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Abstract
The present study is one of the qualitative researches which the method of
collecting its findings is the documentary type and referring to the sources, and the
method of analyzing the findings is also of the qualitative content type. This
research includes the study of the content of eleven short and long surviving texts
from the Didactic Literature of ancient Iran and some samples of Didactic Literature
after Islam, especially the text of Qaboos Nameh, the last work of which has been
studied with more accuracy and depth. The forty-four chapters of this book were
examined in eight dimensions: religiosity and spiritual ethics, education, art
education, exploitation of the world, cleanliness and rest, enmity, conduct of court
and social decorum. Then, for each of these dimensions, components and samples
were extracted from the text of the book and organized and presented in nine tables.
As a result, 8 dimensions, 43 components, 328 branches and 333 instances were
obtained. Analysis of the findings based on the obtained dimensions, components
and indicators led to the conceptual model of the research. Looking at the research
findings that are consistent with human nature, trans-temporal and trans-spatial, if
we take a phenomenological look at the future horizon of Iranian-Islamic culture in
the second step statement, we will find that a large part of Qaboos Nameh Didactic
Literature can be used for present and future generations and it is a suitable subject
for transferring the past national and religious culture to the expected new Islamic
civilization.
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چکیده
تحقیق حاضر از زمره تحقیقات کیفی است که روش گردآوری یافته ها در آن ،از نوع اسنادی و مراجعه بهه
منابع ،و شیوه تجزیه و تحلیل یافتهها نیز از نوع محتوای کیفی است .این پژوهش ،شامل بررسی محتوای یازده متن
کوتاه و بلندِ بازمانده از ادبیات تعلیمی ایران باستان و چند نمونه ادبیات تعلیمی بعد از اسالم ،به ویژه متن قابوسنامه
است که اثر آخِر با دقت و تعمیق بیشتر مورد واکاوی قرار گرفته است .بابهای چهل و چهار گانه این کتاب در
هشت بعد :دینداری و اخالق معنوی ،دانش اندوزی ،هنرپروری ،بهرهبری از دنیا ،پاکیزگی و استراحت ،دشهمنی
کردن ،سلوک درباری و ادب اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .آن گاه برای هر یک از این ابعهاد ،مؤلفهه هها و
مصادیقی از متن کتاب استخراج و در جداول نهگانه سازماندهی و ارائهه شهد .در نتیجهه 8 ،بعهد 09 ،مؤلفهه928 ،
شاخه و  999مصداق به دست آمد .تحلیل یافته ها براساس ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص های به دست آمده ،بهه ترسهیم
مهدل مفههومی پههژوهش منجهر شههد .بها نگهاهی بههه یافتهههههای پهژوهش کهه منطبههق بها فطههرت و طبیعهت انسههانی،
فرا زمانی و فرا مکانی است ،چنانچه به افق آینده فرهنگ ایرانی ه اسالمی در بیانیه گام دوم نگاهی پدیدارشناسانه
داشته باشیم ،درمی یابیم که بخش اعظمی از ادبیات تعلیمیِ قابوسنامه برای نسل حاضهر و نسهل ههای آینهده قابهل
بهره برداری است و سرپلی مناسب برای انتقال فرهنگ ملی و دینیِ گذشته به تمدن نوین اسالمیِ مورد انتظهار بهه
شمار میآید.

کلیدواژهها :تربیت ،تعلیم ،ادبیات تعلیمی ،فرهنگ ،قابوسنامه.

 . دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
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مقدمه
واژة تربیت را به معانی پهروردن ،پرورانهدن ،آداب اخالقهی را بهه کسهی آمهوختن و پهروردن
کودک تا هنگام بالغ شدن به کار برده اند (دهخدا :9932 ،ج 0333 ،0؛ معهین  :9930ج .)9039 ،9
این واژه را برگرفته از دو ریشة رَبَوَ به معنی رشهد و نمهو و رَبَهبَ بهه معنهی تربیهت معنهوی و کمهال
روحانی می دانند (راغب9092 ،ق900 :؛ مصباح یزدی23 :9919 ،؛ سیدنژاد99 :9913 ،ه .)2بر ایهن
اساس ،تربیت فرایندی است که موجب شکوفایی استعدادهای انسان به سوی کمال مطلق می شهود.
بنابراین ،با رفع موانع باید زمینة از قوه به فعل درآمدنِ نیروهای نهفته در ذات انسان را فراهم کرد تها
انسان آراسته به کمال الهی شود .بدیهی است که کوشش هر فرد در این زمینه ،بسهتر الزم را بهرای
این شکوفایی فراهم می کند (دلشهاد تهرانهی .)20 :9983 ،تعلهیم از ریشهه عَلَهمَ بهه معنهی آمهوختن،
آموزش دادن و بیاگاهانیدن است (دهخدا :9932 ،ج 0139 ،0؛ معین :9930 ،ج  .)9909 ،9تعلیم به
معنی عام ،شامل هر نوع انتقال مفهاهیم و تأثیرگهذاری در ذههن فراگیهر بهه منظهور ایجهاد یهادگیری
است .این تأثیرگذاری ممکن است به طور مسهتقیم و از پهیش طراحهی شهده در کهالس ههای درس
رسمی صورت گیرد ،یا به صهورت غیررسهمی و از طریهق مطالعهة منهابع نوشهتهشهده و رسهانهههای
نوشتاری ،مانند روزنامهها و مجلهها ،یا برنامههای پخششده از رسانههای گفتاری و دیداری (صهدا
و سیما) و فضای مجازی باشد .تعلیم یا آموزش به معنی خاص عبارت از فعالیت های صورت گرفته
برای آسانسازیِ یادگیری از سوی آموزگار یا مربی است .در این معنی ،جریان یادگیری بین مربی
و متربیان به صورت کنش متقابل شکل میگیرد (سیدنژاد.)90 :9913 ،
تربیت و تعلیم الزم و ملزوم یکدیگرند و رابطه ای دوسویه با هم دارند .بها وجهود ایهن ،رابطهة
آنها به تعبیر اهل منطق ،رابطة «عموم و خصوص من وجه» است .هر تربیتی ممکن است بر اثر تعلیم
یا آموزش محقق شود ،ولی هر تعلیمی شاید به تربیت منجر نشهود .چهه بسهیار انسهانههای باسهواد و
تعلیمدیدهای که از تربیت اخالقی و فرهنگی عهاری هسهتند ،ماننهد آن پزشهک اصهفهانی کهه چانهة
پارهشدة دختربچهای را بخیه کرد و چون خهانوادهاش از پرداخهت هزینهه عهاجز بودنهد ،بخیهههها را
شکافت و آنها را از مطب خود بیرون کرد .به همین علت ،عقیهده بهر ایهن اسهت کهه از نظهر درجهة
اهمیت ،تربیت مقدم بر تعلیم اسهت و عنهوان «وزارت پهرورش و آمهوزش» را مناسهبتهر از وزارت
آموزش و پهرورش مهی داننهد .ادبیهات تعلیمهی در ایهران پیشهینهای دیرینهه و درخشهان دارد .ههد
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نگارنده در این مقاله ،تبیین و پیگیریِ رد ابیات تعلیمی از دوران پیش از اسالم تا بعد از اسهالم و بهه
ویژه کتاب قابوسنامه و پاسخ به این پرسش اصلیِ تحقیق است.

سؤال اصلی پژوهش
وضعیت ادبیات تعلیمی در ایران ،به ویژه کتاب قابوسنامه چگونه است و با نگاه به افهق آینهده
فرهنگ ایرانی -اسالمی ،چه نقشی در تربیت نسل های آینده می تواند داشته باشد؟

روششناسی
مقاله حاضر ،به روش کیفی تدوین شده است .روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و مراجعه
به آثار مکتوب و یادداشت برداری ،و نحوة تجزیه و تحلیل یافتههای تربیتی قابوسنامه نهوعی تحلیهل
محتههوای کیفههی اسههت .در نتیجههه ،نخسههت قابوسههنامه مطالعههه و س ه

مطالههب آن در هشههت بُعههد

دسته بندی شد .مؤلفه های ابعاد هشتگانه تفکیک و در ههر مهورد بهه چنهد شهاخص از مهتن کتهاب
قابوسنامه اشاره شد .بعضی از این شاخص ها عین جمله نویسهنده قابوسهنامه و برخهی برداشهتههای
نگارنده از متن آن کتاب است.

پیشینه تحقیق
نگارنده در این مقاله به جای پرداختن به مقاله های مرتبط با ادبیات تعلیمهی کهه ممکهن اسهت
تعداد آنها فراوان هم باشد ،در اقدامی ریشه ای به طهور مختصهر بهه پیشهینة ادبیهات تعلیمهی در آثهار
ایرانیِ پیش از اسالم و آثار تعلیمیِ بعد از اسالم اشاره می کند .از کتاب اوسهتای کنهونی برمهی آیهد
که در ایران باستان کتابهای زیاد ،علوم فهراوان و آموزگهاران بسهیاری وجهود داشهتهانهد کهه ایهن
دانش ها را به دیگران میآموختهاند .دالیل عقلی نیز حکم میکند که کشور بزرگی چون ایران که
فرمانروایههان اندیشههمندی چههون کههوروش و داریههوش داشههته اسههت ،نمههیتوانههد بههدون آثههار علم هیِ
نوشته شده باشد (رضهازاده شهفق .)9 :9929 ،مهروری کوتهاه بهر ادبیهات تعلیمهیِ بازمانهده از گزنهد
حوادث بنیان برانداز ،نشان می دههد کهه نیاکهان مها تها چهه انهدازه بهه ابعهاد گونهاگون تربیتهی توجهه
داشتهاند .اینک به چند نمونه از این آثار اشاره میشود:
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 .9اندرز اوشنر دانا :شاید قدیمی ترین اندرزنامة بازمانده از ادبیات تعلیمی پهیش از اسهالم،
این اثر باشد« .اوشنر» وزیر کیکاووس پادشاه اسهطوره ای سلسهلة کیانیهان اسهت .دانهایی او در ادارة
کشور باعث شده بود تا شاه بیخرد بر هفت کشور یا کل زمینِ مسکون حاکمیهت داشهته باشهد .بها
وجود این ،سرانجامِ تلخ او مانند بیشتر وزیران خردمنهد تهاریخ ایهران ،ماننهد بزرگمههر و قهائم مقهام
فراهانی و امیرکبیر است که همگی توسط فرمانروایان بی خردِ زمان خود کشته شدند .این اندرزنامه
پرسش و پاسخی بین اوشنر و یکی از شاگردان اوست .اینک به چند فهراز از ایهن اندرزنامهه اشهاره
میشود:
نخستین هنر برای مردم« ،خرد نیک» است .تیزتر از هر تیزی ،خشم کامی است .تاریهک تهر از
هر تاریکی ،نادانی است .سخت بندتر از هر بنهدی ورن یها شههوت اسهت .آسهان تهر از ههر آسهانی،
خرسندی است .راهی که به بهشت می انجامد ،گِرَوش راست یا ایمان درست یا کنش نیک اسهت.
دو ک

خود را سبک نکنند :یکی آنکه با درشت آوازی با دیگران سخن نگوید و دیگهر آنکهه از

بَدان چیز نخواهد .دو ک

همواره زهر بهه دل هسهتند :یکهی ،نهاداری کهه همهه چیهز را از دیگهران

می خواهد و دیگر ،توانگری که تندگفتار است .دو چیز را نباید از خهود دور کهرد :خهوی نیهک و
خرد .چهار چیز مرد را آشفته میکند :فرزند ،زن ،شاگرد و دوست بد (میرزای ناظر.)9939 ،
 .2مینوی خرد :داستان مینوی خرد از جمله اندرزنامه های بازمانده به زبان پهلهوی ساسهانی
است .این کتاب حاوی یک مقدمه و  32پرسش و پاسخ بین شخصیتی خیالی به نهام دانها از مینهوی
خرد یا روح عقل است .اگرچه نویسندة ایهن اثهر مشهخص نیسهت ،ولهی ماننهد مهتن ههای مشهابه آن
دوران ،سرشار از فرهنگ زندگی و انسانیت و نیز نشان از فرهیختگی و فرزانگی نیاکان مها در ایهن
خاک دیرسال و کهن است .اینک بهه چنهد انهدرز از آن ،اشهاره مهیشهود :افتهرا مهزن تها بهدنامی و
بدکاری به تو نرسد .شهوت رانی مکن تا از کردارت زیان و پشیمانی به تو نرسد .رشک زشت مبهر
تا زندگی ات بی مزه نشود .بیش از حد مخواب تا کارهای نیکی که باید انجام دهی ،نهاکرده نمانهد.
از خواستة دیگران مدزد تا کوشش درستِ خودت از میان نرود .با دشمنان بهه انصها

سهتیزه کهن.

نسبت به مهتران نرمی و فروتنی ؛ و نسبت به کهتران سازش و ادب در گفتهار ،بهتهر اسهت .بهه انبهار
کردن کار نیک کوشا باش تا در جهان مینوی به فریادت برسد .به زندگی تکیه مکن ،چه ،سرانجام
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مرگ بر تو رسد .شادیای که از هر شادی برتر است :تندرسهتی ،امنیهت ،نیهکنهامی و نیکوکهاری
است .بیان همین چند اندرز نشان از انباشتگی این خردنامه از خردهای ناب و سازندة انسهانی اسهت
که عمل به آنها دنیا و آخرت انسان را آباد و مینو میکند (تفضلی.)9931 ،
 .3متون پهلوی :سی و دو متن ،رساله یا کتابچه به زبان پهلوی توسط یکی از پارسیان هنهد
به نام جاماسپ جی [به] دستور منوچهر جی جاماسب آسانا با عنوان متون پهلوی گردآوری شده اند
کههه تعههدادی از آنههها اندرزنامههههههای گههرانقههدری هسههتند کههه هههر جملههه از آنههها بههرای تربیههت و
فرهنگسازی انسانها با هر دین و ملیتی اثرگذار اسهت .بهه عبهارتی ،ایهن اندرزنامههههای جاویهدان
فرازمانی ،فرامکانی و فرامذهبی هستند .اینک از هر یک چند جملة تربیتی ارائه میشود:
الف) اندرزهای پیشینیان :به داد و دین باید رفتن و پدر و مهادر را نهه آزردن .ههر روز بها
خویشتن آمار کردن که امروز چه سود و چه زیان .دانهایی را تهایی نیسهت ،حسهد را نهام
نیست ،گیتی را پایش نیست ،زندگی را رامشی نیست ،مرگ را چاره نیست.
ب) چیده اندرز پوریوتکیشان :هر یک از مردم که به پانزده سالگی رسهد ،آن گهاه بایهد
ایهن چنهد چیهز را بدانههد :کیسهتم؟ و کهه را خویشهم؟ و از کجهها آمهدهام؟ و بهاز بهه کجهها
می شوم؟ او که آفریننده است ،هرمزد است که همه نیکی و روشنی است .از همة گناهان
به توبه شوید و از همة گناهان به کفاره شوید .اقهدام بهه کهار خهوب و نیهک از کوشهش
زاید .آن دانشی نیرومند است که هست ،بود و باشد.
ج) اندرز خسرو قبادیان (انوشیروان) :ای مردمان از گناه کردن ب رهیزید .اندازه به کار
و پیمان کنید .به بهرة خویش خرسند باشید و بهرة دیگر ک

مدزدید.

د) اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان :از دست رفته را فراموش کن و نیامده را تیمهار
و رنج مبر .بیگاه مخند .از مهرد سهخن چهین و دروغگهو سهخن مشهنو .چنهدان کهه تهوانی
مردمان را به سخن میازار .مطیع باش تا مورد اعتماد باشی .راستگو باش تها اسهتوار باشهی.
فروتن باش تا بسیار دوست باشی .اگر خواهی که از کسی دشنام نشنوی ،به کسی دشهنام
مده .شباخیز باش تا کار روا باشی .هر که برای رقیبان چاه کند ،خود اندر آن افتد.
این رساله دربردارندة  900اندرز یا پند ،مشابه پندهای پیشگفته است.
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هـ) اندرز بهزاد فرخ پیروز :با ابزار دیگر ک

کار نکنید .هر که او را خرد هسهت ،هنهر

نیز هست .مرد را به موقعیت بزرگ ،خرد راهنمایی می کند و او را از شهگفتتهرین بهال،
خرد میرهاند.
و) سخنان آذرباد زرتشتان :آشتی کردن بهتر است و نه جنگ کردن .به آنچه کهه آمهده
است ،خرسند باشید و انهدوهگین نباشهید .کسهی کهه یهزدان او را یهار نیسهت ،او از همهه
بدبختتر است.
ز) یادگار بزرگمهر :این رساله به صورت پرسش و پاسخ از بزرگمهر است :از مردم کهدام
فرختر؟ آنکه بیگناهتر .از کردارها چه بهتهر اسهت؟ آگهاهی دینهی .کهدام دوسهت بهتهر
است؟ آنکه فریادرس تر و در سختی پایدارتر باشد .چه چیز سودمندتر است؟ بها دانایهان
نشستن .چه چیز دشوارتر است؟ بودن با بدان.
ح) واژه ای چند از آذرباد مار سپندان :چون شما را نیکهی رسهد ،بسهیار شهاد مباشهید.
چون شما را بدی بر رسد ،بسیار اندوهگین مباشید .هر که بدی و پلیدی کند ،به خود یها
به فرزندان رسد .به بدتران با بدی جواب مدهید ،چهه شهخص بهدتر ،خهود بهه کهنش بهد
خویش میرسد.
ط) داروی خرسندی :اگر این نکنم ،چه کنم؟ از امروز تا فهردا شهاید بهتهر شهود ،از ایهن
بدتر هم شاید بشود .خرسند بودن چه برای تن و روان بسیار سودمندتر اسهت (جاماسهب
آسانا.)9939 ،

ادبیات نظری پژوهش
نظام کنونی تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش بیشهتر مبتنهی بهر تفکهر منطقهی و کمیهت گهرا
است و نسبت به کیفیت درونی متربی یا فراگیهر کهم توجهه اسهت .ایهن در حهالی اسهت کهه تربیهت
معنوی یا همان تربیت کیفی ماندگار است و در نتیجه ،همهاهنگی و ایجهاد تهوازن بهین حالهت ههای
درونی و بیرونی مخاطب حاصل می شود (میلهر .)92 :9980 ،1از سهوی دیگهر ،معنها یهافتن زنهدگی
1. Miller
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تابعی از رشد وجودی شخص و اهدا

ارزشمند اوست .انسان موجودی غایتمند و ههد گراسهت

که نقطه مقابل آن ،پوچی و بیهدفی است .عمهلگرایهان یها پوزیتیویسهتههای امهروزی بها وابسهته
دانستن ارزشها به موقعیتها و شهرایط ،خواسهته یها ناخواسهته بهه بهیمعنهایی ارزشههای مطلهق در
زندگی انسان کمک کردهاند (گوتک .)909 :9918 ،1چنین است کهه یکهی از اندیشهمندان غربهی
مشروعیت دانش را در دوران پسامدرن از دو بعد مینگرد :یکی اینکه دانهش بیرونهی شهده اسهت و
دیگر اینکه بهجت و سُرورآفرینیِ درونی را از دست داده و به صورت ابهزاری در دسهت صهاحبان
قدرت در آمده است .در این حالت ،دانش نسهبت بهه داننهده اش حالهت بیرونهی دارد و در جهان او
جایی ندارد که بتوان تحول درونی شخص را از آن انتظهار داشهت .بها ایهن حسهاب ،کسهب دانهش
هد

یا ارزش ذاتی و درونی ندارد .دانش به منزلة اطالعاتی کمّی و بیرونی شده است که براساس

نتایج و اثربخشی بیرونی قابل ارزیابی است .به بیان دیگر ،دانش به کاالیی اطالعاتی تبدیل شده که
عالوه بر کارکرد اقتصادی و مادی یا بیرونی ،کارکرد سیاسی نیز پیدا کرده و در اختیار قدرتمنهدان
2

قرار گرفته است (لیوتار .)30 :9980 ،
با وجود این ،در میان همین اندیشمندان ،کسانی هستند که از نقش معنویهت در تربیهت غافهل
نیستند و عقیده دارند که معنویت در زندگی نیاز عاطفی و روان شهناختی انسهان اسهت و حتمها الزم
نیست از مبانی دینی برخاسته باشد (بست .)929 :2008 ،3حتی به صورت افراطی عقیهده دارنهد کهه
جنبة معنویِ تربیهت بها دینهداری افهزایش یها کهاهش پیهدا نمهی کنهد (بیکهر .)39 :2008 ،4بها چنهین
دیدگاهی ،تربیت معنوی در چهار حیطه قابل تصور است :اول ،تربیت براساس اصول معنهوی؛ دوم،
تربیت براساس پرورش روح فردی؛ سوم ،تربیت براساس فعالیت معنوی و چهارم ،تربیهت براسهاس
گرایشها و عالیق معنوی (هند.)2009 ،5
از میان فیلسوفان غربی ،فلوطین سردستة فالسفة نوافالطونی ،زندگی حقیقی را زندگی همهراه
با شادی و عین سعادتمندی تعریف و توصیف می کند .در چنین نحهوة زیسهتی اسهت کهه انسهان بهه
تمایالت طبیعی و آرزوهها و خواسهتهههای نفسهانی و عقالنهی خهود نیهز دسهت مهییابهد ،زیهرا ایهن
1. Gotek
2. Lewtar
3. Best
4. Bigger
5. Hand
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خواسته ها در طبیعت او نهفته است و برآوردن آنها موجب احساس رضایت و خوشبختی مهی شهود.
درواقع ،زندگی موافق با طبیعت برای ههر فهردی خرسهندی را بهه دنبهال دارد و سهعادتمندی امهری
فراگیر است و مراتب سعادتمندی ،به عقالنیت سطح زندگی بستگی دارد .به عبارتی ،هر چه سهطح
زندگی انسان به عقل و عقالنیت نزدیک تر باشهد ،درجهة سهعادتمندی افهراد بیشهتر و زنهدگی آنهها
عقالنی تر میشود .برترین غایت زندگی دستیابی به «نیک نخستین» است که اگر زندگی ههر که
با آن آمیخته و یکی شود ،خوشبختترین و خرسندترین انسان است و بهه آرامهش و کمهال واقعهی
دست یافته است .رسیدن به خواسته های دیگر ،در مقابهل ایهن خواسهته ،اههدا

فرعهی بهه حسهاب

1

میآیند (فلوطین  :9981 ،ج 88 ،9ه.)89
همان گونه که مالحظه می شود ،دیدگاه فلهوطین بهه دیهدگاه اسهالم و دیهدگاهههای مبتنهی بهر
مذاهب دیگر و حتی بنیان های فکری فلسفه شرق (بودا و کنفوسهیوس) بسهیار نزدیهک اسهت .پیهام
ّ ّ ّ
راج ُعون (بقره :)903 /ما از خداییم و به خدا بهازمیگهردیم» .بهه
قرآن نیز همین استِ « :انا ِلله و ِانا ِال ِیه ِ
خدا بازگشتن اوج سعادتمندی و خرسندی است ،زیرا این هد عالی و متعالی مسیر زندگی انسان
در دنیا را نیز خدایی میکند .فلوطین به پیروی از افالطون ،حقیقت و زیبهایی را پرتوههایی از «احهد
نخستین» یا خداوند می داند و زندگی عقالنی یا حیات معقول را مرغزار حقیقت توصهیف مهی کنهد
که فراتر از عالم محسوس است .برخورداری نف  ،نتیجه زندگی عقالنی و همراه بها خداسهت ،نهه
صرفا زندگی مادی و ملموس .با این وصف ،خوشبختی نوعی خودتحولی است که شخص بهر اثهر
آمیختن زندگیاش به آرمانهای عقالنی بدان دست پیدا میکنهد (جرسهون .)9 :2092 ،2بهه اعتقهاد
فلوطین ،انسان به تبعیت از بایدهای حیاتی و حقوق طبیعی ،به دنبال سعادتمندی و زندگی خهوب و
کیفی کردن و ارزشمند کردن سطح زندگی خود است .از دید او ،نیک نف

شدن در برخورداری

از دانایی و خویشتنداری است .فعالیت های عقالنی انسان فارغ از هیجان هها اسهت و نفه

نیهک بهه

سمت و سوی شبیه خدا شهدن پهیش مهی رود (فلهوطین ،9981 ،ج  .)32 :9بها توجهه بهه ایهن مبهانی،
رسیدن به باالترین خیر یا خیر اعلی ،یگانگی و تشبه نف
آغاز همة نیکی هاست .این هد

با واحد یا خدای یگانه است کهه مبهد و

غایی و نهایی زندگی انسهان اسهت و ههر انسهانی در سهیر مراتهب
1. Photnius
2. Gerson
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صعود نفسانی خود در مسیر رسیدن به چنین هدفی قرار می گیرد .بنابراین ،باید شرایط و زمینههههای
فرایند تربیت نف

را فراهم کرد تا انسان به حیات عقالنهی یها زنهدگی کمهالی و متهراد

بها عقهل

دست یابد (ادواردز.)90 :9113 ،1
از دیدگاه اسالم ،عقل پیغمبر باطنی و یکی از پایهها و دالیل چهارگانة استخراج و تدوین فقه
ُ
ُ
ُ
اسالمی است .از دیدگاه متکلمان و فقیهان مسلمان« :کل ما حکم ِب ِه العقل حکم ِب ِه الشرع و کل ما حکم
الشرع حکم به العقل :هر چیزی که مورد تأیید عقل باشد ،شرع نیز آن را درست میداند و هر چهه
ِب ِه
ِ
که شرع آن را درست بداند ،عقل نیز آن را تأیید میکند (مطهری ،9908 ،ج 39 :2؛ ج 09 :9ه.)00
ادبیات تعلیمی پس از اسالم
نظر به پیشهینة غنهی فرهنگهی ایهران پهیش از اسهالم ،بهه خصهوص در حهوزة ادب و اخهالق و
فرهنگ ،بعد از تثبیت حکومت عباسهیان ،توسهط ایرانیهان هوشهمند بخهش عمهده ای از ایهن پیشهینة
فرهنگی از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه شد و باقی ماند .په

از تشهکیل اولهین حکومهت ههای

محلی ایرانی ،مانند :صهفاریان ،سهامانیان ،زیاریهان و دیلمیهان ،بخهش ههایی از آن میهراث فرهنگهی
چندهزار ساله یا از آثار دست اول پهلوی یا از آثار ترجمه شده به عربی ،به زبان فارسی تدوین شهد
و به بستر اولیة خود بازگشت .آثار این بازتجدید فرهنگیِ ادبیات تعلیمی را می توان در آثار عارفان

یا به تعبیر استاد زرین کوب« ،میراث صوفیه» مانند :حدیقه سنایی ،مثنوی مولوی ،گلستان و بوسهتان
سعدی ،سیاستنامه خواجه نظامالملک و به خصوص قابوسنامه دید .هرچند که شهاهنامة فردوسهی،
مخزن االسرار و خمسه نظامی و حتی اشعار ناصرخسرو سرشهار از آمهوزه ههای تعلیمهی در پهرورش
فکری و فرهنگی فرزندان این مرز و بوم است.
بخشی از ادبیات تعلیمی را می توان در نصیحه الملوک ها و خطاب به دولت مردان دید؛ بخشی
از آنها را میتوان در فتوت نامهها یا اخالق کاری صنفهای مختلف خدمترسان در جامعه ،ماننهد
پزشکان ،خیاطان ،بازاریان ،خوراک پزان و ...دید؛ قسمتی را می توان در قالب کتهابههای آدابهی،
مانند احیاء علوم الدین و کیمیای سعادت غزالی و نیز حلیَه المتقین عالمة مجلسی دید؛ بخشی از آنها
را می توان در قالب کتاب های اخالقی ،مانند طهارهاالعراق ابن مسکویه رازی و ترجمه آن به زبهان
1. Edwards
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فارسی توسط خواجه نصیرالدین طوسی به نام اخالق ناصری ،اخالق محتشهمی مالحسهین کاشهف
سبزواری ،جامع السعادات و معراجالسعاده نوشته مالمحمهد مههدی و پسهرش مالاحمهد نراقهی دیهد.
شاید کمتر کسی از این قضیه آگاهی داشته باشد کهه عهالمی لغهت شهناس ،چهون راغهب اصهفهانی
کتابی در ارکان اخالق اسالمی دارد که گفته می شود امام محمد غزالی این کتاب را همیشه همهراه
خود داشته است .کتاب راغب در هفت فصل و  908بهاب تهدوین شهده اسهت .عنهاوین تعهدادی از
فصل ها و باب های ایهن کتهاب برگرفتهه از معهار

قرآنهی و سهنت نبهوی و بهدین شهرح اسهت :در

احواالت فضایل و اخالقیات انسان ،حیا و عفت ،بلندهمتی ،مشهورت ،نصهیحت ،رازداری ،ازدواج
نیک و بد ،خشم و بردباری ،غیرت ،غبطه ،حسد ،عدالت ،محبت ،انفاق و( ...راغب.)9933 ،
آثار تعلیمی باباطاهر :طاهر پسر فریهدون ،از لرههای سهاکن همهدان از عارفهان و شهاعران
بزرگ و معرو

اواخر سده چهارم و تقریبا همة سدة پنجم هجری قمهری اسهت« .جهواد مقصهود»

 930دو بیتی و  0غزل از شهعرهای ایشهان را بها اسهتفاده از نسهخه ههای معتبهر گهرد آورده اسهت .از
باباطاهر  029کلمه قصار یا جمله حکیمانه باقی مانده که توسهط عهین القضهات همهدانی شهرح داده
شده اند .باید آنها را خواند تا دانست که این مهرد دانشهمند در فضهیلت علهم چقهدر داد سهخن داده
است .به چند جمله از این میراث گران بها اکتفا می شود :علم و معرفهت ،ماننهد روح و جسهد اسهت
که یکی از آنها بدون دیگری به مرحلة کمال نمی رسد .علم راهنما و حکمت مفسر آن است .علهم
آتش خدا برای سوزاندن جهل و نادانی نف
همه چیز است .هر ک

است .دنیا پل آخرت است .ذکر ،مقدم داشتن خدا بر

را آتش غیرت بسوزاند ،شعلة او خاموش نمیشود.

عالوه بر کلمات قصار ،از باباطاهر رسالهای عارفانه به نام الفتوحات الربّانیه فی مزج االشارات
الهمدانیه نیز شامل  922حکمت باقی مانهده کهه توسهط محمهدبن ابهراهیم خطیهب وزیهری شهرح و
ترجمه شده است .این رساله نیز سرشار از توصیه های تعلیمیِ عارفانه و عالمانهه بهرای خودسهازی و
دیگرسازی است (مقصود.)9933 ،
فتوحات مکیه :این کتهاب مفصهل کهه در  93جلهد بهه فارسهی ترجمهه شهده اسهت ،نوشهته
محییالدین عربی و دربردارندة آموزههای تربیتی ،فرهنگی و تعلیمی مبتنی بر معهار

دینهی اسهالم

است .باب  030فتوحات که هفدهمین و آخرین جلد ترجمة فارسی این کتاب اسهت ،دربردارنهدة
وصیتهای عرفانی و اخالقهی بزرگهان دیهن ،همچهون پیهامبر اکهرم(ص) ،امیرالمهؤمنین علهی(ع) و
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دیگران به افراد گوناگون است .بسیاری از این وصایا نیز از خود ابن عربی و عرفهای بزرگهی چهون
فضیل بن عیاض است .عنوان برخی از این توصیه ها عبارت اند از :توصیه به عیادت بیمهاران ،توصهیه
به گمنام زیستن ،رعایت حسن اخالق با دیگران ،صهدقه دادن ،حهال مسهلمانان را مراعهات کهردن،
حفظ حقوق همسایگان ،یاری برادران ،حقیر مشماردن بندگان خدا ،پرهیهز از کبهر و خودپسهندی،
راستگفتاری ،ادای امانت ،وفای به عهد ،حیا داشتن ،حفظ آبروی مسلمانان ،پرهیز از پرخهوری و
شکمبارگی ،خداترسی و( ...ابن عربی.)9919 ،
احکام العشره یا آداب معاشرت از دیدگاه معصومین(ع) :اگرچه پژوهشگر بزرگهی
چون عالمه محمّدباقر مجلسی کتابی مانند حلیه المتقین را در آداب زندگی اسهالمی تهیهه و تهدوین
کرده است که از جمله کتابهای تعلیمی به حساب میآید ،ولی شیخ حرّ عاملی ،از علمای شهیعی
در همان دوران ،در بخشی از کتاب وسائل الشیعه که دایهره المعهار

معرو

فقهه موضهوعی شهیعه

است ،بخشی را با عنوان احکام العشره در  33باب گرد آورده که یکی از بهترین آثار تعلیمی مبتنی
بر معار

شیعی است .در این اثر ،ایشان  810حدیث از معصومان را گهرد آورده اسهت کهه عنهوان

تعدادی از بابهای شصت و ششگانه آن عبارتاند از :چگهونگی معاشهرت بها دوسهتان ،کراههت
اخم کردن بر مردم ،استحباب مشورت با عاقل و اشخاص صاحبنظر ،استحباب بلند گفتن سهالم و
سخن نیکو گفتن ،کراهت خنده بدون علت و شوخی زیهاد ،وجهوب خهودداری از آزار همسهایه و
استحباب خوشرفتاری با او ،وجوب راستگویی و تحریم دروغ و( ...عاملی.)9932 ،
آثار تعلیمی سـعدی :سهعدی شهیرازی از جملهه مفهاخری اسهت کهه بیشهتر آثهار او حتهی
هزلیاتش ،از جمله آثار تعلیمیِ مؤثر در ادب ایرانی و اسالمی است .بسیاری از قصیده های او ،حتی
اشعار مدحیاش ،سرشار از تذکر ،موعظه ،اندرز و پند است .در میان آثار او ،دو کتهاب گلسهتان و
بوستان از بهترین آثار تعلیمی در زمینة تربیت فرهنگی است .گلستان در  8باب و یک دیباچه است
که فهرست بابهای آن گویای ماهیت تربیتی و آموزشی آن است :در سیرت پادشاهان ،در اخالق
درویشان ،در فضیلت قناعت ،در فواید خاموشی ،در عشق و جهوانی ،در ضهعف و پیهری ،در تهأثیر
تربیت و در آداب صحبت .اگر بخواهیم به فرازهای آموزشی و تربیتی گلستان اشاره کنیم ،باید آن
را دوباره نویسی کنیم؛ زیرا همة مطالب این کتابِ ارزشمند گزیده و حاصل تجربة علمی و زیسهتی
نویسنده با اقشار مختلف مردم ،اعم از دولتمردان و طبقات ضهعیف و نهادار جامعهه اسهت .از بهاب
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هفتم که ویژة تربیت است ،یکی ،دو جمله انتخاب شده است :خرج فراوان کسی را مسلم است که
دخل معین دارد .تربیت یکسان است و طبایع مختلف .تو را پرسند هنرت چیست و نگوینهد پهدرت
کیست؟
بوستان دومین اثر تعلیمیِ ویژه سعدی در  90باب و یک دیباچه تدوین شده است که عناوین
بابهای آن عبارتاند از :در عدل و تدبیر و ر ی ،در احسان ،در عشق و مستی و شور ،در تواضهع،
در رضا ،در قناعت ،در تربیت ،شکر بر عافیت ،توبه و راه صواب ،مناجات .رویه سعدی در ههر دو
کتاب یکی است؛ نخست ،داستانی نقل ،و از آن ،نتایج اخالقی و تربیتی گرفتهه مهیشهود (سهعدی،
.)9912
در یک جمع بندی از پیشینة ادبیهات تعلیمهی در ایهران مهی تهوان گفهت کهه ایهن نهوع ادبیهات
ریشه ای کهن و چندین هزار ساله در این مرز و بوم دارد و در طول زمان ،همواره رو به تعالی بهوده
و هیچگاه متوقف نشده است .اگر مبالغه و اغراق به حساب نیاید ،کمتر اثری در ادب ایرانهی پهیش
از اسالم و بعد از اسالم است که در آن ،به ادبیات تعلیمی و آموزه ههای تربیتهی توجهه نشهده باشهد.
نکته قابل توجه آنکه این آموزه ها فقط خاص نوآموزان کم سن و سال نیست و همة اقشهار جامعهه،
اعم از پیر و جوان و کودک ،زن و مرد ،فقیر و غنی ،باتربیت و بیتربیت را شامل میشود.

یافتههای پژوهش و تحلیل
شاید برای پژوهشگرانِ عالقه مند به ادبیات تعلیمی این پرسش مطرح شود که از میان این همه
آثار تعلیمی که به طور مختصر به چند مورد آنهها بهه صهورت گهذرا اشهاره شهد ،چهرا روی کتهاب
قابوسنامه تأکید شده است؟ این انتخاب چند دلیل دارد:
 .9این اثر کامال رویکرد تعلیمی و تربیتی دارد و با ایهن ههد

نگهارش شهده اسهت و حهاوی

آموزه هایی است که یک پدر دلسوز ،خیلی بی دریهغ و بهی منهت همهة ایهن آمهوزه هها را در اختیهار
فرزندش و همة فرزندان زمان بعد از خود و در مکان های مختلهف مهی گهذارد .نویسهنده در مقدمهة
کتاب خطاب به فرزندش می نویسد« :بدان ای پسر که من پیر شدم و پیری و ضهعیفی بهر مهن چیهره
شد و منشور عزل زندگانی از موی خویش بر روی خویش کتابتی می بینم که آن کتابهت را دسهت
چاره جویی از من کشف نتواند کرد ».ایشان در ادامه به صراحت می گوید هدفش آن است که پسر
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را با مهر پدری از تجربههایش آگاه کند« :تا پیش از آنکه دست زمانه تو را نرم کند ،خود به چشهم
عقل در سخن من نگری و فزونی یابی و نیکنامی هر دو جهان حاصل کنی» و چهه دردمندانهه ادامهه
می دهد« :و اگرچه سرشت روزگار بر آن جمله آمد که هیچ فرزند ،پند پدر خهویش را کهار نبنهدد
که آتشی که در باطن جوانان است که از روی غفلهت پنداشهت خهویش ایشهان را بهر آن دارد کهه
دانش خویش برتر از دانش پیران دانند .اگرچه مرا این معلوم بود ،مهر و شفقت پدری مرا یله نکرد
که خاموش باشم».
 .2این پدر و پسر ،یعنی پنددهنده و پندشنونده نجیب زاده و از خاندانی اصیل و ایرانی هسهتند
که نیاکانشان سالها بر بخشهای بزرگی از شمال ایران فرمهان رانهدهانهد .پنددهنهده بهه همهة آداب
زندگی آشناست و در سن و سالی است که هر آنچه می گوید ،تجربه کرده است .شیوة پنددهی او
نیز آموزنده است .کامال ارشادی است و تحکّمی نیست .او به پسر میگوید« :اگر از تهو کهار بسهتن
خیزد ،خود پسند آمد والّا آنچه شرط پدری بود ،کرده باشم که گفته اند که بر گوینده بیش از ایهن
گفتار نیست ،چون شنونده خریدار نیست ،جای آزار نیسهت ».عنصهرالمعالی کیکهاووس ،ایهن پهدر
دلسوز ،چقدر دلش می خواهد که آنچه را در سرد و گرم روزگار چشیده و دیده است ،به حاصهل
عمرش ،گیالن شاه ،منتقل کند .او چنین ادامه میدهد« :بدان ای پسر که سرشت مردم چنان آمد که
تکاپوی کنند تا اندر دنیا آنچه نصیب او آمده باشد ،به گرامیترینِ خویش بگذارند .اکنهون نصهیب
من از این جهان این سخن آمد و گرامی ترینِ من تویی .چون ساز رحیل کهردم ،آنچهه نصهیب مهن
آمده بود ،پیش تو فرستادم تا تو خودکام نباشی و از ناشایست پرهیز کنی و چنان زندگی کنهی کهه
سزاوار تخمة پاک تست».
 .9قابوسنامه خالصه ای از میراث تعلیمهی و اخهالق مدارانهة ایهران باسهتان بها رنهگ و لعهاب و
آراستگی به آداب دینی اسالمی است و آگهاهی از آن بهرای ههر ایرانهی مسهلمان سهودمند و مفیهد
است .عنصرالمعالی زمان تدوین این نصیحت نامه مردی متدین و خداشناس است و به پسهر خهود و
همة فرزندان این مملکت چنین توصیه می کند« :پ

ای عزیز من ،بر خویشتن واجب دان شهناختن

راه خدای تبارک و تعالی ه جلّ جالله و عمّ نواله و عظم شأنه ه و شروع کردن در راه حق ه جهلّ و
عاله از سر اهتمام و حضور تمام ».آنگاه در پایان چنین دعها و مناجهات مهیکنهد« :صهمدا معبهودا
جمیع مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات را توفیق راه راست کرامهت فرمهای» (عنصهرالمعالی،
66

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال دهم ،شمارة  ،22پاییز و زمستان 9311

9 :9903ه .)9نگارنده می گوید« :آمین ».با این مقدمه ،خواننده به اهمیت و ضرورت توجه به چنهین
متن سرشار از آموزههای تربیتیای اذعان خواهد کرد.
قابوسنامه دارای  00باب است و از عناوین باب ها برمی آید که گوینهده و نویسهنده بهه واسهطة
نجیب زادگی و برخورداری از نجابت خانوادگی و منش شاهزادگی همراه با اعتقاد به مبانی دینی و
آگاهی ،از نظر آداب گوناگون یک زندگی انسانی ،فردی جامع االبعهاد و جهامع االطهرا

در همهة

زمینه های معرفتی است .چهار باب اول کتاب به شناخت قدرت خدا ،پاسداشت نعمت ها و سفارش
به اطاعت او اختصاص دارد .دومین سفارش او در مورد رعایت حق پدر و مادر است .نکتهه بعهدی
در مورد فروتنی و آراستگی به هنر بخشندگی و عفو است .همین تواضع ،زمینه را برای سخندانهی
و دانش فراهم می کند .باب هشتم دربارة پندهای انوشیروان خسرو اول اسهت و نشهان مهی دههد کهه
پادشاهان ایران باستان عمدتا اهل سخندانی و معرفت بوده اند .عنصرالمعالی در نمهودن راه درسهت
به فرزندش از هیچ چیز دریغ نکرده است؛ از تفریحات ،از ورزش ها ،سرگرمیها ،مالاندوزی ،زن
خواستن و فرزند پروردن ،دوست گزیدن ،کسب علوم و دانشههای مختلهف ،آداب ملهکداری و
دولت مردی ،رسم دهقانی و به تعبیر خودش هر پیشهگانی و آخرین نکته که مکمل مباحث چهل و
سهگانه پیشین است ،پرداختن به آداب و آیین جوانمردی است.
جدول  .9ابعاد و مؤلفههای تعلیمی قابوسنامه
ردیف
9

ابعاد
دینداری و اخالق
معنوی

2

دانشاندوزی

9

هنرپروری

0

بهرهبری از دنیا

مؤلفهها
خداشناسههی و تقههدس ،نبههوت و شههناخت پیههامبران ،س اسههگزاری از خههدا،
اطاعت از خدا در انجام دادن حج و پرداخت زکات ،احترام به پدر و مادر،
امانتداری ،آداب زن گرفتن و فرزندپروری
سههخندانههی و سههخنگههویی ،پندپههذیری ،فقاهههت و مدرسههی ،آداب علههم
پزشکی ،آداب نجوم و هندسه
آداب هنرآموزی ،آداب سرگرمی و شطرنج ،آداب شکار ،آداب چوگهان
بازی ،شاعری و خنیاگری
آداب پیری و جوانی ،آداب خوردن ،آداب مهمهانی ،آداب عشهقورزی و
بهره بری جنسی ،آداب مال اندوختن ،آداب برده و خانه و اسهب و چهارپها
خریدن ،آداب تجارت کردن
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مؤلفهها

ردیف

ابعاد

0

پاکیزگی و استراحت

3

دشمنی کردن

3

سلوک درباری

8

ادب اجتماعی

آداب گرمابه رفتن ،آداب خوابیدن و آسودن
آیین کارزار ،آداب دشمنپایی ،آداب مجازات و عفو
آداب خدمت به دولت مردان ،آداب ندیمی ،آداب دبیری ،آداب وزارت،
آداب س هساالری ،راه و رسم پادشاهی
آداب دوستگزینی ،راه و رسم دهقانی و هر پیشهگانی ،آداب جوانمردی

جدول  .2مؤلفهها ،مؤلفهها ،شاخصها و مصادیق بعد دینداری و اخالق معنوی در قابوسنامه
ردیف

مؤلفهها

9

خداشناسی

2

پیامبرشناسی

شاخصها

مصادیق از قابوسنامه

شناخت خدا

ذات خدا قابل شناخت نیست ،از نشانهها باید او را شناخت.

یگانگی خدا
آفرینندة دلبستگیها

آفرینندة دلبستگیهاست.

دانایی و توانایی

خدا دانا و تواناست و هر چه بودنی است ،او بود کرد.
مردم آفرید تا روزی خورد و چون مردم پدید کرد ،تمامی
نعمت مردم بود.

اداره جامعه

و مردم را البد بود از سیاست و ترتیب.

راهنمایی

سیاست و ترتیب بی راهنمایی خام بود.
واجب کند که حقِ راهنمای خویش شناسی و روزی دهِ

قدرشناسی از پیامبر

حاجتروایی
فرمانبرداری
9

هرچه که انسان به آن دلبستگی پیدا میکند ،خدا نیست .خدا

حکمت و عدالت

توسل و امید به

از خدا

اصل و فرع ،جوهر و عرض ،هستی و نیستی و. ...

آفرینش جهان براساس حکمت و عدالت است.

روزیدهندگی

س اسگزاری

خدا یکی است و جز او همه دو و بیشتر از دو هستند ،مانند

وسع و توان در شکر خدا
شکر در اقرار به زبان

خویش را منت داری و فرستادگان او را حق شناسی.
دست به ایشان زنی و همة پیغامبران را به راستگویی داری.
از آدم(ع) تا پیغامبر ما (صلوات اهلل علیهم) فرمانبردار باشی.
اگر همگی خویش شکر سازد ،هنوز حق شکر یک جزو از
هزار جزو نتواند گفتن بر اندازة فرمان.
شکر در اقرار به زبان و تصدیق در دل و عمل به فرمان خهدا
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ردیف

مؤلفهها

شاخصها
شکر در تصدیق در دل

مصادیق از قابوسنامه
در نمازگزاری و روزه گرفتن است .شکر بهه وسهیله نمهاز و
روزه خاص خداست.

شکر در عمل به فرمان خدا
هر که را ساز بود ،خانة او را زیارت کنهد و آن را کهه سهاز
اطاعت خدا
0

در انجام حج
و پرداخت
زکات

0

استطاعت

احترام به
پدر و مادر

ثروت

پرداخت زکات سالی یک بار توسط ثروتمندان.

انسانیت

آنها اصلِ انسان هستند.

واسطه بین انسان و خدا
پرهیز از رنجش آنها
آنها
حفظ امانت

3

3

زن گرفتن

ساز سفر حج پنج چیز است :مکنت و نعمت ،توانایی ،مدت،
حرمت ،امن و راحت.

منع چشمداشت به میراث

امانتداری

ندارد ،نفرمود.

تحمل رنج امانتداری

آنها واسطه بین انسان و خدا هستند؛ همهان طهور کهه خهدا را
احترام میکنید ،باید پدر و مادر را هم احترام کنید.
نباید آنها را رنجاند و باید به آنها نیکی کرد.
نباید چشم به میراث پدر و مادر داشت؛ زیرا بی مهرگ آنهها
آنچه روزی باشد ،میرسد.
امانت ن ذیر ،اگر پذیرفتی نگاه دار.
امانتداری رنج دارد و رنج بیمنت است و اگر امانت نزد تو
بماند و طر

نیاید ،رنج عظیم است.

گواه گرفتن در امانت

امانت نهنده گواه گیرد و امانت نهد.

ممنوعیت فریبکاری

در امانتداری فریبکاری مکن.

احترام
نیکویی
شخصیت
همسطحی مالی
مدیریت
دوشیزگی

حرمت نگه داشتن زن ،زیرا از زن و فرزنهد [کسهی] عزیزتهر
نیست.
در زن گرفتن به دنبال مادرزن مباش ،بهه دنبهال نیکهویی زن
باش.
زن خوب باید پهاکیزه ،پهاک دیهن ،کهدبانو ،شوهردوسهت،
شرمناک ،پارسا ،کوتاهدست و مال نگهدار باشد.
زن ثروتمندتر از خود مگیر.
اختیار خود را به دست زن مده و زیر فرمان او مباش.
دوشیزه زن بگیر تا در دل او جز مهر تو مههر که
نباشد.
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ردیف

مؤلفهها

8

فرزندپروری

مصادیق از قابوسنامه

شاخصها
تمکین

از زنان زباندراز بگریز.

نجابت

زن باید امانتدار و از خاندان صالح باشد.

رشادت و کدبانویی
پرهیز از سختگیری به زن
منع زن از تماس با نامحرم
غیرتمندی
زنخواهی از غریبه
کودکی

زن باید تمام و رسیده و عاقله باشد و کدخداییِ مادر و پهدر
خود را دیده باشد.
در زندگی با زن خود سخت مگیر که موجهب ناپارسهایی او
خواهد شد.
زن را از مالقات با مردان نامحرم باز دار.
در قبال ناموس باغیرت باش که آن را که غیرت نباشد ،دین
نباشد.
زن از قبیله دیگر خواه تا بیگانگان را خویش کرده باشی.
نام نیکو نهادن ،س ردن به دایة مهربان ،ختنه به وقت آن برای
فرزند پسر.
قههرآن آمههوزی ،سههالح آمههوزی ،سههوارکاری آمههوزی ،شههنا

تعلیم و تربیت

آموزی و چگونگی شناوری و شناگری ،چوگهان آمهوزی و
کمنداندازی ،فرهنگ و دانش و ادب آموزی ،پیشه آموزی
و هر چه میتوانی به وی بیاموز.

هیبت پدری

با وی با هیبت باش تا تو را خوار نگیرد.
زن خواستن برای پسر و شوهر دادن دختر به بیگانگان تا قبیله
خویش قبیله کرده باشی و بیگانه را خویش کرده باشی.
زود شوهر دادن دختر و داماد نیکو گزیدن.

ازدواج

دختر به انسان زشت مده
آنچه داری در برگ دختر کن (جهیزیه بگذار).
داماد از تو فروتر باشد؛ هم به نعمت و هم به حشمت.
دخترفروش مباش
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جدول  .3مؤلفهها ،شاخصها و مصداقهای بعد دانشاندوزی در قابوسنامه
ردیف

مؤلفهها

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها

پرهیز از دروغ و راستِ دروغ مانند که بهدتر از دروغ
اسههت؛ زی هرا آن راسههت مقبههول نمههیافتههد و آن دروغ

راستگویی

مقبول میافتد.
گاهی سخنی را انسان می داند ،ولی نباید بگوید؛ مانند

سخن ناگفتنی

عیوب دیگران و مباحث اختال انگیز دینی.
سخن گفتنی و دانستنی را باید گفت؛ زیرا صالح دین

سخن گفتنی

و دنیا در آن است.

نیک سخن گفتن

پرهیز از افراط و تفریط و میانهروی در سخنگویی.

پخته سخن گفتن

پرهیز از شتابزدگی در اظهارنظر.
پرهیز از رازگویی به دیگران.

حفظ راز

گواه و شاهد چیزی مباش و اگر شدی از گواهی دادن

گواه نشدن

خودداری مکن و اندیشیده گواهی ده.

حر شنوی
9

سخندانی و
سخنگویی

همة حر ها را بشنو.
سردسخن مباش که دشمنی میآورد.

پرهیز از سخن سرد

اگر دانایی ،خود را نادان شهمر تها درِ آمهوختن بهر تهو

پرهیز از ابراز دانایی

همچنان گشاده باشد.
هر سخنی را در جا رد یا قبول مکن تا عیب و هنهر آن

تأمل در رد یا قبول سخن

بر تو معلوم شود.
سخنت یکی باشد؛ یا عام عام یا خاص خاص.

یکرنگی در سخن

اگر از تو توضیح خواستند ،مطهابق میهل طهر

توجه به خواست دیگران

مقابهل

سخن بگو تا به سالمت از میان آنها بیرون آیی.
کمتههر از آن نشههان بههده کههه مههیدانههی ،تهها در سههخن

کوچکنمایی در سخن

درنمانی.
بسیاردان و کم گوی باش ،نه کم دانِ بسیارگوی؛ و آن

کمگویی و بسیاردانی

گوی که به کار آید تا وبال تو نشود.

پرهیز از خودپسندی

خویشتن ستای مباش و بکوش تا ستودة مردمان باشی.

پرهیز از یاوهگویی

سخنگوی باش ،نه یاوهگوی.

خوب سخنگویی

بنگر کهه آیها سهخن تهو خریهدار دارد؟ و اگهر نهدارد
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ردیف

مؤلفهها

2

پندپذیری

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها

سخنی گوی که طر
انسانیت

مقابل دوست دارد.

با مردم مردم باش و با آدمیان آدمی.
سخنشو باش و یادگیرنده.

سخنشنوی

در جوانی بیاموز تا در پیری مجبور به آموختن نشهوی
زیرا توقع آن است که پیر چیزههایی بدانهد کهه جهوان

آموزش در جوانی

نمیداند.
چون این لفظ ها بخوانی آنها را خوار مدار که هم بوی

پذیرش پندهای تلخ

حکمت از آنها آید و هم بوی ملکداری.

پرهیز از پردهدری

اگر خواهی پردة تو دریده نشود ،پردة ک

بیآزاری

اگر خواهی بی بیم باشی ،بیآزار باش.

دشمنشناسی (تبرّی)

مدر.

چرا دوست خوانی کسی را که دشمن دوستان تو بود؟
علوم دو قسم اند :علمی که بهه پیشهه تعلهق دارد ،ماننهد
پزشکی و مهندسی ،و پیشه ای که بهه علهم تعلهق دارد،

تقسیم علوم

مانند موسیقی و بیطاری.
از علوم آگاه باش حتی اگر نیاز نباشهد؛ زیهرا موجهب

آگاهی از هر علمی

بزرگی است.
بزرگوارترین علم ،علم دین اسهت؛ زیهرا اصهل آن بهر

علم بزرگ

توحید و فرع آن بر احکام و بهره آن به نفع دنیا است.

اهمیت اصول دین
9

اول به اصول دین ب رداز که بی اصل ،فرع تقلید است.

فقاهت و

پرهیزگاری ،قانع بودن ،علمدوسهتی ،دشهمنی بها دنیها،

مدرسی

بردباری ،دیرخوابی و زودخیزی ،حریص بهه نوشهتن،
فروتنی ،خستگیناپذیری ،جستجوگری ،عالمدوستی،
تکهریم اسهتاد بهدون خجالهت ،حهریص در آمهوختن،

خصلتهای طالب علم

مجهز بهه ابهزار آمهوزش ،یادگیرنهدگی ،کهم سهخنی،
دوراندیدشی ،راضی نبودن بهه تقلیهد و دنبهال اجتههاد
بودن ،اعتقاد به روح داشتن و یگانه روزگار شدن.
در خانههه فههروتن ،هنگههام صههدورِ حکههم ترشههروی و
بی خنده ،گران سایه ،انهدکگیهر ،شهنوندة سهخنان دو

خصلتهای قاضی

طر
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ردیف

مؤلفهها

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها

زاهد ،پارسا و متقی ،عالم و با ورع.
در چنههد موضههع حکههم ندهههد :بههه هنگههام گرسههنگی،
تشههنگی ،آمههدن از گرمابههه ،وقههت دلتنگههی و وقههت
پرداختن به دنیا .از قصه گویی وکیالن جلوگیری کند،

اصول حکم دادن قاضی

از گواه یا شاهد استفاده کنهد ،در جهرایم مهالی دقهت
کند ،مسهائل اخالقهی را خیلهی نشهکافد ،در حکهم از
درازنویسی ب رهیزد.
طبیب باید اصول علمی و عملی تن شناسهی و آنچهه را

تسلط حرفهای

که در بدن نیست ،ولی بر آن تأثیرگذار است ،بداند.
چون اعضا از خلط ها و مزاج هها تشهکیل شهده اسهت،

مزاجشناسی
آداب علم
0

طب یا
پزشکی

طبیب باید مزاجشناس باشد.
طبیب در معالجه بیماران روراست و امانتدار باشد.

صداقت و امانتداری
خوشدلی و خوشسخنی
پرهیز از تعجیل در تجویز
دارو

بعد از طب ،نجوم علمی نبوی و دانشی شریف است و
دلیل آن معجزة شقالقمر پیامبر(ص) است.
جهد کن تا بیشهتر رنهج در علهم ریاضهی بهری کهه از

آگاهی از دانش ریاضی

0

به دارو کردن دلیری نکن تا به تسکین و تلطیف ،کهار
بر بیمار شکمبندِ پرهیز سخت منه ،که قبول نکند.

شرافت دانش نجوم

و هندسه

بیمار دلگرمی بدهد.
برآید.

منع از پرهیز سخت بیمار

آداب نجوم

طبیب باید تازه رو ،خوشسخن و خوشدل باشهد و بهه

ستارگان ،سخن به میان میآورد.
آگاهی از زمان تولد و تحویل سال و تحویهل مهاه کهه
اولی ،تحویل کبری؛ دومی ،تحویل وسطی و سهومی،

اهمیت نجوم

تحویل صغری است.
دانش حساب ،علهم پایهه بهرای دانهش هندسهه اسهت،

حسابدانی

اگرچه حساب علمی وحشی است.
موجب شناخت شهکل ههای هندسهی و انهدازه گهرفتن

اهمیت هندسه

دقیق مساحت و زوایای آنها میشود.
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جدول  .6مؤلفهها ،شاخصها و مصداقهای بعد هنرپروری در قابوسنامه
ردیف

مؤلفهها

شاخصها

مصداقها از قابوسنامه

سودآوری و

انسان بی هنر بی سود است و به خار مغیالن می مانهد کهه تنهه

سودبخشی

دارد ،ولی سایه ندارد.

فضیلتبخشی
کنترل زبان

9

آداب
هنرآموزی

دوری از تهمت
یکرنگی
دلشادی
امیدواری
سالمت روحی

آداب
2

سرگرمی و
شطرنج

خوبگویی عادت دهد.
هنرمند باید از رفت و آمد به جاهای تهمهت آمیهز و یهاری و
دوستی بدآموز دوری کند.
گندمنمای جو فروش مباش و همان باش که هستی.
اندوهگین مباش که فعل کودکهان اسهت و غهم و شهادی بها
کسی گوی که غمخوار و شادیخواه تو باشد.
به وقت ناامیدی امیدوارتر بهاش و ناامیهدی و امیهد را بها ههم
آمیخته دان.
سالمت دو جهان در هنر و سرمایة همة نیکی ها ادب و دانش
است.

منع فحاشی

از مزاح ناخوش و همراه با فحاشی شرم دار.

برد و باخت

به گرو و پول نقد مباز.

ادب نگه داشتن

جدیت در شکار
9

هنرمنههد بایههد از سههخن نارسههیده پرهیههز کنههد و زبههان را بههه

پرهیز از شوخی

آشتی اندیشی

شکارگری

است و باز ماندن از هنر ،حرکت به سمت فرومایگی است.

از مزاح سرد یا شوخی خشک پرهیز کن.

منع از ستیزهجویی

آداب

هنرآموزی یکی از دالیل فضیلت انسان نسهبت بهه حیوانهات

مرکب مناسب
استفاده از
حیوانات شکاری

در شطرنج و نرد ادب نگه دار تا اول ،حریهف تهو دسهت بهه
مهره برد.
با کسی مستیز که ستیز کار زنان و کودکان است.
در ستیزهجویی همیشه جا برای آشتی بگذار.
هفتهای دو روز شکار توصیه میشود.
در شکار و غیرشکار بر اسب کوچک و همچنهین بهر اسهب
راهوار منشین.
با پرندگان شکاری و سگ و یوز شکار کن تا خطری متوجه
تو نباشد.
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ردیف

مؤلفهها

شاخصها
حدّ استفاده از
پرنده شکاری
منع از خوردن
شکار
منع از حمل

0

چوگان بازی

آسانگویی
پرهیز از تکلف
آگاهی از علم
عروضی
همه چیزگویی
ممدوحشناسی
پرهیز از

3

(موسیقی)

سالی دو بار بیشتر چوگان بازی مکن.
آسیبرساننده است.

به چوگان بازی عادت مکن؛ زیرا
کوشش کن تا سخن سهل ممتنع و آسان گهویی و از سهخن
پیچیده ب رهیز؛ زیرا شعر برای دیگران است.
از تکلف و شعرگران ب رهیز که شعر را ناخوش دارد ،سهل و
لطیفتَر گو باش.
از علهم عروضههی آگههاهی داشههته بههاش و بههدان کههه  93بحههر
عروضی مخصوص پارسیان بوده است.
در هر زمینه داد سخن بده؛ خواه زهد و مرثیه و مدح و هجو
باشد.
در مدح قوی و دلیر و بلنهدهمت بهاش و مهدحی گهوی کهه
ممدوح را خوش آید و درخور او باشد.
در شعر دروغ از حد مبر؛ هرچند که مبالغه دروغ در شعر هنر

دروغگویی

به حساب میآید.

سبک روحی

خونی خوی و سبک روح باش.

پاکیزگی
خنیاگری

یوز را بر پشت خود سوار مکن؛ زیرا شرط خرد نیسهت کهه

پرهیز از غرور
تعادل در بازی

آداب

در شکار است ،نه طلب طعمه و طعام.

در چوگان بازی غرور تو را نگیرد.

چوگان

0

شکارچی از گوشت شکار خود نخورد؛ زیرا مقصهود تبحهر

حیوان شکارچی
آداب

شاعری

پرندگان شکاری را بیش از یک بار م ران.

حیوان وحشی بر خود داشته باشی.

حدّ چوگان

آداب

مصداقها از قابوسنامه

تنوع در نوازندگی
تناسب موسیقی
با سن

پاک جامه ،معطر ،مرتب و خوشزبان باش.
در نواختن تنوع بهه کهار ببهر و همهة راه ههای گهران یها همهة
راههای سبک مزن.
راههای گران خاص پیران و افهراد جهدی ،راهههای سهبک و
ترانه خاص جوانان و سرود برای مردمان خاص و پیران عاقل
است.
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ردیف

مؤلفهها

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها
شعر مناسب
خواست مخاطب

هر فصل و هر موقعیتی شعر خاص خود را طلهب مهی کنهد و
بهتر است خنیاگر راوی شعر دیگران باشد ،نه شعر خود.
برای هر ک

آن گوی که می خواهد تا تهو را آن دههد کهه

میخواهی.
خنیاگر باید کر و کهور و گنهگ باشهد؛ بهه دنبهال چیزههای

پاکدامنی

نشنیدنی و دیدن چیزهای ندیدنی و گفتن چیزههای نگفتنهی
نباشد.

رازداری

دیده ها و شنیدهها را در جای دیگر نبایهد بگویهد تها از او در
مهمانیها دعوت شود.

جدول  .6مؤلفهها ،شاخصها و مصداقهای بعد بهرهبری از دنیا در قابوسنامه
ردیف

9

مؤلفهها

آداب
جوانی

شاخصها
عقلمندی
خویشتنداری
خداباوری
جوانی کردن

پرهیز از سفر

همراهی با اهل خانه
آهسته خوردن
9

خوردن

در جوانی خدا را فراموش مکن.
تا جوانی جوان باش و چون پیر شدی پیری کن.

برنامه داشتن

آداب

جوانی کن ،ولی خویشتندار باش.

مرگاندیشی

جوانی
2

در جوانی پیرعقل باش.

از مرگ ایمن مباش که مرگ نه به پیری است و نه به جوانی.

دوری از عادتهای
آداب پیری

مصداقها از قابوسنامه

سرفرودی
زمان سفره جمع
کردن
خوشرویی

چون پیر شدی از عادتهای جوانی دور باش و رعنایی مکن.
در پیری باید از سفر پرهیز کرد؛ خاصه اگر کسی بینوا باشد.
در زندگی برنامه داشته باش؛ خصوصا در پیهری و وقتهت را در
شبانهروز تنظیم کن.
با اهل خانه غذا بخور
با شتاب غذا مخور
سر در پیش افکنده دار و در لقمة دیگران منگر.
چنان کن که چون سفره جمع شود ،بسیارخوار و کم خوار همه
سیر شده باشند.
تعار
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ردیف

مؤلفهها

شاخصها

مصداقها از قابوسنامه

مهمان غریبه

غریبه را هر روز مهمان مکن که نمیشود هر روز به آن رسید.

اندازه در مهمانی
وظیفه مهمان
تکریم مهمان
0

آداب
مهمانی

منع عذرخواهی
مهمانداری نیکو
دعوت به ماندن
توصیهها به مهمان
توصیه به میزبان

0

عشق
ورزی
تمتع و

3

بهرهوری
جنسی

پرهیز از عاشقی

3

پیش از چیدن سفره و میوه بر سر سفره منشین تا از تو دعوت به
نشستن کنند.
با مهمان همراهی کن و پایینتر از همه بنشین.
از مهمان عذرخواهی مکن.
بهتر آن است که سفره را پهن و کوزه آب نههی و بیهرون روی
تا مهمان راحت باشد.
به مهمان تعار

کن تا بماند.

دعوت فضول را ن ذیر و مهمان هر کسی مشو .چون به مهمهانی
روی ،گرسنه و سیر مرو.
وسایل دست شستن مهمان را فراهم کن و گالب پاش و فضا را
معطر کن.
بکوش تا عاشق نشوی؛ خواه به جوانی و خواه بهه پیهری (عشهق
بولهوسانه)

منع عاشقی در پیری
تعادل در مجامعت

مجامعت بسیار زیان دارد و ناکردن نیز زیان دارد.

زمان مجامعت

جایگزینی مال
مالاندوزی

در آن یک بار انجام بده.

پیر نباید عاشق شود.

مالاندوزی مباح

آداب

در ماه به جای سه بار مهمانی ،یک بار مهمانی و خرج سه بار را

دارایی در حد نیاز
مال ارزشمند

در گرمهای گهرم و سهرمای سهرد مجامعهت مکهن ،فصهل بهههار
مناسبترین زمان است.
از فراز آوردن مال غافل مباش ،ولی راه جمع آوری نیکو باشهد
تا بر تو گوارا باشد.
هر چه خرج کردی ،سعی کن جایگزین کنی.
داشتن بهتر از دوستان حاجت داشتن.
برای به دسهت آوردن مهال زحمهت بکهش ،بکهوش تها آبهادان
باشی.

یاری دیگران

به دیگران کمک کن.

معقول خرج

خرج به اندازة دخل باشد تا نیازمند نباشی.
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ردیف

مؤلفهها

شاخصها
قناعت به داشتهها
پرهیز از اسرا
خرج صحیح
زرنگی در حفظ مال
رنج شیرین
بهرهبری درست
سرمایهگذاری
سودمند
منع ربا
قرضدهی
در نظر گرفتن شرع
وقت خرید و فروش
خانه

8

بدانچه داری قانع باش و بر خود سخت مگیر و روزی بهر خهود
مبند.
اسرا

را دشمن و شوم دار.

آنچه به دست آوردی ،در مصالح به کار ببر.
مال خود را به بخیالن و بهه دزدان مسه ار تها درسهت محافظهت
شود و از دزدی ایمن بماند.
تن آسانی در رنج است و رنج در تن آسانی ،رنج امروز آسایش
فرداست.
دو دانگ صر

مخارج ،دو دانگ را پ

انداز و دو دانهگ را

خرج تجمل زندگی کن.
هر چه به خاک دهی بازیابی از خاک و مایه دایم پابرجا باشد.
زر به سود مده و مستان.
به دوسهتان قهرض مهده کهه خواسهتنش آزار اسهت ،اگهر دادی
مطلب که دوستی قطع شود.
در خرید و فروش شرع را در نظر داشته باش.
در وقت کسادی بازار بخر و در وقت رونق بفروش.

آداب خانه

انتخاب همسایه

همسایه مصلح گزین و حق و حرمت او را نگه دار.

خریدن

نیکرفتاری با

با اهل محل نیکو زندگانی کن؛ با شادی آنها شاد و با غهم آنهها

همسایگان
اظهار همدردی
رازداری

1

مصداقها از قابوسنامه

آداب اسب
خریدن

اسب نیک

اسب بد

غمگین باش و برای آنها هدیه بفرست.
به مالقات بیماران برو و در تشییع جنازه همسایگان شرکت کن.
ناکردنی مکن و ناگفتنیها را مگوی.
اسب نیک بخهر کهه از صهورتش پیداسهت (ویژگهی آن آمهده
است).
اسب سرخ چشم دیوانه و معیوب است (بقیه ویژگیههای اسهب
بد نیز آمده است).
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ردیف

مؤلفهها

شاخصها
صنعت بازرگانی
اصل و فرع
بازرگانی
خطرپذیری
معامله توصیهشده
معامله منعشده
دیانت (منع
دروغگویی)
مروت

آداب
90

تجارت
کردن

مصداقها از قابوسنامه
بازرگانی پیشه نیست ،صنعتی مطلق به حساب میآید که رسهوم
آن ،رسوم پیشهوران است.
اصل بازرگانی بر جهل و فرع آن بر عقل است.
معامله در بازرگانی با مخاطره همراه است.
با بزرگتر از خود معامله کن که دیانت ،مروت و امانت دارد.
با مردم تنگبضاعت و سفیه معامله مکن.
دیانت در بازرگانی آن است که بر خرید دروغ نگوید.
اصل بازرگانی بر مروت استوار اسهت ،نهه تصهر

مهال و جهاه

(اعتبار).

زیان بزرگ

بزرگترین زیان در بازرگانی از مایه خوردن است.

شرایط رقابت

بازرگانِ کمسرمایه به رقابت با دیگران نباید وارد شود.

منع فریب دیگران
تحمل سختی
توصیهها
منع نسیه کاری

بازرگهان خهوب ،خهود را بههه مضهطری نمهیزنهد و دیگههران را
نمیفریبد.
به سرما ،گرما ،گرسنگی و تشنگی عادت کن.
زرنگ ،امین و راستگو باش؛ بسیار خرنده و باز فروشنده باش.
به نسیه دادوستد مکن.

معاملهگران

با نوکیسه ،کممایه ،دانشمند ،کهودک ،مفتهی ،قاضهی و خهادم

ناکارآزموده

معامله مکن؛ زیرا کارآزموده نیستند.

معامله در خشکی
ببین و بخر
آگاهی از نرخ

سفر خشکی سودمندتر از سهفر دریاسهت؛ زیهرا در سهفر دریها
عالوه بر گرانی و سود کم ،مال و جان نیز در خطر است.
نادیده و نانموده مخر.
از نهرخ ک هاال آگهاه بههاش ،بهه هنگههام گرانهی نیمههی بفهروش تهها
یکسال رایگان خورده باشی و این کدخدایی است.

خیانت ممنوع

از خیانت ب رهیز؛ زیرا اعتماد را از میان میبرد.

همراهان سفر

با افراد ناساز ،جاهل ،احمق ،تنبل ،بینماز و بیباک سفر مکن.
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جدول  .4مؤلفهها ،شاخصها و مصداقهای بعد پاکیزگی و استراحت در قابوسنامه
ردیف

مؤلفهها

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها
منع گرمابه با شکم سیر

در گرمابه به جماع کردن مشغول مباش؛ به خصهوص

منع جماع در گرمابه

9

آداب
گرمابه رفتن

در حمام گرم.
زیادهروی در حمام رفتن زیان دارد؛ یک روز درمیان ،

منع استحمام رفتن زیاد

مفید است.
نخست ،در حمام سرد توقف کن و س

تنظیم دمای بدن

سختسرد بر خود مریز.

آب سختگرم و آب

خشک کردن موها

بعد از حمام موها را سخت خشک کن.

منع آبخوری در حمام

آب خوردن در حمام زیان دارد.

خواب بعد از گرمابه

بعد از گرمابه رفتن باید خوابید.
بسههیار خفههتن ناسههتوده باشههد ،تههن را کاهههل و طبههع را

منع خواب زیاد

شوریده میکند.
چند چیز چهره را تغییر می دهد :نشاط و غم ناگههانی،

خواب و تغییر چهره

خشم ،خواب ،مستی و پیری.
نخوابیدن زیان دارد؛ اگهر فهرد سهه روز نخوابهد ،بهیم

زیان کمخوابی
2

و آسودن

به گرم خانه

برو.

آب نامناسب

آداب خفتن

به سیری به گرمابه مرو که زیان دارد.

مرگ دارد.
یک سوم شبانه روز را باید خوابید و دو سوم باید بیدار

میزان خواب

بود.
خواب روز را از خود دور کن یا کم بخواب.

خواب روز

بیشتر عمر را در بیداری گذران و کم بخواب که بسیار

توصیه به کمخوابی

خواهی خفت.
تنها نباید خفت.

منع تنها خوابی

سحرخیز باید بود و به پگاه خاستن باید عهادت کهرد،

سحرخیزی

اگر شغل هم نداری ،سحرگاه به شکار و تماشا برو.
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جدول  .6مؤلفهها ،شاخصها و مصداقهای بعد دشمنی کردن در قابوسنامه
ردیف

مؤلفهها

9

آیین کارزار

شاخصها
چابکی
پیشروی

همیشه به فکر پیشروی باش ،نه عقبگرد.

مرگ با شرافت
منع خونریزی ناحق
آرمانخواهی

منع دشمنتراشی
جسارت و شجاعت
دشمن پایی
مکراندیشی دشمن
قوینمایی
احتیاط
دشمنی با دشمن
پیشدستی

2

آداب

مناعت طبع

دشمنیابی

دوستی با دشمن
منع شادی بر مرگ دشمن
اندازه در دشمنی و
دوستی
بردباری در جنگ
چربگویی

9

به خون ناحق دلیر مباش.
با اعتقاد باید جنگید.
تالش کن برای خودت دشمن درست نکنی.
از دشمن نترس و دلتنگ مشو.
از دشمن غافل مباش و از ستیزه با او میاسای.
در اندیشه مکر دشمن باش و از حیلهاش ایمن مباش.
خود را افتاده از پا نشان مده ،اگرچه افتاده باشی.
از دشمن قوی بترس.
دشمن را خوار مشمار و با دشمن ضعیف نیز دشمنی کن.
پیش از آنکه دشمن تدبیر هالکت تو کند ،تو تدبیر هالکت او
کن.
با شکست دشمن ،بر او فخر مفروش.
با دشمن دوستی یکدلی مکن ،ولی دوستیِ مجاز بنمای.
از مرگ دشمن شاد مباش ،مگر آنکه تو او را کشته باشی.
در دشمنی و دوستی اندازه نگه دار.
بهها سههفیهان و جنههگجویههان بردبههاری کههن و بهها گردنکشههان
گردنکشی کن.
با دوست و دشمن چربگو باش که چربگویی جادو است.

دستگیری از پایافتاده
منع دورویی

هرگز دورویی مکن و از مردم دو رو دور باش.

تعادل در مجازات
و عفو

سعی کن به مبارزی مشهور شوی تا به نیکویی بمیری.

اگر کسی را به پای اندازی ،به دست همی گیر.

ترس از سخنچین

آداب مجازات

مصداقها از قابوسنامه
در جنگ درنگ و سستی و کوتاهی شرط نیست.

رحم به اسیران
عذرخواهی مکروه
حسن گذشت

از اژدهای دمنده مترس ،از مردم سخنچین بترس.
به هر گناهی مردم را مستوجب عقوبت مدان ،به اندازه گنهاه و
خطا مجازات کن؛ حتی مجازات کمتر از گناه باشد.
بر اسیران رحم باید کرد و اسیرکشی ستوده نیست.
گناه نکن که مجبور به عذرخواهی شوی.
عفو کردن را بر خود واجب دان.
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جدول  .6مؤلفهها ،شاخصها و مصداقهای بعد سلوک درباری در قابوسنامه
ردیف

مؤلفهها

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها

سعی کن همیشه در حاشیه خدمت کنی و بهه نزدیکهی

دوری از فرمانروا

فرمانروا غرّه مشو و از او دوری کن.
از خدمت گریهزان مبهاش کهه از آن ،نزدیکهی حاصهل

عالقه به خدمت

شود.
سخن جز بر مراد فرمانروا مگوی و با او لجبازی نکن.

منع لجبازی با فرمانروا

اگرچه در جوار فرمانروا فربه به نظر می رسهی ،خهود را

توصیه به فروتنی
آداب
9

خدمت به

الغر و فروتن بنمای.
چون در کنار فرمانروا بزرگ شدی ،به او خیانت نکن.

منع از خیانت

از کار دوست و دشمن غافل مباش که باید نفع و ضهرر

هوشیاری

تو به دوست و دشمن برسد.

دولتمردان

گرد فرمانروای پیر مگهرد کهه اگهر او را عمهری مانهده

مدیریت جوانها

باشد ،مردم او را به مرگ نزدیک میکنند.
در خدمت ولهی نعمهت خهود کوتهاهی مکهن و همیشهه

جدیت در خدمت

حاضر به خدمت باش.
تا کوچکی نکنی ،به بزرگی نمیرسی.

توصیه به فروتنی

از خشم فرمانروا ترسان باش.

ترس از خشم فرمانروا

هر ک

هشدار

و پند حکما.

توانمندی

اگر ابزار و توان ندیمی را نداری ،ن ذیر.
اعتماد باالدست را جلب کن تا بهه خهدمت تهو راغهب

جلب اعتماد
آداب ندیمی
2

و همراهی
باالدست

دو چیز را خوار دارد ،خوار شود :خشم پادشاه

شود.
اسباب شادی و خوشی و تفریح باالدست را در خلوت

شاد کردن باالدست

فراهم کن.
از قرآن و تفسیر و فقه باید چیزهایی دانست.

آگاهی دینی

در وقت جدیت جدی و در وقت مناسب ،اهل شهوخی

موقعیتشناسی

باش.
باالدست را از توطئهها آگاه کن.

خبرگری از توطئهها

خویشتندار باش تا به خیانت نیفتی.

خویشتنداری
19
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ردیف

مؤلفهها

9

آداب دبیری

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها
سخندانی و

به سخن گفتن قادر باش و خط نیکو نوی

خوشنویسی

نوشتن عادت کن.
از پیچیدهگویی در نامههای پارسی ب رهیز و در نامههای

منع پیچیدهنویسی

عربی از سجع استفاده کن.

مختصرنویسی

مختصرنوی

اولیای دین استفاده کن.

آگاهی از رموز دبیری

رمز و رموز دبیر را بدان و از اهل تجس

و منع تجس
منع تزویر
ملتشناسی

اهل محاسبه و معامله و ملتشناس باش.

توصیه به انصا

خویشتن خواه مباش و با سلسهله مراتهب راسهت بهاش و
انصا
و

داشته باش.

با رعیت و لشکر منصف باش ،از عدل و انصها

عدالت

غافهل

مباش.

آبادگری و دادگری

0

نباش.

تالش کن تا به تزویر و دورویی متهم نشوی.

منع خودخواهی

اهل آبادانی و دادگری باش و مملکت را آبادان دار.
از فرمانروا ترسان باش و به خردی و بزرگی سن او نگاه

از خشم فرمانروا

نکن که بچه مرغابی شنا کردن بلد است.

آداب
وزارت

و اهل درک باش.

در نامه ها از آیه و حدیث و مثهل و سهیره پیهامبر(ص) و

استفاده از مطالب

خو

و بهه بسهیار

همهه جهها بهها فرمهانروا بههاش و فرصههت مَهده تهها دیگههران

همراهی با فرمانروا

بدگویی تو کنند.
بایهد کههه نزدیکهانِ فرمههانروا جاسهوس و خبررسههان تههو

خبرگیری مطمئن

باشند.

آگاهی از اخبار

باید از گوشه گوشة کشور خبر داشته باشی.

مملکت

عامل مفل

طرد گداصفتان

و گداصفت را شغل مده.

وزیران پاسبان مملکتاند و سخت زشت بود که پاسبان

شأن وزارت

را پاسبانی دیگر باید.

12
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ردیف

مؤلفهها

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها

با لشکر و رعیهت محسهن بهاش و از جانهب فرمهانروا و

احسان به زیردست

خود برای زیرمجموعه نیکویی خواه.
باهیبت باش.

شکوه و هیبت

فرماندهان زیرمجموعه را آداب جنگ آموز.

آموزش زیردستان

در جاسوس فرستادن به س اه دشمن کوتاهی مکن و بهه

خبرگیری از دشمن

روز مصا  ،خندان باش.
به یکباره همة نیرو را در مقابل دشمن مفرست ،عالمت

تدبیر مقابله با دشمن

عالمت و فوج فوج سوار فرست.

تشویق به موقع
0

آداب
س هساالری

هر ک

اندازه در بخشش

در بذل و بخشش اندازه نگهدار.
در حمله به دشمن تها پهای جهان بکهوش و بهه پیهروزی

تالش تا پیروزی

بیندیش.

منع زیادهروی در

در تعقیههب دشههمن زیههادهروی مکههن کههه در بازگشههت

تعقیب دشمن

ممکن است خطاها صورت گیرد.
با چشم سر باید به جنگ وارد شد و با چشم دل بیهرون

دوراندیشی در جنگ

آمد.

بخشندگی به زیردستان

با لشکر سخی باش که به سر تو سوگند خورند.
در همه حال با لشکر خهود در خهوراک و نوشهیدنیهها

دمخوری با س اه

دمخور باش.

خوشرفتاری با

لشکر را دلخوش دار تا جان از تو دریغ نکنند.

زیردست
حفظ حریم مردم

پارسا باش و چشم و دست از حرم مردم دور دار.

عفت
3

را که پیشرفتی حاصل کرد ،تشویق کن.

پاک شلوار باش که پاک شلواری پاک دینی است.
با خردمندان مشورت کن.

آداب

مشورت با خردمند

پادشاهی و

مدارا

فرمانروایی

راستگویی و

راستگوی ،کم گوی و کم خنده بهاش و خهود را خهوار

کمخندگی

مکن.

در همه حال مدارا کن و بیدادپسند مباش.

به مردم رحیم باش و بر بیرحمان رحمت مکن.

مهربانی با مردم

13
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ردیف

مؤلفهها

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها

با وزیر خود با سیاست باش و خهود را محتهاج او منمها.

سیاست در کارها

بخشش بشنو ،ولی در جا اجابت مکن.
هر ک

اختیاردهی

را وزارت دادی ،اختیار نیز به او بده.

اگر پیری ،وزارت به جوان مده که زشت است جهوانی
مدیر پیر باشد؛ ولی اگر جوانی ،وزارت به پیر ده که دو

رسم وزارتس اری

جوان مملکت بسوزانند.
سختگیری بر دزد و

بر دزد و قاتل رحم مکن.

قاتل

بر چاکران خود مهربهان بهاش و آنهها را از بهد رسهیدن

محافظت از زیردستان

نگهبان باش.
هر ک

منع چند مسئولیت
س اری

را بهر یهک کهار بگمهار و بهه یهک فهرد چنهد

مسئولیت مده.
بی خودی به کسی بذل و بخشش مکن که نشان نادانی

پرهیز از بذل و بخشش
بیجا

است.

اقتدار

پادشاهی که فرمان او روان نباشد ،پادشاه نیست.
در سیاست و تنبیه نباید کوتاهی کهرد تها امهور جهاری

اعمال تنبیه

باشد.
فرمههانروا مصههلحت مههردم و س ه اهیان را در نظههر دارد؛

همه نگری

آفتاب است نباید بر یکی بتابد و بر دیگری نتابد.
س اه از یک جن

تنوع قومیتی در س اه

مدار تا اسیر لشکر نباشی؛ زیرا یهک

جنسی آنها را متفق و متحد خواهد کرد.
بخششهای خود در حق زیردستان را در بوق مکن.

لطف بیدریغ

سعی کن تا از شراب پادشاهی مست نشوی.

هشدار از مستی قدرت

این شش خصلت را فراموش مکن :هیبت ،داد ،دههش،

خصلتهای شاهی

حفاظ ،آهستگی و راستگویی.
فرمانروا بایهد از حهال لشهکر و رعیهت آگهاه باشهد ،نهه

هوشیاری

بیخبر.
به انجام کارهای بزرگ عادت کن.

بلندنظری

16
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جدول  .1مؤلفهها ،شاخصها و مصداقهای بعد آداب اجتماعی در قابوسنامه
ردیف

مؤلفهها

9

دوستگزینی

شاخصها
دوستنیازی
سازگاری با دوست
دوستگزینی
پاسداشت حق دوست
دادرسی
میانهروی
دوستی واقعی
دوستآزمایی
دوستان مگ صفت
احتیاط در دوستی
همتایی
دوری از حسود و
طمعکار
وقتشناسی

راه و رسم
2

دهقانی و هر
پیشهگانی

مصداقها از قابوسنامه

تداوم کشت
مرغوبیت زمین
خوش معاملگی

انسان زنده به دوست نیاز دارد زیرا مرد بی برادر بهتهر از
مرد بی دوست است.
با دوست نیکویی و سازگاری کن تا در هر نیک و بهدی
همراهت باشد.
با نیکان و حتی بدان دوستی کن ولی با بیخردان دوستی
مکن .با نیکان به دل و با بدان به زبان دوستی کن.
حق دوستان نزدیک خود را پاس دار.
دوست در وقت تنگدستی و سختی بایهد بهه داد دوسهت
برسد.
در دوستی میانهرو باش و بر دوستان امید مبند.
دوستی که دشمن تو را دشمن ندارد دوست نیست ،آشنا
است.
دوست را در فراخی و تنگی بیازمای.
همپیالهها دوست نیستند ،دوستِ پیالهاند.
دوست را چیزی میاموز که در دشمنی ،همان را علیه تهو
به کار گیرد.
درویشی ،دوست توانگر مطلب.
از دوستی با فرد طمعکار و حسود دور باش.
نگذار وقت کشت بگذرد؛ ده روز پیش تر ،کهار بهتهر تها
یک روز دیرتر.
پ

از درو به فکر کشت سال آینده باش.

در زمین مرغوب کشت کن که زمین غیرمرغوب خود را
نمیپوشاند ،چگونه تو را میخواهد ب وشاند؟
با لجاجت خریدار را مگریزان تها مهردم بها تهو دادوسهتد
کنند.
16
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ردیف

مؤلفهها

مصداقها از قابوسنامه

شاخصها
خرید و فروش
راستگویی بیغل و غش
بخشش فرودست
رعایت انصا

به هنگام فروش فروتن باش تا بها لطهف و مهربهانی از تهو
چیز خرند ،با ترشرویی چیزی حاصل نمیشود.
خریهدهشهده و

به راستگویی عادت کن ،خاصّه بر کاالی
از غل و غش ب رهیز.
بر فرودست ببخشای و زبون گیر مباش.
از زنان و کودکان در معامله فزونی مجهوی و از غریبهان
بیش مخواه.

خداترسی

سنگ و ترازو راست دار و متقی باش.

منع سوگند

سوگند به دروغ مخور.

منع رباخواری

از رباخواری به دور باش.

نیکدلی

نیکدل باش تا نیکبین باشی.

حقطلبان

خاصان حق سه ویژگی دارند :خرد ،راستی و مردمی.

اصول جوانمردی

اصل جوانمردی سه چیز است :هر چهه گهویی بکنهی ،از
راستی خال

نکنی و شکیبا و بردبار باشی.

دلیههری ،مردانگههی ،شههکیبایی ،صههادقالوعههدی ،پههاک
عهورتی ،پاکهدلی ،سودرسهانی و زیهان خهویش را بهرای
9

آیین و آداب
جوانمردی

ویژگیهای جوانمرد

سودرسانی به دیگران به جان خریدن ،راست شنوی ،حق
نمک دانستن ،نیکهی کهردن بهه زنهان ،نیکهی را بهه بهدی
تالفی نکردن ،شکیبایی بر بال ،بخشهیدن بیچارگهان ،بهاز
داشتن بدان از بدی و دست کشیدن از اسیران.
عیاری و جوانمردی الزمهة چنهد دسهته اسهت :سه اهیان،

کیستیِ جوانمردی

بازاریان ،علمای دین و اهل تصهو  .در بعضهی صهفات
عیاری پررنگ و در بعضی کمرنگ است.

در یک جمع بندی از یافتهها ،همانگونه که مالحظه میشود ،کل عناوین چهل و چهار بهاب
قابوسنامه در قالب هشت بُعد تدوین شد و برای این ابعاد ،چهل و سه مؤلفهه بهه شهرح جهدول  9در
نظر گرفته شد .آن گاه محتوای جدول  ، 9یعنی هریک از ابعهاد هشهتگانه ،در قالهب هشهت جهدول

14
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دیگر به ترتیب ،با ذکر  09مؤلفه 928 ،شاخص و بیان  999مصداق از مصهادیق فهراوان موجهود در
متن کتاب ،به شرح جداول  2تا  1تدوین شد .بهدیهی اسهت بهه یکهی ،دو مؤلفهه ماننهد آداب بهرده
خریدن که کامال منسوخ شده ،اشاره نشده است.
طرح دین و دنیا
در کنار هم

دینداری

اقتصاد مقاومتی

دانش اندوزی

مردم ساالری دینی

هنر پروری

باور داشت ما میتوانیم
(استقالل)

بهرهبری از دنیا

بصیرت و دشمن شناسی

تربیت در ادبیات
تعلیمی
(قابوسنامه)

فرهنگ ایرانی
اسالمی
(بیانیه گام دوم)

عدالت محوری
و مبارزه با فساد

پاکیزگی و استراحت

دشمنشناسی و
دشمن ستیزی

سلوک حکومتی و
درباری

ترویج معنویت و اخالق

ترویج جوانگرایی

ادب اجتماعی

مدیریت جهادی
ترویج ارزشهای ملی و
انقالبی

شکل  .9مدل مفهومی تربیت در ادبیات تعلیمی با نگاه به افق آینده فرهنگ ایرانی ـ اسالمی
16
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همان گونه که در مدل مفهومی باال مالحظه می شود ،موعظه ههای گذشهتگان کهه برخاسهته از
فرهنگ ملی و دینی است ،فرامکهانی و فرازمهانی و همیشهه و در همهه جها قابهل اسهتفاده هسهتند .بها
مالحظه ادبیات تعلیمی موجود در قابوسنامه ،نگارنده باب های چهل و چهارگانهه ایهن کتهاب را در
هشت بعد اصلی جای دهی و تدوین کرده و نتیجهة بهه دسهت آمهده را بها رهنمهود ههای مقهام معظهم
رهبری در بیانیه گام دوم مقایسه کرده است (شهکل  .)9نظهر بهه اینکهه بیانیهه مهذکور ترسهیم کننهده
دکترین یا مانیفست برنامههای انقالب اسالمی بهرای نسهلههای آینهده ،بههویهژه در عرصهه و حهوزه
فرهنگ است؛  1بعد قابل توجهه تربیتهی از ایهن بیانیهه اسهتخراج و بها  8بعهد مسهتخرج از قابوسهنامه
مقایسه شد .مصادیق ابعاد «دینداری» و «بهره بری از دنیا» در قابوسنامه می تواند در تحقق ابعاد «طرح
دین و دنیا در کنار هم»« ،اقتصاد مقاومتی» و «ترویج معنویات و اخالقِ» موجود در بیانیه مؤثر باشد.
دشهمنسهتیزیِ» قابوسهنامه مهیتوانهد بهرای تحقهق بعهد

دشهمنشناسهی و

شاخصها و مصادیق بعهد «
نشناسیِ» موجود در بیانیه مورد استفاده قرار گیرد .برخی از شاخص هها و مصهادیق
«بصیرت و دشم 
بعد «سلوک حکومتی و درباریِ» موجود در قابوسنامه نیز در تحقق ابعهاد «تهرویج جهوان گرایهی» و
«عدالت محوری و مبارزه با فساد» قابلیهت اسهتفاده دارد .بعهد «ادب اجتمهاعی» در قابوسهنامه بها بعهد
«ترویج ارزش های ملی و انقالبی» قابل تطبیق است .بعد «پاکیزگی و استراحت» در قابوسنامه با بعهد
«طرح دین و دنیا در کنار هم» قابل جمع است .شاخص ها و مصادیق بعد «دانش اندوزیِ» موجود در
قابوسنامه برای تحقق ابعهاد «باورداشهت مها مهی تهوانیم (اسهتقالل)»« ،اقتصهاد مقهاومتی» و «مهدیریت
جهادی» قابل بهرهبرداری است.

نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،سعی شده است بازگشتی دوباره به رویکرد کتاب محهوری در بیهان محتهوای
ادبیات تعلیمیِ موجود در قابوسنامه صورت گیرد و از این رهگذر ،گهامی هرچنهد کوچهک بهرای
آشنایی نسل امروز با پیشینه فرهنگیِ پربارِ بازمانده از نیاکان برداشته شود .بر این اسهاس ،بها نگهاهی
موشکافانه به تربیت می توان گفت :تربیت فرایندی است که موجب شکوفایی استعدادهای انسان به
سوی کمال مطلق می شود .بنابراین باید با رفع موانع ،زمینة از قوه به فعل درآمدن نیروهای نهفتهه در
ذات او را فراهم کرد تا آراسته به کمال الهی شهود .از سهوی دیگهر ،تربیهت و تعلهیم الزم و ملهزوم
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یکدیگرند و رابطه ای دو سویه با هم دارنهد .نظهام کنهونیِ تعلهیم و تربیهت بیشهتر کمیهت گراسهت و
نسبت به تربیت کیفی ،درونی و عمیق کم توجه است .این تحقیهق بهه دنبهال بررسهی پیشهینه ادبیهات
تعلیمی و مبتنی بر تربیت درونی است تا ضرورت توجه به چنین تعلیم و تربیتی را بازگو کند.
از نوشته استاد صفا برمیآید که عنصرالمعالی کیکاووس ،نویسنده قابوسنامه ،زنهدگی پرفهراز
نابترین پندها و نصیحت هها را در اواخهر عمهر بهه پسهرش توصهیه کهرده
و نشیبی داشته است .وی 
است .کیکاووس در پایان باب سی ام ،خود را دانای علم اولین و آخرین برمی شهمارد و بهه پسهرش
می گوید« :تو را بیاموختمی و معلومِ تو گردانیدمی ،تا مگر به وقت مرگ ،بهی غهم تهو ازیهن جههان
بیرون شدمی ».او با این درجه از فضل و ادب در تواضعی قلمی چنین ادامهه مهی دههد« :اگرچهه مهن
خود در دانش پیاده ام و اگر نیز چیزی دانم گفتار من چه فایده کند ،که تهو از مهن همچنهان شهنوی
که من از پدر خویش شنیدم .پ

تو را جای مالمت نیست که من خود ،داد از خویشتن بدهم تا بهه

داور حاجت نباشد؛ اما اگر تو شنوی و اگر نه ،در هر پیشه سخنی چند بگهویم تها در سهخن بخیلهی
نکرده باشم ،که آنچه طبهع مهرا دسهت داد ،بگفهتم» (عنصهرالمعالی .)999 :9903 ،ایشهان در پایهان
کتاب نیز خطاب به پسرش گیالن شاه می نویسد« :اکنون ای پسر ،بهدان کهه هرچهه عهادت مهن بهود
جمله را کتابی کردم از بهر تو و از هر علمی و هنری و پیشهای که من دانستم فصهلی یهاد کهردم در
چهل و چهار باب این کتاب ،و بدان ای پسر که از خردی تا به پیری ،عادت مهن ایهن بهود و چنهین
بودم و شست و سه سال عمر بدین سیرت و بدین سان به پایان بردم ...و از این پ  ،اگهر حهق تعهالی
عمر دهد هم برین باشم تا زنده باشم ،و آنچه بر خویشتن پسندیدم ،بر تو همان پسندیدم ».به راستی
که این نویسندة اندیشمند و اهل عمل ،پنددهی و دلسوزی را کمال بخشیده است و به پسهر یهادآور
می شود« :این پندها و عادت های من به گوش دل بشنو و کار بند و اگر نشنوی و ن ذیری ،بر تو ستم
آنکه
نیسههت؛ 

کههه او را خههدای نیههکبخههت آفریههده باشههد ،بخوانههد و بدانههد کههه جملههه عالمههت

نیک بختان است در دو جهان» (عنصرالمعالی919 :9903 ،ه .)912با توجه بهه چنهین صهداقتی اسهت
که شادروان سعید نفیسی این کتاب را به عنوان کتهاب درسهی دههة  9920فرزنهدان ایرانهی معرفهی
میکند و مینویسد« :این کتاب در میان کتابهایی که بهه نثهر پارسهی بهرای جوانهان ایرانهی نوشهته
شده ،از همه سودمندتر است .کسهانی کهه در ایهن راه سهرمایه ای از کوشهش و بیهنش دارنهد ،همهه
گواهی می دهند که برای دبستان های کشور ما کتابی بهره بخش تر از این ،به زبان ما نیسهت ».ایشهان
11
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در ادامه ،اشاره میکند که این کتاب نه تنها برای دانشآمهوزان کهه در مراحهل دیگهر زنهدگی نیهز
سودمند است .به تعبیر وی« ،بسا دردهای درون را بهبود میآورد .آنچه پدران ما به نثر پارسی پهیش
از این کتاب نوشته اند ،پیشتر به تهاراج حهوادث رفتهه و ورق ههای آن را بهاد خهزان در سهالیان دراز
پراکنده کرده و جز نامی از آن نمانده و آنچه به دست است ،به دالیل بسیار بهه ایهن کتهاب برابهری
نتواند کرد» (عنصرالمعالی9903 ،ب919 :هه .)912خوشهبختانه ایهن پیشهنهاد مهؤثر واقهع مهی شهود و
قابوسنامه سال ها کتاب درسی دانش آموزان ایرانی بوده است .استادان بزرگ دوران معاصر با تأسی
به چنین متون درسیِ فاخری تربیت شده اند .قابل توجه آنکه کمّی نگریِ مسائل آموزشهی و تربیتهی
موجب شده است که دانش آموز امروز با پیشینه پرمغز فرهنگیِ گذشته اش بیگانه شود؛ زیرا به جای
پرورش محتواییِ دانشآموزان ،به حداقل هها اکتفها شهده اسهت و بچهه هها بها نمهره محهوری مهدارج
تحصیلی را طی میکنند.
اگر بخواهیم که نسل امروز و فردا ،بهویژه نسلهای متعلق به دوران انقالب اسالمی را قهوی و
مبتنی بر داشته های فرهنگ دینی و ملی خهود تربیهت کنهیم ،آگهاهی از ادبیهات تعلیمهی گذشهتگان
امثال قابوسنامه از اوجب واجبات است .به خصوص آنکه این کتاب متعلهق بهه مقطهع سهنّی یها قشهر
خاصی نیست و هر ک

از هر طیفی بهه فراخهور نیهاز مهی توانهد از آمهوزه ههای آن بههرهمنهد شهود.

همانگونه که در تشریح مدل مفهومی بیان شد ،ابعاد ،مؤلفههها یها شهاخصهها و مصهادیق

درضمن،
استخراجشده از قابوسنامه ،برای تحقق منویات فرهنگی مقام معظم رهبری در بیانیهه گهام دوم قابهل

بهرهبرداری است.
استفاده و 
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