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اشاره
در دوره ي  ايـران  آموزش و پـرورش  تاريـخ 
باسـتان، مو ضوعـي بود كه در شـماره ي قبل به 
توضيح آن نشستيم. اما در دوره ي ايران اسالمي، 
نظام آموزش و پرورش كشور ما تغييرات زيادي به 
خـود ديد. از جمله اين كه مكتب و مكتب خانه، به 
عنوان نخسـتين محل آموزش و تربيت در ايران 

پا گرفت. 

مسجد، محور آموزش و پرورش
ــه تعليم و تربيت در آن  ــالم به ايران، دو گون با ورود اس
ــت: يكي مخصوص كساني كه به  واحد در ايران رواج داش
دين نياكان خود باقي مانده بودند و نوع دوم براي كساني كه 
به اسالم گرويده بودند. براي خواندن قرآن، به تدريج عده اي 
ــفاهي بود و  الفباي عربي آموختند، ولي تعليم اصول دين ش
ــاجدي كه كم كم در بعضي از شهرها برپا مي گشت،  در مس
انجام مي يافت. براي توده ي مردم، به طور كلي وسايل تعليم 
خواندن و نوشتن فراهم نبود، ولي اصول و فروع دين و اخبار 
ــهرهايي كه مسجد داشت، به طور شفاهي  و احاديث، در ش
ــد. با ورود الفباي عربي به ايران و تعليم قرائت  بيان مي ش

ــي كم كم در زبان پهلوي   ــرآن كريم، پاره اي از لغات عرب ق
ــالم،  ــي) راه يافت. اولين مكان تعليم وتربيت در اس (فارس
مسجد و محور اين آموزش و پرورش قرآن كريم بود. مساجد 
ايران همانند مساجد تمام ممالك اسالمي، هم محل عبادت 
و پرستشگاه مسلمين به شمار مي رفتند و هم به عنوان مركز 

علمي ـ   آموزشي مورد استفاده قرار مي گرفتند.
اين اوضاع و شرايط، از همان ابتداي اسالم در ايران نيز 
مشهود است، با اين تفاوت كه در ايران، مراكز تعليم وتربيت 

زودتر و سريع تر از ساير بالد اسالم از مساجد جدا گشت.

مكتب خانه ها
اهميت بسياري كه دين اسالم براي علم و علم آموزي 
قائل است، عامل توسعه و رشد مراكز آموزش و مكتب خانه ها 
شد. از همان قرون اوليه ي هجري، مسجد محل پرورش و 
خاستگاه تفكرات بزرگي شد كه در قرون بعد، علوم اسالمي 
را شكل داد و به اوج رساند. جويندگان دانش از نقاط ديگر  
به مساجد كشيده شدند و به تدريج در حجره ها سكنا گزيدند. 
ــت نيازهاي آموزشي را برآورد.  ــجد ديگر نمي توانس لذا مس
وقتي تعداد كودكان تحت تعليم بيش از پيش افزايش يافت، 
ــدا و در محل ها و  ــجد ج آموزش كودكان به تدريج از مس
گذرهاي دورتر تشكيل و در مكتب خانه ها متمركز شد. به هر 
صورت، علت جدايي مكتب از مسجد را كثرت دانش آموزان 
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ــط  ــب و نيز عدم رعايت طهارت توس و كمبود محل مناس
كودكان ذكر كرده اند. هدف اصلي و دائمي مكتب، آموزش 
ــنا كردن آن ها با اصول و  ــتن به مردم، و آش خواندن و نوش
قواعد ديني بود. افزودن بر آن، دانش آموز در كنار فراگيري 
ــن، احترام به معلم و علم را نيز مي آموخت و اولين تعليم   مت
معلم، شكل دادن رفتار و ديدگاه دانش آموز نسبت به دانش 

و معلم بوده است.
حقوق آموزگاران و كرايه ي محل مكتب، توسط اولياي 
ــد. عالوه بر «درس بها»، آموزگار  ــاگردان پرداخت مي ش ش
گاهي از شاگردان، به مناسبت عيد، هديه اي مي گرفت و يا 
ــوي شاگردان، مبلغي به عنوان «حق  براي ختم قرآن از س
ــد. درس بهاي معلمان به شكل  ختم» به وي پرداخت مي ش

ثابت و يكسان نبود.
ــور و غياب،  ــون ورود و خروج، حض موضوعاتي هم چ
ــويقات، همه به وسيله ي معلم و در چارچوب  تنبيهات و تش

پيشنهادهاي اولياي مذهبي وقت صورت مي گرفت.
در بعضي كشورهاي مسلمان، مكتب ها مختلط نبودند. 
ــران با معلم مرد وجود داشت، اما  مكتب  خانه هايي براي پس
در ايران مي توان صراحتًا ابراز كرد كه مكتب خانه ها مختلط 

بودند و دختر و پسر با هم به كالس مي رفتند.

سازمان دهي مواد آموزشي
سازمان دهي مواد آموزشي توسط معلم صورت مي گرفت 
ــت. اصوًال  ــكيالت مركزي واحد نداش ــام مكتبي تش و نظ
ــاگردان در  ــان فرصت هاي تمرين تجربي را براي ش معلم
ــم مي كردند و همان جا يادگيري تحت نظم و  كالس فراه
انضباط در مي آمد و با يادآوري تقويت مي شد. آموزگار با پس 
گرفتن درس خوانده شده در مكتب خانه، آموخته هاي شاگرد 

را ارزش يابي مي كرد.

ورود به مكتب
ــني و يا  ــراي ورود به مكتب، هيچ گونه محدوديت س ب
اجباري وجود نداشت. چرا كه هيچ گاه براي آموختن خواندن 
و نوشتن دير نبود و شاگرد در هر لحظه از سال مي توانست 
به راحتي وارد مكتب شود. مكتب را عمومًا اشخاص تأسيس 
مي كردند. لذا سازمان و ضوابط دروني واحدي براي آن وجود 
نداشت و براساس سليقه و خواست مؤسس آن اداره مي شد. 

البته اراده و خواست مكتب دار نيز نقش اساسي را داشت.
ــي و گوناگوني مكتب در ايران، به  با توجه به پراكندگ

طور كلي مي توان دو هدف اساسي براي آن ذكر كرد:
۱. تجهيز كردن مردم براي زندگي و دادو ستد و ارتباط 

متقابل، به حداقل سواد مورد نياز جامعه و زمان؛

ــردن افراد به منزله ي يك دوره ي  ۲. آماده و تجهيز ك
پيش نياز و آمادگي براي ورود به مدارس علميه . 

روش آموزش
روش آموزش در مكتب خانه هاي ايران، آموزش فردي 
ــاگرد كه از معلم درس مي گرفت،  خود آن درس  بود و هر ش
را به شاگردان ديگر در سطوح پايين تر مي آموخت. در مكتب، 
غالبًا يادگيري براساس حفظ مطالب صورت مي گرفت. براي 

تأمين نظم و انضباط نيز تنبيه رايج بود.

عقيده ي شگفت انگيز
ــي در آن دوره ، عقيده ي  ــگفت انگيز آموزش از نكات ش
ــه ي هجري) در مورد اثر ويژه ي  مردم آن زمان (قرون اولي
ــيدن به توانايي هاي كودك  آموزش مكتبي در شكل بخش
ــاگردي در پايان يك مدت آموزشي، خواندن  ــت. اگر ش اس
ــد، بلكه اين  ــتن نمي دانست، مقصر شناخته نمي ش و نوش
ــرزنش قرار مي گرفت و گاه از خدمت  معلم بود كه مورد س
معلمي خلع مي گرديد. در آموزش كودك، به عناصر محيط 
اهميت بيشتري داده مي شد تا به توانايي هاي ارثي يا قدرت 

يادگيري ذاتي.
در شماره ي آينده، درباره ي چگونگي تشكيل مدارس در 

ايران صحبت خواهيم كرد.

اگر شـاگردي، در پـايـان 
دوره، خـوانـدن و نـوشتن 
نـمـي دانـست، مـقـصـر 

شناخته نمي شد
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