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چکیده
پس از رسمی شدن تشیّع در ایران عصر صفویه« ،مدرسهه» بهه مم تهری مرزهن امه د
آموزش در خدمت ای مذهب رسمی بدل گردید ،ام پرسش ای است زهه چنهی امه د
آموزشی در علوم دینی وغیردینی آن روزگ ر چهه تهثییر گهذارد بهر پ یهه بررسهیه
صورت گرفته در ای ب ره ،تک پوه علمی مدارس از عوامل تثییرگذار در گسترش علوم
دینی و مرزنیت ی فت فقه شیعه در ایران از می اهه عصر صفو بوده است .مهدارس
معطوف به دیدگ ه واقه و مهدیران آامه  ،در رواج اادیشههه علمهی بههویژه اادیشهه
اخب ر  ،در رو داده علمی ایمه دوم عصر صفو بسی ر مؤیر بوداد .ه چنی تثزیهد
بسی ر مدارس بر علوم دینی ،سبب افول برخی ازعلوم غیر دینی شد.

طرح مسئله

برپایی حکومت صفوی در ایران (اوایل سـده دهـم هرـری) ،از رویدادهـای مهـم
تاریخ این کشور است .پس از صفویه ،تشیّع دوازدهامامی در ایران رسمی شد؛ کاری که
پیش از آن هیچیک از حکومتهای شیعه ،نتوانسـته بودنـد آن را جامـه عمـل بووشـند.
رسمی شدن تشیّع و پشتیبانی فراگیر حکومت از آن ،زمینهای تازه برای رشد و بالندگی
این مذهب فراهم آورد .تعلیم و تربیت نیز در چنین بستر آمادهای ،به شیعه معطوف شد
و راه را برای رشد و شکوفایی معارف شیعی در ایران همـوار کـرد؛ چنـانکـه مـدار
بسیاری در این دوره با پشتیبانی شاه ،خاندان سـلطنتی ،صاحبمنصـبان و رروتمنـدان
خیّر ،پیدا شدند و روند رشـدیابندهای را در آن روزگـار گذراندنـد .بـه گفتـه شـاردن،
کمابیش پنراه مدرسه1در دوره حکومت شاه سلیمان (حک 1105-1077ق) در اصفهان
مطلوب و نامطلوب مدار

را در علوم دینی و غیر دینی آن روزگار بررسی کند.

مرکزیت تشیّع فقاهتی در ایران
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

پس از اینکه مذهب تشیّع در عصر صفوی رسمی شد ،ناگزیر بنیاد اعتقادی و فقهـی
آن میبایست در چـارچوبی مکتبـی بـا پشـتوانه کالمـی و فقهـی اسـتوار و آموزههـای
عقیدتیاش ،تبیین و تفهیم میشد .افزون بر این ،حاکمان صفوی میبایست جامعه را بر
پایه قانون شرع و فقه شیعی و قانون قضایی و حکومتی آن اداره میکردند و این کار به
برخورداری از قواعد و قانونهای فقهی مدّون مسبوق بود .قواعد فقهـی شـیعه را فقهـا
استنباط میکردند؛ اما عالمان شیعهایران بیشتر به علوم عقلی میپرداختند تـا بـه علـوم
شرعی؛ یعنی بیشتر حکیم بودند نه فقیه .این ویژگی بـر ارـر حاکمیـت عقـلگرایی بـر
مراکز علمی ایران و مدار
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پایتخت صفویه پدید آمده بوده است (شاردن .)170 ،این نوشتار میکوشد که تأریرهـای

پیش از صفویه پدید آمده بود .ایـن مـاجرا تـا سـده دهـم

هرری؛ یعنی دوره تشکیل و تثبیت دولت صفویه دنبال شد و عالمانی مانند صـدرالدین
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 .1مدرسه در عصر صفویه مهمترین مرکز نهاد آموزش و مقطع آموزش عالی آن دوره ،به شمار میآمد.
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دشتکی و شاگردانش همچـون مصـلا الـدین (ری(م 979ق) و میـرزا جـان شـیرازی

(م994ق) ،بیشتر به علوم حکمی توجّه میکردند.
با توجه به شرح حال مدرّسان بزرگ دوره صفوی قرن دهم ،چیرگی گرایش حکمی
بر سنّت آموزشی عالمان ایرانی (آرار آنـان و متنهـای آموزشـی) بـه روشـنی میتـوان
دریافت .1سامان یافتن آرار علمی فراوان در حوزههای کـالم ،فلسـفه و عرفـان مـذهب
شیعة دوران پیش از صفویه ،در رشد اندیشه ایـن مـذهب در آن روزگـار بسـیار تـأریر
گذارد ،اما حوزه فقهی بهویژه فقه سیاسـی و حکـومتی ،سـرمایه علمـی ناچیزیداشـت.

تأریر علمی مدار

گزارش نویسنده احسن التواریخ برای یافتن کتـابی در فقـه شـیعی در آغـاز
استقرار حکومت صفویه بهانگیزه آموزش و اجرای احکام فقهـی ،ایـن دعـوی را تأییـد
میکند (روملو .)61 ،از همین روی ،حاکمان صفوی برای تقویت بنیان حکومت خود بر

در عصر صفویه

مبنای آموزههای شیعی ،به فقیهان شیعه نیازمند بودند.

تعلیم و تربیت که پایه هر تغییری در جامعه اسـت ،در ایـن دوره سـوگیری تـازهای
تأریر پذیرفت ،اما مدرسه مهمترین مرکز آموزشی بـه شـمار میرفـت .مـدار
بسیاری در این دوره پا گرفت و مدار

اهلسنّت تا حدّ ممکن تعطیل شد و بـه جـای

شیعی با موقوفات و کمکهای مالی شاهان و بزرگان صـفوی پدیـد آمـد.2

آنها مدار
تأسیس مدار

در عصر صفوی بهویژه در دورة شکوفایی عصر صفویه؛ یعنـی از دوره

اول(حک  1038-996ق) به بعد ،اوج گرفت و حتی دوران انحطاط سیاسـی

عصر صفوی؛ یعنی دوره حکومت شاه سلیمان (حـک 1105-1077ق) و شـاه سـلطان

143/1ـ.)156
 .2مدرسة باباقاسم در اصفهان که پیش از صفویه تأسیس شد و از مدارساهلسنّت بـه شـمار میرفـت،

در عصر صفویه

 .1برای نمونه ،شرح احوال شماری از عالمان عصر صفویه در عالل آرای عبلسا
گرایشهای حکمی سنّت آموزشی ایرانی را به خوبی نشـان داده اسـت (ر .اسـکندربی ترکمـان،
آمـده و

تأریر علمی مدار

شاه عبا

شـیعی
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داشت وهمه سطاهای آموزشی آن (مکتبخانه تا مدرسه) ،از تشیّع دوازدهامامی بسـی

نمونهای از این دست است .این مدرسه کنار آرامگاه امامزاده اسماعیل جای داشت و به مدرسة امامیه
مذهب شیعه دنبال کرد .شاه سلطان حسین صـفوی رقببـاتی را بـرای ایـن مدرسـه و ذـالب مـذهب
ارناعشری وقف کرد (وقفنامة مدرسة امامِیـة اصـفهان ،سنسـخة خطـیت ،کتابخانـة مرلـس شـورای
اسالمی ،ش .)15181
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شناخته میشد (هنرفر .)303-302 ،مدرسة امامیه در عصر صفویه کارهـای آموزشـیاش را در قالـب

حسین (حک 1135-1105ق) در کُند شدن روند رشدیابندة تأسیس آنها تـأریر نگـذارد.
از این منظر ،دوره ضعف و انحطاط عصـر صـفویه ،بـا دوره اوج و شـکوفایی سـاخت
مدار

همزمان بوده است.برای نمونه ،حتی یک مدرسة غیر شیعی در اصفهان ،شـیراز

و مشهد در هیچیک از دورههای عصر صفوی نبود؛ زیرا اندیشه دینی حاکم بر مـدار
این دوره ،تشیّع ارنیعشری بود و واقفان و بانیـان مـدار  ،بـهرغم اختالفهایشـان در
برخی از مسائل ،بر این موضوع با یکدیگر متفق بودند که مـدار

بایـد مکـانی بـرای

انتقال آموزههای شیعه ارناعشری باشد .تأسیس مدرسه در شهرهاییاد شده ،بی استثنا بـه
این ویژگی مشروط بود .حتی فرقههای دیگر شیعه نیز حق نداشتند در این مـدار

بـه

تحصیل بوردازند .برای نمونه ،در وقفنامه مدرسه «جده بزرگ» آمده است «وقـف بـر
ذالب علوم دینیه از فرقه ناجیه ارناعشری» ( اشکوری .)204 ،7 ،همچنین واقف مدرسه
ارناعشری واگذار کند (همان .)21 /4 ،واقف در وقفنامه مدرسـه «مقیمیـه» شـیراز نیـز
شرط کرده است «وقف بر ذالبان حقّ امامیه ارناعشری و ذالبان علوم دینیـه و معـارف
یقینیه امامی المذهب متمسکین به اذیال و(ء ائمه معصومین» ( حاتمی.)44 ،تأکیـد ایـن
مدار

بر مذهب تشیّع ارناعشری در گسترش و کمال معارف شیعی بسیار تأریرگـذارد؛

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

مدارسی که نخستین شرط تعلیم و تعلّم در آنها ،پایبندی به مذهب شیعه بود.
افــزون بــر ایــن ،پــس از ورود نخبگــان و عالمــان بــزرگ شــیعی از دیگــر منــاذق
شیعهنشین(جبل عامل و بحرین) به ایران و تدریس در مدار
کارهای علمی مدار

در کنار عالمـان ایرانـی،

بر محوریت مذهب فقه شیعه متمرکزتر شد .تنهـا دوازده تـن از

 45عالم مهاجر عاملی که در ساختار دینی ایران عصر صـفوی نیـز منصـبی داشـتند ،در
جایگاه مدرّ

مدار

ایـن دوره نشسـتند

(153-154

.)Abissab,دیگـر علمـای مهـاجر
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«نوریه» شرط کرده است که سرپرست مدرسه ،حررهها را به ذالبان علوم مـذهب حـقّ

عاملی نیز در حوزه تعلیم و تعلّم به کارهای ویژهای دست میزدند .برای نمونه ،محقـق
کرکی(م940ق) و شـیخ عزالـدین حسـین(م 948ق) ،پـدر شـیخ بهـایی ـ بـر کنـار از
10

 ،)96-89با تدریس در مراکز علمی ایران (ماننـد مـدار ) و تربیـت ذـالب و فـراهم
آوردن منابع تشیّع فقاهتی ،در رشد رویکرد فقهی در مقابل رویکـرد حکمـی مـدار
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بحثهای مطرح درباره میزان مهاجرت آنان به ایران ـ (برای نمونه ،ر.

فرهانی منفرد،

ایران ،بسی تأریرگذار بودند؛ چنانکه شمار فراوانـی از مدرّسـان بـزرگ مـدار

عصـر

صفویه ،از شاگردان بیواسطه و باواسطه آنان به شمار میرفتند.
صالا بنعبدالکریم بحرانی(م 1089ق) نیز از این جرگه بود .او به شیراز رفـت و بـه
تدریس در مدار

این شهر (مانند مدرسه منصوریه) پرداخت و بر رونق معارف شـیعه

بهویژه دانش حدیث افزود؛ چنانکه او را مؤررترین عالم در گسترش حدیث در شـیراز

تأریر علمی مدار

عصر صـفوی دانسـتهاند( بحرانـی .)69 ،شـیراز پـیش از صـفویه و در دوره حکومـت
صفویه ،از مهمترین مراکز علوم عقلی در ایران بود.
این مدار

و عالمانی کـه آرامآرام بـر گسـتره فقـهآموزی میافزودنـد ،بـه پشـتوانه

حکومت صفوی از عوامل مهم و تأریرگذار رشد تشیّع فقـاهتی در ایـران بودنـد .حتّـی
ایمـانی یمینـی،

 .)983-984بنابراین ،رویکرد فقاهتی بـر رویکـرد فلسـفی چیـره شـد .بـا ارزیـابی و
سنرش متون آموزشی مدار

قرن دهم هرری در ایران و متون آموزشی قرن یـازدهم

و سالهای پایانی این دوره ،روند رشدیابندة مدار

تشیّع فقاهتی را میتـوان دریافـت.

حتّی ویژگی فقـاهتی حکیمـانی چـون آقـا حسـین خوانسـاری(م )1098و آقـا جمـال
خوانساری(م 1022ق) ،از حکیمـان و مدرّسـان بـزرگ مـدار

اصـفهان(اواخر عصـر

رونق تعلیم و تعلّم معارف شیعه بهویژه فقه در مدار

آن روزگار موجب شد که از

میانه دوره حکومت صـفویه ،کانونهـای دینـی مـذهب تشـیّع ارناعشـری در عـراق از
شهرهای مهمی همچون ،مشـهد و شـیراز در ایـن زمینـه تأریرگـذار بودنـد و سـرانرام
مرکزعلمی و فقهی تشیّع تا دو قرن و نیم به ایران منتقل شد (جعفریان .)814 ،مـدار

در عصر صفویه

شکوفایی علوم دینی در ایران تـأریر بوذیرنـد .پایتخـت حکومـت صـفویه (اصـفهان) و

تأریر علمی مدار

صفوی)نمایانتر از ویژگیهای حکمی آنان بود.
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همدان ،تعلیم و تعلّم علوم عقلی را ممنوع دانستند (برای نمونـه ،ر.

در عصر صفویه

برخی از مدار

در نیمه دوم عصر صفوی همچون مدرسـه شـیخ علیخـان زنگنـه در

این عصر از مؤررترین و پایدارترینحامیان تشیّع فقاهتی بودند و تعلیم بسـیاری از متـون
مانند ریلض العلملء و فهار

نسخ خطی عصر صفوی ،افزایش میزان تعلـیم

و تعلّم کتب فقهی و حدیثی شیعه و روند صعودی آن در مدار  ،آشـکارا از فزونـی و

11
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مهرورشیعه ،در مدار

آن روزگار رواج یافت .بر پایه گزارش منابع تاریخی این دوره

پیشرفت برخوردار بوده است .این ویژگی را از متـون آموزشـی و سـندهای مستبنسـخ
آندوره نیز میتوان استنباط کرد(بخشی استاد.)137-123 ،
همچنین با بررسی خاستگاه اجتماعی علمای شیعه سدههای دهم تا دوازدهم هرری
میتوان دریافت که عالمان ایرانی نیمه دوم حکومت صفوی بـر همتایـان خـود برتـری
داشتهاند .محمدی اشتهاردی درباره رابطه ایران و علمای شـیعه بهدرسـتی اشـاره کـرده
است که پس از مقد

اردبیلی(م  993ق) ،علمای برجسته شیعه ،بیشتر ایرانـی بودنـد

که بیشترشان در عصر صفویه رخ نمودند (محمدی اشتهاردی .)387 ،این نتیره ،تـأریر
مدار

را در مرکزیت یافتن تشیّع در ایران تأیید میکنـد؛ زیـرا ایـن علمـا ،بیشتـر در

همین مدار

پروریدند .بر پایه گزارش کتابهای شرح احوال علمـای عصـر صـفویه،

کمتر کسی در آن دوران یافت میشد که در مدار

اصفهان ،شیراز و مشهد تحصیل یا

معتقد است که اصفهان پس مبدل شدنش به پایتخت حکومت صـفوی ،مرکـزی بـرای
انتقال آموزههای معارف شیعی ارناعشری بود .بر پایه تکاپوهای علمـی و دینـی عالمـان
این شهر و دیگر مراکز علمی ایران ،بیشتر عالمان این مـذهب نخسـتین بـار در تـاریخ
تشیّع ،از فقهای بومی ایران بودند(.)Turner, 110
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

افزایش متون شیعی

با رونق گرفتن مذهب شـیعه در مـدار

بـهویژه از دوره شـاه عبـا

اول بـه بعـد،

تألیف ،ترجمه ،تدوین و استنساخ متون دینی در حوزههای گوناگون دینی بهویژه فقه و
حدیث بر محورمذهب تشیّع ،گسترش یافت وموجب نیرومندی میراث مکتـوب شـیعه
امامی شد .گزارشهای فراوانی درباره تـدوین و استنسـاخ بسـیاری از متـون دینـی در
مدار
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تدریس نکرده باشد .نویسندگان غربی نیز بدین ماجرا توجه کردهاند .برای نمونه ،ترنـر

آن روزگار بهویژه نیمه دوم عصر صفوی معطوف به مذهب شیعه ،در منابع این

دوره در دست است .1با بررسی متون شیعی بر جای مانده از آن دوره ،میتوان دانسـت
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 .1برای نمونه ،ر .فهرست نسخههلی خط
.234/17 ،10/16 ،101/14

کتلبخلنه آیت هللا مرعشا ،270/12 ،
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که بیشترآنها در عصر صفوی سامان یافتهاند .شمار فراوانی از این آرار در مدار

ایـن

دوره ،تألیف یا نوشته (کتابت) شدهاند که برخی از آنها بر جای مانده و از نـام مدرسـه
محل تألیف ومستنسِخ نیز یاد کرده اسـت .بـرای نمونـه ،بـه چنـد سـند در ایـن زمینـه
اشاره میشود
 .1محمدبنمراد کشـمیری ( 1072ق) ،تهذیب االحکلم شـیخ ذوسـی را در
مدرسه شفیعیه اصفهان 1استنساخ کرد؛
در مدرسه جعفریه اصفهان استنساخ کرد2؛

 .3ذلبهای به نام محمد ذاهر اراسنری رساله اثنا

تأریر علمی مدار

 .2حسن علی بنمحمد قهوایی من الیحضره الفقیه را هنگام تحصیلش
عشاریل ابـن قاسـم

حسینی عاملی را در مدرسه فاضل خان مشهد استنساخ کرد (1079ق)3؛
دین ابنبابویه پرداخت ( 1105ق)4؛

 .5محمد زمـان تبریـزی کتابهـای بسـیاری را هنگـام سـکونتش در مدرسـه شـیخ
لطفاهلل (جعفریان )18-17 ،نوشت.

نمونههای بسیاری از این دست ،بر فزونی یافتن میزان تألیف و استنساخ آرار دربـاره
معارف مذهب تشیّع و روند رشدیابندة آن در عصر صفوی د(لت میکند.
مدار

عصر صـفویه در جایگـاه مراکـز تولیـد و نشـر کتـاب نشسـته بودنـد .ایـن

نکته بهویژه در دورهای که به د(یل مختلـف صـنعت چـار در ایـران رونـق نداشـت،

تأریر علمی مدار

مــالی شایســتهای برخــوردار نبودنــد و مقــرری آنــان نیــز بــرای خریــد متــون درســی

در عصر صفویه

بسیار مهم مینماید؛ زیرا تکثیر متون در ایـن دوره تنهـا از ذریـق نسـخهبرداری میّسـر
بــود و هزینـه فراوانــی در پــی داشــت و از ســوی دیگــر ،بیشتــر ذــالب از بضــاعت
خودبسا نبود .بنابراین ،متون درسی را خودشان استنسـاخ میکردنـد .حتـی شـماری از
آنان از ذریق استنساخ ،درآمدی فراچن

میآوردند .بـرای نمونـه ،نعمـتاهلل جزایـری،

.2نسخة خطی این کتاب به شمارة  5-9128در کتابخانة ملی ایران نگاهداری میشود.
 .3نسخة خطی این کتاب به شمارة  1149در کتابخانة مرلس شورای اسالمی نگاهداری میشود.
.4نسخه خطی این کتاب به شماره  6699در کتابخانه مرلس شورای اسالمی نگاهداری میشود.
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.1نسخة خطی این کتاب به شماره  7085در کتابخانة مرلس شورای اسالمی نگاهداری میشود.
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در عصر صفویه

 .4محمد شفیع استرابادی در مدرسة مبارکیه اصفهان به کتابت اصول و فروع

ذلبه مدرسه منصـوریه شـیراز ،هزینـههایش را از ایـن ذریـق تـأمین میکرد(جزایـری،
 .)307 ،4این پدیده نیز خود از عوامـل تأریرگـذار در گسـترش متـون دینـی تشـیّع در
این دوره بود؛ زیرا بیشتر نسـخهها ،آموزههـای مـذهب ارناعشـری را در برداشـتند .بـا
مستنسـخ بخـش فراوانـی از
ِ
توجه به نسخههای خطی این دوره میتـوان دریافـت کـه
این نسخهها ،ذالبان علوم دینی بودهاند (بخشـی اسـتاد .)130-123 ،اجازهنامـه مـدر
نسـخ آمـده اسـت .بنـابراین ،بـه سـهم فـراوان
به نویسنده نسخه در پایان بیشتر ایـن ب
مدار

در زمینه نشر کتب واقف ،میتوان پی برد .استنساخ کتـب اربعـة حـدیثی(متون

اصلی درسی) در مدار  ،نمونه نیکویی در اینباره است .بیشتر نسخههای خطی کتب
اربعه کتابخانـة آیـتاهلل مرعشـی نرفـی ،در عصـر صـفوی استنسـاخ شـدهاند .ایـن
کتابخانه  320نسخه خطی از کتب اربعه حدیثی دارد که کتابت آنها در ایران صـورت
نسخهها از عصر صفوی رسیده است که بر پایه تـاریخ استنسـاخ آنهـا ،چنـین میتـوان
دستهبندیشان کرد

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

تاريخ کتابت

شمار ُنسَخ

قرن دهم هرری
نیمه اول قرن یازدهم
نیمه دوم قرن یازدهم تاپایان حکومت صفویه

31
42
236

این آمار به روشنی بر تأریر مدار

در گسترش معارف و متون شیعی بـهویژه دانـش

حدیث در این دوره ،د(لت مینند .اگر نیمه اول عصر صفویه بـا نیمـه دوم آن مقایسـه
شود ،تفاوت آماری متون دینی بهویژه در آخرین قرن حکومت صفویه با دوره پـیش از
آن ،نمایان میشود .حتّی در مدرسهای مانند منصوریه که به تعلیم و تعلّـم علـوم عقلـی
شهیر بود نیز این فزونی آشکار است.
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پذیرفته است .یازده نسخه از آنها پیش یا پس از عصر صفویه یا بـدون تـاریخ و دیگـر

نویسندة محلفل المؤمنین ،از علمای پس از عصر صفویه ،باستایش دورة
صفویه بهویژه دوره شاه سلطان حسین صفوی و مدرسـة «سـلطانی» ،معتقـد اسـت کـه
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 .)107-108این کار در فراگیری علوم دینی در جامعه ،بسیار مؤرر بود و مدار

در این

زمینــه تأریرگــذار بودنــد؛ زیــرا بیشتــر نویســندگان یــا مترجمــان آرــار ،از مدرّســان و
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همچون کتب دینی این دوره ،در هیچ دورة دیگری نوشته نشده است(حسـینی عـاملی،

دانشآموختگان مدار

این دوره بودند.

رواج اندیشهها و مکتبهای فکری

عصر صفویه دوره ظهور و رواج گرایشها و مکاتب مختلف فکری و علمی بـهویژه
اخباریگری بود که با مال محمد امین استرآبادی(م 1033ق) احیا شد و در برابر اندیشه
اصولی چیره بر مراکز آموزشی (نیمه اول عصر صفوی) ایستاد .اخباریگری آرامآرام در

تأریر علمی مدار

نیمه دوم عصر صفویه رشد کرد و اواخر حکومـت صـفویه بـه اوج رونـق رسـید و از
پشتیبانی حاکمان صفوی نیز برخوردار شد .مدرسه ،مهمترین مرکز آموزشی ،در رواج و
رشد این اندیشه بسیار تأریر گذارد .برخی از مدار

عصر صفویه بهویژه مدارسـی کـه

بنیادگذاران آنهـا از پیـروان همـین اندیشـه بودنـد ،از ذریـق مدرسـه بـه گسـترش آن

در عصر صفویه

میپرداختند .البته برخی از مدار

بهرغم این گسترش ،در رواج اندیشههای اصولیان و

کوچک» اصفهان 1که در دوره قـدرت و نفـوذ اندیشـه اخبـاری ،محـل تعلـیم و تعلّـم
اندیشههای اصولی و علوم عقلی بودند.
بیگمان وقفنامه مدرسه مهمترین عامل و مستنبد برای پشتیبانی یا جلوگیری مدیران
مدار

از اندیشهای علمی بود .نهاد وقف ،مهار مادی مدار

را در دست داشت و هر

واقفی میتوانست اندیشههای پذیرفتهاش را از این ذریق در برنامههای آموزشی مدرسه

تأریر علمی مدار

شـوند .ممنوعیـت

در عصر صفویه

بگنرانبد و فراگیران را به هر سویی ـ البتـه در چـارچوب مـذهب شـیعه و محـدودیت
خاص حکومت صفوی ـ ببرد .واقف از دید شرعی و عُرفی حق داشـت بـرای مدرسـه
شروذی تعیین کند که بر پایه آنها ،فراگیران بـا اندیشـه او همآهنـ

تدریس برخی از کتب یا تأکید بر تدریس برخی متون خاص ،از این دست شروط بود.
نادیده گرفتن شروط آمده در وقفنامه مدرسه ،به بیبهره شدنش از درآمد میانرامیـد.
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علوم حکمی میکوشیدند .مانند مدرسه «خان» شیراز یا مدرسه «جـده بـزرگ» و «جـده

بنابراین ،مسئو(ن مدرسه و ذالب به رعایت آن شروط ملزبم بودنـد .بنـابراین ،اندیشـه

 .1مدرسة خان شیراز در سنرش با مدرسههای یاد شده در اصفهان ،در این زمینه مؤررتر بود.
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مقبول واقف در آن مدرسه گسترش مییافت .چنین مدارسی در نیمه اول عصر صـفویه

نبود ،اما با اوجگیری اندیشه اخباری ،برخی از مدار

بـه گسـتراندن ایـن فکـر کمـک

کردند .از اینرو ،تعلیم و تعلّم پارهای از کتب و مواد درسی ممنوع شـد .مدرسـه مـریم
بیگم  ،مدرسه سلطانی و مدرسه شیخ علیخان زنگنه از این دست مدار
تعلیم و تعلّم علوم عقلی در آنها ممنوع بـود (بـرای نمونـه ،ر.

بودند؛ یعنی

امـانی یمینـی-983 ،

 .)984مریم بیگم خود از پیروان دیدگاههای محمدتقی مرلسـی ،اخبـاری شـهیر عصـر
صفوی به شمار میرفت و شاید تعصب شدید او در ممنوعیـت علـوم عقلـی از همـین
پیروی سرچشمه گرفته باشد (احمدی.)56 ،
دو لوح بزرگ سنگی منصوب بر دیوارههای راهروی ایـوان بـزرگ جنـوبی مدرسـه
شفیعیه اصفهان ،فهرستی از رقبات وقفی مدرسه در بردارندکه نیمی از نوشتههای آنها از
میــان رفتــه اســت (هنرفــر .)592-591 ،برخــی از نویســندگان محتمبــل دانســتهاند
آنها موظف بودهاند ،اما با مخالفت برخی از علمای اخباری اواخـر عصـر صـفویه ،ایـن
بخش از وقفنامه مدرسه حذف شده باشد (برای نمونه ،ر.

صفتگل.)377 ،

اگر وقفنامه مدرسه درباره محدودیت یا ممنوعیت تدریس متون ،ساکت بود ـ کـه
بیشتر وقفنامهها چنین بودند ـ ،مسئو(ن مدرسه میتوانستند دیدگاه پذیرفتة خـود را
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

در مدرسه اجرا کنند .مانند مدرسه جده کوچک و بزرگ که بـا بهرهگیـری از مدرّسـانی
چون آقا حسین خوانساری(م 1098ق) و فرزندش آقا جمال خوانسـاری(م 1125ق) از
فعا(ن حوزه دانشهـای عقلـی ،بـه تعلـیم و تعلّـم علـوم عقلـی در کنـار علـوم دینـی
میپرداختند .مدرسه «التفاتیه» قزوین بهرغم نمونه یاد شده ،بـا بهرهگیـری از مدرّسـانی
همچون مالخلیل قزوینی(م 1089ق) و برادرش محمدباقر بنغازی قزوینی ،از حامیـان
سرسخت اندیشه اخباری ،به تربیت ذالب بسیاری بر پایه مسلک اخباری میپرداختنـد
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در نامههایی با موضوع حکمت در این بخش آمده بوده است که ذـالب بـه خوانـدن

(امین.)187 ،9 ،
بنابراین واقفان و مسئو(ن مدار

بهویژه اگر مدرسه از امکانـات خـوبی برخـوردار

16

ّاللین و
بسیار مؤرر بودند.گفتههای علیقلی جدیدا(سالم در هااایﺔ الض
تقویﺔ المؤمنینبر اهمّیت مدار

در گستراندن یا محدود کردن فرآیندهای
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میبود و میتوانست مقرری شایستهای به ذالب بوردازد ،در گسترش گرایشهای علمی

علمی و فکری ،د(لت میکند .او نومسلمان و از حامیان سرسخت اندیشه اخباری و بـه
گسترش علم حدیث و اخبار امامان شیعه ،بسیار شائق بود ..از دید او ،ذالب میبایست
به تحصیل علوم دینی بهویژه علم حدیث میپردازخت و تدریس علوم حکمـی بـه هـر
صورتی در مدار

ممنوع میشد .او در این کتاب تالش کرده است که بطالن فلسفه و

گمراهکننده بودن آنرا به مردم بهویژه ذالب نشان دهد و آنان را به علم حدیث ،معطوف
برگ  85الف) .او در این کتاب ،از بانیان و مسئو(ن مدار

تأریر علمی مدار

و از اهل فلسفه و به تعبیر او بیدینان رویگردان کند (جدیدا(سـالم ،سنسـخه خطـیت،
خواسته است که نگذارنـد

اهل فلسفه به مدرسه آنان بروند ،بلکه آنان را از آنجـا بیـرون کننـد و بـه جـای آنـان،
ذالبان علم حدیث و اخبار امامان شیعه در مدرسه جـای گیرنـد تـا بـدین شـیوه ،علـم
آنان سبانیان مدار ت مبلغ خطیری را که به هزار زحمت به هـم رسـانیدهاند،
از برای رواب آخرت صرف کرده مدرسـه میسـازند ،وقـف بـرای آن قـرار
میدهند تا علما پیدا شوند و شیعیان را به دین حضرت آگاه گرداننـد ،سامـات
مردم را به کدام علم مشغول کردهاندس؟ت ،مـن نمیگـویم مدرسـه بنـا کـردن
خوب نیست .این را می گویم که اگر اهل علم حدیث و دینداران را در آن
بنشانند و بیدینان چند کـه بـه غیـر از افالذـون و ارسـطو کسـی دیگـر را
نمیشناسند ،اخراج کنند و راه ندهند ،حسنهاش زیاده از حسنة اصـل بنـای

تأریر علمی مدار

شروذی را در وقفنامه بیاورند تا این کار بـه سـرانرام

در عصر صفویه

مدرسه خواهد بود(جدیدا(سالم ،سنسخه خطیت ،برگ  85الف).

گمان میرود مقصود علیقلی از نشاندن اهل حدیث و اخراج اهل فلسفه ایـن بـوده
باشد که واقفان و بانیان مدار

برسد .تالش علیقلی برای نشر حدیث و دشمنی با فلسفه از ذریق مدار  ،نشاندهنده
تأریر مدار

در زمینه گسترش اندیشههای فکری و علمی است؛ چنانکه چنـد مدرسـه
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در عصر صفویه

حدیث بیشتر منتشر شود

مهم عصر صفوی مانند مدرسه سلطانی در رواج اندیشه اخباری بسیار تأریر گذاردند.
اخباریگری در نیمه دوم حکومت صفوی آشکارا فزونی گرفت .این تأریر را با ارزیـابی
آرارمدار

دوره (تدریس ،تألیف یـا استنسـاخها) میتـوان دریافـت.همچنین بـر پایـه
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اهتمام بیشتـر مـدار

بـه علـم حـدیث و مسـلک اخبـاری و پـس از ایـن ،رشـد

مقایسه آنها با دیگر آرار ،تفاوت معناداری میان نیمه اول عصر صـفوی بـا نیمـه دومبـش
دیده میشود .توجّه مدار

به اندیشه اخباری و فروکاهش آرار در زمینه علوم عقلی ،تا

پایان عصر صفویه ،سیر صعودی داشت.
کسانی که با سیاستهای حاکم بر مدار

همآهنـ

نبودنـد ،بـهویژه مدارسـی کـه

شاهان صفوی در اداره آنها نفوذی داشتند ،در این دوره مراز به تدریس نبودند و گاهی
از بهدست آوردن مناصب حکومتی نیز محروم میشدند .فاضـل هنـدی ،نمونـهای ایـن
افراد بود که بر رر اعتقادش به حرمت نماز جمعه در عصـر غیبـت امـام زمـان(ع ) ،از
برخی از مناصب حکومتی دور ماند(جعفریان .)30 ،بنابراین ،مدار

بنـابر دیـدگاههای

واقفان و مسئو(ن مدرسه در رواج گرایش فکری پذیرفتة آنان تأریر میگذارد؛ چنانکـه
مدار

بسیاری در دهههای پایانی عصر صفویه در گسترش مکتب اخباری ،بسی مـؤرر

افول علوم غیردینی

نهاد وقف پشتیبان مالی مدار
میکرد و مدار

در عصر صفویه بود از دید مالی بر مـدار

نظـارت

بر ارر گرایشهای دینی واقفان آنها و برخورداری آنان از حـق تعیـین

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

شرط ،تنها به تعلیم و تعلم دانشهای دینی میپرداختند.این پدیده اواخر عصـر صـفویه
فراگیرتر شد وحتّی عالمان علوم غیر دینی ،هنگـام وقـف مدرسـه بـدین علـوم توجّـه
نمیکردند .برای نمونه ،حکیم الملـک اردسـتانی ،واقـف مدرسـه «کاسـهگران» خـوداز
ذبیبان پرآوازه این دوره بود؛ چنانکه او «بقـراط زمـان»مـیخواندنـد ،امـا در وقفنامـة
مدرسهاش حتی کوتاه و گذرا به آموزش ذب اشارت نکـرده ،بلکـه از متـولی مدرسـه
خواسته است هنگام واگذاری حرره به ذـالب دقـت کنـد تـا حررههـا بـه داوذلبـان
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بودند و این خود به رونق گرفتن بازار دانش حدیث انرامید.

تحصیل علوم دینی واگذار شود و ذالب جز تحصـیل علـوم دینـی بـه علـوم دیگـری
سرگرم نشوند (اشکوری .)136 /6 ،این واکنش را از محیط خاص مذهبی جامعه عصـر
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مدار

و جامعه برخوردار نبود و حکومت صفویه نیز از آن پشتیبانی نمیکرد .گویی از

دید واقفان و بانیان مدار

اگر مدرسهای به علـومی غیـر از علـوم دینـی میپرداخـت،
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صفوی میتوان متأرر دانسـت؛ زیـرا علـوم غیردینـی کمـابیش از جایگـاهی ارزشـی در

کسب رواب اخرویاش شبههنا

میشد .بنابراین ،علوم غیر دینی را فرو گذاردند و بـه

تعلیم و تعلّم آنها در مدرسه توجه نکردند و حتی گاهی از تعلیم آنها جلوگیری کردنـد.
این رویکردِ مهمترین مرکز نهاد آموزش؛ یعنی مدرسه ،در افـول برخـی از علـوم غیـر
دینی تأریر گذارد.
توجّه مدار

به مباحث دینی ،در دوره چیرگی سنت اخباریگری ،به گسترش علوم

تأریر علمی مدار

دینی بهویژه حدیث انرامید و بر میزان آرار دینی افزود ،اما پیآمد بدی نیز داشت؛ یعنی
ایستایی روند رشدیابنده علـوم غیـر دینـی؛ چنانکـه نـزد شـماری از علمـای اخبـاری
پرداختن به علومی همچون ریاضیات جز برای استفاده از آن در شناخت قبله و اوقـات
نماز ،ضایع کردن عمر دانسته میشد (رجبـی .)171 ،البتـه عالمـانی در ایـن میـان پیـدا
زبان میگشودند .برای نمونه ،میرفندرسکی مانعان تعلـیم و گسـترش علـومی همچـون
ذب و نروم را نقد کرده و آنان را «عالمنمایان جاهل» نامیده است (میرفندرسکی.)52 ،
مالخلیل قزوینی (م  1089ق) ،از بزرگترین مدرّسان عصر صـفوی ،منکـر اجتهـاد،
تصوف ،حکمت ،نروم و ذب بود (آقابزرگ .)204 ،پیروان این دیدگاه بهویژه در نیمـه
دوم عصر صفوی کم نبودند و برخی از آنان از مدرّسان بزرگ مدار

شمار میرفتند .بـرای نمونـه ،نویسـنده حاااق

عصر صفوی بـه

المقار ین ،از علمـا و

مدرّسان اصفهان (اواخر عصر صفویه) ،گروهی را که به کتابهای حکمی ماننـد شفل

تأریر علمی مدار

رُلث پایانی دوره صفویه ،تنها به فقه و حـدیث میپرداختنـد و تنهـا

در عصر صفویه

و اشلرا سرگرم میشدند ،عالم نمیدانست و معتقد بود این افراد روز قیامت در
جرگه جـاهالن محشـور میشـوند (حسـینی خاتونآبـادی ،بـرگ  113ب) .از ایـنرو،
بسیاری از مدار

فقیه و محدّث« ،عالم» دانسته میشدند و بیشتر مدار

از پرداختن به دیگر رشـتههای

علمی جامعه غافل بودند و تنها در زمینه علوم دینی و مذهبی میکوشیدند.
برخی از مدار
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در عصر صفویه

میشدند که با این اندیشه رای زمان خود موافق نبودند و در اینباره به گالیـه و انتقـاد

این دوره (نیمه دوم سده یازدهم قمری) با علوم غیر دینـی بـهویژه

اما پس از این ،در وقفنامه برخی از مدار  ،گرایش به مقابله با علوم غیر دینی بهویژه
فلسفه آشکار شد .برای نمونه ،واقف در وقفنامه مدرسـه «شـیخ علیخـان زنگنـه» در
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فلسفه مقابله کردند؛ کاری که بر پایه گزارش منابع تاریخی ،پیش از این مسـبوق نبـود،

همدان شرط کرده است مدرّ

و ذالب به علوم دینـی و مقـدمات آن بوردازنـد و بـه

علوم حکمی؛ مگر برای نقض و ابطال آنها سرگرم نشوند وگرنه ،باید مقرّری مـدرّ

و

ذلبه قطع شود و او را از مدرسه برون کنند (امانی یمینی .)984-983 ،بیگمان ،ذـالب
این مدار

برای اخراج نشدن از مدرسه و دریافت وظیفه (شهریه) ،ناگزیر تنها به علوم

دینی و مقدمات ضروری آنها میپرداختند و از مطالعه دیگر علوم در مدرسه خـودداری
میکردند .پیآمد آن اندیشه ،ایستایی علوم غیر دینی بود .بهویژه از این روی که مؤسسه
دیگری آن علوم را حمایت نمیکرد.
با استناد بـه تـاریخ علـم ،کسـب دانـش در محـیط فکـری آزادتـر ،بـه پیآمـدهای
درخشانتری خواهد انرامید ،امـا ایـن ویژگـی در برخـی از مـدار

ایـن دوره دیـده

نمیشود .مالصدرا از قربانیان چنین محیط فکری بود که ناگزیر اصفهان را تـر

کـرد.

او در مقدمه اسفلر ار عه از عالمانی انتقاد کرده است کـه بـا فلسـفه و علـوم
عقلی دشمنی میکنند .او آنان را موجب اندار

علم و پوشیده شدن حقیقت میدانست

که سبب شدهاند که مردم از حکیمان و فیلسوفان بیزار باشند (مالصدرا .)9 /1 ،حسـین
بنابراهیم گیالنی از شاگردان مالصدرا از تر

اینکه مالخلیل قزوینی ،مدرّ

مدرسـه

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

«التفاتیه» او را تکفیر نکند ،برای رفتن به این شهر زبهره نداشت (افندی.)33 /2 ،
با سنرش میزان آرار دینی و غیر دینی نیمه اول عصر صفوی با آرار نیمـه دوم آن بـر
پایه منابع تاریخی و فهرستهای نُسخ خطی ،بـه روشـنی میتـوان دریافـت کـه میـزان
تألیفات غیر دینی بهویژه فلسفه در ایـن دوره بـهویژه آرـار تـألیف یـا کتابـت شـده در
مدار  ،کمتر از آرار نیمه اول این دوره بوده است .کسی از د(واله خواسته بود کـه در
ایران چند کتـاب فـراهم کنـد کـه قالنو ابنسـینا از آنهـا بـود .او در پاسـخ بـه
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البته در آن زمان هنوز اندیشه اخباریگری بر محیط فکری عصر صفویه چیره نشده بود.

درخواستکننده در سفرنامهاش مینویسد
باوجود همه تالشم تا کنون موفقیتی در این راه نصیبم نشده؛ زیرا کتابهای
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است که با تمام وجود از آن نگهداری میکنند .کتابهایی هـم کـه میتـوان
پیدا کرد ،بیشتر قِصص ،حکایات ،اشعار و قوانین و تعالیم مذهبی است که
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علمی در این نواحی کم است و همین تعداد کم در دست افراد عالقهمنـدی

مورد استفاده ما نیست (د(واله.)98 ،

افزون بر این ،داوذبان کسب علوم غیر دینی مانند ذب ،کمابیش به کسب منصـب و
مقام امید نداشتند و این علوم از دید جایگاه ارزشی سنرشپذیر با علوم دینـی نبودنـد.
بر ارر چیرگی چنین محیطی ،فرآیند رشد علوم غیر دینی بهویژه در دهههای پایانی ایـن
دوره به رکود دچار شـد .1همچنـین پایبنـدی فـراوان مـدار

بـه شـروح و حواشـی

شمار بسیاری از این شروح و حواشی در مـدار

تأریر علمی مدار

کتابهای درسی بهویژه اواخر عصر صفویه ،از عوامل رکود علمی این دوره بـود؛ زیـرا
نوشـته میشـد (بـرای نمونـه ،ر.

جزایری .)307 /4 ،با بررسی فهرست آرار عهد صـفویه ،بـه کثـرت شـروح و حواشـی
کتابهای عالمان پیشین و افزایش ویژگی تقلید در حوزههای مختلف علمی ایـن دوره
پیش از عصر صفویه ،کثرت و رواج فراوان شروح و حواشی را که چیـزی جـز تکـرار
اندیشهها ،آرا و آرار گذشتگان در برنداشت ،نشاندهنده نبـود نـوآوری و ابتکـار علمـی
دانسته است (ابنخلدون.)1126 /2 ،

نویسـنده جلمع الشروح و الحواش در مقدمـه کتـابش ،بـه رواج و
تأکید بیش از حد مدار

بر حاشیهنویسی و شرح آرار گذشـتگان اشـاره کـرده و ایـن

است (حبشی .)8 /1 ،این آسیب در رلث پایـانی عصـر صـفویه رواج داشـت؛ چنانکـه

بیشتر نوشتهها ،شرح و حاشیة آرار پیشینیان است .نویسـنده روضل

الاین شیخ حسـن بنشـهید رـانی ،آن را بـهرغم

بسیاری از نوشتههای عصر صفویه کـه بیشتـر تکـرار مکـرّرات و مطالـب بیفایـده و

در عصر صفویه

هنگام سخن گفتن از معلل

الجنال

تأریر علمی مدار

پدیده را موجب جمود فکری و انحطاط علمی و مانعی بـر راه نـوآوری علـوم دانسـته
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در عصر صفویه

در سنرش با حوزههای گذشته ،میتوان پی بُرد .اندیشهورزانی همچون ابنخلدون هـم

 .1گزارش الگود سیریل دربارة تألیفات علم ذب در عصر صفویه این گفتـه را ئأییـد میکنـد «در دورة
رسالههای کوچک دربارة مطالب خاص و یا تفسیر کتب بزرگ است .هـیچ عقیـدة جدیـدی در ایـن
دوره عنوان نگردید و هیچ نظریة قدیم تکمیل نشد و این خود بزرگترین دلیل انحطاط این علـم در
این دوره است» (سیریل.)22 ،
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صفویه هیچ کتاب ذبی بزرگی نوشـته نشـده اسـت و بیشتـر نوشـتههای ذبـی ،شـامل جـزوات و

بیقاعده بودند ،کتـابی خـوب و محقّقانـه میخوانـد (خوانسـاری .)52 /7 ،ایـن گفتـه
خوانساری شاهدی بر مدعای تکراری بودن محتوای بسیاری از تألیفات این دوره است.
حتّی شروح و حواشی بسیاری درباره کتابهای بیبهره از ارزش علمی نیـز در ایـن
دوره نوشته شد .برای نمونه ،تشریح االفالک شیخ بهایی که کتـابی مقـدماتی در
هیئت و اندکی درباره اصول و مقدمات این علم است (نلینـو ،)54 ،شـروح و حواشـی
بسیاری دارد .این کتاب از مهمترین متون درسی این دوره به شمار میآمد .با توجـه بـه
سطا علمی این کتاب در دوره رواجش میتوان به پیشرفت نکردن آن علـم در عصـر
صفوی پی برد .خالصﺔ الحسلب شیخ بهایی از مهمترین مواد درسی دانش ریاضی
و حتی در سنرش با کتابهای ریاضی قـرن هفـتم و هشـتم ،از ارزش علمـی کمتـری
برخوردار بود (بی پور .)69 ،جواد بنسعد بنجواد از مهمترین شارحان ایـن کتـاب و
ریاضیات را در دوره او استنتاج کرد .او متعرب اسـت کـه بـهرغم برهـانی و عقلـی و
استد(لی بودن ریاضی ،حامالن آن ،همچون عالمان علوم نقلـی بـه تقلیـد از گفتـهها و
روایات میپردازند و چشمانشان از نور تحقیق دور است (جواد بنسعد ،برگ  1الف).
جلمع الشروح و الحواش  ،از فراوانیِ شروح و حواشـی سـامانیافته
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

در عصر صفویه گزارش میکنـد .بـرای نمونـه ،بـر پایـه ایـن فهرسـت شـرح خواجـه
نصیرالدین بر اشلرا ابنسینا هفده شرح دارد که چهارده شرحش در عصر صفوی

نوشته شده است .رساله اثبل

الواجب جاللالدین دوانـی (م  908ق) چهـل

شرح دارد که  35شرحش در این دوره نوشته شده است (حبشی .)106-99 /1 ،شاردن
که در سنرش با دیگر سـیّاحان ،بیشتـر بـه وصـف تعلـیم و تربیـت ایـران پرداختـه،
حاشیهپردازی را درباره نوشتههای علمـی ،از موانـع پیشرفـت علمـی ایـران در علـوم
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شاگرد شیخ بهایی ،در مقدمه شرح خود سخنانی گفته است که از آنها میتوان انحطـاط

مختلف دانسته است .او عالمان و مدرسان ایران را پایبند اصول گذشتگان میداند
ایرانیان زیاد به تألیف و تصنیف نمیپردازند و بیشتر به نوشتههای پیشـینان
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میتوان به نوشتههای پیشینان افزود (شاردن.)32 /5 ،
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بسنده میکنند و استد(ل میکنند هر چه بوده آنها گفتهانـد و کمتـر چیـزی

فیض کاشانی نیز به این ضعف نظام تعلیمی مدار

اذعان و رواج ایـن پدیـده را در

عصر صفویه نقد کرده و در اینباره نوشته است
برخی از علما و ذالب عمر خود را در کسب چیزهایی صرف میکننـد کـه
شبیه علم است و به تقلید صرف از کتب علمی رای میپردازند؛ بدون اینکه
هیچ بصیرتی در فهم آن به کار برند (فیض کاشانی ،برگ  35الف).

نتیجه

توجه و تأکید مدار

تأریر علمی مدار

او این پدیده را موجب پیدایش بسیاری از کتب غیر علمی میداند.

به تعلیم و تعلّم معارف تشیّع امامیه ،سـبب جـذب عالمـان و

پیش از آن ،رخ نداده بود .ایران بر ارر تکاپوهای مـدار

در عصر صفویه

مدرّسان نخبه شیعی و تألیف ،تکثیر و حفظ بسیاری از متون شـیعه شـد؛ پدیـدهای کـه
و دیگـر مراکـز علمـیاش در

و در مراکز علمی تشیّع عراق تأریر گذارد .مدار  ،در گسترش اندیشههای علمی بسـی
تأریرگذار بودند .مدرسه بنابر دیدگاه واقف یا مدیرانش میتوانست بـه رواج اندیشـهای
علمی بوردازد یا مانع رشد آن شود؛ زیرا تحصیل در مدرسه به شـروط واقـف مشـروط
بود و اگر شرذی در اینباره وجود نمیداشت ،مسـئو(ن مدرسـه میتوانسـتند دیـدگاه
صفویه به اندیشه اخباری روی آوردند .این دعوی با استناد بـه وقفنامـههای مـدار
ارباتپذیر است .مدار

از این منظر در نیمـه دوم عصـر صـفویه در گسـترش اندیشـه

حاکمیتِ دلبستگیهای دینی بر واقفان مدار

و توجه فراوان مدار

تنها به علـوم

دینی ،به گسترش علوم دینی و معارف تشیّع در آن عصر انرامید ،اما پیآمـدهای بـدی

در عصر صفویه

اخباری بسیار تأریر گذاردند.

تأریر علمی مدار

خود را در محیط مدرسه بگستربند .مدار

بسیاری در یکسوم پایـانی دوره حکومـت
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زمینه معارف شیعی بهویژه پس از میانه عصر صفویه ،به مهمترین کانون تشیّع بدل شـد

برای دیگر علوم داشت .این روند با نزدیک شدن به اواخر عصر صفویه فزونی گرفـت؛
نمیکردند و حتی برخی از عالمان و مدرّسان بزرگ مدار

ایـن دوره ،تحصـیل علـوم

غیر دینی همچون ذب و ریاضی را تضییع عمر و نادرست میدانسـتند .گمـان مـیرود
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چنانکه عالمان علوم غیر دینـی نیـز هنگـام وقـف مدرسـه بـه دانشهـای خـود اعتنـا

این دیدگاه از سیاستهای مذهبی حاکم بر عصر صفویه و اندیشه اخبـاریگری ،متـأرر
بوده باشد .بر ارر توجه فراوان مدار

به علوم دینی و نبود پشتیبانیهای مـالی از دیگـر

علوم ،برخی از علوم غیر دینی در این دوره به ایستایی دچار شدند.

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392
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کتابنامه

 .1ذهرانی ،آقابزرگ (بیتـا) ،الروضﺔ النضرﺓ ف

علمل الملقﺔ

الحلدیﺔ العشرﺓ ،چار دوم ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان.
 .2ابنخلدون ،محمـد ( 1968م) ،مقامه ا نخلاو  ،ترجمـه محمـدپروین
گنابادی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر.

تأریر علمی مدار

 .3احمدی ،نزهت ( ،)1390در

لب اوقلف صفوی (مرموعـه مقـا(ت)،

تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مرلس شورای اسالمی.
 .4ترکمان ،اسـکندربی

( ،)1382تالریخ عالل

آرای عبلسا ،

تصحیا ایرج افشار ،چار سوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان ،قم ،مرمع ذخائر اسالمی.

 .6افنــدی ،میــرزا عبــداهلل ( 1401ق) ،ریاالض العلماالء و حیاالض
الفضالء ،تحقیق سید احمد الحسینی ،قم ،مطبعه الخیام.

 .7امانی یمین ،مهدی (بهار « ،)1388مدرسه زنگنه یا مدرسه بزرگ همـدان» ،پیلم
هلرستل  ،دوره دوم ،سال اول ،شماره .3
للمطبوعات.
الریو  ،ترجمــه حســین
افرنلمه اولرا
 .9اولئــاریو  ،آدام ( ،)1369سا

 .10بحرانی ،یوسف بناحمد (بیتا) ،لؤلؤه البحرین ف
و تراج

االجالاا

رجلل الحایث ،تصـحیا سیدصـادق بحرالعلـوم ،بیـروت،

دارا(ضواء.

اجتملع

آ

و

در عصر صفویه ،پایان نامه دکتری ،رشته تـاریخ و

تمدن ملل اسالمی ،دانشکده ا(هیات دانشگاه تهران.
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 .11بخشی استاد ،موسی الرضا ( ،)1390مارسه و تأثیرا

علما

در عصر صفویه

کردبچه ،تهران ،انتشارات کتاب برای همه.

تأریر علمی مدار

ال
 .8امــین ،سیدمحســن ( 1406ق) ،اعیا

ایعه ،بیــروت ،دارالتعــارف
الشا
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در عصر صفویه

 .5اشکوری ،سیدصادق ( ،)1387اسنلد موقوفل

اصفهل  ،زیر نظـر

 .12بی

باباپور ،یوسف (اسفندماه « ،)1388نگاهی به آرار ریاضی شیخ بهایی» ،کتلب

علوم و فنو  ،سال سوم ،شماره .11

 .13تبریزی ،محمـدزمان ( ،)1373فراقاا الفواقاا در احاوال
مسلجا و ماار  ،به کوشش رسول جعفریان ،تهـران ،دفتـر نشـر میـراث
مکتوب.
 .14جزایری ،سید نعمتاهلل (بیتا) ،االناوار النعملنیاه ،بیـروت،
مؤسسه األعلمی للمطبوعات.

 .15جعفریان ،رسول ( ،)1379صفویه در عرصه دیان ،فرهناو و
سیلست ،قم ،پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.

 .16حبشــی ،عبــداهلل محمــد ( 1427ق 2006/م) ،جاالمع الشااروح و
 .17حاتمی ،فاذمـه (بهـار و تابسـتان « ،)1382وقفنامـه مدرسـه مقیمیـه» ،وقا ،
میراث جلویاا  ،سال یازدهم ،شماره .42
 .18حسینی عاملی ،محمدشفیع ( ،)1383محلفل المؤمنین ،تصحیا ابـراهیم
عربپور و منصور جغتایی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392

 .19خوانساری ،محمدباقر ( ،)1392روضل

الجنال

فا

احاوال

العلماالء و الساالدا  ،تحقیــق اســداهلل اســماعیلیان ،قــم ،مکتبــه
اسماعیلیان.
 .20د(واله ،پیتـرو ( ،)1377سفرنلمه دالواله ،ترجمـه شـعاعالدین شـفا،
چار دوم ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.

ااور
اال رها
ااههل و علا
 .21رجبـــی ،محمدحســـین ( ،)1378امینا
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الحواش  ،ابوظبی ،هیئه ابوظبی للثقافه و التراث.

اخبلریگری در عصر صفویه ،پایاننامه دکتری رشته تاریخ و تمـدن
ملل اسالمی ،دانشکده ا(هیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران.
26

تهران ،انتشارات کتابخانه صدر.
 .23سیریل ،الگود ( ،)1357طب در دوره صفویه ،ترجمه محسن جاویـدان،
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 .22روملو ،حسن ( ،)1342احسن التاواریخ ،تصـحیا نـارمن سـیدن،

تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .24شاردن ،ژان ( ،)1338سیلحتنلمه شلرد  ،ترجمه محمدعباسـی ،تهـران،
انتشارات امیر کبیر.

 .25ااااااااااا ( ،)1330سفرنلمه

خش اصافهل  ،ترجمـه

حسین عریضی ،بیجا ،چاپخانه راه نرات.

ایرا

عصر صفوی ،چار اول ،تهران ،خدمات فرهنگی رسا.

تأریر علمی مدار

 .26صفتگل ،منصور ( ،)1381سلخت نهلد و انایشه دین

در

 .27فاضــل هنــدی ،بهاءالــدین محمــد بنحســن اصــفهانی ( 1416ق) ،کشاا
اللثلم عن قواعا االحکلم ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی.

ه ایرا

در عصر صفوی ،تهران ،امیرکبیر.

 .29حسینی ،سید احمد (-1364ـ ،)1390فهرسات نساخههلی خطا
کتل خلنه عموم

آیت هللا مرعشا

نجفا (39جلـد) ،قـم،

انتشارات کتابخانه مرعشی نرفی.

 .30محمدی اشتهاردی ،محمد ( ،)1378را طه ایرا

ال اساالم و

تشیع ،تهران ،انتشارات برهان.
غالمرضا اعوانی ،تهران ،بنیاد حکمت صدرا.
 .32میرفندرسکی (بیتا) ،رسلله صنلعیه ،تصحیا علیاکبـر شـهابی ،بیجـا،
 .33نلّینو ،کرلو آلفونسو (بیتا) ،تلریخ نجوم اسالم  ،ترجمـه احمـد آرام،
بیجا ،کانون نشر و پژوهشهای اسالمی.

 .34هنرفر ،لطـفاهلل ( ،)1350گنجینه آثلر تلریخ

در عصر صفویه

انتشارات فرهن

خراسان.

تأریر علمی مدار

 .31شیرازی ،محمد بنابراهیم  /مالصدرا ( ،)1383اسفلر ار عه ،تصـحیا
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در عصر صفویه

 .28فرهانی ،منفرد ( ،)1377مهلجر

علملی شیعه اا جبل علمل

اصافهل ،

نسخههای خطی

ّ
الضااللین و تقااویه
 .35جدیدا(ســالم ،علیقلــی () ،هاااایه
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تهران ،انتشارات کتابفروشی رقفی.

المؤمنین ،کتابخانه مرلسشورای اسالمی ،شماره .2089

 .36جواد بنسعد بنجواد  ،رح خالصه الحسلب ،کتابخانه مرکزی دانشـگاه
تهران ،شماره .15115

 .37حسینی خاتونآبادی ،محمدصالا ،داق

المقر ین ،کتابخانه مرلس

شورای اسالمی ،شماره .62408
 .38سماهیری ،عبداهلل بنصالا () ،منیه المملرسین ،کتابخانه ملی ایـران،
شماره .8546
 .39فیض کاشانی ،مالمحسن () ،رسلله االعتذار ،کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران ،مرموعه شماره .4602

سال سوم ،شماره یازدهم ،پاییز 1392
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