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خنـده،	نخسـتین	خیـری	اسـت	که	از	کـودک	سـر	می	زند.	کـودک	از	رهگـذر	خنده،	
شـاد	می	شـود	و	وزنـش	فزونـی	می	گیـرد	و	حجـم	خونـش	افزایـش	می	یابد.

)جاحظ،	رسائل،	چاپ	مهنا،	ص23(

چکیده
در	کتـاب	آرای دانشـمندان مسـلمان در تعلیـم و تربیـت و مبانـی آن	)جلـد	اول(1	
کوشـیده	اند	بـا	اسـتناد	بـه	مکتوبات	تراثـی	در	تربیت	اسـالمی،	شـماری	از	مؤلفه	های	
تعلیـم	و	تربیـت	را	کـه	در	ایـن	آثـار	بازتابـش	یافته	اسـت	بازشـکافند.	از	ایـن	رهگذر،	
بـه	بـاز	و	بسـط	مبانـی	فلسـفی	و	آرای	تربیتـی	ابوعثمـان	عمـرو	بـن	بحـر	جاحـظ	
)حـدود159-	255ه.ق(،	محمـد	بن	سـحنون	)202-256ه.ق(،	ابونصـر	محمد	فارابی	
)260-339ه.ق(،	ابوالحسـن	علـی	قابسـی	)324-403ه.ق(،	گـروه	اخوان	الصفـا	)قرن	
چهـارم(،	ابن	سـینا	)370-428ه.ق(	پرداخته	انـد.	در	ایـن	باریکـه	گفتـار،	تنهـا	بـه	

بازشـکافت	جسـتار	نخسـت	کتـاب	کـه	دربـاره	جاحظ	اسـت	می	پـردازم.

کلیدواژه
دانشـمندان	مسـلمان،	جاحـظ،	مبانـی	فلسـفی،	تربیـت	)تعریـف،	اصـول،	اهـداف،	

روش	هـا(،	نقـد
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مقدمه
میـراث	علمـي	جاحـظ،	آیینـه	تمام	نمـاي	دیـار	و	دوران	وي	و	دانشـنامه	اي	پربـار	از	
فرهنـگ	و	معـارف	گوناگـون	گذشـته	و	روزگار	اوسـت.	گرچـه	بعـد	ادبـي	شـخصیت	
جاحـظ	بـر	دیگـر	ابعـاد	شـخصیت	علمـي	او	چیـره	گشـته	امـا	حقیقت	آن	اسـت	که	
بـا	مطالعـه	کتاب	هـاي	جاحـظ	بعـد	عقالنـي	خواننـده،	کمتـر	از	شـم	ادبـي	او	اقنـا	
نمي	شـود	و	خواننـده	هـر	مایـه	زیرك	تـر	و	تشـنه	تر	و	ریزکاوتر	باشـد	به	سـاحت	هاي	

ناشـناخته	بیشـتري	از	شـخصیت	علمـي	جاحـظ	ره	مي	یابـد.
از	جملـه	وجـوه	ناشـناخته	و	بیـش		وکـم	بکـر	در	آثار	جاحـظ	که	از	قضـا	نیک	در	
خـور	پژوهـش	اسـت،	نگرش	هـاي	تربیتـي	اوسـت	کـه	قضـا	را،	هـم	بدیـع	افتاده	اند	و	

هـم	مفید.
شایسـته	اسـت	بـا	کنـدوکاوي	مسـتقیم	در	کتاب	هـاي	جاحـظ،	گوشـه	هایي	از	
نگرش	هـاي	تربیتـي	او	اسـتنتاج	و	شناسـانده	شـود	تـا	از	جملـه	معلوم	افتـد	که	حتي	
در	سـده	دوم	اسـالمي،	عالمـان	مسـلمان،	برکنـار	از	رخنـه	فرهنـگ	هلني	و	بـا	تکیه	
بـر	فرهنـگ	اسـالمي	خـود،	تـا	چـه	مایـه	بـه	تعلیـم	و	تربیـت	پرداخته	اند	و	اشـارات	
تربیتـي	درخـور	یـادي	از	خـود	بـه	یـادگار	نهاده	انـد	که	امـروزه	پس	از	گذشـت	بیش	
از	1250سـال،	هنـوز	هـم	ارزش	و	اعتبـار	دارند	و	تـازه	مي	نماینـد	و	مي	توانند	-	بلکه	
الزم	اسـت	-	در	محیط	هـاي	آموزشـي	و	تربیتـي	بـه	کار	گرفتـه	شـوند.	نیـز	از	ایـن	
رهگـذر	روشـن	می	شـود	کـه	پـاره	ای	از	غربیـان	تـا	چـه	مایـه	گزافـه	بافتـه	و	ترهات	
تافته	انـد	کـه	گفته	انـد:	مسـلمانان	در	بنـد	تربیـت	فرزنـد	نبوده	انـد	و	آن	چـه	در	ایـن	
زمینـه	در	فرهنـگ	نوشـتاری	آنـان	یافتنی	اسـت،	بار	و	بر	قلم	فرسـایی	ترسـایان	عرب	

اسـت	نـه	عالمان	مسـلمان!2
بـاری،	اشـارتی	بـه	زندگـی	و	شـخصیت	جاحـظ،	شـرح	و	شـکافت	نگـرش	وی	

■ اعرافی،علیرضا.همکاران:فتحعلیخانی،محمد.
فصیحیزاده،علیرضــا.فقیهی،علینقی.)1393(،
آرایدانشمندانمسلماندرتعلیموتربیتومبانی
آن،جلداول،تهران،سازمانمطالعهوتدوینکتب
همکاری دفتر )ســمت(، دانشگاهها انسانی علوم

حوزهودانشگاه.
پنجـم، ده+306صفحـه،چـاپ وزیـری، قطـع
بها:850000ریال،شابک:8-304-459-964-978

نقد
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پیشازاینکتاب،
درزبانفارسی-

برخالفزبان
عربی-درباره

شخصیتوآثار
جاحظتنهایک

کتابمستقل
نگارشیافتهاست.

امادربارهآرای
تربیتیاوپیش

ازاینکتاب،
هیچاثریقلمی

نشدهاست

بـه	انسـان،	شـناخت،	اخـالق	چونـان	مبانـی	فلسـفی	نگرش	هـای	تربیتـی	او،	و	نیـز	
بازشـکافت	عوامـل،	اصـول	و	روش	هـا،	شـرایط	و	ویژگی	هـای	متعلـم،		کتـاب،	ترجمه	
وآمـوزش	زبـان	دوم،	مطالبـی	اسـت	که	دربـاره	جاحظ	در	ایـن	کتاب	بدان	ها	اشـارت	

رفته	اسـت.
پیـش	از	پرداختـن	بـه	نگرش	هـاي	تربیتـي	جاحـظ	در	کتـاب	آرای	دانشـمندان	
مسـلمان	در	تعلیـم	و	تربیـت	و	مبانـی	آن،	یـادآوري	نکتـه	ای	چند،	درخـور	مي	نماید:

جاحـظ،	چـون	دیگـر	عالمـان	مسـلمان،	در	آثـار	خـود	از	عناویـن	تربیتـي	ای	که	
امـروزه	در	ادبیـات	تعلیـم	و	تربیت	به	کار	برده	مي	شـوند	اسـتفاده	نکـرده	و	مثاًل	چیزي	
ذیـل	عنـوان	اصـول	تعلیـم	و	تربیـت	نپرداختـه؛	امـا	از	مطالبـي	یـاد	کرده	اسـت	کـه	

آشـکارا	ذیـل	عنـوان	اصـول	تعلیـم	و	تربیـت	مي	گنجند.
اگـر	جسـتاری	از	این	دسـت	را	فایـده	اي	باشـد	همانـا	کشـف	و	شـرح	و	شـکافت	
مطالـب	تربیتـي	ره	یافتـه	در	آثـار	کسـاني	چون	جاحظ	اسـت	تـا	غبار	غربـت	از	آن	ها	
زدوده	شـود	و	در	سـینه	کتاب	هـا	نمانـد	و	از	ایـن	رهگـذر	بـر	غنـاي	فرهنـگ	تربیتي	

مـا	افـزوده	گردد.
بایـد	کوشـید	در	اسـتنتاج	و	طـرح	و	تبییـن	نگرش	هـاي	تربیتـي	جاحـظ	و	دیگر	
عالمـان	مسـلمان	و	بازگفـت	آن	هـا،	چیـزي	را	بـر	آراي	آنـان	تحمیـل	نکـرد	و	به	الزام	
تنهـا	آن	چـه	را	آن	هـا	گفته	اند	در	قالـب	ادبیات	تربیتي	روز	پیش	رو	نهاد	و	بازشـکافت.

تـا	آن	جـا	که	مـن	دیـده	ام،	جاحظ	در	هیـچ	کتابي	فصلـي	جداگانه	دربـاره	تربیت	
نگشوده	اسـت	و	آن	چـه	در	ایـن	بـاب	از	او	برجاي	مانده	مطالبي	اسـت	که	به	مناسـبت	
سـخن	و	در	البـه	الي	دیگر	مطالب	آمده	اسـت.	شـاهد	این	ادعا	اشـارات	فـراوان	جاحظ	
بـه	مسـائل	تربیتـي	کـودك	اسـت	کـه	در	همـه	مـوارد	بـه	مناسـبت	بحـث	بـه	آن	ها	
پرداخته	اسـت.	وي	حتـي	در	رسـالة المعلمین	برخـالف	انتظـار	و	سـازوار	بـا	شـیوه	
نگارشـي	خـود	تنهـا	چند	جملـه	دربـاره	تربیت	گفتـه	و	بیشـتر	مطالبـش	اخالقي	به	
مفهـوم	عـام	کلمـه	اسـت؛	ازایـن	رو،	دسـتیابي	بـه	اندیشـه	هاي	تربیتـي	وي	از	دیگـر	

افتاده	اسـت. دیریاب	تـر	 نگرش	هایـش	
نگرش	هـاي	تربیتـي	جاحـظ	بیشـتر	در	کتاب	هـاي:	الحیـوان،	البیـان	والتبییـن،	

البرصـان	و	العرجـان،	التربیـع	والتدویـر،	رسـالة	المعلمین	بازتابـش	یافته	اسـت.
پیـش	از	ایـن	کتـاب،		در	زبـان	فارسـی-	برخالف	زبـان	عربی-	درباره	شـخصیت	و	
آثـار	جاحـظ	تنهـا	یک	کتاب	مسـتقل	نگارش	یافته	اسـت.	امـا	دربـاره	آرای	تربیتی	او	

پیـش	از	ایـن	کتـاب،	هیچ	اثـری	قلمی	نشده	اسـت.
مـن	بـرای	بـازکاوی	و	نقـد	گـزارش	ایـن	کتـاب	از	آرای	تربیتـی	جاحـظ	به	گونـه	

درپـی	خواهـم	رفت:
●	تبیین	متن	این	فصل	از	کتاب	تا	خواننده	با	این	فصل	آشنا	شود.

هوش و گوش خود بدین پاداش ده
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●	بیان	محاسن	این	فصل.
●	شرح	کاستی	ها	و	نابایستی	های	این	فصل.

●	اشـارتی	بـه	آن	چـه	جاحـظ	دربـاره	تربیت	گفته	اسـت،	امـا	در	ایـن	فصل	کتاب	
آرای	دانشـمندان	مسـلمان	در	تعلیـم	و	تربیـت	و	مبانـی	آن	از	آن	هـا	نگفته	اند.

تبیین
در	این	جا	چکیده	این	فصل	کتاب	را	با	تکیه	بر	ادبیات	خود	فصل	باز	می	گویم:

انسان
ویژگی	هـای	انسـان:	شـماری	از	ویژگی	هایـی	که	جاحظ	برای	انسـان	برشمارده	اسـت،	

عبارت	انـد	از:
1.	خـردورزی:	آن	چـه	انسـان	را	بر	دیگر	جانـداران	برتری	می	بخشـد	قدرت	تعقل	
و	شـناختی	اسـت	کـه	در	او	نهـاده	شده	اسـت.	عقـل	در	انسـان	نه	تنها	عامـل	برتری	او	
بـل	منشـأ	قـدرت	و	موجـب	تمایـز	وی	از	دیگر	جانـداران	اسـت.	آدمی	بـه	یمن	عقل	
اسـت	کـه	نیـک	را	از	بد	و	سـود	را	از	زیان	بازمی	شناسـد	و	از	قدرت	انتخـاب	برخوردار	

است.
سـویی	 از	 کـه	 سرشـته	اند	 چنـان	 را	 انسـان	 راحت	طلبـی:	 و	 برتری	جویـی	 	.2
برتری	جـوی	اسـت	و	هیـچ	لذتـی	بـرای	او	فراتـر	از	آن	نیسـت	کـه	بـر	دیگـران	چیره	

شـود	و	از	سـویی	دیگـر	راحت	طلـب	اسـت	و	بـه	لـذات	حسـی،	دل	خـوش	دارد.
3.	تنـوع	طلبـی:	انسـان	طبعـاً	در	پـی	دسـتیابی	بـه	چیـزی	اسـت	که	نـدارد؛	اما	
چـون	آن	را	به	دسـت	آورد،	رفته	رفتـه	از	آن	دلـزده	می	شـود	و	در	پـی	خواسـتنی	های	

برمی	آید. دیگـر	
4.	اجتماعـی	بـودن:	انسـان	ها	بـه	مقتضـای	سرشـت	خویـش	بـه	یکدیگـر	نیـاز	
دارنـد.	ایـن	نیـاز	موجب	می	شـود	انسـان	ها	بـه	زندگی	جمعـی	روی	آورنـد	و	یکدیگر	

را	بـه	خدمـت	گیرند.
5	.	شـرور	بـودن:	طبیعـت	انسـان	بـر	شـر	اسـت؛	چنانچه	بـه	حال	خود	رها	شـود	
بـه	شـر	و	بـدی	می	گرایـد.	اگر	خداوند	انسـان	را	با	تمایـالت	غریزی	واگـذارد،	از	آن	ها	

پیـروی	می	کنـد	و	بـه	امـر	و	نهـی	الهی	گـردن	نمی	نهد.
6	.	سـودگرایی	و	زیان	گریـزی:	ایـن	دو	ویژگـی	سرشـتی	انسـان،	بـر	همـه	رفتـار	
او	مؤثـر	اسـت.	چگونگـی	ایـن	دو	ویژگـی	در	همـگان	یکسـان	نیسـت،	بلکه	شـدت	و	

ضعـف	دارد.
7.	حقیقت	جویـی	و	میـل	بـه	اظهـار	دانـش:	انسـان	به	طـور	سرشـتی	حقیقت	جـو	
و	خواسـتار	کسـب	دانـش	و	حرفـه	اسـت.	وانگهـی	عالمان	از	بیـان	دانش	لذت	بسـیار	

نقد
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می	برنـد.	جاحـظ	حکمـت	وجود	ایـن	ویژگـی	را	در	انسـان،	در	مجموع	انتقـال	دانش	
و	تجربـه	و	معـارف	از	نسـلی	بـه	نسـل	های	دیگـر	می	داند.

شناخت
جاحـظ	بـا	توجه	بـه	دانش	روزگار	خویش	درباره	حقیقِت	شـناختی	که	از	راه	حواسـی	
چـون	بینایـی	و	شـنوایی	حاصـل	می	شـود	اظهـار	بی	اطالعـی	می	کنـد،	امـا	از	همین	
سـخن	او	برمی	آیـد	کـه	وی	بـه	مقولـه	شـناخت	و	چگونگی	حصـول	آن	توجه	داشـته	

و	دربـاره	آن	می	اندیشیده	اسـت.
ابزار	شناخت:	از	نگاه	جاحظ	ابزار	شناخت	عبارت	اند	از:	حواس،	عقل،	الهام:

الـف.	حـس:	جاحـظ	حـواس	پنج	گانـه	را	از	ابـزار	شـناخت	می	دانـد	و	در	شـرح	
ایـن	ابـزار	می	افزایـد:	اوالًًً	حـواس	خطاپذیرنـد؛	مثـال	چشـم،	گاه	در	تشـخیص	آن	چه	
می	بینـد	خطـا	می	کنـد؛	از	ایـن	رو	وی	رسـیدن	بـه	واقعیت	هـای	شـناختی	را	تنهـا	به	
یـاری	عقـل	ممکـن	می	دانـد	و	می	گویـد	مـالك	تعییـن	صحـت	و	سـقم	دریافت	های	
حـواس،	حکـم	عقل	اسـت؛	ثانیاً	میان	حس	و	محسـوس	سـنخیت	وجـود	دارد	و	با	هر	
حسـی	هـر	محسوسـی	را	نمی	توان	شـناخت؛	ثالثاً،	مشـارکت	چند	حس	در	شـناخت	
ابعـاد	گوناگـون	هـر	امـر	محسـوس،	موجـب	افزایـش	کمی	و	کیفـی	ادراك	می	شـود.	
یعنـی	بـرای	مثـال	اگر	چشـم	و	گوش،	هـر	دو	در	ادراك	امـری	دخالت	کننـد،	ادراك	
به	مراتـب	قوی	تـر	از	زمانـی	اسـت	کـه	تنهـا	یکـی	از	ایـن	دو	حـس	در	امـر	شـناخت	

دخالـت	جوید.
ب.	عقـل:	جاحظ	عقل	را	مهم	ترین	ابزار	شـناخت	شـمرده	و	حتی	ارزش	شـناخت	
حسـی	را	هـم	تابـع	تأییـد	عقـل	دانسـته	و	اشـاره	کرده	اسـت	کـه	حـواس،	راویانی	در	
خدمـت	عقل	انـد.	شـناخت	معلول	از	راه	شـناخت	علت،	پـی	بردن	به	مفهـوم	واجب	و	
ممکـن،	شـناخت	مفاهیـم	متضاد	و	مشـابه	از	جمله	موارد	شـناخت	عقالنی	اسـت	که	

جاحظ	بـه	آن	ها	پرداخته	اسـت.
ج.	الهـام:	جاحـظ	ایـن	وسـیله	را	از	ابزارهای	نـادر	و	نامتعارف	شـناخت	می	داند	و	
معـارف	پیامبـران	را	از	جملـه	معـارف	وحیانی	می	شـمارد	و	برای	نمونه،	سـخن	گفتن	
عیسـی	)علیه	السـالم(در	رحـم	مـادر	و	زیرکـی	یحیی	)علیه	السـالم(	در	کودکـی	را	نه	

حاصـل	تجربـه	و	حـس	و	تعقـل،	بلکه	حاصـل	وحی	و	الهـام	می	داند.
د.	شــک:	جاحــظ	مقولــه	معرفتــی	شــک	دســتوری	را	می	ســتاید	و	آن	را	مقدمــه	
یقیــن	می	شــمارد.	او	معتقــد	اســت	کــه	شــک	کــردن	نه	تنهــا	عیــب	نیســت،	کــه	
فضیلــت	اســت	و	از	قضــا	خــواص	بیــش	از	عــوام	در	امــور	شــک	می	کننــد.	جاحــظ	
اعتقــاد	دارد	کــه	معــارف	و	عقایــد	و	داوری	هــا	و	اعمــال	انســان	از	نــوع	شــناخت	او	
متأثــر	اســت	و	انســان	جهــان	را	آن	گونــه	می	بینــد	کــه	شــناخت	او	اقتضــا	می	کنــد	

هوش و گوش خود بدین پاداش ده
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ــان	 ــرش	انس ــد،	نگ ــر	باش ــفاف	تر	و	متنوع	ت ــترده	تر،	ش ــناخت	گس ــن	ش ــه	ای و	هرچ
ــطه	 ــک	را	واس ــود.	وی	ش ــد	ب ــر	خواه ــفاف	تر	و	متنوع	ت ــترده	تر	و	ش ــور،	گس ــه	ام ب

ــد. ــاور	نادرســت	و	درســت	می	دان ــان	ب می
موانـع	و	آفـات	شـناخت:	جاحـظ	امـوری	چـون	خطـا	در	حـس،	تـک	بعدنگری	و	
تنگ	نظـری	و	محـدود	بـودن	در	حیطـه	اندیشـه	ای	خـاص	و	برخـی	از	ویژگی	هـای	

اخالقـی	ناپسـند	چـون	خودخواهـی	را	از	موانـع	شـناخت	برمی	شـمارد.

اخالق
جاحـظ	اخـالق	را	بسـیار	مهم	و	آن	را	معیار	سـنجش	برتری	افـراد	و	طبقات	و	ملت	ها	
نسـبت	بـه	یکدیگـر	می	دانـد،	با	این	حال	وی	اشـاره	می	کنـد	که	اخالق،	امری	نسـبی	
اسـت،	یعنـی	رسـیدن	به	کمـال	مطلـق	ناممکن	اسـت	و	نمی	تـوان	فرد	یـا	گروهی	را	
یافـت	کـه	بـه	همه	صفـات	اخالقی	پسـندیده	آراسـته	و	از	همـه	ویژگی	هـای	اخالقی	

نکوهیده،	پیراسـته	باشد.
تغییرپذیـری	اخـالق:	اخالق،	هم	نسـبی	اسـت	و	هـم	تغییرپذیر؛	به	دیگر	سـخن،	
انسـان	می	توانـد	حتـی	بـا	گرایش	هـای	سرشـتی	خـود	چـون	میـل	بـه	غـذا	و	جنس	
مخالـف،	مخالفـت	ورزد	و	ایـن	امیـال	را	مهـار	کنـد.	جاحـظ	تأکیـد	می	کنـد	کـه	اگر	
کسـی	گمـان	بـرد	انسـان	نمی	تواند	صفـات	اخالقی	خویـش	را	دگرگون	سـازد	و	او	را	

مقهـور	تمایالتـش	بدانـد،	ناگزیر	فاسـقان	و	گمراهـان	را	تبرئه	کرده	اسـت.
طبـع	اولـی	و	طبـع	ثانـوی:	جاحـظ	صفـات	را	هنگامی	اخالقـی	می	دانـد	که	جزء	
شـخصیت	فـرد	گشـته	و	بـا	سرشـت	او	درآمیختـه	و	بـه	تعبیـر	جاحـظ،	طبـع	ثانوی	
وی	شـده	باشـند.	او	براسـاس	ایـن	تعریـف،	صفات	اخالقی	را	به	سرشـتی	و	اکتسـابی	

تقسـیم	می	کنـد	و	اولـی	را	طبـع	اولـی	و	دومـی	را	طبـع	ثانـوی	می	خواند.
مـالك	ارزش	اخالقـی:	رفتـار	انسـان،	مسـبوق	بـه	طبـع	اولـی	و	ثانـوی	اوسـت	و	
چنانچـه	در	کسـی	صفـت	اخالقـی	پسـندیده	یا	ناپسـندی،	سرشـتی	)طبـع	اولی(	یا	
اکتسـابی	)طبـع	ثانـوی(	باشـد	رفتـار	او	بـا	آن	صفـت	اخالقی	سـازوار	خواهد	بـود.	با	
ایـن	حـال	از	نظـر	جاحظ،	رفتار	انسـان	زمانی	اخالقی	اسـت	که	گذشـته	از	سـازواری	
بـا	طبـع	اولـی	یـا	ثانوی،	از	سـر	قصـد	و	اختیار	و	شـناخت	رخ	دهـد	و	اگـر	فعلی	فاقد	
جنبـه	اختیـاری	یـا	معرفتی	باشـد،	فعل	اخالقـی	نخواهد	بـود	حتی	اگر	بـا	طبع	اولی	
و	یـا	ثانـوی	سـازوار	باشـد.	از	ایـن	رو،	خداوند	کسـی	را	بـرای	چنین	فعلی	نـه	مجازات	

می	کنـد	و	نـه	پـاداش	می	دهد.
اعتـدال:	نظـام	اخالقـی	موردنظـر	جاحـظ،	بـر	مقولـه	ارسـطویی	حـد	وسـط	نیز	
اسـتوار	اسـت.	جاحـظ	ارزش	صفـات	اخالقـی	پسـندیده	را	در	اعتـدال	آن	هـا	می	داند	
و	گرایـش	بـه	افـراط	یـا	تفریـط	را	انحـراف	از	اعتـدال	و	موجـب	زوال	ارزش	عمـل	

نقد
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باشد

می	شـمارد.	رعایـت	اعتـدال	در	اخـالق	فـردی	و	اجتماعـی	الزم	اسـت	و	خـروج	از	
اعتـدال	بـه	تباهـی	عمـل	می	انجامـد.

ــذت	و	 ــث	ل ــه	بح ــود،	ب ــی	خ ــای	اخالق ــظ	در	کاوش	ه ــعادت:	جاح ــذت	و	س ل
ســعادت	هــم	پرداخته	اســت.	وی	لــذات	روحانــی	را	به	مراتــب	از	لــذات	حســی	برتــر	
می	دانــد.	از	نظــر	جاحــظ	ســعادت	آدمــی	در	رســیدن	بــه	لذت	هــای	معنــوی	اســت،	
ــای	 ــوی(،	از	لذت	ه ــای	معن ــعادت	)لذت	ه ــه	س ــیدن	ب ــرای	رس ــت	ب ــن	رو	رواس از	ای

ــود. ــی	ش ــی	چشم	پوش حس

تعلیموتربیت3
ــراد	 ــرای	اف ــا	فطــرت	و	دیــن:	اصــول	و	قوانینــی	کــه	ب ــی	تربیتــی	ب ســازگاری	مبان
ــن	 ــد.	در	ای ــون	باش ــان	همگ ــت	انس ــا	طبیع ــت	ب ــود،	الزم	اس ــع	می	ش ــانی	وض انس
ــا	 ــد	ب ــز	بای ــی	نی ــیوه	های	تربیت ــت	و	ش ــم	و	تربی ــر	تعلی ــم	ب ــول	حاک ــان،	اص می
طبیعــت	بشــری	و	نیازهــا	و	خواســته	های	جســمی	و	روحــی	انســان	ســازگار	باشــد.	
ــای	 ــول	و	روش	ه ــا	اص ــی	ب ــی	دین ــویی	مبان ــه	همس ــت	ب ــا	عنای ــد	ب ــر	می	رس به	نظ
ــن	جهــت	تعلیــم	و	 ــی	کــه	در	ای ــدگاه	جاحــظ،	روش	هــا	و	توصیه	های تربیتــی	از	دی
تربیــت	مطــرح	گردیــده،	می	توانــد	در	دنیــای	امــروز	نیــز	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد	
و	باعــث	رشــد	و	تعالــی	انســان	ها	شــود؛	ایــن	اصــول	بــه	جامعــه	یــا	گــروه	خاصــی	
از	انســان	ها	اختصــاص	نــدارد	و	می	توانــد	بــر	تمامــی	جوامــع	و	ملــل	حاکــم	گــردد.

به	 خود	 آثار	 در	 جاحظ	 محیطی:	 عوامل	 	.1 تربیت:	 و	 شخصیت	 در	 مؤثر	 عوامل	
برخی	از	عوامل	محیطی	مؤثر	در	تکوین	شخصیت	و	تربیت	فرد	اشاره	می	کند:	الف(.	
موقعیت	صنفی	و	وضعیت	ها،		ب(.	سرزمین،	ج(.	دوست	و	همنشین.	2.	درگیری	با	خیر	
و	شر:	به	عقیده	جاحظ	تنگناها،	نیازها	و	سختی	هایی	که	در	طول	زندگی	برای	انسان	
پدید	می	آید	و	همچنین	قدرت	تشخیص	و	انتخابی	که	انسان	دارد،	در	رشد	و	تکامل	

شخصیت	وی	و	وادار	کردن	او	به	حرکت	و	تالش،	نقش	به	سزایی	دارد.
اصـول	و	روش	هـای	تربیتـی:	1.	کشـف	اسـتعدادها	و	رعایـت	آن؛	2.	طراحی	دوره	
عمومـی؛	3.	آمـوزش	تخصصـی؛	4.	تشـویق	و	تنبیـه:	الـف(.	اهمیت	تشـویق	و	تنبیه،	

ب(.	ا	صـول	و	نـکات	تشـویق	و	تنبیه.
از	نظـر	جاحـظ	 شـرایط	و	ویژگی	هـای	متعلـم:	شـرایط	و	ویژگی	هـای	متعلـم	
عبارتنـد	از:	1.	عشـق	بـه	یادگیـری،	2.	گزینـش	رشـته	تحصیلی،	3.	حفـظ	و	نگارش.

کتـاب:	1.	اهمیـت	کتـاب،	2.	کتـاب	خـوب	و	بـد،	3.	تواعـد	تألیـف	کتـاب:	الـف.	
صحـت	و	اتقـان؛	ب.	رعایـت	فهم	مخاطـب،	ج.	ایجاز،	د.	ساده	نویسـی،	ه.	تنوع	مطالب.

ترجمه	و	آموزش	زبان	دوم:	1.	تعریف	ترجمه	و	دشـواری	آن،	2.	شـرایط	مترجم،	
3.	مسـئولیت	مترجم،	4.	آموزش	زبان	دوم.

هوش و گوش خود بدین پاداش ده
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محاسن
شماری	از	ویژگی	های	مثبت	این	فصل	از	این	قرار	است:

بداعـت	موضـوع:	در	زبـان	فارسـی	پیـش	از	ایـن	کتـاب،	هیچ	کتـاب	یـا	مقاله	ای	
دربـاره	آرای	تربیتـی	جاحـظ	نوشـته	نشده	اسـت.

اسـتفاده	از	منابـع	متنـوع	و	معتبـر	و	دسـت	اول:	مؤلـف	بـرای	نـگارش،	گذشـته	
از	رجـوع	مسـتقیم	بـه	آثـار	جاحظ	و	اسـتفاده	بی	واسـطه	از	آن	هـا،	بسـیاری	از	منابع	

معتبـر	دیگـر	را	دربـاره	زندگـی	و	آثـار	و	افـکار	جاحـظ	دیده	اسـت.
پرهیـز	از	درازگویـی:	مطالـب	این	فصـل	کمابیش	جمع	و	جور	و	بـه	دور	از	اطناب	

و	ایجـاز	مخل	پرداخته	شده	اسـت.
پـردازش	مبانـی	فلسـفی:	مؤلـف	بـه	شـماری	از	مبانی	فلسـفی	تعلیـم	و	تربیت	از	
نـگاه	جاحظ	اشـاره	کرده	اسـت؛	گرچه	عنـوان	مبانی	فلسـفی	تعلیم	و	تربیـت	را	به	کار	

نبرده	اسـت.

شرحکاستیها
در	ایـن	فـراز	از	سـخن،	بی	آن	کـه	کاسـتی	های	ره	یافتـه	بـر	جسـم	و	جـان	ایـن	اثر	را	
بـه	نگارشـی	و	ادبـی	و	محتوایـی	تقسـیم	کنـم،	نخسـت	و	تنهـا	شـماری	از	سـخنان	
نگارنـده	را	دربـاره	آرای	تربیتـی	جاحـظ	عینـاً	مـی	آورم،	آنـگاه	آن	را	اندکـی	بـه	عیار	

نقـد	می	گیـرم:
نگارنـده	در	شـرح	عنـوان	»سـازگاری	مبانی	تربیتـی	با	فطرت	و	دین«	آورده	اسـت:	
»اصـول	و	قوانینـی	که	برای	افراد	انسـانی	وضع	می	شـود	الزم	اسـت	با	طبیعت	انسـان	
همگـون	باشـد.	در	ایـن	میـان،	اصـول	حاکم	بـر	تعلیم	و	تربیـت	و	شـیوه	های	تربیتی	
نیز،	باید	با	طبیعت	بشـری	و	نیازها	و	خواسـته	های	جسـمی	و	روحی	انسـان	سـازگار	

باشـد«	)دفتـر	همکاری	حوزه	و	دانشـگاه،	1393،	43(.
نقـد:	در	ایـن	عبـارت	به	معنـای	مبانـی	و	اصـول	و	قوانیـن	توجـه	نشده	اسـت.	نیز	
معلـوم	نیسـت	مؤلـف	در	پـی	شـرح	مبانـی	اسـت	یا	اصـول،	و	اگـر	از	اصـول	می	گوید	
مـرادش	از	اصـل	چیسـت	و	کـدام	گـروه	از	اصول	را	در	نظر	دارد	و	نیز	روشـن	نیسـت	
چـرا	تنهـا	از	اصـول	حاکم	بـر	شـیوه	های	تربیتی	نام	برده	اسـت.	چرا	مؤلـف	محترم	در	
شـرح	سـازگاری	مبانـی	تربیتی	بـا	فطرت	و	دیـن،	به	اصـول	و	قوانین	پرداخته	اسـت؟	
آیـا	از	نظـر	ایشـان	در	تعلیـم	و	تربیـت،	اصـل	و	مبنـا	یکـی	اسـت؟	مؤلـف	توجـه	
نکرده	اسـت	کـه	اصـول	تعلیـم	و	تربیـت	کشـفی	اند	نـه	وضعی،	نیـز	غفلت	کرده	اسـت	
کـه	طبیعـت	بشـر	غیر	از	فطرت	بشـر	اسـت.	بگذریـم	که	همگـون،	مترادف	مناسـبی	
بـرای	سـازگاری	نیسـت	و	نیـز	اصـل،	با	قانون	فـرق	دارد.	معلوم	نیسـت	از	نـگاه	مؤلف	
از	عبـارت	»افـراد	انسـانی«	و	»طبیعـت	بشـری«	چـه	کاری	ساخته	اسـت	که	افراد	بشـر	

نقد
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و	طبیعـت	بشـر	از	پـس	آن	بـر	نمی	آیند.
وانگهـی	مطالـب	یـاد	شـده	و	نیـز	آن	چه	پـس	از	این	هـا	در	صفحـه	43	آمده	هیچ	

ربطـی	به	عنـوان	بحـث	یعنی	»سـازگاری	مبانـی	تربیتی	بـا	فطرت	و	دیـن«	ندارد.
نگارنـده	در	ادامـه	مطالـب	یـاد	شـده	می	افزایـد:	»به	نظـر	می	رسـد	بـا	عنایـت	بـه	
همسـویی	مبانـی	دینـی	بـا	اصـول	و	روش	هـای	تربیتـی	از	دیـدگاه	جاحـظ،	اصول	و	
روش	هـا	و	توصیه	هایـی	کـه	در	دیـن	جهـت	تعلیم	و	تربیـت	مطرح	گردیـده،	می	تواند	
در	دنیـای	امـروز	نیـز	مـورد	توجـه	قـرار	گیـرد	و	باعث	رشـد	و	تعالی	انسـان	ها	شـود.	
ایـن	اصـول	بـه	جامعـه	یـا	گـروه	خاصـی	از	انسـان	ها	اختصـاص	نـدارد	و	می	توانـد	بر	

تمامـی	جوامـع	وملـل	حاکم	گـردد«	)	همـان،	44(.
نقـد:	اوالًًً	همسـویی	مبانـی	دینـی	با	اصـول	و	روش	های	تربیتی	از	دیـدگاه	جاحظ	
بـه	اثبـات	که	نرسیده	اسـت	سـهل	اسـت	حتـی	چنان	که	بایـد	مطرح	هم	نشده	اسـت؛	
ثانیـاً	اگـر	فـرض	کنیـم	مؤلـف	موفـق	شده	اسـت	همسـویی	یاد	شـده	را	اثبـات	کنـد،	
از	مؤلـف	می	پرسـم:	شـما	از	ایـن	اثبـات	فرضـی	چگونـه	نتیجـه	گرفته	ایـد	کـه	اصول	
و	روش	هـا	و	توصیه	هـای	آمـوزش	و	پرورشـی	دیـن،	بـرای	دنیـای	امـروز	مفید	اسـت	
و	پایبنـدی	بدان	هـا	بـه	رشـد	و	تعالـی	بشـر	می	انجامـد؛	ثالثـاً	معلـوم	نیسـت	مـراد	
مؤلـف	از	دیـن	کـدام	دین	اسـت:	اسـالم،	....؟	رابعـاً	چیز	دیگـری	که	خواننـده	آگاه	از	
آثـار	و	افـکار	جاحـظ،	بـا	مطالعـه	آن	از	تعجـب	شـاخ	درمی	آورد	این	اسـت	کـه	مؤلف	
محتـرم	در	پایـان	بنـد،	مطالب	یاد	شـده	را	از	جاحظ	شـمارده	و	به	کتاب	رسـائل،	ج1،	

ص77و78،	جاحـظ	ارجاع	داده	اسـت.
مؤلـف	محتـرم	ذیـل	عنوان»عوامـل	مؤثر	در	شـخصیت	و	تربیت«	و	در	بازشـکافت	
عوامـل	محیطـی	از	جملـه	آورده	اسـت:	»هر	چند	رنگ	پوسـت	ناشـی	از	وراثت	اسـت،	
بـا	ایـن	همـه	سـرزمین	و	آب	و	هوایـی	کـه	شـخص	در	آن	رشـد	می	یابـد	در	رنـگ	
پوسـت	بی	تأثیـر	نیسـت،	از	ایـن	رو	برخـی	از	افـراد	قبیله	بنی	سـلیم،	به	دلیـل	آن	که	با	

زنـان	رومـی	ازدواج	کرده	انـد،	فرزنـدان	آنـان	سفیدپوسـت	متولد	شـده	اند«.
نقـد:	مؤلـف	از	سـویی	میـان	شـخصیت	بـا	تربیـت	و	از	سـوی	دیگر	میان	شـخص	
بـا	شـخصیت	فـرق	ننهـاده	اسـت؛	زیـرا،	اوالًًً	عوامـل	مؤثـر	در	شـخصیت	و	تربیـت	
را	بـا	هـم	بررسـی	کرده	اسـت؛	ثانیـاً	در	شـرح	عوامـل	مؤثـر	بـر	شـخصیت	از	تأثیـر	
محیـط	جغرافیایی	بر	شـخص	یاد	کرده	اسـت.	روشـن	اسـت	کـه	واکاوی	تأثیـر	عوامل	
محیطـی	در	رنـگ	پوسـت	و	شـکل	مـو،	بحـث	از	تأثیـر	این	عوامـل	بر	شـخص	یعنی	
شـکل	ظاهـری	فـرد	اسـت	نـه	شـخصیت	که	شـکل	باطنـی	وی	اسـت.	دیگـر	آن	که،		
نگارنـده	نخسـت	گفته	اسـت:	»سـرزمین.	در	رنگ	پوسـت	بی	تأثیر	نیسـت«	سـپس	در	
مقـام	تعلیـل،	بـه	مـردان	سـیاه	بنی	سـلیم	کـه	بـا	زنان	سـفید	رومـی	ازدواج	کـرده	و	
صاحب	فرزندان	سـفید	شـده	اند	اشـاره	کرده	اسـت؛	روشـن	اسـت	که	این	تعلیل	غلط	

هوش و گوش خود بدین پاداش ده
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افتـاده	و	شـاهدی	تعلیلـی	برای	تأثیر	وراثت	بر	شـخص	و	رنگ	اسـت	نـه	تأثیر	محیط	
جغرافیایـی!!.	نکتـه	آخـر	آن	کـه،	ازدواج	بنی	سـلیمیان	بـا	زنـان	رومی،	علت	سـفیدی	

پوسـت	فرزنـدان	آنان	اسـت	نـه	دلیل	آن.
	مؤلـف	در	ادامـه	سـخن	بـرای	بـازکاوی	عوامـل	محیطـی	مؤثـر	بـر	شـخصیت	
و	تربیـت	فـرد		به	ترتیـب	از:	موقعیـت	صنفـی	و	وضعیت	هـا،	سـرزمین،	دوسـت	و	

.)46-45 )همـان،	 می	کنـد	 یـاد	 همنشـین	
نقـد:	مؤلـف	محتـرم	محیـط	طبیعـی	را	از	محیـط	انسـانی	جـدا	نکرده	اسـت؛	از	
ایـن	رو،	سـرزمین	را	در	کنار	دوسـت	و	همنشـین	نشانده	اسـت.	بگذریم	کـه	منظورش	
از	سـرزمین،	محیـط	جغرافیایـی	اسـت	نـه	کشـور	و	مملکت	و	مـرز	و	بوم؛	پـس	نباید	
ایـن	واژه	را	بـه	کار	می	بـرد.	روشـن	اسـت	کـه	دوسـت	و	همنشـین	از	عوامـل	انسـانی	
تربیت	انـد	و	نبایـد	آن	هـا	را	بـا	عوامـل	اقلیمی	یکی	انگاشـت.	نکته	دیگـر	در	این	بحث	
آن	اسـت	کـه	اصـوالً	بحـث	سـرزمین	یـا	محیـط	طبیعـی	تکـرار	مطلبی	اسـت	که	در	

صفحـه	44-45	کتـاب	آمده	اسـت.
نگارنـده،	درگیـری	بـا	خیر	و	شـر	را	دومین	عامل	مؤثر	در	شـکل	گیری	شـخصیت	
یـاد	کـرده	و	در	شـرح	آن	گفته	اسـت:	»مصلحـت	کل	نظـام	در	آن	اسـت	کـه	تمامـی	
تضادهـا	و	خیـر	و	شـرها	باشـد	تا	نعمت	کامل	شـود.	تضـاد	و	اختالف	بیـن	طاووس	و	
کالغ،	یـا	آهـو	و	گـرگ،	تنهـا	در	نظـر	مـردم	اسـت	وگرنه	در	نـزد	خداونـد	هیچ	یک	از	

آنـان	بـر	دیگری	برتـری	ندارد«	)همـان،	47(.
نیز:»بـا	عنایـت	بـه	آن	چـه	گذشـت،	می	تـوان	دریافـت	کـه	بـه	عقیـده	جاحـظ	
تنگناهـا،	نیازهـا	و	سـختی	هایی	کـه	در	طـول	زندگـی	بـرای	انسـان	پدیـد	می	آیـد		و	
همچنیـن	قـدرت	تشـخیص	و	انتخابـی	که	انسـان	دارد،	در	رشـد	و	تکامل	شـخصیت	

وی	و	وادار	کـردن	او	بـه	حرکـت	و	تـالش،	نقـش	بسـزایی	دارد«	)همـان(.
نقـد:	آن	چـه	در	بنـد	نخسـت	آمده	اسـت	ربطی	بـه	تربیت	نـدارد	و	آن	چـه	در	بند	
دوم	آمده	اسـت	گرچـه	تعبیـری	دیگـر	از	مقولـه	قرآنـی	ابتالسـت	و	در	جـای	خـود	
درسـت	و	از	عوامـل	تربیتـی	اسـت؛	امـا	به	سـخنان	جاحظ	ربطـی	ندارد؛	زیـرا	جاحظ	

از	ایـن	مهم	یـاد	نکرده	اسـت.
مؤلـف	محتـرم	ذیـل	»اصـول	و	روش	هـای	تربیتـی«	چنیـن	آورده	اسـت:	»جاحـظ	
براسـاس	دیدگاه	هـای	خـود	دربـاره	انسـان،	معرفـت	و	اخـالق،	بـه	اصـول	تربیتـی	
خاصـی	پرداختـه	و	بـر	پایه	ایـن	اصول،	روش	هـای	تربیتـی	ویژه	ای	را	مطـرح	می	کند	

کـه	بـه	تبییـن	آن	هـا	می	پردازیـم«	)همان(.
ــاد	شــده	نبوده	اســت،	چــه	 ــی	ی ــی	طــرح	مبان ــچ	گاه	در	پ ــد:	اوالًًً	جاحــظ	هی نق
ــن	 ــا	ای ــردازد	و	ســازوار	ب ــه	اصــول	تربیتــی	بپ ــا	ب ــه	این	کــه	براســاس	آن	ه رســد	ب
اصــول،	روش	هــای	تربیتــی	پیــش	رو	نهــد.	امــا	مــن	تســلیم	مؤلــف	محتــرم	می	شــوم	

نقد
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ــع	و	 ــه		قط ــا	ب ــلمنا!	ام ــت؛	س ــری	کرده	اس ــن	هن ــظ	چنی ــم	جاح ــرض	می	کن و	ف
ــرا	 ــد؛	زی ــان	ده ــی	را	نش ــر	جاحظ ــن	هن ــت	ای ــرم	نتوانسته	اس ــف	محت ــن	مؤل یقی
ــل	 ــدام	اص ــدام	روش	از	ک ــا	و	ک ــدام	مبن ــل	از	ک ــدام	اص ــت	ک ــوم	نکرده	اس وی	معل
ــا	 ــا	هستی	شــناختی	ی ــی	ی ــه	رابطــه	منطق ــن،	ب ــی	در	مت ــه	شده	اســت؛	یعن برگرفت
ــن	 ــه	چنی ــو	ب ــر	س ــویی	و	از	دیگ ــول	از	س ــه	گانه	و	اص ــی	س ــان	مبان ــی	می زایش
ــف	از	آن	 ــه	مؤل ــی	ک ــا	روش ــه	)تنه ــویق	و	تنبی ــول	و	روش	تش ــان	اص ــه	ای	می رابط
ــا	 ــول	و	روش	ه ــده،	اص ــت.	نگارن ــاره	ای	نشده	اس ــن	اش ــت(	کوچک	تری ــاد	کرده	اس ی
را	از	یکدیگــر	تفکیــک	نکــرده	و	همــه	را	ذیــل	عنــوان:	»اصــول	و	روش	هــای	تربیتــی	
آورده	اســت«	در	شــرح	عنــوان:	»کشــف	اســتعدادها	و	رعایــت	آن«	بی	آن	کــه	معلــوم	
کــرده		باشــد	از	اصلــی	ســخن	می	گویــد	یــا	از	روشــی،	گفته	اســت:	»جاحــظ	صریحــاً	
ــا	 ــش	را	ب ــی	خوی ــای	آمادگ ــتعدادها	و	زمینه	ه ــراد	اس ــه	اف ــت	ک ــه	نکرده	اس توصی
آزمایش	هــای	گوناگــون	تشــخیص	دهنــد؛	ولــی	ایــن	مطلــب	را	مــورد	توجــه	قــرار	
ــتعداد	آن	را	 ــه	اس ــد	ک ــد	ش ــق	خواه ــه	ای	موف ــس	در	زمین ــر	ک ــه	ه ــت	ک داده	اس
داشــته	باشــد؛	همچنیــن	هــر	کــس	در	جهــت	علــم	و	فنــی	کــه	بیشــتر	بــه	آن	عالقــه	
ــه	آن	اســت	کــه	 ــن	نکت ــه	ای ــه	نتیجــه	می	رســد.	الزم ــردارد،	ســریع	تر	ب دارد	گام	ب
نظــام	آموزشــی	بــه	ســویی	گام	بــردارد	کــه	اســتعدادها	را	شناســایی	و	شــکوفا	کنــد.	
دانشــجو	نیــز	بایــد	بکوشــد	تــا	رشــته	تحصیلــی	و	شــغل	و	حرفــه	ای	را	کــه	در	آن،	
ــده	 ــان،	48(.	نگارن ــد«	)هم ــف	کن ــتری	دارد	کش ــتعداد	بیش ــری	و	اس ــه	یادگی زمین
ــه	141	 ــه	صفح ــده	را	ب ــب	یاد	ش ــه	48،	مطال ــی	صفح ــت	ارجاع ــرم	در	پانوش محت

جلــد	یــک	الحیــوان	جاحــظ	ارجــاع	داده	اســت.
نقــد:	اوالًً،	آیــا	تاکنــون	کســی	شنیده	اســت	کــه	دانشــمندان	حتــی	در	قــرن21،	
آزمایش	هایــی	را	بــرای	کشــف	اســتعداد	افــراد	پیشــنهاد	کــرده	باشــند؟!	آیــا	مؤلــف	
ــه	 ــد	ک ــام	ده ــوم	کاری	را	انج ــرن	س ــظ	در	ق ــت	جاح ــار	داشته	اس ــرم	انتظ محت
ــرت	 ــم	حض ــن	قس ــاً،	م ــد؟	ثانی ــام	دادن	آن	برنمی	آی ــس	انج ــر	از	پ ــم	بش ــروزه	ه ام
ــت،	 ــخن	نگفته	اس ــی«	س ــام	آموزش ــز	از	»نظ ــظ	هرگ ــه	جاح ــورم	ک ــاس	می	خ عب
چــه	رســد	بــه	این	کــه	بگویــد:	»الزمــه	ایــن	امــر	آن	اســت	کــه	نظــام	آموزشــی	بــه	
ســویی	گام	بــردارد	کــه	اســتعدادها	را	شناســایی	و	شــکوفا	کنــد«؛	ثالثــاً،	اگــر	ســخن	
ــر	ســر	»کشــف	اســتعدادها	و	رعایــت	آن«	اســت،	چــرا	در	پایــان	بنــد	آمده	اســت:	 ب
ــه	در	 ــه	ای	را	ک ــغل	و	حرف ــی	و	ش ــته	تحصیل ــا	رش ــد	ت ــد	بکوش ــز	بای ــجو	نی »دانش
آن،	زمینــه	یادگیــری	و	اســتعداد	بیشــتری	دارد	کشــف	کنــد«؟	آیــا	از	نظــر	مؤلــف	
محتــرم	و	ناگزیــر	جاحــظ	»رشــته	تحصیلــی	و	شــغل	و	حرفــه«	همــان	اســتعدادها	

اســت؟	واهلل	اعلــم.
ــه	روش	 ــا	ب ــظ	تنه ــگاه	جاح ــی	از	ن ــای	تربیت ــرح	روش	ه ــرم	در	ش ــف	محت مؤل

هوش و گوش خود بدین پاداش ده
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ــان	 ــه	بی ــر	ب ــود	کمت ــار	خ ــت:»جاحظ	در	آث ــه	و	گفته	اس ــه	پرداخت ــویق	و	تنبی تش
روش	هــای	تربیتــی	پرداختــه،	ولــی	بــرای	تشــویق	و	تنبیــه،	نفــش	برجســته	ای	در	
ــورد	 ــد	م ــب،	بای ــن	مطال ــرد	در	آموخت ــالش	ف ــده	وی	ت ــه	عقی ــت.	ب ــر	گرفته	اس نظ
ــه	 ــش	و	تنبی ــا	نکوه ــتی	او	ب ــهل	انگاری	و	سس ــرد	و	س ــویق	قرارگی ــی	و	تش قدردان
پاســخ	داده	شــود.	ایــن	روش	تربیتــی	در	رشــد	و	تعالــی	آمــوزش	و	پــرورش	تأثیــر	
ــم	و	 ــه،	تنهــا	در	نظــام	تعلی ــاور	جاحــظ،	نقــش	تشــویق	و	تنبی ــه	ب شــایانی	دارد.	ب
ــا	بدان	جاســت	کــه	هیــچ	سیاســت	 تربیــت	خالصــه	نمی	شــود؛	بلکــه	اهمیــت	آن	ت
و	تدبیــری-	چــه	در	جامعــه	ای	کوچــک	یــا	کشــوری	پهنــاور-	بــدون	ایــن	دو	عنصــر،	
ــه«	 ــویق«	و	»تنبی ــر	مبنای»تش ــش	ب ــام	آفرین ــوالً	نظ ــود،	و	اص ــد	ب ــاز	نخواه کارس
ــران	و	رؤســا	در	تمامــی	کشــورها،	 ــن	رو	تمامــی	حاکمــان،	رهب اســتوار	اســت.	از	ای
بــرای	اداره	کشــور	و	تدبیــر	امــور	آن،	بــه	روش	تشــویق	و	تنبیــه	توســل	می	جوینــد؛	
ــاب	 ــاداش	و	عق ــان	ها	پ ــی	انس ــد	و	تعال ــت	و	رش ــرای	هدای ــد	ب ــه	خداون چنان	ک
قــرار	داده	اســت.	چراکــه	بــدون	آن	هیــچ	گاه	هدایــت	و	تربیتــی	صــورت	نمی	گرفــت،	
ــوم	 ــار	ش ــاد	و	آث ــم	و	فس ــاد	و	ظل ــردن	نمی	نه ــی	گ ــای	اله ــه	فرمان	ه ــس	ب هیچ	ک
ــی	 ــع	آدم ــت،	طب ــه	گذش ــرا	چنان	ک ــت؛	زی ــرا	می	گرف ــان	را	ف ــی،	جه خودخواه
ــر	هــر	 همیشــه	به	ســوی	تنبلــی	و	ارضــای	شــهوات	گام	برمــی	دارد	و	منافعــش	را	ب

ــان،		50-49(. ــد«	)هم ــح	می	ده ــز	ترجی چی
نقـد:	مؤلـف	محتـرم	مدعـی	اسـت	مطالـب	ایـن	بنـد	را	از	صفحـه	82	و	88	جلد	
دوم	کتـاب	الحیـوان	بازگفته	اسـت.	مـن	در	نقـد	این	فراز	از	سـخن	وی،	نخسـت	متن	
دو	صفحـه	یـاد	شـده	را	عینـاً	مـی	آورم	تـا	معلـوم	افتـد	مؤلـف	محتـرم	تـا	چـه	مایـه	
توانسته	اسـت	مطالـب	تربیتـی	ره	یافتـه	در	آثـار	جاحـظ	را	شناسـایی	و	بازگـو	کنـد	و	

تـراز	امانـت	وی	در	ترجمـه	و	سـطح	صحـت	برداشـت	او	از	متن	روشـن	شـود:
»)الغـالم	الشـاعر(	و	قـال	ابـن	داحـة:	نزل	عندنـا	أعرابی	و	معـه	ابنان	لـه	صغیران،	
و	کان	أحدهمـا	مسـتهتراً	باللعـب	بالـکالب،	و	کان	اآلخـر	مسـتهتراً	بالحمـالن،	فقـال	

االعرابـی	لصاحـب	الکلب:
مالی	أراك	مع	الکالب	جنیبة			وأری	أخاک	جنیبة	الحمالن

قال:	فرّد	علیه	الغالم:
لو	ال	الکالب	وهرشها	َمن	دونها				کان	الوقیر	فریسة	الذؤبان

والوقیر:		اسم	للغنم	الکثیرة	السائمة	مع	ما	فیها	من	الحمیر	و	غیر	ذلک.
وقال	الشماخ	بن	ضرار:

فأوردهن	تقریباً	وشدا														شرائع	لم	یکدرها	الوقیر«4
در	صفحــه	88	نیــز	چنیــن	آمده	اســت:	»وقــد	قالــوا:	بعــض	القتــل	إحیــاء	للجمیع.	
و	بعــض	العفــو	إغــراء،	کمــا	أن	بعــض	المنــع	إعطــاء،	و	ال	خیــر	فیمــن	کان	خیــره	

نقد
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دادهاستنیک
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درکارخودامین

نبودهومطالبی
رابهجاحظ

بستهاست

محضــاً،	و	شــر	منــه	مــن	کان	شــره	صرفــاً.	و	لکــن	اخلــط	الوعــد	بالوعیــد،	والبشــر	
بالعبــوس،	واإلعطــاء	بالمنــع،	والحلــم	باإلیقــاع؛	فــإن	النــاس	ال	یهابــون	وال	یصلحــون	
ــم	یوقــع	و	عــرف	 اال	علــی	الثــواب	والعقــاب،	واإلطمــاع	واإلخافــة.	ومــن	أخــاف	و	ل
بذلــک،	کان	کمــن	أطمــع	و	لــم	ینجــز	و	عــرف	بذلــک،	و	مــن	عــرف	بذلــک	دخــل	
علیــه	بحســب	مــا	عــرف	منــه.	فخیــر	الخیــر	مــا	کان	ممزوجــاً،		و	شــر	الشــر	مــا	کان	
صرفــاًً،	و	لــو	کان	النــاس	یصلحــون	علــی	الخیــر	وحــده	لــکان	اهلل	عــز	وجــل	أولــی	
ــع	 ــی	جمی ــة	و	ف ــع	األئم ــوک	و	جمی ــع	المل ــاق	جمی ــی	إطب ــم.	و	ف ــک	الحک بلذل
االقطــار	و	فــی	جمیــع	االعصــار	علــی	اســتعمال	المکــروه	و	المحبــوب،	دلیــل	علــی	
أن	الصــواب	فیــه	دون	غیــره.	و	اذا	کان	النــاس	إنمــا	یصلحــون	علــی	الشــدة	و	اللیــن،	
و	علــی	العفــو	و	االنتقــام	و	علــی	البــذل	و	المنــع،	و	علــی	الخیــر	و	الشــر،	عــاد	ذلــک	
ــاً.	و	إنمــا	الشــأن	فــی	 ــک	المکــروه	محبوب ــک	المنــع	إعطــاء	و	ذل الشــر	خیــراً	و	ذل

العواقــب،	و	فیمــا	یــدوم	وال	ینقطــع	و	فیمــا	هــو	أدوم،	و	مــن	االنقطــاع	أبعــد«.5	
از	مقایسـه	متنـی	کـه	از	الحیـوان	بازگفتـم	بـا	آن	چه	مؤلـف	محترم	دربـاره	روش	
تشـویق	و	تنبیـه	به	جاحظ	اسـناد	داده	اسـت	نیک	برمی	آید	کـه	وی	در	کار	خود	امین	

نبـوده	و	مطالبـی	را	به	جاحظ	بسته	اسـت.
نکتـه	دیگـر	این	کـه	مؤلـف	محتـرم	گفته	اسـت:	»ایـن	روش	در	رشـد	و	تعالـی	
آموزش	و	پرورش	تأثیر	شـایانی	دارد«.	معلوم	نیسـت	مؤلف	محترم	در	پی	بازشـکافت	
روش	هـای	تعلیـم	و	تربیـت	افـراد	اسـت	یـا	شـرح	و	شـکافت	روش	های	رشـد	و	تعالی	

آموزش	و	پـرورش!!!
نگارنــده	در	ادامــه	بــه	اصــول	تشــویق	و	تنبیــه	می	پــردازد.	وی	در	شــرح	اصــل	
ــد	در	موضــع	مناســب	و	شایســته	خــود	 نخســت	گفته	اســت:	»تشــویق	و	تنبیــه	بای
ــاری	کــه	از	شــخص	ســرزده،	 ــا	رفت ــت	کــرد	کــه	آی ــد	دق ــه	شــود.	بای ــه	کار	گرفت ب
ــا	 ــرد	مــورد	تشــویق	ی ــدون	جهــت	ف ــر.	ب ــا	خی ــا	تنبیــه	اســت	ی ــاداش	ی ســزاوار	پ
تنبیــه	قــرار	نگیــرد	و	بــدون	دلیــل	از	او	تشــکر	و	قدردانــی	نشــود	یــا	مــورد	ســرزنش	
ــی	تشــخیص	داده	 ــورد	مناســب	هــر	کــدام	به	خوب ــر	م ــرد.	اگ ــرار	نگی و	نکوهــش	ق
نشــود	و	از	هــر	کــدام	در	جــای	مناســب	خــود	اســتفاده	نگــردد،	تشــویق	و	تنبیــه	
ــای	 ــر	ج ــی	ب ــاری	منف ــه	آث ــد،	بلک ــت	نمی	انجام ــم	و	تربی ــد	تعلی ــه	رش ــا	ب نه	تنه
ــخص	 ــای	ش ــه	از	خط ــت	ک ــه	دور	اس ــی	ب ــزم	و	دوراندیش ــت.	از	ح ــد	گذاش خواه
بــه	هنگامــی	کــه	بایــد	مجــازات	شــود	درگذریــم	و	یــا	زمانــی	کــه	الزم	اســت	فــرد	
مــورد	تشــویق	قــرار	گیــرد،	از	آن	خــودداری	کنیــم.	از	ایــن	رو	جاحــظ	می	گویــد	کــه	
ــان،	50(. ــود«	)هم ــرد	می	ش ــدن	ف ــارت	و	حریص	ش ــث	جس ــا	باع ــاراه	ای	از	عفوه پ

نقـد:	اوالًًً	مؤلـف	محتـرم	ایـن	مطالـب	را	از	جاحـظ	دانسـته	و	بـه	کتـاب		صفحـه	
87	و	88	کتـاب	الحیـوان	ارجـاع	داده	اسـت.	متن	صفحـه	88	را	در	بند	شـماره	هفتم	

هوش و گوش خود بدین پاداش ده
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آوردم،	بـرای	مقایسـه	سـخن	مؤلـف	بـا	آن	چـه	جاحـظ	گفته	اسـت،	به	جاسـت	متـن	
صفحـه	87	را	نیـز	عینـاً	بیـاورم	:	»)سیاسـة	الحـزم(	و	بعـُد	فـأی	رئیـس	کان	خیـره	
محضـاً	عـدم	الهیبـَة،	و	مـن	لـم	یعمـل	بإقامـة	جـزاء		السـیئة	والحسـنة،	و	قتـل	فـی	
موضـع	القتـل،	و	أحیـا	فی	موضع	اإلحیـاء،	وعفا	فی	موضـع	العفو،	و	عاقـب	فی	موضع	
العقوبـة،	و	منـع	سـاعة	المنع،	و	أعطی	سـاعة	اإلعطـاء،	خالف	الرب	فـی	تدبیره،	و	ظن	

أن	رحمتـه	فـوق	رحمـة		ربه«.6
ــه	جاحــظ	بسته	اســت	از	ایــن	دو	 ــف	محتــرم	ب هیچ	یــک	از	مطالبــی	را	کــه	مؤل
متــن	برنمی	آیــد	»آفتــاب	آمــد	دلیــل	آفتــاب«؛	مؤلــف	محتــرم	چگونــه	توانسته	اســت	
چنیــن	کنــد،	بــر	مــن	معلــوم	نشــد.	حتــی	آن	جــا	کــه	مؤلــف	گفته	اســت:	»از	ایــن	رو	
ــرد	 ــص	شــدن	ف ــث	جســارت	و	حری ــا	باع ــاراه	ای	از	عفوه ــه	پ ــد	ک ــظ	می	گوی جاح
ــن	 ــم	مت ــا	در	فه ــت،	ام ــک	اس ــی	نزدی ــن	اندک ــه	مت ــخنش	ب ــه	س ــود«	گرچ می	ش
خطــا	کــرده	و	مطالــب	را	تحریــف	نموده	اســت؛	زیــرا	واژه	اغــراء	)بــه	طمــع	انداختــن،	
تطمیــع	کــردن،	شــیفتن،	اغواکــردن،	وسوســه	کردن،	فریفتــن،	آزمایــش	و	امتحــان	

کــردن(	را	جســارت	کــردن	و	حریــص	شــدن	ترجمــه	کرده	اســت!!
دیگر	مطالب	ناصواب	این	بند	از	سخن	مؤلف	محترم	را	می	گذارم	و	می	گذرم.

نگارنـده	در	ادامـه	دربـاره	آداب	دانش	آمـوزی	گفته	اسـت:	»شـرایط	و	ویژگی	هـای	
متعلـم	از	نظـر	جاحـظ	عبارتند	از:	عشـق	به	یادگیـری.	جاحظ	در	این	باره	می	نویسـد:	
انسـان	تـا	زمانـی	کـه	صـرف	مـال	خـود	را	بـرای	دانـش،	بیـش	از	صرف	مال	دشـمن	
خـود	دوسـت	نداشـته	باشـد،	)چیـزی(	یـاد	نمی	گیرد	و	دانشـی	هـم	بر	هـم	نمی	نهد	

و	)متعلمـان(	نـزد	او	آمـد	و	شـد	نمی	کنند«	)همـان،	52(.
نقـد:		آیـا	به	راسـتی	از	ایـن	سـخن	جاحـظ	چیـزی	دربـاره	عشـق	بـه	یادگیـری	
برداشـتنی	اسـت؟	وی	پـس	از	ایـن	به	»گزینش	رشـته	تحصیلی«	و	»حفـظ	و	نگارش«	
می	پـردازد	و	آن	دو	را	از	دیگـر	شـرایط	و	ویژگی	هـای	متعلـم	می	خوانـد.	امور	سـه	گانه	
یـاد	شـده،	جملگـی	تجویزی	انـد	و	درواقـع	از	آداب	و	وظایـف	دانش	آمـوزی	شـمارده	
می	شـوند،	معلـوم	نیسـت	نگارنده	با	چـه	منطقی	این	امـور	دسـتوری	را	از	ویژگی	های	

متعلم-کـه	امـوری	تکوینی	اند-	دانسته	اسـت.
نگارنـده	در	پی	نوشـت	توضیحـی	صفحـه	54	کتـاب	آورده	اسـت:	جاحـظ	در	مقام	
بیـان	امـوری	کـه	بـر	متعلم	الزم	اسـت	می	نویسـد:	»ثـم	من	أنفـع	أسـبابه	الحفظ	لما	
قـد	حصـل	والتقییـد	لمـا	ورد	واالنتصـار	لـم	یـرد...	و	أن	تعلـم	أن	مـکان	الـدرس	من	
الحفـظ	کمـکان	الحفـظ	من	العلـم«.	و	بـه	التربیع والتدویـر،	ص12،	ارجاع	داده	اسـت.

ــاله	 ــن	رس ــای	ای ــب	در	انته ــون	مطل ــت	چ ــط	اس ــاع	غل ــن	ارج ــد:	اوالًً	ای نق
آمده	اســت	نــه	در	صفحــه	12	آن؛7	ثانیــاً	بــا	مراجعــه	بــه	التربیــع والتدویــر	به	ســادگی	
و	آشــکارا	معلــوم	می	شــود	کــه	ســخن	جاحــظ	بــر	ســر	عوامــل	یــا	اســباب	حصــول	

نقد
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ناگفتهپیداست
کهازمطالعه

ایناثرنمیتوان
بهآرایتربیتی

جاحظپیبرد

علــم	اســت	کــه	در	شــرح	تشــحیذ	ذهــن	بیــان	داشته	اســت	نــه	آداب	دانش	آمــوزی	
ــم«. ــای	متعل ــرایط	و	ویژگی	ه ــت	»ش ــف	گفته	اس ــه	مؤل ــا	چنان	ک ی

سـخن	بعـدی	نگارنـده	دربـاره	کتـاب،		اهمیـت	کتـاب،	کتاب	خـوب	و	بـد،	قواعد	
تألیـف	کتـاب،	تعریـف	ترجمـه	و	دشـواری	آن،	شـرایط	مترجـم،	مسـئولیت	مترجم،	

آمـوزش	زبان	دوم	اسـت.
نقـد:	بی	آن	کـه	بـه	جزئیـات	ایـن	مطالـب	بپـردازم	یـادآور	می	شـوم	کـه	هیچ	یک	
از	ایـن	مفاهیـم	کـه	10	صفحـه	از	کل	21	صفحه	ای	اسـت	کـه	مؤلف	دربـاره	تعلیم	و	

تربیـت	پرداخته	اسـت،	بـه	موضوع	کتـاب	ارتبـاط	ندارد.
جـان	سـخن	آن	کـه:	مـن	نتیجه	گیری	بحـث	را	در	قالب	اشـارتی	به	تنها	شـماری	

دیگـر	از	کاسـتی	های	ایـن	اثر	می	پـردازم:
تربیت	را	تعریف	نکرده	است.

به	مفهوم	آموزش	و	یادگیری	از	نگاه	جاحظ	نپرداخته	است.
امکان	و	ضرورت	تربیت	را	وانکاویده	است.

از	اهداف	تربیتی	نگفته	است.
مراحل	و	محیط	های	تربیت	را	نیاورده	است.

به	حوزه	های	تربیت	نپرداخته	است.
اصول	را	ناقص	آورده	است.

به	اخالق	و	آداب	آموزشی	معلم	اشاره	نکرده	است.
از	روش	ها،	تنها	به	تشویق	و	تنبیه	پرداخته	است.

از	مواد	و	برنامه	آموزشی	نگفته	است.
از	عوامل	انسانی	)معلم،	والدین،	گروه	های	دوستی(	نگفته	است.8	

از	مبانی	هستی	شناختی	یاد	نکرده	است.
هیچ	یک	از	ویژگی	های	کتاب	درسی	را	ندارد.

ناگفته	پیداست	که	از	مطالعه	این	اثر	نمی	توان	به	آرای	تربیتی	جاحظ	پی	برد.
ــی آن	 ــت و مبان ــم و تربی ــلمان در تعلی ــمندان مس ــاب	آرای دانش ــاری،	کت ب
ــاپ	و	 ــد	چ ــری	تجدی ــن	تغیی ــون	بی	کوچک	تری ــا	کن ــال	1377	ت ــد	اول(	از	س )جل
تدریــس	شده	اســت.	اکنــون	شــاید	ســزا	باشــد	پرســیده	شــود	چــه	کســی	مســئول	
ــه	خــورد	دانشــجویان	داده	 ــی	اســت	کــه	در	ایــن	کتــاب	ب مطالــب	نادرســت	فراوان
ــه	پرســش	هایی	از	 شده	اســت	و	اگــر	کســی	از	پــس	حفــظ	کــردن	و	پاســخ	دادن	ب
ــه	 ــی	و	چ ــع	کارشناس ــه	در	مقط ــت	-چ ــتی	ها	برنیامده	اس ــتی	ها	و	کاس ــن	نادرس ای
در	مقطــع	کارشناســی	ارشــد	و	چــه	در	آزمــون	ورودی	کارشناســی	ارشــد	و	دکتــری	

تعلیــم	و	تربیــت-	خــون	عمــر	و	عــزت	او	بــا	کیســت؟

هوش و گوش خود بدین پاداش ده
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