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Abstract
Purpose: To identify cities and centers where Shiite jurisprudential texts were compiled and copied.
Method: Data was collected by searching the Indexes of the Union Catalog of Manuscripts of Iran
)= (فهرستگان نسخ خطی ایران.
Findings: Out of 554 titles identified, 392 had notes of place. Around 50 % (192 titles) were written or copied
in Mashhad and Isfahan, Shiraz, Qazvin, Kashan, and Tabriz. Only for 86 titles the center was mentioned. Of
this number 65 were produced in 47 seminaries. The rest were reproduced in centers such as shrines, mosques,
private houses, Nezamiyehs ( institutions of higher learning in the Muslim world), Khangahs (Sufi centers for
spiritual retreat), and local communities.
Conclusion: Proliferation of Shiite schools in the first half of the Safavid period in major cities played an
important role in reproduction of Imami jurisprudential texts for teaching purposes. Authors of contemporary
works were jurists like Mohaghegh Karki and Sheikh Baha'i and the works of famous jurists who immigrated
from Jabal Amel to Iran upon the invitation of Safavid monarchs to help with the promotion of Imami Shiism
among the population which the majority used to be Sunnis until then. Calssical works by authors such as
Allameh Helli and Mohaghegh Helli were also copied vastly.
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چکیده
هدف :تألیف و استنساخ آثار فقهی پیشین سهم بزرگی در تقویت بنیانهای فکری و التزام عملی جامعه و گسترش تشیع در دوران صفویه داشت .این
پژوهش کانونهای تولید این آثار را از به قدرت رسیدن این سلسله (709ق ).تا عصر شاه عباس اول (از  709تا 1001ق) معرفی میکند.
روش :با استفاده از نمایههای فهرستگان نسخ خطی ایران (فنخا) آثار و محل کتابت آنها جستوجو شد .دادههای نسخهشناسی آثار در سیاهه وارسی
وارد شد .سپس اطالعات مرتبط در چند جدول درج و تحلیل شد.
یافتهها :از  555عنوان کتاب و رسالة فقهی تألیفشده در این دوره 073 ،عنوان دارای توضیح محل کتابت هستند؛ نزدیک به  50درصد آنها در مشهد
(پایتخت معنوی) و اصفهان (پایتخت سیاسی و فرهنگی) و بقیه در شیراز ،قزوین ،کاشان و تبریز کتابت شدهاند .فقط در  18نسخه نام کانون استنساخ
ذکر شده است .از آن میان  85نسخه در  59مدرسة دینی و فقط  30نسخه در حرمها ،مسجدها ،خانهها ،نظامیهها ،و خانقاهها و محلهها تهیه شده است.
نتیجهگیری :مدارس نوتأسیس شیعی در شهرهای بزرگ ایران کانون اصلی استنساخ و انتشار آثار فقهی امامیه بودند .حرمهای مطهر ،مساجد ،نظامیهها و
حتی منازل علما بهمنزلة مراکز درس نیز کانونهای استنساخ بودند .نسخهها آثار فقیهانی همچون محقق کرکی ،شیخ بهایی ،شیخ ابراهیم قطیفی ،شیخ
یوسف بحرانی و شیخ حرعاملی بودند که به تشویق شاهان صفوی از جبلعامل ،حله ،بحرین ،احساء و قطیف به ایران آمده بودند .همچنین آثار فقهای
مشهور متقدمین مانند عالمه حلّی و محقق حلّی در شهرهای مشهد و اصفهان به دو جهت بیشتر از سایر شهرها بود :الف) وجود مدارس متعدد شیعی
در شهر مذهبی مشهد و در پایتخت حکومت صفویه یعنی اصفهان؛ ب) حضور فقهای امامیة مهاجر از جبلعامل و سایر مراکز شیعی خارج از ایران در
این دو شهر بزرگ و مذهبی.
کلیدواژهها :کانونهای استنساخ ،تألیف و کتابت آثار فقهی ،فقهای شیعه ،نیمة اول دورة صفوی ،نسخ خطی کتابخانههای ایران
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1500/11/31 :؛ دریافت آخرین اصالحات1500/13/08 :؛ پذیرش1500/13/35 :
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مقدمه
عصر صفویه دورهای مهم در تاریخ ایران و اسالم بهشمار میرود .پادشاهان صفوی پس از تشکیل حکومت مرکزی کوشیدند
با استفاده از روحانیت تشیع در داخل و خارج کشور و ترغیب آنان به تقویت و تبلیغ مذهب و تدوین کتب و رسائل شیعی،
زمینة استحکام بنیان مذهبی را فراهم سازند .یکی از مهمترین ویژگیهای این دوره ،نوع فعالیتهای بسیاری از نخبگان علمی
شیعه و فقهای امامیه است که در عرصة رویارویی با سایر مذاهب اسالمی ،نقشآفرین بودند .جهتگیریهای این گروه از
عالمان در برابر سایر مذاهب اسالمی بهسبب تقویت بنیادهای اعتقادی شیعی و توسعه و گسترش فقه امامیه در برابر سایر
مذاهب اسالمی و البته تقویت بنیادهای سیاسی دولت صفوی در برابر دولت عثمانی اهمیت فراوان داشت .بیشک تألیف و
استنساخ منابع جدید فقهی و کتابت آثار فقهی علمای پیشین ،سهم بزرگی در تقویت بنیانهای فکری و التزام عملی افراد
جامعه و گسترش تشیع در دوران صفویه دارد.
رونق تعلیم و تعلم معارف شیعه ،بهویژه فقه ،در کانونهای استنساخ و بهویژه در مدارس روزگار صفویه در ایران ،موجب شد
که از میانة دورة حکومت صفویه ،کانونهای دینی مذهب تشیع اثنا عشری در عراق از شکوفایی علوم دینی در ایران تأثیر
بپذیرند .پایتخت حکومت صفویه (اصفهان) و شهرهای مهمی همچون مشهد و شیراز در این زمینه تأثیرگذار بودند و سرانجام
مرکز علمی و فقهی تشیع تا دو قرن و نیم به ایران منتقل شد (جعفریان .)115 ،1097 ،مدارس این عصر ،از مؤثرترین و
پایدارترین حامیان تشیع فقاهتی بودند و تدریس بسیاری از متون مهجور شیعه و تألیف آثار جدید و استنساخ آثار فقهی امامیه
در مدارس آن روزگار رواج یافت .براساس گزارش منابع تاریخیِ این دوره مانند ریاض العلماء و جستوجوی آثار شیعی
عصر صفوی در فهارس نسخ خطی ،به تبع افزایش میزان تعلیم و تعلم فقه امامیه در مدارس و حوزههای درسی ،تألیف آثار
جدید فقهی بهدست فقها و استنساخ کتب فقهی علمای متقدم شیعه و فقهای این دوره بهدست فاضالن و کاتبان ،آشکارا
فزونی و پیشرفت داشته و روند صعودی آن ادامه یافته است« .این ویژگی را از متون آموزشی و کتابهای استنساخشدة آن
دوره نیز میتوان استنباط کرد» (بخشی استاد.)109-130 ،1070 ،
با رونقگرفتن مذهب شیعه در مدارس دورة صفوی ،تألیف و تدوین ،ترجمه ،استنساخ و کتابت متون دینی بهویژه در حوزة
فقه شیعی در کانونهای استنساخ ،بهویژه در مدارس گسترش یافت .گزارشهای فراوانی دربارة تدوین و استنساخ بسیاری از
متون دینی شیعی در نیمة اول دورة صفوی و تداوم این روند در نیمة دوم عصر صفوی ،در کتب خطی این دوره در دست
است« .1با بررسی متون شیعی و فقهی برجایمانده از آن دوره میتوان دانست که بیشتر آنها در عصر صفوی سامان یافتهاند»
(بخشی استاد و احمدی .)13 ،1073 ،تعداد شایان توجهی از این آثار در مدارس این دوره ،تألیف یا کتابت شدهاند که در
انجامه (ترقیمه) برخی از نسخ خطیِ کتابتشده در این دوره ،نام مدرسه محل کتابت و کاتب آن نیز ذکر شده است.
با بررسی فهرستگان نسخ خطی ایران ،میتوان نمونههای زیادی ارائه داد که بر فزونی میزان تألیف و استنساخ و گستردگی
کانونهای استنساخ آثار فقهی شیعی در این دوره داللت دارد .با توجه به نسخههای خطی این دوره ،میتوان دریافت که کاتبانِ
بخش فراوانی از این نسخهها ،فاضالن و طالبان علوم دینی بودهاند (بخشی استاد )100-130 ،1070 ،که برای تأمین نیاز خود
به منابع درسی ،آثار فقهی را استنساخ کردهاند« .بیشتر نویسندگان یا مترجمان این آثار از مدرسان و دانشآموختگان مدارس
دورة صفوی بودهاند» (بخشی استاد و احمدی.)15 ،1073 ،
کانونهای تعلیم و تعلم در ایران دورة صفویه عبارت بودند از :مساجد ،مکتبخانهها و مدارس .تعلیموتربیت بهمنزلة نهادی
تأثیرگذار توجه صفویان را به خود معطوف ساخت و آنان برای پیشبرد اهداف خود به تأسیس مراکز آموزشی اهتمام ورزیدند
که در آن تعلیم علوم دینی و معارف تشیع محور بود (اسکندربیگ ترکمان ،1013 ،ج .)130 ،1جریان علمی عصر صفوی

 .1برای نمونه رجوع شود به :فهرست نسخههای خطی کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،ج ،13ص  390و ج  ،15ص  ،101ج  ،18ص  ،10ج  ،19ص .305
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بیشتر در مراکز کهن و ریشهدار فعالیتهای علمی ،یعنی مدارس پیگیری میشد .مدرسه مهمترین مرکز نهاد آموزش در دورة
صفوی بهشمار میرفت و از حمایتهای حکومت صفوی و دیگر اقشار بانفوذ جامعه برخوردار بود.
مدارس در کنار مساجد و یا در ضمن آنها فعالیت میکردند و رابطة تنگاتنگی میان آنها وجود داشت (قنبرزاده.)57 ،1073 ،
مدرسه در تعریف این دوران ،نوعی کالج یا دانشگاه بهشمار میرفت که در آن ،جریانی نسبتاً سطح باال از علم مدنظر قرار
داشت .نکتة شایان توجه این بود که همة این مدارس جنبة دینی داشتند .عالمانی که در این مدرسهها فعالیت میکردند ،فقط
در یک حوزه متخصص نبودند .پس از تثبیت حکومت صفوی و ایجاد ثبات سیاسی و درنتیجه پیشرفت اقتصادی ،در کشور
روند احداث مدارس سیر صعودی یافت (بخشی استاد.)300 ،1073 ،
مدارس عصر صفویه نقش مهمی در جایگاه تولید و استنساخ کتاب داشتند .این نکته در دورهای که صنعت چاپ در ایران
هنوز رونق نیافته بود بسیار مهم مینماید؛ زیرا در این دوران با توجه به رونقنداشتن صنعت چاپ در ایران ،تکثیر متون علمی
فقط از طریق نسخهبرداری یا استنساخ کتاب ممکن بود و هزینة فراوانی در پی داشت .همچنین بیشتر طالب متون درسی را
خود استنساخ میکردند و حتی شماری از آنان از این راه هزینههایشان را تأمین میکردند (جزایری1507 ،ق ،ج  .)009 ،5این
پدیدة شایع در مدارس ،که جزو کانون استنساخ دانشمندان و فاضالن بهشمار میرفت ،1از عوامل تأثیرگذار در گسترش متون
دینی تشیع در این دوره بود؛ زیرا بیشتر کتابهای تولید و استنساخشده در مدارس ،آموزههای مذهب تشیع را دربر داشتند.
مجموعة این عوامل ،موجب افزایش تألیف و استنساخ و تکثیر کتب شیعی ،بهویژه کتابهای فقهی در عصر صفوی شد .نفوذ
علما بهویژه علمای مهاجر در دربار پادشاهان صفوی ،رویکرد جدیدی را در این دوره در گسترش علوم دینی ـ همانند فقه و
حدیث ـ در جامعه شکل داد؛ چنانکه بسیاری از آثار شیعی از عراق ،جبلعامل ،بحرین و حتی هند به ایران انتقال یافت و
گسترش و تکثیر و بیشتر ،استنساخ برخی از دانشها متحول شد.
از مراکز تجمع مدرسان و طالبان دانشهای دینی در نیمة اول دورة صفوی ،شهرهای شیراز ،تبریز ،قزوین ،اصفهان و مراکز
والیتها و ایالتهای ثروتمند و همچنین شهرهایی مانند مشهد ،قم ،کربال و نجف بود؛ عالوه بر آنکه حوزههای دیگری در
شهرهای عراق محل توجه قرار گرفته بود.
در این دوره در شهرهای بزرگ ،بهویژه در اصفهان ،هزاران کاتب به استنساخ کتاب مشغول بودند و آثار مکتوب را برای
استفادة خود یا به درخواست دیگران کتابت میکردند .کاتب کتاب را استنساخ میکرد .سپس کتابِ استنساخشده به کتابخانة
شخصی عالم یا وزیر یا شاه یا کتابخانة مدرسهای منتقل میشد .ممکن بود عالمی کتابی را خود استنساخ کند یا با دادن پول
کار استنساخ را به دیگری واگذارد .تحویلدار در اینخصوص چنین مینویسد« :سالطین صفوی ،کتب هر علمی را تصحیح و
تنقیح کرده ،سه دسته از کلّ آنها را به خط خوش نویسانده ،وقف فرموده ،یک دسته را در کتابخانه مبارکه امام ثامن حضرت
رضا -علیه آالف التحیه و الثناء -و یک دسته در کتابخانه شاه صفی -قدّس اهلل روحه -فرستاده بودند .دسته دیگرش را در
کتابخانه دولتی مدرسه چهارباغ اصفهان ضبط و محفوظ داشتند و از نسخ آنها ،بعضی دون بعضی در کتابخانههای مدارس و
والیات و مملکت بود» (تحویلدار.)51 ،1019 ،
مسئلة اصلی این پژوهش ،بررسی فراوانی تولید کتب فقهی (اعم از کتبی که مؤلفان تألیف کردهاند و یا نسخههای فقهی که
کاتبان استنساخ کردهاند) و تعیین میزان پراکندگی کتابت نسخههای فقهی در شهرهای مختلف و تعیین مراکز و کانونهای
استنساخ آثار فقهی در نیمة اول دورة صفوی است .پس از تعیین فراوانی نسخ خطی فقهی ،که در دورة صفوی فقها تألیف و یا
فاضالن و کاتبان استنساخ کردهاند و تعیین کانونهای استنساخ این نسخهها میتوان به روند روبهرشد توجه به علم فقه امامیه
در این دوره و تداوم این سیر صعودی در دورههای بعدی پی برد و به این نتیجه رسید که دورة صفویه در راستای گسترش
کانونهای استنساخ و در رأس آنها مدارس شیعی و رشد فزایندة استنساخ آثار فقه شیعی در آن کانونها ،نقطة عطفی در
 .1مساجد و خانقاهها نیز از مراکز دیگر کانون استنساخ دانشمندان و فاضالن بهشمار میرود.
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تاریخ ایران بهشمار میآید؛ چنانکه نویسندة محافل المؤمنین ،از علمای پس از عصر صفویه ،معتقد است که مانند کتب دینی
این دوره ،در هیچ دورة دیگری نوشته نشده است (حسینی عاملی.)101-109 ،1010 ،
پژوهش حاضر ،با استناد به نسخههای خطی موجود در کتابخانههای ایران ،پراکندگی استنساخ آثار فقهی در مناطق جغرافیایی
ایران را در نیمة اول دورة صفویه بررسی میکند .این بررسی همچنین میزان کتابت نسخههای فقهی امامیه را در کانونهای
مختلف استنساخ در همان دوره دربر میگیرد.
با توجه به اهداف فوق ،پژوهشگر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
شهرهای مراکز کتابت و استنساخ آثار فقهی در نیمة اول دورة صفوی کدام است؟
فراوانی نسخههای فقهی تولیدشده در مراکز وکانونهای استنساخ دانشمندان و کاتبان در نیمة اول دورة صفوی چه میزان
است؟
منظور از کانونهای استنساخ در این پژوهش ،مراکزی است که در آنها کتابت و استنساخ کتب خطی انجام میشده که
عبارتاند از :الف) کانون دانشمندان که در آن نسخههای مدرسهای و درسی برای تعلیم و نشر دانش کتابت شده و بیشتر
بهمنظور تأمین نیاز متون علمی اهل علم شکل گرفته است؛ ب) کانون دیوانی که برای تولید کتابهای نفیس و اهدای آنها به
حاکمان و سالطین و دربارها و دیوانها دایر شده است؛ ج) کانون ورّاقان و کاتبان که در آن ورّاقان حسب نیاز اهل علم یا با
دریافت سفارش ،نسخههایی را در اختیار کاتبان قرار میدادند و کاتبان هم با دریافت دستمزد به سفارش ورّاقان و یا به
درخواست اهل علم ،اقدام به کتابت نسخههای خطی میکردند (عظیمی.)17 ،1078 ،
تولید کتب فقهی نیز شامل تألیف و کتابت آن (تألیف کتاب بهدست مؤلف و استنساخ و کتابت آن بهدست کاتبان) است.
منظور از استنساخ نسخ خطی ،کتابت نسخهای از اثر بهدست کاتب است .از آداب کانون نسخهنویسان ایرانی در دورههای
مختلف تاریخی ،استنساخ و رونویسی نسخة جدید از روی نسخة دیگری از کتاب (اصطالحاً نسخة مأخوذ) بهدست کاتب
بوده است (عظیمی.)05-01 ،1078 ،
کتاب مستقل فقهی کتابی استداللی در ابواب مختلف فقهی است که مؤلف آن اثر را بهمنزلة اثر مستقل فقهی تألیف کرده است.
کتاب غیرمستقل کتابی است در شرح یا حاشیه بر کتابی دیگر؛ همچنانکه رسالة فقهی اثر فقهی استداللی مشتمل بر مباحث
یک یا چند باب از ابواب مختلف فقهی است؛ مانند رساله در نماز ،رساله در خمس و زکات ،رساله در نماز جمعه .رسالة
فقهی هم ممکن است رسالة مستقل یا غیرمستقل (شرح و حاشیه بر رسالة دیگر) باشد.
منظور از پراکندگی جغرافیایی ،تعیین شهرهای محل کتابت و کانونهای استنساخ کتب فقهی اعمّ از مدارس ،مساجد و
خانقاههاست .شهرهای مهم ایران نیز شامل شهرهایی است که در دورة مدنظر ،در آنها مدارس فقهی وجود داشته و آثار فقهی
متعدد (دستکم بیش از پنج نسخه) استنساخ و کتابت شده باشد.

پیشینۀ پژوهش
در موضوع تولید آثار فقهی در دورة صفویه ،پژوهشهای متعددی در ایران (رئیس الساداتی1070 ،؛ قنبرزاده1073 ،؛ پور آرین،
1087؛ بهمنی1070 ،؛ صالحی1018 ،؛ سفیان1710 ،؛ نیکزاد و حمزه )1075 ،و در خارج از ایران (Roger Lakzaei, 2017

 );Jean Aubin, 1970 ;Rula Gurdi Abisaab, 1994 ;Savory, 1971انجام شده که در بیشتر آنها موارد ذیل بررسی
شده است؛ تشکیل دولت با رویکرد جدید در دورة صفویه ،سیاست مذهبی صفویها و مهاجرت فقهای بزرگ شیعه از مناطق
شیعی خارج از ایران همچون بحرین ،قطیف ،احساء ،حلّه و بهویژه جبلعامل به دارالسلطنة اصفهان و نقش آنان در دولت
صفوی ،نهادهای آموزشی ،نقش و تأثیر مدارس مذهبی و روند افزایشی تولید آثار دینی و فقهی در این دوره .پژوهش حاضر،
کامالً با پژوهشهای مشابه متفاوت است؛ بهویژه آنکه یافتههای این پژوهش با جستوجو و با استناد به انبوهی از
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مجموعههای نسخ خطی فهرستشده در کتابخانههای ایران تحقق خواهد یافت و این وجه ،از ویژگی منحصربهفرد این
پژوهش است.

روش پژوهش
این پژوهش به روش پیمایشی از نوع تحلیل محتوا انجام میشود؛ یکی از ابزارهای روش پیمایشی ،چکلیست است که در
این پژوهش از آن استفاده شده است .منابع اصلی برای گردآوری اطالعات الزم برای پاسخ به پرسشهای پژوهش ،نخست
مجموعه  50جلدی فهرستگان نسخ خطی ایران (فنخا) و سپس نسخة الکترونیکی آن به آدرس ( )/https://scripts.nlai.irو
در موارد معدودی سایت آقابزرگ طهرانی با آدرس ( )https:// Aghabozorg.irاست.
قلمرو تحقیق با توجه به گستردگی موضوع ،کتب فقهی و مراکز استنساخ آنها در دورة اول صفویه ،از ابتدا تا عصر شاه عباس
اول (از  709تا 1001ق) و در محدودة جغرافیایی شهرهای مهم ایران (که در هریک از آنها بیش از پنج نسخة فقهی در دورة
مطالعهشده استنساخ شده) است .یافتهها نیز با استفاده از مطالب علمی و ادبیات پژوهش ،بهصورت کیفی تجزیهوتحلیل
میشود.

یافتهها
یافتههای پژوهش پاسخ به سؤالهای پژوهش زیر است:
 .1شهرهای مراکز کتابت و استنساخ آثار فقهی در نیمة اول دورة صفوی کدام است؟
 .3فراوانی نسخههای فقهی تولیدشده در مراکز و کانونهای استنساخ دانشمندان و کاتبان در نیمة اول دورة صفوی چه میزان
است؟
مراکز مهم تولید کتب فقهی در نیمة اول دورة صفوی ،شامل شهرهای بزرگ و مهم است که کانونهای استنساخ و کتابت
بهشمار میرفتند؛ همچنین شامل مراکزی مانند مدارس و مساجد است که در هر شهر بهمنزلة کانون تألیف دانشمندان و کانون
استنساخ کاتبان بهشمار میرفته است .در بخش نخست ،شهرهای مهم مراکز استنساخ و سپس کانونهای استنساخ دانشمندان
و کاتبان بررسی میشود.
الف) شهرهای مراکز کتابت و استنساخ آثار فقهی در نیمۀ اول دورة صفویه
در جستوجوهای بهعملآمده از فهرستگان نسخ خطی ایران ،معلوم شد که درمجموع  555عنوان کتاب و رسالة فقهی در نیمة
اول دورة صفوی تولید (اعم از تألیف و کتابت) شده که تعداد  073عنوان از آن آثار ،دارای نسخههای کتابتشده (با تاریخ
کتابت بین  709تا 1001ق) و  183عنوان دیگر ،بدون نسخة کتابتشده در این دوره 1است.
بنابراین در بررسی فراوانی کتابت و نحوة پراکندگی جغرافیایی مراکز استنساخ آثار فقهی در این دوره ،مبنای بررسیها همان
 073اثر فقهی تألیف و کتابتشده در این دوره است .جدول  1فراوانی نسخههای فقهی کتابشده در شهرهای مهم ایران
(شهرهایی که در هریک از آنها بیش از پنج نسخه از آثار فقهی کتابتشده) را نشان میدهد.
جدول  -8پراکندگی جغرافیایی استنساخ آثار فقهی کتابتشده در نیمۀ اول دورة صفوی

1منظور از عبارت « 073عنوان از آن آثار دارای نسخة کتابتشده در این دوره است» آن است که  073عنوان کتاب فقهی یافته شد که هم زمان تألیف
آنها در این دوره است و هم نسخههای خطی استنساخشده بین تاریخ  709تا  1001ق در کتابخانههای ایران موجود است .منظور از عبارت «بدون
نسخه کتابت شده در این دوره» آن است که  183عنوان از کتابهای فقهی یافت شد که تاریخ تألیف آنها در نیمة اول دورة صفوی است ،اما
نسخههای خطی استنساخشده از این  183عنوان کتاب ،مربوط به بعد از تاریخ  1001ق است و در کتابخانههای ایران ،کتاب خطی استنساخشده با
تاریخ کتابت بین  709تا 1001ق از این  183عنوان کتاب مشاهده نشده است.
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تعداد عناوین استنساخ شده

ردیف

نام شهر

1

مشهد

 53عنوان

3

اصفهان

 55عنوان

0

شیراز

 31عنوان

5

قزوین

38عنوان

5

کاشان

 17عنوان

8

یزد

 15عنوان

9

تبریز

 10عنوان

1

قم

 1عنوان

7

استرآباد

 8عنوان

10

مجموع

کتاب مستقل

1

کتاب غیرمستقل

تعداد نسخۀ کتابتشده
 10عنوان
 17عنوان

رساله

 30عنوان

کتاب مستقل

 10عنوان

کتاب غیرمستقل

 11عنوان

رساله

 35عنوان

کتاب مستقل

 8عنوان

کتاب غیرمستقل

 15عنوان

رساله

 1عنوان

کتاب مستقل

 13عنوان

کتاب غیرمستقل

 5عنوان

رساله

 7عنوان

کتاب مستقل

 1عنوان

کتاب غیرمستقل

 1عنوان

رساله

 10عنوان

کتاب مستقل

 5عنوان

کتاب غیرمستقل

 5عنوان

رساله

 5عنوان

کتاب مستقل

 0عنوان

کتاب غیرمستقل

 1عنوان

رساله

 8عنوان

کتاب مستقل

 5عنوان

کتاب غیرمستقل

 1عنوان

رساله

 0عنوان

کتاب مستقل

 0عنوان

کتاب غیرمستقل

 3عنوان

رساله

 1عنوان

311عنوان

 107نسخه

 78نسخه

 00نسخه

 03نسخه

 38نسخه

 11نسخه

 11نسخه

 11نسخه

 9نسخه
 050نسخه

چنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،از بین  073عنوان کتاب و رسالة فقهی تألیف و کتابتشده در نیمة اول دورة صفوی،
درمجموع تعداد  311عنوان (یعنی بالغ بر  55درصد) از آن در  7شهر کتابت شدهاند .دادههای این جدول نشان میدهد که
شهرهای مشهد (پایتخت معنوی) و اصفهان (پایتخت سیاسی و فرهنگی) با بیشترین کتابت آثار فقهی از کانونهای مهم
استنساخ و کتابت آثار فقهی در ایران بوده اند و این اهتمام به لحاظ وجود مدارس متعدد شیعی و حضور فقهای امامیة مهاجر
از جبلعامل به این دو شهر بزرگ و مذهبی بوده و بهمنظور نیاز آن مدارس به منابع فقهی ،فاضالن و کاتبان متعددی در این
دو شهر به کتابت آثار فقهی که نیاز مدارس بوده پرداختهاند.
بررسی اجمالی عناوین پرکاربرد از آثار فقهی فقهای مذکور در شهرهای مشهد ،اصفهان و شیراز در جداول زیر نیز تأییدی بر
این نکته است که بیشتر آثار فقهی کتابتشده در این شهرها ،جزو منابع درسی و برای تأمین مدارس شیعی بوده است .در این
دوره ،عالوه بر مشهد و اصفهان ،در شهرهای شیراز ،قزوین ،کاشان ،یزد و تبریز نیز با شیب مالیمتری ،استنساخ و کتابت آثار
فقهی مورد نیاز مدارس شیعی ادامه یافته است .برای بررسی محتوای آثار فقهی پرکاربرد ،برای نمونه فقهایی که استنساخ آثار
آنان در دو شهر مشهد و اصفهان بیشتر مدنظر بوده ،در جداول  3و  0ارائه میشوند:

 .1منظور از کتاب مستقل فقهی ،کتابی استداللی در ابواب مختلف فقهی است که مؤلف آن اثر را بهمنزلة اثر مستقل فقهی تألیف کرده است؛ و کتاب
غیرمستقل کتابی است در شرح یا حاشیه بر کتابی دیگر .همچنانکه منظور از رسالة فقهی ،اثر فقهی استداللی در یکی از ابواب مختلف فقهی است مانند
رساله در نماز ،رساله در حج و یا رساله در ارث.
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جدول  -2فقهایی که بیش از یکی از آثار آنان در مشهد کتابت شده

ردیف

1

نام شهر محل کتابت

نام فقیهی که بیش از دو عنوان از آثارش
استنساخ شده است

مشهد

3

تعداد عناوین مورد شرح

شیخ بهایی

 1عنوان

محقق کرکی

 8عنوان

شهید اول

 8عنوان

شهید ثانی

 8عنوان

علّامه حلی

 5عنوان

فخرالمحققین

 0عنوان

محقق حلّی

 3عنوان
 05عنوان

مجموع

جدول  -0فقهایی که بیش از یکی از آثار آنان در اصفهان کتابت شده
ردیف

نام شهر محل کتابت

1

اصفهان

3

نام فقیهی که بیش از دو عنوان از آثارش
استنساخ شده است

مجموع

تعداد عناوین مورد شرح

شیخ بهایی

 11عنوان

محقق کرکی

 9عنوان

شهید اول

 5عنوان

عالمه حلّی

 5عنوان

میرداماد

 0عنوان

محقق حلّی

 3عنوان

شهید ثانی

 3عنوان
 05عنوان

با مالحظه و بررسی عناوین پرکاربرد از فقهایی که آثارشان را فاضالن و طالب و کاتبان در شهرهای مهم ایران استنساخ کرده
بودند ،میتوان به این تحلیل رسید که صرفنظر از آثار فاضل مقداد و شیخ طوسی و شیخ صدوق ـ که در آیات االحکام
واحادیث فقهی است ـ در این دوره ،بیشتر آثار فقهی پرکاربرد با استنساخهای فراوان مربوط به کتابهای مستقل فقهی علمای
متقدم همچون عالمه حلّی ،محقق حلّی ،شهید اول و کتابهای غیرمستقل و رسالههای فقهی فقهای معاصر صفویه مانند شهید
ثانی ،محقق کرکی و شیخ بهایی است .با توجه به نوپدیدبودن رسمیتیافتن مذهب شیعه در نیمة اول دورة صفوی ،فقهای این
دوره چارهای نمیدیدند که در مدارس به تدریس کتابهای فقهی علمای متقدم بپردازند و به موازات آن ،مراجعه به آن
کتابها با رشد فزایندهای مواجه شد که نتیجهاش ،کتابت نسخههای متعدد از آن کتابها بهدست فاضالن و کاتبان شد.
با افزایش مراجعه به کتاب های فقهای متقدم ،فقهای معاصر صفویه همچون شهید ثانی و محقق کرکی و شیخ بهایی دست به
دو نوع تألیف زدند :الف) کتابهایی در شرح و بسط کتابهای متقدمین در قالب شرح و حاشیه بر آنها؛ ب) رسالههای
مستقلی در موضوعات پرکاربرد برای تدریس در مدارس و رفع نیاز تودة مسلمان همچون تألیف رسالههایی در موضوعات
نماز ،روزه ،حج ،خمس و زکات ،عقود و ایقاعات ،نماز جمعه و مسئلة خراج .پس میتوان گفت فقهای نیمة اول دورة صفوی
با غور و ژرف اندیشی در آثار فقهی پیشینیان و نگاشتن شرح و حاشیه بر آن آثار از طرفی ،و تألیف رسالههای متعدد استداللی
از طرف دیگر ،رفتهرفته زمینه را برای تألیف کتابهای فقهی مستقل و استداللی بهدست فقهای دورة بعد (دورة صفوی دوم) ـ
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که تربیتیافتگان فقهای دورة نخست در مدارس علمیة تازهتأسیس این دورهاند ـ آماده کرده بودند؛ همچنانکه زمینه را برای
توسعه و گسترش فقه امامیه در جامعه آماده کرده بودند.
ب) کانونهای استنساخ دانشمندان و کاتبان در نیمۀ اول دورة صفوی
در جدول  ،5مراکز و کانونهای کتابت و استنساخ آثار فقهی در نیمة اول دورة صفوی مشاهده میشود .براساس یافتههای این
جدول ،از میان  073کتاب و رسالة فقهی تألیف و کتابتشده در نیمة اول دورة صفوی ،فقط در  18نسخه از آثار فقهی
بررسیشده ،کانون استنساخ ذکر شده است که بیشترین فراوانی استنساخ ،مربوط به مدرسه است 59 .مدرسة فعال در این
دوره ،با  85استنساخ اثر فقهی ،عالوه بر  3نظامیه 1با  3استنساخ ،با سایر کانونها فاصلة معناداری دارند که درمجموع  18مرکز
با  17استنساخ اثر فقهی هستند .فراوانی کانونهای بعدی و آثار استنساخشدة فقهی در آنها چنین است 5 :حرم با  9نسخه؛ 5
مسجد با 5نسخه؛  5منزل و خانه با  5نسخه؛  1خانقاه با  1نسخه؛  1محله با  1نسخه .جداول زیر میزان کتابت و استنساخ آثار
فقهی را در مدارس و کانونهای دیگر نشان میدهد.
جدول  -4تعدد کانونهای استنساخ آثار فقهی و فراوانی نسخههای کتابتشده
تعداد نسخههای کتابتشده در کانونهای

ردیف

نام مراکز و کانونهای استنساخ

تعداد مراکز وکانونها

1

مدرسه و نظامیه

 59مدرسه 3 ،نظامیه

3

حرم

 5حرم

 9نسخه

0

مسجد

 5مسجد

 5نسخه

5

منزل و خانه

 5منزل و خانه

 5نسخه

5

خانقاه

 1خانقاه

 1نسخه

8

محله

 1محله

 1نسخه

9

مجموع

 85عددکانون

 18نسخه

استنساخ
مدرسه 85 :نسخه
نظامیه 3 :نسخه

جدول  -5نحوة پراکندگی مدارس شیعی و فراوانی نسخههای فقهی کتابتشده
ردیف

نام کشور

1

ایران

نام شهر

نام مدرسه

مشهد رضوی

امیر یونس خواجه ،امینالدین پیرزاد ،باالسر ،پریزاد ،شاهرخ،

( 7مدرسه)

شاروجیه ،قدمگاه ،میرافضل ،یوسف خواجه

شیراز

خواجه مقصود بیکی ،رفیعیه ،رضویه ،لطفیه ،محبیه ،منصوریه،

( 7مدرسه)

میرزا علی جابر انصاری ،میرزا لطفاهلل ،نظامیه

اصفهان
( 8مدرسه)
کاشان
( 5مدرسه)
تهران
( 0مدرسه)
قزوین

جعفریه ،شاهعباس ،شیخ لطفاهلل ،عیدیه نزدیک مسجد جامع
کبیر ،مبارکشاه ،محمودشاه

تعداد آثار کتابتشده
 18نسخه
 10نسخه

 8نسخه

حسینیه ،سعید ،معینه ،معینی

 5نسخه

خواجه مقصود بیک ،شاهزاده عبدالعظیم ،فخرالدین

 0نسخه

رزم ساریه

 5نسخه

 .1نظامیهها :مدارس نظامیه در دوران سلجوقیان و بهدست خواجه نظام الملک پایهگذاری شد؛ به همین دلیل اسم این مدارس را نظامیه گذاشتند .او در
دوازده شهر مهم ،مدارس شبانه روزی تأسیس کرد .این مدارس در شهرهای بزرگ آن دوره همچون اصفهان ،نیشابور ،بغداد ،قاهره ،بلخ ،آمل و هرات
فعالیت داشتند .معروفترین نظامیههای دورة سلجوقی ،نظامیههای نیشابور و بغدادند .در این مدارس ،به آموزشهای علوم و فنون روز پرداخته میشد.
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ردیف

نام کشور

نام مدرسه

نام شهر

تعداد آثار کتابتشده

( 1مدرسه)
قم
( 1مدرسه)
3
0

آذربایجان

شماخی

(فعلی)

( 1مدرسه)

افغانستان

هرات

(فعلی)

( 1مدرسه)
قسطنطنیه

5

ترکیه

5

سوریه

8
9
1

( 1مدرسه)
دمشق
( 1مدرسه)

عراق

حلّه

(فعلی)

( 3مدرسه)
گُلکُنده

هندوستان

( 1مدرسه)

فاطمیه

 3نسخه

جاللیه

 1نسخه

نظامیه

 1نسخه

مدرسة شریفه قعریه

 1نسخه

خاتونیه

 1نسخه

صاحب الزمان ،مرسیه

 3نسخه

شاه مردم

 1نسخه

نامعلوم

سلطان ،سلطانیه ،شیخ االسالم شیخ احمدبن ابی جامع،

( 9مدرسه)

عبیدیه ،مجدیه ،مال قاضی علی ،میرافضل

 1نسخه

مبنای طبقهبندی شهرها در کشور ایران و کشورهای دیگر در جدول  ،5تقسیمات کشوری است نه تقسیمات دورة صفوی؛
زیرا برمبنای جغرافیای تاریخی دورة صفویه ،شهر هرات در آن دوره جزو ایران بوده است .عراق در کل دورة شاه اسماعیل و
نیمی از دورة شاه طهماسب و بخشی از دورة شاه عباس و شاه صفی نیز جزئی از ایران بوده است .بحرین نیز بهجز نیمة اول
صفویه ،که در چنگ پرتغالیها بوده ،در نیمة دوم کامالً جزو ایران بوده است .آذربایجان هم ،که در دورة صفوی جزو ایران
بوده ،در زمرة جمهوریهای تازهتأسیس قلمداد میشود.
با توجه به نیاز پادشاهان صفویه به گسترش فرهنگ و عقیدة شیعة امامیه پس از اعالم رسمیشدن مذهب شیعه در ایران،
اهتمام به تأسیس و راهاندازی مدارس شیعی در شهرهای بزرگ و مهم کشور از برنامههای پادشاهان صفوی در نیمة اول دورة
صفوی بود .با بررسی مراکز کتابت در نیمة اول دورة صفوی ،در میان آثار فقهی مطالعهشده ،تعداد مدارس شهرهای مشهد و
شیراز و اصفهان از فراوانی باالیی برخوردار بودند و تعداد مدارس شهرهای کاشان و تهران در رتبة بعدی و تعداد مدارس
شهرهای قزوین و قم در رتبة آخر قرار داشتند .در همة مدارس ایران و حتی مدارس کشورهای دیگر (ذکرشده در جدول ،)7
آثار فقهی فقهای مشهور امامیه و بیشتر ،کتابهایی که منبع درسی تلقی میشوند کتابت و استنساخ شدهاند.
جدول  -6نحوة پراکندگی مراکز دیگر شیعی (بهجز مدرسه) و فراوانی نسخههای فقهی کتابتشده
ردیف
1

3
0

نوع مرکز

نام مرکز

مسجد

مسجد الحرام (مکه) ،مسجد اولیاءاهلل ،مسجد خواجه بکیجان بزاز ،مسجد

( 5مسجد)

جامع قدیم (اصفهان)

حرم

حرم مطهر رضوی (مشهد) ،حرم مطهر امام حسین (کربال) ،حرم مطهر امام

( 5حرم)

علی (نجف اشرف) ،حرم عبدالعظیم حسنی (شهرری)

منزل و خانه

منزل قاضی اغلی ،منزل کمالالدین حسین شیرازی ،منزل موالنا محمد

( 0منزل و  3خانه )

سمنانی،خانة مال حاجی بابا ،خانة مال عبداهلل شوشتری (مشهد)

تعداد نسخۀ
کتابتشده در مرکز
 5نسخه
 9نسخه
 5نسخه
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5

خانقاه

خانقاه ناصرالدینبن محمدبن ابوعلی (استرآباد)

 1نسخه

5

محله

محلة بابالدشت (اصفهان)

 1نسخه

8

مجموع

 15مرکز

11نسخه

( 1خانقاه)

درمیان مراکز کتابت ذکرشده در جدول  ،8مساجد و حرمهای مطهر فراوانی بیشتری داشتهاند و در آنها آثار فقهی فقهای
مشهور مانند شهید اول ،شهید ثانی ،عالمه حلّی ،محقق حلّی ،شیخ صدوق ،شیخ طوسی ،مقدس اردبیلی و محقق کرکی و
بیشتر ،از منابع درسی کتابت شده است.
چنانکه یافتههای جدول  8نشان میدهد ،در میان کانونهای استنساخ و کتابت آثار فقهی پس از مدارس شیعی ،بیشترین
فراوانی استنساخ آثار فقهی به اماکن مذهبی مسجد و حرم تعلق دارد .این یافته نشان میدهد که مساجد و حرمهای مطهر ائمة
اطهار (علیهم السالم) در دورة صفوی بهجز کارکرد عبادی ،کارکرد آموزشی هم داشته و بهمثابة کانونهای استنساخ آثار مذهبی
و فقهی نیز فعالیت داشتهاند؛ عالوه بر آنکه در این دوره ،منازل و خانههای علما نیز درحکم کانونهای استنساخ در تولید و
کتابت آثار مذهبی و فقهی نقش داشتهاند.

نتیجهگیری
مطابق با یافتههای تحقیق نتایج زیر بهدست آمده است:
الف) با توجه به نیاز پادشاهان صفویه به گسترش فرهنگ و عقیدة شیعة امامیه پس از اعالم رسمیشدن مذهب شیعه در ایران،
اهتمام به تأسیس و راهاندازی مدارس شیعی در شهرهای بزرگ و مهم کشور از برنامههای پادشاهان صفوی در نیمة اول دورة
صفوی بود .چنانکه جعفریان ( )1097در پژوهش خود آورده ،تعداد مدارس شهرهای مشهد و شیراز و اصفهان از فراوانی
باالیی برخوردار بودند .در همة مدارس شیعی این دوران ،آثار فقهی فقهای مشهور امامیه و کتابهایی که منبع درسی تلقی
میشوند ،کتابت و استنساخ شدهاند .در میان کانونهای استنساخ و کتابت آثار فقهی پس از مدارس شیعی ،بیشترین فراوانی
استنساخ آثار فقهی به اماکن مذهبی مسجد و حرم تعلق دارد؛ یعنی مساجد و حرمهای مطهر ائمه اطهار (علیهم السالم) در
دورة صفوی بهجز کارکرد عبادی ،کارکرد آموزشی هم داشته و بهمثابة کانونهای استنساخ آثار مذهبی و فقهی نیز فعالیت
داشتهاند.
ب) شهرهای مشهد (پایتخت معنوی) و اصفهان (پایتخت سیاسی و فرهنگی) با بیشترین کتابت آثار فقهی از کانونهای مهم
استنساخ و کتابت آثار فقهی در ایران بودهاند؛ چنانکه جعفریان ( )1097نیز در تحقیق خود بدان اشاره کرده است و این
اهتمام ،به لحاظ وجود مدارس متعدد شیعی و حضور فقهای امامیة مهاجر از جبل عامل به این دو شهر بزرگ و مذهبی بوده و
منطبق با تأکید بخشی استاد ( )1070در پژوهش خود ،به دلیل نیاز آن مدارس به منابع فقهی ،فاضالن و کاتبان متعددی در این
دو شهر به کتابت آثار فقهی مورد نیاز مدارس پرداختهاند.
ج) با توجه به نوپدیدبودن رسمیتیافتن مذهب شیعه در نیمة اول دورة صفوی ،فقهای این دوره چارهای نمیدیدند که در
مدارس به تدریس کتابهای فقهی علمای متقدم بپردازند و به موازات آن ،مراجعه به آن کتابها با رشد فزایندهای مواجه شد
که نتیجهاش مطابق با گفتة جزایری (1507ق) ،کتابت نسخههای متعدد از آن کتابها بهدست فاضالن و کاتبان شد.
فقهای این دوره ،با غور و ژرف اندیشی در آثار فقهی پیشینیان و نگاشتن شرح و حاشیه بر آن آثار از طرفی ،و تألیف
رسالههای متعدد استداللی از طرف دیگر ،رفتهرفته بستر را برای تألیف کتب فقهی مستقل و استداللی بهدست فقهای دورة بعد
(دورة صفوی دوم) ـ که تربیتیافتگان فقهای دورة نخست در مدارس علمیة تازهتأسیس این دورهاند ـ آماده کرده بودند؛
همچنانکه بستر را برای توسعه و گسترش فقه امامیه در جامعه فراهم کرده بودند .بنابراین ،بیشتر آثار فقهی پرکاربرد با
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استنساخهای فراوان در دورة مطالعهشده مربوط به کتابهای مستقل فقهی علمای متقدم همچون عالمه حلّی ،محقق حلّی،
شهید اول و کتابهای غیرمستقل و رسالههای فقهی فقهای معاصر صفویه مانند شهید ثانی ،محقق کرکی و شیخ بهایی است.
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