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چکيده
با توجه به شواهد تاريخي ايران با داشتن سابقۀ ديرينۀ فرهنگي به قدمت تاريخ و صاحب ادبياتي غني از آن دست مردماني
بوده كه بر تعليم و تربيت درست كودكان تأكيد ويژهاي داشته اند و اين مسئله به رويهاي فرهنگي نزد اين ملتت كننستاب بتدب
شده است.
از جمله آثاري كه مي توان به آن اشاره نمود .قابوسنامه ،اثر مشنور عنصر المعالي است .اثري ماندگار كته نگارنتده نصتايو و
تجربيات خويش را از سر صدق و راستي و به شيوۀ غير خطابي بيان داشتته استت .از ايتن روي متي تتوان قابوستنامه عنصتر
المعالي را از آثار با ارزش و ماندگار پننه ي ادب فارسي در زمينۀ ادب تعليمي است ،كه در زمينۀ ادب كودک نيز مي تتوان از
آن بنره ها برد و مطالبي ارزشمند استخراج كرد .آن هم با رويكرد به اخالق و آموزش كه در قالب پند و نصيحت بته كودكتان
خوش درخشيده است.
قابوسنامه سنگ بناي تربيت كودكان را با نصيحت بر انديشه ها مي نگارد .و ما در اين گفتار سعي نموده ايتم تتا دري ته اي
هرچند كوچك به دنياي پر رمز و راز كودكان از نگاه عنصر المعالي بيندازيم و راهكارهاي پيشتننادي عنصتر المعتالي در بتر
خورد با اين گونه مسايل از ديد گاه هاي روان شناسي و مكتب اسالم را مورد ارزيابي قرار دهيم.
واژگان کليدی :عنصرالمعالي ،قابوسنامه  ،تعليم و تربيت ،والدین

مقدمه
یکي از کتاب های ارزشمندی که مي توان پس از ظهور اسالم در زمره ی کتاب های کودک بر شممرد بمي
تردید قابوسنامه عنصر المعالي است .قابوسنامه اثری است تعليمي و اندرزی ،که برخي« اندرزهای قابوسنامه را
انساني و فراتر از امر و نهي» ( دوفوشه کور،7711،ص )227دانسته اند؛ چرا که نویسندگان متون اندرزی سمعي
کرده اند از مسایلي سخن گویند که مورد پذیرش خرد باشد؛ آن هم بنا بمه دو دليم  « :اول آن کمه تکيمه گماه
اندرز ،تجربه است و منکران به تجربه و با گذر از زمان هم که باشد به درست بودن آنها اقرار ممي کننمد و دوم
آنکه ،دشوار بودن انکار مضامين اندرزی در مصلحت اندیشي آنها نهفته است .خواننده این متون احسماس ممي
کند با کسي مشورت مي کند که به مصالحش مي اندیشد .بنمابراین ،در مقابم اممر و نهمي همای آن احسماس
پذیرش دارد ( » .جابری،7731،ص)11
به واقع مي توان قابوسنامه را « گنجينه ایي از اطالعات سودمند در بماب احموال اجتمماعي و وزمع زنمدگي
طبقات مختلف مردم در عهد تاليف کتاب »( زرین کوب ،7717 ،ص  )773به حساب آورد که به عنموان یم
فرهنگ نامه از تمامي سنت فرهنگي ایران پيش از عهد اسالمي و پس از آن مایه گرفتمه اسمت و در بسمياری از
موارد سرچشمه الهام نویسندگان و شاعران فارسي زبان پس از خود بوده است.
وجود انبوه داستان ها ،افسانه ها حکایت های مورد عالقه کودکان در دوران پس از اسالم ،که اغلم

آنهما

همچنان موجود است ،به تنهایي برای اثبات این موزوع کافي است ،که پيشينۀ ادبيات کمودک در کشمور مما،
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بسيار قدیمي تر از آن است که برخي مدعيان غربي و پيروان آنان ادعا کرده اند؛ برجسته ترین ویژگمي شمعر و
نثر این دوره ،سادگي سخن و اندیشه است .نثر فارسي با زبان ساده گفتگمو زاده شمد و در نيممه سمده پمنجم
هجری به دوره پختگي رسيد .به سب

سادگي زبان ادبي ،در این دوره آثار ادبي ،شعر و نثر ،بيش از همر زممان

دیگری برای کودکان قاب فهم شد و نسبت به آثاری که در سده های بعد به وجمود آممد ،بيشمتر ممورد پسمند
کودکان قرار گرفت .قابوسنامه متن سليس و ساده ای است که تنها زبان نسبتا قدیمي و کهمن آن تما انمدازه ای
برای نس امروز کمي دشوارگونه جلوه مي نماید.
ممکن است چنين به ذهن خطور کند که نثر و زبان این آثار دشوار است؛ اما آنچه مهم است ،این است که
سختي زبان و فهم این آثار برای کودکان امروزی لزوما به معنای سختي این زبان برای بچه های قرن های پميش
نبوده است .چرا که انتقال این آثار از نسلي به نسلي دیگر سب

سادگي و قاب فهم کردن آنان مي شده است« .

اشاره ی جامي در مقدمه ی " بهارستان " او ،گویای وقوف ادیبان گذشته بر لزوم سادگي بيان در آثمار ممورد
استفاده ی بچه ها مي باشد :و پوشيده نماند که طفالن نو رسيده و کودکان رنج نادیده را از تعلمم اطمطالحاتي
که مانوس طبع و مالوف اسماع ایشان نيست ،بر دل ،بار وحشتي و بر خاطر غبار دهشتي

مي نشيند.

از برای تلطيف سرّ و تشحيذ خاطر وی گاه گاهي از کتاب گلستان که از انفاس متبرکه ی شيخ ناممدار و اسمتاد

بزرگوار مصلح الدین سعدی شيرازی (رحمه اهلل) "[ سطری چند خوانده مي شد] ،در آن اثناء چنمان در خماطر

آمد که تبرکا انفاسه الشریعه و تتبعا الشعاره اللطيفه ،ورقي چند بر آن اسلوب ساخته شود و جزوی چند بمر آن
عنوان پرداخته گردد ،تا حازران را داستاني باشد ،و غایبان را ارمغاني (» .سرشار،7732 ،ص)37
هر چند در آن دوران ،دوران کودکي را دوران گذر به بزرگسالي بيان نموده اند و در همه ی آنهما کمودک را «
کوچ

شده ی بزرگساالن »( موسوی و همکاران ،7731،ص ) 723پنداشته اند؛ اما با مطالعه آثار برجای مانمده

و تحوالت امروزی مي توان به خوبي دریافت که امروزه با وجود گسترش منابع مطالعاتي و ارتباطات انسماني،
روز بروز شاهد از هم گسيختگي بنيان خانواده ها و

بي توجهي نسمبت بمه تربيمت طمحيح و سمنجيد

کودکان منجر مي شود.
عنصر المعالي
امير عنصر المعالي کيکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگير از شاهزادگان خاندان زیمار در سمال 272
هجری به دنيا آمد .خاندان زیار در سده چهارم و پنجم هجری در نواحي شمالي ایران یعني گرگان ،طبرسمتان،
گيالن ،ری و جبال حکومت مي کردند .پدر عنصر المعالي ،اسکندردارا ،و ممادرش فرزنمد مرزبمان بمن رسمتم
باوندی نویسنده مرزبان نامه بود .کيکاووس هشت سال از دوران جواني خود را در غزنين در خدمت ممودودبن
مسعود غزنوی گذراند و با دختر محمد غزنوی ازدواج کرد .حاط این پيوند پسری به نام گيالنشاه بود.
کيکاووس در سال  227هجری و پس از آن که پادشاه غزنوی در گذشت به سرزمين زیاریمان بازگشمت و
در  17سالگي قابوسنامه ( نصيحت نامه یا اندرزنامه) را با انگيز آموزش فرزند خمود نوشمت .و در همر بماب
حکایت ها و روایت ها ،آیه های قرآن و احادیث مختلفي را گنجانيمد (.محممدی و همکماران ،7731 ،ج ،2ص
)73
کيکاووس اثر خود را با خطاب به فرزند و با لحني آکنده از اعتماد پدرانه افتتاح مي کنمد و آنچمه را ممي
خواهد به نگارش در آورد از خزانه ی ذهن خود برگرفته است وی به خوبي مي داند که به ی

کمار شخصمي

دست زده است ،این تکيه بر طميميت را مي توان در سراسمر کتماب احسماس نممود و تردیمدی نيسمت کمه

تعليم و تربيت از منظرقابوسنامه عنصر المعالي کيکاووس

قابوسنامه حاط کار مردی است برخوردار از فرهنگي که در آن زندگي
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مي کند و آن را معتقدانمه ممنعکس

مي نماید .افزون بر این او به بهره ی واقعي خود از زندگي در زمن سخناني که در اثر خمویش آورده اسمت،
اعتراف مي کند .بهترین دستاورد زندگاني او تاليف و گردآوری اثری چنين سمودمند و دلکمش اسمت .معنمای
زندگي او در گردآوری سخناني است که از ژرفای جان و دل به ذهنش رسيده اند و او باید آنها را بمه گراممي
ترین کس خود یعني فرزندش منتق کند.
هر چند اساس مطال

او بر پایه ی اندرز است ،اما باید متذکر شد « اندرزهای او انساني هستند ،و فراتر از اممر

و نهي بيروني جای دارند .او تکاليف را بر مي شمارد :این کار را انجام بده ،آن کار را مکن ،اما حرف اطلي او
در فراسوی این امر و نهي است .اگر در عين حال به تکليفي که گفتم عم نکردی ،در آن طورت وجه احسمن
این است ...و این ی

حرکت ثابت و مداوم در سراسر کتاب است ( ».دو فوشه کور،7711 ،ص)227

عنصر المعالي و شناخت او از روان کودک
عنصر المعالي با آگاهي از این که اندرز و پند تنها به رنجش کودکمان ممي انجاممد ،در همر بماب حکمایتي
مناس

و در خور نمونه ای در درستي پند مورد نظر نق مي کند تا آنها را به خواندن دلگرم سازد .زیمرا قصمه

ها « این سحر و جادو را دارند که امکان گفتن و شنيدن بيان ناپذیر را توامان فراهم ممي سمازند (».طمدرزاده ،
،7733ص) 23
در این کتاب عنصر المعالي با شناختي که از روان کودکان دارد از سر طدق ممي نویسمد «:اگمر چمه سرشمت
روزگار بر آن است که هيچ پسر پند پدر خویش را کار بند نباشد ،چه آتشي در دل جوانان است از روی غفلت
پنداشت خویش ایشان را بر آن نهد که دانش خویش برتر از دانش پيران بينند ،و اگر چه این سخن ممرا معلموم
بود مهر پدری و دل سوزگي پدران مرا نگذاشت که خاموش باشم؛ پس آنچه از موج

طبع خمویش یمافتم در

هر بابي سخني چند جمع کردم ( ».عنصرالمعالي،7713 ،ص )2
او در این اثر خود ی

دور حکمت عم لي را اعم از شناخت ایزد تعالي و سپاس و ستایش پروردگار و اخالق

و تدبير در منزل و سياست مدن ،جمع آوری نموده است .و بر این باور است تا انسان خمود را تربيمت ننمموده
باشد نخواهد توانست به تعليم دیگران برخيزد .و در این راه توجه فرزنمدش را بمه خودشناسمي و از آنجما بمه
خد اشناسي و ادای دِین نسبت به زن و فرزند و  ....معطوف مي دارد.
عنصر المعالي هر چند به معنای امروزی کلمه روان شناسي کودک نخوانده بود؛ اما بر اساس تجارب حاط از
دوران کودکي خود و دیگران نظریاتش تا اندازه ای فراوان طحيح و منطبق با موازین علمي اسمت .و بمه طمور
دقيق به جنبه های مختلف زندگي کودک در این کتاب کمه بحمق ممي تموان آن را« دایمر المعمارف فرهنمگ
اسالمي -ایراني»( بهمن آبادی ،7717 ،ص ) 771ناميد اشاره کرده است .و کمتمر نکتمه ای را ممي تموان در آن
یافت که از نگاه موشکافانه او پنهان مانده باشد .عنصر المعالي در این اثر گرانقدر به نکمات تعليممي و تربيتمي
روان شناسانه چندی اشاراتي داشته است که در این چند سطر تنها به گوشه هایي از آنها مي پردازیم.
عنصرالمعالي و مراح تعليم و تربيت
عنصر المعالي برای پرورش و تربيت کودک مراحلي را بيان مي دارد که آموختن و آمموزش آنهما را بمرای
فرزند واج

مي داند ،از جمله آن اطول دین است که آن هم نه به طورت تقليدی بلکه با دالیم عقلمي ،وی

در ابتدا وجود خداوند را برای فرزند خود روشن مي سازد و در حقيقت توحيد بيان مي دارد « حقيقت توحيمد
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آن است که بداني که هر چه اندر دل تو آید نه خدای بود چه خدای تعالي آفریدگار آن چيز بود بری از شمرک
و شبه ،ج ّ جالله و تقدّست اسماؤه ( » .عنصرالمعالي،7713 ،
سپس به او خاطر نشان مي سازد که سب
با ی

خلقت جهان بر مبنای عدل و حکمت است؛ نه بر بيهودگي .در اینجما

نگاه کلي به قابوسنامه به این موزوع بر مي خوریم که ،هر آنچه را خداوند آفریده تماما بر اساس عمدل

و حکمت است همچنانکه مي گوید « :بيافرید بر موج
در این مطل
قال

ص )72

طاح

عدل و بياراست بر موج

حکمت ( ».هممان،ص)77

قابوسنامه به نظم و حکمت حاکم بر جهان اشاره مي کند و به روشي غيمر مسمتقيم و در

استداللي منطقي بيان مي دارد ،چون اساس جهان بر پایه نظم است پس طي کردن مسير این جهمان بمدون

وجود و حضور راهنما کاری بيهوده است .و از همين جاست که مي گوید « :ترتي

و سياست بي رهنمای خام

بود» ( همان،ص )72
عنصرالمعالي در این کتاب با ذکاوتي تمام به زرروت شکرگزاری از نعمت های الهمي ممي پمردازد و بمه
فرزندش مي گوید «:در ميان مردمان پيغامبران فرستاد تا ره داد و دانش و ترتي

روزی خموردن و شمکر روزی

ده گزاردن به مردم آموختند تا آفرینش جهمان بمه عمدل بمود( ».هممان،ص  )73و در انتهما یکمي از راههمای
شکرگزاری را اینگونه به فرزند خود سفارش مي کند که « همه پيغمامبران را راسمت گموی دارد از آدم تما بمه
پيغامبر ما عليهم السالم( ».همان،ص )73
کودک و پرهيز از گناه
نکته روان شناسانه دیگری که مي توان در این کتاب به آن اشاره کرد ایمن اسمت ،کمه عنصمر المعمالي در
اجتناب از گناه مي گوید « :ای پسر سخن گوی باش و دروغ گوی مباش( ».همان،ص)27؛ چرا که دروغ گمویي
سب

نا مقبولي مي شود و آنچه نزد عنصرالمعالي مهم است مقبول بودن اسمت .هرچنمد سمخن دروغ بگمویي .

چنان که مي گوید « :دروغ به راست همانا به از راست به دروغ همانا؛ کمه آن دروغ مقبمول بمود و آن راسمت
نامقبول ( ».همان ،ص  )27چنانکه در روایتي از امام حسن عسکری (ع) آمده است :جُعِلتِ الخبائِثُ کلُّها فمي
بيمممت و جُعِمم ح مفتاحُهممما الکمممذبُ :هممممه پليمممدیهممما را در خانمممهای نهممماده انمممد و کليمممد آن دروغ
است(.مجلسي،7217،ج،13ص ) 217شاید نگاه طاح

قابوسنامه به پيامدهای منفي گناه اسمت کمه ،اخمتالف،

تفرقه ،نفاق و ریختن آبروی خود فرد و دیگران را به همراه دارد.
کودک و وانمود کردن به دانستن
از دیگر نکات مهمي که عنصر المعالي در امر روان شناسي کودک در این کتاب بيان داشته آنست کمه وی
درنق حکایتي به یکي از عادات کودکان که همانا وانمود کردن به دانستن کاری که هنوز آن کمار را نياموختمه
اند؛ اشاره مي کند  .و به طورتي غير مستقيم بيان مي دارد که باید نسبت به عادت کودکان توجمه و دقمت الزم
را داشت ،تا این عادت کودکانه از جمله عادت های زشت و ناپسند و غيرقاب تحم دوران بزرگسالي نشمود،
زیرا حرکات و رفتار کودکان و حتي عادت های آنان در این دوران شيرین جلوه مي کنمد؛ امما هممين عمادت
کودکانه جذاب ،در دوران بزرگسالي سب

کنار گذاشته شدن شخص از اجتماع مي شود .و با نق حکایتي بمه

لزوم فراگيری و آموزش کودکان اشاره مي کند که « زمن در اختيار گذاشمتن نمونمه همایي از ایمن کمه چمه
بپوشند ،چه کار کنند و چه بخورند ،حق انتخاب هم مي دهند( ».زياء غری ،7733،ص  )33با تام بيشمتر بمر
این حکایت مي توان به این نکته توجه کرد که عنصر المعالي نگاه والدین را به این عادت کودکانه کمه همانما

تعليم و تربيت از منظرقابوسنامه عنصر المعالي کيکاووس
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لجبازی کودکان خواهمد

بود ،البته هر چند امروزه عوام متعددی را چون « طبيعت کمودک ،اعممال روش خصممانه و محمدود کننمده،
دخالت بيش از حد در کارهای کودک ،وادار کردن کودک به شتابزدگي در کارها ،خستگي ،گرسنگي و بيماری
های جسماني ،یکنواختي در برنامه زندگي» (حيدری،7712 ،ص)711را از جمله عوام لجبازی بر شمرده انمد.
اما باید با دقتي تمام عوام ایجاد کنند .برای برخورد منطقي کودکان با مسای پيرامون خودش را فراهم نمود.و
عنصر المعالي برای ذکر و یادآوری این عادت کودکانه چنين مي گوید « :چنين شنودم کمه بمدان روزگمار کمه
متوک خليفه بود به بغداد ،وی را بنده ای بود فتح نام؛ سخت نجي

و روزبمه بمود ،و هممه هنرهما و ادب هما

آموخته بود ،و متوک وی را به فرزندی پذیرفته بود و از فرزند عزیزتر داشتي .این فتح را خواسمت کمه شمناو
کردن بياموزد .مالحان را آوردند و او را اندر دجله شناو مي آموختند .و این فتح هنوز کمودک بمود و بمر شمنا
کردن دلير نگشته بو د و اما چنان که عادت کودکان است از خود نمودی که آموختم .ی

روز تنها بي اوستادان

به شناو رفت و اندر آب جست و آب تيز همي آمد فتح را بگردانيد ( ».عنصرالمعالي،7713 ،ص )71؛ سرانجام
فتح طبق تقدیری که برای او رقم خورده بود .نجات مي یابد و ما بخوبي در مي یابيم که او چگونه وانممود بمه
دانستن مي کند در حالي که حتي به ابتدایي ترین مسای شنا آشنا نبوده است.
شور همراه با شعور
عنصر المعالي در باب نهم قابوسنامه خطاب به فرزند خود چنين مي گوید « :ای پسر هرچند تمواني پيمر عقم
باش نگویم که جواني مکن لکن جواني خویشتن دار باش .و از جوانان پژمرده مباش کمه جموان شماطر نيکمو
بود ( ».همان،ص  )31وی دراین پند به این محورها اشاره دارد که:
 .7بهره گيری از تجربيات پيرها یا افراد مسن در عين جواني کردن؛
 .2داشتن طيانت نفس در برابر دیگران؛
 .7دوری از خود رایي؛
 .2داشتن شادی و نشاط متناس

با سن؛

 .3دوری از سستي و رخوت و سه انگاری؛
 .1روی آوردن به چاالکي و زبر دستي؛
اما همه اینها را در پرتو شنيدن نصایح پيران ميسر مي داند.
از طرفي مي توان بيان کرد که عنصر المعالي اشاره ای دارد به والدین و افرادی که از کودکان مراقبت مي کنند
که باید متناس

با رشد آن ها انتظار رفتار داشته باشند ،تا شور جواني شعور زندگاني را از ایشان باز پس نگيرد.

منع غير مستقيم
عنصر المعالي همچون ی

روان شناس خبره در امر تعليم کودک برای منع فرزندش از عملي حرام ،به اقمراری

طادقانه بيان مي کند
که « :مرا نيز بسيار گفتند[ و نشنيدم] تا از پس پنجاه سال ایزد تعالي رحمت کرد و توفيق توبه ارزاني داشت( ».
همان ،ص )11و برای مانع شدن فرزندش از انجام این عم حرام به جای تهدید و ارعاب و یا منفي بافي بما «
شيوه اقتداری» که از انواع شيوه های فرزند پروری در علم روان شناسي کودک است .تصميم نهایي را به خمود
فرزند واگذار مي کند .و در جایي دیگر ناطحانه به او گوشزد مي کند« :اما اگر نخوری(شراب را) سود همر دو
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جهان با تو بود و هم خشنودی ایزد تعالي بيابي ( ».همان ،ص )11یعني تو مختاری به انجام این عم یما عمدم
انجام آن و با یاد آوری آثار و نتایج خوردن و نخوردن (شراب) زممن دادن اختيمار تصمميم گيمری بمه او بمه
طورتي غير مستقيم او را به شيوه درست زندگي رهنمون مي گرداند.
در آیين دوست گرفتن
در شک گيری شخصيت انسان امور مختلفي دخي است ،که از آن ميان مي توان به همنشينان و معاشران اشاره
کرد  ،زیرا

بي گمان آدمي بخشي از افکار و طفات خویش را از دوستان و محيط پيرامون خود مي گيمرد.

و این مطل

از نگاه عنصر المعالي این گونه است که« :حکيمي را پرسيدند که :دوست بهتر یما بمرادرگ گفمت:

برادر هم دوست به»( همان ،ص )773عنصر المعالي در قسمتي دیگر بيان مي کند« :دوست ني

گنجي بمزر

است( ».همان ،ص )773او با استفاده از اعجاز نهفته در کلمات به اهميت داشتن دوست اشاره مي کند یکي از
سرمایه های انسان در زندگي دوست خوب است که چون گنجي بزر

است که به راحتي دست یافتني نيست.

از این روست که حضرت علي( عليه السالم) عاجزتر از همه را کسي مي داند که «:در بدست آوردن دوسمتان
وامانده شود و عاجزتر از او کسى است که دوستى را که از ميان مردم بر آن دست یافتمه از دسمت بدهمد( ».
زماني،7713،ص) 337
لحو رُمْتُ احلْفَ عَدُوٍّ کُنْتُ واجِدُهُمْ

وَ لحوْ طحلحبْتُ طَدیقًا مّاح ظحفحرْتُ بِهِ

اگر هزار دشمن را برانم مي توانم آنها را در یابم ،ولي اگر دوستي را طل

کنم بمه او دسمت نخمواهم یافمت(.

علي بن ابيطال ، 7733،ص)72
خصایص دوست
طاح

قابوسنامه با بيان کلماتي کوتاه ،مضامين بلند و سودمندی را به مخاطبش بيمان ممي دارد کمه ،بایمد بمه

روابط دوس تانه به دیده احترام نگریست .و درباره مساله دوستي و انتخاب دوست برای رسيدن به وحدت هدف
و عم  ،که در سایه ی نزدیکي دل ها ميسر مي شود دقت فراوان مبذول داشت؛ چرا که انسان هممواره نيازمنمد
بازو و تکيه گاهي است که او را یاری نماید ،تا با کم

یکدیگر مسير زندگي را طي کنند« ،حضرت علي عليمه

السالم در این باره فرموده اند :ال عَيْشَ لِمَنْ فارَقح اححِبَّتحهُ .نيست زندگاني از براى کسى که جمدا شمده باشمد از
دوستان خود( »..آقا جمال خوانسارى ،7711،ج،1ص )733از آنجا که دوست خوب سمب
دوست نادان وجاه نيز موج

سمر بلنمدی اسمت

سر شکستگي مي شود چنان که این موزوع حتي به طورت مثلي سایر و رایج

در آمده است که دوست دانا باعث پر آوازه گي مي شود و دوست نادان موج

خواری مي گردد .پس باید بما

بزرگان معاشرت کرد که همانا نيکان تاثيری بس عميق در روحيات و خلقيات افراد دارند و از طرفي بي خردان
سب

کدورت و تاری دل مي شوند «.اما با بي خردان هرگز دوستي مکن که دوست بي خرد از دشمن بخرد بتر

بود که دوست بي خرد با دوست از بدی آن کند که طد دشمن بما خمرد بما دشممن نکنمد ( ».عنصمرالمعالي،
،7713ص)721
تشکي خانواده
عنصر المعالي درميان این نصایح سازنده خویش به فرزند خود تنها به دوران کودکي او اکتفا نکرده اسمت و او
را برای گردانندگي زندگي آینده نيز آماده مي کند ،زیرا بر ایمن بماور اسمت کمه« خمانواده اولمين پایمه گمذار

تعليم و تربيت از منظرقابوسنامه عنصر المعالي کيکاووس
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شخصيت ،ارزش ها و معيارهای فکری کودک اسمت(».شمهرکي ثمانوی و همکماران،7731،ص )712و از ایمن
جهت است که مي گوید « :اما چون زن کني طل [ مال ] زن مکن و طل

غایت نيکمویي زن مکمن ...زن پماک

روی و پاک دین باید و کمدبانو و شموی دوسمت و پارسما و شمرمناک» ( عنصمرالمعالي،7713 ،ص )723وی
خصوطيات و طفاتي نيکو را برای انتخاب همسری مناس

ذکر مي کند و خاطر نشان مي سازد کمه بمه دنبمال

غایت زیبایي در همسرت نباش؛ هر چند باعث شگفتي است که از نظر عنصر المعالي داماد باید زیبا رو باشد و
تاکيد دارد که دختر به مرد زشت روی مده « داماد نيکو روی گزین و دختر به ممرد زشمت روی ممده»( هممان
،ص )723؛ اما آنچه مهم است این است که« زن ني  ،عافيت زندگاني بمود (» .هممان ،ص )723همر چنمد بما
مطالعه قابوسنامه به این مساله برمي خوریم که عنصر المعالي نگاه چندان مثبتي به جنس زن ندارد .زیمرا او بمه
طفات معنوی زن توجه دارد .با اینهمه گویا نوعي کم لطفي از منظر ظاهری به زن داشته است .اما بمدون شم
زن و مرد ني  ،موج

عافيت زندگاني مي شوند.

شرط پدری
عن صر المعالي با گوشزد کردن وظایف پدری به فرزندش در حقيقت به دنبال اعتراف و اقراری طادقانه در برابر
فرزند خویش است .که با فراهم نمودن زمينه تحصي علم و دانش ،حق پدری را بجای آورده ای « .پمس بایمد
که هر چه آموختني باشد از فض و هنر فرزند را همه بياموزی تا حق پدری و شفقت پدری بجای آورده باشي.
»( همان ،ص )772و در جایي دیگر نيز تاکيد مي کند که شرط پدری ،ادب آموختن فرزند اسمت؛ و در ایمن
راه نباید کوتاهي نمود « .شرط پدری بجای آر و اندر ادب آموختن وی تقصير مکن( » .همان ،ص)773
اطاعت از خدا اطاعت از پدر و مادر
همچنان که اطاعت از خداوند واج

است اطاعت از پدر و مادر هم واج

است« .چون پدر و مادر ریشمه و

اطلى است که آدمى به آ ن دو اتکاء دارد ،و جوانمه وجمودش روى آن دو تنمه روئيمده ،پمس آن دو از سمایر
خویشاوندان به آدمى نزدی ترند ( ».طباطبایي،7712،ج ،7ص )723و عنصر المعالي بما تاثيرپمذیری از دیانمت
مبين اسالم چنين مي گوید « :کمتر حرمت پدر و مادر آن است که هر دو واسطه اند ميان تمو و آفریمدگار تمو،
پس چندان که آفریدگار خود را و خود را حرمت داری واسطه را نيز در خور او بباید داشت( ».عنصمرالمعالي،
،7713ص )22و از این روست که شاید بتوان جامع ترین آیه یي که وظایف فرزندان را نسبت به پمدر و ممادر
در قرآن معين مي نماید ،را آیه  27و  22سوره اسراء دانست که به طورت اجمال بيان مي دارد:
 .7نيکي به والدین؛
 .2پرستاری و مراقبت از آنها در دوران پيری؛
 .7سخني که موج

انزجار روحي آنهاست نگوید .و با کمال احترام با آنها سخن بگوید؛

 .2در برابر آنها خازع و فروتن باشد؛
 .3از خداوند برای آنها طل

رحمت و مغفرت بنماید.

و امروزه با وجود توسعه منابع مطالعاتي و پيشرفت ارتباطات انساني ،دایره ی احترام به پدر و مادر تنگ تر ممي
شود .و پرداختن به این موزوع خود جایگاهي جداگانه را مي طلبد.
پرهيز از نگاه دین دار مآبانه
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از دیگر نکات قاب توجه در مطال

قابوسنامه آن است که عنصر المعالي تنها نگماه دیمن دار مآبانمه و از روی

تسليم را سفارش

نمي کند؛ بلکه از منظری دیگر و از دریچه ای که شاید به جرات بتوان گفت بمرای تممامي

انسان ها با هر مسل

و آیيني قاب تحلي است ،این است که به حکم خرد ،پدر و مادر را احترام کند؛ چرا کمه

آنها سب

هستي اویند و بوزوح بيان مي دارد که «:پس حق پدر و مادر را اگمر از روی دیمن ننگمری از روی

مردمي و خرد بنگر که پدر و مادر منبت نيکي و اط پرورش نفس تواند و چون در حق ایشمان مقصمر باشمي
چنان نماید که تو سزای هيچ نيکي نباشي که آن کس که او حق شناس نيکي اط نباشد نيکي فرع را هم حمق
نداند (» .همان ،ص)23
ویژگي های خاص پسران و دختران
در پایان به یکي دیگر از دقایقي که طاح

قابوسنامه بدان اشاره داشته بسنده مي کنيم و آن توطيه به گيالنشاه

و در باب فرزندان آتي اوست .و برای هر کدام از لحاظ جنسيتي خواه پسر و خواه دختر وی ژ گي های خاطمي
را بعد از ذکر برخي خصوطيات مشترک بيان مي دارد که « :اگر پسریت آید...اگر رعيت باشي وی را پيشمه ای
بياموز و اگر اه سالحي کار چون باید کردن و چون از سالح آموختن فارغ گردی بایمد کمه فرزنمد را شمناو
کردن بياموزی ( ».همان ،ص )772و « اگر دختریت باشد...به معلم ده تا نماز و روزه و آنچه در شریعت اسمت
بياموزد و  ...اما تا در خانه ی تست مادام بر وی رحمت باش که دختران اسمير ممادر و پمدر باشمند ( ».هممان
،ص)772
نتيجه
یکي از منابع بسيار ارشمندی که پيرامون تعليم و تربيت از منظر متون قدیمي و ادبي ممي تموان سمراغ گرفمت،
قابوسنامه اثر ارجمند عنصرالمعالي کيکاووس بن قابوس بن وشمگير است .چنانکمه از مطالعمه و فحموای ایمن
مقاله استنباط مي شود ،برخي راهبردها و کارکردهای زروری در پرورش و تربيت کودکان را مي توان از ایمن
اثر اقتباس نمود ،که بعد از نه قرن پس از تأليف کتاب هنوز سمودمند و قابم اسمتفاده اسمت و خاطمه آنکمه

اندرزها و نصایح عنصرالمعالي به فرزندش – گيالنشاه – بي آنکه جنبۀ امر و نهي و فرمانهای خش

و بي روح

داشته باشد؛ همگي از طریق تجربه های واقعي مؤلف به همراه سنت های گذشتۀ فرهنگي ایراني – اسمالمي بمه
خواننده منتق مي گردد.
اندرزها و راهکارهای عنصرالمعالي در قابوسنامه ،همه برگرفته از تجربه های عملي دوران زندگي اوست؛ بدین
جهت آن تجربه ها به همراه سنت گذشتگان که سينه به سينه به نس او رسيده ،همگي در این اثر ارجمند گمرد
آمده است .او از سر طدق و راستي و به شيو غير خطابي و امر و نهي ورانه به فرزند خود و فرزندان آتي ایمن
سرزمين نصایحي پدرانه کرده است و البته ریشۀ آنها همگي از منبع اندیشمه همای ایرانمي – اسمالمي آب ممي

خورد و ما در این مقاله ،منشأ برخي از آن اندرزها را بما احادیمث اسمالمي و هممراه بما دسمتاوردهای دانمش
روانشناسي نوین منطبق ساختيم .اميد است نس امروز بتواند از آن ره توشه های گذشتگان که در اینجا تنها بمه
ذکر قابوسنامه اشاره شد؛ به انداز کافي چراغي فراروی زندگي خود بردارند.
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