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چکيده:
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درآمد:
«يکي از ارکان استوار ماندگاري و جاودانگي يک اثر در مشرقزمين هماواره تأکياد بار
اصول و آموزههاي پندگونه و اخالقي است» (يلمهها .)177:1911،شاعران و نويسندگان
تواناي ادب فارسي در کنار پرداختن به انديشههاي نابشان از مساالل اخالقاي و تربيتاي
نيز غافل نبوده و با روش خاص خود پا به اين عرصه نهادهاند .سعدي شايرازي ،نظاامي
گنجوي ،پروين اعتصامي و ...در آثارشان ديدگاههاي خود را ارالاه دادهاناد کاه اماروزه
مورد دقت و تأمل متخصصان امر تعليم و تعلم قارار گرفتاه اسات .باه عباارتي «در آن
هنگام که شعر يک شاعر داراي دستور و بيانکننادة بايساتگي و نبايساتگي اسات ،اگار
شاعر از مهارت کامال برخاوردار باشاد ،نقا

مارثرتري از بياان احساساات مجارد و

واقعيات حذف و انتخاب شاده را باه عهاده ماي گيارد زيارا شااعر ماوقعي کاه قيافا
دستوردهنده به خود ميگيرد به اضاف اينکاه مايتواناد احسااس شخصاي خاود را باه
صورت نمايندة احساس عموم جامعه درآورده ،زشتي و زيبايي و نيکاي و بادي ماورد
انتخاب خود را بازگو کند و تمام محتويات عقالني و احساسي جامعاه را نشاان بدهاد،
مي تواند دستورات خوي

را مانناد الهاام و وحاي باراي ديگاران قابال قباول بساازد»

(رزمجو،1921،ج.)22:1
سعدي شيرين سخن نيز به برکات معلوماات و ملالعاات و تجربياات و عباادات و
هوش و استعداد وافر و طبع روان و اخالص و دلسوزي و احساس مساووليت در قباال
نوع بشر و خداي خود و مهمتر از همه به مدد عنايات الهاي و توسال باه انبياا و اولياا
توانسته است بنيانگذار مکتبي غني و قوي در عالم تعلايم و تربيات گاردد؛ تعااليم ايان
مکتب قرنها رونقبخ

محافل و مجالس تربيتي و ادبي در نقاا مختلاع عاالم اساالم

مخصوصاً مناطق فارسي زبان بوده است .بزرگان جامعه ،در کودکي و در مکتب خانههاا
کلمات شيرين و جمالت حکمت آميز او را حفظ کرده و در بزرگي به کار بساتهاناد و
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همين امر سبب موفقيت آنها در زندگي دنيوي و رساتگاري ايشاان در حياات اخاروي
گرديده است .زحمات سعدي و ديگر بزرگان سبب دوام و قوام قاوم ايراناي در مقابال
هجوم اقوام مختلع گرديده است .سخن وي سهل است زيارا ورد زباان تماام افاراد و
طبقات مردم است و ممتنع ،به علت آن که زبانآوران از آوردن مثل آن عاجز مانادهاناد .
او در انواع سخن گوي سبقت را از ديگران ربوده اسات؛ باه راه و رسام عشاقبازي باه
همان اندازه آگاه است که در بغداد فقيهي متشرع ،خليبي زبردسات و اديباي کام نظيار
است .در مسير آفاقي خود شام و روم را در نورديده ،به ماوراءالنهر رفته و از ساويي باه
زيارت خان خدا نالل آمده و سرانجام توالي پاکان وطن او را مقايم زاوياه اي درهماان
شهر گل و بلبل نموده است .از مصر سخناني شايرينتر از قناد در بوساتان بار دوساتان
ارمغان برده است .وي در سير انفسي خود هر مويي بار تان خاود را اعلاايي از ساوي
خداوند مي داند و از مرتب شدن ده انگشت بر دست و از فرو رفتن نفس و برآمادن آن
درس مي آموزد که خدا حق است.
هدف تربيتي سعدي ،پرورش انسان کامل است .انساني که از پايبندي هاوا و هاوس
به در آمده و به جايي رسيده است که فرشته به آن راه نادارد .انسااني کاه جاامع تماام
فضالل اخالقي و به دور از هم رذالل است ،انساني که در دام دنيا گرفتاار نگشاته و باا
دست خود برگ عيشي به گور خوي

فرستاده است و خالصه انساني که توانسته است

شايستگي جانشيني خدا را در زمين داشته باشد .در بعاد اجتمااعي نياز ساعدي آرزوي
تشکيل جامعه اي را دارد که ارکان آن بر عدل و علم و احسان و ناوع دوساتي و صافا
مبتني باشد؛ جامعهاي نمونه و الگو براي تمام جوامع بشري .محتاواي تعالاايم سااعدي
شاامل خداشاناسي ،خودشناسي ،شناخت عوامل مرثر در تربيات ،تشويق باه فضاالل و
منع از رذالل است.
تشويق به معناى برانگيختن ،به شوق آوردن ،راغب ساختن و شايق کردن( ،دهخادا،
 ،1977ج  ) .1111 :1و تنبيه به معناى بيدار کردن ،آگاه کردن ،هشيار سااختن اسات،
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(همان ،ج  )1:1141و روش تشويق و تنبيه به کار گرفتن آدابى است باراى تحقاق ايان
معنااا در آدم اي ،يعن اي آداب اي بااراى برانگيختگ اي و بازدارناادگي بااراي شااکوفا شاادن
استعدادهاي انسان در جهت کمال مللق  .پيام آوران الهي نياز مردماان را باا بشاارت و
انذار به سوي مقصد کمال راه مي بردند و شأن پيامبر اکرم (ص) نيز ايان باود ،چنانکاه
اميرمومنان (ع) فرمود:
فَاِنَّ اهللَ جَعَلَ مُحَمَّداً -صَلَّىَ اهللُ عَلَيه ِ وَ آلِه  -عِلمَهاً لِلسَّهاعَةِ وَ مُبَشَّهرِاً بِالجَنَّهةِ وَ مُنه ِراً
بِالعُقوبَ ِ.همانا خداوند محمد (ص) را نشانهاي ساخت باراي قيامات و ماژده دهناده باه
بهشت و ترساننده از عقوبت( .نهج البالغه :1972 ،حکمت )921
.اَمينِ وَحيَهُ وَ خَاتِمَ رُسُلهُ و بَشيرٌ رَحمَتَهُ وَ نَذيرٌ نَقَمتَهُ .امين وحى اوسات و خااتم
فرستادگان  ،رحمت او را مژده دهنده و از کيفر او ترسانند ( .همان :خلب .)179
هنر مربى برانگيختن و بازداشتن است ،يعني هنار تشاويق کاردن باراي رسايدن باه
کماالت حقيقى و هشيار نمودن در دوري از آنچه موجب تبااهي اسات و در ايان بااره
بايد ميان نيکان و بدان و شايستگان و ناشايستگان فرق گذاشت و با هر يک به تناساب
وضع و حال

رفتار نمود و به وسيل تشويق و تنبيه مناسب آنان را راه نمود.به عباارت

ديگر روش تشويق و تنبيه روشي اسات نيکاو در بارانگيختن باه ساوى مراتاب کماال
حقيقى و دور نمودن از مراتب غفلت و ظلمت .پياامبر اکارم (ص) در رساالت تربيتاي
خود ،مردمان را با راغب ساختن و تشويق کردن به سوي حق برانگيخات و باا هشايار
ساختن و ادب نمودن از هالکت دور ساخت .اميرمرمنان (ع) در اين باره فرموده است:
«طَبِيبٌ دَوَّارٌِ بِطِبِّ ِ ،قَد اَحكَمَ مَراهِمُ ُ و اَحمَى مَوَاسِمُ ُ ،يَضَعَ ذَلِكَ حَيثُ الحَاجَة اِليه ِ ،مِهن
قُلوبِ عَمِىَ وَ آذَانَ صُم و اَلسُنَ ِ بِكُم ،مُتُتَبِّعُ بَدَوَائِ مَواضِعُ الغِفلَةِ وَ مَواطِنُ الحَيرَةِ( .او طبيباى
بود که به وسيل طب و معالجا خاوي

باراي بهباودي امارا

گوناگون در ميان مردم همواره گردش مي کرد و مرهمهاي

مهلاک و بيماريهااي

را بخوبي آمااده سااخته و
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ابزارها را سرخ کرده و تافته بود .آن را به هنگام حاجت بر دلهايي مى نهاد که از ديادن
حقيقت نابينا بود و گوشهايي که بر شنيدن حق ناشنوا بود و زبانهايي کاه در بياان حاق
گنگ بود .با داوري خود دلهايي را ميجست که در غفلات و حيارت فرورفتاه باود (
(نهجالبالغه :خلب .) 111
بنابراين روش تشويق و تنبيه ،علم و هنر انگيختن و بازداشاتن اسات کاه در ميادان
عمل به شناخت ،محبت ،ظرافت و دقتي طبيبانه نياز دارد تاا نقا

خاود را در تربيات

بدرستي ايفا نمايد .
ردّ پاي تنبيه و تشويق در كالم بزرگان
تنبيه و تشويق دو روش تربيتي است که براي رعايت مقررات و حفظ انضبا  ،باياد در
آموزشگاهها و محيلهاي تربيتي به کار گرفته شود .تشويق يا پاداش در مواردي باه کاار
ميرود که رفتاري دلخواه و مللوب از کودک (شاگرد) سار بزناد و بخاواهيم آن رفتاار
تقويت و تکرار شود و به صورت عادت درآيد .اما تنبيه در مواردي به کاار ماىرود کاه
رفتار وي ناپسند و بر خالف موازين ديني و مقررات است و ميخواهيم آن را تضاعيع
يا خاموش کنيم .اين دو روش بايد به طرز صحيح و بجا به کار روند تا موجب آراما
خاطر و تعادل گردند .بايد از تنبيههاي شديد در برابر خلاهاي کوچک يا از تنبياههااي
گروهي براي اشتباهات فردي ،بويژه تنبيههاي بدنى ،کناياهآمياز و تاوهيندار خاوددارى
کرد؛ چون اين تنبيهات غالباً در ضمير و روان کودک کينه و روحي انتقاامجاويي ايجااد
مىکند .در واقع ،تنبيه دو نق

در انضبا ايفا ميکند :يکاى اينکاه موجاب تضاعيع و

عدم تکرار رفتار ناپسند ميشود و ديگر اينکه کودک را متوجه ميکند که رفتارش ماورد
قبول محيط اجتماع نيست و او را با انتظارات اجتماعي آشنا ميکناد .باراي اينکاه ايان
روش تربيتي مر ثر واقع شود ،باياد متناساب باا خلاا باشاد و بالفاصاله اعماال گاردد،
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همچنين دليل آن نيز براي کودک روشن باشد .از جمله عوامل تاثيرگذار در ايان روش،
ثبات و وحدت روش اوليا و مربيان است .
از مجماوع مباحا

و نظاارات روانشناسااان در باااب آمااوزش و يااادگيرى کودکااان

(ر.ک،اتيکنسون  )1917:912چنين استفاده ميشود که آنان غالباً بر تقويت مثبات و دادن
پاداش در مقابل اعمال و رفتارهاي مللوب تکيه کردهاند و تنبياه را باه عناوان آخارين
روش در تغيير رفتار ،آن هم به شکل ساده مورد توجه قرار دادهاند که اين به نظر اسالم
نيز نزديک است؛ زيارا در رواياات اساالمي (مصابا .)749 :1977 ،،روش اولياه باراى
برخورد با رفتار نامناسب ،مدارا و نرمى است ،در صاورتي کاه نرماي ساودمند نباشاد،
تندي و برخورد مناساب با خلاا به عانوان داروي تلااخ و آخاارين راه حال تجويااز
شده است .مولوي ميگويد:
چون كه با كودک سر و كاار

تتااد

هااز ابااان كااودك بايااد گشاااد

وي توجيه ديگري نيز براي « زدن » کودکان دارد و کودکان را باه دو دساته عاقال و
کودن تقسيم ميکند و معتقد است که عاقل ،فقط يک بار فلک شود کافي است و ديگر
فلک را فراموش نخواهد کرد وليکودن ،فلک را فراموش ميکند به همين سابب « او را
هر لحظه فلک بايد! »(مولوي ) 617 :1917 ،موالناا در جااي ديگاري هادف از «زدن»
کودکان را ،دورکردن ديو فتنه و فساد ميداند که درون کودکاان خاناه کارده اسات .باه
همين سبب ممکن است ظاهر زدن» براي مردم دردناک و آزاردهنده باشد و در پس آن
آزادي و رهايي نهفته باشد .در حقيقت اين «زدن » در ظاهر خرابي و در بااطن آبااداني
است «:ظاهرش زهر و باطن

قند است»:

آن يک م اد يااتياام را به قاهار

قند بود آن ،ليک بنمودي چو اهار

ااراار

آماد و باگرتت اودش دركناااااار

گفاات چناادان آن يااتيمک را ادي

چاون نترسيدي ا قاااااهر ايازدي؟

ديااد ماردي آن چاانانااا
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گفت :او را ك ادم اي جان دوست؟

من برآن ديوي ادم كاه انادر او سات

ماادر ار گاويد تو را ،مرگ تو بااااد

مرگ آن خاو خواهاد و مارگ ت ااد
(مولوي،1831،ج)265: 8

صاحب قابوسنامه نيز در اين باره با مولوي همانديشه است:
« به وقت تعلم ،اگر معلمان او را بزنند ،او را شفقت مبر و بگذار که کاودک علام و
ادب و هنر ،به چوب آموزد و نه به طبع خوي

»(وشمگير)147 :1911،

ولي همين قابوسنامه با آنکاه شايوة نادرساتي باراي آماوزش هنار و ادب و دانا
پيشنهاد ميکند ،در کنارش شيوهاي درست براي حفظ شان و اعتبار پدر در نظار فرزناد
پي

روي خواننده ميگذارد و از « پدر» ميخواهد درصورت خشم از بايادبايکاودک

وي را به دست خود نزند بلکه از معلمان بخواهد ،او را بزنند تا کين پدر در دل کاودک
باقي نماند و به دنبال آن تأکيد ميکند که:
«با وي به هيبت باش تا تو را خوار نگيرد و دايم از تو ترسان باشد» (همان)147 :
يادمان باشد يکي از معنيهاي ادب در ادبياتگذشته ،تنبيه است .صاحب قابوسانامه
در کتاب خود ،خواننده را راهنمايي ميکند که کودک « مجرم » اگرگناهيکارد کاه باياد
کيفر شود ،کيفر را کمتر از حد گناه براي وي در نظر بگيرند تا هم کاودک کيفار بيناد و
گناه نکند ،هم کرامت و بخشا

را از تاو ببيناد« :اگرکسايگنااهي کناد و بادان گنااه

مستوجب عقوبتگردد ،تو ،به سزاي آن گناه ،او را عقوبت کن تا طريق تعلام و آزرم و
رحمت ،فراموش نکرده باشي .چنان بايد که ياک « درم » گنااه را « نايم درم » عقوبات
فرمايي تا هم از کريمان باشي و هم از شايستگان که نشايد که کريمان ،کار بايرحماان
کنند») .همان) 177 :
سنايي نيز شيوة درست آموزش در خردسالي را ،قاراردادنِ کاودک درموقعيات شابه
واقعي دانسته است و عروسکبازي را براي دختربچهها ،نوعي تمارين پارورش فرزناد
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ميداند که کودک در عمل ميآموزد با کودک در آيندة خود ،چگونه رفتار کند:
مادران و اناااان ،اا آن باه مـااااا

كااودكاااان را كننااد لعبااتباااا

تاااش چااون ااوي خواسااتار آيااد

آن ،بااه كاااادبانويي  ،كاااار آياااد

تا چو بگاذا ت لعبااات ب جااان

لعباات انااااده پاارورد پاا

اا آن

(سناي )126: 1831 ،

غزالي در کيمياي سعادت ميگويد کار مشاکل آن اسات کاه کاودک را در موقعيات
مناسب قرار دهي و او را عادت دهي تا خود ،بدون ناظر ،به کاري دست زند .او معتقاد
است که آموزش دانشها به سبب دشواري راه ،کودک را گريزان ميکناد ولاي اگار او را
ناچار کنند ،ميپذيرد و سرشت وي با آن خوها درخواهد آميخت و ديگر نيازي به ادام
فشار و نظارت نيست:
«کودک از ابتدا از دبيرستان برمد و از تعليم گريزان بود و چاون وي را باه الازام فارا
تعليم دارند ،طبع وي شود و چون بزرگ شود ،لذت وي انادر علام باود و از آن صابر
نتواند کرد .بلکه کسي که کبوتر بازيدن ...عادت کند،چنانکه طبع او گردد ،هم راحتهاي
دنيا و هرچه دارد ،اندر سر آن دهد» (غزالي)47: 1921 ،
در گذشته فرهنگ ما ،بر اين مدار ميگشت که «جور استاد به ز مهار پادر » و تنبياه
امري طبيعي و پذيرفتني بود ،در حالي که در رفتار بزرگان ،خالف اين ديده ميشود:
« اويس قرني هميرفتي و کودکان سنگ هماي انداختنادي انادر وي .گفتاي :بااري سانگ
خرداندازيد تا ساق من شکسته نشود که آنگاه نماز برپاي توانم کرد» (همان) 147 :
روشن است که سنگ زدن کودکان به پاي ديگران ،کاري ناپساند اسات ولاي اوياس
قرني ،کرامت و ارزش کودکان را آنقدر باال ميداند که آنان را از اين کار مناع نمايکناد
بلکه تنها از ايشان ميخواهد سنگ کوچک به پاي

بزنند تا پاي او آسيب نبيند و بتواند

نمازش را بر پاي دارد .نگاه نيک به چيزي که بد مينمايد کاري دشوار است اما ميتاوان باه
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آن عادت کرد و آن را آموخت .انساان همانناد طبيعات ترکيباي از زشاتي و زيباايي اسات
ميتوان زشتيها را نديد يا کوچکتر ديد و زيباييهاي

را درشتتر نماي

داد؛ اين خاود دنياا

را زيباتر نشان ميدهد .ملهري در کتابِ خود حکايتي را در مورد پيامبر اسالم ميآورد که:
يک بار رسول (ص) نماز ميکرد .چون به سجود شد ،حسن (ع) پاي باه گاردن وي
درآورد.رسول(ص) چندان توقع کرد که صحابه پنداشتند مگر وحاي آماده اسات کاه
سجود را دراز ميبايد کرد .چون سالم باز داد ،باز پرسايدند کاه وحاي آماده اسات در
سجود ؟ گفت :ني ،حسن (ع) مرا شتر خوي

ساخته بود؛ خواساتم کاه بار وي برياده

نکنم( .ملهري)111: 1927 ،
ميبينيم پيامبر « بازي « نوهاش را به بهان « نماز » به هم نميزناد و اجاازه مايدهاد
کودک از ارتبا با بزرگترها لذت ببرد.مولوي در فيه ما فيه نکت زيبايي را بيان مايدارد
و به ما ميآموزد که اگر ميخواهيد چيزي بهکودکان بياموزيد ،طوري باشادکاه از شاما
نگريزند؛ هميشه پذيرش و تِأييدتان بي

از «ردکردنتان» باشد:

«معلم کودکي را خط ميآموزد .چون به سلر رسد ،کودک سلر مينويسد و به معلم
مينمايد .پي

معلم ،آن همه کژ است و بد؛ با وي به طريق صنعت و مدارا ميگويد که

جمله نيکوست و نيکو نبشتي؛ احسنت ! احسنت ! الّا اين يک حارف را باد نبشاتي؛ چناين
ميبايد ! و آن يک حرف هم بد نبشتي؛ چند حرفي را از آن سالر ،باد مايگوياد و باه وي
مينمايد که چنين ميبايد نبشتن و باقي را تحسين ميگويد تا دل او نرمد و ضعع او باه آن
تحسين ،قوت ميگيرد وهمچنان تعليم ميکند و مدد مييابد» ( .مولوي)191 :1917 ،
نق

تشويق و تنبيه در تربيت

در تربيت انسان ،اصل بر تشويق و ترغيب است ،زيرا انسان باه فلارت

کاه عشاق باه

کمال مللق و انزجار از نقص است ،به کماالت و نيکاويي مايال و دوساتدار تشاويق و
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قدرداني است و بر اين اساس بهترين روش در برانگيختن انسانها به سوي کماال و دور
کردن از نقص ،تشويق و قدرداني است ،نه تنبيه و مجازات و آن هم فقط زماني به کاار
گرفته مي شود که روشاهاي ديگار نتيجاه ندهاد و چااره اي جاز آن باراي بياداري و
هشياري آدمي و درمان و سامان انسان نباشد .نق

تربيتي مثبت تشويق و قدرداني فقط

بر نيکوکاران نيست ،بلکه در صورت اصل قارار دادن تشاويق و قادرداني و فضاايي از
رحمت و محبت ،مى توان بدکاران را نيز  -با توجه باه فلارت ايشاان -باه درساتي و
نيکي متمايل ساخت و اين خود روشي در بياداري و هشاياري آناان اسات.به عباارت
ديگر تشويق و قدرداني ،نيروهاي خفت آدمى را برمي انگيزد و ميل به تالش و شاادابي
را فراهم مي سازد و اين بهترين زمين سير دادن انسان به سوي مللوب تربيات اسات.
روش تشويق راهي است براي ايجاد اشتياق و تا اين اشتياق فراهم نشود ،انسان از آنچه
از تربيت حقيقي دورش مي سازد ،دست برنمي دارد و با پااي خاود باه ساوي مقصاد
کمال نمي رود:
مَن اِشتاقَ اِلىَ الجَنَةِ سَهال عَن الشَهههَواتِ .هار کاه مشاتاق بهشات باشاد ،خاود را از
شهوتاها دور نگاه مي دارد ( .خوانساري،1921،ج.) 4:961
بنابراين ،تشويق فقط نق

قدرداني نادارد ،بلکاه نقا

بارانگيختن قاواي بيشاتر در

جهت مللوب و تحول در انسان با نيروي حاصل از اين برانگيختگاي را دارد .اوحادي
مراغهاي نيز در ارتبا با برانگيخته شدن آدمي بر اثر تشويق مي گويد:
طپااان ااد قلاابز اا تشااويق باار در

دهااان

باااا مانااد و چشااز ،ا ااور
(اوحدي مراغهاي)62: 1865 ،

مربيان الهى بي

از هر چيز با ايجاد شاوق باه اصاال ،مردماان پرداختاه و باا اناذار

صحيح ،آنان را از بدي پيراستهاند .اميرمرمنان علي (ع)در توصيع حرکت تربيتي پياامبر
اکرم (ص) فرموده است  «:بَلِّغ عَن رَبِّ مَع راً و نَصِّح لِاُمَّتِ مُن ِراً وَ دَعَا اِلىَ الجَنّةِ مُبَشِّهراً وَ
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خَوِّف مِنَ النَّارِ مُح ِراً( .نهاجالبالغاه :1972 ،خلبا  ( 111رساالت پروردگاار را چناان
رساند که براى کسي جاى عذر نماند و امات خاود را انادرز گفات و ترسااند و ماژدۀ
بهشتشان داد و بدان خواند» .نق

تشويق و تنبيه ،نقشى اساسى در فراهم کاردن زمينا

رشد و تعالي و دور ساختن مردمان از سقو و تباهي دارد.
از زمانهاي قديم ،مسأل تنبيه در آموزش و پارورش و چگاونگى و کيفيات تاأثير آن
مورد بح

بوده و موافقان و مخالفاني داشته است .غالب روانشناسان با مقول تنبيه باه

صورت محتاطانه برخورد کردهاند و از نظراتشان استفاده ميشود که در صورت اصاال،
شدن رفتار کودک با روشهاي مللوب و به وسيل تقويت کنندههااي «مثبات و منفاى»
مربيان مجاز به استفاده از تنبيه به عنوان يک محرک آزارنده نمايباشاند؛ اماا اگار تماام
روشهاي ممکن و انساني به کار گرفته شاد و نتيجاه مثبات و مللاوب باه باار نيااورد،
همچنين رفتار ناهنجار کودک ناپسند و بسيار حاد بود ،استفاده از تنبيه بدني به نظر برخاي از
آنان ،مفيد و حتي الزم است .باه عناوان نموناه ،باه نظارات برخاي از روانشناساان اشااره
مىشود :گيج و برالينر مىگويناد« :اگار رفتااري را کاه ماىخواهياد ماانع آن شاويد بسايار
خلرناک يا ناخوشايند است ،در آن صورت ،تنبيه به عنوان راهي براى دفع آن رفتاار چيازي
خوب است»( .خولي نژاد  )947: 1919و يا گاتري ميگويد« :تنبيه باه ايان علات در تغييار
دادن رفتار نامللوب مرثر است که رفتاري ناهمساز است»( .هيليگارد)611: 1927 ،
نق

تنبيه در تربيت ،فراهم کردن بيم از بدي و پليدي و نوعي ايمن سازي است ،ناه

تخريب کودک و شکستن حريمهاى ايمناي دروناي ،بادين معناا کاه تنبياه در حقيقات
بيدارسازي و ادب آموزي است تا شاخص در نتيجا هشاياري خاود باه ايمان ساازي
حريمهاي وجودي خوي
پيوسته در معر

دست ياازد و از بادي و پليادي دوري نماياد ،زيارا انساان

اشتباه و خلا و انحراف و گناه و شر و فساد اسات و نفاس سارک

آدمي تا به دست خود انسان مهار نشود ،آدمي را به گناه و نافرماني مي کشاند ،باه بياان
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علي (ع):
«اِنَّ هَذِهِ النَّفااسَ لِاَماَّااره بِالسُااوءِ ،فَمااَن اَهماِالُهَا جَمَحَاات بِه اِلىَ الماَاآثم :همانا
اين نفس به بدي و گناه فرمان مي دهد ،پس هر که آن را واگذارد او را به سوي گناهان
مي کشاند» ( .همان ،ج  :6ص . (76
البته چه تشويق و چه تنبيه ،زماني مرثر و مفيد و کارساز اسات کاه مبتناي بار آداب
صحيح باشد و در غير اين صورت ،نه تنها نتيجهاي نخواهد داشت ،بلکه به نتايج عکس
و آسيبهاي جبرانناپذير شخصيتي و روحي و اجتماعي منجر خواهد شد.
اخصهها و ويژگ هاي تشويق در آثار سعدي
در تعليم و تربيت ،تشويق کردن و بارانگيختن ،هميشاه باه دليال اماور ماادي نيسات.
دستيابى به مقامات و مراتب اين جهانى نيز ،نبايد مقصد تربيات و آخارت گراياى را از
ياد ببرد و آنها خود هدف شود .گاهي تشويق براي امور معناوي و تزکياه و تهاذيب از
امور نفساني است.بي شک مهمترين تشويق آدمي بايد براي مهار نفس و خوديابي باشد.
سعدي نيز همساز با همين مللب،تشاويق را وسايله و دساتاويزي باراي بارانگيختن و
ترغيب کردن ميداند نه هدف .سعدي نيز هماين ماورد را در حکاايتي باه کاار گرفتاه
است.وي در حکايت پنجم،باب پنجم (در عشق و جواني) ميگويد:
«يکي را از متعلمان کمال بهجتي بود و طيب لهجتي و معلم از آنجا که حس بشريت
است با حسن بشره او معاملتي داشت و زجر و توبيخي که بر کودکان ديگار کاردي،در
حق وي روا نداشتي.باري پسر گفتا:چنانکاه در آداب درس مان نظاري مايفرماايي،در
آداب نفسم همچنين تأمل فرماي تا اگر در اخالق من ناپسندي بيني کاه مارا آن پسانده
همي نمايد ،بر آنم اطالع فرمايي تا به تبديل در آن سعي کنم»( .سعدي) 197: 1921 ،
بديهي است که پسر تشويق استاد را بر دوري از هواي نفس مي پساندد ناه دوري از
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زجر و توبيخ را .از سوي ديگر بايد توجه نمود که تشويق وسيل بارانگيختن و ترغياب
کردن است و خود هدف نيست؛ از اين رو نبايد طوري رفتاري شود که تشويق صورت
هدف بيابد که در اين حالت نق

اصلي خود را در تربيت از دست بدهد.

اما سعدي از سوي ديگر تشويق مادي را نيز جاايز و روا مايداناد .باراي نموناه در
ارتبا با امور لشکري و تشويق کردن سپاهيان براي جنگ و دفاع از مردم ،اضافه کاردن
مقرري و حقوق و يا ترفيع درجه را امري مرثر ميداند.
دالور كاااه بااااري تهاااور ناااامود

ببايااد بااه مقاادارش اناادر تاازود

كااه بااار دگاار دب نهااد باار هااالک

ناادارد ا پاااايکار يججاااوج باااک
(همان)551:

در حکايتي ديگر نيز ميآورد که فريدون ،وزيري پسنديده داشت که رضااي حاق را
بر فرمان شاه مقدم ميداشت .يک نفر پي

وي ميرود و ميگويد که :وزير در نهاان باا

تو دشمن است و پنهاني به تمامي افراد لشکر زر و سيم داده است و کسي نيست کاه از
وي وامي نگرفته باشد.شاه يک روز در روبروي همگان وزير را ميگوياد کاه چارا تاو
بداندي

من هستي ؟ وزير در جواب ميگويد که هدف تشويق و ترغيب لشاکريان در

دفاع از شاه بوده است.پس تا زماني که آنها را با سيم و زر تشويق کنم ،سر سبز و عمار
دراز براي شاه ميخواهند:
چنااين خااواهز اي نااامور پاد ااااه

كااه با ااااند خلقاات همااه نيک ااواه

چااو مرگ ات بااود و اادـ سياااز ماان

اا باايز ماان

بقااا بياااا

خواهنااد

(همان)121:

حتي در پايان حکايت نيز شاه که ميخواهد هم از وزير خود تشکر کناد و هام او را
به ادام کارش تشويق بکند ،مقام و مرتب او را باال مي برد:
ا قاادر مکااان كااه دسااتور دا اات

مکااان

بيفاازود و قاادرش ترا اات
(سعدي)121 :1863 ،
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اما سعدي تشويق و تحسين کودک را بر تنبيه و مجازات وي برتر ميداند:
نوآمااوا را ركاار و تحاااا ين و اه

ا توبياااخ و تااهديد اسااتاد باااه

بيامااااوا پاااارورده را دسااااترن

وگر دست داري چو قاارون باه گان
(همان)562:

اما در همين شيوة تشويق کردن نيز ميگويد که به هر حال زر و سيم روزي به پاياان
ميرسد ولي اگر براي تشويق حرفه يا پيشاهاي باه فرزناد يااد داده شاود ،ارزش آن از
تشويق مادي نيز بيشتر است.
بااه پايااان رسااد كي ااـ سيااااز و ار

نگااااردد تااااه كي ااـ پيشااه ور

چه داناا كاه گرديااادن رواگاار

بااه غااااربت بگردانااادش در ديااار

چااو باار پيشااهاي با اادش دسااترن

كُـا دست حاجات بارد پاي

كا

(همان)562:

اخصهها و ويژگيهاي تنبيه در آثار سعدي
تنبيه و مجازات را در آثار سعدي بيشتر ميتوان وابسته به دوران کودکي افاراد دانسات؛
بخصوص که اگر فرزند يک انسان بزرگ و داراي موقعيت خاصاي باشاد،تنبيه اهميات
ويژهاي مي يابد؛ به عنوان مثال سعدي درحکاايتي ايان موضاوع را باه تصاوير کشايده
است« :يکي از فضالي تعليم ملک زاده اي همي کرد و ضرب باي محاباا زدي و زجار
بيقياس کردي.باري،پسر از بي طاقتي شکايت پاي

پادر بارد و جاماه از تان دردمناد

برداشت.پدر را دل بهم برآمد،استاد را بخواند و گفت:پسران آحاد رعيت را چندين جفاا
و توبيخ روا نميداري که فرزند مرا،سبب چيست ؟ گفت :سبب آنکاه ساخن انديشايده
باي اد گفااتن و حرکاات پساانديده کااردن همااه خلااق را عل اي العمااوم و پادشاااهان را
عليالخصوص،به موجب آنکه بر دست و زبان ايشان هرچه رفته شود،هر آيينه به افاواه
گويند و قول و فعل عوام الناس را چندان اعتباري نباشد.
اگاار ااد ناپ ااند آيااد ا دروياا

رتيقاااان

يکا ا اا اااد ندانناااد
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وگاار يااک بذلااه گويااد پاد اااه

اا اقليما ا باااه اقليما ا رساااانند»
(سعدي)122: 1863 ،

نتيجه اي که شيخ اجل در پايان حکايت مي گيرد،نيز تأييد کنندة مللب باالست:
«پس واجب آمد معلم پادشاه زاده را در تهذيب اخالق خداوندزادگان اَنبَتَهُم اهللُ نَبَاتهاً
حَسَناً ،اجتهاد ازان بي

کردن که در حق عوام»( .همان)177:

با واکاوي اشعار سعدي به نيکي ميتوان مشاهده کرد که بهترين دوران باراي تربيات
کردن فرزندان را کودکي ميداند ،چرا که هر انسااني در اوان زندگي،قادرت ساازگاري
بيشتري دارد،پس زودتر و بهتر مي تواند آنها را با امور تربيتي موافق کرد.سعدي دربااره
تربيت يک فرد در کودکي ميگويد:
خااردمنااد و پرهاايزگاارش بارآر

گاارش دوساات داري بنااااش ماادار

به خاردي درش اجار و تعلايز كان

به نيک و بادش و ااده و بايز كان
(همان)111: 1813 ،

در جاي ديگر نيز سعدي تعليم درست را بااز باه دوران کاودکي مرباو کارده (در
صورت نياز حتي با تنبيه) و از تعامل نيکو با کودکان ،مي داند:
هركاااه در خاااردي

ادد نکنناااد

چااود تاار را چنانکااه خااواه پااي

در بزرگاا  ،تااال اا او برخاساات
نشود خشک ،جاز باه آتا

راسات

)همان( 232 :

اما سعدي معتقد است که تنبيه دو فايده دارد :نخست اين که هرکس که در کاودکي
به وسيل بزرگان تنبيه و تربيت شد ،خداوند در بزرگي به او صفا ميدهد؛ پاس يکاي از
رمزهاي بزرگي انسانهاي موفق را در تربيت صحيح آنها در کودکي مي داند:
بااه خااردي ب ااورد اا بزرگااان قفااا
هر آن ك

كه گردن باه ترماان نهاد

خااادا دادش انااادر بزرگا ا

ااافا

ب اا برنيايااد كااه ترمااان دهااد
(سعدي)165 :1813 ،
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دومين فايدة تنبيه از ديد سعدي در اين است که کسي که جاور اساتاد را در خاردي
ببيند،ديگر در بزرگي از روزگار جور و جفا نمي بيند،به عباارت ديگار ساعدي تربيات
صحيح را الزم به دور بودن از تربيت روزگار در بزرگسالي مي داند:
هاار آن طفاا كااو جااور آمواگااار

نبيناااد ،جفاااا بيناااد اا رواگاااار
(همان)126:

اما گاهي اوقات سعدي ديگر تنبيه را چاارة کاار نمايداناد .نموناه را در مثاال زيار
ميتوان مشاهده کرد:
مکاتااا

مااوري بااه مااال

مکاان

كااه بااي

باارآورد بايااد ا باان
(همان)162 :

و يا نمون ديگر:
اا آن ب ا حااااميت ببايااد گري اات

كه نامردياا

پ اار كو مااايان قلنادر نشااا ت

پدر گاو ا خيارش ترو اوي دسات

دريغااا

م ااور باار هااالک و تلا

كااه پااي

آد ماااردان بري ات
اا پاادر،مرده بااه ناااخل
(همان)161:

حتي در جاي ديگر مي گويد که « :کتک زدن » ميتواند نتايجي بارخالف انتظاار باه
بار بياورد.وي در بوستان ،حکايتِ پسري آمده که به وي ( سعدي )خدمت ميکرد .ايان
پسر باحيا و سر به زير بود و در برابر سعدي ،بيادبي نميکرد .مردي باه ساعديگفات
اينکودک احتماالً عقل و هوش ندارد که چنين سر به زير است؛ او را بزن تا داناا شاود.
سعدي نيز آن پسر را ميزند ولي به جاي داناايي طغياان و سرکشاي باه باار مايآياد
(سعدي ( 926 :1971 ،و در ارتبا با آن اين بيت معروف را مي آورد که:
چااو د اانام گااوي  ،د ااا نشاانوي

بـاااز كشاااتـ خويشاااتن ،نااادروي
(همان)811 :

واکاوي نگارههاي تعليمي -تربيتي تشويق و179 / ...
طبيعي است اگر با کودک مهربانيکني ،مهرباني خواهي ديد و اگر خشونت باورزي ،چيازي
جز خشونت ،به دست نخواهيآورد؛ هرکس چيزي را درو ميکند که خود کاشته است.
نتيـهگيري:
تشويق و تنبيه دو ابزار است که براي ضمانت اجرايي تعليم و تربيات و گساترش آن و
سالم سازي فضاي خانه،مدرسه،جامعه و ايجاد انگيزه براي پرهيز از تخلفاات ،ضاروري
قلمداد مي شود.بشارت و انذار پيامبران الهي و پاداش و کيفر و وعده و وعيد ديني ،بار
همين روال استوار است.تشويق و تنبياه باياد باه موقاع انجاام گيارد تاا تاأثير مفياد و
مشخصي داشته باشد.همچنين اگر بين تنبياه و زماان تخلاع فاصاله بيفتاد،علت تنبياه
فراموش مي شود .سعدي که در نوع خود از تاأثير گاذارترين شااعران در عرصا ادب
تعليمي است ،بهترين زمان تعليم کودکان را دوران کودکي ماي داناد؛وي هار دو گوناه
تشويق مادي و يا معنوي را جايز مي شمارد اما تقدم را به تشاويق معناوي ،باويژه يااد
دادن پيشه و حرفه اي به فرزند مي داند .همچنين وي تنبيه (چه بادني و چاه از طرياق
محروم کردن فرزند از بعضي از چيز ها) را از اصولي مي داناد کاه فرزناد را در جهات
درست بار مي آورد .هر چند باز هم تشويق را بر تنبيه ترجيح مي دهد .پس با توجه باه
آثار سعدي به نيکي مي توان ديدگاه وي را در مورد تعلايم وتربيات و نقا

تشاويق و

تنبيه در راستاي اين هدف مشاهده کرد.
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