
چکيـده
فعاليت  برای  مناسبی  شرايط  ايران،  در  شيعه  آيين  گسترش  و  صفويه  دولت  ظهور  با 
شيعيان پديد آمد. شهر قم نيز به خاطر سابقه ای ديرين که در حمايت از تشيع داشت و 
اينکه اهالی اين شهر از زمان قديم به پيروی از اهل بيت پيامبر)ص( مشهور بودند، در اين 
زمان موقعيتی ممتاز يافت. تالش علمای نامدار و توجه ويژه بزرگان دولت صفوی برای 

گسترش علم و دانش در اين شهر باعث رشد و شکوفايی محيط علمی قم شد. 

واژه هاي کليدي: قم، دوران حکومت صفويان، مدارس علميه، عالمان.
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مقدمه
قم یکی از شهرهای باستانی ایران است که در زمان اسکندر ویران شد و پس از آن به دست 
به چهار قسمت  را  انوشيروان کشور  که  زمانی  و  )قمی، 1361، ص24(  آباد گردید  قباد 
تقسيم کرد، شهر قم را از جمله شهرهاي قسمت دوم قرار داد )دینوری، 1368، ص67(. 
این شهر در سال 23 یا 24 هجری به فرماندهی ابوموسی اشعری فتح شد )بالذری، 1412، 
ص310(. در سال 94 هجری جمعی از اعراب اشعری به قم آمدند )قمی، 1361، ص242( 
و با ورود ایشان، مذهب شيعه در قم رواج پيدا کرد و از این پس قم  به کانونی برای جمع 

شدن طرفداران و یاران اهل بيت تبدیل شد )همان، ص278(.
اهالی شهر قم در طول تاریخ، طرفدار و محب اهل بيت باقی ماندند. استقامت اهالی این 
شهر در حمایت از ائمه به حدی بود که امام صادق)ع( درباره فضيلت قم فرمودند: »آگاه 
باشيد که براي خدا حرمي می باشد و آن مکه است و براي پيامبر خدا)ص( حرمي است و 
آن مدینه است و براي اميرالمؤمنين)ع( حرمي است و آن کوفه است. آگاه باشيد که حرم 

من و فرزندان بعد از من، قم است« )مجلسی، 1404، ص217(.
وجود مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( بر قداست قم افزود و این شهر را به 
مأمن امنی برای شيعيان تبدیل کرد. همچنين وجود مراقد متعدد امام زادگان در شهر قم و 
نواحی اطراف نيز نشان دهندۀ این امر است. به سبب گرایشات مذهبی اهالی قم، این شهر 
در طول تاریخ بارها مورد تهاجم حکومت های مخالف شيعه قرار گرفت و با ظهور دولت 
شيعه مذهب صفوی شرایط و موقعيتی جدید برای شهر قم پيش آمد. در این پژوهش، با 
سؤال اصلی »وضعيت علمی قم در دوره صفویه چگونه بوده است؟« به بررسی وضعيت 

مدارس و علمای برجسته قم در عصر صفویه می پردازیم.

مدارس علميه
با ظهور دولت صفویه، حوزه شهر قم که از دیرباز مرکز علم و فقاهت شيعه بود، رونق بيشتری 
یافت. از آنجا که پادشاهان صفوي، مروج مذهب شيعه بودند، با قرار دادن امکانات در اختيار 
علماي شيعه به همکاری با  آنان پرداختند. در این عصر، مدارس دینی در بسياری از نقاط ایران 
گسترش یافت و حوزه علميه قم نيز نه تنها جایگاه هميشگی خویش را حفظ کرد، بلکه با تالش 

علماء و توجه ویژه حکومت مرکزی، قم و حوزه علميه آن اهميت و اعتبار بيشتری یافت.
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سنت وقف و نذر، یکی از رایج ترین آداب فرهنگی در ایران دوره صفویه بود و منشأ 
بسياری از کارهای عمرانی و خير شد. این سنت پسندیده که از قبل ریشه در شهر قم داشت، 
در عصر صفویه به عنوان یک منبع اقتصادی پشتوانه اقدامات علمی و فرهنگی بود. برای نمونه، 
شاه طهماسب در سال 963هـ مقرر کرد که ایتام دختر و پسر شهر قم مورد رسيدگی قرار گيرند 
و لباس و نيازهای آنها فراهم شود. همچنين معلمانی مشخص شوند که به تربيت آنها اقدام 
نمایند و زمانی که به حد رشد و بلوغ رسيدند، وسایل ازدواجشان فراهم شود و سپس به جای 

هر کدام، یتيم دیگری سامان داده شود )حسينی استرآبادی، 1366، ص81(.
در شهر قم، مدارس علميه متعددی از قدیم وجود داشت که در عصر صفویه برای آبادانی آنها 
تالش شد. هچنين مدارس جدیدی ساخته شد. مدرسه فيضيه، یکی از مهم ترین و قدیمی ترین 
مدارس شهر قم در این دوران بود. از قدیم، این مدرسه مهم ترین مرکز دینی در شهر قم بوده 
است. فيضيه بر اساس شواهدی از قرن شش هجری )قزوینی رازی، 1385، ص195( بر پا بوده 

و شاه طهماسب صفوی، آن را در سال 939 هجری تجدید بنا کرده است.
در کتيبه ای که بر ایوان جنوبی مدرسه، به طرف صحن کهنه است، به نام شاه طهماسب 

اشاره شده و عين عبارت آن این است:
السلطان  السالطين...،  اعاظم  سلطان  دولۀ  زمان  في  الشريفۀ...  العمارۀ  هذه  بناء  اتفق  قد 
بن السلطان بن السلطان، أبو المظفر شاه طهماسب بهادر خان، أيد اهلل تعالي بالنصر و التأييد 

سلطنته... في سنۀ 939 )فيض قمی، 1349، ج1، ص507(.
وجه تسميه آن به فيضيه شاید به آن خاطر است که مدتی مرحوم مال محسن فيض کاشانی 
در این مدرسه سکونت داشته است و بعضی هم گفته اند چون در جنب مشهد فيض آثار 

حضرت معصومه)س( است، بدین نام موسوم گشته است )زمانی نژاد، 1384، ص166(.
ميرمحمد  بود.  مؤمنيه  قم ساخته شد، مدرسه  در  که در عصر صفوی  مدرسه دیگری 
مؤمن از ادبا و شعرای عصر شاه طهماسب صفوی در اوایل قرن ده ساختن آن را شروع 
کرد و پس از مدتی امير محمد مؤمن شاملو، از امرای شاه حسين صفوی در سال 1113 به 
تکميل بنای آن همت گماشت و کتابخانه آن را با کتب خطی بسياری غنی کرد؛ ولی در 
سال 1135 در حمله افاغنه این مدرسه به انبار آذوقه و علوفه تبدیل شد و به نام تحویل 
خانه مشهور گشت و کتب آن هم به یغما رفت و مدرسان آن هم فراری و متواری شدند 

)فيض قمی، 1349، ج2، ص653(.
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مدرسه جانی خان نيز از مدارس قدیمی شهر قم است که در پایين شهر مقابل مسجد 
جامع عتيق واقع می باشد و بانی آن جانی خان یا جهانگير خانی در عهد صفویه بوده است 

)همان، ص172(.

علمای نامدار قم در عصر صفويه
شرایط مناسب و جایگاه علمی و معنوی قم موجب شد که عده زیادی از بزرگان شيعه در 
عصر صفویه در این شهر مشغول فراگيری علم و دانش شوند. محيط علمی قم در این دوران 
چنان گسترده شده بود که توجه جهانگردان خارجی را نيز جلب نمود و برخی از سياحان 
این دوره در سفرنامه هایشان به این نکته اشاره کرده اند. شاردن )1350، ص77( از طالب 

دینی قم در دوره صفوی نام مي برد.
علمای بزرگی در مدرسه های علميه قم در عصر صفوی به تحصيل و تدریس اشتغال 
داشتند که معروف ترین آنها عبارت است از: صدرالمتألهين، فيض کاشاني، مولي عبدالرزاق 

الهيجي، قاضي سعيد قمي، مولي محمدطاهر قمي. 

صدر المتألهين )1051-980(
محمد بن ابراهيم قوامي شيرازي، ملقب به صدر المتألهين یا مالصدرا در ظهر روز نهم جمادي 
االولي سال 980ق. در خانواده اي صاحب نام در شيراز دیده به جهان گشود )امين، 1410، 
ص192(.  تحصيالت اوليه خویش را در شيراز آغاز نمود و براي ادامه تحصيل و دست یافتن 
به مدارج علمی باالتر به اصفهان رفت و در آنجا در محضر دو استاد بزرگ خود شيخ بهاءالدین 

محمد عاملی )م1031( و ميرداماد )م1040( کسب علم نمود )همان، ص193(. 
پایان دوره عالی تحصيالت به وطن خود شيراز بازگشته و پس از  مالصدرا  پس از 
مدتی به خاطر مزاحمت عالمان یا عالم نمایان از آنجا رنجيده و به روستای کهک در اطراف 
قم رفت )خامنه ای، 1379، ص400(. علت انتخاب شهر قم براي  سکونت توسط مالصدرا  
در  هرگاه مالصدرا  است.  بوده  معصومه)س(  مطهر حضرت  مرقد  و  علميه  وجود حوزه 
به زیارت حضرت  از روستاي کهک  پيچيده برخورد مي کرد،  به مشکالت  مطالب علمي 
معصومه)س( مي آمد و با توسل به  بي بي دو عالم، مشکالت علمي اش حل مي شد )قمی، 

1385، ص618(.
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مالصدرا مدت پانزده سال در کهک اقامت کرد )امين، 1403، ص323(. در مدت اقامتش 
در کهک قم بسياري از جویندگان علم و معرفت از اقصی نقاط ایران به حوزه درسش راه 
یافتند و از محضر علمي او بهره هاي فراوان بردند. مالصدرا با تأليف کتاب های متعدد کمک 
زیادی به رشد علم و فلسفه در ایران کرد. او در قم شاگردان بزرگي را تربيت کرد که از بين 

آنها، فيض کاشاني و فياض الهيجي از شهرت فراواني برخوردارند )همان، ص322(.    
از او بيش از چهل و پنج اثر در قالب کتاب و رساله باقيمانده است که برخی از آنها 
عبارت است از: تفسير برخي از سور قرآن، االسفار األربعۀ، المبدأ و المعاد، شواهد الربوبيۀ، 
المشاعر، الحکمۀ العرشيۀ، شرح الهدايۀ االثيريۀ، حاشيه بر إلهيات الشفاء، الحشر، القضاء و 
الکافي و أسرار اآليات  القلبيه، شرح اصول  الواردات  العارفين،  الغيب، اكسير  القدر، مفاتيح 

)امين، 1403، ص196(. 
مالصدرا پس از سال ها سکونت در قم به دعوت مردم شيراز، به شيراز بازگشت و ادامه 
عمر خود را به تدریس در این شهر گذراند )همان، ص198(. او در طول عمر پر برکتش 
هفت بار به سفر حج رفت که بيشتر آنها با پاي پياده بود. در هفتمين سفر بيمار شد و در 
سن 71 سالگي در سال 1050ق. در شهر بصره، دار فاني را وداع گفت و در آنجا به خاک 

سپرده شد )امين، 1403، ص322(.

فيض کاشاني )1091-1007(
محمد بن شاه مرتضي بن شاه مرتضی بن محمود، ملقب به محسن و معروف به مالمحسن 
فيض کاشاني، در چهاردهم صفر سال 1007 ق. در کاشان به دنيا آمد )سبحانی، 1378، 
ج11، ص340(. خاندان فيض عمومًا از علما و بزرگان کاشان بودند. پدرش شاه مرتضي و 
برادرانش مولي محمد، معروف به نورالدین و مولي عبدالغفور و فرزندان آنها محمد هادي 
به علم  ملقب  مولي محمد،  فرزند خود فيض،  و  عبدالغفور  نورالدین و محمد مؤمن  بن 

الهدي همگي دارای تأليفات گرانقدری هستند.
فيض در بيست سالگي به اصفهان و سپس به شيراز رفت و علوم زمان خویش را فرا 
زمان  )تا  با مالصدرا حدود هشت سال  آشنایي  با  و  آمد  قم  به شهر  آن،  از  گرفت. پس 
حتي  و  شد  مفتخر  او  دامادي  به  و  خواند  درس  وي  نزد  شيراز(  به  مالصدرا  بازگشت 
همراه او به شيراز رفت و دو سال به همراه مالصدرا در آنجا ماند، ولي چون در آن زمان 
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دانشمندی برجسته شده بود، به کاشان بازگشت و در آنجا حوزه درس برپا کرد )همان، 
ص341-340(.

محمد، مشهور به علم الهدي، فرزند فيض و یکی از بهترین شاگردانش بود که همواره 
نزد پدر حضور داشت و در تأليف و تصنيف کتب و رساله ها با او همکاري مي کرد و از پدر 

چندین اجازه مختصر و طوالني دریافت نمود )همان، ج12، ص331(.
فيض که از علمای بزرگ عصر صفوی محسوب می شد، مورد احترام شاه عباس دوم و 
اطرافيانش بود و حتی شاه عباس دوم در سفرش به قم پشت سر فيض نماز خواند )وحيد 
قزوینی، 1329، ص186(. همچنين نماز جمعه مسجد جامع جدید عباسی اصفهان به امامت 

فيض و با حضور شاه عباس دوم برگزار شد )همان، ص306(.
فيض کتاب های فراوانی تأليف کرده است که برخی از آثار او عبارت است: اصول االصيلۀ، 
اصول المعارف، ترجمۀ الصالۀ، تفسير الصافي، حقائق در محاسن اخالق، خالصۀ االذكار، رسالۀ 
الحق المبين، سفينۀ النجاۀ، علم اليقين، عين اليقين، قرۀ العيون، المحجۀ البيضاء، مفاتيح الشرائع در 

الفقه امامي، منهاج النجاۀ و الوافي )حسينی جاللی، 1380، ج1، ص890-888(.  
فيض کاشانی پس از عمری تدریس و تحقيق، سرانجام در 22 ربيع الثاني 1091ق. دار 

فاني را وداع گفت و در کاشان به خاک سپرده شد )سبحانی، 1378، ج11، ص342(.

مولی عبد الرزاق الهيجي گيالني قمي )م 1072( 
فرزند علي بن الحسين الهيجي قمي و شاگرد و داماد مالصدرا بود که مالصدرا به او لقب 
فياض را داد )همان، ج7، ص471(. پسرش ميرزا حسن )1121( تحت سرپرستي پدر از 
علماي به نام و دانشمند عصر خویش گشت که کتاب های متعددی از جمله شمع اليقين و 

جمال الصالحين از وی به یادگار مانده است )تهرانی، بی تا، ج1، ص52(.
آثار مهمي از فياض بر جاي مانده که برخي از آنها عبارت است از:  شرح التجريد،  گوهر مراد، 
شرح هياكل، الکلمات الطيبه، حاشيه بر حاشيه خضري، شرح إشارات خواجه، ديوان شعر به فارسی 

)امين، 1403، ص322(، شوارق اإللهام و شرح هياكل النور )تهرانی، بی تا، ج9، ص852(. 
الجنات و  نيست. برخي چون مؤلّف روضات  به طور دقيق معلوم  ایشان  سال وفات 
اعيان الشيعه، تاریخ وفات او را سال 1051ق )یک سال بعد از وفات استادش مالصدرا( 
مي دانند و برخي دیگر، مثل استاد عالمه تهراني در اعالم الشيعۀ و مؤلف ريحانۀ االدب، 
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وفات وي را سال 1072ق. دانسته اند. با در نظر گرفتن تاریخ به حکومت رسيدن شاه عباس 
دوم )1052-1077( و از اینکه کتاب گوهر مراد به او اهدا شده، ضعف نظر اول روشن 
مي شود و تاریخ دومي تأیيد مي شود؛ چون بر اساس تاریخ اولی، شاه عباس یک سال بعد از 
مرگ مالعبدالرزاق به سلطنت مي رسد و اهدای کتاب به او به عنوان سلطان ممکن نخواهد 
بود. از سوي دیگر، وي گوهر مراد را در سال 1058 تلخيص کرد و آن را سرمايه ايمان نام 
گذاشت و طبعًا این کار با فوت او در سال 1051 سازگار نخواهد بود. پس صحيح تر این 
است که وي در سال 1072 )در قم( وفات کرده باشد. بعد از رحلت، این دانشمند برجسته 

در قبرستان بزرگ شيخان دفن گردید )هزار، 1384، ص105(.
  

قاضی محمد سعيد قمی )1107-1049( 
قاضی محمد سعيد، فرزند محمد مفيد در سال 1409 در قم متولد شد )حسينی جاللی، 
1380، ج2، ص15(. تنها، سعيد و حکيم، نام هایی است که تخلص شعری وی می باشند 
 ،)1072( الهيجی  فياض  مالعبدالرزاق  حکيم  نزد  در  او  ص24(.   ،1383 کریمی،  )بانو 
مالرجبعلی تبریزی )1080( و مالمحسن فيض کاشانی )1091( به کسب علم مشغول شد 

)امين، 1403، ص344(.
قاضی سعيد در بسياری از علوم مهارت بود و آثار گرانقدری از او بر جای مانده است. 
برخی از آثار او عبارت است از: اسرار العبادات، النفحات اإللهيۀ، رسالۀ البوارق الملکوتيه، 
چهل حديث، أسرار الصنائع، شرح حديث رأس الجالوت از امام رضا)ع(، الکشف عن القرات 
السبع، التوحيد، كليد بهشت، حاشيۀ »شرح اإلشارات« از خواجه نصير الدين طوسی )سبحانی، 

1378، ج12، ص378(.
برادر بزرگ ترش، حکيم محمدحسين، رئيس پزشکان دربار صفوی و از هم نشينان شاه 
عباس دوم بود. قاضی سعيد به واسطه برادر به دربار راه یافت و در زمره پزشکان شاه قرار 
گرفت. پس از مرگ شاه عباس دوم، هر دو برادر به اتهام کوتاهی در مداوای شاه به قم تبعيد 
شدند )نصرآبادی، 1378، ص241(. او در قم به قضاوت مشغول شد و این نشانه مهارتش 
در شرعيات است )مدرس تبریزی، 1374، ج4، ص413( و بقيه سال های حياتش را در قم 

ماند تا در همين شهر وفات یافت )همان(.
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مولی محمد طاهر قمی )م 1098 يا 1100(
مولی محمد طاهر، فرزند محمد حسين شيرازی نجفی قمی، یکی از بزرگان علمای اماميه در 
دوران حکومت صفویان می باشد. زادگاه او در شيراز است. وی در جوانی به نجف رفته و 
به کسب علوم دینی مشغول می شود. او پس از اتمام تحصيل، روانه شهر قم شده و منصب 
شيخ االسالم و امامت جمعه در این شهر را عهده دار می گردد )همان، ج3، ص489؛ کحاله، 

بی تا، ص101؛ خوانساری اصفهانی، 1360، ص262(.
تخصص  دانش ها  بيشتر  در  که  است  برجسته ای  شاعران  از  یکی  طاهر،  محمد  مولی 
داشت و شخصيتی است که از مشایخ روایت محسوب می شود و همچنين از کسانی است 
که سلسله اساتيد در اجازات به او می پيوندند. او دانش فقه را با فلسفه صحيح عالی همراه 
دارد و کالم مورد وثوق او با ادبيات او توأم است. فضيلت فراوان را با موعظه های بليغ و 
نصایح درآميخته و حکمت های فراوان در کالم خود آورده است. کتاب های تراجم مشحون 

از توصيف و ستایش این شاعر بزرگ است )امينی نجفی، بی تا، ص208(.
یکی از نظریه های معروف او، نظریه واجب بودن نماز جمعه است که بين او و مالخليل 
که نماز جمعه را در غيبت امام)ع( حرام می دانست، تعارضاتی وجود داشت. همچنين در 
مسئله تصوف نيز مکاتباتی بين او و یکی از علمای نامی وقت شد و رساله ای در رد صوفيه 

نوشت و جمعی از عرفا و علما را رد کرد )مدرس تبریزی، 1374، ج3، ص490-489(.
آثار متعددی از وی برجای مانده که برخی از آنها عبارت است از: شرح تهذيب الحديث، 
ائمه  امامت  و  المؤمنين  امير  فضائل  در  اربعين  كتاب  مخالفين،  شبه  رد  در  العارفين  حکمۀ 
حجۀاالسالم  کتاب  و  و صوفيه  رد حکماء  در  دینيه  فوائد  رساله  جمعه،   رساله  طاهرين،  

)حرعاملی، بی تا، ص277(.
ج6،  بی تا،  تهرانی،  ص490؛  ج3،   ،1374 تبریزی،  )مدرس   1098 سال  در  سرانجام 
 ،1380 اشکوری،  )حسينی  1100هجری  سال  در  یا  ص854(،   ،1385 قمی،  ص157؛ 
قبر جناب زکریا  ص199؛ سبحانی، 1378، ج11، ص332-333( وفات کرد و در پشت 
بن آدم قمی صحابی بزرگ امام رضا)ع( در قبرستان شيخان قم به خاک سپرده شد )قمی، 

1385، ص854،؛ خوانساری اصفهانی، 1360، ص265(.
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جمع بندی
می شدند،  محسوب  ایران  در  تشيع  نماد  که  مکان هایی  به  مذهب صفویه  شيعه  حکومت 
توجه ویژه ای می نمود و با ظهور این دولت، زمينه مناسبی برای عمران و آبادی شهر قم 
فراهم شد. در این دوران، در شهر قم که از قدیم به عنوان مرکز شيعيان ایران شناخته شده 
و مهد پرورش محبان اهل بيت محسوب می شد، زمينه ای فراهم شد تا فعاليت های علمی و 
فرهنگی بيشتری رواج یابد. مدارس علميه قدیمی رونق بيشتری یافت و مدارس جدیدی 
نيز ساخته شدند. در این دوران، علمای بزرگی از قم برخاستند که منشأ خدمات فراوانی 

گردیدند و امروزه آثار ارزشمندی از ایشان بر جای مانده است.
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