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  چكيده
تعليم و تربيت، در قالب يك رشته يا معرفتي از معارف بشري از يك پشتوانه نيرومند عقلـي  

ادبيات فارسي نيز در قالب آثار ماندگار اعم نظم و نثر بـه تعلـيم و   .فكري برخوردار است  –
. تعليمـي ناميـده انـد    تربيت عنايت داشته است تا جايي كه شاخه اي از ادبيـات  را ادبيـات  

ادبيات تعليمي متون زيادي را شامل ميشود اما در اين مقاله كوشش شده است تا با تمركـز  
يمي فارسي، چهار اثر ، مطلب بهتر واكاوي شود، لذا از ميان آثار منثور تعلند اثر محدودبر چ

مولفه هاي تربيتي  انتخاب و بازتاب) ، كليله و دمنه و مرزبان نامه قابوسنامه، اخالق ناصري(
اين مقاله حـاوي پيامهـاي تربيتـي    . بررسي شده است، تحليلي –به شيوه توصيفي  در آنها 

  .گذشتگان براي نسل امروز است
  

  كلمات كليدي
  ، كليله و دمنه و مرزبان نامه قابوس نامه، اخالق ناصريادبيات فارسي،تعليم وتربيت، 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 amireduction@gmail.com گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور آموزشي مربي.  ١

 دستيار علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور كوهدشت.  2
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  مقدمه
با سير در ادبيـات كهـن فارسـي بـه مطالعـه ديـدگاهها و نظريـات        بر آنيم تا  مقاله در اين 

به تناسب موضوع ، محور بحث، ادبيات . گذشتگان در باره امر خطير تعليم و تربيت بپردازيم
حـوزه بسـيار گسـترده اي را شـامل       ،آنجا كه ادبيات تعليمـي  از. تعليمي فارسي خواهد بود

دست به انتخاب  ،د در اين حوزه پرداخت، ناگزيرميشود و نميتوان به بررسي همه آثار موجو
 و رين متـون نثـر تعليمـي كالسـيك هسـتند     تكتابها ي منتخب در اين مقاله از مهم. زديم

قرنهاي متمادي به عنوان منبع آموزشي در مكتبها و مدارس تدريس ميشده انـد و بـيش از   
دو كتاب قابوسنامه و و  .ي تربيتي گذشتگان ما را منعكس مي كنندهاساير متون ، ديد گاه

و فني ) ساده(اخالق ناصري متعلق به سبك بينابين هستند يعني سبك آنها بين نثر مرسل 
در مقابـل  . است و از لحاظ ويژگيهاي سبكي و طرز نگارش ، شباهتهاي بسياري با هم دارند

ن آنها دو كتاب كليله و دمنه و مرزبـان نامـه بـه سـبك نثـر فنـي نگاشـته شـده انـد و بـي          
عالوه بر اين چهار كتاب مذكور  بـه لحـاظ ارزش ادبـي و     . آنهااشتراكات فراوان ميتوان ديد

محتواي كليله و مرزبان نامه تـا حـد زيـادي    . درجه تعليمي بودن نيز با يكديگر تفاوت دارند
انتقادي و اجتماعي است و به سبب خفقان و محدوديتهاي سياسي به زبان تمثيـل نگاشـته   

از  در ايـن كتابهـا   . شيوه بيان اخالق ناصري و قابوسنامه كـامال مسـتقيم اسـت    شده اند اما
اكنون به بررسي آراي تربيتي و سبك بيان آنها در كتـاب  .  شده استروش موعظه استفاده 

  .ردازيمپهاي مذكور مي
  

  قابوسنامه 
ش پسـر   براي هجري  475در سال  عنصر المعالي از شاهزادگان خاندان زياري رانامه قابوس

منتقـل   وي هاي خويش را در موضوعات گونـاگون بـه    گيالنشاه نوشته تا تجربيات و دانسته
در . شـود آغـاز مي  »بدان اي پسـر «نامه يازده باب با عبارت ساز چهل و چهار باب قابو. نمايد

تكـرار  .   ..و »آگـاه بـاش اي پسـر   «هاي شبيه بدان نيز بارها اين عبارت و عبارتيح خالل نصا
نامه و رنـگ  و قابليت عمل داشتن نصايح قابوسـ  دنيوي و ملموس بودن و عينيت .است شده

موضوعاتي كه عنصـر المعـالي بـه    . اين جهاني و عادي آن از ديگر عوامل توفيق كتاب است
ر كلي و مهـم  بسيار متنوع است، گاه بسيا هو نكاتي كه به فرزندش گوشزد كردآنها پرداخته 

او از عبادت خداوند و وظايف ديني تا نحوه خريـدن  . و كم اهميت  ئياست  و گاه بسيار جز
  .سخن گفته است. . . اسب و آيين برده خريدن و شطرنج بازي كردن و 

اند، بسيار ساده و معموال كوتاهنـد و بيـان    كار رفتهو داستانهايي كه در قابوسنامه بحكايتها 
ه معموال بر گرفته از قـرآن و حـديث و   ابتدا نويسنده پندي ميدهد ك. در آنها مستقيم است 
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تحت تاثير آموزه هاي ديني و هنجار هاي پذيرفته شده جامعه آن روز است؛ سپس به بيـان  
گاه اين حكايتها واقعي و حاصل تجربيات نويسنده اسـت ، گـاه از   . حكايت يا مثلي ميپردازد

حكايات و امثـال زيـادي   كه اين   با وجود داستانها و مثلهاي رايج در بين مردم مايه ميگيرد
در كتاب هست اما طوري نيست كه فرد بتواند خود از آن استنتاج كند، زيـرا نويسـنده اول   

در واقع مخاطـب پيـامي را از حكايـت    . پيام حكايت را ميگويد و سپس به نقل آن ميپردازد
نـدارد   جالب اينجاست كه خود نويسنده هم اميد چنـداني . ميگيرد كه نويسنده در نظر دارد

كند، چون اين كـار را وظيفـه و تكليـف و بـر     او نصيحت مي. جامه عمل بپوشدكه نصايحش 
و اگر چه سرشت روزگار بر آن است كه هيچ پسـر پنـد    «: خاسته از دلسوزي پدرانه ميداند

و اگر چـه ايـن    .. . پدر خويش را كار بند نباشد چه آتش در دل جوانان است؛ از روي غفلت
  »        .بود، مهر پدري و دل سـوزگي پـدران مـرا نگذاشـت كـه خـاموش باشـم        سخن مرا معلوم

  ) 4:  قابوسنامه ( 

از نظر وي يكي ديگر از عواملي كه سبب ميشود فرزنـدش بـر خـالف نصـايح وي عمـل      
در مـورد خـوردن شـراب بعـد از آنكـه مضـرات آن را ذكـر        . نمايد وسوسه دوستان بد است

د روي اگر نخوري دوستر دارم لكن جواني و دانم كه رفيقان بد و زين چن «: ميكند، ميگويد
  )همان(  ».نگذارند كه نخوري

از نظر وي  . عنصر المعالي سرشت و طبيعت فرد را در تربيت مهم و تعيين كننده ميداند
سرشت هر كس از بدو تولد مشخص است، اما چون كودك قدرت كافي ندارد، سرشت او بـه  

مردم چون از  «. ما وقتي بزرگ شد سرشت واقعيش آشكار خواهد شدمنصه ظهور نميرسد، ا
عدم به وجود آيد خلق و سرشت وي با او باشد اما از بي قوتي و عجز و ضعيفي پيـدا نتوانـد   

هر چند بزرگتر همي شود و جسم و روح وي قويتر همي گردد فعل وي پيـدا همـي   . كردن
  )128: همان( ».ي روز بهي و روز بتري پيدا شودتا چون وي به كمال رسد تمام. گردد، نيك و بد

دهد، راه اينكه يقين دارد راهي كه نشان ميعنصر المعالي نظر خود را تحميل نميكند با 
بنـابراين او را  . سعادت است ؛اما انتظار ندارد كه فرزندش كوركورانه سخنان او را اطاعت كند

اكنون بدان اي پسـر كـه هـر چـه      «.ب كندآزاد ميگذارد تا راهي را كه درستتر ميداند انتخا
اي كه من  عادت من بود جمله به كتابي كردم از بهر تو و از هر علمي و هر هنري و هر پيشه

اگر تو بهتر از ايـن  .  . .  دانستم از هر دري فصلي ياد كردم اندر چهل و چهار باب اين كتاب
ه اين پندهاي من به گـوش دل  خصلتي و عادتي همي داني، چنان باش كه بهتر بود و اگر ن

  )263: همان(  ». شنو و كار بند و اگر نه شنوي و كار نه بندي بر تو ستم نيست
اولـين  . به حقوقي كه اسالم براي فرزند در نظر گرفتـه توجـه كامـل دارد   عنصر المعالي 

ي اگر پسريت آيد ا «: وظيفه پدر در برابر فرزند اين است كه اسم خوبي برايش انتخاب كند
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پسر اول چيزي بايد كه نام خوش برو نهي كه جمله حقهاي پدران بر فرزندان يكي آن است 
    ».كه او را نام خوش نهد

تحسن اسـمه و ادبـه و   «:به كسي كه از حق فرزند سوال كرده بود ميفرمايد) ص(پيامبر 
خـوب و  او را به اسم خوبي نامگذاري كن به درستي ادبش كن و به كار : تضعه موضعا حسنا
  )771: ، دشتي با جمعي از محققين) ص(فرهنگ سخنان پيامبر اكرم ( ».مناسبي بگمارش

دوم آنكـه بـه   «: شمارد از اين قرار اسـت كه عنصر المعالي براي پدر بر مي وظايف ديگري
و چون بزرگ شود . و قرآنش بياموزي تا حافظ قرآن شود. . . دايگان عاقل و مهربان سپاري 

اي بياموزي و اگر اهل سـالح باشـي بـه معلـم سـالح دهـي تـا         وي را پيشهاگر رعيت باشي 
سواري و سالح شوريدن بياموزد و بداند كه بهر سالحي كار چون بايد كردن و چون از سالح 

  )132 1380: قابوسنامه ( »آموختن فارغ گردي، بايد كه فرزند را شناو كردن بياموزي
انجام وظـايف  ر المعالي حاكم است اما هرگز در با وجود اينكه نوعي جبر بر انديشه عنص

را   شغل و حرفهدارد او معتقد است پدر عالوه بر ادب و فرهنگ  بايد پدري كوتاهي روا نمي
پس بايد كه هر چه آموختني باشد از فضل و هنر فرزند را همـه   « .بياموزدنيز  به فرزندش 

هـر  . دانست كه بر سر مردمان چه گذردبياموزي كه از حوادث عالم ايمن نتوان بود و نتوان 
اگر چه . . . پس در فضل و هنر آموختن تقصير نبايد كردن. هنري و فضلي روزي به كار آيد

تو فرهنگ و هنر را ميراث خود گردان و به وي بگـذار تـا   . بد روز فرزندي بود، تو بدان منگر
  )135: همان( »حق وي گزارده باشي

اما معتقد اسـت تنبيـه   ، دك،  تنبيه بدني را الزم ميداند نويسنده در راستاي آموزش كو
و در  «. بدني بايد توسط معلم صورت گيرد نه شخص پدر و البته كودك بايد از پدر بترسـد 

هر علمي كه مر او را آموزي اگر معلمان از بهر تعليم مر او را بزننـد شـفقت مبـر، بگـذار تـا      
اما اگر بي ادبي كنـد و  . وزد نه به طبع خويشبزنند كه كودك علم و ادب و هنر به چوب آم

تو از وي در خشم شوي ،به دست خويش وي را مزن بـه معلمـانش بترسـان و ادب كـردن     
اما با وي هميشه صـبور بـاش تـا تـو را     . ايشان را فرماي كردن تا كينه تو اندر دل وي نماند

  )134: همان ( ».خوار نگيرد و دايم از تو ترسان بود
ي مهم ديگري كه صاحب قابوسنامه بر آن تاكيد كرده است، اهميت دوست و نكته تربيت

 »آيـين دوسـت گـرفتن   «او باب بيست و هشتم قابوس نامه را بـه  . همنشين در تربيت است
نويسنده، نياز به دوست را ضرورتي گريز ناپذير ميداند اما بعـد از بيـان   . اختصاص داده است

، خـود اوسـت و بـراي دوسـت     ترين دوسـت هـر كـس   آوري ميكند كه بهآيين دوستي، ياد 
بدان اي پسر كه مردمـان تـا   «: ترين آنها خردمندي است ممعيارهايي را بر ميشمارد كه مه

بـا بـي   . . . زنده باشند، ناگزير باشند از دوستان، كه مرد اگر بي برادر باشد، به كه بي دوست
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افل مباش، چه اگر هزار دوست خردان هرگز دوستي مكن و بر اعتماد دوستان از خويشتن غ
  )138: همان( »باشد تو را از تو دوستتر تو را كس نبود

او به پسـرش توصـيه   . نظر عنصر المعالي نسبت به دختران و تربيت آنها قابل تامل است
اگر دختريت باشـد وي   «: ميكند اگر در آينده صاحب دختري شد اين گونه با او رفتار كند 

پار و نيكو بپرور و چون بزرگ شود به معلم ده تا نمـاز و روزه و آنچـه   را به دايگان مستور س
در شريعت است ،بياموزد و لكن دبيري مياموزش و جهد آن كن كه هر چه زودتر به شويش 

) ص(دهي كه دختر نابوده به و چون ببود يا به شوي به يا به گور؛ كه صـاحب شـريعت مـا    
در خانه توسـت مـادام بـر وي بـه رحمـت بـاش كـه        اما تا . گويد دفن البنات من المكرمات
دختر بيچاره بود آنچه داري نخست در وجه برگ وي كـن  ... دختران اسير مادر و پدر باشند

  )137:همان ( »و شغل وي بساز و وي را در گردن كسي كن تا از غم وي برهي
وه چنانكه ديديم شيوه غالب در اين كتاب موعظه و نصيحت بود كـه خـود يكـي از شـي    

هاي تربيتي است كه در گذشته بسيار مورد توجه بوده است و در ادبيات نيز بسـامد بسـيار   
. هاي پذيرفتـه شـده در تعلـيم و تربيـت اسـالمي اسـت       شموعظه حسنه از رو«. بااليي دارد

موعظه گفتار سنجيده و به موقعي است كه به منظور آگاهي دادن و دعوت به خير و صـواب  
آراي دانشمندان مسـلمان   ( »سر اعتقاد و خير خواهي و شفقت به نرمي بيان شوداز دل برخيزد و از 

  )243:در تعليم و تربيت ، بهشتي و ديگران 

  
  اخالق  ناصري 

خواجه نصير الدين طوسي از انديشـمندان و نويسـندگان بـزرگ ايـران     تاليف  اخالق ناصري
هـاي   لكـه گزارشـي از انديشـه   هاي خواجه نصير نيسـت ب  اين كتاب تنها بيان انديشه . است

خواجـه  . فيلسوفان مسلمان به ويژه ابن سينا و ابوعلي مسكويه در زمينه حكمت عملي است
در ابتداي مقالـه تـدبير   . به رسم امانتداري به منابعي كه از آنها بهره گرفته اشاره كرده است

ه اي است در ايـن  خواجه رئيس ابو علي الحسين بن عبد اهللا سينا را رسال«: نويسدمنزل مي
خالصه اي از آن رساله با ايـن مقالـه   . باب كه با كمال بالغت شرط ايجاز رعايت كرده است 

اولي آنكه ذمت به عهـده ترجمـه    «: در مقدمه نيز ميگويد  ) 208 : اخالق ناصري(. »نقل كرده آمد
ه مضمون قسمي كه برحكمت خلقي مشتمل خواهـد بـود، خالصـ   . اين كتاب مرهون نباشد 

    )209:همان( ». معاني كتاب استاد ابوعلي مسكويه را شامل بود
او آدمي را مختار و مسـتعد خيـر و   . خواجه براي تربيت انسان اهميت فوق العاده قائل است

است و بـه هنگـام   خوبي و بدي در وجود انسان به وديعه گذاشته شده و ميگويد شر ميداند 
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اما معتقـد  . بود يا فاسد بلكه او امكان شدن دارد توان گفت صالح خواهدتولد يك كودك نمي
كودك مستعد بود و بـه اخـالق   «است گرايش انسان به شر قويتر از تمايل وي به خير است 

   )222:همان( ».ان و حاجاتي كه در طبيعت او بودذميمه بيشتر ميل كند به سبب نقص

و چون فرزند در  «: كند وي در مورد وظايف پدر، ديدگاههاي عنصر المعالي را تاييد مي
وجود آيد ابتدا به تسميه او بايد كرد به نامي نيكو، چه اگر نامي ناموافق برو نهد، مدت عمـر  

و چون رضاع او تمام شود به تاديب و رياضت اخالق او مشغول بايـد   ...از آن ناخوشدل باشد
  ) 223 : اخالق ناصري( »شد، پيشتر از آنكه اخالق تباه فرا گيرد

از وظـايف دينـي و آداب معاشـرت    . اي آموزشي خواجه نصير بسيار گسترده است محتو
هايي شعر يكي از سرگرمي. . .  جالس و گرفته تا نحوه غذا خوردن و نشست و برخاست در م

خواجه نصير حـق  .است كه خواجه نصير آموختن آن را براي  كودكان ضروري دانسته است 
و به هر وقـت اجـازت بـازي    «ه رسميت شناخته است براي كودك ب به طور مشروط بازي را

كردن دهند ولكن بايد كه بازي او جميل بود و بر تعبي و المي زيادت مشتمل نباشـد تـا از   
     ) 226 :همان( ». تعب آسوده شود و خاطر او كند نگردد

يكي از نكات بسيار مهمي كه بيانگر بينش  عميق خواجه نصير در باب تعلـيم و تربيـت   
او معتقد است كـه هنرهـا و حرفـه هـاي     . فردي است و تفاوتهاي توجه به استعداد ها است

بيشماري وجود دارد كه هر كس بر حسب استعداد و توانايي خـود ميتوانـد آنهـا را بيـاموزد     
مجبـور  . . . بنابراين نبايد كودك را در انتخاب آموزش و رشته تحصـيلي و انتخـاب شـغل و    

ه در طبيعت كودك نظـر كننـد و از احـوال او بـه طريـق فراسـت و       و اولي آن بود ك «: كرد
كياست اعتبار گيرند، تا اهليت و استعداد چه صناعت و علـم در او مفطـور اسـت و او را بـه     
اكتساب آن نوع مشغول گردانند؛ چه همه كس مستعد همه صناعتي نبود و اال همه مردمان 

دك در اقتناي صناعتي صـحيح نيابنـد و   و اگر طبع كو ...به صناعت اشرف مشغول شدندي 
ادوات و آالت او مساعد نبود، او را بر آن تكليف نكنند چه در فنون صناعات فسحتي است به 

   ) 228 :همان( »دديگري انتقال كنن
نيست و به كـار بسـتن    و علمي وريم كه اخالقيخبه نكاتي بر مي ، گاه در اخالق ناصري 

مـثال بـردن كودكـان بـه     . فيد نيست ، بلكه مضر نيـز هسـت  آن در تربيت كودكان نه تنها م
او را به مجالس شـراب  «: مجالس شراب را اگر ادبا و افاضل در آن باشند مجاز دانسته است 

خوارگان حاضر نكنند مگر كه اهل مجلس افاضـل و ادبـا باشـند و از مجالسـت ايشـان او را      
در  ،كامل باشد و صبحانه اش اندكتوصيه مي كند شام كودك  يا اينكهمنفعتي حاصل آيد 

و بايد كه شام از چاشت مسـتوفيتر دهنـد     .حالي كه امروزه عكس آن به اثبات رسيده است
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 :همان( .»كودك را كه اگر چاشت زيادت خورد كاهل شود و به خواب گرايد و فهم او كند شود

220 (  

ست و بـراي آن مراتبـي را   ديدگاه خواجه نصير در باب تنبيه منطقيتر از عنصر المعالي ا
قائل شده است و در واقع اول تشويق را پيشنهاد ميكند و اگر كودك كار بدي انجـام داد در  

او را به هر خلق نيكي كه از او صادر شد مدح گويند و اكـرام   «: مرحله اول تغافل بايد كرد 
تغافل منسوب كنند تـا  كنند و صريح فرا ننمايند كه بر قبيح اقدام نموده است بلكه او را  به 

بر تجاسر اقدام ننمايد و اگر بر خود بپوشد پوشيده دارند و اگـر معـاودت كنـد در سـرّ او را     
توبيخ كنند و در قبح آن فعل مبالغت كنند و از عادت گرفتن توبيخ و مكاشفت احتراز بايـد  

از روي  كه موجب وقاحت شود و به استماع مالمت عادت كند و ارتكاب قبـائح لـذات نمايـد   
  )224:همان( ».تجاسر

خواجه نصير در تربيت  سختگير است و توصيه ميكند كه كودك را در رفاه نبايد بـزرگ  
و  «: كرد بلكه بايد او را براي سختيهاي زندگي آماده كرد و امكانات را براي او محدود نمـود 

نـد تـا از   هاي زشت شنيدن و لهو و بازي و مسـخرگي احتـراز فرماينـد و طعـام نده    از سخن
و از خواب بسيار منع كنند كه آن تغليظ . . . وظايف ادب فارغ نشود و تعبي تمام بدو نرسد 

ذهن و اماتت خاطر آرد و به روز نگذارند كه بخسپد و از جامه نرم و اسباب تمتع منع كنند 
تا درشت برآيد و بر درشتي خو كند و از خيش و سردابه به تابستان و پوسـتين و آتـش بـه    

اگـر در  : ود كـه ميگويـد   راو در اين شيوه تا جايي پيش مي  )همـان ( »مستان تجنب فرمايند ز
جريان تربيت كار به تنبيه بدني كشيد ، كودك به هنگام تنبيه معلم بايد آرام باشـد و داد و  

و چون معلم در اثناي تاديب ضـربي بـه تقـديم رسـاند از فريـاد و شـفاعت       «:  فرياد ننمايد
  )225:همان( ».چه آن فعل مماليك و ضعفا بود. فرمايندخواستن حذر 

در باره دختران خواجه نصير به اجمال سخن گفته و تاكيـد كـرده كـه بايـد دختـران را      
در دختران هم بر اين نمط آنچه موافق و «طوري تربيت كرد كه مالزم خانه و حجاب باشند 

مت خانه و حجاب و وقار و عفت و حيا اليق ايشان بود، استعمال بايد كرد و ايشان را در مالز
و ديگر خصالي كه در باب زنان بر شمرديم تربيت فرمود و از خواندن و نوشتن منـع كـرد و   
هنرهايي كه از زنان محمود بود بياموخت و چون به حد بالغـت رسـند بـا كفـوي مواصـلت      

  )235:همان(  ». ساخت

تاكيد كرده است، زيرا بر اين باور خواجه نصير هم مانند عنصر المعالي بر اهميت دوست 
اول چيزي از تاديب او آن بود كـه  «: است كه كودك از همساالن خود زودتر تاثير مي پذيرد

او را از مخالفت اضداد كه مجالست و مالعبت ايشان مقتضي فساد طبع او بود نگاه دارند چه 
او ويژگيهـايي    )235: مـان ه(  ».نفس كودك ساده باشد و قبول صورت از اقران خود زودتر كند
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از جمله دوستان كودك بايد بـزرگ زاده و آراسـته بـه ادب و    . هم براي دوست ذكر مي كند
و بايد كه كودكان بزرگ زاده كـه بـه   «. كماالت باشند تا كودك در تعليم با آنان رقابت كند

يگـر  ادب نيكو و عادت جميل متحلي باشند با او در مكتب بونـد تـا ضـجر نشـود و چـون د     
  )236: همان( ».متعلمان را بيند در تعلم غبطت نمايد و مباهات كند و بران حريص شود

  
  ليله و دمنهك

در كليله و . از عربي به فارسي برگرداند در قرن ششم  نصر اهللا منشيكتاب كليله و دمنه را 
 ؛ نماينـده يـك تيـپ انسـاني اسـت     ، هـر حيـوان    و دمنه حيوانات جانشين انسان شده انـد 

بنابراين بايـد مباحـث تربيتـي در كليلـه و دمنـه  را در ال بـالي داسـتانها و حكايـات و در         
مهمترين پيام تربيتي كه همه حكايتهـاي كتـاب بـه    . شخصيتهاي حيواني آن جستجو كرد

ايـن  . نحوي آن را تبيين و تكرار مي كند استفاده از خرد و عقل و حزم و دور انديشي اسـت 
لعمل تربيت خرد انساني است و پياپي مواردي را كه يك انسان عاقل كتاب در واقع دستور ا

انديشـيدن در بـاره عواقـب امـور و نتـايج      . بايد بداند و به آن توجه داشته باشد تكرار ميكند
اعمال و رعايت احتياط در انجام كارها محوريترين پيامي است كه بارها و به عبارات مختلف 

قب مكر و غـدر هميشـه نـامحمود بـوده اسـت و خـواتم بـد        عوا «: در كليله بيان شده است
  )126 :كليله و دمنه ( ».سگالي و كيد  نامبارك

عقـل عمـده    «: از نظر كليله عقل بزرگترين نعمتي است كه انسان از آن برخوردار است 
سعادت و مفتاح نعمت است و هر كه بدان فضيلت متحلي بود و جمال حلـم و ثبـات بـدان    

   )408 :همان(. »دوست و شايان عز و رفعت گشت پيوست سزاوار 
ارزشـمند تـرين چيـز هـا      را در كليله نيز به اهميت دوست توجه شده  و دوست خالص

هيچ چيز نزديك عقال در موازنه دوستان مخلـص نيايـد و در مقابلـه يـاران      «: دانسته  است
           :و همـدل  باشـد   همچنين دوسـت بايـد در امـور مختلـف همـراه      )157:همان( ».يكدل ننشيند

  )195: همان( ».موافقتر دوستان اوست كه از مخالفت بپرهيزد و در همه معاني مواسا كند «
نمونه يك دوست خوب و خردمند است كه همواره ) شغال(در داستان شير و گاو، كليله 

گيرد و در را راهنمايي و ارشاد مي كند و البته دمنه سخنان كليله را جدي نمي) شغال(دمنه 
  .نهايت جان خود را بر سر اين بي توجهي ميگذارد

تبعيض قائل شدن بين دختر و پسر در كليله پر رنگتر و عميقتر از دو كتاب قبل است تا 
جايي كه دختران را هم رديف و به منزله دشمن قرار مي دهد در حالي  كـه پسـر را سـبب    

و پدر را به منزلت دوستان دانند و برادر را حكما مادر  « .بقاي نام و ذكر خير آدمي مي داند
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در محل رفيق و زن را به مثابه اليف شمرند و دختر را در موازنـه خصـمان داننـد و پسـر را     
  )297: همان(  ».براي بقاي ذكر خواهند

برزويه طبيب . در كليله هر چند نگاه به زن منفي است اما نقش مادر مثبت و موثر است
و اول  «. ويـد و آن را نعمـت خداونـد ميدانـد    گر و مادر خود سخن مياز مهر و دلسوزي  پد

نعمتي كه ايزد تعالي و تقدس بر من تازه گردانيد دوستي پدر و مادر بود و شفقت ايشان بر 
حال من چنان كه از خواهران و برادران مستثني شدم و به مزيد تربيت و ترشـح مخصـوص   

  )41: همان( ».گشت

، كليله و دمنه نقش فعالي از مادر ميبينـيم در ايـن داسـتان مـادر    در باب شير و گاو در 
مادر شير دو بار به عنوان مادر پادشاه به صـحنه مـي آيـد و    . نماد تدبير و دور انديشي است

شير را كه در قضاوت و صدور حكم سرگردان مانده بود، ياري ميكند و در هر دو بار قضاوت 
كه شغال مجرمي به جزاي عملش برسد و يـك بـار   او صحيح است ، يك بار سبب مي شود 

تـدبير و پيگيـري و    »شير و گاو «در داستان . مانع از كشته شدن شغال بي گناهي ميگردد
) شنزبه(كه دستش به خون گاو بي گناه ) دمنه(نفوذ مادر شير باعث ميشود كه جرم شغالي 

ن احسـاس مسـووليت و   در ايـن داسـتا  . آلوده است، اثبات شود و مجرم بـه مجـازات برسـد   
) شـير (او در واقع مشاور سـلطان جنگـل   . دلسوزي مادر و نصايح بي غرض او را ميتوان ديد

مادر شير هر گاه احساس ميكند كـه فرزنـدش در كشـف حقيقـت و مجـازات مجـرم       . است
مادر شير در بيان حقيقت كوتـاهي روا نميـدارد و چـون    . اهمال ميكند، به او هشدار ميدهد

. سخنانش چنانكه بايد مورد توجه قرار نگرفته ، خشمگين ميشود و قهـر ميكنـد   ميبيند كه
سر انجام خشم و عتاب مادر شير اثر خود را ميگذارد و شير، شغال مجرم را به سزاي عملش 

  .   ميرساند
در كليله ، پدران نيز مانند مادران دلسوز و خيـر خـواه و نصـيحتگرند و فرزنـدان را بـه      

تنها به مصالح دنيـوي بلكـه بـه سـعادت      نه پدران. با يكديگر دعوت ميكنندهمدلي و اتحاد 
و دولت آن جهـاني را اسـاس در ايـن جهـان نهيـد و كسـب       «. اخروي آنها نيز مي انديشند

قابـل توجـه    )71: همـان (  ».سعادت باقي هم درين سراي فاني كنيد و كار فردا را امروز سـازيد 
: پدر گوش ميكنند و اندرز هاي او را آويزه گوش ميكننـد  است كه پسران نيز غالبا به نصايح

  )57: همان(  ».پسران بازرگان عظت پدر بشنودند و منافع آن نيكو بشناخت «
تنها يك مورد دركليله مي بينيم كه پدر نه تنها فرزند خود را از كار ناپسند باز نميـدارد  

. حرص مال و دوسـتي فرزنـد اسـت   بلكه خود نيز با او همراهي ميكند و  دليل آن مورد هم 
پير را شره مال و دوستي فرزند در كار آورد تا جانب دين و مروت مهمل گذاشت و ارتكاب «

  )112: همان( ».اين محظور خالف شريعت و طريقت جايز شمرد و بر حسب اشارت پسر رفت
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 . ده اسـت كه از اطاعت والدين سر باز زند، بدترين فرزندان دانسته شـ  ، فرزنديدر كليله 
 »   .و بتر فرزندان آن است كه از طاعت مادر و پدر ابا نمايد و همت بـر عقـوق مقصـور دارد    «
  )225: همان(

تاكيد شده كه هر كس استعدادي دارد و بايد شغل خود را بر حسـب اسـتداد    همچنين 
از لكل عمل رجـال هـر كـه     «. خوود انتخاب نمايد و اگر غير از اين باشد موفق نخواهد شد

سمت موروث و هنر مكتسب اعراض نمايد و خود را در كاري افكند كه اليق حال او نباشد و 
: همـان ( ».الشك در مقام تردد و تحير افتد و تلهف و تحسر بيند و سودش ندارد.موافق اصل او

34(  

  
  مرزبان نامه

سـالهاي   در حـدود .  اصل كتاب مرزبان نامه در قرن چهارم به زبان طبري نگاشته شده بـود 
مرزبـان نامـه همچـون    . سعد الدين وراويني آن را به فارسي ترجمه كرده است) 622-607(

  . محسوب ميشود) فابل(كليله و دمنه از نوع ادب تمثيلي 
دانـد و زنـدگي بـدون آنـان را     فرزندان را ثمره و اميـد حيـات مي   مولف مرزبان نامه، گاه

ند و هر مويي از ايشان و ثمره درخت اماني يبي فرزندان كه عمده زندگان«: ناخوش ميشمرد
 گـاهي    )488 : مرزبـان نامـه  ( ».رگي است با جان پيوند گرفته خوش زيستن امكان چگونه پـذيرد 

فرزند را چه دختر و چه پسر، اسباب زحمت و قيد و بندي دانسته ،  كه مانع رسيدن به  هم
و به تربيت و بـر آوردن نيازهـاي او   اهداف معنوي است زيرا مدام بايد مراقب سالمتي او بود 

تا در مرتبه طفوليت است يك چشم زخـم بـي مراقبـت احـوال و محافظـت بـر        «. پرداخت
 ... دقايق تعهد او نتوان بود و چون به منزل بلوغ رسيد صرف همت به ضبط مصالح او باشـد  

اگر سمع حقيقت شنو فرا ايـن كلمـات دهـي    . . . . قال اهللا تعالي انما اموالكم و اوالدكم فتنه
كه زبان وحي بدان ناطق است بداني كه وجود فرزندان در نظر حكمت همچون ديگر آرايش 
هاي مزور از مال و متاع دنيا كه جمله زيوري عاريتي است بر ظواهر حـال آدميـزاد بسـته ،    

مشغولي به احوال اوست بـه هـيچ   تا همت مصروف به كار فرزند و دل تو را. ارد هيچ وزني ند
رسد و آنجا كه فرمايد المـال و البنـون   اب نجات در حالت حيات و ممات نميتحصيل از اسب

   )493 :همان( ».زينه الحيوه الدنيا  خود اشارتي مستانف است بدانچه كه مقرر كرده آمد
مشابه قابوسنامه و اخالق ناصري درباره حقوق فرزند بـر پـدر    در مرزبان نامه نيز عباراتي

عبارات زير را از زبان  مردي كه همسرش باردار است و در انتظار فرزند به سر . ميتوان يافت
سـخت زود باشـد كـه تـو را پسـري آيـد نـام        : يك روزي زن را گفت  «: خوانيم يمي برد م

او آموزم و در تهذيب و تربيـت و ترشـيح او   نيكوش نهم و احكام شريعت و آداب طريقت در 
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جد نمايم چنان كه در مدت نزديك و روزگار اندك مستحق اعمال دينـي گـردد و مسـتعد    
قبول كرامت آسماني شود و ذكر او باقي ماند و از نسل او فرزندان باشند كه ما را بـه مكـان   

جمالت اين است كه  اولين نكته جالب اين  ».ايشان شادي دل و روشنايي چشم حاصل آيد
. مرد منتظر پسر است و به ذهنش هم خطور نمي كند كه ممكن است فرزندش دختر باشد 

در هر صورت مرد آرزو دارد پسري داشته باشد تا اسم خوبي برايش انتخاب كند و احكـام و  
  . شعائر دين را به او بياموزد

طـوري كـه   خردمند و مطيعند بغالبا نيكوكار ،  فرزنداني كه در مرزبان نامه حضور دارند
اما ايـن رفـتن بـر مـن     «: پدري در بستر مرگ ميگويد. پدران به داشتن آنها افتخار ميكنند

سخت، آسان مينمايد كه چون شما فرزندان شايسـته و بايسـته و هنـر نمـاي و فرهنگـي و      
  )  97 :همان( ».دانش پژوه و مقبل نهاد يادگار ميگذارم

رگ توجه خاص مبذول شده است به طوري كه سـاير فرزنـدان   در مرزبان نامه به پسر بز
چون شروين درگذشت بيعت ملك بر پسر مهترين كردنـد و ديگـر    « .از آنها اطاعت ميكنند

   )39 :همان( ».برادران كمر انقياد او بستند
. و معموال پسران بزرگ را نسبت به ساير فرزندان برتر و بهتر به تصـوير كشـيده اسـت     

ملكي بـود از ملـوك    «: ي خرد و هوش بيشتري نسبت به ساير برادران خود هستندآنها دارا
سلف شش فرزند خلف داشت ليكن فرزند مهترين كه باقعـه القـوم و واسـطه العقـد ايشـان      

  ) 35 :همان( ».بوداسرار فرّ ايزدي از اسارير جبهت او اشراق كردي

و  «: تي تعصـب آميـز را دارد   درباره دختران نيز صاحب مرزبان نامه همان ديـدگاه سـن  
صاحب شريعت كه در مغبه حال، آفت آن بشناخت مرگ را به حال ايشان اليقتر از زندگاني 

  )125: همان( ».نعم الختن القبر: شمرد و گفت

اين سخن از زبان پدري  است  خطاب به دخترش  كه در آستانه  ازدواج قرار دارد امـا   
كه ميترسد كه دخترش بي همسر بماند  اين سـخن را از  پدر  .را رد مي كند شخواستگاران

و بعد براي تاييـد و تحكـيم   . كه قبر چه داماد نيكويي است «:نقل ميكند ) ص(زبان پيامبر 
اگر تاج دارد بـد    /كرا از پس پرده دختر بود  : سخنان خود بيتي هم  از فردوسي مي آورد 

  )168: همان( ».اختر بود

ال و شر و مايه رنج و غصه است و پسر نعمت و اسباب خوشبختي ، اين اعتقاد كه دختر ب
به قدري در ذهن و انديشه گذشتگان رسوخ داشته كه حتي خود دختران نيز آن را پذيرفته 
بودند و به مصيبت و بال بودن خود يقين داشتند به طوري كه از پدر ميخواستند تا صـبوري  

پسران نعمتنـد و  : دختر گفت «:نج بسوزد و بسازدپيشه كند و به اميد پاداش آخرت با اين ر
نعمت اين جهاني سبب حساب و بازخواست باشد و دختران محنت اند و محنت اين جهاني 
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مظنه مغفرت و ثواب و پدران را بر آن صبر كردن و با سختي آن ساختن من حيث العقـل و  
  )125: همان( ».الشرع الزم است

      در كنـار تعريـف از زيبـايي دختـر     . تـران مـي بينـيم   اما گـاه تعريفـاتي را از بعضـي دخ   
به عقل و خرد او نيز اشاره شده است، به طـوري كـه او پـدر خـود را راهنمـايي       »خره نما«

خره نما دختري دوشيزه داشت با خوي نيكو و روي پاكيزه ، چنانكه نظافت ظرف  «. ميكند
در ادامه  و  )63: همان( ».خبر ميداداز لطافت شراب حكايت كند جمال صورتش از كمال معني 

  .داستان از پاكدامني دختر نيز سخن رفته است 
مادر جايگاه موثر و نقش مثبتي ندارد و تنها يك بار او را در داستان مي  ،در مرزبان نامه

نزد مادرش ميـرود و بـراي    موشي كه ماري النه او را اشغال كرده و آواره شده است ،: يابيم 
در نهايت هم بر خالف نظر مادر عمـل ميكنـد و موفـق    . چاره با او مشورت ميكنديافتن راه 
  .هم ميشود

در مرزبان نامه نيز تنبيه بدني پذيرفته شده است، به طوري كـه كـودك از بـيم شـالق     
بدان كودك كه تا در مكتب باشد از بيم دوال معلم پـاي   «. معلم جرات نفس كشيدن ندارد

»      .د، چون بر آمد عقال عقل بگسلد و با سـر خـوي كـودكي شـود    در دامن تادب كشيده دار
  )53: همان(

پدر نشـده آنقـدر سـختگير اسـت كـه       ي كه هنوز مرد مجرد ديگري از كتاب در جايي 
حتي در روياهايش هم سركشي پسر را بر نميتابد و ميگويد اگر فرزندش از اوامر او سرپيچي 

  . كند با عصا او را تنبيه خواهد كرد
. و زني از خاندان خواهم الشك پسري آيد نـام نيكـوش نهـم و علـم و ادب در آمـوزم     « 

  )222:همان( ».چون يال بركشد اگر تمردي نمايد بدين عصا ادب فرمايم
طبيعتا بايد بين كودكي ، تنبيه بايد متناسب با عمل طفل باشد  نويسنده معتقد استاما 

كي كه سـهوا و از روي نـاداني آن را مرتكـب    كه عمدا به عمل نادرست دست مي زند و كود
 -1   : هر گناه كه از مردم صادر آيد منقسم است بر چهار قسم «: تفاوت  قائل شد  ،ميشود

. و هر يك را عقوبتي در خور و مكافاتي سـزاوار معـين  . مكروه -4خيانت  -3تقصير  -2زلت 
انت ، بنـد و اذالل و عقوبـت   عقوبت زلت ، عتاب باشد و عقوبت تقصير ، مالمت و عقوبت خي

  )219: همان(  ».مكروه ، رسانيدن مكروه به مكافات
از دوست و دوست يابي  نيز ، سخن به ميان آمده است و براي تاكيـد بـر تـاثير پـذيري     

 ،در راهـي ميگذشـت  ) ع(روزي حضرت عيسي : روح آدمي  حكايت كوتاهي نقل شده است 
از او پرسيدند كه در حق اين حيـوان  . تك السالمهصحب «: سگ هاري را ديد و به او  گفت 
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تا زبان من به نيك گفتن خـو كنـد كـه خـو     : نجس موذي چنين لفظي چرا فرمودي؟ گفت
  )266:همان( ».پذير است نفس انساني

  
  نقد ديدگاههاي تربيتي

واژه تربيت در ادبيات فارسي كلمه پر بسامدي است اما منظور از آن  مفهوم اصطالحيي كـه  
به عنوان مثال  تربيت در كليله و دمنه غالبا . امروز از اين واژه در ذهن داريم ، نبوده استما 

: و از نزديك شير برفـت و پلنـگ را بخوانـد و گفـت      «. معادل  عنايت، توجه  و  لطف است
انواع تربيت و ترشيح و ابواب كرامت و تقريب كه ملك در حق تو فرموده است و مي فرمايد، 

  )  142:كليله و دمنه ( ».مقرر است
كلمه تربيت در ادبيات فارسي بارها براي غير انسان اعم از حيوان و گيـاه  « عالوه بر اين 

خاك را : سعدي حتي تاثير باد بهار بر خاك را به تربيت تعبير كرده است . به كار رفته است
انوري از تربيت برگ  و. سنگ باشد كه دلش زنده نگردد به نسيم  /زنده كند تربيت باد بهار 

بـاران و بـرگ و گـل     /آري به قوت و مدد تربيت شـوند   : و عسل و اطلس سخن گفته است
    ) 24و 23 :1387سيد حميد رضا علوي ،  ( ». گهر و اطلس و عسل

مثـل   «: تركيبات زيادي نيز با اين واژه ساخته شده است كه برخـي از آنهـا عبارتنـد از    
، داروي تربيت ، آفتاب تربيت ، خورشيد تربيت ، فروغ تربيت ،  خلعت تربيت ، گوهر تربيت

 :همـان (».پرتو تربيت ، سهيل تربيت ، سحاب تربيت ، ابر تربيت ، اكسير تربيت و مقام تربيـت 

20   (  

فيلسوفان مسلمان كه در بسـياري از بخـش هـاي فلسـفه انديشـيدند      شايان ذكر است، 
چـه امـروز فلسـفه آمـوزش و پـرورش مينـاميم ،       مانند بسـياري از فيلسـوفان جهـان بـه آن    

با اين همه اگر بخواهيم به آن بخش از سخنان آنان آنان كه با تربيت در معنـاي  . نپرداختند
وسيع سر و كار دارد ، بپردازيم ، ميتوانيم در آن بخش از گفته هايشان كه در بـاره حكمـت   

مـت آميـز ، مصـاديق و مضـامين     عملي است  و نيز  در ال به الي حكايات و داستانهاي حك
با وجود تفاوت هاي زيادي كه بين چهار كتاب مذكور وجود دارد در . مرتبط با آنها را بيابيم

نهايت بايد گفت كه همه آنها نماينده نظام سـنتي تعلـيم و تربيـت مـا هسـتند و در اغلـب       
  . ديدگاه هاي تربيتي اتفاق نظر دارند
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   تمعايب نظام سنتي تعليم و تربي
  تمركز بر تنبيه و غفلت از نقش سازنده تشويق )1

اشكاالت نظام تربيت سنتي، تمركز و توجه به تنبيه و كم توجهي به نقش  مهمترينيكي از 
با وجود تاكيد ائمه معصومين و بر خالف روش ايشان، در نظام سنتي سختگير  . تشويق است

د و در مـدارس تنبيـه حـرف اول و    تعليم و تربيت ما چندان به تشويق اهميت داده نمي ش
دند و بر عكس تشويق و تحسـين  شآخر را ميزد و كودكان با خشونت و سخت دلي تنبيه مي

در متون مورد مطالعه ، مصداق خاصي مبني بر تشـويق يافـت نمـي    . جايگاه وااليي نداشت
. ر شده داريم كه برخي شواهد آن ذكشود در عوض مصاديق و مثال هاي فراوان در باب تنبي

اصوال كلمه تنبيه در نظام تربيتي ما معادل تنبيه بدني بوده است و به سـاير مصـداق هـاي    
در متون منتخـب مـا ايـن شـيوه بـه سـمت افـراط در        . تنبيه توجه چنداني نمي شده است
بديهي است اين شيوه كه مبتني بر نظم و انضباط بـيش  . انضباط و سختگيري متمايل است

نمـي توانـد در تربيـت كـودك نقـش      ظامي وار است ، كار آمد نيست و از حد و امر و نهي ن
  .سازنده اي داشته باشد

  
  تبيعض قائل شدن بين دختر و پسر و كم توجهي به آموزش و تربيت دختران   )2

مطمئنا يكي از بزرگترين انتقاداتي كه به نظام تعليم و تربيت قديم وارد است  تبعيض قائل 
تا جايي كه حتي آموزش را هم كه از حقوق اوليـه فرزنـد بـر    ، ت شدن بين دختر و پسر اس

صاحب قابوسنامه و خواجه نصير در مورد تربيـت  . پدر و مادر است از دختران دريغ ميكردند
دختران اشتراك نظر دارند هر دو تاكيد مي كنند كه بايد احكام ديني و وظايف شرعي را به 

مخـتص و   منصـيحتها هـ  حتـي  . را نبايـد يـاد داد  دختران آموزش داد اما خواندن و نوشتن 
نبـودن   چنانكـه معتقدنـد،   .مخصوص پسران است و دختران اصال مخاطب قرار نمي گيرنـد 

. ي او يافت يا او را در گور گذاشتدختر بهتر از بودنش است اما وقتي بود يا بايد شوهري برا
حضرت و سنت ايشان كامال نقل ميكند كه با  سيره عملي ) ص(و بعد سخني از پيامبراكرم 

ايـن حـديث    . دفن كردن دختران از كار هاي بزرگ است: تعارض دارد و آن اين سخن است
ازجمله سخناني است كه در مورد خاصي بر زبان ايشان جـاري شـده اسـت و اتفاقـا بـراي      «

فرموده اند و به هيچ وجه نظر ايشـان خـوار داشـت    ) رقيه(بزرگداشت دختر درگذشته خود 
در بعضي منابع آمده است كه وقتي رسـول اهللا عـزادار دختـرش رقيـه     . زن نبوده است مقام
و لمـا عـزّي   : هاي بـزرگ اسـت  رسپاس خداي را به خاك سپردن دختران از كا: فرمود ، بود

اين حديث كه در ترغيـب  . الحمد هللا دفن البنات من المكرمات: بابنته رقيه قال ) ص(النبي 
گفته است براي دختران است در ادبيـات فارسـي بـه عكـس آن      تشييع و عزاداري مسلمين
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ريشه هـاي زن سـتيزي در   ( »تعبير شده و زاده شدن دختران را مصيبت و در گذشت شان را تهنيت

  )215 :حسيني ، ادبيات كالسيك فارسي

اين  جمله  «الزم به ذكر است كه . نعم الختن القبر: نيز معتقد است  مرزبان نامه  مولف
تنها در الكامل عبداهللا بن العـدي  . نيست و در هيچ يك از منابع حديث نيامده است حديث 

. وارد شـد و خبـر مـرگ دختـرش را بـه آن حضـرت داد      ) ص(آمده كه مردي بر رسول اهللا 
بـه رنـج تـو پايـان داد و     . حضرت در مقام تعزيه فرمود چه خوب دامادي است گور براي تو 

  )همان( ».برهنگي ات را پوشاند

در ايـن كتابهـا دختـر را موجـودي     . در كليله نگاه به دختر منفي تر از ساير منابع  است
ضعيف و مظلوم و در خور ترحم مي دانند اما در كليلـه زن بـه عنـوان موجـودي هوسـباز ،      

ظاهرا ايـن نـوع نگـرش ريشـه در     . خيانتكار، روغگو، بي وفا ، پيمان شكن معرفي شده است
  .عقايد هندوان دارد 

  بي توجهي به نقش مادر در تربيت فرزندان)3
يكي از نكات بسيار مهمي كه در متون منتخب ما مورد غفلت واقع شده و مورد انتقاد است، 

اين بي توجهي با خوار داشت و تحقيـر زن  . بي توجهي به نقش مادر در تربيت كودك است
به عهده داشـته انـد، زيـرا    در حالي كه عمال مادران تربيت كودكان را . ارتباط مستقيم دارد

 مـادران  مردان در بيرون از خانه به كسب و كار و احيانا جنگ و سفر اشتغال داشـته انـد و   
در ايـن كتابهـا، مـادر نقـش مهـم و      . تمام وقت در خانه به پرورش كودكان مشغول بوده اند

تربيـت  فعالي در تربيت ندارد در عوض نقش پدر به عنوان قهرمـان اصـلي ميـدان تعلـيم و     
   برجسته و پر رنگ شده است و گاه گاه معلم نيز به عنـوان نقـش مكمـل پـدر بـه كمـك او       

در واقع تعليم و تربيت سنتي عرصه نقش آفريني پدر و پسر و به طور كلي مـردان  . مي آيد
در اين متون نقش پدر بسيار عميق و سازنده است اما مـادر در عرصـه تربيـت غايـب     . است
  . است

         فقـط در بـاب   . نامه نقش مادر ناديده گرفتـه شـده و مـادر كـال غايـب اسـت      در قابوس 
. توصيه مي كند كه فرزند احترام پدر و مادر را نگـه دارد  مولف »شناخت حق پدر و مادر  «

خواجه نصير الدين نيز مادر را كامال ناديده گرفته و در عوض توصيه كرده در انتخـاب دايـه   
ر متون مادر اصال در صحنه نيست و تمام نصايح  هم از زبان پدر براي اما در ساي. دقت شود

  . پسر بيان مي شود
  استفاده بيش از حد از امر و نهي و موعظه مستقيم)4

مولوي در فيه ما فيـه  . ظاهرا نسبت مستقيمي است بين باز داشتن از چيزي و اشتياق بدان
ناني را بگير و زير بغل كن و از مردم منـع   «:با مثالي اين معنا را به زيبايي بيان كرده است 
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اگر چه آن بر درها افتاده است و . . . مي كن و مي گو كه البته اين را به كس نخواهم دادن 
سگان نمي خورند از بسياري نان و ارزاني، اما چون چنين منع آغاز كردي همه خلق رغبـت  

رغبتشان در آن نان از حد بگـذرد  كنند و در بند آن نان كه منع مي كني و پنهان مي كني 
  )  88:فيه ما فيه( ». كه االنسان حريص علي ما منع

پند و اندرز . تعليم و تربيت در متون مورد نظر ما دو روش بيشتر ندارد نصيحت و تنبيه 
دادن و امر و نهي مستقيم بارها در اين كتابها به چشم ميخورد وشيوه رايج تربيت محسـوب  

يت مربيان  اين است كه كودك مطيع بار بيايد و به اصطالح روي حـرف  نشان موفق .ميشود
. در حالي كه اين شيوه سبب ميشود تا خالقيت كودك بـارور نشـود  . بزرگتر خود حرف نزند

ايي است كه نظام تربيتي ما به شـدت  هجانشين ساختن عمل به جاي سخن يكي از راهكار
اگر به كـودك  . ن شيوه تربيتي ، ديگر كارايي ندارد استفاده از زبان به عنواوبه آن نياز دارد  

بگوييم دروغ نگو و خود اين كار را بكنيم احتمال قريب به يقين اين است كه دروغ ميگويـد  
در  «. اما اگر صداقت را در رفتار اطرافيان ببيند احتمال دروغگويي او بسيار كم خواهد شـد 

زيرا اطفال آنچه را كه ميگوينـد  . نه حرف هر موضوعي تعليمات شما بايد قرين عمل باشد و
نند ولي كارهايي را كه ميكننـد و رفتـاري را   كو آنچه را كه ميشنوند به سهولت فراموش مي

   )120 :اميل يا آموزش و پرورش ، روسو( ».كه با آنها ميشود ديرتر از خاطر مي برند
  نوع رابطه والدين و معلم با دانش آموز)5

رابطه كودك با والدين و معلم بسـيار رسـمي و بـر مبنـاي احتـرام و       ،در نظام تربيت سنتي
رابطه اي عمودي كه معلم و پدر در باالي آن قرار داشـت و كـودك   . حياي توام با ترس بود

در مدارس و مكاتب ، تـرس از چـوب و فلـك معلـم مـانع از ايجـاد رابطـه اي        . در پايين آن
و دانش آموز در حاشـيه  معلم محور آموزش بود  .دوستانه و صميمانه بين معلم و شاگرد بود

عالم تربيتي اهل شيكاگو مدارس قـديم را چنـين   ) 1859 -1952(جان ديويي  .قرار داشت
در نظام سنتي . معلم فرمانبردار مطلق العنان كالس به شمار مي آمد «: توصيف كرده است 

  )311: بريانشاتومربيان بزرگ ،  ( ».دروش استبدادي بود و فرمانبرداري بهتر از ابتكار و خالقيت بو

امروزه تاثير خانواده و معلم بر كودكان بسيار كمتر از گذشته است و گاه تصور مي شـود  
عنان تربيت از دست خانواده خارج شده است  و خانواده ها نميتوانند مفاهيم تربيتي خود را 

به خوبي برقرار نشده اسـت ،   چون ارتباط ما با نسل كودك و نوجوان . به كودكان بقبوالنند
بسياري از  تبليغات و اقدامات تربيتي ما علي رغم تكرار و توالي و به رغم صحت پيـام هـيچ   

غالبا ما اشكال كار را در مخاطب مي بينيم و از نسل جـوان  . گونه تاثيري در مخاطب ندارد 
ام رسـاني تجديـد نظـر    شكايت داريم كه به ارزشها بي اعتنا است اما بايد در سـاير ابـزار پيـ   

از  «. در تعليم و تربيت جاري از معلم به عنوان عامل اصلي ارتباط غفلت شـده اسـت  . كنيم
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روح و سيال و يك عامل معنـي   ميان همه اين عوامل فاقد روح و عاطفه تنها يك عنصر ذي
و دانش معلم نه بر معناي انتقال دهنده علم . دار  و معني دهنده وجود دارد و آن معلم است

بلكه القاء كننده منش و بصيرت و تسري دهنده جان و روح به شخصـيت و عواطـف مـتعلم    
كه اگر اين عنصر ذي روح وارد قلمرو تعليم و تربيت نگردد همـه اقـدامات تربيتـي نارسـا ،     

  ) 118 :كريمي،  حكمت هاي گمشده در تربيت( ».وابسته و پيامهاي تربيتي عايق مي گردند، سترون 

  
   اي تربيتي در متون منتخبهن ديدگاهمحاس

  احساس  مسوليت و ارزش و اهميت قائل بودن براي تربيت ) 1
گذشتگان ما براي تعليم و تربيت اهميت فوق العاده اي قائل بودند و تـالش بسـياري بـراي    

هاي تربيتي آنان كاربرد نداشته ه تربيت كودكان ميكردند ممكن است كه امروزه برخي شيو
طرز استفاده گذشتگان از اين شيوه نادرست بوده باشد اما نفس اهميت قائل شـدن  باشد يا 

در اين نظام پدر درقبـال همـه چيـز فرزنـد     . آنان براي تربيت كودكان بسيار ارزشمند است
بـه   . . . احساس مسوليت و وظيفه ميكرد  از انتخاب نام گرفته تا انتخـاب شـغل و ازدواج و   

شي در گذشته والدين رنجهاي بسياري را به جـان ميخريدنـد  تـا     سبب كمبود امكانان آموز
  . فرزندان آنها بتوانند علم روز را بياموزند 

  تعليم مفاهيم مذهبي و اخالقي در سن كودكي)2
محتواي آموزشي در گذشته بسيار ارزشمند بوده است و پدران ماقبل از هر چيز بـه تربيـت   

. اين كار را هم از همان آغاز كودكي شروع ميكردند مذهبي و اخالقي كودكان ميپرداختند و
آنان به درستي دريافته بودند كه آنچه كودك در سالهاي نخست زنـدگي خـود مـي آمـوزد     

. پنج سال اول زندگي كودك مهمترين سالهاست«. براي هميشه در ذهن او ثبت خواهد شد
زيرا عامـل بنيـادي   . باشد از ميان پنج سال اول زندگي كودك اولين سال مهمتر از بقيه مي

و ايـن شـكل بنـدي در ارتبـاط بـا      . شكل بندي شخصيت كودك در اين سال تعيين ميشود
در همين سال است كه او طـرز تلقـي   . ادراك و تصوري است كه كودك از خود پيدا ميكند

     )15 :دود سون والدين و فرزندان ،( ». بنيادي نسبت به زندگي را  مي آموزد
در باره اولويت بندي و اهميت چيز هايي هم كه بايد بـه كـودك آموخـت،    گذشتگان ما 
و خيلي زود كودكان را به آموزش و حفظ قرآن كريم و ساير مفـاهيم   اند درست عمل كرده

؛ يدا در اين دوره متمايل به خداستانسان به طور طبيعي شد. ارزشمند ديني وا مي داشتند
جـان  «. ابتدا مفاهيم اصلي و بنيادي را به آنـان آموخـت   كودكان اين توانايي را دارند و بايد

نش را در آخرين درجه از نظريه پردازان تربيت ازكليه چيز هاي الزم براي زندگي، دا  »الك
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انديشي، ، دور و به ترتيب كامال معين خداشناسي، پرهيز كاري در درجه اول«. قرار مي دهد
دوران طفوليت ببايد تصورات دقيق و صحيحي كودك از . آداب داني و ادب قرار گرفته است

از خداوند كه نسبت به ما مهربان است و كليه مايحتاج ما را فراهم ميكنـد و عـين نيكـي و    
مربيـان بـزرگ ،   ( . »لطف مي باشد داشته باشد  هرگز نبايد از خدا و موجودات نا شناخته بترسد 

  )145: بريانشاتو

  يت توجه به اهميت و نقش دوست در ترب)3
از آنجـا كـه انسـان بـا     . گذاري انسان از مباني مهم تعليم و تربيت اسـت  تاثيرپذيري و تاثير
تـا  كند تاثير پذيري او از دوسـت بسـيار زيـاد اسـت؛     اي عاطفي برقرار مي دوست خود رابطه

در حديثي از اميـر  . شودحدي كه شناخت دوست يكي از راههاي شناخت افراد محسوب مي
فمن اشتبه عليكم امره و لم تعرفوا دينـه فـانظروا الـي     «: نقل شده استچنين ) ع(مومنان 
هر گاه وضع كسي برا ي شما نامعلوم باشد و رويه او را نشناخته باشيد به معاشـران  . خلطائه

  )218: صانعي، پژوهشي در تعليم و تربيت اسالمي(. »او نگاه كنيد

ورد توجه قرار گرفته بيت عميقا مدر همه متون منتخب ما نقش دوست و تاثير او در تر 
غالبا برگرفته از متون اسـالمي  ها اين ويژگي. ست خوب بيان شده است هاي دواست و ويژگي

شـود  مهمـي كـه در همـه ايـن متـون ديـده مي      يكي از نكات بسيار . ويژه نهج البالغه استب
ستاني هم كـه  دو. بارها از اعتماد كردن به دوستان نا آزموده نهي شده. آزمودن دوست است

گرند و براي سعادت دوست خود از هـيچ  در اين متون ديده ميشوند غالبا خيرخواه و نصيحت
   .دچيز دريغ ندارن

  استفاده از داستان و تمثيل و حكايت) 4
. در هر چهار كتاب مورد مطالعه ما ، تعداد زيادي حكايت متنوع و جذاب به كار رفته اسـت  

و مرزبان نامه كه خود نمونه بارز ادبيات تمثيلي از نـوع فابـل    به ويژه دو كتاب كليله و دمنه
البته در اين كتابهـا نبايـد بـه ظـاهر     . مجموعه داستان محسوب ميشوند در واقع  و هستند 

حكايت ها و تمثيل ها بسنده كرد و در سطح معناي ظاهري آنها متوقف شد بلكـه بايـد در   
در اين كتابها روابط بـين حيوانـات بـاز سـازي      .وراي آنها مقصود اصلي را جستجو بايد كرد

بـا شخصـيت داسـتان همـذات پنـداري      در داستان و قصه كـودك  . شده روابط انساني است
. شـود ند؛ همين امر سبب تاثيرپذيري ميكرا به جاي قهرمان داستان تصور ميكند و خود مي

از لحاظ روان شناسي  داردمستقيم بيان مي از آن جا كه داستان نكات آموزشي را به نحو غير
  . آيد تربيتي يكي از مهم ترين و موثرترين انواع آموزش به حساب مي
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  نتيجه 
دربارة تربيت فرزندان در گذشته فرهنگي ايران با مراجعه به چند كتـاب تعليمـي مشـخص    
ميشود كه عقائد نويسندگان اگرچه در تمام موارد مشابه هم نيست اما مجموعـا اشـتراكاتي   

از جملـه  . اين اشتراكات را ميتوان به دو دستة محاسـن و معايـب تقسـيم كـرد    . ندباهم دار
مهمترين محاسن آن عبارتند از توجه فراوان به تربيت فرزند در كودكي همراه بـا آمـوختن   

توجه به تنبيـه  : مفاهيم عميق ديني و از معايب مشترك نيز ميتوان به اين نكات اشاره كرد
تربيت دختران همپاي پسـران، عـدم توجـه بـه نقـش تربيتـي        بجاي تشويق، عدم توجه به

  .مادران
  

  منابع 
طوسي، خواجه نصير الدين، تصحيح مجتبـي مينـوي و علـي رضـا حيـدري،      ، اخالق ناصري

   .، تهران،  خوارزمي)1360(
 و همكـاران ،  ، محمـد بهشـتي   آراي دانشمندان مسلمان در تعلـيم و تربيـت و مبـاني آن،    

  .جلد دوم ، سمت  تهران ، ،)1372(
، تهران ،)1380(ژان ژاك روسو، ترجمه غالمحسين زيرك زاده ، اميل يا آموزش و پرورش ، 

   .ناهيد
   .،مشهد ، سناباد)  1378(پژوهشي در تعليم و تربيت اسالمي ، صانعي ، سيد مهدي ، 

وي ، ، علـ ) تحليل ديدگاه هاي تربيتي شعراي فارسـي (تجلي تعليم و تربيت در ادب فارسي 
  .دانشگاه شهيد باهنر ، چاپ اول  ، ، كرمان)1387( ،سيد حميد رضا

  .،  تهران ، انتشارات تربيت)1376(حكمت هاي گمشده در تربيت، كريمي ، عبدالعظيم،
   .، تهران ،چشمه)1387(هاي زن ستيزي در ادبيات كالسيك فارسي، حسيني ،مريم ، ريشه

 ،)1388(حمد با همكاري جمعي از محققـين ، م، ، دشتي )ص(فرهنگ سخنان پيامبر اكرم 
  .موسسه فرهنگي امير المومنين  ،قم

، تهران ، )1384(مولوي ، جالل الدين محمد ، به كوشش بديع الزمان فروزانفر، ، فيه ما فيه 
  .امير كبير 

، )1380(قابوس نامه، عنصر المعالي ، كيكاووس بن اسكندر ، تصحيح غالمحسـين يوسـفي ،  
   .شارات علمي فرهنگي ، چاپ يازدهمتهران ، انت

  .ميكاييل  -،  تهران ، اشجع)1388(، كليله و دمنه ، منشي، نصر اهللا
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، تهران ، انتشـارات دانشـگاه   )1369(، شاتو، ژان، ترجمه غالمحسين شكوهي ، مربيان بزرگ
   .تهران

ان ، نشـر  تهـر  ،)1367(تصحيح و تحشيه محمد روشن ، ، ، وراويني، سعد الدين مرزبان نامه
  .نو، چاپ دوم

، تهران ، دستان ، )1379(والدين و فرزندان، دود سون ، فيتزق ، ترجمه عبد الرضا صرافان، 
  .چاپ دوم 


