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 چکیده

 قار   یا   طاو   در نویساا   تاریخ دنیای که پیداست روشنی به امروز
 منظاار از. اسااتشااد   اساساای تغییاارا  و دگرگااونی دچااار ،گذشاا ه
 قهرمانااا ، شااانا ، عملکاارد گاارار  فقاا  تاااریخ جدیااد، مورخااا 
 و ارائااه بلکااه ؛نیساات صاال  و جناا  قبیاا  از حااواد ی و  روحانیااا
 باه  نیا  . اسات  گذشا ه  در آدمیا  افعا  بازآفرینی و زندگی شناخت

 ناا  جملا  آ  از کاه  است مرتب  منابع به دس رسی مس لرم مقصود این
 از اسات  آرماانی  و مثاایی  صاور   ناا  ناماه  آداب. اسات  تأدیبی م و 
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 ادبیااا  نااوعی نمچنااین و دارد وجااود روزماار  زناادگی در آنچااه
 را عینی اج ماعی عم  و گرا کما  ذنن میا  تقاب  که است اتوپیایی

 کااه اساات موضاو   ایاان بررسای  درصاادد مقایاه  ایاان نمایاد.  ماای  بااز 
 عناوا   باه  تاأدیبی،  -تعلیمای  م او   نما   و قاجار عصر نای نامه آداب
 باه  کمکای  چاه  اج مااعی،  و فاردی  ا رکنشگ ذنن بر گذارا ر م و 

 مطلاوب  غایات  .کناد  مای  عصار  آ  ماردم  زندگی ابعاد شد  روشن
مطایعا    مورد عصر جمعی و فردی کنش داد  نشا  اج ماعی، مورخ

 آ  انجاام  باه  را تاارییی  فاع  که است فکری به رسید  ویژ  به و او
 از یکای  ناا  ناماه  آداب کاه  اسات  ایان  ماا  ادعای. است واداش ه کنش
 باه  پاسخ دنبا  به پس. است کنشگر فکر و ذنن سازندۀ اصلی ارکا 

 مهام  منابع از یکی عنوا  به را نا نامه آداب توا  می آیا که سؤاییم این
کاه تناو    حاصا  آن  کارد.  محساوب  ایارا   اج ماعی تاریخ روشنگر

و آداب  عمادتا  باه زنادگی   ناا و مبااحثی کاه     ناماه  آدابموضوعا  
دسا ه از مناابع را    ایان  ،گردد ماعی و رسوم م داو  نر دور  برمیاج 

 .توجاه بارای تااریخ اج مااعی باد  کارد  اسات        به مراجعی درخور
اوالد،  مواردی نمچو  آداب سارر ، آداب معاشار ، آداب تربیات   

 ست.نا نایی از آ  آداب طهار ، آداب ازدواج و آداب بازی نمونه
 

 اج ماااعی، تاااریخ اندرزنامااه، ،نامااه آداب :هااای کلیاادی  واژه
 قاجار. نگاری، تاریخ

 
 مقدمه. 1

 اماروز  دائماا   آنگاا   ،اسات  زماا   طاو   در انسا  یاف   تجرب  گس ر  تاریخ که مذیریبپ اگر
 را انساانی  افعا  فق  مورخا  از برخی. بسازیم به ر را آیند  تا یمجوی می ش هگذ در را خود

 افعاا   نایا  در وود کایینا   عقیادۀ  باه  زیرا دانند؛ می تارییی معرفت در عیتوموض شایس  
 وجاه  و اسات  کانش  نما  رونیب جنب ». داد ریتمی نم از را ونیرب و درونی جنب  دو توا  می

 واداشا ه  خاا   کانش  آ  انجاام  به را او گرکنش عام  ذنن در که است فکری آ  ،درونی
 جنبا   این به رسید  است، اج ماعی تاریخ پژونشگر مطلوب که آنچه .(274: 1385) «است

 انسا  که دیی  این به بنابراین». گذش ه در ،انسا  در کنشعام   شناخت یعنی؛ است درونی
: 1388 اییاسای، « )کند بد  افکار  تجلی به را نایش کنش تواند می که است موجودی تنها
 دانیم. می تارییی تأم  موضو  تنها را او ،(3

 اگار . تاسا  کانش  آ  بود  آگانانه از ناشی ،کنشی   یتکرارپذیر که پذیرفت باید
 ا رکنشاگ  اذناا   و افکاار  بار  چگوناه  و اسات  کدام بیش آگانی عام  این باشد، گونه این

 ماردم  ترکرا  درک را  از خا  منابعی مدد به کوشد می اج ماعی تاریخ ؟گذارد تأ یر می
 مالقاا   دنباا   به» ندفی چنین پس. دریابد را مردم رف ار سرّ عقایدشا ، گیری شک  نحوۀ و
 (.25: 1389 کازرال،« )آنانیم تداوم در ما زیراکه ماست؛ خود ایب ه و ما اجداد اذنا  با

 ،تعلیمای  -تاأدیبی  م او   باشد، گشا گر  تواند می را  این در که منابعی ترین مهم از یکی
 قرار مورخا  مهری بی مورد کم دست یا ،ماند  مغرو  که م ونی .نس ند ،نا نامه آداب ویژ  به

 نگریسا ه  تارییی منابع چشم به نا آ  به و اند محسوب شد  اخالقی ک ب ردۀ در یا و گرف ه
  نشد  است.
 واقعیات  باا  نا آ  نویسندگا  گرایی آرما  میا  تقاب  سنجش در م و  گونه این واکاوی

 شاود  می مشیص نا   آ نردیکی و دوری میرا  یا و پوشانی نم .بود خواند مؤ ر جامعه عینی
 مناابعی  جامعاه  یا   ناای  مانادگی  واپاس و  اج ماعی نای دگرگونی از بسیاری ایضاح در و

 برانگیراننادۀ  فکار  و افاراد  ناای  کانش  بازسازی که است ذکر شایا  ،ایب ه. دخوانند بو مرید
 نماا   باه  اسات،  بلندپروازاناه  شااید  و پیچیاد   ای مسئله نرچند جامعه ی  گذش   در نا آ 

 از تأسای  باه  افاراد  ناای  کانش  از بسایاری  ایارا ،  در ماپیش دورۀ در .است جذاب نیر میرا 
 کاه  خواناد  نرکاه  پاس » :است آورد  کاشری هک چنا  ؛گرفت می صور  داناتر فرد افکار
  .(213 :1388)« کرد باید کام  اس ادی به اق دا باشد، اص  بر کاری
 نگااری  تااریخ  در تاأدیبی  م او   ساایر  و ناا  نامه آداب جایگا  فهم برای تالشی بحث این

 ایان . اسات  ایرا  مردم فرنن  در نا آ  جایگا  دنندۀ نشا  آ  از تأسی به و ایرا  اج ماعی
 در مثبات  تغییارا   ایجااد  الجارم  و ایارا   فرننا   منرای  و مثبت وجو  کرد  برمال به فهم
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 واداشا ه  خاا   کانش  آ  انجاام  به را او گرکنش عام  ذنن در که است فکری آ  ،درونی
 جنبا   این به رسید  است، اج ماعی تاریخ پژونشگر مطلوب که آنچه .(274: 1385) «است

 انسا  که دیی  این به بنابراین». گذش ه در ،انسا  در کنشعام   شناخت یعنی؛ است درونی
: 1388 اییاسای، « )کند بد  افکار  تجلی به را نایش کنش تواند می که است موجودی تنها
 دانیم. می تارییی تأم  موضو  تنها را او ،(3

 اگار . تاسا  کانش  آ  بود  آگانانه از ناشی ،کنشی   یتکرارپذیر که پذیرفت باید
 ا رکنشاگ  اذناا   و افکاار  بار  چگوناه  و اسات  کدام بیش آگانی عام  این باشد، گونه این

 ماردم  ترکرا  درک را  از خا  منابعی مدد به کوشد می اج ماعی تاریخ ؟گذارد تأ یر می
 مالقاا   دنباا   به» ندفی چنین پس. دریابد را مردم رف ار سرّ عقایدشا ، گیری شک  نحوۀ و
 (.25: 1389 کازرال،« )آنانیم تداوم در ما زیراکه ماست؛ خود ایب ه و ما اجداد اذنا  با

 ،تعلیمای  -تاأدیبی  م او   باشد، گشا گر  تواند می را  این در که منابعی ترین مهم از یکی
 قرار مورخا  مهری بی مورد کم دست یا ،ماند  مغرو  که م ونی .نس ند ،نا نامه آداب ویژ  به

 نگریسا ه  تارییی منابع چشم به نا آ  به و اند محسوب شد  اخالقی ک ب ردۀ در یا و گرف ه
  نشد  است.
 واقعیات  باا  نا آ  نویسندگا  گرایی آرما  میا  تقاب  سنجش در م و  گونه این واکاوی

 شاود  می مشیص نا   آ نردیکی و دوری میرا  یا و پوشانی نم .بود خواند مؤ ر جامعه عینی
 مناابعی  جامعاه  یا   ناای  مانادگی  واپاس و  اج ماعی نای دگرگونی از بسیاری ایضاح در و

 برانگیراننادۀ  فکار  و افاراد  ناای  کانش  بازسازی که است ذکر شایا  ،ایب ه. دخوانند بو مرید
 نماا   باه  اسات،  بلندپروازاناه  شااید  و پیچیاد   ای مسئله نرچند جامعه ی  گذش   در نا آ 

 از تأسای  باه  افاراد  ناای  کانش  از بسایاری  ایارا ،  در ماپیش دورۀ در .است جذاب نیر میرا 
 کاه  خواناد  نرکاه  پاس » :است آورد  کاشری هک چنا  ؛گرفت می صور  داناتر فرد افکار
  .(213 :1388)« کرد باید کام  اس ادی به اق دا باشد، اص  بر کاری
 نگااری  تااریخ  در تاأدیبی  م او   ساایر  و ناا  نامه آداب جایگا  فهم برای تالشی بحث این

 ایان . اسات  ایرا  مردم فرنن  در نا آ  جایگا  دنندۀ نشا  آ  از تأسی به و ایرا  اج ماعی
 در مثبات  تغییارا   ایجااد  الجارم  و ایارا   فرننا   منرای  و مثبت وجو  کرد  برمال به فهم
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 ناه  ادعاا  ایان  شاود،  مای  ییادعا اگر نوش ه این در .کند می کم  آ  اج ماعی نگاری تاریخ
 در تاأدیبی  م او   تاأ یرا   برخای  ماورد  در حقیقات بگوید  که است آ  بر نه و است قطعی
 تحریا   بارای  است بابی ف   بلکه ؛نیست این جر و است این ،ایرا  اج ماعی نویسی تاریخ
 ناای  حیطاه  یعنای  ،زنادگی  حقاای   دیگار  وجاه  باه  بایاد  تااریخ  .عرصه این به فن ان  ورود

 چناین » .کناد  ورود نردیا   و دور ناای  فاصله در ملت نر فرننگی و فکری روانی، روحی،
 و اج مااعی  و فاردی  زنادگی  اجارای  و خرافاا   باورناا،  عقاید، شام  و بود  وسیع میدانی
 (.23: 1389)بابلین،  «باشد اج ماعی و فردی نای کنش نم  اسباب خالص 
 وساای   مانناد  ،یجرئا نرچناد   ای حاد اه  نر و ای پدید  نر نوش ن جدید، تاریخ منظر از
 انساانی  عملکارد  و تعاامال   بار  زیارا اسات؛   الزم قهاو   جرعه ی  نوشید  یا اطرا  ترری 

 یدنیاا  در آوری شاگرت  طارز  باه  و وضوح به دگرگونی و تغییر که ایب ه .بود خواند گذارا ر
 تااریخ  به نظامی -سیاسی ختاری از توجه رافحانشد.  محق  اخیر سدۀ ی  در نویسی تاریخ
 بیسا م  سادۀ  در اق صاادی  و فرننگای  اج ماعی، تاریخ سپس و میالدی نوزدنم سدۀ در ملی

وجاه مشا رک مکاتاب جدیاد در      دناد.  می نشا  را دگرگونی این مسیر تاحدودی میالدی
 ناای اقشاار   و پارداخ ن باه سااحت    سان ی  نگااری  تاریخمقاب   گرف ن در قرار ،نگاری تاریخ

 سان ی  نویسای  تااریخ  در کاه  فااعالنی  و ا کنشگر به توجه بذ  واقع ؛ دراست مردم می لف
 کاه  شود می نوش ه مسائلی و اقشار ختاری امروز  دیی  نمین به. نبود نویس تاریخ توجه مورد
 و انساا   زنادگی  ملماو   واقعیات  کاه  ناایی  پدید  نبودند؛ نویسی تاریخ شأ  در گذش ه در

 در ح ای  .دسات  ایان  از ماواردی  و معاشار   یباا ،  غاذا،  مانناد  ؛ندشد می محسوب جامعه
 شاناخت  بلکاه  نیسات؛  میاطباا   گیاری  عبار   تاریخ، نوش ن از ندف جدید، نویسی تاریخ
 نشاا   تاارییی،  آکادمیا   محاف  در تحقیقی موضوعا  بسامد. »است ا  زندگی و انسا 

  .(4: 138۶ برک،) «دارد سن ی تاریخ در ازنظراف ادگا  سرگذشت تاریخ به توجهاز 
 احساساا ،  اذناا ،  بار   رماؤ  فرننگای  و فکاری  اصالی  عواما   از نا نامه آداب ،براینابن

 موجاود  ینبایادنا  و بایادنا  شناخت بدو . بودند عصرخود ا رکنشگ افکار ح ی و عواطف
 دورۀ یا   در ماردم  رف اار  و منش از آگانی برای دییوا  ن ایج به توا  نمی نا نامه آداب در

 .رسید خا 

 زنادگی  گونااگو   ناای  جنباه  توانناد  مای  ناا  ناماه  زندگی و نا سررنامه که دندمع ق برخی
 این توا  نمی بگذاریم، ادعا این صحت بر رابنا  اگر. کنند روشن را دور  ی  مردم مرۀروز

 توضای   در رو ؛ ازایان اسات  توصایری  مناابع  گوناه  ایان  رویکارد  که گرفت نادید  را مشک 
 را ای تااز   ناای  شایو   و عقایاد  تا کند می وادار را مردم چیری چه اینکه و تغییر بروز چرایی
 کاه  باشاند  موضاو   ایان  دنباا   به باید مورخا . »دارندتوفی  اندکی  ند،رینبرگ زندگی برای
 چناین  موجاد  کاه  گیارد  مای  منشاأ  کجا از عقایدشا  و اندیشند می خاصی شک  به مردم چرا

 مثاا  یتااأدیب م ااو  از اساا راد  وجااوب پااس (.25: 1389)کااازرال،  «گااردد ماای رف ارنااایی
ایان   تحقیا  در  طبیعی اسات کاه بارای   . انکارناپذیر و بدی  کم است ضرورتی ،نا نامه آداب

ای است که در این مقایه از آ  کم  گرف اه شاد     خانه موضو  به رین رو ، رو  ک اب
 است.

 
 پژوهش . پیشینۀ2
 ناا  ناماه  آدابباه م او     باا اتکاا   1ییا نوربر  ا یالدیاز اوای  قر  بیس م م اینکه در اروپا، با

باا ایان اقادام در معرفای      و ه کارد وال  تاریخ اج مااعی ایان قاار  ارائا    تبیینی درخور از تح
در ایارا    ،کاری س رگ انجاام داد  ،عنوا  یکی از منابع مهم تاریخ اج ماعی به ،نا نامه آداب

انیس اینا  » رغم وجود رساالتی چو  ی سیاسی اقبا  نشا  داد  شد. بهنا نامه آداببیش ر به 
اخالقای باه    بای و دکه حاوی اسامی م او  ا « سراج ایشیعه فی آداب ایشریعه» و« فی االخالق

ماورد  ناای تااریخ اج مااعی     بارای تبیاین ناشاناخ ه     ایان م او   تااکنو    ،زبا  فارسی نس ند
سیاسای   افکاار نااط  در ک اابی باه ناام      مرحوم آدمیات و نماا   فق  .اند واکاوی قرار نگرف ه

برخای   ناا و  ایملاوک  باه بررسای آداب  قاجار  عصر اق صادی در آ ار من شرنشدۀ اج ماعی و
 ،نمچناین  نای اج ماعی پرداخ ند که بیش ر جه ی ان قادی نسابت باه قاجاریاه داشا ند.     نسیه

 ،«عقادایعلی » ،«اینسوا  تأدیب»، «نامه خوبی»یی مانند نا نامه آداببرخی از نویسندگا  داخلی 
اج ماااعی بررساای  -مااواردی از ایاان دساات را از منظاار تاااریخ سیاساای  و «آداب ناصااری»

                                                           
1. Norbert Elias 
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 زنادگی  گونااگو   ناای  جنباه  توانناد  مای  ناا  ناماه  زندگی و نا سررنامه که دندمع ق برخی
 این توا  نمی بگذاریم، ادعا این صحت بر رابنا  اگر. کنند روشن را دور  ی  مردم مرۀروز

 توضای   در رو ؛ ازایان اسات  توصایری  مناابع  گوناه  ایان  رویکارد  که گرفت نادید  را مشک 
 را ای تااز   ناای  شایو   و عقایاد  تا کند می وادار را مردم چیری چه اینکه و تغییر بروز چرایی
 کاه  باشاند  موضاو   ایان  دنباا   به باید مورخا . »دارندتوفی  اندکی  ند،رینبرگ زندگی برای
 چناین  موجاد  کاه  گیارد  مای  منشاأ  کجا از عقایدشا  و اندیشند می خاصی شک  به مردم چرا

 مثاا  یتااأدیب م ااو  از اساا راد  وجااوب پااس (.25: 1389)کااازرال،  «گااردد ماای رف ارنااایی
ایان   تحقیا  در  طبیعی اسات کاه بارای   . انکارناپذیر و بدی  کم است ضرورتی ،نا نامه آداب

ای است که در این مقایه از آ  کم  گرف اه شاد     خانه موضو  به رین رو ، رو  ک اب
 است.

 
 پژوهش . پیشینۀ2
 ناا  ناماه  آدابباه م او     باا اتکاا   1ییا نوربر  ا یالدیاز اوای  قر  بیس م م اینکه در اروپا، با

باا ایان اقادام در معرفای      و ه کارد وال  تاریخ اج مااعی ایان قاار  ارائا    تبیینی درخور از تح
در ایارا    ،کاری س رگ انجاام داد  ،عنوا  یکی از منابع مهم تاریخ اج ماعی به ،نا نامه آداب

انیس اینا  » رغم وجود رساالتی چو  ی سیاسی اقبا  نشا  داد  شد. بهنا نامه آداببیش ر به 
اخالقای باه    بای و دکه حاوی اسامی م او  ا « سراج ایشیعه فی آداب ایشریعه» و« فی االخالق

ماورد  ناای تااریخ اج مااعی     بارای تبیاین ناشاناخ ه     ایان م او   تااکنو    ،زبا  فارسی نس ند
سیاسای   افکاار نااط  در ک اابی باه ناام      مرحوم آدمیات و نماا   فق  .اند واکاوی قرار نگرف ه

برخای   ناا و  ایملاوک  باه بررسای آداب  قاجار  عصر اق صادی در آ ار من شرنشدۀ اج ماعی و
 ،نمچناین  نای اج ماعی پرداخ ند که بیش ر جه ی ان قادی نسابت باه قاجاریاه داشا ند.     نسیه

 ،«عقادایعلی » ،«اینسوا  تأدیب»، «نامه خوبی»یی مانند نا نامه آداببرخی از نویسندگا  داخلی 
اج ماااعی بررساای  -مااواردی از ایاان دساات را از منظاار تاااریخ سیاساای  و «آداب ناصااری»

                                                           
1. Norbert Elias 



70 / آداب نامه ها و جایگاه آن در تاریخ نگاری اجتماعی )با تأکید بر عصر قاجار(

دیبی در تااریخ اج مااعی   ای که به دنباا  بررسای نقاش م او  تاأ      نوش هد. با این حا  نا  کرد
 .دید  نشد ،باشد
 

 اصطالحات برخی معانی. ۳
 سالوک،  نحاوۀ  اخاالق،  اصاو   درباارۀ  ناا  ک ااب  از رش ه ی  برای کلی عنوانی نامه آداب

 ح ای  و خاانوادگی  تکااییف  و شیصای  نظاایف  ماردم،  باا  مصااحبت  و معاشر  چگونگی
 اندرزناماه،  چاو   عنااوینی  تحت ایرا  باس ا  عهد از م و  گونه این نگار  .است اج ماعی
 اساالمی  نیسا ین  قارو   از» و اسالمی دور  در و م داو  دست این از الحاتیطاص و پندنامه

 و ساعید  ابان  عبادایرحمن،  بان  یاونس  واقادی،  مانند افرادی که ای گونه بهکرد؛  پیدا گس ر 
 (.2۰/ 1: 13۶9، سیدجوادی حاج صدر) «دانند می سب  این در قراوال  پیش از را مقرع ابن

 دیادگا   رگبیاان  عموماا   و م عادد  ،ناا  ناماه  آداب از موجود تعاریف که است کرذ به الزم
 عارف  باه  تعااریف  از ایان  برخای  .واژ  ایان  از جاامع  یتعریرا  ارائا   تا است آ  نویسندگا 

 امار  اج مااعی  رف اار  بر که دانند می روشنی نایدس ور از ای مجموعه را آداب و ندا نردی 
. گیارد  مای  عاادا   و رساوم  از تجاویری،  -عقالنای  ینظاام  عناوا   باه  ،را اع بار  و کند می

 مطلاوبی  اماور  در که دانند می باورنایی از  عبار را آداب» فوق تعریف تکمی  در بنابراین
 تناساب  و زیباایی  حسان  از مندیرضای  افراد، مقام به  درارگ اح رام نمگانی، نظم نمچو 
 (.1۰: 1389 فرنادی،) «شود محق  فرننگی

 پنداشا ه  ییکا  ح ای  و اسات  نردیا   ماذنبی  امور و اخالق به آداب تعریف نیر گانی
 اخاالق  باا  کاه  دانناد  مای  اج ماعی رف ارنای و سلوک از ای مجموعه را آداب مثال  .شود می

را  کااربردی  اخاالق  و آداب م قادما ،  ناای  نوشا ه  در رسد می نظر به. است پیوند در نظری
 اِعماا   و کاربرد که است این درصدد کاربردی اخالق که نیست شکی 1ند.پنداش  می یگانه

                                                           
ق(،  نسای  سانگی، قام، میاراا ذخاایر اساالمی،       1313ا ر محمادعلی توتیاا )   «آداب معاشر  اطباء». در آ اری مث  1

خانا  مجلاس، شامارۀ نسایه       ق( از مؤیاف ناشانا ، نسای  خطای، ک ااب     13)قار    «اخالق و آداب»؛ 23شمارۀ نسیه 
خانا  شیصای ابارانیم دنگاا ، باه        ق(، اراک، ک ااب 12۶4از محمدباقر گواری ) «ادب و اخالق»؛ نسی  خطی 17۶34
 نایی از این دست در عصر قاجار، این نردیکی کامال  آشکار است. و نمونه 244شمارۀ 
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 ایان  و دناد  نشاا   فاردی  و اج مااعی  مساائ   حوزۀ در را دینی اخالق نظری  منطقی و منظم
 .کردند می دنبا  قاجار دورۀ در آداب ک ب که است ندفی نما 

 شایسا ه،  گر ارناای  و رف اار : منظاور نظار باود    آداب برای معنا سه نیر فقها میا  در ،ایب ه
 نماز، آداب نمچو  عناوینی فقهی ابواب و ک ب از بسیاری در .ادبی علوم و ،تنبیه و تأدیب
 وجاود  رغام  به اما ؛داریم دست این از نایی نمونه و تجار  آداب و روز  آداب سرر، آداب
 تارک  یاا  فعا   کاه  شایسا ه  نایی خصلت و رف ارنا» فقها نرد آداب برای فوق گان  سه معانی

/ 1: 139۰ ،شاانرودی ) «شاود  مای  فعلی کما  و حسن موجب مقد  شار  دیدگا  از نا آ 
 .است بود  نظر مد(، 11

 وجاود  اجمااعی  «آداب» واژۀ ریش  دربارۀ بدانیم که نیست یطف از خایی نک ه این ذکر
 برآماد   را آ  ای عاد   و شمرند می «دأب» واژ  از برگرف ه را آ  برخی که بیا  بدین ندارد؛

ناد  ا  کرد بیا  آ  برای را عاد  و رسم معنای پذیریم،ب را او  ین گر اگر. دانند می «ادب» از
 فرننا ،  ازقبی  م عددی معانی بدانیم، آ  ریش  را ادب واژۀ اگر اما؛ (1۰: 1389 فرنادی،)

 و را  داناش،  ،(178/ 1: 1384 ،معاین ) پساندید   رو  و معرفت معاشر ، حسن پرنییت،
 رسد می نظر به اما. ندا  کرد بیا  آ  برای را (1557/ 1: 1377  ،دنیدا) آیین و حرمت رسم،

 ضامنی  دالیات  دو باا  نمرا  است رف ار از عملی شکلی و عاد  آ ، معنای ترین قدیمی که
 اصاطالحی  یحاا   باه  کاه  گرات  تاوا   می پس    ی.ارزش بار داش ن و نیاکا  از بود  ار ی بر
 کاار  به( اخالقیا ) دینی ادب و( ادبی علوم) ا بیاد :عمد  معنای دو هب قرو  طی در «ادب»

 از بسایاری  هک چنا  ؛است دینی ادب اینجا در ما نظر مورد معنای که است طبیعی. است رف ه
 تجااوز  و چیاری  نار  انادازۀ  و حاد  حرظ» ازجملهاند؛   کرد   معنا گونه بدین نیر دینی عایما 
 (.199: 138۰ طبرسی،) «گویند می ادب را آ  از ننمود 

و « خُلا  » برخای  کاه  ای گوناه  باه  ؛وجاود دارد  نظار  اخ الف نیر اخالق واژۀ ریش  دربارۀ
 معاانی  فارسای  ناای  فرننا   در مبناا  نماین  بار  و اناد  دانس ه آ  ریش  را «خُلُ »برخی دیگر 

 ،دنیادا ) مالطرات  ادب، سرشات،  نهااد،  طباع،  خوی،: اند آورد  «خلُ » واژۀ برای یم عدد
 واژۀ از اساا راد  .(143۶/ 1: 1384 معااین،) طبیعاات مشاارب، جسااار ، ،(1537 /1: 1377

 از -باشاد  مجاازی  کااربرد  نرچناد  -ادب بارای  «اخاالق » واژۀ و حسانه  اخالق برای« ادب»
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 کااه ای گونااه بااه دارد؛ حکایاات اخااالق و آداب کاااربردی یااا معنااایی تنگاتناا  قراباات
و نماین   دنیسا ن  یکادیگر  از ناا  آ  ترکیا   باه  قادر سهویت به واژ  دو این کارگیرندگا  به

 شااید  اماا ؛ است بود  فرنن  ان  میا  «اخالق» واژۀ تعریف در تکثر و تعدد باعث موضو 
 زندگی تدبیر علم اخالق» که باشد رس  م تعریف این در اخالق از تعاریف آ  نم  ماحص 
 (.32: 1377 اس یری،) «است اج ماعی و فردی

 آداب ترکیا   بحث اخالقی، ک ب و نا نامه آداب از اس راد  معضال  از یکی بنابراین،
 یا   فرننگای  منرای  و مثبات  وجاو   ساخ ن برمال به قادر م و  این نردوی. است اخالق از

 م اونی نسا ند؛   مشایص  دورۀ یا   در جامعاه  آ  ماردم  روزمارۀ  زنادگی  با پیوند در ملت
کما    جامعاه  یا  ماردم   روزمرۀ زندگیدربارۀ  ان قادی مطایعا  بهتوانند  می که بهاگران

 جریاا   در جامعاه  یا   ماردم  رف ارناای  و کانش   کاه  دیی  این به شد، ذکر هک چنا . کنند 
 م او   یعنای  اسات؛  اخالقای  یاا  ،عرفای  عقالنای،  مباانی  برگرف اه از  یا م أ ر روزمر  زندگی
 اسات  الزم اساا   ایان  بار . دارند مش رک یکارکرد نردو پس اخالقی، رسای  و نامه آداب
 فقا   کاه  دنایم  ارائاه  اخالق از تعریری اگر. بدانیم را دو این نردیکی یا اف راق وجو  برخی

: تاا  بای  نراقای، ) گیارد  می فاصله آداب از باشد، داش ه نظر منظور را نرسانی و درونی ملکا 
 بااود  طبیعاای و اتاایذ در آداب از را اخااالق تراااو (، 122: 1385سااعدی، ) برخاای .(118

 و پذیرناد  مای  را قضایه  ایان  عکاس  برخی دیگار  .نس ند رّمصِ خود نظر بر و دانند می اخالق
 از. دنشاو  مای  ملکاه  تکارار  و ممارست ا ر بر مع قدند و دانند می اک سابی را آداب و اخالق

 انادرز،  پناد،  مانناد  خاارجی  اساباب  مح ااج  ، افراداخالق و آداب تغییر برای دس ه، این نظر
 (.125 :1377 حسینی،) «بود ا ر بی تربیت و تأدیب بود، ذاتی اگر اخالق» .اند تعلیم و تأدیب

 اخالقای  مح وای با نس ند یینا رسایه و ک ب عنوا  نیر پندنامه و نامه نصیحت ،اندرزنامه
 ح ای  و عرفای  علمای،  دینای،  انادرزنای  و پناد  و حِکَام  آورد  و مناصحت  را از آداب و

 اساالمی  دورۀ در کاه  بودند  نوش ه آداب و اندرز مح وای با م عددی  رسایایرانیا   .تجربی
 خایاد   کمتح یا نوشیروا ، نام پند تا سینا ابن نام  ظرر» از و شد افرود  آنا  تنو  و تعداد بر

 (.384: 13۶8، صرا) «دارد تداوم جریا  این امروز تا غیر  و نامه قابو  و مسکویه ابن

 اسا وار  معناای  باه  باسا ا   پارسای  ی«درزا نام » و پهلوی پارسی «نندرز» از «زاندر» واژۀ
 دینای  و اخالقای  ساینا   معناای  باه  ،جدیاد  و میاناه  فارسای  یعنای  ،م أخر دورۀ در و کرد 
 "پناد "ۀ واژ باا  واژ  ایان » .اسات  رف ه کار به خود پیروا  ندایت در جامعه بررگا  و رنبرا 
 زنادگی،  ناما   را  برابار  پندناماه  و نیسات  بیگانه ،رو  و را  معنای به "پن ی" واژۀ از برآمد 
 (.43: 1383 نمایو ، تکمی « )است اندرزنامه نمسا 
 و «نصیحت» عربی واژۀ ترکیب از و داد ادامه خود حیا  به جریا  این اسالمی دورۀ در
 باه  ارساطویی  حکمات  ورود از پاس . شاد  افرود  نا بدا  نیر نامه نصیحت واژۀ «نامه» فارسی
 در اخاالق  و آداب نظاری،  و عملای  بیاش  دو باه  حکمات  تقسایم  و اسالمی جامع  و ایرا 

 ک اب » سابب  بادین . گرف ناد  قارار  ماد   سیاست و منر  تدبیر با نمرا  عملی حکمت وزۀح
 در و بیاش  دو یا ی  گانی و شدند می شام  را عملی حکمت بیش سه نر گانی اخالق

 مانناد  باه  داشا ند؛  اشاار   عملای  حکمات  گانا   سه شقوق ی ازیک از جرئیاتی به  فق مواردی
 (.1۶3: 137۶ انوشه،) «طرا اال آداب

 در دارناد.  وجاه ت انساانی  رف اار   کش به که است نایی وش هن از گرونی شام  آداب پس
 در ناا  ناماه  آداب از وجه دو ،و مدرمج. است خورد  گر  نم به کردار و سین کلما ، این

 گرایای  کما  رسم و را  ز،رخردو نویسند  که آرمانی وجه ی : است نمایا  تعاریری چنین
 باه  تحریا   و  یتشاو  و دند می قرار سایرین و او فراروی اج ماعی، و فردی زندگی در را

 تاورق  را تعلیمای  -یبتاأدی  م او   دیگار  قسام  وق ای  اماا  .کناد  مای  ا  ایاد   ای جامعه ساخ ن
 فاردی،  و اج مااعی  زنادگی  عملای  ناای  جنباه  بار  تکیاه  با نویسند  که ابیمی درمی ،کنیم می

 آداب ساایر  و غاذا  و ساین  آداب وایادین،  باه  اح ارام  آداب نمچاو   نگاارد  می را مطایبی
 دینز می که گونه آ  و نس ند هک آنچنا  ؛است آدمیا  زندگی یینآ نشان  که روزمر  زندگی

 دو ایان  بار  ماا  تأکید «.اخالق رسایه در بیا  حکمت عملی و» نمانند ،1باشند باید که چنا  و
                                                           

خانا  مدرسا  سپهسااالر باه شامار         ق(، نسی  خطی ک اب12ابن محمدحسن ) قر   ا ر عطاءاهلل «جایسایم انیس»مث   . 1
ق(، 1313ا ار حاافظ عمار )    «ایریاه شالریه  »که در باب آداب مصرف قهو ، تریاک و تنباکو نوشا ه شاد. یاا     7538نسیه 

کادام   نسیه خطی دیگر که نای   نا با موضو  آداب مباشر  و د  9949خان  مجلس به شمار  نسیه   نسی  خطی ک اب
 نمایانند. چاپ نرسید  است و آداب اجرای زندگی فردی و جمعی را می به
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 اسا وار  معناای  باه  باسا ا   پارسای  ی«درزا نام » و پهلوی پارسی «نندرز» از «زاندر» واژۀ
 دینای  و اخالقای  ساینا   معناای  باه  ،جدیاد  و میاناه  فارسای  یعنای  ،م أخر دورۀ در و کرد 
 "پناد "ۀ واژ باا  واژ  ایان » .اسات  رف ه کار به خود پیروا  ندایت در جامعه بررگا  و رنبرا 
 زنادگی،  ناما   را  برابار  پندناماه  و نیسات  بیگانه ،رو  و را  معنای به "پن ی" واژۀ از برآمد 
 (.43: 1383 نمایو ، تکمی « )است اندرزنامه نمسا 
 و «نصیحت» عربی واژۀ ترکیب از و داد ادامه خود حیا  به جریا  این اسالمی دورۀ در
 باه  ارساطویی  حکمات  ورود از پاس . شاد  افرود  نا بدا  نیر نامه نصیحت واژۀ «نامه» فارسی
 در اخاالق  و آداب نظاری،  و عملای  بیاش  دو باه  حکمات  تقسایم  و اسالمی جامع  و ایرا 

 ک اب » سابب  بادین . گرف ناد  قارار  ماد   سیاست و منر  تدبیر با نمرا  عملی حکمت وزۀح
 در و بیاش  دو یا ی  گانی و شدند می شام  را عملی حکمت بیش سه نر گانی اخالق

 مانناد  باه  داشا ند؛  اشاار   عملای  حکمات  گانا   سه شقوق ی ازیک از جرئیاتی به  فق مواردی
 (.1۶3: 137۶ انوشه،) «طرا اال آداب

 در دارناد.  وجاه ت انساانی  رف اار   کش به که است نایی وش هن از گرونی شام  آداب پس
 در ناا  ناماه  آداب از وجه دو ،و مدرمج. است خورد  گر  نم به کردار و سین کلما ، این

 گرایای  کما  رسم و را  ز،رخردو نویسند  که آرمانی وجه ی : است نمایا  تعاریری چنین
 باه  تحریا   و  یتشاو  و دند می قرار سایرین و او فراروی اج ماعی، و فردی زندگی در را

 تاورق  را تعلیمای  -یبتاأدی  م او   دیگار  قسام  وق ای  اماا  .کناد  مای  ا  ایاد   ای جامعه ساخ ن
 فاردی،  و اج مااعی  زنادگی  عملای  ناای  جنباه  بار  تکیاه  با نویسند  که ابیمی درمی ،کنیم می

 آداب ساایر  و غاذا  و ساین  آداب وایادین،  باه  اح ارام  آداب نمچاو   نگاارد  می را مطایبی
 دینز می که گونه آ  و نس ند هک آنچنا  ؛است آدمیا  زندگی یینآ نشان  که روزمر  زندگی

 دو ایان  بار  ماا  تأکید «.اخالق رسایه در بیا  حکمت عملی و» نمانند ،1باشند باید که چنا  و
                                                           

خانا  مدرسا  سپهسااالر باه شامار         ق(، نسی  خطی ک اب12ابن محمدحسن ) قر   ا ر عطاءاهلل «جایسایم انیس»مث   . 1
ق(، 1313ا ار حاافظ عمار )    «ایریاه شالریه  »که در باب آداب مصرف قهو ، تریاک و تنباکو نوشا ه شاد. یاا     7538نسیه 

کادام   نسیه خطی دیگر که نای   نا با موضو  آداب مباشر  و د  9949خان  مجلس به شمار  نسیه   نسی  خطی ک اب
 نمایانند. چاپ نرسید  است و آداب اجرای زندگی فردی و جمعی را می به
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 مقاام  در آناا   گیاری  قرار باعث که ستنا نامه آداب ویژ  به ،یبتأدی -تعلیمی ادبیا  از وجه
 شود. می اج ماعی نگاری تاریخ منابع

 طبا   بار  اگار . گیرد می دربر نیر را آداب باشد، رف اری نای جنبه بر ناظر ،تعریف اگر اما
 نشاان   بااز ، (19: 1381 ،یاردی  مصاباح ) «باشاد  زیسا ن  چگوناه  علام  اخاالق » دیگر تعریف
 دعاو  » معنای به «اَدب» واژۀ از برگرف ه را آداب» اگر اما .است یکدیگر با دو این نردیکی
 نظار  باه  بنادی  جماع  یا   در .گیرد می فاصله اخالق از ،(48: 1387 حکیمی،) بدانیم «کرد 

 و نردیکای  باه  بیشا ر  بارداریم،  قادم  واژ  دو ایان  از شاد   ارائه تعاریف براسا  اگر رسد می
 آداب و اسات  فرامکاانی  و فرازماانی  اخالق که اند مدعی برخی .رسیم می دو آ  پوشانی نم
 ممیار . دارناد  آداب باه  نسابت  بیشا ری  فراگیری اخالقی نای گرار  اینکه یا ؛نیست گونه این

 اسات « اخاالق  باه  نسابت  جها   باود   ناموجاه  و آداب باه  نسابت  جها   بود  موجه» دیگر
 این مجا  از که دارد وجود مناقشه تمایر وجو  این نم  باب در نیک ؛(19 :1389، فرنادی)

 دو ایان  بارای  تماایر  وجاو   داد  دسات  باه  کاه  گرات  تاوا   مای  بناابراین  .است خارج مقایه
 حکایات  بیش ر و است غیرممکن ایرا ،  رپیشامد دورۀ یعنی ،بحث مورد دورۀ در اصطالح

 نوشا ار  این در نیر ما 1.دارد ایذکر فوق دورۀ مک وبا  و رساال  در دو این معنایی قرابت از
 .اف راق وجو  تا داریم تأکید آنها نردیکی و قرابت بر بیش ر

 گونااگو   اشاکا   و اساامی  ،تااریخ  طاو   در تعلیمای  -تأدیبی م و  نم  و نا نامه آداب
 ،ایملاوک  ناماه، آداب  نصایحت  ،ناماه  آداب ،اندرزنامه، پندنامه) نام برحسب گانی. ندا هداش 

ناماه، رساای     شاریعت  ،منار   تادبیر  ،االطراا   آدابمح اوا )  براسا  زمانی (،...و نامه سیاست
)نظام   قایب پای  بر ح ی یا و مح وایی خاس گا  پای  بر نوب ی (،...ونامه  فر  ،بازنامه ،اخالقی

 بار  فار   و آور ماال   اینجاا  در نا گوناگونی این ذکرنرچند . ندا  کرد تقسیم را نا آ  نثر(،یا 
 ماثال   کاه  ای گوناه  باه  ؛اسات  بسایار  نا آ  تعدد زیراکه طلبد؛ می دیگر فرص ی و ماست بحث

« نمودند تقسیم نامه شریعت و نامه سیاست اندرزنامه،» مانند انواعی به را سیاسی نای اندرزنامه
                                                           

 .«ادب و اخاالق »؛ 12451/ 1خانا  مجلاس. شامار  نسایه       ق(. مؤیف ناشنا . ک اب12)قر  «آداب و اخالق»ن .  . 1
)قار    «اخاالق و آداب »؛ ق(13)قار    «ایماومن  آداب»خانا  مجلاس؛     ق(. نسای  خطای ک ااب   12۶4محمدباقر گواری )

 ق(. مؤیف ناشنا . چاپ سنگی و... .14

تعلیمی عصار قاجاار باه اناواعی مانناد       -دیبیبا این حا  م و  تأ ؛(18: 1388 آذر، ترکمنی)
، «اخااالق و مااواعظ»، «ب و ساانناحادیااث در آدا»خطاای  )نساای  ی مااذنبینااا نامااه آداب

بیاا    رساایه در »، «االداب نیباه »)ی اخالقای  ناا  نامه آداب، «(ای جار  آداب» و« ای رویج آداب»
، «ایملااوک تحرااه») سیاساای ینااا نامااه آداب ،«(ایسااعاد  جااامع» و «آداب علیااه» ،«اخااالق

، «(ایسارر  آداب»و  «ناماه  خاوبی )»ی عرفاانی  ناا  نامه آداب ،«(نیهخاقا تحر »و « ایملوک میرا »
(، «آداب ساکو  وحرکات  » و «خاورد   غذا داب سین گر ن وآ») نای اج ماعی نامه آداب
عالج نواقص  شرح عیوب و رسای »، «ایحکما رس م» ،«قانو  سلطنت») ی آرمانینا نامه آداب

مهما   » ،«وافورنامه)» ان قادی ینا نامه آداب ،علی بیش قاجار(ا ر   «ایمل  میرا » و «مملک ی
صاادیقه ا اار « آداب معاشاار )» ی م جددانااهنااا نامااه آدابو  («اینسااوا  أدیاابت»و « تقااویم
 شوند.  بندی می دس ه آبادی( دویت

ناای   الیاه  با توجه باه  و نگا  خرد به حوادا دارد ،الف تاریخ سن یتاریخ اج ماعی برخ
ساعی در آشاکار کارد  تاأ یر      ،در مقام تحلیا  و تبیاین حاوادا   رین تحوال  اج ماعی، زی

 عنوا  عااملی  بهعامی، مردم زندگی  سب  و شیوۀ ،نای اخالقی ویژگی ،نای فکری گرایش
نای جامعه در  توا  دگرگونی اج ماعی را می بنابراین تاریخ دارد. ،بر روند حوادا ا رگذار

سات کاه حاوزۀ    نای تاریخ ا گرایش تاریخ اج ماعی یکی از گذر تاریخ دانست. از این نظر
کند و باه مطایعاه    نای می لف زندگی و فرنن  انسا  گذش ه را بررسی می وسیعی از جلو 

الزم به ذکر است کاه   .(1۶1: 139۰، )زندیه پردازد دمی میآساخ ار فرآیند و برآیند کنش 
مبانی تاریخ اج ماعی اخا الف آرای فراوانای    مانیت و، شمو  دایرۀ ،حدود ،بر سر تعریف
 وجود دارد.
بار داناش    مب نی ،نگار نای تارییی است که تاریخ رویکردی علمی به داد  نگاری تاریخ

 توصایف و باه   ،یی که در ایان داناش تبیاین شاد  اسات     نای تاری تاریخ و اصو  نقد گرار 
ناای نردیا  باه     )گارار   نای تارییی را به فکات  نگار داد  پردازد. تاریخ نا می  تحلی  آ

  تارین ترااو    مهم کند. تبدی  کرد  و سپس براسا  عق  تارییی تجریه و تحلی  می واقع(
 ؛معطاوف باه اندیشاه اسات     نگااری  تااریخ نگااری در ایان اسات کاه      باا وقاایع   نگاری تاریخ
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تعلیمی عصار قاجاار باه اناواعی مانناد       -دیبیبا این حا  م و  تأ ؛(18: 1388 آذر، ترکمنی)
، «اخااالق و مااواعظ»، «ب و ساانناحادیااث در آدا»خطاای  )نساای  ی مااذنبینااا نامااه آداب

بیاا    رساایه در »، «االداب نیباه »)ی اخالقای  ناا  نامه آداب، «(ای جار  آداب» و« ای رویج آداب»
، «ایملااوک تحرااه») سیاساای ینااا نامااه آداب ،«(ایسااعاد  جااامع» و «آداب علیااه» ،«اخااالق

، «(ایسارر  آداب»و  «ناماه  خاوبی )»ی عرفاانی  ناا  نامه آداب ،«(نیهخاقا تحر »و « ایملوک میرا »
(، «آداب ساکو  وحرکات  » و «خاورد   غذا داب سین گر ن وآ») نای اج ماعی نامه آداب
عالج نواقص  شرح عیوب و رسای »، «ایحکما رس م» ،«قانو  سلطنت») ی آرمانینا نامه آداب

مهما   » ،«وافورنامه)» ان قادی ینا نامه آداب ،علی بیش قاجار(ا ر   «ایمل  میرا » و «مملک ی
صاادیقه ا اار « آداب معاشاار )» ی م جددانااهنااا نامااه آدابو  («اینسااوا  أدیاابت»و « تقااویم
 شوند.  بندی می دس ه آبادی( دویت

ناای   الیاه  با توجه باه  و نگا  خرد به حوادا دارد ،الف تاریخ سن یتاریخ اج ماعی برخ
ساعی در آشاکار کارد  تاأ یر      ،در مقام تحلیا  و تبیاین حاوادا   رین تحوال  اج ماعی، زی

 عنوا  عااملی  بهعامی، مردم زندگی  سب  و شیوۀ ،نای اخالقی ویژگی ،نای فکری گرایش
نای جامعه در  توا  دگرگونی اج ماعی را می بنابراین تاریخ دارد. ،بر روند حوادا ا رگذار

سات کاه حاوزۀ    نای تاریخ ا گرایش تاریخ اج ماعی یکی از گذر تاریخ دانست. از این نظر
کند و باه مطایعاه    نای می لف زندگی و فرنن  انسا  گذش ه را بررسی می وسیعی از جلو 

الزم به ذکر است کاه   .(1۶1: 139۰، )زندیه پردازد دمی میآساخ ار فرآیند و برآیند کنش 
مبانی تاریخ اج ماعی اخا الف آرای فراوانای    مانیت و، شمو  دایرۀ ،حدود ،بر سر تعریف
 وجود دارد.
بار داناش    مب نی ،نگار نای تارییی است که تاریخ رویکردی علمی به داد  نگاری تاریخ

 توصایف و باه   ،یی که در ایان داناش تبیاین شاد  اسات     نای تاری تاریخ و اصو  نقد گرار 
ناای نردیا  باه     )گارار   نای تارییی را به فکات  نگار داد  پردازد. تاریخ نا می  تحلی  آ

  تارین ترااو    مهم کند. تبدی  کرد  و سپس براسا  عق  تارییی تجریه و تحلی  می واقع(
 ؛معطاوف باه اندیشاه اسات     نگااری  تااریخ نگااری در ایان اسات کاه      باا وقاایع   نگاری تاریخ
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نظام منطقای    نگااری  تااریخ نمچناین در   نگاری معطاوف باه اراد  اسات و    وقایعکه  درحایی
 وجود دارد. مکانی و موضوعی ،تری میا  رویدادنا از حیث زمانی قوی

ویاژ    به و میالدیکه در قر  بیس م  است نگاری تاریخای از  نحله ،اج ماعی نگاری تاریخ
کاه حاصا  نگاا      نگاری تاریخز این نو  ا جهانی دوم شک  و انسجام گرفت. پس از جن 

 تاال  کارد   ناای پاایین جامعاه    نقش ماردم و گارو    با برجس ه کرد  ،از پایین به تاریخ بود
اج ماعی اب دا به اع راضا   نگاری تاریخ بشناساند. شناسد وفرآیند تغییر و تکوین جامعه را ب

و بودوباا    دگی روزمار  زنا  سپس این توجه به حوزۀ و ه توجه کردودست جامعرطبقا  ف
ناای   ناایش باا ساایر حاوز      اج ماعی ضمن حرظ تراو  نگاری تاریخ .مردم گس ر  یافت

 گیرد. نا در شناخت جامعه مدد می  از دس اوردنای آ نگاری تاریخ
 

 ايران تاريخ در نويسی نامه آداب سیر. ۴
 م او   احیاناا   و سینا  مجموع  نبود، اج ماعی ندیمقانون و قانو  از سین که روزگاری در

 باود   اج مااعی  زنادگی  کارد   ندمقانون زمین  در بشری نای گام نیس ین ی،بتأدی -اندرزی
 1.اند رساند  نیر پیشدادیا  روزگار به را سینا  گونه این پیشین  برخی دیی  نمین به ؛است
 در. دیاد  تاوا   مای  ایارا   باس ا  دورۀ در را اج ماعی و فردی آداب نای نوش ه راح ی به
 ماذنبی،  و اج مااعی  مناسب آداب برای مرجعی عنوا  به، نشایست شایست ک اب» عهد این

 (.2۰/ 1: 13۶9 سیدجوادی، حاجصدر ) «گرفت می قرار اس راد  مورد
 از پاس  چاه  و باسا ا   دورۀ در چاه  ،یبتاأدی  -تعلیمای  م و  از ماند  باقی آ ار به توجه با
 کاه  داشات  وجود ناییدفرو و فراز با نویسی نامه آداب از منظمی روند ایرا ، به اسالم ورود

 بناباه   تااریخ  طاو   در باود  قاادر  فکری دس گا  این آیا اینکه اما .ادامه یاف ه است امروز به تا
 آیش اید  جامع  و فرد ساخ ن برای فکر تویید به دست خود نای قابلیت حرظ با و مق ضیا 

 آ اار  و م او   تماامی  بررسای  و تار  گسا رد   مطایعاا   طری  از فق  که است ای مسئله برند،
 ۀدور نام  و باسا ا   دورۀ در نام  که است روشن نک ه این ایب ه، .شود می روشن آ  با مرتب 

 خادا،  درخصو  شناسانه نس ی نگر  آ  در که اع قادی نظام ی  به اتکا دیی  به اسالمی،
                                                           

 به بعد. 52. قم: زاندی. صص7. چاالخالق و تطهیراالعراق تهذیب(. 13۶4مسکویه ) . ابنر.ک.  1

 آ  در کاه  رف ااری  -اخالقی نظام نیر و شد  مطرح آ  م قاب  رابطه و جامعه طبیعت، انسا ،
 طبقاا   آدمای،  اج مااعی  و فاردی  اخ یاارا   و مسائوییت  وظاایف،  نقاش،  از روشنی ینیتب

 باه  تاا  و باود  حیاا   ادام  به قادر ،است شد  ارائه اج ماعی سیاسی نظام کارگرارا  و جامعه
باساا ا  ایاارا   عهااد در. بیناایم ماای جاااری جامعااه در را آ  از آ اااری باایش و کاام امااروز

 را اخاالق  و آداب و تعلایم  وظیرا   کاه  اناد  داد  عنوا  بذاندرز را آنا  که بودند یروحانیون»
 (.44 :1391 هی،لعبدای) «داش ند برعهد 
 را ایارا   باسا ا   عهد به مربوط نصای  و آداب از بسیاری اسالمی اویی  قرو  در مقنع ابن
 ایارا   فرننگی تاریخ در که دکر ترجمه «ایکبیر آداب» یا« ایرر  آداب» چو  عناوینی تحت

 «ادب» یراظ  از ماراد  اساالمی  اوییا   قارو   در. اسات  یاف ه م مایری نقش اسالم دنیای تمام و
 دییا   نماین  باه . نیسات  ادبیاا   معناای  باه  شاود و  می مس راد آ  از امروز که است مرهومی

 رف اار،  حسان  باه  سارار   را ماردم  و باود   تربی ای  و اخالقای  مضاامینی  دارای آداب ک ب»
 تکمیا  ) «کردناد  مای  شاانا   و بررگاا  باا   معاشار   آداب خصو  به و داری مردم گر ار،

 (.44 :1383 نمایو ،
عارب   زباا   در ای نوش ه یا ک اب باس ا ، ینا اندرزنامه از مقنع ابن نای ترجمه از پیش تا
 باه  ساساانی  ادبیاا   از زمینه این در مقنع ابن که را م ونی» .نداریم آداب یا ادب عنوا  تحت
 عناوا   باه  ناا  آ  بارای  کلماه  این بلکه شد، خواند  آداب عنوا  به تنها نه کرد، ترجمه عربی
 (.25: 1352 محمدی،) .درآمد خا  اسم

 و شایسا ه  تربیات  یاروم  عباسای،  خالفت گیری شک  از پس ویژ  به ،اسالمی دورۀ در    
 کاارگرار  تارین  کوچ  تا سلطا  و خلیره از) حاکمه طبق  برای الزمه آداب از برخورداری

 یناا  ناماه  آداب نگاار   در شاد  ای انگیار   سایرین، از طبقه آ  ام یاز وجه ش ندا و( دیوانی
 ناا  ایملوک آداب به موسوم تعلیمی -تأدیبی م و  اسالمی اویی  قرو  در یذا» .م نو  و م عدد
 (.125: 1383 راد، یوسری) «یافت گیری چشم تعدد

 عدایت. بود آ  معیار دانی آداب و نمود می الزم جامعه اقشار مرزبندی ی،فضای چنین در
 ایملا   نظام خواجه هک چنا  ؛بود اج ماعی تبامر سلسله حرظ مشروطه دورۀ تا نا آ  منظر از
 .اسات  نرکس انداز  و مراتب و ایقاب داش ن نگا  یکی مملکت، نای نامو  از» :نویسد می
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 آ  در کاه  رف ااری  -اخالقی نظام نیر و شد  مطرح آ  م قاب  رابطه و جامعه طبیعت، انسا ،
 طبقاا   آدمای،  اج مااعی  و فاردی  اخ یاارا   و مسائوییت  وظاایف،  نقاش،  از روشنی ینیتب

 باه  تاا  و باود  حیاا   ادام  به قادر ،است شد  ارائه اج ماعی سیاسی نظام کارگرارا  و جامعه
باساا ا  ایاارا   عهااد در. بیناایم ماای جاااری جامعااه در را آ  از آ اااری باایش و کاام امااروز

 را اخاالق  و آداب و تعلایم  وظیرا   کاه  اناد  داد  عنوا  بذاندرز را آنا  که بودند یروحانیون»
 (.44 :1391 هی،لعبدای) «داش ند برعهد 
 را ایارا   باسا ا   عهد به مربوط نصای  و آداب از بسیاری اسالمی اویی  قرو  در مقنع ابن
 ایارا   فرننگی تاریخ در که دکر ترجمه «ایکبیر آداب» یا« ایرر  آداب» چو  عناوینی تحت

 «ادب» یراظ  از ماراد  اساالمی  اوییا   قارو   در. اسات  یاف ه م مایری نقش اسالم دنیای تمام و
 دییا   نماین  باه . نیسات  ادبیاا   معناای  باه  شاود و  می مس راد آ  از امروز که است مرهومی

 رف اار،  حسان  باه  سارار   را ماردم  و باود   تربی ای  و اخالقای  مضاامینی  دارای آداب ک ب»
 تکمیا  ) «کردناد  مای  شاانا   و بررگاا  باا   معاشار   آداب خصو  به و داری مردم گر ار،

 (.44 :1383 نمایو ،
عارب   زباا   در ای نوش ه یا ک اب باس ا ، ینا اندرزنامه از مقنع ابن نای ترجمه از پیش تا
 باه  ساساانی  ادبیاا   از زمینه این در مقنع ابن که را م ونی» .نداریم آداب یا ادب عنوا  تحت
 عناوا   باه  ناا  آ  بارای  کلماه  این بلکه شد، خواند  آداب عنوا  به تنها نه کرد، ترجمه عربی
 (.25: 1352 محمدی،) .درآمد خا  اسم

 و شایسا ه  تربیات  یاروم  عباسای،  خالفت گیری شک  از پس ویژ  به ،اسالمی دورۀ در    
 کاارگرار  تارین  کوچ  تا سلطا  و خلیره از) حاکمه طبق  برای الزمه آداب از برخورداری

 یناا  ناماه  آداب نگاار   در شاد  ای انگیار   سایرین، از طبقه آ  ام یاز وجه ش ندا و( دیوانی
 ناا  ایملوک آداب به موسوم تعلیمی -تأدیبی م و  اسالمی اویی  قرو  در یذا» .م نو  و م عدد
 (.125: 1383 راد، یوسری) «یافت گیری چشم تعدد

 عدایت. بود آ  معیار دانی آداب و نمود می الزم جامعه اقشار مرزبندی ی،فضای چنین در
 ایملا   نظام خواجه هک چنا  ؛بود اج ماعی تبامر سلسله حرظ مشروطه دورۀ تا نا آ  منظر از
 .اسات  نرکس انداز  و مراتب و ایقاب داش ن نگا  یکی مملکت، نای نامو  از» :نویسد می
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 یکای  مجهاو   و معاروف  محا   و نبود فرقی نی  بود، یکی دنقا  و بازاری مرد یقب چو 
 منریا   باه  سیاسای  آداب باه  بیش ر توجه ،ایب ه (.217: 137) «نباشد روا مملکت در این و باشد
 ایبی یاه  ایسیاساه  عناوا   تحت ار منر  تدبیر آداب» بلکه ؛نبود منر  تدبیر آداب به توجهی بی
 (.132: 1387 زنجانی، کریمی) «آوردند می

 اماروز  به تا اسالمی اویی  قرو  نما  از نثر و نظم قایب نردو در تأدیبی –تعلیمی ادبیا 
 تعلایم  از اسات  پار  ماا  ادبای  م او   ساطور  از وسایعی  بیش و است داد  ادامه خود حیا  به

 آال  و سرر  ظروف، روی بر نا، فر  کنارۀ نا، خانه سردر بر گانی ح ی».  اندرز و آداب
 مانناد  شاعرایی  .(2۰7: 1377 اعاوانی، ) «نکردناد  خاودداری  تأدیبی م و  ذکر از نیر  جنگی

 ایان  تداوم در دیگرا  و حافظ سعدی، مویوی، عطار، ناصرخسرو، رودکی، بلیی، بوشکور
 رساید،  نمای  منثاور  آ ار مرتب  به تعدد یحا  به منظوم آ ار نرچند. داش ند یبسرای تأ یر سنت

 آ اار  نگاار   در چنا  منثور آ ار نویسندگا . کردند نمی فروگذار اندرز و پند از ما شعرای
   .است شد  نردی  پرگویی به آنا  کار قاجار عصر تا که کوشیدند تأدیبی -تعلیمی
 و موجود حکومت توجیه برای دیوانی و حکوم ی عما  از برخی آ ار گونه این کنار در

 کاه  دناد کر بسیاری تأدیبی م و  نگار  به اقدام رعیت، و حاکمه طبق  بین فاصل  کرد  پر
 نیار   آناا   اقطااب  و صاوفیه  م عادد  ناای  گارو  ». شوند می شناخ ه ایملوک آداب نام با بیش ر
 عاادا   و آداب و آ  فناو   و پیشاه  نار  ان  ح ی و آنا  معیشت طرز و عامه احوا  به راجع

 .(117: 1383 کوب، زرین) «درآوردند نگار  به را م عددی م و  عامه، طبقا 
 نگاار   باا  و شادند  میادا   وارد سیاسای  فالسار   نیار  بعاد  به قمری نجری ششم قر  از
 فاارابی، » .داشا ند  اس دال  طری  از جامعه می لف اقشار  کرد  در مجاب سعی نا نامه آداب

 تحریاار رشاا   بااه را م عاددی  م ااو  زمینااه ایاان در دیگارا   و دواناای نصاایر، خواجااه غرایای، 
 «داشاا ند را دیگاارا  نمااود  م قاعااد ناادف بااا نویساای اخااالق قصااد بیشاا ر کااه درآوردنااد

 (.33: 1377 اس یری،)
 اج ماا ،  و خاانواد   افاراد  رواب  و داری خانه احوا  زمین  در فقهی م و  در علما و فقها

 صاروی  ماذنب  شایعه  دویات  آماد   کار روی از پس امر این. ندکرد ارائه را ای پرمایه منابع
 و ایمریاد  آداب» چاو   رسااالتی  .شاد  نویسی نامه آداب غایب وجه و گرفت بیش ری سرعت

 ؛خورناد  مای  چشام  باه  تعدد به «ایصلو  آداب» و «ای جار  آداب» ،«ایم علمین آداب» ،«ایمس رید
 من شر نام نمین به ک بی داشت، رواج می لف طبقا  میا  در که اطعمه و غذا باب در ح ی
 و اطعماه  شایرازی، اطعماه   بسح  آ ار .بود می لف طبقا  غذایی سالی دنندۀ  نشا  که شد

 ایان  باه  توجه بذ  ،نوادراالمثا مث   نوش ند قاجاری شانرادگا  ح یکه  یینا نمونه و اشربه
 .رساند می را روزمر  زندگی از بیش
 می لاف  دورۀ در چهاار  اسالمی ایرا  تاریخ در نا نامه آداب ،مح وایی خاس گا  یحا  به
 یا تااناداز   و ایرا  باس ا  عهد نای اندرزنامه از م أ ر بیش ر که او  دورۀ. نس ند بررسی قاب 
 تار  پررنا  وجاه اخالقای    ،عرفاانی  -اساالمی  فرننا   تاأ یر  دوم دورۀ در .بود نند و یونا 
 .گیارد  مای  جای یونا  و ایرا  باس ا  عهد بررگا  اندرز کنار در احادیث و آیا  و شود می

 پار از  ناا  ناماه  آداب ،رخ نماود  صاروی  شایعی  دویات  گیاری  شک  از پس سوم که در دورۀ
 دسات  از را باسا ا   ایارا   فرننا   بوی و رن  و شود می اسالم پیامبر و اطهارائم  احادیث

. گیارد  مای  انادرزدنی  در را حکایم  بررگمهر جای حکیم یقما  مانند افرادی ح ی دند؛ می
 دررا  آ  شایعی  صابغ   چناین نم و حادیثی   جنبا   ،ایم قاین  حلیاه  نوشا ن  باا  مجلسای  مرحوم
 یعنای  ،ایارا   بر ایلی پادشانی سلسل  آخرین یروای حکم زما  در .کرد پررن  نا نامه آداب

 باه  توجاه  با. »درآمد نگار  به تعلیمی -تأدیبی ادبیا  م و  از زیادی تعداد قاجار، دودما 
 و تعادد  یحاا   از ایب ه؛ بود نویسی نامه آداب اوج قاجار عصر داریم، دست در که نایی نسیه
  .( 81: ب1357، صرا) «نویسندگی در بالغت یا مح وایی غنای نه و تنو 

 در اساسای  تغییاری  فرنا ،  باا  تعاما   ا ر بر که بود ایرا  تاریخ از دور  نمین اواخر در
 و مشاروطه  جریاا   در انساانی  حقاوق  و انساا   باه  ر نگا  ناو   یحا  به نامه آداب مح وای

. باود  ناا  نامه آدابچهارم نگار   که حاص  آ  دورۀ آمد پدید آ  از پس و پیش نای سا 
 حقاوق  باه  توجاه  نمچنین و جامعه تربیت و تعلیم نو  در تغییر باعث نگا  نو  در تحو  این

ایان  د. شا  اج مااعی  جایگاا   کام  ناای  گرو  تاحدودی و اطرا  بردگا ، زنا ، چو  اقشاری
فرن  اسات کاه    خوذ ازای از آداب سن ی و آداب جدید مأ ملغمهنویسی   نامه آدابشیو  از 

 .توا  دانست گذار ایرا  می آ  را محصو  دورۀ
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 ؛خورناد  مای  چشام  باه  تعدد به «ایصلو  آداب» و «ای جار  آداب» ،«ایم علمین آداب» ،«ایمس رید
 من شر نام نمین به ک بی داشت، رواج می لف طبقا  میا  در که اطعمه و غذا باب در ح ی
 و اطعماه  شایرازی، اطعماه   بسح  آ ار .بود می لف طبقا  غذایی سالی دنندۀ  نشا  که شد

 ایان  باه  توجه بذ  ،نوادراالمثا مث   نوش ند قاجاری شانرادگا  ح یکه  یینا نمونه و اشربه
 .رساند می را روزمر  زندگی از بیش
 می لاف  دورۀ در چهاار  اسالمی ایرا  تاریخ در نا نامه آداب ،مح وایی خاس گا  یحا  به
 یا تااناداز   و ایرا  باس ا  عهد نای اندرزنامه از م أ ر بیش ر که او  دورۀ. نس ند بررسی قاب 
 تار  پررنا  وجاه اخالقای    ،عرفاانی  -اساالمی  فرننا   تاأ یر  دوم دورۀ در .بود نند و یونا 
 .گیارد  مای  جای یونا  و ایرا  باس ا  عهد بررگا  اندرز کنار در احادیث و آیا  و شود می

 پار از  ناا  ناماه  آداب ،رخ نماود  صاروی  شایعی  دویات  گیاری  شک  از پس سوم که در دورۀ
 دسات  از را باسا ا   ایارا   فرننا   بوی و رن  و شود می اسالم پیامبر و اطهارائم  احادیث

. گیارد  مای  انادرزدنی  در را حکایم  بررگمهر جای حکیم یقما  مانند افرادی ح ی دند؛ می
 دررا  آ  شایعی  صابغ   چناین نم و حادیثی   جنبا   ،ایم قاین  حلیاه  نوشا ن  باا  مجلسای  مرحوم
 یعنای  ،ایارا   بر ایلی پادشانی سلسل  آخرین یروای حکم زما  در .کرد پررن  نا نامه آداب

 باه  توجاه  با. »درآمد نگار  به تعلیمی -تأدیبی ادبیا  م و  از زیادی تعداد قاجار، دودما 
 و تعادد  یحاا   از ایب ه؛ بود نویسی نامه آداب اوج قاجار عصر داریم، دست در که نایی نسیه
  .( 81: ب1357، صرا) «نویسندگی در بالغت یا مح وایی غنای نه و تنو 

 در اساسای  تغییاری  فرنا ،  باا  تعاما   ا ر بر که بود ایرا  تاریخ از دور  نمین اواخر در
 و مشاروطه  جریاا   در انساانی  حقاوق  و انساا   باه  ر نگا  ناو   یحا  به نامه آداب مح وای

. باود  ناا  نامه آدابچهارم نگار   که حاص  آ  دورۀ آمد پدید آ  از پس و پیش نای سا 
 حقاوق  باه  توجاه  نمچنین و جامعه تربیت و تعلیم نو  در تغییر باعث نگا  نو  در تحو  این

ایان  د. شا  اج مااعی  جایگاا   کام  ناای  گرو  تاحدودی و اطرا  بردگا ، زنا ، چو  اقشاری
فرن  اسات کاه    خوذ ازای از آداب سن ی و آداب جدید مأ ملغمهنویسی   نامه آدابشیو  از 

 .توا  دانست گذار ایرا  می آ  را محصو  دورۀ
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 اجتماعی نگاری تاريخ و ها نامه آداب. ۵
 و اسات  جدیاد  مناابع  باه  یاابی  دسات  مس لرم اج ماعی نگاری تاریخ به رویکرد که آنجاییاز

 دسا ه  آ  از ناا  ناماه  آداب اسا  این بر نیست، آ  نیازنای تأمین به قادر سن ی تارییی منابع
 مغراو   غنای  مح اوای  رغام  به و ندا هگرف  قرار مورخا  مراجعه مورد کم ر که نس ند منابعی
 و حاا   فهام  منظاور  باه  و گذشا ه  در او نای آفرینش و اعما  ،انسا  شناخت برای. ندا  ماند

 و تاواریخ . نسا یم  اج مااعی  و فرننگای  تاارییی  م او   از بسایاری  باازبینی  از ناچاار  آیند ،
 معنای  تارییی تحقیقا  زمانی. بود نیواند رسا و وافی مقصود، این برای رسمی نای نوش ه
 گذشا ه  بازنماایی  و حا  فرازمانی اج ماعی و فرننگی تجارب فهم مسیر در که کند می پیدا

 م او   از اسا راد   باا  و منظاور  بادین . شاود  زد  حاا   زماا   به نقبی گذش ه از و کند حرکت
 از تاارییی  پیوسا    جریا  از نمایشی تا کنیم می تال  ،نا نامه آداب ویژ  به ،تأدیبی -تعلیمی
 گذشا ه،  تجاارب  کما   به امروزما  زندگی از ما فهم در که دنیم نشا  را حا  به گذش ه
 .باشد فاید  مرید

 مردماا   زنادگی  مارۀ روز ناای  تجربه توصیف دنبا  به فق  اج ماعی، تاریخ رویکرد در
 توضای   و آنا  زندگی تحوال  و تغییر ارائ  درصدد لکهنیس یم؛ ب رسمی تواریخ در مغرو 
 و منشأ عواملی چه اینکه و نا آ  زندگی در تغییرا  این انجام بر مؤ ر عوام  و بروز چرایی
 قارو   مردماا   چارا  کاه  نک اه  ایان  به رسید  ،واقع در. باشیم می نس ند، تحوال  این باعث

 یااف ن  در گرفت، می منشأ کجا از عقایدشا  و شهاندی و کردند می رف ار شک  این به گذش ه
 سارزمین،  یا   تاریخ از خا  ای دور  طی در ای جامعه ح ی یا مردم، از اقشاری رف ار سرّ
 احساسا ، عواطف، عقاید، اندیشه، گیری شک  نحوۀ و نا آ  ترکرا  درک طری  از فق 

 تاری  م ناو   و تار  مس د  منابعاز  که نرانداز  مسیر این در. است میسر نا آ  آداب و عادا 
 در ناا  ناماه  آداب .یافات  خواناد  افرایش تارییی روایا  اع بار و عینیت میرا  شود، اس راد 
 آماوزد  مای  ما به تاریخ. دنند می قرار پژونشگر اخ یار در حداکثری نای داد  فوق، موضو 

 ساایر  زنادگی  باه  جامعاه  زنادگی  و دارد ارتبااط  جامعاه  افراد تمام زندگی به ما زندگی که
 کاه  گوناه  نماا   .ساازند  مای  روشان  ماا  بارای  را موضاوعا   نماین  نم نا نامه آداب. جوامع

 .اند اخالق عین نا نامه آداب است، اخالق در  تاریخ مطایعا 

 نسا ند  ناایی  ایاد   حااوی  عصری نر در نا نامه آداب که است تأم درخور  موضو  این
 پوشاانی  نام  موارد برخی در. دنند می دست به مثایی و آرمانی صور  خویش جوامع از که

 رسد می نظر به نیر گانی. ندارد وجود ،موجود اج ماعی واقعیت با نا نامه آداب مح وای میا 
 از بناابراین،  .دارند تأملی قاب  پوشانی نم افراد نای کنش از برخی و نا نامه آداب مح وای که
 چاو   تاارییی  مناابع  دیگر کم  به اج ماعی نای واقعیت با نا نامه آداب یامح و تطبی  را 

 نردیکاای و دوری ادباای، م ااو  چااو  منااابعی و نامااه زناادگی تااارییی، ار ااآ نااا، سااررنامه
 شاود  مای  روشان  وشود  می مشیص مردم تودۀ یا اج ماعی ا رکنشگ با جامعه ورزا  اندیشه

 ماردم  عملکارد  ،درمجمو  و عواطف احساسا ، اذنا ، افکار، بر عصر آ  م رکرا  آیا که
 دالیا   چرایای  تبیاین  باه  بایاد  آ  درپای  کاه  اسات  طبیعی نه؟ یا اند داش ه تأ یر خویش زمان 
 .پرداخت آ  عدم یا اریذتأ یرگ

 ناا،  آ  مقابا   در و دارناد  توجاه  جامعاه  مشاکال   باه  یگرای آرما  جنب  از نا نامه آداب
 منداندیشاا یا  . دارد توجاه  اسات،  موجاود  آنچاه  بااه کاه  دارد قارار  گرایای  واقاع  رویکارد 

 برمبناای  خاوانی  تحاو   نادف  باا  جامعه موجود نای واقعیت به توجه ضمن نویس نامه آداب
 در کاه  م اونی  بیشا ر  اساا ،  این بر. پردازد می نصیحت به اوضا  بهبود برای گرایی، آرما 
 گوناه  نماا  . گیرناد  قرار می نا نامه آداب ذی  نیر اند شد  نوش ه اج ماعی یگرای آرما حوزۀ 

 دو باه  را تما حک ،ارساطویی  حکمات  از م اأ ر  مسلما  حکمای رفت، آ  ذکر تر پیش که
 تادبیر  ،(نراس  تادبیر ) اخالق شام  عملی تمحک» اند که کرد  تقسیم نظری و عملی بیش
 و ک اب  ،بناابراین (. 38 :1382 صاادقی، ) «گردیاد  مای ( جامعاه  تادبیر ) مُادُ   سیاست و منر 

 باه  ناا  ناماه  آداب اناداف  راسا ای  در ا عموما  عملای،  حکمات  ۀحوز در شد  نوش ه رساال 
 وی قاوای  و انساا   ایگاوی  بر خانواد  نمانند مدینه که مبنا این بر نم آ  ؛درآمدند نگار 
 دنباا   باه  نظاری  معرفت بر تکیه با نویس نامه آداب ،واقع در .پذیرد می بهبود و یابد می ساما 
 ادعاا  تاوا   مای  رو نماین  شود؛ از می منجر جامعه و فرد سعاد  تحق  به که است فعلی انجام
 بیاش  کردارشا ، و گر ار اعما ، و نس ند نا انسا  کنش رینظ بیش نا نامه آداب که کرد

عصار خاویش    نای جامع   ر از واقعیتی آرمانی نیر م أنا نامه آدابوای پس مح . آ  عملی
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 نسا ند  ناایی  ایاد   حااوی  عصری نر در نا نامه آداب که است تأم درخور  موضو  این
 پوشاانی  نام  موارد برخی در. دنند می دست به مثایی و آرمانی صور  خویش جوامع از که

 رسد می نظر به نیر گانی. ندارد وجود ،موجود اج ماعی واقعیت با نا نامه آداب مح وای میا 
 از بناابراین،  .دارند تأملی قاب  پوشانی نم افراد نای کنش از برخی و نا نامه آداب مح وای که
 چاو   تاارییی  مناابع  دیگر کم  به اج ماعی نای واقعیت با نا نامه آداب یامح و تطبی  را 

 نردیکاای و دوری ادباای، م ااو  چااو  منااابعی و نامااه زناادگی تااارییی، ار ااآ نااا، سااررنامه
 شاود  مای  روشان  وشود  می مشیص مردم تودۀ یا اج ماعی ا رکنشگ با جامعه ورزا  اندیشه

 ماردم  عملکارد  ،درمجمو  و عواطف احساسا ، اذنا ، افکار، بر عصر آ  م رکرا  آیا که
 دالیا   چرایای  تبیاین  باه  بایاد  آ  درپای  کاه  اسات  طبیعی نه؟ یا اند داش ه تأ یر خویش زمان 
 .پرداخت آ  عدم یا اریذتأ یرگ

 ناا،  آ  مقابا   در و دارناد  توجاه  جامعاه  مشاکال   باه  یگرای آرما  جنب  از نا نامه آداب
 منداندیشاا یا  . دارد توجاه  اسات،  موجاود  آنچاه  بااه کاه  دارد قارار  گرایای  واقاع  رویکارد 

 برمبناای  خاوانی  تحاو   نادف  باا  جامعه موجود نای واقعیت به توجه ضمن نویس نامه آداب
 در کاه  م اونی  بیشا ر  اساا ،  این بر. پردازد می نصیحت به اوضا  بهبود برای گرایی، آرما 
 گوناه  نماا  . گیرناد  قرار می نا نامه آداب ذی  نیر اند شد  نوش ه اج ماعی یگرای آرما حوزۀ 

 دو باه  را تما حک ،ارساطویی  حکمات  از م اأ ر  مسلما  حکمای رفت، آ  ذکر تر پیش که
 تادبیر  ،(نراس  تادبیر ) اخالق شام  عملی تمحک» اند که کرد  تقسیم نظری و عملی بیش
 و ک اب  ،بناابراین (. 38 :1382 صاادقی، ) «گردیاد  مای ( جامعاه  تادبیر ) مُادُ   سیاست و منر 

 باه  ناا  ناماه  آداب اناداف  راسا ای  در ا عموما  عملای،  حکمات  ۀحوز در شد  نوش ه رساال 
 وی قاوای  و انساا   ایگاوی  بر خانواد  نمانند مدینه که مبنا این بر نم آ  ؛درآمدند نگار 
 دنباا   باه  نظاری  معرفت بر تکیه با نویس نامه آداب ،واقع در .پذیرد می بهبود و یابد می ساما 
 ادعاا  تاوا   مای  رو نماین  شود؛ از می منجر جامعه و فرد سعاد  تحق  به که است فعلی انجام
 بیاش  کردارشا ، و گر ار اعما ، و نس ند نا انسا  کنش رینظ بیش نا نامه آداب که کرد

عصار خاویش    نای جامع   ر از واقعیتی آرمانی نیر م أنا نامه آدابوای پس مح . آ  عملی



82 / آداب نامه ها و جایگاه آن در تاریخ نگاری اجتماعی )با تأکید بر عصر قاجار(

دسا ور  » ،«اینساوا   أدیاب ت»ناایی چاو     رساایه  .شاود  آداب پیشانهادی آشاکار مای   یذا در  و
 .ای خوبی از این دست م و  نس ندن نمونه« تربیت نسوا  تعلیم و» و «زندگانی

 سانن  قوانین، و قواعد رسوم، و آداب از م أ ر جامعه ی  مردم رف ار و اعما  از بسیاری
 و بایاادنا مجموعاا  .اسات  عصاار آ  فرنناا  تعبیاری  بااه یااا و ،ماذنب  و عاارف عاادا ،   و

 و اخالقای  ک اب  ،ناماه  آداب م او   خاال   در پیشامدر ، جامع  گر اری و رف اری نبایدنای
 -تاأدیبی  م او   کاالم  یا   در و ناا  ناماه  آداب پاس . است شد  ذکر نا نامه نصیحت و اندرز

 ایرا را کنشی نر بود  ناننجار برعکس یا ننجار، میرا  و معیار نقش عصری، نر در تعلیمی
 در ناا  کنش فاعال  به رسانی اطال  ابرار ترین مهم نا نامه آداب سن ی، گر ما  در» .کردند می
 چاارچوب  عصاری  نار  عارف  و دیان  ا عموم  .(292: 1379 یا ،محمد) «بودند ای جامعه نر

 از را خاود  نای شایست نیر نا نامه آداب. دکن می تعیین را عصر آ  عامال  گر اری و رف اری
 ناا  کانش  عاامال   باه  و کارد   عما   رساانی  اطاال   ابارار  عناوا   به و گرف ه ایهام منبع دو این

ناای   و ناننجااری  ناای مقباو    دیبی در ایضااح ارز  م او  تاأ   ،ه. درن یجا اند نمود  گوشرد
 برای نموناه نساخ خطای    دارند. نقش انکارناپذیرید نر جامعه در نر مقطعی از تاریخ مطرو

گونه م او    نای روشنی از این مثا  «فصو  در آداب» و« جن  آداب»، «مواعظ اخالق و»
 نس ند.
 کاه  عصار  آ  آفارین  تحاو   خاردورزا   باا  تاوا   می عصر، نر ینا نامه آداب شناخت با
 باارعکس نیاار گااانی و نساا ند تااأدیبی -تعلیماای م ااو  سااایر و نااا نامااه آداب دگا نویساان
 یاا  و جامعاه  ساکو   و رکاود  علا   از برخای  باا  مچناین ن ،بودناد  موجاود  وضع کنندۀ تثبیت

 باه  ادعاا  ایان . شد آشنا جامعه ی  سیاسی و اج ماعی فرننگی، تحوال  بس رنای عکسبر
 نیات  از فارغ -اندرزی م و  و نا نامه آداب نویسندگا  ما، زعم هب که شود می طرح دیی  این
 انکاار  تاوا   نمای  ایب اه » .شاوند  می محسوب خویش عصر روشنرکرا  مجازا  -نا آ  ندف و

 ماؤ ر  انا  کانش  برخای  انجاام  در ناا  انساا   امیا  ح ی و غرایر احساسا ،  عواطف که کرد
و  نااا کاانش انجااام در آگااانی عنصاار پااذیر  درصااور  امااا .(7: 1388 اییاساای،) «بودنااد

 را ا کنشاگر  افکاار  و اذناا   بار  ماؤ ر  بیاش  آگاانی  عنصار  بایاد  تکرارپذیری، درصور 
 دنباشا  عصاری  نر ورزا  اندیشه ندنتوا می عوام  ع وممج یا عام  این ما دید از که شناخت

 نظار  مورد جامعه و فرد ساخ ن ندف با و تأدیبی –تعلیمی م و  و نا نامه آداب کم  به که
 یکنشاگر  انجاام  باه  را خاویش  عصار  ا کنشاگر  ،(آ  تغییار  چه و موجود وضع تثبیت چه)

 فکاری،  بسا ر  برآیناد  ،م او   از دسا ه  ایان  صااحبا   اینکاه  باه  توجاه  با .کنند دعو  خا 
 م او   ان قاادی  شاناخت  باا  بودناد،  خاویش   زمان و جامعه سیاسی ح ی و اج ماعی فرننگی،
شاناخت شیصایت و    زمینا   نای تاارییی ماورد نیااز در    بر کسب داد  عالو  توا  می تأدیبی
. نشسات  بررسای  باه  نیار  را ایاذکر  فاوق  بسا ر  ، یرگذارحاکم بر اذنا  نیبگا  تأ نای اندیشه

قواعادی در  »نویساندۀ رساای     ،خاا   نا در عصر قاجاار میرزاتقای   شیصیتبه رین نمون  این 
 فارین تعلایم و  آ ناای تحاو    ترین گر ماا   است که به ظن قریب یکی از مهم «تربیت تعلیم و

 .ت قاجار را باعث شدتربی
 وحیاد ا ر  «ای جار  آداب» مانند ؛باشد مشهور فقیهی  نوش  بود ممکن نامه آداب از برخی
 نداشا ه  نمارا   باه  اخاالق  و دابآ عناوا   ح ای  یاا  و باشد اخالقی ای رسایه یا ،(ر ) بهبهانی

 گوناه  ایان  .اسات  خویش عصر اقشار از قیم ی ذی اطالعا  دارای که نامه قابو  مانند ؛باشد
 ماورخ  اخ یاار  در بادیلی  بای  ناای  داد  ،اج مااعی  اقشار از برخی شناخت در دنتوان می م و 

 صاانایع بیااا  مح ااوی» حسااینی «ایصاانایع کشااف» رسااای  نمونااه باارای. دننااد قاارار اج مااعی 
 در صاناعت  اصو  فهم برای نا بدا  رجو  که است قاجار دورۀ در نا آ  آداب و گوناگو 

 .(12۶: 1383 کوب، زرین) «است سودمند گذش ه ادوار
 رساای   خوانسااری،  آقاجماا   از اینساوا   عقایاد  مانند ک بی به توا  می م و  دست این از
 قار   در مجهاو   مؤیاف  که کرد اشار « رندا  و اجالف اوصاف»رسای   یا انارجانی روحی

 عصار  اج مااعی  صنوف از بسیاری نیر «نامه ف و » رسای  ،ایب ه. درآورد تحریر رش   به .ق13
 این رو ازاین 1.نا آ  آداب شناخت برای هابگران است منبعی و نشیند می بررسی به را خویش

                                                           
، مؤیاف ناشانا    «االطراا   آداب»توا  به نسی  خطی  از این دست م و  در عصر قاجار فروا  داریم. برای نمونه می.  1
از تیماورمیرزا، نسای  خطای     «بازناما  ناصاری  »؛ 9- 1۰194خانا  مجلاس باه شامار        ق.(، چااپ سانگی، ک ااب    134۶)

ق(، نسای  خطای   14ایسالطنه )قار     از اع ضااد  «رسایه در باازی ناود  »خان  مجلس، در آداب شکار و شکارگرا ؛   ک اب
نای فراوانی از این دست اشار  داشت که  در آداب مقامرین و نمونهمحمدامین قاجار « رایقما آداب»خان  مجلس؛   ک اب

 نویسندگا  این نوش ار صدنا نسیه از آنا  را شناسایی و مورد اس راد  قرار دادند.
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 نظار  مورد جامعه و فرد ساخ ن ندف با و تأدیبی –تعلیمی م و  و نا نامه آداب کم  به که
 یکنشاگر  انجاام  باه  را خاویش  عصار  ا کنشاگر  ،(آ  تغییار  چه و موجود وضع تثبیت چه)

 فکاری،  بسا ر  برآیناد  ،م او   از دسا ه  ایان  صااحبا   اینکاه  باه  توجاه  با .کنند دعو  خا 
 م او   ان قاادی  شاناخت  باا  بودناد،  خاویش   زمان و جامعه سیاسی ح ی و اج ماعی فرننگی،
شاناخت شیصایت و    زمینا   نای تاارییی ماورد نیااز در    بر کسب داد  عالو  توا  می تأدیبی
. نشسات  بررسای  باه  نیار  را ایاذکر  فاوق  بسا ر  ، یرگذارحاکم بر اذنا  نیبگا  تأ نای اندیشه

قواعادی در  »نویساندۀ رساای     ،خاا   نا در عصر قاجاار میرزاتقای   شیصیتبه رین نمون  این 
 فارین تعلایم و  آ ناای تحاو    ترین گر ماا   است که به ظن قریب یکی از مهم «تربیت تعلیم و

 .ت قاجار را باعث شدتربی
 وحیاد ا ر  «ای جار  آداب» مانند ؛باشد مشهور فقیهی  نوش  بود ممکن نامه آداب از برخی
 نداشا ه  نمارا   باه  اخاالق  و دابآ عناوا   ح ای  یاا  و باشد اخالقی ای رسایه یا ،(ر ) بهبهانی

 گوناه  ایان  .اسات  خویش عصر اقشار از قیم ی ذی اطالعا  دارای که نامه قابو  مانند ؛باشد
 ماورخ  اخ یاار  در بادیلی  بای  ناای  داد  ،اج مااعی  اقشار از برخی شناخت در دنتوان می م و 

 صاانایع بیااا  مح ااوی» حسااینی «ایصاانایع کشااف» رسااای  نمونااه باارای. دننااد قاارار اج مااعی 
 در صاناعت  اصو  فهم برای نا بدا  رجو  که است قاجار دورۀ در نا آ  آداب و گوناگو 

 .(12۶: 1383 کوب، زرین) «است سودمند گذش ه ادوار
 رساای   خوانسااری،  آقاجماا   از اینساوا   عقایاد  مانند ک بی به توا  می م و  دست این از
 قار   در مجهاو   مؤیاف  که کرد اشار « رندا  و اجالف اوصاف»رسای   یا انارجانی روحی

 عصار  اج مااعی  صنوف از بسیاری نیر «نامه ف و » رسای  ،ایب ه. درآورد تحریر رش   به .ق13
 این رو ازاین 1.نا آ  آداب شناخت برای هابگران است منبعی و نشیند می بررسی به را خویش

                                                           
، مؤیاف ناشانا    «االطراا   آداب»توا  به نسی  خطی  از این دست م و  در عصر قاجار فروا  داریم. برای نمونه می.  1
از تیماورمیرزا، نسای  خطای     «بازناما  ناصاری  »؛ 9- 1۰194خانا  مجلاس باه شامار        ق.(، چااپ سانگی، ک ااب    134۶)

ق(، نسای  خطای   14ایسالطنه )قار     از اع ضااد  «رسایه در باازی ناود  »خان  مجلس، در آداب شکار و شکارگرا ؛   ک اب
نای فراوانی از این دست اشار  داشت که  در آداب مقامرین و نمونهمحمدامین قاجار « رایقما آداب»خان  مجلس؛   ک اب

 نویسندگا  این نوش ار صدنا نسیه از آنا  را شناسایی و مورد اس راد  قرار دادند.
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بر بازسازی نو  نگاا  نویساندگا  کاه خاود از اقشاار گونااگو         عالو  نا نامه آداب از نمونه
یاا برخای از    ناا و  در شاناخت ماا از برخای از صانوف و آداب مارتب  باا آ        ،جامعه بودناد 

 د.نظیری نس ن کمواجد اطالعا   -آ  روز نای جامع  منظر ارز  از -نای فرودست گرو 
 یا   یاا  و صانف  گارو ،  جامعاه،  ی  رسوم و آداب بازنمایانندۀ نا نامه آداب ،نمچنین

 صاحبت،  دابآ مانناد  مساائلی  از مشاحو   ک ب گونه این. اند تاریخ از خاصی دورۀ در ملت
 ناا  د  و حماام  آداب معاشار ،  آداب پوشاک، آداب غذا، آداب سرر، آداب نکاح، آداب
 ایان  از برخای  وفاور . نسا ند  ناا  آ  باا  مارتب   آداب و جمعی و فردی رواب  از دیگر نمون 

 در ماردم  میاا   در اماور  ایان  به توجه دنندۀ نشا  خا ، ای دور  در آداب ک ب و رساال 
 اواخار  در زیاار   آداب و اذکاار  و ادعیاه  ک اب  وفاور  نموناه  بارای . اسات  خا  برن  آ 

 در مح اوا  توییاد  باه  نیاز و مردم میا  در امور گونه این به توجه بر دیی  قاجار اوای  و صرویه
 ،«ناماه  طاایع » ،«ناماه  فار  » ،«بازناماه » مانند یینا نامه آداب یا. بود  است نا آ  برای زمینه این
 یاا  حکومات  یاا  ماردم  اقبا  از حکایت قاجار، دورۀ در «شکار آداب» و «نحس و سعد ایام»

 یاا  ،( ) اینبای  طاب  مانند ک بی دتعد. دارد مباحث گونه این به اشراف مث  جامعه از بیشی
 باه  ماردم  نیااز  و اسا راد   از اسات  ای نشاانه  نیار  ،قاجار دورۀ در نا آ  امثا  و ( ) ایرضا طب
 ،زیسات  شاکار و محای   برخی از وجو  زندگی اج مااعی مانناد    بنابراین معایجا . گونه این

 وا  اس یراج کرد.ت گونه م و  می این از قسمی از باورنای مذنبی مردم را مداوا و طبابت و
اطالعاا    ای نسا ند،  ناای تاارییی   ناا کاه خاود دارای چناین داد      برخالف ساررنامه  ،ایب ه

 ند.ا نای آ  عصر دارای ارز  منظر آرما  دیبی ازموجود در م و  تأ
 شاایرین و امیاادبیش آرمااانی، صااور  نمااود سیاساای، ینااا نامااه آداب و نااا اندرزنامااه

 ساوی  از مردم آرزونای و آما  و طرف ی  از حکوم ی کارگرارا  و شانا  نای خواس ه
 توسا   و حاکماا   خواسات  باه » دیبیتاأ  م او   گوناه  این عموما  که است درست. بود دیگر

 نار  تا شد می نوش ه محکوم و حاکم طبقا  میا  فاصل  کرد  پر برای حکوم ی کارگرارا 
 نسابت  را آنا  ایب ه و( 87: 1385 فر، مش اق) «باشد راننما مطلوب وضع سوی به را گرو  دو
 خاوانی  تحاو   روناد  دننادۀ  نشاا   ناوعی  به، دارد نگه راضی مد  کوتا  در موجود وضع به

 اسا بداد  -موجاود  تنگناناای  چاارچوب  در کاه  باود  ورزی اندیشاه  نیبگاا   ویژ  به ایرانیا ،

 مقابا   در رعیات  رناج  درد از کاسا ن  و ملای  میاراا  حراظ  دنباا   به -ناآگا  مردم و حاکم
ماردم   دالی  پذیر  وضع موجود از سوی رو برخی از ازاین ؛بودند حکومت عریا  اس بداد
 و« آداب ناصاری » ،«داری ک ابچه آیین مل » .شود می تر او  حکومت قاجار روشن در نیم 

 .نایی با این مضامین نس ند رسایه« اوصاف ناصری»
 نقاش  اج مااعی،  تااریخ سااخ ن   روشان  در ناا  نامه آداب مهم کاربردنای از دیگر یکی

 و ارتبااطی  وساای   کاه  سانت  دنیاای  در .اسات  خویش زمان  مردم مرۀروز زندگی در نا آ 
 را زنادگی  آداب خصوصاا   و ناا  مهاار   بایاد  مردم بدین سبب و بود محدود بسیار ا رگذار

 ا رگذاری وسیل  ترین مهم نا نامه آداب آموخ ند، می خویش اج ماعی و فردی زندگی برای
. رفات  شامار مای   به مقصود به رسید  برای ای اندیشه د ووب سیاسی فرننگی و دینی، نیبگا 

 سازد درونی را آ  و کند تمرین بیاموزد، را الزم نای مهار  و نا دانش بایست می فردی نر
 شفاراران  کاه  خاویش  عصار  اج مااعی  وفرننگی  اق صادی، نای چایش با خوبی به ب واند تا

 زندگی برای الزم نای مهار  حاوی واقع در که نا نامه آداب اگر. شود رو هبرو داشت، قرار
 خاویش  زماناه  مق ضایا   و شارای   باا  م ناساب  و ماوزو   ترکیبای  بودند، اج ماعی و فردی

 ایجااد  زنادگی  ناای  موقعیات  باه  نسبت سازند  و سایم نگرشی افراد در توانس ند می داش ند،
 عرفای  و دینای  نای ناننجاری از گیری پیش برای صحی  رف ارنای بروز آ ، ن یج  که کنند
 ،سانن  آداب و )احادیث در. بود طایبا  نای کنش کشید  ننجار به بایعکس و خویش زمان 

 (.294ق: 1245، تراشید  سر خضاب و؛ 131 ق:1223، قروینی؛ 2ق: 13  اوای  قر
 رویکاردی  درحقیقات  و باود  معطاوف  گس رد  جوامع رف ار بر نا نامه آداب ،طورکلی به
ناا   که ازجمل  آ  بود گذارا ر داشت، نیاز زندگی برای فردکه  یینا مهار  رشد بر که بود
 آداب طهاار ،  و پااکی  آداب منار ،  تادبیر  معاشر ، آداب مانند نایی مهار  توا  به  می
 مشارو   و مقباو   ناای  ننجاار  از دیگار  ماورد  انا  د  و نمسر با مباشر  فرزند، تربیت ،سرر

 مشاغو   قمارباازی  باه  اگر ح ی) خویش پیش  و شغ  نیاز مورد فنو  خویش، زمان  و جامعه
 و طویا   ای سایانه  ناا  آ   کارد  ردیاف  که نیاز مورد آداب دیگر و طریقت آداب ،(بودند

نقااش وسااای   نااا نامااه آدابدر یاا  کااالم اینکااه . ، اشااار  کااردشااد خوانااد ورآ کسااایت
 (.54ق: 1323، )سعاد  کردند. ا در عصر پیشامدر  قاجار ایرا میجمعی امروزی ر ارتباط
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 مقابا   در رعیات  رناج  درد از کاسا ن  و ملای  میاراا  حراظ  دنباا   به -ناآگا  مردم و حاکم
ماردم   دالی  پذیر  وضع موجود از سوی رو برخی از ازاین ؛بودند حکومت عریا  اس بداد
 و« آداب ناصاری » ،«داری ک ابچه آیین مل » .شود می تر او  حکومت قاجار روشن در نیم 

 .نایی با این مضامین نس ند رسایه« اوصاف ناصری»
 نقاش  اج مااعی،  تااریخ سااخ ن   روشان  در ناا  نامه آداب مهم کاربردنای از دیگر یکی

 و ارتبااطی  وساای   کاه  سانت  دنیاای  در .اسات  خویش زمان  مردم مرۀروز زندگی در نا آ 
 را زنادگی  آداب خصوصاا   و ناا  مهاار   بایاد  مردم بدین سبب و بود محدود بسیار ا رگذار

 ا رگذاری وسیل  ترین مهم نا نامه آداب آموخ ند، می خویش اج ماعی و فردی زندگی برای
. رفات  شامار مای   به مقصود به رسید  برای ای اندیشه د ووب سیاسی فرننگی و دینی، نیبگا 

 سازد درونی را آ  و کند تمرین بیاموزد، را الزم نای مهار  و نا دانش بایست می فردی نر
 شفاراران  کاه  خاویش  عصار  اج مااعی  وفرننگی  اق صادی، نای چایش با خوبی به ب واند تا

 زندگی برای الزم نای مهار  حاوی واقع در که نا نامه آداب اگر. شود رو هبرو داشت، قرار
 خاویش  زماناه  مق ضایا   و شارای   باا  م ناساب  و ماوزو   ترکیبای  بودند، اج ماعی و فردی

 ایجااد  زنادگی  ناای  موقعیات  باه  نسبت سازند  و سایم نگرشی افراد در توانس ند می داش ند،
 عرفای  و دینای  نای ناننجاری از گیری پیش برای صحی  رف ارنای بروز آ ، ن یج  که کنند
 ،سانن  آداب و )احادیث در. بود طایبا  نای کنش کشید  ننجار به بایعکس و خویش زمان 

 (.294ق: 1245، تراشید  سر خضاب و؛ 131 ق:1223، قروینی؛ 2ق: 13  اوای  قر
 رویکاردی  درحقیقات  و باود  معطاوف  گس رد  جوامع رف ار بر نا نامه آداب ،طورکلی به
ناا   که ازجمل  آ  بود گذارا ر داشت، نیاز زندگی برای فردکه  یینا مهار  رشد بر که بود
 آداب طهاار ،  و پااکی  آداب منار ،  تادبیر  معاشر ، آداب مانند نایی مهار  توا  به  می
 مشارو   و مقباو   ناای  ننجاار  از دیگار  ماورد  انا  د  و نمسر با مباشر  فرزند، تربیت ،سرر

 مشاغو   قمارباازی  باه  اگر ح ی) خویش پیش  و شغ  نیاز مورد فنو  خویش، زمان  و جامعه
 و طویا   ای سایانه  ناا  آ   کارد  ردیاف  که نیاز مورد آداب دیگر و طریقت آداب ،(بودند

نقااش وسااای   نااا نامااه آدابدر یاا  کااالم اینکااه . ، اشااار  کااردشااد خوانااد ورآ کسااایت
 (.54ق: 1323، )سعاد  کردند. ا در عصر پیشامدر  قاجار ایرا میجمعی امروزی ر ارتباط
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 .باود  اج مااعی  نقاش  دارای خاویش  جامعا   در فارد  نر امروزی تعبیر به و حا   عین در
 نقاش  این. دارد برعهد  در جامعه گرو  یا فرد  که دانست فعایی ی توا  می را اج ماعی نقش
. دآما  مای بر ناا  آ  پس از بایست می آ  دارندۀ که آورد می وجود هب را ان ظاراتی دیگرا  در

 قارار  فارد  اخ یاار  در را ان ظاارا   و اج مااعی  نقاش  این به یابی دست رو  و را  نامه آداب
 رو نماین  داشا ند؛ از  م رااوتی  اج مااعی  پایگاا   اقشاار  و افاراد  سان ی  جامع  در ،ایب ه .داد می

 ترااو   ایان  و بود م راو  ...و نسب شغ ، طبقه، جنسیت، برحسب نا   آ  رف ار نو  و آداب
 در را خاود  وظاایف  بایاد  نیار  گارو   نار ناویس   ناماه  آداب. شاد  مای  سبب گوناگونی آداب

 فرننگای  ای جامعاه  باه  ازآنجاکاه  دار، مک ب از مثال . داد می انجام خوبی به نا ننجار آموز 
 ان ظاار  خاصای  آداب ما علم،  از و داشات  وجاود  خاصای  فرننگای  ان ظاارا   داشات،  تعل 
 آماوز   ماردم  اکثریات  باه  و طایباا   و جوینادگا   باه  را آدابای  نا نامه آداب پس. رفت می
 و  رماؤ  طاور  باه  و کنناد  اتیااذ  آگاانی  باا  را تصمیماتشا  نا ب وانند با کم  آ  تا دادند می

 یعنای  ،موارد این نم  .باشند داش ه به ری زندگی درمجمو  و نمایند برقرار ارتباط پسندید 
 نگاااری تاااریخ کااهاساات  موضااوعی نمااا  و ایاان گذشاا ه در او زناادگی و انسااا  شااناخت
 نار در  جامعاه  افاراد  سااخ ن  توانمناد  در نا نامه آداب بنابراین. کند می دنبا  را آ  اج ماعی
 نقاش  خاویش  عصار  گونااگو   ناای  ارز  و شارای   باا  انطباق توانایی داش ن برای عصری

 روزمار   زنادگی  نای کنش انجام در افراد نای محرک شناخت یعنی این و داش ند بدیلی بی
 .(95ق: 1329، )طباطبایی تاریخ از ای برنه نردر  و جامعه نر در

 اندیشا   کاه  شادند  مای  نوشا ه  افاراد  برخی دیدگا  و منظر از بعضا  ،نا نامه آداب چنیننم
 جمعی و فردی نجا نا  آ  نگا  از. بود مهم برایشا  فردی و اج ماعی دگرگونی یا اصالح

 حااوی  ناا  نامه آداب از برخی پس .بود ممکن و میسر اخالق و آداب بس ن کار به را  از فق 
 باا  گرینای  جاای  قصاد  باا  کاه  نسا ند  خاود  حکیمانا   سینا  و اندرز و پند بطن در ترکراتی
 تغییار  باعاث  که نس ند جدید ترکرا  این. شدند می ارائه انسا  ذنن در قبلی غل  ترکرا 

 شد ذکر که گونه نما . ندشو می ،ا کنشگر عنوا  به ،ما گر ار و کردار نو  در دگرگونی و
 اسات؛  کسای  و چیاری  از م اأ ر  نیار  ترکار  و ذنان  و نیسات  ذننای  پیشاین   بدو  عملی نی 
 آ  از سای تأ باه  و ترکر گرینی جای باعث نا، آرما  ارائ  با نویس نامه آداب که روست ازاین

 در ماا  کاه  اسات  ای حاد اه  یا پدید  نما  رف ار، یا کنش این. دشو می عامال  رف ار در تغییر
 از خاا   ای دور  یناا  ناماه  آداب شاناخت  مدد به و سا  بدین. آنیم شناخت درصدد تاریخ
 یناای  کنش عرص  در مردما  برخی رف ار تغییر عل توانیم  می مشروطه، نای سا  مث  تاریخ

 یاا  ،اینساوا   تعلیم ،نسوا  با معاشر  آداب چو  ک بی. بشناسیم را روزمر  زندگی ازخا  
 یاا  و شادند  نوشا ه  ناوین  طاب  رویکرد با مشروطه از پیش نای سا  در که نایی ایصحه حرظ
 رشا    باه  فاوق  ناای  نگار   باا  ،نماه  ،«االنساا   آداب» و «احمد ک اب» چو  رساالتی ح ی

  1ند.بود گذارا ر جامعه افراد برخی میا  در و درآمدند تحریر
 جدیادی  اندازنای چشم تعلیمی، -یتأدیب م و  نم  نوعی به و نا نامه آداب سراغ به رف ن

 از بسایاری  ردّپای نا نامه آداب در. گشاید می خوانند  روی به ا  کارکردی وجه بر عالو  را
 از بسایاری  تاا  شاد  باعاث  دالیلای . یافات  توا  می را غیررسمی و رسمی تواریخ در نا ناگر ه

 ماورد  نظاامی  -سیاسای  ناای  نوشا ه  تااریخ  در برگشاا   و شااخ  و ناا  ریشاه  با تارییی حوادا
 باار  غام  حاوادا  مطایاب،  برخای  ذکار  بود  ناخوشایند دیرینه، اس بداد. دنشو واقع اغماض
 برای ییجام ،نمه و نمه ،دربار به مورخا  وابس گی و م عدد نای شور  و نا جن  طبیعی،
 نگذاشا ه  بااقی  اج مااعی  تااریخ  بااالخص  و تاارییی  حوادا درست و راست نای گرار 
 سیاسات،  باه  توجاه  مورخاا ،  بار  حااکم  نگااری  تاریخ بینش سن ی طور به اینکه ضمن است؛
 از بسایاری  تاا  شاد  باعاث  عواما   گوناه  ایان  .اسات  باود   ورا آ ناام  حاداکثر  و گاری  نظامی

 از ردّی و شاود  گرف ه نادید  فرننگی و اج ماعی تاریخ را گپژونش عالق  مورد موضوعا 
 ناچارناد  وننادگا  پژ گونه این پس. شود دید  کم ر یا نیاید دست به رسمی تواریخ در نا آ 
 مح اوای  باا  نا نامه آداب که اینجاست .نرند نا آ  سینه بر رد دست که بروند منابعی سوی به

 نگاار   باه  تاریخ در  بت ندف باکه  نرچند شوند؛ می مبد  قیمت ذی منابعی به خود غنی
 حااوی  کاه  شاود  مای  یافات  منابع از دس ه این سطور الی البه در مطایبی گانی» .ندا  درنیامد

                                                           
خانا  ملای موجاود      کاه در ک ااب   12۶2۶45ق.(، نسی  سنگی شمار  1318نوش   محمدباقر گواری )« االنسا  آداب». 1

صاور  نسای  خطای باا شامار        ق. نوشات و باه  14که محمادعلی بهبهاانی آ  را در اوایا  قار      « ایمهموم انیس»است، 
نوشا    « بااغ ارم در آداب عجام  »جلادی  4شاود، نمچناین نسای  خطای      خان  مجلاس نگهاداری مای     در ک اب 134/15

ماه، باا رویکارد ایجااد تغییار باه       شاود،  ن  خان  مروی تهرا  نگهداری می  که در ک اب ۶۰1محمدحسین قمی، به شمارۀ 
 رش   تحریر درآمدند.
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 در ماا  کاه  اسات  ای حاد اه  یا پدید  نما  رف ار، یا کنش این. دشو می عامال  رف ار در تغییر
 از خاا   ای دور  یناا  ناماه  آداب شاناخت  مدد به و سا  بدین. آنیم شناخت درصدد تاریخ
 یناای  کنش عرص  در مردما  برخی رف ار تغییر عل توانیم  می مشروطه، نای سا  مث  تاریخ

 یاا  ،اینساوا   تعلیم ،نسوا  با معاشر  آداب چو  ک بی. بشناسیم را روزمر  زندگی ازخا  
 یاا  و شادند  نوشا ه  ناوین  طاب  رویکرد با مشروطه از پیش نای سا  در که نایی ایصحه حرظ
 رشا    باه  فاوق  ناای  نگار   باا  ،نماه  ،«االنساا   آداب» و «احمد ک اب» چو  رساالتی ح ی

  1ند.بود گذارا ر جامعه افراد برخی میا  در و درآمدند تحریر
 جدیادی  اندازنای چشم تعلیمی، -یتأدیب م و  نم  نوعی به و نا نامه آداب سراغ به رف ن

 از بسایاری  ردّپای نا نامه آداب در. گشاید می خوانند  روی به ا  کارکردی وجه بر عالو  را
 از بسایاری  تاا  شاد  باعاث  دالیلای . یافات  توا  می را غیررسمی و رسمی تواریخ در نا ناگر ه

 ماورد  نظاامی  -سیاسای  ناای  نوشا ه  تااریخ  در برگشاا   و شااخ  و ناا  ریشاه  با تارییی حوادا
 باار  غام  حاوادا  مطایاب،  برخای  ذکار  بود  ناخوشایند دیرینه، اس بداد. دنشو واقع اغماض
 برای ییجام ،نمه و نمه ،دربار به مورخا  وابس گی و م عدد نای شور  و نا جن  طبیعی،
 نگذاشا ه  بااقی  اج مااعی  تااریخ  بااالخص  و تاارییی  حوادا درست و راست نای گرار 
 سیاسات،  باه  توجاه  مورخاا ،  بار  حااکم  نگااری  تاریخ بینش سن ی طور به اینکه ضمن است؛
 از بسایاری  تاا  شاد  باعاث  عواما   گوناه  ایان  .اسات  باود   ورا آ ناام  حاداکثر  و گاری  نظامی

 از ردّی و شاود  گرف ه نادید  فرننگی و اج ماعی تاریخ را گپژونش عالق  مورد موضوعا 
 ناچارناد  وننادگا  پژ گونه این پس. شود دید  کم ر یا نیاید دست به رسمی تواریخ در نا آ 
 مح اوای  باا  نا نامه آداب که اینجاست .نرند نا آ  سینه بر رد دست که بروند منابعی سوی به

 نگاار   باه  تاریخ در  بت ندف باکه  نرچند شوند؛ می مبد  قیمت ذی منابعی به خود غنی
 حااوی  کاه  شاود  مای  یافات  منابع از دس ه این سطور الی البه در مطایبی گانی» .ندا  درنیامد

                                                           
خانا  ملای موجاود      کاه در ک ااب   12۶2۶45ق.(، نسی  سنگی شمار  1318نوش   محمدباقر گواری )« االنسا  آداب». 1

صاور  نسای  خطای باا شامار        ق. نوشات و باه  14که محمادعلی بهبهاانی آ  را در اوایا  قار      « ایمهموم انیس»است، 
نوشا    « بااغ ارم در آداب عجام  »جلادی  4شاود، نمچناین نسای  خطای      خان  مجلاس نگهاداری مای     در ک اب 134/15

ماه، باا رویکارد ایجااد تغییار باه       شاود،  ن  خان  مروی تهرا  نگهداری می  که در ک اب ۶۰1محمدحسین قمی، به شمارۀ 
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 ممکان  .(84: 1392 پرسات،  یردا ) «باشند می جامعه ی  گذش ه تاریخ از روشنگر جرئیاتی
 باه  خاود  مادعای  ا باا   بارای  یا و باشد پند یا حکایت قایب در تارییی حوادا ذکر است
 .بپردازند نا آ  ذکر

 گاذار ا ر عصار  یا   ماردم  روزمارۀ  زنادگی  تحاوال   در دیگاری  شک  به نا نامه آداب
 ماذنبی  مسائ  به قاجار و صروی شانا  عصر ینا نامه آداب خا  توجه برای مثا . اند  بود 

 مذنب به توجه تداوم و صروی شیعی سلسل  تشکی  از پس شیعه یمذنب احادیث به توجه و
 گر ااری  فرننا   در قرآنای  ح ای  و ماذنبی  ناای  واژ  و ایرا  رواج باعث ،قاجار عصر در

 در یبسایار  بیاانی  واحادنای  و اجارا  که بود ای گونه به تأ یر این. دش زمین ایرا  مردم روزان 
 ادبیاا   از بررگای  بیاش  که ای گونه به کرد؛ ایجاد کرد  تحصی  و عادی مردم روزان  زبا 

 آماد   مذنبی دینی فرنن  و قرآ  در که است اذکاری و  اعبار از برگرف ه مردم گر اری
   .است

 دعااایی، عبااارا  پرساای، احااوا  و سااالم در جملااه از م قاباا ، رواباا  در ایرانیااا 
 را ماذنبی  و  دینای  عباارا   از انباونی  ناا،  آ  جر و سوگندنا  نا، فحش نا، نررین

 اج مااعی،  پارورد  دیان  ترهمی بس ر طری  از عالو ب و نددبر می کار به طورمس قیم به
 را بیاانی  ساازوکارنای  ایجاد در اس راد  مورد غیرزبانی معالی و رف ارنا از بسیاری
  (.131: 1389 پور، موسی). کردند می ترسیر و درک

 
تبع آ  ن ایج م رتب بر  بازنمایی فرنن  مذنبی مردم و به این دست از م و  در بنابراین،
ای  کاارایی ویاژ    ماذنبی جامعا  ایارا  عصار قاجاار      ال و نمچنین روند تحاو این فرنن  

  .(27-11ق: 1324، ایمل  )منط  دارند.
 نناری  آ اار  شاناخت  بر عالو  آ  در که بود خواند جامع آنگا  ایرا  ننر تاریخ بررسی

 طبقاا   آ اار، آورنادۀ  پدید جواماع  و افراد اندیش  با گوناگو  ب وا  اینننر از ماند  یجا به
 رشا ه   آ ننرمنادا   و ننری رش   نر آداب و نا آ  معنوی و مادی اب ور و ننر ان  ننرنا،
 کاار  کاه  اسات  آماد   پدیاد  گوناگو  ینا  حوز  در مک وباتی ایرانی، فرنن  در. شد آشنا
 حاوز   نار  در ماادی  و نرساانی  ملکا  کسب در حِرَف صاحبا  و ننرمندا  راننمایی نا آ 

 ناایی  ادب ،صاناعا   و ننرناا  حِرَف، برخی در ایب ه. خوانند می «آداب» را نا م ن این. است

 و ظاانری  و ماادی،  و معنوی آداب منم ض یادب نای رسایه. نه برخی در واست  شد  نوش ه
 .  است حِرَف و ننرنا باطنی

 یا   آداب از اناد،  ایارا   تماد   و فرنن  مظانر ایرانی ننرنای نم  که آنجایی از
 رسااال ،  ایان  از ای نموناه . برد پی ندارد، مک وب که ننری آداب به توا  می ننر

 شد  آورد  بانم در  ادب با سنر ادب رساال ، این در. باشند می نا ایمش  آداب
  .(5 :138۶ قیومی،). است

 
 نسابت  می لاف،  طبقا  آموز ، نای شیو  دیدگانا، تا کنند می کم   رسای گونه این
 بارای  م او   ایان  از برخای . تدریافا  را ناا  ایان  مانناد  و ذننای  نای آرما  و معنویت با عم 

 اتراقاا   و ندا  شد نوش ه خا  صناع ی یا فن برای الزم ملکا  کسب در ننرورزا  راننمایی
 ناا  پیشاه  گذشا ه  در. نسا ند  ناا  پیشاه   ادب ناا  نامه ف و . گویند می «آداب» عموما  نیر نا بدا 
 صاوفیا   دست به صناعا  و نا پیشه راننمایی م و  از بسیاری داش ند، نسبت صوفت با چو 

)رسایه در اخ یاار   است دست این از برجس ه ای نمونه طانیس نام  ف و . آمد درمی نگار  به
 .(4۰9ق: 13  اواس  قرع، یوام

 مقابا   در آ  نویساندۀ  جاناب  از ایعملای  عکاس  نا، آ  مح وای و نا نامه آداب نیر گانی
 زعام  باه  کاه  اسات  مسالم . باود  خاود  عصار  ا رکنشاگ  اج مااعی  ناننجار نای کنش و رف ار
 و عارف  و دینای،  وق ا و ماورد  ناای   آ ایاد   و نا آرما  از ما دمر اف اد  دور نویس، آداب

بارای  . اسات  باود   نامه آداب نگار  در وی انگیرانندۀبر عصر، آ  جامع  بر حاکم سیاست
 و ک ابات  فرننا   و آداب در اسات  ک اابی  که ایکاتب ادب ک اب در دینوری ق یبه ابن مثا 
 در و دند می ارائه خویش عصر فرنن  از جامع تصویری مقدمه در ،بداند کاتب باید آنچه
 شااکایت نیکااویی بااازار کسااادی و دانشاامندا  یگمنااام و ادب از مااردم یرویگرداناا از آ 
 جسامی  جار  آدمیات  از که است نوش ه کسانی برای را خود ک اب د کهدار ا عاذ و کند می

 و پاردازد  مای  نراس  ادب آماوز   باه  ک ابات  فناو   تعلیم از قب  وی دیی  نمین به. »ندارند
 شااید . (7: 138۶ قیاومی، ) «کناد  مای  توصایه  را فروتنای  و بردبااری  دامنی، پاک مث  مسائلی
 و طبابات  آداب در ترتیاب  باه  که رملی «ایندیم ادب» یا رناوی «ایطبیب ادب» که گرت ب وا 
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 و ظاانری  و ماادی،  و معنوی آداب منم ض یادب نای رسایه. نه برخی در واست  شد  نوش ه
 .  است حِرَف و ننرنا باطنی

 یا   آداب از اناد،  ایارا   تماد   و فرنن  مظانر ایرانی ننرنای نم  که آنجایی از
 رسااال ،  ایان  از ای نموناه . برد پی ندارد، مک وب که ننری آداب به توا  می ننر

 شد  آورد  بانم در  ادب با سنر ادب رساال ، این در. باشند می نا ایمش  آداب
  .(5 :138۶ قیومی،). است

 
 نسابت  می لاف،  طبقا  آموز ، نای شیو  دیدگانا، تا کنند می کم   رسای گونه این
 بارای  م او   ایان  از برخای . تدریافا  را ناا  ایان  مانناد  و ذننای  نای آرما  و معنویت با عم 

 اتراقاا   و ندا  شد نوش ه خا  صناع ی یا فن برای الزم ملکا  کسب در ننرورزا  راننمایی
 ناا  پیشاه  گذشا ه  در. نسا ند  ناا  پیشاه   ادب ناا  نامه ف و . گویند می «آداب» عموما  نیر نا بدا 
 صاوفیا   دست به صناعا  و نا پیشه راننمایی م و  از بسیاری داش ند، نسبت صوفت با چو 

)رسایه در اخ یاار   است دست این از برجس ه ای نمونه طانیس نام  ف و . آمد درمی نگار  به
 .(4۰9ق: 13  اواس  قرع، یوام

 مقابا   در آ  نویساندۀ  جاناب  از ایعملای  عکاس  نا، آ  مح وای و نا نامه آداب نیر گانی
 زعام  باه  کاه  اسات  مسالم . باود  خاود  عصار  ا رکنشاگ  اج مااعی  ناننجار نای کنش و رف ار
 و عارف  و دینای،  وق ا و ماورد  ناای   آ ایاد   و نا آرما  از ما دمر اف اد  دور نویس، آداب

بارای  . اسات  باود   نامه آداب نگار  در وی انگیرانندۀبر عصر، آ  جامع  بر حاکم سیاست
 و ک ابات  فرننا   و آداب در اسات  ک اابی  که ایکاتب ادب ک اب در دینوری ق یبه ابن مثا 
 در و دند می ارائه خویش عصر فرنن  از جامع تصویری مقدمه در ،بداند کاتب باید آنچه
 شااکایت نیکااویی بااازار کسااادی و دانشاامندا  یگمنااام و ادب از مااردم یرویگرداناا از آ 
 جسامی  جار  آدمیات  از که است نوش ه کسانی برای را خود ک اب د کهدار ا عاذ و کند می

 و پاردازد  مای  نراس  ادب آماوز   باه  ک ابات  فناو   تعلیم از قب  وی دیی  نمین به. »ندارند
 شااید . (7: 138۶ قیاومی، ) «کناد  مای  توصایه  را فروتنای  و بردبااری  دامنی، پاک مث  مسائلی
 و طبابات  آداب در ترتیاب  باه  که رملی «ایندیم ادب» یا رناوی «ایطبیب ادب» که گرت ب وا 
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 زعام  باه  صاحی   تأدیاب  و تعلایم  یروم و زمانه  ایشر به واکنشی اند، شد  نوش ه شادخواری
آداب »ناای خطای    توا  به رسایلی مانند نسایه  در عصر قاجار می. ندا  بود نا آ  نویسندگا 

 اشار  داشت کاه عموماا    «ایرجا  معایب»وح ی « وافورنامه» ،«ایقمار آداب»، «اجالف و رندا 
 ،ماا  ینا نامه آداب که گرت توا  می ند.ا  خویش نوش ه شد نامساعد زمان  در تقاب  با اوضا 

 ماسات.  دیرینا   فرننا   ناای  گارایش  و ننجارناا  باورناا،  تبلاور  ،قاجاار  عصار  در ویاژ   هب
 ح ای  و ناا  پندناماه  اخاالق،  ناا،  اندرزناماه  مثا   تعلیمای  -یبدیأتا  م او   نما   و نا نامه آداب
. گرف ناد  پایش  در وی ناای  کانش  و ایرانای  انساا   به نسبت م راوتی رویکرد ، نا نامه وصیت
  وضاع  حراظ  برای تال  یا و نست آنچه با نماننگی یا مسل  نظم از پیروی نا آ  از برخی
 در و دناد کر ان یاب خود رویکرد عنوا  به را ذیرپنا تیطی اج ماعی نظم برقراری و موجود
 اج مااعی،  سااخ ارنای  و جواماع  از گیاری  فاصاله  باا  نیار  گرونای  1.زدناد  قلام  راسا ا  نما 

 باه  انرعاا   روی از و خاود  درو  و خاود باه   توجاه  را  از آ ، بار  مسال   سیاسای  و فرننگی
 معنویات  در او واقعای  ارز  که دادند می پند گونه این را انسا  ان آ . آوردند روی تصوف
 سااخ ه  خاویش  د  و ذنان  در را ا  ایاد   ای جامعاه  نیار  برخی 2.است  دنیا جامعه و از من ر 
 ترکیاب  از نیر گانی. کردند می دعو  آ  ساخ ن سوی به را جامعه تأدیب و پند با و بودند
 نما   که آوردند می پدید را یینا نامه آداب عرفانی، و خوانانه آرما  بینانه، واقع اینکردروی

 از نموناه  به ارین  شااید  .شد می تناقضاتی دچار حا  درعین اما ؛داشت خود در را فوق وجو 
 ان یااب  ن یجا   خاود  کاه  اسات  «پندنامه به فرزناد »گروسی در  اندرزنای و ندپ اخیر، گرو 

 نظر انسانی پیشرفت آفاق به نم و داشت نظر اج ما  واقعی نظم به نم که است تری آگانانه
 ینااارویکرد ،نااا نامااه آداب از تاار کلاای بررساای یاا  روی از و سااا  باادین. بااود افکنااد 

                                                           
؛ نسای   1۶828خان  مجلس به شمار    ق(، نسی  خطی ک اب128۶اسمعی  اس رآبادی ) ا ر محمد «ایغرایب تحره»ن . . 1

کاه   «اقبا  ناصری»خان  مجلس؛   فیروز، ک اب 138ق(، به شمارۀ 13از محمدحسین سیرجانی)قر   «ایم أدبین ادب»خطی 
خانا     در ک ااب  1/1213۰شاک  چااپ سانگی باا شامارۀ       ق آ  را به نگار  درآورد، به13ابن اسکندر در قر   افالطو 

از محمدابرانیم خلوتی که ندیم ناصرایدین شا  بود و صرفا  به قصاد توجیاه نظام     «آداب ناصری»مجلس موجود است؛ 
 موجود به رش   تحریر درآمد.

 «اینراو   ساراج »یاا   1۰۶89ق( نسای  خطای مرعشای قام باه شامارۀ       12۶4حمدعلی مردانای ) یارم «ایغافلین تنبیه»ث  م. 2
 و... . 5927ق( نسی  خطی مرعشی قم به شمار 13تویسرکانی )قر  

 وضاعیت  فهام  در و بنشاینیم  بررسای  باه  تاوانیم  می طوالنی ای دور  در را ایرانی اندیشمندا 
 آیناد   بارای  رانای  شاید تاریخ، در خود سنت و خود نقد با. بگیریم کم  آ  از امروزما 

 .کنیم پیدا
 باا پیوناد   در قاجاار  عصار  از ماناد   بااقی  ناای  نامه زندگی و نا سررنامه ارزیابی و سنجش

 ناا  آ  در کاه  ایارا   ماردم  منری و مثبت خلقیا  نمچنین و مردم مرۀروز زندگی و فرنن 
 آ  از ماناد   یجاا  باه  یناا  ناماه  آداب مح وای با قیا  طری  از ،گرف ه است قرار اشار  مورد
 و فاردی  ناای  کانش  باا  را ناا  ناماه  آداب مح اوای  پوشاانی  نم نیر جه ی از. است میسر عصر

 تبیاین  بارای  مهام  اسات  کاارکردی  این و کرد رد یا ا با  توا  می عصر آ  مردم اج ماعی
 نا. نامه آداب کم  به ایرا  مردم اج ماعی تاریخ
 

 (قاجار عصر بر تأکید با) ها نامه آداب ويژگی برخی. ۶
 شااید . ناد ا هنگرف  قرار بررسی و پژونش مورد گوناگو  زوایای از تاکنو  ما ینا نامه آداب

 را ماا  ناا  ضارور   ،ایب اه  .بگاوییم  سین نا آ  غنای و داشت بررگ تأیید، در که باشد جا به
 چشامی  ناا  آ  ناای  محدودیت بر ما  فرنن  کلی نای محدودیت تبع به که کند می ناگریر
 ضارور   یا   خاویش  بیشا ر  نرچاه  شاناخت  بارای را  ناا  آ  در  یا تحق و تأما  . یمبگشای

 گارینش  امکا  ضروریا ، برحسب شود می که است آگانانه تأم  نمین با. دانیمب فرننگی
 .کرد فرانم را آگانانه
 و تادریجی  تغییارا   ، ناا  نامه آداب ویژ  به ،ما تعلیمی -یبتأدی م و  نای ویژگی از یکی

 در ناا  آ  میاطباا   ح ی و نویسندگا  نگار  سب  قایب و مح وا، در که است بطئی ح ی
 اندیشا   از ملهام  ماا  یناا  ناماه  آداب از بیشای  کاه  است درست. پیوست وقو  به اعصار طی

 در جامعاه  و زنادگی  آرماانی  شارای   از نا انسا  برداشت ند،ا  آمد پدید شهری آرما  ایجاد
 ای تااناداز   را نا نامه آداب در تراو  نیر عام  نمین. نیست واست  نبود  یکسا  تاریخ طو 

 نویسای  ناماه  آداب وفاور باا   خا ، تارییی نای برنه و قرو  برخی در. دند می جلو  طبیعی
 .شاد  مای  نگاش ه بیش ر سیاسی نای اندرزنامه بعد به نجری پنج و چهار قر  از مثال  مواجهیم؛

 دویات  آداب باا  آشنایی یروم و قدر  گرف ن دست به و ایرا  به ترکا  ورود آ  دیی  شاید
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 وضاعیت  فهام  در و بنشاینیم  بررسای  باه  تاوانیم  می طوالنی ای دور  در را ایرانی اندیشمندا 
 آیناد   بارای  رانای  شاید تاریخ، در خود سنت و خود نقد با. بگیریم کم  آ  از امروزما 

 .کنیم پیدا
 باا پیوناد   در قاجاار  عصار  از ماناد   بااقی  ناای  نامه زندگی و نا سررنامه ارزیابی و سنجش

 ناا  آ  در کاه  ایارا   ماردم  منری و مثبت خلقیا  نمچنین و مردم مرۀروز زندگی و فرنن 
 آ  از ماناد   یجاا  باه  یناا  ناماه  آداب مح وای با قیا  طری  از ،گرف ه است قرار اشار  مورد
 و فاردی  ناای  کانش  باا  را ناا  ناماه  آداب مح اوای  پوشاانی  نم نیر جه ی از. است میسر عصر

 تبیاین  بارای  مهام  اسات  کاارکردی  این و کرد رد یا ا با  توا  می عصر آ  مردم اج ماعی
 نا. نامه آداب کم  به ایرا  مردم اج ماعی تاریخ
 

 (قاجار عصر بر تأکید با) ها نامه آداب ويژگی برخی. ۶
 شااید . ناد ا هنگرف  قرار بررسی و پژونش مورد گوناگو  زوایای از تاکنو  ما ینا نامه آداب

 را ماا  ناا  ضارور   ،ایب اه  .بگاوییم  سین نا آ  غنای و داشت بررگ تأیید، در که باشد جا به
 چشامی  ناا  آ  ناای  محدودیت بر ما  فرنن  کلی نای محدودیت تبع به که کند می ناگریر
 ضارور   یا   خاویش  بیشا ر  نرچاه  شاناخت  بارای را  ناا  آ  در  یا تحق و تأما  . یمبگشای

 گارینش  امکا  ضروریا ، برحسب شود می که است آگانانه تأم  نمین با. دانیمب فرننگی
 .کرد فرانم را آگانانه
 و تادریجی  تغییارا   ، ناا  نامه آداب ویژ  به ،ما تعلیمی -یبتأدی م و  نای ویژگی از یکی

 در ناا  آ  میاطباا   ح ی و نویسندگا  نگار  سب  قایب و مح وا، در که است بطئی ح ی
 اندیشا   از ملهام  ماا  یناا  ناماه  آداب از بیشای  کاه  است درست. پیوست وقو  به اعصار طی

 در جامعاه  و زنادگی  آرماانی  شارای   از نا انسا  برداشت ند،ا  آمد پدید شهری آرما  ایجاد
 ای تااناداز   را نا نامه آداب در تراو  نیر عام  نمین. نیست واست  نبود  یکسا  تاریخ طو 

 نویسای  ناماه  آداب وفاور باا   خا ، تارییی نای برنه و قرو  برخی در. دند می جلو  طبیعی
 .شاد  مای  نگاش ه بیش ر سیاسی نای اندرزنامه بعد به نجری پنج و چهار قر  از مثال  مواجهیم؛

 دویات  آداب باا  آشنایی یروم و قدر  گرف ن دست به و ایرا  به ترکا  ورود آ  دیی  شاید



92 / آداب نامه ها و جایگاه آن در تاریخ نگاری اجتماعی )با تأکید بر عصر قاجار(

 گوناه  ایان  نوشا ن  باه  ملارم  را ایرانای  خردورز دیوانیا  اج ما  بود که ادارۀ ح ی و دیوا  و
 .کرد می م و 

 گاویی،  سانجید   کاالم،  عرات  صاداقت،  دییا   به ما تأدیبی م و  و نا نامه آداب از برخی
 میاطباا   بار  غیرمسا قیم  نصایحت  و زیبانویسی پذیر، د  اشعار شیرین، حکایت کالم، نیکی
 را خوانناد   ری،اخو شراب ذکر در نامه قابو  صاحب صداقت مثا  برای. داش ند مؤ ر تأ یر

 «ایمهماوم  انیس» نایی مانند یا رسایهو  ،(۶7: 1352 عنصرایمعایی،) سازد می خویش مجذوب
 .در عصر قاجار ای ناشنا  نویسند  از «نامه به فرزند نصیحت» نمدانی و
 -تعلیمای  م او   بسایار  تعادد  ح ای  و تناو   و تکثر رغم به که ا سؤ این به جواب الجرم

 نک اه  ایان  در شااید  داشات،  برمای  قادم  بحرا  مسیر بر مداومطور به ایرا  جامع  چرا تأدیبی
 یعنای  ؛اسات  مسا قیم  مناصاحت  دیگارا   تعلیم و تأدیب شیوۀ بدترین عموما  که باشد مس  ر
 .گرف ند پیش در اندرزی م و اکثر  صاحبا  که کاری نما 

 کاه  شاناخ ی  باا  که دانست خود عصر شناسا  جامعه توا  می نوعی به را نویسا  نامه آداب
 فارد  اصاالح  در اندرز و پند طری  از تا نمودند تال  داش ند، خود زیست جها  و جامعه از
 رف اار  تصاحی   در -خاویش  منظار  از -صحی  آداب طرح با آنا . بکوشند خویش جامع  و

 در نیار  گاانی . کردند ایرا نقش انسانی و اج ماعی رواب  بهبود و جامعه اصالح و  اکنشگر
 و واقعیاا   باه  توجاه  بادو   یاا  و شادند  مای  اش با  دچار جامعه کمبودنای و نیازنا تشییص
 صارفا   که نگاش ند می اخالقی ای رسایه یا نامه آداب و بردند می قلم به دست جامعه اق ضائا 
 ایان  کنناد .  سارگرم  و آرا مجلاس  حکایااتی  مجموعاه  یاا  و باود  قدما نای نوش ه از میلصی
 ا ار  بای  یاا  کام  را گذشا گا   ناماه  آداب گذاریا ر زما ، و جامعه تحوال  که بود درحایی

 یاا  آوری و جماع  مشاروطه،  ناای  ساا   تا قاجار دورۀ آداب و اخالقی ک ب بیش ر. بود د کر
 و دوانای  طوسای،  نصایر  خواجه ایمل ، نظام خواجه مسکویه، ابن چو  رگانیرب  ارآ خالص 

 آداب ساین گرا ن و  » توا  به م ونی مانند   میثَ. در مَبودند کاشری و مجلسی چو  یکسان
عطاار برداشات   پندناماه   و نایم قای  حلیاه ایدین حسینی کاه بیشا ر از   ءسیدبها از« خورد  غذا

کاه   قماری  نجریر قر  سیرد  ای ناشنا  د نویسند  تأییف« اخالق رسایه در»و است کرد  
. اشاار  کارد   ،اخالق دوانای اسات   طوسی و نصیر خواجه ،مسکویه برگرف ه از آ ار ابن عموما 

رساایه آداب اکا  و   » یری مجهاو  و از ماؤ  «آداب بنادگی »نسیی مانند  توا  از می چنیننم
 .اناد  مرحوم نراقای مرحوم مجلسی و آ ار  ایم قین حلیهرونویسی از  نام برد که عموما  «اشرب

که در است گرف ه  راقما  این سطور قرار نا مورد از نسخ خطی عصر قاجار مورد بررسی د 
 .نس ند موارد دارای این خصوصیت بیش ر

 و مقاام  دارای ملا ،  صااحب  عاقا ،  باای،،  شایص  با بیش ر سین روی نا نامه آداب در
 آداب در قطاب  و ماراد  و پیار  باه  توجاه  مردسااالری،  پدرسااالری، . است زاد  شا  و شا پاد

 وضاع  حراظ  تقدیرگرایی، اج ماعی، نابرابری دوم، جنس به توجهی بی محوری، من صوفیه،
 یکساا   اندرز و پند خردی، بی به میایرا  کرد  م هم ، یاندیش مصلحت خردورزی موجود،

 در جامعاه  اقشاار  و افاراد  ترااو   باه  تاوجهی  بای  جامعاه،  جای به فرد به توجه گدا، و شا  به
)احاوا   . اسات  مشروطه نای سا  تا ما ینا نامه آداب مشکال  از دیگر مورد نا د  و تأدیب

 دییا   باه  شاا   ناصارایدین  سالطنت  پایاانی  ناای  ساا   در ،اماا . (497: ق12۶2 ، مردا  باا زناا  
 .شااد م نااو  نااا نامااه آداب میاطبااا  کشااورنا، دیگاار و ننااد عثمااانی، فرناا ، بااا تعااامال 
 توجاه  ماؤ ر  قشر ی  عنوا  به زنا  به شد؛ دگرگو  نا آ  نویسندگا  بر حاکم نای گر ما 
قارار   توجاه ماورد   کودکاا   مانناد  اقشااری  و شاد  ناا  ناماه  آداب وارد مادر   آداب گردید؛
 دررا  نامه خوبی نام  آداب گناباد، اف ادۀدور روس ای در گمنام صوفی که ای گونه به گرف ند؛
 .نویسد می نو دیدگانی با اطرا  تربیت
 از مدرنیسام،  و سانت  میاا   گرف ااری  در ای جامعاه  نار  گرات  بایاد  بنادی  جمع ی  در
 بایاد  کاه  آنچه و دارد خود و است موجود که آنچه میا  عاقالنه گرینش و آگانانه سنجش

 ای عرصه تمامی در ناصری عهد اواس  تا ما ینا نامه آداب. است ناگریر کند، اق با  غیر از
 باه  من های  ناای  ساا   در اماا  ؛ماندناد  وفادار پیشین نای سنت بر فرننگی و اج ماعی و فردی

 انساانی  ارادۀ حاکمیات  بار  مب نای  کاه  شاد  نوش ه یینا نامه آداب نا عرصه برخی در مشروطه
 از و دکار  پیادا  تعاارض  عماومی  فرنن  با ،نداشت ما فرنن  در ای سابقه چو  ،ایب ه 1د.بو

 .دش مواجه نایی میایرت با عمومی فرنن  سوی
                                                           

و ماواردی از ایان دسات     «اینساء عقاید»نای جدید،  ایصحه ، حرظ«ای علیم آداب»، «اینسوا  تعلیم»، «ایبنا  تربیت». مث   1
 .   «آداب مرد و مردانگی»، یا «ایرجا  معایب»نا نوش ند مث   نایی در ردّ آ  نامه که نمگی موجودند و ح ی برخی آداب
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رساایه آداب اکا  و   » یری مجهاو  و از ماؤ  «آداب بنادگی »نسیی مانند  توا  از می چنیننم
 .اناد  مرحوم نراقای مرحوم مجلسی و آ ار  ایم قین حلیهرونویسی از  نام برد که عموما  «اشرب

که در است گرف ه  راقما  این سطور قرار نا مورد از نسخ خطی عصر قاجار مورد بررسی د 
 .نس ند موارد دارای این خصوصیت بیش ر

 و مقاام  دارای ملا ،  صااحب  عاقا ،  باای،،  شایص  با بیش ر سین روی نا نامه آداب در
 آداب در قطاب  و ماراد  و پیار  باه  توجاه  مردسااالری،  پدرسااالری، . است زاد  شا  و شا پاد

 وضاع  حراظ  تقدیرگرایی، اج ماعی، نابرابری دوم، جنس به توجهی بی محوری، من صوفیه،
 یکساا   اندرز و پند خردی، بی به میایرا  کرد  م هم ، یاندیش مصلحت خردورزی موجود،

 در جامعاه  اقشاار  و افاراد  ترااو   باه  تاوجهی  بای  جامعاه،  جای به فرد به توجه گدا، و شا  به
)احاوا   . اسات  مشروطه نای سا  تا ما ینا نامه آداب مشکال  از دیگر مورد نا د  و تأدیب

 دییا   باه  شاا   ناصارایدین  سالطنت  پایاانی  ناای  ساا   در ،اماا . (497: ق12۶2 ، مردا  باا زناا  
 .شااد م نااو  نااا نامااه آداب میاطبااا  کشااورنا، دیگاار و ننااد عثمااانی، فرناا ، بااا تعااامال 
 توجاه  ماؤ ر  قشر ی  عنوا  به زنا  به شد؛ دگرگو  نا آ  نویسندگا  بر حاکم نای گر ما 
قارار   توجاه ماورد   کودکاا   مانناد  اقشااری  و شاد  ناا  ناماه  آداب وارد مادر   آداب گردید؛
 دررا  نامه خوبی نام  آداب گناباد، اف ادۀدور روس ای در گمنام صوفی که ای گونه به گرف ند؛
 .نویسد می نو دیدگانی با اطرا  تربیت
 از مدرنیسام،  و سانت  میاا   گرف ااری  در ای جامعاه  نار  گرات  بایاد  بنادی  جمع ی  در
 بایاد  کاه  آنچه و دارد خود و است موجود که آنچه میا  عاقالنه گرینش و آگانانه سنجش

 ای عرصه تمامی در ناصری عهد اواس  تا ما ینا نامه آداب. است ناگریر کند، اق با  غیر از
 باه  من های  ناای  ساا   در اماا  ؛ماندناد  وفادار پیشین نای سنت بر فرننگی و اج ماعی و فردی

 انساانی  ارادۀ حاکمیات  بار  مب نای  کاه  شاد  نوش ه یینا نامه آداب نا عرصه برخی در مشروطه
 از و دکار  پیادا  تعاارض  عماومی  فرنن  با ،نداشت ما فرنن  در ای سابقه چو  ،ایب ه 1د.بو

 .دش مواجه نایی میایرت با عمومی فرنن  سوی
                                                           

و ماواردی از ایان دسات     «اینساء عقاید»نای جدید،  ایصحه ، حرظ«ای علیم آداب»، «اینسوا  تعلیم»، «ایبنا  تربیت». مث   1
 .   «آداب مرد و مردانگی»، یا «ایرجا  معایب»نا نوش ند مث   نایی در ردّ آ  نامه که نمگی موجودند و ح ی برخی آداب
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 نتیجه. ۷
 جواناب  و اجارا  تماام  کاه  شود می میسر زمانی سرزمین این تاریخ از کاملی مجموع  تدوین
 و اقشاار  نما   نشایب  و فاراز  و فرننا   و تمد  تکام  و ظهور کیریت و معارف و فرنن 

 د کار  فارانم  با جر ندف بدین نی . شود شام  را ایرانی انسا  روزمرۀ زندگی اجرای نم 
 تااریخ  شاناخت  بارای  ویاژ   باه  نیسات؛  پذیر امکا  است، بایس ه را نیت این تحق  که موادی

 باه  بایاد  تنهاا  ناه  ایرانای،  انسا  زندگی جوانب تمام به توجه و ترند نردی  ما به که اعصاری
 ح اای و تاارین پاارارز  شاااید بلکااه د،کاار مراجعااه ساان ی منااابع و رساامی تااواریخ و اسااناد
 تعلیمی، تأدیبی، ادبی، م و  خال  از بار  این در را تارییی نای داد  و مواد ترین اع ماد قاب 
 ویاژ   به ،تعلیمی -تأدیبی م و  .آورد دست به باید شعرا دواوین ح ی و اخالقی و فقهی منابع
 اسات  تاارییی  می لف نای دور  طی در ای جامعه نر خردمندا  تال  حاص  نا، نامه آداب

 یاا  آرماانی،  جامعا   و فارد  سااخ ن  نادف  باا  و زماناه  نای ضرور  و مق ضیا  براسا  که
 نگااار  بااه نااا ارز  و ننجارنااا رعایاات منظااور بااه جامعااه افااراد تأدیااب و د کاار  باامنط
 پندنامااه، ناماا ، اناادرز م راااو  اسااامی بااا می لااف ادوار در م ااو  گونااه ایاان .آینااد ماای در

 و جوینادگا   راننماای  و  شاد   شاناخ ه  دیگر اسامی ح ی و اخالق ،نامه آداب ، نامه نصیحت
 ند.ا  بود طایبا 

 و تااریخ  طاو   در ماا  ماردم  ترکارا   و ننجارناا  ناا،  ارز  باورناا،  تبلور ،نا نامه آداب
 مقدار به گذش ه در ما مردم پنداشت ح ی و کردار رف ار، نجاکهازآ. ماست کهنسا  فرنن 
 اسات  رانای  چراغ نا آ  در تدبر و تأم  و شناخت است، بود  م و  گونه این از م أ ر زیادی
 قاجاار  عهاد  ویژ  ، بهگذش ه ادوار در جامعه مردما  نای کنش از مهمی بیش شناخت برای
 و فرننا   تادوام  در ماا  اماروز  زنادگی  و ماسات  اماروزی  کانش  ح ی و فرنن  عقب  که

 .جهانی جامع  جدید تحوال  و اق ضائا  برحسب تغییراتی با اما ؛است دور  آ  اج ما 
 گرینای  جاای  دنباا   باه  جامعاه  سالبی  وجو  شناخت با نا نامه آداب نویسندگا  ازآنجاکه

 در تغییر برای شوند می محرکی ترکر و انگیر  ،نس ند مؤ رتری و به ر ایجابی وجو  با نا آ 
 نرچناد  رو ازایان . جامعاه  و فارد  در تغییارا   یاا  اصاالحا   ایجااد  باایطبع  و افراد یکنشگر
 شامار  باه  اخالقای  بعضاا   و ادبای  م او   زمارۀ  در تاأدیبی  -تعلیمای  م او   سایر و نا نامه آداب

 زوایاای  د کار  روشان  و اج مااعی  نگااری  تاریخ در نس ند یبدیل بی منابع واقعدر  آیند، می
 توجاه  ارز  ماا  رسامی  و سان ی  نگاری تاریخ در که نا آ  مرۀروز زندگی جرئی و تاری 
 بار  ناا  آ  بنیااد  نرچناد  ؛شاود  نمای  دیاد   رسامی  تواریخ در نا آ  از ردّی الجرم و دنداش ن
 ایگاویی  زنادگی،  ا  ایاد   ناای  آرما  ارائ  دیی  به است، شد  نهاد  تربی ی امینضم و اخالق
 .بودند عصری نر افراد کنش برای

 ناا  نامه آداب میا  از ای خانه مک ب م و  از بسیاری قاجار عصر در که است م أتدرخور 
 اخاالق  چاو   یناای  ک اب مثا  برای .شدند می داد  تعلیم و ان یاب تأدیبی -تعلیمی م و  و

 پندناماه  یقماا ،  پناد  صد ایوجیر، ادب شلریه، و ایریه محسنی، اخالق جالیی، اخالق ناصری،
 بار  کاه   دادناد  می تشکی  را دور  این نای خانه مک ب درسی م و  دیگر، مورد ان د  و عطار
 .بودند آ  حرظ به مجبور ما اطرا  اسا  این

 کاه  دشاو  مای  آشاکارتر  آنجاا   از اج ماعی نگاری تاریخ در نا نامه آداب انمیت و ارز 
 اوضاا   رگتوصایر  صارفا   کاه  ناا  ناماه  زنادگی  و ناا  ساررنامه  ح ای  ،رسامی  تواریخ برخالف
 ناا  ناماه  آداب مح اوای  باا  زمیناه  ایان  در و بودند نا گرو  و اقشار برخی فرننگی و اج ماعی
 و اقشاار  و جامعاه  فرننگای  و اج مااعی  تحاوال   چگونگی و چرایی بیانگر دارند، مشابهت

 باه  بارد   پای  بارای  پاس  .نسا ند  م رااو   نای دور  یا دور  ی  در  آ می لف نای گرو 
 ایان  شاناخت  باا  ماا . نس یم م و  بدین رجو  از ناچار اج ماعی، و فرننگی تحوال  چرایی
 شاناخت  و خاا   عما   انجاام  باه  کنشاگر  وادارنادۀ  ذننای  ترکار  شناخت آ  تبع به و م و 
 ابعااد  از) شاناخت  این با و بشناسیم را عصرتارییی نر یکنشگر توانیم می دور ، نر  آ اید 

 طای  را جامعاه  تماد   و فرننا   تحاو   روناد  ،(آ  محارک  ترکار  و مردم روزمرۀ زندگی
 ناای  داد  اسا یراج  و ناا  ناماه  آداب در تغییار  روناد  خاال   از. یمکنا  بررسای  خا  ای دور 

 اماری . رسایم  می جامعه از تری کام  آگانی به تاریخ منابع سایر مواد با آ  قیا  و تارییی
 از دسا ه  ایان  خطای  ناای  نسایه  کشید  بیرو  با است الزم و است ماند  مغرو  تاکنو  که

 . رسانیم مدد ما  سرزمین اج ماعی و فرننگی تاریخ شد  روشن به م و ،
 جامعاه  فرودسات  اقشار اج ماعی تاریخ کنندۀبازگو و زما  آیین  نا نامه آداب آنجاکه  از
 ضاعف  نقاط شناخت برای نا نامه آداب زوایای بررسی و تأم  ،نس ند نویس نامه آداب عصر
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 زوایاای  د کار  روشان  و اج مااعی  نگااری  تاریخ در نس ند یبدیل بی منابع واقعدر  آیند، می
 توجاه  ارز  ماا  رسامی  و سان ی  نگاری تاریخ در که نا آ  مرۀروز زندگی جرئی و تاری 
 بار  ناا  آ  بنیااد  نرچناد  ؛شاود  نمای  دیاد   رسامی  تواریخ در نا آ  از ردّی الجرم و دنداش ن
 ایگاویی  زنادگی،  ا  ایاد   ناای  آرما  ارائ  دیی  به است، شد  نهاد  تربی ی امینضم و اخالق
 .بودند عصری نر افراد کنش برای

 ناا  نامه آداب میا  از ای خانه مک ب م و  از بسیاری قاجار عصر در که است م أتدرخور 
 اخاالق  چاو   یناای  ک اب مثا  برای .شدند می داد  تعلیم و ان یاب تأدیبی -تعلیمی م و  و

 پندناماه  یقماا ،  پناد  صد ایوجیر، ادب شلریه، و ایریه محسنی، اخالق جالیی، اخالق ناصری،
 بار  کاه   دادناد  می تشکی  را دور  این نای خانه مک ب درسی م و  دیگر، مورد ان د  و عطار
 .بودند آ  حرظ به مجبور ما اطرا  اسا  این

 کاه  دشاو  مای  آشاکارتر  آنجاا   از اج ماعی نگاری تاریخ در نا نامه آداب انمیت و ارز 
 اوضاا   رگتوصایر  صارفا   کاه  ناا  ناماه  زنادگی  و ناا  ساررنامه  ح ای  ،رسامی  تواریخ برخالف
 ناا  ناماه  آداب مح اوای  باا  زمیناه  ایان  در و بودند نا گرو  و اقشار برخی فرننگی و اج ماعی
 و اقشاار  و جامعاه  فرننگای  و اج مااعی  تحاوال   چگونگی و چرایی بیانگر دارند، مشابهت

 باه  بارد   پای  بارای  پاس  .نسا ند  م رااو   نای دور  یا دور  ی  در  آ می لف نای گرو 
 ایان  شاناخت  باا  ماا . نس یم م و  بدین رجو  از ناچار اج ماعی، و فرننگی تحوال  چرایی
 شاناخت  و خاا   عما   انجاام  باه  کنشاگر  وادارنادۀ  ذننای  ترکار  شناخت آ  تبع به و م و 
 ابعااد  از) شاناخت  این با و بشناسیم را عصرتارییی نر یکنشگر توانیم می دور ، نر  آ اید 

 طای  را جامعاه  تماد   و فرننا   تحاو   روناد  ،(آ  محارک  ترکار  و مردم روزمرۀ زندگی
 ناای  داد  اسا یراج  و ناا  ناماه  آداب در تغییار  روناد  خاال   از. یمکنا  بررسای  خا  ای دور 

 اماری . رسایم  می جامعه از تری کام  آگانی به تاریخ منابع سایر مواد با آ  قیا  و تارییی
 از دسا ه  ایان  خطای  ناای  نسایه  کشید  بیرو  با است الزم و است ماند  مغرو  تاکنو  که

 . رسانیم مدد ما  سرزمین اج ماعی و فرننگی تاریخ شد  روشن به م و ،
 جامعاه  فرودسات  اقشار اج ماعی تاریخ کنندۀبازگو و زما  آیین  نا نامه آداب آنجاکه  از
 ضاعف  نقاط شناخت برای نا نامه آداب زوایای بررسی و تأم  ،نس ند نویس نامه آداب عصر
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 قاو   نقااط  شناساایی  انادازۀ  باه  نامه آداب نای محدودیت شناخت. است الزم نا آ  قو  و
 ناا  ناماه  آداب در آگاناناه  تأما   زیرا ؛است مؤ ر ما گذش   اج ماعی نگاری تاریخ در ،نا آ 

 .دشو مینا  آ  سطور میا  از تارییی نای داد  آگانان  گرینش باعث
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 اسالمی. ارشادفرنن  و  وزار  ان شارا 

 ،1چ ناورانی.  مرتضای  ترجما   .نگااری  تاريخ و آموزی تاريخ .(1389)برنارد  بابلین .
 اسالم. تاریخ پژونشکدۀ تهرا :

 ،فارساانی،  ترابای  ساهیال  ترجما  . «آیناد   و گذشا ه  جدیاد،  تااریخ (. » 138۶) پی ر برک 
 .17-15صص. 117-11۶ . جغرافیا تاريخ و ماه کتاب

 ایادین  افض  نگا  در داری مل  قاعدۀ و نا ایملوک آداب» .(1388) پروین آذر، ترکمنی 
 .51-15. صص71.  فرهن  فصلنامۀ «.کرمانی

  48-41. صص4.  حافظ «.ایرانی نویسی اندرزنامه(. »1383) ناصر نمایو ، تکمی. 

 ،سانگی خاا . مرکار    نسای  . قام: «آداب و معاشر  اطباء»ق(. 1313محمدعلی ) توتیا  
 .23شمار  نسیه  میراا ذخایر اسالمی.
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 ،عصار  در ادبای  نثار  اناوا   دگردیسی مبنای ان قادی، رویکرد(. »139۰) فران  جهانگرد 
 .8۶-۶1صص. 15  .4  .ادبی نقد فصلنامۀ«. قاجار

 شامار    خانا  مجلاس.   . تهرا : نسای  خطای ک ااب   «ایریه و شلریه»ق(. 1313) حافظ عمر
 .9949نسیه 

 ،دانشاگاه  ادبیاات  دانشاکد   مجلاۀ  «.اخالقای  ناای  ارز » .(1377حسان )  حسینی 
 .14۰-124صص. تهران

  شامار    خانا  مجلاس.   . تهرا : نسی  خطای ک ااب  «ایمؤمن تحره»ق(. 1291مؤمن )حکیم
 .15/۶271نسیه 

    نشاار دف ار  :تهارا  . 1۰. چاساال   در تعهااد و ادبیاات  .(1378)حکیمای، محمدرضاا 
 فرنن  اسالمی.

 « شمار   مجلس. خان  خطی ک اب نام. تهرا :  نسی  ق(. بی1245) «خضاب و سر تراشید
 .14۰98نسیه 

 خان  مجلس. . تهرا : نسی  خطی ک اب«آداب ناصری»ق(. 13۰۰) خلوتی، محمد ابرانیم 
 .1۰71۶شمار  نسیه 

 و  علمای  :تهارا  . 1. چدارک نربر  ان مام به .نامه سیاست (.1372) ایمل  نظام خواجه
 .فرننگی

 ،تهرا . دانشگا  ان شارا  تهرا : .2. چ1ج .نامه لغت .(1377)اکبر  علی دنیدا 

 نسی  چااپ سانگی میصاو .    «آداب معاشر  نسوا »(. 1317) آبادی، صدیقه دویت .
 مطبع خودکار.مجلس.  خان  تهرا : ک اب

 قاجاار  اياران  ای خانه مکتب ادبیات .(1391) صایدی  محبوبه و حسن ،ذوایرقاری. 
 .آورا  رشد :تهرا  .1. چ1ج

 « خطاای  . نساای تهاارا  نااام. ق(. باای13)اواساا  قاار   «رناادا  اوصاااف اجااالف و رسااای
 .3184شمار  نسیه  مرکری دانشگا  تهرا . خان  ک اب

 «شامار    .خان  ملا   خطی ک اب نام. نسی  (. بیق13اواس  قر  ) «یوامع رسایه در اخ یار
 .32/492نسیه 

 «شامار    مجلاس.  خان  خطی ک اب نسی  نام. ق(. بی12۰۶) «ه در بیا  حکمت عملیرسای
 .2/13۰۶نسیه 

   خانا  ملا .   . تهارا : نسای  خطای ک ااب    «ایبنا  تربیت»ق(. 1321)رضا م رجم ایسلطا 
 .13737 – ۶243شمار  نسیه 

 امیرکبیر :تهرا  .3. چترازو در تاريخ .(137۰) عبدایحسین کوب، زرین. 

 _______ (1375). ایهدی :تهرا . 1چ .ايران ادبی گذشتۀ از. 

 _______ (1383) .امیرکبیر :تهرا . 1۰چ .اسال  از بعد ايران تاريخ. 

 ،4۶-45  .12  .اساال   تااريخ  فصالنامۀ  .«اج مااعی  تاریخ(. »139۰) حسن زندیه. 
 .182-1۶1صص

 نسای  چااپ سانگی میصاو . تهارا :      «دسا ور زنادگانی  »ق(. 1323) سعاد ، احمد .
 .11/1۰۰۶4شمار  نسیه  خان  مجلس. ک اب

 ،تهارا  . 3ان مام محمادعلی فروغای. چ   . بهگلستان .(1385) عبداهلل ایدین مصل   سعدی :
 بهراد.  ان شارا 

 نسی  خطی مدرسا   1. ج«باغ ارم در آداب عجم»ق(. 1331) سعیدی قمی، محمدحسین .
 .۶۰1شمار  نسیه  مروی. تهرا :

 تهارا :  «ایم اأدبین  ادب»ق(. 13ناای قار     )آخرین ساا   حسینسیرجانی کرمانی، محمد .
 فیروز. 138شمار  نسیه  خان  مجلس. نسی  خطی ک اب

 اخالقای  یاا  سیاسای  ای رساایه  ایملاوک،  نصایحه (. »1382) مساعود  آباادی،  علی صادقی.» 
 .38   .اجتماعی علو  ماه کتاب

 تهارا   .1. چ1ج .تشیع ایمعارف دایر  .(13۶9) )سرپرست( احمد سیدجوادی، حاج صدر :
                             ش . فرننگی و خیریه بنیاد

 ،نا : بیتهرا  .5. چ1ج .ايران ادبیات تاريخایف(. 1357) اهلل ذبی  صرا. 
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 «شامار    .خان  ملا   خطی ک اب نام. نسی  (. بیق13اواس  قر  ) «یوامع رسایه در اخ یار
 .32/492نسیه 

 «شامار    مجلاس.  خان  خطی ک اب نسی  نام. ق(. بی12۰۶) «ه در بیا  حکمت عملیرسای
 .2/13۰۶نسیه 

   خانا  ملا .   . تهارا : نسای  خطای ک ااب    «ایبنا  تربیت»ق(. 1321)رضا م رجم ایسلطا 
 .13737 – ۶243شمار  نسیه 

 امیرکبیر :تهرا  .3. چترازو در تاريخ .(137۰) عبدایحسین کوب، زرین. 

 _______ (1375). ایهدی :تهرا . 1چ .ايران ادبی گذشتۀ از. 

 _______ (1383) .امیرکبیر :تهرا . 1۰چ .اسال  از بعد ايران تاريخ. 

 ،4۶-45  .12  .اساال   تااريخ  فصالنامۀ  .«اج مااعی  تاریخ(. »139۰) حسن زندیه. 
 .182-1۶1صص

 نسای  چااپ سانگی میصاو . تهارا :      «دسا ور زنادگانی  »ق(. 1323) سعاد ، احمد .
 .11/1۰۰۶4شمار  نسیه  خان  مجلس. ک اب

 ،تهارا  . 3ان مام محمادعلی فروغای. چ   . بهگلستان .(1385) عبداهلل ایدین مصل   سعدی :
 بهراد.  ان شارا 

 نسی  خطی مدرسا   1. ج«باغ ارم در آداب عجم»ق(. 1331) سعیدی قمی، محمدحسین .
 .۶۰1شمار  نسیه  مروی. تهرا :

 تهارا :  «ایم اأدبین  ادب»ق(. 13ناای قار     )آخرین ساا   حسینسیرجانی کرمانی، محمد .
 فیروز. 138شمار  نسیه  خان  مجلس. نسی  خطی ک اب

 اخالقای  یاا  سیاسای  ای رساایه  ایملاوک،  نصایحه (. »1382) مساعود  آباادی،  علی صادقی.» 
 .38   .اجتماعی علو  ماه کتاب

 تهارا   .1. چ1ج .تشیع ایمعارف دایر  .(13۶9) )سرپرست( احمد سیدجوادی، حاج صدر :
                             ش . فرننگی و خیریه بنیاد

 ،نا : بیتهرا  .5. چ1ج .ايران ادبیات تاريخایف(. 1357) اهلل ذبی  صرا. 
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 _______ (1357ب.) تهرا  . تهرا : دانشگا ۶. چدانش گنج. 

 _______ (13۶8« .)4۰5-383. صص3.  7.  ايران فصلنامۀ«. اندرز. 

 نسی  چاپ سنگی میصو . تهارا :  «تعلیما  مدینه»ق(. 1329ایدین ) طباطبایی، ضیاء .
 .12/2777شمار  نسیه  خان  مجلس. ک اب

 ،احماد  ترجما   .المعنییاه  للخزائناه  الدينیاه  االدب. (1387) حسان  بن فض  طبرسی 
 .زائر نشر . قم: عابدی

 ،فارسااای پنااادنای و تعلیمااای ادبیاااا  در ییکساااونگر. »(1391) منیاااژ  عبااادایلهی.» 
 .11۰-87. صص13.  4  .تعلیمی ادبیات نامۀ پژوهش

 ،یوساری  حسین غالم تصحی   .نامه قابوس .(1353) راسکند بن کیکاوو  عنصرایمعایی .
 .ک اب ونشر ترجمه بنگا  :تهرا  .1چ

 ،ناماۀ   پاژوهش  «.اخاالق  از آداب ترکیا   رویکردناای  نقاد . »(1389) اصغر فرنادی
 .32-9صص .1.  3.  اخالق

 شمار   خان  مل . . تهرا : نسی  خطی ک اب«آداب علیه»ق(. 1223) قروینی، محمدعلی
 .1۶2نسیه 

 ،12-4. صص1۰  .هنر گلستان  «.صناعا  آداب» .(138۶) مهرداد قیومی. 

 ،جغرافیاا  و تااريخ  مااه  کتااب  «.شاما  و فرننگای  تااریخ » .(1389) آن ونیو کازرال، 
  .27-18. صص143 

 محمادجعرر  ان ماام  باه . ساالاانی  نامۀ فتوت .(1388) موالناحساین  سبرواری، کاشری 
 ن شارا  بنیاد فرنن  ایرا .ا. 1چ محجوب.

  تهارا   ریااحی.  محمدامین ترجم  .تاريخ کلی مفهو (. 1385) جی آر. وود، کایین :
 .اخ را 

 فرنن  در مرهوم دربارۀ تأمالتی: اخالق اندرز، ادب،» .(1387) احمد حکاک، کریمی 
  .۶5۶-۶37. صص7.  نامه ايران «.ایرا 

 ایملااوک ساایر تااا ساسااانی اناادرزنای از مناار  تاادبیر» .(1387) محمااد زنجااانی، کریماای 
 .137-13۰. صص258و  257  .اقتصادی -سیاسی ااالعات فصلنامۀ «.اسالمی

 ( 12۶4گواری، محمدباقر .)شیصی  خان  . اراک: نسی  خطی ک ابآداب و اخالقق
 .244شمار  نسیه   .ابرانیم دنگا

 ،1چ .ضامیر  روشان  مهادی  ترجما   .ايرانی آداب و معتقدات (.1391) ناانری  ماسه .
 .یارا  :تهرا 

  ( 1271محمد امین قاجاار .)خانا  مجلاس.   . تهارا : نسای  خطای ک ااب    «ایقماار  آداب»ق 
 .1/13555شمار  نسیه 

 خانا  مجلاس.   ا : نسای  خطای ک ااب   تهار  .«ای رویج آداب»ق(. 1313باقر قروینی )محمد 
 ایرا .15192شمار  نسیه 

 1چ .اساال   از پایش  اياران  در اخالق و ادب (.1352) محماد  مالیری، محمدی .
 .ننر و فرنن  وزار  :تهرا 

 ، دیگااری بااا خااود آرمااانی وضااعیت آرمااانی، جهااا (. »1379) محماادرفیع محماادیا.» 
 .311-291. صص1۶  .ارغنون

 1. چاو هاای  انديشاه  و الادي   سایدجما  (. 1355) مرتضای  چهااردنی،  مدرسی. 
 .پرس و نای ک اب :تهرا 

 خارد  جاویادا   اندرزناما   در ایرانیاا   آرماانی  حکمرانای (. »1385) رحماا   ،فار  مش اق.» 
  .98-85. صص۶.  فارسی ادبیات و زبان پژوهشی فصلنامۀ

 شریری.  احمدحسین نگار  و تحقی . اخالق فلسفۀ. (1381) محمدتقی یردی، مصباح
 . ایمل نشر بین و چاپ. تهرا : 1چ

 ،قم: صدرا.9. چزمان و مقتضیات اسال  .(1373)مرتضی  مطهری . 

 _______ (1385ایف) .قم: صدرا.۶. چ2. جاسالمی با علو  آشنايی . 

 _______  (1385ب). صدرا :تهرا . 2چ .2ج .ها حکمت و اندرزها. 
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 ایملااوک ساایر تااا ساسااانی اناادرزنای از مناار  تاادبیر» .(1387) محمااد زنجااانی، کریماای 
 .137-13۰. صص258و  257  .اقتصادی -سیاسی ااالعات فصلنامۀ «.اسالمی

 ( 12۶4گواری، محمدباقر .)شیصی  خان  . اراک: نسی  خطی ک ابآداب و اخالقق
 .244شمار  نسیه   .ابرانیم دنگا

 ،1چ .ضامیر  روشان  مهادی  ترجما   .ايرانی آداب و معتقدات (.1391) ناانری  ماسه .
 .یارا  :تهرا 

  ( 1271محمد امین قاجاار .)خانا  مجلاس.   . تهارا : نسای  خطای ک ااب    «ایقماار  آداب»ق 
 .1/13555شمار  نسیه 

 خانا  مجلاس.   ا : نسای  خطای ک ااب   تهار  .«ای رویج آداب»ق(. 1313باقر قروینی )محمد 
 ایرا .15192شمار  نسیه 

 1چ .اساال   از پایش  اياران  در اخالق و ادب (.1352) محماد  مالیری، محمدی .
 .ننر و فرنن  وزار  :تهرا 

 ، دیگااری بااا خااود آرمااانی وضااعیت آرمااانی، جهااا (. »1379) محماادرفیع محماادیا.» 
 .311-291. صص1۶  .ارغنون

 1. چاو هاای  انديشاه  و الادي   سایدجما  (. 1355) مرتضای  چهااردنی،  مدرسی. 
 .پرس و نای ک اب :تهرا 

 خارد  جاویادا   اندرزناما   در ایرانیاا   آرماانی  حکمرانای (. »1385) رحماا   ،فار  مش اق.» 
  .98-85. صص۶.  فارسی ادبیات و زبان پژوهشی فصلنامۀ

 شریری.  احمدحسین نگار  و تحقی . اخالق فلسفۀ. (1381) محمدتقی یردی، مصباح
 . ایمل نشر بین و چاپ. تهرا : 1چ

 ،قم: صدرا.9. چزمان و مقتضیات اسال  .(1373)مرتضی  مطهری . 

 _______ (1385ایف) .قم: صدرا.۶. چ2. جاسالمی با علو  آشنايی . 

 _______  (1385ب). صدرا :تهرا . 2چ .2ج .ها حکمت و اندرزها. 
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 تهرا : نسی  خطی  .«ایمهموم انیس»ق(. 14محمدعلی )اوای  قر   دانی، شیخمعصومی نم
 .15834ه شمار  نسی مجلس. خان  ک اب

 ،کبیر.امیر :تهرا  .22. چفارسی فرهن  .(1384) محمد معین 

  نسای  چااپ سانگی میصاو . تهارا :      «ایلساا   مر اح»ق(. 1324ل ، حسن )ایم منط .
 .782319شمار  نسیه خان  ملی.  ک اب

 در ایارا   ماردم  روزان  شناسی نشانه و زبا  در دینی فرنن » .(1389) ابرانیم پور، موسی 
 .1۰7-84صص. 11.  ۶  .اسالمی تمدن تاريخ فصلنامۀ «.قاجار -صرویدورۀ 

 تهارا : نسای    «ای در قواعد تعلیم و تربیات  نامه تربیت»ق(. 1293خا  کاشانی ) میرزاتقی .
 .78117۰شمار  نسیه  .ملی خان  خطی ک اب

 ،دارایک اب. مطبع : تهرا  چاپ سنگی. .السعاده معراج(. تا بی) احمد نراقی  

 1چ .میناوی  مج بای  تصاحی    .دمناه  و کلیله(. 1352) بن محمد نصراهلل منشی، نصراهلل .
 .تهرا  دانشگا ان شارا   :تهرا 

 «شامار  نسایه    خان  مجلاس.  نسی  خطی ک اب  نام. ق(. بی12۶2) «نامه به فرزند نصیحت
2 /242. 

 قم ایمعارف دایر  مؤسس : قم. 1ج. فقه فرهن (. 139۰) محمود شانرودی، ناشمی. 

 ،چشمه. . تهرا :1چ. ايران مرد  میانه فرهن  .(1378) صادق ندایت 

 ، حسین غالم ترجم  «.وارینگ و  دیدگا  از نگاری تاریخ. »(138۶) نیوز مارنی وارینگ و 
   .2۰9-197. صص2.  4.  پژوهش آيینۀ در تاريخفصلنامۀ  .نوعی

  شایراز  مردم فرننگی و اج ماعی اوضا  از سعدی گرار » .(1392) حمید پرست، یردا 
. 292.  27.  اقتصاادی  -سیاسای  ااالعاات  فصالنامۀ  .«نجاری  نرا م  سدۀ در

   .1۰7-84صص

 سیاسای  علو  فصلنامۀ .«نویسی نامه سیاست م دویوژی(. »1383) مرتضی راد، یوسری .
 .134-123صص .28 

 
 
 
 
 
 شِخصوص آموز گران در بازتاب تعامالت فکری اندیشه

 مبتنی بر سه نشریۀ پهلوی اول زنان در دورۀ
اطالعات و شفق سرخ عالم نسوان،

 
1زهرا حامدی

 
 21/9/93تاریخ دریافت: 
 16/3/94تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

گررا  دور  پلوروی    فکری اندیشه پژوهش حاضر به بررسی تعامالت
شرق    ،خصوص آموزش زنا  براساس سه نشریۀ عالم نسروا   اول در

براسرراس روش کرره . ایررپ پررژوهش  پررردازد مرریاطالعررات  سرررو و
گرویی بره ایرپ     اسرخ صدد پدر ،است های تاریخی انجام شده پژوهش

در پلوروی اول   هرای فکرری نخانرا  دور     پرسش است کره ارالش  
ثیری برر    در جراید آ  عصر اه تر  وانعکاس آماحث زنا  اه بوده 
گذاشرته   هرا  آ اجتمراعی   های فرهننی و فعالیت وضعیت آموزشی و

 .است
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