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و توسعه در هر جامعه تنها زماني به نتيجه مي انجامد كه داراي پـشتوانه هـاي نظـري پيشرفت

آن. قدرتمند باشد  و پيشرفت شتابان غرب بـسياري از روشـنفكران عقب ماندگي ايران دوره قاجار

 بـر.دوره را به دنبال پاسخ اين سوال برد كه چرا ايران اين چنين در سراشيب زوال پـيش مـي رود 

و در جستجوي يافتن راه حلي براي برون رفت از عقب ماندگي، روزنامه پرورش توجه اين اساس

و ايرانيـان را بـه  ،"كوشـش"و"تـالش"خود را به مولفه هاي فرهنگي توسعه معطـوف داشـته
و همدلي"،"علم جويي" در. دعوت مـي كـرد"توجه به اخالقيات"و"وطن دوستي"،"اتحاد

ار، نويسندگان در پي پاسخ اين سوال هستند كه روزنامه پرورش چه مولفه هايي را بـراي اين نوشت

ن  و ترقي ايران ضروري مي دانست؟ براي  مورد جـستجو يل به مقصود، مطالب اين روزنامهپيشرفت

و ارزشـي تحـوالت سـده.و تحليل قرار گرفته است هدف ارائه تصويري مستند از مبـاني فكـري

.ن استگذشته در ايرا
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 1390زمستان،4شمارة،41رهدو، فصلنامه سياست 226

 مقدمه
و بررسي در  ايران دوره قاجار، روشن كننـده بـسياري از مـشكالتي اسـت كـه بارهپژوهش

به گريبان است طور ويـژه مبـاحثي كـه در رويـارويي بـا غـرببه. امروز جامعه ما با آن دست

ناي.مطرح است  و خستينرانيان در اين دوره براي  بار با وجوه فكري تمدن غـرب آشـنا شـدند

كه انديـشمندان مختلـف بـه دنبـال. دريافتند كه ايران كشوري عقب مانده است از آن پس بود

و ارائه راه حل براي بيمـاري عقـب مانـدگي ايـران بودنـد  اوج ايـن مباحـث در دوره. چرايي

ون ميرزاملكم خان، ميرزا فتحعلي خـان آخونـدزاده، طـالبوفچهم كساني يلهوسبپيشامشروطه 

و ميرزا يوسف مستشارالدوله رقم خورد   هـايي اما جدا از رسـاله. تبريزي، ميرزا آقاخان كرماني

. روزنامه هاي بسيار نيز وضعيت آن دوره ايران را به چالش طلبيدنـد؛ منتشر شد بارهكه در اين

و پرورش از جم  سـرانجام در قالـب هـا تـالش اين. ها بودند له اين روزنامه اختر، ثريا، حكمت

به عنوان بررسي بخش.انقالب مشروطه خود را نشان داد ازيبر اين اساس، اين نوشتار  كوچك

به بررسي موردي بپردازد به بررسي برداشت روزنامـه. اين مبحث قصد دارد در اين چارچوب،

يكي از روزنامـه  و پيـشرفت پرداختـ هـاي دوره پيشامـشرو پرورش، هطه دربـاره مفهـوم ترقـي

كه روزنامه پرورش چه مولفه. شودمي پي پاسخ اين سوال هستند هـايي را بـراي نويسندگان در

مي  و ترقي ايران ضروري دانست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت با مطالعه پـرورش پيشرفت

مي  و عناصر فرهنگي پيـشرفت بـيش از روشن كه عوامل و شود ديگـر مولفـه هـا، نظـر مـدير

به آزمون گذاشـته.به خود جلب كرده است نويسندگان روزنامه را در اين مقاله فرضيه يادشده

.مي شود

 مبناي نظري
و پرداختـه شـده اسـت"توسعه" مفهوم ؛ در چارچوب تجربه هـاي جهـان مـدرن سـاخته

و مفهوم توسعه تاكنون بسيار در مورد معني. درك آن نيز در همين جهان ممكن است،بنابراين

و پيـشرفت روش هـا همچنـين در غـرب. سخن به ميان آمـده اسـت ي بـسيار بـراي توسـعه

يو تعابيرهانگرشهر يك از اين الگوها نيز بر اساس. كشورهاي جهان سوم مطرح شده است

مي نظريه،خاص از مفهوم توسعه پ،بنابراين. شودپردازي كه توسـعه مفهـومي ويـا طبيعي است

اي. باشد و حافظيـان،(نكه توسعه مفهومي همـه جانبـه اسـت نكته ديگر .)34-40، صـص 1385 كـواليي

ها همه خرده،بنابراين در. هاي جامعه را در بر مـي گيـردو حوزه نظام امـا ميـان انديـشمندان

ها مورد اينكه كداميك از اين خرده  ن؛ در پيشبرد مفهوم توسعه برتري دارنـد نظام ظـر اخـتالف

در. وجود دارد  و تغييرات اجتماعي اغلب دو رويكرد متفاوتبه طور كلي مورد انديشه توسعه

و اقتصادي توجه دارند خستينن:وجود دارد  و ساختارهاي اجتماعي به نقش مهم عامل ؛ ديدگاه
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به نقشي طرفداران كمتر ديدگاه دوم كه و روانـشناختي بـههاارزش دارد ي فرهنگي، اعتقادي

اين . (Myron Weiner, Samuel P.Huntington, 1987, 281) پيش نيازهاي توسعه توجه داردعنوان

به عنوان موتـور  كه نقش يك حوزه يا خرده نظام را برتري دادن از آن نظر داراي اهميت است

مي محركه توسعه پررنگ  و. دهد تر جلوه كه ديدگاه روزنامه پرورش به موضـوع ترقـي از آنجا

به بررسـي مفهـوم پيشرفت بر  مولفه هاي فرهنگي استوار است، اين پژوهش نيز از اين ديدگاه

.زماني توسعه در اين روزنامه در چارچوب مفهوم ترقي خواهد پرداخت

همـان كـل پيچيـده اسـت كـه شـامل معلومـات، باورهـا، هنـر،" از نظر تيلـور"فرهنگ"
و تمامي انواع قابليت  ا اخالقيات و عاداتي است كـه  نـسان بـه عنـوان عـضو جامعـه كـسب ها

ميياي نوع بنابراين هر جامعه.)236، 1377چيلكوت،("كندمي كنـد كـه بـر فرهنگ متفاوت توليد

و عملكرد  ص 1378يونـسكو،(ي گوناگون در آن جامعه حاكميـت داردهاگروهنقش ممكـن.)130،

و توسعه  و فرهنگ ديگر از ايـن است يك فرهنگ حامل مولفه هاي بسيار براي پيشرفت باشد

و مولفه هـاي فرهنگـي مـي تـوان از سـه بطور كلي در طبقه. بابت در تنگنا باشد  بندي فرهنگ

رسـاند ولـييي كـه بودنـشان بـه جامعـه زيـان نمـيهاسنتيكي: دسته سنت متفاوت نام برد 

ها،ديگر. پابرجايي شان موجب همبستگي مي شود  ت سنت و كه وجودشان با پيشرفت رقـي يي

هاو سوم؛جامعه مغايرت دارد  كه باعث اعتالي جامعـه مـي شـود سنت ، صـص 1372نوشـين،(يي

همچنين از يك ديدگاه پشتوانه هاي الزم براي توسعه يافتگي قابـل تقـسيم بـه دوبخـش.)209

و ديگر الگوهـاي عملـي توسـعه يـافتگي: است مبـاني عقلـي. يكي مباني عقلي توسعه يافتگي

 ثابت هستند كه نخبگان يا مردم نمي تواننـد بـا آنهـا سـليقه اي برخـوردياصولتوسعه يافتگي 

به چـشم مـي. كنند مهمتـرين مبـاني. خورنـد بنابراين در همه جوامع توسعه يافته بطور يكسان

،"هويـت مـستحكم"،"اجمـاع نخبگـان"،"علـم گرايـي":عقلي توسـعه يـافتگي عبارتنـد از 
س"،"فرهنگ اقتصادي غني" تفكـر"و"نظـام آموزشـي پويـا"،"نظام قـانوني"،"ياسيآرامش

 شـاهد،در مقابـل ايـن اصـول.ندهـستكه در واقع مخرج مشترك توسـعه يـافتگي"استقرايي

كه از جامعه به جامعه ديگر متفاوت اسـت الگوهاي توسعه يافتگي هستيم ،از ايـن ديـدگاه. اي

و ثابت توسعه به طور منسجم شايد مباني عقلي . سال اخير قابـل اسـتفاده باشـد400 از يافتگي

و آن را البته اگر با ديدي وسيع يه مفهوم توسعه يافتگي بنگريم در"تمـدن سـازي"تر  بـدانيم

و روم قديم مي بينيم، حتي در ايران ، صـص 1376سريع القلم،( تمام تاريخ زندگي بشر اين اصول را

ه.)35-37 و توليد مولفه و بازتوليد بر اين اساس با پرورش يي كـه سنت هـا اي فرهنگي توسعه

به افراد جوامع در حال رشـد شخـصيت هستمحرك توسعه مي توان  جديـد بخـشيد تـا راهيند

كه فرهنگ. توسعه جامعه هموار شود "محصول تعامـل"و"اكتسابي"،"انتقال يافتني"به ويژه
ص 1377چيلكوت،( ها استميان انسان ،340(.
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و اقتصادي ايران پيش از انقالب مشروطهشرايط سياسي، اجتم  اعي
چون تلگـراف،همهايي چه فناوري اگر. ايران دوره مظفرالدين شاه كشوري عقب مانده بود

و ضرابخانه وارد كشور شده بود   اندك از نخبگان ايراني بودند كـه فـارغي اما شمار؛چراغ گاز

و ترقي ايران را داشتند و.از منافع شخصي، دغدغه پيشرفت  تالش نخبگاني چـون قـائم مقـام

ميـرزا حـسين خـان.ا بـه پايـان رسـيده بـود آنهاميركبير براي بازسازي ايران با حذف فيزيكي

آن. خوش نيز نيافتي اما عاقبت؛سپهساالر اگرچه كشته نشد  ي امـين الدولـه تالش ها عالوه بر

 ماندگي ايران اين بـود كـهيكي از عمده داليل عقب. در زمان مظفرالدين شاه هم نافرجام ماند

و پويايي و هيچ تحرك و هزاران سال پيش همچنان شخصي بود قدرت سياسي همچون صدها

رعيـت". پيش از مظفرالدين شاه ناصرالدين شاه پنجاه سال حكومت كرد. در آن ديده نمي شد 
و سـتم  و گروه گروه مهاجرت ايرانيـان از ظلـم و عالنيه رشوه گرفتن  بـه كشي، ملك فروشي

ص 1384كرماني،("خارجه در عهد اين پادشاه خيلي باال گرفت  پس از او مظفرالدين شاه اگر.)99،

تر"و" معارف دوست تر بود"چه به دليل"به ترقي مملكت هم مايل و" اما  بي كفـايتي ذاتـي

لـوح، سـهل اين پادشاه زايـد الوصـف سـاده". اميدي به دوران سلطنتش نبود ... جودت طبيعي
م ال و با شرم حضور بودلتقبول، و مضحكه پسند، بد خلوت امور سلطنت بـا. ون مزاج، مسخره

در".ميل عمله جات خلوت با وزراء خود غـرض اداره مـي شـد   در زمـان حكومـت وي كـه

و واليـات و فرزندان وي كه روساي ايـاالت نهايت به انقالب مشروطه منتهي شد، شاهزادگان

و اعر  ، نفوس و نواميس رعايا را از خود مي دانـستند بودند اموال و 101، صـص 1384كرمـاني،( اض

در. ممكن بود به واسطه گزارش دروغ والي يك شهر فردي را دستگير كنند.)105 هـزاران نفـر

و  هاانبارها و حتي محبس خانهاي مقتـدر خودسـرانه شـكنجه مـي محبس و واليات ي اياالت

مي بخش و سرانجام نيز زير شكنجه جان مي دادند شدند تا هرچه دارايي داشتند، ، 1363مـافي،( يد

به شدت آشكار بود.)63ص .بنابراين نبود امنيت در كشور

و سفرهاي پرشمار و جز بدهي مظفرالدين شاه به اروپا هيچ چيز، ناصرالدين شاه هاي كالن

ن براي روسبه گونه اي كه قرض دادن به دولت ايرا. خالي كردن خزانه براي مملكت نداشت 

شدو انگليس نوعي سرمايه گزار مي هـايي نـه تنهـا معاملـه هـا ايـن وام.ي در ايران محسوب

 بلكه وسيله اي براي عقد قراردادهاي تجـاري پـر نفـع، بدسـت آوردن امتيازهـاي پرسود بود، 

و افزايش تسلط سياسي، اقتصادي بر ايران بود ص( سياسي و رقابـ.)46رواسـاني، بـي تـا، ت تفرقـه

كه هيچ گونه قاعده اي بر آن حاكم نبود، بـيش از پـيش بـر از رجال سياسي ايران در اين دوره

مي افزود فرصت ها دست دادن  و ترقي كشور گونـه اقـداميهر،از سوي ديگر. براي پيشرفت

ها   جديد تمدن، همچون مدارس جديـد بـا مقاومـت شـديد نيروهـاييدر جهت ورود مولفه

مي شد به كـام مـرگ فرسـتاده. سنتي روبرو پي جمعيت زيادي از كشور را پي در قحطي هاي



و توسعه در روزنامه پرورش  229 انديشه ترقي

بي. بود و احتكار در كشور مهم آنكـه در برخـي مواقـع ايـن. داد مي كرد فساد، رشوه خواري

و بلند پايه بودند كه در احتكارها نقش داشـتند هاي مقام -Algar,1969,15) روحاني شناخته شده

بي . (16 و جنـوبي وضـعيت در عرصه اقتصادي، ورود و تسلط دو قدرت شمالي به ايران گانگان

اقتصاد ايران مبتني بر كشاورزي معيـشتي. اقتصادي كشور را به شدت تحت تاثير قرار داده بود 

و كارگاهي در ايران رواج داشت. بود ايـن صـنايع در دوره صـفويان. ضمن اينكه صنايع دستي

كه در پرتو  و تكنيكي خود بود  نخستين سالطين قاجار دوباره يلهوسب اعاده نظم در اوج هنري

و. پا گرفت و متنـوع خـارجي آنهـا را از رونـق انـداخت به تـدريج، ورود كاالهـاي ارزان اما

پي آورد  انگلستان پيش از رقيب شمالي خود بر اقتصاد ايران چيره. انحطاط صنايع دستي را در

و جـايگزيني رخنـه در پايان نيمه اول قرن نوزدهم با تسلط هرچ.شد ه بيشتر روسيه بـر ايـران

به جاي فشار نظامي ص 1377فـوران،( بر ايران چيره شـد" امپرياليسم روبل"اقتصادي اين كشور ،

175(.

و انگليس بسياري از رجال سياسي ايران را مهره هاي دو بازي بزرگ قدرت شـمالي روس

دو.و جنوبي كـرده بـود   نيـروي متخاصـم اسـتعماري در در وضـعيت نيمـه اسـتعماري ايـران

و اقتصادي خويش روياروي يكديگر قرار گرفته بودنـد حوزه تـرين از مهـم. هاي نفوذ سياسي

و زيـر رقابت ها پيامدهاي اين  و حفظ وضع موجود سياسي  حمايت از نهادهاي كهن حكومتي

و اشراف كشور بود ص 1359اشـرف،( نفوذ قرار دادن اعيان هاي متعدد در عمـل فروش امتياز.)46،

و گمركات، تاسيس بانك، استخراج معـادن، احـداث. كشور را فلج كرده بود  واگذاري شيالت

و راه آهن از مهم  و رجـال راه كه روي هم رفته بيزاري مردم از بيگانگان ترين اين امتيازها بود

پي داشت به تدريج زمينه هاي عيني انقالب مشروط.كشور را در كه مي اينگونه بود .شده آماده

 پرورشو پشتوانه نظري انقالب مشروطه
از. در اين وضعيت هر گونه تغيير در جامعه ايراني نيازمند پشتوانه هـاي فكـري بـود جـدا

و شـبهانداستاها، ها، نمايشنامه رساله شـد، از هـايي كـه در آن زمـان منتـشر مـي نامـه، اشعار

را مهمترين پشتوانه  هـايي دانـست كـه در ايـن دوره، بايـد روزنامـه هاي نظري جنبش مشروطه

مي  و جوامـع متمـدن ها با چهره اين روزنامه. شدندخارج از كشور چاپ اي كه از جامعه ايراني

و شـكل  مي داشتند، تاثير بسيار در روشن كردن اذهان ايرانيان گيـري انقـالب مـشروطه عرضه

كه  و فرهنـگ ايجاد كننـده تحـولي عميـق در نثـر"داشتند، به ويژه و ادبيـات انقالبـي  فارسـي
و درك مطالب آنها براي عامه مردم ممكن بود. بودند"ايتوده -110، 1360كهن،( بنابراين خواندن

مي.)111 و منتشر از. شدندبيشتر اين روزنامه ها، در خارج از كشور چاپ ايـن مـسئله گذشـته

را  و عقايد خود مي شد آنها آزادانه تر آرا  بيان دارند، فضايي را بـراي مقايـسه ميـان آنكه سبب
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و عـوامل. برايشان فراهم مي كرد"غرب"و"ما" مي شد تاكيد بر مولفه هـا ياين مقايسه سبب

و پيشرفت در ذهن آنها شكل بگيرد .ويژه براي ترقي

19(1318 صـفر10روزنامه پرورش به مديريت ميرزاعلي محمد خـان كاشـاني در تـاريخ

شددر)1900ژوئن ص 1372رابينـو،( قاهره پايتخت مصر تاسيس پـرورش كـه بـه صـورت.)94،

ص 1371 برزين،( هاي تندرو زمانه خود بود هفتگي منتشر مي شد از نشريه   بـايكاشاني فرد.)107،

و نويسنده در روزنامه اختـر. تجربه بود به عنوان همكار وي پيش از مديريت پرورش مدتي را

ص 1360كهـن،( گذرانده بود  به نام سيد).101، به همراه يكي از دوستان خود  همچنين براي مدتي

27فرج اهللا كاشاني روزنامه اي با نام ثريا را در مصر منتشر كرد كـه سـرانجام پـس از انتـشار

به دليل وجود پاره اي اختالفات ميان اين دو، ميرزا علي محمد خـان از شماره از روزنامه ثريا،

و روزنامه پرورش را منتـشر كـرد روزنامه ثريا  در. كنار كشيد  شـماره33پـرورش در مجمـوع

در. چــاپ شــد  روزنامــه پــرورش در شــمار چنــد روزنامــه تاثيرگــذار بــود كــه كمــك بــسيار

. سازي افكار ايرانيان داشتروشن

ب و  طور ويژه مدير روزنامه، ميرزا علي محمدخان كاشاني در تالش بودنـد تـاه نويسندگان

و ترقي ايـران را و عوامل الزم براي پيشرفت و ساختار فاسد مولفه ها بـه ضمن نقد دولتمردان

به خوبي از مقاله. مخاطبين خود القاء كنند  هايي كـه در مـورد ايـران در آن نوشـته اين موضوع

پي مـسافرت. شده، پيدا است  كه سبب شد در و حس وطن دوستي بود همين دغدغه پيشرفت

به اروپا، راهي اروپا شود تا ديدگاه رجـال سياسـي ايـران را دربـاره آينـده دوم مظفرال  دين شاه

سفري كه باعث شد تا وي بسياري از شهرهاي اروپا همچون پاريس، لنـدن، آتـن،. ايران بداند 

و تمـدن  به مقايـسه ايـران و و عثماني را ببيند و همچنين شهرهايي از آلمان، روماني بوداپست

ها. اروپا بپردازد  كه وي در جريان اين مسافرت بـه دفتـر روزنامـه مـي فرسـتاد، از گزارش يي

به اروپا شـش مـاه طـول. صفحات خواندني روزنامه پرورش هستند  مسافرت علي محمد خان

شد. كشيد كه با هزينـه. در اين مدت روزنامه با تالش برادر او وحيدالملك منتشر وحيدالملك

به انگ  "معلمـي الـسنه شـرقي"لستان رفتـه بـود، درآن زمـان سـمت دولت ايران براي تحصيل
 وي سپس نماينـده مجلـس دوم مـشروطه شـد.)63-62، صص 1328صدر هاشمي،( كمبريج را داشت

ص 1327براون،( ،272(.

و ملـك الـشعرا حـاج ميـرزاي افراد بسيار چون كـسروي، ادوارد بـراون، اديـب الممالـك

و مطال  بـه.ب منتشر شده از سوي پرورش، سخن گفته اند صبوري در ستايش علي محمد خان

مي عنوان مثال كسروي در  پرورش سال نخـست آن را كـه مـن ديـدم، از":نويسدباره پرورش
و. ها است بهترين روزنامه  مي بود و دانشوري نويسنده آن ميرزا علي محمد خان، مرد با غيرت
مي نوشته گفتارهاي تكان  و تندي در.)49ص،1385كـسروي،("دهنده سـرانجام روزنامـه پـرورش
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و سوم و تـشكيالت دولـت"شماه بيست به اصـول اداره و حمالت شديد به جهت آهنگ تند

و عمليات مخالف ميهن پرستي امين السلطان از  به علت انتقاد سخت از روش ايران، مخصوصا

به طريق مخفي. ورود به ايران منع شد  و سه منتشر شد و سي " وارد كشور شد معهذا تا شماره
به بيماري سل دچـار شـد.)272ص،1337براون،( به دنبال توقيف پرورش، ميرزا علي محمد خان،

. در حلوان مصر درگذشت1902و در سال 

و ترقي در انديشه روزنامه پرورش  مولفه هاي پيشرفت
 غيرت-1

 عاع قـرار الـش ترين مفهومي كـه انديـشه ترقـي پـرورش را تحـت شايد بتوان گفت محوري

از"دانـايي"و"علـم"بطـوري كـه مفـاهيمي چـون. اسـت"غيرت"دهد مي "جهـل" دوري
از"،"اتحاد"،"ناداني"و  كه در ادامـه ايـن"كوشش"و"جهد"،" اخالقيات"،"تفرقه" دوري

مي شوند و تحليل به آنها خواهيم پرداخت همه در حول اين مفهوم تبيين پرورش بسيار. مقاله

در"غيرت"د تا با اصرار بر مفهوم كوشيمي  ايرانيان را در راه آباداني وطـن خـود بـه حركـت

: است"وطن دوستي"از نتايج مفهوم غيرت در انديشه پرورش. آورد

و" و حكمـا آن را باعـث خوشـبختي كه بايد رجال بدان متـصف باشـند از صفات حسنه
مي دانند غيرت است بختياري هر  از. ملت و دولـت غيرت يعني و اعتبار خـود به ناموس آنچه

و حب وطـن  به مردي تفسير شود و اين لفظ در فارسي و ملت خويش برخورد اجتناب نمايند
و...كه پيغمبر صلعم او را از ايمان دانسته يكي از آثار غيـرت اسـت و عيـب و غالـب نقـص

ف و خيانت اسـت كـه ناشـي از به واسطه طماع و ملت و ذلت هر دولت قـدان غيـرت شكست
ص7پرورش، شماره("...گردد ،20(.

و از دوره تاسـيس"گرنـه نبود غيرت در ميان ايرانيان از نگاه پرورش امري متـاخر اسـت
و  و تعـصب ملـي معـروف بـود و غيـرت به دلتخواهي سلطنت ايران تاكنون اين ملت هميشه

ص22پرورش، شـماره(هرگز غيري بر ايشان حكمران نبوده است   حس وطن دوستي است كـه.)9،

به مقابله با استعمار برمي خيزنـد پرورش را در تقابل با استعمار هوادار كشورهايي مي كه . كند

مي شد، شورش بزرگ چـين در رويـارويي بـا كه روزنامه پرورش منتشر در همان دوره زماني

به پايـان  حتـي جنـبش. رسـيد استعمارگران در جريان بود كه سرانجام با پيروزي استعمارگران

از با هدف مقابله با نفوذ خارجي 1898در سال) بوكسورها(مشت زنان  ها نيز نتوانست چين را

و خـارجي 1900شورش ژوئن. دست استعمارگران رها سازد  كه با قتل عـام مـسيحيان چينـي

و حمله آنها به چين شد ا. همراه بود، موجب نگراني استعمارگران  زهـاي متيارهاورد اين حمله

در آفريقاي جنوبي نيز انگلـستان. يك از استعمارگران در چين بدست آوردند متعدد بود كه هر
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به جنگ بوئرها رفته بود زيرا همه حيات اقتصادي ايـن كـشور بـه. براي سلطه بر اين سرزمين

به مستعمرات وابسته بود  ه اخبار هر دو جنـگ در همـ.)125-124، 120، صص 1384نقيب زاده،( تسلط

مي شد به ديدگاههاي. شمارهاي اين روزنامه به صورت خبرهاي تلگرافي پوشش داده با توجه

ضداستعماري روزنامه پرورش طبيعي بود كه ايـن نـشريه در تحليـل وقـايع ايـن دو جنـگ از 

و جنگجويان بوئر حمايت كند :شورشيان چين

و غيرت است" ا ديدند رجال حكومـت زير.به عقيده ما شورش چين از روي كمال دانايي
و اعتـراض بـه اجانـب به رشـوه قطعـه اي از اراضـي چـين را بـدون هـيچ مقاومـت هر روز

و دوره زوال در رسيده، خواستند انتقامي از ...واگذاردند كه مرگ جمال نموده پس در اين حال
و دلي از درد خالي نمايند ص3پرورش، شماره( دشمن خويش كشند ،2-3(.

به چشم مي خـورد مطالب تحسين . آميز در مدح بوئرها بسيار بيشتر از چيني ها در پرورش

كه از دور صداي عجيت"زيرا از نظر اين روزنامه چين با آن همه جمعيت همچون طبلي است
و درون آن بنگري جز پوستي نباشد پـرورش،("و هيبتي غريب دارد ولي چون باطن او نظر كني

ص13 شـماره   كـه-تـرين دولـت اسـتعمارگركه با جمعيتي اندك روياروي بزرگاما بوئرها.)3،

: ايستاده بودند، جاي تحسين بيشتر داشتند-آفتاب در سرزمين هايش هرگز غروب نمي كرد

و وطن دوسـتي اسـت" و ملت پرستي و غيرت نـه بـه. هم بدانيد شرف انسان به حميت
د و خدام و اسب در سر طويله و ص2پرورش، شماره("...ر جلوداشتن پول در بانك ،14(.

كه مي كه تا رقبا مـشغولند" نگاردپرورش اميدوار است مقاالتي و غيرتي ظاهر كند تاثيري
كه هنگام بازگشت ايشان از دخول بـه منـزل محـروم  اطراف خانه حصري حصين كشيده شود

مي رود كه تمايل دارد دولت"باشند ،"ملـك خـويش با همـت بـه عمـارت"و تا جايي پيش
پـرورش،( را دهـد" دستور العمل سـاختن كـشتي جنگـي"و"بناي استحكامي جديد در بنادر"

ص6شماره  آن. ديدگاه پرورش در اين زمينه بسيار ساده انگارانه است.)6، زيـرا از يـك سـو در

و نيـروي نظـامي خـود را بـه سـطحي  كه از نظر تسهيالت  زمان ايران اين توانايي را نداشت

كه با انگلستان كه و غرب عالم را مسخر كرده بود"بكشاند ،از سـوي ديگـر. مقابله كند"شرق

بـه خيـال اينكـه ايـن"اي بسيار استراتژيك بود زيـرا آنـان ها منطقه خليج فارس براي انگليسي
و خـاور دور  منطقه را كليد استعمار شرق قرار دهند يا نگهبان مستعمرات خـود در هندوسـتان

ص 1344نشأت،("ند رخنه در خليج فارس نمودند بنماي ها بـا تـشكيل سـازمان بعالوه انگليسي.)3،

و تحـت  و برتري خود در منطقه خليج فارس شده بودند و كنترل شديد موجب استيال پليسي

ص 2536واداال،( هيچ شرايطي حاضر نبودند به ديگـري اجـازه دخالـت در منطقـه را بدهنـد  ،76(.

و تـالش عالوه بر مقا مي شد، ضديت با بيگانه له هايي كه عليه استعمارگران در پرورش چاپ

از"غيرت"براي تحريك  كـه"شـركت اسـالميه" ايرانيان در وجه ايجابي خود را در حمايت
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و لباس را در درون ايـران آغـاز كـرده بـود، نمايـان مـي سـازد . در آن زمان توليد انواع پارچه

خ مي كه از همگان و نگار مارهاي اقمـشه خارجـه را"واهدبطوري و رنگ و خال فريب خط
و  به باطن با زهر انباشته انـد و خال آراسته، ولي و خوش رنگ، خط كه ظاهرش نرم نخوريد

در."اسباب هالك همه گردد  يكي از داليل پيشرفت اقتـصادي ژاپـن را بايـد نكته جالب آنكه

و فرهنگي در مقابل سرمايه-موانع ساختاري  گذاري خارجي، تمايل به خريد كاالهـاي ژاپنـي

و اسكيدمور،( تعصب منفي نسبت به كاالهاي خارجي يافت  يعني همان.)174-173، صص 1376الرسون

كه پرورش سعي دارد تا آن را القا نمايد  از نظر پرورش ايجاد شركت توليدي داخلـي. نكته اي

في سبيل اهللا"و پوشيدن البسه آن   فرنگيـان بعـوض تـوپ]كـه[باشد چـراميدر حكم جهاد
و از مملكـت مـا قـسمي و ساير اقمشه همي بـا مـا در جنـگ و متقال كروپ با توپ شلواري

مي شوند  "غيـرت" از البسه خارجي را بـسته بـه"رفع احتياج"و بر اين اساس"...تصاحب
مي داند ص17پرورش، شـماره( اهل وطن حد.)12، ي است كـه پـرورش بـراي اصرار بر اين امر تا

 را نيـز چاشـني مـي كنـد كـه"مـذهب"،"وطن پرستي"توجيه استدالل خود عالوه بر حس

و نـصاري در آن" كه در هر وصله آن المحالـه يكـي دو جـا اسـامي يهـود منسوجات خارجه
و اميد قبول داشته باشيم  به عبادت نمائيم و اقبال چه گونه پوشيم ه پرورش، شـمار("مرتسم است

ص 31 تالش پرورش براي تحريك غيرت ايرانيان به خوبي نوعي شيزوفرني عميق فرهنگ ).13،

و ايراني را به نمايش مي گذارد كه از يك سو محصول احساس  ذاتي ناشـي از فرهنـگ غنـي

و حتـي امپرات و از طرف ديگر احساس خرده گيـري ناشـي از زيردسـتي وري با شكوه گذشته

و سلطه بيگانگان است شكستفقدان امنيت ناشي از ص 1379فولر،(هاي خفت آور ،10(.

 ايرانيان جامعـه عقـب مانـده،"غيرت"ي پرورش براي تحريك تالش ها اما عالوه بر همه

و ستم رجال سياسي، بسياري از تجار ايراني را وادار كرده بود در واكنش و ظلم فضاي خفقان

و جور روز افزون دولت،  در حالي كـه. ها قرار دهندخود را تحت تابعيت روس به ناكارآمدي

و حقارتي در عالم فوق ترك تابعيت نيست"از نظر پرورش  خوب است آنـان كـه تـرك. ذلت
و بي حميتـي اسـت  بي غيرتي مي كنند اسم ايراني را از روي خويش بردارند كه بسيار تابعيت

ز  كه هميشه ديگران ير لواي ايشان آرميـده انـد پنـاه بـه كه فردي از افراد ملت شش هزار ساله
و ستم پيشه باشد ص19پرورش، شماره("...ديگران برد ولو دولت او ظالم ،16(.

چه تلقي پرورش از مفهوم و شـايد حتـي"غيرت"اگر  تا حدودي نمايانگر وطـن دوسـتي

ار اما در برخي از مطاللب پرورش كـه ايـن مفهـوم در آن مـورد اسـتفاده قـر. ملي گرايي است

كه پـرورش ميـان. فراتر از وطن دوستي است"غيرت"گرفته، تلقي از  و" كاشـان"مقايسه اي

به خوبي بيانگر اين مسئله است"بوداپست" مي دهد سفر كاشاني به اروپا براي بررسـي. انجام

و ترقي ايران فرصتي را بـراي وي فـراهم  و نظرات همراهان مظفرالدين شاه در مورد آينده آرا
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ي هفتگي وي از اروپا همه نشانگر حيرت وي از سـطحهاگزارش. تا اروپا را نيز بگرددساخت

و اروپا، انديـشه اش را بيـشتر بـه. پيشرفت اين كشورها است بر اين اساس مقايسه ميان ايران

مي كشد  كه وي ميان. چالش مي" بوداپست"و"كاشان"قياسي كشد به خـوبي ايـنبه تصوير

و از پيشرفت. دهد تناقض را نشان مي  به بوداپست سفر كرده بود كه هاي ايـن شـهر مـات وي

مي  و با وجه اشـتراك قـرار دادن مانده بود، تخيل را وارد وادي قلم  بـه عنـوان"هندوانـه"كند

كه هم در كاشان مي و هم در بوداپست محصولي كه در كاشان هست"يقين"رويد در.مي كند

كه"بحر خيال"همين به نام"ن رعنا جوا" بود و""فرشته"كه"ارديبهشت"يي موكـل تمـدن

و مكنت  و ازدياد ثروت به او توضيح مي دهـد كـه ايـن"آبادي و مي شود  است بر وي ظاهر

و اين مناظر پيشرفته از پول هندوانـه هـايي كـه در ايـن شـهر نه كاشان و شهر بوداپست است

ا.روييده، ساخته شده است  كه با او در اروپا ديدار داشـته نقـل قـول او از يكي از وزراي يراني

كه مي كه. هاي كهنه اين كارخانه از روي انتظام كار نخواهد كرد آهن..."كند به آنچه گويند لكن
و امـورات  و اين آهن كهنه را محو نمود تا كارهـا نظـام و ادوات جديد تدارك كرد بايد االت

ا. قوام گيرد معتقد نيستم  و همان آهن زيرا هوا مرطوبي هاي جديد صيقلي كـه چـون آينـه ست
در ايـن صـورت بايـد رفـع...روشن است در اندك وقتي در اين هواي مرطوبي زنگبـار گيـرد 

و دفع ميكروب آن نمود صص16پرورش، شماره("مرطوبي .)3و2،

و پيچيـده اسـت گـاهي بـه تعبيـر خـود. مفهوم غيرت در انديشه پرورش مفهومي بغـرنج

به پرورش مي  آن"حب وطن"توان از آن و ضد بيگانـه نويـسندگان و گاهي نگاه سلبي  رسيد

مي"ملي گرايي"را به مفهوم و گاهي مترادف مفهوم نزديك امـا نكتـه.مي شـود"همت"كند

در. حائز اهميت اينكه همه اينها تقريبا در ايران آن زمان مفقود بود  به عنوان مثال وطن دوسـتي

بنيان فرهنـگ سياسـي ايـران دوره قاجـار بـر فرهنگـي. جايگاهي نداشت ميان رجال قاجاري 

كه مهم  و"روحيـه جنگـاوري"،"خويـشاوندگرايي"هاي آن ترين ويژگيعشيره اي استوار بود

و غارت"و"جوييستيزه" و بسط عشيره از طريق تهاجم اي. اسـت"بقا در فرهنـگ عـشيره

و تلقي از كـشور"اعتماديبي"و"سركوب"،"غارت"،"زور"تلقي از سياست مبتني بر   است

و ثـروت رقابـت مجموعه"به عنوان  اي از عشاير كه بـا يكـديگر بـراي كـسب قـدرت امنيـت
وبه راستي در).57و72، صص 1386سريع القلم،("كنندمي كه در آن انگيزه هاي فـردي چنين فضايي

ك مي توان انتظار گروهي بر انگيزه هاي ملي رجحان دارد از چه  داشت؟"حب وطن"سي

و جهد-2  كوشش، جد،
مي كند، كوشـش، جـد از جمله مهم ترين مفاهيم ديگر كه پرورش بسيار بر روي آن تاكيد

شد.و جهد است  "تنبلـي"و"كاهلي"در نگاه پرورش آنچه باعث عقب ماندگي ما از اروپائيان
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به يك آب"زيرا خداوند. است و غربي اگـر مزيـت انـسان بـه"و"و گل سرشته وجود شرقي
و دانش است همه را بهره مند فرموده است  به چشم حقارت نظـر فرمـوده"."عقل نه شرقي را

به مرحمت نگريسته است  نه غربي را و"و كه پرورش در تمايز ميان شرقي  با اين مقدمه است

به خالء مفهوم مي كند مهم در ميان شرقييغربي به سـراغ بوئرهـا روزنامه. ها اشاره  بار ديگر

:مي رود

و بزرگ" و بچه و مرد كه قوم ترانسوال را كه جمعيت تمام آنها از زن ثمره كوشش است
به قدر جنود بريطانيه عظمي كه براي آفريقاي جنوبي نامزد كـرده اسـت نـشود، مـدت دو مـاه 

و غـ  كه خود را مالك رقاب شرق و جلو محاربه با دولتي مثل دولت انگليس رب دانـد بايـستد
و ...گوي سبقت از رقيب بربايند  كه داراي چهارصـد كه مملكت چين را و جهالت است تنبلي

ص13پرورش، شماره("...پنجاه نفوس جمعيت است چون گوي در جلو چوگان دول اندازد ،1-2(.

هـوم جهـل البته همان گونه كه در متن باال مشاهده شد، نويسنده مفهوم تنبلي را در كنار مف

و اين دو را از جمله دال  و. يل انحطاط مشرق زمين دانسته است به كار برد اما اهميـت تـالش

به چشم نمي  خورد بلكـه حتـي شـاهزاده اي چـون كوشش تنها در زمان روشنفكران آن دوره

پي برده بـود  در. موثق الدوله خوانسار حاكم كاشان نيز به آن وي كـه از همراهـان مظفرالـدين

به اين نتيجه رسـيده سفر به اروپا مي دارد كه از سفر به اروپا بود، در ديدار با كاشاني بيان  وي

مي رود، چنانكه پيغمبر نيز فرموده است"كه و جهد پيش به جد ،11پرورش، شـماره("كارها تمام

و جـديت در كارهـا مـي كنـد.)3ص آن. به طور كلي آموزه هاي اسالمي تاكيد بسيار بر تالش

كه مفاهيم چون احاديـث.به كرات در قرآن مورد تاكيد قرار گرفته اند"جهد"و"سعي"چنان

و كوشش در راه تامين اطهار مسلمانان را بسيارو روايات به جا مانده از ائمه  به فعاليت  تشويق

و جمعي مي و جهـدي كـه فـرد نيازهاي فردي كنند تاحدي كه بر اساس اين آموزه ها هر جـد

و يا جامعه اش مي كند نوعي عبـادت محـسوب معتقد  به مباني ديني براي تامين خود، خانواده

.)123و27-26، صص 1381ولوي،(مي شود

، در بيـان به اروپـا كه پس از سفر كاشاني و كوشش در ميان ايرانيان در مطلبي نبود تالش

به ايرانيان گوشزد  هر مـسافر بـه": مي شود شهرت هريك از شهرهاي اروپا نوشته شده است،
و علـم: اروپا بايد  و سـياحت در ويـن و تجـارت در لنـدن و تعيش در پاريس تفرج در برلين

و كاهلي در كشور ايران نمايـد  و تنبلي ص15پـرورش، شـماره("اخالق در جنوه پايتخت اسوژيره ،

و منطقي است.)10 و كوشش، مناسب هر. با تاكيد پرورش بر مفاهيم تالش طرحـي بـراي زيرا

ايـن"نكته قابـل توجـه اينكـه. امعه خواه ناخواه نيازمند تالش بيشتر آن جامعه استجتوسعه 
كه  هاتالش صورت نمي گيرد مگر اين و گروه ي ذي نفع در طرح، سودمندي آن را باور كننـد

البته اين از مهمترين روش هاي ايجاد انگيزه در جامعه براي اجراي طرح هاي توسـعه در كـل
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ص 1378يونـسكو،("امعه استج كه در آن دوره تاريخ ايـرانيشاخص.)132،  كـااليي نايـاب، مهم

.بود

و جهالت-3 و دوري از ناداني و دانايي  علم
به خود اختصاص و جهالت بخش زيادي از مطالب پرورش را  مفاهيم علم، دانايي، ناداني

كه به اعتقاد پرورش. داده است ا"چرا و فساد هـر اصالح هر قوم ز اثر وضع امور تربيت ايشان
و كفايت آنان اسـت ص17پـرورش، شـماره("طايفه از عدم قابليت در.)7،  تاكيـد بـر ايـن مفـاهيم

بي اي از تاريخ ايران روي مي دوره كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه در به سر مـي دهد سوادي

به اروپ. برند كه از مصر سرزميني نزديك و مـشكالت ترقـي ايـران مـي اما پرورش به مسائل ا

و اروپـا، در پـي تـشويق و دغدغه پيشرفت ايران را در سر دارد بـا مقايـسه ميـان ايـران نگرد

چـون"از نگاه پرورش اروپائيان. نخبگان ايراني در ايجاد شرايط الزم براي علم آموزي است 
ص24پـرورش، شـماره("داراي علم شدند بر ما كه از آن بهره نـداريم برتـري دارنـد  از نظـر.)12،

و  مي كنند، مردمي با غيرت، همـت به ساخت مدارس در اين كشور كمك كه پرورش ايرانياني

.يت هستندحم

به آن توجه ندارد اين است كـه گـسترش نظـام آموزشـي در كه روزنامه پرورش نكته اي

كه عوامل گوناگون موجب شـكل گـرفتن آن شـدند  در. غرب خود معلولي است عـواملي كـه

انقـالب هـاي. جامعه ايراني هرگز شكل نگرفت، تا شرايط ايجاد آن معلول ها هم فراهم شـود 

 بـه محـوري اساسـي"كـار"دموكراتيك، استقرار دولت ملي، جامعه صنعتي جديـد كـه در آن 

و تخصصي شدن فزاينده كارها، ايجاب مي كرد كه نظـام آموزشـي تبديل شد، منطق تقسيم كار

و رايگان در كشورهاي صنعتي شكل بگيرد همگا پرورش، اگـر.)109و 108، صص 1379فكوهي،( ني

و  و ترقي ايران به وزنه علما در باب سياست  اشـاره"اصالح عوام"چه در چند مقاله متفاوت

به نقـد ايـن و ترغيب ساخت مدارس جديد مي كند اما اين مسئله سبب نشد در جهت تشويق

و پ"ناصحين در واقع پرورش با نقد روحـانيون بـه انتقـاد از شـيوه آمـوزش. نپردازد"ندارباب

مي پردازد :سنتي

به ما حكايت مي كند" و اسـتعداد آنچه تاريخ و تفـرس  طبيعـي ايـن ملـت مي بينم تعمق

كه بـه درد امـروز نمـي خـورد چنـين....خيلي است منتهي هوش ايشان در غير استعمال شده

و در خط پلوتيك كار كنند مسلم است پانـصد مـسئله مهمـه اشخاصي اگر در مدرسه  بخوانند

و تـصور خواهنـد  به قدر دلكاسه تعمق و اگر وزير امور خارجه شوند سياسي خواهند دانست

صص22پرورش، شماره("...داشت ،9-10(.
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... بگوئيم نصايح در ما اثـر نمـي كنـد"بر اين اساس از نگاه پرورش اين درست نيست كه
در كدام كتابخانه ملوك يك كتاب ديده ... اسف بار امروز جامعه ايران نتيجه مواعظ است وضع

و  كه در خصوص سياسي چيزي نگاشته باشد ولي كتب هـا در طهـارت نگاشـته انـد مي شود
به كتاب انباشته انداكت بر...بخانه ها براي آداب غسل جنابت من(و دو كلمه تفسير حب الوطن

.")هر كه را شيخش چنين گمراه بـود كـي مريـدش رابـه جنـت راه بـود(ه اند ننوشت) االيمان
به زبان خود سعي دارد بر آن تاكيد كند همان كاربردي كردن علـوم اسـت كه پرورش . نكته اي

به گونـه و جالب آنكه تقريبا در همين زمان مواد آموزشي در ژاپن اي مـنظم وارد اجتمـاع شـد

به تربيت متخص  به توانايي افراد توجـه بـسيار كردنـد ژاپني ها و اهميت دادن  ص، كاربردگرايي

ص 1381سريع القلم،( ،49(.

به خوبي مشهود است به ايجاد مدارس جديد پرورش. از مطالب فوق عالقه شديد پرورش

و در فضاي جامعه قاجاري كه هنـوز مـردان فرصـت حتي پاي خود را از اين هم فراتر مي  نهد

به شيوه آموز مي شود جديد را نداشتند خواستارش از. آموزش دختران چنانكه در مقاله اي كه

به دفتر نشريه رسيده، آمده  و": سوي يك زرتشتي و جهات محققه ترقـي يكي از اسباب عمده
و پاس احترام جنس نسوان بـوده  در كـدام آيـه از آيـات ...پيشرفت فرس قديم شناخت حقوق

و مق  كه پيش مسلمين شريف كه بايد جانب نسوان فـرو گذاشـت قرآن دس است مذكور افتاده
صص28پرورش، شماره("...و تربيت ايشان را منظور نداشت  به نظام گزارش ها البته.)5و4، ي مربوط

و تربيـت در ايـران قـديم تنهـا در ميـان كه تعلـيم آموزشي در ايران باستان حاكي از آن است

و بزرگان دربار معمول بوده است  و تربيتي كه از زمان.اشراف  اما نكته اساسي اينكه طرز تعليم

مادها در دربار ايران رواج داشته در نوع خود بي نظير بوده، بطـوري كـه توجـه يونانيـان را بـه

و تربيـت را از ايرانيـان فراگرفتنـدكرخود جلب  به بعد آنـان تعلـيم و از زمان هرودت ده بود

.)47و46ايراني، بي نا، صص(

رش حضور زنان در عرصه آموزشي نيز، همچون گسترش نظام آموزشي در غـرب كـه گست

به همين ترتيب بوده است  صـنعتي شـدن". بر اساس برخي پشتوانه هاي علمي صورت گرفت
و در همان حال انباشت شـديد  به جذب نيروي كار به ويژه در آغاز خود دليل نياز شديدي كه

به سرعت زنان ك( سرمايه داشت كه بنا بر باور عمـومي قـدرت فيزيكـي) نار آنان كودكانو در
مي شد را درون خـود جـذب كـرد به آنها پرداخت و بنابراين مزد كمتري در ... كمتري داشتند

ها طول اين  كه مشاركت زنان در عرصه اجتماعي افزايش مـي سال يافـت نظـامبه همان ميزان
و  مي داد  نوعي هماهنگي هرچند نسبي ميان بازار كـار آموزشي نيز آنها را بيشتر در خود جاي

مي شد ص 1379فكـوهي،("و نظام آموزشي برقرار با.)109، توجه بـه اينكـه در ايـن دوره بنابراين

و ارزان تر در ايران روي نداد نمي توان انتظار حـضور  به نيروي كار بيشتر و نياز صنعتي شدن
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از. زنان در نظام آموزشي را نيز داشت اين، تحت تاثير مالحظات نظامي بود كـه گامهـاي فراتر

و در سال  و تربيت در ايران برداشته شد ، مدرسه دارالفنون 1851اوليه براي مدرن سازي تعليم

ص 1375لمبتون،( در ايران تاسيس شد ،268(.

مي دانست و پيشرفت ايرا اما كاشاني و به دنبال آن، ترقي و پرورش نكه گسترش آموزش

به همين دليل نيازمن مي گشتد زمان بسيار است،  كاشاني براي توضـيح راه.به دنبال راه چاره

به دو دسته تقـسي كه در ذهن دارد كشورهاي قدرتمند آن دوره را گـروه اول.م مـي كنـد حلي

چه دارند از تعـداد محـدودي نخبـه اسـت كشورهايي مانند  كه هر و روسيه در. ژاپن پـرورش

كه"اييملل اروپ"گروه دوم  مي دهد بواسطه كثرت تمدن همه راعي شـده وگوسـفند" را قرار
كه از نظر پـرورش حـداقل در"...به عبارت واضع نادان در آنها پيدا نمي شود  از همين روست

و وطـن پرسـتي"كوتاه مدت ظهور  به واسطه چند كله است كه مملـو از عقـل تمدن در ايران
و ژاپ. باشد شدمثل كله هايي كه در روس ص26پرورش، شماره("ون پيدا ايـن عبـارات نـشان.)8،

تاكيـد ايـن چنـين پـرورش بـر. دهد كه نگاه پرورش به مسئله پيشرفت نخبه محور اسـت مي

و آموزش كامال قابل دفاع اسـت   مهـم در جامعـه انـسانييآمـوزش از جايگـاه. موضوع علم

سه. برخوردار است و اسميت ميان كه اينكلر وبه گونه اي متغير وسايل جمعي، حرفه صـنعتي

سه به يـك بـه  كه با نرخ و در نهايت آموزش، مورد اخير را قوي ترين متغير مي دانند كارخانه

مي  كه در آن )...120، 1368سيف زاده،(چربد تجربه كارخانه اي  اما مشكل اينجاست كه در جامعه اي

مي شد به و تفكر علمي بها فرهنگ استبدادي ريشه اي ديرينه دارد، چگونه و روش علمي  علم

؟داد

 اخالق-4
كه از ديدگاه ايـن نـشريه اين مفهوم از آن جهت در انديشه پرورش اه عمـده"ميت دارد

و خرابي هر مملكت فساد اخالق ابناي آن است  پرورش اگرچه برعلم بـسيار تاكيـد."پريشاني

و دين بي اخـالق"پرورش از نظر.مي داند"اخالق"را"علم"دارد اما پشتوانه  بي اخالق علم
از"موجب خرابي عالم است  و بر همين اساس است كـه توصـيه مـي كنـد كـه اخـالق افـراد

اما بالفاصله ذكر مي كنـد كـه چـون در ايـران زنـان. كودكي بايد زير نظر مادران باتربيت باشد

ب"آموزش نمي بينند، بايد تربيت كودكان را به مكتب داران سپرد  و درجـه تا رحـسب اسـتعداد
در. آنان را تربيت كنند" اخالق ايشان  به طور كلي وجـه اجتمـاعي اخـالق از اهميـت زيـادي

وايبه گونه. توسعه يك كشور برخوردار است به آن به عنوان عامل اصلي پيـشرفت كه برخي

و معتقدند انسته ايـم شـانه عله العلل اينكه ما ايرانيان با آن گذشته تاريخي نتو"ترقي مي نگرند
و هم ركاب  و نقـايص اخالقـي...ي نـو خاسـته جلـو بـرويم ملت ها به شانه  اسـت"معايـب
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ص 1345جمالزاده،( اثرحـسن" بـراي حيوانـات در اروپـا"ساخت مريضخانه"از نظر پرورش.)11،

كه ما در ايـران."اخالق است  و طبيـب حـاذق"در حالي بـراي بـرادران خـود حكـيم كامـل
مي داند."....نداريم و ثروت ايشان را نيز اثر حسن اخالق از. پرورش حتي افزايش مكنت البته

و از راه ايجاد  به عبارت ديگر. بوده است"اتحاد"نظر پرورش تاثير اخالق به طور غير مستقيم

به اخالقيات باعث شده در"تا اهالي مغرب زمين"توجه كه و همه دستاوردهايي  متحد شوند

صص17پرورش، شماره(شد نتيجه آن اتحاد است باال ذكر  در واقـع هرچـه وحـدت اخالقـي).8-9،

و قابل زيست تـر خواهـد بـود و ژرفتر باشد جامعه محكم تر امـا در نظـامي كـه بـا. فراگيرتر

و منافع متضاد افـراد ناسـازگاري  تضادهاي آشتي ناپذير همراه است، بين نياز به اخالق انساني

مي توان اخالق عامي بـه وجـود در جامعه عادالنه جدا از قابليت.عميق وجود دارد  هاي فردي

و ممكن شود .)66-65، صص 1371صادقي،( آورد كه بر اساس آن وحدت انساني ملموس

مي شود كه اگر از چهـل سـال پـيش هنگـام آمـوزش روسـاي كـشور در"پرورش يادآور
و دقت مرعي بود حاال وطن عزي  و رعيـت اخالق ايشان مراقبت به اين درجـه خـراب ز ما چرا

مي شد و خزينه سلطان تهي و نظام لشكر پريشان و فالكت و بالفاصله پس از اين."دچار فقر

كه به محتويات درسي مي كند"اطفال"سطور است : ايراد وارد

و نظـم...اي دانايان مكتـب داران"  ترتيـب در مكتـب شـما مجـرا]و[كـدام قاعـده قـانون
از. گرددمي و و معـشوق اسـت چـه اخـالق خيـزد كه همه از مـي و سعدي از غزليات حافظ

ص18 شماره،پرورش(...چه نتيجه حاصل شود...مطالب گلستان  ،14(".
و محتوي آموزشي نيست، پرورش ضمن اينكـه يكـي از  البته اهميت اخالق تنها در شكل

و اروپائيان را در فاصله تفاوت ها ترين مهم و عمل مـي دانـدي ما  از جملـه داليـل ايـن.علم

به ما رسيده"فاصله را كه پشت در پشت و در كوتاه مدت نيز اميدي بـه"فساد اخالق دانسته

از. بهبود اين وضع نيست و البته عجيب است اينكه پـرورش اما نكته اي كه بسيار حائز اهميت

 اسـتعمار در ايـن كـشورها در كشورهاي عقب مانـده بـه لـزوم حـضور"فساد اخالق"وجود 

وي. رسدمي كه مي نويسد اين عقيده اي است  بـه آن رسـيده"بعد از گردش در اروپا"كاشاني

:است

ما" و رجوع داخل مملكت به عنوان اصالح و مي نالد كه انگليس ظالم است فرضا مصري
و ظاهرا حق محق اسـت ولـي از روي حقيقـت حـق شـك. شد ايت اين چه جور عدلي است

ندارد زيرا فساد اخالق صاحبخانه را چندان مغشوش كـرده كـه نمـي توانـد از عهـده اداره دار 
و چـون فـضاي. خويش برايد  كه چون قصر طاقـديس باشـكوه كه صالحيت آن را دارد خانه

و  به عدل حضرت احديت درست اسـت كـه سـر تـا پـا خـراب بهشت فرح بخش باشد كجا
و مسكين غول بيابان  ص24پرورش، شماره.(..باشدويران ،14(
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كه در و اسـتعمارگران در ايـن البته اين مطلب با مطالب بسيار ديگر  ضـديت بـا بيگانگـان

اين اسـتدالل از جملـه توجيـه هـايي اسـتعمارگران. داراي تناقض است نشريه به چاپ رسيد،

آ. براي حضور در كشورهاي ديگر است  نچه پرورش را اگرچه همانطور كه از متن باال پيداست

و  به سمت توجيه حضور بيگانگان در كشورهاي عقب مانده مي كشاند، تاكيد بر اهميـت نظـم

كه رجال سياسي كشورهاي عقب مانده از ايجاد آن عاجزنـد  در واقـع. دگرگوني سياسي است

به مدافع حضور بيگانگان در كشورهاي  به ناگهان پرورش را كه و پيشرفت است اولويت ترقي

م . انده تبديل مي كندعقب

 اتحاد-5
كه در انديشه پرورش جايگاهي ويژه دارد از"اتفاق"،"اتحاد" از ديگر مفاهيمي و دوري

البته بيشتر تاكيد پرورش بر اتحاد معطـوف بـه. است"منافع شخصي"و"اغراض"و"نفاق"

و...":نخبگان جامعه است   پـنج نفـر از علمـاي اگر امروز ده نفر از رجـال متمـول نمـره اول
و تمـدن و محض ترقـي دولـت و اغراض شخصي به كنار نهند صاحب نفوذ با هم اتفاق كنند

زيـرا اينهـا. ملت كار كنند، شك نيست در همـين دوره نخـست تمـام عيوبـات اصـالح شـود 
و ُام االمراض هستندأ خودشان ص22پرورش، شماره("ب االغراض ،9(.

 رقابـت رجـال سياسـي قاجـار، گـاه چنـان. ئله اي اساسي است تاكيد پرورش بر اتحاد مس

به زيان منافع ملي تمام مي بي قاع كه يعني آنها حاضر نبودند، حتي در آنچـه منـافع.شد ده بود

آنچه كه پـرورش از ايرانـي انتظـار.)9، 1388توحيدي،( ملي اقتضا مي كرد، با هم همكاري نمايند 

مي دهد دارد در واقع ناشي از قياسي  و نخبگان ملل متمدن انجام بـه عنـوان. است كه بين آنان

كه زماني به عنوان مستشار در ژاپن خدمت  به اروپا با يك آمريكايي مثال كاشاني در سفر خود

و از زبان وي مي نويسد  اغراض شخصي مفقـود] ژاپن[در هيئت وزرا":مي كرد، آشنا مي شود
ك  و"بعالوه آنكه."ه ملت ترقي كندو هم خيالشان مصروف بر اين بود ميانه هيئت وزرا اتحـاد

و هيچ كاري را بدون مشورت ديگري صورت نمي دادند  ص26پرورش، شـماره("اتفاق غريبي بود ،

هابراين اساس قياس ميان.)5 به اين نتيجه مـي رسـاند كـه دولت و ايران، پرورش را ي متمدن

ا امروز بزرگ" به اين معني كه خودمان را راضي نمي كنـيم كـه.ستترين عيوبات كار ما نفاق
و اين همه خرابي  به واسـطه همـين فقـره اسـت كـه افـراد در مسئله با يكديگر اتفاق نمائيم ها

و نمي  و اروپاويها ايراني لذت اتحاد را نچشيده چه طعم شيريني دارد ها[ دانند امـروز] اروپايي
 دنبال اين مطلب است كه برخي نتايج اتحـاد را بـرو به"...مذاقشان از اتحاد شيرين شده است 

كه البته جالب هم هست :مي شمارد
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كه هر روز در امورات مهمه اجتماع كرده شركت ..." مي اين است ...كنندهاي بزرگ تاسيس
مي روند مي شود. اطفالشان مفت به مكتب و. مرضشان مفت معاينه به فقراشان اعانه مي شـود

ق مي گردندخودشان طرف رجوع صص23پرورش، شماره("...رار .)13و14،

از،اما در مقابل آنچه از ديدگاه پرورش در اروپا مـي گـذرد  گـزارش خبرنگـاران پـرورش

مي دهد به عنوان مثال خبرنگاري از بوشهر گزارش مـي دهـد. ايران اوضاعي متفاوت را نشان

يك... شده] دسته[اهل بوشهر حاليه سه"كه به يك فرقـه منتـسبين. طايفه تعلق دارندو هر فرقه
و غالبـا بـه قونـصولخانه ...به علمايند  فرقه دوم بسته به قونصولخانه هـاي دول متحاربـه اسـت

به گمرگ خانه بسته اند ... انگليس بسته اند  مخـصوصا از ايـن بـه بعـد كـه. فرقه ثالث خود را
ص19پرورش، شماره("...گمرك دست فرنگي است  در.)11، اين گزارش پـرورش آمـده تنهـا آنچه

و نفاق در ميان ايرانيان است  از. يكي از مصاديق تفرقه كه هاآنگونه ي سياحان اروپايي گزارش

و غيـر به ايران آمده اند، استنباط مي شود، ستيزهاي علني ميـان مـسلمانان كه در سده نوزدهم

و مسلمانان، سني  و روستائيان و شيعيان، قبايل ص 1377آبراهاميـان،(زبـاني اسـتي اختالف ها ها ،

 را تـشويق"خيـر عمـومي" بـراي"همـت گروهـي"ها پـرورش در مقابل اين دسته بندي.)35

و نخبگـان. كندمي به دسـت گروهـي از رجـال به دنبال تاسيس يك مدرسه در كاشان  چنانكه

:نويسدمي

، امـا" به هـم مـي رسـاند اگر اتحاد باشد از اين گونه اعمال خيريه زود صورت خارجي"

مي كند و حـصر نـدارد...":بالفاصله اضافه كه حد  ...ما در يك مملكت بي نظمي واقع شده ايم
و رعايـت حـال آنهـا نيـستند و در بند صرفه نوع مي كنند "يك يك منافع شخصي را مالحظه

ص30پرورش، شماره(  جامعـه ايـران اين مسئله بيش از هر چيز ناشي از بـسترهاي اسـتبدادي.)13،

ــار اســت در. دوره قاج ــج روي ــل ك ــه عام ــتبدادي ك ــي"اس ــصيت مل ــده"شخ ــان ش  ايراني

كه شاه براي دوام سلطنت خود از سياست...بود و حكومـت"بخصوص آن زمان تفرقـه بينـداز

مي جست"كن .)55و46، صص 1376آبراهاميان،( سود

 نتيجه
پي آن بودند مولفه و ترقي را از ديدگاه روزنامـه در اين مقاله نويسندگان در  هاي پيشرفت

و فرهنگـي توسـعه عناصـر. كنندپرورش بررسي و از ديـدگاه ايـن روزنامـه، مفـاهيم انـساني
و پيشرفت هـستند مولفه و"كوشـش"،"غيـرت"تاكيـد بـر مفـاهيمي چـون.هاي اصلي ترقي

مس"اتحاد"و"اخالق"،"آموزش"و"علم""جهد" جالـب تـر. ئله استبه خوبي بيانگر اين

كه اصول  و پيشرفت است و تاكيد دارد، آن بخش از مولفه هاي ترقي آنكه آنچه پرورش اشاره

مي شوند  و اساسي توسعه محسوب هـا، شـروطو مكانهازمانيعني عواملي كه در همه. ثابت
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و توسعه خال.ندهستالزم پيشرفت به خوبي پرورش را متوجه و غرب ءهاي مقايسه ميان ايران

و چگـونگي.موجود براي پيشرفت ايران كرده بود  و درك پرورش از ايـن مفـاهيم  اگرچه فهم

به ميزان درك فضاي امروزي جامعه روشنفكري ايـران نيـست و گسترش آن  عـالوههبـ. ايجاد

مي رسد پـرورش به نظر كه و مولفه هاي اساسي، نيازمند بسترهايي است پي ريزي اين عناصر

م . آن عاجز بوده استوانع پيش رو گاه از درك

و نشان مـي داد قياس ها و غرب گاهي بسيار ساده انگارانه است ي اين روزنامه ميان ايران

به صعود غرب ياري رسانده را درك نمي كرد كه و بسترهايي . پرورش فضاي متفاوت فرهنگي

حد با و قـادر بـه درك به طور تجربي جامعه ايران را مـي شـنريابسهمه اينها پرورش تا اخت

در. عمق عقب ماندگي هاي فرهنگي جامعه بود  به خوبي مي دانـست كـه نمـي تـوان پرورش

به مردم عامي چندان اميدوار بود  از اين رو در موارد بسيار، نگاهي نخبـه گرايانـه. كوتاه مدت

ن بـه پرورش اميدوار بود كه اگر اصالحات از راس هرم آغاز شـود، شـايد زودتـر بتـوا. داشت

به سمت قاعده هرم گسترش داد و آن را ديدگاهي كه در دوره پـيش از مـشروطه. نتيجه رسيد

و نتيجه اي در بر نداشت  اين گونه بـود كـه. بارها از سوي روشنفكران به آزمايش گذاشته شد

.سرانجام در انقالب مشروطه، اصالحات از پايين آزمايش شد
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