاسی خود را در راه تقویت مبانی دینی صرف خواهد کـرد             
نهایـت  «آن چیزی که در لسان مالصدرا به گونه         . کند   نهایتِ خود به اجرای شریعت اقدام می        بگیرد در 

؛ ٣٦ــ ٤١/ ١؛ قمی،   ٤٩٦/ ٥صدرالمتألهین،  (بیان شده است    » و غایت سیاست، اطاعت از شریعت است      
 ).٥٤٥ـ٥٤٨/ ٤خواندمیر، 
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در «از نظر رحمتی . ١ از آن استدورنمایی )ق. ه٩٤٥. د(کرکي و شیخ ابراهیم قطیفي محقق 
از  لگ صفت وآلبرت حوراني، آقاجري، جعفریان،جعفر مهاجر، منفرد فرهاني مقابل دیدگاه نیومن،

 و اند با صفویه سخن گفته ـها در میزان همکاري آنهاییالبته با تفاوت  ـکاري عالمان عامليهم
و ابی ) »یادداشتهایی در باره مهاجرت علمای جبل عامل«در مقاله ( استوارت محققاني چون

 همکاري عالمان عاملي با هضمن نقد دیدگاه نیومن، دامن) »علمای جبل عامل«در مقاله (صعب 
 ).٦١رحمتی، (اند است، ترسیم کردهه را فراتر از آنچه نیومن معتقد صفوی

که عنصر ایرانی نسبت به ساختار و دینی بودن  )ع( ی امام رضاعهد پس از والیت
 به ترکان مهاجر   را عباس دچار تردید گردید و جایگاه سیاسی و نظامی خود حکومت بنی

وضعیت تاریخی را خاتمه داد، در عصر ماوراءالنهر داد و پس از حمله مغول که این 
 داشته   جدّی  مشارکت یافتند در حکومت صفویه، نخستین بار بود که ایرانیان امکان می

 و نظامی ملی و ایرانی بر کنند مشارکت را مرتفع   این  به باشند و تردیدهای تاریخی نسبت
 .)٤٧-٤٨یت ایران، شکل گیری ملفتح الهی،  (پایه تشیّع در عرصه سیاست تجربه کنند

 صفوی با تکیه بر  ، سه منبع مشروعیت را که شاهان شناسان  و صفویه نظران صاحببیشتر 
مرشد کامل صوفیان و نسبت ،  حضرت مهدی  و نیابت  نمایندگی ها حکومت کردند، شامل آن

 برخی روایات به عقد  بنا به که  دانند  می با شاهان ساسانی از طریق دختر یزدگرد
 عبارت دیگر، شاهان صفوی  به). ٢ :١٣٧٨،  سیوری؛ ٧٩: ١٣٧٧ فوران،( درآمد )ع( نحسی امام

 به طور همزمان به عنوان   را  ایران مسند مرشد کامل، نیابت مذهبی و فره ایزدی شاهنشاهی
شود هر  شاهده میمکه  چنان). ٢٩ ، نجفی(  سه منبع مشروعیت بخش خود قرار داده بودند

مقام .  است  شده من مذهب تشیّع جاریا از د بخش حکومت صفوی روعیتسه آبشخور مش
، در شیعه غلوآمیز   صفویان  سلطنت  پیش از آغاز مرشد کامل صوفیان صفوی قریب دو قرن

  رهبر   الکاظم از نسل امام موسی( خاص صوفیان ظهور یافت و مرشد کامل صفوی موسوی
 ).٧٩فوران،  (آمد ساب میبه ح شیعی و عرفانی مریدان و نایب مهدی

، مذهب شیعه مذهب رسمی کشور شد و وحدت ملی ایرانیان در قرن دهم هجریدر 
بار در ایران اسالمی شکل گرفت، در این که برای نخستین»  ملت ـدولت«قالب پدیده 

ی و فرهنگی جامعه ایرانی پیش از خود را به ارث تمدّنصفویان میراث . آیین تجلی یافت
به .  به آن اضافه کردندی جدیدی تغییر دادند و در مواردی عناصر را در مواردبردند، آن

                                                                                                                                            
ها دربـاره مـسئله خـراج و         فقهی محقق کرکی و قطیفی ناشی از اختالف دیدگاه آن          بخشی از مناظره  . ١

 .اخذ آن بوده است
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ای از تحوالت گاه این ترتیب، ساختار سیاسی و فرهنگی ایران عصر صفوی مجموعه
عمیق در جامعه ایرانی ایجاد کرد که دامنه تأثیر آن حتی تا روزگار امروز نیز کشیده 

م دانشوران بزرگ ای گذرا به نا  این امر، تنها اشارهبرای اثبات. )١٨صعب، ابی(شده است 
  یاصدرالمتألهین میرفندرسکی، ٢، شیخ بهایی١، محقق کرکیای چون و برجسته

در این دوره بود . کند  کفایت می٥ و مالمحسن فیض کاشانی٤، عالمه مجلسی٣مالصدرا

                                                                                                                                            
   صـفوی   بزرگـان    به خواسـت     دیگر  ولت صفوی تقدیم کرد و چند اثر       د   به   چند اثر خود را    محقق کرکی . ١

حاشـیه  ،  فـی شـرح القواعـد    جامع المقاصد  ، نـفحات الالهـوت  برخی از آثار وی عبارت از      . است  نوشته
رسـاله جمعـه حاشـیه بـر        ،  حاشیه ارشاد عالمه حلّی   ،  ارجعهثبات، ا الفیه شهید اوّل  شرح،  االسالمشرایع

 ).١٢٩، بحرالعلوم( بسیاری کتب دیگر است  وسجود بر تربت
های مختلف علمی دارد کـه تعـداد آن را شــصت و               تألیفات و تصنیفات فراوانی در زمینه     بهایی،  شیخ  . ٢

/ ١١؛ امینـی،    ١٥٦ــ ٢/١٩٨؛ زنـوزی،    ٩٤/ ٣ مدرس تبریـزی،     :ـ  نک(اند     شماره کرده    صد  بر   افزون  حتی
بـسیاری از ایـن آثـار،    . )٤١٣ــ ٤٢٦؛ زادهـوش،    ١٢٥ــ ١٢٧؛ جهـانبخش،    ٨٠ـ٩٢؛ نفیسی،     ٣٥٦ـ ٣٥٩
گـویی بـه نیـاز         کاربردی داشته و مورد استفاده طالب در مدارس یا پاسخ            جنبه  هایی هستند که    رساله
جـامع عباسـی    ،  شیر و شکر   و   نان و حلوا  این آثار عبارت از     . ها بوده است  برداری آن    بهره   و جهت   مردم

 الطهـاره و الـصلوه و الزکـوه و الـصوم و الحـج،     الخمس فی ،  االثنی عشریات ،  لهیهاالنوار اال تاثبا،  در فقه 
 یـا   التهـذیب ،  کـشکول ،  االرضتـضاریس ،  االفـالک تـشریح ،  کتاب اربعـین  ،  الحسابخالصه،  االسطرالب

، دانشمندان معاصـر شـیخ و دانـشمندان            آثار   این  بر برخی از  .  و بسیاری کتب دیگر است     البیانتهذیب
   ایـن   از) مـورد ١٤٨(عالمه امینی، فهرست مفصلی     . اند   و تعلیقاتی به نظم یا نثر نوشته         شروح  اوپس از   

 ). ٣٥٩ـ٣٧٠/ ١١،  امینی(وح را برشمرده است شر
صدرا بیش از چهـل و پـنج اثـر در    الازي، ملقب به صدر المتألهین یا م    از محمد بن ابراهیم قوامي شیر     . ٣

االسـفار  ،  تفسیر برخـي از سـور قـرآن       : ها عبارت از  ست که برخی از آن    قالب کتاب و رساله باقیمانده ا     
حاشـیه بـر   ، شرح الهدایـة االثیریـة  ، الحکمة العرشیة،  المشاعر،  شواهد الربوبیة ،  المبدأ و المعاد    ،االربعة

شـرح اصـول    ،  الـواردات القلبیـه   ،  اکسیر العـارفین  ،  مفاتیح الغیب ،  القضاء و القدر  ،  الحشر،  إلهیات الشفاء 
 ).١٩٦امین، (  و بسیاری کتب دیگر استیاتآلأسرار ا و الکافي

تألیفات وی بـیش از ده کتـاب        . وی اشتیاقی وافر برای تحصیل فقه، حدیث، تفسیر و فروع فقه داشت           . ٤
، الحــدیثاحیاءالحادیــث فــی شــرح، حاشــیه صــحفیه ســجادیه :هــا عبــارت ازاســت و برخــی از آن

شـرح  ،  لوامع صاحبقرانی ،  روضه المتقین ،  دین الرتقتء معارج الیقین   الالمتقین فی معرفه احکام    حدیقه
 . و بسیاری کتب دیگر استزیارت جامعه

اصـول   ،لهصیاصول اال  زهای فراوانی تألیف کرده است که برخی از آثار او عبارت ا            کتابکاشانی  فیض  . ٥
،  الحق المبـین   رسالة الذکار،ا خالصه ،قالاخ محاسن در حقائق ،الصافي تفسیر ،الصاله ترجمۀ،  المعارف

،  الفقـه امـامي  در الـشرائع  مفاتیح ،البیضاء جهالمح، قرة العیون، عین الیقین،  علم الیقین ،  سفینة النجاة 
 ).٨٨٨ـ١/٨٩٠ی، اللجحسینی(  و بسیاری کتب دیگر استالوافي و منهاج النجاة
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 جهان همت آوری احادیث و معارف شیعه از اقصای ایران و که عالمه مجلسی به جمع
توان قرن دهم را میقرن ). ٤معلی، (گماشت و نیز مرجعیت شیعی در ایران قوت گرفت 

  فرهانی :؛ نیز٢٧،  سبحانی تبریزی: ـ کن ( و شاگردانش نیز نامید  کرکیعبدالعالیبنعلی
های  ها، اصالح رفتارهای دینی و بنای سنت  بدعت  بردن  با از بینوی ).١١١منفرد، 

؛ قمی، ٤/١٠روملو،  ( بود ث پیدایش هویتی گردید که پایه اصلی ملیت ایرانیشرعی، باع
دوره یکم، . توان بررسی کردهای کرکی در ایران را طی دو دوره می فعالیت. )١/١٩٦

های جدی او در اسماعیل اوّل بود و دوره دوم هنگام فعالیتعصر آشنایی وی با شاه
رود تهماسب به شمار میوزگار فرمانروایی شاهزمینه تبلیغات مذهبی در ایران در ر

ناپذیر در دوره با وجود اینکه کرکی فقیهی برجسته و تکاپوگری خستگی). ٣٥صعب،  ابی(
های محقق کرکی، ، امّا در نتیجه فعالیت)٢٨٥قزوینی، غفاری(یکم فرمانروایی صفویان بود 

ترین شخصیت این درگیری که رو در مهم. گروهی از علما در مقام رقابت با او درآمده بودند
؛ افندی، ٢٣٩بحرانی، (روی محقق کرکی قرار گرفت، عالمی به نام شیخ ابراهیم قطیفی بود 

 ).٢/٨؛ حرعاملی، ٢٥٧ـ٢٥٨؛ جابری، ٤٢ـ١/٤٣؛ خوانساری، ٥٠-١/٥٦
های نهاد شدن پایهدستاوردهای تکاپوهای کرکی و معاصران او از سویی بنیان نهاده

ها و مباحث نظری در ان در شکل جدید آن و از سوی دیگر طرح مالحظهدینی ایر
 ایرانی   و علمای ای از فقیهان تربیت نسل برجسته. های گوناگون دینی و علمی بودحوزه

 گرفتند،   دوش  را بهتشیّعکه با شور و حرارت، پرچم رهبری علمی و اجتماعی مکتب 
   همکاری بر طبق مصالح  حال ل و در عین استقال حفظ.   بود کار سترگ محقق کرکی

   به مشی این عالم بزرگ بود، بسط یدی را برای فقهای شیعه  با دولتیان، که خط اسالمی
 خارج   حکومت عرفی صفوی نتواند  که  طوری  بود، به سابقه  بی ارمغان آورد که تا آن زمان

   به بطه فرودستانه آن نسبتاز حد و اندازه خود در امور دینی دخل و تصرف کرده و را
 در.  بماند  محفوظ  جامعه  در  دین دین و همچنین جایگاه و تفوّق سیاسی و اجتماعی

گیری جامعه جدید ایرانی با  کننده محقق کرکی بود که شکل  تعیین های  تالش واقع با
ایران  بنای ملّیتی دینی در   و سنگ  پذیرفت پذیرش تفوّق و والیت دین و فقاهت صورت

های اقدام). ١/٩٣؛ خوانساری، ٣٩١ـ٣٩٣عد؛ شیبی،  به ب٢/٣٥ئری، جالجزا (نهاده شد
الدین درویش نسل بعدی علمایی همچون کمال. محقق کرکی از این زوایه اهمیت دارند

مشهور به شیخ علی منشار که کتابخانه خویش را (هالل الکرکی بنالحسن، علیمحمدبن
بن عبدالصمد جباعی که در دستگاه صفویان به کار و حسین) نیز به ایران منتقل کرد
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پرداختند یا در کنار آن به فعالیت علمی و آموزشی مشغول شدند، نیز بر همین روند 
). ١٤١؛ المهاجر، ٣٢٠، تذکره القبوراصفهانی، ؛ مهدوی٣٠/٣٧١امین، (فعالیت کردند 

ی، برای علمای مهاجر عشرکرکی از طریق عرضه آگاهانه علم حدیث و فقه اثنی
 .هایی را در دربار شاه و جامعه ایجاد کرد نقش

ترین عالم دینی از نسل علمای مهاجر در این دوران که در رأس ساختار برجسته
آید تکاپوهای شیخ بهایی به نظر می. دیوانی دینی قرار داشت، بهاءالدین محمدعاملی بود

مرحله نخست زندگی و . و مرحله بررسی کردتوان در ددر متن ساختار دینی ایران را می
عباس یکم و مرحله تهماسب یکم تا فرمانروایی شاهوظایف و اشتغاالت دینی در عهد شاه
عباس یکم تا هنگام مرگ به االسالمی در عهد شاهدوم از هنگام برگماری به منصب شیخ

دوره یکم در ). ٧/٣١١؛ خوانساری، ١٥٩ـ٥/١٦١افندی، (است . م١٦٢١/ق١٠٣٠سال 
دهد از استادان که اسکندربیگ گزارش میوی بیشتر به کسب علم پرداخت و چنان

 بهایی که اوج مرحله دوم زندگی شیخ). ١٥٥ـ١/١٥٧قمی، (گوناگونی کسب علم کرد 
رود، از هنگام برگماری شمار می درگیرشدن او در تکاپوهای سیاسی و دینی این دوران نیز به

ویژه بعد از جنگ چالدران، برای حفظ دولت صفوی به.  آغاز شداالسالمیبه سمت شیخ
مشروعیت و طراحی نظامی متکی به قوانین شریعت و استفاده از این دانشمندان به عنوان 

 .کردهای عملی تعادل اجتماعی، از مهاجرت علما امامی استقبال میوزنه
گی گرایش حکمی با توجه به شرح حال مدرّسان بزرگ دوره صفوی قرن دهم، چیر

توان می به روشنی را) های آموزشی آنان و متنثارآ(بر سنّت آموزشی عالمان ایرانی 
 برای یافتن کتابی در التواریخاحسنگزارش نویسنده ). ١٤٣ـ١/١٥٦ترکمان، (دریافت 

انگیزه آموزش و اجرای احکام فقهی، این فقه شیعی در آغاز استقرار حکومت صفویه به
در حقیقت، پرداختن به علوم عقلی نیز در مدارس . )٦١روملو، (کند ید میدعوی را تأی
محمد اصفهانی توان به ملکدر علم ریاضی می. تر از علوم نقلی نبوده استصفوی، کم
 ٩٤٨اسماعیل وی را که نزد محقق کرکی تحصیل کرده و از او در سال شاه. اشاره کرد

الدین منصور رفته بود، به همراه غیاثهجری اجازه تدریس در نجوم و ریاضیات گ
 . مأمور بازسازی رصدخانه مراغه کرد) ٤٦٩قربانی، (دشتکی 

های برجسته سیاسی، اجتماعی و علمی که در این مقطع  مجموعه چنین شخصیت
نمادهای . آوردمی عصر صفوی را به ارمغان تمدّنرونق د، تاریخی گرد آمده بودن
از رهگذر . زا هستندهای تکراری هویتنمای مراوده بازاالذهانیمشترک، محفلی و بین
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مانند یک دیدگاه خاص، متفکر خاص، کتاب (های مستقیم است که نمادها همین تکرار مراوده
. شوندگیرند و موجب پیوند و همبستگی و ارتباط اعضا با یکدیگر میمورد تقدس قرار می) خاص

االذهانی، گیری فضای توجه بینراه اصلی شکلتعامالت مداوم در راستای نمادهای مشترک، 
شد که  احساس میرو، از این. مشترک و محفلی در بین دانشمندان و علما عصر صفویه شده است
پس از . ای شکل گرفته است همه چیز، در جای خود قرار دارد و نظم اجتماعی و تمدّنی شایسته

پیدا شد، اینک مذهب تشیّع توانسته بود  شیعی در ایران که در قرن دهم   و ملیت ظهور هویت
   آن های تمدّنی بدین ترتیب همه حوزه.   سازد سازی نیز نمایان های خود را در عرصه تمدّن توانایی

های  نظرها و گرایش  مقطع، اختالف  این در. توان مشاهده کرد دوره را با حال و هوای شیعی می
تر  ها مشخص های مبتنی بر این گرایش بندی فهای علمی نیز رخ نموده و ص مختلف در حوزه

های  ، مرزبندی پایان قرن دهمبنابراین، ). ١٢٥ـ١٢٦، »...سیاسیـ  تحلیل فکری«الهی، فتح (گردید
را به وجود آورد و زمینه را برای تحوالت ، فرهنگی و علمی  سیاسی، عقیدتیجغرافیایی، کامل 
 .تری در جوامع اسالمی فراهم کرد پیچیده
 

 الگوی رشد علم : رن یازدهمق
هاي گوناگون معارف اسالم ماند که از رودخانهتجربه تاریخي صفویان همچون دریایي مي

ایرانی به اوج  ـ وتشیّع و علوم عقلي و هنرهاي گوناگون تشکیل شده است و هنر اسالمی
و هایي مستقل صفویه از جمله دولت). ١٠٣؛ کیانی، ٤٨رفاعی، (شکوفایی خود رسید 

پاشیدگي دولتي نیرومند با قدرتمند ایران است که پس از چند سده آشفتگي و از هم
دوست به وجود آورد که در سایه آن وحدت سیاسي و ملي، مدنیت، رفاه شکوه و فرهنگ

. صادي و پویاي فرهنگي و روابط گسترده با دول خارجي به وجود آمدتاجتماعي، رونق اق
مندی به عمران و آبادی و احداث بناهای مختلف  و عالقهصفویان با ایجاد آرامش نسبی

ای و یا مرمت و احیاء برخی از بناها، مدنیت و هنر ایرانی اسالمی را به جایگاه شایسته
هنگامی که صفویان ظهور کردند از هرجهت اسباب بزرگی برای دانشمندان . رساندند

 جغرافیای ایران را با تأکید بر که صفویانعلوم دیني و هنرمندان فراهم گردید، چندان
اشرف، ؛ ٢٣٣ـ٢٣٤؛ گودرزی، ١٨١بیگدلی، (هویّت مذهبی و ملّی جدیدی تعریف کردند 

عنوان فصل جدیدی از بهقرن یازدهم با پایتختی و مرکزیت اصفهان  .)١٥٥ـ١٥٦
این  .شود شروع میی ایران تمدّنهای تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و ظرفیت

توان رود، امّا میشمار مین در حقیقت ادامه روند رو به رشد نهادهای صفوی بهدورا
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گفت که به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی که در این دوران وجود داشت، دولت 
صفوی پا به عرصه جدیدی از حیات خویش گذاشت، این عرصه جدید به صورت تأکید 

ای و های قبیلهتر شدن گرایشکمرنگرفته برساختار سیاسی توانمند مرکزی و رفته
گریز از مرکز، پیدایی ساختار مطلقه سیاسی با تأکید بر انسجام مذهبی، فرهنگی، علمی 

ی درآمد که طی آن نهادهای ابتدایی صفویه استقرار یافتند و مبانی استوار آنان تمدّنو 
: ـ حک (عباس یکمسبب استمرار فرمانروایی صفویان تا یک سده پس از مرگ شاه

 ). ١٧٣گل، صفت(شد ) م١٥٨٨ /١٦٢٩ /ق.ه٩٩٦ـ١٠٣٨
های فکری، ارزیابی دستاوردهای علمی و بهتر است قبل از بازشناسی ماهیت و مؤلفه

  علوم را در این عصرطرق اصطیاد عناصر انسانی و عقالنی فرهنگ و تمدّن عصر صفویه،
 :د بخش تقسیم کرسهبه 
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  بندي علوم در عصر صفويهطبقه): 2(شكل 

 علوم

 علوم ديني

 فقه و اصول

 تفسير قرآن

 قرائت قرآن

 حديثعلم 

 علم كالم

 علوم عقلي

 موسيقي

 حكمت

 منطق

 رياضي

پزشكي 
و 

داروساز

علوم 
هاي دانش ادبي

 ادبي عربي
 

هاي دانش
ادبي 
 فارسي

 مربوط به قرآن بود و از آن جمله ني دييهاترين دانشمهمدر عصر صفويه
  .است )2/320زمچي اسفزازي،  (قرائت قرآن و علم تجويد

 
 ي بر تفسيرهايهايشرح) 1: ندبرچند دسته بوددر عصر صفويه  قرآن يتفسيرها

 و ي حكمي آميخته با تعبيرهاي عرفانيتفسيرها) 3؛ استخراج احكام) 2م؛ قدي
  ).240 طهراني،( ي به زبان عربيتأليف تفسيرهاي) 4؛ يمالك

 

ويژه در اواخر عصر صفويه، شرح و حواشي فراواني بر توجه به علم حديث، به
ويژه كتب چهارگانه هاي حديثي نگاشته شد و بسياري از آن كتب؛ بهكتاب

 .حديثي، استنساخ و تكثير شد

 شيعه وجود ي فقهيها در تدوين كتابي دو شيوه اصلعصر صفويهدر
 يها و خبرها و درايت در آنها برابه حديثاكتفا (شيوه اخباريان ) 1: داشت

 )اجتهاد(شيوه اصوليان ) 2؛ )يع شريهااستخراج حكم

هرچند در عصر صفويه در اصفهان مكتب كالم اخباري به اوج خود رسيد اما 
صدرالمتالهين و ميرداماد كالم را با عرفان آميختند و مكتب كالمي نويني را 

سفه اشراق با كالم عرفاني پديدآوردنده اين آميخته شدن كالم و از تركيب فل
  .فلسفه در بوجود آمدن حكمت متعاليه مؤثر بوده است

 پيشرفت ي فارسينويسز حيث فن لغتا. ت اسعصر تيمورياندبيات عصر صفويه در زمره ادبياتا
ها در آن و شدي تدوين ميزبان در ابتدا . كه از ديرباز آغاز شده بود، در اين عهد ادامه داشتيتدريج
 و يلغت فرس و پهلو«  سره يايدريج از زبان درتبشد ولي ، توضيح داده مي دشواري از لغت هايايهپاره
  ).368-369 و 412طهراني،  (گويان در شعر و نثر متمايل شدندي پارسي زبان گفتاري به سو»يدر

 ي شيعيو مركزها)حساءحران، االب(عامل و بحرين  جبلي از عالمان شيعي متعدديهامهاجرت خاندان
 باعث افزايش  قزوين و اصفهان، مشهد، قم،شيراز،  مانند تبريزيسكونت در شهرهاي به ايران و قعرا

 كه از يهضتعصر ندر اين ). 367طهراني، ( شد ي فراواني و تأليف و تدوين كتابهاياشتغال به ادب عرب
  ).367طهراني،  ( پيدا شده بود همچنان ادامه داشتي به پارسي تازيهادوران پيش در تدوين لغتنامه

 و يا تأليف ي منطقيها بر كتابينويسحاشيهدر شرح يا ان عالمي كهفعاليت
دوره مقّدم، از   نسبت بهياند، حت تازه در اين باب داشتهيهاو تدوين كتاب

  ).1/151 شيرازي، (كردييك قرن تجاوز نم

شدگان مستقيم آنان  يا از بازماندگان قرن نهم و تربيتصردانان اين عيرياض
 گاندهنديا ادامهسكونت داشتند و ايران  صغير ي آسيايبوده و در شهرها

  .شدشمارشان كاسته  كه بتدريج ازمكتب آنان

 ي برخ، متمايل به اشراقدر دو مركز اصلي شيراز و اصفهان، بعضيحكيمان
برخي نيز دنبال . اند مجذوب عرفان بودهيايمتوجه به حكمت مشّاء و پاره

 )235 خوانساري،موسوي(رفتند ها ميمه اين روشه

دوران ؛ زيرا  نگرفت انجاميكه شايسته بيان باشد در علم موسيقي كاراين عصردر 
توانست فرصت ي نم)بيان حرمت غناهايي در رساله (ي شرعيها دانشيچيرگ
  . باشدي رشد علم موسيقي برايمناسب

 در آغاز هنوز ي، يعنرا داشتند ي رياضش دانمشابه وضعيت ي و داروشناسيپزشك
 دانشمندان آن روزگار ي تربيتيها و حوزهي تيمورصر عيها از جريانيابازمانده

 گرايديرود و به انحطاط ميشود و آن به تدريج از ميان ميدر ايران ديده م
 نبوده و يا ي از پزشكان حاذق كه شيعيتشيع بعض در گيرودار نشر ).18نفيسي، (

 و يا به سرزمين يدادند به قلمرو دولت عثمانيبه پذيرفتن اين مذهب تن در نم
راوندي،  ( مذهب آن ديار رفتنديهند و يا به فرارود نزد ازبكان و اميران سن

10/402.(  
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 یاد ١گران فعال در عرصه علم به نام اجتماع علمياز اجتماع کنشدر عصر صفویه، 
تولید  در اصل شودفکري یا اجتماع علمي خوانده مي هايحلقهعنوان آنچه به. شودمي
 و دهد رخ مي در آن و دانشمندانورزي عالمانکه علماست هاي علمي ها و یافتهایده

اجتماع « آمده است اجتماع علمیدر تعریف . داردجامعه ریشه در شرایط اجتماعي 
این . دانشمنداني است که در تعامل با یکدیگر هستندعلما و  متنوعي از ه شبکعلمی

هاي علمي خاص و  بسیاري است که در حوزه٢هاياجتماع معموالً شامل خرده اجتماع
هاي میان نهادي و عالیتکنند و در عین حال ف ميدر نهادهاي خاصي فعالیت

در عصر صفویه در حوزه ایران، ). Cornfe and Hewitt, 24(» اي نیز دارند رشته بین
.  احکام فقهی بعد از مهاجرت علمای جبل عامل، نهادی و بازسازی شدندها واندیشه

فویان، تفوق دانش و پیشه علما و اندیشمندان در ارتباط مستقیم با مشروعیت ص
های اجتماعی موجود سلطنتی، ساختار دولت، سیاست مذهبی، مخالفت عمومی و ستیزه

مجتهدان عاملی خبرگان ). Hobsbawm, 4(میان نخبگان لشکری و دیوانی بود در 
ای از از طالب و پیروان آنان از طریق شبکه. فقهی محدود به گروه خودشان باقی نماندند

ای مؤثر های خود را به گونهکردند، دیدگاه به فارسی ترجمه میخویش که آثار آنان را
هایی که اعضا با رمزها و ایده( در این دوران نمادها ).٨٥ـ٨٦صعب، ابی(انتقال دادند 

از چنان ) نگرندها به جهان خویش میکنند و از دریچه آنها ارتباط برقرار میکمک آن
توان بر ناسک تعامل دانشمندان و علما را میکنندگی برخوردار است که مقدرت تعیین

دهند، بسته که فضای توجه نمادین متقابل را شکل میپایه نمادهای مشترک و هم
نمادهای علمی، با ایجاد تمرکز مشترک و احساس همبستگی نه تنها باعث . توضیح داد

ریان تعامالت شوند بلکه مولد انرژی عاطفی و سرمایه فرهنگی باال در جتداوم تعامل می
توان در چهار سطح در این مقاله، نمادها را می. بین اعضای حلقه فکری هستند

از هم تفکیک کرد » مقوالت و موضوعات پژوهشی«و » متفکران«، »مفاهیم«، »رویکردها«
مشترک بین اعضای حلقه  همبستگی طی» تمدّن« ها سرانجامکه براساس این مؤلفه

 . یابد توسعه میصفویهع علمی عصر ، در اجتمافکری
شده آنان سپس توسط کارگزاران حکومتی به صورت دستورالعمل نظرهای ترجمه

ولت صفوی به جای فراهم آوردن محیطی مناسب برای رشد علم و آرامش علما د. درآمد
و دانشمندان تمام همّت خود را صرف تشویق و تربیت عالمان دین و فراهم آوردن 
                                                                                                                                            
1. Scientific community 
2. sub-communities 
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ویژگی ). ٨٤کوب، زرین(های مذهبی شیعه نمود ع دانشمحیطی برای تکامل تسری
چنین دانشی اتکاء بر اقوال گذشتگان بود و هرگونه استدالل و اثبات برگرد محور نقل و 

های مسلم مسلم است که در چنین محیطی از قاعده. زدنه استدالل بر عقل دور می
صفا، (ست خبری نبود های جهان اهای تجربی و اثباتی که بنیاد همه پیشرفتدانش

عباس یکم را از ادوار قبل ها، ساختار دینی ایران در فرمانروایی شاهاین ویژگی). ٥/٢٧٨
های دینی این روزگار روشن است که گرایش. کندای زیاد متمایز میو بعد از آن تا اندازه

ینی از دیدگاه د. برکنار از تحوالت سیاسی و اجتماعی و سیاست مذهبی صفویان نبود
هایی چون تکامل فقه شیعه، سرکوب عباس یکم با پدیدهروزگار فرمانروایی شاه

  در). Amoretti, 646(گردد هایی از تصوف و گسترش اندیشه فلسفی متمایز می گرایش
 و تصوف خودنمایی کرده تشیّع اصفهان است که جدایی و تقابل بین  گرای  کثرت فضای

،  یازدهم  قرن  اواخرای که درگونهبه.  تصوف پیدا شدو فرصتی استثنائی برای ضدیت با
 شود عنوان یک جریان سنّی مقابله می  به تر شده و با تصوّف جریان ضدتصوف فعّال

ـ ٥٢٥؛ دفتری، ٥١٥ـ٢/٥١٦، »صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست«جعفریان، (
کاپوهای علمی کانون اصلی ت،   اصفهان فضای بحث و جدل شهراز سوی دیگر، ). ٥٢٤

های علمی و رشد عشری گشت و محیط مناسبی را برای فعالیتعالمان شیعی اثنی
ویژه با یاری گسترش مدارس و تأسیسات مذهبی گوناگون به. جایگاه علما فراهم کرد

 ). ١٧٤گل، صفت(اوّلیه برخی از علمای مهاجر و علمای ایرانی به این امر یاری رساند 
دبنیان مدارس موجب ر های علمیه در بیشتر نقاط مدرسه. ١شد علوم گردی

ها و مساجد ها در اطراف بازار، امامزادهترین تراکم آنشد که بیشپرجمعیت ایجاد می
هایی وجود دارد که کردگان مدارس صفوی، نمونهدر میان تحصیل). ١٤١کمپفر، (بود 

ولئاریوس ا. شده است میدهد علوم عقلی و نقلی نیز در این مدارس باهم عرضهنشان می

                                                                                                                                            
تـری خواهـد    مـدهای درخـشان   ایخ علم، کسب دانش در محیط فکـری آزادتـر، بـه پی            ا استناد به تار   ب. ١

 تعـداد مـدارس   توجه به اینکـه   با. شود این دوره دیده نمی   سا این ویژگی در برخی از مدار      امید، امّ جان
   علوم شـرعی بـر علـوم دیگـر کـه             ارجحیت  وم در این دوره است لیکن     لعصر صفوی بیانگر گسترش ع    

 شده بود، سبب شد که آموزش و تربیت بـر    اتخاذ  و گسترش مذهب تشیع  تبلیغ  برای  ت حاکمی  توسط
  های علوم اسـالمی توجـه چنـدانی نـشد          حوزه   سایر   به  به همین دلیل  . محور علوم دینی متمرکز شود    

ت  حاکمیت مذهب و خرافات بر فعالی      ، تجربی  و در علوم عقلی    گرایشات متعصبانه  ).٣١٠پویا،  کاویانی(
مانـدگی برخـی علـوم و بازگـشت بـه اوهـام و               ها موجب انحراف و عقـب     دانشمندان این عرصه  علما و   

  ).٣١١ همو،( خرافات گردید
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ضمن برشمردن مشاهدات خود در شهرهاي ایران از رواج فراوان مدارس در سراسر 
شود که اي دیده ميکمتر ایراني«گوید  وي مي).٦٩ اولئاریوس،(کند کشور یاد مي

» خواندن و نوشتن نداند، بدون در نظر گرفتن اینکه در کدام قشر اجتماع قرار دارد
در هر شهری تعداد کثیری مدرسه «: نویسد مورد می  این شاردن در). ٣٠١اولئاریوس، (

   صفوی در دوره» . وجود دارد  ناحیه از شهر نیز مدارس بسیاری  هر موجود است و در
دادند و این امر شمار زیادی را بر آن داشت تا  می  نشان مردم اشتیاق زیادی به تحصیل

 ).١/٤٦شاردن،  ( متعدد دست بزنند  مدارس به ساخت
هاي گوناگونی همچون تفسیر، حدیث، رجال، کالم، فقه، عرفان، ریاضي، رشته

توجه به علوم و فنون مختلف،  .هندسه، نجوم و حکمت به نام اصفهان شکل گرفت
ی این دوره تمدّنهای  صفویه، یکی از شاخصعصر هنرها و صنایع گوناگون و ادبیات در 

کردند، در   تالش میتشیّعبه همان میزانی که در ترویج شاهان صفوی . شود محسوب می
د کوشیدن های مذهبی نیز می ایجاد مدارس و بسترهای مناسب برای آموزش دانش

ها شد تا جایی که  یژه موجب رشد و گسترش علوم و دانشاین توجه و ).٣٤٤والیتی، (
شد چشمگیر مدارس در ر .روبرو هستیم »مکتب«ای به نام  ها با پدیده در بیشتر این رشته

 -سیاح فرانسوی- داخل شهر اصفهان به عنوان پایتخت دولت شیعی صفوی که شاردن
شاردن،  (نویسد باب می ٤٨	ها را در محالت مختلف درون حصار شهر تعداد آن

 ادبی اصفهان و مکتب  ـ سبک ـموجب شد تا مکتب فلسفه اصفهان، مکتب ،)٤/١٥٨٤
ها  های شاخصی از آن ها نیز مالک  سایر علوم و دانشمعماری اصفهان شکل گیرد و در

   مدارس تدریس می شدند عبارت از  این ترین دروسی که درمهم. در این شهر دیده شود
 شعائر شیعی در منابع و متون تجلی). ١٤٩الگود،  (  بودند  و ریاضیات ، طب فقه، فلسفه

یعی صفوی تبدیل  شتمدّن و ادبی و علمی، شهر اصفهان را به عنوان پایتخت فرهنگ
 شیعه بدون در نظر گرفتن صفویه و شهر اصفهان تمدّنای که بررسی تاریخ  گونه نمود به

 ).٢٣٥منتظرالقائم و جعفری، ( امکان پذیر نخواهد بود
 دوره جدیدی در حکومت صفویه شکل گرفت که با روی کار آمدن نسل ترتیب،بدین
ورود دانشمندان شیعی، روش مدارس ایرانی را . ه بود و علما همرادانشمندان   از جدیدی

امّا باور به سیر مطلق نزولی دانش در ایران عصر صفوی و مقایسه تقارن . دگرگون کرد
، با لحاظ نکردن رونق )Winter, 581(ی تحول صعودی علوم در عثمانی و هند زمان

اس یکم قابل عباقتصادی و پیشرفت هنر، فلسفه، معماری و صناعت در دوره شاه
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از سادات مرعشی ) ١٠٦٤ـ ١٠٠٠(  مرعشی الدین محمد رفیعبنحسین. تجدیدنظر است
 کرسی   و دارای  تألیفات  و از علمای دینی بود که صاحبیکمعباس آمل، داماد شاه
 /ق.ه١٠٣٨ـ١٠٥٢: ـ حک ( صفیوی که پس از دوران محنت شاه. تدریس نیز بود

عرصه سیاست شده بود، در پیدایش فضای مساعد سیاسی،  وارد  ، مجدّداً)م١٦٢٩ـ١٦٤٢
توان آن را عصر طالیی فرهنگی صفویه   می که  عباس دومگی و اجتماعی عصر شاهفرهن

  صاحب) ١٠٦٠م(ای  نقی کمره او شیخ علی  زمان در. کننده داشت نامید نقش تعیین
 است که حوزه درس   جدید االسالم اصفهان شد و در این دوره  شیخ» الثواقب همم«  کتاب

ی )  ١٠٨٠م(  و دامادش مولی صالح مازندرانی) ١٠٧٠م(١مولی محمدتقی مجلس
 . )١٢٥ـ١٢٦، »...یاسیس ـ تحلیل فکری«الهی، فتح (گرمابخش محافل علمی گردید

الدین عبدالحق اردبیلی، بن شرفتألیفات دانشمندانی همچون شیخ بهایی، حسین
 ، محقق)٤٧٠قربانی، (محمد اصفهانی ملک، )٦/٣٥، امین (میرشاه طاهربن رضی کاشانی

لدین الهیجی در ریاضیات ا ، قطب٢الدین منصور دشتکیکرکی، ابوالحسن کاشی، غیاث
الدین محمدبن احمد شیرازی عبدالعلی بیرجندی و شمس. انددر این عصر تألیف شده
دن شصت کتاب نوشته  در ریاضی، حکمت و نجوم، با فراهم آور٣معروف به فاضل خفری

                                                                                                                                            
باشـند کـه در     از میان علما و دانشمندان عصر صفویه مال محمدتقي مجلسي و پسرش مال محمدباقر مي              . ١

پس از رحلـت مـال محمـدتقي مجلـسي          . نداشمال غربي مسجد جمعه در بقعه اي به نام مجلسي آرمیده          
. این بقعه بر مدفن وي ساخته شد و سپس فرزندان و اقوام و خویشاوندان وي در این مکان مدفون شدند                   

محل بقعه عالمه مجلسی در آغاز خانقاه بـوده و سـپس بـه              . باشداین مقبره معروف به سر قبر آخوند می       
  ).٣٠نامه عالمه مجلسی، هدوی، زندگیم(آمده و بعداً مقبره شده است صورت مدرس در

الدین منصور دشتکی، متفکر جامعی که در علـوم متعـددی همچـون فلـسفه، کـالم، ریاضـیات،              غیاث. ٢
نظر بود و مشهورترین و تقریباً آخرین حلقه زنجیـره فیلـسوفان مکتـب شـیراز               ادبیات و عرفان صاحب   

ای، خامنـه (رساند  الدین شیرازی، می  اسطه به قطب  وی سلسله اساتید خود را با چهار و       . آیدشمار می  به
باشد در اثبات تبحّر و تفنّن وی،        اثر می  ٦٠الدین منصور که قریب به      تألیفات متعدد امیر غیاث   ). ٢٧٠

اخـالق  ،  آداب البحـث و المنـاظره     از جملـه آثـار وی عبـارت از          . برهانی قاطع و حجّتـی واضـح اسـت        
التبـصره فـی    ،  األسـاس ،  شرح الصحیفه الکاملـه   ،  ی السیر و السلوک   رساله ف ،  الحکمه العلمیه ،  منصوری
معـالم  ،  الـشافیه ،  اللوامع و المعـارج   ،  الجهات،  تحفه شاهی ،  ضوابط الحساب ،  تکمله المجسطی ،  المناظر
 . و بسیاری کتب دیگر استالتجرید یا االشارات و التلویحات، انتعدیل المیز، الشّفاء

برخـی از آثـار وی در ریاضـی و حکمـت            . الدین محمّد دشتکی اسـت    خفری از شاگردان مشهور صدر    . ٣
، منتهی االدراک فـی مـدارک االفـالک      ،  )التکمله فی شرح التذکره    (شرحی بر تذکره النصریّه   عبارت از   

 ). ٣٧محقق، (و بسیاری کتب دیگر است سوادالعین ، تحقیق الهیولی، اثبات واجب
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 شیخ بهایی که در األفالکتشریحرساله . صاحب اثر بودند) ٣٧٥منزوی، (شده در هیأت 
های اثبات هیأت بطلمیوسی به رشته تحریر درآمده است، با آثار دانشمندان سده

که در همان اوان، کوپرنیک در اروپا نظام ویژه، آنبه. پیشین، قابل مقایسه نیست
ساز انقالب بزرگی در را در مقابل مدل بطلمیوسی پیشنهاد کرد و زمینهخورشید مرکزی 
الدین علی کاشی، حکیم  پزشکان عصر صفویه همانند حکیم غیاث.علم نجوم شد

الدین حسین شیرازی، حکیم ابونصر گیالنی، حکیم میرزا محمد شیرازی، حکیم  کمال
اصفهانی، واله(هللا ، میرروحعمادالدین محمود، حکیم ابوالفتح تبریزی، حکیم یارعلی

در طب و ) ٥٦بخش، تاج (التجاربخالصهو بهاءالدوله رازی نویسنده کتاب ) ٤٥٢-٤٦٠
با تجربیات ) ٣٩٨الگود،  (طب شفاییمحمد حسینی شفایی نویسنده کتاب مظفربن

مانده و وجود شواهد و آثار متعدد هنری باقی) ١٤٢بیک، عیسی(بالینی در داروشناسی 
 .ه صفوی، قابل تبیین و تحلیل استدور

 صفویه هدرخصوص آنچه افول و یا انحطاط ادبیات فارسي در دوردر حوزه ادبیات، 
های خاص از ویژگی.  داردجای گفتگوتدریج پذیرش عمومي یافته است گفته شده و به

در سایه سیاست تشویق . ای اشاره کردادبیات در این عصر باید به رواج شعر مرثیه
گوی نظیر محتشم کاشانی و سرایی توسط شاهان بزرگ، شعرای مرثیهعران به مدیحهشا

سبک «از سوی دیگر در عصر صفویه ). ١/٢٧٧منشی، (دیگران در این دوره ظاهر شدند 
تر همیشه در آرزوی سفر هند بودند که در شعرای طالب سفره رنگین. رواج یافت» هندی

با مراجعه به ). ٣/٤٢صفا، (گفتند فارسی شعر میجا شعرا به سبک هندی، به زبان آن
ها در باب زبان و ادب فارسي  صفویه و بررسي دقیق گزارشهآثار و منابع دست اول دور

آن دوره نشان از رسمیت زبان فارسي، رشد و شـکوفایي و جایگاه درخور توجه ادبیات 
در ایران گسترش یافته و آثار ادبي و کتب شعري این دوره که . ١فارسي در آن دوره دارد

 اند که از آن جمله دیوان صائب تبریزياند، نیز به زبان فارسي نگاشته شدهماندگار شده
 کلیم ،)٣٤٤ـ٢/٣٤٧و١فلسفی، (شفایی اصفهانی ، )٢٤٥ـ٣/٢٤٨؛ براون، ٢/٦٢شاملو، (

، )٩ـ١١حزین الهیجی،  (، حزین الهیجي)١/٢٧٩منشی،  ( محتشم کاشانيکاشانی،
                                                                                                                                            

خي مورخان بزرگ چون اسکندربیگ و حسن روملو از ترکـان  کتب تاریخ این دوره هم علیرغم آنکه بر .1
 سایر کتب علمـي ایـن دوره نیـز بـه دو زبـان عربـي و                  .انداند به زبان فارسي نوشته شده     قزلباش بوده 

انـد بـه زبـان      آن دـته آثار که خاص مدارس دیني و علوم اسالمي نوشته شده           . اندفارسي نگارش یافته  
ده قشرهاي مردم اعم از دیني و غیـر آن تهیـه شـده، بـه زبـان فارسـي                    عربي است و آنچه براي استفا     

 ).١٧٩ـ١/١٨١؛ قمی، ٢٦٤ـ٢٦٥؛ چلونگر و شاهمرادی، ٢٧٥گودرزی، ( یافته است نگارش
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السعداء حدیقه، فضولی بغدادی صاحب )٣/٢٣١؛ صفا، ١/٢٨٩منشی، (قی وحشی باف
؛ منشی، ٢١٨اصفهانی، واله(، اهلی شیرازی )٢١٧اصفهانی،واله(، هاتفی )٣/٢١٩منشی، (
ها دیوان و ده) ٣/٢٣٥منشی، (، شیخ بهایی )٣/٢٣٣منشی، (، عرفی شیرازی )٣/٢١٦

 وضعیت زبان و ادبیات فارسي آن دوره نمایياز سوي دیگر سیاه.  استشعر از این دست
طرفي علمي و نگاه اي، خروج از بينمایي مباحث حاشیهخواسته یا ناخواسته بزرگ

 ).٢٨٣ـ٢٨٥گودرزی،  (دهدهاي دقیق علمي را نشان ميدارانه و فقر بررسيجانب
. ای فزاینده به گسترش و تقویت حدیث شیعه وجود داشتعباس عالقهدر عصر شاه

الصمد، عبدبنرسد در دوران شاه اسماعیل و شاه تهماسب جز آثار حسینظر میبه ن
- شیخ بهایی، میرداماد و احمدبن زین. عالقه چندانی به گردآوری احادیث وجود نداشت

العابدین علوی که بیشتر به نام احمد علوی مشهور است و شاگرد و برادرزن میرداماد 
های مختصر فقهی بهایی گزیده.  تألیف کردندبود، هریک آثاری درباره حدیث شیعه

 را تألیف کرد که السعادتیناکسر و الشمسین مشرق و الدینالمتین فی احکامالحبلمانند 
عباس بود که ترجمه جدیدی از کتاب مهم بسیار عمومیت یافتند؛ همچنین در عهد شاه

؛ )Arjomand, 148(یعقوب کلینی به زبان فارسی انجام شد  تألیف محمدبن اصول کافی
 تألیف شیخ بهایی بود که وی آن را به جامع عباسیترین رساله علمیه کتاب امّا عمومی
باره مناسک اسالمی، تاریخ  این کتاب دربردارنده مطالبی در. وردآعباس گرد دستور شاه

دقیق تولد و فوت ائمه، اوقاف، امور خیریه، بیع، نکاح، طالق، نذورات، کفاره و حدود 
به زبانی واضح و به به «عباس دستور داد تا این کتاب شاه). ٢ـ٣الدین عاملی، بهاء(ست ا

مند ای جامع نوشته شود تا همگان، فرهیختگان و توده مردم بتوانند از آن بهرهشیوه
علمای عصر صفوی تا اواخر سده هفدهم کوشش زیادی برای فراهم ). ٣همو، (» شوند

کار این. ها به عمل آوردندهای مختصر حدیث و شروح آنها و کتابچهآوردن مجموعه
من الیحضره  تألیف شیخ کلینی، اصول کافیمخصوصاً براساس فصولی از آثاری چون 

 . اثر شیخ طوسی انجام گرفتاستبصار و تهذیببابویه و  تألیف ابنالفقیه
عصّبات در آن دوران که ت.  صفویه در جهت عقالنی کردن دین بوده استفلسفه عهد

مذهبی گسترده بود، عقالنی کردن مذهب که در خالف جهت فکر متعصّبان و علمای 
اوج رونق و بالندگي . ارزش محسوب شود قشری ظاهربین بوده است، باید بسیار با

 و در مکتب فلسفي اصفهان و مقارن با یکمعباس فلسفه در عصر صفویه در دوره شاه
در مکتب فلسفی اصفهان، از همان . وي استشکوفایي سیاسي و اقتصادي حکومت صف
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ای ریزی شد، اختالفات فکری و تنوع و تکثر تفکر فلسفی، به شکل برجستهابتدا که پی
گذاران مکتب فلسفی اصفهان این گوناگونی مشرب تعقل و تفلسف بین پایه. نمایان بود

 حوزه درسی از جمله شیخ بهایی، میرفندرسکی و میرداماد وجود داشت و در تدریس و
فردی های منحصر بههر یک از این سه حکیم بزرگ، ویژگی. ها، بارز و برجسته بودآن

های نوینی در فلسفه شده و باعث تکثر و تنوع بیش از پیش داشته و منشأ جنبه
این سه، طبقه اوّل حکما را در حوزه فلسفی عصر صفوی . های فلسفی شدنداندیشه

جمعه، امام(ریزی نمودند ی اصفهان را در این دوره پایهدهند و حوزه فلسفتشکیل می
شیخ بهایی یکی از ارکان اصلی در حوزه فلسفی اصفهان عصر صفوی به شمار ). ٩٦ـ٩٧
رود و نقش او در تحوالت حکمت و فلسفه اصفهان کمتر مورد تحلیل واقع شده می

فت وی یک فیلسوف توان گبهایی، میدر مورد مکتب فلسفی و مرام عرفانی شیخ. است
). ١٢٥ همو، (عربی بوده استاشراقی و به لحاظ عرفان نظری، معتقد به عرفان ابن

قطعاً این . گیری ساختار شخصیتی مالصدرا استهمچنین، تأثیر شیخ بهایی در شکل
جمع و ) ٢تقویت بُعد عرفانی مالصدرا؛ ) ١ های شیخ بهایی، در چهار زمینهتأثیرگذاری

اهمیت دادن ) ٣عربی؛ اسی فلسفی سینوی با وجودشناسی عرفانی ابنتطبیق وجودشن
چنین فنون و صنایع دقیق و لطیف به علوم مختلف از جمله ریاضیات و هندسه، و هم

از نظر روحیه اجتماعی و فلسفه اجتماعی، بوده است ) ٤و )  هنر و زیباشناسی هنری=(
اصفهان از این جهت بسیار اهمیت میرفندرسکی نیز در حوزه فلسفی ). ١٥٧-١٦٠همو، (

دارد که سرآغاز یک گفتگو بین فلسفه و حکمت اسالمی با حکمت و عرفان شرقی هند 
تواند بدون تأثیر و تأثر طرفینی شده است و این گفتگو نیز مکرر صورت گرفته و نمی

با این وجود، وجودشناسی میرفندرسکی است که باید مورد توجه ). ١٦٨همو، (باشد 
الوجود، الوجوب و ممکناز جمله درباره اشتراک لفظی وجود بیم وجود واجب. ر گیردقرا

های بنیادی وجودشناسی این شاخه از مکتب فلسفی اصفهان است، به که یکی از ویژگی
 ).٢/٣٣٠دینانی، ؛ ابراهیمی٩٩کربن، (حکمای هند تمسک کرده است 

ه شدت تأسیسی و انتقادی کرد فضای فکری را در حوزه فلسفی اصفهان، بمیرداماد 
این فضا، فقط . و همین دو ویژگی کافی بود که زمینه برای یک انقالب فلسفی مهیا شود

 مهمترین کتاب فلسفي قبسات .خواست که در آن رشد یابدشخصی چون مالصدرا را می
). ٥١بندرچی،  ( بسیاري بر آن نوشته شده استهست که شرح و حاشیمیرداماد ا
عربی فراهم کرد و از آن ای فلسفی از حکمت سهروردی و عرفان ابن یک آمیزهمیرداماد،
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داحمد علوي از مالصدرا، مالشمساي گیالني و سیّ. یاد کرد» حکمت یمانی«به عنوان 
عصر میرداماد و یکي از مدرسان میرفندرسکي، هم. آیندشمار ميهترین شاگردان او بمهم

شمار ه در اصفهان از شاگردان او باشارات و شفادرسان سینا بود که بیشترین مآثار ابن
 العقلیة األسفار في المتعالیةهلحکما«صاحب کتاب مالصدرا  ).٤٣دامادی،  (روندمي

اش تا به  اسالمي است که اندیشههترین فیلسوفان تاریخ فلسفیکي از برجسته» األربعة
اتحاد عاقل و « ،»اصالت وجود«، »تشکیک وجود«او . امروز در فلسفه تأثیرگذار بوده است

). ٧٢اردکانی، داوری(ت را اثبات کرده اس» معاد جسماني«و » حرکت جوهري«، »معقول
   و طرفداران در حوزه فلسفه دَوَران امر بین اصالت وجود یا اصالت ماهیت مطرح گردید

 آغاز میرداماد که خود این بحث را.  از اصحاب اصالت وجود جدا شدند اصالت ماهیت
 ماهیت شد و برعکس شاگرد برجسته او یعنی مالصدرا، نظام  کرده بود، طرفدار اصالت

 ).٢٣٠ـ٢٣١جمعه، امام ( اصالت وجود بنا کرد  بر  را فلسفی خویش
های فلسفه است، مورد توجه ترین بخشدر عصر صفوی حکمت الهی که از شریف

- تالش. بوده است  و دیگرانسکي میرفندر، مالصدرا،میردامادمتفکران بزرگی همچون 
 فلسفي ههاي فیلسوفاني مانند میرداماد، میرفندرسکي و مالصدرا سبب شد مباحث عمد

سینا و سهروردي آغاز شده بود به  ابن،وسیله فارابيههمچون سازگاري عقل و ایمان که ب
نصر،  (ردشراق نیز از نو احیا شود و مورد مطالعه و تحقیق قرار گیه ابار نشیند و فلسف

همچنین . الفالسفه خواندسینا را رئیس فالسفه و مالصدرا او را شیخمیرداماد، ابن). ٢٨
شد، در ها با زشتی یاد میها توسط متعصّان مذهبی از آنارسطو و افالطون که مدت

افالطون «عنوان و دومی به» مُعَلّم المشائین«و » مُفیدالصّناعه«عنوان  عصر صفوی؛ اوّلی به
فلسفه همواره مسائل علمی را در افق . خوانده شد» افالطون االلهی المتألّه«و » شریفال

وجوی کُنهِ مطالب است و لذا از عوامل پیشرفت علم کند و در جستگسترده مطرح می
 را محافظت   صدرایی فلسفهنیز ، ) ١٠٧١م(١ الهیجی عبدالرزاق مال). ٢٤محقق، (است 

اخباری و مخالف فلسفه و تصوف بود،  که) ١٠٨٩م( ینی قزو کرد و مالمحمدخلیل می
 . نوشت شرح بر اصول کافی می

های عام تفسیری شیعه، مکاتب فکری مفسران  در زمینه تفسیر، عالوه بر سنت

                                                                                                                                            
، شرح هیاکل ،  گوهر مراد ،  شرح التجرید : ها عبارت از  آثار مهمي از فیاض بر جاي مانده که برخي از آن          . ١

. )٣٢٢ امـین، ( به فارسـی     دیوان شعر ،  شرح إشارات خواجه  ،  حاشیه خضري حاشیه بر   ،  الکلمات الطیبه 
 .)٩/٨٥٢تهرانی، ( شرح هیاکل النور و لهامإلشوارق ا
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 مواهب ،التفسیر جواهرتفاسیر . ها دخالت داشته است شیعی نیز در رویکرد تفسیری آن

تفسیر  یا شاهي تفسیر، منهج الصادقین فی الزام المخالفین خالصه ،الصادقین منهج، علیّه
، زبده البیان فی احکام القرآن تفسیر و اي زواره الخواص ترجمه، الهي تفسیر، آیات االحکام

تفسیر ، تفسیر آیه امانت الهی، رساله سدرۀ المنتهی، تفسیر قرآن الکر، العروه الوثقی تفسیر
توان  می .اند درآمده نگارش به دوره این در که فارسي هستند جمله تفاسیر از.. . ونور الثقلین

های مفسران شیعی فرهنگی شاخصی، حاکم بر اندیشه-در این عصر ساختار فکری
مشاهده نمود که در سیر حرکت تفاسیر شیعی به زبان فارسی و رشد و شکوفایی آن در 

 ). ٨٣ـ٢٨٠پارسا،  (های قبلی ایفا کردندتمدّن اسالمی سهم بسزایی نسبت به دوره
استرآبادی،  ()گرایی حس (١ و اخباریاصولیفقه و اصول نیز دو گرایش  در حوزه

 فقهی وجود دو دیدگاه .)Newman, 168-169 (گرفت هدف یکسانی شکل  با   )٢٥٦ـ٢٦٠
در نیمه سده . های علمی، ویژگی قرن یازدهم هجری است جدی و معارض در حوزه

گرا شهرت یازیدند، به اصولی یا عقل به اجتهاد دست میهفدهم میالدی، فقهایی که
اصولیان برای تفسیر متون اسالمی و اعتبارسنجی احادیث اساسی شیعه از عقل . یافتند

تا پیش تا پیش از صفویان مرز مشخصی از لحاظ سیاسی و فقهی . کردنداستفاده می
بن حسین تستری برای نمونه عبدهللا. میان اخباریان و اصولیان وجود نداشت

عهد صفوی بود که حدیث شیعه را به از جمله نخستین علمای ) م١٦١٢/ق.ه١٠٢١(
 محمدامین). Modarressi, 155(مثابه منبع مستقل آگاهی و عمل فقهی معتبر شمرد 

اعتباری  نخستین انتقاد جامع از علمای متقدم و بیفوائد المدینهاسترآبادی در کتاب 
وی مخالف رویه مجتهدان بود و آنان را ). ١١٧ـ١١٩بحرانی، (اجتهاد را مطرح کرد 
گری نبود و تکاپوهای او  گرچه استرآبادی مبدع اخباری .دانستمستوجب لعن دائم می

های اجتماعی گری در جامعه صفوی نشد، گویا ریشهسبب برتری فوری اخباری

                                                                                                                                            
ورزان گذشته و   شوند، نزد اندیشه  های اصولی و اخباری شناخته می     دو مکتب فقهی که اکنون با عنوان      . ١

اب اصـح «: شودها یاد میهای دیگری نیز از آن   اند و با عنوان   های دیگری داشته  گران جدید، نام  پژوهش
خوانـساری،  (» مجتهـدان «،  )٩٠٧ــ ٢/٨خلدون،  ابن(» اهل رأی و قیاس   «،  )٢٨٣ـ١/٥شهرستانی،  (» رأی
...)  و ١٢،  ١٠،  ٢رازی،  (و اصولی   ) ٤٨٩ـ٤٩٩کوربن،  (» متکلمان انتقادی «،  )١٩مفید،  (» فقها«،  )٦/٣٢٢
» حـشویه «و » ظاهریـه «، )٢٨٣ــ ١/٥شهرسـتانی،  (» حـدیث اصـحاب  «های دیگـر اصـولیان اسـت و       نام

و ) ٢٦٦بـراون،   (» علمـای قـشری   «،  )٢٣مفیـد،   (» اهـل نقـل و اصـحاب اآلثـار        «،  )٣ــ ٤/٥خوانساری،  (
بارهـا  » اخبـاری «چنین اصطالح   هم. باشدهای دیگر اخباریان می   نام) ٤٨٩ـ٤٩٩کوربن،  (» بنیادگرایان«

  ...). و ١٢، ١٠ ،٢رازی، (در النقض به کار رفته است 
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 شانزدهم باز گری به صورت تالشی اولیه ضد گرایش اصولی به اواخر سده اخباری
فقهی در  ـ کم نیم قرن طول کشید تا این گرایش سیاسیپس از آن دست. گردد می

گری وضعیتی مناسب پیدا کرده و تعداد چشمگیری هوادار پیدا کند برابر اصولی
)Calder, 231 .(دادن به انشقاق فقهیشرایط مشخص سیاسی و اقتصادی سبب پروبال 

. گری حمایت کند دولت را تشویق کرد تا از اخباریگری و اصولی شد ومیان اخباری
  عبّاسی االنوار روضه  صاحب کتاب) ١٠٩٠م(  سبزواری  در این زمان است که محقق همچنین

 فقه شیعی است، به امامت جمعه اصفهان مشغول گردید و   بر نامه مبتنی که یک سیاست
 شناخته  های  شخصیّت ، از هم مجموعه روایی وافیصاحب )  ١٠٩١م( مالمحسن فیض کاشانی

 .ها صمیمیت داشته است با هر دوی این  دوم عباس است که شاه  دوره شده این
قابل ذکر است که در سده هفدهم نخستین تألیف علمای صفوی عاملی درباره مناظره 

دهنده این موضوع نشان. الدین کرکی تألیف شدبن شهاباصولی توسط حسین ـ اخباری
های سیاسی داخلی و اختالف نظر فقهی میان علما بود که مضامین مهمی بندیتهتبلور دس

ارجمند . طور کلی جامعه صفوی به همراه داشتبرای نخبگان دینی و دنیوی پادشاهان و به
گری را به منظور طبقه دانشمندان و علمای ایرانی و محور آن سادات، اخباری«معتقد است 

مراتب خویش مجتهدانی که درصدد تفوق سلسله. ختیار کردندمقابله با مجتهدان شیعه ا
رستگاری دنیوی از طریق تأویل جامع «اعیان ایرانی به منظور ) Arjomand, 145(» بودند

 ).Ibid(گری را با حکمت اشراقی درهم آمیختند اخباری» متون مقدس
توان   را میهای علمی شیعه  در حوزهاصولی وجود دو گرایش اخباری و  حال هر  هب

وجود این دو رهیافت .  قرن یازدهم هجری به حساب آورد  اصلی های یکی از مشخصه
 تنها خللی در رشد و توسعه علمی و اجتماعی ایجاد   نه ها آن پژوهشی و تعارضات بین

در هایی را هم   بیشتری شده و نوآوری  و هیجان کرد، بلکه با رفع ابهامات باعث شور نمی
ها و تعارضات   دوگانگی این     همه توان گفت هر چند که می. آورد وجود می به تمدّنعرصه 

های  گرفت و آرامش موجود و نبود بحران علمی در عرصه مباحث ذهنی صورت می
 به عبارت دیگر، . برای چنین مباحثی را فراهم کرده بود  الزم ، زمینه سیاسی و اجتماعی

بزرگي است که  مدیون دانشمندان و هنرمندانهویت تاریخي و مدنیت شیعي صفویان 
اواخر . سنگ در این دوره گردیدندبا تالش و کوشش بسیار موفق به تولید میراثي گران

، شاهد کمال این دو شیوه تحقیقات علمی بود؛ اما پس   بعدی قرن یازدهم و اوایل سده
را تحت تأثیر قرار  پیش آمد، جامعه علمی   که از آن، تحوالت سیاسی و اجتماعی مهمی
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حاصلی چنان  نیازهای عینی اجتماعی نیز بی.   نمود شده های پیدا داد و درگیر بحران
 اعتدالی  های  حل  آشکار نمود و زمینه را برای پیدایش راه  را  غیرمنعطف های بندی صف

، »های دهم، یازدهم و دوزادهم هجریسیاسی سده ـ تحلیل فکری«الهی، فتح (مهیّا کرد
تاریخي و » بزنگاه مهم«گیري حکومت صفویه به عنوان یک  ترتیب شکل بدین .)١٢٨

نقطه شروع سلسله رخدادهاي واکنشي منجر به پیدایش حکما، فقها، علما، دانشمندان و 
در مسیر هاي تمرکزگرایانه حکومت صفویه را  هنرمندان شد که هرچه بیشتر تالش

 ).٣ شکل( کشیدند به چالش مي تمدّن
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الگوی رشد علم در تمدّن شیعی عصر صفویه): ٣(شکل 
 

 فقهیعلمی و  عزیمت: قرن دوازدهم
 اعتدالی   حالت  اختالفات و کوشش برای پیدا کردن  از قرن دوازدهم هجری، عصر دوری

در آن اوان مردم از «.  خویش بازگشتیدر این قرن، فقه شیعه دوباره به مسیر طبیع. بود
  عشری اطالعی نداشتند؛ زیرا  اثنی  مذهب حق جعفری و قواعد و قوانین ملت ائمهمسائل

هاي مختلف، جايگاه علما در تقسيم علما به گروه
اعي، افزايش نفوذ، جايگاه و موقعيت قشربندي اجتم

 علما، رونق مراكز علمي، كاهش تعصبات

توليد دانش بر 
  تفكر شيعيمبناي

 آثار پيشينيان

  سرمايه فرهنگي
اوج مناظرات و 

 هاتقابل

نوآوري و 
 خالقيت

 ساختار فرصت اجتماع عالمان

اي، تضارب آراءمناظرات شفاهي و مكاتبه
ترين ويژگي مكتب اصفهان، تفكر  مهم

شيعه مبناي مكتب اصفهان، آزادي انديشه، 
 سلسله مراتب علمي

هاي شيعه در ايران،  ها و و پايگاه دولت
سابقه وجود مدارس شيعي، حمايت 
حكومتي شيعي، مهاجرت علماي جبل 

طلبگي، اعتبار سياسي  عامل، افتخار پيشه
اني علما بر خاسته از اقتدار علمي، پشتيب

 هاي آموزشي و پژوهشي علمي در فعاليت

مكتب اصفهان و توجه به متون روايي 
 شيعه، حضور فعال عالمان، نشاط فكري
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، از جمله تصانیف قواعد اسالم از کتاب  جلد اول.  کتب فقه امامیه چیزی در میان نبود از
   پناه ، تنها کتابی بود که شریعت  حلّی  مطهر الدین سلطان العلماء المتبحرین شیخ جمال

نمودند تا اینکه روز به   آن تعلیم مسائل دینی می یتونی داشت و از رویقاضی نصراللّه ز
   عالم از اشراق لوامع  و اکناف عشری باال آمد و اطراف  اثنی روز آفتاب حقیقت مذهب

رابطه فقیه  در نظام اجتماعی صفویه،). ٨٥روملو، (»  منّور گردید  تحقیق از مشارق طری
 یمستفت ـ  یمستمع یا مفت  ـرت رابطه محدّث و به صو مردم یک رابطه علمی  عامه با

مبانی که در حالی.  ظهور نکرده بوده استی این رابطه علمیبود و هنوز ابعاد اجتماع
 ی در ذات خود مستقل از قدرت سیاسی دین مجتهدان فقاهتیگفتمان 	و	تئوری	،علمی

 یده و وحدت نظام سیاس باقی مانی در حد همان نهاد علمانجایگاه اجتماعی آنبودند، 
  بانحله اخباری تا اواخر قرن دوازدهم هجری نیرومند بود، امّا . کرد یدار نم را خدشه

بار دیگر اجتهاد و تقلید زنده شد و ، )١٢٠٦م (ی وحید بهبهانی جامعه فقهظهور تفکر
 به .گردید» مقلّد - مرجع تقلید«رابطه فقیه با مردم تحول پیدا کرد و تبدیل به رابطه 

که در قرن سیزدهم هجری، یعنی روزگاری که زان پس جریان اصولی بر جریان طوری
اخباری غلبه کرد و علم اصول به صورت شگرفی تنومند شد، مباحث اجتهاد و تقلید نیز 

نکته مهم آن است که از آن به بعد، مسئله تنها گسترش . بیشتر محل توجه واقع گردید
ود، بلکه مهم آن بود که سازمان اجتهاد و تقلید یا به علمی بحث اجتهاد و تقلید نب

تر و تر، منسجمعبارتی سازوکار موجود در ارتباط میان مقلدان با مجتهدان عمیق
 و  در این جامعه فقهی، هر کس باید مجتهد یا مقلّد باشدای که به گونه. تر درآمد جدی

قمی،  ( برکنار بماندییدتوانست از این رابطه اجتهاد و تقل ی حاکم نیز نم یحت
رابطه  و نمود االجرا می  او را الزمی این رابطه حکم فقیه را نافذ و فتوا).٣١٣ـ١/٣١٤

 .کند پیدا میی و تأثیر سیاس ی اجتماع ، ابعادی و مستفتی بین مفتیعلم
های فقهی را به دنبال دارد و از آنجا که هر استنباطی  جامعه فقهی، رونق استنباط«

 از فضای   عبور توان مقطع  قرن دوازدهم را میرو،از اینباشد،  امری حدسی میاصوالً 
 در جامعه دینی یهای غیب گرایی سده قبل و گشایش باب قدسی حدس و نگاه حسی

  ی که در گستره قرن یازدهم، شریعت را در حد علمینظام صاف و روشن .تلقی کرد
 در ی غیبیها  حدس  روشن  و سایه ی فقهیها  پرشور استنباطی، به فضا نمود ی م ترویج

و  یپایان قرن دوازدهم و در طول قرن سیزدهم متحول گردید و استقالل جامعه مذهب
راه سلوک علمی و دینی با  .  آورد  ارمغان  بهیرا نسبت به نهاد سیاس تمدّننیل به سمت 
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 بودن امکان ورود در  اجتماعی و حتی سیاسی یکی دیده شد و فراهم  و منزلت نیل به اقتدار
این . گردید  محسوب می  بزرگ ، تحولی این عرصه برای همه طبقات اجتماعی و آحاد مردم

 در راه ی عقل انسانیها  تفقّه و اعتماد به توانایي یباز بودن فضای اجتماعی، توأم با آزاد
   جریان طور کرد و همین سازی می ، انقالبی اجتماعی و مآالً سیاسی را زمینهیاجتهاد دین

 از   جدیدی بندی در واقع صورت.  مواجه نمودیآمیز تر و ابهام  را با روند پیچیدهی سیاس قدرت
توان در وقایع مهم قرن  وجود آورد که می را بهدر مسیر تمدّن جامعه مناسبات اجتماعی 

 ).١٢٩ـ١٣٠، »...سیاسی ـ تحلیل فکری«الهی، فتح(» سیزدهم مشاهده کرد
 
 گیری نتیجه

های مذهبی گیریهای آغازین قرن دهم هجری و سختبا تشکیل دولت صفوی در سال
هند و (که در این دوره اعمال شد مهاجرت گروهی از دانشمندان به ممالک همجوار 

پژوهان ای شد، هرچند که دانشسبب پدید آمدن فضای علمی و فرهنگی تازه) عثمانی
دند و در واقع شمار اندکی از دانشمندان به های نقلی و دینی روی آوربیشتر به دانش

، عصر صفوی شکوفایی های طبیعیبنابراین در زمینه دانش. علوم عقلی اشتغال داشتند
های گذشتگان بود ها، تکرار نوشتههای مربوط به این دانش بیشتر نوشته.چندانی نداشت

کم کمرنگ ت علمی کمگیری از آزمایش در تحقیقاتجربی و بهره های و استفاده از روش
 دوران رکود   یک نگاه کلی، ادامه  در ه دوران طوالنی حکومت صفویاز این منظر،. شد

ای که با  و با جو شدید مذهبی متعصبانهه بود شد  شروع  قبل هاعلمی بود که از مدت
 ایرانیان در این حوزه برای استفاده از   ارتباط  هنوز،  وقوع پیوسترسمی شدن دین به

؛ امّا در این عصر علما و دانشمندانی  بود  نشده دستاوردهای اروپاییان چندان گسترده
الدین شمسبهایی، میرداماد، میرفندرسکی، مالصدرا، چون محقق کرکی، شیخ

هایی ترین شخصیتالدین منصور دشتکی و همانند آن از برجستهمحمدخفری، غیاث
های  و در زمینه دانشهایی کردندوششداشتن حکمت عقلی کبودند که در زنده نگه

 . های مختلف گردید التی نوشتند که موجب استمرار مکاتب علمی و شیوهاطبیعی رس
براساس موقوفات گسترده در این دوره، مدارس علمیه فعال شدند و نهاد آموزشی 

مندی از درآمد کالن موقوفات، هدایت معنوی جامعه را همنوا با فضای  دینی با بهره
به روز بر اعتبار و در نتیجه نفوذ این  کری حاکم بر آن عصر برعهده گرفت و روزف

 مواد درسی بیشتر فقه، اصول و اخبار بود و علوم طبیعی و .مدارس در جامعه افزوده شد
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توان گفت که اجتماع علمی در عصر صفویه امّا می. ریاضی کامالً در سایه قرار گرفته بود
دانشوران علوم عقلی در آن زمان برای تلفیق ) ١: ردار بوده استاز دو ویژگی عمده برخو

های عقلی معارف دنیوی با الهیات و تفسیر اعتقادات دینی با براهین منطقی و دانش
 گراییجامعیتر صفویه، ویژگی عمده دیگر اجتماع علمی در عص) ٢اند؛ دهکرکوشش می

های پیشینیان تنظیم یافته راساس نوشتهدر این عصر تألیفاتی پدید آمد که کامالً ب. بود
ی پایدار شیعي در برابر دشمنان شرقی و غربی خود تمدّنصفویان ناگزیر به ایجاد . بود

در ) شانزدهم تا هجدهم میالدی(قرن دهم تا دوازدهم هجری . ازبکان و عثمانیان بودند
نتایج تحوالت فکری رفت تا از ایران مقارن با زمانی بود که جامعه فرهنگی اروپایی می

 حمایت دستگاه با. مند شودهایش در راه اعتالی حکمت طبیعی بهرهخویش و تالش
 همچون فعاالن فضای حکما، فقها، علما، دانشمندان و هنرمندان صفویه، سیاسی دولت

طراحی یک الگوی (سازی   با طراحی نقشه راه تمدّنهای فکری، توانستندعلم درون حلقه
 که نتیجه آن رشد و پویایی علم را برپا دارندتمدّنی  تشیّع، معارف ) استراهبردی مدنیت

زیرا رشد علم . مثابه اجتماعات علمی عصر صفویه استهای فکری بهو فرهنگ درون حلقه
 محوری آنهای علمی است که هستهمثابه اجتماعهای فکری بهدر گرو ظهور و تدام حلقه

 .دهدیه فرهنگی و انرژی عاطفی باال تشکیل میرا زنجیره مناسک تعامل با سرما
 در شیعه فقهای و وضعیت   صفوی  سلسله وقایع قرن دوازدهم هجری از جمله سقوط

 نمود و حاصل آن عبارت مطرحهای جدید فکری و سیاسی را  رویکرد، نیاز به   دوران آن
 ادامه روند توسعه ودهنده فضای قرن سیزدهم   بود که جهت  اعتدالی از اتخاذ راه و روش

 تمدّنالبته الزم به ذکر است فرهنگ و . باشد میی جامعه برگرفته از عصر صفویه تمدّن
عباس ویژه در زمان شاهایران با سپری کردن دوران درخشان خود در عصر صفویه، به

مدت افشاریه و زندیه نتوانست آن های کوتاهاوّل رو به افول نهاد و در دوران سلسله
در نتیجه موجب سقوط حکومت صفوی و به تبع آن ضعف . سابق خود را بازیابدشکوه 
 عصر صفویه با به قدرت رسیدن تمدّن، دهد ا تاریخ نشان میامّ. ی صفویه شدتمدّنتوسعه 

 .قاجارها وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد
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