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  1دکتر صابر اداك

  1سهیال اسدي

  چکیده

. گردد اسالمی محسوب میي  صفویه نقطه عطفی در ایران دورهي در تاریخ ایران، سلسله

در این عصر با توجه به اینکه مذهب شیعه در کشور رسمی شد، پادشاهان صفوي به 

ي گسترش ویج علوم شیعی پرداختند و در راستاي این تفکر به تشویق دانشمندان براتر

 پادشاهان صفوي به مذهب شیعه، ساخت ي  با توجه به عالقه.منابع شیعی اقدام نمودند

اي بودند که اکثریت مردم را سنی ها در جامعهنهادهاي آموزشی رونق یافت، زیرا آن

 بودند که براي ترویج مذهب شیعه باید نهادهایی وجود دادند و آگاهمذهبان تشکیل می

مگان قرار گیرد و همچنین از داشته باشد که منابع شیعی در آن به آسانی در دسترس ه

 صفویه مدارس در دورة. لشان به تدریس بپردازندنی استفاده نمایند که مطابق میمدرسا

 که این  بنا گردید، به طوريفراوانی در شهرهاي مختلف ایران از جمله در شهر اصفهان

در آن زمان توجه به نهادهاي . شدشهر به نوعی مرکز علمی ایران نیز محسوب می

آموزشی و مسئله آموزش افزایش پیداکرد و صاحب منصبان و شاهزادگان و افراد 

دانشمندان و علماي بسیاري به . ثروتمند جامعه به ساخت بناهاي آموزشی اقدام نمودند

 مانند محقق کرکی؛ همچنین دانشمندان در ایران، ؛ان صفوي وارد ایران شدنددعوت شاه

                                                
  .، دانشگاه آزاد اسالمی، شھرری، ایران)ره(گروه تاریخ و تمدن اسالمی، واحد یادگار امام خمینی. ١

  :      مسئول مکاتبھ
  ١۴/١١/٩٣: تاریخ پذیرش              ١٩/٩/٩٣: تاریخ ورود

فصلنامه مسکویه
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توان ها می آني  که از جمله،ها فراهم گردیدمجال پیشرفت یافتند و شرایط براي رشد آن

 اشاره کرد دیگرانبه شیخ حر عاملی، شیخ بهایی، مالصدرا، مجلسی اول، میرفندرسکی و 

هاي زیادي تالیف نمودند و برخی از  و کتابش دادندپرورکه به سهم خود شاگردانی 

این که پادشاهان صفوي در ساخت مدارس و . مناصب مهم دولتی نیز دست یافتندآنان به 

گذاري داشتند و بانیان مدارس با توجه به نفوذ خود نقش تأثیرهاي آموزشی تعیین برنامه

د امکان در این مقاله  موضوعاتی است که در ح،شدندسبب گسترش معارف شیعی می

  .بررسی شده است

ه، مذهب تشیع، نهادآموزشی، مدارسحکومت صفوی: واژگان کلیدي

  

  مقدمه

 نیل به این هدف ي هاي مهم حیات بشري و تعلیم و تربیت تنها وسیله تغییر از ضرورت

 استوار است، به ها امروزه فرهنگ جوامع بر چگونگی تعلیم و تربیت آن. متعالی است

ها تعریف کرد که به کمک آن،   ارزشي توان مظهر کلیه  که فرهنگ را میطوري

هاي  ته محیط را با خواستاکنند  ها به صورت انفرادي و یا دسته جمعی کوشش می انسان

ارتباط مطلوب با جهان خود نمایند و از آن راه حیات خود و  خرد انسانی خویش سازگار 

ر اوایل قرن دهم هجري از حوادث مهم تاریخ تشکیل حکومت صفویه د. فرینندرا بیا

ان مذهب رسمی ایران با ظهور صفویه مذهب تشیع دوازده امامی به عنو. ایران است

هاي شیعی استوار گردید و   در این عهد بستر مساعد تعلیم و تربیت بر آموزه.استقرار یافت

: 1362شاردن، ( آمدوجوده مناسبی براي رشد معارف شیعی در ایران آن زمان بي زمینه

، مسجد، هایی تحت عنوان مدرسه آموزش به مثابه یک نهاد داراي زیر مجموعه.)170/3

توان به مؤسساتی تقسیم  ز میها را نی است و هر یک از این سازمان غیره، کتابخانه و خانقاه

رش افراد پرو تعلیم و تربیت و به منظور مدارس ي نظر به اهمیت و نقش ارزنده.کرد

نقش حکومت صفویه در تأسیس مدارس و ثیرگذار در زمان حکومت صفویه، بررسی تأ

که توان بیان داشت  میاز این رو گسترش مذهب شیعه مورد توجه این مقاله بوده است، 
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یرات بنیادین در فرهنگ ایران مدارس عصر صفویه با حمایت کامل حکومت، باعث تغی

دان و مدارس شیعی، سبب گسترش مذهب جدید در  و حمایت صفویان از دانشمنشد

.گردیدهاي حکومت صفوي  میان عوام و نیز موجب استحکام پایه

تحقیق، ابتدا از منابع تاریخی دست اول استفاده گردیده و این در راستاي انجام گرفتن      

ربوط به ها مراجعه و از آنچه مها منبع دیگر که به ترتیب اهمیت و قدمت، به آن نیز ده

  .  استگشته بهره برداري ،ها مورد اشاره قرار گرفته موضوع می شده و در این کتاب

  هاي حکومت صفویه  ویژگی

 و در واقع استتشکیل حکومت صفویان در تاریخ ایران از چند بعد حائز اهمیت 

تغییر مذهب . رود گیري این حکومت یکی از نقاط عطف تاریخ ایران به شمار می شکل

 متمرکز سیاسی و اداري در کشور، نظامو حاکمیت بخشیدن به تشیع، ایجاد رسمی 

 هر یک از اختصاصات این عصر ، و برقراري رابطه با اروپابه اجتماعوحدت بخشیدن 

 محصول یک ،سیس دولت صفوي در آغاز قرن دهم هجريدر واقع تأ. شود محسوب می

شیخ صفی که در سال . شه داشتجریان طوالنی است که پیش از قرن دهم در ایران ری

 به رهبري مريقجري  هـ700 در سال، متولد شده بود میالدي1252/مريقجري  هـ650

گیري صفویه در قرن شانزدهم  شکل. )3: 1379سیوري،( طریقت زاهدیه نایل شدي فرقه

 برقراري نظام سلطنتی ایران و تجدید حیات ملیت ایرانی و همچنین ي  نشانه،میالدي

  . مجمع ملل و روابط سیاسی استبه ورود ایران ي هنشان

907شاه اسماعیل به سالکه که از جمله ایناستهایی عصر صفوي داراي ویژگی     

 در تبریز مذهب شیعه را رسمی کرد و با رسمیت تشیع، خألهاي جدي هـجري قمري

 از آن جمله مبناي فقه شیعهفراروي صفویان قرار گرفت که استقرار احکام شیعی بر 

 شاه اسماعیل دست به دامان ، بنا بر کمبود افراد آگاه به فقه شیعه در خود ایران.بودند

فرهانی منفرد،  ( شد و آنان را به ایران دعوت کردعلماي شیعی جبل عامل و بحرین

1377 :101(.  
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نقش علماي جبل عامل در تربیت شاگردان و نگاه آنان به حکومت صفوي در حکم 

و نگارش کتاب به و تربیت علما با تعلیم . دشاه عادل و شیعه بسیار اهمیت داشتپا

ها و معارف شیعه را فراهم  گسترش تشیع کمک کردند و موجبات رشد و گسترش دانش

  .)1384:277/1ترکمان، (آوردند

ها و رویکردي که در میان طلّاب  آموزش در مدارس عصر صفوي را بر اساس دیدگاه     

اهداف آموزشی . توان به دو هدف مادي و معنوي تقسیم کرد  می،وره وجود داشتاین د

هاي اي از تاریخ برگرفته از فضاي فکري و سیاسی حاکم بر اجتماع و ارزش در هر دوره

هاي فکري و  بنابراین جهت گیري.  جامعه و نیازهاي آن استي پذیرفته شدهمسلّط و 

ین اهداف آموزشی به شمار عی از مبانی مهم در تعیهاي اجتماها و آرمانسیاسی و ارزش

 همچون ،آرمان و هدف غایی آموزش در این دوره. )65: 1340شریعت مداري،(آید  می

یابی به سعادت اخروي بر اساس قرآن و حدیث، اما با محوریت   دست،هاي پیشین دوره

  . مذهب شیعه استوار بود

ا توجه به موقوفاتی که داشتند، از نظر مالی  ب،هاي آموزشی خود مدارس در برنامه     

 ي توانست برنامه شدند و هر مدرسه با توجه به استقالل مالی خویش می مستقل اداره می

در نگاه کالن، مذهب تشیع، . آموزشی خود را در چارچوب مذهب شیعه داشته باشند

 مانند فقه، نقش مهمی در تعیین متونی داشت که با مذهب ارتباط داشتند، در دروسی

شد که موافق با مذهب رسمی کشور بود و مدرس نیز   متونی تدریس می،حدیث و کالم

ترین نقش را در انتخاب   مهمبه عنوان رکن اساسی در تعلیم و تربیت این دوره معموًال

توانست متونی را که با   آزادي عمل نداشت و نمی گاهی ولی مدرس،متون درسی داشت

 از ها با تدریس کند و یا گاهی تدریس برخی از کت،قت ندارنداعتقادات شیعی مواف

علومی که در مدارس عصر صفوي تدریس . سوي واقف مدرسه ممنوع شده بود

 ستاره شناسی، حساب، هندسه، فن خطابت، اخالق، هیئت،": بودند از عبارت ند،شد می

  .)305: 1363الئاریوس، ("حقوق و طب
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١١  تأسیس مدارس و گسترش تشیع در عصر صفوی 

 در اقلیت قرار داشتند، اما اقلیتی فعال  قمريشتم و نهم هجري هي اگرچه شیعیان در سده

 شیعیان ساخته یا نوسازي شد که بیشتر شامل مزار ي تعداد زیادي از بناهاي ویژه. بودند

 افزایش  شواهدي هاست که از جمله هاي امامزادهعلماي بزرگ شیعه و سادات و آرامگاه

  .)1384:211الویري،  (گرایش عمومی به تشیع است

هنگامی که حکومت صفوي در ایران پاگرفت، شاه اسماعیل و طرفداران قزلباش او      

هیچ کدام از ماهیت حقیقی مذهب شیعه آگاهی کافی نداشتند و تشیع آنان علمی و 

هاي پیش روي حکومت پس از اعالم مذهب رسمی،  یکی از دشواري. فقاهتی نبود

ه امور شرعی مردم و تعلیم آنان براساس مذهب کمبود فقهاي نخبۀ شیعی براي رسیدگی ب

حکومت صفویه . دار این امور شوند رسمی و همچنین تربیت کسانی بود که بتوانند عهده

براي پشتیبانی از مذهب رسمی، عالوه بر حمایت از عالمان شیعه در ایران، از علماي 

 آمدن به ایران  براي، معروف به محقق کرکی"بن عبدالعالی علی" چون ، شیعیي نخبه

هرچند علماي شیعه از عراق و بحرین نیز به ایران آمدند، اما مهاجرت . دعوت کرد

 آن و هم از نظر تأثیري که در ي مل به ایران از نظر گستردگی دامنهعلماي جبل عا

البته . داد حکومت صفوي داشت، جریان اصلی مهاجرت به ایران را تشکیل می

هاي سنّی مذهب و شرایط مساعد   عثمانیي  علّت غلبه شام بهي هاي منطقه درگیري

 نقش مهمی در مهاجرت علماي شیعی به ایران ،مذهبی، سیاسی و اقتصادي دولت صفویه

  .)234/2: 1376شوشتري، (ایفا کرد

 مهاجر به ایران، علی بن ي ي فقهاي شیعه ترین و تأثیرگذارترین چهرهگمان مهم بی     

است که او را باید ) ق. هـ940م (به محقق ثانی و محقق کرکی عبدالعالی کرکی مشهور 

هاي محقق کرکی در  کامیابی. از پیشگامان مهاجرت علماي جبل عامل به ایران دانست

هاي حکومت صفوي و  با حمایت.  مهاجرت علماي دیگر را هموار کردي  زمینه،ایران

هاي علمی  گیري حوزه  با شکلمهاجرت برخی از علماي جبل عامل و سایر بالد به ایران و

و تربیت شاگردان برجسته در علوم دینی، مراکز علوم دینی و از آن جمله مدارس بر 
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علماي مهاجر بیش از هر چیزي . محوریت مذهب رسمی شیعه جانی تازه به خود گرفت

آنان در راستاي مرکزیت .)1401:451/3افندي، (به کار آموزش علوم دینی پرداختند

بدون تردید حضور علماي . نقش مهمی ایفا کردند،  فقه شیعهي فتن ایران در زمینهیا

علماي مهاجر براي .  در این دوره بود یکی از عوامل گسترش احداث مدارسمهاجر

تدریس به مدرسه نیاز داشتند و به همین منظور در این دوره تأسیس تعدادي از مدارس 

اي در هرات براي شیخ  براي محقق کرکی، مدرسهاي در قزوین  مدرسه. شود مشاهده می

.  شیخ لطف اهللا براي شیخ لطف اهللا بدین منظور ساخته شدي عزالدین حسین و مدرسه

ي   صفویه همچنان ادامه داشت و دورهروند حمایت از علوم دینی و علما تا پایان حکومت

ضعف و در نتیجه  انحطاط و ي وي با این که از منظر سیاسی دوره سلطان حسین صفشاه

آید، از منظر اهتمام به علوم دینی و توجه به وضعیت  سقوط حکومت صفوي به شمار می

: 1375مستوفی، (ي عصر صفوي است  اب و رونق مدارس از بهترین دورهعلما و طّل

115(.  

ي عصر صفوي   سه عنصر شاخص و جهت دهنده در جامعه،سیاست ، مذهب و اقتصاد     

ها، به دو هاي رایج در آن  نظر به نوع آموزش،ا و نهادهاي آموزشی راه  کانون.بودند

ها و  آموزي حرفه هایی که به طور سنتی به مهارتنخست آن: توان تقسیم کرد گروه می

ها بر داري در عملکرد آموزشی آن پرداختند و تغییرات حکومتی تأثیر معنی  میها شفل

هاي نظري را بر عهده داشتند و با هر  موزشهایی که آ  کانون،دیگر. گذاشت جاي نمی

 تأکید و تمرکز این بخش بر .شدند یر حاکمیتی دچار دگرگونی میتغییر سیاست و تغی

طی آن به فضاهاي آموزشی، آموزش دهندگان در  که بود،ها و نهادهاي آموزشی  کانون

  .شد تدریس و تنبیه توجه ي و نیز آموزش گیرندگان، مواد آموزش و شیوه

 تمایل به  تعلیم و تربیت،ي هاي حکومت صفویه در زمینه ترین سیاستیکی از مهم     

عالمان شیعه در این .  آثار مذهب شیعه بودي لیف، تدوین و ترجمهانتشار تشیع از طریق تأ

هاي محدثان و فقیهان پیش از خود،  هایی که از آنان شد و بر بنیاد تالش دوره با حمایت
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 علوم شیعی در وجوه گوناگون پرداختند و در این راه ي  گستردهي هبه تدوین و ترجم

. هاي شگرفی از خود نشان دادند تالش

 حکومت صفویه به دعوت از علما و دانشمندان دیگر که  این،آنچه قابل توجه است

لیف و ، باعث گردید متون قابل توجهی تأبالد ایران پرداخت و براي گسترش تشیع

سیس مساجد و مدارس همواره تی در اختیار مردم قرار گیرد و تأو به راحترجمه گردد 

سیس مدارس تأکه با توجه به این. شدند ترین مراکز آموزشی آن عصر محسوب میمهم

ترین مرکز آموزشی در این دوره و پشتیبان ایدئولوژیک حکومت صفوي، به عنوان مهم

هاي  مدارس زیادي با حمایت. ر داشتهمواره مورد توجه سالطین و خاندان صفویه قرا

شخص شاه، خاندان سلطنتی، درباریان، صاحب منصبان و افراد بانفوذ و خیر ساخته 

. شود در این دوره روند صعودي گسترش مدارس از نظر کمی و کیفی مشاهده می.شد

 مدارس و ن بسیاري به ساختي ، عالقهاین سلسلهحسین صفوي آخرین پادشاه سلطان شاه 

 عصر ي ترین مدرسه باشکوه. ساجد داشت و مبالغ هنگفتی در این زمینه هزینه کردم

) سلطانی( چهارباغ ي صفوي از نظر معماري، امکانات رفاهی و از نظر موقوفات، مدرسه

و طی مراسمی باشکوه هجري قمري 1122است که در اواخر حکومت صفویه و در سال 

 از جمله شخص ،سیاري از علما و بزرگان درباري ب،افتتاح شد که در مراسم افتتاح آن

  .)1352:560خاتون آبادي، ( حضور داشتند،شاه

 محکمی میان ي  رابطه،در عصر صفوي، به ویژه در شهرهاي بزرگی مانند اصفهان     

که بسیاري از مدرسان مدارس و مراکز فرهنگی و ساختار سیاسی وجود داشت، چنان

شدند و مناصب مهمی چون شیخ  ربار صفوي محسوب میمساجد بزرگ از نزدیکان د

 شیخ بهایی، میرداماد و ، این افرادي  در اختیار داشتند؛ از جمله غیرهاالسالمی، صدر و

  . توان نام برد می را، مدرس مدرسه چهار باغ،میرمحمدباقر خاتون آبادي

 آموزش در عهد صفوي به دو بخش آموزش مقدماتی که شامل مساجد     

 ي  در دوره.دیگرد  تقسیم میشد، و تحصیالت عالیه که شامل مدارس ،ها خانه ومکتب
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 مراکز :گردید  آموزش و مراکز آموزشی به دو دسته طبقه بندي میي  شیوه،صفویه

 و مراکز آموزشی عالی که در ، آموزش نیز در آن ابتدایی بودي آموزشی ابتدایی که شیوه

خواستند به مدارج عالی دست  نی که میمخاطباشد و آن دروس تخصصی تدریس می

 مسجدها مراکز ، در بیشتر شهرهاي اسالمی.دادند  تحصیل میي  در آن مراکز ادامه،یابند

  .)592 : 1380حتی، (مهم تعلیم بودند 

از آن جمله توان  بهترین مساجد این دوره توسط شاه عباس اول بنا شده است که می     

ي کم نظیري از  و مسجد امام اصفهان اشاره کرد که هر دو جلوهبه مسجد شیخ لطف اهللا 

 از ،آیند و آموزش در مسجد به عنوان یک پایگاه آموزشی اولیه هنر و زیبایی به شمار می

ضابطی،  (بود)  قران-پیامبر( منبع آموزشی همان بدو امر هم داراي معلم و هم داراي

1359 :16(.  

 خارج از مساجد مراکزي شکل  نقش آن در تربیت، در آموزش وبا توجه به اهمیت     

ها به عنوان مدرسه عمومی و ابتدایی  خانه مکتب. گرفت که آن را مکتب خانه نامیدند 

عاملی،  (، بود تعلیم اصول دین مخصوصًا،براي آشنا کردن کودکان با خواندن و نوشتن

تقابل و حداقل سواد مورد نیاز و شاگردان را براي زندگی و دادوستد و ارتباط م) 37: تا بی

 یعنی ، مدارس،براي نوع دیگراز سوي دیگر یک نظام پیش نیاز. نمودند تجهیز می

ها براي آموزش  خانه برخی از مکتب) 59 :1359نصر،(شدند   محسوب می،مدارس علمیه

 ترین جایگاه آموزش ها قدیمی خانه اي خواندن و نوشتن قرآن بود که این گونه مکتب پایه

 به ، قرآن و مقدمات دین اسالمي هاي آموزش دهنده خانه مکتب. در جهان اسالم بودند

ها بر پایه قرآن استوار بودو  خانه د و روش آموزشی در این مکتبنگرد آغاز اسالم باز می

  .آموزگاران نیز حافظان قرآن بودند 

 متفاوت ،شد هاي آموزشی ایران عصر صفوي تدریس می  که در کانونیمواد درسی     

ها عالوه بر خواندن و نوشتن قرآن ، نماز ، احکام دین، حساب ،  در مکتب خانه. بود

شد  صرف ، زبان عربی ، قرائت متون ادبی و تاریخی و رساالتی در منطق نیز تدریس می
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 از علوم شرعیه در مدارس مذهبی بر طبق شروط وقف گذار مواد درسی معینی که غالبًا

ي این امر  و انگیزه) 289 : 1398موسوي دهسرخی، (شد  تدریس می،کرد تجاوز نمی

 بنابراین فراگیري سایر علوم وجود ،کید بیش از حد حکومت بر امور مذهبی بودتأ

 موادي از قبیل حساب ، نجوم، الهیات و ،نداشت و در مدارس غیر مذهبی و منازل استادان

  . شد  تدریس میغیره

  و مشهد مدارس مهم اصفهان و شیراز 

 صفوي ي  و مدارس فراوانی در دورهعتبر علمی در مرکز ایران بودهاي م اصفهان از کانون

  : ند از ا در آن بنا گردید که از جمله عبارت

 ي ، مدرسه)عباسی( ناصري ي  اسفندیار بیک، مدرسهي  ذوالفقار، مدرسهي مدرسه     

 خواجه ي ، مدرسه ملّا عبداهللايمدرسه شفیعیه،ي  ساروتقی، مدرسهي  مدرسه،سلیمانیه

 الماسیه،ي مدرسه جده بزرگ و جده کوچک،ي  میرزاتقی، مدرسهي مدرسهمحرم،

  . نیم آوردي درسهم جاللیه،ي مدرسه،)حکیمیه( کاسه گران ي مدرسه

 به ، صفویه درخشش خاصی یافتي شیراز نیز یکی از شهرهایی است که در دوره     

 ي الم مدرسهین و مشهورترین مدارس شیراز و حتی جهان استرطوري که یکی از مهم

 صفویه نیز ي سیس شد و در دورهه نزدیک به روي کار آمدن صفویه تأ کبودمنصوریه 

  . فعالیت علمی خود را ادامه داد

 اهمیت علوم عقلی در مدارس آن است که دلیل آن را ،از ویژگی مدارس شیراز     

با ارزیابی . علیم و تعلم علوم عقلی در این شهر جستجو کرددار بودن ت توان در ریشه می

، نوشته یا کتابت شده  منصوریهي در مدارس شیراز، به ویژه در مدرسهعناوین متونی که 

اش، هیچ شهري در  شکوفاییي  ، به غیر از اصفهان در دورهتوان گفت ت میاست، به جرئ

 مال عبداهللا یزدي ،براي نمونه. از نبودعصر صفویه در تعلیم و تعلم علوم عقلی مانند شیر

 را در این مدرسه به تهذیب المنطق معروف خود بر ي ، حاشیهمنطقاستاد شیخ بهایی در 

  . ورد تحریر در آي رشته
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کرد و این در  در مدارس شیراز علوم ریاضی تدریس می) ق.هـ1116م (میرزا حکیم یزدي

.)216/6 :1403امین،  (شددریس نمیشرایطی بود که در بسیاري از مدارس این علم ت

توان به شرح می نقش پر اهمیتی داشتند، مدارس مهمی را که درعصر صفوي در شیراز

  :ذیل نام برد

 مقیمیه، ي ، مدرسهي خان ، مدرسه)میرزا علی اکبر( محبیه ي مدرسه منصوریه،ي مدرسه

  .غیره حکیم و ي مدرسه

ي تیموري آغاز شده   دوره رشد و شکوفایی آن ازمشهد از دیگر شهرهایی است که     

 در بزرگداشت هاي مذهبی حکومت صفوي ت با توجه به سیاس، صفویهي  در دوره.بود

  . رونق بیشتري یافت،ائمه

 ي ي تیموري تا پایان دوره ي زمانی دوره یشترین تعداد تأسیس مدارسی که در بازهب     

تعداد مدارس ساخته شده در .  صفوي استي وره، متعلق به دقاجار در مشهد ساخته شده

، اوج رونق و است و صفویه دوازده باب ،هاي تیموري چهار باب  حکومتي دوره

. ، است دوم این قرني  به ویژه نیمه،شکوفایی مدارس مشهد در قرن یازدهم هجري

ن است که در قرن دهم حتی گزارش  مدارس مشهد ایي  جالب توجه دربارهي نکته

 1021ا تاج که در سال  ملّي جز مدرسهرسه هم در منابع وجود ندارد و ب یک مدسیستأ

 ، مدارسی که در دوره صفویه در مشهد ساخته شدندي  همه، ساخته شدقمريهـجري

توان در  ، علت این امر را به احتمال فراوان میي دوم قرن یازدهم اند متعلق به نیمه

عالمان بزرگی . خراسان در قرن دهم جستجو کردهاي حاصل از حمالت ازبکان به  ناامنی

در مشهد ) ق.  هـ 1104م (و حّر عاملی ) ق. هـ1090م (باقر سبزواري  مانند ملّا محمد

کردند و طالبان علم از اطراف و اکناف براي تحصیل به این شهر روي  میتدریس

طالب در مشهد در قرن یازدهم از لحاظ کثرت دانشمندان، مدرسان و . آوردند  می

  .ردیف مراکز مهم شیعه قرار گرفت

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد  می، صفویهي  مدارس شهر مشهد در دورهي از جمله     
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١٧  تأسیس مدارس و گسترش تشیع در عصر صفوی 

 فاضل ي مدرسه میرزا جعفر،ي ، مدرسه)مالتاج( سیدمیرزا ي  پریزاد، مدرسهي مدرسه

، )سعدیه( پایین پا ي ، مدرسه)باقري( سمیعیه ي  عباسقلی خان، مدرسهي مدرسهخان،

  . خواجه رضواني ؛ مدرسه)حسنحاج( بهزادیه ي مدرسه

  مدارس و روند گسترش علوم دینیتأثیرات علمی و اجتماعی 

گیري نوینی   در این دوره جهت،تعلیم و تربیت که پایه و اساس هر تغییري در جامعه است

ثیر تشیع دوازده تأ، به شدت تحت خانه تا مدرسه  از مکتب، سطوح آني یافت و همه

 نقش ،ترین مرکز آموزشیدر این زمینه مدرسه به عنوان مهم. امامی قرار گرفت

مدارس شیعی بسیاري در این دوره تأسیس شد و مدارس اهل سنّت . تأثیرگذاري ایفا کرد

هاي مالی  ها مدارس شیعی با موقوفات و کمک، یا به جاي آنگردیدتا حد ممکن تعطیل 

توان مشاهده کرد که  با بررسی مدارس این دوره می. ان صفوي پدید آمدشاهان و بزرگ

. شود  غیرشیعی مشاهده نمیي  حتّی یک مدرسه،در هیچ یک از ادوار عصر صفوي

 ،عشري بود و واقفان و بانیان مدارس  دینی غالب در مدارس این دوره تشیع اثنیي اندیشه

 موضوع اتّفاق نظر داشتند که مدارس باید  بر سر این،به رغم اختالف در بعضی از مسائل

د، شرطی که بدون استثناء در مدارسی که در نمکانی براي آموزش تعالیم اثنی عشري باش

  . )44: 1382حاتمی، (شود  به وضوح دیده می،سیس شدند شهر تأاین سه

 در گسترش و ،عشري کید این چنین مدارس بر مذهب تشیع اثنی     بدیهی است که تأ

 پایبندي به ، شرط تعلیم و تعلّم در مدارس.کامل معارف شیعی بسیار تاثیرگذار بودت

عشري به وجود  شیع اثنیمذهب شیعه بود، امکانی که نخستین بار در ایران براي مذهب ت

  .)1388:37امانی یمینی، (آمده بود

 ي  از میانه که موجب شد، به ویژه فقه در مدارس،رونق تعلیم و تعلّم معارف شیعه     

عشري در عراق تحت الشعاع  هاي دینی مذهب تشیع اثنی حکومت صفویه کانون

 در این میان پایتخت حکومت صفویه یعنی .شکوفایی علوم دینی در ایران قرار گیرند

 ، در نتیجه، نقش مهمی داشتند؛اصفهان و شهرهاي مهم دیگر چون مشهد و شیراز
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1379جعفریان، ( دو قرن و نیم به ایران منتقل شدمرکزیت علمی و فقهی تشیع براي مدت

مدارس در این عصر از مؤثرترین و پایدارترین حامیان تشیع فقاهتی و مقابله با اهل . )814:

  .سنّت بودند

 ،ي شاه عباس اول  به ویژه پس از دوره،با رونق مذهب شیعه در مدارس این دوره     

هاي گوناگون دینی، خاصه در   دینی در حوزهتألیف، ترجمه و تدوین و استنساخ متون

 گسترش یافت و موجب تقویت میراث ، فقه و حدیث بر محوریت مذهب تشیعي حوزه

هاي متعددي از تدوین و استنساخ  منابع این دوره گزارش.  امامی شدي مکتوب شیعه

  دوم عصر صفوي بر اساسي  به ویژه در نیمه، دینی در مدارسهاي بابسیاري از کت

توان   می،ها باقی استبا بررسی متونی که نام و نشانی از آن. مذهب شیعه در دست داشت

 تعداد قابل توجهی از این .ها مربوط به عصر صفوي استبیشترین آنکه تشخیص داد 

ها باقی است و به نام آثار در مدارس این دوره تألیف یا کتابت شدند که بعضی از آن

 به چند مورد ،براي نمونه. م استنساخ کننده نیز اشاره شده استي محل تألیف و نا مدرسه

قمري، هجري 1072محمدبن مراد کشمیري در سال : ند ازا شود که عبارت اشاره می

، و حسن بن علی بن محمد قهپایی،»شفیعیه «ي  شیخ طوسی را در مدرسهتهذیب االحکام

. اصفهان استنساخ کردند» ي ریهجعف «ي  را هنگام اشتغال در مدرسهمن الیحضره الفقیه

 از ابن بابویه را اصول و فروع دین و کتاب ،عاملی  ابن قاسم حسینیعشري اثنیي رساله

 اصفهان کتابت ي  مبارکیهي  در مدرسهمريقهجري 1105محمد شفیع استرآبادي در سال 

ي رسه خود را زمانی تألیف کرد که در مدهاي بامحمد زمان تبریزي بسیاري از کت. کرد

  .)17: 1373تبریزي، ( سکونت داشت"شیخ لطف اهللا"

مطالب . مراکز تولید و نشر کتاب بودندي  مدارس در عصر صفویه به مثابه،در حقیقت     

اي که به  این نکته به ویژه در دوره.عشري بودند استنساخ شده معموًال متون مذهب اثنی

 زیرا، در این ، شایان توجه است،ددالیل مختلف صنعت چاپ در ایران رونق نیافته بو

 فراوانی در بر داشت و ي دوره تکثیر متون فقط از طریق نسخه برداري میسر بود و هزینه
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ن براي خرید متون بیشتر طالب از بضاعت مالی خوبی برخوردار نبودند و مقرري آنا

از طالب  حتّی بعضی .کردند ون درسی را خود استنساخ می بنابراین متدرسی کافی نبود؛

 "ي مثل نعمت اهللا جزایري در مدرسه. کردند نیز از طریق استنساخ کسب درآمد می

این امر یکی از عوامل . کرد هایش را از این طریق تأمین می  که هزینه" شیرازي منصوریه

هاي   زیرا نسخه،مهم و تأثیرگذار در گسترش متون دینی مذهب تشیع در این دوره بود

برخی از محقّقان نیز بر این باورند . عشري بودند  متون مذهب اثنیاستنساخ شده معموًال

مدارس، بیشترین آثار دینی تشیع در  به ویژه ، صفویه، در مراکز علمی ایراني که در دوره

 دوم ي  اول عصر صفویه با نیمهي اگر نیمه. )20: جعفریان، همان(یف و استنساخ شد تأل

 ، به ویژه در آخرین قرن حکومت صفویه، صرفاً دینیآن مقایسه شود، افزایش حجم متون

 که به تعلیم و تعلّم علوم عقلی "منصوریه"اي مثل  حتی در مدرسه. کامًال نمایان است

  .  این روند محسوس است،شهرت داشت

 ي ، با ستایش از دوره، از علماي پس از عصر صفويمحافل المومنیني کتاب       نویسنده

 ي مدرسه" و به طور مشخص ، شاه سلطان حسین صفويي ه به ویژه دور،صفویه

 ي  در هیچ دوره،ی که در این دوره نوشته شدهی دینهاي با، معتقد است که کت"سلطانی

این امر نقش مهمی در عمومی . )107 : 1379حسینی عاملی،(دیگري نوشته نشده است

 زیرا کسانی ،همی داشتندمدارس در این زمینه تأثیر م. کردن علوم دینی براي مردم داشت

 معموًال از مدرسان و تربیت یافتگان مدارس این دوره ،دادند ها را انجام می که این ترجمه

 شیخ بهایی از مدرسان مشهور اصفهان در ي  نوشتهجامع عباسی، کتاب براي نمونه. بودند

  .  شاه عباس، در احکام دینی و به زبان فارسی استي دوره

ها و مکاتب مختلف فکري و علمی و در   ظهور و رواج گرایشي ورهعصر صفویه د     

 1033م (گري بود که در این دوره با ملّامحمدامین استرآبادي   گرایش اخباري،رأس آن

 اول عصر ي  اصولیانی قرار گرفت که در نیمهي احیا شد و در تقابل با اندیشه) ق.هـ

 دوم ي خباري گري به تدریج در نیمهجریان ا. صفوي بر مراکز آموزشی چیرگی داشتند
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عصر صفویه رشد کرد و در اواخر حکومت صفویه به اوج رونق و قدرت خود دست 

ترین نهاد مدرسه به عنوان مهم.یافت و از حمایت حکومت صفویه نیز برخوردار گردید

ه  ب،برخی مدارس عصر صفویه.  تأثیر مهمی در ترویج و رشد این اندیشه است،آموزشی

 به ترویج آن از طریق مدرسه ،ویژه مدارسی که بانیانش از هواداران این اندیشه بودند

پرداختند و در گسترش این اندیشه نقش مهمی ایفا کردند، هر چند بعضی از مدارس 

 این مدارس ي هاي اصولیان و علوم حکمی بودند که از جمله همچنان مروج اندیشه

 در " بزرگ و کوچکي ي جده مدرسه" یا ،یراز در ش" خاني مدرسه"توان به  می

 اخباري همچنان محل تعلیم و ي اصفهان اشاره کرد که در دوره قدرت و نفوذ اندیشه

 شیراز نقش بسیار " خاني مدرسه"هاي اصولی و علوم عقلی بود، که البته  تعلّم اندیشه

خان، حاکم  رحمت امام قلیي تري داشت و فیلسوفی چون ملّاصدرا در سایه پررنگ

  .  کرسی تدریس این مدرسه را برعهده داشت،شیراز

 با استناد مدرسهترین عاملی بود که اداره کنندگان  مدرسه مهمي نامه بدون تردید وقف     

نهاد وقف، کنترل . هاي علمی حمایت کنند یا مانع آن شوند توانستند از اندیشه به آن می

هاي مورد نظرش را از  توانست ایده هر واقفی میمادي مدارس را در اختیار داشت، زیرا 

 به هر سمت و سویی که تمایل هاي آموزشی مدرسه حاکم کند و این طریق در برنامه

هاي خاص حکومت صفوي، سوق   البته در چارچوب مذهب شیعه و محدودیتداشت،

  . دهد

فی حق کرد که واقف از نظر شرعی و عر سازمان اداري و مالی مدارس مشخص می     

توانست تدابیري اتخاذ کند تا  دارد براي مدرسه شرط تعیین کند و در صورت تمایل می

خوانی داشته باشند، هاي او هم اندیشهکسانی در آنجا به تحصیل و تدریس بپردازند که با 

توانست تدریس بعضی از کتب را ممنوع اعالم کند یا تدریس متون  به طوري که می

یس در مدرسه قرار دهد، چنانچه از شروطی که در وقف نامۀ خاصی را جزو شروط تدر

ها به آن مدرسه تعلق  شد، دیگر کمکی در هزینه مدرسه ذکر شده بود پیروي نمی
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 ي بنابراین مسئوالن مدرسه و طلّاب ملزم به رعایت آن بودند، در نتیجه. گرفت نمی

ر نیمه اول حکومت چنین مدارسی د. یافت  مورد نظر واقف مدرسه رواج میي اندیشه

گیري اخباریان در بعضی از مدارس به ترویج این  شود، اما با اوج صفویه مشاهده نمی

اي از کتب و مواد درسی ممنوع  جریان فکري توجه شد و از این رو تعلیم و تعلّم پاره

از »شیخ علی خان زنگنه «ي و مدرسه» سلطانی «ي ، مدرسه»مریم بیگم «ي مدرسه. گردید

مریم بیگم از . ها تعلیم و تعلّم علوم عقلی ممنوع شده مدارس بودند که در آنگوناین

 پیروي کرد و ،کسانی بود که از نظریات محمدباقر مجلسی، اخباري مشهور عصر صفوي

احمدي، (احتماًال تعصب شدید او در ممنوعیت علوم عقلی از همین امر ناشی شده است

1390: 56(.  

 مدرسه سخنی از محدودیت مواد درسی یا ممنوعیت تدریس ي نامهالبته اگر در وقف     

 یعنی ،مسئوالن مدرسه) ه استکه در بیشتر موارد نیز چنین بود(علمی به میان نیامده بود 

توانستند شرایط مورد نظر خود را در مدرسه اعمال کنند،   می،متولی و مدرس اول مدرسه

ضور مدرسانی چون آقاحسین  که با ح" کوچک و بزرگي  جدهي مدرسه"مثل 

که از ) ق. هـ1125م (و فرزندش آقاجمال خوانساري ) ق. هـ1098م (خوانساري 

طرفداران علوم عقلی بودند، سبب رونق تعلیم و تعلّم علوم عقلی در کنار علوم دینی در 

عقلی در کنار علوم دینی این مدرسه شدند و به تعداد زیادي از طالب به آموزش علوم 

 قزوین را مثال زد که با حضور "ي التفاتیه مدرسه"توان   در مقابل نیز می.ندپرداخت

 ،و برادرش محمدباقربن نمازي قزوینی) ق.هـ1089م (مدرسانی همچون ملّاخلیل قزوینی 

 اخباري، طالب بسیاري بر اساس مسلک اخباري تربیت ي از حامیان سرسخت اندیشه

توان رفیع الدین محمدبن فتح اهللا قزوینی  ینی می شاگردان ملّاخلیل قزوي از جمله. شدند

هاي استادش  را نام برد که در شهر قزوین به عنوان واعظ تعیین شد و به ترویج اندیشه

  .پرداخت
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هاي علمی  توانستند نقش مهمی در ترویج گرایش  واقفان و مسئوالن مدارس می،بنابراین

توانست مقرري  ت خوبی برخوردار بود و میداشته باشند، به ویژه اگر مدرسه از امکانا

  والضالین هدایتهب االسالم در کتا قلی جدید هاي علی از گفته. مناسبی به طالب بپردازد

هاي  توان اهمیت مدارس را در ترویج و یا ممانعت از گسترش جریان  میالمؤمنین تقویه

 اخباري بود و ي ندیشهمسلمان و از حامیان سرسخت ا قلی نو علی. علمی و فکري دریافت

 طلّاب باید به ،به نظر او. اشتیاق بسیاري به گسترش علم حدیث و اخبار امامان شیعه داشت

 به هر صورتی  بپردازند و تدریس علوم حکمی، به ویژه علم حدیث،تحصیل علوم دینی

ر افکا بطالن ،دهد  او در کتابش تالش کرد با دالیلی که ارائه می.در مدارس ممنوع شود

 نشان دهد و توجه آنان را ، و به ویژه طلّاب، را به مردمها بودن آنکننده فالسفه و گمراه 

گردان سازد دینان روي به علم حدیث معطوف کند و از اهل فلسفه و به تعبیر او بی

 بانیان و هدایه الضالین و تقویه المومنیناو در بخشی از کتاب . )85 :1374جدیداالسالم، (

کنند تا اهل فلسفه  دهد که چرا تدابیري اتخاذ نمی دارس را مورد انتقاد قرار میمسئوالن م

 یا آن که کاري کنند که اینان از مدرسه اخراج شوند و به ،نتوانند به مدرسه وارد شوند

جاي آنان طالبان علم حدیث و امامان اخباري شیعه در مدرسه جاي گیرند تا بدین وسیله 

  : نویسد باره می او در این.  یابدرعلم حدیث بیشتر انتشا

اند از براي ثواب  مبلغ خطیري را که به هزار زحمت بهم رسانیده] بانیان مدرسه[آنان «    

دهند تا علماء پیدا شوند و شیعیان را به  سازند، وقف براي آن قرار می آخرت، مدرسه می

گویم  اند؟ من نمی مردم را به کدام علم مشغول کرده] اما[دین حضرت آگاه گردانند 

گویم که اگر اهل علم حدیث و دینداران را در  مدرسه بنا کردن خوب نیست، این را می

شناسند  دینان چند که به غیر از افالطون و ارسطو کسی دیگر را نمی آن بنشانند و بی

»ز حسنه اصل بناي مدرسه خواهد بوداش زیاده ا اخراج کنند و راه ندهند، حسنه

  .)جا همان(
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 است  بودهقلی از نشاندن اهل حدیث و اخراج اهل فلسفه این رسد مقصود علی به نظر می

. نامه ذکر کنند که این مهم برآورده شود که واقفان و بانیان مدارس شروطی را در وقف

ثیر ي تأ قلی براي نشر حدیث و دشمنی با فلسفه از طریق مدارس نشان دهنده سعی علی

 ي  این امر در چند مدرسه. بوده است گرایش فکري و علمیي شاعه اي مدارس در زمینه

 اخباري ي  عمل پوشید و اندیشهي ه جام"ي سلطانی مدرسه" از جمله ،مهم عصر صفوي

توان اهتمام بیشتر   به روشنی می، دوم حکومت صفويي در نیمه. در آن غالب گردید

 را در رشد این مسلک ثیرشدیث و مسلک اخباري و به تبع آن تأمدارس به علم ح

توان با ارزیابی آثاري دریافت که در مدارس این دوره  این تأثیر را می. مشاهده کرد

 گونه آثار،  ایني  با مقایسه.شد ي طلّاب در مدارس استنساخ می تدریس، تألیف یا به وسیله

 توان توجه شود که می  اول و دوم عصر صفوي مشاهده میي تفاوت معناداري بین نیمه

جه به علوم عقلی را استنباط گري و در مقابل کاهش تو  اخباريي مدارس را به اندیشه

  .  این روند تا پایان عصر صفویه سیر صعودي داشت.کرد

 دو شهر اصفهان و مشهد از این منظر اهمیت بسیاري ،در میان سه شهر مورد بررسی     

اند، گسترش روزافزون  تابت شده نوع متونی که در مدارس این دوره تألیف یا ک.دارند

روند گسترش این جریان به . دهد  نشان می، به ویژه در مدارس مشهد،این گرایش را

 ولی ،شود گري مشاهده می  در شیراز نیز جریان توجه مدارس به اخباري.شدت مشهد نبود

 ي مدرسه" مدارس آن مثل ،دار بودن علوم عقلی در این شهر  به دلیل ریشه،رسد به نظر می

 همچنان به علوم عقلی اهتمام بسیاري داشتند که در شهرهاي دیگر در ،"خان شیراز

 در هیچ یک از مدارس این شهر .شود گري کمتر مشاهده می ي اخباري  غلبهي دوره

هاي  در این دوره کسانی که با سیاست. ه استممنوعیت تدریس علوم عقلی مشاهده نشد

 به ویژه مدارسی که تحت نفوذ شاهان صفوي اداره ،حاکم بر مدارس هماهنگ نبودند

دست آوردن مناصب ه  گاهی از ب؛ مجاز به تدریس در این مدارس نبودندشد،می

این افراد است که به علّت از  نمونه یک،فاضل هندي. شدند حکومتی نیز محروم می
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کومتی از برخی مناصب ح) عج(اعتقاد به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت امام زمان 

توان نتیجه گرفت که   می،از مطالبی که گفته شد.)30 :1416فاضل هندي،(دور ماند

ي هاي واقفان و مسئوالن مدرسه در رواج گرایش فکر مدارس بنا به نظرات و دیدگاه

هاي  که مشاهده گردید، مدارس بسیاري در دهه چنان.مورد نظر آنان تأثیرگذار بودند

  . ر گسترش مکتب اخباري نقش بسیار مؤثري ایفا کردندپایانی عصر صفویه د

نهاد وقف پشتیبان مالی مدارس در عصر صفویه بود و بر مدارس نظارت عالی داشت      

 بهو به دلیل حاکمیت فضاي دینی بر واقفان مدارس و داشتن حق تعیین شروط، مدارس 

 حتّی .دت بیشتري یافتواخر عصر صفویه شاین جریان در ا. انحصار علوم دینی درآمد

کسانی که خود از عالمان علوم غیردینی بودند، هنگام وقف مدرسه به علوم غیردینی 

 از طبیبان بنام ، حکیم الملک اردستانی،" کاسه گراني مدرسه"واقف . کردند توجه نمی

ي  بقراط زمان یاد شده است، اما او در وقف نامهعنوان است و از او با  بودهاین دوره

 او حتی از .، به آموزش علم طب نداشتاي هر چند کوتاه  اشاره،اي که بنا کرد مدرسه

ها به کسانی  متولی مدرسه خواست هنگام واگذاري حجره به طلّاب دقّت کند، حجره

واگذار شود که قصد تحصیل علوم دینی دارند و مواظبت کند طالب به غیر از تحصیل 

  .)136 :1387اشکوري، (ند م دینی به علوم دیگر مشغول نشوعلو

 عصر صفوي دانست، زیرا ي توان متأثر از فضاي خاص مذهبی جامعه این امر را می     

 صفویه علوم غیردینی از جایگاه با ارزشی در مدارس و جامعه برخوردار نبود و حکومت

لومی  اگر در مدرسه به ع، گویا از نظر واقفان و بانیان مدارس.کرد نیز از آن حمایت نمی

 لذا سبب ؛شود ها دچار شبهه می کسب ثواب اخروي آن،غیر از علوم دینی پرداخته شود

نکنند و حتّی توجه  علوم غیر دینی را فرو گذارند و به تعلیم و تعلّم آن در مدرسه شد که

 ،ترین مرکز نهاد آموزشپر واضح است این نگاه منفی در مهم. در مواردي مانع آن شوند

 توجه و ،بنابراین.  شگرف گذارديتوانست در افول علوم غیردینی تأثیر،یعنی مدرسه

گري، گرچه   اخباريي  غلبهي ه ویژه در دورهببود، تمرکز مدارس این دوره صرفًا دینی 
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 ، گردید و بر حجم آثار دینی افزود، به ویژه حدیث،سبب گسترش علوم دینیاین جریان 

که بعضی از علماي  چنانیشتر علوم دیگر بود؛ت و آن رکود بپیامد منفی نیز دربرداش

 پرداختن به علومی مثل ریاضی را غیر از استفاده از آن براي شناخت قبله و ،اخباري

 در این میان ،البته.دانستند که عمر را نباید صرف آن کرد  میامورياوقات نماز، از جمله 

فق نبودند و زبان به گالیه و انتقاد  رایج زمان خود مواي عالمانی نیز بودند که با این اندیشه

مثًال میرفندرسکی از آنان که تعلیم علومی مثل طب و نجوم را منع . گشودند می

درست . )52:تا میرفندرسکی، بی( را عالم نمایان جاهل نامید  و آناننمود انتقاد ،کردند می

یز مشاهده  اما در تاریخ مدارس قبل از صفویه ن،است که اصل بناي مدارس، دین است

 به ویژه حکمت ، به علوم غیر دینی،شود که بعضی از مدارس در کنار علوم صرفاً دینی می

کردند، از آنجا که در عصر صفویه مرکزي براي تعلیم علوم   توجه می،و فلسفه و نجوم

شود   وجود نداشت، این کاستی بیشتر در مدارس احساس می، مثل طب و نجوم،غیردینی

رفت، اما   اروپا به سوي ترقّی و آموزش علوم مختلف پیش می،صفویهو مقارن با عصر 

  .جز چند استثناء در همان تعالیم ساده و سنتی مذهبی باقی ماند، بمدارس ایران

 در  به بعد،قمريهجري  یازدهم ي  دوم سدهي  به ویژه از نیمه، صفویهي در دوره     

اما پس از این تاریخ در .  مقابله شدي  مخصوصَا فلسفه،برخی از مدارس با علوم غیردینی

 را ، به ویژه فلسفه، علوم غیردینیي با  گرایش به مقابله، برخی از مدارسي نامه وقف

 شیخ علی خان ي مدرسه"ي نامه  در وقف،براي نمونه. به وضوح مشاهده کردتوان  می

ات آن  به علوم دینی و مقدم، و طلّابان مدرس که، واقف شرط کرده است"زنگنه

 در غیر این ، مشغول نشوند؛ مگر براي نقض و ابطال آن،بپردازند و به علوم حکمی

: امانی یمینی، همان ( طلبه قطع و از مدرسه اخراج شوند باید مقرري مدرس و،صورت

983(.  

 ي  چگونگی انتقال اعتقادات و باورهاي مذهبی ایران در دورهي سخن گفتن درباره     

اما . توان به دقت، میزان تأثیرات عوامل مختلف را شناسایی کرد  نمیصفویه آسان نیست و
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چه صفویان و ساختار دینی وابسته رهاي دینی پیش از صفویه با آن باو کهباید درنظر داشت

 ، پیش از صفویهي در سطوح اجتماعی، جامعه.هایی داشت دادند، تفاوت به آن ارائه می

هاي فقهی دیگري تنظیم کرده  ود را بر بنیاد آموزهزندگی اجتماعی و حتّی سیاسی خ

هاي فقهاي دوازده امامی در  هاي نو برخاسته از استنباط  آموزه،اما در عصر صفوي. بودند

هاي مختلف زندگی اجتماعی شکل گرفت و عناصر فرهنگی شیعی فرصت و امکان  زمینه

 صرف نظر از این که ،ه امامینظام اجتماعی برقرار شده براساس تشیع دوازد. ظهور یافتند

ردم ایران را  م،هاي اصیل شیعی و تعالیم امامان شیعه هماهنگی داشت تا چه اندازه با آموزه

 دوازده ي اي براي کسانی که بر مذهب شیعه  این چرخش اندیشه.تحت تأثیر قرار داد

 شیعی به  و همچنین تبدیل شدت اقلیت، یا از آن آگاهی کافی نداشتند،امامی نبودند

سسات تعلیمیِ نهاد آموزش نقش مهمی در  تحت تأثیر عواملی قرار داشت که مؤاکثریت،

ترین مرکز آموزش در روزگار  مدارس به عنوان مهم،گمان  بی.نددهی آن داشت جهت

 ،هاي حکومت صفوي و دیگر اقشار با نفوذ جامعه برخوردار بودند صفوي که از حمایت

داشتند و دستیابی به هدف گسترش و تعمیق فرهنگ تشیع را در نقش مهمی در این زمینه 

  .کردند ایران آسان می

هاي دیگر آن، گسترش و   صرف نظر از انگیزه،سیس مدارسترین اهداف تأ یکی از مهم     

هاي به جا مانده از مدارس این دوره به  نامه  این هدف در وقف.تثبیت مذهب تشیع بود

 به ویژه در ،ترین ابزارهاي گسترش تشیع در جامعهیکی از مهم.روشنی قابل مشاهده است

 آثار ي  انتشار این مذهب از طریق تألیف و ترجمه،هاي مردم در عصر صفویه میان توده

 به زبان فارسی بود که از حمایت شاهان صفوي نیز شرح حال ائمه و احادیث، مثل دینی

ه فارسی ترجمه شد که هدف اصلی هاي بسیاري ب در این دوره کتاب. برخوردار بود

در میان آثاري که به فارسی . بین مردم بوددر  مذهب تشیع ي ها اشاعهبسیاري از آن

توان به  ر است که از آن جمله می آثار مربوط به امامان شیعه بسیار چشمگی،ترجمه شد
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ر شرح اشاره کرد که اثري ارزشمند د) ق.هـ 692م ( اربلیکشف العمه فی معرفه االئمه

  . حکومت شاه طهماسب سه بار ترجمه شدي  این کتاب فقط در دوره.حال ائمه است

 آیاتی را که مرتبط با امامت ائمه ، از علماي عصر صفویه،حیدربن محمد خوانساري     

اي از مسائل علم کالم، اصول دین، اخبار و   او همچنین پاره.، به فارسی شرح دادبود

 به زبان فارسی ترجمه کرد،کند  عبادت و کارهاي نیک تشویق میاحادیثی که مردم را به

ي  ها معموًال به وسیله  شایان توجه این است که این ترجمهي  نکته.)256: همان، افندي(

کسانی صورت گرفته است که خود از تعلیم یافتگان مدارس یا از کسانی بودند که به 

 ملّاخلیل قزوینی، شاگرد شیخ بهایی و از ، نمونه براي.لیم و تربیت طلّاب اشتغال داشتندتع

کرد و   تدریس می" عبدالعظیمي مدرسه"مدرسان معروف عهد صفوي است که در 

 را به دستور شاه عباس دوم به فارسی ترجمه کرد و شاه دلیل این اصول کافیکتاب 

1383وینی،وحید قز (کند ودن بیشتر مردم ایران ذکر میدرخواست خود را فارسی زبان ب

ارسی نگاران عصر ترین ف از مهم، شاگرد محقّق کرکی،اي بن حسن زواره  علی.)184:

ریاض صاحب کتاب . ت به فارسی تألیف و ترجمه کرده اسي بسیارصفوي است و آثار

 و اي تفسیر زوارهتوان به  جمله میاي را فهرست کرده است که از آن   آثار زوارهالعلماء

اهللا کاشانی   ملّا فتح، همچنین.) 393: افندي، همان(به فارسی اشاره کرد ح نهج البالغهشر

ترین مترجمان عصر صفوي آثار بسیاري به فارسی ترجمه کرد که از از مهم) ق. هـ988(

 و همچنین تفسیري به زبان االحتجاجي کتاب  شدهفارسی، کشف االحتیاجآن جمله 

  . فارسی است

 که ،مدباقر مجلسی از مدرسان بزرگ اواخر عصر صفویهتقی مجلسی و مح محمد     

نثري در به شاگردان بسیاري را نیز تربیت کردند، متون دینی بسیاري را به فارسی و 

من ي  محمدتقی مجلسی هدفش را از ترجمه.  مردم ترجمه کردندي  فهم تودهي حوزه

ه فهمیدن زبان عربی نیستند، کند که بسیاري از مردم قادر ب  چنین ذکر می،الیحضره الفقیه

بنابراین او این کتاب را به فارسی و به زبانی ساده و قابل فهم براي مردم ترجمه کرد تا 
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، )ق. هـ1120م (هادي مازندرانی  ملّا. )18:تا  مجلسی، بی (مند شوند بتوانند از آن بهره

که آثار خود این به علّت ،ي دختري محمدتقی مجلسی هصالح مازندرانی، نو فرزند محمد

  . به مترجم شهرت یافت،نوشت را به زبان فارسی می

 حجم باالي آثار در موضوع امامت است که از ،از نکات قابل توجه در آثار فارسی     

 از معاصران شیخ حرّ ، منصور قزوینیبن شاه  عبداهللاي"غدیریه"توان به  آن جمله می

  . اصغربن محمدبن یوسف اشاره کرد از علی سفینه النجاه در امامت، و عاملی

جریان فارسی نویسی آثار دینی که نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی و عقیدتی به      

 مردم داشت، همچنان تا پایان حکومت صفویه ادامه یافت و حتی روند صعودي ي عامه

د  چن، از شاگردان جمال خوانساري، محمدتقی طبرسی، براي نمونه.به خود گرفتنیز 

آقابزرگ (ان حسین صفوي به فارسی ترجمه کرد کتاب دعا را به دستور شاه سلط

 کتب به ي که نشان از اهمیت دادن این حکومت به تألیف و ترجمه) 122 :1372طهرانی، 

 و بیانگر توجه علماء و دانشمندان به اختصاص دادن این موضوع که باید ،فارسی است

م باشد، با عزم راسخ خود میراثی با ارزش براي نسل هاي در دسترس مردم قابل فهکتاب

  .هاي آینده به جا گذاشتند

  نتیجه گیري

 ایران که تا پیش از ظهور صفویان از ي توان بیان کرد که جامعه  می،به عنوان حاصل بحث

 در طول حدود دویست و سی و پنج سال حکومت ،گرا داشت اي سنی نظر مذهبی چهره

اي با اکثریت شیعه   در اواخر این دوره به جامعه،ندي تدریجی پس از طی فرای،صفوي

  .مذهب تحول یافته بود

تعلیم و تربیت در جوامع بشري نقش مهمی دارد و همواره با سایر نهادها در تعامل      

اي است و عمالً  هاي بارز فرهنگ و تمدن در هر دوره نظام آموزش از شاخصه. است

عصر .  امکان پذیر نیست،دون بررسی تعلیم و تربیت آن تاریخی هر کشور بي مطالعه

هاي   از دوره،صفویه به دلیل رسمیت بخشیدن به تشیع و تشکیل حکومت شیعی در ایران
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 شیعیان بیشتر به صورت اقلیت در ،پیش از صفویه. آید  به شمار میاین کشورمهم تاریخ 

ه با استفاده از حکومت صفوی. کردند هاي اهل سنت زندگی می جوامع و حکومت

هاي حکومت شیعی خود را در سراسر ایران بگستراند  ابزارهاي گوناگون تالش کرد پایه

این دوره ترین ابزارهاي یکی از مهم. انی را به سوي مذهب شیعه سوق دهد ایري و جامعه

سیس مدارس با محوریت ، تأ ایراني  فرهنگ شیعی در جامعهي براي ترویج و توسعه

  . ودعلوم شیعی ب

 تغییراتی یافت و ، از مذهب رسمی کشورمتأثر، اهداف تعلیم و تربیت،بنابراین     

.  سطوح تعلیم و تربیت اولویت پیدا کردي  در همه، تشیعي  نظام آموزشی بر پایهي توسعه

ترین نهاد آموزشی   و به طور خاص مدرسه به عنوان مهم، بررسی تعلیم و تربیت،از این رو

  . بسیار با اهمیت است،در عصر صفویه

 ي مجموع تکاپوهایی که در مراکز علمی ایران پس از اواسط عصر صفویه در زمینه     

طالب .معارف شیعی صورت گرفت، ایران را به یکی از کانون هاي تشیع تبدیل کرد

 نقش هایی را در ارتباط با ساختار دینی در شکل ، پس از تحصیل علوم دینیمعموالً

م حدود (سن سالم گیالنی  ملّا ح،براي نمونه. گرفتند ر دیوانی بر عهده میدیوانی و غی

 پس از تحصیل در مدارس اصفهان و بهره بردن از مدرسانی چون محقق ،)ق. هـ1106

 به شیخ ، و طی نمودن مدارج ترقی،خوانساري ، محقق سبزواري، محمد تقی مجلسی

 از اهل مدرسه نیز به مناصبی غیر البته کسانی. االسالمی زادگاهش گیالن منصوب شد

 1041م (مد هادي معین الدین  مانند مح؛ دست یافتند، مثل وزارت،مرتبط با ساختار دینی

 از دانشمندان و عالمان شیعه مذهب مه بیانگر استقبال پادشاهان صفويها ه این.)ق.هـ

  .باشدمی
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کبر شهابی، ا، تصحیح علی رساله صفاعیه،]تا بی[. میرفندرسکی، ابوالقاسم.28

.تهران، فرهنگ خراسان

تهران،  احمد آرام، ي ، ترجمهعلم و تمدن در اسالم،1359. نصر، سیدحسین.29

.خوارزمی

، تصحیح تاریخ جهان آراي عباسی،1383. وحید قزوینی، میرزا محمدطاهر.30

و مطالعات پژوهشگاه علوم انسانی  تهران، سید سعید میرمحمد صادق تهرانی،

.فرهنگی
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