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  میيات تعليتبارشناسی ادب
  )رانيمی در ايات تعليری و گسترش ادبيگی شکلينگاهی به چرا(

  
  مددي منا علیدکتر 

  
  چکیده

اي طوالنی برخوردار بوده، آثـار فراوانـی از     ادبیات تعلیمی و زبان آن در ایران از سابقه        
این سابقه و وجود . ادبیات سنتی فارسی با مضمون پند و اندرز به دست ما رسیده است

ات تعلیمی را یک نوع ادبی مستقل  که       توان ادبی  که می   است ايشواهد فراوان به اندازه   
با این حال در عصر مشروطه این نـوع ادبـی بـا    .  به شمار آورد  گویا ویژة ایرانیان است   

رو گردید و اندك اندك به حاشیه رانده شد؛ دلیل این گسترش در انتقادات فراوانی روبه
ن را بایـد در نـوع حکومـت          در دورة مـدر     آن ورة پیشامدرن و سپس به حاشیه رفتن      د

وجو کرد کـه   و ساختار طبقاتی جامعۀ ایران تا عصر مشروطه و تحوالتی جست    ایرانیان
  . در این دوره در ایران اتفاق افتاد

                                                
 ات فارسی دانشگاه گنبد کاووس يار زبان و ادبياستادalimadadi@gonbad.ac.ir 
  
  ۲۱/۱۲/۹۳ تاريخ پذيرش                                                                                ۵/۸/۹۳ ريخ وصولتا

   پژوهشي-نشريه علمي
   پژوهشنامه ادبيات تعليمي

  ۱۰۹ - ۱۳۸ ، ص۱۳۹۴ بهار، پنجمشمارة بيست و  ،هفتمسال 
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  ۱۳۹۴بهار ، پنجمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۱۰
 

شود؛ ترسی که اگـر زبـان خیرخواهـانی         حکومت استبدادي بر بنیاد ترس تثبیت می      
شود که آنها با احتیاط و با زبان       را الکن نسازد، سبب می    ... عدي، نظام الملک و   چون س 

اي برتر از مراتبی که در آن همواره عدههمچنین یک جامعۀ سلسله . اندرز سخن بگویند
باالدستان سازد؛ چرا که در این فضا دیگران قرار دارند، زبان پند و نصیحت را ناگزیر می

هـاي  دهند با امر و نهی    به خود جرأت می    دانند،ناتر از دیگران می   که همواره خود را دا    
با فرا .  بیاموزندمستقیم زیردستان خود را ارشاد نمایند و درستی و نادرستی امور را به آنها

زمینـه بـراي   ، مراتبی پایـان داد  که به حکومت استبدادي و نظام سلسله رسیدن مشروطه 
  . پایان گرفت و این نوع ادبی به حاشیه رفتمی نیزیگسترش و پذیرش ادبیات تعل

  
  هاي کلیدي واژه

  .ادبیات تعلیمی، ساختار طبقاتی، حکومت استبدادي، مشروطه، قانون
  

  مقدمه
 اي طوالنی برخوردار است؛ادبیات تعلیمی به عنوان یکی از انواع ادبی در ایران از سابقه

توان رد ا مانده از ایران باستان نیز می بلکه در آثار به ج   که نه تنها در دورة اسالمی     چنان
ها و ایرانیان باستان موعظه. مشاهده کرد...) به شکل اندرزنامه و   (پاي ادبیات تعلیمی را     

المنفعه را مانند تـاریخ حـوادث بـزرگ و امـوري کـه نـشانۀ سـرفرازي و                   پندهاي عام 
شته یا در بناهاي بزرگ نگاهاي عظیم نیز میها بر صخرهافتخارشان بوده، عالوه بر کتاب

نگـار قـرن سـوم، بـر یکـی از      الفقیه، جغرافـی بنا به روایت ابن  . اندگذاشتهبه یادگار می  
شده وجـود داشـته     هاي عظیم کوهی در نزدیکی همدان، دو طاق بزرگ حجاري         صخره

است که در هر طاق سه لوح سنگی تعبیه شده و در هر یـک از آنهـا بیـست سـطر در                  
  ). 17: 1388محمدي مالیري،( بوده است  شدهگاشتهموعظه و حکمت ن
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  ۱۱۱/     تبارشناسی ادبيات تعليمی                                                        
  

 نیـز بـه زبـان    ه پندنامه یا اندرزنامه معروفند     که ب  هاییها، نوشته وه بر این روایت   عال
تـوان بـه پنـدهاي بزرگمهـر،        هـا مـی   از جملۀ این پندنامـه    . پهلوي بر جاي مانده است    

ها و روایات این اندرزنامه ).41، 1377فوشه کور، : ك.ر(انوشیروان و اردشیر اشاره کرد 
االیـام بـه نگاشـتن پنـد و سـخنان           پندگونه از اهمیت و اعتباري کـه ایرانیـان از قـدیم           

توان عالقه به مواعظ اخالقـی و       دهد؛ تا جایی که می    اند، خبر می  آمیز قائل بوده   حکمت
نویسی را از وجوه تفاوت فرهنگ ایرانی از فرهنگ دیگر ملل، بخصوص مغرب           پندنامه

  .زمین، به شمار آورد
بـه  .. .این عالقه به پند و اندرز که با آثار بزرگانی چون سعدي، نظام المک، غزالی و         

اوج خود رسیده بود، با فرا رسیدن دورة مشروطه و عصر تجدد ایرانیان فروکش کرد و               
مواجه گردید؛ به ...  و1حتی با انتقاداتی از سوي کسانی چون نیما یوشیج، فروغ فرخزاد      

با شروع تجدد سیاسی و حمالتی که متجددان و نوگرایان بر «عبیر یکی از پژوهشگران ت
نویسی کهن مورد نقد قـرار گرفـت و سـرانجام بـا طلـوع          نظام داشتند، سنت اندرزنامه   

  ).2: 1389رحمانیان، (» مشروطیت افول یافت و برافتاد
شیه رانده شـدن آن  انتقاد روشنفکران عصر مشروطه از ادبیات تعلیمی و سپس به حا    

پس از رواجی چند صد ساله، که نشان از تاریخی بودن این نوع ادبی دارد، نویسندة این 
تبارشناسانه به بررسی چرایی این رواج در /مقاله را بر آن داشت تا با رویکردي تاریخی    

اي دیگـر بپـردازد و ارتبـاط میـان ادبیـات تعلیمـی و گفتمـانِ                اي و افول در دوره    دوره
  . دامدرن ایرانی را نشان دهشپی

گیري و رواج ادبیات تعلیمی با جامعـۀ  در این مقاله فرض بر آن است که میان شکل       
هـاي آن  ترین ویژگـی مراتبی اصلیکه استبداد و ساختار سلسله     ایران) پیشامدرن(سنتی  

در عـین حـال بـا انقـالب مـشروطه و ورود        .انـد، ارتبـاط تنگـاتنگی وجـود دارد        بوده
مراتبی جامعۀ ایرانی   هاي مدرن به ایران که حکومت استبدادي و ساختار سلسله          هاندیش
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  ۱۳۹۴بهار ، پنجمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۱۲
 

را متزلزل ساخت، ادبیات تعلیمی نیز اندك اندك جایگاه پیشین خود را از دست داد و              
  . 2به حاشیه رانده شد
داشت که دامنۀ ادبیات تعلیمی بسیار گسترده اسـت و آثـاري چـون              البته باید به یاد   

مالک و نصاب البیان ابونصر فراهی ـ که صرفاً به منظـور تعلـیم فـنّ خاصـی       الفیۀ ابن 
 مثنوي موالنا، کلیله و دمنه و سیاست نامـۀ نظـام الملـک را شـامل     وسروده شده اند ـ  

با این حال تکیۀ نویسنده در این مقاله بیشتر به آثاري چون سیاست نامه، کلیله . شود می
است که با نظام سیاسـی  ) نصر فراهی و الفیه ابن مالک     و نه نصاب الصبیان  ابو     (و دمنه   

  .دارندایرانیان ارتباط تنگاتنگی ) ساختار سلسله مراتبی(و ساختار اجتماعی ) استبداد(
  

  ترس: حکومت استبدادي و شاکلۀ آن: نوع حکومت. 1
توان استبداد را تنها نوع حکومت در تاریخ ایران تا انقالب مـشروطه   با کمی تسامح می   

 بر رابطۀ خدایگان  استقانونی که مبتنی حاکمیت بی «حکومت استبدادي یعنی    . انستد
شود رابطۀ سلطان ـ اي که شکل به اصطالح سیاسی آن میـ بنده و یا شبان ـ رمه؛ رابطه

مجموعـه  «، قـانون بـه معنـی    در این نـوع حکومـت     ).27: 1385مرادي،  قاضی(» رعیت
بینـی  قدرت دولت تعیین کند و آن را قابـل پـیش  ضوابطی که حد و مرزي براي اعمال        

 که در مقابل هیچ      است ايپادشاه، خودکامه . در کار نیست  ) 10: 1386کاتوزیان،(» سازد
گردد تـا او قـدرتش را طبـق سـلیقه و          همین امر سبب می    و 3باشدگو نمی قانونی پاسخ 

یک ایدئولوژي  یا  منافع خویش اعمال نماید، بدون آنکه قانون یا هیچ گونه تعهدي به             
 ).21: 1380شهابی و لینز، : ك.ر(نظام ارزشی مانع او شود 

هاي دموکراتیک که در آنها تفکیک قوا سـبب محـدود بـودن قـدرت         بر خالف نظام  
متمرکز و ) شاه(هاي استبدادي، قدرت در دست یک نفر        گردد، در حکومت  حاکمان می 

شاه هـم واضـع قـانون اسـت و هـم            در جوامع استبدادي، پاد   . در نتیجه نامحدود است   
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توان گفت که در یـک نظـام سـلطانی،    به طور کلی می   . مجري و هم ناظر به اجراي آن      
هـا و عالیـق    قانونی که بر پایۀ خواسته؛)14: 1387آبراهامیان،(کالم پادشاه خود قانون است    

 پادشاه تغییـر  هاي اوست؛ پس هر گاه که مزاجو منافع پادشاه قرار دارد و تابع مزاج و حالت   
  ). 137: 1389القلم، سریع: ك.ر(گردد کند، قانونش نیز دستخوش دگرگونی می

ناپذیر بودن رفتار شاهان سبب گردیده اسـت تـا ایرانیـان پادشـاهان              بینیهمین پیش 
 مثالً ؛4خویش را به دریا و کوه تشبیه کنند و صحبت و همنشینی با او را نادرست بدانند

درآید و خـود را  ) سلطان(وقتی که دمنه تصمیم گرفت به خدمت شیر در کلیله و دمنه،   
اگر رأي تو بـر  «: به او نزدیک سازد، کلیله او را از این کار بر حذر داشت و به او گفت   

 بر حـذر بایـد بـود کـه     این کار مقرر است و عزیمت در امضاي آن مصمم، باري نیک           
صحبت سلطان و : ماید مگر نادان و حکما گویند بر سه کار اقدام نن بزرگ خطري است  

و علما پادشاه را به کوه بلند تشبیه کنند که در . چشیدن زهر به گمان و سر گفتن با زنان
 لکن مسکن شیر و مار و دیگر موذیات که بررفتن در و انواع ثمار و اصناف معادن باشدا

  ).66 ـ 67 :1391نصراهللا منشی، (» وي دشوار است و مقام کردن میان آن طایفه مخوف
هاي ترین خصیصه یا شاکلۀ حکومت پیش از آنکه این بحث تمام شود باید از اصلی         

گوینـد، اسـتبداد    شناسان و فالسفه مـی    که جامعه چنان. ترس: استبدادي نیز سخن گفت   
  ).215 ـ 216: 1391مونتسکیو، : ك.ر(بدون ترس امکان پذیر نیست 

  ترس: ـ شاکلۀ حکومت استبداديالف 
رین کسی که از رابطۀ استبداد و تـرس سـخن گفتـه، مونتـسکیوست؛ او در      تمعروف
نام برده، براي ) جمهوري، استبدادي و مشروطه(القوانین از سه نوع حکومت کتاب روح

طور که فضیلت در همان«صفتی ذکر کرده است؛ از نظر این فیلسوف فرانسوي  هر کدام
طـور هـم در حکومـت       مـان جمهوریت و شـرافت در کـشور مـشروطه الزم اسـت، ه            

خطر  زیرا تقوا در آنجا الزم نیست و شرافت هم بی           است استبدادي ترس شرط اساسی   
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  ).215: 1391مونتسکیو، (» نخواهد بود
 اگـر پادشـاه   :گویـد که می داندترس را الزمۀ بقاي حکومت استبدادي می    مونتسکیو

 دلیل است کـه او بـه   صفوي به وسیلۀ میرویس از تخت به زیر کشیده شد، فقط به این       
اگر شاه صفوي   .اندازة کافی خونریزي نکرده، ترس را در سرشت ایرانیان ندوانیده بود          

داد و گردنکشان را به خـاك و  همچون دمیتیانوس شقاوت و سنگدلی از خود نشان می       
 پـذیرفت  اش پایان نمیرفت و پادشاهیغلطانید، آن وقت حکومتش بر باد نمیخون می 

  .)216: همان(
جامعۀ پیشامدرن ایران نیز همواره مصداق ایـن ویژگـی بـوده کـه مونتـسکیو بـراي              

اي استبدادزدة ایران که پادشاه آن قبلۀ عالم در جامعه. حکومت استبدادي برشمرده است
 که  استآید و به همین سبب داراي قدرت بی حد و حصريو سایۀ یزدان به شمار می 

چرا که جان و .  استفرماي همیشگییعتاً ترس حکمهیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، طب
اوست که از حـق و حقـوقی نامحـدود          . انتهاستها در دستان این قدرت بی     مال انسان 

تواند کسی را از میان بـردارد، مـالی را بـه    باشد و هر گاه که اراده کند می       برخوردار می 
ـ       اسـت  در چنـین فـضایی    . کسی ببخـشد یـا از کـسی بـستاند          رس جـزء   کـه تـداوم ت

 وضعیت جامعۀ ایرانچه پیش و .)27 ـ   31: 1379سیف، (شود ناپذیر فرهنگ می جدایی
، همواره چنین بوده و ترس و ترسیدن بـا سرشـت   )تا دورة مشروطه (چه پس از اسالم     

  .ایرانی آمیخته است
  ارتباط میان حکومت استبدادي و شاکلۀ آن با ادبیات تعلیمی -ب

و قانون زمینی یا نهاد      هیچ حد و مرز      کومت استبدادي ر که گفته شد، در ح     طوهمان
ها شاه هر گونه  وجود ندارد که قدرت پادشاه را محدود سازد؛ در این حکومت         نظارتی
شده از سوي خود او کند و با تغییر خلق و خوي او، قوانین وضع رفتار میخواهدکه می

 همه جـا را فـرا       همچون هوا شود و   طی ترس تکثیر می   در چنین شرای  . کندنیز تغییر می  
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  ۱۱۵/     تبارشناسی ادبيات تعليمی                                                        
  

در گلستان حکایت نغزي وجـود   .بنددگیرد و بدتر آنکه دهان خیرخواهان را نیز می     می
 فرهیختگانی چون دهد ترسِ برخاسته از فضاي استبدادي چگونه زباندارد که نشان می

  :بزرگمهر را الکن ساخته است
کردنـد و هـر یکـی از    یوزراي نوشیروان را در مهمی از مصالح مملکت اندیشه هم «

بزرجمهـر را راي  . زدند و ملک همچنین تدبیري اندیشه کـرد  ایشان دگرگونه راي همی   
راي ملک را چه مزیت دیدي بر فکر چندین : وزیران در نهانش گفتند . ملک اختیار آمد  

گفت به موجب آنکه انجام کارها معلوم نیست و راي همگان در مشیت اسـت              حکیم؟
تر است تا اگر خالف صواب آید به  پس موافقت راي ملک اولی.طاکه صواب آید یا خ 

  .علت متابعت از معاتبت ایمن باشم
  خـــالف راي ســـلطان راي جـــستن

 

  به خون خـویش بایـد دسـت شـستن      
 

  اگر خود روز را گوید شب است ایـن   
 

ــروین   ــاه و پ ــک م ــتن آن ــد گف   ببای
  ).85: 1381سعدي، (                     

 

یی اگر حرفی هم زده شود، اوالً به صورت نصیحت است تا زبان سرخ در چنین فضا
گـویی نیـز تنهـا بـه واسـطۀ تـرس از پایـان          سر سبز بر باد ندهد؛ ثانیاً همین نـصیحت        

 اشتباه خود را کند وماجراست؛ ترس از اینکه پادشاه آنها را به دلیل سکوتشان مؤاخذه          
اي نصیحت در میان است، ترس و استبداد       هر جا پ   به همین دلیل  . بیندازدبه گردن آنها    
توان در تاریخ بیهقی مشاهده کرد؛ جایی که سلطان         نمونۀ بارز آن را می    . نیز همراه آنند  

  :قصد رفتن به گرگان، ساري و آمل را دارد مسعود به تحریض عراقی دبیر
 حـشمتی بینم که سوي نشابور رویم تا به ري نزدیـک باشـیم و   رأي درست آن می   «
 و مال ضـمان دو      بترسندباشد، گشاده گردد و گرگانیان       و آن کارها  که پیچیده می       افتد

 وزیـر بـه ناچـار       نه تنها  خواجه احمد عبدالصمد     . )667: 1381بیهقی،  (» ساله بفرستند 
 بلکه دیگر بزرگان اداري و لشکري نیز در »صواب آن باشد که رأي عالی بیند«: گویدمی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۳۹۴بهار ، پنجمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۱۶
 

: 1381بیهقـی،   (» دم نـزد  ] مـشکان هـم   [و بونصر    «گویندمقابل نظر پادشاه سخنی نمی    
 که در صحبتی که در خفا بین بونـصر مـشکان و وزیـر رد و              است این در حالی  ). 667

شود، معلوم است که سران مملکت کامالً با این سفر مخالفند و از تصمیمی که                بدل می 
در ادامـۀ مـاجرا نیـز    . )667: همـان (کنند پادشاه گرفته است به شدت ابراز ناراحتی می      

گیرد که با همراهی لشکریان خود به شمال ایران، گرگان، ساري، آمل    پادشاه تصمیم می  
نیز برود، باز هم سران حکومت با این موضوع مخالفند و وزیر بونـصر را خطـاب                   ...و

چیده است و استوار نهاده به پی] سلطان مسعود[عراقی در سر این مرد    «: دهد که قرار می 
 و ببینی که از اینجا چه       کندرین می پروراند و شی   و اینجا به نیشابور هر روز می       خسسر

باالخره وقتی کاسۀ صـبر وزیـر از اسـتبداد پادشـاه            ). 671: همان(» ...شکافد و چه بینم   
اي بنویسد و آن را به بونصر بدهد تا براي پادشاه گیرد تا رقعه شود، تصمیم می  لبریز می 

آنچه بر من است بکـنم تـا فـردا روز کـه از ایـن رفـتن              «: گوید می بخواند و به بونصر   
ــ   در این کار پیچیـده اسـت   استبدادپشیمان شود ـ واهللا که شود ـ و به طمع محال و   

و بر دست تـو  . نتواند گفت که کسی نبود که ما را بازنمودي خطا و ناصوابی این رفتن     
دارد، ت ناخوشش آید و مرا متهم می    دانم که سخ  . خواهم تا تو گواه من باشی     از آن می  

). 671: همان(»  اما روا دارم و به هیچ حال نصیحت بازنگیرمتر گردم و سقط گویدمتهم
بندگان را نرسد که خداوندان  «: آن نامه نیز خالی از فایده نیستنقل کردن چند سطر از

 اما د و فرمایندکه خداوندان بزرگ هر چه خواهند کنن   را گویند که فالن کار باید کردن        
ن باز نگیرد در هـر       نصیحت را سخ   ام،اي که این محل یافته    رسم و شرط است که بنده     

بـا ایـن     را   سـران لـشکري    مخالفت خـود و      ،در اثناي نامه  ). 671-672: همان(» ...بابی
آنچـه را راي عـالی     «: نویسد کـه   اگر چه در آخر نامه باز می       کندتصمیم پادشاه بیان می   

 پس اگر و العیاذُ بِاهللا، خللی پیدا آیـد، خداونـد           .ح و خیر و خوبی نباشد     بیند، جز صال  
نگوید که از بندگان کسی نبود که ما را خطاي این رفتن بازنمودي و فرمان خداونـد را    
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  ).672: 1381بیهقی، (» باشد از هر چه فرماید و بندگان را از امتثال چاره نیست
ره شود که همان طور که پادشـاهان از مـردم زهـره    در اینجا باید به این نکته نیز اشا     

بـراي اصـالح    ) تـرس (ترساندند، مردم نیز از همین حربه       آنها را می   گرفتند و چشم می 
 بلکه با یادآوري مـرگ و تـرس از    البته نه با زور سرنیزهکردند،رفتار پادشاه استفاده می   

ه و اساس ادبیات تعلیمی شالود یکی از دالیلی که مرگ و ترس از آن،      . روز بازخواست 
آور است و این هراس مرگ و یاد آن به خودي خود هراس .ماست، همین موضوع است

در . دهـد و بازخواست روز قیامت است که گاه رفتار پادشاهان را تحت تأثیر قـرار مـی   
  : دهد سیاست نامه، خواجه نظام الملک بارها و بارها مرگ را پیش چشم پادشاه قرار می

اندر آن روز بزرگ، جواب این خالیق کـه   عالم ـ خلّد اهللا ملکه ـ بداند که   خداوند«
پـس  . ، نخواهند شـنید دزیر فرمان اواند، از او خواهند پرسید و اگر به کسی حوالت کن        

 به هیچ کس باز نگذارد و از کـار خلـق غافـل          چون چنین است باید که ملک این مهم       
هـاي دراز از  رسـد و دسـت   ن، احوال ایشان برمی   نباشد و چنان که تواند، آشکارا و نها       

دارد تا برکات آن در روزگار دولت او   کند و ظلم ظالمان از ایشان باز می       خلق کوتاه می  
  ).44: 1390الملک، نظام(» رسد إن شاء اهللا تعالیمی

ت بلکـه تنهـا   انگیـز اسـ  اما یادآوري مرگ دلیل دیگري نیز دارد؛ مرگ نه تنها هراس       
اي بیرونـی و متـافیزیکی   کننـده تواند به عنوان محدود که می  اي است کنندهدعامل محدو 

قدرت پادشـاه یـا اشـخاص دیگـر را     )  استاي زمینی کنندهدر غیاب قانون که محدود    (
توانـد دسـتان   مـی ) اگر پادشاه باور دینی داشته باشـد (مرگ و ترس از آن      . کندمحدود  

به همین خـاطر نیـز   .  به هر کاري دراز نکندسازد تا دست پادشاه را نیز سست و کوتاه  
هاي اصلی پادشاهان نیـک   خداترسی را یکی از ویژگی    .. .بزرگانی چون محمد غزالی و    

  ).12: 1389 غزالی، .ك.ر(اند به حساب آورده
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  گوییتقدس پادشاه و تک: هاي آنمراتبی جامعه و شاکلهساختار سلسله. 2
اي از تاریخ ایران است که عموماً از آن با عنوان     رهادبیات تعلیمی در ایران، محصول دو     

 بلکه عناصـر  البته محدود به دورة اسالمی نیست     این دوره    .شود یاد می  پیشامدرندورة  
هاي حاکم بر آن را باید محصول تـاریخ چنـد هـزار             دهندة این دوره و شاخصه    تشکیل

، وارد فالت ایران گشتند   ها قبل از ظهور زردشت    سالۀ اقوام هندوایرانی دانست که قرن     
و تمدنی را ساختند که فرهنگ ساسانی و ساختار اجتماعی آن، اوج و عصارة آن بـود،                 

این دوره کـه    . اي یافت فرهنگی که با آمیخته شدن با فرهنگ اسالمی، رنگ و بوي تازه           
 گیرد، داراي یکتمام تاریخ دوهزار و پانصد سالۀ ایران تا انقالب مشروطه را در بر می           

مراتبی به انسان و جهـان اسـت کـه در تمـام طـول آن          شاخصۀ کلی، یعنی نگاه سلسله    
همواره بر روح جامعۀ ایرانی حاکمیت داشته و همواره مبناي تمامی روابط اجتمـاعی و        

بندي بدیهی  در این نوع رابطه یک گروه     . هاي فرهنگی در جامعۀ ایران بوده است      پدیده
بندي همواره بخشی از جامعه در برابر بخشی دیگر،         وهو معین وجود دارد؛ طبق این گر      

 گروه دیگر همواره بـه صـورت        ،به هر دلیل و علّت، داراي امتیازاتی هستند و برعکس         
تابع گروه نخست در آمده، نیازمند قیمومیـت و هـدایت و اداره شـدن از جانـب آنهـا                  

 تضاد و به طـور      خصلت عمده و اساسی این جامعه، تأکید بر تفاوت، اختالف،         . هستند
هاي جامعه را تشکیل  که پایۀ همۀ رفتارها، گفتارها، نهادها و پدیده 5 است کلی نابرابري 

هم خصلت افراد است و هم «این ویژگی فرهنگی  ).92 ـ  93: 1384مختاري، (دهد می
 و هـم رابطـۀ    است هم در یک واحد کوچک اجتماعی ساري و جاري        . خصلت جامعه 

هم در رابطۀ فرد با فرد برقرار است و هم در رابطۀ فرد بـا  . مایاندنانسان و جهان را می  
 ).93: همان(» ....گروه، یا رابطۀ گروه با گروه

 چیز را، از عالم و خدایان گرفتـه تـا   ها همه که انسان است بینی طبقاتی در این جهان  
واره شکل، تصور کرده، همـ اجتماع انسانی خویش، به شکل عمودي یا به عبارتی هرمی  
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دهنـد؛ تقـسیم جامعـۀ عـصر     یکی را در رأس هرم و گروهی را در قاعدة آن قـرار مـی          
ونـدي،  رسـتم : ك.ر(ساسانی به سه طبقۀ فرمانروایان و دینیاران، رزمیاران و برزیگـران            

  استبر اساس همین نظم طبقاتی.  است مراتبیحاصل همین دیدگاه سلسله   ) 53: 1388
 کـه عـدول از آن بـراي مـردم            اسـت  یشکاري خاصـی  که هر طبقه داراي وظیفه یا خو      

  .غیرممکن است
بـر  . هاستاین نظم سلسله مراتبی در حقیقت انعکاسی از نظم سلسله مراتبی آسمان     

 کـه آن را اشـه        اسـت  اساس اسطورة آفرینش مزدایی، آفرینش اهورامزدا داراي نظمـی        
هـانی، نظـم زنـدگی      دهندة نظـم ج   اشه نشان «. آفرینش او در نظم کامل است     . نامند می

اجتماعی و دینی، روش درست طبیعـت، زنـدگی مرتّـب و مـنظّم موجـودات طبیعـی،              
انسان که جزئی از نظام آفـرینش  ). 51: همان(» پرورش درست چهارپا و مانند آن است  

در . تواند با الگوبرداري از اشه، نظم را در زندگی خود حـاکم سـازد      اهورامزداست، می 
در اینجاسـت کـه نظـام    . یابـد  بر اساس نظم کیهانی سامان می   واقع نظام زندگی بشري   

و انسان موظّـف اسـت   ) 102: 1378راد، رضایی(شود کیهانی به نظامی اخالقی بدل می    
  .براي تحقق نظم کیهانی با آن هماهنگ گردد تا اینکه سرانجام خیر بر شر پیروز گردد

نـوي قـرار دارد و هفـت    اهـورامزدا در رأس جهـان می  ،  بر اساس این نظـم کیهـانی      
اي برتر از امشاسپند فرودست وي هستند و در میان امشاسپندان نیز مینوي خرد از مرتبه

نظـم کیهـانی اجتمـاع    ). 40 ـ  41: 1386بهار، : ك.ر(دیگر امشاسپندان برخوردار است 
تـوان  در واقـع طبقـات اجتمـاعی را مـی    . ها را نیز به طبقاتی تقسیم کـرده اسـت        انسان
  .گاه نگاه سلسله مراتبی به جهان قلمداد کردرین جلوهت عینی

 بلکـه  ورود اسالم به ایران از میان رفـت البته نباید تصور کرد که این نگاه طبقاتی با        
ایرانیان آنگاه که با فرهنگ اسالمی درآمیختند، در حقیقت بسیاري از تعالیم اسـالمی را           

ب، هرچند چند صباحی به ظاهر این به همین سب. به رنگ فرهنگ ایرانی خود درآوردند
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 اما در واقع به شکل یک عنصر فرهنگی به حیـات خـود ادامـه            طبقاتی فروریخت نظام  
ود را بر مبنـاي همـین نظـم          سیاسی خ  يداد؛ تا جایی که متفکران دورة اسالمی نیز آرا        

ریـزي اندیـشۀ سیاسـی، طـرح مدینـۀ      مثالً فـارابی در طـرح  . گذاري کردند پایه باستانی
او در ایـن  .  اسـت ریزد که اساس آن همان ساختار طبقاتی جامعۀ ایرانیاي را می   ضلهفا

: گویــد مـی بــا یکـدیگر متفـاوت دانــسته  ) ذات(ی هـا را در هـست  ریـزي، انــسان  طـرح 
 بر برخی دیگر برتري خواهند ها، برخیهاي هستیهاي شهروندان چون جایگاه جایگاه«

ها و چاکري بـه  ها و فرمانبردارينروایی و کنش هاي شهروندان در فرما    و جایگاه  داشت
هایی که از راه آموزش خواهنـد  ها و و فرهنگهاي آنان و به اندازة دانش   اندازة سرشت 

شـهردار  . هند داشتهایی خوا و نسبت به یکدیگر برتري خواهد بودآموخت، گوناگون 
 را در جایگاهی ها و هر فردي از آنان که گروه استاي نخستین کسینخست و فرمانرو

 و آن جایگاه یـا جایگـاه فرمـانروایی و           ستۀ آن است  جاي خواهد داد که سزاوار و شای      
 که به  استهایی؛ پس در آنجا جایگاه استسروري و یا جایگاه فرمانبرداري و چاکري     

 کــه انــدکی از آن دور و  اســتهــاییجایگـاه فرمــانروایی نخــست نزدیــک و جایگــاه 
هاست؛ هاي فرمانروایی آن بسیار دور خواهد بود و این جایگاه        که از     است هایی جایگاه

آنگاه از جایگاه برین اندك اندك به پایین فرود خواهد آمد تـا بـه جایگـاه چـاکري و                    
فرمانبرداري جا بگیرد که در آن جایگاه هرگز فرمانروایی نخواهد بـود و بـه جایگـاهی     

  ).217 ـ 218: 1389ی، فاراب(» فرود خواهد آمد که پسین آن جایگاهی نیست
بندي مردم، در فارابی در جایی دیگر، پس از برشمردن سلسله مراتب اجتماع و طبقه       

: نویـسد او در این باره می. رسد که فقط خادم هستند و نه مخدوم       نهایت به گروهی می   
هاي مختلف و متفاضلند که بـه  عالوه بر آن اجزا و افراد مدینه بالطبع مفطور به فطرت          «

هاست که انسانی نسبت به انـسانی دیگـر مزیـت    طۀ همین اختالف طبایع و فطرت     واس
  ).258: 1361، همان(» دارد
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در (ترین آنها ترین و مهمنظم سلسله مراتبی جامعه شاکله و پیامدهایی دارد که اصلی
  :عبارتند از) ارتباط با موضوع نوشتار حاضر

  تقدیس پادشاهان. الف
این . ختار جامعۀ ایرانی الهام گرفته از نظام آسمانی آنها بودگونه که گفته شد ساهمان

 تقـارنی میـان نقـش و    ،بدان معناست که در نزد ایرانیان، چه پیش و چه پس از اسـالم       
ها و نقش و جایگاه پادشاه در زمین و نظام اجتماع آن وجود          جایگاه خداوند در آسمان   

همین جاست؛ پادشاه در تفکر مزدایـی     داشته است؛ تقدس پادشاهان در نزد ایرانیان از         
 خداوند بـر زمـین     ۀاز فر ایزدي برخوردار است و در تفکر اسالمی سای           که  است کسی

 و  همچون خداوند از دانش و قدرتی تام و مطلق برخوردار است      او. گرددمحسوب می 
پادشاهان ایرانی در ذهن ایرانیان از جایگاهی ماننـد         . اطاعت او بر همگان واجب است     

آید و سـامان    پیامبران برخوردارند و قدرت آنها مانند پیامبران موهبتی الهی به شمار می           
  ).34: 1389یارشاطر، (شود دادن به حیات اجتماعی و سیاسی وابسته به آنان قلمداد می

  گوییتک. ب
اي از ارتباط کالمی میان  شیوهوگو قرار داد،را نقطۀ مقابل گفت که باید آن    گوییتک

هر یک از دو سوي رابطه بی اعتنا به دیگري فقط حرف خود «رف است که در آن دو ط
خواهد سخن و نظر دهد، فقط میگوید و اگر به سخن دیگري نیز توجه نشان می    را می 

  ). 241: 1385مرادي، قاضی(» مورد تأیید قرارگرفتۀ خود را در حرف دیگري بشنود
: ك.ر(شـوند  فراد در آن برابر دانسته می      که ا   است وگو نتیجۀ نظامی  که گفت همچنان

؛  اسـت گـویی نیـز نتیجـۀ یـک جامعـۀ طبقـاتی          ، تـک  )168ـ  169: 1391مرادي،  قاضی
 و این جوامع رابطۀ دیالوگی یـا گفـت          شوند؛ در اي که افراد آن نابرابر فرض می       جامعه

سوي شود از  بلکه هر صدایی که شنیده میان افراد طبقات مختلف وجود نداردگویی می
: ك.ر(قدرت برتر است و طبیعتاً پاسخی از سـوي زیردسـتان بـراي آن وجـود نـدارد                   
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این نابرابري البته امري ذاتی و طبیعی تلقی شده، شالودة هـر  ). 28 ـ  29: 1393دانیالی، 
خداوند بـا فـضل و   «:سینا به صراحت گفته استکه ابن چنان. سازدبینی را می  نوع جهان 

هایشان نابرابر آفریـد؛  ها و اندیشه  منّت نهاد و آنان را در عقل      رأفت خویش، بر مردمان     
هـاي   زیـرا در برابـري  متفاوت نمود] اجتماعی[هاي  رتبهکه در دارایی، منازل و   همچنان

ابـن  (» دهدهایشان فسادي نهفته که آنان را به نابودي سوق میاحوال و نزدیکی توانایی  
  ).81: تاسینا، بی
ر نیز گفته شد، ساختار نظام اجتماعی ـ سیاسی ایران تا روزگـار   تگونه که پیشهمان

در رأس این ساختار هرمـی     . نهاده شده بود  ) طبقاتی(ها  مشروطه بر پایۀ نابرابري انسان    
ایـن  . شـد اهللا بودنش برتر از دیگـران تـصور مـی       شکل شاه قرار داشت که به دلیل ظل       

. سـاخت گویی را فراهم مید و بستر تک   بروگویی را از بین می    نابرابري امکان هر گفت   
در کـه  گفـت و دیگـران   ه آزادانه سخن می شاه تنها موجود آزادي بود ک      ،به تعبیر هگل  

گفتند که شـاه از  شنیدند و تنها زمانی سخن میتنها میشدند  جایگاهی فروتر تصور می   
ه آنهـا را بـه    این شاه بود ک،به تعبیري دیگر). 43: 1387سینگر، : ك.ر(خواست آنها می 

  .گفتند که شاه انتظار شنیدنش را داشتداشت و آنان نیز غالباً همان را میسخن وا می
هاي آن مورد بررسـی قـرار گرفـت، بـه تبیـین             هاي استبداد و شاکله   حال که ویژگی  

  .گرددارتباط آنها با ادبیات تعلیمی پرداخته می
   جامعهمراتبیارتباط ادبیات تعلیمی با ساختار سلسله. ج

گـویی  مراتبی که تقـدس پادشـاهان و تـک       اي با ساختار سلسله   پیامد و نتیجۀ جامعه   
. بر سیاست در این جوامع است) پند و اندرز(هاي اصلی آن هستند، تفوق اخالق   مؤلفه

 و همـواره یـک موجـود    دارداي که سـاختاري هرمـی   توان گفت در جامعه   در واقع می  
رم قرار دارد، چیزي به عنوان رابطۀ سیاسی میان افراد    مقدس و فرازمینی در رأس این ه      

 چرا کـه بـستر و زمینـۀ    تواند وجود داشته باشداست ـ نمی ـ که اساسش تفکر نقادانه 
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این برابـري   . ها و فقدان توافق در جامعه است      برابري انسان  سیاست، باور شکل گیري   
 گـسترش فـضاي سیاسـی    وگو و براي گفت را ها و فقدان توافق است که بستري      انسان

نـشانی از آن    که در جامعۀ اسـتبدادزده  است نماید و این درست همان چیزي     ایجاد می 
، نقد، زبان   در غیاب فضاي سیاسی و زبان آن      ). 98: 1385مرادي،  قاضی(شود  دیده نمی 

  .یابدگویی گرایش میبه سمت نصیحت
  زبـان هنجـار در جـوامعی   هنجار و نُرم زبان در یک جامعۀ طبقاتی بسیار متفاوت از 

مراتبی، زبان هرگـز  اند؛ در یک نظام سلسله    ها گذاشته  که اصل را بر برابري انسان      است
در این نظام، زبان یـا  . داشته باشد) مثل زبان نقد  (تواند مسیري مستقیم و دو سویه       نمی

از ( یا بـالعکس در مـسیري سراشـیبی         دارد) از قاعدة هرم به رأس هرم      (مسیر صعودي 
آنگاه که مسیر زبان صعودي و رو به باالست، یعنی . یابدجریان می ) رأس به قاعدة هرم   

دهـد، لحـن آن   را مورد خطاب قـرار مـی  ) پادشاه(باالدست خود  ) مثالً وزیر (زیردستی  
دهـد بـا لحـن انتقادگونـه یـا      که زیردست به خود اجازه نمی   چرا آهسته و مالیم است   

 به همین سبب زبان پند و انـدرز یکـی از      .خن بگوید ه با باالدست مقدس خود س     آمران
شود، البته آن هم فقط هنگامی که  هاي سخن گفتن با باالدست محسوب میبهترین شیوه

خواهد چیزي را به باالدست خود بیاموزد یا پاي مصلحت در میان است و زیردست می
خواهـد  ي دیگري کـه زیردسـتی مـی   ها یا هرجااین است که در پندنامه. به یاد او آورد  

صـواب آن باشـد کـه رأي    « یا  »فرمان خداوند راست  «عباراتی چون   پادشاه را پند دهد     
بدین ترتیب در این ساختار اجتماعی، پند و اندرز بـا    . شودبه وفور دیده می   » عالی بیند 

یف  بلکـه جـزء وظـا   شودتبدیل می6لحن مالیم و خیرخواهانه، نه تنها به هنجار آرمانی        
شاه را بر مـردم  « :نویسدکه ثعالبی در تاریخ خویش می  آید؛ چنان رعیت نیز به شمار می    

حق پادشاه بر مردمش آن است کـه از او  .  و آنان را نیز بر او حقی      است کشورش حقی 
ند و دشـمنانش  دوستانش را دوست بدار. پیروي کنند و از پند گفتن به او دریغ نورزند   
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  ).106: نقل از همانبه (» ...را دشمن گیرند
معلم، پدر، پیر و مرشد یا هـر  (مراتبی هر گاه باالدستی بر عکس در یک نظام سلسله 

بخواهد زیردست خود را مورد خطاب قرار       ) کس دیگر که قصد اصالح جامعه را دارد       
که این فرد خود را داناتر و بـاالتر    چرا آمرانه و تند و مستقیم خواهد بود      دهد، لحن او    

هـاي   دهد با امر و نهـی داند و به همین سبب است که به خود جرأت میب میاز مخاط 
توان  آثار تعلیمی فارسی می   بیشتررا در   اي  چنین لحن آمرانه  . مستقیم با او سخن بگوید    

  :گویدمشاهده کرد؛ مثالً آنجا که سنایی می
ــار  ــار االعتب ــدان مــال االعتب   اي خداون

 

  تـذار اي خداخوانان قـال االعتـذار االع       
 

  پیش از آن کاین جان عذرآور فرومیرد ز نطق
 

  بین فروماند ز کار    پیش از آن کاین چشم عبرت      
 

  پند گیرید اي سیاهیتان گرفته جاي پنـد       
 

  عذر آرید اي سپیدیتان دمیده بـر عـذار         
  )124 :1380شفیعی کدکنی، (            

 

  .7شودچنین لحنی به وضوح دیده می
هاي فراوانی مراتبی جامعۀ ایران سبب گردید تا اندرزنامهسلسلهبدین ترتیب ساختار 

 از جایگـاه    گویی به عنوان یک سنت فرهنگی در جامعـه        نوشته شوند و پند و نصیحت     
 تا جایی که نوع خاصی از ادبیات به نام ادبیات تعلیمی در ایران بسزایی برخوردار گردد

، ارسطو از انواع ادبی  بندي   تقسیم  که در   است این در حالی  . شکل گرفت و رواج یافت    
علت این امر را باید در آن دانست که در یونان باستان بر          . این نوع ادبیات وجود ندارد    

خالف دیگر کشورها حکومت استبدادي وجود نداشته است؛ شهروندان جامعـۀ یونـان      
ی وجـود  از حقوقی برابر با یکدیگر برخوردار بودند و هیچ نهاد یـا قـانون        ) مردان آزاد (

 نداشت که بتواند آزادي انسان آزاد یونانی را سلب کنـد و از بـاال فـضیلت یـا اخـالق       
  بلکه این خود افراد بودند که آزادانه براي خود کسب         قانونمندي را بر او تحمیل نماید     

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۲۵/     تبارشناسی ادبيات تعليمی                                                        
  

مند بودن با آزاد بودن مغایرتی نداشت و رابطۀ  فضیلت،در این جامعه. کردندفضیلت می
مانـده از یونـان   جامیراث به. اي دوسویه و عمدتاً بر اساس دوستی بود    ابطهمیان افراد، ر  

وگو را دارد حـاکی از غلبـه نداشـتن یـک نهـاد          تر شکل دیالوگ و گفت    باستان که بیش  
  ).27 ـ 30: 1393دانیالی، : ك.ر(هاست قانونی براي مراقبت از اخالق انسان
تر بـه شـکل یـک    ت تفوق یابد، بیـش خالق بر سیاسبنابراین در یونان به جاي آنکه ا   

 کـه معطـوف   قرار گرفته است اي براي سیاستمسألۀ شخصی در آمده، به عنوان مقدمه    
درست به همین دلیل است که در یونان ادب تعلیمی وجـود  .  استبه مصلحت عمومی  

  .نداشته تا ارسطو بخواهد از آن به عنوان یک نوع ادبی نام ببرد و به تبیین آن بپردازد
  

 تحول در نوع حکومت و ساختار جامعه در دورة معاصر. 3

تـوان مـشاهده    هایش تا دورة قاجار مـی     را با تمام شاکله    هاي جامعۀ سنتی ایران   ویژگی
 بررسی آثار و رساالت نویسندگان و نظریه پردازان آن عصر گویاي آن است که تا     .کرد
رم جامعه قرار داشته، سایۀ هاي سلطنت ناصرالدین شاه، پادشاه همچنان در رأس ه        نیمه

شده است؛ مثالً حاج محمدحسین نـصراهللا دماونـدي در تحفـه    خدا بر زمین دانسته می 
سایۀ گستر که   پرور و سالطین عدل   پادشاهان دین «: نویسدالناصریه فی معرفه االلهیه می    

 که عرصـۀ جهـان را در کنـف امـن و امـان و           آفریدگار و خلیفۀ حضرت پروردگارند    
 سـلطنت را تـالی نبـوت   از این جهت است کـه      ... دهنددل و احسان آرام می    ظالل ع 

ایالـت و امـارت   . سلطنت و نبوت دو نگینند که در یک خاتمندگویند کـه    دانسته، می 
شک نیست که سلطان عادل را اطاعت فـرض اسـت،        ... اندتوأمند که به یک شکم زاده     

  ).27 ـ 28: 1386دماوندي، (»  استظلّ اهللا فی األرضچه او 
یعنی از دورة والیت عهدي عباس میرزا تـا انقـالب      (اما در این برهه از تاریخ ایران        

ایـن  . گردیدنـد ... عواملی سبب تغییر نگرش ایرانیان به جامعـه، حکومـت و          ) مشروطه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۳۹۴بهار ، پنجمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۱۲۶
 

عوامل که نخستین آنها شکست ایران از سپاه روس بود، بسیاري از بزرگان عصر را بـه          
که عباس میرزا به تجهیز سـپاه ایـران        چنان. ر خویش انداخت  فکر تغییر در جامعۀ عص    

  .  و امیرکبیر دارالفنون را تأسیس کردفرستاد به فرنگ دانشجویانی راپرداخت و 
ایرانیان بـراي  .... در پی این اقدامات و در کنار عوامل دیگري چون انتشار روزنامه و 

این آشنایی با دنیاي . آشنا شدند... نخستین بار با مفاهیمی چون، قانون، آزادي، برابري و
 را بـر آن  رفتگان و آشناشدگان بـا تمـدن غـرب       جدید، روشنفکران ایرانی، یعنی فرنگ    

هاي علمـی  این افراد وقتی پیشرفت.  تغییر جامعۀ سنتی ایران بکوشندبرايداشت تا در    
یـران  ماندگی و پوسیدگی جامعـۀ آن روز ا و فرهنگی غرب را مشاهده نمودند، به عقب     

پی بردند و به فکر افتادند تا مملکت خویش را از زوالی که آن روز با آن مواجـه بـود،         
بنابراین کوشیدند تا با نگاشتن کتاب و رساله به انتقاد از جامعۀ سنتی ایران . نجات دهند

از جملـه   . بپردازند و در ضمن مردم را با مفاهیمی چون قانون و برابـري آشـنا سـازند                
هاي  شدت مورد انتقاد این افراد قرار گرفت، حکومت استبدادي و شاکله        مواردي که به  

آن و ساختار سنتی جامعۀ ایـران بـود، یعنـی همـان مـواردي کـه پـیش از ایـن بـا عنـوان                          
هایی از انتقادات بنابراین در ادامه به ذکر نمونه  . هاي جامعۀ سنتی ایران از آنها یاد شد        ویژگی

  .معۀ سنتی ایران پرداخته خواهد شدهاي جاژگیروشنفکران عصر مشروطه از وی

  انتقاد از حکومت استبدادي و تاکید بر ایجاد حکومت قانونی -لف1
یکی از موضوعاتی که میرزا ملکم خان بیش از اندازه          : قانونیانتقاد ملکم از بی   . الف

نی قـانو او ریشۀ بسیاري از معـضالت ایـران را در بـی          . بر آن تأکید نموده، قانون است     
گسیختۀ حاکم بر جامعۀ ایران را توان استبداد لجام  به نظر او به وسیلۀ قانون می      . داند می

مـثالً در  . ورزدبنابراین در روزنامۀ قانون دائماً بر لزوم وجود قانون تأکید می  . مهار نمود 
قـانونی آن روزگـار جامعـۀ ایـران پرداختـه،      شمارة اول از این روزنامه به انتقـاد از بـی     

تاریخ ایران ثابت کرده است که در این چهل ساله سلطنت، هنوز در ایـران               «: نویسد می
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در ملک انوشیروان با همۀ ترقیـات دنیـا و بـا همـۀ              . یک کلمه قانون وضع نشده است     
کماالت دولت پرور وزراي ما، امروز ادارة جمیع امور ایران عبـارت اسـت از دلبخـواه                 

لفظ قانون و اسم حقوق به زبان بیـاورد، در           اشددر ملکی که هیچ کس مأذون نب      . رؤسا
ملکی که مال و جان و ناموس و تمام زندگی خلق موقوف به بوالهوسی رؤسا باشد، در  
ملکی که هر جاهل نانجیب بتواند بر مسند وزارت، خود را مالک رقاب کل امت قـرار             

» ؟بدهد، در آن ملک همت ملوکانـه و عـدالت ظـل اللهـی چـه معنـی خواهـد داشـت          
 ).2: روزنامۀ قانون، شمارة اول(

اگـر صـاحب دیـن    «: نویـسد او در شمارة دوم از این روزنامه، خطاب به مـردم مـی           
اگر خانـۀ شـما را خـراب    . اگر در بند دولت هستید، قانون بخواهید   . هستید، قانون بخواهید  

  ).3: نهما(»  قانون بخواهیداند،اگر مواجب شما را خورده. اند، قانون بخواهیدکرده
قانونی حاکم فتحعلی آخوندزاده نیز در انتقاد از بی: قانونیانتقاد آخوندزاده از بی : ب

در سراسر دستگاه دیوان یک کتاب قـانون نیـست و جـزاي    «: نویسدبر جامعۀ ایران می 
به عقل هر کـس هـر چـه رسـد، معمـول      . باشدهیچ گناه و اجر هیچ صواب معین نمی    

وي نیـز ماننـد دیگـر روشـنفکران ایـن دوره، اسـاس              ). 81: تاآخوندزاده، بی (» دارد می
قانونی دانسته، بر لزوم وجود هاي مملکت خود را ناشی از بی      ها و بدبختی  ماندگی  عقب

اساس سلطنت از روي قوانین است و پادشاه راسـتین          «: ورزدقانون در جامعه تأکید می    
» و در فکر تربیت و ترقی ملت باشدباید تابع قانون بوده، در فکر آبادي و آسایش وطن 

  .8)80: همان(
  تأکید بر لزوم تفکیک قوا به منظور تحدید قدرت حاکمان -ب

خواهان، خواهان برقراري حکومت قـانون بودنـد و         طور که گفته شد، مشروطه    همان
کوشیدند تا با الگوبرداري از قوانین اساسی ملل اروپایی، راهی بـراي جلـوگیري از               می

یکی از مفاهیم بنیادین که در قوانین اساسی کشورهاي اروپایی . بداد پیدا کنند  سلطۀ است 
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 حکومت یک شر ضروري«در فلسفۀ سیاسی مدرن،     . آمده است، مسألۀ تفکیک قواست    
هـاي از  وط به قاعـده تر باید آن را محدود و مشرتر و محکماز این رو هرچه بیش    . است

ست خودخواه، متکبر و انسان موجودي ا) دتجد(اندیشۀ مدرن در .  کردپیش معین شده
از ایـن لحـاظ متجـددین       . طلب و داراي گرایش فطري به سوء اسـتفاده از قـدرت           جاه

هایی که در رأس حکومت معتقدند که نظام حکومتی را باید طوري ترتیب داد که انسان
: 1377اد، نـژ غنی(» االمکان نتوانند از قدرت خود سوء استفاده کنند       گیرند، حتی قرار می 

انـد راهـی بـراي جلـوگیري از      کوشیده پردازان سیاسی دنیاي مدرن    نظریه بنابراین). 22
آنان سرانجام تفکیک قوا را راه مناسبی براي . طلبی و استبدادجویی حاکمان بیابندقدرت

تفکیک قوا به سه قوة مقننه، مجریه و قضاییه بهتـرین راه بـراي              . حل این مشکل یافتند   
بنابراین هنگامی که روشنفکران عصر مـشروطه  . رود حاکمان به شمار می  تحدید قدرت 

نمودند، بر تفکیک قـوا بـراي تحدیـد قـدرت           بر لزوم وجود قانون در کشور تأکید می       
  ورزیدندپادشاه نیز اصرار می

: االسالم تبریزي نیز بر لزوم تفکیک قوا تأکیـد شـده اسـت    در رسالۀ الالن نوشتۀ ثقه    
رفیه و مدار آن بر سه قوه     عنع ارادة شاهانه و لزوم شوراست در امور         اساس مشروطه م  «

» قوة مقننه، قوة قضاییه، قوة مجریه و افتراق و امتیـاز ایـن سـه قـوه از همـدیگر                   : است
  ).388: 1387االسالم تبریزي،  ثقه(

االسـالم تبریـزي سـرانجام      خواهانی چون ملکم و ثقـه     تالش روشنفکران و مشروطه   
طبـق  . اي مبنی بر تفکیک قوا اضافه شودزهر متمم قانون اساسی، اصل تا  که د  سبب شد 
قـوة  : شـود و بـه سـه رشـتۀ مجـزا          قواي حکومت ناشی از ملت شناخته می      «این اصل   

بـا تـصویب ایـن قـانون، حـق         . شودگذاري، قوة قضایی و قوة اجرایی تقسیم می        قانون
ی کـه یکـی از سـه رکـن          قـضای شود و به قـوة       سلب می  و حکام قضاوت از روحانیان    

به موجب این قانون، قضات در کـار خـود مـستقلند؛     . گرددست، منتقل می  دموکراسی ا 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۲۹/     تبارشناسی ادبيات تعليمی                                                        
  

به موجـب  . تشکیل دادگاه باید به حکم قانون باشد و دولت حق تغییر قضات را ندارد             
 وقتی قابل اجراست که به امضاي وزیر مـسؤول رسـیده باشـد              این قانون، اوامر پادشاه   

  ).84 ـ 85: 1389رحیمی، (
  نفی تقدس پادشاه -ج

 تقدیس مقام پادشاه و ظل ازخواهان  روشنفکران و مشروطهبهترین نمونه از انتقادات
ممـالکی کـه جهـل     در«: توان مشاهده نموداهللا دانستن او را در این جمالت دهخدا می     

ه است، سلطنت مـوهبتی اسـت       جاي علم، زور جاي حق و اوهام جاي حقایق را گرفت          
 یعنی خداوند متعال حقوق، حدود و اختیارات هر قطعه از زمین را به دست یـک    الهی؛

نفر از افراد اهالی همان قطعه گذاشته و وجوب اطاعت دیگران نیز به او در علـم ازلـی          
اگر سلطنت موهبت الهی و اطاعت ما از سـلطان بـر حـسب امـر                ... خدا گذاشته است  

د به واسطۀ فرمـانی سـماوي باشـد کـه قبـل از       یا باید، اعالم آن به بندگانآسمانی باش 
جلوس هر سلطانی از آسمان نازل شود تا بندگان بر طبق آن، تکلیف خـود را بـه جـا                    

 انقیـاد  هبایست همان تسلط سلطان را حاکی از ارادة خـدایی شـمرده، را           آورند و یا می   
 خیال هیچ شاعر  وجود فرمانی منزل را تا امروز نه هیچ سلطانی ادعا کرده و نه            . پیمایند

پس به واسطۀ همین مقدمه که فشردة   ... متملق و محدث جعالی پیرامون آن گشته است       
داري کـه در پایـۀ سـریر      چندین باب براهین مسلمۀ فلسفۀ اسالم است، دیانت آن دین         

خواند، کند و یک نفر از نوع خود را ظل اهللا فی االرض می            اعلی پشت عبادت دوتا می    
 و عقل   دهدطاعت دیگران از او اجازه نمی     طنت یک نفر و وجوب ا     به موهبت بودن سل   

ها از این خرافات دور اسـت و دسـت ایـن اوهـام همیـشه از          نیز که به بداهت، مرحله    
رسیدن به دامن مقدسش مهجور، هیچ وقت اسارت یک قوم را در تحت اقتدار یک نفر  

 پـس  ...نماید نمیو مال یک قوم تصویب   و تصرف مطلقۀ یک نفر را در عرض و جان           
کننـد، منـشأ    در صورتی که عقل و شرع هر دو از آسمانی بودن سلطنت سلطان ابا مـی               
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: 1387دهخـدا،   (» حدوث این خیال در اذهان عامه چیست و حقیقت امر کدام اسـت؟            
  ).185 ـ 187
  هاي آنمراتبی جامعه و شاکلهانتقاد از نظم سلسله-د

هاي مدرن، بسیاري از    نایی ایرانیان با اندیشه   در آستانۀ انقالب مشروطه و پس از آش       
نویـسندة  . انـد خواهان به برابري حقوقی همۀ مردم تأکید داشـته        روشنفکران و مشروطه  

 ـ رمگـی حـاکم بـر      نیز با انتقاد از  رابطـۀ شـبان  »رسالۀ حقوق و وظایف ملّت«گمنام 
 گوسفندي و آنها شبان تو رمۀ) ملّت ایران(گویند تو  می«: نویسد  میرانجامعۀ آن روز ای

بعضی براي حکمرانی بـه ملّـت جـز         ... دانند  تو را وحشی و خود را انسان می       . اند  بوده
گوینـد قـوي صـاحب قـدرت اسـت و داراي         شناسند و می    قوت و استبداد چیزي نمی    

کنند کـه حکومـت از روي اسـتحقاق نـصیب یـک       بعضی هم تصور می  ... حقوق است 
پـس بـر ملّـت الزم اسـت     . ند آنها را به ریاست برگزیده است    اي شده و خداو     خانواده

اي ملّت گـوش    ... همیشه کورکورانه اطاعت نماید و اطاعت آنها اطاعت خداوند است         
تمام نوع بشر مساوي خلق شده و بنابراین هیچ امتیازي        ... به خرافات این اشخاص نده    

 .)333: 1376، رساله حقوق و وظایف ملت(»  ندارندبر یکدیگر

هـاي رفـع    آنجا که راه»اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه  «محالتی نیز در رسالۀ     
نمایـد و  شمارد، بر لزوم برقراري مساوات بین مردم تأکید مـی       مفاسد استبدادي را برمی   

مبناي مشروطیت، مساوات است مابین عمـوم، علـی اخـتالف مـراتبهم، در             «: نویسدمی
  ).206: 1387محالتی غروي، (» تیجمیع حقوق، چه ملتی و چه دول

  
  به حاشیه رفتن ادبیات تعلیمی در دورة معاصر -4

هاي حکومت استبدادي را متزلزل ساخت، نظم طبقاتی  با وقوع انقالب مشروطه که پایه     
کرد، طبعاً کید میأها و لزوم حکومت قانون تگذشته را زیر سؤال برد و بر برابري انسان      
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به طـوري کـه      .م ارزشی گذشته بود نیز مورد انتقاد قرار گرفت        ادبیاتی که همسو با نظا    
فایده کسانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده آشکارا پند و اندرزهاي ادبیات تعلیمی را بی

: گویـد آخوندزاده در تمثیالت خود نقد را برتر از پند و انـدرز دانـسته، مـی                . خواندند
حقی ... شودا و بی تمسخر نوشته نمی     گیري و بی سرزنش و بی استهز      کریتکا بی عیب  «

 بلکه به رسم موعظه و نصیحت مشفقانه و پدرانه نوشته شـود، در  که نه به رسم کریتکا 
 بلکـه طبیعـت     ه بدکاري هرگز تأثیر نخواهد داشـت      طبایع بشریه بعد از عادت انسان ب      

اعظ اگـر نـصایح و مـو    ... بشریه همیشه از خواندن و شنیدن مواعظ و نصایح تنفر دارد          
شد گلستان و بوستان شیخ سعدي رحمه اهللا من اوله الی آخره وعظ و نصیحت مؤثر می

است؛ پس چرا اهل ایران در مدت ششصد سـال هرگـز ملتفـت مـواعظ و نـصایح او                     
بـراي تربیـت ملـت و      ... باشند؟ ظلم و جور آناً فآناً در تزاید است نـه در تنـاقص              نمی

تر از اي نظم دولت و انفاذ اوامر و نواهی آن نافعاصالح و تهذیب اخالق همکیشان و بر
  ).8 ـ 9 :1356آخوندزاده، (» اي نیستکریتکا وسیله

 حکومت قانون جـاي اسـتبداد را گرفـت و        به اجمال آنکه با وقوع انقالب مشروطه        
شـهروندان و حمایـت از   ... یکی از کارکردهاي این قانون ممانعت از توقیف، حـبس و     

 »حقوق اساسی یا اصـول مـشروطیت  «نویسندة کتاب . مان مستبد بودآنها در مقابل حاک 
خواهـد  اختیار نفس عبارت از آن است که انسان بتواند به هر کجا کـه مـی          «: نویسدمی

آزادي شخـصی  ... بـه عـالوه  . برود و در هر شهر و مملکتی که مایل است اقامت نماید      
 ایـن   .)95: 1388دل،  عـ (» تأمین از توقیف و حبس و مجـازات مخـالف قـانون اسـت             

. هاي استبدادي استترس موجود در حکومتکارکرد قانون در حقیقت پادزهري براي      
رود و ست وقتی که قانون بر جامعه حاکم باشد، ترس خود به خـود کنـار مـی                بدیهی ا 

  . گیردزبان تند انتقاد جاي زبان محتاطانۀ پند را می
گـردد مکالمـۀ دوسـویه جـاي      سبب میهااز سوي دیگر تأکید بر برابري میان انسان    
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که   چرا هاي حکیمانه و آمرانه باقی نماند     گویی را بگیرد و دیگر جایی براي موعظه       تک
دیگر کسی برتر و داناتر از دیگران نیست که به خود اجازه دهد چون پیـري دلـسوز و          

   .تري دارندجهاندیده به موعظۀ دیگرانی بپردازد که از عقل و دانایی بهرة کم
بدین ترتیب با بروز اندیشۀ تجدد و مدرن شدن جامعۀ ایران، زبان پند و اندرز و ادبیات                  

  .تعلیمی اهمیت پیشین خود را از دست داد و اندك اندك به حاشیه حاشیه رانده شد
  
  نتیجه

با این . اي طوالنی در ادبیات ایران داردست که سابقهادبیات تعلیمی یکی از انواع ادبی ا
نوع ادبی در دورة مشروطه و پس از آن با انتقادات فراوانی مواجـه شـد و بـه    حال این   

دلیل این امر را باید در نوع حکومت معمول در جامعۀ پیـشامدرن ایـران               . حاشیه رفت 
وجـوکرد؛  جامعۀ ایرانی تا پیش از مـشروطه جـست         و ساختار سلسله مراتبی   ) استبداد(

 در آن قدرت نامحدود دارد و بر جـان و  بقاي حکومت استبدادي ـ حکومتی که پادشاه 
مال رعایایش حاکم است ـ  بدون انتشار ترس قابل تصور نیست؛ ترسی کـه بـه گـواه     

بندد و اگر در این میان سخنی گفتـه شـود، بـا       شواهد متعدد تاریخی زبان ناقدان را می      
  .زبان پند و اندرز خواهد بود

لیمی و زبان پند و نـصیحت کمـک         ساختار طبقاتی جامعه نیز به گسترش ادبیات تع       
وقتی که در رأس هـرم اجتمـاع پادشـاهی مقـدس و کامـل قـرار دارد، هرگـز                    . کندمی

توان او را مورد انتقاد قرار داد حتی اگر مرتکب اشتباهات فاحش گردد، بنابراین در  نمی
  . مواقع لزوم پند و اندرز تنها راه گوشزد کردن اشتباهات اوست

تـر و دانـاتر از دیگـران قلمـداد     اي باالتر، عاقـل  در جامعه عده    از سوي دیگر وقتی   
پروا و به طور شوند، طبعاً براي آنکه زیردستان خود را به راه راست هدایت کنند، بی می

  .دهندمستقیم آنان را پند می
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با فرو ریختن حکومت استبدادي و نظام طبقاتی پیشامدرن در دورة مـشروطه، طبعـاً        
 هرز و ادبیات تعلیمی نیز که محصول فرهنگ استبدادي و طبقاتی گذشـت            زبان پند و اند   

  . بود، مورد انتقاد قرار گرفت و اندك اندك به حاشیه رانده شد
  

  ها پی نوشت
اي ست که معتقد است پند و انـدرز بـا تفکـر مـدرن میانـه     فروغ یکی از شاعران معاصري ا     . 1

 توانسته است تا میزان زیادي خود را از چنگال محتواي شعر امروز فارسی«: نویسداو می. ندارد
تـر  توانند شاعرانه باشند، رهانیده و به هسته و مفهوم اصلی شعر نزدیـک   زوائدي که هرگز نمی   

شعر امروز دیگر وسیلۀ موعظه و پند و اندرز و قـضاوت و داوري و داستانـسرایی      . سـازد 
  ).163: 1375فرخزاد، (» ؛ شعر به آفریدن شعر پرداخته استنیست

منظور از به حاشیه رانده شدن ادبیات تعلیمی در دورة مشروطه، هرگز بدان معنی نیست که              . 2
 بلکـه بـا   و تربیت سروده یـا نوشـته نـشده اسـت       پس از مشروطه دیگر چیزي با هدف تعلیم         

 آموزي، ادبیاتتغییراتی که در گفتمان فرهنگی این دوره اتفاق افتاد، در این دوره مدرسه و علم
کودکان و مسألۀ تعلیم و تربیت دختران ـ مسائلی که تا آن روز مورد توجه شـاعران نبودنـد ـ     

 در آن دیگـر   کـه )100 ـ  102: 1390شفیعی کدکنی، : ك.ر(گیرد موضوع شعر تعلیمی قرار می
 نیـست؛ بـه طـور کلـی پـس از           هاي تعلیمات سنتی خطاب به همۀ مـردم       ی از امر و نهی    نشان

راه دیگري را در پیش گرفت که در ... تربیت با ایجاد نهادهایی مانند مدرسه ومشروطه تعلیم و 
  .اي متفاوت با تعالیم سنتی داردکل شیوه

ست که اگر چـه در ظـاهر در جامعـۀ ایـران بعـد از اسـالم       اشاره به این نکته نیز ضروري ا   . 3
 ولـی در  شدبایست بادولت و شخص پادشاه می محدودیت قدرت   سببدستورات شرع اسالم    
ها و تفسیرها از قوانین کامالً دلبخواهی بود و این مجموعه دسـتورات و         این مورد نیز برداشت   

» گرفتنـد تا وقتی ضمانت اجرایی داشتند که در تعارض با امیال دولـت قـرار نمـی              «قوانین نیز   
  ).1386:11کاتوزیان، (
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رسان باش که دو چیـز را خـوار   همیشه از خشم پادشاهان ت  «: ه است که  در قابوسنامه نیز آمد   .4
یکی خشم پادشاه و دیگر پند حکیمان که هر که این دو چیز را خوار دارد، خوار       : نتوان داشتن 

 ).146: 1383عنصرالمعالی، (» گردد

هاسـت و نـه   شود، منظور نابرابري ذاتی انسان  در این مقاله وقتی از نابرابري سخن گفته می        . 5
گیري ساختار اجتمـاعی غالبـاً بـا    دانیم که جامعه و شکلمی. تاسنابرابري که محصول جامعه   

اما این نابرابري ریشه در جامعه دارد حال آنکـه در         ) 103: 1391شارون،(نابرابري همراه است    
  .شدگذشته نابرابري امري ذاتی دانسته می

نـد اسـتفاده   ست که هر دو طرف از زبـان پ که تنها در حالت آرمانی االبته باید به یاد داشت  . 6
بدین . گرفته استهاي فراوان جاي پند را مدح یا هجو میکنند در حالی که به گواهی نمونهمی

معنی که هرگاه شیب زبان از قاعده به سمت راس هرم بوده است، زبان نـرم و مداحانـه بـوده            
جـو  است و هرگاه که زبان مسیري نزولی داشته، از راس به قاعده در جریان بوده اسـت، بـه ه      

  .گراییده استمی
: گویـد  مـی می کند وهاي سلوك به همین نکته اشاره شفیعی کدکنی در مقدمۀ کتاب تازیانه    . 7
ـ        هاي تاریخی اینگونه امر و نهی     ریشه« ویـژه  ه هاي مستقیم را در ساختار جامعۀ استبداد شرق ب

د ادامه داده است ـ اي دیگر در تمدن اسالمی نیز به حیات خوایران ساسانی ـ که بعدها به گونه
  ).55: 1380شفیعی کدکنی، (» وجو کردباید جست

ما بایـد  «: نویسد میکند و میطالبوف نیز در آثار خود بر لزوم وجود قانون در جامعه تأکید      .. 8
قانونی که با آن تعیین مخارج درباري، حق تبعه، حق مجلس وکال، حـق             . قانون اساسی داشته باشیم   

  .)53: 1324طالبوف، (»  دستگاه عدلیه، واضح و معین و مشخّص گرددسناتور، حق استقالل
  
  منابع

، ترجمۀ سـهیال    شناسی سیاسی ایران  مقاالتی در جامعه   ).1387 .(ـ آبراهامیان، یرواند  1
  . شیرازه، پژوهش دانش:ترابی فارسانی، تهران
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خـان   مقـاالت فلـسفی میـرزا فتحعلـی        ).1356 .(خـان   ـ آخوندزاده، میرزا فتحعلـی    2
  . کتاب ساواالن:صدیق، تبریز. ، ویراستۀ حآخوندزاده

، به کوشـش و مقدمـۀ بهـرام چوبینـه،      مکتوبات کمال الدوله   .)تابی(. --------- -3
  .افست

  .بی نا: جاافست، بی ،السیاسه .)تابی(. سیناـ ابن4
 . چشمه:، تهرانادیان آسیایی ).1386 .(ـ بهار، مهرداد5

 :رهبـر، تهـران   ، بـه کوشـش خلیـل خطیـب        تاریخ بیهقی  ).1381( .ـ بیهقی، ابوالفضل  6
  .مهتاب

 مشروطه ،شده در رسایل مشروطیت، چاپرسالۀ الالن ).1387 .(ـ ثقه االسالم تبریزي7
: نـژاد، تهـران   شیۀ غالمحـسین زرگـري    به روایت موافقـان و مخالفـان، تـصحیح و تحـ           

  .انتشارات مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی
  . نگاه:به تصحیح محمد استعالمی، تهران، نامهسیاست ).1390 .(الملک توسیمـ نظا8
شناسانه به مثابـۀ گفتمـان ضـد        میشل فوکو؛ زهد زیبایی    ).1393 .(ـ دانیالی، عارف  9

  . تیسا:، تهراندیداري
، چـاپ شـده در جلـد دوم از    طبیعت سلطنت چیست ).1387 .(ـ دهخدا، علی اکبر   10

ه به روایت موافقان و مخالفان، تصحیح و تحشیۀ غالمحسین مشروط/ رسایل مشروطیت 
  . انتشارات مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی:نژاد، تهران زرگري

، تحفه الناصریه فی معرفـه االلهیـه       ).1386 .( محمد حسین نصراهللا   ـ دماوندي، ابن  11
شـش  ،بـه کو  )رسـایل سیاسـی   (هـاي قاجـاري     نامـه چاپ شده در جلد دوم از سیاست      

  .سسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی انتشارات مؤ:غالمحسین زرگري نژاد، تهران
 :، تهـران تاریخ تفکـر سیاسـی در دولـت قاجاریـه      ).1389 .(ـ رحمانیان، داریوش  12

  .انتشارات دانشگاه پیام نور
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، قانون اساسی مشروطۀ ایـران و اصـول دموکراسـی    ).1389 .(ـ رحیمی، مصطفی  13
  . نیلوفر:تهران

  . امیرکبیر:، تهراناندیشۀ ایرانشهري در عصر اسالمی ).1388 .(وندي، تقیـ رستم14
 طـرح  :، تهـران مبانی اندیشۀ سیاسی در خرد مزدایی ).1379 .(ـ رضایی راد، محمد  15
  .نو
  . فرزان:، تهرانفرهنگ سیاسی ایران ).1389 .(القلم، محمودـ سریع16
 تـصحیح و توضـیح غالمحـسین یوسـفی،          ،گلستان ).1381 .(الدین  ، مصلح ـ سعدي 17

 . خوارزمی:تهران

  . چشمه:، تهراندرآمدي بر استبدادساالري در ایرانپیش ).1379 .(ـ سیف، احمد18
  . طرح نو:، ترجمۀ عزت اهللا فوالدوند، تهرانهگل ).1379 .(ـ سینگر، پیتر19
  . آگه:، تهرانهاي سلوكتازیانه ).1380.(، محمدرضا ـ شفیعی کدکنی20
هـاي  وجـوي ریـشه   با چراغ و آینه در جـست       ).1390 .(---------------- -21

  . سخن:، تهرانتحول شعر معاصر
، ترجمـۀ منـوچهر   شناسـی ده پرسش از دیدگاه جامعـه    ).1391 .(ـ شارون، جوئـل   22

  . نی:صبوري، تهران
  . شیرازه:، ترجمۀ منوچهر صبوري، تهرانهاي سلطانینظام ).1380 .(ـ شهابی و لیتز23
  .بی نا: جا، بیمسالک المحسنین ).1324 .(ـ طالبوف تبریزي24
، به اهتمام علی    حقوق اساسی یا اصول مشروطیت     ).1389 .(ـ عدل، منصورالسلطنه  25

  . چشمه:اصغر حقدار، تهران
، تـصحیح غالمحـسین    نامـه قابوس ).1383 .(ـ عنصرالمعالی کیکاووس بن اسـکندر     26

  . توس:یوسفی، تهران
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  . فردوس:، تصحیح عزیزاهللا علیزاده، تهراننصیحه الملوك ).1389 .( محمدـ غزالی،27
  . مرکز:، تهرانتجددطلبی و توسعه در ایران معاصر ).1377 .(ـ غنی نژاد، موسی28
، ترجمۀ سید جعفـر     هاي اهل مدینه فاضله   اندیشه ).1361 .(ـ فارابی، ابونصر محمد   29

  . طهوري:سجادي، تهران
 :، ترجمه و شرح حـسن ملکـشاهی، تهـران        السیاسه المدنیه  ).1389.( -------- -30

  .سروش
، بـه کوشـش بهـروز       جاودانه زیستن و جاودانـه مانـدن       ).1375 .(ـ فرخزاد، فروغ  31

  . مروارید:جاللی، تهران
مفاهیم اخالقی در ادبیات فارسـی   (اخالقیات   ).1377.(ـ فوشه کور، شارل هانري      32

حمـدعلی امیرمعـزي و عبدالمحمـد روح         ترجمۀ م  ،)از سدة سوم تا سدة هفتم هجري      
  . مرکز نشر دانشگاهی:بخشان، تهران

  . اختران:، تهراناستبداد در ایران ).1385 .(مرادي، حسنـ قاضی33
گـویی در   وگو و گستردگی فرهنگ تک    شوق گفت  ).1391.( ------------- -34

  . دات:، تهرانمیان ایرانیان
انقـراض قاجـار و     / دولـت و جامعـه در ایـران        ).1386 .(ـ کاتوزیان، محمد علی   35

  . مرکز:، تهراناستقرار پهلوي
، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه ).1387 .(ـ محالتی غروي، محمد اسماعیل36

مشروطه به روایت موافقـان و مخالفـان،        / چاپ شده در جلد دوم از رسایل مشروطیت       
 انتشارات مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ     :نژاد، تهران  تصحیح و تحشیۀ غالمحسین زرگري    

  .علوم انسانی
 :، تهـران  ادب و اخالق در ایران پیش از اسالم        ).1388 .(ـ محمدي مالیري، محمد   37

  .توس
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  . توس:، تهرانانسان در شعر معاصر ).1384 .(ـ مختاري، محمد38
  . کویر:، تهرانروزنامه قانون ).1389 .(ـ ملکم خان39
 :، ترجمه و نگـارش علـی اکبـر مهتـدي، تهـران     وح القوانین ر ).1391 .(ـ مونتسکیو 40

  .امیرکبیر
 چاپ شده در کتاب بنیاد فلسفی »رسالۀ حقوق و وظایف ملّت «).1376.( ناشناس ـ41

 مرکـز نـشر     :، بـه کوشـش موسـی نجفـی، تهـران          )عصر مـشروطیت  (سیاسی در ایران    
  .دانشگاهی

  . امیرکبیر:هران، تترجمه کلیله و دمنه ).1391 .(ـ نصراهللا منشی42
 قـسمت اول از  ،)تاریخ کمبـریج (مقدمۀ تاریخ ایران   ).1389 .(ـ یارشاطر، احـسان   43

  . امیرکبیر:جلد سوم، ترجمۀ حسن انوشه، تهران
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