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(تاریخ دریافت مقاله 92/8/5 :ـ تاریخ پذیرش نهایی)93/11/8 :

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی نقش مدارس در گسترش تشیع در ایران عصر صفوی پرداختـه اسـت
و هدف آن نشان دادن تأثیر مدرسه بر روند گسـترش تشـیع دوازدهامـامی در ایـران اسـت.
احداث مدارس در عصر صفوی از رشد صعودی و از حمایت حکومت صفوی برخـوردار بـود.
در وقفنامههای مدارس بهویژه مدارسی که از موقوفات و امکانات مـالی بیشـتری برخـوردار
بودند ،به برگزاری شعائر مذهبی شیعه توجه میشد .مدارس در این دوره تا حـد ممکـن بـه
مذهب رسمی کشور و معارف شیعه اختصاص داشت .مدرسه از طریق تعلـیمیافتگـان خـود
نقش مهمی را در ترویج و گسترش تشیع در جامعه ایفا کرد .آنان پس از تعلـیم در مـدارس
بهویژه مدارس شهرهای بـزر در سـمتهـای متتلـف رسـمی و ریررسـمی در ت بیـت و
گسترش تشیع تأثیرگذار بودند.

کلیدواژهها :تشیع دوازدهامامی ،تعلیم و تربیت ،صفویه ،مدرسه.
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مقدمه

برپایی حکومت صفوی در اوایل سدۀ دهم هجری ،نقطۀ عطفی در تـاریخ ایـران اسـممی
است؛ زیرا عموه بر ایجاد حکومتی یکپارچه در ایران ،تشـیع دوازدهامـامی نیـز رسـمیت
یافت .درحالیکه به نظر بیشتر پژوهشگران ،اک ریت مـردم ایـران پایبنـد مـذهب شـیعه
نبودند [ ،43ص ]50و از احکام فقهی و مسائل مذهب تشیع آگاهی کافی نداشـتند [،24
ص .]16باورهای دینی پیش از صفویه با آنچه صـفویان و سـاختار دینـی وابسـته بـه آن
ارائه میداد ،تفاوتهایی داشت .جامعۀ پیش از صفویه ،زندگی اجتماعی و حتی سیاسـی
خود را بر بنیاد آموزههای فقهی دیگری تنظیم کرده بود ،امّا حاکمان صفوی مـیبایسـت
جامعه را بر پایۀ قانون شرع و فقـه شـیعی اداره مـیکردنـد؛ از ایـنرو ،شـعائر و عناصـر
فرهنگ شیعی ،فرصت و امکان ظهور یافتند .نظام اجتماعی برقرارشـده براسـاس تشـیع
دوازدهامامی ،صرفنظر از اینکه تا چه اندازه با آموزههای اصـیل شـیعی و تعـالیم امامـان
شیعه هماهنگی داشت ،مردم ایران را تحت تأثیر قرار داد .این چرخش اندیشـهای بـرای
کسانیکه بر مذهب شیعۀ دوازدهامامی نبودند یا از آن آگاهی کافی نداشتند و همچنـین
تبدیل اقلیت شیعی به اک ریت ،تحت تأثیر عواملی قرار داشـت ،کـه مسسسـات تعلیمـی
نهاد آموزش ،نقش مهمی در جهتدهی آن داشتند .مدرسه1مهمترین مرکز نهاد آموزش
در دورۀ صفوی بهشمار میرفت و از حمایتهای حکومت صـفوی و دیگـر اقشـار بـانفو
جامعه برخوردار بود؛ از ایـن رو ،در ایـن نوشـتار تـمش خواهـد شـد ،نقـش مـدارس در
گسترش و تعمیق تشیع دوازدهامامی در ایران عصر صفوی و تبدیل جامعهای از اک ریـت
سنی به اک ریت شیعه واکاوی شود.
روند تأسیس مدارس در عصر صفوی
حکومت صفویه ابتدا با اعمال قدرت تمش کرد ،مذهب تشیع را گسترش دهد؛ از اینرو،
شمشیر صفویان در آراز بیش از هر عامل دیگری در تغییـر مـذهب اهـل سـنت بـهکـار

 .1مدرسه در عصر صفویه مهمترین مرکز نهاد آموزش و بهمنزلۀ آموزشعالی آن دوره بـهشـمار مـیآمـد .در ایـن دوره
طمب پس از کسب تحصیمتی مقدماتی که بهطور معمول در مکتبخانههـا صـورت مـیگرفـت ،بـه مـدارس وارد
میشدند.
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گرفته شد 1.نویسندۀ حبیبالسیر ،در اینباره چنین گزارش مـیدهـد« :هنگـام پیـروزی
صفویان به خطبیان دستور داده شد ،خطبه به نام ائمۀ اثنیعشری بتوانند و پیشنمازان
و مس نان همۀ بمد در اوقات نماز همۀ رسوم مبتدعه را منسـو و لشـگریان از هـرکس،
امر متالف مشاهده کردند ،سر از تنش جـدا کننـد و رجـرم منقبـت ائمـۀ معصـومین و
دعای دوام دولت پادشاه بر منابر بلند گشـت» [ ،20ج ،4ص .]467امّـا حکومـت صـفویه
اندکاندک به این حقیقت پی برد که زور و شمشیر مناسبتـرین راهکـار تغییـر مـذهب
نیست و ترویج بنیادین تشیع به وسیلهای دیگر نیازمند است و باید راهی دیگـر جسـت.
بنابراین ،تعلیم و تربیت ،بهعنوان نهادی تأثیرگذار مورد توجه حکومت صفوی قرار گرفت
و آنان برای پیشبرد اهداف خود به ایجاد مراکز آموزشی اهتمام ورزیدند که در آن تعلیم
علوم دینی و معارف تشیع محور بود .از اینگونه اقدامات میتوان ،به تأسیس مکتبخانـه
برای کودکان یتیم در شهرهای متتلف به دستور شـاه تهماسـب اول اشـاره کـرد ،از آن
جمله مکتبخانهای در مجاورت حرم امام رضا (ع) بود که میبایست در آن چهل دختـر
و پسر زیر نظر معلمان شیعه تحصیل میکردند ،هزینۀ آنان تأمین مـیشـد و هرگـاه بـه
سن بلوغ میرسیدند ،کودکان دیگری جایگزین آنان میشدند تا براساس مـذهب تشـیع
تربیت شوند [ ،3ج ،1ص.]123
تأسیس مدرسه بهعنوان مهمترین مرکز نهاد آموزش و پشتیبان ایدئولوژیک حکومت
صفوی ،همواره مورد توجه سمطین و خانـدان صـفویه قـرار گرفـت .مـدارس زیـادی بـا
حمایتهای مالی شاه ،خاندان سلطنتی ،درباریـان ،صـاحبمنصـبان و ثروتمنـدان خیِّـر
ساخته شد که ویژگی مشترک همۀ آنهـا ،اختصـاص بـه مـذهب رسـمی کشـور یعنـی
مذهب تشیع دوازدهامامی بود و کسانی میتوانستند در این مدارس تحصیل ،تـدریس یـا
حتی کار کنند که به مذهب تشیع امامیـه معتقـد باشـند [ ،4ج ،3ص  .]90-89چنـین
چیزی در مدارس شهرهای مهـم ایـن دوره بـهروشـنی مشـاهده مـیشـود؛ چنانکـه در

 .1نویسندۀ تاریخ ایلچی نظام شاه که از نزدیک بعضی از وقایع اوایل عصر صفوی را دیده است ،دربارۀ بـهکـارگیری
زور برای تغییر مذهب به وسیلۀ صفویان مینویسد« :پس از پیروزی شاه اسماعیل بر الوند میـرزا در سـال 907
قمری تبرائیان در کوچه و بازار به آواز بلند به لعن متالفان شیعه پرداختند ،بهحدی کـه کسـی جـرتت اظهـار
مذهب تسنن را نداشت» [ ،22ص .]17
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شهرهای اصفهان ،شیراز و مشهد تأسیس یا فعالیت حتی یک مدرسـۀ ریـر شـیعی نیـز
گزارش نشده است.
مدرسهسازی در عصر صفوی از نظر کمّی و کیفـی رونـد رشـدیابندهای داشـت .شـاه
اسماعیل اول (حک )930-907:بهدلیل مشکمت و گرفتاریهایی که ویژگی هـر حکومـت
نوبنیادی است ،توجه زیادی به تأسیس مدارس و مساجد و بناهای دیگر نداشـت امّـا بـا
ت بیت حکومت صفوی و ایجاد ثبات سیاسی و درنتیجـه پیشـرفت اقتصـادی ،در کشـور
روند احداث مدارس سیر صعودی یافت .حضور علمای مهاجر بهویـژه از جبـل عامـل در
ایران ،در راستای ترویج و تعمیق تشیع یکـی از عوامـل گسـترش مـدارس در نیمـۀ اول
عصر صفوی بود .بیگمان مهمترین و تأثیرگـذارترین فقیهـان مهـاجر بـه ایـران محقـق
کرکی (د940.ق) است که در ترویج تشیع و تعلـیم و تربیـت طـمب در کنـف حمایـت
مادی و معنوی حکومت صفوی ،نقش مهمی را ایفـا کـرد [ ،36ص .]24علمـای مهـاجر
برای تدریس نیاز به مدرسه داشتند و بههمین منظور مدارسی بـرای آنـان سـاخته شـد،
مانند مدرسهای که در قزوین برای محقق کرکی و در هرات برای شیخ عزالدین حسـین،
پدر شیخ بهایی بهوسیلۀ شاه تهماسب و مدرسۀ "شیخ لطفهللا" بـهوسـیلۀ شـاه عبـاس
اول برای تدریس شیخ لطفهللا میسی در اصفهان بنا شد .مدرسۀ شیخ لطفهللا همـواره
مورد توجه پادشاهان صفوی قرار داشت و دانشآموختگان برجستهای همچون آقاحسین
خوانساری (د )1098 .را پرورش داد [ ،11ص.]297
احداث مدارس از دورۀ شاه عباس اول (حک ،)1038-996:که اوج شکوفایی سیاسـی
و اقتصادی عصر صفویه بهشمار میآید ،اوج گرفت و همچنان تا پایان عصر صـفوی رونـد
صعودی داشت .بیشتر مدارسی که در عصر صفوی بنا شدند ،متعلق به دورۀ شـاه عبـاس
اول و دورۀ پس از اوست؛ بهگونهای که از نظر کمیّـت و کیفیـت قابـل مقایسـه بـا دورۀ
پیش از شاه عباس اول نیست .از این منظر ،دورۀ انحطاط سیاسـی عصـر صـفویه یعنـی
دورۀ حکومت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی مقارن با اوج تأسیس مدارس در
عصر صفوی است .سلطان حسین صـفوی ،آخـرین پادشـاه صـفوی ،عمقـۀ بسـیاری بـه
ساخت مدارس و مساجد مجلل داشـت و مبـاله هنگفتـی در ایـن راه هزینـه کـرد [،33
ص .]419باشکوهترین مدرسۀ عصر صـفوی از نظـر معمـاری ،امکانـات رفـاهی و از نظـر
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موقوفات ،مدرسۀ «سلطانی» است 1،که در اواخر حکومت صفویه و طی مراسـمی باشـکوه
فعالیت آموزشی آن آراز شد .در مراسم افتتـا ایـن مدرسـه بسـیاری از علمـا ،بزرگـان
درباری و شتص شاه حضور داشتند [ ،19ص .]655-654یکـی از حجـرههـای مدرسـۀ
سلطانی به شاه حسین صفوی اختصاص داشت که گاهی برای کسـب علـم و گفتگـو بـا
علما در آن حضور مییافت [همانجا].
برای نشان دادن سیر صعودی گسترش مدارس در عصر صـفوی مـیتـوان شـهرهای
مشهد و شیراز را م ال زد .در مشهد هفت مدرسۀ مهم ساخته شد که همۀ آنهـا مربـوط
به دورۀ شاه عباس اول و پس از او در عصر صفوی است .در شیراز عصـر صـفوی ،حـدود
ده مدرسۀ مهم فعالیت آموزشی داشت که هشت مدرسـۀ آن در دورۀ شـاه عبـاس اول و
پس از آن تأسیس شد .چنین روندی در سایر شهرهای عصر صفوی مانند اصـفهان نیـز،
2
مشاهده میشود.
یکی از عوامل رشد کمّی و کیفی مدارس در عصر صفویه ،گسترش نهاد وقـف اسـت.
در سایۀ ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی فراهم آمده در دورۀ شـاه عبـاس اول ،زمینـه
برای رشد هرچه بیشتر نهاد وقف فراهم آمد؛ بهگونهای کـه بعضـی از نویسـندگان ،ایـن
دوره را «عصر وقف» نامیدهاند [ ،16ج ،2ص .]913با رسمی شـدن تشـیع ،ایـن نهـاد در
خدمت مذهب تشیع درآمد .براساس اسناد وقفی موجود از عصر صفوی ،پس از وقف بـر
مزار امامان و امامزادگان ،وقف مدارس مهمترین نـوع موقوفـات اسـت [ ،2ص  .]148بـا
توجه به تصرف نشدن و پایداری موقوفات ،نیازهای مدرسه هرچنـد بـهصـورت حـداقلی
تأمین و شرایط برای فعالیت مدارس برای مدت زمان طـورنی فـراهم مـیشـد .سـازمان
اداری و مالی مدارس در این دوره بهطور کامل وابسته به نهاد وقف بود ،وقفنامۀ مدرسه
بهمنزلۀ آییننامه و سند اجرایی و نظارتی مدرسه بود و متولی ،مدرس و سـایر کارکنـان
مدرسه از نظر شرعی و اخمقی ملزم به رعایت مواردی بودند که در وقفنامۀ مدرسه کر
شده بود .حکومت صفوی نیز نیک به اهمیت نهاد وقف در مدارس پیبـرده بـود؛ زیـرا از
 .1مدرسۀ سلطانی باشکوهترین و معروفترین مدرسۀ عصر صفوی بهشمار میآید .این مدرسـه را سـلطان حسـین در سـال
1122ق .در سالهای آخرین حکومت صفویه تأسیس کرد و طی مراسمی باشکوه فعالیت آموزشی خـود را آرـاز کـرد.
این مدرسه در شرق خیابان چهارباغ واقع شده و به این دلیل بهنام "چهار باغ" نیز شهرت دارد [ ،25ص.]119
 .2برای آگاهی بیشتر دربارۀ مدارس عصر صفوی در سه شهر اصفهان ،شیراز و مشهد [ ،8ص.]56-34
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رهگذر کنترل مادی مدارس ،نظارت بر برنامههای آموزشی مدارس نیـز میسـر مـیشـد.
تأسیس مهمترین مدارس عصر صـفوی بـه وسـیلۀ شـاهان صـفوی و خانـدان سـلطنتی
تأییدی بر این دعوی است .بهطور طبیعی یکی از مهمترین انگیـزههـای آنـان از احـداث
مدرسه ،ترویج مذهب تشیع دوازدهامامی بود که به روشـنی در وقـفنامـههـای مـدارس
انعکاس یافته است .صدر ،یکی از بازوهای مهم ترویج مذهب تشیع بهویژه در اوایل عصـر
صفوی ،عالیترین منصب در رسیدگی به امور موقوفات بـود ،از همـینرو ،ادارۀ مدارسـی
که بهوسیلۀ شاهان صفوی تأسیس میشد به نیابت از آنـان بـه او واگـذار مـیشـد [،35
ص .]3-2صــدر نیــز در راســتای وظیفــهاش ،مدرســان و مســئورن مدرســه را تعیــین و
برنامههای آموزشی مدارس را بهگونهای برنامهریزی میکـرد کـه بـه گسـترش و تـرویج
مذهب رسمی کشور بینجامد.
شاه عباس اول همۀ اموال ،حتی انگشتری خود را وقف چهارده معصوم کرد [ ،3ج ،2
 .]760موقوفات شاه عباس چنان چشمگیر و گسترده بود که در ساختار دیوانی صـفویان
منصبی ویژه برای ادارۀ آن بهوجود آمد و متصدی آن «وزیر موقوفات چهارده معصـوم» از
مناصب مهم تشکیمت نهاد دین به شمار میرفت [ ،38ص  .]49-48یکی از مهـمتـرین
مصارف موقوفات چهارده معصوم ،تأمین هزینههای طمب و مدارسی بود که شاه بانی آن
بود ،مانند مدرسۀ شیخ لطفهللا .کمپفر1سیا آلمانی که در دورۀ شاه سلیمان صـفوی از
ایران دیدن کرد ،درآمد موقوفات چهارده معصوم را برای کمک به مدارس و طمب فقـط
در شهر اصفهان سـارنه هزاروچهارصـد تومـان تتمـین زده اسـت [ ،32ص .]143ایـن
گزارش میتواند ،یک نمونه از اهمیت موقوفات را در تأمین هزینههای طـمب و مـدارس
بهخوبی نشان دهد.
اهتمام حکومت صفویه به تأسیس مدرسه و نهاد وقف از نظر سـیاحان خـارجی دور
نمانده است .کمپفر ،ارلب شهرهای ایران را پر از مدرسه توصیف میکنـد و سـبب آن را
توجه شاه به تأسیس مدارس و پیـروی خانـدان سـلطنتی و بزرگـان دربـاری از او کـر
میکند و موقوفات قابل ممحظۀ مـدارس را ضـامن بقـای مـدارس مـیدانـد [همانجـا].
شاردن 2فرانسوی یکی از معروفترین سیاحانی است که در دورۀ شاه سلیمان صـفوی از
1. Kampfer.
2. Chardin.
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ایران دیدن کرد .او در سفرنامۀ خود به معرفی مدارس اصـفهان پرداختـه و بـه گفتـۀ او
فقط در این شهر حدود پنجاه مدرسه وجود داشت [ ،26ص.]113
توجه به مظاهر و شعائر فرهنگی تشیع در مدارس
یکی از مهمترین اهداف تأسیس مدارس ،صرفنظر از انگیزههای دیگر ،گسـترش و ت بیـت
مذهب تشیع بود .این هدف در وقفنامههای بـهجامانـده از مـدارس ایـن دوره بـهروشـنی
مشاهده میشود؛ برای نمونه ،در وقفنامۀ مدرسۀ "امامیۀ" اصـفهان ،هـدف بنـای مدرسـه
نشر علوم دینی و معارف یقینی و رواج و رونـق اسـمم کـر شـده اسـت [ .]40بـیگمـان
1
مقصود از معارف دینی و اسمم در اینجا علوم مربوط به مذهب دوازدهامامی است.
یکی از ویژگیهای شاخص مدارس در عصر صفوی ،توجه به مظاهر فرهنگـی تشـیع
دوازدهامامی اسـت کـه در وقـفنامـههـای عصـر صـفوی بسـیار مشـاهده مـیشـود .در
وقفنامههای مدارس این دوره برگزاری آئین و شعائر مذهبی شیعه ،مانند برگزاری آیین
سوگواری و روضهخوانی در ایام محرم یا روز شهادت امام علی (ع) و سایر مناسـبتهـا از
شروط اصلی بسیاری از واقفان مدارس که عاملی مهـم در نزدیکـی مـردم بـه مـدارس و
فراگیر شدن این مظاهر فرهنگی در میان تودههای مردم بود .کمتر مدرسهای را در عصر
صفویه میتوان یافت که به ترویج شعائر مذهبی شیعه اهتمام نداشته باشد؛ برای نمونـه،
واقف مدرسۀ "شفیعیۀ" اصفهان از متولی میخواهـد کـه هرسـاله در ایـام محـرم و روز
شهادت حضرت علی (ع) در مدرسۀ روضةالشهداء خوانـده شـود [ ،4ج ،4ص .]21واقـف
مدرسۀ" نواب" مشهد سالیانه مبله بیستوپنج تومان بـرای عـزاداری در ایـام محـرم در
نظر گرفته است2.مدارسی که از موقوفات و امکانات مالی بیشتری برخوردار بودند ،نقـش
پررنگتری در این زمینه ایفا میکردند ،بدیهی است مدرسهای که بهوسیلۀ شاه صفوی و
خاندان سلطنتی ساخته میشد ،چنین شرایطی داشت؛ یعنی ،بیشتر به برگـزاری شـعائر
مذهبی شیعه اهتمام داشت .مدرسۀ سلطانی شاخصترین نمونه در این زمینـه اسـت .در
وقفنامۀ این مدرسه آمده است :در ماه رمضان هرشب چهل نفر از شیعیان از زن و مـرد
 .1نکتۀ شایان توجه اینکه ،سایر فرق شیعه اجازۀ تحصیل و تدریس در این مدارس را نداشتند.
 .2رجوع شود به تصویر سنگنوشتۀ مدرسۀ نواب در مرکز اسناد ادارۀ کل اوقاف خراسان.
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اطعام شوند و افراد هرشب با شبهای دیگر تفاوت کننـد [ ،4ج ،3ص .]87همچنـین در
وقفنامۀ این مدرسه به شعائر مذهبی شیعه مانند تعزیه و روضهخـوانی در ایـام محـرم و
برگزاری اعیاد مذهبی بهویژه عید ردیرخم نیز تأکید شده و برای آنها مباله قابل توجهی
تعیین شده است [ ،4ج ،3ص .]89-88نمونههای دیگری نیز وجود دارد ،کـه کـر آنهـا
سبب اطالۀ کمم میشود و بیتردید نشاندهندۀ اهتمام مدارس عصر صـفوی بـه اشـاعۀ
فرهنگ شیعی در جامعۀ عصر صفوی است [.]41
مواد درسی مدارس
در عصر صفویه مدارس بسیاری بهویژه در شهرهای مهمـی همچـون اصـفهان ،مشـهد و
شیراز تأسـیس شـد و در منـاطقی کـه امکـانپـذیر بـود ،مـدارس پیشـین بـه مـذهب
دوازدهامامی اختصاص یافت ،مانند مدرسۀ «باباقاسم» اصفهان که در عصر صفوی بـه نـام
مدرسۀ امامیه و اینبار در قالب مذهب تشیع به فعالیت آموزشی خود ادامه داد 1.مدارس
بازمانده از عصر تیموری در مشهد نیز چنین شرایطی داشـتند .مـدارس عصـر صـفوی از
نظر متون درسی تفاوتهایی با مدارس پیش از خود داشتند .در نگاه کمن ،متون درسی
که با مذهب در ارتباط بودند ،مانند فقه و حدیث تحت تأثیر مذهب رسمی قرار گرفتنـد.
در این مدارس بستر مناسبی برای رشد و بالندگی فقه شیعه که مـیبایسـت مهـمتـرین
نیازمندیهای دینی و روزمرۀ مردم و همچنین حکومت را تأمین کند ،فراهم و بـر دیگـر
مکاتب فقهی در عصر صفوی برتری یافت .البته سنت آموزشی حاکم بـر مراکـز علمـی و
مدارس شیعه در ایران پیش از صفویه ،عقلگرا بود و عالمان شیعه بیشتر به علوم عقلـی
میپرداختند؛ یعنی ،بیشتر حکیم بودند تا فقیه .ایـن جریـان تـا دورۀ ت بیـت حکومـت
صفویه همچنان ادامه یافت و عالمانی ماننـد صـدرالدین دشـتکی ،مصـل الـدین رری و
میرزاجان شیرازی بیشتر به علوم حکمی توجه میکردند .با توجه به شر حال مدرسان
بزر دوره صفوی در سدۀ دهم هجری و آثار آنان ،چیرگی گرایش عقـلگـرا بـر سـنت
آموزشی عالمان ایرانی به روشنی مشاهده میشود [ ،3ج ،1ص .]156،143سامان یـافتن
 .1سلطان حسین صفوی در سال 1114ق .رقباتی را بر این مدرسه وقف کرد که وقفنامۀ آن به شـمارۀ 15181در
کتابخانۀ مجلس شورای اسممی نگهداری میشود.
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آثار علمی فراوان در حوزههای کمم ،فلسفه و عرفان مذهب شیعۀ دوران پیش از صفویه،
در رشد اندیشۀ این مذهب بسیار تأثیر گذارد ،امّـا حـوزۀ فقهـی بـهویـژه فقـه سیاسـی،
سرمایۀ علمی ناچیزی داشت .گزارش یافتن کتابی در فقه شیعه در آراز استقرار حکومت
صفویه ،به انگیزۀ آموزش و اجرای احکام فقهی ،این دعوی را تأیید میکند [ ،24ص.]61
از همینرو ،تقویت فقه شیعه یکـی از نیازمنـدیهـای اساسـی حکومـت و جامعـۀ عصـر
صفوی بود .بنابراین ،متون فقهی شیعه بهصورت گسـتردهای در مـدارس مـورد تعلـیم و
تعلم قرار گرفت که پیش از آن سابقه نداشـت .افـزون بـر ایـن ،پـس از ورود نتبگـان و
عالمان بزر شیعه از دیگر مناطق شیعهنشین (جبل عامل و بحرین) به ایران و تـدریس
در مدارس در کنار عالمان ایرانی ،تکاپوهای علمی مدارس بـر فقـه شـیعه متمرکـز شـد.
دوازدهتن از چهلوپنج عالم مهاجر عاملی به ایران بهطـور مشـتص در تشـکیمت دینـی
ایران عصر صفوی عنوان مدرس داشتند ]. [42; pp.153-154
حضور فقیهان مهاجر عاملی در مراکز علمی ایران ،در رشـد رویکـرد فقهـی درمقابـل
رویکرد حکمی بسیار تأثیرگذار بود ،چنانکه شمار فراوانی از مدرسان بزر عصر صـفوی
از شاگردان بیواسطه و باواسطۀ آنان بودند .آثار فقیهـان شـیعه همچـون محقـق حلـی،
عممۀ حلی ،شهید ثانی و بسیاری از متون مهجور شیعه مورد توجه قرار گرفت ،شـرو و
حواشی بسیاری بر آنها نوشته شد [برای نمونه ،18 ،ص .]153گزارشهـای بسـیاری از
تألیف ،تدوین و نستهبرداری کتابهای فقهی در مدارس این دوره موجـود اسـت [بـرای
نمونه ،34 ،ج  ،105ص .]79 ،64قواعد ارحکام عممه حلی ،نتستین کتاب فقهی اسـت
که در آراز حکومت صفویه برای اجرای احکام فقهی مورد توجه قرار گرفت .این کتاب از
متون اصلی درسی فقه در مدارس بود و گزارشهای بسیاری از نسـتهبـرداری و شـر و
حاشیۀ آن در مدارس وجود دارد [ ،5ج ،3ص .]196ارشاد ار هان الی احکام دین تألیف
دیگر عممه حلی از دیگر متون درسی مهم فقـه در مـدارس عصـر صـفوی بـود [ ،34ج
 ،105ص .]79 ،64شرایعارسمم تألیف محقق حلی از دیگر آثار مورد توجه مدارس بود.
کر سایر متون درسی سبب اطالۀ کمم میشود امّا روشن است ،اهتمام بسیار مدارس به
متون فقهی از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار رشـد تشـیع فقـاهتی در ایـران بـود .بنـابراین،
اندکاندک رویکرد فقاهتی بر رویکرد حکمی چیره شـد ،بـهگونـهای کـه از میانـۀ عصـر
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صفوی ،مراکز علمی و فقهی ایران مانند اصفهان و مشهد به مهمترین کانونهـای فقهـی
شیعه بدل شد و مراکز دینی تشیع در عراق را تحت تأثیر قرار داد.
در مدارس عصر صفوی به علم حدیث نیز در کنار سایر علوم دینی توجه شد ،بهویـژه
در نیمۀ دوم عصر صفوی ،با رواج اندیشۀ اخباری به کتب اربعۀ حدیث توجه و بـهعنـوان
متون اصلی درسی بسیاری از مدارس تعیین شد [برای نمونـه ،5 ،ج  ،3ص .]163حتـی
در بعضی از مدارس مهم مانند مدرسۀ سلطانی ،براساس وقفنامۀ مدرسه ،تـدریس یکـی
از کتب اربعۀ حدیث برای مدرس ضروری بود [ ،4ج ،3ص .]93آگـاهیهـای بسـیاری از
تدریس ،استنسا  ،شر و حاشیه بر این کتب در مدارس موجود اسـت کـه پـیش از آن
سابقه نداشت .در کتابخانۀ آیتهللا مرعشی نجفی سیصدوبیست نستۀ خطـی از کتـب
اربعه موجود است که در ایران استنسا شده که فقط یازده نسـتۀ آن مربـوط بـه عصـر
صفوی نیست ،در بعضی از این نستهها به نام مدرسۀ محـل استنسـا نیـز اشـاره شـده
است [9؛ ص  .]14بدون تردید این آمار میتواند ،نشاندهندۀ تأثیر مدارس در گسـترش
معارف و متون شیعه بهویژه دانش حدیث در این دوره باشد.
افزون بر این ،مدارس عصر صفویه نقش مهمی در جایگاه تولید و نشر کتاب داشـتند.
این نکته در دورهای که صـنعت چـاد در ایـران هنـوز رونـق نیافتـه بـود ،بسـیار مهـم
مینماید؛ زیرا تک یر متون تنها از طریق نستهبرداری ممکن بود و هزینۀ فراوانی در پـی
داشت .از سوی دیگر ،بیشتر طمب از بضاعت مالی مناسبی برخوردار نبودنـد و مقـرری
آنان برای خرید متون درسی کافی نبود؛ بنابراین ،متون درسـی را خودشـان استنسـا و
حتی شماری از این راه هزینههای خود را تـأمین مـیکردنـد [ ،13ج  ،4ص .]307ایـن
پدیده نیز از عوامل تأثیرگذار در گسـترش متـون دینـی تشـیع در ایـن دوره بـود؛ زیـرا
بیشتر نستهها ،آموزههای مذهب تشیع را در برداشتند .مجموعـۀ ایـن عوامـل موجـب
رنای میراث مکتوب شیعۀ امامی در عصر صفوی شد.
تأثیر تربیتیافتگان مدارس در گسترش تشیع

با رسمی شدن مذهب شیعه در عصر صفویه ،حکومت نیازمند عالمـانی بـود کـه بتواننـد
عموه بر مشروعیتبتشی بـه حکومـت صـفوی ،نیازهـای دینـی جامعـه را برطـرف و از
حوزههای آموزش دینی حمایت کنند .شاه تهماسب اول (حک984-930:ق) ،طی فرمانی
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در سال 976ق .دستور داد ،در تمام مملکت مجالس وعظ منعقد شود و هیچ منطقهای و
جماعتی از وعظ و واعظ خالی نماند [ ،28ص .]131بدیهی است ،اجرای چنـین فرمـانی
نیازمند نیروی انسانی فراوانی بود و مدرسه بهعنوان مهمترین مرکز نهاد آمـوزش ،نقـش
عمدهای در تربیت کسانی ایفا کرد که به این مهم میپرداختند؛ زیـرا مسسسـهای ریـر از
مدرسه وجود نداشت که بتواند چنین نیرویی را برای تشکیمت دینـی حکومـت صـفوی
فراهم آورد.
در نتیجۀ حمایتهای حکومت صفویه و تأسیس مدارس در شهرهای متتلـف ایـران،
بهویژه شهرهای با اهمیت مانند اصفهان و شیراز ،طمبـی تربیـت شـدند کـه پایبنـد بـه
مذهب رسمی بودند .تکاپوها و فعالیتهای آموزشی مدارس سبب شد که در دورۀ میانی
و پایانی حکومت صفویه ،یعنی در دوران شکوفایی و همچنـین دوران ضـعف و انحطـاط
سیاسی حکومت صفوی ،تعلیمیافتگان ایرانی و بومی مدارس بهطور گسـترده در سـطو
متتلف نهاد دین به فعالیت بپردازند و از طرق متتلف ،مذهب تشیع را اشاعه دهند.
ابیصعب ،1در بررسی تشکیمت دینی عصر صفویه بـهدرسـتی بـه ایـن نکتـه اشـاره
میکند .از اواسط حکومت صفوی به بعد بیشتر عالمـان ایرانـی کـه در مناصـب متتلـف
دینی به فعالیت پرداختند ،از کسانی بودند که در مدارس این دوره تعلـیم یافتـه بودنـد.
] .[42; p5صفتگل نیز در پژوهش ساختار دینی عصر صـفویه ،چنـین نظـری را تأییـد
کرده است [ .]205 ،27از اینرو ،میتوان تشـکیمت دینـی متکـی بـه عالمـان ایرانـی و
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نهاد دین در راسـتای اشـاعۀ مـذهب رسـمی کشـور را از
مهمترین دستاوردهای تأسیس مدارس در عصر صفوی دانست.
تربیتیافتگان مدارس به صورت فزایندهای در بتشهای متتلف جامعـه در سرتاسـر
ایران پراکنده شدند .آنان عموه بر اینکه در نقشهای متتلف جامعـه بـهعنـوان بتشـی
مهم از نهاد دینی برآورندۀ نیازهای حکومت بودنـد ،نقـش برجسـتهای در زمینـهسـازی
تعلیم و تربیت عمومی مردم براسـاس مـذهب دوازدهامـامی و گسـترش و ت بیـت آیـین
تشیع در جامعه داشتند .نعمتهللا جزایری یکی از معروفترین مدرسان مدارس اصـفهان
در مسیر بازگشت از اصفهان به شوشتر تعدادی از طمب خویش را ممقـات کـرد کـه در
1. Abisaab.
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اصفهان نزد او تلمذ کرده بودند و حال به امور دینی اشتغال داشتند .او از اینکه توانسـته
بود ،چنین شاگردانی را تربیت کند ،بسیار خشـنود شـد [ ،13ج ،4ص  .]175میرآصـف
قزوینی نمونۀ دیگری است که پس از کسب مهارت در علوم دینی از اصفهان بـه تفلـیس
و ایروان رفت و در مدرسهای در آنجا به سمت مدرس منصـوب شـد و بـه تـرویج علـوم
دینــی پرداخــت [ ،30ص .]48طبع ـاب بــدون تربیــتیافتگــان مــدارس ،مــذهب تشــیع
نمیتوانست در مناطق متتلف حکومت صفوی گسترش یابد.
مناطقی که جمعیت قابل توجهی از آنان را اهل سنت تشکیل مـیدادنـد ،مدرسـه و
مدرسان و تعلیمیافتگان مدارس میتوانستند ،نقش مهمی در ترویج مذهب تشیع داشته
باشند .در منابع عصر صفوی گزارشهایی مبنی بر فرستادن طمب مدارس بهعنوان مبله
مذهب تشیع به منـاطق سـنینشـین ماننـد بدخشـان وجـود دارد ،چنـین رویـدادی را
نویسندۀ وقایع السنین و ارعوام خود از نزدیک مشاهده کرده است [ ،19ص.]532-531
افندی دربارۀ شیخ عزالدین حسین ،پدر شـیخ بهـایی ،کـه مـدتی در هـرات بـه منصـب
شیخارسممی و همچنین تدریس اشتغال داشت ،میگوید« :در مدت هشت سالی که بـه
تدریس و إفادۀ علوم دینی مشغول بود ،توانست در شهر هرات که اک ریت آن اهل سـنت
بودند تعدادی از مردم هرات و نواحی اطـراف آن را بـه تشـیع بگروانـد» [ ،5ج.]134 ،2
شیخ بهایی نیز پس از اینکه پدرش از سمت شیخارسممی کنـاره گرفـت و بـه خـارج از
ایران سفر کرد بهمدت پنج سال در هرات حضور داشت و او نیز مانند پدرش بـرای رشـد
اندیشههای تشیع امامی و تربیت طمب بسیار تمشکرد [همانجا].
گزارشهای بسیاری موجود است که بعضی از طمب پس از تحصـیل در مـدارس بـه
دیار خود بازمیگشتند و امور دینی و مـذهبی را بـر عهـده مـیگرفتنـد [ .]23وضـعیت
بیشتر تربیتشدگان مدارس در شهرهای مهم معمورب به این صورت بود که آنان پـس از
تعلیم و دریافت اجازهنامه 1به شهر و دیار خـود بـازمیگشـتند و در آنجـا در نقـشهـای

 .1در نظام مدرسهای عصر صفویه ،طمب مدرک یا گواهینامهای که نشاندهندۀ مرحلهای از تعلیمات یـا پایـان آن
باشد ،دریافت نمیکردند ،آنچه در دورههای گذشته میتوان از آن بهعنوان مـدرکی بـرای تحصـیمت طـمب و
پشتوانۀ علمی آنان در این دورۀ ستن گفت ،اجازهنامههاست که تاحدی مانند دانشنامههای کنـونی اسـت .هـر
طلبهای پس از ابراز لیاقت ،استعداد و صمحیت انتقال افکار و عقاید استاد به دیگران ،موفق بـه دریافـت اجـازه
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متتلف دینی همچون امامت جماعت ،مدرس ،قضاوت و  ...به فعالیت میپرداختند .البته
معمورب طمب برجسته و آنان که مورد توجه مدرسان و رجال با نفو قرار میگرفتنـد ،در
شهرهای مرکزی و مهم باقی میماندند و سـمت مدرسـی یـا سـایر مناصـب مـرتبط بـا
ساختار دینی را برعهده میگرفتند .در منابع شر احـوال ،طـمب بسـیاری از شـهرهای
متتلف در مراکز علمی م ل اصفهان و شیراز مشاهده میشوند که پس از کسـب علـم و
دریافت اجازهنامه راهی دیـار خـویش مـیشـدند و مناصـب شـرعی را در آنجـا برعهـده
میگرفتند ،مانند ممحسنبن سالم گیمنی (د .حدود 1106ق) کـه پـس از تحصـیل در
مدارس اصفهان و بهره بردن از مدرسانی چـون محقـق خوانسـاری ،محقـق سـبزواری و
محمدتقی مجلسی و طی نمـودن مـدارج ترقـی بـه شـیخارسـممی زادگـاهش ،گـیمن
منصــوب شــد [ ،29ص .]291-290میرزاعلــیخــان والفقــار گلپایگــانی ،شــاگرد دیگــر
آقاحسین خوانساری ،شیخارسمم و مسئول امور شرعی و عرفی مردم گلپایگان شد [،29
ص . ]356محمدهاشم همدانی از علمای اواخر عصر صـفویه در مـدارس اصـفهان کسـب
علم کـرد و پـس از آن بـه دیـارش همـدان بازگشـت و بـه تـدریس اشـتغال یافـت [،1
ص ،]813یا شیخ علی دورقی (د1030.ق) پس از کسب علوم دینی در مدارس شـیراز و
از مدرسانی مانند شاه ابوالولی ،به منصب قضای بصره دست یافت [ ،15ص.]157
تربیتیافتگان مدارس ،آنانی که نمیتوانستند به مناصب متتلف دینی دست یابند یا
تمایلی به آن نداشتند ،ارلب در نقشهای دیگری ماننـد پـیشنمـاز مسـاجد ،خطیـب و
واعظ به تبلیه مذهب تشیع میپرداختند .تاورنیه1در اینباره مینویسـد :تربیـتیافتگـان
مدارس در سط پایینتر به کار آموزش دینی در مکتـبخانـههـا ،پـیشنمـازی و وعـظ
میپردازند [ ،10ص .]598جملی کارری2،که در دورۀ شاه سـلیمان بـه ایـران آمـد و در
مراسم به تتت نشستن او نیز حضور داشت ،به تشکیل مجالس مـذهبی در دورۀ صـفویه
اشاره میکند که در آن شیعیان به همراه یکی از استادان علوم دینی یا ممها بـه تفسـیر
قرآن و دعا میپرداختند [ ،17ص.]153
میشد و این بدان معنا بود که تحصیمت آن طلبه در رشتۀ تحصیلی یا مادۀ درسی نزد اسـتاد (اجـازهدهنـده)
به پایان رسیده است.
1. Tavernier.
2. Gemelli Careri.
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از مطالعۀ شر احوال جامع مفیدی یزد که از تواریخ محلی ارزشمند در عصر صفویه
است ،اهمیت مدارس در تأمین نیروهای انسانی نهاد دینی حکومت صفویه بیشتر روشـن
میشود .بیشتر عالمان ،مدرسان و رجال دینی ایـن شـهر در مـدارس اصـفهان تحصـیل
کرده بودند که از جملۀ آنان میتوان به سیدعبدالهادی نائب صدارت یزد اشاره کـرد [،7
ص.]370
طبعاب مدارسی که بـه شـاه و خانـدان سـلطنتی وابسـته یـا مدرسـان آن در دسـتگاه
حکومت صفوی نفو داشتند و از عالمان برجسته به شمار میآمدند در این زمینه نقـش
مهمتری داشتند .مدرسۀ "جدۀ کوچک" 1و "جدۀ بزر "2چنین مدارسی بودند کـه بـه
وسیلۀ خاندان سلطنتی تأسیس شدند و با توجه بـه نفـو و شـهرتی کـه مدرسـان آنهـا
آقاحسین خوانساری (د1099.ق) و آقاجمال خوانساری (د )1022.داشـتند ،تعـداد قابـل
توجهی از تعلیمیافتگان این مدارس در شهرهای عصر صـفوی و در نقـشهـای متتلـف
اجتماعی به فعالیت پرداختند و از این منظر ،مدرسهای بیبدیل در عصر صفوی در نیمـۀ
دوم سدۀ یازدهم و سه دهۀ اول قرن دوازدهم هجری بهشمار میآیـد .بـا بررسـی شـر
احوال عالمان دینی این عصر ،افراد بسیاری مشاهده میشوند که در این مدرسه تحصیل
کردهاند [برای نمونه ر.ک ،18 :ص .]159نصـرآبادی در مـوارد متعـدد بـه شـاگردان ایـن
مدرسه اشاره کرده که تعداد زیادی از آنهـا در نقـشهـای متتلـف دینـی بـه فعالیـت
اشتغال داشتند [ ،37ص.]215 ،175،174
3
مدرسۀ "شیخ لطفهللا" در اصفهان نیز از دیگر مدارس مهـم در ایـن زمینـه اسـت.
محمدزمان تبریزی از طمب و سپس از مسئورن ایـن مدرسـه بـود .او ضـمن اشـاره بـه
 .1این مدرسه در بازار بزر اصفهان ،معروف به قهوه کاشیها واقع شده است .براساس لوحی مرمری که بـر دیـوارۀ
یکی از ررفههای شمالی مدرسه نصب شده است ،این مدرسه بهدستور دررام خانم ،همسـر شـاه عبـاس اول و
جده بزر شاه عباس دوم در سال 1056ق .تأسیس شد [ ،39ص.]554
 .2مدرسۀ جدۀ بزر را حوری خانم جدۀ دیگر شاه عباس دوم در سال  1058ق .تأسیس کـرد .نصـرآبادی از ایـن
مدرسه با عنوان مدرسۀ «والده شاه صفی»یاد میکند [ ،37ص.]38-37
 .3این مدرسه را شاه عباس اوّل برای تدریس شیخ لطفهللا میسی تجدید بنا کرد .در منابع عصر صـفوی از مدرسـهای
به نام «خواجه ملک» ستن گفته شده است که پیش از عصر صفوی بنا شده بود و عالمانی همچـون شـیخ بهـائی،
آقاحیسن خوانساری و دانشمندان بزر دیگری در آن تدریس یا تحصیل کردند .از بررسی منـابع چنـین بـه نظـر
میآید که مدرسۀ شیخ لطفهللا ،همان مدرسۀ خواجه ملک بوده است که شاه عباس اول آن را تجدید بنـا کـرد و
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اهمیت این مدرسه در تعلیم و تربیت علمـای سرشـناس و برجسـته ،اسـامی تعـدادی از
آنان را نام میبرد [تبریزی ،11 ،ص .]295-294تبریزی در دورهای کـه در ایـن مدرسـه
مقیم بود ،در حجرهای سکونت داشت که پیش از آن در اختیار محمدباقر خـاتونآبـادی
بود و از این جهت به خود میبالد (همانجا) .او در ادامه ،ایـن مدرسـه را از نظـر اهمیـت
تعلیمیافتگانش در گسترش مـذهب تشـیع بـه مدرسـۀ نظامیـه تشـبیه مـیکنـد،11[1
ص .]296نقش مدارس در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نهاد دین در عصر صفوی مورد
توجه برخی از سیاحان اروپایی نیز قرار گرفته است ،کمپفر در اینباره میگوید:
«از کسانی که در مدرسه مقیم هسـتند ،آنـان کـه از دیگـران کوشـاتر
باشند به مناصب عالی دینی میرسند؛ یعنی بعدها ،قاضی و شـیخارسـمم
میشوند و حتی به صدارت نیز میرسند و این به شرطی است کـه مـورد
لطف و عنایت کسانی باشند که بتواننـد آنهـا را بـرای رسـیدن بـه ایـن
مناصب یاری کنند» [ ،32ص.]143
برای نشان دادن تأثیر مدارس در ترویج و نهادینه کردن تشیع در جامعۀ عصر صـفوی،
بهعنوان نمونه میتوان به تأثیرگذاری مدرسۀ سیدنعمتهللا جزایری در شوشتر اشاره کـرد.
نعمتهللا جزایری (د1112.ق) در یازده سالگی ،بدون اینکه نـام و نشـانی از یـک خانـدان
علمی یا ثروتمند و مشهور داشته باشد ،شهر و دیار خود را ترک کرد و برای تحصیل علـوم
دینی رهسپار شیراز شد و در مدرسۀ «منصوریه» به تحصیل پرداخت [ ،12ص .]36او پـس
از حدود نه سال به اصفهان رفت و در مدارس این شهر نزد مدرسـانی همچـون محمـدباقر
مجلسی کسب علم کرد و سپس به یکی از مدرسان معروف و معتبر اصفهان تبدیل شـد .او
پس از مدتی رهسپار شوشتر شد و حاکم آنجا ،فتحعلیخان کمنتر ،که مردی دانشدوست

چون شاه عباس ،شیخ لطفهللا را بهعنوان مدرس و مسئول رسیدگی به امـور مدرسـه انتتـاب کـرد ،بـه مدرسـۀ
شیخ لطفهللا شهرت یافت .نویسندۀ نقاوة اآلثار این مدرسه را که در مقابل باغ نقشجهان قرار دارد همـان مدرسـۀ
خواجه ملک کر میکند [ ،6ص.]539
 .1مدارس نظامیه در دورۀ سلجوقیان و بهوسیلۀ خواجه نظامالملک طوسـی تأسـیس شـد و بـه مـذهب شـافعی اختصـاص
یافت .بعضی از تعلیمیافتگان این مدارس در مناصـب سیاسـی ،اجتمـاعی و دینـی گمـارده مـیشـدند [ ،31ص-185
.]186
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بود،کاروانسرایی را تبدیل به مدرسه کرد 1تا نعمتهللا جزایـری در آن تـدریس کنـد [،12
ص .]35طمب بسیاری جذب این مدرسه شدند و جزایری تا پایان حیـات در ایـن مدرسـه
به تعلیم طـمب اشـتغال داشـت .نویسـندۀ تـذکرۀ شوشـتر ،دربـارۀ تـأثیر ایـن مدرسـه و
تعلیمیافتگانش در عصر صفوی مینویسد« :به سبب وجود سیدنعمتهللا جزایـری محاسـن
شرع در شوشتر رونق یافت» [ ،14ص .]133او در ادامـه در مـورد تعلـیمیافتگـان مدرسـۀ
جزایری میافزاید« :نعمتهللا جزایری در هر محله ،یکی از اعاظم شـاگردانش را بـه امامـت
جماعت و وعظ معین کرد؛ م ل آخوند مممحمـدبن علـیالنجّـار و  ...و از آنوقـت تـاکنون
جمیع علمای این نواحی بیواسطه یـا باواسـطه نسـبت تلمّـذ بـه آن جنـاب مـیرسـانند»
[همانجا] .این مدرسه بهعنوان نمونه میتواند ،نقش و تأثیر مدارس و تعلیمیافتگـان آنرا در
گسترش و ت بیت تشیع در جامعۀ عصر صفوی نشان دهد.
نتیجهگیری
در ابتدای عصر صفویه اشاعۀ مذهب تشیع بیشتر با اعمال خشونت انجـام پـذیرفت ،امّـا
پس از مدتی ،اعمال زور به مفهوم اولیۀ خود نمیتوانست ،کارایی مطلوب را داشته باشد؛
از اینرو ،وظیفۀ اشاعه و ترویج مذهب تشیع به نهـاد آمـوزش و اهـل علـم واگـذار شـد.
مدرسه بهعنوان مهمترین مرکز نهاد آموزش ،مورد توجه قرار گرفـت و بـا بهـرهمنـدی از
درآمد مناسب موقوفات ،تا حد ممکن به مذهب تشـیع اختصـاص یافـت ،بـهطـوری کـه
تحصیل و تدریس در آنها فقط برای کسانی ممکن بـود کـه بـه مـذهب رسـمی کشـور
پایبند بودند .احداث مدارس در عصر صفویه مورد حمایت حکومت صـفویه قـرار گرفـت؛
درنتیجه ،از نظر کمّی و کیفی گسترش یافت و روند صعودی خود را همچنـان تـا پایـان
این دوره ادامه داد .مدارس عصر صفوی اهتمام بسیاری به برگزاری شعائر مذهبی شـیعه
داشتند و از این طریق فرهنگ تشیع را در میان تودههای مردم ترویج میکردند .بـر اثـر
تکاپوی مدارس ،معارف شیعۀ دوازدهامامی در ایران بسیار رونق یافت و بسیاری از متـون
فقهی و حدی ی شیعه که پیش از آن در مهجوریت بود در فعالیتهای آموزشـی مـدارس
مورد توجه قرار گرفت و در گسترش اندیشۀ علمی شیعه تأثیر گذارد .مدرسـه بـهمنزلـۀ
 .1این مدرسه اکنون نیز با نام مدرسۀ "جزایریه" در شوشتر معروف و دایر است [ ،12ص.]35
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یکی از مهمترین پایگاههای عالمان شیعه در تعلیم و تربیت طمب نقش برجستهای ایفـا
کرد .تربیتیافتگان مدارس ،بهویـژه مدارسـی کـه از حمایـت شـاه و خانـدان سـلطنتی
برخوردار بودند یا مدرسان آنها در دسـتگاه حکومـت صـفوی نفـو داشـتند ،در قالـب
نقشهای متتلـف در گسـترش تشـیع و انتقـال فرهنـگ و معـارف شـیعی بـه جامعـه
تأثیرگذار بودند.
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