
 

آموزشی و  ،ژان ژاك روسو از منظر ادبی امیلاثر طالبوف تبریزي و  احمد کتاب یبررسی تطبیق

 امیلاز  احمد کتابثیرپذیري أمیزان ت
 

 صدیقه مالیی
 دانشگاه پیام نورقزوین -دانشجوي کارشناسی

 شادآرامدکتر علیرضا 
 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان -استادیار

 چکیده
انـد.  در این پژوهش کتاب احمد عبدالرحیم طالبوف تبریزي با  امیل ژاك روسو از دو منظر ادبی و آموزشی بررسی شده

بت هشتم کتاب هدف از این پژوهش، مشخص کردن میزان تأثیرپذیري کتاب احمد از امیل (بنا بر اظهار طالبوف در صح
-احمد) است. ضمن بررسی ساختار ادبی، با مواجه شدن محتوا و کاربرد آموزشی هر دو، ناگزیر با ورود به حـوزه روان 

هاي آشکاري در طرز تفکر و دیدگاه آموزشی آنها مشاهده شد. در این مرحله الگوهاي طراحـی  شناسی پرورشی، تفاوت
دسـت آمـده نشـان داد الگـوبرداري کتـاب احمـد از امیـل یـک          ن شواهد بهآموزشی هر دو کتاب بررسی شدند. در پایا

گرایی از رساله آموزشـی و    الگوبرداري غیرمستقیم است، و این کتاب را به عنوان یک مجموعه داستان علمی با صبغه ملی
آموزشی اسـت، طـالبوف در   توان گفت اگر روسو در امیل طراح یک الگوي  کند. در یک جمله میتربیتی امیل متمایز می

 کننده کتابی درسی با محتوایی متفاوت از زمان خود است. کتاب احمد تدوین
 : کتاب احمد، امیل، طالبوف تبریزي، ژان ژاك روسو، الگوي آموزشواژگان کلیدي

 
 مقدمه

انـد و چـه    یـت شـده  انـد و بـه چـه روشـهایی ترب     حال کودکان ما از چه نوع آموزشی برخوردار بـوده  این مساله که تا به
اند، از عوامل زیربنایی ساخت جوامع تاکنون بوده و از این بـه بعـد نیـز خواهـد بـود.        هایی در این امر موثربوده   شاخصه

 هاي دینی پس از اسالم این مهم را  برعهده گرفته است.   ادبیات ایران با استفاده از آموزه
نصـاب الصـبیان، قابوسـنامه، جـامع عباسـی، ترسـل و       هایی چون  که پیش از تدوین کتب صرفاً آموزشی، کتاب چنان

) و این احاطه ادبی درآموزش حتـی  42:1384محمدي،اند ( ها بوده خانه از مواد آموزشی پرسابقه مکتب گلستان و بوستان
ي  با ریختن مایه اي درتاریخ ادبیات کودکان دارد، که ازدیدگاه نوگرایی جایگاه ویژه سفینه طالبییا  احمددر کتاب پیشرو 

 کند. گري می علوم درقالب داستان، جلوه
از جمله ٌ مکتوبات در زمرة  -ایرانی مقیم قفقاز -نوشته ٌعبدالرحیم طالبوف تبریزي  ش)1272ه.ق/1311احمد (کتاب 

کند.  می آثار ادبی است که نگاه متفاوتی را درمورد آنچه کودکان باید بیاموزند، نسبت به نگاه رایج زمان خود مطرح
 ساخته شدن مداد، چطور عمده، مذاهب مباحث طرح شده در این کتاب شامل توضیحاتی در خصوص معنی عبادت،

 ي ترکیبییه ٌدندان حیوان و انسان و ... می باشد.اجزا هیروگلیفی، خط
در قـرن   انتشار اینگونه آثار یعنی ساده کردن علوم مختلف بخصوص بـا مخاطـب  کودکـان و داشـتن اهـداف آموزشـی      

یابی ایرانیـان بـراي تحصـیل بـه خـارج از       شود و علت آن را باید راه زمان با دوره ٌ قاجار در ایران باب می میالدي هم19
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اي کـه یـک قـرن پـیش وارد      هاي آموزشی اروپا به ویژه فرانسه دانست. فرانسـه  کشور، آشنایی با علوم مختلف و اندیشه

 دوران روشنگري خود شده بود.
شود  اي در باب آموزش و پرورش است که با پرداختن به مقدمات تربیت کودك از بدو تولد شروع می رساله امیل، و اما

هـایی کـه در آمـوزش     انجامد. روسو در این کتاب حجیم با توجـه بـه تجربـه    و تا دوره ٌ بلوغ و ازدواج امیل به طول می
هاي مختلف تقسـیم بنـدي    گزیند، سن او را به دوره ي خود برمیرا برا »امیل«کودکان داشته است، شاگردي خیالی به نام 

 کند. کند و الگوهاي آموزشی خود را متناسب با هر دوره در فصولی جداگانه مطرح می می
 در اینجا این سوال مطرح می شود که:

خـود   احمددر کتاب چگونه الگو برداري اي بوده است؟ و اصوال طالبوف  امیلالگو برداري مورد نظر طالبوف از کتاب 
 روسو بوده است؟ امیلتا چه حد تحت تاثیر

ازآنجاکه کتاب امیل یک رساله آموزشی است تا داستانی بلند، ناچاریم دراین پژوهش ازحیطه ادبـی صـرف وارد حـوزه    
 تري درمورد نحوه الگوبرداري طالبوف دست یابیم. روانشناسی پرورشی شویم تا به دیدگاههاي روشن

کند و ضرورت تقرب هرچه بیشتر ادبیـات را   هاي بلند ادبیات است که مارا به قلمرو سایرعلوم هدایت می این گامو 
 نمایاند. ها می با سایر رشته

 
 بیان مساله

به گفته خودطالبوف در صحبت هشت کتاب احمد، طرح اصلی کتاب از امیل ژان ژاك روسو الگـوبرداري شـده اسـت.    
یابیم، سایرین نیز بنا را بر این اظهارگذاشته، ضمن تایید این گفته تا آنجا پـیش   ده درمیجستجویی سا ) با81:1311احمد(

 اند.  اند که به کتاب احمد، لقب امیل ایرانی را داده رفته
اطالعات حاصل از مطالعات در پیشینه این تحقیق حاکی از آنست که تا کنون پژوهش تطبیقی این آثار از دو منظر مطرح 

 ي نشده است.) گردآورمقاله (ادبی و آموزشیشده دراین 
نگاهی گسـترده تـر بـه ابعـاد      ) واي (ادبیات فارسی و روانشناسی پرورشی اي میان رشته دراین مقاله قصدداریم با مقایسه

 مختلف این دواثر، دالیل متقنی مبنی برتایید و یا رد این ادعا بیابیم.
 است. ها، نگارندگان آنهاو بخش مقایسه تطبیقی، تدوین شده کتاببدنۀ کلی این پژوهش در دو فصل کلی معرفی 

تاثیرگذاري هردو اثر در جامعه زمان » تحت همین عنوان«ها ضمن مبناقراردادن جلداول کتاب احمد  درفصل معرفی کتاب
 اند. خودبررسی شده

تطبیق ادبی، قالـب نوشـتاري و   است.دربخش  فصل مقایسه تطبیقی به دو بخش تطبیق ادبی و تطبیق آموزشی تقسیم شده
 اند و دربخش دوم، به تطبیق ابزارو الگوهاي آموزشی درهردو اثر پرداخته ایم. مخاطبان دواثرمقایسه شده

درپایان ضمن ارایه نتایج حاصل ازتطبیق در سه جدول جداگانه تحت عناوین جدول تطبیق ادبی، جدول مقایسه اهـداف  
 ایم.  رد نتیجه گیري نهایی شدهو جدول تطبیق الگوهاي آموزشی وا

 
 بحث و بررسی

 
 طالبوف تبریزي  دربارة 
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اي متوسط به دنیـا آمـد. در   هـ. ق در کوي سرخاب تبریز در خانواده 1250میرزا عبدالرحیم معروف به طالبوف در سال 

جدیـد پرداخـت. در   سالگی به تفلیس که کانون انقالبیون بود، مهاجرت کرد و در آن جا به کسـب مقـدمات دانـش     16
خواهان و روشنفکران داخـل و خـارج بـه تکـاپو افتـاده       ق) بود که آزادي1313-1264اواسط پادشاهی ناصرالدین شاه (

بودند، طالبوف هم که قلم خوبی داشت و اطالعاتی  از طریق زبان روسی بدست آورده بود به بیداري ملت خود همـت  
 گمارد.

یرانیان و آشنایی آنها با جهان نو بود. دانش براي طـالبوف ارزش وجایگـاهی ویـژه    هدف اساسی او در آثارش، بیداري ا
 دانست.آوري میداشت تا حدي که نیکبختی انسان را دستیابی به دانش و فن

او با تاریخ، ادبیات و فلسفه ایرانیان و فرهنگ اسالمی و نیز باورهاي اندیشمندان یونان و روم آشنایی داشت. جاي ردپاي 
 توان دید.هاي زمان او را در آثارش به وضوح میدیشهان

با دنیاي جدیدي آشـنا شـد کـه     19و  18او از طریق ترجمه روسی آثار فالسفه و متفکران فرانسه، انگلیس و آلمان قرن 
 نگاه وي را به کشورش انتقادآمیز کرد.

دانست که بتواند عبارات و زبان عربی آن اندازه میطالبوف زبان روسی را آموخته بود، با زبان ترکی بزرگ شده بود و از 
 احادیثی را عنوان کند.

 توان به سه دسته تقسیم کرد:سالگی او نوشته شده است. آثار او را می 50تمام آثار طالبوف بعد از 
سفینه یا  ب احمدکتامقاالت سیاسی و دسته سوم آثاري هستند که جنبه تخیلی و داستانی دارند، مانند  -2ها  ترجمه -1 

 .طالبی
 بینیم:عناوین چند اثر از وي را می زیردر 

 مسالک المحسنین -1
 سیاست طالبی -2
 ایضاحات در خصوص آزادي -3
 مسایل الحیات -4
 ترجمه پندنامه مارکوس -5
 ترجمه هیات فالماریون -6

 هـ.ق در تمرخان شوره محل اقامت دایمی خود چشم از جهان فروبست. 1328طالبوف در اواخر سال 
هاي اجتماعی او آزادمنش و گشاده دست بود، بیداردل و با فضیلت اخالقی، ... در بیان اندیشه«گوید: فریدون آدمیت می

 )2:1263آدمیت، »(روي هم رفته دلیر بود و در انتقادهایش گاه خویشتن دار...
 

 :کتاب احمددربارة 
تـوان   هاي آن را میدر ایران آغاز شده بود که سرچشمههایی براي اصالح سیستم آموزشی کودکان ، تالشدردوران قاجار

 هاي علمی اروپا یافت.در آشنایی محصالن ایرانی و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور با دستاوردها و پیشرفت
 گوید:آژند می

ـ یکی از پدیده« ود... نخسـتین  هاي جدید هنر ادبی در دو دهه نخست دوره مشروطیت تحول نثر ادبی به مفهوم اروپایی ب
هـا بـه شـمار    هاي آن، مقـاالت، روزنامـه  اثر نو مانند نخستین شعر نو داراي محتواي برجسته سیاسی بود و بهترین نمونه
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آمدند که نویسندگان آنها طالبوف، ملکم خان و دهخدا بودند. مکتبی که این نویسندگان پیشرو آموزش دادند مکتب آثـار  

 )85:63-آژند»(بود که به ایرانیان رسیده و به فارسی ترجمه شده بود. (به ویژه فرانسه) ییادبی اروپا
 هاي نثر این دوره عالوه بر مضامین سیاسی ساده نویسی بود.از دیگر ویژگی

هـ. ق در اسـتانبول بـه    1311اي بود، در سال در زمانی که هنوز سیستم آموزش کودکان سیستم مکتب خانه کتاب احمد
 چاپ رسید.

هاي مختلف علمی به زبان ساده قابل گفتگوي پدري است با فرزند پنداري خود در موضوع طالبی ۀسفینیا  دکتاب احم«
فهم اطفال نوشته شده و مولف که خود شیفته دانش و فرهنگ اروپایی بوده، علوم و کشفیات و اختراعات گونـاگونی را  

آن زمـان یعنـی نسـل ایرانـی      ةحمدهاي سـالخورد که از روي کتب روسی در دسترس است، در این کتاب شرح داده و ا
برد و با اکتشـافات و مظـاهر و آثـار علـوم و     هاي مصر میروزگار خود را به تماشاي برج ایفل پاریس، اهرام و مومیایی

 )293:1372آرین پور، »(سازد.تمدن  اروپا آشنا می
زند تحت سرپرستی پدر که همان راوي کتاب است فر 4کشد که در آن اي را به تصویر میطالبوف در این کتاب خانواده

 کنند.زندگی می
ساله خانواده است که در سن ورود به مکتب  7فرزند ارشد خانواده محمود است. اما قهرمان اصلی این کتاب احمد پسر 

 ستد.سال دیگر احمد را به مکتب خانه بفر 3هاي مکتب قصد ندارد تا است، اما پدر با ناشایسته دانستن معلم
هاي گوناگون علمی صحبت نگاشته شده است که در هر صحبت احمد سواالت خود را از پدر در زمینه 18این کتاب در 

یابد از عقب ماندگی ایران نسبت بـه سـایر   پرسد و پدر ضمن پاسخ گویی به این سواالت در هر جایی که فرصت میمی
 کند.مطرح می کند و مسائل انتقادي مورد نظر خود راملل شکایت می

 هاي گوناگونی براي این کتاب در نظر گرفته شده است از جمله:قالب
که در ، نخستین کتاب غیرداستانی براي کودکان -5روزنامه خاطرات  -4رساله آموزشی  -3رمان واره  -2رمان علمی  -1

 بخش مقایسه تطبیقی  به آنها پرداخته شده است.
 

 الگوهاي کتاب احمد
است. محمدهادي محمدي در تـاریخ   امیلگوید:طرح کتاب خود را مرهون کتاب می کتاب احمد 8طالبوف در صحبت 

هـا بـا اثـر روسـو     اما کتاب احمد از بسـیاري از جنبـه  :«کندادبیات کودکان ضمن اشاره به این اعتراف طالبوف اضافه می
ثر را به کتاب چرا به این جهت در صحبت ساده طبیعی همسانی ندارد... روش گفتگو و طرح پرسش و پاسخ علمی این ا

 هایی از کتاب فرانسوي هستند همانند کرده است.و هیئت میرزا کاظم خان و میرزا محمدعلی خان ذکاء الملک که ترجمه
ی هایی از کتاب خود از این اثر که پیش از انتشار کتاب احمد به شـکل پـاورق  رود که طالبوف در نگارش بخشگمان می

 )365:3-1385و ... محمدي(» در روزنامه علمی به چاپ رسیده بود الهام گرفته است
این پاورقی از جمله ساده نویسی علوم به جهت اطفال و عوام، شکل سوال و جواب بین پدر  مقدمهمطالب درج شده در 

 بخشند.و فرزندان و نیز نام احمد و محمود پسران میرزاکاظم، این گمان را قوت می
 گنجد.هاي آن در فرصت این مقاله نمیمتأسفانه آوردن متن مقدمه و نمونه

خواست ترقی و طالبوف مبتکر ساده کردن دانش جدید نبود، اما این فن را که ذوق خاصی می«گوید: فریدون آدمیت می
 )6:1363 -آدمیت»(نشر داد
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 هاتعداد مجلد

نامه ابراهیم بیگ... از مجموعه سه کتاب تشـکیل یافتـه و ارتبـاطی     مانند سیاحت کتاب احمد«گوید: کریستف باالیی می
ست از حضور یک شخصیت مرکزي یعنی احمد در ایـن کتـاب، در   ا دهد که عبارتسطحی، آنها را با یکدیگر پیوند می

کل شود، .... در جلد اول یک تعادل نسبی بـین شـ  وراي یک بافت روایی که از جلدي به جلد دیگرسست و گسسته می
همـان جلـد اول    کتاب احمدرود... اصـل  داستانی و جنبه نظریه پردازي وجود دارد، پس به تدریج این تعادل از بین می

لذا ) 278:1377،باالیی»(هاي اول و دوم به وضوح نشانگر این عدم تعادل و ناهمگونی است...است، در واقع ساختار جلد
 باشد.همان جلد نخست می کتاب احمدو  امیلکتاب  دواستناد این مقاله براي مقایسه بین 

 
 تأثیرگذاري بر جامعه

هاي فکري ایجاد ایـن نهضـت را   از جمله کتب تأثیرگذار و بیدارگر قبل از مشروطه بود که زمینه کتاب احمددر این که 
 نیست. تردیديفراهم آورد 

آورده  کتاب احمـد صحبت رفته، نام طالبوف و هایی که در آنها از آثار مکتوب تأثیرگذار نهضت مشروطه در تمام کتاب
 شده است.

نیست و بیشتر شامل افکار روشنفکرانه طالبوف بوده است کـه درآثـار دیگـري     کتاب احمدالبته این تأثیرگذاري خاص 
 و ... منعکس شده است. مسالک المحسنین، سیاست طالبیمانند 

اي بهتر از این، طرح افکـار  وضع حاکم، و به تصویرکشیدن جامعهدر مورد چگونگی این تأثیرگذاري باید گفت، انتقاد از 
هایی چون قانون دموکراسی و تساوي حقوق از جمله افکار مطرح شده در این آثار هستند که نقش آزادي طلبانه و مقوله

 دوران قاجار داشته است. خوابزدهۀبسزایی در بیدارگري جامع
یک اثر پیشتاز است. رمان پیشتاز و رمان پیشـگو. طـالبوف بـراي ایـران رویـاي       کتاب احمد از هر نظر«گوید: باالیی می

سازد. دنیایی که فقط چنـد سـال تخیلـی    پروراند و این اندیشه را در دنیایی تخیلی منعکس میاي بهتر را در سر میآینده
، که فراورده یک نسل جدیـد و نـوع   شود،... این داستانخواهد ماند. در افق داستان، تصویر جامعه نوین ایران ترسیم می

 )309:1377،باالئی»(هاي تجدد را به خود گرفته است.ادبی جدیدي است، پیشاپیش شکل
فضاي حاکم را به مردم نشـان دادو   یکیاین دست آثار ارتباط روشنفکران را با عموم مردم میسر ساخت، تار نویسی ساده

 با تصویر اینده اي روشن آنها را به تفکر و اعتراض وا داشت.
 )1778-1712روسو (ة در بار

هـاي او بـه   م. در ژنو به دنیا آمد. اندیشـه 1712ژان ژاك روسو فیلسوف و اندیشمند بزرگ قرن هجدهم میالدي در سال 
 ها داشته است، همچنان مطرح است.و نیز اثراتی که بر سایر اندیشهسیاسی، اخالقی، آموزشی  ٌسبب طرح فلسفه

 ٌرسد، او که همـواره از نـاچیز شـمردن ادبیـات و حرفـه     ، شخصیتی عجیب و گاه ناسازگون به نظر می»روسو«شخصیت 
خطاب بـه او  کند. چنانچه ولتر راند اما این اعتراض خود را در قالب نگارشی و نویسندگی طرح مینویسندگی سخن می

ــات  «نویســد: مــی ــر ضــد ادبی  Sylvie»(کنیــد.، در واقــع بــه ادبیــات خــدمت مــی نویســیدمــیآقــا، وقتــی شــما ب
seguin,1998:122( 

 خود در قالب رمان است. الویز جدیدکند، یعنی کند اما اثري که در آن رمان را محکوم میاو قالب رمان را محکوم می
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دهد و حتی جزء پیشـگامان  به رشد و پرورش کودکان توجه نشان می امیلشگفت آن که کسی که با کتاب عظیمی چون 

دهد و شود، فرزندان خود را رها کرده است. روسو، نه روز پس از تولد مادر خود را از دست میاین حوزه محسوب می
 کند. زندگی پرفراز و نشیبی را طی می

طبیعت «را که از پایه گذاران مکتب رمانتیسم و » روسو«اند. عصر روشنگري فرانسه هم دانستهۀ برجستوي را از متفکران 
 )27:1388سی کرین،اند.(رود، پدر روانشناسی رشد دانستهبه شمار می »گرایی رمانتیک

شود. در واقع، بندي میاغلب آراء او در روانشناسی جزء نظریات رشد گرایان و درمقابل پیروان نظریات یادگیري، طبقه 
 )34:1388سی کرین،کشد.(هاي وي نخستین تظاهرات نیرومند روانشناسی رشد را به رخ میاندیشه

 کند.اي را در آموزش کودکان پایه گذاري میبنیادین، روش تازه ۀبا الگو قرار دادن این اندیش امیلاو در کتاب 
، هاها و بنیادهاي نابرابري میان انساني ریشهدربارهاي رساله وم و هنرها،علاي در باب توان به رسالهاز دیگر آثار وي می

 اشاره کرد. اعترافاتو  اقتصاد سیاسیو در باب  منشأ زباني اي دربارهرساله
 

 امیل ةدربار
 

، شخصیتی فرضی و خیالی است که »امیل«رشد و آموزش کودکان است و  ةدربار ، کتابیکتاب این عنوان کامل .1
توأمان فلسفی و  ۀروسو هدایت او را مطابق طرح طبیعت و به منظور رشد سالم، به عهده دارد. این کتاب، رسال

اش بـه تصـویر   روسو است که در آن اصول آموزشی مدنظر وي منطبق و همگام با نظریات فلسـفی  1پداگوژي
 . ,(lagarde et Michard ,255:1985) شوند.میکشیده 

 از دید او آموزش باید تا حد امکان هماهنگ با رشد و توانایی طبیعی کودك و در اکتشافی مستقل رخ دهد.
اند کـه دو شخصـیت اصـلی در آن مطـرح هسـتند. یکـی شـاگرد خیـالی همـان امیـل و           نظري دانسته ۀقالب اثر را رسال

 (profil, p.213) خصوصی آرمانی نیز هست.اوي که یک معلم ردیگری
دار کسانی چون مونتنی، جان الك، تورگو و ... دانسته است، با این حال  روسو، در نگارش این اثر خود را وام .2

اي یکسان به اصول و تفکر مندرج در آن رسد. اثري که فلسفهاثر او اثري کامالً مستقل و اصیل به نظر می
  ,(lagarde et Michard ,257:1958د (بخشانسجامی شایسته می

کند. او بر این باور است که باید به طبیعت کـودك  ، بازآفرینی انسان طبیعی عنوان میامیلنگارنده هدف خود را از خلق 
 )295(همان،احترام گذاشت و با او همچون کودك برخورد کرد و نه مانند بزرگسال.

 
 بر تربیت کودکان فرانسه امیل تأثیر
بعد از انتشار امیل، مادران فرانسوي که تا قبل از آن تمایلی به شـیردادن فرزنـدان خـود نداشـتند     «گوید: دورانت میویل 

دادند. نوزادان از قید قنداق آزاد شدند و مستقیماً توسط والدین تربیت شدند. کودکـان  حتی در اپرا به کودکانشان شیر می
شدند...فردریش فروبل با الهام از روسـو  تعلیم و تربیت روسویی برخوردار میدر مدرسه (در سویس بیشتر از فرانسه) از 

رفتند، و روح طبیعـت   شدند، به نقاط روستایی مینظام کودکستان را در آلمان ایجاد کرد...مردان و زنان از شهر خارج می
 )1206:1370دورانت،»(آمیختندرا با روح خویش درمی

رود. امروزه از اصالح آندراگوژي به معناي هدایت ساخته شده است و به معناي آموزش و تربیت به کار می agoبه معنی کودك و   paidasي یونانی اگوژي از دو واژهپد -1
Andragogy شود.نیز به معناي آموزش افراد بالغ در برابر آموزش کودکان استفاده می 
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 و محتوا ادبی از منظر اهداف، ساختار لامیو  کتاب احمدبررسی تطبیقی 
 

نقـل  » امیـل «این کتاب را احمد از زبـان   ٌکند که بیشتر مطالب دیباچهاظهار می کتاب احمدطالبوف در صحبت هشتم از 
 )81:1319،کند ومرهون طرح این کتاب است (طالبوفمی

این دو کتاب در ابعاد مختلف هستیم؛  ۀنیازمند مقایس امیلاز  کتاب احمدلذا براي روشن شدن زمینه و میزان تأثیرپذیري 
قالـب نوشـتاري و   ۀ گیري صحیح رهنمون سازد. بر همین اساس در این بخش بـه مقایسـ   تا در انتها ما را به سمت نتیجه

 گذرانیم. هایی از هر دو متن را از منظر خوانندگان میمحتوایدو کتاب خواهیم پرداخت و در این راستا نمونه
 
 قالب نوشتاري -1

از » کتـاب احمـد  «بررسی قالب نوشتاري هر اثر و تطبیق آنها با یکدیگر از عواملی است که ما را در میـزان تأثیرپـذیري   
 کند.یاري می» امیل«
 
 :کتاب احمد-1-1

 پردازیم: هاي متفاوتی مطرح شده است که در این جا به ذکر بعضی از آنها میدیدگاه کتاب احمددرمورد قالب نوشتاري
کتاب احمد به صورت روزنامه خاطرات نگاشته شـده اسـت. امـا بـا     «گوید: می پیدایش رمان فارسیکریستف باالیی در 

دارد و شخص هر روز آن چه را انجام داده، افکاري را کـه بـه   ویژگی خاص. روزنامه خاطرات حساب روزها را نگه می
نویسد پس این نوع، شکل ادبی تکـه تکـه و گسسـته دارد... کتـاب     هایش را در آن میذهنش رسیده، مکالمات ومالقات

 )297:1377،باالیی»(احمد را باید در این ردیف دانست...
 )363:1380،نام برده است.(محمدي» نخستین کتاب غیرداستانی براي کودکان«با نام محمدهادي محمدي، از آن  -

گیرد. اما به سبب دارا بودن بافـت  هاي غیرداستانی جاي میتاباگرچه در گونه ک کتاب احمد«گوید: و در جاي دیگر می
مایه  هاي زیباشناسی، موضوع و درونتوان به بررسی شخصیت پردازي، طرح، زبان، توصیفداستان نیز می ۀروایی از جنب
 )365:همان»(آن پرداخت.

هـاي   براي جوالن قلم و تصویر صـحنه آموزشی است، میدان  ۀاگرچه یک رسال کتاب احمد«گوید: آرین پور اینچنین می
 )295:1372،آرین پور»(تنگ است، با این همه از عبارات زیبا و باشکوه خالی نیستگوناگون او 

کتــاب احمــد یــک دور علــم االشــیا شــیرین و ســاده «گویــد: مــی تــاریخ ادبیــات کودکــانرشــید یاســمی بــه نقــل از 
 )894:1386،محمدي»(است....

نوشت در خارجه به زبان ساده می» صحبت«را که اصول علمی جدید را به وسیله  کتاب احمدطالبوف «محمد تقی بهار: 
 )1372:1370بهار،»(چاپ کرد.

 
 امیل -1-2

شود خوب است، هر چیز که بدست آدمـی  هر چه که از دست آفریدگار خارج می«کند: را این گونه آغاز می امیلروسو 
 )17:1349،روسو»(گردد....رسد منحط میمی

 )11همان:»(نظم و تقریباً گسیخته است...هاي بیاین کتاب محتوي اندیشه«گوید: خود روسو می
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روسو است که در آن اصول آموزشی مدنظر وي منطبق و همگام با نظریات  2توأمان فلسفی و پداگوژي ٌاین کتاب، رساله

  (lagarde et Michard,225:1958) شونداش به تصویر کشیده میفلسفی
 شود. مشاهده نمی امیلاز نظرگذشت، درمورد کتاب احمدتنوع آرایی که دردرمورد قالب نوشتاري 

 
 محتوا-2

ـاب  مختصـري از محتـواي   ۀ رساند اما با مقایسـ هر چند ساختار بیرونی متفاوت دو اثر لزوماً محتواي متفاوت را نمی کت
 گیرند.این دو کتاب در این قسمت بیش از هر بخش دیگري از یکدیگر فاصله مییابیم درمیامیلو  احمد

 نشانگراین تفاوت و جدایی است.تاحدودي نگاهی به فهرست عناوین مطالب درج شده 
 کتاب احمد -2-1

؟ هایی که داراي علم و ادبند چند استصحبت اول: کعبه چیست؟ مکه و کعبه کجاست؟ مذاهب عمده کدام است؟ زبان
 کند.آقا احمد با گربه صیادي می

 صحبت هجدهم:
، فیروزه فـروش خراسـانی، معـدن    »بالنشار«ابریشم معدنی و پارچه بافته از او، شرح بالون و تفصیل تاریخ او، احواالت 

صدا فیروزه و اجزاي ترکیبیه اصل و بدل آن تلفن در میان تبریز و طهران، ذکر مختصري از حالت متمولین اروپا، احداث 
و شرح اسباب ناقل صدا، قاعده تحصیل گاز مولد الماء براي امتحان، ماسدونت و ماموت قبل از طوفان، اجزاي ترکیبیـه  

 دندان حیوان و انسان، مدرسه کوران در پاریس، آهوي مشکزاي تبت.
 
 امیل -2-2

 مطرح شده است: (Lunay)»میشل لونه«از نقطه نظر امیلدرمقدمۀ کتاب این تقسیم بندي 
 کتاب اول: سن طبیعی: دوره شیرخوارگی

 مقدمه: اهمیت آموزش و پرورش -
 دایه واقعی مادراست. -
 مربی واقعی پدر است. -
 یک شاگرد خیالی: امیل -
 دایه امیل -
 کودك قبل از این که زبان باز کند و حرفی بشنود، چیز میاموزد. -

 سالگی 12الی  2کتاب دوم: سن طبیعی: از 
 پرورش حواس -
 پرورش معنوي -
 پرورش فکري -
 پرورش جسم -
 هاپرورش حس -. 
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هـا و  ؛ از جمله طبقه بندي سطوح مختلف سنی کودکـان، شـرح ویژگـی   امیلنگاهی به موضوعات مطرح شده در کتاب 

کند. حال آنکـه فهرسـت   هدایت می پرورشیروانشناسی  زةسنی، این کتاب را به سوي حو ٌهاي مناسب هر دورهآموزش
اي حاوي شرح مختصري از علوم مختلف مبـدل کـرده   آن را به دایره المعارف کوچک و پراکنده کتاب احمدموضوعی 

 است.
طلبـد. بـا   هاي مربوط به خود مـی جستاري جداگانه را در حوزه امیل واحمد کتاب و محتواي  ادبیساختارجدایی مسیر 

هـاي   این نقـاط اشـتراك در جـدول   رسـند. جود دارند که قابـل بررسـی بـه نظـر مـی     این حال نقاط اشتراك چندي نیز و
 شوند. گیري به اختصار نشان داده می نتیجه

 
 تطبیق ابعاد آموزشی-3
 اهداف -3-1

در «... گویـد:  در بیان هدف نگارش این کتاب مـی  کتاب احمدٌ (مقدمه) مخصوصه ةطالبوف در افادکتاب احمد:  -الف
اي اسباب نگفتنی از این پاره ۀانوار معرفت روي زمین را فرا گرفته، مگر وطن عزیز ما که بدبختانه به واسطاین عصر که 

انـد. بنـابراین محـض    فیض محروم مانده، سهل است که ابواب تعلیمات ابتداییه سؤال را نیز بر روي اذهان کودکان بسته
حاوي مقدمات مسـائل علـوم و فنـون جدیـده و اخبـار       جهۀ ملت خواهی خواست کتابی به عنوان سؤال و جواب کهو

صحیحه از آثار قدیمه باشد از زبان اطفال در لباسی که متعلمان را به کار آید و مبتدیان را بصیرت افزاید، ترتیـب بدهـد.   
سـتعد  شاید بدین واسطه ذهن ابناي وطن در ابتداي تعلیم فی الجمله باز و روشن شـده در آتیـه از بـراي فنـون عالیـه م     

 ): افاده مخصوصه1319،طالبوف»(شوند.
 اهداف عنوان شده:

 ملّت خواهی -1
 گشودن ابواب سؤال به روي کودکان -2
 کاربرد براي متعلمان و افزایش بصیرت مبتدیان -3
 تنویر ذهن ابناي وطن براي تعلیم علوم و فنون -4

 امیل -ب
 کند:ي کتاب امیل اهداف خود را این گونه بیان میروسو در مقدمه

انـد.  سازم که از دیرباز تا کنون، تمام مردم علیه آموزش و پرورش عصر خود بانـگ اعتـراض بـرآورده   خاطرنشان می«... 
کس درصدد برآید روش بهتري پیشنهاد نماید...با وجود انتشارات این همه رساله گوناگون که به ادعاي  بدون این که هیچ

هیچ کس درباره آموزش و پرورش انسان که فایده آن از همه زیادتر است  مولفین آن غیر از منافع عمومی منظوري ندارد،
نمایند، بیشـتر اشـتباه    شناسند، با افکار غلط خود هرچه بیشتر مطالعه میچیزي ننوشته است...مردم روحیه کودکان را نمی

 کنند.می
ها چـه چیـز را   هیچ وجه متوجه نیستند که بچهترین آنها بیشتر به آن چه که بزرگساالن باید بدانند توجه دارند و به عاقل

کننـد  نمایند و هیچ فکر نمـی توانند یاد بگیرند. این اشخاص همیشه در کودکان خصوصیات بزرگساالن را جستجو میمی
 ام...بنابراین سعی نمایید اي دارد. ولی من بیشتر در تحقیق این موضوع کوشیدهکه طفل قبل از این که بالغ شود چه روحیه

فایده نباشد. نمایم برایتان بیکه ابتدا شاگردان خود را بهتر مطالعه نمایید. اگر این کتاب را بدین منظور بخوانید، تصور می
 )13:1349،روسو«(ام... من براي آموزش و پرورش کودکان فقط راه طبیعت را در نظر گرفته
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» امیـل «براي کشور خود پیشنهاد نماید امـا در مـورد   اي را گوید ممکن است هر کس بخواهد روش جداگانهدر ادامه می

کنم درباره او اجرا گذارد بتوان آن چه را پیشنهاد میگوید: براي من کافی است که هر کجا آدمی پا به عرصه وجود میمی
 )16 :همان»(شود براي دیگران تا جایی که ممکن است مفید است.نمود. کسی که طبق نظریات من تربیت می

 توان اهداف روسو را این گونه برشمرد:این مقدمه می با
 .فرانسه) 18گر روش مرسوم در جامعه خود (آموزش و پرورش قرن رایه طرح آموزشی نوین و اصالحا -1
 .آموزش و پرورش انسان -2
 آنان. هاي یادگیريکودکان، توانایی و ظرفیتشناسایی روحیه ٌ -3
 .ش کودکانهاي طبیعی براي پروراجراي روش -4
 گذارد.دربرگیري طرح ارایه شده براي هر انسانی، در هر کجا که پا به عرصه وجود می -5

ي آموزشـی زبـان خـود را    توان گفت؛ هر دو اثر هدف اصالح گرایانه نسبت به جامعـه اهداف میۀ در بخش مقایس
ریـزي   گذارد پیوجود میۀ پا به عرص اما روسو این طرح را یک طرح کلی براي هر انسانی در هر کجا که ،اندداشته

 کند و طالبوف ابناي وطن خویش را مدنظر دارد.می
داند و براي رسیدن بـه ایـن   شناخت روحیات کودکان می راآنۀ الزم است کههدف روسو آموزش و پرورش انسان 

ماندگی و تاباندن انـوار  گزیند. این در حالی است که هدف طالبوف، نجات وطن از عقب منظور راه طبیعت را برمی
باشد و براي رسیدن به این هدف راه ساده کـردن علـوم بـه زبـان     معرفت که همان شناخت علوم مختلف است می

 گیرد.کودکان و سوال و جواب را پیش رو می
 
 هدفٌ جامعه -3-2

 کتاب احمد: -الف
، متعلمان، مبتدیان و ابناي وطن در ابتداي تعلیم کـه  کتاب احمدهدف در  ٌطور که در قسمت قبل اشاره شد جامعه همان

 ): افاده مخصوصه1319،.(طالبوفاند درنظرگرفته شدههمان کودکان هستند 
 در بعضی مدارس جدید تبریز بر این مطلب اذعان دارد. کتاب احمدتدریس 
-انتقادات اجتماعی و سیاسی در البهشاهد گنجانده شدن  کتاب احمداي قابل ذکر است وآن اینکه با مطالعهنکتهدراینجا 

توان مخاطب دیگري توان این کتاب را صرفاً اثري براي کودکان دانست، در این جاست که مینمی ذاالي متن هستیم و ل
مردم آن روزگار هستند که نیاز به روشنگري دارند. این که طالبوف در  ةرا نیز براي این کتاب درنظر گرفت که همان تود

دهنده ایـن موضـوع    تواند نشان می3کتاب خویش از عموم مطالعه کنندگان امید اصالح و عفو دارد ۀمخصوص ٌفادهانتهاي ا
 باشد.

 
 امیل -ب

 ي هدف مجزا بر در نظر گرفت.توان دوجامعهمی امیلدر مورد کتاب 
 آنها نوشته شده است. »براي«در حقیقت همان مخاطبان مستقیم کتاب هستند که کتاب  هدف اولیه: ۀجامع-1-ب

 ي مخصوصهافاده -ق 1319کتاب احمد،  -3
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یابیم مخاطب مستقیم این کتاب، درمیٌاین کتاب مستقیم نشده است اما با مطالعه ٌهر چند در این کتاب به این گروه اشاره

 پدران، مادران، معلمان، محققان و تمامی افرادي هستند که تربیت کودکان به آنها مربوط است و یا به آن عالقمندند.
طور که در بـاال   آنها نوشته شده است و همان »ٌدرباره«هایی هستند که کتاب این گروه همان ثانویه:هدف  ۀجامع -2-ب

 .است4گذاردي وجود میجامعه کودکان و در نهایت هر انسانی در هر کجا که پا به عرصه نیاشاره شد، ا
(کودکان  رندهیدر یک طیف آموزش گ احمد کتابي هدف گوید که جامعهاهداف آثار مورد نظر به ما می ٌجامعه ٌمقایسه

 رنـده یي هدف اولیه) و آموزش گبه دو طیف آموزش دهنده (جامعه امیلهدف  ۀشود اما جامعو بزرگساالن) تعریف می
 شود.هدف ثانویه) تقسیم می ۀ(جامع

 الگوهاي آموزشی:-3-3
 مایاند.ن دراین بخش توضیح مختصري درمورد دو اصطالح آموزشی موردبحث مفیدمی

 الف) آموزش معلم محور (آموزش مستقیم)
ي معلم هدایت هاي آموزش و یادگیري عمدتاً به وسیلهشود که در آن فعالیتمحور به آموزشی گفته می -آموزش معلم«

محـور،   -ترین روش آمـوزش معلـم  ) در این روش، نقش معلم، نقشی آشکار است. معروف474:1388سیف، »(شوند.می
 ترین روش آموزشی در سراسر جهان است.نام دارد که شناخته شده روش سخنرانی

 آموزش یادگیرنده محور (آموزش غیرمستقیم)
محور، آموزشی است که در آن یادگیرندگان، با راهنمایی معلم، مسوولیت درك و فهم مطالب را خـود    آموزش یادگیرنده

 شود.هاي فردي نیز توجه میبیشتري برخوردار است و به تفاوتبر عهده دارند. در این آموزش یادگیرنده از آزادي عمل 
 

 کتاب احمد -الف
دهـد. روش  که همان پرسش و پاسخ است، روش آموزش آن را بر همین مبنـا شـکل مـی    کتاب احمدابزار آموزش در 

ا نزد معلم است و هسخنرانی آن است که جواب تمام مسایل و سؤال ٌآموزش در این کتاب معلم محور و مشابه به شاخه
 شود.گشایی میبا توضیحات اوست که براي کودك گره

 
 امیل -ب

گیرد توان گفت روشی که روسو در این کتاب به کار میشود، میبه مراحل متعددي تقسیم می امیلرشد کودك در کتاب 
رشد بوده است، در ایـن تقسـیم    ترین نظریه پردازانبه نوعی منبع الهام ژان پیاژه روانشناس سرشناس سوییسی و از مهم

 بندي سن کودك در روش آموزش تأثیرگذار است.
 روسو در این کتاب روشی یادگیرنده محور را در نظر دارد.

 
 نقش کالم در آموزش: -3-4

 کتاب احمد -الف
کالم و توضیحات کالمی است به این صورت که تمامی سؤاالت احمـد توسـط    ٌمراحل آموزش در این کتاب برپایه ٌکلیه

 شود.پدرش توضیح داده می

 .16ص  -1349 -امیل ژان ژاك روسو -4
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 امیل -ب

یابـد.  تر و دیرتر رشـد مـی  از تمام قواي روحی بشر، نیروي عقل که ترکیبی از سایر نیروهاست، مشکل«گوید: روسو می
برند...بهترین تربیت آنست که شخص را عاقل بار بیـاورد.  یولی مردم این نیرو را به غلط براي رشد قواي دیگر به کار م

خواهند فقط با دالئل عقالنی طفل را به این مرحله برسانند. مثل اینست که بخواهنـد کـاري را از   ولی مربیان امروزي می
د، دیگر احتیاج به نمودنآخر شروع کند و نتیجه عملی را وسیله انجام آن قرار دهد. اگر کودکان دالئل عقالنی را درك می

دهیم کلمـات را بیهـوده و   ها به زبانی صحبت کنیم که نفهمند آنها را عادت میتربیت نداشتند. اگر از اول کودکی با بچه
 )105:1349،روسو»(مورد استفاده کنند.بی
طعمـی   زودرس و بیهاي کند که اطفال قبل از مرد شدن کودك باشند. اگر این نظم را بهم بزنیم میوهطبیعت ایجاب می«

اي کــودك دانشـمند و دبیــر خردســال خــواهیم  بدسـت خــواهیم آورد کــه بـه زودي فاســد خواهنــد شــد. یعنـی عــده   
 )107:همان»(داشت....

اي «) و یـا:  110همـان: »(به شاگردتان هیچ درس لفظی ندهید، فقط باید از تجربه درس بگیرد«گوید: و در جاي دیگر می
اي بـه کـودك بگـویی، او را بـه دقـت مـورد مطالعـه قـرار         نظر بگیر و قبل از آن که کلمه مرد دوراندیش، طبیعت را در

 )113:همان»(بده.
 امیلگیرد و درآموزش قرار می ٌپایه کتاب احمددر این دو کتاب نقشی متضاد دارد، در » کالم«همان طور که مشاهده شد 

 شود.رد می
 
 نقش تجربه -3-5

 کتاب احمد -الف
زنـد،   درست شدن مرکب دست به امتحان می ٌاین کتاب، احمد پس از توضیحات پدر درخصوص نحوه در صحبت سوم

افتند و سر و صورت احمد ها روي فرش، اهل خانه به زحمت میکند، با پخش شدن دودهبخاري دوده جمع می از لوله ٌ
 افتد و ....سوزد و به گریه میایش میرود که چشمهشود، پس از این شکست به دنبال نوشتن با آب پیاز میسیاه می

 گوید:طالبوف در پایان این صحبت می
موقع چه قدر مورث زحمت من و دیگران گردید، بعد از این هرگز به طفل چیزي یاد خود بخود گفتم یک حرف بی«... 
 )24:1319،طالبوف»(دهم که بتواند امتحان کند.نمی
 امیل -ب

کنم در این مثال تعمق نمایید و به خاطر داشته باشید که در هـر مـوردي   ن، خواهش میاي معلمین جوا«گوید: روسو می
کنند شنوند به آسانی فراموش میگویند و آنچه را که میتعلیمات شما باید عملی باشد نه لفظی، زیرا کودکان آنچه را می

 )123:1349،روسو»(برند. از یاد میشود دیرتر دهند و رفتاري را که با آنها میولی کارهایی را که انجام می
به اطفال تعلیمات عملی بدهید، نه از روي کتاب یا حتی از راه تدریس، بگذارید او شخصاً کارها را انجام دهـد و فقـط   «

گذارد شـاگردش از راه  دهد، میشما به او مصالح و ابزار کار بدهید. معلم زیرك وسایل و ابزارها و وظایف را ترتیب می
اشتباه آموزش یابد. معلم شاگرد خود را از صدمات شدید محافظت خواهد کرد ولی نه از دردهـاي مربـوط بـه    ارتکاب 

 همان)»(تعلیم و تربیت.
شود که طالبوف و روسو در مورد استفاده از تجربـه و آزمـایش   در این بخش نیز مانند نقش کالم در آموزش مشاهده می

 در تعلیمات خود هم عقیده نیستند.
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 تعلیم گیرنده-3-6
 

 احمد -الف
پسر من احمد هفت سال دارد، ... با صغر سن همیشه صحبت بزرگان و مجالس مردان را طالب است... استعداد و هوش «

گوید. آن چه نفهمد مکرّر سـؤال  دهد، سخن را آرام میشود، هر چه بپرسی سنجیده جواب میغریبی از وي مشاهده می
 )4:1319،(طالبوف»یدرخندد و بهانه جزئی کافی است که نیم ساعت بگکم می کند، بسیار مضحک است،می
 امیل -ب

شـود.   توان در نظر گرفت، زیرا در خصوصیت قبل از پایان کار معلوم نمیبراي انتخاب کودك، نبوغ یا اخالق او را نمی«
کودك از لحاظ خو و استعداد آزاد بودم. طفلی ام. اگر هم در انتخاب من قبل از آن که شاگردم متولد شود، او را برگزیده

دارند و فقط تربیت آنها باید  بیتگزیدم که از حیث هوش و استعداد عادي باشد، فقط افرادي عادي احتیاج به تررا برمی
 )43:1349،(روسو»سرمشقی براي همنوعانشان محسوب شود، 

ده متفاوت خواهد بـود. از ایـن رو هـر یـک از     روشن است که شخصیت هر اثر به تناسب محتواي مورد نظر نگارن
هاي پذیرش اصول و عقاید مطرح شـده را داشـته   هاي آموزش گیرنده باید طوري پرداخته شوند که زمینهشخصیت

هاي مختلـف علـوم و فنـون را    ساله باید گنجایش فراگیري و آموختن شاخه 7باشند. به این ترتیب شخصیت احمد 
 داشته باشد. 

راي بیان عقاید نو و در بسیاري موارد خالف عرف جامعه خود نیاز به بستري بکر و مسـتعد یعنـی امیـل    اما روسو ب
ـ     یتیم با او بـه   ۀهوش و استعداد معمولی دارد تا این که تأثیر نظریات خود را در بالندگی و رشـد مرحلـه بـه مرحل

 تصویر بکشاند.
انـد، چنـدان شـباهتی بـه     ظیم اهدافی متفاوت طراحـی شـده  هایی متفاوت و براي تنشخصیت که در زمینه دوطبعاً  

 یکدیگر نخواهند داشت. هر چند هر دو خیالی و ابزاري براي دستیابی نویسندگان به اهدافشان باشند.
 :يریگ جهینت
 لیذ يها بخش به اختصار در جدول نیا نی، عناویقیآسان تر خوانندگان به مباحث بخش تطب یمنظور  دسترس به
 .گردد یم هیارا
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۲۰۲٤

 
 یادب قیجدول تطب

 
 جدول تطبیق ابعاد آموزشی

 

 
 ۀاگرچه در اکثر قریب به اتفاق منابعی که در مورد کتاب احمد به شرح وتفضیل پرداخته اند به استناد گفت باید اضافه کرد:
هاي متفاوتی نیز مطرح  کتاب را الگویی از امیل ژان ژاك روسو می دانند،اما دراین زمینه معدود دیدگاه نیخود طالبوف، ا

 شده اند:
 شاید کمی اغراق آمیز باشد، اما به هر روسواثر  امیلبا  کتاب طالبوفمقایسه « :کریستف باالیی می گوید

آگاهی داشته است که در حال آفرینش یک اثر ادبی دهد که طالبوف به این امر کامال  صورت  به خوبی نشان می
 )395:1377باالیی،(»است

 عنوان کتاب             
 موضوع تطبیق 

 امیل کتاب احمد

 آموزشی ۀرسال رمان علمی قالب نوشتاري
 تربیت کودکان از بدو تولد شرح علوم به زبان ساده محتوا

 (خیالی) لیام احمد (خیالی) شخصیت اصلی

 عنوان کتاب             
 موضوع تطبیق 

 امیل کتاب احمد

 اهداف
 

 ملت خواهی -1
گشودن ابواب سؤال به روي  -2

 کودکان
کاربرد براي متعلمان و افزایش  -3

 بصیرت مبتدیان
تنویر ذهن ابناي وطن براي تعلیم  -4

 علوم وفنون

ارایه طرح آموزشی نوین و اصالح  -1
 گر
 آموزش و پرورش انسان -2
 شناسایی روحیه کودکان -3
هاي طبیعی براي اجراي روش -4

 پرورش کودکان
دربرگیري طرح ارایه شده براي  -5

-هر انسانی در هر کجا که پا به عرصه
 گذارد.ي وجود می

 جامعه هدف

متعلمان، مبتدیان ابناي وطن در  -1
 ابتداي تعلیم

 توده مردم -2

: مربیان، محققان، جامعه هدف اولیه
مندان به تربیت پدرها، مادرها و عالقه

 کودکان
: کودکان از بد جامعه هدف ثانویه

 تولد تا سن بلوغ



 2025/  احمد از امیلمنظر ادبی، آموزشی و میزا تأثیرپذیري کتاب  از روسو ژاك ژان امیل و تبریزي طالبوف اثر احمد کتاب تطبیقی بررسی

 
کرد با ادبیات روسی اشنایی داشت و ازطریق زبان  مسلما طالبوف که در قفقاز زندگی می« :گوید و در جاي دیگر می

اثر روسو اتفاقی  امیلوي به ة اشار نیروسی که کامال بران تسلط داشت...با ادبیات اروپایی در تماس بود، بنابرا
 )296 :(همان»نیست

احمد هوش و «وجود دارد تاکید می ورزد و اظهار می دارد  امیل و احمدطالبوف برتفاوتی که بین « دیهمچنین می افزا
مرهون کتاب  کتاب احمدبه نظر او فقط انگاره و طرحکلی» استعدادغریبی دارد که فقط مخصوص این خاك پاك است

 )217:ان(هم»روسو است...
 شود که: گونه نتیجه گیري می ایندرمجال این مقاله، با توجه به شواهد ارایه شده  درپایان این پژوهش

به پیروي از سنت قوي حکایت پردازي درایران دانش روز را دستمایه داستان پردازي قرارداده است، ضمن کتاب احمد، 
توان آن را اثري  نمینظام تعلیمی سنتی قبل از خود نگذاشته است و اینکه برخالف روسو درزمینه آموزشی نیز پارافراتر از 

پیداکرده  شهرت» امیل ایرانی«به دانست.همانطور که این اثر  امیلفلسفی وآموزشی ۀصرفا الگو برداري شده از رسال
 است.
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