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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
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نگاهی به پیشینۀ مدارس قدیمی و
مکتبخانههای مازندران در عصر قاجار
علی اکبر عنایتی

1

چکیده
تا پیش از تأســیس مدارس نوین ،مدارس و مکاتب از جمله نهادهای اصلی آموزشــی به شــمار میآمدند .مکتبخانه
برای تعالیم ابتدایی و مدارس به جهت آموزشهای عالی تأســیس شــده بودند .تعلیم و تربیت بر مبنای تعالیم دینی در
مــدارس و مکتبخانهها از ســدههای نخســت هجری تا تأســیس مدارس نوین در عصر قاجار ادامــه یافت .این پژوهش
بــا هدف بررســی وضعیــت مکتبخانهها و مدارس قدیمی مازندران در عصر قاجار انجام شــد .پرســش اصلی این بود که
مکتبخانههــا و مــدارس قدیمــی عصــر قاجار در مازنــدران از نظر کمی و کیفی چگونه بودهاســت؟ تأثیر تأســیس مدارس
نوین در وضعیت این مراکز آموزشی در اواخر دورۀ قاجار و اوائل دورۀ پهلوی چه بوده است؟ این تحقیق با شیوۀ تاریخی
و روش بهرهگیــری از منابــع کتابخان ـهای و ابــزار اســنادی انجام پذیرفت .نتایج بهدســت آمده در این تحقیق نشــان داد
کــه شــالودۀ تعالیــم در مکتبخانهها آموزش خواندن و نوشــتن ،مقدمــات آموزشهای دینی و اخالقی بــه همراه ادبیات
فارســی بوده اســت و همچنین در مدارس قدیم نیز مواد درســی براساس آموزههای دینی و تکمیل معلومات مرتبط با آن
بودهاست .اسناد و منابع نشان داد که مکان برپایی مکاتب بیشتر در مساجد ،تکایا ،امامزادهها و منازل معلمان مکاتب
بودهاســت و اعیان واشــراف نیزدر خانههای خود مکاتب را برای کودکان دایر میکردند .مکاتب به ســه شــکل دخترانه،
پســرانه و مختلط برگزار میشــد .هزینههای ادارۀ مکاتب با والدین شــاگردان بود .مدارس قدیم که نقش آموزش عالی را
داشتند نیز در مکانهای اوقافی تشکیل میشد و درهر شهر تعدادی از این مدارس وجود داشت البته مهمترین مدارس
در عتبات قرار داشــت .براســاس اســناد موجود و با مقایســۀ تطبیقی آمار و اطالعات میتوان گفت که پس از رواج مدارس
نویــن در مازنــدران ،اقبــال عمومــی مکتبخانههــا رو بــه کاهــش نهاد و تعداد شــاگردان بــه مراتب کمتــری در این مرا کز
تحت آموزش قرار گرفتند .مقایسه آمار احصائیه سالهای 1303تا 1306نشان داد که تعداد مکاتب ساری به میزان 43
درصدکاهش یافت و همچنین بر اساس این آمار در شهرتنکابن نیز حدود 40درصد از تعداد دانش آموزان کاسته شد.
واژگان کلیدی :قاجار ،مازندران ،مکتبخانه،مدارس قدیم

 -1دانش آموختۀ دکترای تاریخ ایران
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مقدمه
انسان از گذشتههای دور ،به اهمیت تعلیم و تربیت کودکان در زندگی
فــردی و اجتماع ـیاش پــی بــرد .از ای ـنرو در جوامــع مختلــف بهتدریــج
نهادهای آموزشــی شــکل گرفت و بــه امر تربیت پرداختنــد .در ایران نیز از
دورۀ باستان ،آموزشوپرورش مورد توجه قرار داشت و در اختیار روحانیان
دینــی زرتشــتی بــود .مــدارس و مراکز آموزشــی در کنــار معابد و آتشــکدهها
بنــا شــده بودنــد .پــس از ورود اســام بــه ایــران و فروپاشــی «شاهنشــاهی
ساســانیان» ،مراکز آموزشــی ضمن حفظ پیوند دیرینه با نهادهای دینی،
همچنــان فعالیــت خــود را در جامعه اســتمرار بخشــیدند .البته با اســامی
شــدن جامعــه ایرانــی ،در نهــاد آموزشــی نیــز دیــن اســام جایگزیــن دیــن
زرتشت شد.
نخســتین مراکز آموزشــی در اســام مســاجد بودند« .پیامبر اســام»(ص)
در مســجد پیام الهی را به مســلمانان میآموخت .مساجد یکی از مهمترین
مؤسســات علمــی بــود کــه در شــکوفایی فرهنــگ و تمــدن اســامی نقــش
بهســزایی ایفــا کــرد .حاکمــان ایرانی پس از اســام نیز به تربیــت همگانی و
آموزش عمومی توجه کردند و در تأسیس و گسترش مراکز آموزشی کوشیدند.
طاهریــان ،ســامانیان ،آلبویــه ،علویان تبرســتان و ســلجوقیان در این راه
تالش بیشتری از خود نشان دادند .این تالش تاریخی در رونق یافتن علم،
فرهنگ و زبان و ادب فارسی تأثیر فراوانی برجامعه ایرانی نهاد.
در ســدههای نخســتین هجــری ،نهادهــای متعــددی چــون :مســاجد،
مکتبخانهها ،مدارس ،کتابخانهها ،دبســتانها و دبیرســتانها ،خانههای
دانشــمندان و مجالس علما ،خانقاهها ،بیمارســتانها ،رصدخانهها ،رباطها
و صومع ههــا در فرآینــد تعلیــم و تربیت به ایفای نقــش میپرداختند .مدارس
و مکاتــب از جملــه نهادهای اصلی آموزشــی به شــمار میآمدنــد .مکتبخانه
برای تعالیم ابتدایی و مدارس به جهت آموزشهای عالی تأسیس شده بود.
تعلیم و تربیت بر مبنای تعالیم دینی در مدارس و مکتبخانهها از سدههای
نخست هجری تا تأسیس مدارس نوین در عصر قاجار ادامه یافت.
شکلگیری مکاتب و مدارس پس از اسالم
ُ
ازسدۀ دوم هجری نهاد آموزشی به نام مکتبخانه یا کتاب بهوجود آمد.
ایــن نام از کتابت( نگاشــتن) و تکتیب(نوشــت آموزی) برگرفته شدهاســت.
این نهاد بهتدریج در شــهرها و روســتاها گسترش یافت و کمتر آبادی بود که
فاقد مکتبخانه باشد(احمد 31 :1384 ،؛تکمیل همایون.)25 :1385 ،

مکتبخانههایــی کــه بــرای تعلیــم و تربیــت کــودکان برپــا میشــد بــه
دوگونــه بودنــد :یکــی مکتبخانههایــی کــه معلمان برپــا می کردنــد و پدران
بــا پرداخــت هزینــه آمــوزش ،فرزنــدان خــود را روانه آنجــا میکردنــد .دیگری
مکتبخانههــای وقفــی بــرای کــودکان یتیــم و بــی سرپرســت کــه توســط
حاکمــان ،امیــران و ثروتمنــدان دایــر میشــد(جماعه .)97 :1388 ،هدف از
تأســیس مکتبخان ههــا ،آمــوزش قرآن کریم ،دانســتن شــرعیات ،خواندن و
َ
نوشــتن بود(شبلی .)58 :1387،معلم یا ُمکتب عالوه بر آموزش قرائت قرآن
و حدیــث ،مقدمــات دســتور زبــان و خوانــدن و نوشــتن را به کــودکان آموزش
میدادند .معلمان برای کودکان مبتدی ،کتابهای کوچک و ساده انتخاب
میکردنــد تــا فهمشــان راحــت تــر باشــد(ذنون ثامــری .)39 :1394 ،مرحلــۀ
یشــد .کودکان از ســن پنج سالگی
آموزش ابتدایی کودکان با مکتب آغاز م 
بــه مدت شــش ســال به مکتــب میرفتند .در ســدههای نخســت هجری،
کــودکان طبقــات گونا گــون اجتمــاع ،در کنــار یکدیگــر آمــوزش میدیدنــد.
ثروتمنــدان و توانگــران نیز هزینه تحصیل فرزندان نیازمند و تهی دســت را
پرداخــت میکردند(احمد .)25 :1384،معلمان مکتب بر اســاس شــروطی
که فقهای عصر تعیین میکردند باید متأهل بوده تا نشانهای از نشانههای
کمال را دارا باشــند .همچنین میبایست دارای منشی نیکو و اخالق خوب
بــوده و بــا کــودکان مانند پدر و مــادری مهربان برخورد کــرده و با همۀ آنان
رفتاری یکســان داشته باشــند تا کودکان را به آراستگی و شایستگی تربیت
نمایند(جماعه .)105 -104 :1388،دبیرســتان از جمله نهادهای آموزشی
ایــران باســتان بــوده کــه پــس از اســام همچنــان در نواحــی شــرقی ایــران
برپــا بــود« .بیهقــی» در کتاب تاریخ خود بارها از دبیرســتان بــه عنوان نهاد
آموزشــی ابتدایی یاد کردهاســت .از ســدۀ ســوم هجری ،مدارس به عنوان
یــک نهادآموزشــی در جهــان اســام با انگیــزه و هــدف تعلیم علــوم دینی و
مذهبی تأسیس شدند(کسائی 288 :1383 ،و .)296
«ناصرکبیر»(اطــروش) ،حا کــم علــوی تبرســتان ،بــرای گســترش
مذهــب شــیعه ،در شــهر آمــل مدرســه و دارالکتاب(کتابخانــه) تأســیس
کرد(ابناســفندیار .)97/1 :1366 ،ایــن مدرســه بیــش از چهــل ســال آباد
و دایــر بود(آملــی .)110 :1348 ،در طــی ایــن ســالها «از اطــراف جهــان
بــرای اســتفاده پیــش او آمدندی و اقتبــاس فنون علوم کردنــدی از فقه و
احادیث و نظر و شــعر و ادب»(ابناســفندیار .)275/1 :1366،پس از وی،
«حســن بــن قاســم»(داعی صغیر) یکــی دیگــر از حاکمان علوی تبرســتان
نیز مدرس ـهای در شــهر آمل بنا نهاد(آملی .)112 :1348،در عصر ســامانی،
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مچــون نیشــابور
مــدارس متعــددی در شــهرهای خراســان و ماوراءالنهــر ه 
و بخــارا شــکل گرفت کــه محلی بــرای مجالــس درس عالمان و اســتادان
بود(ذنون ثامری.)55 :1394 ،
بــه همت «خواجــه نظام الملک توســی» وزیر بزرگ ســلجوقیان ،مدارس
نظامیــه در شــهرهایی چــون بغــداد ،بلــخ ،نیشــابور ،اصفهان ،بصــره ،مرو،
آمــل ،موصــل ،هــرات و تــوس بنیــاد نهــاده شــد .هــدف او از تأســیس ایــن
مــدارس گســترش فقــه شــافعی ،تقویــت و تحکیــم نهــاد مذهــب ســنت و
مبارزه با اســماعیلیان بود(کسائی73 :1363 ،ـ  69؛یوسفی.)189 :1389،
خواجــه نظــام الملــک بــرای اشــاعۀ فقــه شــافعی در ناحیــۀ شیعهنشــین
تبرســتان ،مدرس ـهای را در شــهرآمل برای عبدالواحد بن اســمعیل معروف
بــه «ابوالمحاســن رویانــی» فقیــه شــافعی برپــا کــرد« .ابناســفندیار» ایــن
فقیــه تبــری را امــام شــهید ،فخراالســام و شــافعی دوم خوانــده و ذکــر
میکنــد کــه مدرســه نظامیــه آمل تا ســدۀ هفتم هجــری همچنــان باقی و
آبــاد بودهاست(ابناســفندیار .)123/1 :1366،حملــۀ ویرانگــر مغــوالن در
اوائــل ســدۀ هفتم هجــری موجــب نابودی بســیاری از مســاجد ،مدارس،
کتابخانههــا و ســایر مراکز فرهنگــی بهویژه در نواحی شــرقی ایران گردید.
پــس از تشــکیل حکومــت ایلخانان و به دلیــل حضور وزیران دانشــمند در
دربــار آنــان ،برخــی از نهادهــای علمی و آموزشــی گذشــته ،تجدیــد حیات
یافتــه و منجــر بــه تأســیس نهادهــای آموزشــی جدیــدی چــون رصدخانه
مراغه و ربع رشیدی شد(کسائی.)531 :1383،
در عصرصفــوی و بــا رســمی شــدن مذهــب تشــیع ،علمــای شــیعه مورد
توجــه قــرار گرفتند؛ در نتیجــه مســاجد ،مکاتب و مدارس گســترش یافت
و تعــداد طــاب دینــی نیز فزونــی گرفت .ســیاحان اروپایــی از عالقهمندی
ایرانیــان بــه فرا گرفتن علوم یــاد کردهاند(راونــدی .)113 :1383،آموزش
مبانــی مذهــب تشــیع و ایجــاد محبــت بــه امامــان شــیعه و اهلالبیــت
پیامبــر(ص) ،اســاس کار مکاتــب و مدارس قرار گرفت .علوم دینی بیشــتر
مــورد توجــه قــرار گرفــت و علــوم طبیعــی ،ریاضــی ،حکمــت و ادبیــات کم
رنگ شــد(صدیق113 :1334،ـ  .)111در دورۀ «ســلطان محمد خدابنده»،
نخســتین گام برای ترویج علوم و فنون جدید برداشــته شــد .هنگامی که
«پرسیمون مورالس» کشیشی که زبان فارسی می دانست به عنوان سفیر
از ســوی نایب الســلطنه هند پرتغال به ایران آمد ،به گرمی مورد اســتقبال
قــرار گرفت .شــاه بــه او مأموریت داد تــا به فرزندش حمزه میــرزا ،ریاضی و
نجوم بیاموزاند(محبوبی اردکانی .)229/1 :1370،در دورههای افشــاریه
و زندیه به دلیل شورشها و جنگهای خارجی اوضاع سیاسی ،اجتماعی،
اقتصــادی و فرهنگــی ایران دچار آشــفتگی بســیار شــد .از تعــداد مکاتب و
مدارس کاسته شد اما اصول آموزش عصر صفوی همچنان تداوم داشت.
تنها در زمان آرامش نسبی حکومت کریم خان زند ،چند مسجد و مدرسه
ساخته شد(صدیق.)127 :1334،
آموزش سنتی در عصر قاجار
تعلیــم و تربیــت در عصر قاجار همچون دورههای پیــش در اختیار علما
و روحانیون قرار داشــت .مســاجد ،مکاتب و مدارس دینی مهمترین مراکز
آموزشــی کشور بودند .مساجد و منابر به عنوان مراکز مهم اجتماعی مردم
و کانــون ارشــاد اخالقــی و مذهبــی بودنــد .روحانیــون بــا وعظ در مســاجد
و تکایــا ،احــکام شــرعی و مبانــی مذهبــی و اخالقــی را بــه مــردم از کــودک

تــا کهنســال میآموختنــد .تدریــس در مکتبخانههــا و مــدارس دینــی نیز
بــر عهــده مالهــا و روحانیــون بــود .معموال بــزرگان و اعیــان فرزنــدان خود
را بــه مکتبخانههــای عمومــی نمیفرســتادند بلکــه از معلــم ســرخانه در
مکتبخانههــای خصوصی بهره میبردند(شــمیم .)355 :1389،تربیت
شــاهزادگان قاجاری از سه یا چهار ســالگی آغاز میشد ،آنان ابتدا خواندن
نمــاز و ســپس در هفت ســالگی عربی ،فارســی ،قرائت قــرآن کریم و اصول
و قواعــد مذهــب شــیعه را میآموختند(ملکــم .)814/2 :1380،اعیــان،
اشــراف و بزرگان قاجاری حضور فرزندان خود در مکتبخانههای عمومی
را شایســتۀ مقــام و طبقۀاجتماعــی خــود نمیدانســتند و معتقــد بودنــد
بــه تربیــت آنان آســیب خواهــد زد .از این رو اتاقــی از بخــش بیرونی خانه
وعمــارت خــود را برای آمــوزش فرزندان خود ،نزدیکان و بســتگان همردۀ
خــود اختصــاص میدادند(مســتوفی .)218/1 :1384،کــودکان در ایــن
مکتبخانههــا با آداب ســام گفتن ،آمدن و رفتن ،نشســتن و برخاســتن،
حروف و اعراب قرآن ،آداب روزه ،وضو و طهارت ،قرائت قرآن(عم جزء)،
اصــول و فــروع دیــن ،پیامبران اولوالعــزم و امامان و روزهای مذهبی آشــنا
میشــدند(اعتصامی .)207 :1375،معلمــان مکتبخانههــای خصوصی
نیــز از طــاب و مالهــا بودنــد کــه روزانــه چنــد ســاعتی را بــرای تدریــس به
خانــۀ بــزرگان میرفتنــد و یــا بیشــتر اوقــات در همــان مکتبخانــه زندگــی
میکردنــد« .عبــداهلل مســتوفی» دربــارۀ معلــم ســرخانه خود چنین نوشــته
اســت« :ایــن معلــم ماهی بیســت و پنج قــران مواجب میگرفــت .ا کثر هم
چــون خانــوادهاش در تهران نبــود ،در مکتبخانه منزل داشــت و برای او
شــام و نهــار از آشــپزخانه میدادنــد .یک نفــر نوکر هم مواظب آوردن شــام
و نهــار بــرای آخونــد و ُرفــت و روب مکتبخانــه بود»(مســتوفی:1384،
.)220/1در بیشــتر شــهرها و روســتاها مکتبخانههــای متعــددی دایــر
بــود .مکتبخانههــای عمومی برای کودکان کم ســن و ســال(بین 4تا)7
یشــد .اینگونــه مکاتــب توســط زن
معمــوال ب هصــورت مختلــط برگــزار م 
مســنی کــه آخوندباجــی ،مالباجی ،میرزاباجــی و یا شــاهباجی مینامیدند،
یشــد .او بــه کودکان ســورههای کوتاه قرآن از جزءســی(عم جزء)،
اداره م 
اخالق ،شرعیات و الفبا را آموزش میداد(رضوی زاده.)18 :1391،کودکان
پــس از طــی ایــن دوره از ســن هفت ســالگی بــه مکتبخانههــای عمومی
میرفتند .مکتبخانههای دخترانه و پســرانه از یکدیگر مجزا بود ،بیشــتر
مکتبخانهها به پسران اختصاص داشت و تعداد کمتری از آنها دراختیار
آموزش دختران بود(تکمیــل همایون .)27 :1385،محل مکتبخانه در
شــهرها و روســتاها در سرگذرها ،مســاجد ،مشــاهد وخانۀ مکتبداران دایر
میشد .در مکتبخانهها ،شاگردان از هر سن و سالی در کنار یکدیگر درس
میخواندند زیرا اساس کار آموزش بر مبنای فردی قرار داشته و با توجه به
اســتعداد و یادگیــری هر فــرد انجام میگرفت .مالی مکتــب ،به هر کودک
جداگانه درس میداد و روز بعد از آنها میپرسید .چنانچه شاگرد مطالب
را فراگرفتــه بــود درس جدیــدی را میآموخت(ســجادی.)147 :1391،
مکتبخانــه هــر روز در دو نوبــت از صبح تا نماز ظهر و عصــر و بعدازظهرها
تــا وقــت اذان مغرب دایر بود .هر صبح شــاگرد مکتب بــا خود تکه حصیر،
نمــد ،پوســت تخت و یا تشــکچهای برای نشســتن میآورد .شــاگردان به
صورت دایرهای در یک اتاق زیر نظر مال آموزش میدیدند .نظافت و تهیه
وســایل مورد نیاز مکتبخانه بر عهدۀ شــاگردان بود .شــاگردانی که وضع
مالــی خانوادهشــان ضعیــف بــود ،روزهــای جمعه ،پشــتهای هیــزم به نام
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«جمعه پشــته» تهیه کرده و به مکتبخانه میبردند(خداپرســت:1384،
 .)22معلــم مکتــب بــا ســلیقه یا دانــش خــود کتابهایی را بــرای تدریس
یکــرد .خوانــدن درس بــا صــدای بلنــد و بــه صــورت
کــودکان انتخــاب م 
یشــد .مالیــان مکاتــب عقیــده داشــتند در حالــت
همخوانــی انجــام م 
همخوانی کلمات به درستی تلفظمیشود و شاگردان تمرکز بیشتری پیدا
میکنند ،در نتیجه خواندن با صدای بلند و یک آهنگ منجر به یادگیری
بهتــر کودکان اســت .در این شــیوۀ یادگیری ،تنها حافظــه محوری دارای
اهمیــت بــود و تأ کیدی بــر فهمیــدن و اندیشــیدن وجود نداشــت(تکمیل
همایون .)26 :1385،شــاگردان مکتبخانه عــاوه بر قرائت قرآن کریم،
کتابهایی چون صد کلمه حضرت امیر(ع)به عربی و فارسی ،مثنوی نان
و حلوای شــیخ بهایی ،موش و گربه عبید زاکانی ،پندنامه عطار ،گلستان
سعدی ،دیوان حافظ ،قصه حسین کردشبستری ،نصاب ابونصر فراهی،
امثله و حلیه المتقین و  ...را میخواندند .همچنین خوش نویســی و خط
سیاق را میآموختند(اعتصامی .)210 :1375،کودکان پس از دو سه سال
تعلیم در مکتبخانهها ،خواندن کتابهای سطح باالتر و دشوارتر فارسی
و عربــی ماننــد :صــرف میــر شــریف جرجانــی ،مختصــر تلخیــص ســکاکی
و مقدمــه نحــو زمخشــری را شــروع میکردند(تکمیــل همایــون:1385،
 .)29عــاوه بــر آمــوزش دروس ،آداب و حکمــت عملی نیز بــه کودکان یاد
میدادند؛ «مثال میگویند :تعظیم والدین بکن ،به پیران معمر احترام بجا
آر ،گوش به نجوای مردم مده ،کاغذی که به دیگری نوشتهاند مخوان،
ّ
ســر مردم را ابراز نکن [و] در حضور تو اگر ظرفی شکســتند یا غیبت کردند،
بیاینــد و ماجرا را از تو جویا شــوند بگو مــن ندیدم و خبر ندارم .از این قبیل
چیزهــا هــر روزه ،دو فقــره یا ســه فقره تعلیــم اطفال میکننــد و ضبط آن را
میخوانند»(رضوی زاده.)25 :1391،
در هــر مکتبخانــه دروس در چهــار مقطــع آمــوزش داده میشــد)1 :
الفباخــوان یــا ابجــد خــوان )2 ،پنــج الحمــد خــوان یا عــم جزءخــوان)3 ،
بخــوان .قرآنخوانها و کتابخوانها در ابتدا درس
قرآنخــوان )4 ،کتا 

میگرفتند و مشغول خواندن میشدند ،اگر در جایی دچار مشکل میشدند
و نمیتوانســتند بخوانند به مال مراجعه میکردند .بیشــتر وقت مالها برای
یشــد زیرا این گروه با درس ناآشــنا
الفباخوانهــا یــا ابجدخوانها صرف م 
بودند(فوالدی .)9 :1391،مالی مکتب از میان شــاگردان ،بهترین آنها را
به عنوان خلیفه یا جانشــین خود انتخاب میکرد تا در کارهای آموزشــی و
تربیتی کمک کار او باشد(اعتصامی.)213 :1375 ،
جشــنبه برای تعلیم و تربیت به مکتبخانه
کودکان هر روز از شــنبه تا پن 
میرفتنــد .روزهــای پنــج شــنبه درسهــای خوانــده را پس میدادنــد ،ا گر
یشــدند .تنبیه در مکتبخانه
غلطی داشــتند توســط مال یا خلیفه تنبیه م 
بــرای ایجــاد ترس و وحشــت و فرمانبرداری شــاگردان بود و نیــز یک ابزار
آموزشــی بهشــمار میآمــد .زیــرا این عقیــده رایج بود کــه اســتفاده از تنبیه
موجب عدم فراموشــی دروس توســط شاگردان میشد .ا گر شاگردی کلمه
و حرکتی را فراموش میکرد مورد تنبیه قرار میگرفت تا پس از آن از یادش
نــرود و بر دروس خود مســلط گردد(رضــوی زاده .)23 :1391،جمعههای
هــر هفتــه مکتبخانهها تعطیل بودند .این روز به تفریح و بازی و نظافت
اختصاص داشــت .بچهها تنها میتوانستند به بازیهای مجاز بپردازند.
قمــار بــازی و قاپ بــازی از جمله بازیهــای ممنوع بود .ا گــر خلیفه به مال
گزارش میداد که یکی از شاگردان در روز جمعه بازیهای غیرمجاز انجام
داده ،آن شاگرد به دستور مال به فلک بسته میشد (فوالدی.)16 :1391،
بــه غیــر از روزهای جمعه ،دهۀ اول محرم ،دهــۀ آخر ماه صفر ،ماه مبارک
رمضــان و یــک هفتــه در عید نــوروز نیز جــزو روزهای تعطیــل مکتبخانه
ها به حســاب میآمد(اعتصامی .)258 :1375،در فصل تابســتان بیشــتر
مکتبخانهها تعطیل بودند .در نواحی که مردم به ییالق کوچ میکردند،
مکت ـبداران بــه همــراه آنــان کوچیــده و مکتــب را برپــا میســاختند .در
کوهســتانهای مازندران از جواهرده رامســر ،کالردشــت ،کجور ،الریجان،
بندپــی ،ســوادکوه و هزارجریــب اینگونــه مکاتــب در تابســتان دایــر
میشد(خداپرست 28 :1384 ،؛قلیپور و الهی.)13 :1393،
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مکتبخانههــا از نخســتین روز ورود کــودک تــا یادگیــری گام ب ـهگام
مطالب و سرانجام به پایان رساندن دوره ،آداب و رسوم ویژهای داشتند.
عبــداهلل مســتوفی دربارۀ نخســتین حضورش در مکتب چنین مینویســد:
«یــک روز ســاعت خــوش کردند و مــرا با یک کله قند نیــم منی و یک توپ
قدک برای آخوند به مکتب فرستادند»(مســتوفی .)218/1 :1384،هدیه
دادن در زمان اولین حضور در مکتبخانه در مازندران نیز رایج بود .برنج،
مــر غ و خــروس ،نــان و کلوچه ،حلوا و  ...رایج بود .مکتبدار از هر شــاگرد
در ابتدای ورود یک کیســه ذغال میگرفت .هر وقت شاگرد مطلب مهمی
را میآموخــت ،خانــوادۀ کودک به مال ولیمه و انعام م ـیداد .اگر کودک به
خوانــدن «قــل اعوذ» میرســید ،صد تا ِکل آغوز (صد دانــه گردو) و یا موقع
رســیدن بــه آیــه «اذا تالها»ِ ،تال (خــروس) هدیــه میدادند .وقتــی کودکی
بــه آیــه «عــم یتســالون» میرســید ،رســم بر ایــن بود کــه عم ـهاش برایش
هدیهای میگرفت .از رس ـمهای دیگر در مکتبخانههای مازندران ،رسم
«چاشت جوش » بود .برای اینکه مال متوجه نزدیکی ظهر شود ،شاگردان
درسهای خود را با صدای بلندتری میخواندند که به آن چاشــت جوش
میگفتند(قلیپور و الهی15 :1393،و 16و .)22
شاگردان پس از طی سالهای آموزش در مکتبخانه ،بر حسب استعداد
و میــزان عالقمنــدی بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه مــدارس دینــی میرفتنــد.
ایــن مــدارس در شــهرهای بــزرگ و کوچــک ایــران از محــل عوایــد اوقافی
تأســیس شــدهبود .مهمترین مدارس دینی در عتبات عالیات(عراق) قرار
داشــت ،اما در تهران ،اصفهان ،مشهد و قم نیز مدارس دینی بزرگی برقرار
بود(همان 25 :؛ رشدیه.)26 :1370 ،
«باالتــر از مکتب ،مدرســۀ ایرانی اســت کــه در آنجا معلومــات اندکی نیز
راجع به اشعار ملی و آشنایی با دستور زبان و کلماتی پر آب و تاب که باب

طبــع و خیال ایرانیان اســت فــرا میگیرند ...مطالعۀ متن و تفســیر قرآن و
تبحــری در ادب فارســی و تعلــق خاطر نســبت به بعــض اباطیل که تحت
عنــوان فلســفه در شــرق وانمودمیشــود و عالقه و اخالصــی در کار بحث و
جدل دانشــمندان از جملۀ دروس مدرســه اســت .در هر شــهر نســبتا معتبر
یــک یــا چند تــا از ایــن قبیــل مرا کــز هســت»(کرزن .)637 :1373،طالب
مــدارس دینی ،مقدمات علوم اســامی را با حفظ نمــودن نصاب الصبیان
و آموختن جامع المقدمات شــروع میکردند .ســپس سیوطی و حاشیۀ آن،
تبصره عالمه در فقه ،شرح نظام در صرف ،شرایع محقق ،مطول و کتاب
لمعه را آموزش میدیدند(قلیپور و الهی.)25 :1393،
مدارس قدیمی و مکتبخانههای آمل
پیش از تأســیس مدارس نوین به ســبک و ســیاق اروپایی در مازندران،
تعلیــم و تربیت به شــیوۀ ســنتی در مــدارس دینــی و مکتبخانهها جریان
داشــت .همانطور کــه پیشتر آمد در زمان حکومت علویان تبرســتان در
ســدۀ سوم و در زمان سلجوقیان مدارســی در آمل بنیاد نهاده شد.گفتهاند
در ســدۀ هفتــم هجــری و در زمــان حکومت«ملک تــاج الدولــه یزدگرد بن
شــهریار» ،آمل شهری آباد بود و مدارس متعددی داشت که هفتاد مدرس
در آن به طالبان علم و دین درس میگفتند(مرعشی.)119 :1345 ،
رابینو کنســول دولت بریتانیا در شــهر رشت در ســالهای  1288و 1289
هـ ـ .ش بــه مازندران مســافرت و از شــهر آمل دیدن کرد .او از مســجد جامع
آمل و مدرسه دینی در کنار آن نام میبرد« .مسجد جامع که از سبزه میدان
چندان دور نیســت ســاختمانی بســیار قدیمی است .ولی قســمت غربی آن
در اثر زلزله خراب شده بود و به سال(1225هجری) بوسیله آقا علی اشرف
مشــائی تعمیر یافته .متصل به مســجد مدرسهای ست که در مدخل آن دو
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ســنگ مرمر با فرمان شاه سلطان حسین نقش بر آن است»(رابینو:1383،
 .)72بهجز مســجدجامع آمل ،مسجد هاشمی نیز دارای سیزده حجره بود
کــه در آنهــا طالب علــوم دینی به تحصیل اشــتغال داشــتند(عالمه:1338،
 .)10در یکــی از حجرههای مســجد جامع حاج علــی کوچک ،حاج مال علی
پیشــنماز نائیجــی نــوری مکتبخان ـهای دایــر ســاخته و بیشــتر عمــر خــود
را صــرف تعلیــم و تربیــت در ایــن مدرســه کــرده بود(همــان .)8 :در ورقــۀ
احصائیه مدارس آمل به ســال  1306هـ ـ .ش ،نام مدارس دینی آمل بدین
شرح آمدهاست :مدرسه سبزه میدان ،مدرسه مسجد جامع ،مدرسه مسجد
هاشــمی ،مدرسه حاج علی کوچک ،مدرســه مسجد امام حسن عسگری و
مدرســه مســجد عبــاس .در مدارس دینی آمل در این ســال تعــداد  128نفر
شاگرد مشغول آموزش زیر نظر یازده نفر از استادان بودند.
همچنیــن در همیــن ورقه ،اســامی مکتبخانهها و ســال تأســیس آنها
بدیــن ترتیــب ذکــر شــده اســت :مکتــب میــرزا ابوالقاســم در  1300هـ .ش،
مکتــب میــرزا علــی در1300هـ ـ .ش و چهــار بــاب مکتــب دخترانــه کــه از
مؤسســان و تاریــخ تأســیس آنهــا اطالعــی موجــود نیســت .بــر اســاس این
ســند ،در مکتبخانههای پســرانۀآمل 30دانش آموز  5تا  14ساله مشغول
تحصیــل بودند کــه در هر مکتبخانه یک معلم مرد عهدهدار آموزش این
پســران بوده اســت .چهار نفــر معلم زن نیــز در چهار مکتبخانــه ،تعلیم و
تربیــت تعــداد 80نفــر دختر  5تا  12ســاله آملــی را بر عهده داشتند(ســاکما:
 10112ـ .)297
مدارس قدیمی و مکتبخانههای ساری
نخســتین مدرسه در شهرساری ازسوی اسپهبدان باوندی(حک-466
606هـ .ق) 2ســاخته شــد .این اســپهبدان بر تشــیع امامیه بودند و در مرکز

حکومتشــان شــهر ســاری ،مدرس ـهای برای گســترش تشــیع برپا کردند.
این مدرســه در محلۀ گاوپوســتی قرارداشت و به نام مدرسه «شاه غازی»
شهرت یافت(ابناسفندیار.)146/2 :1366،
در دورۀ صفویــه چنــد مدرســۀ علــوم دینــی در مازنــدران و در شــهرهای
بارفــروش و فر حآبــاد بنــا شــد .شــاه عبــاس اول چند ســال پس از اســتیالء
بــر مازنــدران ،در  1020هـ ـ .ق دســتور داد بهجــای بنــدر ماهیگیــری
طاهــان در ســاحل دریــای مازندران ،شــهری به نام فر حآباد ســاخته شــود
(اسکندربیگ .)850/2 :1382،این شهر مسجد جامعی داشت که محلی
برای علم آموزی طالب نیز بود(ستوده.)586/4 :1375 ،
در دورۀ قاجار نیز مدارس دینی دیگری در ســاری تأســیس شد .ملگونف
کــه در1860م از ایــن شــهر بازدیــد بــه عمــل آورده از مــدارس ســاری نــام
میبرد .چهارمســجد بهنامهــای :جامع ،مصطفی خان ،حاج درویش علی
و رضاخــان هریک دارای مدرســه دینی بودند و دو مدرســۀ مادرشــاهزاده و
سلیمان خان نیز اختصاص به تربیت طالب علوم دینی داشتند (ملگونف،
 208 :1376؛عزالدوله ـ ملگونف .)152 :1363 ،دیگر سیاحانی که در عصر
قاجار به ساری آمدند تعداد مدارس این شهر را پنج باب نوشتهاند(مکنزی،
 124 :1359؛میرزا ابراهیم 96 :1355 ،؛رابینو.)94 :1383،
شهرســاری در ســال1303هـ .ش دارای هفــت مدرســه دینــی بــا ســال
تأســیس بدیــن شــرح بــود :مدرســه قدیمــه ســلیمان خــان 1273هـــ .ق،
حــاج درویــش علی 1225هـ.ق ،حاج مصطفی خــان  1273هـ .ق ،امامیه
1256هـــ.ق ،نــواب علیــه 1226هـــ.ق ،رضاخــان 1284هـــ .ق و مــادر
شــاهزاده (ملــکآرا) 1230هـ.ق .تعداد  127طلبــه در این مدارس زیر نظر
 12اســتاد ،دروس علــوم دینــی را آموزش میدیدند(ســاکما20858:ـ297
و13726ـ.)297

 -2دولت باوندیان اسپهبدیه در مازندران ،همدوره با سجلوقیان و اوایل خوارزمشاهیان بوده است.
 -3شاه غازی ،لقب اسپهبد رستم بن علی نصرت الدوله(حک558-533هـ .ق)پنجمین پادشاه سلسله بوده است که به راهاندازی مدارس و کتابخانهها اهمیت بسیاری میداد.
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بــر اســاس ورقــۀ احصائیــه دربــارۀ مکاتــب ســاری ،در  18حــوت 1298
هـــ.ش تعــداد  47مکتبخانــه در ســاری دایــر بــوده اســت .از ایــن
تعــداد 13مکتبخانــه پســرانه بهنامهای :مکتــب میرزا علــی اصغرخان و
میرزامحمدعلــی واقــع در مســجدحاج مصطفــی خــان ،شــیخ علــی اکبر در
مدرســۀ شاه غازی ،شیخ غالمعلی ،آقا حسن ،آقا سیدمحمدباقر ،سیدرضا
و شریعت شمسزاده در مدرسه سلیمان خان ،سیدعبدالحسین در کوچه
نمدمال بازار مدرسه نواب علیه ،آقا شیخ محمد تقی در مدرسه رضاخان،
شــیخ محمــد در دروازه بارفــروش ،مال رقیه در ســبزه میدان ،شــیخ تقی در
چاله مســجد 7 ،مکتب دخترانه به نام های :مال خدیجه در محله قلیچ،
مــا کشــور در محلــه چاله مســجد ،ربابه در محلــه آبانبارنــو ،معصومه در
محلــه چاله باغ ،عیال ســید و دختر سیدموســی در محلــه امامزادهیحیی،
شــیخ علیجــان در محلــه امــامزاده عبــداهلل و  27مکتبخانــه مختلــط
بهنامهای :شیخ حسین ،مشهدی لیال و مال روشنک در محله قلیچ ،شیخ
ا کبــر در محلــه باقرآبــاد ،عالیــه ،مال کوکب ،زهرا ســلطان و عیال ســیدتقی
درمحلــه نعلبنــدان ،مــا صغری و مال کلثــوم در دروازه بارفــروش ،کربالیی
خانــم در شــاه غازی ،ســاره خاتــون و صدیقــه در محله آب انبارنو ،ســیده
صغــری در محلــه میرمشــهد ،ام لیــا در محله بهــرام اتر ،کربالیــی خانم و
حمیــده خانــم در محلــه همتآبــاد ،مالعظمــت در محلــه پیرتکیــه ،مــا
بارفروشــی در دروازه اســترآباد ،ســیده فاطمــه و شــهریه خانــم در محلــه
آبانبارنو ،مال فاطمه در محله میرســرروضه ،مال ســکینه ،کربالیی خانم،
مــا بلقیــس و معصومــه در محله اصفهانی و عیال ســید محســن در محله
چالهباغ به تعلیم و تربیت دختران و پســران ساروی اشتغال داشتهاند .در
این مکتبخانهها تعداد  338شــاگرد پســر از ســن  4تا  15ســالگی و 262
دختــر از ســن  5تــا  12ســالگی خوانــدن و نوشــتن میآموختنــد .از  47نفــر
معلــم مکتبخانههــا 15 ،نفــر مرد با میانگین ســنی  32ســال و  32نفر زن
با میانگین ســنی  31ســال بودند(همــان51084 :ـ .)297در ســند دیگری
از آمــار مدارس و مکاتب ســاری در آخر خرداد 1306هـ ـ .ش ،تعداد مکاتب
ساری به میزان  43درصد کاهش یافته و از  47مکتبخانه به  20مکتب
رســیده اســت .مکاتب پســرانه از  13مکتبخانــه به 9مکتــب ،دخترانه از
 7بــه  1مکتــب و مختلط از  27به  10مکتب کاهش یافتهاســت .این ســیر
نزولی در تعداد شاگردان نیز مشاهده میگردد .از  338شاگرد پسر در سال
1298هـ .ش به  288شــاگرد رســیده و تعداد دختران نیز کاهش شــدیدی
را نشان میدهد ،از  262شاگرد دختر به  76نفر رسیده است .دلیل عمدۀ
ایــن کاهــش میتوانــد گســترش مدارس جدید و اســتقبال بیشــتر مــردم از
اینگونه مدارس در ســاری باشــد .تا ســال  1304هـ .ش مکتبخانههای
زیــر در ســاری پابرجا بــود و به حیات آموزشــی خود ادامه مــی داد :مکاتب
پســرانه شــیخ غالمعلی در مدرســه ســلیمان خان ،میرزا محمدعلی و میرزا
علیاصغر خان در مســجد حاج مصطفی خان ،شــیخ تقی مقدس در چال
مســجد ،مســکین ســاروی در تکیه حاج حیدرعلی ،ســید عبدالحســین در
مدرســه نواب علیه ،آقا ســیدعلی و میرزا علی اکبر در مدرســه شــاه غازی و
ســید عبدالحسین در مدرسه حاج درویشعلی ،مکتب دخترانه زینب خانم
در چال مســجد و مکاتب مختلط ســکینه و کربالیی ربابه در میرسرروضه،
مال لیال و مال صدیقه در محله قلیچ ،سیدابراهیم در تکیه علی جان بیک،
مال سکینه در همت آباد ،مال صغری و مالمریم در امامزاده یحیی ،کربالیی
خانم و مال باجی در اصفهانی محله(همان13726 :ـ.)297

«احســان طبــری» در خاطــرات کودکــی خــود از رفتــن بــه مکتبخانــه
آقاســیدعبدالمجید در محلــه امــامزاده یحیــی ســاری ســخن میگویــد .او
بــه زیبایــی محیــط مکتبخانــه ،آموزشهای ســنتی خواندن و نوشــتن،
قرائت ســورههایی از قرآن ،حفظ نمودن بخشهایی از گلســتان سعدی،
تنبیههــای آنرا توصیــف نمــوده و بــه خوبــی وضعیــت آمــوزش ســنتی در
مکتبخانههــای آن روزگار را روشــن ســاخته اســت« .ســید عبدالمجیــد با
عمامه سیاه بزرگ و شل بسته ،چهره ناخوش و القید ،عبای تریاکی رنگ
خشــن پشــمی ،بر دشــکچهای فرسوده نشســته و مرا دســتور نشستن داد.
مکتــب حجــرهای بــود از حجرات مدرســه ،منتهی کمی بزرگ ،انباشــته از
کــودکان کاله نمــدی و قــدک به تن که چســتکهای چرمی گل آلودشــان
ســکوی جلــوی حجــره را پرکــرده بــود .در کنــار مکتــبدار ،خلیفــه و پســر
ارشــدش ســیدرحیم با صورت ســفید مات و پلک های کلفت ســرخ و لبان
قیطانی و قامت لندهور نشســته بود .ســیدرحیم قیافۀ عبوس و القید پدر
را بــا نوعــی عصبانیت آماده به اشــتعال همراه داشــت .او در غیبت پدرش
مکتب را با صالبتی صد چندان اداره میکرد و گویی خوش بود که مشتی
اطفال کچل و تراخمی و زردنبو و آبله رو و فقیر تحویل او شدهاند ،تا او آنها
را مانند میرغضب دستاقخانه شکنجه کند»(طبری 99 :1358،و .)100
مدارس قدیمی و مکتبخانههای بارفروش(بابل)
قدیمیتریــن مــدارس دینــی بارفــروش مدرســههای حــاج ابراهیــم و
حــاج کاظــم بیگ نام دارند که در ســال952هـ .ق ســاخته شدند(ســاکما:
20858ـ .)297ســتوده ســال بنــای مدرســه و مســجد کاظــم بیــگ
را1092هـ.ق ذکر کرده که توسط شخصی به نام حاج کاظم بیگ تأسیس
شدهاست(ســتوده .)223/4 :1375 ،عــاوه بــر ایــن دو مدرســه ،مدارس
دیگــری نیــز در عصــر صفویه در شــهر بارفروش تأســیس شــده کــه عبارتند
از :مدرســه روحیــه در 1025هـ ـ .ق ،مدرســه مال شــاه محمــد در1100هــ.ق،
قادریــه در 1100هـ ـ .ق و حــاج میرمحمــد بیــگ در 1145هـــ .ق ســاخته
شدند(ساکما20858 :ـ 297و 10112ـ .) 297در زمان سلطنت قاجارها نیز
هفت مدرســه دیگر به نامهای ،مدرســه صدراعظم در ســال 1204هـ .ق،
مدرسه عالمه در سال 1206هـ.ق ،میرزا زکی بهسال 1221هـ .ق ،حاج علی
اکبر در1270هـ.ق ،حاج ســید حســن در1300هـ .ق ،قهاریه در1300هـ.ق و
مدرسه گلشن در 1304هـ .ق تأسیس شد(همان20858 :ـ.)297
مدرســه صدراعظــم بارفــروش بــه دســت میــرزا شــفیع مازندرانــی ،صدر
اعظم فتحعلیشــاه قاجار ســاخته شده اســت .بر خالف سند فوق که تاریخ
ساخت این مدرسه را در 1204هـ .ق ذکر کرده ،مدرسه به سال 1217هــ.ق
تأســیس شدهاســت .محمــد صــادق ناطــق اصفهانــی قطعــه شــعری دارد
کــه مــاده تاریــخ این مدرســه را 1217هـ ـ .ق اعــام میکند(نیاکــی:1379 ،
 .)490ناصرالدیــن شــاه در روزنامــه ســفر مازنــدران از مدرســه صــدر یــاد
کــرده اســت« :مدرســه[ای] به نظر آمد بســیار عالــی از بناهای میرزا شــفیع
صدراعظــم خاقان مرحوم .مدرس ـ ه آباد ،دایر ،طلبه نشــین ،درخت نارنج
بسیارداشت»(ناصرالدین شــاه و اعتمادالسلطنه .)176 :1389 ،ملگونف
در ســال 1860م از بارفــروش دیــدن کــرده ،او تعــداد مــدارس ایــن شــهر را
بیست باب برآورد کرده و نوشته است« :مدارس و مکتبخانهها را بیست
در تخمیــن میزنند و آنها را بهنام مســجد یا امــامزادهای میخوانند که در
آن قرار دارد»(ملگونف .)221 :1376 ،از جمله این مســاجد را نام میبرد:
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مســجد جمعه ،مســجد میرزا بابا ،مســجد اجــاق بند ،مســجد زرگر محله،
مســجد صدر ،مســجد چاله ،مسجد رحیمیه ،مســجد میرزا شفیع ،مسجد
هادی ،مسجد نقیب کال ،مسجد مراد بیک و مسجدکاظم بیک(همان).
ایــن در حالی اســت که مکنــزی که همان ســالها به بارفروش ســفر کرده
تعداد مدارس شــهر را شــش باب گفته اســت(مکنزی .)83 :1359 ،میرزا
ابراهیــم نیــز در عصــر ناصــری بارفــروش را دیــده و تعــداد مدارس را شــش
باب نوشــته اســت(میرزا ابراهیم .)118 :1355 ،رابینو در اواخر دوره قاجار
جمعیــت بارفــروش را  9122خانــوار و  25هــزار نفــر بــرآورد کــرده و تعــداد
مدارس را هشت باب نوشتهاست(رابینو.)83 :1383 ،
از دیگــر مــدارس بارفروش در عصــر قاجار میتوان از شــریفیه ،باقرناظر،
سقاباشــی ،تکیــه عبدالحســین خانــی مقریــکال ،آســتانه ،مســجدجامع و
مســجدمحدثین یاد کرد(شــکری فومشــی 298 :1379،؛قلیپور گودرزی
و الهی30 :1393 ،ـ .)26مدرســه شــریفیه در سال 1235هـ .ق توسط یکی
از بزرگان مازندران و به خاطر ارادت به محمدبن شریفبن مال حسن علی
آملی ملقب به شــریفالعلما ســاخته شد(شــکری فومشــی.)298 :1379 ،
مدرســه باقرناظــر کــه بــه مدرســه قاضی معــروف بــوده در محله ســرحمام
بارفروش قرار داشتهاست(ستوده.)231/4 :1375،
در مساجد ،تکایا و سایر مکانها مکتبخانههایی در شهربارفروش برپا
بود .از جمله در مســجد زکی خان ،سیدحســن ،کاظم بیگ ،شــاه محمد،
گلشــن و حــاج ابراهیــم مهمترین مکتبخانههای شــهر دایر بود(شــکری
فومشی.)299 :1379،
یهودیان بارفروش از اقلیتهای دینی ساکن این شهر بودهاند .جمعیت
آنها در اواسط دورۀ قاجار 50خانوار ولی در اواخر این عصر 740نفر تخمین
زدهاند(عزالدوله ـ ملکونف157 :1363 ،؛رابینو .)83 :1383،یهودیان در

بارفروش ،مکتبخانه ،کتابخانه ،توراتخانه و کنیسه دایر کرده بودند
و در مکتبخانه به فرزندان خود زبان عبری میآموختند(مکنزی:1359،
 83؛میرزا ابراهیم 118 :1355،؛ملگونف.)220 :1376،
بــر اســاس ورقــۀ احصاییــه مــدارس بارفــروش در خــرداد 1306هـــ .ش،
بیســت و یــک مکتبخانــه در ایــن شــهر بــه فعالیــت اشــتغال داشــتندکه
همگــی در دورۀ قاجــار تأســیس شــده بودنــد .از این تعداد ،هشــت مکتب
پســرانه ،دوازده مکتب دخترانه و یک مکتب خاص کلیمیان بودهاســت.
در مکتــب کلیمیــان  48شــاگرد  5تــا  16ســاله تحت آموزش قرار داشــتند.
مکاتــب پســرانۀ بارفروش  301شــاگرد  5تا  18ســاله و در مکتبخانههای
دخترانه 308 ،شــاگرد  5تا  16ســال مشــغول فراگرفتن خواندن و نوشــتن
بودند(ساکما10112:ـ.)297
مدارس قدیمی و مکتبخانههای اشرف(بهشهر)
شــهر اشــرف در زمان پادشــاهی شــاه عباس اول ســاخته شــد .سیاحانی
کــه در عصــر قاجــار از این شــهر دیــدن کردهاند از تعــدادی مدرســه دینی و
مکتبخانــه نــام بردهانــد .مکنــزی و میــرزا ابراهیم تعداد مــدارس قدیمی
اشرف را چهار باب نوشتهاند(مکنزی 139 :1359 ،؛میرزا ابراهیم:1355 ،
 .)81ملگونــف از مســاجد و مــدارس شــهر اشــرف بدین شــرح نــام میبرد:
مســجد و مدرســه محمــد ناصــر خان ،مســجد و مدرســه باشــی ،مســجد و
مدرسه میرزا مهدی اشرفی و مدرسه مالصفرعلی که در میان مدارس شهر
شهرت دارد (ملگونف 196 :1376،؛عزالدوله ـ ملگونف.)146 :1363،
بنابر ســندی متعلق به 13حوت ســال 1298هـ .ش ،سه مکتبخانه در
شــهر اشــرف دایر بوده اســت .گویا دو مکتب به آموزش پســران اختصاص
داشته و یک مکتب مختلط بوده است .در این سه مکتبخانه تعداد 34
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شــاگرد( 19پســر و 15دختر)  6تا  14ساله به تحصیل اشتغال داشتند .این
مکتبخانهها به نام معلمانش شــهرت داشــت و عبــارت بودند از :مکتب
کربالیی شیخ فضل اهلل ،مکتب میرزا بابا و مکتب لیال ضعیفه .معلمان در
مکتبخانهها بیشــتر قرآن و عم جز را به شــاگردان میآموختند .میرزا بابا
عالوه بر آموزش قرآن و شرعیات ،کتاب مصیبتنامه را نیز به شاگردانش
میآموخــت .در این ســند ذکری از مکان و محــل برپایی مکتبخانههای
اشــرف نیامده ولی میتوان حدس زد که مکاتب پســرانه در مدارس دینی
شهر برگزار میشده است(ساکما51084 :ـ.)297
مدارس قدیمی و مکتبخانههای محال ثالث تنکابن
در محــال ثــاث تنکابــن و بخش غربی مازندران ســه مدرســه دینی در
اواخر عصر قاجار فعالیت داشتهاســت .از پیشــینۀ مدارس و مکاتب پیش
از عصر قاجار در این ناحیه اطالعی در دســت نیســت .در اســناد موجود از
چهار مدرســه دینی ســخت سر(رامســر) ،لرزبــن ،نارنج بن و ســلیمان آباد
ذکر شدهاســت .از ســال تأســیس این مــدارس اطالعی وجود نــدارد اما به
احتمــال فــراوان ایــن مدارس در عصر قاجار تأســیس شــده بودند(همان:
11728ـ 297و 10112ـ .)297در ســلیمان آباد(کالم ور یا کالم بر)گلیجان،
مســجد بزرگی با حجرههای متعدد وجود داشــت که طالب علوم دینی در
آن مســتقر بودند .معلم این مدرســه شــخصی به نام میرزامحمد مجتهد
تنکابنــی فرزند میرزا ســلیمان بود .ایــن مدرســه دارای کتابخانه خوبی
برای اســتفاده شاگردان تأسیس شــده بود(مشایخی .)534 :1380،گویا
یک مدرســه دینی در مرزدشــت خرم آباد قرار داشته که طالب علوم دینی
زیر نظر حاج شــیخ فضل اهلل مشــایخی به تحصیل مشغول بودند ،از این

مدرســه نامــی در اســناد نیامدهاســت(همان) .بــر اســاس ورقــۀ احصائیــه
مــدارس تنکابــن در ســال  1304هـ .ش در ایــن مدارس تعداد  62شــاگرد
و  9معلــم بــه تحصیــل و تدریس علوم دینی اشــتغال داشــتند .این تعداد
در  1306هـــ .ش کاهــش یافــت و بــه  25طلبــه و  5معلــم رسید(ســاکما:
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11728ـ 297و 10112ـ .)297بــرای تعلیــم و تربیــت کــودکان و نوجوانان
محــال ثــاث تنکابــن ،مکتبخانههــای متعــددی در شــهرها و روســتاها
تأســیس شــده بــود .یکــی از بهتریــن آنهــا مکتبخانــهای در خــرم آبــاد
دارالحکومه تنکابن قرار داشــت .محل این مکتبخانه در ســاختمان دو
طبقــه دیوانخانــه جنب مســجد جامع واقع بــود .ایــن مکتبخانه را دو
نفــر معلم بــه نامهــای آقامیرزامهدی مرجانی و آقاشــیخ مهــدی طالقانی
اداره میکردنــد (عالمــه .)276 :1377،در خرم آبــاد مکتبخانه دیگری
در خانه نصرت نظام دایر بود .معلمان این مکتبخانه دو نفر بهنامهای
میرزایحیــی و محمدهاشــم میــرزا بودند که از تهران بــرای تعلیم و تربیت
بــه ایــن ناحیه آمده بودنــد (میاری .)18 :1391،در روســتای شهســوار در
نزدیکــی بــازار روز ،مکتبخانــهای در ســال 1304هـــ .ش تأســیس شــده
بــود کــه مکتــبدار آن خانمی بــود که فقط قــرآن درس مــیداد« .بعضی
نقــل میکننــد کــه وی جهــت ایجــاد رعــب و تــرس در دانش آمــوزان ،به
چشــمان خــود ســرمۀ فــراوان می کشــید تا بچــه ها بترســند و قــرآن را یاد
بگیرند»(همان.)69 :
قدیمیتریــن مکتبخانــه سختســر را شــخصی بــه نــام مــا محمــد
اشکواری علیمرادی در سال 1298هـ .ش تأسیس کرد(خداپرست:1384،
 .)38در اواخر قرن ســیزدهم هجری مکتبخانههای متعددی در ناحیه

81

تنکابن در روستاهای بامسی ،جواهرده ،دارالعلم نارنج بن ،آخوند محله،
چورسر(چیرســر) ،گلیجان(میــاری 18 :1391،و  ،)19مــرز دشــت ،بلــده،
میانکومحلــه ،عبــاس آباد ،نشــتا ،شهســوار ،ســیاورز ،ســخت ســر ،لرزبن،
میرشــمس الدیــن ،ســلیمان آبــاد و دیگــر روســتاها تأســیس شد(ســاکما:
10112ـ 297و 11728ـ  .)297بر اساس ورقۀ احصائیه مدارس محال ثالث
تنکابن در سال  1304هـ .ش تعداد  588شاگرد پسر تحت تعلیم و تربیت
 25معلــم در مکتبخانههــا قــرار داشــتند .آمــار شــاگردان مکتبخانهها و
معلمان در سال  1306هـ .ش به  339شاگرد و  19معلم رسید .این کاهش
نشــانۀ رشــد و گســترش مدارس جدید در این ناحیه در اواخر عصر قاجار و
اوائل پهلوی است(همان).
آمــار موجــود در جــدول بــا توجــه ورق ههــای احصائیــه مــدارس قدیمــی
و مکتبخان ههــای شــهرهای مختلــف مازنــدران متعلــق بــه ســالهای
 1304 ،1303،1298و 1306هـ ـ .ش اســتخراج شدهاســت .بــه دلیــل عــدم
وجــود آمــار شــاگردان و معلمــان مدارس دینی شــهرهای بارفروش و اشــرف
در ورقههــای احصائیــه ،در جدول فوق عددی درج نشدهاســت .همچنین
یکــی از مکتبخان ههــای بارفــروش بــه یهودیان این شــهر تعلق داشــته که
 48شــاگرد در آن تحت تعلیم و تربیت بودند .نوع جنســیت شــاگردان این
مکتبخانــه در ورقــۀ احصائیه نامشــخص بــود از اضافه نمــودن آمار آن به
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آمــار شــاگردان مکتبخانههــای بارفروش خودداری شــد ،تنها در ســرجمع
تعداد مکتبخانههای این شهر مکتب کلیمیان لحاظ شده است.
نتیجهگیری
تعلیــم و تربیــت در عصر قاجار همچون دورههای پیــش در اختیار علما
و روحانیون قرار داشــت .مســاجد ،مکاتب و مدارس دینی مهمترین مراکز
آموزشــی کشــور بودنــد .تدریــس در مکتبخانههــا و مــدارس دینــی نیــز بر
عهــده مالهــا و روحانیــون بــود .شــالودۀ تعالیــم در مکتبخانههــا آموزش
خواندن و نوشتن ،مقدمات آموزشهای دینی و اخالقی به همراه ادبیات
فارســی بوده اســت و همچنین در مدارس قدیم نیز مواد درســی بر اســاس
آموزههای دینی و تکمیل معلومات مرتبط با آن بودهاست .اسناد و منابع
نشان میدهد که مکان برپایی مکاتب بیشتر در مساجد ،تکایا ،امامزادهها
و منازل معلمان مکاتب بودهاســت و اعیان و اشراف نیزدر خانههای خود
مکاتــب را بــرای کــودکان دایــر میکردند .مکاتب به ســه شــکل دخترانه،
پسرانه و مختلط بود .که معموال در مکاتب مختلط به کودکان 4تا7سال
یشــد .هزینههــای ادارۀ مکاتــب با والدین شــاگردان بود.
آمــوزش داده م 
بیشــتر مکتبخانهها به پســران اختصاص داشــت و تعداد کمتــری از آنها
دراختیــار آمــوزش دختــران بود .شــاگردانی کــه دورۀ مکتب را بــا موفقیت
طــی میکردنــد برحســب عالقه و اســتعداد جذب مدارس قدیم میشــدند.
مــدارس قدیم که نقش آموزش عالی را داشــتند نیــز در مکانهای اوقافی
یشــد و درهــر شــهر تعــدادی از ایــن مــدارس وجــود
و عوائــد آن تشــکیل م 
داشــت .البتــه مهمتریــن مــدارس قدیــم در عتبــات عالیات و در ســطحی
پایینتــر درشــهرهای تهــران ،اصفهان ،مشــهد و قم قرار داشــت .در اواخر

دورۀ قاجــار در مازندران بر اســاس اســناد و مدارک موجود به ترتیب :شــهر
آمل  6مکتبخانه با110شــاگرد ،شهرساری 47مکتبخانه با 600شاگرد،
شــهربارفروش(بابل)21مکتبخانه بــا  609شــاگرد ،شهراشرف(بهشــهر)
3مکتبخانه با  34شاگرد و تنکابن 25مکتبخانه با 558شاگرد فعالیت
میکردنــد .در زمینــۀ مدارس قدیم نیز شــهرآمل  6مدرســه با 128شــاگرد،
شهرســاری 7مدرســه بــا 127شــاگرد ،شــهرهای بارفــروش بــا 20مدرســه و
شهراشــرف بــا 4مدرســه تعــداد شــاگردان در آن معلــوم نیســت و تنکابــن
4مدرســه بــا 62شــاگرد فعالیــت میکردنــد .براســاس اســناد موجــود و بــا
مقایســۀ تطبیقــی آمــار و اطالعــات میتوان گفــت که پــس از رواج مدارس
نویــن در مازنــدران ،اقبــال عمومــی مکتبخانههــا رو بــه کاهــش نهــاد و
تعداد شــاگردان به مراتب کمتری در این مراکز تحت آموزش قرار گرفتند.
چنانچه مقایسه آمار احصائیه سالهای 1303تا 1306نشان میدهد که
تعداد مکاتب ســاری به میزان  43درصدکاهش یافت و از 47مکتبخانه
به 20مکتب رســیده است .مکاتب پســرانه از  13مکتبخانه به 9مکتب،
دخترانه از  7به  1مکتب و مختلط از  27به 10مکتب کاهش یافتهاســت.
ایــن ســیر نزولــی در تعداد شــاگردان نیز مشــاهده میگردد .از  338شــاگرد
پسر در سال 1298هـ .ش به  288شاگرد رسید و تعداد دختران نیز کاهش
شــدیدی را نشــان میدهد ،از  262شــاگرد دختر به  76نفر رســیده اســت.
دلیل عمدۀ این کاهش میتواند گسترش مدارس جدید و استقبال بیشتر
مــردم از اینگونــه مــدارس در ســاری باشــد .بــا بررســی همین آمار در شــهر
تنکابن درمییابیم که در این شهر نیز آمار تعداد شاگردان به میزان حدود
40درصد کاهش داشتهاست.
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