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Abs tract:

Afghan invasion of Isfahan in 1135 AH caused a deep crisis in the functioning 
of scientific and cultural ins titutions. Due to these increasing pressures 
many scholars and scientis ts left their city so that these ins titutions en-
countered huge problems. Although social changes and political ins tabili-
tyduring afsharid Dynas ty and Zand Dynas ty also leads to the migration of 
scientis ts andincreased the s tagnation of science in the scientific centers of 
Isfahan, but in this period there was no change in the number of scientific 
centers in Isfahan. Therefore, these events had a negative effect on the sci-
entific prosperity in the traditional sciences, and also in this era scientis ts 
of the intellectual sciences were few in number and lacked brilliant scien-
tific activity or works.The purpose of this s tudy is to analyze the scientific 
and educational s tructures as well as the function of scientific and cul-
tural ins titutions in Isfahan during the Afsharidynas ty and Zandi dynas ty 
after the fall of Safavids.The results of this s tudy showed that the rise and 
glory of Isfahan suddenly disappeared after the invasion of Afghans and 
the fall of Isfahan in 1334 AH and there was a lot of devas tation and po-
litical chaos in Isfahan.  Isfahan was repeatedly occupied by the Afshari 
and Zandi claimants after its conques t by the Afghans until the end of 
the Zand dynas ty,and each time it was increasingly des troyed.During this 
period, Isfahan los t almos t everything it had gained in the Safavid era. 
During the Afshari period, the city of Isfahan experienced a great crisis, 
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especially in the scientific and cultural aspects. Reasons such as political 
decentralization, social unres t, and Nader Shah’s focuson military affairs, 
and as a result, his lack of love for scholars, writers, and scientis ts, led 
many of them to emigrate to India and Atbat(holy shrines).In Zandieh 
period, although due to Karim Khan’s great interes t in science and his ef-
fective actions in this field, the return of scholars and scientis ts was facili-
tated and the situation wasrelativelyimproved, but the city of Isfahan never 
regained its former glory which it had in the Safavid era.The outbreak of 
the Afghan invasion in 1135 AH was the beginning of the transformation 
of Isfahan from a large political and religious center to a subordinate city.
This incident, as a tragic social event, devas tated the city economically and 
politically, natural disas ters such as famine and various diseases and re-
peated riots also had obviously a long time impact on the city. Isfahan los t 
its glory which it had in the Safavid era. On the political and military issues, 
Nader Shah Afshar and Karim Khan Zand also made efforts to revive the 
glory, but Nader Shah Afshar paid too much attention to military affairs 
and he had great interes t in the development of Mashhad, Karim Khan 
Zandalso was more interes ted to Shiraz and there was disorders after his 
death, then there was not any progress in Isfahan and scientific and cultural 
ins titutions were s tagnated.During Zand Dynas ty a literary society was es-
 tablished which can be considered as the progress of the situation. 

Keywords: Isfahan, Afghans, Afsharid Dynas ty, Zand Dynas ty, Mashhad, 
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بازخوانی تحوالت علمی و فرهنگی اصفهان در دوره افشاریه و زندیه 
در منابع تاریخی 

 بهاره نصیری 1

چکیده
یورش افغان ها به اصفهان )11۳5ق(، عمل کرد نهادهای علمی ـ فرهنگی آن جا به بحرانی گسترده 
دچار کرد؛ چنان که در پی فشارهای فراوان بر اثر آسیب های این حمله، بسیاری از عالمان و دانش َوران، 
شهر خویش را رها کردند و از این رو، نهادهای علمی ـ فرهنگی اصفهان در این عصر،  کارکرد خود را 
از دست دادند. تحوالت اجتماعی و تغییرات نظام های سیاسی عصر افشاریه و زندیه و برخی از ناپایداری 
سیاسی نیز زمینه مهاجرت دانش مندان را  از اصفهان فراهم آورد و به افزایش ایستایی علوم در مراکز 
علمی آن سامان انجامید، اما تغییری در کمیت مراکز علمی اصفهان در این دوره پدید نیامد. بنابراین، 
تحوالت پیش گفته از رونق علوم نقلی و حتی از شمار اصحاب علوم عقلی در این روزگار کاستند و 

موجب کاهش آثار علمی درخشان در این دوره شدند.
فرهنگی  و  علمی  نهادهای  عمل کرد  و  آموزشی  و  علمی  ساختارهای  واکاوی  به  پژوهش  این 
اصفهان پس از سقوط صفویه )عصر افشاریه و زندیه( می پردازد. افزون بر اهمیت موضوع در بازنمایی 
عواملی همچون کم پایی حاکمیت حاکمان، نبود برنامه های منسجم اقتصادی، درگیری های نظامی و 
بالهای طبیعی و دیگر عوامل پیدا و پنهانی که موجب هرج و مرج و بی سامانی اصفهان در دوران 
افشاریه و زندیه شدند، شناسایی و شمارش عوامل مؤثر در عمل کرد نهادها و مراکز علمی و فرهنگی 
آن شهر تاریخی از اهمیت برخوردار است. بنابراین، پژوهش کنونی آن تحوالت و عمل کردها را در بازه 
زمانی حاکمیت افشاریان و زندیان برمی رسد و سیر علوم عقلی و نقلی و شیوه عمل کرد مراکز علمی و 

فرهنگی اصفهان را با توجه به روی کرد متناوب شاهان افشاری و زندی گزارش می کند.

کلیدواژگان
اصفهان، افاغنه، افشاریه، زندیه، مشهد، شیراز
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مقدمه
اصفهاِن »عصر فتوح« نزد فاتحان عرب از اهمیت فراوانی برخوردار بود و این اهمیت تا دوره اسالمی 
شهر  این  گشت.  بدل  آنان  اداری  و  سیاسی  مرکز  به  سالجقه  دوره  در  اصفهان  چنان که  ماند؛  نیز 
پس از سلجوقیان پایتخت نبود، اما همواره از مهم ترین و بزرگ ترین شهرهای عراق عجم به شمار 
می رفت. عصر زرین و دوره رشد و ترقی اصفهان، روزگار صفویان بود؛ زیرا شاه عباس اول پایتختش 
را به اصفهان برد و بر اثر کارهای او، از دید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، علمی و 
آموزشی، دوره ای تازه در تاریخ آن جا آغاز شد؛ کارهایی که اصفهان را به شهری کم مانند بدل کرد. 

متن سفرنامه های اروپایی بر این دعوی گواهی می دهند.
باری، پیش رفت و شکوه مندی اصفهان پس از یورش افاغنه و سقوط اصفهان )11۳۴ ق( ناگهان 
از میان رفت و مردمان این شهر در این دوره، ویرانی و افول و هرج و مرج سیاسی را تجربه می کردند. 
پس از اینکه افاغنه شهر تا گرفتند، مدعیان افشاری و زندی تا پایان دوره زندیه بارها و بارها به آن جا 
لشکر کشیدند و هر بار بر ویرانی اش افزودند؛ چنان که اصفهان دراین دوره کمابیش همه دست آوردهای 

عصر صفوی را از دست داد. 
این پژوهش سیر تحوالت علمی و فرهنگی اصفهان، عمل کرد نهادهای علمی و فرهنگی و سیر 
کارکرد علوم عقلی و نقلی را در دوره افشاریه و زندیه می کاود. اصفهان در دوره افشاریه به ویژه از دید 
علمی و فرهنگی به بحران دچار شد. نبود تمرکز سیاسی، اوضاع بی سامان اجتماعی، معطوف بودن 
نادرشاه به کارهای نظامی و بی مهری وی به دانش وران و ادیبان و عالمان، به مهاجرت شمار بسیاری 

از آنان به هند و عتبات انجامید. 
برای  زمینه ای  زمینه،  این  در  او  مؤثر  کارهای  و  علوم  به  کریم خان  فراوان  عالقه  اثر  بر  باری، 
بازگشت عالمان و دانشوران در دروه زندیه فراهم آمد و آن اوضاع کمابیش سامانی یافت، اما اصفهان 
هرگز شکوه از دست رفته عصر صفویی را فراچنگ نیاورد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تحوالت 
علمی و فرهنگی اصفهان و ساختار علوم و مراکز و کمیت و کیفیت نهادهای فرهنگی دوره افشاریه و 
زندیه و توسعه و توقف علوم عقلی و نقلی است. به تعبیر دیگر، پرسش اصلی این است که اصفهان در 

این روزگار تا چه اندازه از دوره شکوه خود در عصر صفویی دور شد؟

پیشینه تعلیم و تربیت و نهادهای فرهنگی اصفهان
پس از مسلمان شدن ایرانیان به ویژه مردمان شهر تاریخی اصفهان، نخستین چالش های آموزشی در 
آن جا آغاز شد. ایرانیان برای اجرای مناسک عبادی و فریضه های دینی خود و فهم قرآن و پیام های 
کلید  علوم  از  علمی  به  آرام  آرام  عربی  بنابراین،  فرامی گرفتند.  را  عربی  می بایست  ناگزیر  آسمانی، 
داوود  همچون  کسانی  زیرا  بود؛  تأثیرگذار  زمینه  این  در  نیز  اصفهان  بدل گشت.  آموزش  فرآیند  در 
بن سلیمان ظاهری اواخر سده دوم در اصفهان در آسان سازی فهم اخبار و روایات عربی برای مردم 
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به  سلجوقیان،  و  دیالمه  روزگار  تاریخی  برهه های  گذراندن  و  زمان  گذر  در  اصفهان  می کوشیدند. 
پیش رفت و شکوفایی رسید و شاهان آن سامان، در آبادانی اش کوشیدند و زمینه را برای ظهور حکیمانی 

مانند اسماعیل بن عباد و مسکویه فراهم آوردند. 
اصفهان در درازنای تاریخ، در علوم نقلی اسالمی توانا شد و از آن پس، در راه علوم عقلی گام نهاد 
و در زمینه رشد منقول و معقول، آوازه ای یافت؛ چنان که کسانی سرشناس از شهرها و دیگر جای های 
ایران برای علم آموزی و تحصیل به اصفهان می رفتند و نزد استادان برجسته آن سامان تلمذ می کردند 
تا اینکه بخش چشم گیری از آبادانی اصفهان نیز بر اثر یورش ویران گر ترکان و چنگیزخان مغول و امیر 
تیمور گورکان، از میان رفت و معنا و صورت مراکز و نهادهای علمی و فرهنگی و ساختارهای متناسب 
با زمان آنها نابود شد و تاریخ این شهر به دوره فترت رسید. ساختارهای علمی و اوضاع نهادهای علمی 
و فرهنگی اصفهان در این عصر بسیار آسیب پذیرفت و چرخه های رشد علوم متوقف شد )ادریسی 
آریمی، 1۳96: 1-17؛ بخشی استاد، احمدی،1۳92: 27-28(. از این زمان تا عصر صفوی و تاج گذاری 
شاه اسماعیل )907 ق(، هیچ رشد و توسعه علمی در اصفهان پدید نیامد تا اینکه شاهان صفوی بدان جا 
رفتند و رونق علمی را تجدید و رشد و توسعه علوم شرعی )اسالمی و شیعی( و علوم طبیعی و حکمی 

و ریاضیات را احیاء کردند.
برپایی مدارس در عصر شاه عباس اول )996-10۳8 ق(، اوج گرفت و شمار آنها تا افول قدرت 
صفویان، فزونی می گرفت. بیش تر مدارس و نهادهای فرهنگی عصر صفوی، در دوره حاکمیت شاه 
از  این رو، کمیت و کیفیت مدارس دوره قبل  از  از آن دو تأسیس شدند و  اول و دوم و پس  عباس 
آنان با مدارس دوره آنان سنجش ناپذیر است. عصر شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی به رغم 
ناپایداری هایش، روزگار اوج تأسیس مدارس صفوی به شمار می رود. برای نمونه شاه سلطان حسین به 
ساخت مدرسه و مسجد بسیار عالقه مند بود و این زمینه بسی هزینه می کرد. مدارس شیراز و مشهد بر 

شکوه این مراکز آموزشی و گسترش آنها در عصر صفوی، گواهی می دهند. 
اصفهـان نیـز از ایـن رشـد و توسـعه بی بهـره نمانـد، بلکـه هم زمـان بـا رشـد علمـی شـهرهای 
ایـران، پیش رفـت پایتخـت ایـران آن دوران )اصفهـان(، افزون تـر می شـد. بنابرایـن، عالمانـی بـه 
اصفهـان رفتنـد کـه شـاید با رشـد برخـی از علوم مخالـف بودند، امـا به هر روی، در بسـط و توسـعه 
رشـد علمـی و آموزشـی اصفهـان کوشـیدند. هجـرت شـمار بسـیاری از کسـان از دیگـر شـهرهای 
ایـران بـه اصفهـان بـه انگیـزه تعلیم و تحصیـل در ادبیات و شـرعیات و دیگـر علوم و توسـعه علوم و 

نهادهـای علمـی و فرهنگـی، در ایـن عصـر رخ داد.
اصفهان سال های درازی پایتخت دولت صفوی بود و بی گمان، فرمان روایان صفوی ، در رشد و 
توسعه زیرساخت های علمی و فرهنگی آن جا بسیار کوشیدند. متأسفانه بر اثر کمبود اطالعات در منابع 
تاریخی درباره اوضاع علمی و فرهنگی اصفهان، داده های دقیقی از مدارس قدیم این شهر نمی توان 
فراچنگ آورد، بلکه نهاد و مرکز فرهنگی با عنوان »مدرسه« به معنای امروزی اش، از دوره قاجار پا 
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گرفت، اما با استناد به منابع تاریخی می توان استنتاج کرد که آموزش پیش از این )کمابیش از سده 
دهم قمری به بعد(، در مکتب خانه ها و مدرسه های سراسر ایران صورت می گرفت و با توجه به رسمی 
شدن تشیع در این عصر که از گذرهای مهم تاریخ ایران است، آموزش در آن دوره یک سره از دیانت و 
شریعت متأثر بود؛ یعنی علوم مرتبط با شرعیات و مسائل دینی ـ مذهبی؛ مانند ادبیات، فلسفه و نجوم 

و طب و حساب در سطح معینی به فراگیران منتقل می شد. 
روحانیان در این برهه در رشد علوم نقلی و عقلی بسیار مؤثر بودند و حتی در این باره افراط کردند؛ 
یعنی موجب بی توجهی به نیازهای علمی روز جامعه همچون صنعت، کشاورزی و امور نظامی شدند. 
کشورهای اروپایی در آن زمان به رغم عالمان ایرانی از دوره رنسانس و انقالب صنعتی )سده 19-18 
می کردند  فراهم  صنعت  و  جدید  علوم  در  را  اروپاییان  پیش رفت  سبب های  و  می گذشتند  میالدی( 

)حسنی، 1۳78: 119-152؛ رجبی، بیاتی، 1۳9۴: ۴6-۴5(.

پیشینه آموزش و نهادهای فرهنگی اصفهان عصر صفوی
پس از چیرگی شاه اسماعیل صفوی بر ایران و پایه گذاری دولت صفوی، فصلی تازه در تاریخ نهادها و 
مراکز علمی و فرهنگی در اصفهان آغاز و ساختارهای علمی و فرهنگی این شهر متحول شد. مکاتب 
و مدارس از مهم ترین نهادهای علمی و فرهنگی عصر صفوی بودند که بر اثر توجه ویژه برخی از 
شاهان صفوی به دانش اندوزی به ویژه در اصفهان، از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. استادانی کارآزموده 
شرعیات، االهیات، طب، ریاضیات، منطق، طبیعیات و... را در این مدارس تدریس می کردند و کسان 

بسیاری به تحصیل در این مراکز شائق بودند. 
مدرسه ذوالفقار، مدرسه اسفندیار بیک، مدرسه ناصری، مدرسه سلیمانیه، مدرسه ساروتقی، مدرسه 
شفیعیه، مدرسه مال عبداهلل، مدرسه خواجه محرم، مدرسه میرزا تقی، مدرسه جده بزرگ و جده کوچک، 
مدرسه الماسیه، مدرسه کاسه گران، مدرسه جاللیه و مدرسه نیم آورد، از معروف ترین مدارس و نهادهای 
علمی ـ فرهنگی عصر صفوی اند. افراد فراوانی در این عصر برای فراگیری ادبیات و شرعیات و دیگر 
معلومات از دیگر بخش های ایران، به اصفهان سفر می کردند. دوره رشد و ترقی علوم در عصر صفوی، 
تا روی داد تلخ و ناگوار یورش افغان ها )11۳5 ق( به اصفهان، پایید )طهرانی، 1۳72: 20۴؛ ترکمان، 
1۳82، 1: 1۴۳-156(، اما نهادها و مراکز علمی و فرهنگی آن جا همچون دیگر ساختارهای شهر در این 
عصر بر اثر یورش افغان ها ویران شد و بسیاری از دانش مندان برای حفظ جان و مال خود از اصفهان 

گریختند و دوره فترت تاریخ اصفهان آغاز شد.

علوم نقلی و علوم عقلی در مدارس اصفهان عصر صفوی
و طالب  را می آموختند  اصول  و  فقه  منقول،  علوم  مقدمات  تعلیم  از  اصفهان، پس  مدارس  استادان 
پس از آن می بایست در سه دوره شرایع را می آموختند؛ سپس قانون های دوره دوم را برای آنان شرح 
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می کردند تا به مرحله سوم برسند. دانش آموزان در هر مرحله کتاب های جداگانه ای را در زمان های 
جداگانه می آموختند؛ یعنی کتاب ها در هیچ مرحله ای از این مراحل، یک جا خوانده نمی شد و گذر از 
این مراحل، کمابیش در بازه هفت تا هشت سال صورت می پذیرفت و آنان در این بازه نزد معلمانی 

فرهیخته تلمذ می کردند. 
علوم عقلی در مدارس اصفهان رواجی نداشت؛ زیرا استادان آن جا بیش تر علوم نقلی را می آموختند، 
بلکه این دسته از علوم در مدارس دیگر شهرهای ایران عصر صفوی به ویژه مدارس شیراز در جایگاه 
با توجه به متون  تعلیمی ـ تعلمی شیراز ریشه دوانده بودند.  این علوم در نظام  بلندی جای داشتند. 
جز  عصر صفویه  در  شهری  هیچ  گفت  می توان  منصوریه  مدرسه  به ویژه  شیراز  مدارس  مکتوبات  و 
اصفهان در دوره شکوفایی اش، در تعلیم و تعلم علوم عقلی به پایه شیراز نمی رسید. برای نمونه مال 
عبداهلل یزدی و استاد شیخ بهایی در منطق، حاشیه معروف خودش را بر تهذیب المنطق در این مدرسه 
نوشت. میرزا حکیم یزدی در مدرسه شیراز ریاضی تدریس می کرد، اما استادان دیگر مدارس ریاضیات 
به دانش جویان نمی آموختند )کشاورزی، 1۳95: 65-85؛ اشکوری، 1۳87: 207؛ 20۴؛ امانی یمینی، 

.)98۴-98۳ :1۳88
پادشاه  قدرت  قدرتی هم پای  از  آنان  روحانیان،  و  عالمان  به  فراوان شاهان صفوی  توجه  اثر  بر 
برخوردار شدند. از این رو، شمار علما و طالب فزونی گرفت و مساجد و مدارس و مکاتب بسیاری در 
این عصر به ویژه در اصفهان بنیاد یافت که زیباترین و کاربردی ترین آنها مدرسه چهارباغ و مسجد 
دینی و شرعیات در سطحی تخصصی تر  امور  یادگیری  در  استواری  با  بود. محصالن  شیخ لطف اهلل 
علوم را فرامی گرفتند و به همین سبب علمای برجسته ای همچون محقق ثانی، شیخ بهایی، میرداماد، 
مال محسن فیض و مال محمدباقر مجلسی در این زمانه پدید آمدند که پایگاه آنان در تعلیم و تربیت 

توصیف ناپذیر می نماید. 
دیگر تغییر مهم این عصر، فراهم آمدن کتاب هایی مانند حیات القلوب،ابواب الجنان و جامع عباسی 
به فارسی ساده است. افزون بر این سه کتاب، آثاری همچون مسائل نوشته حر عاملی، وافی نوشته مال 
محسن فیض و بحاراالنوار نوشته مال محمدباقر مجلسی، در مدارس کارکرد ویژه ای داشتند و تدریس 
می شدند و محصالن به آنها اقبال می کردند و هر روز بر شمار آنان افزوده می شد؛ چنان که پس از اندک 
زمانی دولت صفوی ناگزیر مدارس ویژه ای با عنوان »حوزه علمیه« و مدارس ویژه طالب برای آنان 
ساخت )قیصری، 1۳80: 77-90؛ شاردن، 1۳50: 1811؛ جعفریان، 1۳79: 17-18؛ روملو، 1۳۴2: 61(.

از برجسته ترین آسیب های این عصر در  توجه فراوان شاهان صفوی به شرعیات و علوم دینی، 
زمینه آموزش است که موجب کساد بازار دیگر علوم شد و دولت را تا اندازه ای از پیش رفت های علمی 
ـ صنعتی بازداشت. باری کتاب های کافی نوشته کلینی رازی، من ال یحضر الفقیة نوشته ابن بابویه، 
استبصارو تهذیب االحکام نوشته محمد بن حسن طوسی، در این عصر از کتاب های درسی و کاربردی 
و هر هفت اثر پیش گفته، از آثار برجسته عالمان شیعه شمرده می شدند. نام و نشان برخی از عالمان و 
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دانش مندان برجسته عصر صفوی چنین است:
1. رجبعلـی تبریـزی، عـارف و حکیـم شـیعی قـرن یازدهـم کـه نزد شـاه عباس دوم و شـاه سـلیمان 
جایـگاه ویـژه ای یافـت و در مدرسـه شـیخ لطـف اهلل به تحصیـل پرداخت. آثـار برجسـته ای از او 
بـر جـای مانده اسـت کـه اثبـات واجب،االصـول االصفیه،المعـارف االلهیه،کتاب فـی الحکمه، از 

مهم تریـن آنهاسـت. او از فیلسـوفان بـزرگ سـده یازدهـم و از معتزلـه متأثـر بود.
2. فخرالدیـن محمـد سـماکی اسـترآبادی، از علمـا و فقهای شـهیر عصر صفوی که در مدرسـه ای در 
شـیراز تحصیـل کـرد. آداب البحـث و المناظره،حواشـی بر شـرح تهذیـب المنطق عالمـه دوانی، 
حاشـیه بـر شـرح تجریـد العقاید،تفسـیر آیـة الکرسی،حاشـیه بر شـرح میبـدی بر هدایـة الحکمه 

ابهـری و جوابـات السـماکی از آثار برجسـته اویند.
۳. سـید بیـگ کمونـه، از روحانیـان بزرگ شـیعه عصر شـاه طهماسـب یکم و شـاه اسـماعیل دوم که 
در درگیری هـای شـاه طهماسـب یکـم و حیـدر میـرزا، بـه حیدر میـرزا گراییـد و به هـر روی، در 

عصـر او از پایـگاه بلندی برخـوردار بود.
۴. شـمس الدین محمـد بن نعمـت اهلل گیالنـی، شـاعر و فیلسـوف متألـه سـده های دهـم و یازدهـم 
قمـری کـه از نام دارتریـن و مؤثرتریـن شـاگردان مالصـدرای شـیرازی و میردامـاد در مکتـب 
فلسـفی اصفهـان بـود. آثـار وی در فلسـفه های مشـایی و اشـراقی و علـوم کالمـی و اشـعری و 
شـیعی بی ماننـد اسـت و دیدگاه هـای او در وجـوب و حـدوث بـه دیدگاه هـای افالطـون می مانـد.

5. بهاءالدیـن محمـد بن حسـین عاملـی، معـروف به شـیخ بهایـی، حیکم، عالمـه، فقیـه، ریاضی دان، 
شـاعر و ادیـب و مـورخ معـروف کـه کمابیـش 95 کتـاب و رسـاله در عرفـان و فقـه و هنـر و 

متافیزیـک و ریاضیـات از او بـه یـادگار مانـده اسـت.
6. مـال محمـد فیـض کاشـانی، حکیـم، محـدث و عـارف دوره صفـوی و از بزرگ تریـن دانش منـدان 
شـیعه کـه در فقـه و اصـول و فلسـفه و کالم و تفسـیر قـرآن توانـا بـود و در شـعر و ادب نیز آثار 

آفرید. برجسـته ای 
7. مـال محمدباقـر مجلسـی، معـروف بـه مجلسـی ثانـی، برجسـته ترین فقیه شـیعه در ایـن عصر که 

پرآوازه تریـن اثـرش، بحـار االنوار اسـت.
8. صدرالدیـن محمـد بن ابراهیـم قـوام شـیرازی، معـروف بـه مالصـدرا و »صـدر المتألهیـن« که اثر 

برجسـته حکمـت متعالیه از آن اوسـت.
9. میـر برهان الدیـن محمدباقـر اسـترآبادی معـروف بـه »میردامـاد« و متخلـص به »اشـراق« متکلم 

و فقیـه برجسـته دوره صفویه
10. موالنـا ابوالقاسـم بن ابوطالـب میرحسـینی فندرسـکی معـروف بـه فندرسـکی حکیـم و دانش مند 

)روملـو، 1۳۴2: 61؛ شـاردن، 1۳۳0: 11۳(.
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تعلیم و تربیت و نهادهای علمی و فرهنگی اصفهان عصر افشاری
شیوه تعلیم و تربیت در مدارس و مکاتب عصر افشاری، تابع شیوه آموزشی عصر صفوی بود، اما برخی 
از شاهان این دوره همچون نادرشاه افشار، با منع دشنام گویی به »خلفای راشدین« و هر گونه اهانت به 
اهل سنت، دست علمای شیعه را از اوقاف و مدارس و مکاتب کوتاه کردند و زمینه را برای رشد عالمان 
و دانش مندان اهل سنت فراهم آوردند. ظاهر مدارس و مکاتب در این عصر تغییری نپذیرفت، اما بر 
اثر توجه بسیار نادرشاه افشار به امور نظامی و گسترش فتوحات، کار تازه ای ناظر به ساخت مدارس 
اثر بی مهری و رفتار  بر  این،  بر  افزون  با دوره پیش صورت نگرفت.  و گسترش مکاتب در سنجش 
ناشایسته نادرشاه با عالمان و دانش مندان و جنگ های پی در پی و هرج و مرج و ناامنی های برآمده از 

آنها، شمار فراوانی از آنان به هند و عتبات مهاجرت کردند.
اما در همین روزگار کشورهای  این عصر رونقی نگرفت،  بازار علوم طبیعی در مدارس اصفهاِن 
اروپایی آرام آرام از علومی مانند ریاضیات و طب در زمینه رشد علمی و پیش رفت صنایع بهره می بردند. 
رشد علمی و نهادهای فرهنگی اصفهان که والیان آنها را اداره می کردند، در این عصر بر اثر برپایی 
جنگ های متوالی از فزونی به زبونی گرایید. شماری از هنجارهای آموزشی و آداب تعلیمی ـ تربیتی 

مدارس این عصر چنین است:
1. مقصود معلم از ارشاد در مدارس قرب به خدا باشد نه پول و مال و شهرت؛

2. معلم به شاگردان مهربان باشد و با توجه به فهم آنان تعلیم دهد؛
۳. اگر معلم دریابد که شاگردی سزاوار تعلیم بیش تر است، از آموختن دریغ نکند؛

۴. معلم نباید چیزی را خالف واقع یا مشکوک و شبهه ناک آموزش دهد.

عرضه  افشاری  عصر  اصفهان  فرهنگی  ـ  علمی  اوضاع  درباره  بسیاری  اطالعات  تاریخی  منابع 
کم تر  زیرا  بود؛  پریشان  و  آشفته  افشاریان،  حاکمیت  سال   120 در  اصفهان  به ویژه  ایران  نمی کنند. 
حاکمی در این عصر به توسعه دانش توجه می کرد )ریاحی، 1۳77: 1-5؛ جمال زاده، 1۳29(. به گفته 

نویسنده رستم التواریخ، موضوعات و کتاب های درسی مدارس این دوره بدین شرَحند:
1. ادبیات: کتاب سیبویه در لغت؛ کامل مبرد کامل المبر در صرف و نحو،  کتاب ابونصر فراهی در 
ادب، خطبه های نهج البالغه امام علی )ع( در خطب، کتاب سید شریف جرجانی در شرح مسئله، 

انموذج زمخشری و شرح جالل الدین سیوطی در نحو؛
۲. منطق: حواشی مالعبداهلل یزدی بر تهذیب المنطق،کبری میر سید شریف جرجانی، شمسیه کاتبی 
قزوینی، شرح شمسیه مال قطب رازی، شرح شمسیه مال سعد تفتازانی، مطالع قاضی ارموی، شرح 

مطالع مال قطب رازی؛
۳. کالم: باب حادی عشر عالمه حلی، شرح تجدید عالمه حلی، شرح تجرید مالعلی قوشچی، شوارق 

مال عبدالرزاق الهیجی، مواقف قاضی عضدالدین ایجی، شرح مواقف میر سید شریف جرجانی؛
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۴. درایه1: بداَیه شیخ بهایی و شرح میرداماد، لمعه شهید اول محمد بن مکی، لمعه شهید ثانی شیخ 
زین العابدین، مکاسب شیخ مرتضی انصاری، وسیط امام محمد غزالی؛

۵. اصول: معالم االصول شیخ حسن بن شهید ثانی، فصول شیخ حسین اصفهانی، قوانین االصول میرزا 
ابوالقاسم قمی، رسائل شیخ مرتضی انصاری؛

۶. تفسیر: تفسیر ابوالفتح رازی، کشاف زمخشری، مجمع البیان طبری، تفسیر بیضاوی؛
۷. ریاضی: تحریر اقلیدس خواجه نصیرالدین طوسی، خالصة الحساب شیخ بهایی، حساب غیاث الدین 

جمشید ثانی، هیئت مالعلی قوشچی، تفهیم ابوریحان بیرونی؛
۸. حکمت: شفای ابن سینا، شرح هدایة میبدی، شرح اشارات ابن سینا نوشته خواجه نصیرالدین طوسی، 

اسفار مالصدرا و شرح منظومه حاج مالهادی سبزواری )آصف، 1۳52: 18(.

به  نادر  ورود  زمان  تا  این شهر  و سقوط  )11۳5 ق(  اصفهان  به  افغان  یورش محمود  از هنگام 
اصفهان )2۴ ربیع الثانی 11۴2( و تا زمانی که شاه سلطان حسین تاج پادشاهی را با دستان خویش در 
فرح آباد اصفهان بر سر وی گذاشت، هفت سال گذشت و اوضاع آن شهر و سراسر ایران در این زمان 
به اندازه ای آشفته بود که ارباب علم و دانش و فرهنگ فرصتی برای علم آموزی و هنرنمایی نمی یافتند. 
متجاوزان بیش تر دانش مندان و هنرمندان را کشتند و بنابراین، شمار فراوانی از فرهیختگان برای حفظ 
جانشان، شب در سرایی و روز در جایگاهی به سر می بردند تا از بد حادثه مأمون باشند و بیاَرمند. بنابر 
اشارات نویسندگان آن روزگار، مجالی برای کسب علم و هنر در آن عصر نبود و دانش مندان و ادیبان 
و هنرمندان اصفهان از دست رفتند و بساط دانش برچیده و حلقه ها و مدارس محصالن رشته های 

گوناگون، پاشیده شد. 
سرانجام مشهد به پایتخت بدل گشت و انتظارات به آن دیار معطوف شد، اما بازه زمانی سلطنت 
نادر کوتاه تر از این بود که بتواند به کارهای اثربخشی درباره آبادانی آن جا بپردازد. البته او در دوازده سال 
حاکمیتش از ساخت بناها و احداث شهرها و... غفلت نورزید؛ چنان که شماخی جدید نادرآباد و خیوه آباد از 
آثار برجسته عصر اوست. هم چنین وی درباره بازسازی آرام گاه امام رضا )ع( فرمان داد و »مولودخانه« 
را در زادگاهش دستجرد به یادگار گذاشت )ترکمان، 1۳82: 12۳؛ تاورنیه، 1۳69: 789،  880،، کمپفر، 

.)1۴1 :1۳6۳
او بیش تر به امور نظامی معطوف بود، اما این از امور علمی و فرهنگی هم یک سره غافل نبود. 
نادر سواد  آوَرد.  از »عهد عتیق« فراهم  نادر مأمور شد ترجمه ای  میرزا مهدی خان استرآبادی منشی 
کافی نداشت، اما منابع از اهدای کمابیش چهارصد کتاب خطی به کتاب خانه آستان قدس رضوی اشاره 
کرده اند. نثر کتاب های عصر وی همچون دره نادره و جهان گشای نادری، متکلف و متصنع است. هاتف 
اصفهانی از شاعران نام دار این عصر و آقا باقر پسر محمد اکمل اصفهانی مدرس فن اجتهاد و فقه از 
فقیهان پرآوازه این روزگار است که در اصفهان متولد شد )1118 ق(، در آن جا تحصیل کرد و بر اثر 

1. شرح حال راویان حدیث و 
چگونگی روایت آن.
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زندگی در بهبهان، به آقا باقر بهبهانی معروف شد. میرزا محمدتقی الماسی حکیم و فقیه و میرزا عبداهلل 
حکیم و مال اسماعیل خواجویی را از فیلسوفان معروف این دوره می توان برشمرد. لطف علی بیگ آذر از 
تذکره نویسان این دوره بود که تذکره حزین و تذکره آتش کده از آن اوست و از مضمون آنها برمی آید 

که علم و هنر در این عصر رونقی نداشته است )راوندی، 1۳8۳: 110-125؛ لکهارت، 1۳۳1: ۳5(.
نام و نشان شماری از دانش مندان دوره افشاری بدین شرح است:

1. شیخ محمدعلی حزین فرزند شیخ ابوطالب که پدرش از علمای برجسته آستارا بود و پس از گذر 
کوتاهی از الهیجان، به اصفهان رفت و فرزندش در اصفهان متولد شد )27 ربیع الثانی 110۳(. 
شیخ محمدعلی تحصیالتش را در زادگاهش به پایان رساند و پیوسته سفر می کرد و از علمای 
فقه و جامع علوم قدیمه و در ادبیات حاذق و شاعری برجسته بود. هنگامی که افغان ها اصفهان را 
محاصره کردند و هنگام درگیری های نادر با امپراطوری ترکان عثمانی، او ناظر این روی دادها بوده 
است. سه یا چهار دیوان شعر که در هندوستان چاپ شد، رساله ابطال تناسخ، فرس نامه، تذکرة 

العاشقین )دیوانی دارای ده هزار بیت( و حواشی بر حکمت اشراق، برخی از آثار اویند؛
2. میرزا قوام الدین از سادات حسینی قزوینی که در فقه و حدیث و ادبیات عربی جایگاه ارج مندی داشت 

و لمعه )از آثار برجسته در زمینه فقه(، نوشته اوست. او یازدهم جمادی االول 11۴9 درگذشت؛
۳. سید مرتضی عاملی، فرزند سید محمد است که برجسته ترین اثرش مدارک نام دارد. این اثر در شرح 
بود و جایگاه برجسته ای نزد محصالن و  از کتاب های درسی کلیدی آن عصر  شرعیات دین و 

استادان داشت. او در اصفهان متولد شد و در فقه و حدیث استادی حاذق بود؛
۴. عالمه میرزا محمدحسین فرزند میرزا عبدالکریم مشهور به »پیره«، از دانش مندان روزگار نادرشاه و 
»قاضی عسکر« و انسانی فهیم و فکور بود که البته از کناره گرفت و به اصفهان رفت و در آن جا 

کشته شد )1159 ق(. او طبع شعری هم داشت و به »شمیم« تخلص می کرد؛
5. میرزا ابراهیم بن میرزا غیاث الدین، از فقیهان دوره نادری که در مقام قضاوت در اصفهان می نشست 
و »قاضی عسکر« اردوی نادری بود و رساالت برجسته ای نوشت )شاه حسینی، 1۳5۴: 2۴5-2۴8؛ 

زیدان، 1۳۳6: ۳0۴؛ حقیقت رفیع، 1۳72، 278(؛
رد  در  الزمان  مرآت  رساله  که  نادر  دوره  از حکام  به خواجوی  معروف  بن محمدحسین  اسماعیل   .6
اشکاالت آقاجمال خوانساری درباره دالیل میرداماد ناظر به موضوع »ابطال زمان« نوشته اوست. 

او میان سال های 117۳ تا 1177 قمری درگذشت؛
7. میـرزا محمدتقـی الماسـی بن محمدکاظـم بن عزیـز اهلل بن محمدتقـی مجلسـی، حکیـم و فقیه و از 
علمـای معـروف و زاهـد شـهیر در اصفهـان و امـام جمعـه آن شـهر در دوره نادرشـاه افشـار بود. 
صاحـب اعیـان الشـیعه تاریـخ تولـد او را 1089 قمری ضبـط کرده )منبع( و رسـاله های بسـیاری 
از او بـر جـای مانـده اسـت. او 1159 قمـری در اصفهـان درگذشـت و در مقبـره جدش مجلسـی 

مدفون شـد.
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تحول نهادها و مراکز علمی و فرهنگی اصفهان عصر زندی
کریم خـان زنـد رقیبـان کوچـک و بـزرگ خـود را کنـار زد و بر تخت قـدرت نشسـت )1178 ق( و در 
شـیراز مانـد و بـه آبادانـی و توسـعه اوضـاع علمـی و فرهنگی سراسـر ایـران پرداخت. بازار و مسـجد 
و حمـام وکیـل و برخـی از عمـارات دولتـی را از آثـار مهـم دوره سـلطنت کریم خـان اسـت کـه البته 
در شـکوه مندی بـه آثـار عهـد صفـوی نمی رسـند. بـر اثـر عطوفـت کریم خـان و فراگیر شـدن نظم و 
امنیـت در ایـران پـس از سـال های متوالـی جنـگ و ناامنـی و آسـیب های برآمـده از یـورش افغان ها 
بـه پیکـر کشـور به ویـژه اصفهـان، شـماری از دانش منـدان به ایـران بازگشـتند، اما عصر زنـدی را از 

دیـد رشـد و توسـعه علمـی اصفهـان با عصـر صفـوی نمی توان قیـاس کرد. 
بـاری، افـزون بـر آثـار یاد شـده در شـیراز، مدرسـه سـلطانی در کاشـان و چند مسـجد دیگر هم 
از بناهـای دوره زندی انـد کـه حلقـات تعلیـم و تعلـم محصـالن در آنهـا برگـزار می شـد و افـزون بـر 
مکاتـب و مـدارس، کارکـردی آموزشـی داشـتند. رواج انـدک حکمـت و عرفـان از تغییـرات مهم این 
عصـر اسـت. کریم خان سـواد خواندن و نوشـتن نداشـت، دوسـت دار اهل علـم و ادب و هنـر بود و به 
سـبب آرامـش و امنیتـی کـه در عصـر وی پدید آمد، مجالـی برای کارهـای هنرمنـدان و دانش مندان 

فراهـم آمد.
بـازار شـعر و ادب فارسـی در ایـن عصر رونـق گرفت؛ چنان کـه گروهی از اهـل ذوق و عالقه مند 
بـه ادبیـات در اصفهـان بـه دنبال احیای سـنت گوینـدگان قدیم بودنـد و بنابراین، انجمن شـعر و ادب 
اصفهـان پیـدا شـد کـه میر سـید علی مشـتاق اصفهانـی پیشـوای آن مکتـب و هدفش اصالح شـعر 
فارسـی و بازگشـت بـه سـنت های قدیم بـود. میرزا عبدالوهـاب کالنتـر1، از اعیان و ُفضـالی خاندان 
حکیـم سـلمانی والـی شـهر اصفهان، میر سـید علی مشـتاق را برانگیخـت تا انجمن شـعرای اصفهان 
را تأسـیس کنـد کـه مشـتاق، عاشـق، آذر، هاتف، نصیـب، غیرت، صهبا، نیـازی و... اعضـای آن بودند 
)حقیقـت، 1۳72: 2۴9-252؛ صفایـی مالیـری، 1۳۴0:7-28؛ محبوبـی اردکانـی، 1۳78، 1: ۴1-۴9؛ 

صدیـق، 1۳5۴: 522؛ درانی، 1۳8۴: 98(.
هندوسـتان مرکـز عرفـان و تصـوف پیـش از عهـد زندیـه بود و معروف اسـت که سـید علی شـاه 
دکنـی از سـوی شـاه علی رضـا دکنـی و بـه نمایندگـِی طریقـت او بـه ایـران آمـد، امـا پـس از زمانی 
افـرادی همچـون فیـض علی شـاه )م 1199( و فرزندش نورعلی شـاه بـه وی پیوسـتند و آرام آرام این 

طریقـت در ایران گسـترش یافت. 
درویـش عبدالمجیـد )م 1185 ق( را از خطاطـان ایـن عصـر از مردمـان طالقـان قزویـن بـود، اما 
در اصفهـان تحصیـل کـرد و میـرزا کوچـک خواجویـی از شـاگردان وی در آن سـامان بـود. هم چنین 
علـی کوهسـاری اصفهانـی )م 1172 ق( از خطاطـان و خوش نویسـان معـروف اصفهـان در این عصر 
بودنـد. اسـتادان خوش نویسـی را همـراه بـا دیگـر علـوم همچـون دانشـی در مـدارس بـه کـودکان 
منتقـل می کردنـد و هنرجویـان عالقه مندانـه آن را فرامی گرفتنـد. آقـا زمـان ثانی و هـادی ابدال بیک 

1. میرزا عبد الوهاب در عصر 
کریم خان زند درگذشت )11۸۴ ق(.
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و علی قلی بیـک و آقـا زمـان اول و پسـرش محمدعلـی و علی اشـرف را از نقاشـان معـروف این عصر 
برشـمرد.  می توان 

حدایـق الجنـان عبدالـرزاق بیـگ دنبلی کـه ترجمـه و تحریر سرگذشـت خودش و داسـتان هایی 
را از عالمـان و فاضـالن در بـردارد، از آثـار منثـور برجسـته این دوره اسـت. هم چنین مجمـل التواریخ 
ابوالحسـن بن محمدامیـن گلسـتانه، وزیـر کرمانشـاهان در عهـد زندیـه در فهرسـت آثـار ایـن عصـر 
می گنجـد. میـرزا نصیـر اصفهانی، پزشـک ویـژه کریم خـان، از مهم تریـن و برجسـته ترین عالمان این 
عصـر و در حکمـت و فلسـفه و طـب و طبیعیـات و ریاضیات حاذق بـود که جام گیتی نمـا )در حکمت 

و ریاضـی( و مشـکالت قانـون طـب و مـرآت الحقیقـة )در حکمـت و طب بـه عربی( از آثار اوسـت. 
نهادهـای فرهنگـی و مـدارس و مکاتـب اصفهـان در ایـن دوره کمابیـش سـاختار عصـر صفوی 
خـود را حفـظ کردنـد و به رغـم اینکـه بـر اثـر یورش هـای افغان هـا ویـران شـدند، تغییـرات بنیادینی 
در شـیوه تدریـس، کتاب هـای درسـی و شـروط و ضوابـط علم آمـوزی، در آنهـا صورت نگرفـت، بلکه 
سـاختار مـدارس در ایـن عصـر، همانند سـاختار مدارس عصـر صفوی بـود )درخشـانی، 1۳96: 1-6؛ 
صدیـق، 1۳5۴: 2۳7-280؛ گروهـی از خاورشناسـان فرانسـوی، 11۳7: 297-۳10؛ 1۳6۴، ۴ و 5: 

1۳0۴؛ سـحاب، 1۳29: 20(.
نام و نشان شماری از دانش مندان دوره زندی بدین شرح است:

1. محمدامیـن گلسـتانه اصفهانـی، مـورخ و ادیـب سـده دوازدهـم قمـری اصفهـان کـه سـال ها نزد 
عمویـش میـرزا محمدتقـی حاکم کرمانشـاه بـود و وزارت وی را بر عهـده داشـت. او تاریخ ایران 

را پـس از قتـل نادرشـاه تا 120۳ قمری نوشـته اسـت؛
2. محمدصـادق موسـوی اصفهانـی متخلـص بـه »نامی« منشـی و وقایع نـگار کریم خان زند و شـاعر 

او، از دانـش وران و دانش دوسـتان عصـر زنـدی و مؤلـف تاریخ گیتی گشـا بود؛
۳. علی اشـرف از نقاشـان معـروف و برجسـته و زبردسـت ایـن عصـر کـه در زمینـه نقاشـی زیرالکی1 

متخصـص و هنرمنـدان افـراد برجسـته نقاشـی ایـن دوره به شـمار می رفت؛
۴. میـرزا بابـا از نقاشـان معـروف عصـر کریم خان زنـد که اثر برجسـته او )1192 ق( بـا موضوع تمثال 

کریم خـان بـر جای مانده اسـت و در مـوزه مرمر نگاه داری می شـود؛
5. بهـرام شـیرازی از هنرمنـدان و تصویرنـگاران معـروف دربـار زنـدی کـه از اثـر معـروف او تمثـال 

لطفعلی خـان زنـد اسـت؛
6. میـرزا علی اکبـر حسـینی موسـوی شـیرازی و آقـا محمدباقر شـیخ عبدالنبی نیز از فضـالی معروف 

و برجسـته عصر زنـدی بودند.
بازگشـت بـه سـبک عراقـی در ادبیـات و کالم ایـن عصـر رایـج شـد و مشـتاق اصفهانـی و آذر 
بیگدلـی را از نـام داران سـبک بازگشـت می تـوان برشـمرد. افـراد یـاد شـده را هم چنیـن از عالمـان 
و دانش منـدان تاریـخ زندیـه می تـوان خوانـد )اشـرافیان، 25۳6: 210-211؛ قزوینـی، 1۳67: 157؛ 

1. نوعی سبک نقاشی با آب رنگ روی 
کاغذهای مقوایی شکل.
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سـایکس، 1۳70: ۳00-۳10؛ اصفهانـی، 1۳68، 180، 2۴0 رحمانیـان، 1۳82: 2۳(.

نتیجه
پیش رفـت و شـکوه اصفهـان پـس از یـورش افاغنـه و سـقوط اصفهـان )11۳۴ ق( ناگهـان از میـان 
رفـت و ایـن شـهر تاریخـی بـه ویرانـی و افـول و هرج و مـرج سیاسـی دچار شـد. افغانـان و مدعیان 
افشـاری و زنـدی تـا پایـان دوره زندیـه بارهـا و بارهـا بـه اصفهـان لشـکر کشـیدند و بـر ویرانی اش 
افزودنـد. اصفهـان در ایـن روزگار کمابیـش داشـته های عصـر صفـوی اش را از دسـت داد و به ویـژه 
از دیـد علمـی و فرهنگـی بـه بحرانـی بـزرگ دچـار شـد. نبـود تمرکـز سیاسـی، اوضـاع بی بسـامان 
اجتماعـی و معطـوف بـودن توجـه نادرشـاه بـه امـور نظامی و بی مهـری او بـه دانـش وران و ادیبان و 

عالمـان، بـه مهاجـرت جمـع کثیـری از آنان بـه هنـد و عتبـات انجامید. 
گرچـه بـر اثـر عالقـه کریم خـان بـه علـوم و کارهـای مؤثـر او در این بـاره، زمینـه بازگشـت عالمـان 
و دانـش وران بـه کشـور در دروه زندیـه فراهـم آمـد و اوضـاع کمابیـش بهبـود یافت، اصفهـان هرگز 

شـکوه پیشـین خـود را بازنیافت. 
یـورش افغان هـا موجـب شـد کـه اصفهـان )مرکز بـزرگ سیاسـی و دینی( بـه شـهری تابع بدل 
شـود. ایـن روی داد ناگـوار و سـهمگین اجتماعـی در کنار عوامل اقتصادی، سیاسـی و از سـوی دیگر، 
بالیـای طبیعـی )قحطـی و انـواع بیماری هـا( و شـورش های مکرر، این شـهر را ویران کـرد؛ چنان که 

پی آمدهایـش تـا سـال ها در آن جـا ماند. 
تالش هـای سیاسـی و نظامـی نادرشـاه افشـار و کریم خـان زنـد نیـز در زمینـه احیـای شـکوه 
اصفهـان بـر اثـر توجـه افراطی نادرشـاه بـه امور نظامـی و گرایش قـوی او بـه آبادانـی پایتخت دوره 
نـادری )مشـهد( و توجـه کریم خـان زنـد بـه پایتخـت دوره زنـدی )شـیراز( و بی سـامانی های پـس از 
مـرگ وی، حاصلـی نداشـتند و از این رو، اصفهان درزمینه رشـد علوم و نهادهـای علمی و فرهنگی در 
سـنجش بـا پیشـینه اش، متحـول نشـد، بلکه بـازار علم و مراکـز علمی از رونـق افتاد. البته کسـاد این 
بـازار در عصـر زندیـه بر اثـر برپایی انجمـن ادبی اصفهـان، تا اندازه ای جبران شـد و وضـع ادبیات در 

مـدارس و مکاتـب و...، کمابیش بهبـود یافت. 
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