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  2شمیها زهرا حسین ،1وحید شریفی
  

 دهیچک
 دینی و سیاسی دیدگاه رغم علی که است اسالم از بعد ایران تاریخی هاي  دوره جمله از صفویان حکومت دوره

 اریبس رونق عصر این در دانش و علم، ایران شرقی و غربی همسایگان با نظامی هاي  درگیري وجود با و خاص
، بود امامی دوازده تشیع آن مبناي که تاریخی وحدتآمدن  وجود به و صفوي سلسله تشکیل با. داشت

 عنوان به فارسی زبان همچنین و شیعی عقاید ترویج. آمد وجود به جامعه آموزشی هاي نهاد در یهای  دگرگونی
 هاي فضا تأسیس، دینی علوم به بیشتر توجه آن درنتیجه و مذهبی عالمان گرفتن قدرت، مردم عامه زبان

 مدارس از بعضی در آموزشی امکانات وجود مدارس براي مالی پشتوانه، ها کتابخانه تقویت و تأسیس، آموزشی
 و علم گسترش که دهد پاسخ اصلی پرسش این به تا است درصدد مقاله نای. بود ها دگرگونی این ترین مهم از

 در صفوي شاهان و است بوده منوالی چه بر فارس خلیج شمالی سواحل نواحی در آموزشی سیستم وضعیت
 - توصیفی مقاله این در پژوهش روش اند؟ داده انجام را یهای  فعالیت چه نواحی این در علم گسترش راستاي
  . است اي  کتابخانه منابع از استفاده اب و تحلیلی

  
  کتابخانه، خانه مکتب، صفویه، فارس خلیج شمالی سواحل، آموزشی سیستم :واژگان کلیدي
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  مقدمه
 این براي را تشیع مذهب بر مبتنی هویتی، قدرتمند و متمرکز دولت تشکیل با که اي هسلسل اولین
 تا 907 هاي  سال در که بودند شیعه و ایرانی نیدودما صفویان. بود »صفویه«، کردند ایجاد کشور
 آمدن کار روي با، هجري دهم قرن نخست دهه در. کردند فرمانروایی ایران بر ق. ه 1135

 رسمی مذهب یگانه، امامیه شیعه مذهب که نگذشت مدتی و یافته رسمیت تبریز در، اسماعیل شاه
 فضاي و محیط دهم قرن آغازین هاي  سال در اقدام این. شد شناخته زمین ایران قلمرو تمامی در

 عصر از قبل. آورد پدید شیعه علماي دست به را دینی علوم بالندگی و رشد و گسترش جهت مناسب
 حکومتآمدن  با اما. داشت وجود نجف و عامل جبل، حلّه در بیشتر، شیعه علمیِ مهم مراکز، صفوي
 شد نمودار آزاد، بیش و کم عصري و شد زده هم بر شیعیان سود به ایران در سیاسی موازنه، صفوي

 و علمی وضعیت بررسی به مقاله این در. یافت رونق سرزمین این در علمی هاي  کانون آشکاراو 
 از اعم جنوبی نواحی آموزشی سیستم، صفوي عصر در فارس خلیج شمالی ساکنان سواحل آموزشی

 هاي فضا، ادب و علم بزرگان، آموزشی کمک وسایل آموزش هاي  شیوه، مدارس و ها خانه مکتب
 گرفته قرار بحث  مورد علوم ترویج به نسبت صفوي شاهان هاي  سیاست و ها کتابخانه و آموزشی

 . است
  

  نواحی جنوبی) پرورش و آموزش(سیستم آموزشی
 زیرا ایرانیان در دوران پیش از اسالم نیز از؛ سازي در اسالم بودند ایرانیان پیشتاز نهضت مدرسه

 را دارا اي ویژه پرورش در میان آنان جایگاه و به همین دلیل آموزش و فرهنگی غنی برخوردار بودند
به  و شاپور در خوزستان بودند ایرانیان از همان زمان داراي مراکز علمی مهمی همچون جندي. بود

فراوانی مدارس اسالمی تالش  و خانه براي کودکان همین سبب پس از اسالم نیز در بنیاد مکتب
مدارس بسیاري در  و  گرفتهاي سازي جان تاز در دوران حکومت صفویان جنبش مدرسه. کردند

 . دیگر مناطق کشور بنا شد و پایتخت
 وجود پرورش کودکان باشد و در دوران صفوي تشکیالت منظمی که ناظر بر کار آموزش

تربیت در  و تعلیم. شد د میتربیت فرزندان خو و دار تعلیم درواقع هر شخصی خود عهده و نداشت
در ، مدارس به سبک امروزيآمدن  وجود قبل از به و نواحی جنوبی ایران همچون نقاط دیگر

حفظ قرآن  و قرائت و  مذهبیهاي گرفت که در آن افراد به فراگیري دعا ها صورت می خانه مکتب
  . )391 :1373، بخش تاج(پرداختند می

خصوصاً اعتقادات شیعه ، تعلیمات مذهبی تأثیر تحتشدت  هپرورش ب و در آن زمان نظام آموزش
 هاي  مکانترین  نیاز مسلمانان بود از مهم و زرا  ومساجد که محل عبادت. امامی قرار داشت دوازده
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در این میان . آمدند نوعی مدرسه به شمار می درواقع مساجد خود به و تربیت کودکان بود و تعلیم
اشراف نیز به پیروي  و بزرگان و شد پرورش می و ربار نیز صرف آموزشی از عواید دتوجه قابلبخش 

نگهداري مدارس  و تأسیس الزم را براي هاي  زمینه، منظور رقابت با یکدیگر همچنین به و از پادشاه
شریعت اسالم در میان بودن  با توجه به حاکم و در ایران. )388 :1386، نوایی(آوردند  میوجود را به

رو  از این؛  فراوانی شده استتأکیدبازسازي مؤسسات خیره عمومی  و  در زمینه توسعهکه مردم آن
زدند که  ی میهای   مدرسهساختن  دست به، نیکوکار که از لحاظ مالی متمول بودند و افراد خیر

. )140 :1350، کمپفر(تعداد این مدارس زیاد بود و  مسجدي نیز در کنار آن قرار داشتمعموالً
بازار در درجه سوم  و گرمابه و  کاروانسراهاساختن   مدارس در میان خیرین پس ازساختن درواقع

ها را صرف نگهداري مدارس  باغ و ها خانه  عواید حاصل از قهوهمعموالًاهمیت قرار داشت که 
  . )939 :3ج، 1372، شاردن(شد فرد نیکوکار خود شخصاً متولی این اماکن می و ندکرد می

 در سواحل، خانه پرورش به شیوه سنتی آن یا همان مکتب و وم نیست که آموزشدرستی معل به
 و به دلیل نوعی خأل. تري داشته است در عصر صفوي رواج پیداکرده یا پیشینه قدیمی، جنوبی ایران

 رواج که  ایناما در ؛ قضاوت در این زمینه دشوار است، یا در دسترس نبودن آن و نبودن منبع موثق
تر ایران همچون   خصوصاً در سواحل جنوبیدورة صفوي عربی در  و  فارسیهاي زباني به سوادآموز

  . تردیدي نیست، گیري را شروع کرده بود حتی جزایر نزدیک به آن رواج چشم و دیگر بنادرو شهر بو
 فردي به نام، ق که به زبان فارسی نگارش یافته است.  هـ1055 به تاریخ اي   نوشته و  نامهبنابر

 خود در هاي یا بارگیري کاال و منظور تخلیه فارس به دیگر تجار خلیج و ها داوود سلطان از هلندي
جا مانده عالوه بر  این سند به. )93 :1386، یاحسینی(دعوت به همکاري کرده بود شهر ريبندر 

 و  تعلیمآن رواج و توان از آن برداشت که یک نکته فرهنگی را نیز می، اهمیت آن در زمینه تجارت
احتمال زیاد در دیگر بنادر این  به و کتابت به زبان فارسی دري در این بندر و آموزش خط و تربیت

  . استمناطق 
  
  ها خانه مکتب

، تاورنیه(فرستادندها می خانه طبقات عامه مردم فرزندانشان را از کودکی براي تحصیل علم به مکتب
حکومت در گرداندن این و شدند  می مستقل اداره رتصو ها عمالً به خانه این مکتب. )589 :1336

 هاي  برنامه و چه از نظر اموري همچون بهداشت و مواد درسی و ها چه از نظر مسائل فنی آموزشگاه
تحصیل را  آموزانی که پس از اتمام مکتب قصد ادامه دانش. )17 :1319، بیانی(دیگر دخالتی نداشت

وکار اقدام  صورت براي فراگیري شغلی جهت کسب  اینغیردرو شدند  می ارد مدارس وداشتند
  . ندکرد می
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وسیله روحانیون یا مالها اداره  ها به خانه مکتب، مانند دیگر نقاط کشور در نواحی جنوبی ایران به
 و جوانان را بر عهده داشتند و تربیت کودکان و  محلی کار تعلیمهاي در این مناطق آخوند. شد می

خانه در نظر  یا مسجد را براي مکتب و  منزل شخصی خوددار مکتبد که آن به این صورت بو
 سال در این نواحی هواي منطقه بسیار گرم هاي همچنین به این علت که بیشتر روز و گرفت می
برگ درخت خرما تهیه  و شد که بیشتر از چوب کالس درس در کپري بوریایی تشکیل می، بود
-آموزان با خود می  گونی مانندي بود که خود دانشهاي  اندازپوش آن از زیر همچنین کف و شد می

  . )309 :1383، فخرایی(آوردند
 داشت به این صورت وجود صورت معلم سرخانه در این دوره نیز رفتن معلم به خانه شاگردان به

این شیوه بیشتر مخصوص . کرد میآموز برگزار  آموزش را در خانه دانش و که معلم کالس درس
ها را از آن رو که عامه  خانه افراد متمول بود به این دلیل که آنان مکتب و اشراف و ن بزرگانفرزندا

مکان مناسبی براي فرزندان خود ، ندکرد میمردم فرزندان خود را در آنجا به تحصیل مشغول 
ت معلمی را جه و ندکرد میها خودداري  خانه فرزندان خود به مکتببردن  از جهت بدین؛ دیدند نمی

  )590 :1336، تاورنیه؛ 17 :1319، بیانی(آوردند به خانه می و ندکرد میتعلیم آنان استخدام 
تحصیل علوم خصوصاً  و ترین اماکنی بود که در آن به امر آموزش مساجد نیز ازجمله مهم

ها کودکان خود را براي فراگیري علم  خانواده. )53 :1349، گلشنی(شد پرداخته میدینی علوم
پاي منبر روحانیون  سال خود نیز به حتی افراد بزرگ و ندکرد می روانه مساجد دینی علوم خصوصاً

 و البته آموزش در مساجد. )617 :تابی، خواندمیر(بردند آنان بهره میهاي  از آموزه و نشستندمی
ل آموز پس از تحصی  دانشکه  این بود براي يا زمینه درواقع پیش و مکاتب جنبه مقدماتی داشت

بودن  همچنین مستعد و در صورت عالقه، شدنوشتن میو خواندن  مواد ابتدایی علم که بیشتر شامل
فرد براي تکمیل علم راهی مدارسی شود که از نظر بار علمی در رتبه باالتري نسبت به مکاتب قرار 

  . داشتند
  

   به مدرسهورود سن
 به مدرسه از دید شاردن ورود براياین سن  و سالگی بود  به مدرسه براي کودکان ششورود سن

ایرانیان کودکان خود را « :گوید شاردن در این زمینه می. رسید میمناسب به نظر  و  منطقیکامالً
 و فرستند سالگی به مکتب می دعا در ششخواندن   ویادگرفتن و دینی علومبراي آموختن مقدمات 

، نوشتن آمادگی نداردو خواندن  ،راي آموختنچون بر این اعتقادند که در سنین باالتر مغز کودکان ب
اساسی  و  عاقالنهاي هاندیش و این روش و کنندسالگی هم به این کار اقدام نمی هرگز پیش از شش

طبیعت بر  و خشک است و گرم، مرطوب است و زیرا هواي ایران برخالف هواي اروپا که سرد، است
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 کودکان در سنین کمتر از شش سال قواي نارس نباید توقع داشت و نهد مردم آن سرزمین اثر می
ین فرزندان خود والد. )932 :3ج، 1372، شاردن(».فکري خود را صرف آموختن مطالب جدي کنند

 هاي همچنین آشنایی با نیاز و قرائت قرآن و شناخت آداب مذهبی و را در این سنین براي درك
مناسبی  و تربیت به رشد کافی و  نظر تعلیمکه فرد از هنگامی و فرستادند خانه می زندگی به مکتب

  . گماشتند رسید آنان را به شغلی می
 و  شرایط محیطیتأثیر و  به مدرسه براي کودکانورود  سندربارةبا توجه به توضیحات شاردن 

 محصلین در نواحی جنوبی با توجه به ورود توان نتیجه گرفت که سن معمول براي اقلیمی بر آن می
قطعاً ، ها خانه گرماي بیشتر این نواحی نسبت سایر مناطق کشور به مکتب و  محیطیتر شرایط سخت

عالوه بر شرایط . سالگی در متغیر بوده باشد بین شش تا هشت و کمتر از شش سال نبوده است
خصوصاً  بهداشتی نسبت به،  دیگري همچون کمبود امکانات رفاهیهاي  وهوا باید مؤلفه نامساعد آب

 به ورود زیرا عالوه بر لزوم آمادگی ذهنی کودك براي؛  کشور در نظر گرفتنواحی مرکزي
 و داشت ناگزیر به لحاظ جسمانیکودك در چنین شرایطی هرچقدر که سن کمتري می، خانه مکتب

استعداد ذاتی فرزند خود را به  و تناسب توان مالی همچنین هرکس به. بودپذیرتر می سالمت آسیب
آموزان را  تنها دانش و صورت امروزي مطرح نبود ها به خانه واقع سن براي مکتبدر. فرستاد مکتب می

 دادند علم خاصی قرار می و یا عالیق فرد نسبت به درس و  استعدادبنابر هاي  جداگانهاي در فاز
 در این غالباً زیرا نوجوانان کرد میسالگی تجاوز ن  این سن از سن بلوغ یعنی حدود پانزدهمعموالًولی 

  . آوردندصنعت روي می و وکار سن به کسب
  

  ها خانه مواد آموزشی مکتب
ابتدا از جزء . پردازند  ابتدا به یادگیري قرآن میدار مکتب و ها توسط مال خانه آموزان در مکتب دانش

ازآنکه توانستند  پس. ها بود خانه ترین مرحله آموزش در مکتب ند که ابتداییکرد میاول قرآن شروع 
 هاي  خوبی فراگرفتند به مطالعه کتاب قرآن را بهخواندن   وحله را با موفقیت پشت سر بگذارنداین مر

 دیگري از این هاي  کتاب و کتب ادعیه و کتب مقاتل، بوستان سعدي، دیگري مانند دیوان حافظ
این ن خواند همزمان با. خود را باال ببرندخواندن  وسیله بتوانند قدرت پرداختند تا بدین دسته می

  . پرداختند تفریق اعداد نیز می و جمع و  دیگري همچون عدد نویسیهاي  کتب به درس
گرفتن  آموزان فرا می  گذشته در زمینه علومی که دانشهاي  البته در این مدارس نسبت به دوره

این علوم بیشتر ،  در جامعهدینی علومیافتن  با توجه به اهمیت.  آمده بودوجود تغییراتی به
تفصیل    که داشتند بهاي هقریح و طالبان علم با توجه به استعداد و شد  قرارگرفته میدتوجهمور

ریاضیات بر  و ادبی و علوم طبیعی و رفته علوم دیگر همچون حکمت رفته و پرداختند  میدینی علوم
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ا به ه جاي دانشمندان دیگر رشته هم به» عالم«کلمه . توجهی اهمیت خود را از دست دادند اثر بی
 :2ج، 1351، صدیق(شود شد چنانکه امروزه نیز این کلمه به پیشوایان دینی گفته می فقها اطالق می

 مذهبی خود به هاي  با توجه به گرایشاي ناحیهدر هر ، با توجه به بافت مذهبی هر منطقه. )118
 شاهد تدریس مثالً در خوزستان بیشتر؛ پرداختند  خود میموردتوجه و فرادادن فقه خاص و آموزش

 و  دینی بسیار فعال بودندهاي  ی همچون مشعشعیان در زمینه آموزشهای  فرقه و فقه تشیع هستیم
 آن هاي  خانه مکتب و در مدارس، تر که مذهب تسنن در آنجا غالب بود همچنین در نواحی جنوبی

  . شد چهارگانه آن تدریس میهاي  دروس مربوط به یکی از فرقه
  
  شی آموزهاي  شیوه

کودکان به هنگام تحصیل از  ولی  قبل نبودهاي  سختی دوره آموزش در این زمان به و روش تعلیم
 که آموزان هنگامی ها دانش خانه در سر کالس درس در مکتب. شدند  میتفریح تقریباً محروم و بازي
دو زانو سپس  و ندکرد میبه نشانه احترام به آموزگار خود سالم  و با ادبشدند  می کالسوارد 

آموزان  ازآنکه دانش پس. گفت که چند خط از کتاب را بخوانند ها می آنگاه مدرس به آن. نشستند می
سطر  خود نیز چند و پرداخت تشریح آن می و آنگاه مدرس به توضیح، کمی از کتاب را قرائت کردند

 با صداي بلند براي بقیه آموزان ادامه مطلب را در ادامه یکی از دانش. خواند آموزان می را براي دانش
کالس درس به همین  و پرداخت شده می  قرائتهاي  مدرس نیز به توضیح قسمت و خواند طالب می

آموزان مطالب درسی را با صداي بلند همخوانی   درس دانشهاي  در اکثر کالس. یافت شیوه ادامه می
عقیده بر این بود . )302 :1363، الئاریوس(شد  آن سروصداي زیادي بر پا مینتیجۀدر و ندکرد می

آموز با  اگر دانش و مفیدتر است زیرا در غیر این صورت و با صداي بلند کارآمدترخواندن  که درس
 و نخواهند داشتخواندن  پرداخت تمرکز الزم را حین درس میخواندن  صداي آهسته به درس

آموز  راي تقویت بیان دانشالبته استفاده از این روش ب و شد ذهنشان به مسائل دیگر مشغول می
  . )935 :3ج، 1372، شاردن(مناسب بوده است

ش را در برابر وسایل شد شاگرد ساعت که کالس به همین منوال طی می پس از یک الی دو
ماند که آیا الزم است کالس درس ادامه  دست به سینه منتظر اشاره معلم می و داد معلم قرار می

خدا « :آموز را با جمله دانش، روز معلم رس آن شدند   در صورت تمام.  کافی استکه  اینپیدا کند یا 
آموز پس از فراغت  دانش. نزد مدرسی دیگر برود و  تا به کالسی دیگرکرد میمرخص » به همراهت

 در همان مدرسه بود معموالًعلمی دیگر به کالس دیگري که  و از کالس درس براي فراگیري درس
آمد که براي فراگیري همان درس به نزد معلم دیگري  قات پیش میگاهی او. کرد میمراجعت 

آموخت زیرا در آن زمان  رفت اما معمول بر این بود که در کالس بعدي علم دیگري را می می
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شد که بعضی از مدرسین  گاهی مشاهده می و گرفتند آموزان همزمان چند علم را باهم فرامی دانش
 :3ج :1372، شاردن(ندکرد میآموزان تدریس  را براي دانشدر یک جلسه درس چند درس متفاوت 

 به قرآن فراگیري براي آموزانی که ها بدین شکل بود که دانش آموزش قرآن در این مکتبخانه. )932
به ؛ شد در اختیار آنان قرار داده می کوچکی هاي  صندوقچه، قرآن رحل جاي به آمدند می خانه مکتب

 آن در جداگانه صورت به را قرآن هاي  جزء و شد می خوانده جزء جزءبه صورت به قرآن که این دلیل 
 مگر؛ دادند نمی آموزش یکجا صورت ها قرآن را به خانه در این مکتب. ندکرد می نگهداري صندوقچه

. شدمی قرآن ختم موفق به نهایتدر و داشته تداوم و استمرار در این زمینه کارش کسی که  این
 را جزء و بازکرده را صندوقچه درِ، نشستند می خاصی احترام با، صندوقچه این ارکن آموزان در دانش
  )1384، علوي(کرد می ها بچه از درس پرسیدنو گفتن  درس، دادن درس به شروع مأل و آورده بیرون

  
  وسایل آموزشی

دي یا  از نی هنمعموالًقلم که  و مرکب و آموزان عالوه بر کتاب شامل کاغذ وسایل آموزشی دانش
ضروري براي محصلین  و بود که از لوازم اولیه، )400 :1375بروجردي (شدهمان خیزران تهیه می

دهد   آدام اولئاریوس در سفرنامه خود توضیح میوسایل در خصوص شیوه تهیه این. آید حساب می به
 و ا اگر باید ظریفی و آنان از کتان، کنیم  پارچه کهنه تهیه میهاي  کاغذ را مانند ما که از تکه« :که

صاف  و صاف حلزون براق و کاغذ را با سنگ یا جلد سخت. کنند نازك باشد از ابریشم درست می
نه رگه  و آورند که بر روي آن نه چین ترتیب نوعی کاغذ مرغوب به دست می نهای ب و کنند می

کات کبود مازو ، مرکب را از پوست انار. خورده است صفحه صیقل مانند یک و شود دیده می
شود  کاربرده می تر به حت وراکه براي نوشتن خطوط بهتر اگر بخواهند مرکب غلیظ. سازند می

جوشانند تا  می و کنند سپس آن را آسیاب می، سوزانند یا می و دهند برنج یا جو را بو می، بسازند
نویسند  با آن میقلمی که . برند به کار می و کنند این لعاب را با مرکب مخلوط می، لعاب بیندازد

.  ما استهاي  تر از قلم ضخیم و بلکه از نی تراشیده شده است،  ما از پر غاز نیستهاي  خالف قلم
که در هر دو محل   خوزستانهاي تعدادي از نیزار و از شیراز و  استهاي رنگ بیرونی این نی قهو

 هاي  کاغذدربارة دومان نیز رافائل. )302 -303 :1363، اولئاریوس(».شود روید آورده می بسیار می
گونه که در  همان، شود کاغذ در اینجا از سلولز پنبه درست می« :نویسد میرایج براي نوشتن 

  . )400 :1375، بروجردي(»آیدکتان به دست می و سرزمین ما از شاهدانه
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  تشویق و تنبیه
 مورد حفظ نظم کالس چه در و مدارس از نظر مسائل انضباطی چه در زمینه درس و ها خانه مکتب

، شدند  میآموزان هرگاه مرتکب اشتباهی دانش. سختی بودند و قوانین سفت و داراي محیطی خشک
به این منظور مدرس کالس همواره یک . شدند  میشدت تنبیه به و خطاي آنان قابل بخشش نبود

/ 935، 1372 :شاردن(زد وسیله آن محصلین خاطی را کتک می ی در دست داشت که بهبه دستچو
شد به این صورت که دستان  استفاده میکردن   از روش فلکمعموالًآموزان  در تنبیه دانش. )3

گاهی شدت . زدند ش ضربه میهای با چوب محکم به کف پا و بستند کار را می آموز خالف دانش
شدت در برخی موارد . شد آلود می  فرد خونهاي  زیر ناخن و ضربات به حدي زیاد بود که کف پا

 زد تري از او سر می آموز خطاي بزرگ  که اگر دانشاي گونه فرساتر بود به طاقت و تنبیه بسیار زیادتر
دیدند که   میکه زمانییا  و گریخت که قصد تنبیه او را داشتند محصل از دست معلم می یا هنگامیو 

او ، کند ات در او اثر نمی تنبیهگونه این و کودك در مقابل تنبیهات معمولی توانایی مقاومت را دارد
ریختند  سپس بر روي زخم او نمک می و ندکرد میکف پایش را با شکافتن آن زخم  و گرفتند را می

  . )303 :1363 ،اولئاریوس(که البته تنبیهی بسیار سخت بود
چالی  را در سیاه وي آموز از دیگر موارد تنبیه کودکان به این صورت بود که براي ترساندن دانش

آموزان دختر بدن آنان را  براي تنبیه دانش و انداختندموجودات موذي در آن بسیار بود میکه 
 آنان هاي  یا با سوزن به پشت دست و شدگرفتن تا جایی که بدن کودك کبود می نیشگون می

 و خشونت این بود که آنچه که خود و  از اعمال تنبیهدار مکتبهدف . )83 :1348، کتیرایی(زدند می
 نوعی از آموزان به درواقع تنبیه دانش. دهندبه شاگردان انتقال ، آوردندحساب می اش دانش به عهجام
  . ین محصل اجازه تنبیه او را داشتوالد  در اغلب موارد از طرفدار مکتبحتی  و ات تدریس بودواجب

  
  مخارج مالی و هزینه

ها در سایر نواحی کشور مخارج  خانه  مناطق جنوبی ایران همچون دیگر مکتبهاي  خانه در مکتب
ازآنکه  پس. شد  میتأمینشان  توانایی مالی و اندازه شأن به و آموز ین دانشوالد خانه توسط مکتب

رسم بر این ، آن را تا آخر پیدا کندخواندن  توانایی و کودك موفق شد که جزء اول قرآن را فرا بگیرد
گفتند ببرند که این هدیه یا  می» ختمی«به آن  که هاي یا معلم هدي و آخوند، بود که براي مأل

این هدایا غیر از حقوقی بود . شیرینی بود و ی همچون قندهای  صورت کال یا به و شد شامل پول می
البته این . )310 :1383، فخرایی(کرد میصورت ماهیانه به معلم پرداخت  که خانواده محصل به

  . توانست زندگی خود را با آن بگذراند یسختی م فرد به و دستمزد دریافتی ناچیز بود
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جبران کمبود هزینه زندگی به خانه افراد  و تر براي گذران زندگی فعال و در این میان طالب باسواد
یا للگی و شدند  می صورت معلم سرخانه در منازل آنان مشغول به کار به و رفتند ثروتمندتر می

 هم که از خط زیبایی هاي عد. گرفتند ر عهده میفرزندان افرادي که مناسب دولتی داشتند را ب
ادبی  و  علمیهاي  به نگارش نسخه و ندکرد میمعاش برخوردار بودند از این راه امرار

دشوار بود  و بر  خطی کاري حوصلههاي  هرچند نوشتن نسخه. )3/ 940، 1372، شاردن(پرداختند می
رو طالب  از این، نعت چاپی در کار نبودص و ها در ایران تماماً خطی بود اما ازآنجاکه کتاب

  از موارد خمساي پارهدر . نویسی درآمد باالیی را به دست آورند به نسخهآوردن  توانستند با روي می
  . شد  میتأمین بخش دیگري از مخارج آنان وسیله  گرفت که به این زکات نیز به آنان تعلق میو 
 

  آموزش زنان
. ذکري را داشته باشد نیست که مورد قابل  گذشته آموزش زنان آنچنانيها  مانند دوره در این دوره 

 نیز این نوع نگرش که زن بهتر است در خانه  صفویهدورة در ، حمله مغوالن به ایران تأثیر تحت
ها به  طور عموم همچنان در خانه زنان به و به امور خانه رسیدگی کند کماکان ادامه داشت و بماند

حضور  و اصفهان به دلیل رونق فرهنگی در این عصر و چند در مرکز کشورهر. بردندسر می
کتاب بیش از دوران گذشته  و رونق علم، میرفندرسکی و مالصدرا،  بهایی دانشمندانی چون شیخ 

تا حدودي  خانواده این دانشمندان و این جو بعضی از زنان خصوصاً دختران تأثیر تحت و است
اما ؛ )64 :1382، صیفی(توانستند به آموختن علم بپردازند می و  نبودندرونق علمی نصیب از این بی

 در جنوب کشور اوضاع بر این منوال نبود و شد این بیشتر به همان مناطق مرکزي کشور مربوط می
تاً موفق به فراگیري هاینو شدند  می ها حاضر خانه هم به مقدار ناچیزي در مکتب دختران آنو 

مسائل  و یادگیري قرآن، شدند  میمکاتب وارد  در کل اگر زنان. شدند  میننوشتو خواندن  سواد
  . پرداختند میدینی علوم به تحصیل معموالً و دینی براي آنان در اولویت قرار داشت

  
  ها خانه قوت مکتب و نقاط ضعف

 و یم خاصی که در نوع تعلهاي ویژگی همچنین و  آنهاي  کاستی و ها مکاتب درس با توجه به کمی
منفی بودند که  و طور مشخص داراي یک سري نقاط مثبت به، ي آن داشتند شیوه اداره و تربیت

  : گذاشت قطعاً بر روي نتایج حاصل از آموزش در آن تأثر می
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   نقاط قوت- الف
 که مشاهده شد اولین طور همان و شد  داده میدینی علومبه  در این مدارس با توجه به اهمیتی که

درنتیجه شاهد این امر ؛  دینی بودهاي  دانش و ند قرآنکرد میآموزان تحصیل   دانشدروسی که
 و آشنایی با مسائل شرعی. خاستند آموختگان دینی از این مکاتب برمی هستیم که همه دانش

آموزان به دلیل اهمیت باالیی که در  روزه از سوي دانش و پایبندي به احکام اسالمی مانند نماز
نتیجه شیوه آموزش در این مکاتب  ی بود که درهای ویژگی شد از دیگر ن موارد داده میمکاتب به ای
  . شد حاصل می

در این زمینه محصلین  و شد نگارش می و  بسیاري بر روي نوشتنتأکیدها  خانه در این مکتب
 آموزان از آن برخوردار شد که اکثر دانش ند که حاصل آن خط زیبایی میکرد میبسیار تمرین 

 به علوم دیگر بودند زیرا کودکان با آموزش ابتدایی در این ورود ها دروازه خانه مکتب. شدند می
تر را در آینده فراهم  صورت تخصصی  فراگیري علوم بههاي  نوشتن زمینهو خواندن  مدارس مانند

  . عالمان از همین مدارس سر برآورده بودند و درواقع اکثریت دانشمندان و ندکرد می
صورت نقدي یا جنسی  آموزان باید مبلغی را به دانش و نام در مکاتب رایگان نبود  ثبتکه  ینابا 

فقیر نیز توانایی آن را داشتند که فرزندان خود را به  و افراد محروم ولی ؛ندکرد میبه معلم پرداخت 
حتی  و لبنیات، میوه، توانست شامل غله ه آنان به غیر از پول میشهری ها بفرستند زیرا خانه مکتب

ها جهت  خانه در این صورت راه براي رفتن افراد تنگدست به مکتب. تعهد خدمات عملی باشد
 که زمانیتا  و نه اخذ مدرك و بودشدن   ها هدف از آموزش باسواد خانه در مکتب. تحصیل علم باز بود

  . )72 :1389، رسورپ(شود وارد  توانست به مرحله باالتر نمی، گرفتآموز درسی را فرا نمی دانش
   نقاط ضعف- )ب
همین  و ها بیشتر مالها از لحاظ علمی از سطح دانش چندان باالیی برخوردار نبودند خانه مکتب در

بعضاً همین کبود  و ابتکاري را شاهد باشیم و شد که در زمینه تدریس کمتر نوآوري ضعف سبب می
از . آورد ان از تحصیل علم را فراهم میآموز خستگی دانش و زدگی عدم ابتکار موجبات دل و دانش

. کتب آموزشی بود و متونبودن  سادهو بودن  ها ابتدایی خانه دیگر نقاط ضعف موجود در مکتب
 چوب و وسیله شالق ت با کودکان همچون تنبیه بدنی آنان بهنشانی  رفتاري نهاي  شیوه و برخوردها

  . گذاشت آموزان بر جاي می آنان بدون شک آثار مخربی را بر دانشکردن  فلکو 
داد  تحوالت اجتماعی که در بستر جامعه رخ می و محتواي دروس در آن زمان الزاماً با تغییرات

مدارس توجه  و در این مکاتب. گرفت تغییرات ناچیزي در آن صورت می و همگرا نبود و هماهنگ
فهم آن اهمیت داده  و کمتر به درك و آموز بود مطالب از سوي دانشکردن  بیشتر بر روي حفظ

 دیگر هاي پرورش استعداد و شد آموز توجه می عقل دانش و همچنین بیشتر بر پرورش ذهن. شد می
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-  به سن بلوغ میکه زمانی، قصد ادامه تحصیل را داشتند کسانی که. فرد در مرکز توجه قرار نداشت
موزشی در این مناطق نسبت به دلیل کمبود امکانات آو شدند  می رسیدند ناچار به ترك دیار خود

سالمت خود را در اثر  و ساختندسختی می و با فقر و ندکرد میبه غربت کوچ ، به نواحی مرکزي
. )73 :1389، پرسور(دادند مطالعه در روشنایی کمشی در همان جوانی از دست می و تغذیهسؤ
 مدرسه تأسیسل از فارس تا قب سواحل شمالی خلیج و مدارس جنوب ایران و هرحال در مکاتب به

در همین  و آمدند ها بیرون  خانه دانشمندان از دل همین مکتب و در این مناطق علما،  نوینشیوةبه 
شرعی به مدارس دینی که در  و مسائل دینی و احکام و مدارس بود که آنان پس از فراگیري قرآن

  :  به موارد زیر اشاره کردانتو می مدارس ترین مهماز . یافتند سطوح باالتري قرار داشتند راه می
 

  مدرسه هویزه
فرهنگ  و شاخص مشعشعیان در عرصه علم و  برجستههاي  را باید یکی از چهره» مطلب سید«

 هاي   به حوزهورود با عدم، حکم رانی را در سر بپروراند و یابی به قدرت آنکه فکر دست او بی. نامید
علمی روي آورد که در این زمینه منشأ  و  فرهنگیهاي  فعالیتبه ، منازعات مرتبط به آن و قدرت

  . )191 :1388، قیم(ذکري بود قابل و خدمات چشمگیر
 شهر در این، دانشمندان به هویزه و  مشعشعی با دعوت از علمامطلب سیددر خوزستان 

 رو از این. علماي مشعشعی تربیت یافتند و  دایر کرد که درنتیجه آن نسل جدیدي از امراهاي مدرس
گذار اواخر قرن تأثیر و  را باید یکی از علماي برجستهمبارك سید موسوي مشعشعی پدر مطلب سید

نفوذ او براي  و از قدرت، مبارك سیدپسرش رسیدن   پس از به قدرتمطلب سید. دهم هجري نامید
 ستأسی و او با دعوت از شیخ عبداللطیف جامعی. آموزش علوم آن دوره استفاده کرد و ترویج، بسط

  . پرور مشعشعیان همت گماشت دانش و نسل جدیدي از امراي دانشمند،  در هویزهدینی علوممدرسه 
نقش مهمی در ، مدیریت شیخ عبداللطیف جامعی و  در هویزه با هدایتدینی علوم مدرسه تأسیس

. )349 -51 :1382،رنجبر(نفوذ مشعشعیان داشت  دینی در مناطق تحتهاي  گسترش آموزش
 بعدي هاي   سبب شد تا این امر در نسلمطلب سیداسالمی توسط  معارف و دینی علومبسط و  ریزي پایه

 و به فرمانروایی نباشندرسیدن   وامراي مشعشعی صرفاً در اندیشه افزایش قدرت و فرزندان و تداوم یابد
  . )191 :1388، قیم(دینی را نیز پیشه خود سازند شیوه فراگیري علم در حوزه معارف

 عبداللطیف شیخ مدیریت با و مطلّب سید همت به که هویزه دینى علوم مدرسۀ نوشتسر از
 گسترشِ و ادامه با توانست مى  این مدرسه؛ نیست دست در دقیقى اطالع، بود شده تأسیس جامعى
در  علمى قطب به یک را هویزه و کرده تربیت را دانشمندان بزرگی و علما،  علمی خودهاي  فعالیت

میل  افزایش و مشعشعیان خاندان درونی هاي  درگیري و ها کشمکش اما؛  کندکشور تبدیل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


76  فارس خلیج یاسیس و یفصلنامه مطالعات فرهنگ                                                          

 هاى بندى دسته و اختالفات همراه به، ) نداشتوجود چیزي که در گذشته(طلبی در میان آنان قدرت
از پیشرفتی که  و را حفظ کند نتواند اعتبار علمی گذشته خود هویزه تا گردید سبب، خاندانى

  . ت باز بماندپتانسیل آن را داش
  

  مدرسه خیرآباد بهبهان
.  کردتأسیسدر کنار رود خیرآباد در بهبهان  هاي خان زنگنه حاکم بهبهان نیز مدرس علی حسین

فسائی از حسینعلی خان زنگنه به عنوان فردي که از علم فقه بهره کامل داشت یاد کرده  حسینی
خان زنگنه با آنکه مرد  حسین على” :بهبهان شهر ق در.  هـ1089 که در سال نویسد می و است

کمال در  و براى رواج علم و از علوم رسمیه خصوصا علم فقه بهره کامل داشت، صحراگرد ایالتى بود
معاش  و بقدر ضرورت و امتیاز ساخت و  وسعت اى در کمال مدرسه، کنار رودخانه خیرآباد بهبهان

حمامى در آن صحرا که چهار  و اب حرفهاى مشتمل بر چندین دکان ارب طلبه آن مدرسه بازارچه
  . )488 :1ج، 1382، فسائی حسینی(»کردفرسخ مشرقى بلده بهبهان است احداث 

  
  دورة صفوي وضعیت کتابخانه در 

از جهاتی نیز  و  بودکننده امیدوار و  از جهاتی داراي نکاتی مثبتدورة صفوي کتابخانه در  و کتاب
ات تأثیر بر روي روند رو به رشد علم در این دوره باشکوه ی را در بر داشت که طبعاًهای  ضعف
اي هستیم که بیشتر در مراکز  غنی و  بزرگهاي  در این دوره شاهد کتابخانه. گذاشت اي را می منفی

در دوره قبل از . دیگر نقاط دایر شده بودند و قزوین و تبریز، علمی کشور همچون اصفهان و سیاسی
 ادبی هاي  صرفاً به کتاب و صورت خاص د این مسئله هستیم که به صفویان شاهآمدن کار روي

به ؛ عنوان سدي در برابر رشد کتاب نویسی قرارگرفته بود همچنین تصوف به و شد اهمیت داده می
اما با ؛ کنیم سازي نیز نوعی رکود را مشاهده می همین دلیل در آن دوره در زمینه مدرسه

بیش از گذشته به  و گیري علما در این دوره شرایط تغییر کردقدرت  و  دولت صفويآمدن کار روي
 به ها سرزمیندر این دوره بسیاري از کتب شیعی از دیگر . شدتوجه می و کتابت کتاب و اندوزي علم

 هاي  کتاب. دانش در این دوره شود و تحول بزرگی در علمآمدن  وجود ایران آورده شد که موجب به
 با توجه به شرایط سختی که در آن دوره براي استنساخ کتاب و شته شدبسیاري در این دوره نگا

  . بریم داشت بیشتر به اهمیت این موضوع پی میوجود
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  در عصر صفوي فارس  سواحل شمالی خلیجهاي  کتابخانه
 مربوط به مشعشعیان بود که دورة صفوي ترین کتابخانه خوزستان در  مهم :کتابخانه مشعشعیان

 و برخی از مردان حکومتی این خاندان اهل فضل. ندکرد می بخشی از ناحیه حکومت بر دران زمان
 .هویزه بنا کردند شهر مهمی را در و به همین منظور کتابخانه غنی. پروري بودند دانش و ادب
تألیف کرده  آثار متعددي را و که خود از علماي برجسته زمان خود بود الی هویزه و خان علی    سید
  . ن کتابخانه را گسترش دادای، بود

 اعتبار و در اواخر قرن نهم هجري اهمیت و در شوشتر :الدین خضر شاه دزفولی کتابخانه کمال
این کتابخانه بیش از یکصد . محققان بوده است و همواره مورد رجوع دانشمندان و  داشتاي ویژه

  . سال در میان این خاندان تداوم داشت
)  ق1019 – 956(بزرگ خاندان شوشتري، نوراهللا شوشتري میر:رينوراهللا شوشت میرکتابخانه

  . کتابخانه شخصی بزرگی را براي خود فراهم آورده بودشهر بودر 
اهللا جزایري از دانشمندان به نام ایران در دوران  نعمت     سید:اهللا جزایري نعمت     سیدکتابخانه
شیخ ، یی همچون ابراهیم بن مالصدرا سال در شیراز در محضر علما9به مدت وي . صفویه بود

در آنجا  و سپس راهی شوشتر شده و شم احسایی کسب علم کردهها سید و جعفر بن کمال بحرینی
حاج محمد کالنتر در هویزه براي .  خود ادامه دادهاي  فعالیتعنوان یکی از مراجع تقلید به نام به  به

 هاي  این کتابخانه از کتابخانه.  را فراهم آورداي در آن کتابخانه غنی و او مدرسه بزرگی بنا کرد
در اختیار  وي فات و دوازدهم هجري قمري بوده است که پس از و معتبر قرن یازدهم و معروف

  . نویسنده کتاب تذکره شوشتر قرار گرفت، عبداهللا جزایريپسرش سید
به ایروان وي  عباس در جریان حمله از همراهان شاه وي :عبدالوهاب شوشتري میرکتابخانه

غارت کرده  شهر  را که از این هایی کتاب، ایروان شد شهر عباس موفق به فتح که شاه هنگامی. بود
ها را  که آتش جنگ فرونشست تعداد بسیاري از این کتاب هنگامیوي . بود را به عبدالوهاب بخشید

صاحبانش یافتن   بهموفق وي اما بخش دیگري از این کتب را که؛ به صاحبان اصلی آن بازگرداند
،  جلد کتاب بود1200بر کتابخانه شخصی خود که بالغ برآنان را  و نشده بود را نزد خود نگاه داشت

  . )2/ 151-160، 1345، فرخ همایون(پراکنده شد وي عبدالوهاب پس از مرگکتابخانه میر. افزود
» خاندان جامعی«کتابخانه  این دوران هاي  ترین کتابخانه یکی از مهم :کتابخانه خاندان جامعی

جماعت  و نسل در نسل امامت جمعهشهر بواین خاندان در مسجد اهل سنت . بوده استشهر بودر 
 هاي   در زمینه هایی کتابحاوي ، کتابخانه این خاندان. ان سنی مذهب را بر عهده داشتندشهریبو

  . )95 :1386، یاحسینی(حدیث بوده است و تاریخ اسالم، زبان عرب، تفسیر قرآن، فقه
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یک ، وسن هلندي درواقع اولین اروپایی بود که در جنوب ایرانها کنیپ :وسنها کتابخانه کنیپ
در دژ معروف به  و این کتابخانه در جزیره خارگ.  کرده بودتأسیسکتابخانه کوچک 

تاریخ . قرار داشت،  ساکن جزیره بوده استهاي  هلندي و که اقامتگاه حکمران »موستلستاین«
 هاي   در زمینه هایی کتاباین کتابخانه شامل . گردد ق برمی.  ه1166 این کتابخانه به سال أسیست

، همچنین علوم نظامی و تکنولوژي و مسائل علمی و رمان و ادبیات، تاریخ، سفرنامه، جغرافیا
 . )111 -113 :1386، یاحسینی(شده است می

 گفتۀبرد که به  فردي به نام یرویس نام میبود از شهر بو در که زمانیهمچنین کارستن نیپور 
اي را براي  کتابخانه شخصی غنی و آوري کرده بود تعداد بسیاري زیادي از کتب خطی را جمعوي 

 از علم، برگردد اروپا به روزى او اگر که«صورتی بود که   آورده بود که کیفیت آن بهوجود خود به
  . )39 :1354، نیپور(».برد خواهد بهره ایران در او توقف

  
  ها کتابخانه و مشکالت کتاب نویسی

 موجود در جنوب ایران در دوره موردبحث تعداد هاي  گونه که مشاهده شد تعداد کتابخانه همان
به  و اند اگر هم موارد دیگري بوده باشد از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و چشمگیري نبوده است

فقر کتاب نویسی . ها به میان نیامده است ن کتابخانههمین دلیل در منابع آن دوره ذکري از ای
گشت که این مسئله را با تبع در پی آن تعداد کم کتابخانه در این نواحی به دالیل مختلفی برمی به

طور کل  به و نبودن صنعت چاپ در این مناطق، ترین عوامل یکی از مهم. ساخت رو می دشواري روبه
رساندند در ایران ها به چاپ می ها را در چاپخانه در اروپا کتابکه  هنگامی. در کشور ایران بود

  نادیده گرفتن اهمیتدربارةشاردن . شد کتابت استفاده می و  سنتی استنساخيها روشهمچنان از 
 زمین مشرق هاي کشور دیگر همانند ایرانیان« :نویسد می چاپخانه در ایران در سفرنامه خود وجود

 است خشک ایران هواي چون گویند می. کنند نمی توجه سودمند صنعت بدین و ندارند چاپخانه
 رو این از. سازد می دشوار سخت را چاپخانه از بلکه استفاده گردد می دوام کم و شکننده کاغذ تنها نه
 کتابت هنر باشند می دانش دوستدار طبع به چون و خرسندند خطی هاي  نسخه داشتن و نوشتن به
  . )3/ 961، 1372، شاردن(».است درآمده زیبا هاي هنر شمار در و یافته بسیار ترقی نویسی نسخهو 

 دربارة هجري قمري در ایران بوده است 1108 تا 1057 هاي  رافائل دومان نیز که در بین سال
اینان از صنعت چاپ که علوم در پرتو « :نویسد میتوجهی آنان به چاپخانه  بی و عالقگی ایرانیان بی

اینان جز از نسخه خطی . محروم هستند،  یک مؤلف مرهون آن است شهرت  وشنددرخآن می
-403 :1375، بروجردي(».دهد لذا در کتابت ایشان اشتباهات بسیار روي می و کنند استفاده نمی

استثناي  البته به، بریم که صنعت چاپ در هیچ کجاي ایران با توجه به این مطالب پی می. )399
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 نداشته وجود فارس  خلیجهاي   جنوبی ایران در کرانههاي  شهریک از تبع در هیچ بهو وانک،  کلیساي
سخت  و فرسا صورت دستی بود که این کاري طاقت استنساخ به، رو تنها راه طبع کتاب از این. است
  . شدرونقی در بازار کتاب می مشکالت بسیاري را در پیش رو داشت که به نوبه خود سبب بی و بود

سی قصد داشت کتابی را براي خود تهیه کند در صورتی که آماده آن کتاب در بازار یافت هرگاه ک
سپس به مقدار مورد نیاز کاغذ تهیه . رفتپردازان می براي این منظور باید به نزد نسخهشد نمی
ن آنگاه با پرداخت. باکیفیت در آن زمان کار آسانی نبود و کاغذ مطلوبکردن   که البته پیداکرد می

نشست تا پس از قیمتی گزاف به کاتب که هرکسی توانایی پرداخت آن را نداشت باید منتظر می
 عالوه بر وسیله  تهیه کتاب به این. )3/ 963، 1372، شاردن(اتمام کتابت کتاب آن را تحویل بگیرد

باهات اشت و  امالییهاي   غلطوجود مالی مشکالت دیگري همچون و از لحاظی زمانیبودن  بر هزینه
ها چنان دچار  گاهی این کتاب. داد را در بر داشتعمد بود رخ می گاهی نیز به و متنی که سهواً

اگر کتاب خود را بعد از  ...، کشد نفس می و  مؤلف هنوز زنده استکه حالیدر«که شدند  می تغییر
زحمت آن را باز خواهد  سال درجایی ببیند چندان استحاله شده است که بهچند

که مؤلف کتابش با  دلیل این امر آن بود که هنگامی. )399-403 :1375، بروجردي(»شناخت
افتاد  گاهی اتفاق می و شدچندین بار دیگر از روي آن نوشته می، شد استقبال مخاطبین مواجه می

 میل خود بنابربعضی از مطالب کتاب را  و دادکه فرد کاتب سلیقه خود را در متن کتاب دخالت می
  . کرد میتحریف 
 دالیلی بنابر و آمد که فردي کتابی ارزشمند را در اختیار داشت  از مواقع پیش میاي پارهدر 

وسیله بود که کتاب پس  بدین و شد که این کتاب را جهت تکثیر به دست کاتبان بسپاردراضی نمی
 هاي  نیز کتابخانهگاهی . رفت بدون آنکه حق آن ادا بشوداز بین میشدن   به دلیل پوسیده و از مدتی

ها  کتابشدن   باعث پراکنده و شد ارثان او تقسیم می و شخصی پس از مرگ صاحبشان در میان
شرایط نامناسب نگهداري ، ها جنس بد کاغذ کتاب. رفت عمالً کتابخانه آنان از میان می و شدمی
 و  کتابنابودي و توجهی صاحب کتاب ازجمله عواملی بودند که موجب تخریب بی و ها آن

بودن  عوامل دیگري همچون دور و در نواحی جنوبی ایران با توجه به این شرایط. شدها می کتابخانه
ها  پایتخت و خاص که بیشتر در مرکز ایران شهر تجمع مراکز علمی در چند، این نواحی از مرکز

 معیشت مردم شیوه و حتی شرایط نامساعد جوي و همچنین کوچ علما به این نواحی و قرار داشتند
تمرکز آنان را به امور  و کرد می بیشتري را بر آنان تحمیل هاي  که نسبت به دیگر نواحی سختی

شاید به . شد تحصیل علم می و کتابداري و خوانی توجهی به کتاب باعث بی، کرد میدیگري معطوف 
 و بینیم ی را نمیهتوج قابلکتابخانه ،  خوزستانهاي  شهرجز در تعدادي از همین دلیل باشد که به
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 منابع از ذکر آنان که اینیا  و  شخصی بوده استهاي  صورت کتابخانه اگر هم بوده باشد بیشتر به
  . اند غفلت کرده

  
 آن عوامل و علمی خوزستان نهضت
 را زمینه، تشیع مذهب در گسترش رقابت و منطقه سیاسی مذهبی فضاي، شد اشاره که گونه همان
 نهضت این ثمرات و آثار ق. هـ نهم قرن پایان در که اي گونه به، ساخت مهیا ادب و علم رشد براي

 اشاره زیر عوامل به توان می، خوزستان در ادبی و علمی نهضت در مؤثر عوامل ازجمله. گردید آشکار
 : کرد
 ع عقیدهبسیار عامل و دوره این هاي ویژگی از، خوزستان مردم میان در بیت اهل به عشق :تشی 

 . است بوده علمی و فکري حرکت در مؤثري
 خاندان قبیل از خوزستان در قدرتمند  ناخاند چند بین :حاکمان و ها رقابت بین خاندان 

 حکومت و عراق و خوزستان حکام بین رقابت دیگر سوي از سو یک از مرعشی و جزایري، مشعشع
 . گردید ادبی و میعل جهش باعث، اند بوده آن پیشرفت و تشیع مدعی همگی که ایران مرکزي

 و علما که  این به توجه با و بوده عربی زبان مرحله این در :خوزستان در ادبی و علمی زبان 
 زبان به هاي ارزند آثار لذا اند بوده مسلط زبان این هاي  ظرافت و دقایق بر همگی خوزستان ادباي
 . آورند وجود به نثر و نظم در عربی

 است بوده ادب و علم در مهمی مرکز دوره این در که :اشرف نجف با باد و علم طالبان و علما رابطه .  
 بزرگان و حکام فرزندان از بسیاري تحصیل :اصفهان ادباي و علما با خوزستان ادباي و علما رابطه 

 و مجلسی عالمه شاگرد جزایري اهللا نعمت     سید ومشعشعی خلف     سیدازجمله اصفهان در خوزستان
 . )76 :1379، پورعباسی(اند بوده عاملی حرّ شیخ و اشانیک فیض مالّمحسن

 دانشمندان و خبره مدرسان و علما ظهور و علمی مؤسسات و مدارس کثرت و علمی حرکت این از
 تقریباً که آمد دست به متحولی آموزشی نظام یک، برجسته دانشجویان و طالّب و ادباي بزرگو 
  . تاس بوده نزدیک معاصر آموزشی نظام به
 

  فارس خلیج شمالی هاي  کرانه ادب و بزرگان علم
  خان سیدعلی
مکارم اخالقی بزرگی برخوردار  و فاضل بود که از مزایا و مردي دانشمند و هویزه شهر وي حاکم

 .علوم ادب بود و تفسیر و حدیث و  علمیهاي  مجالس این حاکم همواره مکانی براي بحث. بود
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خیر ، االنور المبین :توان به ها می یز تألیف کرده است که از این کتابخان چندین کتاب ن علی    سید
  . )2/ 777، 1379، جعفریان(بوده است اشاره کرد وي منتخب التفسیر که آخرین کتاب و المقال

  سحابی استرآبادي
. الدین سحابی استرآبادي در اواخر نیمه اول سده دهم هجري قمري در شوشتر به دنیا آمد کمال
 و نجف هجرت کرد شهر سحابی در جوانی به. است هجري قمري 10عارفان سده  و ز شاعراناوي 

 و فقیه و باتقوا و سحابی مردي مذهبی. به نجفی نیز مشهور بود، به همین دلیل عالوه بر استرآبادي
بیشتر به خاطر رباعیاتش  وي شد هرچند بیت می2800دیوان غزلیات او شامل . شاعر توانا بود

  . )428 :1367، نابی(ف است که شامل بیست هزار بیت رباعی استمعرو
  موالنا نصراهللا الري

علماي بسیاري تحصیل علم کرده  و الر بود که در محضر مشاهیر شهر بزگان و وي ازجمله افاضل
  . )189 :1375، حزین الهیجی(در اکثر فنون علم مهارت داشت و بود

  منشی بهبهانی
در . تاریخنگاران قرن دوازدهم هجري است و از جمله نویسندگان، هانیشیخ عبدالنبی منشی بهب

ناظر  و منشی بهبهانی خود شاهد، بهبهان را محاصره کرد شهر ق که محمود افغان.  هـ1136سال 
 هاي  فداکاري و شرح نبرد. جنگجویان بهبهان در مقابل یورش سپاه افغان بوده است و دفاع دلیران

، جوکار قنواتی(بک معمول نثرنویسان آن زمان به رشته تحریر درآورده استمردم بهبهان را به س
1373: 121( .  

دهد که در  الر خبر می شهر همچنین نطنزي از مورخان عصر صفویه از یک منجم زبردست در
در کتابش وي . بینی کند الر پیش شهر لرزه مهیبی را در  زمینوقوع  قمري توانسته بود1001سال 

 دیگر هاي وعد را ترك گفتندشهر ، بینی این منجم بسیاري از مردم الر بر اثر پیش« :کهآورده است 
 بسیاري به خود هاي  یویران الر شهر  ودماندن  منجم را باور نکردند در زیر آوارهاهاي  که گفته

ه ب و  نطنزي نام این دانشمند را در کتاب خود نیاورده استمتأسفانه. )528 :1350، نطنزي(».دید
 و محیط علمی تأثیر تحتشدت  دالواله نیز به. براي ما مجهول مانده است وي همین دلیل اسم

چنان چشمگیر دیده  علماي این منطقه را آن و الر قرارگرفته بود تعداد دانشمندان شهر فرهنگی
ادب  و محفلی براي علم، جنجال مردان سپاهی و  که به دور از دربارشهري” :بود که نوشته است

راستی متوانیم بگوییم در  در این زمینه چنان امور علمی در این نقطه پیشرفت دارد که به. است
 و اجد دانش و همه افراد فاضل این، در هیچ کجاي دنیا و حداقل نقاطی که من بودم، سراسر آسیا

 . )1156 :1380، دالواله(». عمیق در علوم چون الر ندیدمهاي  آگاهی
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  گیري نتیجه
 بیش از سایر دینی علومهرچند در این دوره ، ادب شکوفایی فراوانی داشت و  علم صفویهدورة در 

 صفویان در مناطق جنوب کشور نیز فضاي بازتري هاي  درنتیجه سیاست.  قرار گرفتموردتوجهعلوم 
سیستم آموزشی هرچند همچنان سنتی بود اما پیشرفت بیشتري . براي پرداختن به علوم فراهم شد

توجهی از موقوفات جهت ایجاد یا گسترش مدارس به  سهم قابل.  به گذشته شاهد بودرا نسبت
جوانان  و تربیت کودکان و شاهد شکوفایی در آموزش، درنتیجه و شد مراکز علمی اختصاص داده می

 را داشتند دینی علومویژه آنان که قصد فعالیت در زمینه  به، تعداد علما. از همان خردسالی هستیم
، مداري داشتند والیت نگاهی به حضور مشعشعیان عالوه بر آنکه نیم. یافت روز افزایش می روزبه

فرهنگی بودند کمک شایانی به گسترش علم در خوزستان  و ازآنجاکه تقریباً همگی علم دوست
 مثبتی هاي  فعالیت متعدد توسط بزرگان مشعشعی ازجمله هاي  کتابخانه و مدارسکردن  دایر. کردند
 و آمدند آموزي گرد هم می دوستداران علم در فضایی مناسب جهت علم، وسیله آن که بهبود 

الیات جنوبی نیز تعداد بسیاري  ودر دیگر. گرفتند  الزم را در این اماکن فرامیهاي  آموزش
 هاي   با توجه به سیاستمخصوصاً؛ ندکرد میطبیعی زندگی  و دینی علوم هاي  دانشمندان در حوزه

یافتن  منظور تعداد بسیاري از علماي اهل سنت به، الیات مرکزي کشور وکمان صفوي درمذهبی حا
فشار کمتري بود کوچ  به جنوب کشور که ازنظر مذهبی تحت،  خودهاي  فعالیتفضایی بازتر براي 

در این مناطق شاهد استفاده از زبان ، همچنین تقریباً براي نخستین بار در این دوره. ندکرد می
 ماندن جاي تأسف دارد که بسیاري از این دانشمندان به دلیل ساکت. در نگارش هستیمفارسی 

  . اند ناشناخته مانده، یا اهمال خود آنان در انتشار آثار خود و منابع در معرفی آنان
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  منابع
 . ابتکار :تهران، بهپور احمد حواشی و ترجمه، ایران بخش سفرنامه) 1363(آدام، الئاریوس -
  . اطالعات :تهران، شکري یداهللا کوشش به، صفوي آراي عالم تاریخ) 1363(نام یب -
 وزارت :تهران، 1 شماره، پرورش و آموزش مجله، » صفویهدورة  در آموزش روش«) 1319(بابا خان، بیانی -

  . فرهنگ
 مارهش، کلک مجله، »صفوي عهد در تحصیل و نگارش، کتاب از فرنگی یک روایت«) 1375(آزاد، بروجردي -

 . تهران، 83 تا 80
فرهنگی بندر لنگه از تشکیل حکومت صفویه ، اجتماعی، بررسی تحوالت سیاسی«) 1389(محمد، پرسور -

  . علوم انسانی دانشگاه اصفهان و دانشکده ادبیات. ارشد کارشناسیپایان نامه . »تا پایان حکومت پهلوي
علوم انسانی  و مجله دانشکده ادبیات، تاننگاهی به شعر عربی شیعی در خوزس) 1379(عباس، پور عباسی -

  . 155شماره  :تهران
 . نوید :شیراز، صفویه تاریخ) 1373(احمد، تاجبخش -
 . تأیید :اصفهان، شیرانی تصحیح و نوري ابوتراب ترجمه، تاورنیه سفرنامه) 1336(باتیست ژان، تاورنیه -
  . دانشگاه و حوزه پژوهشکده :قم، 2 جلد، سیاست و فرهنگ، دین عرصه در صفویه) 1379(رسول، جعفریان -
 . موسسه فرهنگی آیات :جابی، 1جلد ، ادب خوزستان و شعر) 1373(رضا، جوکار قنواتی -
 . اسالمی انقالب مرکز انتشارات :تهران، حزین سفرنامه و تاریخ) 1375(علی محمد، الهیجی حزین -
 . کبیرامیر :تهران، 1جلد ، فارسنامه ناصري) 1382(میرزا حسن، حسینی فسایی -
 . قطره نشر :تهران، 2 جلد، بهفروزي محمود ترجمه، دالواله پیترو سفرنامه) 1380(پیترو، دالواله -
 . آگه :تهران، مشعشعیان) 1382(محمدعلی، رنجبر -
 . توس :تهران، یغمایی اقبال ترجمه، شاردن سفرنامه)1372(ژان، شاردن -
  . کتاب طبع سهامی شرکت :تهران، 2 جلد، ایران فرهنگ تاریخ دوره مختصر) 1351(عیسی، صدیق -
 و فرهنگی هاي  زمینه بر تأکید با کنون تا باستان دوره از زنان آموزش روند بررسی«)1382(زینب، صیفی -

  . اصفهان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده. ارشد کارشناسی نامه پایان. »اجتماعی
 . 2 و1 شماره، دوم دوره، کوشش و خرد مجله، » صفویهدورة  در ایران آموزشی تشکیالت«)1349(عبدالکریم، گلشنی - 
 . شیراز نوید :شیراز، تاریخ گذر در دشتستان) 1383(جواد محمد، فخرایی -
 . اختران :تهران، خوزستان تاریخ سال پانصد) 1388(عبدالنبی، قیم -
 . ملی آثار انجمن :انتهر، جهانداري کیکاووس ترجمه، ایران شاهنشاه دربار در) 1350(انگلبرت، کمپفر -
 . فرهنگ :تهران، شراقی دکتر تصحیح به، االخبار ذکر فی اآلثار نقاده) 1350(هدایت بن محمود، نطنزي -
 . سمت :تهران،  صفویهدورة  در ایران فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی، سیاسی تحوالت تاریخ) 1386(عبدالحسین، نوایی - 
 . توکا :تهران، رجبی پرویز ترجمه، پورنی کارستن سفرنامه، 1354، کارستن، نیپور -
، بوشهر در کتابخانه و نگارش ساله 5000 تاریخ) 1386(السادات عصمت، یاحسینی؛ قاسم     سید،یاحسینی -

 . درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه : بوشهر
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