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  1393زمستان ،61 شمارة ،)مشهد فردوسي دانشگاه تاريخ گروه علمي انجمن مجله (پژوهي تاريخ فصلنامه
  

  ) مشهددانشگاه فردوسيگروه تاريخ و تمدن استاديار (دكترعلي غفراني 

  ) دانشگاه فردوسي مشهدكارشناسي ارشد رشته تاريخ وتمدن ملل اسالميدانشجوي(ذلفا جميل زاده 
  

  ت در اصفهان در دوره صفويهتاريخ تعليم وتربي

  چكيده

هـاي علمـي و آموزشـي را پـشت          اصفهان در عهد اسالمي چندين دوره ممتاز و درخشان در زمينه          

بويـه و    كـه پايتخـت صـفويه شـود، مركـز حكومـت آل             ايـن شـهر پـيش از آن       . سر گذرانده است  

عبـاد   بـن  چون صـاحب سلجوقيان بود و سالياني چند در پرتو وجود وزيران دانشمند و ادب پروري  

مجمـع فـضال و ادبـا و دانـشمندان بـزرگ اسـالمي              ) ق. هـ  428م  (سينا و ابوعلي ) ق. ه هـ   385م  (

حضور اين دانشمندان، شهر اصفهان را از مراكز مهم تبـادل افكـار و عقايـد فـرق گونـاگون        . گرديد

پژوهـان از     كه دانش  اسالمي و پايگاه عظيم علوم و معارف و تعليم و تربيت اسالمي كرد؛ به طوري              

آورده، از محـضر فقهـا و محـدثان و علمـاي برجـسته       اقصي نقاط ممالك اسالمي به اين شهر روي 

انصاري در كتاب خود، طبقات المحدثين باصـبهان، نـام          ( اصفهان كسب دانش و معرفت مي كردند      

 در دوران بـا انتخـاب اصـفهان بـه عنـوان پايتخـت         ).بسياري از علماي اصفهان را ذكر كرده اسـت          

صفويه، اين شهر مجدداً مركز تعليم و تربيت ايران گرديد و مورد توجه جويندگان علـم و معرفـت                   

هاي دينـي گرفتـه تـا        خصوصاً طالبان علوم ديني واقع شد و استاداني در تمام علوم و فنون از دانش              

 دوره از ايـن . علوم عقلي و صنايع ظريفه و آثـار ادبـي و خـط و نقاشـي را بـه خـود جـذب كـرد                

دريغ شاهان اصـفهان اسـتوار شـد     هاي عالي و درخشان تعليم و تربيت بوده و بر حمايتهاي بي      دوره

  . كه آثار آن سرتاسر ايران را فراگرفت و اثرش به ممالك دور نيز رسيد

  .اصفهان، صفويه، تعليم و تربيت، مدارس :كليدواژه ها

  صفهان در دوره صفويها

شـود يعنـي     م آغاز مي  1597-8/ هـ1006حداث اصفهان، از سال   دوران عظمت شهر قديم اال    

ايـن شـهر از     . جا منتقـل كـرد     زماني كه شاه عباس پايتخت امپراتوري صفويه را از قزوين به آن           
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 كـه در آن زمـان از گرجـستان تـا افغانـستان            ،نظرجغرافيايي در مركز قلمرو صفويه قرار داشت      

 به اصفهان بالفاصله اجراي عمليات عليـه ازبكـان   شاه عباس اول پس از ورود    . كشيده شده بود  

در مرز شمال شرق را تدارك ديد و در عين حال  اطمينان يافت كه آن قسمت از مرز سـرانجام         

عالوه موقعيت مركزي اصفهان وي را قادر ساخت، بر امـور خلـيج فـارس                 به 1.امن خواهد شد  

هـاي ديپلماتيـك    زياد بازرگاني و فعاليتكه با توجه به افزايش بسيار  كنترل بيشتري اعمال كند

 در سايه ايجاد حكومـت  2.شد هاي سلطنت وي، مسأله مهمي محسوب مي در آن ناحيه طي سال 

متمركز صفويه پيشرفت و افزايش در توليدات زراعي، صنعتي، رشـد شهرنـشيني و توسـعه در                 

ضـعيت مـردم تحـت     با رونق اقتصادي، درآمد و و3روابط تجاري داخلي و خارجي بوجود آمد 

الشعاع قرار گرفت و با رشد مذهب شيعه جعفري و محترم داشـتن رفتارهـاي خيـر، از جملـه                    

سنت وقف در بين مردم، موقوفات خصوصاً در زمينه مدرسه سازي رو به افـزايش گذاشـت و                  

بزرگـان حكـومتي، علمـاي      , هاي بسياري از جمله شاهان، وزيران      همين امر باعث شد كه گروه     

گوي سبقت را از يكديگر ربوده و در اين زمينه رقابت شديدي ايجـاد شـود و بـدين             .. .ديني و 

  .ترتيب مدارس و مساجد و مكاتب بسياري در اقصي نقاط شهر بنا گردد

   در دوره صفويهتعليم و تربيت در اصفهان

جا كه در دوره صفويه مذهب اساس وحدت ملي بود، عوامل ديگـر را تحـت الـشعاع             از آن 

در تمـام   . تأثير اين سياست واقع شد، تعليم و تربيـت بـود           امري كه بيش از همه تحت     . ادقرار د 

خواني و تعزيه، سياست مذكور را عملي         مدرسه، مجالس وعظ و روضه     ، مسجد ،مراحل، مكتب 

علمـا و دانـشمندان از   .  در اين دوره بازار علم و دانش در اصفهان رواج و رونق يافت   4.ساخت

                                                           

  .152نشر مركز، ص : تهران.  شانزدهمچاپ. ترجمه كامبيزعزيزي. ايران عهدصفوي .1374.  سيوري، راجر-1

   .152 ص ،نهما.  سيوري، راجر-2

انتشارات آگاه، : تهران .تاريخ مدارس ايران از عهد باستان تا تأسيس دارالفنون. 1364. زاده، حسين سلطان-3

   . 255ص 

انتشارات : اصفهان. تاريخ فرهنگ اصفهان مراكز تعليم از صدر اسالم تا كنون .بي تا.  ايمانيه، مجتبي-4

  .86 ص ،دانشگاه اصفهان

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  87                         /...تاريخ تعليم وتربيت در اصفهان در                                                   

تحـصيل علـوم و     . هان روي آورده و اهالي شهر هم به تعليم و تعّلم گرائيدنـد            هر ناحيه به اصف   

معارف عقلي و نقلي شايع گرديد و در نتيجه قرن يازدهم هجري يعني دوره شـيخ بهـايي، ميـر         

ـ    مير فندرسكي، شيخ علينقي كمره داماد، مالصدرا،  وجـود آورد كـه از    هاي و امثال آن نوابـغ را ب

 در اين دوره سازمان فرهنـگ توسـعه         1.شود ضت علمي ايران محسوب مي    هاي برجسته نه   دوره

يافت، برشمار مدارس علوم ديني افزوده شـد و مـساجد و مـدارس بـسيار بـا موقوفـات زيـاد                

علـم تقريبـاً منحـصر بـه فقـه و اصـول             . تأسيس گشت، شمار طالب علوم ديني چند برابر شد        

 ، توجه سياستمداران به مـذهب     2.ا اطالق گرديد  وديگر علوم ديني شد و عنوان عالم فقط به فقه         

در نتيجـه ايـن قـدرت، نظـر         . نماياني كه به دنبال جاه ومقام بودند قدرت بـسيار داد           به روحاني 

اي كه اغلب براي رسيدن به درجه اجتهـاد          طالب نسبت به آموزش به كلي تغيير يافت، به گونه         

   3.شدند ميو باالخره يافتن قدرت و مقام، وارد مدارس علميه 

  و تربيت در اصفهان در دوره صفويهمراكز تعليم 

در عهد سالطين صفوي كه دوره ايجاد حكومت ثابت مركزي در ايـران و عهـد آبـاداني و تـرويج                     

هـاي مختلـف ايـران       تشيع و تشويق علماي اين مذهب به تعليم و تأليف بود، مدارس متعددي در شهر              

هـا    شاردن سياح فرانسوي كه در زمان صفويه سال        4.اصفهان است ها مدارس    بناشد كه مهمتر از همه آن     

نـام   هگفته و از اين مدارس ب      در اصفهان اقامت داشت، در سفرنامه خود در مورد مدارس اصفهان سخن             

وجـود دارد، كـه     ) دانـشكده (در اصفهان پنجاه وهفـت بـاب مدرسـه          «:نويسد برد و مي   دانشكده نام مي  

باشد، و در اين مـدارس بـه خـصوص،           ريه سلطنتي و يا متعلق به شاهنشاه مي       اكثرش در آثار و ابنيه خي     

 در اين مدارس عـده كثيـري از طـالب بـا اسـتفاده از موقوفـات                  5.انتخاب مدير و معلم با پادشاه است      

                                                           

   .264انتشارات دانشگاه تهران، ص : تهران .تاريخ فرهنگ ايران. 1336.  صديق، عيسي-1

  68انتشارات راه گشا، ص : شيراز. زمينه تاريخ آموزش و پرورش ايران و اسالم . 1371 . ضميري، محمدعلي-2

  .152انتشارات سمت، ص :  تهران.تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم. 1380.  دراني، كمال-3

   .21 ص ،انتشارات نوين: بي جا .آموزش و دانش در ايران. 1363.  صفا، ذبيح اهللا-4

   . 46انتشارات امير كبير، ص : تهران. ترجمه محمد عباسي .سياحتنامه. 1345 .شاردن، ژان -5
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دادند و او خـود بـا فرشـي          به هر شاگرد يك حجره خالي مي      . مدرسه و با مخارج اندك حضور داشتند      

طالب، معلم خصوصي نداشتند و بنا به ميل خـود هـر جـا              . ساخت را مفروش مي  مندرس يا تشك آن     

معمـوالً  . خواندند، يا نزد بزرگترين طالب همان مدرسه يـا در خـارج از مدرسـه     توانستند، درس مي   مي

. كـرد  تدريس و تعليم از آنجا كه بسيار مورد احترام و افتخار بود، بـراي مدرسـان كـسب شـهرت مـي                     

 اداره  1.كردنـد  هاي مختلف شـماري از طـالب را جـذب مـي            ب چنين شهرتي، از راه    بسياري براي كس  

مدارس و پرداخت مستمري علما و طالب و رسيدگي به اوقاف به عهده شخصي به نام مالباشـي بـود                 

در تذكره الملـوك در بـاب وظـايف و اختيـارات مالباشـي              . شد كه از ميان علماي مشهور برگزيده مي      

الباشيگري منصب معيني نبود، بلكه افضل فضالي هر عصري در معنـي مالباشـي              م«: چنين آمده است  

در مجلس پادشاه نزديك به مسند، مكان معيني داشته، احدي از فضال و سـادات نزديكتـر از ايـشان در                     

نشستند و ايشان به غير از استدعاء وظيفه بـه جهـت طالبـان علـم و مـستحقان و           خدمت پادشاهان نمي  

ظلومين و شفاعت مقصرين و تحقيق مسايل شرعيه و تعليم ادعيه و امـور مـشروعه، بـه                  دفع تعدي از م   

در اواخر حكومت شاه سـلطان حـسين،  مـرد فاضـلي بـه نـام       . كردند وجه بكار ديگري دخل نمي   هيچ

گـري سـرافراز و بـه        با آنكه درفضيلت از آقا جمال هم عصر خود كمتر بود، به رتبـه مالباشـي                ،ميرباقر

احبت مدرسه چهارباغ را بنا گذاشته خود مدرس مدرسه مذكور گرديد و وجوهـات حـالل            تقريب مص 

 در 2.فرسـتاد، كـه بـه مـستحقين رسـاند      نمود و وجوه بر و صدقات را پادشاه نزد او مي          را دادو ستد مي   

صورتي كه مدرسه از موقوفات شخص شاه بود، با توافق مقام صدر، پادشاه، مـدرس و اسـتاد را تعيـين       

سـاختمان مدرسـه معمـوالً در فـضاي         . شـد  حقوق مدرس مكفي بود و ساليانه پرداخـت مـي         . كرد مي

در خروجـي سـاختمان در   . كردنـد  چهارگوش بود و سقف آن را با آجرهاي بزرگ بـدقت فـرش مـي         

شد و هرجبهه عمارت در وسـط داراي ايـواني بـود كـه         سمتي كه به طرف خيابان قرار داشت تعبيه مي        

هاي مخصوص سكونت مـدرس در دو طـرف در ورودي            اتاق. رسيد اع آن به سقف مي    مخصوصاً ارتف 

                                                           

تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي . 1381. فرد، عباسقلي  نوايي،عبدالحسين، غفاري-1

   .288انتشارات سمت، ص : تهران .ان در دوره صفويهاير

  2 ص ،همان. زاده، حسين سلطان-2
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ها معموالً داراي كتابخانه عمـومي يـا    مدرسه. شد و وسايل راحتي و آسايش در آن فراهم بود        ساخته مي 

  1.اي از ابزار نجومي هم بودند مجموعه

  ن مدارس در اصفهان در دوره صفويهمهمتري

صفهان دوره صفويه مدارس بسياري ساخته شدند كه توصـيف و           طور كه ذكر شد در ا      همان

ها از حوصله اين مقاله مختصر خارج است و مـا در اينجـا بـه معرفـي چنـد                  تك آن  معرفي تك 

  :كنيم مدرسه مهم بسنده مي
  

  مدرسه مالعبداهللا) 1

اين مدرسه كه در اول بازار شاهي و در نزديكي حمام و چهار سوق شاه واقـع گرديـده، از                    

ساخته هاي شاه عباس اول صفوي است، كه براي مال عبداهللا شوشـتري سـاخت و از او بـراي                    

مـال  . نام مدرسه مالعبداهللا معروف شده است      هعمل آورد و از اينرو ب      تدريس در آنجا، دعوت به    

رفت، كه در نجف اشرف مقيم بـود و   عبداهللا از بزرگان علماي زمان شاه عباس اول به شمار مي  

 تاريخ قطعي بناي مدرسه روشـن نيـست، ابوالقاسـم           2.دعوت شاه عباس به ايران آمد     سپس به     

ــاريخ     رفيعــي ــه ت ــرد، ك ــاريخ را ذكرك ــد ت ــي اصــفهان چن ــار مل ــاب خــود آث ــادي دركت مهرآب

 اين مدرسه در زمان حيات مالعبداهللا دائـر بـوده و در           3.داند تر مي  را دقيق ) ق. هـ  1007(تقريبي

هاي موجود بـر سـر    كتيبه. كردند  و اقامت به آن مدرسه مراجعه مي   حدود هزار طلبه براي درس    

  4.در مدرسه، نشان مي دهند كه اين بنا چندين بار در زمان قاجاريه تعمير شده است

  )ناصري( مدرسه عباسي) 2

اصـفهان قـرار دارد، از بناهـاي      ) امـام (مدرسه عباسي كه درسمت جنوب شرقي مسجد شاه         

 در ضلع شرقي مدرسه چند اتـاق بـراي          5.ل و يا زمان شاه صفي است      اواخر دوره شاه عباس او    

                                                           

   . 389 ص ، همان. نوايي،عبدالحسين-1

   .492سلسله انتشارات انجمن آثار ملي، ص: تهران. آثار ملي اصفهان. 1352.  رفيعي مهرآبادي، ابوالقاسم-2

   .492 ص ، همان-3

  .100ص ،همان.  ايمانيه، مجتبي-4

   . 267ص ،همان.زاده، حسين سلطان-5
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بااين تفاوت  . اين مدرسه و مدرسه سليمانيه قرينه يكديگرند      . سكونت طالب ساخته شده است    

هـايي دارد كـه خـارج و     هايي براي سكونت طلبه هـا، غرفـه   جاي حجره كه  مدرسه سليمانيه به   

كـه در     اين مدرسه به علـت ايـن       1.زيين شده است  هاي خشت هفت رنگ ت     ها با كاشي   داخل آن 

  2. دوره ناصرالدين شاه قاجار تعمير شده بود، به مدرسه ناصري هم شهرت يافته است

  مدرسه سليمانيه) 3

اسـت؛  ) امـام ( اين مدرسه كه قرينه مدرسه ناصري و در ضـلع جنـوب غربـي مـسجد شـاه      

در ايـن مـسجد،   . بـي ارتبـاط دارد  وسيله چند ورودي با صحن مسجد و محوطه زيرگنبـد غر    هب

ـ        ) جهت تعيين قبله  (سنگ شاخص    وسـيله شـيخ بهـايي، عـالم         هكه گويا محاسبه و نـصب آن ب

در پايين يكـي از جرزهـاي ضـلع شـمالي           ،معروف زمان شاه عباس اول، صورت پذيرفته است       

شاه  هجري يعني اوايل سلطنت      1078كتيبه سردر مدرسه داراي تاريخ      . صحن مدرسه قرار دارد   

  3.باشد، به همين سبب، اين مدرسه موسوم به سليمانيه شده است سليمان مي

  مدرسه سلطاني چهار باغ ) 4

ق توسط شاه سلطان حسين كه بـه سـلطاني و مـادر شـاه هـم معـروف                   1116اين مدرسه، در سال   

 سـال    در آن  4.ق به طول انجاميـد    1122ساختمان مدرسه تا سال     . است، در خيابان چهار باغ ساخته شد      

در هنگام افتتاح مدرسه از علماي مـشهور آن عهـد           . طي مراسمي با شكوه با حضور سلطان گشوده شد        

و طالب مدرسه و برخي از بزرگان و اَشـراف بـراي شـركت در مراسـم و نخـستين جلـسه درس بـه              

نـشين   اين مدرسه دو طبقه است، حجره هـاي طلبـه         5. بود مناسبت گشايش مدرسه دعوت به عمل آمده      

 هر دو طبقه باال و پايين آن قرار دارد و طرف چهار باغ هم حجره هايي درطبقه بـاال دارد كـه محـل                         در

                                                           

   . 502ص ،همان.  رفيعي مهرآبادي، ابوالقاسم-1

   . 454انتشارات كتابخانه ابن سينا، ص :  تهران.اصفهان. 1364.  لطف اهللاهنرفر، -2

   . 267 ص ،همان. زاده، حسين سلطان-3

   . 133ص .  ايمانيه، مجتبي-4

   .286 ص ،همان. زاده، حسين سلطان-5
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هاي چنار كهنسال و نهرآبي كه در آن جريان دارد، بـر              درخت 1.است  اقامت طلبه و اهل تحصيل علم بوده      

شاه . روحنواز نموده استزيبايي و تزئينات نفيس كاشيكاري آن افزوده، و بناي مزبور را بسيار فرحبخش و 

از . اي نيز براي آن بنا كرد و خود شماري كتاب وقف آن مدرسه نمود              صفوي پس از بناي مدرسه، كتابخانه     

با .  در آن دوره، كتابخانه توسعه فراواني يافته باشد        نبايدآنجا كه بناي اين مدرسه در اواخر عصر صفوي بود،         

درايـن  . ها در آن آمده است     نظيم كرد كه قواعد استفاده از كتاب      اي ت  اين حال شاه جهت كتابخانه وقف نامه      

   2.وقفنامه بلند، ضمن اشاره به هزينه هاي مدرسه چهارباغ، ازحقوق كتابدار نيز ياد شده است

  )بازار( مدرسه صدر) 5

اين مدرسه مشهورترين بناي تاريخي از دوره حكومت حـاج محمدحـسين خـان صـدر در             

در ابتـداي   ) ق1239م(حسين خـان صـدر معـروف بـه امـين الدولـه            حاج محمد . اصفهان است 

به حكومت اصفهان منصوب شـد و در دوره فتحعلـي          ) ق1210(تاجگذاري آقامحمدخان قاجار  

او پـس   . شاه حكومت اصفهان، قم و كاشان را همراه با مقام بيگلربيگي اصفهان برعهده داشـت              

شاه شد و تا هنگام وفات، منـصب         حعلي، صدر اعظم فت   )ق1234(از فوت ميرزا شفيع مازندراني    

وي به تقليد از سالطين صفوي اقدام به احداث بناهاي متعددي در            . صدارت را در اختيارداشت   

اصفهان از جمله اين مدرسه كرد كه پس از پايان عمر صفويه تا به امروز از مـدارس باشـكوه و       

 در اين مدرسـه علمـاي مـشهوري بـه           3.رود شمار مي  داير اصفهان و مهمترين مدرسه قديمي به      

اند كه براي اشغال حجره هاي مدرسـه بـين طـالب علـوم دينـي             گفته. اند تدريس اشتغال داشته  

اين مدرسه يك طبقه و همچون سـاير مـدارس بـزرگ            . است رقابت و كشمكش ايجاد مي شده     

  4.باشد شامل كتابخانه، مدرس ومسجد مي

                                                           

تصحيح و تحشيه . نصف جهان في تعريف االصفهان.  1340. االصفهاني، محمد مهدي بن محمد رضا-1

   . 69انتشارات امير كبير، ص : تهران. منوچهر ستوده

   .744 ص ،نشر علم: تهران. سياست و فرهنگ روزگار صفوي. 1388.  جعفريان، رسول-2

   . 138 -9 صص ،همان.  ايمانيه، مجتبي-3

   .301 – 295 صص ،همان. زاده، حسينان سلط-4
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  وره صفويهو تربيت در اصفهان در داهداف تعليم 

هاي ديني از سوي شاهان همراه بود،  اما آنان دخـالتي در امـر                 ترويج ارزش  با دوره صفويه 

اگرچه شاهان و درباريان خود مدارس را       . شتند تعليم و تربيت به صورت مستقيم و متمركز  ندا         

ن نمودند، اما بعد از وقـف هيچگونـه دخـالتي در اداره يـا نحـوه آمـوزش آ                   ساخته و وقف مي   

دكتر عيسي صديق در كتـاب خـود تـاريخ       . سپردند  و اين مهم را به علماي آن زمان مي         نداشتند

منظور از تعليم و تربيت كه در قسمت دينـي تـا آن زمـان             « :نويسد فرهنگ ايران در اين باره مي     

طور صـريح و روشـن عبـارت شـد از معتقـد كـردن        عبارت بود از مسلمان بار آوردن، اينك به  

براي رسيدن بـه ايـن هـدف از هـيچ اقـدامي             . جوانان و سالمندان به مذهب جعفري     كودكان و   

خـادم  «پادشاهان صفوي كه سرمشق اتباع و رعاياي خـود بودنـد، خـويش را               . فروگذاري نشد 

خواندنـد، هـر   ) عج(ومجتهدين بزرگ را نايب امام عصر   » كلب آستان علي  «و» مذهب اثناعشري 

مـدارس حنفـي و شـافعي و        . گرفـت  زار و اذيت قـرار مـي      كرد، مورد آ   كس تشيع را قبول نمي    

 در ضـمن، اهـداف آموزشـي ديگـري چـون      1.»ها را ويران كردنـد  حنبلي را بستند و بناهاي آن   

امـا هـدف اصـلي يعنـي      . نيز در اين دوره مطرح بوده است      ... فضايل اخالقي، اصول معيشتي و    

  2.تربيت اسالمي، اهداف ديگر را تحت الشعاع خود قرار داد

  س در مدارس اصفهان در دوره صفويهشيوه تدري

. گفتنـد  جانشين  مال در امر آموزش را خليفـه مـي  . شد معموالً معلم با عنوان مال شناخته مي      

هـا در ابتـداي      آن. نشـست  اي از شاگردان كه در كنار ديوار نشسته بودند، مي          مال در وسط دايره   

پس از فراگيـري قـرآن،      . پرداختند ت قرآن مجيد مي   آموزش كه الفبا را فرا گرفته بودند، به تالو        

روش تدريس چنين بود،    . شدند به خواندن بوستان و گلستان سعدي و ديوان حافظ مشغول مي          

مـدرس يـا   . داد خواندند و معلـم آن را توضـيح مـي       كه شاگردان چند سطر از كتاب خود را مي        

                                                           

   . 264 ص ،همان.  صديق، عيسي-1

   .396نشر دانش روز، ص : تهران. تاريخ آموزش و پرورش اسالم و ايران .1371.  الماسي، محمد علي-2
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 1.ا بـه شـاگرد آمـوزش بدهـد      بايـست همـه نـوع علـوم مـورد نيـاز در آن روزگـار ر                 استاد مي 

هاي ثروتمند كه دوست داشتند فرزندانشان در سـايه خـانواده تربيـت شـوند، فرزنـدان                  خانواده

كردنـد،   براي وي اسـتخدام مـي  ) سرخانه(فرستادند، بلكه معلم خصوصي   خود را به مكتب نمي    

زي يـا    سـالگي از خانـه خـارج نـشوند، مگـر بـراي شـكار و تيرانـدا                  18تا فرزنـدان پـيش از       

به همين سبب، اين اطفال معموالً پس از بلوغ، افرادي عاقل، با تربيت و درسـتكار    . بازي چوگان

روش تعليم و تربيت بسيار سختگيرانه      «: نويسد محمدعلي ضميري در اين باره مي     . آمدند بار مي 

ان بـود،   و مشقت بار بود؛ كودكان از آنچه كه مورد نياز كودكي نظير بازي و توجه به استعدادش                

محروم بودند و از كودكي ناچار بـه حفـظ كـردن مفـاهيم مـشكل كـه در حـد توانـشان نبـود                         

 سالگي غربت و هجرت و رنج دوري از خانواده و كـم غـذايي را تحمـل    12ها از    آن. شدند مي

  2.»دانستند ها را  نوعي افتخار و امتياز مي مي كردند و تحمل سختي

  شد  دوره صفويه آموزش داده ميدرهايي كه در مدارس اصفهان  درس

طـور عمـده شـامل دو        ها بـه   هاي ديني اساس تحصيل در دوره صفوي بود، اين درس          درس

مقصود از علوم معقول يا معقوالت، علـوم فلـسفي و   . بخش علوم معقول و علوم منقول مي شد    

ع و  شـد، آثـاري ماننـد تجريـد و مطـام           دروسي كه در اين بخش آموزش داده مـي        . كالمي  بود  

متخصـصان ايـن علـوم، عنـوان     . ها نوشته شـده بـود   حواشي و شرح هاي متعددي بود كه برآن    

البتـه حكـيم    . اين مشروط بـه آن بـود كـه بـه حـد بـااليي از تخـصص برسـند                   . حكيم داشتند 

توانست لقب كسي باشد كه در غالب علوم زمانه تبحر دارد، اما به هر روي اصـل و اسـاس،             مي

هاي حديثي و فقهي بود كـه در قـرن           بخش دوم شامل كتاب   . لسفي بود همين علوم حكمي و ف    

دهم توجه چنداني بدان نمي شـد و تقريبـاً منحـصر بـه دانـشمندان عـرب شـيعه و برخـي از                        

 3.اما به تدريج در قرن يازدهم اقبال بيـشتري بـه آنهـا نـشان داده شـد       . شاگردان ايراني آنان بود   

                                                           

   . 389 ص ،همان.  نوايي،عبدالحسين-1

   .69-68صص ،همان . ضميري، محمدعلي-2
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. الهي، طبيعيات و شعب رياضيات مقامات عالي داشـتند عالوه برآن، مدرسان در منطق، حكمت    

هايي از   آنان آثار خواجه نصيرالدين طوسي، ارسطو، هيأت بطلميوسي، تأليفات اقليدس و جزوه           

 در قرن دوازدهم و سيزدهم هجري علوم معقول و فنـون          1.كردند ارشميدس را تعليم و تعلم مي     

زرگ آن زمان نظير آقا حـسين خوانـساري و        اجتهادي پس از دوره صفويه و علماي مشهور و ب         

مالمحمدتقي مجلسي و عالمه محمدباقرمجلسي و ديگران مورد توجه قرار گرفت و اصول فقه              

از علماي بزرگ در فـن اجتهـادي        . اي نظير آن ديده نشده بود      اي رسيد، كه در هيچ دوره      به پايه 

ق .  هـ   1260يدمحمدباقر شفتي، متوفي  اين دوره آقاباقر اصفهاني مشهور به آقا باقر بهبهاني و س          

 در ايـن زمـان      .ق در اصـفهان ظهـور كردنـد       .  هــ    1261و حاج محمد ابراهيم كلباسي متـوفي      

در زمـان  . مرجعيت عام شيعه با مرحوم سيدمحمدباقرشفتي بود، كه حجه االسالم لقـب داشـت            

ي ايـران و    اين دو عالم، اصفهان مركزيـت علمـي و روحـاني داشـت و طـالب از همـه نـواح                    

 الزم به يـادآوري     2.آمدند چنين از بعضي ممالك مجاور براي تحصيالت عاليه به اصفهان مي           هم

است كه كتب مذهبي كه تا اين عصر همگي به زبان عربي بود، در دوره صفويه به زبان فارسـي    

و تاتـار   انگيزي كه از دوره مغول       آميز و ماللت   نيز تأليف گرديد و در مقابل نثر مطنطن و تكلف         

اي از كتب و رساالت در اخالق و آداب مذهبي و فقـه بـه زبـان فارسـي                  معمول شده بود، عده   

ساده و آسان تدوين شد كه در ميان عامه رايج گرديد و در قلب مردم رسـوخ كـرد و مـالك و                     

 آموزش در سطح عالي كه اختـصاص بـه طـالب علـوم     3.مأخذ اعمال و رفتار خلق قرار گرفت  

محصالن در اين دوره، دروسي ماننـد  . شد عموالً در مدارس شبانه روزي ارائه مي  ديني داشت، م  

خواندند و برخـي     ادبيات فارسي، عربي، سير آثار علما و سالطين و مختصري نيز رياضيات مي            

كردند و پس از ختم اين دروس به تحصيل فقـه پرداختـه،              از اشعار فارسي و عربي را حفظ مي       

پـس از آن، بـراي      . كردنـد  ره مختصر نـافع و شـرح كبيـر مباحثـه مـي            درباره مطالب كتاب تبص   

                                                           

   .389 ص ، نوايي،عبدالحسين،همان-1
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كردنـد و پـس از سـالها صـرف وقـت بـه درجـه              تخصص يافتن يكي از علوم را انتخـاب مـي         

  1. رسيدند تخصص مي

   آموزشي در اصفهان در دوره صفويهوسايل

.  در اصـفهان بـود     كاغذ، قلم ني و جوهر از وسايل مورد استفاده در تعليم و تربيت در دوره صفويه               

جـوهر را از    . گذاشـتند  كردند و موقع نوشتن آن را روي زانـو مـي           كاغذ را از كتان و ابريشم درست مي       

دست آوردن جوهر غليظ كه براي نوشتن خطـوط درشـت         هبراي ب . ساختند پوست انار و كات كبود مي     

جوشـاندند   ياب كـردن آن را مـي  سوزاندند و پس از آس دادند يا مي استفاده مي شد، برنج يا جو را بو مي        

  2.كردند تا لعاب بيندازد، اين لعاب را با جوهر مخلوط مي

  نتيجه

وجود آوردند، تعلـيم و تربيـت در جهـت           هبا وحدت سياسي  و ديني كه صفويه در ايران ب          

عنـوان   از آنجا كه اصـفهان، درعهـد صـفويه بـه          . رواج ارزشها، به ويژه مذهب تشيع استوار شد       

.  و فرهنگ بود، علما و دانشمندان بسياري را از اقصي نقاط به خود جلب كرده بـود                 پايگاه علم 

گيري برخـوردار    در اين عهد علوم ديني و هنرهاي ظريف و معماري از پيشرفت و رونق چشم              

شد و از اين جهت، از علماي علوم عقلـي و            بود، اما توجه چنداني به علوم عقلي و ادبيات نمي         

اي در دست نيست و معـدود كـساني كـه بودنـد،              ن عصر، خبر قابل مالحظه    شعراي نامي در اي   

  .هاي متعالي را نداشتند ت اظهار وجود و نشر افكار و انديشهأ جر،تحت فشارهاي حاكم

  كتابنامه

تصحيح و تحشيه   . نصف جهان في تعريف االصفهان    .  1340.االصفهاني، محمد مهدي بن محمد رضا     

  .ارات امير كبيرانتش: تهران. منوچهر ستوده

 .نشر دانش روز: تهران. تاريخ آموزش و پرورش اسالم و ايران.  1371. الماسي، محمد علي

                                                           

   .103 ص ،همان.  دراني، كمال-1

   . 389 ص ،همان. نوايي،عبدالحسين-2
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تحقيـق عبـدالغفور    . طبقـات المحـدثين باصـبهان      .  ق 1412.  عبداهللا بن  محمد بـن جعفـر        انصاري،

 .موسسه الرساله: بيروت . عبدالحق حسين البلوشي 

انتشارات : اصفهان.  فرهنگ اصفهان مراكز تعليم از صدر اسالم تا كنون         تاريخ.  بي تا . ايمانيه، مجتبي 

 . دانشگاه اصفهان

 .نشر علم: تهران. سياست و فرهنگ روزگار صفوي. 1388. جعفريان، رسول

 . انتشارات سمت: تهران.  تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم. 1380. دراني، كمال

 .سلسله انتشارات انجمن آثار ملي: تهران. آثار ملي اصفهان. 1352.  ابوالقاسم رفيعي مهرآبادي،      

: تهـران .  تاريخ مدارس ايـران از عهـد باسـتان تـا تأسـيس دارالفنـون             . 1364. زاده، حسين  سلطان

 . انتشارات آگاه

نـشر  : تهـران . چـاپ شـانزدهم   . ترجمه كامبيزعزيزي . ايران عهدصفوي .  1374.         سيوري، راجر 

 . مركز

 .انتشارات امير كبير: تهران. ترجمه محمد عباسي.  سياحتنامه. 1345.           شاردن، ژان

 .  انتشارات دانشگاه تهران: تهران.  تاريخ فرهنگ ايران. 1336.     صديق، عيسي

 . انتشارات نوين: بي جا.  آموزش و دانش در ايران. 1363.     صفا، ذبيح اهللا

انتشارات : شيراز.   زمينه تاريخ آموزش و پرورش ايران و اسالم        .  1371.  ي، محمدعلي         ضمير

  .  راه گشا

تـاريخ تحـوالت سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و           . 1381. فرد، عباسقلي  نوايي،عبدالحسين، غفاري 

  . انتشارات سمت:   تهران.فرهنگي ايران در دوره صفويه

  . انتشارات كتابخانه ابن سينا:  تهران.فهاناص. 1364.  لطف اهللا        هنرفر،

 .                       كتابفروشي ثقفي: اصفهان.  گنجينه آثار تاريخي اصفهان. 1344.  هنرفر، لطف اهللا
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