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 مکتب خانه های خصوصی و عمومی در دورۀ قاجار

 1جعفر آقازاده

 چکیده 

تها از اوایل دورۀ قاجار در نتیجۀ ارتباط ایران با اروپا، بخشی از اقشار جامعۀ ایران با ساختار و مواد درسی نوین آشنا شدند، اما تا مد 

لیم وتربیت دورۀ اوایل قاجار را می توان در ادامۀ ساختار بعد هیچ خلل جدی به ساختار سنتی تعلیم وتربیت ایرانی وارد نشد. تع

طوالنی آموزش و پرورش قدیمی و سنتی ایران دانست. این نظام کهن اگرچه ریشه در تاریخ دورۀ میانۀ ایران داشت، اما در دورۀ 

ربیت دورۀ قاجار در کنار ق(، از نظر محتوای مذهبی، قالب شیعیانه پیدا کرد. بار اصلی تعلیم وت1111-709حکومت صفویه )

 -مدارس دینی که به شکل تخصصی به آموزش می پرداختند، بر دوش مکتبخانه ها بود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

تحلیلی در پی بررسی ساختار آموزش مکتبخانه ای در دورۀ قاجار با تکیه بر تفاوتها و تشابهات مکتبخانه های خصوصی و عمومی 

ه ها نشان می دهد، مکتب خانه های دورۀ قاجار از نظر شیوۀ تدریس و مواد درسی در انحطاط قرار داشتند، اما مکتبخانه است. یافت

های خصوصی در مقایسه با عمومی دارای مدرسان، اهداف و مواد درسی بهتری بود و تربیت یافتگان آن از سطح سواد باالتری 

 برخوردار بودند.

 ار، مکتب خانه، تعلیم وتربیت.دورۀ قاج: هاکلیدواژه

                                                           
 j.agazadeh@uma.ac.ir ار گروه تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی. استادی1 
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 مقدمه 

شکل گیری حکومت قاجار در اوایل سدۀ سیزدهم هجری، از نظر سیاسی رخداد بزرگی در تاریخ ایران بود و با احیای مرزهای 

تاریخی ایران، امنیت پایداری در داخل کشور شکل گرفت. یکی از تأثیرات مهم شکل گیری حکومت قاجار روی حوزه های 

و دینی بود. این حکومت ادعای حمایت از مذهب شیعه را داشت، بنابراین روابط نزدیکی بین ساختار سیاسی و دینی شکل  فرهنگی

گرفت. روحانیون شیعه از این فرصت برای بسط فعالیتهای خود در تمامی حوزه ها به ویژه حوزۀ آموزشی استفاده کردند و اقتدار 

 آموزشی دورۀ قاجار حفظ نمودند.بدون رقیب خود را تا مدتها در فضای 

توان به دو بخش تقسیم کرد؛ نظام آموزشی سنتی که ادامه نظام آموزشی دوره پیش از قاجار نظام آموزشی در دوره قاجار را می

 های تاریخی و اجتماعی در دوره قاجار سر برآورد. وجه اشتراک نظام آموزشی سنتیبود و نظام آموزشی جدید که بنا بر ضرورت

و جدید، نقش و جایگاه مسجد در هر دو نظام آموزشی بود که برای تبیین آن، شناسایی ارکان نظام آموزشی سنتی و جدید 

ای. مکتبخانه مکان آموزش ای و آموزش مکتبخانهضروری است.آموزش سنتی در دوره قاجار به دو شکل رواج داشت: مدرسه

شده بود که ضمیمه مسجدی ساختهدینی بود. مدارس یا به شکل مستقل بود یا به های علومکودکان و مدرسه نیز محل تعلیم طلبه

 نامیدند.می« مدرسه-مسجد»نوع دوم را 

تا کنون پژوهشی مستقل دربارۀ مکتبخانه های دورۀ قاجار و بیان تفاوت و تشابه مکتبخانه های عمومی و خصوصی انجام نشده 

ای که این موضوع برای شناخت روند و سیر تکامل امر آموزش در ایران دورۀ یت ویژهاست. لذا خأل پژوهشی در این باره و اهم

قاجار دارد، ضرورت و اهمیت این موضوع را نشان می دهد. در این مطالعه در پی پاسخ دادن به این سؤال هستیم: مکتبخانه های 

با یکدیگر داشتند؟ فرضیۀ این پژوهش: آموزش عمومی و خصوصی از چه ساختاری برخوردار بوده و چه تفاوتها و تشابهاتی 

های عمومی و خصوصی علی رغم تشابه در مواد ای شکل و قالب اصلی تعلیم و تربیت در دورۀ قاجار بود، مکتبخانهمکتبخانه

به درسی و هدف، در محتوا و شیوۀ آموزش تفاوتهای اساسی با هم داشتند. به طوری که مکتبخانه های خصوصی اغلب اختصاص 

ها در مواد درسی و حتی گاه شیوۀ تعلیم تأثیر گذار بود. بر خالف آن در مکتبخانه های اعیان و اشرافی داشته و نظر خانوادهخانواده

 های عمومی نظر مکتبدار و شیوه های ترجیحی او مسیر و سیر تعلیم وتربیت را مشخص می کرد.

 : هاروش تجزیه و تحلیل و داده

های خصوصی و عمومی در دورۀ قاجار پرداخته می شود. با توجه به ماهیت موضوع روش ه ساختار مکتبخانهدر پژوهش پیش رو ب

تحلیلی خواهد بود. یعنی پژوهشگر ابتدا می کوشد موضوع مورد نظر را توصیف و سپس ساختار  -پژوهش در این موضوع توصیفی

ی آنها را تحلیل نماید . روش گردآوری اطالعات در این پژوهش های خصوصی و عمومی دورۀ قاجار و تفاوتهاآموزشی مکتبخانه

 کتابخانه ای و اسنادی است.

 گیری بحث و نتیجه
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های خصوصی خانههای خصوصی و عمومی. دامنه مکتبخانهای در دورۀ قاجار به دو شکل رواج داشت: مکتبآموزش مکتبخانه

های خصوصی عالوه بر خانهه طبقات باالی جامعه اختصاص داشت. مکتبهای عمومی بسیار محدود بود و بخانهنسبت به مکتب

های خصوصی جز در مواردی خانه(. مکتب44: 1191شد )پسندیده،های قشرهایی فرادست والیات نیز بر پا میایاالت در خانه

ها بودند و به همین دلیل جزء و طلبهها روحانیون خانههای عمومی نداشت. معلمان این مکتبخانهای با مکتبمعدود، تفاوت عمده

: 1199های خصوصی از ابتدا تا پایان دوره قاجار رواج داشت )عین السلطنه،خانهرفتند. مکتبجمعی بزرگان به شمار میابواب

تعلیم خود کردند، برای نمونه مستوفی درباره شیوه (. برخی که از نظر مالی وضعیت بهتری داشتند، معلم سرخانه استخدام می1197

از میرزا استدعا کردیم که یکچند ایشان برای مشق بمنزل ما بیایند. ایشان پذیرفته و قرار شد بعد از سیزده، روزهای شنبه »گوید: می

گرفت. آقا غالمحسین وقتش بما تعلق میمیرزا تا یکی دو ساعت بعدازظهر این دو روز، تمام ...ها بمنزل ما بیایندشنبه صبحو سه

رساند )مستوفی، کرده و او را به مقصد می« آورد و بعدازظهر هم او را سواربرد و در سر ساعت او را میا اسب برای میرزا میمنظم

خانه ما هم از مکتب»(. مستوفی در تحصیل با دو نفر دیگر همراه بود که با هم معلم سرخانه استخدام کرده بودند. 461: 1 تا جبی

های دبستان گاه با عنایت خانواده خود این (. بچه461: 1 تا جبود )مستوفی، بی« شدهبار حیاط کوچک نقلباالخانه باطاق روی ان

و مشق نوشتن اقدام نمایند و با این شیوه اشتباهات خود را برطرف نمایند )مستوفی، فرصت را داشتند که در کنار هم به تمرین درس 

 (.466: 1 تا: جبی

های خصوصی، ازنظر گستردگی، جایگاه نخست را در نظام آموزشی سنتی خانهرخالف مدرسه و مکتبهای عمومی بخانهمکتب

های عمومی به دو گروه خانههای ماهوی و صوری داشت. مکتبای تفاوتهای عمومی با آموزش مدرسهخانهدارا بود. مکتب

ها خانهنامید. این مکتب «دبستانیپیش»های خانهتوان آن را مکتبهایی بود که میخانهشد: گروه نخست مکتبتقسیم می

های عمومی بود که فراگیرترین خانهترین واحد آموزشی در نظام تعلیم و تربیت سنتی دوره قاجار بود.گروه دوم مکتبکوچک

کردن  رفت و از این نظر در صدر مراکز و نهادهای آموزشی سنتی قرار داشت. دایرهای کشور به شمار میخانهمکتب

های عمومی به دلیل فقدان نظارت از سوی مرجع یا دستگاهی، تابع هیچ مقرراتی نبود. شرط الزم برای تأسیس خانهمکتب

(. اگرچه از نظر توده عوام 15: 1199خانه دانش مکتب دار و شرط کافی مقبولیت مکتب دار در میان مردم بود )قاسمی پویا،مکتب

فرستادند. قشرهای باالی جامعه خانه میود، ولی قشرهای میانی جامعه، فرزندان خود را به مکتبنیاز چندانی به درس خواندن نب

های خصوصی داشتند و قشرهای فرودست و کودکان روستایی از تحصیل محروم بودند و در صورت محروم نبودن هم خانهمکتب

های عمومی بیشتر فرزندان طبقات میانی خانهگردان مکتبرو پایگاه اجتماعی شااولویت آنان معاش بود نه درس و دانش. ازاین

ترین درجات قرار مراتب درجات روحانیون در پایینهای عمومی روحانیونی بودند که در سلسلهخانهجامعه بود. معلمان مکتب

 داشتند.

د. نه نیاز دارد از جایی اجازه بگیرد و نه خانه دایر کنتواند مکتبهر مالیی می»روششوار درباره شیوۀ اداره مکتبخانه ها می نویسد: 

کار سندی نشان دهد. اگر او سواد کافی برای خواندن و نوشتن نداشته باشد کار تکلیف دارد که بر شایستگی خود برای این 
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ها هیچ معین نشده است خانهای دیگر خواهند برد. در این مکتبخانهها را پدر و مادرشان به مکتبخانه نخواهد گرفت و بچهمکتب

آنکه مکتب دار حرفی بزند یا ایرادی بگیرد، هرچند اگر پردازد بیکه چه مبلغ پول باید گرفت. هرکس هرچه بتواند یا بخواهد می

کند و اش را جمع میخانهدهد، اگرنه مکتبدهند اگر بتواند زندگی کند به کارش ادامه میکسی هیچ نپردازد، با هر آنچه به او می

رود و معاشش را اداره ر میگشاید؛و اگر در آنجا هم کارش نگرفت دنبال یک کار دیگخانه میرود در محله دیگری مکتبمی

 (.105: 1191)روششوار، « کند

توان برای آن تعدادی مشخص کرد، زیرا هرروز چند های دوره قاجار تابع هیچ قانون مشخصی نبود و نمیشمار این مکتبخانه

های بازار بود. در این ها هم معموالً یکی از دکانخانهکردند. محل مکتبخانه تعطیل و چند باب دیگر شروع به کار میمکتب

های مکتبی را ببیند که بر زمین نشسته و کتابی توانست بچهها همواره و حتی در حین درس هم باز بود و هر رهگذری میمکتبخانه

ها خواندن خانهخواندند. در مکتبصدا میجمعی و یکخواهد را دستهها میجلوی خود داشتند و کلماتی را که استادشان از آن

آید که به چند سال آموزش نیاز حساب میزیرا نوشتن نزد ایرانیان یک دانش به« اندکی»گویم می»آموختند و اندکی نوشتن می

خواندند کردند قرآن به دست گرفته و آن را از ابتدا تا سرانجام میکه کودکان اندک آشنایی با خواندن کلمات پیدا میهمین« دارد

خواند، معنی و مفهوم آن را بلد شد که آیا کودک آن چیزی را که میخواندند، اما توجه نمینیز می ؛و گاه ترجمه فارسی آن را

شد. در کنار آن است یا نه؟ بلکه هدف فقط خواندن درست و بدون اشتباه بود. در مکتب به کودکان نماز هم آموزش داده می

ی بزرگ ایران نظیر سعدی و حافظ. این مرحله، پایان سوادآموزی در های ایران و چند قطعه شعر از شعرااندکی از تاریخ افسانه

: 1197؛ تقی زاده، 14: 1، ج1161دیدند ) دولت آبادی، های مردمان عادی بیشتر از این آموزش نمیخانه است و معموالً بچهمکتب

11.) 

و هر مدرسه و مالیی شیوه آموزش و برنامه  هیچ نظام منضبط و مشخصی برای شیوه تعلیم و تربیت در این دوره ترسیم نشده بود

ها خانهمشخص و خاص خود را داشت که کامالً تابع نظر معلم بود که آن نیز حاصل تجربیات شخصی و آموزشی معلمین مکتب

تغییر توانستند مدرسه و مکتب کودک خود را بود. اگر اولیای کودک شیوه تعلیم معلم را دوست نداشتند بدون هیچ محدودیتی می

 جای دیگر بفرستند.داده و او را به

ای تنوع بیشتری داشت و مسجد یکی از چندین مکانی بود که خانهفضاهای آموزشی و محل تحصیل کودکان در آموزش مکتب

 ها ناشی از این عوامل بود: اول، نبود قواعد و مقررات درخانهکردند. تنوع فضای آموزشی مکتبکودکان در آنجا تحصیل می

ها که هیچ دستگاهی بر تأسیس مؤسسات آموزشی نظارتی نداشت و انتخاب فضای آموزشی بیش از هر چیز تابع خانهتأسیس مکتب

ای وضعیت اقتصادی مکتب دار بود. دوم نبود مؤسسات مشخص آموزشی در آموزش ابتدایی. مقایسه عامل دوم با آموزش مدرسه

مند به روحانی شدن مسیری مشخص فراروی خود ای، فرد عالقه. در آموزش مدرسهدهدتری از مسئله به دست میتبیین دقیق

ترین فضاهای آموزشی مراجعه عنوان اصلیهای دینی، بهای به یکی از مدرسهخانهداشت؛ او پس از گذراندن آموزش مکتب

شد. در این روند مؤسسات طلبه علوم دینی می ای از سوی یک روحانی،نامهکرد و پس از گذراندن مراحل اولیه و یا ارائه توصیهمی
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ای خانهشد، ولی نبود این امکان در آموزش مکتبای وجود داشت که مانع از تنوع فضاهای آموزشی مییافتهآموزشی سازمان

 (.96: 1175شد )صوفی و دشتکی نیا، سبب تنوع فضاهای آموزشی در این نوع از آموزش می

شد، فضای آموزشی محدود به خانه معلم بود. نامیده می« دبستانیپیش»خانه دوره قاجار که مکتب ترین واحد آموزشیدر کوچک

عنوان فضای آموزشی، معلمان این مراکز آموزشی بودند که اغلب زنان بودندکه امکان استفاده از دلیل اصلی انتخاب منزل معلم به

دبستانی در ایاالت و والیات و گاه روستاها نزل معلم برای مراکز پیشمکان دیگری برای آموزش کودکان نداشتند. استفاده از م

(. 114: 1197ش( تداوم داشت )سعیدی سیرجانی، 1104-1150کم تا پایان حکومت پهلوی اول )رواج داشت و این روند، دست

ترین اعی داشتند و لذا منزل امنهای اجتموآمد برای محیط بیرون از خانه و فعالیتهایی در رفتزنان در دوره قاجار محدودیت

ای جز تشکیل مدارس های معلم و باسواد چارهشده بود، لذا خانمفضایی بود که در فضای فکری جامعه برای حضور زنان تعریف

رد راحتی به دست معلمان متوانستند دختران خود را بهدر منزل خود نداشتند. از طرفی مردمان عادی و حتی اعیان جامعه هم نمی

های خصوصی خانهها برای تحصیل دختران بود. در مکتبهای زن تنها گزینه فراروی آنخانه بفرستند، لذا معلمسپرده و به مکتب

ای ی برخی از اعیان باالخانهگرفت، در خانهی این افراد که دارای اندرونی و بیرونی بود به فضای آموزشی تعلق میبخشی از خانه

های خصوصی گاه در یک یا چندین اتاق و یا در های مکتبدادند. کالسمکان آموزش کودکان اختصاص می بود که آنجا را به

دبستانی در منزل شخصی یکی از شاگردان برگزار های پیشخانهها نیز نظیر مکتبخانهشد. این مکتبساختمان مجزایی تشکیل می

ای عمومی خانهعنوان فضای آموزشی در مکتبتفاده از منزل شخصی بههای عمومی وضعیت متفاوتی داشت، اسخانهشد، مکتبمی

 (.61: 1110زاده، هم رواج داشت )جمال

عنوان ها بهها بود. استفاده از مساجد محلهگرفت، مساجد محلهعنوان محل تحصیل کودکان مورداستفاده قرار میمساجدی که به

ها و مساجد صنفی گشت که برخالف مساجد جامع و مسجد مدرسهها بازمیداره آنی اخانه ابتدایی قبل از هر چیز به نحوهمکتب

شد و در ها اعمال نمیها هم به سامان بود، مدیریت کارآمدی حتی از سوی واقف بر آنکه دارای موقوفات بود و درنتیجه اداره آن

شد. ها رسیدگی میهای مذهبی به آندر مناسبتاغلب شهرها این مساجد، ازنظر عمرانی در وضعیت بدی قرار داشتند و تنها 

 ها در امور آموزش کودکان بالمانع بود.رو به دلیل نبود نظارت بر این مساجد استفاده از آنازاین
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