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 چکیده:
اي است بسیاري از آثار ادبی کهن، سرشار از موضوعات و مفاهیم متعالی و ارزنده  زمینه و هدف:

ادبی شناخته شده انواع  میان  تعلیمی در  ادبیات  عنوان  منابع اندکه تحت  این  از  برخی  . حتی 
تعلیمی، داراي مفاهیمی هستند که میتوان آنها را با نظریات جدید علوم مختلف از قبیل تعلیم  

هاي جدید، نظریۀ «یادگیري بندورا» است.  و تربیت و روانشناسی تطبیق داد. یکی از این نظریه
با نظریۀ فوق، در کتب تعلیمی  هاي تربیتی و یادگیري و انطباق آن در این مقاله به بررسی شیوه

 پرداخته شده است. هاي پنجم تا هفتم سده
اسنادي و از نوع تحلیل محتوا -اياین مقاله با روش گردآوري اطالعات کتابخانه  روش مطالعه:

 انجام شده است. 
با مطالعه و تفحص در آثار ادب تعلیمی میتوان به شواهد و قراینی دست یافت که نشان   ها:یافته

ها و روشهاي گوناگون تعلیم و تربیت  آورندگان آثار تعلیمی ادبی به شیوه میدهد بسیاري از پدید
هاي یادگیري روانشناسی اند که در بسیاري از موارد میتواند منطبق با نظریهو یادگیري پرداخته

د پرورانده، هاي معاصر روانشناسی را در خوجدید باشند. این منابع غنی که شاید بسیاري از نظریه
هاي یادگیري معاصري از این نظر بسیار ناشناخته مانده است. بررسی این آثار و انطباق آن با نظریه

 هاي نوآورانه پژوهش حاضر محسوب میشود.چون نظریۀ بندورا از جنبه
هاي پنجم تا  سده بسیاري از نظرات بندورا درمورد تعلیم و تربیت در کتب تعلیمی    گیري:نتیجه
این گویندگان به نحوي در حکایات تعلیمی به عناصر تعلیم و    هفتم از  دیده میشود و هریک 

گانۀ فرد، محیط و رفتار؛ هاي تعامل سهاند که از آن میان به نظریهتربیت و یادگیري اشاره نموده
اي، الگوپذیري  و جبر متقابل میتوان اشاره کرد. بدلیل اینکه مطالب تعلیمی،  یادگیري مشاهده

گفته میان  زیادي  شباهت  بینامتنیت  نظریۀ  براساس  تألیف شده،  پیشین  آثار  تأثیر  و تحت  ها 
 اعتقادات وجود دارد اما تفاوت در سبک و نحوة بیان، آنها را از هم متمایز نموده است.

 

 1400اردیبهشت   28 :دریافت تاریخ   
 1400خرداد    29:   داوري تاریخ   
 1400تیر  11: اصالح تاریخ   
 1400مرداد    31: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي  کلمات  

 ادبیات تعلیمی،  
 هاي پنجم تا هفتم،کتب تعلیمی سده

 اي،نظریۀ یادگیري مشاهده
 آلبرت بندورا

 
 :مسئول نویسنده * 

  dr.golshani.akram@gmail.com 
 44600200 )21 98(+   

 



JSPPP, (١٥)٦٤-٤٣ :٧٥, August ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 
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Reflection of educational and learning methods in the educational texts of the fifth to 
seventh centuries and their adaptation to Bandura's theory of learning 
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Department of Persian Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Many ancient literary works are full of 
sublime and valuable topics and concepts that are known as educational 
literature among literary genres. Even some of these educational resources 
have concepts that can be adapted to new theories of various sciences such as 
education and psychology. One of these new theories is the "Bandura learning" 
theory. In this article, the methods of education and learning and its adaptation 
to the above theory in the textbooks of the fifth to seventh centuries have been 
studied. 
METHODOLOGY: This article has been done by library-document method of 
content analysis. 
FINDINGS: By studying and examining the works of educational literature, 
evidence can be obtained that show that many creators of literary educational 
works have dealt with various methods and methods of education and learning, 
which in many cases can be consistent with new theories of psychological 
learning. These rich sources, which may have nurtured many contemporary 
theories of psychology, remain largely unknown in this regard. Examining these 
works and adapting them to contemporary learning theories such as Bandura 
theory is one of the innovative aspects of the present study. 
CONCLUSION: Many of Bandura's views on education can be seen in the 
textbooks of the fifth to seventh centuries, and each of these speakers in some 
way in their teaching stories and advice have referred to the elements of 
education and learning, among which theories. Triple interaction of person, 
environment and behavior; Observational learning, patterning and reciprocal 
algebra can be mentioned. Due to the fact that the educational materials, 
under the influence of previous works, are very similar to the statements and 
beliefs based on the theory of intertextuality, but the difference in their style 
and manner of expression has distinguished them. 
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 مقدمه 
با نگاهی به آثار گذشتۀ ادبی ایران بخوبی میتوان دریافت که بخش قابل توجهی از ادبیات فارسی که اصطالحاً ادب 

است که هدفشان آموزش مطالبی به خواننده یا مخاطب است. بنابراین   هاییاند، شامل نوشتهتعلیمی نام گرفته
ها و حتی متونی که هاي دینی، اخالقی، حکمی، انتقادي، اجتماعی، سیاسی، علمی، پندنامهتعریف تمامی نوشته

 اي از علوم، فنون یا مهارتها میپردازند ادبیات تعلیمی هستند.  به آموزش شاخه
می ادبیاتی است که نیکبختی انسان را در بهبود منش اخالقی او میداند و همّ خود را متوجه «منظور از ادبیات تعلی

). «شعر 9پرورش قواي روحی و تعلیم اخالقی انسان میکند» (جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران، مشرف: ص  
تعلم است زمانی بوجود می  به   آید که مردم آن بطورتعلیمی که موضوع آن اخالق و علم و  یا جمعی  فردي و 

اي دارد و اختصاص به قوم یا ملتی خاص ندارد» (دربارة اند و در اکثر ملل سابقه دیرینه درجاتی از علم رسیده
اي از متأخرین رو به  ). ابن خلدون دربارة ادبیات تعلیمی میگوید: «عده102ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد: ص  

ن گردیده و از آن براي حفظ مسائل و قواعد هر علمی با اختصار در الفاظ اختصار در تدوین علوم آورده شیفتۀ آ
اند؛ همانند آنچه که ابن حاجب در فقه اصول فقه، ابن مالک در صرف و نحو، و خونجی در منطق استفاده نموده

است؛ چراکه متعلم    بر اختالل در بالغت باعث فساد در تعلیم و دشواري آموختن گردیدهاند. این امر عالوهانجام داده
براین متعلم باید بدنبال در آن مجبور به فراگیري مسائلی میشود که هنوز آمادة دریافت آنها نگردیده است؛ عالوه

پیدا نمودن معنی مراد از میان معانی زیاد کلمات و عبارات مختصر باشد که این عمل وقت زیادي را از وي سلب 
 .) 1128میکند» (مقدمۀ ابن خلدون: ص 

بنا به گفتۀ عبدالعزیز عتیق «مقصود از شعر تعلیمی هم اراجیز و قصاید تاریخی یا علمی است که در حکم کتاب 
میتواند باشد و هم کتابهایی است منظوم در حکم ارجوزه و قصیده. این همان چیزي است که متأخرین از آن 

هایی که مسائل و ضوابط علوم و دیگر منظومه  ابن مالک در نحو عربی و  الفیۀبعنوان منظومه یاد میکنند مانند  
). اگرچه برخی مانند گوته شاعر آلمانی 329فنون را در خود جمع میکنند» (تاریخ نقد ادبی عرب، عتیق: ص  

) 477) و توماس هابز فیلسوف انگلیسی (نقد ادبی، زرینکوب: ص  94(دربارة ادبیات و نقد ادبی، فرشیدورد: ص  
ارزش هنري نمیدانند و معتقدند این نوع شعر از عناصر اصلی شعر مانند عاطفه و تخیل شعر تعلیمی را داراي  

اندیشه و  فرهنگی  ادبیات ملتی که سوابق  اما  انسانخالی است.  و  واال  تفکر، هاي  از فرهنگ،  ساز دارد، مشحون 
با لطایف و ظرایف هنري    ها و دستورالعملهاي اخالقی و پیشنهادها و راهکارهاي انسانی است کهآیینها، اندیشه

هاي تعلیمی و اخالقی چنان با انواع شعر و ادب فارسی درآمیخته است که هیچیک از بیان شده است. درونمایه 
 ها جدا باشد.انواع ادبی را نمیتوان یافت که از این درونمایه 

وتربیت اي در تعلیماه ویژههاي متعددي مطرح است که هرکدام داراي جایگوتربیت، نظریهامروزه در زمینۀ تعلیم
هاي مختلف تعلیمی و آموزشی را  ها، نظریۀ بندورا است که قابلیت کاربست در جنبههستند، یکی از این نظریه 
» در جایگاه چهارمین روانشناس تأثیرگذار در تاریخ 1کنندة این نظریه، «آلبرت بندوراداراست. بنیانگذار و تبیین

هاي روانشناسی جدید بدل شده است. نظریۀ  یۀ او پس از چند دهه به یکی از پایه علم روانشناسی است که نظر
اجتماعی  بندورا، نامیده شده   »گیري سرمشق  ۀنظری«و    »اي یادگیري مشاهده«  شناختی است که-یادگیري  هم 

د. ما ازطریق  افتو بر مبناي این ایده است که بسیاري از یادگیریهاي انسان، در یک محیط اجتماعی اتفاق می  است
مشاهدة دیگران، دانش، قواعد، مهارتها، راهبردها، عقاید و نگرشها و با مشاهده و استفاده از الگوها، سودمندي و  

 
۱. Albert Bandura 
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مناسب بودن رفتارها را یاد میگیریم. براساس این نظریه، بسیاري از یادگیریهاي ما ازطریق الگوبرداري و مشاهدة 
 ارهایی است که دیگران انجام میدهند. رفتار دیگران و مشاهدة پیامدهاي رفت

هاي گوناگونی وتربیت جدید بویژه در حوزة علوم تربیتی و روانشناسی یادگیري و نظریه هاي تعلیمبا توجه به شیوه
این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا میتوان ردپاي نظریات   که در این زمینه وجود دارد، نگارندة

و   گلستان،  بوستان ،  اخالق ناصري ،  قابوسنامهتربیتی و یادگیري جدید را در متون تعلیمی کهن فارسی همچون  
 وز دارند؟مشاهده کرد؟ و آیا این آثار ادبی قابلیت بکارگیري روزآمدي در نظام تعلیم و تربیتی دنیاي امرمثنوي  

هاي هاي تربیتی و یادگیري در متون تعلیمی سده در پاسخ به دو سؤال فوق، در مقالۀ حاضر به بررسی بازتاب شیوه
اي که به بررسی پنجم تا هفتم و انطباق آنها با نظریۀ یادگیري بندورا پرداخته میشود. الزم به ذکر است، تنها مقاله

) با عنوان 1391است، توسط کاویانی و فصیحی رامندي (   یران پرداخته نظریۀ بندورا در کتب تعلیمی گذشتۀ ا
که نظریات بندورا را از منظر اخالقی،   هاي غزالی و بندورا در تربیت اخالقی» نگاشته شده«بررسی تطبیقی دیدگاه

 است. در آثار غزالی بررسی کرده 
 

 بحث و بررسی 
 اجتماعی بندورا-تعریف یادگیري و نظریۀ شناختی 

ها در روانشناسی امروز و در عینحال یکی از مشکلترین هرگنهان و السون معتقدند یادگیري یکی از مهمترین زمینه
  تعریفها   معروفترین  ).38هاي یادگیري، هرگنهان و السون: ص  اي بر نظریهمفاهیم براي تعریف کردن است (مقدمه

 یادگیري  کیمبل،  طبق تعریف.  است  شده  پیشنهاد  ) 2006  –  1917(   کیمبل.  آ  گرگوري   بوسیلۀ  که  است  تعریفی
 موقتی   حالتهاي   به  را  آن   نمیتوان  و  میشود  ناشی  تجربه  از  که   است  رفتاري   توان  با  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییر  ایجاد
سیف: ص روانشناسی پرورشی نوین،  ( داد    نسبت  میشود،  ایجاد   داروها  یا  خستگی،  بیماري،  براثر  آنچه  مانند  بدن
 نتایج  است و    رفتار  در  تغییر  یادگیري،  میورزد، اما به عقیدة روانشناسان،  تأکید  تجربه  اهمیت  بر  تعریف  این  ).38

گرایی، درخصوص دو مکتب اصلی رفتارگرایی و شناخت.  باشد  پذیرمشاهده  رفتار  به  انتقال قابل  باید  همواره  یادگیري 
پردازان شناختی، یادگیري را هاي رفتاري، نظریه«در مقابل نظریه د،  یادگیري و تعریف آن دیدگاه متفاوتی دارن

کسب و بازسازي ساختارهاي شناختی میدانند که ازطریق پردازش اطالعات و ذخیرة آن در حافظه ایجاد میشود. 
صورت هاي شناختی یادگیري، بر این باور تأکید میکند که یادگیري یک فرایند درونی است که ممکن است بنظریه 

نظریه دیگر  عبارت  به  نشود.  ظاهر  آشکار،  رفتار  در  فوري  بصورت تغییر  یادگیري  که  معتقدند  پردازان شناختی 
تواناییهایی در فرد ایجاد و در حافظۀ او ذخیره میشود و هر وقت که بخواهد چه بالفاصله پس از یادگیري چه بعد 

هاي شناختی بسیار متنوع، همۀ آنها قرار دهد. با وجود نظریه  از گذشت زمان، میتواند آن تواناییها را مورد استفاده
 ). 148بر این باورند که خود یادگیرنده در ایجاد یادگیري نقش مهمی دارد» (همان: ص 

گرایان بطور کلی بیشتر به اطالعاتی که از ادراك، بینش و شناخت یادگیرنده حاصل میشوند تکیه میکنند،  شناخت
پاسخ بررسیهاي خود را فقط به رویدادهایی محدود میکنند که بطور مستقیم از -یان محركگرادرصورتیکه تداعی

هاي مختلف  در میان نظریه ).  44پارسا: ص  نوین روانشناسی،    ۀزمین(   ست آمده باشنددراه مشاهده و سنجش ب
نزدیکترین نظریه یادگیري، نظریه ابتدا جزو  از آنان بشمار   هاي ها به دیدگاهاي که در  رفتاري محسوب میشد و 

آمد، نظریۀ یادگیري اجتماعی بندورا بود، اما با گذشت زمان بتدریج صورت شناختی به خود گرفت. (شانک، می
 ). 166، به نقل از همان: ص 2000
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رفتارگرایی   اي عام و در آموزش و یادگیري بطور خاص، ازنگاه و تبیین بندورا از انسان و نقش او در زندگی بگونه
سازي کالسیک و کنشگر) بسیار متفاوت است؛ چراکه این روانشناس براي آدمی در حیاتش نقشی سنتی (شرطی

اجتماعی که انسان را موجودي -فعال، پویا و مؤثر قائل است. بنابراین میتوان گفت که از منظر یادگیري شناختی
ن، رویکردهاي شناختی و خودگردانی بجاي کنترل بیرونی فعال و اجتماعی است و درمورد یادگیري رفتار و بروز آ 

بر رفتار فرد حاکم است و انگیزش درونی حاصل از خودارزشیابی، اثربخشی بیشتري از انگیزش بیرونی در تقویت  
 ) دارد»  فرد  رفتار  نگهداري  تربیتی،  و  نظریه).  44کدیور: ص  روانشناسی  و  بندورا  نظریۀ  بین  هاي از شباهتهاي 

این است که هر دو مفاهیم تقویت و تنبیه را مورد استفاده قرار میدهند، درضمن هر دو به وجود عوامل رفتاري  
کنندة رفتار کنندة رفتار باور دارند، درحالیکه رفتارگرایان محرکهاي بیرون از فرد را مهمترین عامل کنترل کنترل 

عوامل شناختی در کنترل رفتار مؤثرند (روانشناسی او میدانند، از نظر بندورا هم محرکهاي محیط زندگی فرد و هم  
 ). 166پرورشی نوین، سیف: ص 

 
 تعامل شخص، رفتار و محیط در امر یادگیري: تأثیر محیط بر تربیت 

شناختی، محیط و رفتار شخص بر هم تأثیر و تأثر  اجتماعی معتقد است فرایندهاي -بندورا در این نظریۀ شناختی
کنندة رفتار انسان بشمار آورد. کدام از این سه جزء را نمیتوان از اجزاي دیگر بعنوان تعیینمتقابل دارند و هیچ

، بنابراین، این سه عامل داراي روابط متقابل هستند و چنین نیست که یکی صرفاً تأثیر بگذارد و دیگري تأثیر بپذیرد 
 بلکه تأثیر و تأثر متقابل و دوطرفه است. شکل زیر این روابط را نشان میدهد: 

 
 هاي پنجم تا هفتم سدهتحلیل نظریۀ تاثیر محیط بر تربیت در کتب تعلیمی 

-مهم است و هنگام نصیحت پسر به او توصیه میکند با افراد دانا نشست  همنشینی با اشخاص از نظر عنصرالمعالی
وبرخاست کند و پیري و جوانی مدنظر او نباشد؛ زیرا گاهی پیران، ابله و جوانان، دانا هستند: «با پیران ابله منشین 

بد در اخالق   نی همنشتأثیر    ةدربار  یالمعالعنصر).  49که صحبت جوانان عاقل بهتر از یپران ابله» (قابوسنامه: ص  
همان: صحبت کند» (   انیگرد، با بدبختان و شق  یخواهد که بدبخت و شق  ی«چون کس  :دیمیگو  ،یو رفتار آدم

اي بندورا میباشد که در علم روانشناسی آمده است که  این مفهوم ادبی مطابق با نظریۀ یادگیري مشاهده  ).17ص
را از مصاحبت با   ییتنها  گر،ید  ییاو در جا  یحت تأثیر میگذارد.  مشاهدة رفتار شخص دیگر بر تجربۀ و رفتار کودك  

بد. چنانکه من   نی تر دار از همنشتدوس  یی: «تنهادیبه فرزندش میگو  یحتیافراد ناباب، دوستتر میدارد و در نص
 : میگو
ــ  ي ا ــت رف ــرا  یدل  صــــح در  ــه  ــک ــان ــن  چ

ــم ــوده ب ــد  ب ــس  ــال ــ  ي ج ــه ب ــه  ــت رف ــو   یت
 

ــور  خ ــن  م ــده  ان ــه  ــود   ي ن خ ــده  ان ــه  ن  و 
ــ  یــیتــنــهــا بســ ــه  بــدهــم  ز  یب  »جــالــس 

 ) 141 همان:(                                        
است. کلیله که مصاحب دمنه است از رفتار وي به خشم  نیز مطرح شده  کلیله و دمنهتأثیر محیط و همنشین در   

موضوع نشان میدهد پردازندة این داستانها همانند بندورا    آمده و مصاحبت او را براي خود مایۀ شر میداند و این
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شونده است، حتی اگر خود نخواهد ناخواسته تحت تأثیر قرار میگیرد  معتقد به تأثیرپذیري انسان از الگوهاي مشاهده
که   فتاب روشن است که از ظلمت بدکرداري و غدر تو پرهیز میباید کردآمرا چون  پس باید از آنها احتراز کند: «

باد سحري است که اگر بر    ۀصحبت اشرار مای شقاوت است و مخالطت اخیار کیمیاي سعادت. و مثل آن چون 
ریاحین بزد نسیم آن بدماغ برساند، و اگر بر پارگین گذرد بوي آن حکایت کند. و میتوان شناخت که این سخن 

 ). 123» (کلیله و دمنه: ص ناخوشآید. و سخن حق تلخ باشد و اثر آن در مسامح مستبدان تو گران می بر
در حکایت دیگري از این اثر، از تمثیل آب قنات استفاده شده براي اینکه نموده شود که همنشین بد و محیط 
فاسد میتواند در فساد انسان مؤثر باشد. در این اثر تمثیلهاي دیگري نیز مانند دیو، مار و مارگیر نیز مطرح گردیده 

زم باید گرفت اگرچه بعضی از اخالق او در ظاهر نامرضی باشد، و از محاسن عقل و خرد صبحت عاقل را مالاست: «
 ).121» (همان: ص اقتباس میباید کرد

سعدي نیز بر تأثیر همنشین تأکید دارد. همنشینان اشخاص در محیط اجتماعی با آنها مأنوس میشوند و کودکان  
ازاینرو سعدي ت وصیه میکند والدین، خود به تربیت فرزند بپردازند، در غیر این نادان را همانند خود میپرورند، 

 صورت جامعه به تربیت آنها پرداخته و با همنشین شرور گمراه میکند. 
نخورد  غم  را  فرزند  که  کس  آن   هر 
بدش آمیزگار  از  دار   نگه 

 
نشست   قلندر  میان  کاو   پسر 
تلف و  هالك  بر  مخور   دریغش 

 

کرد  بدنام  و  خورد  غمش  کس   دگر 
خودش چون  کند  بیره  و  بدبخت   که 

 )467(بوستان: ص                                         
دست فروشوي  خیرش  ز  گو   پدر 
ناخلف  به  مرده  پدر  از  پیش   که 

 )467(همان: ص                                       
تربیتی محقق میشود و در آیندة تربیتی کودك تأثیر دارد و البته    زمینۀ به این ترتیب نقش محیط بعنوان پیش

آنها  از  و  افرادي همنشین شده  با  که  میگیرد  قرار  فضایی  در  زیرا کودك  بدانیم؛  الگو  همان  باید  نیز  را  محیط 
 الگوبرداري مثبت یا منفی میکند.  

 نیز در این معنی حکایتی را به شعر بازگو میکند: گلستان سعدي در 
ــ ــل ــو  یگ ــوشـــــب روز  ي خ ــام  ــم ح  ي در 

ــکــ مشــ کــه  گــفــتــم   ير یــعــبــ  ایــ  یبــدو 
ــ ــل گ ــن  م ــا  ــت ــف ــگ ــ  یب ــاچ ــن ــودم   زی  ب

ــ ــنشــ ــم ه ــال  ــم ــک ــرد  نی ک ــر  اث ــن  م  در 
 

محبوب  دیرس  دست  دستم  یاز   به 
بو  که مستم    زیدالو  ي از   تو 
نشستم   تی مد  کنیول گل   با 
هستم   کنیول که  خاکم  همان   من 

 )6 گلستان: ص(                                      
و گر به خراباتی رود به نماز    دهر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان درو اثر نکند به طریقت ایشان متهم گرد

 .کردن منسوب شود به خمر خوردن 
ــد ــن پ ــی  ــک ی ــی  ــای دان ز  ــردم  ک ــب  ــل  ط

 
مـــپـــیـــونـــد   نـــادان  بـــا  فـــرمـــود   مـــرا 

 ) 294(همان: ص                                      
 است؛   دوستان  و  اقران  تأثیر  کودکان،  وجود  در  ارزشها  رشد  عدم  یا  رشد  هاي زمینه  از  از نظر خوجه نصیر نیز یکی 

 که   بودآن    او  تأدیب  از  چیزي  اول   و. «میگیرد  تأثیر  بیشتر  خود  از همساالن  سرشت  و  طبع  اقتضاي   به  کودك  زیرا
 ساده   کودك  نفس  چه  دارند،  بود، نگاه  او  طبع  افساد  مقتضی  ایشان  مالعبۀ  و  مجالست   که  اضداد  مخالطت   از  را  او



 49/  پنجم تا هفتم و تطبیق آنها با نظریۀ یادگیري بندورا هايهاي تربیتی و یادگیري در متون تعلیمی سدهبازتاب شیوه

 

  به  که  کراماتی  خاصه  و   دهند  تنبیه  کرامت  محبت  بر  را  او  باید که  و  کند  زودتر  خود  اقران   از  صورت  قبول   و  باشد
  ). 222اخالق ناصري: ص  (   »دارد  تعلق  نسب  و   مال   به  آنچه  نه  کنند  کسبآن    استحقاق  دیانت  و  تمییز  و  عقل

افرادي که به کودك نزدیکتر هستند، محیط زندگی وي را تشکیل میدهد و طبعاً بر وي تأثیر میگذارند. در این  
 مطلب بر پاك بودن ضمیر کودك و تأثیرپذیري وي از محیط تأکید میشود.

اي در  اهدهبندورا معتقد است مشاهدة تجربۀ شخص دیگر بر رفتار آنان تأثیر میگذارد. از نظر بندورا یادگیري مش
اي بحد کمال رشد کرد، کسی قادر نخواهد بود  افتد و پس از اینکه توانایی یادگیري مشاهدههمه وقت اتفاق می

آمده است: «باید که کودکان بزرگزاده که   اخالق ناصري مانع دیگران بشود تا آنچه را که میبیند یاد نگیرد. مثالً در  
ا او در مکتب روند تا ضجر نشود و ادب از ایشان فراگیرد و چون دیگر به ادب نیکو و عادت جمیل متجلی باشند ب

 ). 226اخالق ناصري: ص متعلمان را بیند در تعلم غبطت نمایند و مباهات کند و بدان حریص شود» ( 
زاده زاده و بزرگمتن ادبی فوق از اخالق ناصري بر این مفهوم تأکید دارد که همنشینی کودك اگر با کودکان نجیب

 باشد باعث میشود خصلتهاي نیک در کودك تقویت شود و این همان نظریۀ بندورا میباشد. 
 

 جبر متقابل (موجبیت دوجانبه)
تعامل سه بر  بندورا  او تعامل سههمچنانکه گفته شد،  را «جبر   جانبهجانبۀ شخص، محیط و رفتار معتقد است. 

در نظریۀ بندورا، سه عامل شخص (باورها، انتظارات، نگرشها، دانش و   » مینامد.1متقابل» یا «موجبیت دوجانبه
تأثیر متقابل دارند که  (فیزیکی و اجتماعی) و رفتارها (عملی و کالمی) بر یکدیگر  راهبرد) رویدادهاي محیطی 

این دیدگاه، رفتار فرد تحت تأثیر نیروهاي اجتماعی است، اما بندورا آن را «موجبیت دوجانبه» معرفی میکند. در  
به عبارت دیگر همانطورکه شرایط   نیروهاي اجتماعی در اختیار اوست.  بر  تأثیرگذاري  نحوة برخورد و چگونگی 

ثیر محیطی رفتار فرد را شکل میدهد، فرد نیز موقعیتها را انتخاب میکند، بر دیگران تأثیر میگذارد و از دیگران تأ
از تأثیر  میپذیرد. به نظر بندورا، فرد نه بوسیلۀ نیروهاي محیطی کنترل میشود و نه چنان آزاد است که خارج 

، به نقل 2001محیط عمل کند. در این دیدگاه، رفتار فرد ازطریق تعامل او با محیط تبیین میشود (پروین و جان،  
 ).107کدیور: ص شناسی تربیتی، رواناز 

را برحسب تعداد انتخابهاي موجود براي افراد و فرصتهاي آنها تعریف کرده است. به این ترتیب او   بندورا، آزادي
همه را کامالً آزاد نمیداند، زیرا در جوامع مختلف مفهوم آزادي و جبر متفاوت است و اختیارات برخی بیشتر از  

 ). 416ی پرورشی نوین، سیف: ص برخی دیگر است و این عوامل بر نحوة عملکرد تأثیر میگذارد (روانشناس 
 

 هاي پنجم تا هفتمسدهتحلیل نظریۀ جبر متقابل در کتب تعلیمی  
با وجوداینکه کتاب خود را در تعلیم را بیان کرده است، در   وتربیتعنصرالمعالی  تألیف نموده و نصایح بسیاري 

نهایت پدران را از اعمال فرزندان مبرا دانسته، تقدیر را در تربیت آنان مداخله میدهد. از نظر وي وظیفۀ پدر و مادر، 
 تغییر نیست: «تو شرط پدري نگاه تربیت فرزند است، اما هر کسی بنا بر فطرت خود داراي صفاتی است که قابل 

دار و او خود چنان زید که بر وي تقدیر کرده باشند که مرد از عدم چون بوجود آید خلق و سیرت وي با وي موجود 
بود و روز به روز که نشوونما مییابد هرچند کالن میشود خلق و سیرت وي نیز تربیت مییابد تا که به کمال رسد 

 ). 115ص تمامی روزبهی او و ادباري پیدا شده باشد» (قابوسنامه:  

 
۱.Reciprocal Determinism 
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مولوي جبرانگاري را کفران نعمت میداند، زیرا کسانی که معتقد به جبر هستند سعی و تالش نمیکنند و در انتظار 
 نعمت مینشینند: 

ــود  ب قــدرت  ــعــمــتــش  ن ــکــر  شــ ــعــى   ســ
ــد  ــن ک ــزون  اف ــت  ــدرت ق ــدرت  ق ــر   شـــــک
ــب  مــخســ ره  در  ــود  ب خــفــتــن  تــو   جــبــر 

 

ــر  ــب ــود  ج ب ــت  ــم ــع ن آن  ــار  ــک ان ــو   ت
ــد ــن ک ــرون  ــی ب ــت  ــف ک از  ــمــت  ــع ن ــر  ــب  ج
ــب ــخســ م ــه  درگ و  در  آن  ــى  ــن ــی ــب ن ــا   ت

 ) 40(مثنوي:  دفتر اول ص                          
میگوید کسی که جبري است باید در کنار نعمت زندگی کند تا همیشه در دسترس وي باشد وگرنه نمیتواند    ازاینرو

 بواسطۀ توکل به چیزي برسد: 
ــى ب جــبــرى  اى  ــب  مــخســ ــار هــان  ــب ــت  اع

اد  ـب لحظـه  ــان کنـد هر  افشــ ــاخ  ا کـه شــ  ـت
ــان ــزن ره ــان  ــی م در  ــن  ــت ــف خ و  ــر  ــب  ج

 

مـــیـــوه  درخـــت  آن  زیـــر  بـــه   دارجـــز 
ــر   وب ــل  ــق ن ــزد  ــری ب ــه  ــت ــف خ  زاد   ســــر 

ــى ب ــرغ  ــانم ام ــد  ــاب ی ــى  ک ــام  ــگ ــن  ه
 ) 40(همان: ص                                       

  میگوید   و   میداند  و شر   خیر  مستعد  و  مختار  را   آدمی  او.  است  قائل  العادهفوق  اهمیتی  انسان  تربیت  براي   خواجه نصیر
 خواهد  صالح  گفت  نمیتوان  کودك  یک  تولد  هنگام  به  و  است  شده  گذاشته  ودیعه  به  انسان  وجود  در   بدي   و  خوبی

 کودك «است:    خیر  به  وي   تمایل   از   قویتر  شر   به  انسان  گرایش  معتقد است  اما.  دارد  شدن   امکان  او  بلکه  فاسد؛   یا   بود
اخالق ناصري: ص » ( بود   او  طبیعت در  که   حاجاتی  و  نقصان  بسبب  کند  میل  بیشتر  ذمیمه  اخالق  به  و   بود  مستعد

  عادتهاي  از  درحالیکه انسان را مختار میداند، نقش وراثت را نیز نادیده نگرفته و معتقد است بسیاري . وي  ) 222
 است   ناشایست  و  پسندیده  اخالق  مستعد  کودك  میشود،   منتقل  فرزند  به  خوردن  شیر  ازطریق  بیماریها  و  بد  و  خوب

 او  اخالق  ریاضت  و  تأدیب  به   شود   تمام  او  رضاع  چون   و. «میدهد  بروز  راآن    آینده  در   یابد،  تربیت  و  تعلیم  هرگونه  و
 بسبب   کند  بیشتر  میل  ذمیمه  اخالق  به  و  بود  مستعد  کودك  چه  فراگیرد،  تباه  اخالق   آنکه  از  بیشتر  شد  باید  مشغول 
 حدوث   که  قوت   هر  یعنی  کرد  باید  طبیعت  به  اقتدا   او  اخالق  تهذیب  در  و  بود  او  طبیعت  در  که  حاجاتی   و  نقصانی

 . ) همانجا (  »داشت باید مقدم قوتآن  تکمیل بود، بیشتر  کودك در او
 

 1اينظریۀ یادگیري مشاهده
) رفتارهاي جدید ازطریق دو نوع یادگیري فراگیري میشوند: یادگیري فعال و یادگیري 1994بنابر عقیدة بندورا ( 

. یادگیري فعال به افراد امکان میدهد الگوهاي رفتاري پیچیده را ازطریق تجربۀ مستقیم، بوسیلۀ فکر  اي مشاهده
کردن به پیامدهاي رفتارشان و ارزیابی کردن آنها اکتساب کنند. اگرچه افراد میتوانند از تجربۀ مستقیم یاد بگیرند، 

ران اکتساب میشوند. بنابر عقیدة وي، اگر قرار بود  آموزند، ازطریق مشاهده کردن دیگبیشتر چیزهایی که آنها می
افتاد. دانش فقط ازطریق پیامدهاي اعمال فرد فراگیري شود، فرایند رشد شناختی و اجتماعی به مقدار زیاد عقب می

یادگیري مشاهده اصلی  این اي، سرمشقعنصر  فعالیتهاي مناسب، رمزگردانی درست  با مشاهدة  گیري است که 
بر بندورا معتقد است رویدادها  انگیزة کافی، تسهیل میشود.  رفتار و داشتن  انجام دادن  بازنمایی در حافظه،  اي 

شناختی -مشاهده به افراد امکان میدهد بدون انجام دادن هرگونه رفتاري، یاد بگیرند. آنچه براي نظریۀ اجتماعی
یاد میگیرند. در این راستا، بندورا معتقد اهمیت خاصی دارد این فرض است که افراد ازطریق مشاهدة رفتار دیگران  

 
۱ .Observational Learning 
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است اگرچه تقویت، یادگیري را تسهیل میکند، شرط الزم براي آن نیست. افراد میتوانند با مشاهدة الگوهایی که  
اي بسیار کارآمدتر از یادگیري از تجربۀ مستقیم ) یادگیري مشاهده1986تقویت میشوند، یاد بگیرند. از دیدگاه وي ( 

د با مشاهده کردن دیگران، از دادن پاسخهاي بیشماري که ممکن است تنبیه بدنبال داشته یا تقویتی در است. افرا
اي در تبیین  در این نظریه، رشد فرایندهاي شناختی و خودسنجی، اهمیت ویژهپی نداشته باشند، منصرف میشوند.  

طی، بر عوامل درونی و بیرونی تأکید میشود. یادگیري دارد. بدین ترتیب بجاي تأکید بر عوامل صرفاً بیرونی و محی
درست است که هر رفتار از نتایج آن متأثر است، اما چون نتایج، وابسته به انتظارت درونی فرد است و بسیاري از 
نتایج با تقویت بوسیلۀ خود فرد تعمیم مییابد (یعنی فرد پاداش و تنبیه آن را تعیین میکند) نمیتوان گفت عامل 

ار فقط محیط است، انسان نتایج را یا مستقیم تجربه میکند، یا از راه جانشینی و با مشاهدة دیگران، اما تغییر رفت
روانشناسی تربیتی،  ؛ به نقل از  1977سرانجام با توجه به نتایجی که خود خلق کرده است، رفتار میکند» (بندورا،  

 ).110کدیور: ص 
 

 اي  فرایندهاي یادگیري مشاهده
توجه: پیش از آنکه چیزي از یک الگو یا سرمشق آموخته شود، آن الگو یا سرمشق باید مورد توجه قرار گیرد...  

کننده، ویژگیهاي الگو از جمله قابلیت احترام، پایگاه اجتماعی، شایستگی و قدرتمندي او بر جلب توجه مشاهده
 اثرگذار است. 

آمده از راه مشاهده، مفید واقع شوند، باید حفظ گردند. فرایند ستیادداري (یادسپاري): براي اینکه اطالعات بد
یادداري نیازمند سازماندهی شناختی، دوباره گوش کردن، رمزگردانی و انتقال اطالعات سرمشق به حافظۀ بلندمدت 

 است. 
است تا چه   گرفته شدهبازآفرینی (تولید رفتار: بازتولید حرکتی): فرایندهاي تولید رفتار تعیین میکند که آنچه یاد  

 اندازه به عملکرد تبدیل میشود. 
اي از آن جهت اساسی است که اگر فرد احساس انگیزش (تقویت: مشوق): اهمیت انگیزش در یادگیري مشاهده

آورد. انگیزه، تأثیر کند، رفتاري که مشاهده میکند، بااهمیت است، بهتر به آن توجه میکند و بهتر آن را بیاد می
کننده براي رمزگردانی و یادآوري آنچه بدان توجه کرده است،  بینی میکند و با برانگیختن مشاهدهرا پیش تقویت  

آقایوسفی و دیگران:   روانشناسی عمومی، ؛116-115کننده، تأثیر میگذارد (همان: صص  بر نگهداري رفتار مشاهده
سیف: وانشناسی پرورشی نوین،  )؛ ر406-403، ترجمۀ سیف: صص  2009هرگنهان و السون،  ؛  244-243صص  
 ).405ص  

 گیري) و مشاهده و تقلید  الگوپذیري (سرمشق
از  د.نیازي ندار  انجام میشود و به عامل تقویتی 3و الگوبرداري 2تقلید  ،1، یادگیري از راه مشاهدهۀ بندورا بنا به نظری

اي را عمدتاً یک فرایند رفتارهاي دیگران بر یادگیري تأثیر دارد. وي «فرایند یادگیري مشاهده نظر بندورا مشاهدة
دهی رفتار» شاختی میداند که داراي ویژگیهایی کامالً خاص آدمیان است مانند زبان، اخالق، تفکر، و خودنظم 

نوین، سیف: ص   بندورا، یادگیري مشاهد  ).399(روانشناسی پرورشی  اي ممکن است شامل تقلید هطبق نظریه 

 
۱.  Observation 
۲. Imitation 
۳.  Modeling 
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باشد یا نباشد. بندورا معتقد است مشاهدة تجربۀ شخص دیگر بر رفتار آنان تأثیر میگذارد. از نظر بندورا یادگیري  
اي به حد کمال رشد کرد، کسی  افتد و پس از آنکه توانایی یادگیري مشاهدهاي در همه وقت اتفاق میمشاهده

دهی آشکار  اي نه به پاسخ بشود تا آنچه را که میبیند یاد نگیرد (یادگیري مشاهدهقادر نخواهد بود مانع دیگران  
 ).401-400همان:  صص نیاز دارد نه به تقویت) ( 
کردن به    گیري عبارت است از اضافهگیري است. یادگیري ازطریق سرمشقاي سرمشقاساس یادگیري مشاهده

شده به موقعیت دیگر. به عبارت دیگر،  دن یک رفتار مشاهدهشده و کسر کردن از آن و تعمیم دارفتار مشاهده
گیري از مطابقت دادن گیري فرایندهاي شناختی را دربر دارد و صرفاً تقلید یا کپی کردن نیست. سرمشقسرمشق

اعمال فرد با دیگران فراتر است و بازنمایی اطالعات و ذخیره کردن آن براي استفاده در آینده را شامل میشود 
مشاهده1994،  1986ندورا،  (ب یادگیري  سرمشق).  ازطریق  میاي  اتفاق  زمانی  با گیري  را  رفتاري  فرد  که  افتد 

مشاهدة عملکرد دیگران بیاموزد. در این نظریه، مشاهدة الگو میتواند بصورت زنده یا غیرزنده، فیلم یا ویدئو، داستان 
با   مشاهده  ازطریق  یادگیري  اگر  باشد.  سخنرانی  یا  که مصور  است  علت  بدین  احتماالً  نباشد،  همراه  موفقیت 

یادگیرنده به فعالیتهایی که قرار بود از آنها الگو بگیرد، توجه نکرده، یا آنها را بیاد نسپرده، یا توانایی جسمی آن را 
یادگیري  )  397؛ ترجمۀ سیف: ص  2009نداشته و یا مشوقهاي الزم در اختیارش نبوده است (هرکنهان و السون،  

اجتماعی، بنا بر مشاهده و تقلید، بطور ناخودآگاه در بسیاري از افراد بصورت مثبت و منفی انجام میگیرد و پیامدهاي 
 ). 217پارسا: ص نوین روانشناسی،  ۀزمین (  بار خود را بدنبال خواهد داشتیا زیان  ثمربخش،

 
 ) گیريسرمشقالگوپذیري (عوامل مؤثر بر 

مشاه یادگیري  نگاه،دهاگرچه  نخستین  در  ساده  اي  اینفرایند  واقع  در  ولی  میرسد،  بنظر  نیست.اي  همه   طور 
بنظر میرسد خصوصیات سرمشق (یعنی وجهه و اعتبار    الگوهاي رفتاري سرمشق را کسب نمیکنند.  گران،مشاهده

مشاهده  وي)  ویژگیهاي  است.و  مؤثر  امر  این  در  دیگران)  به  وي  وابستگی  (یعنی  یادگیري ین  بنابرا  گر  اگرچه 
افتد و یا اینکه یادگیرنده نباید تصور شود که بطور خودکار اتفاق میاي ممکن است فرایند قدرتمندي باشد،  مشاهده

 ). 242-243آقایوسفی و دیگران: صص روانشناسی عمومی، (  موظف است عیناً از دیگران سرمشق بگیرد
شباهت   -(الف  ویژگیهاي الگوها - 1:  گیري تأثیر بگذاردبر سرمشقبندورا و همکاران وي معتقدند سه عامل میتواند  

پیامدهاي پاداش  -3  و  گرهاویژگیهاي مشاهده   -2)،  مقام و شهرت-و ج  سن و جنسیت  -، بگرالگو و مشاهده
 ).454-456شولتز و شولتز: صص هاي شخصیت، نظریها ( مرتبط با رفتاره

 
 نظریۀ بازنمایی امور

بنا به نظر بندورا، توانایی انسان براي نمادسازي در این است که او را قادر میسازد تا امور را بازنمایی کند، تجربۀ 
اي از مکان یا زمان با دیگران ارتباط برقرار کند، نقشه بریزد، خیال کند هوشیار خود را تحلیل کند و با هر فاصله

 و دوراندیشانه به انجام اعمال بپردازد.
 

 نظریۀ خودکارآمدي اجتماعی و تقویت جانشینی 
هاي بیرونی تعیین میشدند، مردم شبیه بادبادکها طبق نظر بندورا اگر اعمال انسان تنها بوسیلۀ پاداشها و تنبیه

عمل میکردند و هر لحظه تغییر جهت میدادند تا خود را بر عواملی که بر آنها تأثیر میگذارند وفق دهند. بندورا 
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شده است و تقویت درونی حاصل ارزشیابی با خود، از ارزشیابی ت رفتار انسان، یک رفتار خود نظم دادهمعتقد اس
 آمده توسط دیگران، بسیار نیرومندتر است. بیرونی فراهم

 
 نظریۀ فرایندهاي شناختی معیوب (خطاهاي شناختی)

چیزها را براساس ظاهرشان ارزیابی کنند  بندورا معتقد است اعتقادات غلط ممکن است به این علت بوجود آیند که  
کم تا و همچنین خطاهاي فکري میتواند از اطالعات حاصل از شواهد ناکافی بوجود آید. ازآنجاکه رفتار فرد، دست

حدي بوسیلۀ فرایندهاي شناختی او تعیین میشود، اگر این فرایندها بدرستی واقعیت را منعکس نکند موجب رفتار 
 د و خطاهاي فکري میتواند از پردازش غلط اطالعات ناشی شود.ناسازگارانه میشون

 
هاي پنجم تا  سدهاي، الگوپذیري و مشاهده و تقلید در کتب تعلیمی  تحلیل نظریۀ یادگیري مشاهده

 هفتم 
خواهد بود تألیف نموده و اندرزهاي خود را در قالب   عنصرالمعالی کتاب را براي فرزند خود که در آینده از امرا

از رفتار بزرگان بعنوان الگو مطرح شده است. غالباً نمونه   قابوسنامهحکایات بیان داشته است. در حکایات   هایی 
بعنوان مثال، در حکایت زیر، الگوي عنصرالمعالی، بزرگمهر وزیر پادشاه است که صحبتهاي او دربارة اظهار نادانی 
الگوي   به لزوم شباهت میان متعلم و  بندورا معتقد  ابوالمعالی همانند  این است که  الگو نشانه  این  است. آوردن 
پیشنهادي است: «به فضل و هنر خود غره مشو و مپندار که همه چیز دانستی  و خود را از جمله نادانان شمار که 

 ). 31ه: ص دانا آنگاه باشی که بر نادانی خویش واقف باشی» (قابوسنام
آورد، شهربانو دختر یزدگرد است که در اسارت قوم عرب از دیگر الگوهایی که عنصرالمعالی براي پسر خود می

افتاده بود و  میخواستند براي وي شوهر تعیین کنند. این الگو زمانی مطرح میشود که عنصرالمعالی براي پسر،  
یسد و به گفتار شهربانو که دختر پادشاه است استناد میکند دربارة شوهر دادن دختر و لزوم بکر بودن داماد مینو

تا به حال ازدواج نکرده بود. (همان: ص   انتخاب کرد که  امام حسین را به این دلیل به شوهري  ). 118که وي 
 چنانکه میبینیم الگوهایی که وي درنظر میگیرد الگوي واقعی و از میان بزرگان است که اخبار آنها در تاریخ نوشته 
شده است؛ به این دلیل که پسر وي نیز از خاندان بزرگی است و الگو باید مشابه باشد تا متربی بتواند آن را بپذیرد  

 پنداري داشته باشد. و با آن همذات
همچنین زمانی که درمورد دشمنی و رفتار با دشمن و عدم کوچک شمردن دشمن صحبت میکند، مثالی از عیاري 

افتد، بر پوست خربزه کارد آید و بر زمین میاي میرد که وقتی پاي او بر پوست خربزهآومحتشم در خراسان می
 ).123کم گرفت (همان: ص  میکشد و در جواب سؤال چاکران، پوست خربزه را دشمنی میداند که نباید آن را دست

واند بیشتر در تربیت او الگوي دیگري که مشابهت بیشتري با پسر دارد پدر و جد است که از نسب او هستند و میت 
مؤثر باشد. عنصرالمعالی هنگامی که دربارة تربیت فرزند و آموزش علوم مختلف با پسرش صحبت میکند، پدر خود  

ساله شدم ما را حاجبی بود و او را منظر را بعنوان الگو معرفی نموده براي پسر مینویسد: «چنانکه من چون ده 
ستی و خادمی حبشی بود نام او ریحان و او نیز هنرها نیکو دانستی. پدر من گفتندي. او رایضی و فروست نیکو دان 

مرا بدیشان سپرد تا مرا سواري و زوبین انداختن و تیر انداختن و نیزه باختن بیاموختند و چوگان زدن و طبطاب 
یژگیهاي زن نیک ). وي پس از اینکه و112و کمان افکندن  و هرچه از ادب و هنر بود مرا بیاموختند» (همان: ص  
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و نحوة نگاهداري زن را به پسر گوشزد میکند، فصلی را به تربیت فرزند اختصاص میدهد. توجه وي به تربیت فرزند  
 پذیري فرزند آدمیزاد است و تربیت او را از کودکی توصیه میکند. حنشان از این دارد که معتقد به صال

اهی بجاي نشان دادن الگوي انسانی از نمادهاي تمثیلی استفاده نمادها نیز در الگوپردازیهاي وي نقش دارند. گ
ها شباهت میان الگو و متعلم وجود  هاي آن فراوان است. در این نمونهمیشود که در متون تعلیمی فارسی نمونه 

 حت یا نصفرزندش ر  یالمعال عنصرندارد، اما تشبیه تمثیلی میتواند تأثیر خوبی بر متربی بگذارد و در یاد او بماند.  
جهان   ي برا  ي اکرد زاد و توشهتالش    دیدل بست بلکه با  داریناپا  ي ایبه دن  دیاست و نبا  یجهان فان  نیمیکند که ا

داشته   ریهمواره طبع ش  د یبه فرزندش گوشزد میکند که با  بایز  یدر ادامه با مثل  ي و  ).5  ص  :همانبرداشت (   یباق
مردان در کی: «نندیخیر آن را ب  ةثمره و بهر  یباق  ي ایشکار کند تا در دنرا    یکی دانش و ن  ا،یگاه دنریباشد و در نخج

 رد، یچون بگ  ریبخورد و ش  رد،یگ  ریدارند و بدمردان همت سگان و سگ همانجا که نخج  رانیهمت ش  ،ي سرا  نیا
کن    دریا  ریاست. پس نخج  یکیتو دانش و ن  ر یاست و نخج  یسپنج  يسرا  نیتو ا  رگاهیخورد و نخج  گرید  ي به جا

 .) همانجاخوردن» (  یآسان توان یباق ي تا وقت خوردن به سرا
نمونۀ دیگري از این کتاب با نظریۀ خودکارآمدي اجتماعی و تقویت جانشینی مطابق است. عنصرالمعالی معتقد 

ة  کنند است نامور بودن انسان و شرافت داشتن او به آداب و اعمالی است که از وي سرمیزند و اصل و نسب تنها بیان 
کنندة شخصیت واقعی اوست: «بزرگی، خرد و دانش راست نه  ظاهر است و این رفتار خود انسان است که تعیین

گهر و تخمه را. بدان نام که پدر و مادر نهند همداستان مباش که آن نام نشانی باشد. نام آن باشد که تو به هنر بر  
که در علم روانشناسی بیان شده که تقویت درونی   ) و این همان نظریۀ بندورا است37خویشتن نهی» (همان:  ص

 آمده توسط دیگران، نیرومندتر میداند.حاصل ارزشیابی شخصی را از تقویت بیرونی فراهم
نیز از جمله متون تعلیمی فارسی و داراي حکایتهاي فراوانی است که تماماً در راستاي الگوپردازي و  کلیله و دمنه

اي پندآمیز نقل میشود، در ادامۀ آن الگوهایی بیان است. در این کتاب هرگاه جمله  نشان دادن قابلیتهاي تربیتی
اي که بواسطۀ تقلید از کار درودگر، خود را در بال  میگرد تا صحبتهاي گوینده را تأیید کند. مانند حکایت بوزینه 

چون حکایتی طنزآمیز بشمار ). در این حکایت منظور گوینده نفی تقلید است و  62(کلیله و دمنه: ص    اندازدمی
د و طبق نظریۀ بندورا میتواند در ذهن بماند و در موارد مقتضی به یاد  دمیرود، موجب جلب توجه شنونده میگر

اي منفی است که متربی باید بداند عمل وي خالف روش صحیح است و نباید همانند وي بیاید. این الگو، نمونه
 کاري دست به تقلید بزند و خود را به دردسر دچار کند.بوزینه باشد که بدون اگاهی از 

نمونۀ دیگري که در نفی تقلید آمده است، مربوط به زاغی است که قصد دارد مانند کبک راه برود، اما راه رفتن 
). این نمونۀ تمثیلی یادآور افرادي است که با مشاهدة رفتار زیباي  344خود را نیز فراموش میکند. (همان: ص  

ان که ذاتی آنهاست، میخواهند ذات خود را تغییر داده، به آن سمت گرایش پیدا کنند ولی بدلیل نداشتن  دیگر
استعداد موفق نمیشوند. در نمونۀ دیگري از این کتاب طبق نظریۀ بندورا انسان قادر به بازنمایی امور است: «عاقل  

ه قدم در راه نهد، مقصود معین گرداند واال واسطۀ باید در فاتحت کارها نهایت اغراض پیش چشم دارد و پیش از آنک
بینی  ). این متن به توانایی دوراندیشی انسان و پیش42آن به حیرت کشد و به هالك و ندامت انجامد» (همان: ص  

 امور است. امور توسط او اشاره دارد که مطابق نظریۀ بازنمایی
یندهاي شناختی معیوب (خطاهاي شناختی) دیده میشود، در جاي دیگري از این کتاب نمونۀ مطابق با نظریۀ فرا

جایی که مرغابی در تشخیص و تمیز ماهی از ماه دچار اشتباه میشود و روشنایی ماه را در آب، ماهی تصور میکند 
را   امور  با نظریۀ خطاهاي شناختی،  نور ماه میپندارد. مرغابی مطابق  انعکاس  را  بالعکس ماهی موجود در آب  و 
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اهر ارزیابی کرده و دچار خطا شده است: «بطی در آبگیري روشنایی ماه میدید، پنداشت که ماهی است؛ براساس ظ
قصد میکرد تا بگیرد هیچ نمییافت، چون بارها آن را بیازمود حاصل ندید، فروگذاشت. دیگر روز هرگاه ماهی بدیدي،  

 ). 88همه روز گرسنه بماند» (همان: ص  پنداشتی که روشنایی است، قصد نپیوستی و ثمرت آن تجرب آن بود که  
هاي مشابه استفاده میکند. او کتابهاي خود را به نام شاهان تألیف نموده و بیشتر  سعدي نیز در بوستان از الگو   

متوجه این قشر از جامعه است، به این ترتیب براي بیان اندرزهاي خود بهترین راه را این دانسته که از ملوك و 
ها را در حد خود میبینند، و الگو بیاورد تا موردپسند شاهان واقع شده و به این دلیل که این نمونهسالطین نمونه 

 بتوانند از این الگوها تقلید کنند: 
نازنین یکی  را  جم   فرورفت 
کفن دیدش  پوسیده   چو 
زور به  بودم  برکنده  کرم  از   من 

 

ابریشمین   کرمش  چون  کرد   کفن 
با   گفت  چنین  فکرت   خویشتن به 

گور  کرمان  باز  او  از   بکندند 
 )496،: ص بوستان(                                      

در جاي دیگري نیز بطور عام از شاهان پیشین یاد کرده و شخصیت خاصی را مد نظر ندارد، اما چون نام شاهان را  
 برده تأثیر تربیتی وي افزوده میشود و بعنوان الگوي مشابه قابل بررسی است.

جاودان بود  نامت  که  خواهی   چو 
خویش  عهد  از  پس  برخوان  نقش   همین 

داشت طرب  و  ناز  و  کام   ندهمین 
جهان از  ببرد  نیکو  نام   یکی 

 

نهان  بزرگان  نیک  نام   مکن 
پیش شاهان  عهد  از  پس  دیدي   که 
بگذاشتند  و  برفتند  آخر   به 
جاودان   او  از  ماند  بد  رسم   یکی 

 )320: ص  بوستان(                                     
در   فتیلۀ    بوستانهمچنین سعدي  تمثیل  است. وي  استفاده کرده  الگوها  دادن  نشان  براي  تمثیلی  نمادهاي  از 

 سوختۀ شمع را براي اهمیت خاموشی ذکر میکند و شمع را الگوي مرد دانا میداند:
اســــت ــه  ــت دوخ ــان  ده ــا  دان ــرد  م آن   از 

 
ــت  ه اسـ ــوخـت ان سـ ــمع از زـب ه شـ د ـک ه بیـن  ـک

 ) 254: ص بوستان(                                    
سعدي براي بیان این نکته که سخن گفتن باید مطابق با عقل و خرد باشد، از الگوهاي نمادین استفاده میکند که 
عبارتند از حیوانات مانند طوطی که در گفتگوي خود نادان است و تنها تقلید میکند. این نوع الگوها از نوع منفی 

 د پند بگیرد که مانند آنها نباشد:گر نباید از آنها تقلید کند بلکه بایهستند که مشاهده
بشر  گویا  و  خموشند   بهایم 
هوش  به  باید  گفت  سخن  مردم   چو 

 

شر زبان  به  گویا  که  بهتر   بسته 
خموش بهایم  چون  شدن   وگرنه 

 ) 455(بوستان: ص                                    
فاش  آدمیزاده  عقل  و  است  نطق   به 

 
سخنگوي   طوطی  مباش  چو   نادان 

 (همانجا)                                                 
نیز بیان میشود چنانکه بین انسان و حیوان تضادي فاحش از نظر خلقت و    در این الگوها تضاد میان الگو متربی

استعداد دیده میشود. سعدي در این بیت نیز از نماد آتش استفاده کرده و عدم تواضع آتش را موجب بخاك افتادن 
 آن دانسته است که منظورش خاکستر شدن است و آن را نمادي براي گردنکشی آورده است:
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ــد کشــــی ــردن  گ ــو  ــاك   چ ــن ــول ه ــش   آت
 

خــاك  ــداخــت  ــن ــی ب ــن  ت ــی  ــچــارگ ــی ب ــه   ب
 ) 403(همان: ص                                     

 الگوي دیگري که در بوستان بشکل نمادین بکار رفته، خاك بعنوان تمثیلی براي تواضع است:
پاك  خداوند  آفریدت  خاك   ز 

جهان و  مباشحریص  سرکش  و   سوز 
 

چــو    کــن  افــتــادگــی  بــنــده  اي   خــاك پــس 
مــبــاش  آتــش  آفــریــدنــدت  خــاك   ز 

 (همانجا)                                                
آتش نیز نماد دیگري است که در این بیت بکار رفته است. عقیده به این است که شیطان از آتش آفریده شده 

 است؛ بهمین دلیل سعدي میان خاك و آتش تضاد ایجاد کرده میگوید:
ــرازي   ــرف ســ آن  ــمــی چــو  ک ــن  ای ــمــود،   ن

 
آدمـــی   ایـــن  از  کـــردنـــد،  دیـــو  آن   از 

 (همانجا)                                               
تمثیلی دیگري که سعدي بیان میکند تمثیل معروف قطره و دریاست که آن را براي بیان تواضع بکار گرفته   نمادِ

 است. مشاهدة این الگوي نمادین به انسان میفهماند که ازطریق تواضع، میتوان به تکامل رسید و گوهر یکدانه شد: 
ــد  ــی ــک چ ــري  اب ز  ــاران  ب ــره  ــط ق ــی  ــک  ی

 
ــد  ــدی ب ــا  دری ــهــنــاي  پ چــو  ــد  شــ  خــجــل 

 (همانجا)                                                
سعدي در گلستان، با آوردن مثالی از یادگیري توسط همسر لوط و سگ اصحاب کهف، طبق نظریۀ یادگیري بندورا 

اي بحد کمال رشد کرد کسی قادر نخواهد بود تا آنچه را که میبیند یاد معتقد است پس از آنکه یادگیري مشاهده
دهی آشکار نیاز دارد. همسر لوط بخاطر همنشینی با انسانهاي اي به پاسخد. به عبارت دیگر یادگیري مشاهدهنگیر

بد و یادگیري رفتارهاي بد از آنها، رفتاري متناسب با الگوهاي خود نشان داد. همچنین طبق نظر بندورا یادگیري  
 اصحاب کهف را آورده است.افتد که سعدي مثال سگ در همه وقت و نزد همه کس اتفاق می

ــوط ل ــمســــر  ه گشــــت  ــار  ی ــدان  ب ــا   ب
ــد ــن چ روزي  ــف  ــه ک ــاب  اصــــح  ســــگ 

 

شـــــد   ــم  گـ ــش  ــوتـ ــبـ نـ ــدان  ــانـ  خـ
شـــــد ــردم  م و  ــت  ــرف گ ــان  ــک ــی ن ــی   پ

 ) 35(گلستان: ص                                    
میرسد که در ظاهر آن پیدا نیست و بسته به دیدگاه و تربیت متعلم روي   اي گاهی متعلم در مشاهدة الگو به نتیجه

او اثر میگذارد. در حکایتی از گلستان، سعدي عارفی را نشان میدهد که با شنیدن فرمان پادشاه دربارة یکی از  
میگیرد که   زیردستان، در ذهن خود رابطۀ شاه و آن شخصیت را به رابطۀ خدا و بنده تعمیم میدهد و چنین نتیجه

). نظریۀ بندورا بر نقش  78بندگان هم نزد خدا چنین وضعیتی دارند و بندة خوب را تقرب میبخشد (همان: ص
فعال یادگیرنده تأکید دارد و ضمن درنظر گرفتن الگوها، آن را با برداشت خود درك و اجرا میکند. در این حکایت 

ناسی است و به این شکل پیام را دریافت میکند. عامل یادگیرنده، عارف است؛ یعنی ذهنش درگیر مباحث خداش
مؤثر در یادگیري توجه به اعمال و رفتار الگوهاست. با توجه به اینکه سرمشق گرفتن با تقلید تفاوت دارد و انسان 

لۀ  به آن پرداخته مسئ  گلستان خود را با الگو همانند میکند اما کامالً شبیه او نیست، یکی از عناصري که سعدي در  
داري است و در یکی از بابهاي گلستان به بحث سیاست و شاهان پرداخته است. در این باب سعدي به حکومت

شکلی غیرمستقیم به تعلیم اصول اخالقی و سیاسی پرداخته و با نشان دادن الگوهاي منفی و مثبت، شاه را ترغیب 
سلطنت منفی،  روشهاي  از  دوري  و  مثبت  روشهاي  بکارگیري  با  نظریۀ    نموده  با  روش  این  باشد.  داشته  خوبی 
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الگوپذیري مطابقت دارد. بندورا بخش بزرگی از یادگیري را بواسطۀ مشاهده و تقلید میداند و سعدي به شکلی 
 نمایشی افرادي را بعنوان الگو در نظر شاه و سایر مردم قرار میدهد. 

ز تعالیم وي پند بگیرد، به همسانی الگوها توجه  سعدي در باب سیرت پادشاهان براي این که شاه را راغب کند که ا
روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و  داشته و براي شاه الگوي شاهان گذشته را نشان میدهد: «نوشین

نمک نبود. غالمی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب 
ینقدر چه خلل آید؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هر که آمد بر او مزیدي کرده نگردد. گفتند از ا

 تا بدین غایت رسیده 
ی  ـب ســـــی خـورد  لــک  ـم یــت  رـع ــاغ  ب ز  ر   اـگ
ــتم روا دارد  ان سـ ــلـط ه سـ ه پنج بیضـــه ـک  ـب

 

بیخ   از  درخت  او  غالمان   برآورند 
سیخ به  مرغ  هزار  لشگریانش   زنند 

 )74(همان: ص                                        
وي از این طریق دو الگوي متفاوت را در پیش رو میگذارد؛ یکی الگوي مثبت نوشیروان و دیگر جانشینی منفی 
غالم. ازاینرو میتوان این حکایت را براساس نظریۀ الگوي برعکس نیز تحلیل نمود. غالم کار بدي انجام میدهد و 

، متعلم را آگاه میکند که با مشاهدة بدکاري وي، از او تقلید نکند. در اینجا سعدي با نقل این کار و مذمت آن
گران همواره همان کاري که میبینند تقلید مفهوم خالقیت متعلم بندورا مطرح میشود که معتقد است مشاهده

 یگر انجام میدهند. نمیکنند؛ بلکه در آن تغییراتی ایجاد کرده به شکلی کاهشی یا افزایشی و یا ایجاد خالقیتهاي د
در حکایتی دیگر سعدي الگوي دیگري از عدالت را پیش روي شاه میگذارد: «اسکندر رومی را پرسیدند که دیار  
مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوك پیشین را خزاین و عمر و لشکر بیش از این بود و چنین فتحی میسر نشد؟ 

رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نیکی نبردم» (همان:   گفت به عون خداي عزوجل هر مملکت را که بگرفتم
). در این حکایت نیز سعدي غیرمستقیم شاه را نصیحت میکند که اگر قصد کشورگشایی دارد، باید با رعیت 85ص  

کشور مغلوب مهربان باشد. اسکندر نیز از نظر شخصیتی با شاه زمان همخوانی دارد و مقام و موقعیت او یکسان 
آرود، نمیتوانست شاه زمان را قانع کند که مسلماً اگر سعدي الگویی همچون درویش یا عارف براي شاه می  است.

 مانند او رفتار کند. 
 در جایی دیگر از الگوي گرگ، براي شاه ظالم استفاده میکند و ظلم شاه را موجب ویرانی ملک میداند:

ــی ــان ــط ســـــل ــیشـــــه  پ ــور  ج ــد  ــن ــک  ن
ــم   ــل ظ ــرح  ط ــه  ک ــی  ــاه ــادشــ ــد پ ــن ــک  اف

 

چـــوپـــانـــی    گـــرگ  ز  نـــیـــایـــد   کـــه 
ــد  ــن ــک ب ــش  ــوی خ ــک  ــل م ــوار  دی ــاي   پ

 ) 27(همان: ص                                        
شخصیتی عارف، اعتقاد به انقیاد کامل مرید    در مثنوي بیشتر با الگوهاي تمثیلی و نمادین مواجهیم. مولوي بعنوان

از مراد دارد و ازاینرو مشاهده و تقلید از وي را صواب میداند. در این اعتقاد استعداد مرید را نیز دخیل دانسته، 
 عدم اطاعت از استاد را مانع رشد استعداد میشمارد: 
ــاد  ــی ــق ان از  ــاش  ب ــوش  ــام خ ــرو  ب ــس   پ
ــى ــل ــاب ق و  ــد  ــع مســـــت ــه  ــرچ گ ــه   ورن

ــتـــ اســـ ز  اگـــرهـــم  وامـــانـــى   عـــداد 
ــوزه م در  ــن  ک ــر  ــوز صــــب ــن ه ــو  ت  دوزى 

 

ــاد  اوســـــت و  ــخ  شـــــی ــر  ام ــل  ظ ــر   زی
کــامــلــى الف  ز  تــو  گــردى  ــخ   مســـ
ــر ــب ــاخ ب و  راز  ــاد  ــت اســ ز  ــى  ــرکشــ  ســ

بــى بــوى  پــارهور  گــردى  ــبــر   دوزصـــ
 ) 619(مثنوي، دفترچهارم: ص                     
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را مطرح کرده است، درحالیکه منظوررش این شغل نبوده، بلکه قصد   چنانکه میبینیم در این توصیه شغل کفاشی
اند باید از استاد خویش تبعیت کنند و این مثال دارد به مریدان بفهماند تا زمانی که خود بر همۀ امور واقف نشده

نند، بنابراین آورد که شاگردان در هر صنعتی اول باید استاد شوند و سپس مستقالً شروع به کار کرا براي این می
تجربه و مشاهده طبق نظریۀ بندورا در اینجا بکار گرفته شده است؛ یعنی آنچه متعلم میبیند رفتاري است که 

 استاد با شاگرد دارد و او نیز باید طبق همین روش با استاد خود رفتار کند. 
مولوي براي رسیدن به کمال، رهبري و پیروي مرشد و راهنما را الزم و ضروري میداند و براي رسیدن به کمال،  

بردار کار و تالش را شرط وصول میداند و طی طریق کمال را تدریجی میداند و معتقد است پیمودن این راه عجله
براي متربی شناخته شده است اما نظر مولوي انجام   نیست. در ابیات زیر از الگوي انسانی و مذهبی استفاده شده که

 صوري این عمل نیست و از کنایه استفاده کرده است: 
نــه ـب ســـر  یشـــش  ـپ یــل  اســـمــاـع و  ـچ ـم  ـه

 
بــده  جــان  ش  ـغ ـی ـت ش  ـی ـپ نــدان  ـخ و  ــاد   شــ

 ) 12(مثنوي، دفتر اول: ص                          
ــر ــن ه و  ــور  ن ــه  ــم ه ــا  ب ــوســــی  م ــم   وه

 
ــر  ــپ م ــر  پ ــی  ب ــو  ت ــحــجــوب  م ازان  ــد   شــ

 (همانجا)                                                
تنها درمورد مراد صدق میکند و مولوي در کتاب تعلیمی خود تقلید را    در مثنوي معنوي، مشاهده و الگوگیري 

مورد نقد قرار داده و تحقیق را بر آن ترجیح میدهد. گرچه او نیز الگوهایی براي تربیت دارد و آنها را نشان میدهد، 
ت و زیانهایی نیز دربر  اي نیس اما در اثناء سخنان خود تقلید را بعنوان عاملی ناپسند مطرح میکند که در آن فایده 

 دارد. بنابراین تقلید بدون علم را نمیپسندد: 
ــد ــاشــ ب خــطــر  عــظــیــم مــقــلــد پــس   را 

 
ــم  ــی رج ــان  ــط شـــــی ز  ــزن  ره و  ره   از 

 ) 740(مثنوي، دفتر اول: ص                        
، اثري مثبت دارد و ضد تقلید است. مولوي تحقیق را بر تقلید ترجیح میدهد و معتقد است اي یادگیري مشاهده

مشاهدة اعمال ظاهري دیگران بدون تحقیق، نمیتواند مالك عمل باشد، بلکه در این موارد تجربه است که حاکم  
 میشود: 

ــا ت ــق  ــق ــح م ــد از  ــل ــق ــاســــت م ــه ــرق  ف
ــود  ب ســـــوزى  ــن  ای ــار  ــت ــف گ ــع  ــب ــن  م

 

ــتوـکاین چو داو  ــداسـ ــت و آن دیگر صـ  د اسـ
کـــهـــنـــه مـــقـــلـــد  آن  بـــود و   آمـــوزى 
 ) 181(همان: ص                                      

اي متفاوت است، زیرا در مشاهدة رفتارها تقلید صورت نمیگیرد؛ بلکه ممکن این نوع تقلید با یادگیري مشاهده
ورکورانه آموزشی در کار نیست و تنها تقلیدِ صرفِ است اعمال نیک افراد نیز آموخته و عمل شود، اما در تقلید ک

عمل مورد مشاهده است و در واقع این دو ضد همدیگر هستند. مولوي براي اثبات زیانهاي تقلید، حکایت صوفی  
اند، متوجه خطاي آنها و خر را بیان میکند. صوفی دراثر تقلید از صوفیانی که خر او را فروخته و جشنی ترتیب داده

 خر خود را ازدست میدهد:  نشده و
مــ جــمــلــه  را  آن  خــوش یــگــفــت   گــفــتــنــد 

داد  ــاد  ب ــر  ب ــدشـــــان  ــی ــل ــق ت ــرا  م ــر   م
ى ـب ن  ـی چــن یــد  قــل ـت ــه   حــاصــــالنخــاصــ

 

ــتــنــش   ــف گ ــد  آم ذوق  ــم  ه ــرا  م ــر   م
ــاد  ب یــد  ـل ـق ـت آن  ر  ـب نــت  ـع ـل ــد  صــ دو   کــه 

بـــا ابـــراهـــیـــم  ــم  آفـــالن  دخشـــ  بـــر 
 )  183(مثنوي، دفتر دوم: ص                      



 59/  پنجم تا هفتم و تطبیق آنها با نظریۀ یادگیري بندورا هايهاي تربیتی و یادگیري در متون تعلیمی سدهبازتاب شیوه

 

نمونۀ   زیرا  هستند،  مطالعه  بی  تقلید  اهل  که  کسانی  براي  است  مؤثري  منفی  جانشین  طنزآمیز  حکایت  این 
 موردبحث، وسیلۀ سفر خود را که از داراییهاي مهم صوفی است ازدست میدهد.

را    در جاي دیگري نیز حکایت مریدي را تعریف میکند که با مشاهدة گریه مراد خود، زارزار میگرید و علت گریه
 نمیداند. براساس این حکایات مولوي مشاهده و تقلید را بدون تحقیق سزاوار ندانسته و آن را نقد میکند:

ــز  ــی ن ــد  ــی ــل ــق ت از  ســـــاده  ــد  ــری م  آن 
کـــر مـــرد  هـــمـــچـــون  مـــقـــلـــدوار   او 
ت  ت کرد و رـف دـم ــى بگریســــت ـخ  چون بسـ

ــ ب ــر  اب ــو  چ ــان  ــری گ اى  ــت  ــف ــگ ــری ــب  خ
مــریــد وافــى  اى  ـه  الــلـَّ ـه  الــلـَّ ـه   الــلـَّ

آ دیــدم  ى  وـی ـگ ـن ــا  ـمت ــه  شــ ــت ـین  ریســ  ـگ
ــن ظ و  ــد  ــی ــل ــق ــرت پ و  ــل  ــه ــرج پ ــه  ــری  گ

 

مــگــریــه  عــزیــز یــاى  آن  وفــق   کــرد 
ــ م ــه  ــری ــگ ــی ب ــوجــب  م ز  و  ــد  ــدی ــر ی ــب  خ

ــ پ ــاز  ــتی ــف ت ــاص  خ ــد  ــری م ــد  آم  ش 
گـــریـــ وفـــاق  نـــظـــر  ۀبـــر  ــیـــخ   شـــ

یــد  ـف مســـــت ى  هســـــت یــد  ـل ـق ـت در  رچــه   ـگ
ر ـک ـن ـم کــان  م  ریســــت ـگ ـب او  و  ـچ ن  ــت یـم  ســ

ــ گــری هــمــچــون  ــت  ــیســ مــ  ۀن ــمــن ؤآن   ت
 ) 692(مثنوي، دفتر پنجم: ص                     

مراد اجر فراوان داشت چون دلیلی برایش وجود داشت، اما مقلد هیچ    هاي در نمونۀ باال مولوي اذعان میکند گریه
دلیلی براي آن ارائه نمیکرد و تنها تقلید کرده بود؛ از این نظر مشاهده و تقلید نفی گردیده حتی اگر مشاهدة عمل 

بلکه مشاهدة   هاي ظاهري وي نیستمراد باشد. پس آنچه مولوي در باب عمل به گفتار مراد میگوید، مشاهدة رفتار
 آن رفتاري است که به مرید توصیه شده و براي هر مریدي نیز متفاوت است و طبق نظر استاد تعیین میگردد.

در حکایت خري که از روباه فریب خورده، گرفتار شیر میشود، نیز تقلید، عامل فریب خوردن شناخته شده است. 
 انسته که با گفتار روباه بسادگی فریب میخورند:مولوي خر را نمادي از انسانهاي نادان و اهل تحقیق د

ــه   ســ دو  ر  ردـجـخ ـک حــث  ـب ــه  روب ــه  ب لــه   ـم
ــ ــن ــط ــن ــداشــــت  ۀط ن ــى  ــای ــن ــی ب  ادراك 

ــل  ــی ذل کــردش  ــان  ــچــن آن خــوردن   حــرص 
 

ــون  ــد چ ــل ــق ــورد بُ م ــخ ب او  ــب  ــری ف  د 
ــت   ۀدمــدمــ مــاشــ ـگ تــه  ســــک او  ر  ـب ــه   روب

یــل دـل ــد  پــانصــ ــا  ب ــت  گشــ ش  وـن زـب  کــه 
 )  742پنجم: ص (مثنوي، دفتر                    
ارزشی سبزي را ذکر میکند و از این در جاي دیگري براي تبیین تفاوت میان برخی از امور، مثال ارزش لعل و بی

پذیري دراثر تجربۀ تدریجی ممکن است و متعلم باید بداند براي اینکه داراي تمثیل چنین نتیجه میگیرد که تعلیم
 ی و بال بپرورد تا روحش در پرتو آفتاب به لعل تبدیل شود: روح ارزشمندي باشد، باید خود را در سخت

آفــتــاب  انــدر  کــه  بــایــد  ــالــهــا   ســـ
ــد ــدررســـ انـ ــاه  مـ دو  در  ــره  تـ ــاز   بـ

 

ــاب   ت و  ــی  ــان رخشــ و  ــگ  رن ــد  ــاب ی ــل  ــع  ل
رســـــد ــر  ــم اح ــل  گ ــی  ســـــال ــا  ت ــاز   ب

 ) 106(مثنوي، دفتر اول: ص                          
طبق ذات خود بسمت باال و نور میرود، پس انسان نیز با مشاهدة   در نمونۀ تمثیلی دیگري گیاه را مثال میزند که

این تصاویر باید از عناصر طبیعت درس بگیرد؛ گرچه هیچ مشابهتی از نظر ظاهري و باطنی در میان الگو و متربی 
 سازي میکند: آید انسان را پند میدهد و شبیهوجود ندارد، مولوي با بیان حوادثی که براي گیاه پیش می

عــالهــ مــیــل  بــود  کــش  را   رگــیــا 
زمــیــن ــوي  ســ ــر  ســ گــردانــیــد   چــونــک 
ــود  ب ــاال  ب ســـــوي  ــون  چ ــت  روی ــل  ــی  م

ــا   ــم ن در  و  ــات  ــی ح و  ــدســـــت  ــزی م  در 
غـبـیـن  و  نـقـص  و  ــکـی  خشــ و  کـمـی   در 
بـــود آنـــجـــا  مـــرجـــعـــت  تـــزایـــد   در 
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ــن ــی زم روي  ــرت  ســ ــازي  ســ ــون  ــگ ن  ور 
 

ــن  ــیـ ــلـ االفـ ــب  ــحـ الیـ ــق  حـ ــی  ــلـ  آفـ
 ) 226(مثنوي، دفتر دوم: ص                       

ي دیگري که براي تربیت نفس بیان شده، اسبی را مثال میزند که بجاي راه رفتن عادي، برعکس راه میرود در الگو
و وظیفۀ صاحب اسب است که او را هدایت و مدیریت کند. مولوي این الگو را بعنوان نفس اماره مطرح میکند و به  

   متعلم مینمایاند که گرچه نفس کژرو است، میتوان آن را هدایت کرد.
امــیــر از  کــرد  طــلــب  ــبــی  اســ ــکــی  ی  آن 
چــون  گــفــت  ــخــواهــم  ن مــن  را  آن   گــفــت 

پـس ــخــت  بـن ســ ــوي  ســ او  مـیـرود   پـس 
طـــرف آن  را  او  دم  کـــردي   چـــونـــک 

 

بــگــیــر  را  ــهــب  اشــ ــب  اســ آن  رو   گــفــت 
ــس واپ او  حــرونگــفــت  ــس  ب و  ــت  اســ  رو 

ــن ک ــه  ــان خ بســـــوي  را  ــش  دم ــت  ــف  گ
ــس پ رود  ــر  ــف گ ــن ــت ــک م ــا  ت رود  ــس   پ
 ) 860، دفتر ششم: ص (مثنوي                     

نمونۀ دیگري که براي الگوبرداري و بیان موضوع تکامل یافتن مرحله به مرحله مطرح شده تبدیل گندم به نان 
است. مولوي براي تبیین بحث مریدي و تکامل یافتن توسط استاد، تمثیل گندم را مطرح کرده که باید مراحل 

اي انسان شود. پس شاگردي که میخواهد کمال یابد و روحش قابل  زیادي را بگذراند تا تبدیل به عنصري مفید بر
استفاده و ارائه به پیشگاه خدا باشد، باید مانند گندم در آسیاي زندگی یعنی زیر نظر ریاضات استاد، خُرد شود تا  

 ارزش پیدا کند:
ــد  ــن ــت ــداخ ان ــاك  خ ــر  زی را  ــی  ــدم ــن  گ
ــا آســـــی ز  ــدش  ــن ــت ــوف ک ــر  ــگ دی ــار   ب
کــوفــتــنــد  دنــدان  زیــر  را  نــان   بــاز 
ــت  گشــ ــق  عشـ محو  چونــک  جــان  آن   بــاز 

 

ــه  وشــ ـخ خــاـکش  ز  نــد ـپس  ـت ــاـخ رســ ـب  هــا 
ــفــزا  جــان ــد  شــ ــان  ن و  ــزود  اف ــیــمــتــش   ق
نــد ـــم وشـ ـه م  ـه ـف و  جــان  و  قــل  ـع ــت   گشــ
کشـــــت  ــد  ــع ب ــد  آم ــزراع  ال ــب  ــج ــع  ی

 ) 129(مثنوي، دفتر ششم: ص                     
وده و برخی را قادر به یادگیري  خواجه نصیر طوسی نیز در ابتداي کتاب خود، تفاوت جانوران و حیوانات را بیان نم

میداند. این یادگیري به شیوة تقلید از حرکات انسانها و محاکات است نه فهم و درك. چنانکه برخی از انسانها نیز 
به همین نحو است: «اختالف اصناف حیوانات و تفاوت مدارج   اي ندارند نحوة یادگیریشانیافتهکه هنوز ذهن تکامل

نباتات زیادت است از جهت قرب آن به بسائط و... شریفترین انواع آن است که کیاست و ادراك او به حدي رسد 
معلّم و  بازِ  او را حاصل شود. مانند اسب مؤدب و  نبود  او منطور  تا کمالی که در  تعلیم کند  تأدیب و  که قبول 

انکه این قوت در او زیادت بود مزیت او را رجحان بیشتر بود تا به جایی رسد که مشاهدة افعال ایشان را کافی چند
بود در تعلیم چنانکه بینند به محاکات نظیر آن به تقدیم رسانند بی ریاضتی و تعبی که به ایشان رسد» (اخالق 

دهندة این است که خواجه نصیر به اهمیت ، نشان). همچنین همنشینی با اهل فضیلت و توصیه به آن5ناصري: ص  
پذیري در تربیت بخوبی آگاه است: «با اهل فضایل اختالط کند و از ایشان استفادت واجب شود و  دهی و الگوالگو

معاونت و مساعدت ایشان به غنیمت دارد و جهد کند تا از زمرة ایشان باشد و با همسایۀ بد و عشیرت ناسازگار 
) و در جاي دیگري: «چون نفسی خیّر و فاضل باشد 340مدارا و مجامله استعمال فرماید» (همان: ص  صبر کند و  

واجب بود بر صاحبش اهتمام به اموري که مستدعی محافظت این شرایط و اقامت این مراسم باشد چه هیچ چیز 
 ).155را در نفس تأثیر زیادت از تأثیر جلیس و خلیط نباشد» (همان: ص 
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 گیري نتیجه
نظریۀ بندورا با تأکید بر نقش فعال یادگیرنده در بافت اجتماعی و درنظر گرفتن نقش الگوها در اجتماع، فراتر از  

هاي شناختی (انگیزشی، خودتنظیمی، حافظه و زبان) و هاي رفتاري، حوزهبر حوزهشده و عالوهرفتارگرایی تبیین
میگیرد. ازاینرو این نظریه در مباحث فرزندپروري و الگوپذیري نوجوانان   اجتماعی و تعامل آنها با هم را نیز دربر

اي انجام کاربرد مؤثري دارد. بندورا معتقد است آموزش رفتارها و مهارتهاي تازه، عمدتاً ازطریق یادگیري مشاهده
  میگیرد. این روش مبتنی بر اصول الگوبرداري، عملکرد، توجه و با یادسپاري و بازخورد است.

در دوران گذشته، امور تربیتی از سایر علوم جدا نبوده است و اشخاصی که در علوم دیگر توانایی داشته و به نگارش 
اند، بخشی را هم به مباحث تربیت فرزند و امور خانواده و اجتماع و رفتار انسانها اختصاص نظرات خود پرداخته

هاي پنجم تا هفتم میتوان به شواهد و قراینی دست یافت که دهاند. با مطالعه و تفحص در آثار ادب تعلیمی سداده
پدید میدهد  شیوهنشان  به  ادبی،  تعلیمی  آثار  این  یادگیري  آورندگان  و  تربیت  و  تعلیم  گوناگون  روشهاي  و  ها 

را اي بندوهاي یادگیري روانشناسی خصوصاً نظریۀ یادگیري مشاهدهاند که در بسیاري از موارد با نظریه پرداخته
قابل انطباق است. با مرور کتابهاي موردمطالعه، این آمار بدست آمد و بدیهی است درصورت کنکاش بیشتر ممکن 

 هاي پنجم تا هفتم بدست آید: است موارد افزونتري از میزان انطباق نظریۀ بندورا با کتب تعلیمی سده
 

کلیله و   قابوسنامه  هانظریه
 دمنه

اخالق  مثنوي  گلستان  بوستان 
 ناصري 

تعامل شخص، رفتار و  
 محیط 

 مورد2 - مورد2 مورد2 مورد2 مورد3

 مورد2 مورد2 - - - مورد1 جبر متقابل
الگوپذیري، مشاهده و 

 تقلید
 مورد4 مورد11 مورد5 مورد9 مورد4 مورد6

 
الگوپذیري  نظریۀ  فوق مشخص میشود،  از جدول  تعلیمی چنانکه  را در کتب  نمونه  بیشترین  تقلید  و  ، مشاهده 

ها، مربوط بیشترین سهم را در بیان آن داراست. کمترین بسامد نیز از میان نظریه   مثنوي   موردبحث دارد که کتاب
دیده میشود که بنظر میرسد ارتباطی با مذهب قابوسنامه  و    اخالق ناصري،  مثنوي به جبر متقابل است که تنها در  

وردندگان این آثار نیز داشته باشد. از منظر تعلق مباحث تعلیمی منطبق با نظریۀ بندورا، سهم نخست به پدیدآ
تنها با چهار مورد کمترین سهم را از این    کلیله و دمنهمورد) تعلق دارد و    11(با    بوستانمورد) و    13(با    مثنوي 

 منظر داراست.

 
 نویسندگان  مشارکت

 استخراج  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
. اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر   را  رساله  این  راهنمایی  سرکار خانم دکتر اکرم گلشنی.  است  شده

.  اندداشته  نقش   نهایی  متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان   به  سرکار خانم مرجان غالمی
 این   مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  سرکار خانم دکتر فاطمه گلشنی
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 . است بوده پژوهشگرسه  هر مشارکت و تالش حاصل  مقاله محتواي  تحلیل  نهایت در. کردند ایفا را پژوهش
 

 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  و  آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي   دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این
 

 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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