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شناسایی شرایط موثر بر گسترش فلسفه و حکمت در عصر صفوی


محمدحسین ایراندوست ،معصومه حسن دوست
(تاریخ دریافت3114/33/31 :؛ تاریخ پذیرش)3114/33/91 :

چكيده
این مقاله در صدد است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه شرایطی در دوره صفویه موجب گسترش فلسفه و عطف توجه بهه مهواد
درسی مانند منطق و فلسفه در مدارس و نیز نگارش رساله های مهم فلسفی در این دوره شده اسهت عرهر صهفوی ا دورانههای مههم
تاریخ ایران است که مذهب تشیّع دوا ده امامی به عنوان مذهب رسمی در کشور استقرار یافت .حکمهت و فلسهفه اسه می نیهز یکهی ا
شکوفاترین دوره های خود را در ایران اس می و بخروص در شهرهای شیرا و اصفهان ،در این دوره سپری نموده است .در ایهن مقالهه،
شرایطی چون «وضعیت مذهب» و نیز «روشهای خاص آمو شی» در عرر صفوی و همچنین «سیاستهای سه یین صهفوی» ا جملهه
حمایت ا مراکز تعلیم و تربیت و استقبال ا مهاجرت علمای جبل عامل و حمایت ا تاسیس مراکز آمو شی مناسب و مدارس علمی مهم
و کمک به تاسیس و تقویت کتابخانه ها به منزله مینه های رشد و گسترش فلسفه در این عرر شناخته شده است.

کليدواژگان
فلسفه اس می ،عرر صفوی ،مدارس شیرا  ،مدارس اصفهان.

 نویسنده مسئول :استادیار گروه فلسفه ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohirandoost@gmail.com :

 كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسالمی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
اولین سلسلهای كه با تشكیل دولت متمركز و قدرتمند ،هویتی مبتنی بر مذهب تشیع را بررای ایرن
كشور ایجاد كردند« ،صفویه» بود .آنها در سرال هرای  709ترا  3311قمرری برر ایرران فرمرانروایی
كردند .در دهه نخستِ قرن دهم هجری ،با روی كار آمدن شاه اسماعیل ،در تبریز رسمیت یافتره و
مدتی نگذشت كه مذهب شیعه امامیه ،یگانه مذهب رسمی در تمامی قلمررو ایرران زمرین شرناتته
شد .این تحول میمون و مبارک در سرالهای آغرازین قررن دهرم محریو و فیرای مناسرب جهرت
گسترش و رشد و بالندگی علوم دینی را به دست علمای شیعه پدید آورد .قبرل از عررر صرفوی،
مراكز مهم علمیِ شیعه ،بیشتر در حلّه ،جبل عامل و نجف وجود داشرت .امرا برا آمردن حكومرت
صفوی ،موازنه سیاسی در ایران به سود شیعیان بر هم زده شد و عرری كم وبیش ،آزاد نمودار شد
و آشكارا كانونهای علمی در این سرزمین رونق یافت .در این عرر ،از حكمت و فلسفه ،مانند فقه
و حدیث ،به توبی استقبال شد و رشدی چشمگیر پیدا كررد و در حرالی كره اندیشره فلسرفی ،در
جهان اسالم افول كرده بود ،اسرتادان برجسرته و فیلسروفانی شرهیر هم رون مالصردرا ،میردامراد،
میرفندرسكی چراغ حكمرت و فلسرفه را برافروتتنرد .و شراگردان بسریاری پروراندنرد ،از جملره
شمسای گیالنی ( 3001م .هر ) .شیخ حسین تنكابنی ( 3010م .هر ) .فیاض الهیجی ( 3091م .هر)
مالرجبعلی تبریزی ( 3010م .هر ) .رفیعای نایینی ( 3011م .هر ) .محمد براقر سربزواری ( 3070م.
هر) مالمحسن فیض كاشانی ( 3070م .هر ) .و آقا حسین توانساری ( 3071م .هر .) .كره هركردام
نگارنده آثار ارزنده فلسفی و كالمی بوده اند و به نوبه تود شاگردان بزرگری را در فلسرفه تربیرت
كرده اند (مخلری ،3199 ،ص.)317
در این زمینه مقاالت ،و كتب مختلفی به رشته تحریر درآمده و عواملی چون «تشكیل حكومت
صفوی»« ،تجدید حیرات مرذهب تشریع در ایرن دوره»« ،نیراز متفكرران شریعی عررر صرفوی بره
استوارسازی مبانی اعتقادی»« ،رویارویی با فرهنگ غرب»« ،دفاع از سنّتها و باورهای اسالم شریعی»
به عنوان برتی عوامل گسترش فلسفه و حكمت در این دوران معرفری شرده اسرت( .میراحمردی،
3131؛ مخلری ،همان؛ لکزایی .)3113 ،در این مقاله ابتدا عوامل گسترش و رشد علروم دینری در
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عرر صفوی اعم از فقه و اصول و حدیث و فلسفه و حكمت مطرر شرده و ویرعیت علمری و
آموزشی در عرر صفوی و نیز ویعیت مراكز تربیت و تعلیم و روش های آموزشی و تاثیر پدیرده
مهاجرت علمای جبل عاملی به ایران ،مورد بحث قرار گرفته و سپس ویرعیت آمروزش فلسرفه و
منزلت آن در دوره صفوی و مواد درسی حكمت و فلسفه و سیاستهای سالطین صفوی نسربت بره
تقویت وتاسیس فیاهای آموزشی و كتابخانه ها بره عنروان شررایو مروثر برر گسرترش فلسرفه و
حكمت مورد بحث قرار گرفته است.
عوامل رشد و گسترش علوم دینی در عصر صفوی
عرر صفوی را میتوان تقریبا یكی از درتشانترین دوره های تمدن اسالمی دانست .زیررا در ایرن
دوران ،هنرمندان ،صنعت گران ،فیلسوفان ،فقیهان و دانش پژوهران ،شراعران ،و دیگرر دانشرمندان
جهان اسالم ،نقش به سزایی در رشد ،پیشرفت و تكامل علوم اسالمی و دانشها و فنرونی از قبیرل
هنر ،اقتراد ،صنعت ،ادبیات ،فلسفه و حكمت ،ایفا كردند .عالوه براین ،در ایرن عررر تالیفرات و
آثار فراوانی در زمینه فلسفه و حكمت ،كالم ،فقه ،حدیث ،و عرفان نگاشته شده و پاسخ های ترازه
ای به شبهه های نو در زمینه های مختلف اعتقادی و فلسفی و فرهنگی ارائه شده است.
رونق نگارش رساله های علمی

نظریهپردازی ،با نگارش رساله ای آغاز میشد و رساله ای دیگر در رد آن و رساله ای در پاسخ بره
رساله دوم و رساله هایی برای داوری در این باب به بازار دانش عریه میشد .آسان ترین راه برای
نشر عقیده و نظریه ،در این دوران ،نگاشتن رساله بود .نسخه برداران بسیار بودند و برابرر سرفارش
افراد ،از رساله ها نسخه برداری میكردند .از این روی ،میبینیم كه در مویوعی ویژه ،رساله هرای
بسیار نگاشته شده و این نشانگر ،مویوع روز بودن آن مقوله است (ذاكری .)191 ،3199 ،در عرر
صفوی ،بحث و مناظره در مقوله های فلسفی و كالمی و سایر حوزه های علوم دینی مرورد عالقره
فرهیختگان و حتّی توده مردم بود .و لذا كار نسخه برداران و صحافان ،بسریار رونرق داشرت .ایرن
حقیقت را ژان شاردن فرانسوی در سفرنامه تود اینطور گزارش میكند:
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«در ایران ،صحافان هم كتاب صحافی میكنند و هم كاغذ و مركب و قلم و دوات و قلمترراش
و سایر انواع لوازم التحریر به فروش میرساندند .صحافان ،عادت دارند كه عرر پنجشنبه یكری از
آنها به قرعه انتخاب میشود ،تا روز جمعه دكان تود را براز كنرد .زیررا روز جمعره ،روز تعطیرل
مسلمین است و چون عموم مردم به مسجد میروند ،صحافی كه روز جمعه باز باشد ،بریش ترر از
فروش یک ماه اجناس تود را به فروش میرساند ( .شاردن ،3110 ،ص.)91
هم نین میرزا طاهر نررآبادی در تذكره تود كه شر حال حدود نهررد نفرر شرعرای عررر
صفوی در قرن یازدهم است .از شاعرانی نام میبرد كره شریوه معراش آنهرا در ایرن دوران ،نسرخه
برداری بوده است (نررآبادی .)100 ،و یا با نوشتن قرآن و صحیفه زندگی ترود را مریگذراندنرد.
(همان.)101 ،
حتی كتابهای فقهی كه در عرر صفوی نوشته شده اند ،نسبت به قرنهای قبل بیش ترین رقم را
نشان میدهد .در دایره المعارف نویسی هم این عرر درتشان است زیرا دومین و مهمتررین دایرر
المعارف حدیثی شیعه در عررصفوی نوشته شده است .كتابهای رجالی مهمِ ،مثرل «مرنه المقرال»
اثر میرزا محمد استر آبادی یكی از اعالم معروف شیعه در اوایل قرن یازدهم و یا «منتهی المقال فی
احوال الرجال» ،اثر ابوعلی حائری (م  3133ق) ،از عالمان این عرر در اواتر قرن یازدهم و «نقرد
الرجال» اثر سید میر مرطفی بن حسین حسینی تفرشی ( متوفای بعد از سرال 3000ق) و «مجمرع
الرجال» زكی الدین بن شرف الدین قهپائی در اوایل قرن یازدهم ،همه در ایرن عررر نوشرته شرده
است .كتابهای تفسیرمأثور ،همانند تفسیر نور الثقلین و تفسیر صافی ،نیز دست آورد عررر صرفوی
هستند.
مهم ترین آثار فلسفه اسالمی كه به عنوان میراث ارزشمند عقلری و فلسرفی ،در اتتیرار دانرش
پژوهان وجود دارد كتبی است كه در عرر صفوی نگارش یافتره انرد .ماننرد رسراله « القبسرات» و
«اثبات علم باری» و « االیقاظات فی تلق االعمال و افعال العباد» در كالم و فلسفه و « برهران اسرد
و اترر فارابی» و « تحقیق مفهوم الوجود» و « تشریق الحق» در منطق و « الجمرع و التوفیرق برین
رای الحكمیین فی حدوث العالم» و « حاشیه بر الهیات شفا تالیف ابن سینا » « حاشریه برر حاشریه
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شر تجرید» كه ظاهرا حاشیه بر حاشیه تفری بر تجرید االعتقاداست و « الحبل المتین» در فلسفه
و « شر نجات ابن سینا» و «علم الواجب» و « نبراس الییاد فی تحقیق معنی البداء» همره از آثرار
گرانسنگ «میرداماد» یكی دیگر از علمای بزرگ وحكمای برجسته عهد صفوی است.
عالوه براین رساله های نقد و حاشیه نگراری در فلسرفه و حكمرت و كرالم ،ماننرد «الرردود و
النقود» و «حاشیه بر اشارات» و « حاشیه بر حاشیه قدیم تجریدالكالم» و « حاشیه بر شر مطالع» و
« حاشیه بر حاشیه شر مطالع» و « حاشیه بر اثبات الواجب دوانی» و « حاشیه بر محاكمرات رازی
بر شر اشارات» و « حاشیه بر شر اشارات تواجه» و « حاشیه برر شرر ایجری» و «حاشریه برر
شر مواقف» همه از آثار مالحبیب اهلل باغنوی معروف به میرزاجران شریرازی نرام بررد .هم نرین
كتابهای مهم درسی حوزه های علمیه ،مانند :معالم ،حاشیه مالعبداللّه و شر لمعه ،از دستاوردهای
مهم و ماندگار این دوره بشمار میروند .اینها دلیل روشنی بر رونق نگارش رسراله هرای علمری در
عرر صفوی و نشانه پویایی علمی و فعالیتهای گسترده فرهنگی در این دوران است.
وضعيت مذهب در عصر صفویه

بسیار روشن است كه برقراری مذهب تشیع دركشوری كه بیشتر ساكنان آن را سنی مذهبان تشكیل
میدهند ،به سادگی و به دور از مقاومت و واكرنش مخالفران مقردور نبرود .شراه اسرماعیل اول برا
دانستن این مهم ،پس از اعالم تشیع به عنوان مذهب رسرمی قلمررو ترویش ،تطیبران مسراجد را
موظف به تواندن تطبه ی تشیع اثنی عشری نمود (آربری ،3110 ،ص .) 33وی برای نظارت برر
گسترش تشیع ،مقامی به نام «صدر» ایجاد كرد .در این دوره ،صدر به عنوان «رئیس نهاد مذهب» از
اهمیت و جایگاه ویژه ای برتوردار بود .وظیفه ی اصلی آن ،برقراری یكپارچگی عقیدتی ،از طریق
هدایت و تسریع در تبلیغ آیین شیعه بود .صردر نماینردگانی را از طررف ترویش بره ایالرت هرای
مختلف میفرستاد و از این طریق عقاید دینی مردم را زیر نظر میگرفت (سریوری ،3110 ،ص.)97
البته نمی توان از شیوه های تشونت آمیز و رفتار تند و تشن شاه اسماعیل كره در مترون تراریخی
ذكر شده (تواندمیر ،3190 ،ص33؛ روملو ،3101 ،ص )33انتقاد نكرد.
یكی از رتدادهای مهم مذهبی در عرر صرفوی ،دعروت از علمرای شریعه ی سررزمین هرای
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عربی ،نظیر بحرین ،عراق ،سوریه و منطقه ی جبل عامل برای مهاجرت به ایران برود كره از زمران
شاه اسماعیل آغاز شده و درعهد شاه طهماسب (710-710ق) به اوج تود رسید .در تروص شاه
طهماسب ،برتی معتقدند وی بیش از دیگر پادشاهان صفوی در گسترش و تروی مذهب شریعه و
نهادینه كردن مبانی عقیدتی آن تالش كرده و نسربت بره مرذهب شریعه و گسرترش آن تعررب و
جدیت بسیاری از تود نشان میداد( .جعفریان ،3197 ،ج ،3ص .)33و برتی رواج دین محمردی
و رونق مذهب اثنی عشری در زمان شاه طهماسب را آن نان بزرگ نمرایی كررده كره ایرن دوره را
مستعد ظهور صاحب االمر (ع ) تلقی نمودند (نویدی شیرازی ،3137 ،ص.)10
شاه طهماسب با هدف تروی وتحكیم مبانی تشیع اثنی عشری ،جمع بسیاری از فقها و علمرای
شیعه مذهب را از سرزمین های عربی به ایران دعوت كرد .آنها پس از ورود به ایرران از قردرت و
نفوذ چشمگیری در دربار صفویان برتوردار شدند و با فعالیتهای علمی و دینی و فرهنگری ،نقرش
مؤثری در تروی و گسترش مذهب شیعه و تغییر و اصال آن از تشیع صوفیانه و عامیانه به تشریع
فقاهتی ایفا نمودند (جعفریان ،3197 ،ص.)10
یكی از عوامل گسترش علوم دینی و فرهنگ شیعی ،روحیره همكراری و تعامرل میران علمرا و
پادشاهان صفوی بود .همین تعامل ایران را به صورت كانون اصلی فعالیت های علمری و فرهنگری
مربوط به تشیع اثنی عشری درآورد .مدارس و تأسیسات مرذهبی متعرددی در ایرران ایجراد شرد و
نسل جدیدی از علما و متفكران شیعه و عمدتاً ایرانی در آنها پرورش یافت .از این مردارس ،علمرا
و دانشمندان برجسته ای فارغ التحریل شدند كه پیكرره ی اصرلی تكاپوهرای دینری پرس از آن را
تشكیل میدادند .به این ترتیب كانون های سرنتی تشریع اثنری عشرری در عتبرات ،تحرت الشرعاع
شكوفایی علمی در پایتخت و شهرهای عمده ایران قرار گرفتند (صفت گل ،3113 ،ص.)390
یكی دیگر از فعالیتهایی كه در عرر صفوی ،به منظور گسترش فرهنرگ شریعی ،تحقرق یافرت
برگزاری آیین ها و مراسم مخروص مذهب شیعه درشهرها و مناطق مختلف ایران بود .پادشراهان
صفوی با همكاری علمای شیعه ،آیین هایی جشرن هرای مرذهبی ،و مراسرم عرزاداری و مجرالس
رویه توانی برای شرهدای كرربال و دیگرر ائمره ی شریعه را برا شركوهی تراص ،در شرهرها و
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روستاهای ایران برگزار كردند .برگزاری این آیین ها تا امروز نیز برقرار مانده است .آنهرا هم نرین
توجه و اهتمام ویژه ای به امور اماكن مذهبی و زیارتگاه های شیعه از تود نشان میدادنرد .از ایرن
رو مقابر امامان شیعه و امامزاده های سراسر كشور مورد بازسازی و مرمت قررار گرفرت و امرالک
وسیعی وقف آنها گردید (صفا ،3191 ،ج ،1بخش اول ،ص.)11-19
البته این اقدامات مهم مذهبی و فرهنگی در نظام اجتماعی عررر صرفوی بره مروازات نترای و
اثرات مطلوب و سودمندی كه داشت ،با نقص و تطاها و اشكاالتی همراه بود .شاید یكی از اثرات
نامطلوب تشونتها و سختگیری های شاهان صفوی در جهت تثبیرت مرذهب تشریع از برین رفرتن
وحدت مذهبی و تشدید اتتالفات فرقه ای درجهان اسالم بود .سب و لعن رای به همراه تعقیرب
و آزار سنی مذهبان ایران كه با هدف وادار ساتتن آنها به پذیرش مذهب شیعه انجرام مریگرفرت،
تأثیرات بدی بر روابو ایران با همسایگان سنی مذهب آن ،یعنری امپراتروری عثمرانی در مغررب و
دولت ازبكان در مشرق به جا گذاشت .برتی تاریخ نگراران معتقدنرد كره جنرگ هرایی كره میران
صفویان با این دولت ها به وقوع میپیوست ،همواره با رد و اتهامات فرقره ای همرراه برود و ایرن
اتهامات مذهبی ،توجیه گر كشتار و غارت اموال مسلمانان شریعه و سرنی برود .قترل عرام شریعیان
هرات ،مشهد و دیگر شهرهای تراسان به دست ازبكان متاثر از این رفترار اسرت (حسرینی قمری،
 ،3117ص.)311
وضعيت علمی و آموزشی عصر صفوی

به دلیل گرایش مذهبی شاهان صفوی ،علوم متداول در این دوره ،بیشتر برر محرور دیرن و مرذهب
مویوعات دینی داشته است .برتی علوم رای عرر صفوی عبارتند از:
 در علوم دینی :قرائت و تفسیر قرآن ،علوم قرآنی ،حدیث ،فقه و اصول ،اترالق ،حقروق وعلم كالم.
 در علوم عقلی و استداللی :منطق ،حكمت ،فلسفه ،ریاییات و هیات ،هندسره و مثلثرات وفیزیک.
 -در علوم ادبی :علوم ادبی عربی و فارسی و در شاته زیبا شناسی :هنرهای زیبا ،قالی برافی،
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مخمل ،زری ،نقاشی ،تذهیب ، ،كاشی سازی ،معماری ،صنایع روی فلز و چوب .البته زبران
اصلی این دوره عربی بوده است (صفا ،همان ،ص .)113البته این بدان معنا نیست كه كتاب
های نوشته شده به زبران فارسری محردود و كرم باشرد ،امرا ایرن دسرته از كترب در زمرره
رسالههای درجه دوم و سوم محسوب میشده است .و یا اینكه ترجمههایی از مترون اولیره
شیعه می باشد كه به زبان ساده و روان فارسی برگردانده شده ترا عامره مرردم بتواننرد از آن
استفاده كنند.
مراکز تعليم و تربيت عصر صفوی

از مراكز تعلیم و تربیت در عهد صفویه ،مكتب تانره هرا اسرت كره اولرین مراكرز آموزشری شرهر
محسوب میشود و هر كدام از آنها زیر نظر یک نفر به نام«مال» اداره میشده است .مساجد نیرز در
كنار وظیفه اصلی كه عبادت و نیایش است ،گاه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار میگرفتره و در
آن به آموزش حروف الفبا ،قرائت قرآن و به دنبال آن كتاب های گلستان و بوستان سعدی و دیوان
حافظ میپرداتتند .دیگر مراكز آموزشی این دوره مدارس است كه به نام معمرول حروزهی علمیره
نامیده میشدند .این مدارس بیشتر وظیفهی آموزش تمام علوم را در سطح عالی بر عهرده داشرتند.
برتی جهانگردان اروپایی در سفرنامه های تود از شكوه و جالل این مدارس مینویسند و آنهرا را
با دانشكده های جامعهی تود مقایسه میكند (كمپفر ،3131 ،ص.)300
روش های آموزش در عصر صفوی
قرائت

یكی از شیوه های آموزش در عرر صفوی «قرائت» بوده است .بدین صورت كره یكری از طرالب
فرلی را با صدای بلند قرائت میكرد و بقیه آن را تكرار میكردند و سپس مدرس به تفریل محتوا
میپرداتت .به این شیوه آموزشی معموال «قرائت» میگفتند كه متداول ترین شیوه آموزش در عهرد
صفوی بوده است .چنان ه شیخ بهایی كتاب قانون فی الطب ابن سینا را به روش قرائرت نرزد مرال
عبداهلل یزدی تعلیم یافت (افندی ،3030 ،ج  ،1ص.)71
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سماع

یكی دیگر از روش های رای آموزش در عرر صفوی« ،سماع» بوده است .كه امروزه هم مترداول
است در این روش طالب درس را از مدرس میشنیدند نه از طالب دیگرر .در ایرن روش نوشرتن
مطالب استاد یروری نبود .هر چند كه معموال طالب از مطالبی كره مردرس مریگفرت یادداشرت
برداری میكردند.
امالء

از روش های رای آموزش در عرر صفوی« ،امالء» بوده است .این شیوه پس از سماع رواج یافت
و چنانكه از نامش پیداست ،مدرس در آن به نوشتن مطالب از سوی طالب توجه داشت .این شیوه
آموزشی در علوم عقلی مثل فلسفه و منطق رواج داشته اسرت .در منرابع تراریخی آمرده اسرت كره
مالرجبعلی و آقا حسین تونساری از فالسفه مشهور عهد صفوی درس را برر شاگردانشران امرالء
میكردند و آنان مینوشتند (بخشی استاد ،3171 ،ص)301
پرسش و پاسخ

آموزش و تعلیم به روش «پرسش و پاسخ» نیز از روش های مهم آموزشی این دوره بوده است .برا
استفاده از این شیوه ،فراگیران در فعالیت هرای آموزشری فعاالنره شرركت مریكردنرد و مسرئولیت
یادگیری را بر عهده میگرفتند .چنان ه در تذكره نرر آبادی در موارد مختلف به پرسرش و پاسرخ
های سید محمد تاتون آبادی با استادش آقا جمال تونساری در مدرسه جرده اشراره شرده اسرت
(نررابادی ،همان ،ص.)311
مناظره

آموزش به سبک «مناظره» نیز در مدارس به ندرت استفاده میشد و بیشتر در مجالس درس علمای
بزرگ و میان عالمانی با مشررب هرای فكرری متفراوت رواج داشرت .منراظرات میران میردامراد و
مالعبداهلل شوشتری (افندی ،همان ،ج  ،1ص )101و نیز مناظره غیاث الدین منرور با محقق كركی
در تاریخ این دوره بسیار مشهور است .این مناظرات چندان تاثیر گذار بود كه برتی معتقدند كه به
دلیل همین مناظرات و منازعات كه میان غیاث الدین دشتكی و محقق كركی بر سر مسائل مختلفری
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پیش آمد ،از صدارت در عرر صفوی عزل و به شیراز بازگشت (بهارزاده ،دانشنامۀ جهران اسرالم،
ج  ،39ص.)911
مهاجرت علمای جبل عامل به ایران در عصر صفوی

دولت صفوی پس از اعالن تشیع ،به منظور بهره برداری از دانش نقلی و عقلی مذهب اثنی عشری،
علمای شیعه را از سرزمین های عرب زبان مانند بحرین ،عراق و جبل عامل برای ایفرای نقرش بره
ایران دعوت كردند .جبل عامل منطقه ای است در جنوب لبنان ،كه از رود لیطانی به طرف جنروب
تا حدود فلسطین امتداد دارد (فرهانی منفرد ،3199 ،ص.)17
برتی محققان معتقدند كره وقتری تلیفره سروم ،ابروذر غفراری ،را بره شرام فرسرتاد ،معاویره،
فرمانروای آن سرزمین ،وی را تبعید كرد و ابوذر به جبرل عامرل رفرت (حرر عراملی ،3131 ،ج ،3
ص .)31بنابر این جبل عاملیان تود را شیعه ابوذر میتوانند و بر این باورند كه هیچ گروهی مگرر
برتی از مردم حجاز ،پیش از ایشان شیعه نبوده است (فرهانی مفرد ،همان ،ص.)30
مانند هر جریان تاریخی ،مهاجرت علمای جبل عامل به ایران به یكباره آغاز نشد .طالیه دارانی
داشت كه به ایران آمدند ،ویع را ارزیابی كردند و مشوق مهاجرت شدند .این پیشرگامان هجررت
بسیار معدود وانگشت شمار بودند و در عین حال ،مهمترین و پرآوازه ترین مهاجران از میان همین
گروه معدود چهره نمودند (همان ،ص .)11از مهمترین دالیل مهاجرت علمای شیعی جبل عامل از
زادگاه تویش به ایران نفوذ حكومت های سنی بر شام و امپراطوری عثمانی بود كه تمامی شریعیان
را در سختی و اذیت قرار داده بود .از طرفی دولت صفوی نیز ،به وجود ایرن عالمران شریعی نیراز
مبرم داشت .زمانی كه تشیع به عنوان مذهب رسمی در كشور اعالم شد ،دشواری های بسیاری فرا
روی صفویان قرار داشت .اگر قرار بود بر روی منابر و مساجد تبلیغ ودر مدارس تردریس شرود و
یا در محاكم مبانی عمل قرار گیرد ،ناگزیر باید معلمان و علمایی برای تبلیرغ ایرن مرذهب حیرور
داشته باشند .اما رجال و اعیان شهرهای بزرگی كه بتوانند به تدمت صفویه درآیند بسریار محردود
بودند (همان ،ص .)73بنابراین با توجه به این نیاز دوسویه از طرف دولت صفوی و علمرای جبرل
عامل به ایران ،عاملیان به طور گسترده ای به ایران مهاجرت كردند.
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در میان فالسفه مهم ترین جبل عاملی كه توانست در دربار صفویان رشرد و نمرو كنرد« ،شریخ
بهایی» است .وی در دربار صفویان به تروص شاه عبراس صرفوی ارج و قررب فراونری داشرت.
شیخ بهایی از مؤسسین مكتب اصفهان بود .شاگردان فراوانی داشت و در رشد و فلسفه اسالمی برر
طریقت تویش تالشی وافر نمود .وی از تكرار كلمات فیلسوفان یونانیان بیزار و دوستدار حكمت
و عرفان بود .او اهل نظر و استدالل را به رسمیت می شناتت .ولی ارباب شهود و عرفان را كه بره
عین الیقین رسیده اند در بلندترین رتبه می دانسرت .شرناتت شراگردان وی هم رون مالصردرای
شیرازی ،میرزا رفیعای نایینی ،فیض كاشانی ،محقق سبزواری و دیگر بزرگان نشان از ترأثیر فرراوان
او در رشد و اعتالی فلسفه و حكمت اسالمی دارد.
وضعيت آموزش فلسفه در عصر صفوی
آموزش فلسفه در مدارس این عرر از فراز و نشیبی برتوردار اسرت .و ترابع فرراز و فررود تفكرر
اصولیون و اتباریون بود .البته احداث مدارس در دور شكوفایی عرر صفویه یعنری از دور شراه
عباس اول ( )3011-773به بعد اوج گرفت و حتی در دوران انحطاط سیاسی عرر صفوی ،یعنری
دور حكومت شاه سلیمان (3301-3099ق) و شاه حسین (3311-3301ق) همچنان رونرد رو بره
رشد تأسیس مدارس ادامه یافت .پس دور یعف و انحطاط عرر صرفویه مقرارن برا دور اوج و
شكوفایی ساتت مدارس است ،در در دور حكومت شاه سلیمان در اصفهان ،پایتخت صرفویه بنرا
بر قول جهانگرد فرانسوی حدود پنجاه مدرسه وجود داشته است( .شاردن ،3110 ،ص.)390
تعلیم و تعلّم فلسفه و حكمت نیز به عنوان مهم ترین بخش علوم عقلی هم ون گذشته مرورد
توجه مراكز علمی و بسیاری از مدارس قرار داشرت امارا تعلریم تعلّرم آن در عررر صرفویه رونرد
یكسانی نداشت .توجاه مدارس به فلسفه در عرر صفویه و تأثیر جریانهرای فكرری حراكم عررر
صفوی بر آن ،در دو دوره مورد بررسی قرار گیرد .نیمۀ اول عرر صفویه ،یعنی دور غلبۀ اندیشرۀ
اصولیان و حكما در مدارس و نیمۀ دوم عرر صفویه ،دوره ای كه تقریبراً مقرارن برا احیرا و رواج
اندیشۀ اتباری در بسیاری از مدارس است كه اوج آن چند دهۀ آترر حكومرت صرفویه بره ویرژه
دوره حكومت سلطان حسین بود.
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منزلت فلسفه در مدارس عصر صفوی

گرایش اصلی و غالب در مدارس علمی شیعه در این دوره ،مكتب عقلگرا بود و در بیشتر مدارس
ایران به ویژه در شیراز و اصفهان علوم حكمی به ویژه فلسفه مورد تعلیم و تعلّم بود و بسیار مورد
توجه قرار داشت .در ابتدای تأسیس حكومت صرفوی اغلرب علمرای ایرانری ماننرد غیراث الردین
منرور دشتكی (701ق) مرلحالدینالری (797ق) و میرزا جان شیرازی (770ق) توجه بسیاری به
علوم عقلی داشتند و در حقیقت بیشتر حكیم بودند تا فقیه .با نگاهی اجمالی به شر احروال علمرا
و مدراسان بزرگ دور صفوی و آثارشان در كتاب عرالم آرای عباسری مریتروان چیرگری گررایش
عقلگرا را در در سنّت آموزشی عالمان ایرانی نیمۀ اول عرر صفوی ،از نظر آثار تألیفی و هم نین
متونی كه تدریس میشد به روشنی دریافت .بنابراین ،علوم حكمری در مردارس از جایگراه براالیی
برتوردار بود (قاسمی ،3111 ،مجله حافظ ،شماره .)11
شفا و اشارات ابن سینا وحكمه العین مهمترین متن درسی فلسفه در همرۀ ادوار عررر صرفویه
بوده است .عالوه بر آن ترجمۀ این متون به فارسی در ایرن دوره ،برر رواج آنهرا بره عنروان كتراب
درسی داللت دارد (افندی ،همان ،ج 0ص.)313
اوج شكوفایی فلسفه در عرر صفویه در اوسرو ایرن دوره و دور حكومرت شراه عبراس اول
(3011-773ق) است كره مقرارن برا شركوفایی سیاسری و اقتررادی حكومرت صرفوی اسرت .از
مشهورترین فالسفۀ این دوره میتوان به میرفندرسكی ،میردادماد و مالصدرا اشاره كررد كره نقشری
مهمی در شكوفایی فلسفه در این دوره ایفا كردند .اصفهان پایتخرت صرفویه در سرایۀ دانشرمندان
مذكور بسیار اعتبار یافت و طالبان علم را از دور و نزدیک به سوی تود جلب كرد.
تاثير اندیشۀ اخباری بر آموزش فلسفه در مدارس عصر صفوی

نیمۀ دوم عرر صفویه مقارن با احیا و رونق مكتب اتباری است .احیای ایرن اندیشره را در عررر
صفویه به محمدامین استرآبادی (3011ق) نسبت میدهند .در اندیشۀ اتباری علم حردیث ،كرانون
اصلی علوم دینی است و علمای اتباری برای این علم اهمیت و اعتبار تاصی قائلنرد و بره علروم
عقلی ،برویژه فلسرفه روی تروش نشران نمریدهنرد و بره ذما آن نیرز مریپرداتتنرد .رواج چنرین
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اندیشههایی در رونق یافتن علم حدیث در نیمۀ دوم عرر صفویه و ركود علوم عقلی بویژه فلسرفه
بسیار تأثیرگذار بود و سبب شد در بسیاری از مدارس علم فقو منحرر به فقه و حردیث شرود .از
این رو فلسفه به ویژه در اواتر این دوره جایگاه ممتاز تود را در مدارس از دسرت داد و حتری در
بعیی از مدارس تدریس آن ممنوع شد ،امری كره در مردارس نیمرۀ اول عررر صرفویه مشراهده
نمیشود؛ برای نمونه در وقفنامۀ مدارس مریم بریگم و سرلطانی در اصرفهان و در مدرسرۀ شریخ
علیخان زنگنه در استان همدان صریحاً به عنوان یک دستور العمل پرداتتن به فلسرفه ممنروع شرد
واقف شرط كرده است مدرس و متولی مدرسه هر طلبهای را كه به این علروم بپردازنرد از مدرسره
اتراج كنند.
تعدادی از علمای بزرگ اتباری بعیی از فالسفۀ پیشین از جمله ابرن سرینا را كره كتابهرایش
مورد تعلیم و تعلم بود تكفیر كردند .محمدزمان تبریزی یمن اشاره به تكفیرر ابرن سرینا از سروی
محمدباقر مجلسی ،از این تكفیر انتقاد میكند و آن را مبالغه آمیز میدانرد .بعیری از علمرا نیرز بره
اتهام زیاده روی در فلسفه از شهر و دیار تود اتراج شدند كره از جملرۀ ایرن افرراد مریتروان بره
مالصادق اردستانی (3310ق ) .اشاره كرد كه به این اتهام از اصفهان طرد شرد و بره كرربال رفرت.
حسین بن ابراهیم گیالنی از شاگردان مالصدرا از ترس تكفیرر شردن از سروی مالتلیرل قزوینری،
مُدراس «التفاتیه» قزوین ،امكان رفتن به این شهر را نداشت (افندی ،همان ،ج  ،1ص.)11
بهرغم این فشارها ،علوم عقلی هم نان مورد توجاه بعیی از طالب و مدرسانی بود كه فلسرفه
را رشتۀ اصلی تود قرار داده و هم نان به تعلیم و تعلّرم آن مشرغول بودنرد (افنردی ،همران ،ج،3
ص .)311-310هر چند ،علوم عقلی به شكوفایی دور شاه عباس اول دست نیافرت .بررای نمونره
عبدالنبی قزوینی از تدریس اشرارات بره وسریلۀ ریری الردین توانسراری (3311ق) در اصرفهان
گزارش میدهد و تعداد شاگردان او را در مجلرس درسرش برین  100ترا  100نفرر ذكرر مریكنرد
(قزوینی ،30009 ،ص .)313آقاحسین توانساری و فرزندش ،آقاجمال توانساری ،از برزرگتررین
مدراسان و حكمای اصفهان در اواتر حكومت صفویه به شمار میآیند كه در كنار علروم دینری بره
تدریس علوم عقلی نیز میپرداتتند .شایان توجه است كه از علوم عقلی بخرش الهیرات آن بیشرتر
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مورد توجاه بود .با ارزیابی متونی كه در مدارس عرر صفوی در نیمۀ اول این دوره و نیمرۀ دوم آن
تألیف یا استنساخ شده است ،میتوان تفاوت معناداری بین آنها مشراهده كررد؛ در نیمرۀ اول عررر
صفوی حجم تألیفات و نسخه برداری كتب فلسفی بسریار بیشرتر از نیمرۀ دوم ایرن دوره اسرت و
بالعكس نیز حجم آثار حدیثی در مدارس نیمۀ دوم عرر صفویه بهویژه اواتر این دوره بسیار زیاد
افزایش یافته است (بخشی استاد ،3171 ،ص .)311این امر تحت تأثیر اندیشۀ اتباری در مردارس
بوده است.
مواد درسی علوم عقلی در مدارس دوره صفویه :
منطق

تعلیم منطق از دیرباز در مدارس شیعه و سنی معمول بود .در مدارس عرر صفوی نیز منطق مرورد
توجه بود .چهار عنوان از كتب وقفی مدرسهی جدهی كوچک به منطق اتتراص دارد كره از نظرر
تعداد با چهار عنوان كتاب ،پس از فقه و حدیث در رتبه بعدی قرار دارد كه نشرانگر اهمیرت ایرن
رشته در مدرسه جده است .مهمترین منابع درسی منطق بیشتر همان كترب ترألیف شرده در دوران
پیش از صفویه بود كه معموالً در این دوره شر و تحشیه میشد .در همرهی ادوار عررر صرفویه
تعلیم این رشته را میتوان دید .مهمترین متون درسی منطق در عرر صفوی از این قرارند:
«منطق تجرید» تواجه نریرالدین از مهم تررین منرابع درسری در ایرن دوره برود كره شررو و
حواشی بسیاری بر آن نوشته شده است .هم نین «جوهر النیید» تألیف عالمه حلری شرر منطرق
تجرید و یكی از بهترین كتب درسی در عرر صفویه بروده اسرت« .الكتراب الشمسریه فری قواعرد
المنطقیه» تألیف نجم الدین علی بن عمر كاتبی قزوینی (د 391ق) از كتب مترداول درسری در ایرن
دوره بود كه شرو بسیاری بر آن نوشته شد كره مهرمتررین آنهرا حاشریهی سیدشرریف جرجرانی
معروف به حاشیه جرجانی است و این حاشیه نیز حواشی بسیاری داشت تدریس این كتاب فراوان
در مدارس عرر صفویه مشاهده میشود.
«مطالع االنوار» در اواتر عرر صفویه رواج داشت« .تهذیب فی المنطق» اثر سعدالدین تفتازانی
(971ق ) .از دیگر منابع متداول و مهم درسی این دوره بود كه شرو بسیاری برر آن نوشرته شرد.
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این كتاب از متون درسی مشترک در مدارس شیعه و سنی است و دو شر بسیار معروف دارد كره
مورد توجه طالب عرر صفوی بود .اولی شر جالل الدین دوانی (730ق) است كه این شر نیز
شرو بسیار زیادی دارد؛ و دوم ،شر مالعبداهلل یزدی (713ق) است كه بسیار مورد اقبال طرالب
بود .این حاشیه را مالعبداهلل هنگام تدریس حاشیهی دوانی در مدرسهی منروریه به رشتهی تحریر
درآورد ( بخشی استاد ،همان ،ص .)319مالعبداهلل شرحی فارسی نیرز برر ایرن كتراب نگاشرته كره
نویسندهی رویات الجنات آن را در اتتیار داشته است (توانساری ،ج ،0ص .)117از تحریر ایرن
كتاب در مدارس عرر صفوی گزارشهای بسیاری وجود دارد كه نشان دهندهی رواج آن به عنوان
كتاب درسی است.
فلسفه

اگرچه «شفا و اشارات» ابن سینا مهمترین متن درسی فلسفه در همهی ادوار عررر صرفویه برود و
هیچ كتابی را از نظر رواج به عنوان كتب درسی نمیتوان با آن مقایسه كرد .اما ترجمهی این مترون
به فارسی در این دوره ،بر رواج آنها به عنوان كتاب درسی داللرت دارد (افنردی اصرفهانی ،همران،
ج ،0ص .)319میرداماد در موارد مختلفی شفا و اشارات را به شاگردانش اجازه داده است .الهیرات
شفا از مهمترین بخشهای كتاب ابن سینا بود كه مورد توجره بسریاری از طرالب شرد .دو كتراب
مذكور شرو و حواشی بسیاری داشتند كه در منابع عرر صفوی بسیار به آنها اشراره شرده اسرت
(همان ،صص.)01-00
«حكمۀ العین» از دیگر متون مهم درسی این دوره است و در سراسرر عررر صرفویه مریتروان
تعلیم و تعلّم این كتاب را مشاهده كرد .متن اصلی این كتاب اثر اثیرالدین ابهرری فیلسروف ایرانری
سدهی هفتم هجری است و از مهمترین متون فلسفهی مشاء به شمار مریآیرد .شررو و حواشری
بسیاری بر این كتاب نوشته شد كه بر اساس آمار نویسندهی جامع الشرو و الحواشی بیشترین آن
متعلق به دورهی صفویه است كه دال بر رواج آن به عنوان كتاب درسی اسرت .شرر مرال عبرداهلل
یزدی بر این كتاب معروف است (بخشی استاد ،همان ،ص.)317-310
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سياستهای سالطين صفوی و رشد و اعتالی فلسفه

دولت صفوی به این حقیقت پی برد كه زور و شمشیر بهترین راهكار تغییر مذهب نیست و تروی
بنیادی تشیع به وسیله ای دیگر نیازمند است و باید راهی دیگر جست؛ بنابراین تعلیم و تربیرت ،بره
عنوان نهادی تأثیرگذار مورد توجه قرار گرفت و در این راستا اقداماتی صرورت گرفرت .مجموعره
سیاستهای فرهنگی ،مذهبی حكومت صفویه را در جهرت رشرد و اعرتالی فلسرفه مریتروان در
محورهای زیر بررسی كرد:
حمایت از فالسفه و مهاجرت تعدادی از نخبگان شيعی به ایران:

دوره شاه تهماسب صفوی را عرر طالیی مهاجران جبل عاملی مریدانرد (فرهرانی منفررد ،همران،
ص .)17این دوره از نظر حمایت حكومت از علمای علوم اسالمی و بخرروص فالسرفه یكری از
بهترین دورهها بود .میرداماد در یكی از نوشتههای تود آرزو میكند كه شراه صرفی در حمایرت از
حوزه دین و علما ،تود را به درجه شاه تهماسب برساند ،این در حالی است كه شاه صفی نیرز بره
ساتت مدارس و كمک به طالب و مدرسان توجه داشت اما اقدامات او در این زمینه قابل مقایسه
با شاه تهماسب نبود .حمایت حكومت صفویه از علمای شیعی ایرانی و مهاجر چنان بود كه برتی
از علمای پس از آن بسیار غبطه تورده اند .و با حسرت از ویرعیت علمرا در عررر صرفویه یراد
میكردند .مثال سید عبداللّه جزایری از فقها و محدثین قرن دوازدهم ،در توصیف ویعیت علمرا در
عرر صفوی میگوید آنان در نعمت وافی زندگی كردند و مورد اكررام و اجرالل بودنرد و مرترب
عالی داشتند ؛ برای انان مدارس بنا و مجالس درس برگزار گردیرد و كتراب هرا فرراهم شرد و دل
هایشان از هر شغلی برای تحریل كماالت فارغ گردید و حقوق آنان را در تعظیم و تكریم به جای
آوردند و وسعت رزق برای آنها فراهم نمودند (جزایری ،3139 ،ص.)379
البته حمایت از علوم دینی و علما تا پایران حكومرت صرفویه هم نران ادامره داشرت و دوران
سلطان حسین صفوی با این كه دوران انحطاط و یعف و در نتیجه سرقوط حكومرت صرفوی بره
شمار میآید ،اما در تروص اهتمام به علوم دینی و توجه بره ویرعیت علمرا و طرالب و رونرق
مدارس از بهترین دوران عرر صفوی است (مستوفی ،3191 ،ص.)331
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تأسيس و ساخت فضاهای آموزشی مناسب

در عرر صفوی ،تأسیس مدارس به عنوان مهم ترین مركز آموزشی همواره مورد توجه سرالطین و
تاندان صفویه قرار داشت مدارس زیادی با حمایتهای شخص شاه و تانردان سرلطنتی ،درباریران،
صاحب منربان و افراد تیر ساتته شد .در شرهر هرای ایرران از جملره شریراز ،اصرفهان ،مشرهد،
مدارس بسیاری بنا نهاده شد .در این مدارس تمامی علروم اسرالمی و از جملره فلسرفه و حكمرت
تدریس میشد .در اینجا به معرفی مدارسی میپردازیم كه در منابع تاریخی سخن از تدریس فلسفه
در آنها شده است:
مدارس شيراز در عصر صفوی

از ویژگی های مدارس شیراز اهمیت علوم عقلی در آنها است كه دلیل آن را میتوان در ریشره دار
بودن تعلیم و تعلم علوم عقلی در این شهر جستجو كرد .شیراز در پایان قرن نهم و آغاز سده دهرم
در پرتو عالمانی چون جالل الدین دوانی و صدر الردین محمرد دشرتكی در نشرر علروم و تربیرت
طالبان حكمت و كالم ،اهمیت و ارزشی را كه در حوزه علوم عقلری از اوان حملره مغرول كسرب
كرده بود ،هم نان ادامه داد .امیر غیاث الدین منرور و پسرش صدر الردین از طرالب و مدرسران
مدرسه «منروریه» راه پدر را در آموزش علوم عقلی ادامه داده و شاگردان بسیاری را تربیت كردند.
ارج و مقام علمی شیراز با استقرار حوزه درسری مالصردرا درایرن شرهر و مدرسره تران اهمیرت
بیشتری یافت (بخشی استاد ،همان ،ص.)03
«مدرسه منروریه» را صدرالدین محمد حسینی دشتكی ( 701ق ) .در حدود سرال  111ق .بره
نام پسرش غیاث الدین منرور ( 701ق ) .بنرا نهراد .اسركندربیک تركمران ،3111 ،ج  ،3ص)300
تولیت این مدرسه در دوره قاجاریه نیز هم نان بر عهده تاندان دشتكی برود .دانشرمندان بزرگری
چون مالصدرا ،فیض كاشانی و نعمت اهلل جزایری در این مدرسه تحریل و تدریس میكردنرد .در
این مدرسه علوم عقلی از جایگاه باالیی برتوردار بود و بسیاری از حكمای عرر صفوی در نیمره
اول با این مدرسه در ارتباط بودند و بزرگان علمی بسیاری در آن به تعلیم و تعلم پرداتتنرد كره از
مشهورترین آنها غیاث الدین منرور دشتكی بود كه در علوم حكمی و ریایریات تبحرر داشرت و
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مدتی نیز صدر شاه تهماسب صرفوی برود .روابرو علمری ،مشراجرات و منراظرات میران مدرسره
منروریه و مدرسه جالل الدین دوانی و شاگردان آنها برقرار بود كره در عررر صرفویه ترا ظهرور
مالصدرا هم نان ادامه داشت .نویسندگان غربی نیز اهمیت ویژه ای بررای ایرن مدرسره در تعلریم
علوم عقلی و تربیت حكیمان و اندیشمندان بزرگ عرر صفویه به ویژه در قرن دهم هجرری قائرل
هستند (بخشی استاد ،همان ،ص.)09
از دیگر مدارس شیراز« ،مدرسه تان» بود كه توسو اهلل وردی تان ،از امرای دوره شاه عبراس
اول در سال  3013ق .آغاز و در سال  3010ق .پسررش ،امرامقلی تران ،آن را تكمیرل كررد .ایرن
مدرسه دارای  90حجره است و گفته میشود به انگیزه تدریس مالصدرا ساتته شده است .مدرسه
تان یكی از فعالترین مدارس عرر صفوی ،به ویژه در حوزه علوم عقلی به شمار میآمد ،آن هرم
در دوره ای كه غلبه با مشرب فكری اتباری بود؛ برای نمونه علی فرومنی ،از علمرای اواترر قررن
یازدهم ،كتابهایی در علوم عقلی به زبان فارسی با عنوان امتناع تخلف معلول از علرت تاماره را در
این مدرسه نگاشت ( افندی ،همان ،ج  ،0ص.)397
از دیگر مدارس مدارس شیراز میتوان به «مدرسه مسیحیه» اشاره كرد كره كترابی در منطرق در
آنجا نسخه برداری شده است .چنان ه «مدرسه آصفیه بابلیه» شیراز یكی دیگر از این مدارس است
كه .محمد حسین بن محمد علی مشهدی در سال  3033كتاب حل مشكالت اشرارات و التنبیهرات
را نزد ابراهیم بن محمد صدرای شیرازی در این مدرسه تعلیم دیده اسرت (بخشری اسرتاد ،همران،
ص.)07
مدارس اصفهان در عصر صفوی

با مركزیت یافتن اصفهان در دوره شاه عباس اول و رونق سیاسی ،اقتررادی و اجتمراعی آن ،ایرن
شهر به مركز بزرگ علمی و فرهنگی تبدیل شد .ساتت مدارس در این شهر تا پایان عرر صرفویه
روند رو به رشدی داشت .شاردن تعداد مدارس اصفهان را  19باب ذكر میكنرد .اصرفهان در ایرن
دوره بیشترین مدارس مشهور را در تود جای داده است( .شاردن ،همان ،ص )310مرثال «مدرسره
شیخ لطف اهلل» را شاه عباس اول برای تدریس شریخ لطرف اهلل تجدیرد بنرا كررد .در منرابع عررر
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صفوی از مدرسهای به نام «تواجه ملک» سخن گفته شده است كه پیش از عرر صفوی بنرا شرده
بود و عالمانی چون شیخ بهایی ،آقاحسین توانساری و دانشمندان بزرگ دیگری در آن تردریس و
یا تحریل كرده بودند .از بررسی منابع چنین به نظر میآید كه مدرسه شیخ لطف اهلل ،همان تواجه
ملک بوده است كه شاه عباس اول آن را تجدید بنا كرد.
از دیگر مدارس اصفهان« ،مدرسه مالعبدهلل» در اول بازار بزرگ شرهر اصرفهان اسرت كره شراه
عباس اول آن را برای تدریس مالعبداهلل شوشتری تأسیس كرد (افندی ،3030 ،ق ،ج  ،1ص.)317
شاردن این مدرسه را دیده و آن را از مهمترین مدارس اصرفهان برشرمرده اسرت (شراردن ،همران،
ص.)70
از دیگر مدارس اصفهان «مدرسه جده كوچک» است که در بازار بزرگ اصفهان واقع شده و بر
اساس لوحی مرمری كه بر دیواره یكی از غرفههای شمالی مدرسه نرب شرده اسرت .بره دسرتور
دالرام تانم ،همسر شاه عباس اول و جده بزرگ شاه عباس دوم در سال  3013ق .تأسیس شرد .و
دیگری «مدرسه جده بزرگ» است كه آن را جده دیگر شاه عباس دوم ،درسرال  3011ق .تأسریس
كرد و بر طالب علوم دینی وقف كرد .نررآبادی از این مدرسه با عنوان مدرسه «والده شاه صرفی»
یاد میكند (نررآبادی ،همان ،ص .)11مدرسه «جده بزرگ» از مراكز مهم آموزشی در دوره صفویه
بوده است و علمای بزرگی چون آقا حسین توانساری (  3071ق ) .و آقا جمال توانساری در آن
تحریل و تدریس كردند .این مدرسه از جملره مردارس مهمری برود كره تعرداد قابرل تروجهی از
تربیتیافتگان آن در ساتتار نهاد دینی عرر صفویه نقش مهمی ایفا كردند و تعداد از آنان توانستند
مناصب مهمی را در ساتتار دینی این دوره به دست آورند (بخشی استاد ،همان ،ص.)11
از دیگر اقدامات حكومت صفویه در راستای تعلیم و تربیت جدای از ساتت مدارس ،سیاست
آموزش همگانی بود (جزایری ،ج ،1ص .)311البتره در دوره صرفویه تحرریل در عمروم مردارس
رایگان بود (بخشی استاد ،همان ،ص .)11در این دوره به علت رایگان بودن تحرریل در مردارس،
تمام اقشار جامعه متمكن و یعیف میتوانستند از آموزش رایگان بهرره گیرنرد و امكران پیشررفت
افراد مستعد از هر طبقهای وجود داشت ،در نتیجه تغییر و تحول برین طبقرات مختلرف اجتمراعی
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صورت میگرفت ،و فرزندان قشر یعیف جامعه هم میتوانستند ،با گذراندن تحریالت عرالی بره
طبقات باالی اجتماعی دست یابند.
در منابع تاریخی آمده است كه نه تنها تحریل در مدارس رایگان بود بلكره مبلغری جزئری بره
عنوان كمک هزینه تحریلی به فراگیران مدارس میپرداتتند (كمپفر ،همان ،ص .)301اگرچه ایرن
مبلغ برای گذراندن زندگی ناچیز بوده ،ولی در آن زمان میتوانسته به عنوان یرک عامرل انگیزشری
بیرونی ،جهت روی آوردن به تحریل و علم باشد ،البته طالب میتوانسرتند بررای كسرب درآمرد،
عالوه بر تحریل در مدرسه طی ساعاتی از روز به فعالیرت اشرتغال پرداتتره و از ایرن راه كسرب
درآمد نمایند.
برخورداری طالب از امكانات رفاهی از جمله مسكن

وجود حجرههای متعدد در درون مدارس و تامین توابگاه بوده است كه طالبان مستعد را از اقری
نقاط به تود جلب میكرده است .اطاقهای مخرروص سركونت مدرسرین در طررفین در ورودی
قرار داشته و وسایل استراحت و آسایش هم در نظر گرفته میشده است.
وجود امكانات آموزشی در بعضی از مدارس

در بعیی از مدارس مجموعهای از ابزار نجومی تعبیه شده بود (كمپفر ،همران ،ص .)301هم نرین
در اكثر مدارس آن روز صاحبان وقف و یا دیگران كتابخانهای را به مدرسه وقف مینمودند.
پرداخت حقوق کافی به مدرس

این حقوق بدون كم و كاست در روز مقرر پرداتت میشده است .كمپفر كه شاهد این محاسن در
تعلیم و تربیت بوده ،حسرت میتورد كه كاش در آلمان نیرز بره اسرتادان ،چنرین مروهبتی ارزانری
میشد .داشتن درآمد كافی برای گذراندن زندگی موجب میشود تا مردرس بیشرتر بتوانرد بره امرر
آموزش فراگیران بپردازد و در راه كسب درآمد باالتر تود را تسته نكند .هر كدام از ایرن شررایو
میتواند بر كیفیت آموزشی اثر وافری داشته باشد (كمپفر ،همان.)310 ،
ایجاد انگيزه در تحصيل علوم از طریق توجه به زمينه ی اشتغال طالب مستعد و کوشا

با پرداتت كمکهای سالیانه به طالب مستعد و كوشا به تقویت برونی طالب پرداتته و انگیرزهی
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تالش علمی بیشتری را درآنها زنده نگه میداشتند .به عنوان مثال طالبی كره از دیگرران كوشراتر و
مستعدتر بودند میتوانستند قایی ،شیخ االسالم ،پیش نماز و یا مدرس شوند.
در نظر گرفتن پشتوانه مالی برای مدارس

این پشتوانه از محل عواید امالكی است كه وقف چهارده معروم (ع) میشد ،مثال عوایردی كره در
ناحیهی اصفهان برای كمک به طالب گرد میآمد ساالنه به یک هزار و چهارصد تومان تخمین زده
شده است.
این مهم از طریق موقوفات دیگری كه صاحب مدرسه وقرف مرینمرود ،انجرام مریشرد .ایرن
موقوفات معموال باغ میوه ،قهوه تانه ،گرمابه و ...برای درآمد مدرسه در نظر گرفته میشد .البته هر
چه صاحب وقف بیشتر پای بند به كمال مدرسه بود ،این نوع تردمات بیشرتر مرورد توجره قررار
میگرفت (كمپفر ،همان ،ص.)300
تأسيس و تقویت کتابخانه ها

عالوه بر مدارس وجود كتابخانه ها ،در ارزیابی رشد علمی هر مكان ،از شاترهای مهم بره شرمار
میرود .روزگار صفویان از جهت تأسیس كتابخانه نیز برجسته بود .كتابخانه هرای دوره صرفویه از
لحاظ تنوع و كثرت كتب بخروص كتب فلسفی و فقهی بسیار چشمگیر بود .شاهان صفوی نیز به
گسترش كتابخانه ها و تهیه كتب مورد نیاز فالسفه و فقها اهمیت زیادی قائل بودند .چنان ره نقرل
شده است كه سلطان حسین كتاب مورد نیاز عالمه مجلسی را از یمن برای او تهیره كررد (بخشری
استاد ،همان ،ص.)17
از كتابخانه های برجسته عرر صفوی میتوان به كتابخانه «شیخ بهائی» اشاره كرد .شراه عبراس
پس از سركوبی ازبكان برای احیای كتابخانه آسرتان قردس« ،شریخ بهرایی» را مرأمور كررد كره بره
جمع آوری كتابهای تاراج شده بپردازد و وجوهی نیز برای تریرد كتراب در اتتیرار «شریخ بهرایی»
گذاشته شد« .شیخ بهایی» مدت دو سرال بررای انجرام ایرن امرر وقرت صررف كررد و تعردادی از
كتابهای نفیس كتابخانه اش را نیز به كتابخانه آستان قردس آورد« .میررزا عبرداهلل افنردی» مؤلرف
كتاب «ریاض العلما» از كتابخانه معظم «شیخ بهایی» یاد میكند .پرس از وفرات شریخ علری منشرار
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عاملی پدرزن مرحو «شیخ بهایی» كتابهرای او نیرز بره كتابخانره «شریخ بهرایی» یرمیمه گردیرد.
(مهدوی ،3110 ،ص )390هم نین میتوان به « كتابخانه مالعبداهلل شوشتری» اشاره كرد كره دارای
تألیفات متعدد و نفیس در علوم معقول و منقول بوده و هم اكنون نیرز كتابهرایی از آن كتابخانره در
مدرسه مذكور باقی است .هم نین از كتابخانه «آقا حسین توانساری» در كنار مدرسه تواجه ملک
نام برد كه متشكل از آثار و تألیفات در زمینه های حكمت و فلسفه و كالم و فقره و اصرول اسرت
(مدرس تبریزی ،3137 ،ج ،1ص)101
نتيجه
مهاجرت عالمان دینی در ایران عرر صفوی در رشد و گسترش فلسفه اسالمی تأثیر بسزایی داشته
است تا جایی كه شیخ بهایی از مهاجران جبل عامل از بنیانگذاران مكتب فلسفی اصرفهان و اسرتاد
مالصدرا بوده است .هم نین میرداماد كه از طرف مادری عاملی محسوب مریشرود و نروه محقرق
كركی است .از دیگر مؤسسین مكتب فلسفی اصفهان و استاد صدرالمتألهین ،پرورش یافته علمرا و
فالسفه عاملی بوده است.
برتی سیاستهای سالطین صفوی در گسترش و رشد فلسفه و نیز سایر علوم دینی مروثر بروده
است .این سیاستها عبارتند از :تاسیس فیاهای آموزشی در شهرهایی مثل شیراز و اصفهان ،تاسیس
و تقویت كتابخانه ها ،برتورداری طالب از امكانات رفاهی ،وجود امكانات آموزشی در بعیری از
مدارس ،پرداتت حقوق كافی به مدرس ،ایجاد انگیرزه در تحرریل علروم دینری ،در نظرر گررفتن
پشتوانه مالی برای مدارس.
قرائت ،سماع ،امالء ،پرسش و پاسخ و مناظره از مهمترین شیوه های آموزش در عرر صرفوی
به شمار میآیند .كه برتی از این شیوه ها در تعلیم بهتر فلسفه و نگارش رساله های فلسرفی مروثر
بوده است.
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 .17مشكور ،محمدجواد .3191 ،تاریخ ایران زمین ،تهران ،انتشارات صفار.
 .10میراحمدی ،مریم .3131 .دین و دولت در عرر صفوی .انتشارات امیركبیر.
 .13نرر ،حسین .3117 ،تاریخ فلسفه اسالمی ،ترجمه جمعی از نویسندگان ،تهران ،نشر حكمت.
 .11نررآبادی ،میرزاطاهر .3199 ،تذكره نررآبادی ،ترحیح وحید دستگردی ،تهران ،وزیری.
 .11نویدی شیرازی ،زین العابردین .3137 ،تكملره االتبرار ،تررحیح عبدالحسرین نروایی ،تهرران،
انتشارات نی.

