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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 و یکم هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 بهار

 

یهعلم در عصر صفو گذاری یاستس یانتقاد یبررس

 

 12/2/19 تاریخ تأیید:              91/91/19تاریخ دریافت:

 1 ها یمؤمن یمحمد عل 

 2 یحامد قرائت
 تاریخی های تجربه بررسی بشری، جوامع شکوفایی در علم با توجه به نقش

علمددی اس سددوی  هددای هددا و برنامدده سیاسدد  توانددی در تددیوی  تمددینی مددی و

 فرهنگی فکری، و میراث صفویه دول  به کار آیی. مردان دول  و گذاران سیاس 

 اس یکی سمانی با عصر حاضر، نزدیکی نسبی ماننی متعیدی دالیل مذهبی آن به و

 رود. به شمار می ها ای  گونه بررسی برای تاریخی های دوره تری  مهم

 چدون  تاریخی منابع اس منیی بهره با رویکرد وصفی د تحلیلی و  پژوهش ای  

یدافت    پدی  در هدا  نامه و سنیگی ها ای و دودمانی، سفرنامه سلسله عمومی، تواریخ

هدای   اس . یافته صفویه دول  در علمی تیابیر و ها و قوت سیاس  نقاط ضعف

اسدممی د    فرهند   گسدتر   چدون  تحدوالتی  دهی، ظهدور  می ای  پژوهش نشان

اجتمداعی   نیاسهای و مطالبات به توجه مذهبی، و فکری اصول اس صیان  شیعی،

 ندوآوری،  و پویدایی  فقیان تمینی، و علمی انقطاع چون مواردی و قوت نقاط اس

 مندیی  بهدره  عیم پژوهش، و آموس  جییی های شیوه و ابزارها اس منیی بهره عیم

                                              

 .(momeniha1404@gmail.com): یاسالم دانشگاه مذاهب اسالم یختار یدکتر. 1
: دانشررگاه قرراعرامع وم  یخو مررذاهب و و ررو  ررروه تررار   یررا دانشررگاه اد یشناسرر یعهشرر یدکتررر. 2
(gharaati_1359@yahoo.com). 



 یهعلم در عصر صفو گذاری یاستس یانتقاد یبررس 931 

  دانشدمنیان  جلدوگیری نکدردن اس مهداجرت    و علمدی  آوردهای دس  اس مطلوب

 هدای علمدی اید  دوره     نقداط ضدعف سیاسد     تدری ،  مهدم  اس کشور اس خارج به

  رونی. به شمار می

 

 یعی،فرهنگ ش یه،صفو یعلم یراثم یه،علم، دولت صفو گذاری یاستس :کلیدواژگان

 . علم و قدرت یوندپ

 مقدمه. 1

این تحقیق با توجه به اقدامات و تحوالت شگرف دانشی و مهارتی در عصر صفویه در پی 

ها و تدابیر علمی این دوره است. اهمیت این تحقیق از این جهتت   بررسی انتقادی سیاست

است که فقدان الگویی جامع در ساختار و نظتا  علمتی و وموزشتی، ترییتر و تحتو   یتر       

زی الگوهای  یر بومی و نامناسب با هویت فکتری، ملتی و   مند و در نهایت پیاده سا روش

تمدنی ایران اسالمی، بی توجهی به تجربه تاریخی و میراث ملی در حوزه علتو  استت و   

 بسترساز رکود و انحطاط علمی در جامعه خواهد بود. 

تواند اولین گا  در تبیین مبانی نظری تمدن اسالمی و زمینته   نتایج چنین پژوهشی می

رو باشتد.   هتای پتی    حیای مجدد ون بر اساس شرایط، مطالبات، تهدیدها و فرصتت ساز ا

قمری، برابر با  5531الی  709قلمروی زمانی این پژوه ، دوره حکومت صفویه درفاصله 

میالدی است و قلمروی جررافیای تاریخی ایران در این دوره از شرق به  5911الی  5105

مقاطعی عتبات عراق، از جنتوب بته خلتیج فتارس و از     قندهار، از  رب به کرمانشاه و در 

 شما  به تفلیس محدود شده است.

کتتاب  انتد، عبتارت هستتند از:    برخی از وثاری که در ارتباط با این موضوع منتشر شده

تاریخ علم در ایران جلد ، نوشته مسلم احمدی؛ های دولت صفویه در ارتباط با علو  سیاست

روابط ادبی ایران و هند یتا تتيثیر   ؛ اسفندیار معتمدی، نوشته یهسو  از صفویه تا وخر قاجار

 ،تاریخ صفویه؛ علی اکبر شهابی خراسانینوشته  ،روابط ایران و هند در ادبیات دوره صفویه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A


 931   9311 بهار، یکمشماره هشتاد و  یکم،و  یستسال ب             

تاریخ ادبیتات ایتران از   ؛ احمد تاجبخ ، نوشته دبیات، علو  و سازمانهاهنر، صنعت، ا ،1ج

ستیس  يعلتو  محهته از و تاز صتفویه تتا ت     ؛ ادوارد بتراون ، نوشتته  صفویه تا عصر حاضر

او در تحتوالت دینتی عصتر نخستت      شهید ثانی و نق ؛ مهدی محقق، نوشته دارالفنون

 صفویه و هانحطاط ادبی در دور هبررسی انتقادی مسئل ؛محمد کاظم رحمتی، نوشته صفویه

های فکری بر وموزش  تيثیر جریان 5؛سیدی سید حسینعلی پور، ، نوشته اسماعیل یعثمان

متوزش و پترورش   و 1؛بخشتی استتاد   ، نوشته موسی الرضتا فلسفه در مدارس عصر صفویه

پژوهشتی در وضتعیت    3؛تکمیل همایون، نوشته ناصر کودکان و نوجوانان در عصر صفویه

، نوشتته  های ستیاحان ختارجی  نجو  و جایگاه منجمان دوره ی صفویه بر اساس سفرنامه

  4.ویسی و مهسا رایگانیابراهیم 

این موضوع پی  از این، مورد توجه محققان و نویسندگان متعددی قرار گرفته است و 

اما این وثار، بیشتر در مقا  معرفی و وثار ارزشمندی در فروع مرتبط با ون انتشار یافته است 

توصیف روابط دانشمندان با دولت صفویه، مراکز و نظا  وموزشی، رونق و گسترش برختی  

از علو  و موضوعاتی این گونه بوده است و کمتر به بررسی نقتاط ضتعف، قتوت تتدابیر و     

مقاله پتس از   اند. از این رو، این مردان صفویه پرداخته رویکردهای علمی و وموزشی دولت

مردان صفویه به بررسی و  ها و تدابیر علمی دولت ووردها و امتیازات سیاست برشمردن دست

 پردازد.  ها می های رخ داده در اثر این تدابیر و سیاست تبیین نقاط ضعف و چال 

                                              
 ، ادبیات تطبیییا ، «بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفوویه و عمافانی». علی پور و سیدی، 1

 . 192-142، ص91ش 
 ، طاتیخ تلسفا  ، «تأثیر جریانهای فکری بفر ممفو ش فلسفوه در مفدارر عففر صفوویه» . بخشی استاد،2

 .44-99، ص12ش 
 ، 5ش ، پژوهشااته تطاتیخ  ،«ممو ش و پرورش کودکان و نوجوانان در عففر صفوویه»، تکایل هاایون. 3

 . 41تا  99ص 
هفای ی صوویه بر اسار سورنامه پژوهشی در وضعیت نجوم و جایگاه منجاان دوره». رایگانی و ویسی، 4

 . 19تا  99، ص 911ش  ،کتتبتهتهتعسومتوتلاون، «سیاحان خارجی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/254678/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/9243/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b3%db%8c%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1081566/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=101
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1081566/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=101
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/258793/%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/258793/%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c_%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/329845/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=162
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/329845/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=162
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/145034/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1_%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84_%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/781202/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=216
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/781202/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=216
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/781202/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=216
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/194878/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/194879/%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7_%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1081566/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=101
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/145034/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1_%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84_%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/329845/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d9%87?q=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%2B%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87&score=3.760457&rownumber=162
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/494/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae
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متردان صتفوی، زمینته ستاز      های علمی و وموزشی دولتت  مجموعه اقدامات و سیاست

گیری در حوزه فرهنگی و اجتماعی ایتران شتد. تحتوالتی کته بته      تحوالت گسترده و فرا

 عنتتوان میتتراث فرهنگتتی و تمتتدنی در هویتتت اجتمتتاعی ایرانیتتان نهادینتته شتتده استتت  

 تتتوان در عصتتر حاضتر در نظتتا  اجتمتتاعی و فرهنگتتی ایتتران  هتتای ون را متتی و شتاخ  

 جانمایی نمود. 

و تتدابیر در عرصته علتم و    هتا   ومدهای مثبت یا منفی سیاست به هر روی، بررسی پی

ای تتتاریخی و تمتتدنی و الگتتویی در  توانتتد بتته عنتتوان تجربتته دانتت  عصتتر صتتفویه متتی

توان گذاری علمی و وموزشی جامعه به ایفای نق  بپردازد. از این رو با تسامح می سیاست

ها و  های علمی این دوره را در دو گروه وسیب ومدهای اقدامات و سیاست ووردها و پی دست

 تیازات دسته بندی نمود.ام

 ها و امتیازات بررسی برتری. 2

 شیعی -. گسترش فرهنگ اسالمی2-1

هتا و بته کتار     شاهان صفوی با دعوت و حمایت از عالمان شیعی ایتران و ستایر سترزمین   

گماردن ونها در مناصب دولتی، تيسیس مدارس و مراکز علمی، حمایت از نگارش و انتشار 

موضوعات مختلف دینتی، فلستفی، طبیعتی، سیاستی و ادبتی بتر استاس        وثار متعددی در 

شیعی توانستند مذهب تشیع را مبتنتی بتر تبلیتآ، ومتوزش و تعلتیم در       -فرهنگ اسالمی

هتای فرهنگتی و اجتمتاعی ون در    قلمروی حکومت خوی  گسترش دهند و تمامی مؤلفه

 ایران نهادینه سازند. 

ق( 5345 -876ی، چون امپراتوری عثمانی)مردان صفویه با وجود دشمن سرسخت دولت

های شرقی  افل نبودند و  از گسترش تشیع به خارج از مرزهای ایران به ویژه در سرزمین
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های شیعی، مانند قطب شاهیان در شبه قاره هند را مورد حمایتت علمتی و    توانستند دولت

  5سیاسی خود قرار دهند.

هتای   هتا و متتون علمتی در قالتب     ر کتتاب شعائر و تعالیم شیعی در این دوره، افزون ب

شدند که نق   دیگری، چون اشعار و متون ادبی، محصوالت هنری و اقتصادی منتشر می

ها و ها، نقاشیها، کتیبهکاری بستن شعائر و مهامین شیعی و عارفانه بر وثاری چون کاشی

 3استفاده شتده استت.  از این گروه هستند و در این وثار، بیشتر از زبان فارسی  1هافلزکاری

دهد این مهامین، پیراسته از  ها نشان میملکیان شیروانی در تحلیل این مکتوبات و نشانه

  4های فکری این دوره نبودند.وسیب

الز  به توجه است که در این دوره، میراث فرهنگی تلفیقی از میراث شتیعی و ایرانتی   

یافت. به طوری که بته دستتور   بود و در قالب وثاری، چون فرش و منسوجات گسترش می

های ممتازی بافته شد و بته مستجد ستلیمانیه در امپراتتوری     شاه طهماسب صفوی، فرش

و  8هتا هتای ختود را بتا فترش    و یا پادشاهان اروپایی و هنتدی، کتاخ   1عثمانی اهدا گردید

 وراستند.ایرانی می 9های پرده

                                              
 .222-144، ص هتیتسیتس تعتدلشته تب تدیبتیتشتهتعیتستص ویتهیأ . رک: نذیر احاد، 1
 . 949، صاخرانتعصرتص ویت. سیوری، 2
 . 949، صهمتنت. 3
 . 941-949، صهمتنت. 4
 . 499، ص1، جطتیخ تهاتظمتنتصری. اعتااد السلطنه، 5
بفود کفه نفاخر خفرج  9221های صادراتی ا  سوی پادشاه لهستان، سیگیساوند در  سوارش. یکی ا  این 6

مورد اعتااد خود به نام سور موراتوویچ را که با رگانی ارمنی بود، با دسفتور سفوارش دنفدین عفدد  فالی و 
 (. 925، صهمتنتنظارت شخفی بر بافت منها، ا  ورشو به ایران فرستاد )

اخارانتعصارتتدر اروپای عفر رنسانس و روسیه، تاایلی نسبت به اشیای تجالی ایران پیدا شد )سیوری،  7.
 (. 924-929، صص وی
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 گفتمان فقهی و استداللیواسطه حکومت  . صیانت از اصول فکری و مذهبی به2-2

پادشاهان صفوی با وجود اهتما  به حمایت از فقها و عالمان شیعی، ناگزیر بته حفت     

التدین   دار جبه و خانقاه شتیخ صتفی   جایگاه طریقتی و صوفیانه خود بودند؛ زیرا ونها میراث

ایشان ق( بودند و وفاداری قبایل قزلباش، وابسته به تصدی جایگاه مرشدی 931اردبیلی)د. 

نمایند، حف  نهادهتا و شتعائری چتون     چنان که برخی بر ون تصریح می بود. از این رو، ون

  5توحیدخانه و جلسات ذکر، امری گریز ناپذیر بود.

شاهان صفوی با وجود این رابطه فکری و سیاسی در مواردی تا حد امکان و با فراز و 

قتی و  لبته یتافتن تشتیع فقتاهتی     هایی برای کاستن از اقتدار صوفیان و تشیع طرینشیب

های وشکار بته ویتژه در نیمته دو  عصتر     کردند. از این رو با وجود برخی تقابلتالش می

هتای  های صوفیانه و طریقتی به گفتمانصفوی، تحو  جامعه علمی و عمومی از گفتمان

  1فقاهتی و شریعتی در حا  شکل گیری بود.

شتاید بتتوان    3دهنتد،  لمان موافق خود ارائه میبا مراجعه به فهرستی که صوفیان از عا

تر شده است.  گذرد، کم حجم ادعا کرد که این فهرست، هرچه از تيسیس سلسله صفویه می

به  4. ق( است5555ترین مخالفان متصوفه در این دوره، محمد باقر مجلسی)د.  یکی از مهم

                                              
 . 59-52، صطوحیدتختن توتنیشتآنتدیتدویهتص وخ . حیدری، 1
 . 125-124، ص9، بخش5، ج طتیخ تادبیت تدیتاخرانت. صوا، 2
انفد.  داران خفود مورده ا  عالاان مشهور شیعه را در شاار طفر  . صوفیان با تکیه بر شواهدی، نام دند تن3

مانند شهید اول، سید حیدر مملی، جاال الدین احاد بن فهد حلی، شیخ علفی بفن هفجل جرا،فری، سفید 
محاد بن فجح شوشتری مشعشعی، شهید ثانی، محقق کرکی، شیخ محاد ابن علی احسا،ی، سید نورالّلفه 

املی، مج محافد بفا ر سفبرواری، مفج محافد تقفی مجلسفی، محقفق دامفاد شوشتری، شیخ بها الدین ع
، هماتنتق(، مج مسیحای گیجنی )9252ق(، مجصدرای شیرا ی )د9252ق(، میر فندرسکی )د.9249)د.
 (. 125-124ص

 . 192-121، صهمتنت. 4
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چنین، از دیگر  هم 5.نموده میاعتقاد برخی، او حتی عالیق صوفیانه پدر خود را انکار و توجی

ق( و شتیخ محمتد طتاهر    5568رهبران مخالف تصوف، شیخ یوسف بن احمد بحرانتی)د.  

  1ق( هستند.5076نجفی مشهور به محقق قمی)د. 

بر  و ردیه ترین اقدامات هواداران تشیع فقاهتی در این دوره، نوشتن کتاب یکی از مهم

ها با تصوف از عتد  تمتایز    رسد، برخی از مخالفتبه نظر می 3ضد باورهای صوفیانه است.

گرفت؛ زیرا بسیاری از دانشمندانی که به عنوان بین تصوف و عرفان اسالمی سرچشمه می

شدند، خود از منتقدان صوفیه و مناسک خانقاهی بودند. افترادی  هوادار تصوف شناخته می

فى الرد علتی   امجاه یّة ا کسر االصنق( در 5010مانند حکیم صدر المتيلهین شیرازی )د. 

قشرار   و کتتاب   امك مات امطریفرة ق( در 5075و مال محسن فیض کاشانی)د.  4امصوفیة

 به انتقاد صریح از صوفیه پرداختند، اما بتا ایتن حتا ، از جانتب برختی متتهم بته         1امشیعة

 تصوف بودند.

                                              
 . 129-129، صهمتنت 1.
 . 121-125، صهمتنت. 2
االبفرار اثفر  طح اة یساتل و  هالذتاالخیاتی، الرّدتعس تالحكمتءتوتالصولیةال وائدتالدخایةتل ت. مثاری، مانند 3

اعاالمتالمحّیایوتوت، طاییا تالااتلسیوتوتاخا اءتالمياتنیوق(؛ 9214محاد طاهر بن محاد حسین  ای )د. 
الفهتمتالمتیقا تاثر سید محاد بن محاد سبرواری مشهور به میرلوحی؛ یختضتالمؤهایوتوتحدائقتالمتییوت

الّردتعسا تق(؛ 9922اثر شیخ علی بن محاد بن حسن عاملی )د. ال نتدق تل تالّردتعس تالصولی تهوتاغراض
طحرخمتغاتتوتل تالّردتق( و 9924اثر شیخ محاد حسن مشهور به شیخ حر عاملی )د. اثا تعشريیا  الصولی 

 (. 194، صهمتنتاثر مج احاد تونی ا  این گروه هستند ) عس تالصولی 
، تحقیق حسین الطقش، بی جا: مؤسسف  کفرتاالصاتمتاليتهسیةتل تالردتعس تالصولیةتی، . صدرای شیرا 4

 .1229التاریخ العربي، 
 . 995، ص2، جالذیخعةت. م ا بررگ طهرانی، 5
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 . توجه به مسائل و مطالبات اجتماعی در مطالعات دینی2-3

عالمان شیعه پس از پشتت سرگذاشتتن دوران نته چنتدان کوتتاهی       در عصر صفویه،

فرصت یافتند در عرصه اجتماعی به نظریه پردازی و ارائته الگوهتا در مناستبات علمتی و     

دینی بپردازند. به عنوان نمونه در این دوره عالوه بر رونق و گسترس علومی چون تفسیر، 

یعی با توجته بته نیازهتای اجتمتاعی و     حدیث، فلسفه، فقه و کال  شیعی، وثاری در فقه ش

سیاسی در موضوعاتی چون سیادت نوروز، امر به معروف و نهی از منکر، ذبایح اهل کتاب، 

  5جوایز سلطان، خراج، خمس و نماز جمعه انتشار یافت.

شیعیان پتی  از ایتن دوره، فاقتد حکومتت سیاستی بودنتد و کمتتر مستائلی در ایتن          

مورد ابتالی ایشان بود. در این دوره، نماز جمعه به عنوان  موضوعات در مناسبات اجتماعی

شد، مورد اهتما  فقیهان عبادی که از لواز  حکومت اسالمی شناخته می -تکلیفی سیاسی

در دوره صتفویه، بتی  از صتد رستاله در ایتن       که به اعتقاد برختی  قرار گرفت. به طوری

کاشانی و عالمه مجلسی به وجتوب  موضوع نوشته شد و عالمانی مانند شهید ثانی، فیض 

عینی ون و فقهایی، مانند محقق کرکی و میر داماد به وجوب تخییری و برخی دیگر، مانند 

  1فاضل هندی و قاضی نوراهلل شوشتری به حرمت ون در عصر  یبت باور داشتند.

یکی دیگر از نیازهای جامعه شیعی در عصر صفویه، بررسی و تعیین مرزهای فکری و 

ی شیعیان با سایر مذاهب اسالمی بود. این موضوع، گاه در قالب تبیین مذهب حتق،  مذهب

گاه در قالب ردیه نویستی بتر ستایر متذاهب و در متواردی بته صتورت تتک نگتاری در          

یافت. به عنوان نمونه در این دوره، وثاری، مانند تفستیر  موضوعات مورد اختالف ظهور می

ق(، تفسیر ویته  5030بهاء الدین محمد بن حسین عاملی )د.  نوشته لتْغِفسُواْتُوُجوَهُكْمت ویه

                                              
ص وخ تدیتعرصا تدخاوتت؛ جعوریان، 52، صطحسیس تبرتیوندتط فیرتنوخف تلیه تدیتدویهتص ویت. امیری، 1

  .941، ص9 ، ج لرهاگتوتسیتست
 . 224-229، ص9 ، ج ص وخ تدیتعرص تدخوتلرهاگتوتسیتستت. جعوریان، 2
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ق(، رستاله فتی الکتال  علتی ویته      5067نوشته مولی خلیل قزوینی )د.  لتْغِفسُواْتُوُجوَهُكْمت

 به بررسی ویات مرتبط با وضو پرداختند.5ق(719الوضو نوشته محمد بن محمد )د. 

  زشیگذاری علمی و آمو . تأکید بر هویت ملی در سیاست2-4

علمتی و وموزشتی     گذاری مباحث فرهنگی و تمدنی از دیگر امتیازهای سیاستت  هدف

مردان صفوی با وجود زبان  یتر فارستی و وابستتگی سیاستی و      عصر صفویه است. دولت

ای بته حتاکم ستاختن    ای به قبایل قزلباش که بیشتر ترک نژاد بودنتد، اهتمتا  ویتژه   فرقه

داشتند. این در حالی بود کته بیشتتر منتابع شتیعی     مذهب تشیع و فرهنگ و زبان فارسی 

 عربی بودند و بخ  قابل توجهی از عالمان این دوره از اعراب شا ، عراق و بحرین بودند. 

متردان صتفوی تتالش     از این رو با وجود تهارب این عناصتر متنتوع هتویتی، دولتت    

نگ و هویت ایرانی و کردند نظا ، متون، منابع و ساختار علمی خود را بر دو عنصر فره می

ق( در 5386بته نقتل از میترزا محمتد قزوینتی )د.       1مذهب شیعی استوار سازند. الکهارت

 نویسد:  توصیف مناسبات علمی و فرهنگی این دوره می
كردند كه  بيشتر همّ خود را مصروف اشاعه مذهب شيعه و تشويق علمايى مى

علمنا... بسنيار كوشنيدند كنه     دانستند. اينن   اصول و قوانين شيعه را به خوبى مى

ايران را از لحاظ مذهبى متحد كنند)عملى كه منجر به اتحاد سياسنى نن شندو و   

شالوده ايران امروزى را گذاشتند كه مردم نن به طور كلى داراى ين  ايمنان و   

 3ي  زبان و ي  نژاد هستند.

 نویسد:  در این باره می 4راجر سیوری
در دوره صفويان نخستين، وظيفه اصلی )مقامو صدر اعمال وحدت اصولی از 

                                              
 . 59، صطحسیس تبرتیوندتط فیرتنوخف تلیه تدیتدویهتص ویت. امیری، 1

2. Lawrence Lockhart. 
 . 422-411، صانیراضتسسفس تص وخ ت. الکهارت، 3

4. Roger Mervyn Savory. 
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 1.طريق اداره و ترويج باورداشتهای شيعی بود

 . تعامل دولت با عالمان دینی با هدف ایجاد ساختار منسجم سیاسی2-5

ق،  615ق( در حوالی سا  684خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی در دوره شیخ جنید )د. 

ها با فراز و  این تالش 1او برای کسب اقتدار سیاسی بود. شگرف بود و تالش شاهد تحولی

ق( به ثمر نشستت و دولتت   730-709)حک:  در دوره رهبری اسماعیل میرزا هایینشیب

به او برای ایجاد مشروعیت  صفویه در تبریز اعال  موجودیت کرد. در این زمان، چند عامل

 رسانیدند. سیاسی یاری می

دیگری ظل اهلل بتودن و  ، بود ین عامل، سیادت و انتساب به خاندان پیامبر اسال نخست 

حق الهی پادشاهان ایران برای حکومت که میراثتی کهتن در اندیشته سیاستی ایرانیتان بتود و       

الدین  سومین عامل، مرشد کامل بودن شاه صفوی بود که بیشتر برای مریدان خانقاه شیخ صفی

دارای اهمیت بود. این عوامتل ستبب شتده بتود شتاهان صتفوی عتالوه بتر         و طوایف قزلباش 

  3 .مشروعیت سیاسی، دارای تقدسی معنوی برای بسیاری از ایرانیان باشند

باورمندی به جایگاه معنوی پادشاهان صفوی به ویژه در مراحل نخستین ستبب شتده   

این قداست و جایگاه  4ارند.ای را از خود به نمای  بگذهای متهورانهبود هواداران وفاداری

                                              
 . 919، صعصرتص وی)هيموع تهیتال (اخرانتتطحیییتط تدیتطتیخ تت. سیوری، 1
 . 195، صهمتنت. 2
. ایرانیان بر این باورند که پادشاه، افرون بر این که نایب امام هست دارای نوعی نیروی مافوق الطبیعه نیفر 3

 ام که خود را به امید بهبود تواند به بیااران شوا ببخشد. من بارها بیاارانی را دیده باشد، و اگر بخواهد می می
ایستادند  کشیدند یا در حالی که فنجانی پر ا  مب در دست داشتند در گذرگاه پادشاه می یافتن بر  دم شاه می

، 2 ، جسا رنته تشاتیدنتتا وی انگشتانش را در من فرو کنفد تفا من را بخورنفد و ا  بیافاری برهنفد )شفاردن، 
 (. 9941-9944ص

اسااعیل صووی( ا  سوی مردم و به ویژه سربا انش بفه شود که این صوفی)شاه  . ا  تاجری ونیری نقل می4
شوند و انتظار دارنفد کفه ها بدون  ره وارد میدان جنگ می شود. بسیاری ا  اینممابه خدا مقدر شارده می

اخارانتعصارتصا وی)هيموع تتطحیییاتط تدیتطاتیخ تتم ایشان اسااعیل منها را در جنگ تااشا کند )سیوری، 
 (. 194، صهیتال (
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ای، چتون  هتای پردامنته  معنوی به تدریج و با وشکار شدن چهره واقعی سیاست و ناکتامی 

ق( به شدت رو به افو  گذاشت و تبدیل به چالشی مهم در 710شکست درجنگ چالدران )

 مشروعیت پادشاهان صفوی شد.

بخ  پیشین هویدا شد و های مشروعیت در این مرحله است که وثار ناکارومدی مؤلفه 

های دیگری در کسب مشروعیت گردید که وکالتت  دولت صفویه نیازمند تمسک به مؤلفه

؛ زیرا در نزد بسیاری 5ترین ونها بود از نواب عا  اما  زمان )عج( در تصدی حکومت از مهم

ته از ایرانیان از دیر باز، حکومت بر مرد  حق اختصاصی پیامبران و جانشینان ایشان شناخ

  1 شد که در عصر  یبت اما  دوازدهم )عج( به نایبان عا  ایشان واگذار شده بود. می

، عالمان دینی از روی اکراه و یا بته صتورت مشتروط،    3در این دوره برای نخستین بار

البته، پادشاهان صفوی از روی باور  4اجازه تصاحب این امتیاز را به پادشاهان صفوی دادند.

در دوره شتاه   داری ختود نستبت بته ایتن جایگتاه، بته ویتژه        دادن امانتدرونی و یا نشان 

ق( بارها بر اختصاص این جایگاه بته فقهتا تصتریح نمودنتد و     764-730تهماسب )حک: 

 1ستودند.ایشان را به عنوان نائبان واقعی اما  عصر می

                                              
 . 49، صطحسیس تبرتیوندتط فیرتنوخف تلیه تدیتدویهتص ویتمیری، . ا1
 . 9941، ص2 ، جس رنته تشتیدنت. شاردن، 2
 . 111-119، صاخرانتعصرتص وی)هيموع تهیتال (تطحیییتط تدیتطتیخ تت. سیوری، 3
 . 112، صهمتنت. 4
مفرّوج مفذهب ا  شفاه   یق( ر م مقتدای انام نایب امام علیفه الّسفجم شفیخعلي کرکف121. در این سال)5

علیه الرحا  و الغوران صادر شد بر امضای ار ام و احکام که سابق باو داده بودند در نهفد و سی   طهااسب
و شش و در سال نهفد و سی و نه ر ای بآب و تاب تاام صادر شد مشتال بر تو یر و تعظیم جناب خاتا  

ام و متفدیان شفرعّیات و عسفاکر منففوره بعفرل او الاجتهدین، و ا  جاله مطالب من ر م اینکه تاام حکّ 
کیدات در تبجیل و  معرول و بنفب او منفوب و بأمر او مأمور و بنهی او منهی باشند با دیگر سوارشات و تأ

 (؛ معروفسفت کفه دفون499، ص  وقاتخ تالفاایوتوتاالعاوامتتکریم مشفار للیفه )حسفینی خفاتون مبفادی، 
سراوارتری  یرا تو نایفب  تهااسب رسید پادشاه بدو گوت: تو ا  من بپادشاهی در  روین بخدمت شاه)محقق کرکی( 

   (.999، ص9، بخش5، ج طتیخ تادبیت تدیتاخرانتام )صوا،  امامی و من ا  عامجن تو، و در اجرای امر و نهی تو مماده
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ستت  شد، اما در حتوزه سیاستی توان   این فرویند از سوی برخی از فقها به شدت نقد می

اقتدار منهبط و قابل اعتمادی را به نمای  بگذارد. به عنوان نمونه، شاه تهماسب فرمتان  

و یتا ستلطان حستین     5ق( در تمامی کشور اطاعت شتود 740داد، احکا  محقق کرکی )د. 

ق( 5077ق( به هنگا  ترک پایتخت، وقا حسین خوانساری )د. 5531-5501صفوی )حک: 

البته در متواردی، نزدیکتی منفعتت طلبانته      1منصوب نمود. را به نیابت از خود در اصفهان

  3شد. برخی علما به وسیله عالمان دیگر به شدت نکوه  می

 . نهادهای آموزشی اختصاصی2-6

عهدان و شاهان وینده که به وسیله معلمان و مربیان خصوصی اتابیک در  عالوه بر ولی

سایر شاهزادگان به معلمان و مربیانی که به للته  4دیدند شهرهایی، چون قزوین وموزش می

های متداو  مکتب شدند. این گروه از معلمان، عالوه بر وموزششهرت داشتند، سپرده می

چون وداب معاشرت، مناصب و قوانین و هرچه را کته یتک    ها، موضوعات دیگری همخانه

  1وموختند.دانست، به او می زاده باید می نجیب

مردان منحصر  یه به کار گماردن معلمان خصوصی به شاهزادگان و دولتدر دوره صفو

بردنتد؛ زیترا بته برکتت وجتود       نبود و بزرگان و اشراف هم از این نظا  وموزشی بهره متی 

بته جتز دو گتروه     8فراوانی معلمان جوان، چنین استخدامی هزینه چندانی در پی نداشتت. 

                                              
 .499، ص  وقتخ تالفایوتوتاالعوامت. حسینی خاتون مبادی، 1

طاتیخ تادبیات تدیتت؛ صفوا، 259، ص 1، ج اليات تل تاحوالتالعسماتءتوتالفاتدا یوضت تخوانساری،  2.
 . 949، ص9، بخش5، ج اخران

یخحتنةتاالدبتدیتشرحتاحوالتوتآثتیتعرلت،تلیهت،تلالس  ،تشعراتواعظیوتب یگتاساله تازتآغتزتطاتت. مدرر، 3
 . 449، ص2، جطتیخ تاجتمتع تاخرانت؛ راوندی، 299-299، ص2، جعصرتحتضر

 . 994، ص عیتستدومتص  توتشتهتاخرانتدیتزهتنتشتهت. واله  روینی، 4
 . 422، صاخرانتعصرتص وی)هيموع تهیتال (تطحیییتط تدیتطتیخ تت. سیوری، 5
 . 141، ص2 ، جس رنته تشتیدنت. شاردن، 6
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هایی با عنوان یساوالن صحبت، یاوران  تهپیشین، گروهی از قزلباشان جوان هم که در رس

کردنتد، تحتت تعلتیم و تربیتت معلمتان مجترب در        اردو و خدمتکار مصاحب خدمت متی 

موضتوعات اداری و دیتتوانی، علمتتی، اخالقتی، نظتتامی، ورزشتتی و هنتری قتترار داشتتتند.    

ن ایتن فرمانتدها   5های وموزشی ونهتا بتود.  که بازی چوگان و هنر نقاشی از برنامه طوری به

جوان قزلباش، تحت نظارت مستقیم شاه بودند و در درون و بیرون دربار، تحت فرماندهی 

  1شد.فردی قرار داشتند که مقرب الحهرت نامیده می

، اقشار فترو دستت   3در مقابل طبقات پیشین، مدارسی به ویژه در اصفهان برای سادات

هایی که وموزش در ونها  درسهم 4روستایی و یا ساکن در حومه شهر در نظر گرفته شده بود.

 متناسب با شرایط کاری، اجتماعی و اقتصادی این گتروه از افتراد جامعته در نظتر گرفتته      

 شده بود.

 ها و آسیب ها بررسی کاستی. 3
 

 واسهطه للبهه منهافی سیاسهی      انقطاع علمی و تمدنی ایران از سایر ملل اسالمی بهه . 3-1

 بر منافی علمی و فرهنگی

شود، رونق یا افو  مناسبات علمی  در تمامی شئون تمدنی سبب مینق  محوری علم 

ها داشته باشتد.   ها، نق  مستقیمی در مناسبات اجتماعی بین ملت یک جامعه با سایر ملت

ای و فراملتی ایتن   ومدهای منطقته  های علمی باید با توجه به پیگذاری از این رو، سیاست

 ازهای مقطعی نباشند. ها تنظیم گردند و تنها مبتنی بر نی سیاست

                                              
 . 214، صاخرانتعصرتص وی)هيموع تهیتال (تطحیییتط تدیتطتیخ تت. سیوری، 1
 . 214-219، صهمتنت. 2
 . 911، صهدایستعسمی تاص هتنتقیلتازتدویهتص وخ ت. هاشم  اده، 3
 . 129، صهمتنت. 4
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در دوره صفویه، نزاع دولت شیعی صفوی با امپراتوری عثمانی به نماینتدگی از جامعته   

اروپایی سبب  اهل تسنن و در نظر گرفتن منافع مشترک اقتصادی و سیاسی با کشورهای 

هتای استالمی    ها و بسترهای برقراری مناسبات علمی ایران با سایر ملتت شده بود فرصت

بد و در مقابل ایران، شاهد حهور مؤثر نمایندگان سیاسی، اقتصتادی و متذهبی   کاه  یا

 اروپاییان مسیحی باشد. 

هم داشت. به عنوان نمونه، شاه عباس او  در دیگری ها عوامل ها و دوستیاین دوری

کرد، مشهد بته یتک    کنار عالیق مذهبی، برای جلوگیری از خروج پو  از ایران تالش می

های خارج از ایران، مانند مکه و مدینته تبتدیل    ارتی در مقابل سایر زیارتگاهمرکز عمده زی

؛ زیرا شاه صفوی تمایتل داشتت، ایرانیتان امتوا  ختود را صترف هزینته زیتارت در         5شود

این رویکرد سبب شد ایرانیان فرصت برقراری ارتبتاط بتا ستایر     1قلمروهای داخلی نمایند.

 سکی بین المللی، چون حج از دست بدهند.ها و مناملل اسالمی را در زیاتگاه

شاهان صفوی به ویژه شاهان مقتدری، چون شاه عباس برای کاستن از فشار سیاسی 

و نظامی دولت عثمانی، اقدا  به برقراری مناسبات سیاسی با اروپاییان کردند. مناسباتی که 

صتفوی بته   به سرعت در ابعاد اقتصادی و فرهنگی گسترش یافت. ابتراز تمایتل شتاهان    

 3برقراری روابط با اروپاییان سبب شده بود یک مسیحی یسوعی به نا  فرانسیسکو داکوستا

بشارت دهتد کته در ستایه تتالش     4 (5801در قهاوتی عوامانه به پاپ کلمنت هشتم )د. 

  1اروپاییان، گرویدن شاه عباس او  به مسیحیت چندان دور از انتظار نخواهد بود.

                                              
 . 19، صاخرانتعصرتص ویت. سیوری، 1
. در  مان شاه عبار ماضی بنا گذاشتند و  دغن کردند که باید  ر نقفد ا  ایفران بیفرون نفرود و بفه جفای 2

 یارت حج به  یارت  بور ا،اه علیه السجم و سایر مقفابر رونفد و هفر کفس مر وی  یفارت کعبفه داشفت، 
حفج نبفوده اسفت  باید مبلغ خطیر به پادشاه پیشکش کند و اذن حاصل نااید و ضفرری بیشفتر ا  سفور می

 (.15، ص س رنتن تکروسیافك )کروسینسکی، 
3. Fransisco da Costa. 
4. Clement VIII. 

 . 922، ص اخرانتعصرتص ویتسیوری،  5.
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ق، کشی  دیگری به نا  امانوئل 5006ستا در اصفهان در سا  زمان با حهور داکو هم

 1ای را بترای ارزیتابی شترایط اجتمتاعی ایتران و تاز نمتود.       ، گردش یک ساله5داسانتوس

هتای فکتری، متذهبی و     های این دسته از اروپاییان، ونها را بی  از پی  با فرصت تالش

های دقیق اجتماعی ونها با بررسیکه برخی از  ساخت. به طوری اجتماعی در ایران وشنا می

یکتی از شتواهد    3های تبشتیری دانستتند.   و فرهنگی، شرایط ایران را مناسب برای فعالیت

رونق حهور مبلران و میسیونرهای مسیحی در ایتران عهتد صتفوی، اعتتراخ برختی از      

  4های مذهبی در این دوره است. های مسیحی بومی ایران به این دسته از فعالیت اقلیت

ق، سه روحانی فرقه وگوستینی، اجازه تيسیس کلیسایی را در اصفهان به 5050در سا  

شدند از اولتین نماینتدگان دائمتی    دست ووردند. ونها که نماینده پادشاه اسپانیا شناخته می

هتا، شتاید بته    ها و انگلیسیها، هلندیرفتند. چندی بعد پرترالیاروپا در ایران به شمار می

های تجاری خود به هند و جنوب شرق وسیا، مراکز تجاری متعتددی را در  منظور حف  راه

گتذاری   اصفهان و سواحل خلیج فارس برپا نمودند. شاهان صفوی برای جذب این سرمایه

هتای تبلیرتی متذهبی، تيستیس     های متعددی، مانند وزادی فعالیت هیئتاقتصادی، برنامه

  1ه اجرا درووردند.های کلیسا را بکلیسا و تقبل برخی از هزینه

                                              
1. Fr. Emanuel da Santos. 

 . 924-929، صطبتدیتدویهتص وخ . الگود، 2
. صدا ت بسیار و منش م اده این مردم) رتشتیان( حاکی ا  من بود که اگر روحانیان مسفیحی اصفوهان بفا 3

دابکی و کوششی که ال مه حرفه منان است فعالیت کنند هدایت این مردم بفه کفیش مسفیا کفار دشفواری 
 (.129، متن، ص س رنته تدنتگتیسیتتدسیسواتلیگوخرواتتنیست )فیگویروا، 

ها،ی که توسط ارامنه جلوا و اصفوهان بفر ضفد اغلفب میسفیونرهای کاتولیف ،  به در پی توطئه. رو  دوشن4
به عال ممده بود مسیحیان را با جنجال  یاد ا  جلوا بیرون کردند.   مخفوصا پدر روحانی، الی کارم پابرهنه

 (.99-92، ص س رنته تکتیییدر این مدت  د و خوردهایی بین این دو دسته روی داد )کارری، 
تاخاارانتعصاارتصاا ویتطحیییااتط تدیتطااتیخ تت؛ سففیوری، 922، صاخاارانتعصاارتصاا ویتسففیوری،  5.

 . 212، ص)هيموع تهیتال (



 یهعلم در عصر صفو گذاری یاستس یانتقاد یبررس 911 

هتای   های اسالمی که از نخستین جنگ فرویند فاصله گرفتن جامعه ایران از سایر ملت

عثمانی و از شده بود تا دوران واپسین پادشاهان صفوی ادامه داشت. شاه سلطان  -صفوی

حسین، وخرین پادشاه صفوی با وجود برخی از رفتارهای تعصب ومیز مذهبی در فرمانی در 

ق به حاکمان و امرای والیات دستور داد بته هتیو وجته مزاحمتتی بترای      5555ر ماه صف

یستوعی،   5های مذهبی و تعمیر معابتد و کلیستاها ایجتاد نشتود.    مسیحیان در اجرای ویین

های مسیحی فعتا  در   برخی از فرقه 8و اگوستنان 1، جزویت4، کاپوچى3کان ، دامن1کرملت

 9ایران عصر صفوی بودند.

 ویایی، ابداع و نوآوری در موضوعات و آثار علمی. فقدان پ3-2

های مررضانه برخی مستشرقان که ایرانیان را از دیر باز برکنتار از  صرف نظر از دیدگاه

و یتا   7مند به گردووری و ترجمه تا نظریه پردازی و نتوووری  عالقه 6نبوغ و خالقیت علمی

                                              
 . 94، صقت0011طتتت0011اساتدتوتهكتطیت تسیتس تاخران،تازتستلت. نوا،ی، 1
2 .Carmelit ای ا  مسیحیان منسوب بفه کفوه کرمفل فر ه Mpmt Carmel ایفن فر فه در  فرن دوا دهفم 

 مسیحی نخست در فلسطین ایجاد شد.
3 .Dominicain نیف  مقفدر  ای ا  مسیحیان که به وسیله دومی فر ه St. Dominique  9229در سفال 

 مسیحی، جهت مقابله با مانویان در شهر تولو  بنیان گرفت. 
4 .Capucin در ایتالیایی Capucino .ا  معتقدان به سن فرانسوا داسیر ا   دیسین مسیحیت 
5 .Jesuites دولوایوال   ا  فرق بسیار متعفب مسیحی که اینیارIgnac de Loyola  ایجاد کرد. 9524در سال 
6 .Augustin  .ا  فرق مسیحی و ا  معتقدان به سن اوگوستن ا  مقدسان دیانت مسیا 
 .94، صقت0011طتتت0011اساتدتوتهكتطیت تسیتس تاخران،تازتستلت. نوا،ی، 7
نگلیسی، ژ. راولینسون معتقد است: ایرانیان  دیم ابدا کاکی بفه تر فی علفم و دانفش . دانشاند معرو  ا8

اند. روح و  ریحه این  وم هیچو ت با تحقیقاتی که مستلرم صفبر و حوصفله باشفد، بفا تجسسفات و  نناوده
طاتیخ تاجتماتع تتتبعات و کاوشهای پر حاتی که پایه تر یات علای است، میانه نداشته اسفت )راونفدی، 

 (. 919، ص9، جاخران
. به عقیده ریچاردن فرای، دانش در دوره ساسانی گویا بیشتر گردموری مطالب بود )ترجافه ا  یونفانی بفه 9

 (.919، ص9، جطتیخ تاجتمتع تاخرانپهلوی( تا نوموری و تجدید حیات ادبی )راوندی، 
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انیان از میراث داران کهن تمدن نمایند، ایر توصیف می 5دارای سهم ناچیز در علم و تمدن

هتای انتقتادی    شناستی و بررستی   بشری هستند که مانند هر تمدن دیگری، نیازمند وسیب

 ها و رویکردهای علمی هستند.  سیاست

های متداو  در فرویند وموزش و توستعه علتم در عصتر صتفویه، عتد        یکی از وسیب

و معیارهای کمی در فرویند تحصیل و مهارت یا تمایل دانشوران به استفاده از منابع اصلی 

ها ها، شروح و تلخی که حجم قابل توجهی از وثار عالمان به ترجمه مطالعه بود به طوری

 3و استفاده از این گونه وثار رایج بود. 1اختصاص یافتند

یکی از ابعاد مرفو  ماندن منابع اصلی، اهتما  به حاشیه نگاری است. محوریت شرح و 

گر تعمق در ایتن منتابع استت، امتا اگتر بتا نقتد ورای         کهن به نوعی حکایتتفسیر منابع 

توان ون را از شواهد جمود گذشتگان همراه نباشد و فاقد نوووری و نظریه پردازی باشد، می

 و رکود علمی دانست. 

کند، اما ترسیم نمتودار ومتاری از وثتار     در این دوره، این وسیب چندان خود نمایی نمی

ق(، حستین بتن شترف التدین     5551زرگی چون سید نعمت اهلل جزائتری )د.  نویسندگان ب

                                              
یرانیان دنین مورده است: اهایت های  دیای خود درباره ا . دانشاند فرانسوی گوستاولوبون در کتاب تادن1

ایرانیان در تاریخ سیاست دنیا خیلی بررگ بوده است، ولی برعکس، در تاریخ تادن خیلی نادیر. در مفدت 
دو  رن، که ایرانیان  دیم بر  سات مهای ا  دنیا سلطنت داشتند... در علوم و فنون و صنایع و ادبیفات ابفدا 

و معرفتی که ا  طر  ا وام دیگفری کفه ایرانیفان جفای منهفا را گرفتفه  دیری ایجاد نکردند و به گنجینه علوم
 (. 919، ص9، جطتیخ تاجتمتع تاخرانبودند، دیری نیورودند )راوندی، 

ق( ا  اکفابر 121. شر  الدین یحیی بن عر الدین حسین بفن عشفیره بفن ناصفر بحرانفی یردی) نفده در 2
ق( که ا  طر  او در بلده یرد نیابت داشته است به 142علاای  رن دهم هجری و ا  تجمذه محقق کرکی)م

ایشتدت، الشراخ عسلت، ط فیرتطیرس خجصه نگاری منابع توسیری و حدیمی اهتاام ناوده است که تلخیص 
یخحتنةتاالدبتدیتشرحتاحاوالتابن  تیبه ا  من جاله است )مدرر،  المعتیفو  کشفتالامةدیلای،  الیسوب

 . 121، ص2، جوتآثتیتعرلت،تلیهت،تلالس  ،تشعراتواعظیوتب یگتاساله تازتآغتزتطتتعصرتحتضر
 . 191، صاخرانتعصرتص ویتسیوری،  3.
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ق( مشهور به الهی و شرف الدین یحیتی بتن عزالتدین بحرانتی     710عبدالحق اردبیلی)د. 

ق(، شیخ 5084ق(، سید حسین بن میرزا رفیع الدین مرعشی وملی )د. 731یزدی )زنده در 

ق( و شتیخ بهتائی )د.   5503 ق(، شتیخ علتی صتاحب معتالم )د.    5551جعفر حتویزی )د.  

ق( سهم قابل توجه وثار  یر پژوهشی در قالب ترجمه، شرح، شرح بر شرح، شرح بر 5030

 5دهد. حاشیه، حاشیه، حاشیه بر شرح، حاشیه بر حاشیه، تعلیقه و تلخی  را نشان می

چون هنر در مواردی دچار  های وموزشی، هم به جز وثار و موضوعات علمی، دیگر حوزه

که نقاشی در عصر صفویه، شاهد نوعی تقلید در مهارت، سبک،  شده بودند. به طوریرکود 

ق( گروهی از 5099-5011موضوع و محتوا است. به عنوان نمونه، شاه عباس دو  )حک: 

نقاشان ایرانی را برای فراگیری فنون نقاشی به ر  فرستاد. اقتدامی کته موجتب پیتدای      

قی و  ربی شد، اما در بعد محتتوا و موضتوع دچتار    های شر سبکی جدید، متشکل از ومیزه

های مقدس  توان ون را در به تصویر کشیدن خانداننوعی رکود و تقلید شد. تقلیدی که می

های  در نقاشی 3های  یر بومی و یا تبلور یافتن تصاویر زنان با پوش  1و فرشتگان عیسوی

 وجو کردد. این دوره جست

 و فقدان جسارت در نقد و گشودن مرزهای جدید دانش. خطاناپذیر دانستن افراد 3-3

توانست رنگ بودن نوووری و نظریه پردازی در جامعه علمی ایران می در این دوره، کم

معلو  عوامل اخالقی و معنوی باشد. به اعتقاد برخی، عالمان ایرانی مقهور پیشینیان خود 

های رایج و شکستن مرزهای ارچوببودند و شاید از روی احترا  و یا  رور، حاضر به نقد چ

                                              
التوتآثتیتعرلت،تلیهت،تلالس  ،تشعراتواعظیوتب یگتاساله تازتآغاتزتطاتتیخحتنةتاالدبتدیتشرحتاحو. مدرر، 1

اولایوت»شرحتجتلتوتآثتیتاله تایدبیسا ؛ بر گر خالقی، 121، ص2و ج 422-414، ص1، جعصرتحتضر
 . 929-922، ص«نوخفادهتهعتیفتشیع تب تلتیس تدیتعصرتص وی

 419، صانیراضتسسفس تص وخ تالکهارت، . 2
 .924-925، متن، ص س رنته تدنتگتیسیتتدسیسواتلیگوخرواتت. فیگویروا، 3
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ها و ورای پیشتینیان را تقتدیس   دان  نبودند. ونها در مواردی وگاهانه و یا ناوگاهانه، دان 

    5کردند. کردند و از ابطا  یا نقد ونها پرهیز می می

ها که در قالب مباحث نظری و بتا  عالوه بر عامل پیشین، رویکرد خطا ناپذیری انسان

ناگون در میان متکلمان شیعه مطرح بود، توانسته بود در عرصه عملتی و  پذیرش ورای گو

شماری در  یر از اولیای دینتی بیابتد. ایتن دیتدگاه، حتتی در فترا روی        عینی، حامیان بی

زد؛ زیرا به اعتقتاد برختی، ون ته شتاهان     های متعددی را دامن میمرزهای دان ، چال 

نمود، تالش برای تصاحب جایگتاه   سیادت میصفویه را وادار به جعل سند و ادعای کذب 

 1گناهی و مصونیت از خطا بوده است. عصمت یا بی

این باور سبب شده بود، پادشاهان بدون صدور حکمی قهایی، فرمان اعدا  بزرگان و  

یا قتل عا  مخالفان را صادر نمایند. این درحالی بود که در امپراتوری عثمانی، فرمان قتل 

افزود، توسعه این خطا این بحران می ون ه بر دامنه  3يیید مفتی یا قاضی بود.افراد نیازمند ت

ناپذیری در دیگر ابعاد حیات اجتماعی شاهان بود که بر اساس این دیدگاه، ایشان نیازمنتد  

  4تحصیل علم به صورت جدی نبودند.

این مصونیت از خطا و لواز  ون از شخ  شاه به مناصب دیگری چون وکیتل نفتس   

نفیس همایون که جانشین و معاون شاه در دو سمت مذهبی و سیاسی بتود، تستری پیتدا    

انگاری برای بزرگان سیاسی و علمی از مهم  کرده بود. رواج رویکرد خطاناپذیری و تقدس

های دان  و مهتارت و توستعه مرزهتای    ترین موانع نقد، تحلیل و تعمق در ورا و فتح قله

 صنعت بود. معرفت، علم، هنر، ادبیات و

                                              
 . 129، ص2 ؛ ج 459، ص1 ، جس رنته تشتیدنت. شاردن، 1
 . 192، صاخرانتعصرتص وی)هيموع تهیتال (تطحیییتط تدیتطتیخ تت. سیوری، 2
 . 9952، ص2 ، جس رنته تشتیدنت. شاردن، 3
، اکیرنته تطتیخ تگویکتنیاتنتهاادت؛ مبارک، 994، ص عیتستدومتشتهص  توتتاخرانتدیتزهتنتشتهت. واله  روینی، 4

 . 499ص
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 آوردهای علمی . فقدان پویایی و نوآوری در ابزار و دست3-4

بود. علمی های عصر صفویه ترین دان  شناسی از پر رونق در دایره علو  تجربی، علم ستاره

ووردهای ون بتا برتترین مراکتز ستتاره شناستی دنیتا        ها و دستکه به اعتراف مستشرقان، یافته

هتای متعتددی بودنتد کته     دانشمندان ایرانی در این علم، گرفتار چتال   5کرده است.برابری می

 نویسد: در این باره می شاردنکی از ونها، فقدان روزومدی ابزارهای وموزشی و تحقیقاتی بود. ی
اى كه صور اجرام فلكى در نن نموده شده باشد دارند  ايرانيان نه كره و نقشه

چنين براى ارصاد ستارگان، و  زمين، هم هاى جغرافيايى مربوط به روى و نه نقشه

    2باشند. مطالعه كيفيات نسمانى فاقد تلسكوپ مى

این محرومیت، همیشه معلو  فقدان تکنولوژی نبود و در مواردی معلو  جهان بینی و 

رستد، دانشتمندان ایرانتی در ایتن دور،ه بستیاری از       های ناوگانه بود. بته نظتر متی   نگرش

دانستند و حتی در صتورت ضترورت، در وا     دید را کم اهمیت میاکتشافات و اختراعات ج

 نویسد: در این باره می شاردنگرفتن ونها از خارج ناخشنود نبودند. 
از وابستگی خود به بيگانگان غمی به دل راه نمی دهند و هرگز اينن انديشنه   

در ضميرشان نمی گذرد كه دست و فكر خود را بنه كنار اندازنند و ننالنه  زم     

    3ند را خود بسازند و در طلب نن دست به سوی بيگانگان دراز نكنند.دار

زنتد و  شاردن برای این کاستی فرهنگی ایرانیان به ساخت یا تعمیر ساعت مثتا  متی  

معتقد است که در ایران و عثمانی، ساالنه مبالآ زیادی برای خرید و تعمیر ساعت به اروپا 

در عثمانی، کسی به فراگرفتن ساخت و یا حتی تعمیر شود، اما نه در ایران و نه سرازیر می

   4ساعت اقدا  نکرده است.

                                              
 .149، ص 2 ، جس رنته تشتیدنت. شاردن، 1
 . 114، صهمتن. 2
 . 459-455، ص1 ، جهمتن. 3
 . همتن. 4
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برخی دیگر از باورهای عرفی به دلیل فقدان تعریتف صتحیح از مفتاهیم اخالقتی بته      

عاملی در رکود و عقب ماندگی علمی در ایران عصر صفوی تبدیل شده بتود. بته عنتوان    

یان صفوی پی  از برادران شرلی با توپ و تفنگ نمونه به اعتراف برخی از اروپاییان، سپاه

وشنا بودند و صورت محدود، مجهز به توپ و تفنگ بودند. ون ه سبب شتده بتود ایرانیتان    

های نظامی سود جویند، باور به این موضتوع بتود   بسیار دیرتر از سپاهیان عثمانی از سالح

گویتا در اندیشته ایشتان،     5دانستند.گیری از ون را نشانه ترس و عد  شجاعت می که بهره

هتای نظتامی و    باکی و اقدامات متهورانه دارای ارزش نظامی بیشتری از تدابیر، سیاست بی

 به کارگیری ابزار مناسب بود.

 آوردهای علمی . تفنن و عدم بهره مندی مطلوب از دست3-5

ها و موانع توسعه و گسترش علو ، استفاده حتداقلی و نادرستت از   یکی دیگر از وسیب

ووردهای علمی است. در این دوره در مواردی، علم و علم وموزی بته ابتزاری    علم و دست

شده بود و حتی افرادی به عنتوان عتالم بته    طلبی تبدیل  مردان و جاه برای تقرب به دولت

 بت به سایرین در طرح و حل معما بود. شدند که امتیازشان نس مصاحبت شاهان موفق می

خانه صفویان هم، این گونه علم  ، اما در دولت1این وسیب منحصر به دربار صفویان نبود

که تفریح، تفنن، برتری جویی و مرلق نویسی در مواردی، چنان  ها رایج بود. به طوریبازی

کرد. معما گویی تبتدیل بته   نشینی  رواج یافت که عالمان فرهیخته را وادار به انزوا و گوشه

اشترا  برخی ادبا و عالمتان شتده بتود و گروهتی در ستایه ون بته شترط بنتدی و قمتار          

 پرداختند.  می

                                              
 . 114، صاخرانتعصرتص وی)هيموع تهیتال (تطحیییتط تدیتطتیخ تت. سیوری، 1
معااگویی و معاا گشایی که ا  توریحات عامه و بفه خفوص درباریفان سفجله جغتفایی بفود واصفوی را . 2

طوری که در شانرده سالگی بفه در   محبوب خواص کرد و وسا،ل ترفیع او را به مدارج عالی فراهم ناود. به
 (. 94-99، ص9 ج  ، مقدمهبداخ تالوقتخ   حضور علیشیر نوا،ی نا،ل شد )واصوی، 



 یهعلم در عصر صفو گذاری یاستس یانتقاد یبررس 911 

معما گویان رومی به مصاف معما گویان خراسان رفتند و هواداران عراقی اساتید معمتا  

منتدی   بهره استخاره و تفي  به قرون، نهایت 5کردند.را از خراسان به وطن خود دعوت می

و برخی دیگر از تحصیل نجو  و هندسته، هتدفی     1گروهی از مرد  از قرون و مفسران بود

  3گویی وینده برای خرید و فروش و سایر امور نداشتند. جز پی 

 گرایی . فقدان تخصص3-6

های رایج در ساختار و رویکرد علمی و وموزشی این دوره، یکی دیگر از معایب و وسیب

گرایی بود. در بعد اجتماعی در این دوره، تنها عالمتانی شایستته احتترا  و      فقدان تخص 

داشتند و اگر عالمی در یتک موضتوع علمتی، یگانته      بودند که بر همه علو  تسلط  اعتماد

او را  دانست، هایی که نمیدانستند و به تناسب دان  او را در زمره دانشوران نمی زمان بود

 دانستند. مندی می هفاقد صالحیت رجوع و بهر

این باور اجتماعی ایرانیان در عصر صفویه دارای یک پشتوانه منطقی بود و ون این بود 

که همه علو  به نوعی با یکدیگر مرتبط بودند و جهل یک عالم به سایر علو  بته همتان   

و ، ساخت. ویژگی وگاهی از همه عل او را وسیب پذیر و ورای  را  یر قابل اعتماد می میزان

ایتن موضتوع از دیتد     4در مواردی شرط واگذاری کرسی تدریس و یا تولیت مدارس بتود. 

ترین نواق  نظا  وموزشی و رویکرد علمی در  برخی از ایران شناسان عصر صفویه از مهم

گرفتنتد   ایران بوده است؛ چرا که عالمان توان و استعداد خود را در علو  مختلف به کار می

  1ماندند.م باز میو از تعمق در یک عل

                                              
 . 299-295، ص9، جبداخ تالوقتخ   . واصوی، 1
 . 9222، ص2 ، جس رنته تشتیدنت. شاردن، 2
 . 112، صهمتن. 3
 . 42، ص9 ، جبداخ تالوقتخ . واصوی، 4
 . 119، ص2 ، جس رنته تشتیدنت. شاردن، 5
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این تنوع و گستردگی سبب عد  انسجا  و تمرکز بتر مستائل و موضتوعات هتر علتم      

ستاخت. شتاردن در   شد و نظا  وموزشی را دچار اضتطراب، تشتوی  و پراکنتدگی متی     می

 نویسد: سفرنامه خود در این باره می
ام كنه در ين  جلسنه چهنار گوننه علنم تندري          من بسيار مدرّسانى ديده

ام كه در ي  جلسه چهار رشنته   چنين طالب علمانى مشاهده كرده اند؛ هم كرده مى

اند. من به محاسن اين روش تحصيل كنه معمنول قنرون قنديم بنوده       علم نموخته

 1. اعتقاد ندارم

 . مهاجرت علما، ادیبان و هنرمندان از ایران و علل آن3-7

وسعه علو  در ایران عصر مهاجرت نخبگان و دانشمندان به هند، یک وسیب رایج در ت

صفوی بود؛ چرا که هند برخالف همسایه  ربی ایران، فاقد تعصبات شدید مذهبی بتود و  

عالمان مهاجر به  1داد. این ویژگی، هند را تنها گزینه پی  روی دانشمندان مهاجر قرار می

هند شامل پزشکان، منجمان، شاعران، هنرمنتدان و حتتی فقهتا و عالمتان دینتی بودنتد.       

برخی از  پزشکان مهمی را که به هند مهاجرت کردند در کتاب  3 (5790سیریل الگود )د. 

4کند. خود، معرفی می
 

رسد، شاعران و ادیبان پس از پزشکان، بیشترین حجم از مهاجرت به هند را به نظر می

ق( که به زودی توانست به 5038دادند. شاعرانی چون طالب وملی)د.  به خود اختصاص می

                                              
 . 149، ص2 ، جهمتنت. 1
 . 49-49، صطبتدیتدویهتص وخ . الگود، 2

3. CYRIL LLOYD ELGOOD. 
ق(، حکیم عبدالله یردی، حکیم جبر،یل، نظام الدین احاد مشهور به حکفیم 9224میر محاد مؤمن)د.. 4

ق(، شاس الدین علی حسین، اساعیل بن ابراهیم تبریری، تقی الدین محاد بفن 9255)د. الالک گیجنی
طابتدیتدویهتق( )الگفود، 9992صدرالدین علی، نور الفدین محافد شفیرا ی، محافد هاشفم شفیرا ی)د.

 (. 924-19، صص وخ 
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و یتا شتوقی تبریتزی )د.     5ق( برگزیده شتود 5039-5054ان شاعر دربار جهانگیر شاه)عنو

چنتین عرفتی    هم 1ق( که پس از فرار از ایران در اواسط قرن دهم در کابل درگذشت.718

ق( که پس از مهتاجرت بته هنتد در دربتار     5065ق( و صائب اصفهانی)د. 777شیرازی)د. 

ون ه در این بخ ، مهم  3ت و مکنت رسیدند.ق( به شهر5193 -731پادشاهان گورکانی)

رسد علل و بسترهای مهاجرت عالمان ایرانی به هند است که در ادامته بته ون   به نظر می

 پردازیم. می

 . مناقشات مذهبی، اجتماعی و سیاسی در ایران3-7-1

های نخست حکومتت صتفویه ستبب در تنگنتا قترار       تعصبات مذهبی به ویژه در سا 

عالمان و دانشمندان سایر فرق شده بتود. در ایتن دوره بتی اعتقتادی بته       گرفتن برخی از

مذهب رسمی برابر با نافرمانی از دولت و همکاری با دشمن بتود. از ایتن رو، وادار کتردن    

های مذهبی به پذیرش متذهب رستمی در دو کشتور ایتران و عثمتانی در اولویتت       اقلیت

در موارد متعددی گرفتار تهدید، انزوا و  های مذهبی قرار داشت و مخالفان مذهبی سیاست

شدند. در این دوره بود که قبایل و بزرگان زیادی از عثمانی به ایتران مهتاجرت    کشتار می

کردند و بالعکس از ایتران بته دربتار عثمتانی، تیموریتان هترات، ازبکتان متاوراء النهتر و          

 4نمودند.گورکانیان هند مهاجرت 

ای جتز  ای مخالف هم متهم به بد دینی شدند و چتاره هها و طریقتچنین، گرای  هم

ق(، 738انزوا و محکومیت یا فرار از ایران نداشتند. برخی از افراد مانند  زالی مشهدی )د. 

ق(، میتر  5004ق(، موالنا نیازی سمرقندی، فیهتی دکنتی )د.   5040تشبیهی کاشانی )د. 

                                              
 . 15، صهمتن. 1
یخحتنةتاالدبتدیتشرحتاحوالتوتآثتیتعرلت،تلیهت،تلالس  ،تشعراتواعظیوتب یگتاساله تازتآغتزتطاتت. مدرر، 2

 . 914، ص2، جعصرتحتضر
 . 129، صاخرانتعصرتص ویت. سیوری، 3

 . 191، صسیتستتوتاقتصتدتعصرتص وی؛ باستانی پاریری، 14، صهمتن 4.
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ق( در این دوره، 5001وری) د. ق( و سید میر شریف وقوعی نیشاب766ابوالقاسم کاهی )د. 

  5متهم به بد دینی شدند.

هتای   های اجتماعی فراگیری، چتون جماعتت   این مناقشات در مواردی در قالب جریان

هتا و  هتای متذهبی، رقابتت    به جز مناقشات و هیجتان  1یافتند. حیدری و نعمتی ظهور می

ونته، میتر رشتید    شدند. بته عنتوان نم   های سیاسی هم به نوعی سبب مهاجرت می جریان

ق( ملقب به خلیفه اعظم و خواهر زاده میرعماد خوشنویس، پس از کشتته  5046دیلمی)د. 

شدن میرعماد، مانند بسیاری از منسوبان میرعماد متواری شد و پس از سه متاه زنتدگانی   

  3پنهانی به هند مهاجرت کرد و در کشمیر درگذشت.

ق(، کاتتب، منشتی و متورخ    741)د.  الدین ملقب به خواند میتر  چنین، محمد  یاث هم

ق به دلیل مناقشات سیاسی و اجتماعی، هرات را ترک کرد و به دربار 731مشهور در سا  

ق( در هند وارد شد. او مورد توجه نصیرالدین 739-677ظهیر الدین محمد بابر شاه )حک: 

او  رایرا بت  قانون همتایونی ق( جانشین بابر قرار گرفت و کتاب 783-739همایون )حک: 

ق، شتاه  5001مذهبی حاکم گیالن در ستا    -ای دیگر، شورش سیاسیدر نمونه 4نوشت.

عباس صفوی پس از سرکوبی، فرمان قتل عا  صادر کرد. این فرمتان، بیشتتر عالمتان و    

  1تر تشویق کرد. های با ثباتنخبگان را به مهاجرت به سرزمین

                                              
 . 114-112، صسیتستتوتاقتصتدتعصرتص ویی پاریری، . باستان1
شهر کنونی)اصوهان( ا  دو  فبه حیدری و نعاتی یا کبار نعات اللهی تشکیل یافته است. گویا در هفر . 2

ی  ا  این دو  فبه عقیده بخفوصی مغایر با عقیده مردم  فبه دیگر وجود داشته که هنو  من اختج  بفین 
 (.91، ص س رنته تکتیییتت )کارری،ساکنان این محل مشهود اس

یخحتنةتاالدبتدیتشرحتاحوالتوتآثتیتعرلت،تلیهت،تلالس  ،تشعراتواعظیوتب یگتاساله تازتآغتزتطاتت. مدرر، 3
 . 152-141، ص1، جعصرتحتضر

 . 949، ص1، جهمتنت. 4
 . 49-49، صطبتدیتدویهتص وخ . الگود، 5
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 آمدهای تمدنی مناسبات سیاسی . غفلت از پی3-7-2

ومدهای سرنوشت ساز تمدنی در اتخاذ تدابیر و رویکردهای سیاسی  در نظر نگرفتن پی

های مستمر در مناسبات سیاسی است و در مواردی، زمینه ساز انحطاط و ختروج  از چال 

شود. در دوره صفویه، مناسبات سیاسی مطلوب صفویه با حاکمان  های اجتماعی می سرمایه

ده و سایر مراکز سیاسی هند، ناخود وگاه زمینه ساز جلتب  مرکزی و محلی در دهلی، گلکن

 های علمی به فراروی مرزها شد. توجه سرمایه

متردان   در این دوره، برقراری مناسبات علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین دولتت 

 هتای اجتمتاعی ایتران    تترین عامتل توجته حاکمتان هنتد بته سترمایه        ایران و هند، مهم

 ایت مادی و معنوی از مهاجران ایرانی بته هنتد را بته دنبتا  داشتت.      بود. توجهی که حم

 این در حالی بود که شاهان صتفوی، نته تنهتا چنتدان تتوجهی بته میتراث تمتدنی هنتد          

نداشتند، بلکه بیشترین توجه ایشان در مناسبات سیاسی، محدود به حمایت از شتاهزادگان  

 ردان محلتی و دولتت مرکتزی در    مت  فراری یا معزو  در دربار و یتا وستاطت بتین دولتت    

 5دهلی بود.

های نیمه  های ملی ایرانیان، وجود دولتمردان هند به سرمایه به جز عامل توجه دولت

مستقل در مناطقی، چون هرات به پایگاه و معبری برای خروج دانشمندان از ایران تبتدیل  

لم دوستت، بته   شده بود. هرات به دلیل حکومت نیمه مستقل و حکومت برخی حاکمان عا

شد. البته با کمک عواملی، چون تیره  عنوان ایستگاه یا مرحله او  این مهاجرت شناخته می

ق تشتدید شتده بتود،    755شدن روابط حاکمان هرات با دولت مرکزی ایران کته از ستا    

 1فرویند مهاجرت دانشمندان ایرانی به هند سرعت یافت.

                                              
 . 41، صهمتن. 1
 . 49-49، صهمتنت. 2
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 رخی عالمانمردان صفوی نسبت به ب مهری دولت . بی3-7-3

هتای سیاستی از عوامتل مهتم تمتدن ستوزی در       رفتارهای نابخردانه و تسویه حساب

متيسفانه در عصر صتفوی بته دفعتات تحقتق       های مختلف بودند. چنین اقداماتی که  دوره

ترین این گونه از اقدامات، فرمان  کرد. مهمیافت، اعتدا  و ثبات اجتماعی را تهدید می می

و منزوی کردن سایر شاهزادگان و متدعیان احتمتالی و بته تبتع ون      شاهان در کور کردن

هواداران و بستگان ایشان بود. در سایه چنین اقداماتی، طیفی از مؤثران اجتماعی و عالمان 

 گرفتند.  شدند و یا تحت تعقیب قرار می منزوی، مطرود می

رادرش، اما  قلی ق( درباره قتل ب764-763به عنوان نمونه، فرمان شاه اسماعیل دو  )

)د.  ق( و تمامی بستگان و هواداران  ستبب شتد حکتیم فتتح اهلل شتیرازی     764میرزا )د. 

ق( که دارای مراوداتی با اما  قلی میرزا بود بر جتان ختود بیمنتاک شتود و بته هنتد       779

ق( قترار گرفتت و   5086-5039بگریزد. او به زودی مورد توجه دربار شاه جهان گورکانی)

  5روپیه در ماه برای  مقرر گردید. 700ان حقوقی به میز

چنین، شوقی تبریزی که از منتسبان به سا  میرزا، فرزند شاه اسماعیل صفوی بتود   هم

و یا حکیم رکنی کاشانی از شاعران و پزشکان ویژه  1از ترس شاه تهماسب به هند گریخت

مردان صفوی به هند مهاجرت کترد،  متورد استتقبا      مهری دولت دربار که با مالحظه بی

با مطالعته منتابع    3ق( قرار گرفت.5039-5054ق( و جهانگیر شاه )5054-783اکبر شاه )

اره کترد کته برختی از    تتوان اشت  ها میعصر صفویه به موارد متعددی از این نوع مهاجرت

ها و مناسبات سیاسی و حتی فکری مبروخ پادشاهان شدند و  دانشمندان به دلیل انتساب

                                              
 . 14، صهمتن. 1
یخحتنةتاالدبتدیتشرحتاحوالتوتآثتیتعرلت،تلیهت،تلالس  ،تشعراتواعظیوتب یگتاساله تازتآغتزتطاتت. مدرر، 2

 . 914، ص2، جعصرتحتضر
 . 19، صطبتدیتدویهتص وخ . الگود، 3
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متردان صتفوی بته علمتا و      مهری دولتت  بازتاب بی 5ای جز مهاجرت به هند نداشتند.چاره

 وجو نمود. در اشعاری در این باره ومده است: توان در اشعار جست شاعران را می
ما هجنو  / شوى بيرون ميا كه شهره ايّام مى از پى ايذاى شاعران شاها ز خانه

 2. شوى شويم و تو بد نام مى ما كشته مى  كنيم و تو ايذا چه فايده مى

نيست در ايران زمين امكان تحصيل كمنال تنا نيامند سنوی هندوسنتان حننا       

 3رنگين نشد )علی قلی سليمو.

/ هر كه شد مستطيع فضنل  حبذا هند كعبه حاجات خاصه ياران عافيت جو را

 4و هنر رفتن هند واجبست او را )مال عبدالرزاق  هيجیو.

 هاهای مادی و معنوی در سایر سرزمین. جذابیت3-7-4

مردان هند از مهتاجران ایرانتی از دیگتر عوامتل مهتاجرت       استقبا  پادشاهان و دولت

تتوان بته پزشتک،    متر مینامه مهاجران، ک دانشمندان ایرانی به هند بود. با بررسی زندگی

مهری قرار  مداری دست یافت که پس از ورود به هند مورد بی شاعر، ادیب، فقیه و سیاست

های جدید گرفته است و بازگشته است. طبیعی است که مهاجران نخستین با یافتن فرصت

 خواندند. اندیشان و وابستگان خود را به هند فرا می در هند هم

علی گیالنی پس از دعوت عموی ، حکیم الملک که توانستته   به عنوان نمونه، حکیم

دار منصب پزشکی و مدرسی گردد به دکتن مهتاجرت کترد و     بود در دربار اکبر شاه عهده

مورد توجه اکبر شاه قرار گرفت و به سمت پزشتک و یکتی از صتاحب منصتبان سیاستی      

 1منصوب شد.

                                              
 . 219-219، صطتیخ تاخسچ ،  . الحسینی1
 . همتن. 2
 . 12، صطبتدیتدویهتص وخ . الگود، 3

 . 124، صاخرانتعصرتص ویتسیوری،  4.
 . 11، صطبتدیتدویهتص وخ . الگود، 5
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دایای ارزنده در ایجاد جتذابیت  پادشاهان گورکانی با انتصاب، تعیین حقوق و اهدای ه

و یتا   5ای روپیته  3000های ماهیانه نمودند. تعیین حقوقبرای دانشمندان ایرانی تالش می

و برپایی مجالس اختصاصی شاعران و ادبای ایرانی  1روپیه 4000اهدای جوایزی به میزان 

-783اکبرشتاه )  در دربار از عوامل ماندگاری دانشمندان و ادبای ایرانی در هند شده بتود. 

هتای  ق( گردهمتایی 5086-5039ق( و شاه جهان )5039-5054ق(، جهانگیر شاه )5054

 3دادند.باشکوهی از شاعران ایرانی در دربار خود ترتیب می

 . تمرکز بر علوم دینی و مذهبی3-8

مردان صفوی، حمایت از علو  دینی  های علمی دولت های سیاست یکی دیگر ازویژگی

این موضوع ممکن است به دلیل شرایط اجتماعی جامعه ایتران در ون دوره  و مذهبی بود. 

مردان صفوی از جانب بسیاری از مورخان از  های سیاسی و اجتماعی دولتزمانی و اولویت

نقاط ضعف دانسته نشود، اما تمرکز بر گروهی از موضتوعات علمتی ماننتد نجتو ، طتب،      

 دیگر، چندان قابل قبو  نیست.  مهری نسبت به علو  فلسفه و علو  دینی و بی

البته، این نکته را نباید فراموش کرد که تنوع علتو  در مجتامع علمتی ایتران در حتد      

چنتین، فقتدان    فاصل قرن دهم تا دوازدهم هجری قمری، چندان قابل توجه نیستت. هتم  

های اسالمی و تحت فشار قرار داشتن جوامع  مند شیعی در سایر سرزمین های قدرت دولت

عی سبب شده بود که به طور طبیعی ایران، خاستگاه بستیاری از دانشتمندان و عالمتان    شی

 مذهبی شود. 

هتای   توان حهور دیرینه سا  اندیشته  یکی دیگر از عوامل این تمرکز یا انحصار را می

مردان متعصب سنی مذهب در ایران دانست.  شیعی در جامعه ایران با وجود حکومت دولت

                                              
 . 924-922، صهمتنت. 1
یخحتنةتاالدبتدیتشرحتاحوالتوتآثتیتعرلت،تلیهت،تلالس  ،تشعراتواعظیوتب یگتاساله تازتآغتزتطاتت. مدرر، 2

 . 192، ص1، جعصرتحتضر
 . 124، صاخرانتعصرتص ویت. سیوری، 3
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امعه ایران در عصر صفویه، دو تحو  بزرگ فکری و متذهبی را تجربته   که ج افزون بر این

هتای   نمود که یکی گذر از تعالیم مذهبی اهل سنت به تشیع و دیگری گذر از گترای   می

های فقاهتی بود. این دو تحو ، تقاضا برای طرح موضوعات مذهبی در  صوفیانه به اندیشه

 کرد. جامعه ایران را تشدید می

 نتیجه. 4

که نق  علم در رشد، شکوفایی و گسترش تمدن، امری بتدیهی و  یتر قابتل     دلیل ونبه 

هتا، نمتوداری از فروینتد پتر فتراز و       ها و دولت های علمی ملت انکار است، بررسی سیاست

دهد. در این پژوه ، تالش شده است بتا مراجعته بته منتابع      ها را نشان مینشیب تمدن

وجه به این عصر به عنوان تجربه تاریخی و تمدنی مطالعاتی و دست او  عصر صفویه و ت

 های علمی مورد بررسی قرار گیرد. و به صورت اجمالی، نقاط ضعف و قوت سیاست

در این دوره شاهان صفویه، وگاهانه یا ناخودوگاه با کسب مشروعیت از عالمان دینی و   

های وجود تمامی خصلت با استفاده از عالمان و دانشمندان در ساختار اجتماعی و سیاسی با

شاهانه دارای نوعی قداست معنوی بودند. این شرایط سبب شده بود عتالوه بتر محوریتت    

های شیعی، زبان و فرهنگ فارسی به عنوان دومتین عنصتر تمتدنی متورد      تعالیم و وموزه

 توجه قرار گیرد.

ان جواری چون عتراق، بحترین و شتامات، بنیت     های هم فراخواندن عالمان از سرزمین 

های ممتاز ایتن دوره استت، امتا     نهاده شدن مدارس و نوشتن متون و وثار علمی از ویژگی

ومدهای منفی تدابیر و  گیرد، پی ون ه که به عنوان نقاط ضعف و وسیب مورد توجه قرار می

هتایی چتون رویکترد تفننتی،     های علمی عصر صفویه است. در این دوره، وستیب  سیاست

ووردهای  ووردهای علمی سبب شده بود، جامعه از دست ار و دستای به وثتفریحی و حاشیه

های علمی محرو  بماند و کمتر بتوان شاهد تحوالت مؤثری بته  واقعی مطالعات و تالش

 ویژه در عرصه صنعت و تکنولوژی در جامعه بود.
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تتوان بته عنتوان تجربته و الگتوی      های این تحقیق، ون ه را کته متی  با توجه به یافته

گذاران علمی در عصر حاضر معرفی کترد، توجته بته نیتاز      برای مدیران و سیاستتاریخی 

های مختلف اجتماعی در مرحلته نخستت و اتختاذ تتدابیر و      سنجی علمی ناظر به ساحت

های ملی است. توجه به تتيثیر مناستبات    رویکردهای مبتنی به استعدادها، نیازها و فرصت

لمتی از دیگتر محورهتای متورد تيکیتد در ایتن       ها و عناصر عسیاسی و اجتماعی بر مؤلفه

 پژوه  است. 

گذاری تحتوالت و مناستبات سیاستی، اجتمتاعی،      با توجه به این تجربه تاریخی، تيثیر

اقتصادی و مذهبی ممکن است بر هم زننده بسترهای الز  برای توسعه، رونق و فعالیتت  

لمتی از کشتور و یتا قطتع     های عساز خروج سرمایه عالمان و نهادهای علمی باشد و زمینه

رستد، تجربته عصتر    مناسبات علمی میان دانشمندان داخلی و خارجی گردد. به نظتر متی  

صفویه در  لبه یافتن مصالح و اهداف سیاسی و اقتصادی سبب انفصا  علمتی و تمتدنی   

های اسالمی شده است. شرایطی که در عصر حاضر و به ویژه در  جامعه ایران از سایر ملت

 نماید. شیعی ما را تهدید می -های جدیدی، جامعه اسالمیخیر در قالبهای ادهه
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