
 

 فرهنگي   مطالعات   و   انساني   علوم   پژوهشگاه   ،معاصر   پارسي   ادبيات
  79 -  51، 1395بهار  ،اول شمارة   ،ششم   سال

  از مخاطب خاص تا مخاطب عام
   طيف مخاطبان ادبيات تعليمي فارسيتحول شناسانه به  نگاهي جامعه
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  چكيده
بندي در  آثار نوعي دستهاين توان دريافت كه در اكثر  با تأمل در آثار تعليمي فارسي مي

اي از آثار فقط خطاب به پادشـاهان و شـاهزادگان    شود؛ دسته طيف مخاطبان ديده مي
تعليمـي  از آثار برخي ديگر در . مردم عادييا  خطاب به وزرا اي  دسته و اند نوشته شده

كتاب خود را به آموزش مطلبي به گروهي از مردم اختصاص هر فصل از سنده نيز نوي
اين درحالي است كه . شود  ميداده است؛ مثل آنچه در باب پنجم مرصادالعباد مشاهده 

مشروطه، از جمله كتاب احمد، اين مرزبندي ميان مخاطبـان از  پس از در آثار تعليمي 
نويسندة ايـن  .اند  نوشته شدهعموم مردم جامعه خطاب به ميان برداشته شده و اين آثار 

بندي در   مراتبي جامعة سنتي ايران با اين تقسيم مقاله بر آن است كه ميان ساختار سلسله
گونـه كـه    در واقـع همـان  . طيف مخاطبان ادبيات تعليمي ارتباط معناداري وجود دارد
شده اسـت،   عان تقسيم ميجامعه ايران به طبقات مختلفي از پادشاهان، زمينداران و زار

هـر گـروه   بـه   شـدند و  هاي مختلفي تقسـيم مـي   مخاطبان ادبيات تعليمي نيز به گروه
امـا همزمـان بـا تحـوالت     . شـد  داده مي خاصي متناسب با جايگاه اجتماعي آنها تعليم

مـردم جامعـه و در نهايـت الغـاي رسـم       يبـه برابـر   با بـاور ، هفكري انقالب مشروط
مراتبي خود را از  قانون اساسي، ادبيات تعليمي نيز ساختار سلسله تيولداري در نخستين

  .دست داد و آثار تعليمي خطاب به مخاطبان عام نوشته شدند
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  مقدمه. 1
گيـرد؛ بـه طـوري كـه تقريبـاً در        در بر مي ادبيات تعليمي گسترة وسيعي از ادبيات فارسي را

چنان كه . هايي از تعليم را، هرچند مختصر، مشاهده كرد  توان رگه  تمامي آثار ادبي فارسي مي
برخي پژوهشگران حتي در آثار حماسي چون شاهنامه فردوسي و اشـعار آيينـي نيـز وجـود     

اي از آثار وجود دارند كه هـدف از    ا دستهام.اند  را نشان داده) تعليم(هايي از پند و اندرز   نشانه
  .نامة عنصرالمعالي از اين قبيلند  تأليف آنها فقط تعليم و تربيت بوده است، آثاري چون قابوس

اي از موضـوعات را، از جملـه تعلـيم آداب شـهرياري       اين دسته از آثار طيف گسـترده 
، )دسـتورالوزاره (آداب وزارت  ، تعلـيم )الملوك  الملك و نصيحت  نامه خواجه نظام  سياست(

الفيه ابـن  (و يا حتي تعليم يك علم يا فن خاص ) مرصاد العباد(تعليم روش سلوك عرفاني 
اند، اين نوع ادبي در ادبيات   در عين حال، چنانكه محققان نشان داده. گيرند  در بر مي) مالك

از ايران باستان گرفتـه تـا   اي طوالني نيز برخوردار بوده است؛ به طوري كه   فارسي از سابقه
توان مشاهده كرد كه صرفاً به منظور تعلـيم و آمـوختن     دورة قاجار، آثار ادبي بسياري را مي

... پژوهشگران بسياري نيز تاكنون به بررسي اين آثار از نظر محتوايي، ادبي و. اند  نگاشته شده
توجـه پژوهشـگران قـرار نگرفتـه،     رسد تاكنون مـورد    اي كه به نظر مي  اما نكته. اند  پرداخته

  . مخاطبان اين آثار ادبي است
توان دريافت كه هر يك از اين آثار،كـه عمـدتاً     با اندكي تأمل در آثار تعليمي فارسي مي

اند، گروه يـا طبقـة خاصـي از مـردم اجتمـاع را مـورد         پيش از انقالب مشروطه نوشته شده
هاي سياسي صرفاً پادشـاهانند يـا آثـار تعليمـي       مهاند؛ مثالً مخاطب اندرزنا  خطاب قرار داده

بنـدي    در برخي آثار نيز نـوعي فصـل  . اند  عرفاني فقط مردم عادي را مورد خطاب قرار داده
مـثالً  . گردد كه نويسنده به وسيلة آن مخاطبان خود را از هم جـدا كـرده اسـت     مشاهده مي

پادشاهان جدا نموده و در دو بـاب مجـزا   سعدي در گلستان، اخالق درويشان را از سيرت 
آورده است يا نجم الدين رازي در مرصادالعباد شيوة سـلوك طوايـف مختلـف از مـردم را     

  .جداجدا بيان نموده است
نوشـتة عبـدالرحيم طـالبوف كـه يكـي از      » كتـاب احمـد  «اين در حـالي اسـت كـه در    

مخاطب طـالبوف  . گردد  ياي مشاهده نم  بندي  روشنفكران عصر مشروطه است، چنين فصل
در كتاب احمد، فرزند خيالي اوست و طالبوف بدون تأكيد بر جايگاه اجتماعي مخاطب، به 
تعليم مطالبي پرداخته است كه خاص هيچ يك از طبقات اجتماع نيست، بلكـه جنبـة عـام    

  .گيرد  دارد و همة مردم از شريف و وضيع گرفته تا شاه و رعيت را در بر مي
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رندة اين مقاله، چنين تفاوتي در توجه يا عدم توجـه بـه جايگـاه مخاطبـان،     به زعم نگا
اي است كه مورد نظر روشـنفكران    ناشي از تفاوت ميان ساختار جامعة سنتي ايران با جامعه

مراتبي كه   ست سلسله  اي  عصر مشروطه است؛ جامعة سنتي ايران تا پيش از مشروطه، جامعه
يكساني برخوردار نيستند و همواره يكي يا گروهي ذاتـاً برتـر از    همة افراد در آن از جايگاه

ديگران قرار دارند، در حالي كه در دورة مشروطه تأكيد روشـنفكران، اصـالح آن جامعـه و    
هـا ذاتـاً بـا      اي بر طبقة ديگر برتري ندارد و در آن انسان  ست كه هيچ طبقه  اي  ساختن جامعه
تـرين آثـار     كوشد با بررسي برخي از مهم  نده، در اين مقاله ميبنابراين نگار. يكديگر برابرند

تعليمي سنتي فارسي و مقايسة آنها با كتاب احمد به عنوان يكي از اولين متون تعليمي دورة 
مشروطه، نشان دهد كه چگونه با تغيير نظام اجتماعي ايران از يك جامعة طبقـاتي بـه يـك    

ن آثار تعليمي نيز بـه وجـود آمـده و مخاطبـان خـاص      جامعة برابرخواه، تغييري در مخاطبا
 .1اند  به مخاطبان عام بدل گشته) طبقات خاصي از جامعه(

 

  جامعة سنتي ايران تا پيش از مشروطه. 2
هايي كه تاكنون دربارة ساختار جامعة سنتي ايران صورت گرفته اسـت، نظـام     طبق پژوهش

هـاي آن بـه شـمار آورد؛ ايـن       ترين ويژگي  اصليتوان يكي از   مراتبي را مي  طبقاتي و سلسله
تركيب طبقاتي البته مختص به دورة خاصي از تاريخ ايـران تـا پـيش از انقـالب مشـروطه      

بيني طبقاتي است ـ از ايران    مراتبي را ـ كه خود ناشي از يك جهان   نيست، بلكه نظام سلسله
تـوان    نگي و اجتماعي مردم ايران ميباستان تا پايان دورة قاجار در تمامي اركان زندگي فره

  :مراتبي به عبارتند از  ترين نمودهاي اين نظم سلسله  مهم. مشاهده كرد
مراتبـي    ايـن نظـام، خـود انعكاسـي از نظـم سلسـله      . مراتـب نظـم جهـاني     سلسله. الف
دهنـدة نظـم     اشـه نشـان  «. نامند  هاست كه در اسطورة آفرينش زردشت، آن را اشه مي  آسمان

جهاني، نظم زنـدگي اجتمـاعي و دينـي، روش درسـت طبيعـت، زنـدگي مرتّـب و مـنظّم         
انسان ). 51: 1388وندي،   رستم(» موجودات طبيعي، پرورش درست چهارپا و مانند آن است

نيز كه جزئي از نظام آفـرينش اهورامزداسـت، زنـدگي خـود را طبـق همـان نظـم سـامان         
: 1378راد،   رضايي( 2شود  ك نظام اخالقي تبديل ميبخشد، بدين ترتيب نظم كيهاني به ي  مي

  . بايست با آن هماهنگ گردد  و انسان براي تحقق خير و غلبه بر شر اهريمني مي) 102
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بر اساس اين  نظم كيهاني اهورامزدا در رأس جهان مينوي قرار دارد و هفت امشاسـپند  
اي برتـر از ديگـر     مرتبـه  فرودست وي هستند و در ميان امشاسـپندان نيـز مينـوي خـرد از    

  ). 40ـ  41: 1386بهار، : ك.ر(امشاسپندان برخوردار است 
ها را نيز به طبقـاتي تقسـيم كـرده      نظم كيهاني اجتماع انسان. مراتب اجتماعي  سلسله. ب

خاص خويش را داراست و به موجب نظم ) وظيفه(است، طبقاتي كه هر يك خويشكاري 
  . سرباز زند يا از آن فراتر رود تواند از آن  حاكم، هرگز نمي

مراتبـي كيهـاني و اجتمـاعي را      نمـود نظـم سلسـله   . مراتب ساختار اقتصادي  سلسله. ج
در سـاختار اقتصـاد   . توان در ساختار اقتصادي جامعة سنتي ايران به وضوح مشاهده كرد  مي

ده اسـت، نـوعي   سنتي ايران كه تا پيش از مشروطه غالباً مبتني بر كشاورزي و زمينداري بـو 
هـاي    اي انـدك مالـك زمـين     توان سراغ گرفت؛ ساختاري كه در آن عده  ساختار طبقاتي مي

ايـن سـاختار سـبب گرديـده     . كنند  هاي اربابي كار مي  اي بسيار بر روي زمين  بسيارند و عده
است تا برخـي سـاختار جامعـة سـنتي ايـران را سـاختاري فئـودالي بداننـد؛ امـا در واقـع           

هايي از قبيل نبودن سوگند وفاداري بين دهقانان و مالكان يا عدم وابسـتگي زارعـان     تفاوت
اي نيز جامعة كشاورزي ايـران را فئـودالي نداننـد      ايراني به زمين سبب گرديده است تا عده

به هر روي چه جامعة سنتي ايران را فئودالي بدانيم چـه  ). 59ـ   60: 1387كاتوزيان، : ك.ر(
ساختار طبقاتي در آن امري آشكار است و نمود آن را هم در ايـران پـيش از    ندانيم، وجود

  .توان مشاهده كرد  اسالم، هم در ايران دورة اسالمي به وضوح مي
اي در جوامع مبتني بر كشـاورزي    شناسان، وجود چنين ساختار طبقاتي  به اعتقاد جامعه

شد توليد محصوالت محدود و در امري ناگزير بوده است؛ چراكه در اين جوامع همواره ر
اي بـر    عوض رشد جمعيت بسيار و در نتيجه در ميان اعضاي اين جامعه همـواره منازعـه  

به عبارت ديگـر در ايـن   . سر به دست آوردن منابع غذايي و محصوالت برقرار بوده است
توانست چيزي به دست آورد مگر آنكه ديگري زياني متنـاظر بـا آن     جوامع هيچ كس نمي

  . شد  متحمل مي
كارهايي كه براي مبارزه با قحطي و گرسنگي پيش روي اين جوامـع قـرار     از جمله راه

داشت، برقراري سيلوها و مخازني بود كه در آنها بتوان از محصوالت براي مدت طـوالني  
هايي قرار داشت كه ادارة اين جوامع   داري كرد و اين مخازن عمدتاً در دست حكومت  نگه

در دست يـك  ) محصول(نتيجة اين امر چيزي نبود جز تمركز ثروت . دست داشتندرا در 
اي فرادسـت و    كه با گذشت زمان تبـديل بـه طبقـه   ) حكومت و وابستگان آن(گروه معين 
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به همـين سـبب هـم    . در جامعه شدند) رعيت/ زارعان(قدرتمند در مقابل طبقة فرودست 
در پيش گـرفتن روشـي تجاوزكارانـه، اجبـار و     بود كه افراد اين طبقة فرادست همواره با 

انديشـيدند و در    ايجاد ترس در دل طبقة فرودست به حفظ موقعيت خـود در جامعـه مـي   
گيـري مفهـوم نجابـت و      شكل. كوشيدند  حفظ اين شكاف طبقاتي ميان خود و زارعان مي

ز همين امـر  اشرافيت در اين جوامع و تعريف امتيازاتي خاص براي نجبا و اشراف، ناشي ا
داري از   اي از مردمند كـه بـه سـبب داشـتن ابـزار نگـه        است؛ در واقع اشراف و نجبا طبقه

تري برخوردارند و در مقابل، رعيت كساني هسـتند    محصول، از ثروت، رفاه و دانش بيش
كه توان حفظ و ذخيرة محصول را ندارند و امتيـازات طبقـة اشـراف نيـز بـه آنهـا تعلـق        

  ).24: 1388گلنر، : ك.ر(گيرد   نمي
  
  مراتبي ايران پيش از اسالم  نظام سلسله 1.2

تـوان وجـود طبقـاتي متناسـب بـا تعريـف         با تأمل در ساختار جامعـة ايـران باسـتان، مـي    
به طوري كه در ايران دورة اشكاني هفت خانوادة بزرگ بودند كه . شناسان را دريافت  جامعه

هـا بـه     قرار داشـت و روسـتاييان روي آن زمـين    هاي كشاورزي در تملك آنان  عمدة زمين
پرداختند؛ ميان اين دو طبقه، طبقة متوسطي از تيولداران جزء وجود داشتند كه   كشاورزي مي

در واقـع حيـات اقتصـادي و اجتمـاعي ايـن دوره      . در پيوند با زمينداران بزرگ قرار داشتند
ان عمـده قـرار داشـتند و در    ماهيتي ملوك الطـوايفي داشـت كـه در رأس كارهـا، تيولـدار     

كردند و هم براي خرده   ترين سطح آن بردگان بودند كه هم براي عمده مالكان كار مي  پايين
  ).54ـ  55: 1345لمبتون، : ك.ر(مالكان 

اين روش در دورة ساساني نيز ادامه يافت؛ بخصوص كـه در جامعـة ساسـاني عاليـق     
وضـع قـوانين، حفـظ خـانواده و امـالك       رفت و مقصـود از   خانوادگي مقدس به شمار مي

بنابراين پيوسته بايد خط فاصل مشخصي ميان طبقـات مختلـف اجتمـاع قـرار     . زراعتي بود
از ميان طبقات، اين هفـت خانـدان ممتـاز    . گرفت تا هر طبقه را در جاي خود قرار دهد  مي

ساسـاني  و خانـدان  ) 56: همـان : ك.ر(همچنان نسبت به ديگران تقـدم و برتـري داشـتند    
  ). 116: 1384كرستين سن، : ك.ر(شدند   ها محسوب مي  نخستين و باالترين اين خاندان

عالوه بر وجود چنين نظامي در بخش اقتصاد، بـه طـور كلـي جامعـة ساسـاني شـكل       
گرفت و گروهي   عمودي يا به عبارتي هرمي داشت و همواره يكي در رأس هرم آن قرار مي

عصر ساساني به چهار طبقة فرمانروايـان و روحانيـان، نظاميـان،    در قاعدة آن؛ تقسيم جامعة 
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) 201: 1378كوب،   زرين: ك.ر(گران   و كشاورزان و صنعت) دبيران(صاحبان مناصب اداري 
آنچه در اين نظام اهميـت دارد آن اسـت كـه هـر طبقـه      . 3حاصل همين نظام طبقاتي است

غيـرممكن اسـت؛ چراكـه بـا نظـم       خويشكاري خود را داراست و عدول از آن براي مردم
  .4مغايرت دارد) اشه(كيهاني 

  
  مراتبي جامعه پس از اسالم  نظام سلسله 2.2

ها با هـم برابرنـد،     هاي اسالمي همة انسان  با ورود اسالم به ايران هرچند كه بر اساس آموزه
در رأس هـرم  اي   در ايـن دوره نيـز همـواره عـده    . يابد  مراتبي همچنان ادامه مي  نظام سلسله

بـاور بـه ايـن    . آيند  ها هرگز در ذات با يكديگر برابر به شمار نمي  جامعه قرار دارند و انسان
توان مشاهده نمود؛ چنان   بندي را در آثار انديشمندان دوران اسالمي به وضوح مي  نوع طبقه

س در هاي شهروندان بـا هـم برابـر نيسـت، بلكـه جايگـاه هـر كـ          كه از نظر فارابي جايگاه
هـاي آنـان و بـه انـدازة       ها و چاكري به اندازة سرشـت   ها و فرمانبرداري  فرمانروايي و كنش

اي بـر    هايي كه از راه آموزش خواهند آموخت، گوناگون است و عـده   ها و و فرهنگ  دانش
شهردار نخست و فرمـانرواي نخسـتين   به اعتقاد وي . هايي خواهند داشت  ديگران برتري

ها و هر فردي از آنان را در جايگاهي جاي خواهد داد كه سزاوار و   گروهست كه   كسي
و آن جايگاه، مرتبة فرمانروايي و سـروري و يـا جايگـاه فرمـانبرداري و     . شايستة آن است

ست؛ از نظر وي گروهي از مردم همواره در جايگاه چـاكري قـرار دارنـد و هرگـز       چاكري
  ).217ـ  218: 1389فارابي، (تر از آنان جايگاهي نيست   نتوانند فرمانروايي كنند و پايي  نمي

نمود بارز اين ساختار، در اقتصاد دورة اسالمي، نظام تيولداري يا اقطاع است كه از قرن 
قرن (سوم به بعد يعني پس از زوال دولت عباسي در ايران رواج يافت و در دورة سلجوقي 

و پس از آن نيز حتي ) 82: 1345لمبتون، : ك.ر(گرديد داري در ايران   ترين نوع زمين  مهم) 5
  .5تا دورة قاجار نيز ادامه يافت

  
  انعكاس ساختار جامعة سنتي در نظام اخالقي و تربيتي ايران. 3

طور كه گفته شد اشراف و نجبا در جوامع سنتي مبتني بر كشـاورزي، خواهـان حفـظ      همان
از . كـرد   زندگي و جايگاه آنـان را تضـمين مـي   طبقات اجتماعي و امتيازاتي بودند كه بقاي 

جمله امتيـازاتي كـه ايـن طبقـه از آن بهـره داشـت، برخـورداري آنهـا از دانـش، سـواد و           
هاي   سواد بودند و دانسته  در حالي كه انبوه مردم فرودست جامعه بي. هاي خاص بود  مهارت
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خورد   رد زندگي روزمرة آنان مياي اطالعات كه به د  اي بود از خرافات و پاره  آنان مجموعه
رسد كه آمـوزش و تعلـيم نيـز در      پس بعيد به نظر نمي). 248: 1380لنسكي، / نوالن: ك.ر(

با اندكي تأمـل در نظـام تربيتـي ايـران باسـتان      . مراتبي داشته باشد  اين جوامع شكل سلسله
اهزادگان تعلـق  توان دريافت كه آموزش و پرورش در آن منحصراً به طبقة اشراف و شـ   مي

). 169: 1392نظري، : ك.ر(اند   داشته و ديگر طبقات جامعه از تحصيل و تربيت محروم بوده
شده، آنها را براي انجام امور لشكر و ادارة كشور آماده   آموزشي كه به افراد اين طبقه داده مي

وران و   ة پيشـه اين در حالي است كه براي ديگر افراد جامعه كه متعلق به طبق. كرده است  مي
برزيگران بودند، از سوي حكومت هيچگونه برنامة آموزشي وجود نداشته است و در واقـع  

شـد، حتـي     صنعت و پيشة هر صنفي از طرف پدر به پسر و از استاد به شاگرد آموخته مـي 
يافتگان طبقة اشراف جامعه سعي داشتند دانش خود را از مردم عادي مخفي دارنـد    آموزش

داشتن طبعاً به منظور حفظ و تحكيم همـان نظـام     و اين مخفي نگه) 7: 1392اجاق، : ك.ر(
  .مراتبي است  سلسله

. تـوان مشـاهده كـرد     چنين ساختاري را در نظام تعليم و تربيت دورة اسـالمي نيـز مـي   
هاي تعليمي خود بر اين باور بودند كـه خداونـد همـة      انديشمندان مسلمان ايراني در كتاب

در همة آدميـان  ) تفكر(ها را در ذات با يكديگر برابر نيافريده است؛ بنابراين قوة نطق   انسان
مثالً خواجه نصيرالدين . افتد  يكسان نيست و به همين سبب تربيت در همة آدميان مؤثر نمي

و ببايد دانست كه قـوت تمييـز و نطـق در همـة     «: گويد  توسي در كتاب اخالق ناصري مي
اند، بلكه آن را در مراتب مختلف از غايتي كه وراي آن نتواند بود تا   فريدهمردمان يكسان نيا

حدي كه فروتر از آن درجة بهايم بود، مترتّب گردانيده و اين اختالف سببي از اسباب نظام 
و چون قوت تمييز متساوي نبود ادراك همة جماعت مبدأ و منتهي را، كه با مدركات ... شده

هاي   ند، بر يك نسق نتواند بود، بلكه كساني كه به عقول كامل و فطرتديگر در غايت مباينت
سليم و عادات مستقيم مخصوص باشند و تأييد الهي و ارشاد رباني متكفّل هـدايت ايشـان   
شده و ايشان در غايت قلّت توانند بود، به معرفت مبدأ و معاد و كيفيت صدور خلق از مبدأ 

ه حق، به قدر آنچه در وسع ايشان تواند آمـد، رسـيده باشـند    اول و انتهاي همه با او بر وج
  ).281: 1387توسي، (

توان چنين ديدگاهي را مشاهده   الدين دواني نيز مي  در كتاب اخالق جاللي، نوشتة جالل
ها در فطرت با يكديگر متفاوتند، از   نمود، دواني نيز چون خواجه نصير بر آن است كه انسان

) ص(ها مؤثر نخواهـد بـود؛ وي در تفسـير سـخني از پيـامبر        مة انساناين رو تربيت در ه
از فحواي نص حقايق مؤداي و ماينطق عن الهوي حيث قال ـ صـلّي اهللا عليـه و    «: گويد  مي
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ه فَـال       سلّم ـ   قوه و إذا سـمعتُم برجـلٍ زال عـن خُلقـإذا سمعتُم بِجبلٍ زال عن مكانه فصـد
شـود كـه اصـالً زوال      ، به طريق مبالغه مسـتفاد مـي  جبل عليه تسصدقوه فإنّه سيعود إلي ما

اخالق ممكن نيست و به حسب قواعد حكمت نيز اخالق تابع مزاج اسـت و مـزاج قابـل    
تبديل نيست و تواند بود كه خلقي در همـة مراتـب عـرض المـزاج الزم باشـد و زوال آن      

محـال اسـت، و حينئـذ    مستلزم زوال مزاج شخصي آن شخص باشد كه بقاي او بـدون آن  
از اينجـا معلـوم   .... كه زنگي نگردد به شستن سـفيد ... سعي در ازالت آن خلق عبث باشد

و با كثافت ذاتي و  اصل در فضيلت، طهارت طينت و صفاي جوهر فطرت استشود   مي
خساست اصلي سعي در تكميل آن، از آن قبيل باشد كه كسي خواهد كه به تجليه زجاجه را 

عل و ياقوت رساند يا به تصقيل آهن را به مرتبة فضّه و ذهب آورد و ايـن خيـال   به درجة ل
  ).66: 1391دواني، (» محال است

هايي چـون اخـالق ناصـري و اخـالق جاللـي كـه بـه فلسـفة اخـالق            عالوه بر كتاب
ه مثالً آنجا كـ . توان چنين تعابيري مشاهده كرد  اند، در ادبيات تعليمي فارسي نيز مي  پرداخته

  : گويد  سعدي مي
 چون بود اصل گوهري قابـل

 

ــد   ــر باش ــت را در او اث  تربي
 

 هيچ صيقل نكـو ندانـد كـرد
 

ــد  ــدگهر باش ــه ب ــي را ك  آهن
 

 خر عيسي گرش به مكه برند
 

 چون بيايد هنـوز خـر باشـد   
 

  )گلستان، باب هفتم، حكايت اول(

  .توان مشاهده كرد  چنين باوري را مي
سلسـله مراتـب در امـر آمـوزش، يعنـي جلـوگيري از آمـوختن        شكل افراطي تأكيد بر 

مـثالً  . توان در برخـي آثـار مشـاهده نمـود      شرافيت توسط مردم عادي را نيز مياهاي   آموزه
هاي اشرافي بـه فرزنـدان طبقـة      نويسندة كتاب انيس الناس، بر جلوگيري از آموزش مهارت

  ).18: 1386اشرف و همكار، : ك.ر(فرودست جامعه تأكيد دارد 
كننـدة سـاختار     توانـد مـنعكس    اما آنچه بيش از هر چيز در ادبيات تعليمي فارسـي مـي  

هاي تعليمي فارسـي    مراتبي جامعة سنتي ايران باشد، طيف مخاطباني است كه نوشته  سلسله
توان مشاهده   اند؛ با اندكي تأمل در كتب تعليمي و اخالقي فارسي مي  به خود اختصاص داده

هـاي    هاي خاصي از مردم هستند؛ مثالً كتاب  مخاطب بسياري از اين آثار صرفاً گروه كرد كه
بسياري وجود دارند كه ـ چنانكه از نام آنها پيداسـت ـ مخاطبـان آنهـا فقـط پادشـاهان يـا         
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هايي چون قابوس نامـه و نصـيحه الملـوك      توان به كتاب  شاهزادگانند؛ از جملة اين آثار مي
اي ديگر از آثار هستند كه به طبقة وزرا اختصاص دارند، مثل دستورالوزاره   هدست. اشاره نمود

  .از محمود بن محمد بن حسين اصفهاني
عالوه بر آثاري كه مخاطبان آنها صرفاً طبقة خاصي از اجتماع هستند، برخي آثار تعليمي 

فصول كتـاب   شود و مؤلف هر يك از  بندي ديده مي  نيز وجود دارند كه در آنها نوعي فصل
در عين حال در ايـن  . خود را به تربيت و آموزش گروه معيني از مردم اختصاص داده است

ها همواره باب يا فصلي كه به شيوة سلوك و رفتار پادشاهان اختصاص دارد، مقدم بر   كتاب
ها، اثر   نمونة بارز اين كتاب. باب يا فصلي است كه به سلوك ديگر طبقات تعلق گرفته است

نجم الدين رازي . ليمي ـ عرفاني فارسي، به قلم نجم الدين رازي، يعني مرصادالعباد است تع
هـاي اول تـا چهـارم بـه بيـان عقايـد و آداب عرفـاني          در اين كتاب، پس از آنكه در بـاب 

اي در خـور    كوشد تا هر طبقه از مردم روزگار خود را، با شيوه  پردازد، در فصل پنجم مي  مي
بنابراين باب پنجم از مرصادالعباد . آنها، تحت تعليمات عرفاني خود قرار دهد طبقة اجتماعي

، نامگذاري كرده و آن را به هشت فصل تقسـيم نمـوده   »در بيان سلوك طوايف مختلف«را 
وي در هر يك از اين فصول به تشريح كيفيت سلوك طبقات مختلف جامعـة عصـر   . است

وي در . در خور شأن اجتماعي آنها داشته اسـت  هايي  خويش پرداخته، براي هر يك توصيه
اختصاص داده، سپس از » سلوك ملوك و ارباب فرمان«بندي، فصل اول را به بيان   اين فصل

هـاي مختلـف ايـن بـاب از       فصـل . شيوة سلوك ديگر طبقات جامعـه سـخن گفتـه اسـت    
  : مرصادالعباد از اين قرارند

  .ندر بيان سلوك ملوك و ارباب فرما. فصل اول
در بيان حال ملوك و سيرت ايشان با هر طايفه از رعايا و شفقت بـر احـوال   . فصل دوم

  .خلق
  .در بيان سلوك وزرا و اصحاب قلم و نواب. فصل سيم

  .در بيان سلوك علما از مفتيان و مذكران و قضات. فصل چهارم
  .در بيان سلوك ارباب نعم و اصحاب اموال. فصل پنجم
  .دهاقين و رؤسا و مزارعان در بيان سلوك. فصل ششم
  .در بيان سلوك اهل تجارت. فصل هفتم
  . در بيان سلوك محترفه و اهل صنايع. فصل هشتم
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شود، از نظر نجم الدين رازي، همان طور كه افراد در جامعه از نظـر    چنانكه مشاهده مي
كسـان تلقـي   اجتماعي با هم برابر نيستند، در آموختن و در پيش گرفتن تعاليم عرفاني نيز ي

به همين سبب است كه تعليمات عرفاني متفاوتي براي هر طايفه از مردم در نظر . شوند  نمي
بندي بيش از هر چيز جالب توجه است و بيش از همه ساختار   آنچه در اين تقسيم. گيرد  مي

 رازي در. سازد، فصل ششم از اين باب اسـت   مراتبي جامعة سنتي ايران را نمايان مي  سلسله
فصل ششم از باب پنج كه به چگونگي سلوك طبقة كشاورزان جامعه اختصـاص دارد، بـه   

مراتبي نظـام    بندي ساختار سلسله  زند كه درست همانند تقسيم  بندي ديگري دست مي  تقسيم
وي در اين فصل، خود طبقة كشاورزان را به سه دسته تقسـيم  . اقتصادي سنتي جامعه است

كه چون بدان  اند و هر طايفه را آداب و شرايط است  و اينها سه طايفه«: گويد  كند و مي  مي
مال و ملـك   طايفة اول كه دهقانند،قيام نمايند، به درجة صديقان و شهدا و صلحا برسند؛ 

دارند و محتاج مزارعان و مزدوران و شاگردان باشند تا از بهر ايشان به زراعـت و عمـارت   
كه مال  طايفة سيم مزارعان و مزدورانندو ... رؤسا و مقدمانندطايفة دوم .... مشغول شوند
: 1386الدين رازي،   نجم(» ....تر دارند، ملك ديگران كارند و برزيگري ايشان كنند  و ملك كم

  ).513ـ  520
بندي در طيـف مخاطبـان دسـت      توان به نوعي دسته  كتاب تعليمي ديگري كه در آن مي

» سـيرت پادشـاهان  «كه باب نخسـت كتـاب خـود را بـه      وي. يافت، گلستان سعدي است
كه يك پادشاه يا (اختصاص داده و در آن شيوة اخالقي خاص پادشاهان را به مخاطب خود 

به تربيت درويشان، يـا  » در اخالق درويشان«آموخته، باب دوم را با نام ) يك شاهزاده است
در نظـر سـعدي نيـز همچـون     به عبارتي تربيت طبقة فرودست جامعه پرداخته است؛ گويا 

الدين رازي، نه تنها اخالقي كه رعايت آن بر پادشاه واجب است، با آنچه براي رعيـت    نجم
ضروري است، متفاوت است، بلكه همان طور كه پادشـاهان در سـاختار جامعـه مقـدم بـر      

يش زيردستان خود هستند، در بيان شيوة سلوك اخالقي نيز بابي كه به آنها اختصاص دارد، پ
فرهنگ «به گفتة برخي محققان .گيرد كه به بيان اخالق درويشان متعلق است  از بابي قرار مي

سياسي سعدي در دخولي ناخودآگاه به سياق روايـي او، محـل شـروع و حركـت روايـت      
باب دوم گلستان مقابل باب اول است، . گلستان است؛ چراكه كالم ملوك، ملوك كالم است

  ).90: 1373دباشي، (» مقابل پادشاهان هستندهمچنان كه درويشان در 
اين تفاوت در طيف مخاطبان ادبيات تعليمي را در ديگر آثار تعليمي فارسي از جملـه  

تـوان مشـاهده نمـود؛ چنانكـه       اند، نيز مي  ها كه به تقليد از گلستان نوشته شده  برخي كتاب
نام » سن سلوك و عادت ملوكدر ح«، باب اول را »ملستان«ميرزا ابراهيم تفرشي در كتاب 
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/ عالمـي : ك.ر(، نگاشـته اسـت   »در اخالق درويشـان «نهاده و سپس باب دوم را با عنوان 
  ).94: 1389كيانيان، 

توان تا دورة قاجار   مراتبي را با تمامي نمودهايش در جامعه و ادبيات، مي  اين نگاه سلسله
دورة واليـت عهـدي عبـاس ميـرزا تـا      تا اينكه در اوايل اين دوره، يعنـي از  . مشاهده نمود

عواملي سبب آشنايي ايرانيان بـا تمـدن مـدرن غـرب و مفـاهيمي چـون       ) انقالب مشروطه
حكومت قانون و آزادي و برابري گرديد؛ مفاهيمي كه خود ناشي از تحـولي بودنـد كـه از    

ام دورة رنسانس و در طي چند قرن در اروپا اتفاق افتـاده بـود و جامعـة آن را از يـك نظـ     
آشـنايي بـا ايـن    . اي با ساختاري برابر تبديل نموده بود  طبقاتي فئودالي، در نهايت به جامعه

نيـز  ... مفاهيم در تغيير نگرش ايرانيان نسبت  به ساختار جامعه، حكومت، تعليم و تربيت و
بـراي  . مؤثر واقع شد و آنان را بر آن داشت تا در جهت تغيير جامعة سنتي ايـران بكوشـند  

بهتر اين تحوالت كه روشنفكران ايراني عصر مشروطه را تحت تأثير خـود قـرار داد،   درك 
  .6بهتر است كه ابتدا سير اين تحوالت را در ساختار جامعة غرب مورد مطالعه قرار داد

  
  گيري انديشة ليبرال  در اروپا و شكل گذار از فئوداليسم. 4

بـوده اسـت مبتنـي بـر كشـاورزي و      نظام اقتصادي اروپا نيز در طول قرون وسطي نظامي 
شود؛ طبعاً در اين نظام نيز همچون ديگـر    ياد مي» فئوداليسم«داري كه از آن با عنوان   زمين
در تعريـف  . تـوان مشـاهده نمـود     بنـدي مـي    هاي وابسته به كشـاورزي نـوعي طبقـه     نظام

در طـول قـرون   توان گفت كه آن، نظام اقتصادي ـ نظامي و حكومتي اروپـا     فئوداليسم مي
بر حسـب مقـدار   ) سربازان سواره(ها   وسطي بود كه جوهرة آن، قدرت فرمانروايي شواليه

اين نظام بـر پيمـان يـا سـوگند فئـودالي، بـين اربابـان        . زميني كه به آنها تعلق داشت، بود
واسال معموالً يـك شـواليه بـود كـه متعهـد      . مبتني بود) خدمتگزاران(ها   و واسال) لردها(

يـا  ) تيول كه واژة فئوداليسـم از آن مشـتق شـده اسـت    :  fiefيا  fee(» في«شد در ازاي   مي
در آغـاز  . داد، از نظر نظامي نسبت به اربـابش وفـادار باشـد     پيشكشي كه اربابش به او مي

بخشيدند؛ امـا در    هاي خود هدايايي مثل زره، ابزار جنگي يا خانه هديه مي  اربابان به واسال
شد كه تا پايـان    ميالدي، في اغلب قطعه زميني بود كه به واسال اعطا مي 1000حدود سال 

در . داد، در اختيارش قرار داشـت   عمر او و تا زماني كه به خدمت صادقانة ارباب ادامه مي
ها، فرمان   عين حال واسال مجاز بود بر تمامي ساكنان زمين تحت اختيار خود، يعني سرف

) هـا   واسـال (هـا    بدين ترتيب شـواليه . ز  آن، سهم خود را برداردبراند و از درآمد حاصل ا



  ... از مخاطب خاص تا مخاطب عام       62

  

كم از سربازان نخبة توانمند، به اعضاي ثروتمند طبقة حاكم اجتماعي ارتقا يافتنـد و بـه     كم
در رأس . تبـديل شـدند  ) ها  كنت(و فرانسه ) ها  ارل(مرور زمان به لردهاي بزرگ انگلستان 

بايست در صورت درخواست شاه، سـپاه    لردهاي بزرگ مياين افراد پادشاه قرار داشت و 
هر لرد نيز قلمرو تحـت  . ها براي او فراهم آورد و در خدمت او قرار دهد  بزرگي از شواليه

اين تقسيم ملـك ميـان   . كرد  تر از خود تقسيم مي  هاي مرتبة پايين  حكومتش را ميان واسال
رسـيد كـه دارايـي او      در نهايت به واسالي مـي يافت تا اينكه   هاي زيردست ادامه مي  واسال

مراتب دهقاناني بودند كه تحت نظـارت    ترين حد اين سلسله  در پايين. فقط يك روستا بود
  ).10- 12: 1388بيِل، : ك.ر(كامل اربابان قرار داشتند 

نظام فئودالي تا پايان قرون وسطي، نظام اقتصـادي و حتـي حكـومتي اروپـا را تشـكيل      
اما در طي اين دوره، تحوالتي را نيز از سر گذراند كه زمينه را براي ظهور رنسـانس  داد؛   مي

  .ميالدي فراهم نمود 14در قرن 
هاي صليبي   ترين رويدادي كه موجد تحوالت گسترده در فئوداليسم گرديد، جنگ  اصلي

انـة جنـگ   ها به فرمان پاپ از قيد سوگند فئودالي آزاد و رو  بود كه طي آن بسياري از سرف
  ).72ـ  75: همان: ك.ر(شدند 

. هاي صليبي سبب برخورد و ارتباط ميان اروپاييان با شرقيان مسلمان شد  به عالوه جنگ
هاي اسالمي را در پي   حاصل اين برخورد از سويي آشنايي آنان با علوم پيشرفته در سرزمين

ل ابريشم، شكر و ادويـه  داشت و از سوي ديگر افزايش تجارت با آنان و ورود كاالهايي مث
بـه عـالوه   . شدند، به اروپا را سبب گرديـد   را، كه تا آن زمان اقالمي تجمالتي محسوب مي

هايي كه تا پيش از آن طبق سوگند فئودالي، در اختيار ارباب خود بودنـد، بـه دسـتور      سرف
در اختيـار   اين افراد وقتي از جنگ بازگشتند ديگـر لزومـاً  . پاپ آزاد شدند و به جنگ رفتند

تأسيس   توانستند آزادانه به تجارت در شهرهاي تازه  گرفتند، بنابراين مي  ارباب خود قرار نمي
  ). 88: همان(بپردازند 

در ) بـورژوا (رشد تجارت باعث رشد سريع شهرنشيني و ظهور طبقة متوسـط شـهري   
اي از بانكداران،   تازهاي كه دربردارندة اقشار   طبقه). 198: 1387لوگوف، : ك.ر(اروپا گرديد 

  .وران بود  بازرگانان و پيشه
ظهور اين طبقة جديد كه خود محصول اقتصاد در حال تحول اروپا بود، سـبب گرديـد   

). 37: 1379كمـپ،  : ك.ر(ديگر كارامد نباشـد  ) يعني نظام طبقاتي قرون وسطي(فئوداليسم 
بيني نشده بـود و در نتيجـه     يشدرواقع در نظام فئودالي تجارت با شهرها و رشد بازرگاني پ
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؛ بازرگاناني كـه  )10: 1380كوريك، : ك.ر(اين نظام در مواجه با مطالبات جديد ناتوان بود 
خواسـتند شـهرهاي خـود را،      كردند مي  تأسيس اروپا زندگي و تجارت مي  در شهرهاي تازه
ند از سوي پادشاه ميالدي، برخي شهرها توانست 1100هاي   در حدود سال. خود اداره نمايند

براي آزادي خود منشوري دريافت كنند كه به موجب آن هر شهري حق داشت به ميل خود 
اموري از جمله تأسيس دادگاه و محاكمة حقوقي و پرداخت ماليات به خزانة پادشـاه را بـه   

  ).53ـ  55: 1384پالمر، : ك.ر(عهده بگيرد 
اي از   ر دورة رنسـانس دوره عالوه بـر ضـعف نظـام فئـودالي و رشـد طبقـة شـهري، د       

هاي تجاري يا اكتشافي كه در پهنة درياها روان   كشتي. شكوفايي علمي نيز در اروپا آغاز شد
هاي ناشناخته ساخت كـه در كنـار اختراعـات      بودند، توجه اروپاييان را معطوف به سرزمين

ي اروپاييان در پي هاي علمي بسياري را برا  گوناگون از جمله اختراع دستگاه چاپ، پيشرفت
هايي كه سبب گرديدند جهان مانند يك ماشين تصور شود، ماشـيني كـه از     داشت؛ پيشرفت

تواند با عقل و مشاهدة تجربي قـوانين    كند و انسان مي  قوانين تغييرناپذير طبيعت پيروي مي
  . آن را درك كند

نيروي عقل و تكيه بـر   گيري از  در پي انقالبات علمي اين عصر كه عموماً ناشي از بهره
تواند حقايق عـالم را آشـكار     مشاهدة تجربي بود، انديشمندان به فكر افتادند كه اگرعقل مي

، 1387دان، : ك.ر(تواند كارآمـد باشـد     سازد، پس در حل مسائل اجتماعي و سياسي نيز مي
. رفـت اين بود كه به تبع تحوالت نظام اقتصادي، انديشة سياسي جديـد نيـز شـكل گ   ). 19

  .كشيد  اي كه بيش از هر چيز ساختار نابرابر جامعة فئودالي را به چالش مي  انديشه
اي دارد،   از پيشگامان تفكر سياسي كه در طراحـي نظـام سياسـي جديـد جايگـاه ويـژه      

وي كه بنيانگذار ليبراليسـم بـه شـمار    . انگلستان، جان الك بود 17دانشمند و فيلسوف قرن 
هـاي    ها از يك گوهرند و همه به طـور يكسـان از موهبـت     كه همة انسانآيد، معتقد بود   مي

؛ )275: 1384عالم، : ك.ر(طبيعت، برابرند، بنابراين از استعداد و قواي يكساني برخوردارند 
هاي قرون وسـطايي كـه عمومـاً ناشـي از فلسـفة ارسـطو و         اين در حالي بود كه در آموزه

ا يكديگر متفاوت بودند و و همين تفاوت ذاتي بود كه آنهـا  ها در ذات ب  افالطون بود، انسان
كلوسـكو،  : ك.ر(داد   مند از حقوق متفاوت قـرار مـي    را در طبقات مختلف اجتماعي و بهره

  ).129ـ  130: 1389
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يكـي  : ليبراليسم كه الك طراحي كرد و بعدها توسعه يافت، بر دو پاية اصلي قـرار دارد 
از . 7و ناوابسته طبيعي به جمـع يـا گـروه و ديگـري عقـل     فرد همچون موجودي خودبنياد 

  . شود  رود، حاصل مي  تركيب اين دو عنصر اصل آزادي كه داعية اصلي ليبراليسم به شمار مي
كه از انگلستان آغاز شـد، انـدك انـدك در    ) ليبراليسم(ها   انديشة آزادي و برابري انسان
بعدها مونتسكيو در فرانسه با مطالعة فلسـفة  به طوري كه . نقاط ديگر اروپا نيز تسري يافت

القوانين خود را نوشت و در آن بـه شـرح     سياسي انگلستان و متأثر از جان الك كتاب روح
  ).264: 1383طاهري، : ك.ر(نظرية تفكيك قوا پرداخت 

هاي ليبراليستي   تحت تأثير انديشه) ميالدي 1789ـ   1795(سرانجام انقالب كبير فرانسه 
بكـر و  : ك.ر(چون الكو مونتسكيو، رسماً بـه حكومـت سلسـله مراتبـي پايـان داد      كساني 

ما ايـن  «در اعالمية حقوق و قانون اساسي فرانسه رسماً اعالم شد كه ).263: 1393دكالف، 
انـد، آفريـدگار حقـوقي بـه مـردم        دانيم؛ همة آدميان برابر آفريـده شـده    حقايق را بديهي مي

ت؛ از جملـه ايـن حقـوق، حـق زنـدگي و حـق آزادي و حـق        بخشيده كه واگذاشتني نيس
ها براي تأمين اين حقوق در ميـان آدميـان     ما معتقديم كه حكومت. جويي سعادت است  پي

توانـد    هيچ هيأت و هـيچ فـردي نمـي   . اصل هر قدرتي از ملت است... سازمان گرفته است
... جانب ملت مجاز باشد اعمال قدرتي و حاكميتي در مملكت بكند مگر آنكه مخصوصاً از

امتيازات اجتماعي . در حقوق مساويندو مادام العمر آزاد مانده و  افراد بشر آزاد متولد شده
  ).274: همان(» رسد  فقط مبتني بر منافعي است كه از هر كس به هيأت جامعه مي

  
  بازتاب ساختار اجتماعي در نظام تربيتي و اخالقي اروپا. 5

هـاي    گيـري انديشـه    مراتبي فئودالي و گذار آن به دوران مدرن و شكل  انعكاس نظام سلسله
تـوان مشـاهده نمـود؛ در يونـان       ليبراليستي را در نظام اخالقي و تربيتي جامعة اروپا نيز مـي 

باستان افالطون با ترسيم طرحي از يك مدينة فاضله و نقـش شـهروندان در آن، و ارسـطو،    
هاي تربيتي آنان را در تمامي قرون   آيند كه ساية ايده  مار ميتأثيرگذارترين انديشمنداني به ش

  . توان مشاهده نمود  وسطي مي
دهد، ساكنان آن را به سه طبقه اساسي   افالطون در طرحي كه از مدينة فاضله به دست مي

كـه بـا   ) سـپاهيان (طبقة حاكمان كه وجودشان با طال سرشته شـد، پشـتيبانان   : كند  تقسيم مي
با نقره درآميخته و كارگران و صنعتگران كه آهـن و مفـرغ خميرمايـة وجودشـان      سرشتشان

گـردد تـا     هـا سـبب مـي     اين عقيده به تفاوت ذاتي انسان). 17: 1382واربرتون، : ك.ر(است 
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بايسـت    افالطون تربيت را نيز با ديدي طبقاتي بنگرد و توصيه كند كه آموزش هر كودكي مي
  .8)25: 1392كاردان، : رك(در سرشت آنان به كار رفته است متناسب با فلزي باشد كه 

اين سنت تربيتي كه بر نظم طبقاتي جامعه استوار بود، در تمامي قـرون وسـطي تـداوم    
يافت؛ اما با ضعيف شدن نظام فئودالي و پشتيبان عقيدتي آن، كليسا، و از سوي ديگر ظهور 

   تربيـت قـرون وسـطايي، ديگـر پاسـخ     طبقة اجتماعي بورژوازي، فلسفة اخالق و تعلـيم و  
داد؛ به طوري كـه حتـي     اي به تمايالت معنوي و تربيتي اين قشر از جامعه نمي  متقاعدكننده

ها در شهرها، بر ضد مـدارس قـديم طغيـان كردنـد و آمـوزش        بازرگانان و اعضاي اتحاديه
  ).55: 1390اوليچ، : ك.ر(جديد را براي پسران خود خواستار شدند 

مـارتين لـوتر   . مذهب پروتستان را نيز در سير اين تحوالت نبايد ناديـده گرفـت   ظهور
هاي شـرافتمندانه    ها و پيشه  بر اين نكته تأكيد داشت كه تمام حرفه) پيشرومذهب پروتستان(

اصيل و ارزشمندند و اين به نوعي هم مقابله با آموزش كليسايي سابق بود و هـم اشـرافيت   
از سوي ديگر با تأكيد اصالحگران ديني بـر اينكـه مـردم بايـد     . كشيد  سنتي را به چالش مي

بتوانند خود به خواندن كتاب مقدس بپردازند، سوادآموزي مفهومي تازه به خود گرفت و از 
  .9)320ـ  321: 1380لنسكي، / نوالن: ك.ر(انحصار طبقة اشراف در آمد 

يكـي ژان ژاك  : ثر واقـع شـد  در قرن هجدهم ظهور دو متفكر در امر تعليم و تربيت مؤ
: روسو در زمينة آموزش و پرورش بر دو نكته تأكيد داشت. روسو و ديگري ايمانوئل كانت

يكي آنكه شخصيت انسان بايد بر وفق طبيعت و استعداد ذاتي او شكل گيرد و ديگر آنكـه  
حـل  آموزش و پرورش نبايد شامل تربيت شاهزاده يا كشاورز گردد، بلكه بايد در خـور مرا 

  ). 108: 1393گوتك، : ك.ر(رشد طبيعي انسان باشد 
ايمانوئل كانت نيز در زمينة تعليم و تربيت طرحي ارائه كرد كه بتواند استعدادهاي طبيعي 

گيـرد،    ترين مسائلي كه مورد تأكيد قرار مـي   در اين طرح يكي از اصلي. افراد را شكوفا سازد
هـاي    هـا و موقعيـت    مساوات در فراهم ساختن فرصت. توجه به مساوات در امر تعليم است

او در امر تعليم بـا  . هاي خود را به ظهور برساند  تربيتي تا هر كسي بتواند استعدادها و توانايي
زمـاني كـه   ). 182: 1389ماهروزاده، : ك.ر(هر گونه امتياز خانوادگي و طبقاتي مخالف است 

قرار گرفت، بر ادامة رونـد گسـترش    18يبرال سدة آراء اين دو متفكر در كنار ظهور انديشة ل
بـا تكيـه بـر آزادي و برابـري     ) بنيانگذار ليبراليسـم (الك . تعليمات عمومي تأثير بسزايي نهاد

ها، بر تعيين سرنوشت سياسي مردم به وسيلة خود آنان تأكيد داشت؛ به همين سبب در   انسان
اي برخوردار بود؛ چرا كه از نظر او همـه    ويژهانديشة ليبرال تعليم و تربيت عمومي از جايگاه 
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قابليت تربيت شدن را دارند و چون در تعيـين جريـان قـدرت سياسـي نقـش دارنـد،براي       
: ك.ر(بايست از آموزش مناسب و كافي برخوردار شـوند    انتخاب مسير درست سياسي، مي

ي شهروندان آشناي) دموكراسي(در واقع شرط تحقق حكومت مردمي ). 261: 1393گوتك، 
هاي مدني است، بنابراين بـه همـة فرزنـدان ملـت بايـد در مـدارس         با حقوق و مسؤوليت

  ).134: 1392كاردان، (آموزش عمومي و اطالعات الزم داده شود 
هـاي    فرانسه نيز كه متأثر از انديشة ليبراليستي شكل گرفته بود، در انديشه 1789انقالب 

از جملـه انتظـاراتي كـه پـيش از انقـالب از آمـوزش و       . دتربيتي جامعة اروپا مؤثر واقع ش
اعـم از دختـر و   (پرورش وجود داشت، ايجاد تعداد كافي مدرسه براي تعليم همة كودكـان  

بايـد  «، قيـد شـد كـه    1791سرانجام در قانون اساسي مصـوب در  ). 131: همان(بود ) پسر
هـايي از    رك باشد و بخـش آموزشي ايجاد و سازمان داده شود كه براي همة شهروندان مشت

  ). 132: همان(» آن كه براي همة افراد ضروري است، رايگان گردد
  

  دوران مشروطه و تحول در نظام فكري روشنفكران ايراني. 6
نخستين رويارويي ايرانيان با تمدن رو به پيشرفت و مدرن غرب، با شكست ايران در برابـر  

تاد؛ اين شكست عباس ميرزا، وليعهد زمان، را به روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار اتفاق اف
مانـدگي    هاي نظامي روسيه و در مقابـل، عقـب    اين فكر انداخت كه چه چيز باعث پيشرفت

ايران گشته است؟ وي پاسخ اين پرسش را در آشـنايي آنـان بـا علـم و فنـاوري آن روز و      
آمد تـا ايرانيـان را نيـز از آن    ناآگاهي ايرانيان از اين امور يافت و به همين سبب در صدد بر

به همين سبب بود كه دانشجوياني به فرنگ اعزام نمود و به تجهيز سپاه ايران . مند سازد  بهره
سازي، چه در زمينة نظامي و چه   توفيق نوين«كرد آن بود كه   پرداخت؛ اما آنچه او درك نمي

» امور مالي و اداري كشور اسـت هاي ديگر، مستلزم يك تغيير اساسي و بنيادين در   در زمينه
به هر روي اقدامات وي زمينه را براي آشنايي ايرانيان با تمدن دنيـاي  ). 46: 1375لمبتون، (

هـا در قـرون     جديد فراهم نمود، در حالي كه جامعة آن روز ايران هنوز در بسياري از جنبـه 
  ).9: همان: ك.ر(برد   وسطي به سر مي

خان اميركبيـر و تأسـيس دارالفنـون نيـز راه را       تقيدر همين دوران صدارت ميرزا 
ترين تأثير دارالفنـون در    مهم. براي ورود عناصر فكري فرهنگي غرب به ايران باز كرد

» در اصول دانش گذشتگان ترديد انداخت«ايجاد تحوالت فكري آن زمان، آن بود كه 
  ).15: 1385آدميت، (
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كردگان و روشنفكران عصر، سبب گرديـد تـا فكـر      اين ترديد، به عالوة آشنايي تحصيل
آزادي و مشروطگي و حمله به حكومت مطلقه در اواخـر دورة ناصـري، مظـاهر مختلفـي     

ترين متفكران و روشنفكران عصر، همچون ميرزا ملكم خان، آقاخـان كرمـاني     برجسته. بيابد
كارهـايي    بپردازنـد، هـم راه   را بر آن داشت تا هم به انتقاد از استبداد جامعة سنتي ايـران ... و

  .براي اصالح و پيشرفت آن ارائه دهند
شد، حكومت قانون بـه    نخستين چيزي كه از نظر آنان ماية پيشرفت غرب محسوب مي

ترين شعار روشنفكران اين دوره   خواهي به اصلي  اين بود كه قانون. جاي حكومت مطلقه بود
خان بـود    ر قانونخواهان آن زمان، ميرزا ملكمسردمدا. در جهت پيشرفت ايران تبديل گرديد

كه با انتشار روزنامة قانون، به عصيان عليه آيين مسـتبدانة حكمرانـي ايـران پرداخـت و در     
اگـر  «: نويسـد   جهت ترويج حكومت قانون تالش فراوان نمود، وي در روزنامة قـانون مـي  

اگر خانة شما . انون بخواهيداگر در بند دولت هستيد، ق. صاحب دين هستيد، قانون بخواهيد
روزنامة (» ...اند، قانون بخواهيد  اگر مواجب شما را خورده. اند، قانون بخواهيد  را خراب كرده

  ).3: قانون، شمارة اول
البته اين بدان معنا نيسـت  . اين بود كه حكومت قانون از آن به بعد، حديث زمان گرديد

ر نبوده است، بلكه همواره قـانون شـرع و قـانون    كه در ايران پيش از مشروطه قانوني در كا
شـد،    فرما بوده؛ اما آنچه فقـدان آن بـيش از همـه احسـاس مـي       عرف بر جامعة ايران حكم

؛ مساوات و انديشـة برابـري مـردم بـراي     )172: 1385آدميت، (مساوات در برابر قانون بود 
: 1388آدميـت،  : ك.ر( تأمين عدالت اجتماعي پاية تفكر سياسي دموكراسي در غـرب، بـود  

ترين انتقادات روشنفكران   بنابراين عمده. ، كه روشنفكران آن عصر با آن آشنا شده بودند)65
عصر مشروطه كه جملگي نمايندة تعقل سياسي غربي بودند، متوجه وجود همين نـابرابري  

ابري و تأكيد بر به طوري كه در آثار اكثر اين روشنفكران انتقاد از نابر. در جامعة ايران گرديد
مثالً نويسندة رسالة حقوق و وظايف ملت، . توان مشاهده نمود  لزوم برقراري مساوات را مي

كنـد كـه     كنـد و بارهـا تأكيـد مـي      آغاز مي» آزادي، برابري و برادري«رسالة خود را با شعار 
نخسـت مـردم آزاد و برابـر    «بـه اعتقـاد وي،   . حقيقت طبيعت در آزادي و مسـاوات اسـت  

زيستند، سپس رفته رفته گرفتار ضد آن شدند كه بنـدگي و امتيـازات و عـدم مسـاوات       مي
اي كساني پيدا شدند و موجد اين كلمة خبيثه گرديدند كه حـق بـر     باشد، يعني در هر طايفه

از روزي كه رشتة مساوات و بـرادري اوليـه را بريدنـد،    ... ماست و بر ديگران است اطاعت
انـد و از بقيـة     ازاتند به اسامي مختلف تشكيل طبقـات عاليـه را داده  گروهي كه صاحب امتي

  ).328: 1387آدميت، (» مردم كه نصيبشان زحمت و ذلت گرديده، ملت مركب شده است
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خان كه بيش از همه بر برقراري قانون پافشاري داشت، نيـز در رسـالة دفتـر      ميرزا ملكم
اسـت كـه از   » حقوق ملت«ترين اين قوانين   ماز مه. تنظيمات، قوانيني را مطرح نموده است

قـانون در كـل   «طبق اين قانون . منشور حقوق بشر و قانون اساسي فرانسه گرفته شده است
ممالك ايران، در حق جميع افراد رعاياي ايران حكم مسـاوي دارد، هـيچ شـغل و منصـب     

» سـاوي دارنـد  آحاد رعاياي ايران در مناصب ديواني حكم و حـق م . ديواني موروثي نيست
  ).39: 1381ملكم، (

در پي اين تحوالت فكري، يكي از وجوه نظام سنتي ايران كه مورد انتقاد قـرار گرفـت،   
نظام اقتصادي ارباب و رعيتي در ايران بود؛ بنابراين وقتي سخن از مساوات و رفع نابرابري 

ن و سـپس  اجتماعي به ميان آمد، اين نظام نيـز مـورد نكـوهش قـرار گرفـت و روشـنفكرا      
  . قانونگذاران در صدد رفع آن برآمدند

در سير تحوالت اجتماعي اين عصر، نخستين كسي كه وجوب مالكيت زارع بر زمين را 
  ).49ـ  50: 1388آدميت، : ك.ر(مطرح نمود، ميرزا ملكم خان بود 

توان موضـوع برانـدازي نظـام تيولـداري قـديم را        در مسالك المحسنين طالبوف نيز مي
او كه عمري را در قفقاز گذارانده و از عقايـد سوسـيال دموكراسـي رايـج در     . ه نمودمشاهد

اي تقويم كنند   امالك ايران را بايستي هيأت موثقه«: نويسد  روسية آن روز آگاهي يافته بود، مي
و ميان رعيت تقسيم و صاحبان امالك قيمت اراضيشان را به اقساط سي ساله و به ضـمانت  

همة اراضي شخصي يـا خالصـه   . بعد از اين نبايد در ايران ملّاك باشد... دارنددولت دريافت 
  ).119: تا  طالبوف، بي(» ديواني بايد به تبعه فروخته شود كه خود تبعه مختار و مالك باشد

كرد، بر آن بود كـه    دهخدا نيز در سلسله مقاالتي كه در روزنامة صور اسرافيل منتشر مي
بايسـت نظـام اربـاب رعيتـي       به اعتقاد وي مي. ستي به برزگران واگذاردامالك ديواني را باي
شد و امالك خصوصي بدون چـون و چـرا بـه طبقـة دهقانـان انتقـال         يكسره برانداخته مي

دانسـت    وي اين كار را مسؤوليت دولت و سردفتر اصـالح خرابـي مملكـت مـي    . يافت  مي
  ).50ـ  51: 1388آدميت، : ك.ر(

مراتبـي كوشـش بسـيار      نيز برخي نمايندگان در رفع اين نظام سلسـله با تشكيل مجلس 
با سلطنت مشروطه و آزادي ملت «: گفت  الدوله در مذاكرات مجلس مي  مثالً احسن. نمودند

. غيرممكن است كه رعيت، بندگي ارباب تيول را كه همجنس خودشان اسـت، قبـول كنـد   
اين قبيل انتقادات و تأكيـد  ). 68ـ   69: نهما(پس اين رسم كهنه بايد به كلي موقوف گردد 

در اين خصوص سه كـار عمـده   . داري، سرانجام منجر به الغاي آن گرديد  بر رفع رسم تيول
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. در دستور كار مجلس قرار گرفت كه در برقراري عدالت اجتماعي در طبقة دهقان مؤثر بود
الغاي رسم تيـول،  : دند ازاين كارها كه به حقيقت مربوط به هستي اين طبقه بود، عبارت بو

؛ الغـاي روش تيولـداري،   )66: همـان : رك(تعديل ماليات رعيت و نسخ زورستاني از زارع 
  ).232: 1345لمبتون، : ك.ر(نشانة پايان دوران قرون وسطايي در ايران بود 

  
  اصالح ساختار اقتصادي و بازتاب آن در نظام آموزشي ايران. 7

شد، تعليم و تربيت در اروپا پس از گذار از جامعـة طبقـاتي    طور كه پيش از اين ديده  همان
قرون وسطي، دچار تحول گرديد و شكلي برابر براي عموم مردم يافت؛ چنين تحولي را در 

در اين دوره، در كنار . توان مشاهده كرد  نظام آموزشي ايران نيز از دورة  مشروطه به بعد مي
فرهنگي سنتي ايران اتفاق افتاد، سطح دانش و سواد هاي فكري و   تحوالتي كه در تمام جنبه

اين اسـت كـه   . عمومي و روش آموزش سنتي نيز توجه تجددخواهان را به خود جلب كرد
پرسـتي    توان انتقاد آنان را از جهـل و نـاداني و خرافـه     در اكثر آثار روشنفكران اين عصر مي
  .حاكم بر ايران آن زمان مشاهده نمود

ي كه اين اصالحگران ساختار اجتمـاعي ايـران بـراي رهـايي از جهـل و      هاي  يكي از راه
خرافة حاكم بر همروزگاران خود در نظر داشتند، اجباري كردن آمـوزش و پـرورش بـراي    

در حقيقت وقتي كه نظام طبقاتي سنتي در ايران مورد انتقاد قـرار  . اقشار مختلف جامعه بود
م، به ميان آمد، به تبع آن نظام آموزشي سـنتي  گرفت و سخن از برابري و مساوات ميان مرد

داد و به اصـطالح رعيـت را از     نيز كه آموزش را تحت انحصار طبقات عالي جامعه قرار مي
كرد نيز، مورد نكوهش قرار گرفت؛ به همين سـبب اسـت كـه در ايـن دوره       بهره مي  آن بي

. توان مشاهده نمود  كران ميتأكيد بر آموزش و پرورش همگاني و اجباري را در آثار روشنف
دولت بايـد ماننـد فـردريخ كبيـر قـدغن فرمايـد كـه        «: نويسد  اي مي  مثالً آخوندزاده در نامه

هيچكس از افراد ملت، خواه در شهرها و خواه در دهات و ايـالت، فرزنـد خـود را از نـه     
ديگر مشغول  سالگي تا پانزده سالگي به غير از خواندن و نوشتن موافق رسم جديد، به كار

نسازند و به عهدة جماعت هر قريه و ايل مقرر گردد كه جهت تربيت اطفال، يك نفر معلم 
توان ناميد، بلكه نشانة رأفت و مهرباني است كه   اينگونه اجبار را ظلم نمي... نگاه داشته شود

  ).81: 1349آدميت، (گويند   به اصطالح ما آن را توفيق اجباري مي
از «: نويسـد   مستشارالدوله نيز در رسالة موسـوم بـه يـك كلمـه، مـي      خان  ميرزا يوسف

ها بـراي تربيـت اطفـال فقـرا       خانه  ها و معلم  خانه  فصول مذكوره حقوق عامه، بنايي مكتب
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. چون تعلم علوم و معارف در فرنگستان مطلقاً از الزم امور و اقدم وظـايف اسـت  ]. است[
ــ  ــرا و مســاكين، حت ــال فق ــيم اطف ــذا تعل ــه شــمرده له ــان را از حقــوق عام ــد  ي نابيناي » ان

و پس از آن با استناد به آيات و رواياتي بر لزوم تعلـيم علـوم   ). 64: 1386مستشارالدوله، (
  .ورزد  و معارف به عامة مردم ايران تأكيد مي

كردنـد،    كاري كه اين روشنفكران براي ترويج علوم در ميان عامة مـردم پيشـنهاد مـي     راه
بنابراين توصـيه بـه سـاختن    . رس جديد و ترويج علوم زمانه در آن مدارس بودتأسيس مدا

توان مالحظه نمود؛ مثالً طالبوف كه يكي از   هاي اين افراد مي  مدارس جديد را نيز در نوشته
... هاي وزير را تربيت اشخاص عالم براي ادارة امور سياسي، گمركـي، صـنعتي و    مسؤوليت

براي تربيت همة اينها، مكاتب و مدارس و تكميل ايشان، مدارس عاليه «: نويسد  داند، مي  مي
احداث بكند و تشكيل بدهد و تكميل نمايد كه اطفال سادة ما به ... الزم است؛ همة اينها را 

  ).170: همان(» مĤب برنگردد  فرنگستان نرود و از آنجا فرنگي
خواه عصر مشـروطه    د و ترقيسيد اشرف الدين گيالني، نسيم شمال، كه از شاعران منتق

  :بود، در شعري آرزوي تأسيس مدارس جديد و نشر معارف را چنين بيان كرده است
آفتـاب  / نمايد شادماني هر مسلمان اي نسيم  مي/ شود دنيا به كام اهل ايران اي نسيم  مي«

ارف از معـ ..../ شود اين شهر تهـران اي نسـيم    نورباران مي/ معرفت گردد درخشان اي نسيم
كودكان مشـغول  / اي يك مدرسه  شود ايجاد در هر كوچه  مي/ گردد ز سرها وسوسه  دور مي

مـادران در تربيـت   / نقشة جغرافيـا در دسـت طفـالن اي نسـيم    / تحصيل حساب و هندسه
كودكان در مدرسه با / شوند  تر از جان مي  دختران از معرفت شيرين/ شوند  مشهور دوران مي
سـيد اشـرف   (» ....اي پر حور و غلمـان اي نسـيم    شود هر كوچه  مي/ ندشو  علم و عرفان مي
  ).2: تا  الدين گيالني، بي

هاي دورة سپهساالر بحث از مدارس جديد در كشـورهاي گونـاگون     در برخي روزنامه
گرديد تا اهميت نقش مدارس و تعليم عمومي را در پيشرفت جامعه گوشـزد    نيز مطرح مي

دولت آلمان براي ترغيب و تحريض طبـايع  «: نويسد  دبا چاپ پاريس ميكند؛ مثالً روزنامة 
خاص و عام به تحصيل و تكميل علوم و صـنايع، تـدبيري انديشـيده اسـت و آن تشـكيل      
مجامع متعددي است در سراسر كشور كه عوام الناس را به رفـتن آنهـا شـوق و ازدحـامي     

ست و منظـور دولـت آن اسـت كـه     از جانب دولت در تربيت ايشان نهايت اهتمام ا. است
عموم عوام را لذت علم چشانده و از ورطة جهل رهانده باشد و جميع عوام الناس ممالـك  
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» آلمان به وسيلت اين مجالس، با علوم و صـنايع انـس تـام يافتـه و تربيـت كـافي پذيرنـد       
  ).113: 1377قاسمي پويا، (

  
  ادبيات تعليميتحوالت ساختاري جامعة ايران و تأثير آن بر . 8

مراتبي سنتي ايـران در طيـف مخاطبـان ادبيـات تعليمـي        همان طور كه بازتاب نظام سلسله
مشاهده گرديد، در پي تحوالت ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و آموزشـي ايـران در دورة   

اگـر كتـاب احمـد نوشـتة     . مشروطه و پس از آن نيز، ادبيات تعليمي دچار دگرگوني گردد
البوف را بتوان از واپسين آثار ادبيات تعليمي سنتي فارسي و آغازگر تعليمـات  عبدالرحيم ط

تواند نمايانگر تحولي باشـد كـه از     مدرن به شمار آورد، توجه به محتوا و ساختار آن نيز مي
  .دورة مشروطه به بعد در طيف مخاطبان ادبيات تعليمي فارسي اتفاق افتاده است

ترين انديشـمندان دورة قاجـار، بخصـوص در زمينـة       تهعبدالرحيم طالبوف كه از برجس
اي متوسط الحال بود كه در مدارس جديـد    آيد، خود از خانواده  تعليم و تربيت، به شمار مي

خود وي در مسالك المحسنين بر ). 1: 1362آدميت، : ك.ر(قفقاز درس خواند و ترقي كرد 
خور يا   سط شهري است كه  مالك يا وظيفهاين نكته تأكيد دارد كه كه يكي از افراد طبقة متو

  ).2: تا  طالبوف، بي: ك.ر(باشد   حامل امتياز و لقب از سوي دولت نمي
وي در مدارس قفقاز با دانش اجتماعي ـ سياسي متفكران فرانسوي و انگليسـي سـدة    

و از معتقــدان انديشــة ) 3: 1362آدميــت، (، از جملــه الك و روســو آشــنا شــد 19و  18
از جمله عناصر اصلي تفكر ليبرال، يكي آزادي اسـت و ديگـري   . سم فلسفي گرديدليبرالي

از نظـر او آزادي بايـد   ). 31: همـان (برابري كه وي در آثار خود بر اين هر دو تأكيـد دارد  
: 1336طـالبوف،  (امتيـازي    تفاوتي و بي  متحد با مساوات باشد و مساوات يعني برابري، بي

هـا از    ات در خصوص آزادي، در تأكيد بر برابري ذاتـي انسـان  وي در رسالة ايضاح) 184
» انـد   اند و اشراف با مهميز آفريده نگرديده  فقرا از مادر با پاالن نزاييده«: نويسد  قول ولتر مي

  ).23: 1/تا  طالبوف، بي(
توجه او به برابري تا حدي است كه بر خالف تفكر رايج در زمان خود، پيـروان اديـان   

  ).86: تا  طالبوف، بي(داند   ز جمله اهل دير و كنشت و گبر و ترسا را، برابر ميمختلف ا
اي بود كه طالبوف، اثر تعليمي خود، كتاب احمد را نگاشـت؛ در    با داشتن چنين انديشه

دهندة طرز   توان به چند نكته اشاره كرد كه نشان  بررسي جايگاه مخاطب در كتاب احمد مي
  :كنندة ديدگاه برابرطلبانة او نسبت به مخاطب خويش است  فكر نويسنده و منعكس
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نخست آنكه مخاطب اين كتاب، احمد، فرزند خيالي مؤلف است كـه متعلـق بـه طبقـة     
خاصي از مردم جامعه نيست؛ نه شاهزاده است، نه از اشراف، بلكه فقط كودكي است كه از 

ايـن امـر را بـه خـوبي     . ر اسـت گيري از علوم زمان خود برخـوردا   استعداد ذاتي براي بهره
: كنـد   توان از لحن مؤلف در آغاز كتاب دريافت؛ وي كتاب را با اين جمـالت آغـاز مـي     مي

را بر آن داشته است كه هميشه از پي دانستن اسباب هر  جبلت آدميحق سبحانه و تعالي، «
كـه جويـاي    ، به همين واسطهانسانفقط . چيز برآيد و زبان از بهر پرسيدن هر چيز بگشايد

آيد، موضوع تكاليف شرعي و ممتـاز از    شود و از پي استكشاف حقايق اشيا بر مي  سبب مي
  ).2: 1336طالبوف، (» جانوران وحشي شده است

شود، طالبوف از آدمي و سرشت او به عنـوان يـك مفهـوم كلـي       طور كه ديده مي  همان
ديگران متفكران سنتي، قائل بـه  كند، نه اينكه چون خواجه نصيرالدين توسي يا   صحبت مي

ها با يكديگر باشد؛ به همين سبب است كه تعليمات او در كتاب احمـد،    تفاوت ذاتي انسان
مخصوص گروه خاصي از افراد جامعه كه از لحاظ استعداد نيز از بقيـه برتـر باشـند، قـرار     

برابـر آفريـده    گيرد، بلكه چون بر طبق عقايد ليبراليسـتي نويسـنده آدميـان بـا سرشـتي       نمي
  . اند، آموزش نيز براي آنان يكسان است  شده

دوم آنكه مؤلف كه خود از معتقدان انديشة ليبراليستي اسـت، وقتـي در كتـاب از لـزوم     
در ملـل  «: گويـد   گويد، بر همگاني بودن آن تأكيـد دارد و مـي    آموزش و پرورش سخن مي
خود را تعليم بدهد، خواندن و نوشتن همه كس بايد اطفال .... متمدنه به حكم وجوب قانون

عموم تبعـه را بـه تحصـيل    ] بايد[قانون «: گويد  وي در جاي ديگر مي). 92: همان(» بياموزد
سواد و خواندن درست و صحيح مجبـور نمايـد؛ زيـرا اول شـرط انتخـاب بـه ادارة امـور        

  ).211: همان(» جماعت، سواد است
ر آراء تربيتي روسو در كتاب اميـل نگاشـته   سوم آنكه طالبوف كتاب احمد را تحت تأثي

طور كه پيش از اين گفته شد، به پرورش استعداد طبيعي انسـان در هـر     روسو، همان. است
اي را   توان رد پاي چنين انديشه  در كتاب احمد نيز مي. مرحله از رشد وي توجه داشته است

ه را كه احمد از او پرسـيده و  وي آنچ«آشكارا مشاهده نمود؛ چنانكه به گفتة خود طالبوف، 
: همان(به رشتة تحرير درآورده است » جواب شنيده، به قدر سهولت گنجايش در فهم اطفال

اي تنظيم نموده و مرتب كرده كه   از سوي ديگر مطالب آموزشي كتاب خود را به گونه). 16
اي همچون معني   رود؛ يعني ابتدا به شرح مسائل بسيار ساده  از سادگي به سوي پيچيدگي مي
پس از آن . پردازد كه درك آنها براي كودك آسان است  مي... عبادت و جايگاه مكه و كعبه و
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دهد كه باز متناسـب بـا     تري را شرح مي  رود مسائل علمي و فكري پيچيده  هرچه جلوتر مي
رشد فكري و ذهني كودك است؛ مسائلي از قبيل قواعد عجيبة فيزيك، انجماد يخ مصنوعي 

مطالبي هستند كه طالبوف در جلد دوم از كتاب به شرح آنها پرداختـه اسـت و ايـن در    ... و
رود و عجيـب ترقـي     چهار ماه است به مكتب جديد مـي «، )احمد(حالي است كه مخاطب 

و نسبت به احمدي كه در جلد اول مورد خطاب مؤلف قرار داشت، از ) 91: همان(» نموده
  . درك باالتري برخوردار است

در جلـد سـوم،   . توان مشاهده كرد  تري مي  چنين تحولي را در جلد سوم با وضوح بيش
از مدرسـة عاليـه بيـرون آمـده،     «احمد ديگر يك كودك مكتبي نيست، بلكه كسي است كه 

: همـان (» و معلومات زياده بر استعداد طبيعي خود افـزوده .... تحصيالت خود را تمام كرده،
است، يعنـي مسـائل   » مسائل الحيات«رود،   ين جلد از آن سخن ميبنابراين آنچه در ا). 144

  .اساسي زندگي بشري
هـايي نيسـتند كـه      آنچه حائز اهميت است، آن است كه هيچ يك از اين مسائل، دانـش 

توانـد    اي از مردم اجتماع باشند، بلكه مسائلي هستند كه عموم بشر مي  مخصوص طبقة ويژه
رض از ارائة آنها تربيت پادشاه، وزيـر يـا كشـاورز نيسـت، بلكـه      مند گردد و غ  از آنها بهره

غرض صرفاً آموزش دانش روز است به همة اطفالي كه بنا به انديشة ليبراليستي، از سرشتي 
  .اي از آنهاست  برابر با يكديگر برخوردارند و احمد، نمونه

امه پيدا كرد و در دورة اين برخورد برابرطلبانه در امر تعليم، پس از دوران مشروطه نيز اد
زيرا رضـاخان و ديگـر   . تري به خود گرفت  پهلوي با رشد انديشة ناسيوناليستي شتاب بيش

خواهندگان حكومت ملي، بر آن بودند كه براي نيل به يك حكومت ملي واحد الزم اسـت  
به همـين سـبب بـا حمايـت از     . ملتي يگانه، با زبان و فرهنگ و تاريخ مشترك، شكل گيرد

. سازي به سوي تثبيت يك حكومت مقتدر گـام برداشـتند    ديشة ناسيوناليسم و پروژة ملتان
شد و   گرايي نيز زماني ميسر بود كه جامعه از حالت كاستي و طبقاتي، خارج مي  تأكيد بر ملي

  .گرفت  جاي آن را مي...  برابري قومي، نژادي، مذهبي، فرهنگي و
ملت، موجب شد كه آموزش همگاني در جهت نيل به همين تأكيد بر برابري افراد يك 

براي رسيدن به اين هـدف دولـت   . زبان، تاريخ و فرهنگ مشترك نيز مورد توجه قرار گيرد
هاي آموزشـي يكسـان در سراسـر كشـور را در       دار امر آموزش گرديد و تأليف كتاب  عهده

از جامعـه نبودنـد و   هـايي كـه ديگـر متعلـق بـه طبقـة خاصـي          دستور كار قرار داد، كتاب
  .توانستند تعليماتي براي عموم افراد ملت ارائه دهند  مي
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  گيري  نتيجه. 9
مراتبي   ساختار اجتماعي و اقتصادي ايران تا پيش از انقالب مشروطه، ساختاري است سلسله

انعكاس اين ساختار نابرابر را در . و مبتني بر رسم تيولداري و روابط طبقاتي ارباب و رعيت
به طـوري  . توان مشاهده نمود  امي وجوه اجتماع، بخصوص در ادبيات تعليمي آشكارا ميتم

مـثالً  . تـوان مشـاهده نمـود     بندي در طيف مخاطبان را مـي   كه در اكثر اين آثار، نوعي دسته
اي صـرفاً وزرا    اند و دسته  اي از آثار فقط خطاب به پادشاهان يا شاهزادگان نوشته شده  دسته

گروه ديگري از آثار تعليمـي  . اند، مثل قابوس نامه و دستورالوزاره  خطاب قرار دادهرا مورد 
اند و هر فصل از آنها به آموزش مطلبي به گروهي   نيز وجود دارند كه به فصولي تقسيم شده
  . از افراد پرداخته است، مثل مرصادالعباد

روطه و آشـنايي  هـاي مـدرن در دوران مشـ     اين در حالي اسـت كـه بـا ظهـور انديشـه     
روشنفكران ايراني با مفهوم برابري در انديشة ليبرال غرب، درخواسـت مسـاوات در برابـر    

هاي آنان تبديل   ترين خواسته  قانون و رويكرد برابرخواهانه نسبت به جامعه، به يكي از اصلي
س انعكـا . تا جايي كه در نهايت، در قانون اساسي مصوب، رسم تيولداري ملغا گرديـد . شد

به طوري كـه در كتـاب   . توان مشاهده نمود  اين رويكرد را نيز در ادبيات تعليمي فارسي مي
احمد نوشتة عبدالرحيم طالبوف كه يكي از روشنفكران عصر مشروطه اسـت، نـه مخاطـب    

اي وجـود دارد كـه تعلـيم مطـالبي را       بندي  برگرفته از طبقة خاصي از مردم است و نه فصل
  .مردم قرار دهدخاص گروه معيني از 

  

  ها نوشت پي
در . الزم به ذكر است كه طرح مسألة برابري در دورة مشروطه، صرفاً جنبة تئوريك داشته اسـت . 1

كوشـيدند بـه جـاي اسـتبداد       واقع روشنفكران اين دوره بر آن بودند تا در حيطة قانوني كـه مـي  
بـه  . موفق به ايجاد چنين برابري نشدندها را بگنجانند؛ اما در عمل   بنشانند، برابري حقوقي انسان

مراتبـي آن خـارج     عبارت ديگر برابرخواهي روشنفكران عصر مشروطه جامعه را از شكل سلسله
  .گيري قانوني برابرخواه انجاميد  نكرد و در وهلة اول به شكل

معـة اقـوام   مراتبـي جا   يكي از معتبرترين افرادي كه به پژوهش دربارة ارتباط ميان ساختار سلسله. 2
مراتب خدايان و نظم آسـماني مـورد بـاور ايـن اقـوام،        با سلسله) از جمله ايرانيان(هندواروپايي 

خدايان سـه  «اي با عنوان   شناس سرشناس، ژرژ دومزيل است كه در مقاله  پرداخته است، اسطوره
ايـن ارتبـاط    .دربارة اين موضـوع  » گاتها«و سپس » ريگ ودا«بيش از هرچيز با استناد بر » كنش
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اي به سه دسته از خدايان شده است كه به سه   به اعتقاد وي در ريگ ودا اشاره. بحث كرده است
اين سه . تعلّق دارند) درآمد سه طبقه اجتماعي نزد اقوام هندواروپايي هستند  كه پيش(گروه انسان 

قوالب معمول و متـداولي  اين نظام از جمله . كاهنان، جنگجويان و طايفة شبانان: گروه عبارتند از
هـاي    كـنش . رود  است كه چارچوب فكري سرايندگان سرودهاي ستايشي و نيايشي به شمار مي

ادارة در عـين حـال اسـرارآميز و    . 1«: دار آنها هستند، عبارتنـد از   اي كه اين طبقات عهده  گانه  سه
روري بـا نتـايج و عواقـب و    با. 3... عملكرد نيروي جسماني و اساساً قدرت. 2مند جهان؛   قاعده

هـا را بـا     سرايندگان مقدس اين كـنش ... . تأثيرات گوناگون از قبيل خرّمي، آباداني و تندرستي و
» كننـد   و جو و زمين مربوط مـي ... هاي ديگر و خاصه با تقسيم جهان به سه بخش آسمان  گان  سه

 ).3: 1391دومزيل، (
اين اقوام نيز ـ كه هر يك متعلّـق بـه يكـي از سـه       بندي معمول و متداول از خدايان  تقسيم

هـاي آديتياهـا و رودراهـا و      سه گـروه خـدايان بـه نـام    «گروه انساني هستند ـ عبارت است از  
  ).3: همان(» واسوها

ها، نه فقـط در    اين ساختار با همان خدايان و با همان نام«كند كه   وي در عين حال ثابت مي
  ).9: همان(» ماقبل وداها نيز وجود داشته است عصر وداها بلكه در دوران

ودايـي ذكـر     هـاي پـيش    ترين خـدايان كـنش    هاي مهم  در اوستاي متأخّر بر گاتها، نام«و نيز 
هـا ميـان هنـدوايرانيان مشـترك       اند و بنابراين بايد به درستي چنين اعتقاد كـرد كـه آن نـام     شده
ا از امشاسپندان ذكر شده است نيز مشـابهتي تمـام بـا    ؛ فهرستي كه در اوست)10: همان(» اند  بوده

  ).12: همان: ك.ر(همان خدايان دارد 
نظم كيهاني و اجتمـاعي و اخالقـي، نظـم    «كند كه اين   دومزيل در عين حال خاطرنشان مي

وي در ادامـة مقالـه بـه اثبـات     ). 14: همـان (» ناپذير است كه آديتياها نگهبان آنند  مطلق انعطاف
 ).18ـ  29: همان(مي مشابه در ميان اقوام ژرمن نيز پرداخته است وجود نظا

فرمانروايـان و  : برخي پژوهشگران معتقدبه وجود سـه طبقـه در جامعـه باسـتاني ايـران هسـتند      . 3
، اما برخي ديگر بر اين باورند كه با )53: 1388وندي،   رستم: ك.ر(دينياران، رزمياران و برزيگران 

ايـن طبقـه،   . مناسبات مدني، سطحي به سطوح اجتماعي ديگر افزوده شدگسترش شهرنشيني و 
احمـد  ). 371: 1378رضايي راد، : ك.ر(وران يا هوتخشان و گاه متعلق به دبيران است   طبقة پيشه

تفضلي نيز به وجـود طبقـة دبيـران در ايـران دورة ساسـاني معتقـد اسـت و همچـون مرحـوم          
دانـد    تر از سپاهيان و بـاالتر از دهقانـان مـي     ساساني، پايين كوب، آنان را طبقة سوم جامعة  زرين

  ).39: 1385تفضلي، : ك.ر(
توان تأكيد بر قـرار گـرفتن افـراد در طبقـة خـود را بـه وضـوح          با نگاهي به شاهنامة فردوسي مي. 4

اي كـه    دهند تا از طبقه  مشاهده نمود؛ به طوري كه افراد قرارگرفته در يك طبقه، به خود اجازه نمي
مثالً آنجا كه كاوة آهنگـر، كـه از طبقـة    . اند خارج شده، به طبقة باالتر وارد گردند  در آن تولّد يافته
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شود، بـه جـاي آنكـه      كند و بر او چيره مي  فرودست اجتماع است، عليه ضحاك ماردوش قيام مي
ن و از طبقه باالدست به رود كه از نژاد پادشاها  خود بر تخت پادشاهي بنشيند، به سراغ فريدون مي

داند كه بنا بر قانون الهي اشه، وظيفة پادشاهي به او محول نشده،   در واقع او خود مي. آيد  شمار مي
پس بايد كسي را به پادشاهي برساند كـه از جانـب خداونـد    . يا به عبارتي داراي فرّ ايزدي نيست

  .ه گيرد و قانون را به اجرا در آوردبرگزيده شده باشد و بتواند خويشكاري پادشاهي را برعهد
: 1387فوران، : هاي صفوي و قاجار رجوع شود به  مراتب اجنماعي در دوره  براي آگاهي از سلسله. 5

 .133ـ  134: 1391، عبداللهيان،  75
الزم به تأكيد است كه هدف از طرح مسألة فئوداليسم در غرب و گذار از آن، صرفاً تأثيري است . 6

  .گيري افكار مدرن در ايران داشته است  ت جامعة اروپا در روند شكلكه تحوال
گويند، با آنچه متفكران يونان باسـتان از    عقلي كه الك و ديگر انديشمندان ليبرال از آن سخن مي. 7

اي خـاص از    مرتبـه  )  logosلوگـوس  (در يونان باستان عقـل  . كردند، متفاوت بود  آن برداشت مي
در اين وضـعيت،  «. بهره بودند  شناسنده بود كه بردگان طبيعي يا بربران از آن بي نيروي ادراكي و

logos    به همگان اعطا نشده و پذيرش تفاوت طبيعي ميان آدميان و قرار گرفتن گروهي از آنان ـ
داد كـه ايـن موهبـت      در نزد ارسـطو اجـازه نمـي   » افزار جاندار«بردگان ـ تحت عنوان پرمعناي  

؛ اما عقلي كه ليبراليسم بر آن )23: 1387قادري، (» يكسان براي همگي در نظر گرفتشناسنده را 
و همين نيرو  ها از آن برخوردارند  همة انسان.... نيرويي شناسنده و احصاگر است كه«تكيه دارد 

منـدي از آن    و بهره) 23: همان(كند   آدميان را مستعد شناسايي و قادر به تعيين سرنوشت خود مي
هـا و آزادي آنهـا را در تعيـين      تـوان برابـري انسـان     بنابراين مي. ادي را براي افراد در پي داردآز

مسلكان وي براي انسان در نظـر    هايي دانست كه الك و هم  ترين ويژگي  سرنوشت خود از اصلي
د باشـد و  تواند در حدودي كه قانون طبيعي معين كرده، آزا  مي   گيرند، طبق اين دو اصل انسان  مي

هـا ممكـن     در عين حال هيچ كس حق، اقتدار يا صالحيتي بيش از ديگران ندارد؛ هرچند انسـان 
عـالم،  : ك.ر(است استعدادهاي متفاوت داشته باشند، اما در حقوقي كه دارند با يكديگر برابرنـد  

اد بسازند كه اي آز  توانند جامعه  طبق اين نظر چنين شهرونداني با همكاري با هم مي). 282: 1384
  )81: 1392رالز، : ك.ر(در آن كسي بر ديگري سلطه ندارد 

ها را متناسب با جايگاه آنان در جامعه   ارسطو نيز در سنتي مشابه، تربيت و پرورش قواي انسان. 8
شـوند، بـه دليـل اينكـه       شهر محسـوب نمـي    نزد ارسطو، غالمان و زنان شهروند دولت. داند  مي

آنان بـه سـبب بـرده بـودن،     . اند  ندارند و طبعاً برده و فرمانبردار زاده شده بردگان عنصر آزادي
چيزي بيش از ابزاري در دست مردان آزاد نيستند، بنابراين نيازمند فضايلي متفاوت بـا فضـايل   

توانند احساسات خـود را مهـار كننـد، گرچـه طبعـاً بـرده         زنان نيز چون نمي. آزادمردان هستند
تواند در زنان با مردان يكسان باشد و به همـين    فضايل نمي. آزادند  هايي نيمه  انساننيستند، ولي 

وران نيـز    طبق اين نظر، كارگران، صـنعتگران و پيشـه  . سبب تربيت آنان با مردان متفاوت است
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حياتي پست و معارض با افضليت دارند و در نتيجه بايد از تربيتي متفـاوت برخـوردار شـوند    
  ). 112ـ  113، 1385ري، شهريا: رك(

هاي علمي و صـنعتي، و تأكيـد بـر عقـل و تجربـه در آراء        در قرن هفدهم به موازات پيشرفت. 9
توجـه بـه   ) با تأكيـد بـر مشـاهده و تجربـه    (متفكراني چون دكارت فرانسوي و بيكن انگليسي 

هاي   پديده از جمله. توسعة مدارس و بهبود كيفيت آموزش و پرورش براي همگان، ادامه يافت
منـد ايـن قـرن در      مهم تربيتي در اين قرن، توجه به تربيت دختران است؛ مشـهورترين انديشـه  

/ نـوالن : ك.ر(اسـت  » تربيـت دختـران  «حوزة تعليم و تربيت، فنلون فرانسـوي مؤلـف كتـاب    
  ). 111: 1380لنسكي، 
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