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و  تعليم  زمينة  در  متنى  تحفةالصبيان، 
تربيت كودكان در عصر قاجار

نادره جاللى
حاج على ايروانى تبريزى معروف به حاج آخوند برادر 
ناتنى ميرزا حسن رشديه، پير معارف و بنيانگذار مدارس 
زمينة  در  خود  برادر  همچون  كه  است  ايران  در  نوين 
تعليم و تربيت و تأسيس مدارس نوين در ايران و تأليف 

كتابهاى آموزشى براى كودكان كوشيد. 
دربارة زندگانى وى اطالع چندانى در دست نيست. 
خود  خاطرات  در  رشديه  حسن  ميرزا  آنچه  اساس  بر 
زندگى  بوده،  باتقوا  فردى  كه  مى دانيم  همين قدر  نوشته، 
بسيار ساده اى داشته، اغلب اوقاتش مصروف به اوراد و 
اذكار مى شده (رشديه، ميرزا حسن، «خاطرات»، ص 23)، 
در ايروان زندگى مى كرده و رشديه به كمك او توانسته 
در سال 1301ق نخستين مدرسه به سبك جديد را براى 
كودكان مسلمان در ايروان تأسيس كند. حاج آخوند در 
است  بوده  مشغول  دينى  علوم  تدريس  به  مدرسه  اين 
(بقايى، محمد، «نگاهى به زندگى ميرزا حسن رشديه با 

تكيه بر زندگينامة خودنوشت»، ص 95).
مدرسة  ادارة  به  مدتى  وى  ايران،  به  رشديه  آمدن  با 
رشديه در ايروان پرداخت و ظاهراً به دنبال بسته شدن آن، 
به ايران آمد و كارهاى فرهنگى خود را آنجا پى گرفت. 
در  را  قدس»  و  «رشد  مكتب  سال 1319ق/ 1901م  در 
چون  برجسته اى  معلمان  كه  كرد  داير  كلبعلى  مسجد 

ميرزا حسين واعظ، ابوالقاسم فيوضات و يوسف نجات 
در آنجا مشغول تدريس بودند. پس از چندى آن را به 
عمارتى اجاره اى منتقل كرد كه صورت مدرسه اى جديد 
يافت و تا سال 1324ق برپا بود. حاج آخوند براى اينكه 
از دست مخالفان مدارس جديد در امان بماند، سياستهاى 
جديدى در اين مدرسه اتخاذ كرد. براى نمونه، به جاى 
استفاده از زنگ، كه مورد مخالفت عده اى بود، براى اعالم 
ساعت درس يا زنگ تفريح يك نفر از شاگردان خوش 

صدا شعرى با صداى بلند مى خواند:
اال اى غزاالن دشت ذكاوت

 به بيرون رويد از براى سياحت
معلمان با شنيدن اين شعر كالس ها را تعطيل مى كردند 
و بچه ها از كالس خارج مى شدند. براى حاضر شدن در 

كالس نيز همان شاگرد در حياط مدرسه مى خواند: 
هر آن كو در پى علم و دانايى است

بداند كه وقت صف آرايى است
با شنيدن اين صداشاگردان صف مى بستند تا شاگرد 

شعر ديگر را بدين قرار مى خواند:
ايـــا طالبـــان علــــوم الهـــــى

 بياييد مكتب كه زينجاست شاهى
بعد  مى رفتند.  درس  كالسهاى  طرف  به  شاگردان  و 
از آن حاج آخوند مدرسة ديگرى با نام «شعبة رشديه» 
تأسيس كرد كه آن نيز تا اوايل انقالب مشروطيت داير بود. 
با تعطيلى اين مدرسه، حاج آخوند براى ادامة تحصيل از 
ايران خارج شد و تحصيالت خود را پى گرفت و تا مقطع 
دكترا آن را ادامه داد (قاسمى پويا، مدارس جديد در دورة 

قاجاريه و بانيان و پيشروان، ص 346).
در سال 1326ق/ 1908م، پس از آنكه از اتحاد چهار 
مدرسة «رشد و قدس»، «مدرسة شعبة رشديه» «مدرسة 
قدسيه» و «مدرسة نوبر» به وجود آمد، حاج آخوند سمت 
تا  نيز  نوبر  مدرسة  شد.  عهده دار  را  مدرسه  اين  رياست 
اواخر سال 1329ق/1911م داير بود، ولى در اواخر اين 
سال حاج آخوند فوت كرد و چون در اوايل سال 1330ق/ 
1911م واقعة هجوم روسهاى تزارى به ايران اتفاق افتاد، 
اتحاد مدرسة نوبر نيز به هم خورد و ابراهيم اديب شخصًا 
مدرسة نوبر را داير كرد و دو مدير ديگر متفقًا مدرسه اى 
در  جديد  مدارس  پويا،  (قاسمى  گشودند  اتحاد  نام  به 
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دورة قاجاريه و بانيان و پيشروان، ص 350). 
چنان كه اشاره شد، حاج آخوند تنها در زمينة تأسيس 
تأليف  باب  در  بلكه  نبود،  فعال  ايران  در  نوين  مدارس 
كتاب  بود.  كوشا  نيز  كودكان  براى  آموزشى  كتابهاى 
تحفةالصبيان تأليف اوست. اين اثر از متون آموزشى در 
كه  است  قاجار  عصر  در  كودكان  تربيت  و  تعليم  زمينة 
مؤلف آن را در 83 برگ و با خط نستعليق براى كودكان 
عيد  روزهاى  در  1281ش  1320ق/  سال  در  و  نوشته 
سنگى  چاپ  نسخة  است.  كرده  منتشر  تبريز  در  نوروز 
اين اثر به شمارة 13368 در كتابخانة مركزى آستان قدس 
ديباچة  در  خود  چنانكه  مؤلف،  است.  موجود  رضوى 
اثر مى نويسد، كتاب را در سه فصل و يك خاتمه و در 

چارچوب پرسش و پاسخ نگاشته شده است. 
آغاز  خداوند  ستايش  و  مدح  در  اشعارى  با  ديباچه 
مى شود و مؤلف در اين بخش انگيزة خود را از نگارش 
وجه  دربارة  آن  اول  فصل  است.  داشته  بيان  كتاب  اين 
تسمية نوروز، تاريخ و حديث آن آگاهيهايى به كودكان 

مى دهد.
و  پرسش  صورت  به  را  كودكان  وظايف  دوم  فصل 
پاسخ به آنان گوشزد مى كند. دانستنيهاى دينى كودكان نيز 

تحت عنوان «عقايد دينيه» گردآورى شده است. 
فصل سوم كه «نتايج تربيت» نام دارد، آنچه كودكان 
با رفتن به مكتبخانه آموخته اند، در متنهاى كوتاه به شكل 
گفت وگو و در قالب داستانى آمده است. مؤلف در پايان 
كتاب نيز اندرزهايى از لقمان حكيم و شيخ سعدى و چند 

لطيفه آورده است. 
توجه  درخور  و  جالب  فصول  از  كتاب  دوم  فصل 
در  داستانواره اى  است.  نوجوان  و  كودك  ادبيات  براى 
به  ولى  نيست،  خاصى  عنوان  داراى  كه  آمده  فصل  اين 
منظور سهولت اشاره و شناسايى، آن را «داستانك مور و 
سليمان» ناميده ايم. اين داستان كوتاه، گويا و تفكر برانگيز 
از لحاظ حجم حاوى حدود 320 كلمه است؛ بنابراين، 
در مقولة داستانك مى گنجد، اما به رغم كوتاهى، از لحاظ 

عناصر داستانى غنى است. 
 از لحاظ ساختار كلى، با شعرى آغاز مى شود:   

منگر به غير خويش به چشم حقارتش
 هر جزو كاعتبار كنى ذات او ِگل است

سپس پرسشى را مطرح مى كند: 

مورچة ضعيف و نحيف چه شأن و رتبه دارد؟
است.  پرسش  آن  به  پاسخى  واقع،  در  نوشته  بقية  و 
با پرسش آغازيدن، تقريبًا روش نويسنده در همه فصول 
است. پاسخ به پرسش، البته، كمابيش در كلية آثار مرسوم 
پرسش  به  پاسخى  آثار  برخى  كه  تفاوت  اين  با  است، 
مقّدر (نهان) است و در برخى ديگر پاسخى به پرسش 
عيان. زيرا هر سخنى و انديشه اى كه عرضه مى شود بر آن 
است كه به پرسشى پاسخ دهد؛ و در اينجا نيز، در واقع، 
در بر  نيز  را  پايانى  شعر  (كه  آمده  نوشته  انتهاى  تا  آنچه 

مى گيرد) پاسخى به پرسش آغازين است. 

حاج آخوند از لحاظ شخصيت پردازى، دو شخصيت 
مقابل  در  كه  برگزيده  را  خودى  فرهنگ  شناخته شدة 
يكديگر قرار گرفته و در واقع به نوعى مناظره مى پردازند. 
اما نكتة جالب آن است كه به منظور شناساندن شخصيتها 
طريق  از  يك  هر  ابتدا  فيلم،  ژانر  سياق  به  مخاطب،  به 
عملكردش معرفى مى شود. در شخصيت شناسى مورچه، 
از حقايق علمى بهره مى جويد و آگاهى او را در انباشتن 
روشنى  به  النه  به  منتهى  مسير  يافتن  چگونگى  و  آذوقه 
باورهاى  از  سليمان،  شخصيت شناسى  در  و  مى كند  بيان 
شناخته شدة فرهنگ دينى بهره مى جويد و عظمت سليمان 
متجلى  او  اجتماعى  منزلت  و  فردى  تواناييهاى  در  را 
مى كند، تا آنجا كه در سير و حركت از سويى به سوى 
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ديگر از وسايلى فراتر از مردمان عادى بهره مى جويد. 
اين دو شخصيت از لحاظ آگاهى بالفصل كودكان و 
نوجوانان در مورد اولى، و باورهاى مقبول و شوق انگيز 
كودك و نوجوان در دومى، حائز اهميت است و اقتباس 
حتى  و  پويانمايى  در  را  شگفت آور  تواناييهاى  اين  از 
امروزى كردن مركبهاى هوانورد، كه بسيار مورد توجه اين 

گروه سنى است، به خوبى مى توان دريافت.
گفت و گوى دو فرمانده، يعنى مور بالدار كه بر قشون 
مورچگان حكم مى راند و سليمان كه بر خاليق خويش، 
همان  مؤيد  و  است  حكمت آموز  بسيار  كوتاه،  گرچه 
درونماية اصلى است: مورى كه مى توان او را زير پا نهاد، 
را  موجودات  همة  زبان  كه  سليمان  چون  شخصيتى  با 
مى فهمد و قادر است با آنها سخن بگويد. اما در همين 
سرفراز  استدالل  و  گفت و گو  در  مور  نابرابر،  رويارويى 

بيرون مى آيد و، در پايان، حتى سليمان را پند مى دهد. 
روند داستان روندى لوزى شكل است كه از تلفيقى 
نخست  مى كند.  پيروى  «قياسى ـ  استقرايى ـ  قياسى» 
مى گردد؛  آغاز  مى كند  عنوان  را  نظريه اى  كه  شعرى  با 
سپس شخصيتها شناسانده مى شوند؛ در ميانة كار شواهد، 
خدمت  در  همگى  كه  مى آيد  شنود  و  گفت  و  استدالل 
دفاع از همان انديشة اصلى است كه در شعر آغازين آمده 
است؛ و در پايان، نتيجه گيرى مى آيد كه خود انديشه و 
سطورى  در  گرچه  همه،  اين  و  مى كند.  عنوان  را  نظرى 
او  و  مى كند  را مجاب  مى دهد، مخاطب  رخ  اندك شمار 
را آماده مى سازد تا شعر پايانى به عنوان برگ برنده در 

مقابل وى قرار گيرد. 
شعر نخست:

منگر به غير خويش به چشم حقارتش
 هر جزو كاعتبار كنى ذات او ِگل است

شعر پايانى:
مورچــه خـوار را از اثـر حكمـتــش

 شأن و مراتب ببين ناصح پيغمبر است
را  آن  كه  است  موجز  و  حاشيه  بدون  داستان  زبان 
قدرت  آورد.  شمار  به  داستان  اين  برجستگيهاى  از  بايد 
تصويرسازى از طريق كالم نيز مشخصة ديگر اين داستان 
مخاطب  كه  است  گونه اى  به  داستان  ساختار  است. 
ِحكمى  نكات  بلكه  نمى كند،  نصيحت  و  پند  احساس 
كلى است و خطاب به مخاطب عام است. اگر سليمان 

او  آوازة  دليل  به  شده  برگزيده  مور  مخاطب  عنوان  به 
در قدرت و مكنت است، ولى مى توان به همة صاحبان 
و  زمان  چه  در  آنكه  از  نظر  صرف  داد،  تعميم  قدرت 
مكانى مى زيند. در واقع، ايروانى در اين داستانهاى كوتاه، 
مانند مور و سليمان، كه آميزه اى از شعر، آگاهيهاى علمى 
و افسانه است، در فضايى اندك، پارة مستقلى را آفريده 
كه مى توان آن را در ژانر داستان قرار داد. طبعا داوريهاى 
جزء  هر  كه  وامى دارد  را  ما  بينامتنيت  انديشة  از  ناشى 
چنين  اما  بدانيم.  پيشين  متنى  به  متعلق  را  نوشته  اين  از 
نگاهى خاص اين نوشته نيست، بلكه ادعا اين است كه 
طبيعت متون ادبى و هنرى اين گونه است كه هر بخش از 
آنها وامدار متون پيشين است؛ اما آنچه هر متن را نسبت 
به متون ديگر هويتى متمايز مى بخشد، چگونگى چيدمان 
اجزاى از پيش موجود است، و همين چيدمان است كه 

هر اثر را از آثار ديگر متمايز مى كند. 
ايروانى همه جا مى كوشد روحية اعتماد به نفس را 
در كودكان بيدار كند، تا جثة حقير آنان سبب نشود كه 
خود را از بزرگساالن كم توان تر بدانند. مور نماد كودك و 
سيلمان نماد بزرگساالن است با همة متانت و مكنتشان. 

بخشهاى  در  را  كودكان  به  هويت بخشى  رويكرد  اين 
مى توان  نيز  ابوالعلى»  ميرزا  جمله «حكايت  از  كتاب  ديگر 

يافت. 
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