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علي رضا علي صوفي
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نيا فرهاد دشتكي
2

  

  

  

  

  

  

  

ـار، عـالوه          - ترين نهادهاي ديني     مسجد به عنوانِ يكي از مهم      :چكيده  فرهنگيِ ايـران در دورة قاج

ـامي، اقتـصادي،      ديني، داراي كاركردهاي متنوعِ آموزشي، تربيتي، رسانه      بركاركردهاي   اي، قضايي، نظ

آنچه در مقالة حاضر مورد بحث است، تعيين جايگاه و كاركرد آموزشي مسجد . اجتماعي و سياسي بود

ـار اسـت              ـاركرد آموزشـي         . در نظام آموزشي سنتي و نظام آموزشي جديد در دورة قاج ـا كـه ك از آنج

ها و شرايط اجتماعيِ ايرانِ دورة قاجار بود، با بروز تغييرات اجتماعي و به ويژه تغييـر                 متأثر از زمينه  مسجد  

نظام آموزشي كه در نتيجه فرآيند اصالحات در دورة قاجار به وجود آمد، بايد انتظار داشت كه آثار اين 

ـام آموزشـي                   ـاهي مهـم در نظ ـار داشـت،     تغييرات در كاركرد آموزشي مسجد هم كـه جايگ دورة قاج

گيرد كه رو در اين پژوهش، اين موضوع با تأكيد بر اين مسئله مورد پژوهش قرار مياز اين. انعكاس يابد

ـاي آموزشـي مـسجد                    با بروز تغييرات در نظام آموزشي سنتي در دورة قاجار، چه تغييراتي در كاركرده

سجد، مسجد به عنوان فـضاي آموزشـي و   اين مقاله به بررسي و تبيين دو كاركرد آموزشي م  ايجاد شد؟ 

  .مسجد به عنوان پايگاه مؤسسانِ مدارس جديد در مقابل مخالفان مدارس جديد، پرداخته است

   مسجد، مدارس جديد، فضاي آموزشي، روحانيون، قاجاريه:كليدي هايواژه
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The Mosque and the traditional and modern educational 
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Abstract: The Mosque is the most significant religious and cultural center in Iran during 

the Qajar period. In addition to religious practices, it played various educational, training, 

media, Juridical, military, economic, social and political role. What is discussed in the present 

research, is determining the place of the mosque and its impact between traditional and 

modern educational system in Qajar Period. Notably, the raising social educational changes in 

particular which initiated from reform process in that period had an important impact on it. 

This article based on two different functions of mosques, such as educational environment 

and also origin of the founders of modern schools. 
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  مقدمه

ادبيات پژوهشي و مقوالت مطرح در مطالعات تاريخ مساجد در ايـران حكايـت از آن دارد، كـه          

ن ميـان،  معماري مساجد و كالبد آن در شكل شهرها از جايگاه محوري برخـوردار اسـت و در آ         

 رسد تسلط اين انگاره كه مسجد صرفاً        به نظر مي  . اي دارد   مطالعة كاركردهاي مسجد، جنبه حاشيه    

 نهادي ديني بوده و جز كاركردهاي ديني، كاركردهاي ديگري برآن متصور نيست، باعث شده اسـت               

 ة قاجار كه  در ادوار مختلف تاريخ ايران و به ويژه در دور         » كاركردهاي مسجد «تا مقولة مهمي چون     

با ورود مظاهر تمدن جديد، بخشي از كاركردهاي اين نهاد كهن تحت تأثير آن قرار گرفت، مورد 

 اين در حالي است كه با مطالعه كاركردهاي مسجد به ويژه كاركردهاي متنوع آن             . غفلت قرار گيرد  

يد در ايران،   در دورة قاجار و تأمل در نسبت ميانِ كاركردهاي مسجد و كاركردهاي نهادهاي جد             

عالوه بر شناخت ابعاد مختلف اين نهاد، به جايگاه آن در نظام اجتماعي ايران در عصر قاجار و به                   

 در مقالة حاضـر،   . فقدانِ نهادهايي كه مسجد كاركردهاي آن را عهده دار بود، پي خواهيم برد            

اين مقاله، مطالعة براين اساس، موضوع . شود كاركردهاي آموزشي مسجد در دورة قاجار مطرح مي

 تغييراتي است كه در نتيجة تغيير نظام آموزشي ايران در دورة قاجار در كاركردهاي آموزشي              

فضاي « به عنوانِ - مطالعه اين تغييرات در ارتباط با كاركرد آموزشي مسجد . مسجد به وجود آمد

  .گيرد  در نظام آموزشي سنتي و نظام آموزشي جديد صورت مي- »آموزشي

  جايگاه مسجد در نظام آموزشي سنتي دورة قاجار .الف

نظام آموزشي سنتي كه ادامة : توان به دو بخش تقسيم كرد نظام آموزشي ايران را در دورة قاجار مي

هـاي تـاريخي و       نظام آموزشي دورة پيش از قاجار بود و نظام آموزشي جديد كه بنا بر ضـرورت               

اك نظام آموزشي سنتي و جديد، نقـش و جايگـاه           وجه اشتر . اجتماعي در دورة قاجار سر برآورد     

مسجد در هر دو نظام آموزشي بود كه براي تبيين آن، شناسايي اركان نظام آموزشي سنتي و جديد                  

 .ضروري است

اي و آمـوزش      آموزش مدرسه :  آموزش سنتي در دورة قاجار به دو شكل رواج داشت          .نخست

.اي  خانه  مكتب
1

هاي علـوم دينـي       و مدرسه محل آموزش طلبه    خانه محل آموزش كودكان        مكتب 

________________________________________________________________ 

صداي معاصر؛ انتشارات مجيد، : ، باپيشگفتاري از رحيم رضا زاده ملك، تهرانتاريخ مشروطه ايران، )1379(احمد كسروي   1

  .77ص
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.بود
1

ها يا به صورت مستقل بود و يا به ضميمة مسجدي ساخته شده بود كه دستة اخير را                     مدرسه 

.اند  ناميده»  مدرسه - مسجد«محققان،  
2

. مدرسه، معـرف يكـي از انـواع آمـوزش بـود            
3

 هـدف از    

 فراوانـي در شـهرهاي ايـران در        هـاي   اگر چه مدرسه  . آموزش در مدرسه، پرورش روحانيون بود     

اي عموميـت     اي در قياس بـا آمـوزش مكتـب خانـه            دورة قاجار وجود داشت اما آموزش مدرسه      

.رفت  نداشت و آموزشي تخصصي در نظام آموزشي سنتي به شمار مي          
4

اي اگر چه      آموزش مدرسه  

داد ولـي     خ مي شد و به يكي از نيازهاي عمدة جامعه پاس           اجتماعي ناشي مي   - از يك ضرورت ديني   

هاي آموزشي، متون آموزشي و كارآمدي اين         در همان دورة قاجار افرادي هم بودند كه منتقد شيوه         

احتشام السلطنه كه از بانيان مدارس جديد در دورة قاجار بود،   . شاخه از نظام آموزشي سنتي بودند     

.» نخوان طالب درس «دانست براي   ها را مكاني مي     مدرسه- ها و مسجد    هاي مدرسه   حجره
5

 حاجي  

ق بـر     . ه 1321كـرده بـود، در سـال        »معارف جديد «ميرزا يحيي دولت آبادي كه عمري را صرف         

.»وضع طالب علوم ديني در اين مملكت بسيار بد شده است          «آشوبد كه     مي
6

 حاج سياح محالتي با     

.كند اي عيب جويي مي لحني تندتر نسبت به سايرين از عدم كارآمدي و نواقص آموزش مدرسه
7

 به 

شـد كـه در     » گـروه اجتمـاعي   «ها موفق به تربيـت و سـازماندهي يـك             رغم آن انتقادها مدرسه   

هـا در پيـشĤمد پـا در ميـان            طلبـه «هاي حساس تاريخي دورة قاجار نظير جنبش مشروطه           بزنگاه

.»داشتند
8

اي، شكل ديگري از آموزش در نظام آموزشي سنتي ايـران در         به موازات آموزش مدرسه    

  .ياد شده است»اي مكتب خانه« قاجار وجود داشت كه از آن به آموزشدورة

هاي خـصوصي و      خانه  مكتب: اي در دورة قاجار به دو شكل رواج داشت          خانه  آموزش مكتب 

.هاي عمومي   خانه  مكتب
9

هـاي عمـومي      خانـه   هاي خصوصي نسبت به مكتـب      دامنه مكتب خانه   
________________________________________________________________ 

:  بـه كوشـش ايـرج افـشار و علـي دهباشـي، تهـران       زاده،  خاطرات سيد محمد علي جمال،)1380(زاده  محمدعلي جمال    1

 .89نشرشهاب ثاقب، سخن، ص

  .155مؤسسة انتشارات اميركبير، ص: ، تهراناي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران  مقدمه،)1367(زاده حسين سلطان   2

  .186انتشارات معين، ص: ، تهران1، ج طهران قديم،)1383(جعفر شهري   3

 .77كسروي، همان، ص   4

 .322انتشارات زوار، ص: ، به كوشش محمد مهدي موسوي، تهران خاطرات احتشام السلطنه،)1367(محمود احتشام السلطنه   5

  .346انتشارات عطار و فردوسي، ص: ، تهران1، ج حيات يحيي،)1362(يحيي دولت آبادي   6

، به كوشـش حميـد سـياح، بـه تـصحيح             خاطرات حاج سياح يا دورة خوف و وحشت        ،)1346(محمدعلي سياح محالتي     7

  .55- 54سينا، صص ابن: اهللا گلكار، تهران سيف

  .77كسروي، همان، ص   8

كتابخانه، موزه : ، تهران)دورة سوم تا پنجم(گزيدة اسناد نظام آموزشي و مجلس شوراي ملي،)1389(سهيال ترابي فارساني   9

  .24لس شوراي اسالمي، صو مركز اسناد مج
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هاي خصوصي عالوه بـر   خانه مكتب. اص داشتبسيار محدود بود و به طبقات باالي جامعه اختص      

.شد  هاي قشرهاي فرا دست واليات نيز برپا مي         اياالت در خانه  
1

هايي هم از وجـود معلـم          گزارش 

.ها حكايت دارد  سرخانه در برخي از روستا    
2

هاي خصوصي جز در مـواردي معـدود،    خانه  مكتب

ها اغلب روحانيون     ن مكتب خانه  معلمان اي . هاي عمومي نداشت    خانه  تفاوت چشمگيري با مكتب   

هـاي   خانـه  مكتـب . رفتنـد  ها بودند و به همين دليل جزء ابواب جمعي بزرگان به شمار مي         و طلبه 

.خصوصي از صدر تا پايان دورة قاجار رواج داشت
3

  

هاي عمومي بر خالف مدرسه و مكتب خانة خصوصي، از نظـر دامنـة شـمول و                   خانه  مكتب

هـاي عمـومي تفـاوت        خانـه   مكتب. در نظام آموزشي سنتي دارا بود     گستردگي، جايگاه نخست را     

هـاي مـاهوي و    اي تفـاوت  هاي خصوصي نداشت، اما با آموزش مدرسه  خانه  چشمگيري با مكتب  

هـايي    خانه  گروه نخست، مكتب  :شد  هاي عمومي به دو گروه تقسيم مي        خانه  مكتب. صوري داشت 

تـرين    ها كوچـك    خانه  اين مكتب . ناميد»  دبستاني پيش«هاي    خانه  توان آن ها را مكتب      بود كه مي  

هاي عمومي بود كه      خانه  گروه دوم، مكتب  . واحد آموزشي در نظام آموزشي سنتي دورة قاجار بود        

رفت و از ايـن نظـر در صـدر مراكـز و نهادهـاي                 هاي كشور به شمار مي      خانه  فراگيرترين مكتب 

عمومي به دليل فقدان نظارت از سوي مرجع هاي  خانه داير كردن مكتب. آموزشي سنتي قرارداشت

و شرط  » مكتبدار«خانه دانش     شرط الزم براي تأسيس مكتب    . يا دستگاهي، تابع هيچ مقرراتي نبود     

.دار در ميان مردم بود      كافي، شخصيت و مقبوليت مكتب    
4

تـوده انبـوه بـه درس نيـاز         « اگـر چـه      

،»نديدي
5

ـتادند   ها مـي    خانه   را به اين مكتب     با وجود آن قشرهاي مياني جامعه، فرزندان خود         . فرس

ـتند و قـشرهاي فـرو دسـت جامعـه و               خانه  قشرهاي فرادست جامعه، مكتب    هاي خـصوصي داش

كودكان روستائي از تحصيل محروم بودند و در صورت عدم محروميت هم، اولويت آنان معـاش                

يشتر فرزنـدان قـشرهاي     هاي عمومي ب    خانه  رو پايگاه اجتماعي شاگردان مكتب      از اين . بود نه دانش  

هاي عمومي روحانيوني بودند كه در سلسله مراتب درجات           خانه   معلمان مكتب  .مياني جامعه بود  

________________________________________________________________ 

 .44نشر حديث، ص: ، به كوشش محمدجواد مرادي نيا،تهران خاطرات آيت اهللا پسنديده،)1375(مرتضي پسنديده   1

  .15- 14، صص1دولت آبادي، همان، ج   2

: تهـران ،  5، به كوشش مسعود سالور و ايـرج افـشار، ج           روزنامة خاطرات عين السلطنه    ،)1377( السلطنه  قهرمان ميرزا عين     3

  .3391انتشارات اساطير، ص

  .52مركز نشر دانشگاهي، ص: ، تهرانمدارس جديد در دورة قاجاريه، بانيان و پيشروان، )1377( اقبال قاسمي پويا   4

  .78كسروي، همان، ص   5
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  .ها قرار داشتند ترين اليه روحانيون در پائين

» نظام آموزشـي  « براي تبيين نقش و جايگاه مسجد در نظام آموزشي سنتي، تعريف مفهوم              .دوم

شـود    اي از عناصر و ابزارها اطالق مي         نظام آموزشي به مجموعه    در نوشتار حاضر،  . ضروري است 

هـاي    اين عناصر و ابزارها شامل برنامه     . يابد  ها امر آموزش تحقق مي      كه با كنار هم قرار گرفتن آن      

ها   هاي آموزشي، معلمان، شاگردان، فضاهاي آموزشي، انگيزه        آموزشي، متون و مواد آموزشي، شيوه     

به گمان ما، مسجد در يكي از اركان نظام آموزشي دورة قاجار، چـه در               . و اهداف آموزشي است   

نظام آموزشي سنتي و انواع آن و چه در نظام آموزشي جديد داراي نقش بوده است و نقش مسجد                   

اما آن نقش   . در اين ركن نظام آموزشي از صدر قاجار تا سقوط قاجار استمرار و تداوم داشته است               

  .بود» فضاي آموزشي«بارت از مسجد به عنوانو كاركرد آموزشي مسجد ع

فـضاهاي آموزشـي در نظـام    . يكي از اركان هر نظام آموزشـي، فـضاهاي آموزشـي آن اسـت             

آموزشي سنتي دورة قاجار متنوع بود و اين تنوع در فراگيرترين شكل آموزش يعني آموزش ابتدايي                

رين فضاهاي آموزشي بود كـه مـورد        تدر اين ميان، مسجد به داليل مختلف يكي از مهم         . بيشتر بود 

اي بـود     بيشترين كاربرد مسجد به عنوان فضاي آموزشي در آموزش مدرسه         . گرفت  استفاده قرار مي  

گردد و اكنـون نيـز اكثريـت          هاي نخستين هجري باز مي    اي كهن در ايران دارد و به سده         كه سابقه 

.شود  قريب به اتفاق علوم مذهبي در مساجد تدريس مي        
1

ورة قاجار، بيشترين كاركرد مـسجد       در د  

آموزش علوم ديني در دورة قاجار      . اي اختصاص داشت    به عنوان فضاي آموزشي به آموزش مدرسه      

هـا و نهايتـاً در مـساجد جـامع و در               مدرسه - هاي ديني، سپس در مسجد      در وهلة اول در مدرسه    

ها صـورت      در اين مدرسه   آموزش علوم ديني عمدتاً   . ها انجام مي شد     مواردي هم در مساجد محله    

هاي ديني، تأمين بخشي از  هائي كه مساجد داشتند به موازات مدرسه اما به دليل ويژگي. مي گرفت

هـا نقـشي    مدرسه - هاي علوم ديني بر عهده مساجد بود كه در اين ميان مسجد             فضاي آموزشي طلبه  

ته بـر جـاي مانـده بـود،         هايي كـه از گذشـ        مدرسه - در دورة قاجار عالوه بر مسجد     . مهم داشتند 

هـاي    مدرسـه   - توان به مسجد    ها مي ترين آن   هاي ديگري هم ساخته شد كه از مهم         مدرسه  - مسجد

.سپهساالر، فيلسوف الدوله، مروي، معيرالممالك و مشيرالسلطنه اشاره كرد        
2

ها    ويژگي مهم اين بنا    

ن سه فضاي عبادي، آموزشي و ها در قياس با ساير مساجد اندك بود، اين بود كه توأما كه تعداد آن
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هـايي كـه از       ها تلفيق شده و فضاي واحدي شكل گرفته بود و اين بـراي طلبـه                رفاهي در كالبد آن   

آمدند، شرايط مطلوبي را فراهم       ها و شهرهاي كوچك براي تحصيل به شهرهاي بزرگ مي           روستا

فاتي هم بـراي آن در نظـر   ها پس از احداث بنا، موقو     مدرسه  - از سوي ديگر، بانيان مسجد    . كرد  مي

گرفتند،  مي
1

گرفـت هاي علوم ديني تعلق مي  كه بخشي از در آمدهاي آن موقوفات به طلبه        
2

 و ايـن  

-  البتـه گـاهي حكومـت بـا ضـبط موقوفـات مـسجد             . هاي علوم ديني مطلوب بود      امر براي طلبه  

 به ايـن مـساجد      ها شد و اين مسئله در كاهش اقبال طلبه         ها سبب كاهش درآمدهاي آن مي      مدرسه  

 مدرسه مادرشاه در اصفهان اشاره كرد كه در سال - توان به مسجد به عنوان نمونه، مي. تأثير نبود بي

.كردنـد    طلبـه در آنجـا زنـدگي مـي         50 حجره، فقط    160ق با وجود داشتن     . ه 1307
3

-   مـسجد  

وزشـي و نيـز     اي به عنوان فـضاي آم       ها با دارا بودن دو ويژگي مذكور، در آموزش مدرسه           مدرسه  

هـا مـساجد      مدرسه  - عالوه بر مسجد  . هاي آموزشي نقشي مهم داشتند      كننده بخشي از هزينه     تأمين

توان   اي كاربرد داشت، كه از آن جمله مي         ديگري نيز به عنوان فضاي آموزشي در آموزش مدرسه        

 جـاي   ها به   انتخاب مساجد جامع و مساجد محله     . ها اشاره كرد    به مساجد جامع و مساجد محله     

 تام به معلم حوزة       مدرسه ها به عنوان محل و مكان آموزش، بستگي         - هاي ديني و مسجد     مدرسه

طيفي از روحانيون كه مسجد مشخصي را به عنوان پايگاه خود در مقام امام جمعه               . درسي داشت 

در . دكردن  ها استفاده مي    يا پيشنماز در اختيار داشتند، از همان مساجد به عنوان محل آموزش طلبه            

.شد  اي، حلقة درسي بر پا مي       اين مساجد، گاه در هر گوشه     
4

ق،   . ه 1301 امام جمعة تبريز در سـال        

صبحگاه حلقه  «ها برگزيده بود و     را براي آموزش طلبه     »مسجد سبز «مسجد امام جمعه مشهور به      

.»كرد  درس خود را در اين مسجد داير مي       
5

د  شيخ محمد خياباني، حـوزة درس خـود را در مـسج            

.كرد تبريز بر پا مي   » خاله اوغلي «
6

ق، حاج ميـرزا صـادق و دو بـرادر    . ه 1330 در اصفهان در سال 

.كردند بر پا مي» مالعبدالعلي«دانشمندش حوزة درسشان را در مسجد
7
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فـضاهاي  . اي هم نقش مسجد پر رنگ بود        خانه  اي در آموزش مكتب     عالوه برآموزش مدرسه  

اي تنوع بيشتري داشت و مسجد يكي از          خانه   آموزش مكتب  آموزشي و محل تحصيل كودكان در     

 رسد، شان به نظر مي ترين كردند و البته يكي از مهم چندين مكاني بود كه كودكان در آنجا تحصيل مي     

نخست، نبود قواعـد و مقـررات در   : شد ها از دو عامل ناشي مي  خانه  تنوع فضاهاي آموزشي مكتب   

تگاهي نظارتي بر تأسيس مؤسسات آموزشي نداشت و انتخـاب          ها كه هيچ دس     خانهتأسيس مكتب 

دوم، نبود مؤسسات مشخص    . دار بود فضاي آموزشي بيش از هر چيز تابع وضعيت اقتصادي مكتب         

 تري از مسئله به دست      اي تبيين دقيق    مقايسة عامل دوم با آموزش مدرسه     . آموزشي در آموزش ابتدايي   

 او. مند به روحاني شدن مسيري مشخص پيش روي داشـت           القهاي، فرد ع    در آموزش مدرسه  . دهد  مي

 ها و يا مـسجد   مدرسه - هاي ديني، مسجد      اي به يكي از مدرسه      خانه  پس از گذراندن آموزش مكتب    

كرد و پس از گذرانـدن آزمـوني      مراجعه مي  - اي  ترين فضاهاي آموزشي مدرسه      اصلي - جامع شهر 

در اين روند مؤسسات . شد ك روحاني، طلبه علوم ديني مي     اي از سوي ي     اوليه و يا ارائه توصيه نامه     

ولي نبود اين امكان . شد اي وجود داشت كه مانع از تنوع فضاهاي آموزش مي آموزشي سازمان يافته  

  .شد اي سبب تنوع فضاهاي آموزشي در اين نوع از آموزش مي خانه در آموزش مكتب

ترين واحد آموزشي     در كوچك . اشتاي چند فضاي آموزشي وجود د       خانه  در آموزش مكتب  

. ناميده شد، فضاي آموزشي، محدود به منزل معلم بـود        » پيش دبستاني «خانة    دورة قاجار كه مكتب   

دليل اصلي انتخاب منزل معلم به عنوان فضاي آموزشي، معلمان ايـن مراكـز آموزشـي بودنـد كـه                    

ـتند  اغلب، زنان بودند كه امكان استفاده از مكان ديگري براي آمـوزش    ـتفاده از  .  كودكـان نداش اس

در اياالت و واليات و گاه در روستاها رواج داشـت و ايـن              » پيش دبستاني «منزل معلم براي مراكز     

ــوي اول    ــت پهل ــان حكوم ــا پاي ــم ت ــت ك ــد، دس ــت ) ش 1320 -  1304( رون ــداوم داش .ت
1

 در 

ي بود بـه فـضاي      هاي اين افراد كه داراي اندروني و بيرون         هاي خصوصي بخشي از خانه      خانه  مكتب

ـين انـدروني و               خانه  فضاهاي آموزشي مكتب  . آموزشي تعلق داشت   هاي خصوصي اتـاقي بـود مـا ب

.هاي عمارت و زواياي حياط      بيروني، يا در يكي از خلوت     
2

هاي اعيان و بزرگان       در برخي از خانه    

.دادنـد   هايي بود كه آنجا را به مكـان آمـوزش كودكـان اختـصاص مـي                 »خانه  باال«
 3

 هـم    گـاهي  
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هاي خصوصي در يك يا چندين اتاق خانه و يا در ساختمان مجزا تشكيل                خانههاي مكتب   كالس

.شد  مي
1

هـاي پـيش دبـستاني در منـزل شخـصي يكـي از              خانـه   ها نيز نظير مكتب     خانه   اين مكتب  

استفاده از منزل شخصي    . هاي عمومي وضعيت متفاوتي داشت      خانه  شد، مكتب   شاگردان برگزار مي  

هـاي عمـومي هـم رواج داشـت،          خانـه    فـضاي آموزشـي در مكتـب       به عنوان 
2

ولـي در قيـاس بـا       

هاي خصوصي، به دليل وضعيت اقتـصادي معلمـان و فـضاي محـدود      خانه ها و مكتب دبستاني  پيش

خانة ابتدايي در بسياري از اياالت و واليات عبارت بـود             مكتب. هايشان، رواج كمتري داشت     خانه

  ها توسط معلـم اجـاره       گذرها و كوچه    ها و به ويژه سر      ئي كه در محله   ها  از دكان و مغازه و دكه     

.شد  مي
3

كردند، تأمين    اي كه شاگردان پرداخت مي      ها از محل همان شهريه       هزينه اجارة اين مكان    

. شد  مي
4

.ها در بازار قرار داشت      ها و مغازه    برخي از اين دكان   
5

 پايگاه اجتماعي و مقبوليت معلم در       

.هايي را به رايگان در اختيـار معلـم قـرار دهنـد              شد، افرادي خير چنين مكان      مي محله هم سبب    
6

 

ترين مراكز آموزشـي بـه        عالوه بر فضاهاي مذكور، اماكن مذهبي به ويژه مساجد و تكايا از مهم            

  .رفت شمار مي

هـا    گرفت، مساجد محلـه     مساجدي كه به عنوان محل تحصيل كودكان مورد استفاده قرار مي          

ها  هاي ابتدايي قبل از هر چيز به نحوة اداره آن خانه ها به عنوان مكتب تفاده از مساجد محلهاس. بود

ها و مساجد صنفي كه داراي موقوفات  گشت، كه بر خالف مساجد جامع و مسجد مدرسه باز مي

ل ها اعما ها هم به سامان بود، مديريت كارآمدي حتي از سوي واقف بر آن     بود و در نتيجه ادارة آن     

شد و در اغلـب شـهرها ايـن مـساجد، از نظـر عمرانـي شـرايط مطلـوبي نداشـت و جـز در                            نمي

ـتفاده            از اين . شد  ها نمي   هاي مذهبي توجهي به آن      مناسبت رو، به دليل نبود نظارت بر اين مساجد اس

نقش مساجد بـه عنـوان فـضاي آموزشـي          . ها براي اموري نظير آموزش كودكان بالمانع بود         از آن 

هاي ابتدايي را به دليل دايـر شدنـشان در            خانه  ها در آن حدي بود كه در تبريز، مكتب          انهخ  مكتب
________________________________________________________________ 
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.ناميدند  مي» مسجدي«اين مساجد،   
1

ها به عنوان محل آموزش ابتـدايي در         استفاده از مساجد محله    

توان به اصفهان اشاره كرد كه در آنجـا يكـي از              براي نمونه، مي  . اغلب شهرهاي ايران رواج داشت    

در » مـسجد عليقلـي آقـا     «هاي    در محلة بيدآباد، و نيز يكي از باالخانه       » مسجد سيد «هاي    باالخانه

ـتان        ـين كـاركردي داشـت    »پخـشان   آب«محلة ميرزاها در نزديكي قبرس .، چن
2

 مـسجد در ايالـت   

شـد و بـه       نشين ايران بود، يگانه مركز و فضاي آموزشي محسوب مـي            كردستان كه از مراكز سني    

.گفتنـد  مـي » كُتّابي«و به شاگردان » خانه كُتّاب«كردند  ه كودكان در آنجا تحصيل مي    مساجدي ك 
3

 

هاي ابتدائي    خانه  ترين فضاي آموزشي مكتب     ها هم مسجد، مهم     عالوه بر شهرهاي بزرگ در قصبه     

.رفت  مي  به شمار   
4

.، يگانه فضاي آموزشي بود      ها  ها و آبادي     مسجد در روستا   
5

 از ديگر مكان هـاي      

بي كه كاركرد فضاي آموزشي داشت، تكايا بود كه در برخـي ايـاالت ماننـد كرمـان محـل                    مذه

.تحصيل بود
6

   

  جايگاه مسجد در نظام آموزشي جديد در دوره قاجار .ب

نخست، مـدارس  . توان به سه گروه تقسيم كرد  مدارس جديد ايران را در دورة قاجار مي   .نخـست 

هـاي دينـي و تبليـغ         ريكايي با هدف آمـوزش اقليـت      جديدي كه توسط ميسيونرهاي اروپايي و ام      

» دولتـي «دوم، مدارسي كه حكومت اقدام به تأسـيس كـرد و بـه مـدارس                . مسيحيت تأسيس شد  

.معروف بود 
7

ها با عنوان مـدارس        سوم، مدارسي كه معارف دوستان ايراني تأسيس كردند و از آن           

.ياد شده است» ملّتي، ملّي، خصوصي«
8

   

ه به سبك جديد در ايران تأسيس شـد، مـدارس ميـسيونرهاي اروپـايي و                نخستين مدارسي ك  
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ق توسـط كشيـشي       .    ه  1254نخستين مدرسه به سـبك جديـد در ايـران، در سـال              . آمريكايي بود 

»پركينز«آمريكايي به نام    
1

. در شهر اروميه و با هدف تبليغ مسيحيت تأسيس شد          
2

 دومين مدرسـه  

»هاوژن بور «را كشيشي فرانسوي به نام    
3

ـيس كـرد و مـورد              .    ه  1255 در سال     ق در شهر تبريـز تأس

.استقبال بسياري قرار گرفت   
4

ـبب شـد تـا او در سـال               حمايت   ق   .  ه 1257هاي محمدشاه از بوره س

.در جلفاي اصفهان تأسيس كند      مدرسة ديگري به همان سبك      
5

ـيس مـدارس جديـد توسـط           تأس

ها  يها و آلمان    ها، انگليسي   ها، فرانسوي   آمريكايي
6

 در شهرهاي مختلفي نظير اروميه، تبريز، سلماس،        

جلفا، اصفهان، همدان، كرمان و تهران در سرتاسر دورة قاجار با هدف تبليـغ مـذهبي و آمـوزش                   

ـتند، مـدارس              . هاي خارجي تداوم داشت     زبان عالوه بر اين مدارس كه بيشتر اهـداف مـذهبي داش

هاي خود را از خـارج    كه اين مدارس، انگيزهخارجي غير مذهبي هم توسط اروپاييان تأسيس شد      

گذاران و معلّمـان اروپـايي خـود            كردند و به اهداف سياسي و فرهنگي پشتيبانان، پايه          دريافت مي 

.بخشيدند  تحقق مي 
7

. توان به مدارس آليانس فرانسوي و آليانس يهودي اشاره كرد            از اين مدارس مي    

هـا در     ها و آمريكايي  ه به سبك جديد توسط اروپائي     يادآوري دو نكته دربارة نخستين مدارسي ك      

هـاي دينـي در ايـران     كه مدارس اگر چه براي اقليت نخست، اين. ايران تأسيس شد، ضروري است   

.كردند تأسيس شده بود ولي از همان ابتدا تعدادي از كودكان مسلمان هم در آنجا تحصيل مي
8

 دوم، 

هاي خـود ادامـه دهنـد،         ند به مدت طوالني به فعاليت     تعداد انگشت شماري از اين مدارس توانست      

.هاي مذهبي، خود اقدام به تأسيس مدارس جديـد كردنـد            چنان كه پس از مشروطه، اقليت     
9

 ايـن   

  .اي نداشتند مدارس در آموزش عمومي دورة قاجار نقش برجسته

دارالفنـون،  . بانيِ اين مدارس دولت بـود     . بود» دولتي«هاي جديد، مدارس    گروه ديگر از مدرسه   
________________________________________________________________ 

1  perkins. 
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نخستين مدرسه به سبك جديد توسط دولت تأسيس شد و اين به معني آن بود كه براي نخـستين                   

.سابقه در تاريخ ايران بود بار دولت مسئوليت تعليم و تربيت را پذيرفته است و اين امري مهم و بي
1

 

هاي پاسداران آموزش سنتي بود،      اگر چه ناصرالدين شاه نگران مخالفت     
2

كبير بـه     د آن امير   با وجو  

رو، با هدف رفع حوائج نظامي و فني كشور و همچنين  ضرورت تأسيس اين مدرسه آگاه بود از اين

.تربيت كادر نظامي و اداري اقدام به تأسيس دارالفنون كرد         
3

آمـوزش  « هدف دارالفنون، گـسترش      

اطفال «منتشر شد از   روزنامة وقايع اتفاقيه  نبود چنان كه در همان فراخوان نخست كه در          » عمومي

.دعوت به عمل آمده بود    » و جوانان اشراف و اعيان    
4

ـيس دارالفنـون، مـدارس دولتـي              پـس از تأس

سپهساالر در ادامة راه اميركبير، مـدارس دولتـي ديگـري             خان  حسين  ميرزا. ديگري هم تأسيس شد   

 مـديريت آن    را صادر كرد كه   » مكتب مجاني «ق دستور تأسيس        . ه 1288او در سال    . تأسيس كرد 

.صـنيع الدولـه بـود       خان  برعهدة محمدحسن 
5

ق هـم مدرسـه جديـدي بـه نـام             .  ه 1291 در سـال     

.به دستور سپهساالر تأسيس شد    » اتاماژوري«
6

ق مدرسة مظفري در تبريز تأسيس        .  ه 1275 در سال    

شد،
7

مايوني مدرسه ه. رفت  كه البته پيشرفتي نداشت و جزئي از دستگاه تجمل وليعهد به شمار مي

.شد  ق تأسيس شد از ديگر مدارس دولتي محسوب مي          . ه 1300اصفهان كه در سال     
8

 تمام مـدارس    

اول، . دولتي كه پيش از تأسيس مدارس ملتي در اياالت داير شده بـود داراي دو ويژگـي مهـم بـود                    

 دوم، آموزش عمومي  . هدف مدارس دولتي، آموزش علوم نظامي و تربيت كادر نظامي و اداري بود            

هاي خصوصي تشكيل مي  خانه جايگاهي در اين مدارس نداشت و شاگردان آن را شاگردان مكتب    

  .با تأسيس مدارس ملّتي بود كه آموزش عمومي از حاشيه به متن آمد. دادند

 ها معارف خواهان جديد     گروه سوم از مدارس جديد، مدارس ملتي بود كه بانيان و مؤسسان آن            

 در صـدر  . زش عمومي و تغيير در نظام آموزشي قدم در اين راه گذاشتند           بودند كه با هدف ترويج آمو     

اي تبريزي كه نخستين      روحاني زاده . مؤسسان مدارس جديد ملّي، نام ميرزا حسن رشديه قرار دارد         
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.ق تأسيس كرد      .ه 1301مدرسه به سبك جديد را در ايروان و در سال           
1

 او نخستين دبستان جديد     

.تأسيس كرد» مدرسة رشديه«ق در محلة ششگالن تبريز با نام  . ه 1305را در ايران به سال 
2

 او در 

هاي مختلف تبريز و نيز يك مدرسه در    چندين مدرسه در محله   )ق  . ه 1305- 1315(مدت ده سال  

.هايي مواجه شد و تعطيل گرديد ها با مخالفت مشهد تأسيس كرد كه همة آن
3

  

فت و نخستين دبستان ملّتي تهران را با حمايت امين          الدوله به تهران ر     رشديه، در صدارت امين   

.الدوله تأسيس كرد  
4

مشهور شد، الگويي بود بـراي      » مدرسه رشديه « اين دبستان در پايتخت كه به        

ـتقرار مـشروطيت،       . ها نيز به تأسيس دبستان اقـدام كننـد          معارف خواهان جديد تا آن     پـس از اس

رفـت گـسترش نيافـت و ايـن           چنان كه انتظار مي   تأسيس مدارس جديد همچنان ادامه داشت اما        

به عنوان نمونه، در مناطقي كه انجمن . مسئله به اوضاع سياسي و اجتماعي هر منطقه بستگي داشت

كردند كه اين امر در ارزيـابي كـالن           هاي ايالتي، قدرتمند بودند اقدام به تأسيس مدارس جديد مي         

.»بزرگي بر مدارس بود   لطمه  «برخي از پيشگامان تأسيس مدارس جديد،       
5

ترين تـأثيري كـه        مهم 

جنبش مشروطه در امر آموزش داشت آن بود كه مقولة آموزش و تأسيس مـدارس جديـد، تـابع               

ق قانوني را به تصويب رسانيد  .  ه 1333به عنوان نمونه، مجلس شوراي ملّي در       . قواعد و قوانيني شد   

ها  د تا بخشي از مدارس جديد را در ايالتكر را مكلف مي» وزارت معارف و اوقاف«كه دولت و 

نقطه نظر اين بود كه اين اقدام دولت موجب تشويق و تحريص «هاي دولتي تأسيس كند، و  با هزينه

.»اهالي گشته، ملت نيز تأسي به اين امر مهم نمايد و افتتاح مدارس در اياالت مهمه شيوع يابد
6

البته  

لوم عالءالملك در دورة مظفرالدين شـاه نظـام نامـه اي    پيش از مشروطيت و در دوران وزارت ع  

دربارة وضعيت تحصيل شاگردان و قوانين مربوط به مكتب خانه هاي محلّات و كوچه ها در پنج 

در قبول شاگردان، در ترتيبات داخلي، در تحصيل شاگردان، تكاليف معلّمين و متعلّمين و در                 «فصل  

»اوضاع خارجي مكتب  
7

الزم بـه   . ترتيبات مكتب خانه ها در آن ذكر شده بود         تنظيم و جزئيات     
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ذكر است كه تأسيس و گسترش مدارس جديد چه قبل از جنبش مشروطه و چـه بعـد از آن بـا                      

ها مدارس جديـد    ها و واليت  در برخي ايالت  . اي مستقيم داشت    فرهنگ هر ايالت يا واليتي رابطه     

ـيس نخـستين مدرسـة          ولي در برخي ا   . بسيار زود گشوده شد و گسترش يافت       ز مناطق ديگـر تأس

در برخي از مناطق مانند سيـستان     . جديد در مقايسه با مورد مشابه بيش از چهل سال فاصله داشت           

.اي تأسيس نشد اساساً مدرسه
1

  

 در بخش نخست ذكر شد كه مسجد در نظام آموزشي سنتي بـه عنـوان فـضاي آموزشـي                    .دوم

 كه در نظام آموزشي ايران ايجاد شد، اين نقش مسجد با            با توجه به تغييراتي   . جايگاهي مهم داشت  

ـتن كـاركرد                   تغيير در نظام آموزشي، دستخوش دگرگوني گشت، اما اين تغيير به معناي از ميان رف

آموزشي مسجد نبود، بلكه مسجد با الگوي جديدي، كاركردهاي ديگري در عرصة آمـوزش بـر                

طلبيـد    اي مي   يس شد، فضاهاي آموزشي ويژه    مدارس جديدي كه در دورة قاجار تأس      . عهده گرفت 

رو اين نقش مـسجد بـه فـضاهاي آموزشـي             ها را نداشت، از اين      كه مسجد، ظرفيت تأمين آن فضا     

نخست، پس از تأسيس مدارس     . شد  اين واگذاريِ نقش از دو عامل مهم ناشي مي        . ديگر واگذار شد  

ديد قرار گرفت و مؤسـسان ايـن        جديد، فضاي آموزشي بيش از پيش مورد توجه بانيان مدارس ج          

به عنوان نمونه، يكي   . كردندمدارس فضاهاي آموزشي را يكي از اركان مهم نظام آموزشي تلقي مي           

شد، مربـوط      ايران در دورة قاجار وارد مي      -  دارالفنون - از انتقادهائي كه به نخستين مدرسة دولتي        

والحـسن بـزرگ اميـد، دربـارة فـضاي          اب. به كالبد فيزيكي مدرسه و شرايط حاكم بر آن فضا بود          

كنـد كـه در       اشاره مي » بصيرتي ميرزا رضا مهندس باشي      بي«آموزشي و كالبد فيزيكي دارالفنون به       

بصيرت بوده است زيرا در زمستان،        الحق در مهندسي بكلي بي    «ساختمان مدرسه مباشرت داشته و      

ها هم مستقيماً در هـواي آزاد  نجرة اطاقها بود و در و پ  هاي عريض، مانع نفوذ آفتاب در اطاق        ايوان

.»تفـاوت بـود     شد، با وجود آتش در بخاري، هواي اطاق با هواي آزاد بـي              باز مي 
2

 اهميـت فـضاي     

آموزشي و توجه به آن، در مدارس ملّي هم به ويژه پس از مشروطيت دو چندان شد، چون بانيان                   

زشي مناسب براي دانش آموزان قرار مدارس جديد يكي از اهداف خود را فراهم نمودن فضاي آمو

در فصل دوم نظام نامة مدرسه دربارة فضاي آموزشي مدرسـة           » سيروس«بانيان مدرسة   . داده بودند 

مدرسه در مكان مناسب و خـوش آب و هـواي شـهر             :  مادة چهارم  - فصل دوم   «: سيروس نوشتند 
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د و بناي اين عمارت، عالي و باش واقع شده و بالنسبه داراي لوازم حفظ الصحه و راحتي محصالن مي

.»مناسب مدرسه است به طوري كه داراي كمال شكوه و جمال و نزهت است       
1

 دوم، با تغيير نظام 

آمـوز مـي      هـاي مختلـف تحـصيلي دانـش         هاي مختلـف و دوره      آموزشي، مدارس جديد در رشته    

اش در مدرسـه بـه   پذيرفتند، از اين رو براي برقراري نظم و انضباط و نيز براي جلوگيري از اغتـش        

فضاهاي آموزشـي بيـشتري نيـاز بـود و همـين امـر سـبب شـد تـا سـاختن بناهـاي جديـد و يـا                         

زيـرا مـساجد بـه    . هاي بيشتر در دستور كار بانيان مدارس جديد قرار گيرد  هايي با اتاق    خانه  اجارة

ني بـود،   هاي علوم دي    ها كه فضاي بيشتري داشت، ولي منحصراً در اختيار طلبه            مدرسه - جز مسجد 

اي بزرگ بود كـه همـة         ها نداشت و اغلب محوطه      اي براي كالس    فضاهاي مجزا و تفكيك شده    

ولي در مدارس جديد با توجه به شيوة آموزش به          . دانش آموزان مجبور بودند در آنجا جمع شوند       

هـاي    هاي مختلف نياز بود كه مـسجد بـا توجـه بـه ويژگـي                فضاهاي جديد و بيشتري براي رشته     

به همين دليـل مـسجد نقـش پيـشين     . ، قادر به تأمين فضاهاي مورد نياز مدارس جديد نبود   كالبدي

. خود را در تأمين فضاهاي آموزشي مدارس جديد از دست داد و فضاهاي جديد جايگزين آن شد                

. معلم بود15 كالس و 12براي مثال، مدارسي در تهران وجود داشت كه داراي 
2

 اگر چه مسجد با 

جديد نقش پيشين خود را از دست داد، اما به مـوازات ايـن تغييـر نقـش، پديـدة                    تأسيس مدارس   

ديگري در فرآيند تأسيس مدارس جديد به وجود آمد كـه سـبب تـداوم نقـش مـسجد در نظـام                 

هاي عمومي در دورة بعد از تغييـر نظـام        خانه  اين پديده، تداوم كاركرد مكتب    . آموزشي جديد شد  

استمرار مدارس جديد همچنان بـه كـار خـود ادامـه داد و در ايـن                 آموزشي بود كه به دليل عدم       

  .ها، مسجد همچنان نقش پيشين خود را حفظ كرده بود خانه مكتب

ـيچ            ، مدارسي بود كه مسجد در آن        ها در ايران    مدارس فرنگي  ها به عنـوان فـضاي آموزشـي ه

 حـضور در امـاكن      هاي دينـي اجـازة      چون پيش از تأسيس مدارس جديد نيز اقليت       . نقشي نداشت 

ـتند         ـين شـرايطي كـه امكـان حـضور و بازديـد          . مقدس مسلمانان و به ويژه مسجد را نداش در چن

ها در مساجد وجود نداشت استفاده از مسجد به عنوان فـضاي آموزشـي                هاي ديني و فرنگي     اقليت

در . شـد   ر مي اي داي   هاي اجاره   رو مدارس فرنگي در خانه      از اين . براي مدارس فرنگي نيز منتفي بود     

نگـاهي بـه فـضاهاي آموزشـي مـدارس دولتـي از             . مدارس دولتي هم وضعيت بر همان منوال بود       
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دهد، كه به جز معدودي       دارالفنون تا مدارس دولتي كه در اواخر دورة قاجار تأسيس شد نشان مي            

شد، مانند مسجد سپهساالر كه واقـف آن           مدرسة وقفي كه تحت نظارت دولت اداره مي        - مسجد

واهانِ استفاده از آن به عنوان محل آموزش علوم جديد و نيز علوم ديني شده بود، مسجد در ايـن                خ

مـدارس ملّـي هـم فـضاهاي آموزشـي          . ها نقشي به عنوان فضاي آموزشي نداشت        گروه از مدرسه  

اي اعيان و بزرگان كه فضاهاي متعددي داشـت           هاي اجاره   اين مدارس يا در خانه    . جداگانه داشتند 

.شد   مي برپا
1

شد،هايِ شخصي برخي معلمان داير مي        يا در خانه   
2

شد   هاي مستقلي بنا مي      و يا مدرسه   

.ها بسيار اندك بود     كه صرفاً كاربري آموزشي داشت و البته تعداد آن        
3

 بنابراين مـسجد در تـأمين       

چون حتي در صـورت ناديـده       . فضاي آموزشي مدارس جديد نقشي نداشت و اين تمام ماجرا نبود          

ـيس        نگاشتن تداوم كاركرد مسجد به عنوان فضاي آموزشي در آموزش مدرسه          ا اي، كه پس از تأس

مدارس جديد همچنان داير بودند، آمارهـاي مـدارس جديـد در ايـاالت و واليـات حكايـت از                    

ها همچنان كاركرد خود را در نظـام آموزشـي جديـد     خانه دهد مكتب اي دارد كه نشان مي    مقوله

 اين يكي از همان كاركردهاي جديد مسجد پس از تغيير نظام آموزشـي بـود                حفظ كرده بودند و   

 كه البته بايـد بـا       - ذكر يك نمونه از آمارهاي مدارس جديد      . كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد       

طبق آمارها، شهر تهـران   . كند  ها به توضيح اين مطلب كمك مي       در ايالت  - احتياط آن را پذيرفت   

يران در دورة قاجار بيشترين سهم را از مدارس جديد به خود اختصاص داده       كه به عنوان پايتخت ا    

 در آنجا تأسـيس شـد تـا         -  دارالفنون - ق كه نخستين مدرسه به سبك جديد        .  ه1267بود، از سال    

 مدرسه اعم از مدارس دولتي، ملّي،       160ق كه سلسلة قاجار سقوط كرد، در مجموع         .ه 1344سال  

هاي ديني و مدارس عالي تخصصي در سه مقطع ابتدايي، متوسطه و              اقليتدخترانه، پسرانه، مدارس    

.عالي گشوده شد  
4

 هـزار   200 اگر اين تعداد مدرسه را با جمعيت تهران در همان زمان كه حدود               

نفر بوده است  
5

 هزار نفر بوده   30تهران كه در حدود     » واجب التعليم « و نيز با جمعيت كودكان       
6

 ،

اين .  نفر بوده باشد   187كه ميانگين تعداد دانش آموزان هر مدرسه بايد         كنيم    بسنجيم مالحظه مي  
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در حالي است كه طبق همان آمارها، تعداد دانش آموزان اين مدارس بسيار كمتر از آن تعداد بوده                  

است و مدارس بسيار اندكي وجود داشت كه تعداد دانش آموزان آن به ميانگين مورد نظر رسيده                 

باشد،
1

 ماه  40 دوام مدارس جديد را هم به آن اضافه كنيم كه به طور ميانگين فقط                 و اگر عمر و    

اند،  داير بوده 
2

 كودكاني كه در تهران در همان زمان در مدارس جديد           :مطرح است كه    اين پرسش  

رسد با تأسيس مدارس جديد اگر  به نظر مي. كردند، در كجا به تحصيل اشتغال داشتند؟ تحصيل نمي

هاي آموزشي به وجود آمد و گرايش مردم و كودكان به اين مـدارس بيـشتر                  وهچه تغييري در شي   

به دليـل   . هاي عمومي نبود    خانه  شد، ولي اين به مفهوم جايگزيني تام مدارس جديد به جاي مكتب           

اي از روحانيون و      هاي اليه   عدم استمرار و تداوم مدارس جديد كه به داليل مختلفي نظير مخالفت           

تر ها، اختالف مديران و معلّمان و مهمين منابع مالي مدارس، حمله قبايل در واليترجال، عدم تأم

هـاي عمـومي و مـساجد بـا تغييـر نظـام        خانه از همه، عدم استقبال مردم در برخي مناطق، مكتب     

- به عنوان مثال، در اهر يكي از واليت       . آموزشي همچنان نقش آموزشي خود را حفظ كرده بودند        

ت «و  » ترقّـي «، دو مدرسه به سبك جديـد بـه نـام            هاي آذربايجان  و  1297در سـال هـاي      »همـ 

ش داير شد ولي به دليل عدم استقبال اهالي منحل شد و آموزش كودكان در مساجد شـهر از       1300

.سر گرفته شد  
3

هـا در آنجـا       ق توسط فرنگي    . ه 1255 در تبريز كه نخستين مدرسه جديد در سال          

در . هاي متعددي به سـبك جديـد در آن تأسـيس گرديـد              ق كه مدرسه    . ه 1324داير شد، تا سال     

.»داشـت   آنها نيز رونقي نمي   «در آنجا وجود داشت كه      » دو يا سه دبستان   «آستانة مشروطيت تنها    
4

 

آمارهاي مدارس جديد و دانش آموزان شاغل بـه تحـصيل در آن مـدارس در شـهرهاي مختلـف                    

ـيچ وجـه              بيانگر آن است كه مدارس جديد به رغم گس         ـتند، بـه ه ترشي كه در دورة قاجـار داش

هـاي عمـومي و       نتوانستند تمام واجدين شرايط تحصيل را پوشش دهند، از ايـن رو مكتـب خانـه               

هـاي  طبق آمارهـا در سـال     . اي از كودكان را بر عهده داشتند        مساجد همچنان آموزش بخش عمده    

.  نفر بـوده اسـت     959/108ان  ، و عدة شاگرد   2336 شمسي عدة مدارس كلِّ كشور       1304- 1303

اگر اين تعداد مدرسه و دانش آموز را با تعداد كلِّ جمعيت ايران در همـان زمـان كـه درحـدود                      
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ميليون نفر بوده است،   12
1

شـود كـه مـدارس        بسنحيم، مشخص مـي   » واجب التّعليم « و نيز با افراد      

رسد  بنابراين، به نظر مي. تجديد آموزش درصد بسيار اندكي از دانش آموزان را بر عهده داشته اس

به رغم تأسيس مدارس جديد به دليل عدم استمرار اين مؤسسات آموزشي نوپـا، آمـوزش مكتـب                  

اي همچنان تا پايان دوره قاجار تداوم داشته است و اين به معناي تداوم نقش مسجد به عنوان                    خانه

 تنها نقـش مـسجد در دورة        اما، اين . باشد  فضاي آموزشي در دورة پس از تأسيس مدارس جديد مي         

پس از تغيير نظام آموزشي و تأسيس مدارس جديد نبود، بلكه در عرصة ديگري نيز مسجد، نقش                 

 .مهمي در نظام آموزشي بر عهده گرفت كه دومين كاركرد جديد آموزشي مسجد بود

اي هـ   گونه كه داراي موافقاني در رده        تغيير نظام آموزشي و تأسيس مدارس جديد، همان        .سوم

مختلف اجتماعي بود، مخالفاني نيز از قشرهاي مختلف اجتماعي داشت كه به داليل گونـاگون بـا                 

يكي از اين اقشار مخالف، روحانيوني بودند كه در قاعـدة هـرم   . كردند مدارس جديد مخالفت مي  

 هائي اندك مانند آقا نجفي اصفهاني، روحاني متنفذ دورة قاجـار          روحانيت حضور داشتند و نمونه    

بودند،كه تأسيس مدارس جديد و آموزش كودكان در آن مدارس را سبب انحراف فكـري آنـان                 

.دانستندمي
2

 البته روحانيون ديگري چون سيد محمد طباطبايي نيز بودند كه نه تنها مخـالف نظـام              

آموزشي سنتي نبود،  
3

را به  » اسالم«او مدرسه   . رفت   بلكه خود از بانيان مدارس جديد به شمار مي         

ق تأسيس كرد،    .  ه 1317ك جديد در سال     سب
4

ـيخ هـادي               و روحانيون روشـن ضـميري چـون ش

ترين حامي رشديه، از حاميـان جـدي          الدوله، مهم   خان امين   آبادي كه پس از مرگ ميرزا علي        نجم

.»سركشي و پشتيباني دبستان رشديه و نگهداري آن را به گردن گرفت«ميرزا حسن رشديه شد و 
5

 

هاي علوم ديني،     شدند به همراه طلبه   شناخته مي » مال«و  » آخوند«ون كه به عنوان     قشري از روحاني  

اي بود كه مستقيماً زنـدگي        تأسيس مدارس جديد مسئله   . نقشي موثر در نظام آموزشي سنتي داشتند      

،  هاي روحـانيون    ها بر خالف ساير اليه      آن. داد  اين قشر را تحت تأثير قرار مي      
6

 از نظـر اقتـصادي،      
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خانة خصوصي و عمومي بودند و با توجـه بـه ايـن كـه                 هاي شاگردان در مكتب     ه به شهريه  وابست

هاي نوين آموزشي مدارس جديد به آن متمايل          ها با مشاهدة شيوه     تعدادي از شاگردان مكتب خانه    

.شده بودند، عمالً بخشي از ممرِّ درآمد اين قشر مسدود شد         
1

هاي ديگري نيـز    اين روحانيون انگيزه

اي از آنان از نظرات ضد ديني در متون آموزشي جديد احـساس خطـر                 عده.  مخالفت داشتند  براي

كردند  مي
2

اي ديگر، مدارس جديد را تهديدي نـسبت بـه جايگـاه و نقـش خـود در نظـام                       و عده  

.دانستند  آموزشي مي 
3

هاي مذكور در مجموع، جرياني را به وجود آورد كه نهايتـاً               عوامل و انگيزه   

در چنين وضعيتي بود كه بانيان مدارس جديد براي مقابله با           . با مدارس جديد انجاميد   به مخالفت   

ها تا با اتكا به آن، بـه دفـاع از انـواع               مسجد ابزاري شد براي آن    . مخالفان از مسجد استفاده كردند    

شد،  هاي ضد ديني كه بر عليه خود و مدرسه شان وارد مي             اتهام
4

 ايـن كـاركرد جديـد       . برخيزنـد  

يعني سپر دفاعي بانيان مدارس ملّي در مقابل مخالفان مـدارس           : د در نظام آموزشي جديد بود     مسج

  .جديد

رسد، انتخاب مسجد به عنوان فضايِ آموزشيِ برخي مدارس جديد توسط بعضي از               به نظر مي  

 امـري   - هاي جديد در ايـران      رشديه بنيانگذار دبستان     دست كم ميرزا حسن    - بانيان مدارس جديد  

ميرزا حسن رشديه پيش از آن كه در ايران . ي و به دليل نبود فضاي آموزشي ديگر، نبوده است     اتفاق

او از . ق در شهر ايروان تأسيس كرد . ه 1301اش را در سال  اي تأسيس كند، نخستين مدرسه مدرسه

همان ابتدا كه تصميم گرفت مدارسي به سبك جديد تأسيس كند بـه فراسـت دريافتـه بـود كـه            

رو از ابتدا مصمم بود مدارس خود را در مـساجد تأسـيس كنـد تـا            از اين . اني خواهد داشت  مخالف

.به او وارد نشود و مؤثرترين اسبابها كه تكفير بود او را از پاي نيندازد» ديني تهمت بي«
5

 او در اولين 

 مثـل ديگـر     ]مدرسه ايروان - مسجد   [مدرسة طالب «اش را در ايروان در      گام قصد داشت مدرسه   

.تأسيس كند » پروغرام مخصوص «داران منتها با      مكتب
6

شان آن     علماي ايروان مانع شدند و استدالل      

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  
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.اجـازه شـرعي نيـست     » محـل «را در اين    » مكاتب و مدارس خارج از روية اسالم      «كه، تأسيس   
1

 

 1305در سـال    . اش را به روي مسلمان زادگان ايروان گـشود          اي اجاره كرد و مدرسه      رشديه خانه 

ـيش روي                . ق به تبريز آمد    . ه تجربة ايروان را پشت سر و شرايط حاكم بر نظام آموزشي ايران را پ

اش را در محلـة شـشگالن         باعث شد او نخـستين مدرسـه      » اقتضائات زمانه «در همان سال    . داشت

. داران قديم انجام داد   او اين كار را به شيوة مكتب      . تأسيس كند » مسجد مصباح الملك  «تبريز و در    

.»به شيوة آنان شاگردان را به روي زمين نشاند  «و  
2

 انتخاب مسجد كوي ششگالن به عنوان فـضاي  

هايي بود كه در ايروان با  توسط ميرزا حسن رشديه به دليل همان نگراني» مدرسه رشديه«آموزشي

 هـا را    اين دومين بار بود كه رشديه قصد داشت با استفاده از مسجد، حساسيت            . آن مواجه شده بود   

تر از يك سال به تحريـك   اما حريف زورمند بود و مدرسه در كم. اش كم كند  نسبت به مدرسه  

.پيشنماز كوي ششگالن تعطيل شد    
3

 رشديه از پاي ننشست و بعد از چندين بار تأسيس مدرسـه و              

يد اين بار كه مخالفان با تهد. ها بار ديگر به شيوة مقابلة نخستين با مخالفان مراجعه كرد تعطيلي آن

هايشان را براي مدرسة رشديه اجـاره دهنـد، از پـول فـروش                دادند تا خانه    اهالي تبريز اجازه نمي   

را كه روبروي دارالفنون تبريز و      » مسجد شيخ االسالم  «اي كه داشت با اجازة علماي نجف          مزرعه

 را در دان بازاريان و مردم رهگذر شده بود، تعمير كرد و براي هفتمين بـار مدرسـه رشـديه           مزبله

.آنجا تأسيس كرد  
4

خواست از تهمت تكفير      بود و رشديه با استفاده از آن مي       » وقفي« زمين مسجد    

در امان باشد  
5

هاي رشـديه دانـست     توان اين كاركرد مسجد را در نظام آموزشي جديد از ابداع            مي

ز حاج ميرزا علي معروف به حـاجي آخونـد، بـرادر نـاتني رشـديه، پـس ا                 . كه پيرواني هم يافت   

مـسجد  « را در    -  مدرسة رشد و قـدس     - اش  ق نخستين مدرسه    .  ه 1319بازگشت از قفقاز در سال      

اگر چه شيوة آموزشي حاجي آخوند جديد بـود، ولـي انتخـاب مـسجد               . تبريز داير كرد  » كلبعلي

حاجي آخوند با ايـن     . قابل تأمل است  » مكتب رشد و قدس   «كلبعلي به عنوان مدرسه آن هم با نام         

 .»وانست خود را از حمله مخالفان مصون دارد       ت«اقدام  
6

اش را     او حتي بعدها كه خواست مدرسـه       

________________________________________________________________ 
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.را براي مدرسه برگزيد   » مسجد مقصوديه «به مكان ديگري منتقل كند، اين بار        
1

 راهي كه ميـرزا     

حسن رشديه براي مقابله با مخالفان مدارس جديد گشود توسط برادرش ادامه يافت و نه تنهـا او                  

هاي مسجد را در نظام آموزشـي جديـد           بل مخالفان مصون داشت، بلكه يكي از ظرفيت       را در مقا  

  .نمايان ساخت

  گيرينتيجه

اي و نيز در مكتب       مسجد در نظام آموزشي سنتي ايران در دورة قاجار به ويژه در آموزش مدرسه             

نوان يكي از  نقش مهمي در يكي از اركان آن يعني فضاي آموزشي به ع-  ابتدايي- هاي عمومي  خانه

پس از تغيير نظام آموزشي و تأسيس مـدارس جديـد،           . هاي نظام آموزشي داشته است      زير ساخت 

نقش پيشين مسجد در تأمين فضاي آموزشي مـدارس محـدودتر شـد و ايـن كـاركرد مـسجد در                     

ـيس مـدارس      اين مهـم . مدارس جديد به فضاهاي آموزشي ديگري واگذار گرديد     تـرين تـأثير تأس

اما مسجد در دورة پس از تأسيس مدارس جديد اين بار به            . كرد آموزشي مسجد بود   جديد بر كار  

از يك سو به دليل عدم استمرار مدارس جديـد،          . آفريني كرد   شكل ديگري در نظام آموزشي، نقش     

هاي عمومي همچنان تداوم يافت و نقش مسجد هم به تبع ادامة آن استمرار پيدا كـرد؛       خانه  مكتب

اي بود تا خـود را از       جد توسط بانيان مدارس جديد در برابر مخالفان آن، وسيله         از سوي ديگر، مس   

نقش اخير مسجد در نظام آموزشي، محصول تغيير نظام آموزشي          . ديني مصون نگه دارند     تهمت بي 

  .و تأسيس مدارس جديد بود
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