
 

 

  ي مربوط به مفهوم كودكي در ايران باستانها هو انديش ءبررسي سير آرا

  2اكبر رهنما، 1مجيد خاري آراني

  چكيده

مربوط  هايبررسي آراء و انديشه 2حاضر به 1نوشتار

روش مورد  .ميپردازدمفهوم كودكي در ايران باستان  به

استفاده در اين پژوهش، تحليل اسنادي بوده و در اين 

جهت كليه منابع و مراجع موجود و مرتبط با آراء و 

ايران باستان را بيان  كه مفهوم كودك در يهاي انديشه

هاي پژوهشي يافته .استنموده، مورد بررسي قرار گرفته 

در طي قرون و اعصار متمادي سازمان نشان ميدهد 

 فضاهاي ،تعليم و تربيت يكسان نبوده و به فراخور زمان

ليكن در  .اند متفاوت بوده در دورانهاي مختلف،آموزشي 

آتشكده و آموزشگاه  ،اعظم اين مدت، خانواده بخش

درباري به پرورش اطفال و نوجوانان ميپرداختند كه البته 

دانشگاه نيز بدان افزوده شده دبستان و  ،در برخي قرون

گواهي تاريخ، ايرانيان از ديرباز براي خرد و دانش ب .است

كه از آن  يي اند تا آنجاكه در ادعيه قائل بوده زياديارزش 

زمانها بجاي مانده است، از خداوند خواسته شده كه به 

 ،هاي زرتشت در آموزه .نها دانش و بينش عطا فرمايدآ

كوشش و «يكي از راههاي رسيدن به بهشت موعود، 

چرا كه به  ،شده معرفي» كمك به تعليم و تربيت نوع بشر

نيروي دانش، شر و ستم، اين دو آثار جهل، از جهان 

در ايران باستان، تعليم و تربيت انقطاع  .رخت برميبندد

 .نميپذيرد و از كودكي تا پيري زمان آموختن است

است؛ يعني علم و عمل توأم است و آموزش براي زندگي 

در اين  .سراسر زندگي فرد و فعاليتهاي او را دربرميگيرد

نظام تربيتي فرد نه تنها براي كسب علوم، فضايل 

                                                           

  ؛)نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد . 1
 khari322_m@yahoo.com 

 ؛ دانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد. 2

rahnama_akbar43@yahoo.com 

 10/10/97 :تأييدتاريخ          5/8/97 :تاريخ دريافت

بلكه علوم  آموزش ميديداخالقي و اخذ اصول فكري 

هدف از  .مدني و دانش زندگي عملي را نيز فراميگرفت

بود كه كودك را موزش و پرورش در ايران باستان اين آ

او را داراي اخالق و معتقد به خدا و متدين بار بياورند 

به او پيشه و هنر بياموزند و به بهداشت تن  سازند ونيكو 

 ربه هر حال با عنايت به شواهد ب .نمايندمتوجه و مأمور 

ميتوان اذعان داشت كه در  ،باستاندوران جاي مانده از 

: از ندايران باستان عوامل اوليه تعليم و تربيت عبارت

و عقايدي كه  ءآرار، طبيعت و وضع جغرافيايي كشو

آرياييها با خود آورده بودند و زرتشت آنها را پيراسته و 

 ش وبعبارتي نقش دين در روند آموز ؛اصالح كرده بود

برجسته  متعلميندولت و نقش ويژه آن در پرورش دادن 

  .است

  گانكليدواژ

  .ايران باستان، كودك، تعليم و تربيت، مقاصد تربيت

  مقدمه

اين نكته  كهن ايراني هانگاهي به ايران باستان و تمدن

رمايه مدنيت و اداره دارد كه پشتوانه و سميم را مسّل

قوانين هاي ديگر آن از معنويتي اصيل و  مملكت و جنبه

امر تداوم  .ت گرفته بودسنجيده نشئمنظم و مديريتي 

توان از مباني و اصولي دانست كه سطحي و ميتمدن را 

د، اصالت و ويژگيهاي برگزيده داشته باشند نزودگذر نباش

 .ي محكمي بنا نهندهاو بتوانند بناي تمدن را بر ستون

 ،ت اونگرش دين زرتشتي به انسان و هدايت و تربي

در  تعليم و تربيتري گيمهمترين اصل در بنيان و شكل

ايران باستان بوده و از آنجا كه ريشه تمدن در زمينه 

توان ستونهاي اين بنا را مي ،گرددميور ربا تعليم و تربيت
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  .در اصول و معارف دين زرتشتي جستجو كرد

ايران باستان  اعتقاداتدر ارتباط با دين و ايدئولوژي و 

تاريخ ماد به دو دوره  ،رفتميكه عامل بارزي بشمار 

و ديگري از  هفتميكي قبل از قرن  :شودميمتفاوت تقسيم 

هزاره اول قبل از  ةداوري ما دربار .آغاز آن قرن به بعد

از روي متون آشوري و تصاوير و نامهاي خاص  ،ميالد

در اين مورد متون آشوري بسيار محدود است و  .است

و بخصوص از  هدشچند بار از خدايان ماننا و غيره ياد 

  .گفته شده استربودن خدايان مزبور يعني بتها سخن 

چگونگي اعمال روشهاي تربيتي ما را به اهداف 

رساند و اين ميمختلفي كه از تربيت انسان مدنظر بوده 

ي ها هين زرتشت را به انسان و جنباهداف، نگرش آي

به اين نكته نهايت  در .سازدميمختلف وجودي او محقق 

عملكردهاي آموزشي در چه ابعادي  ميشود كهرهنمون 

بايد پياده شود و كدام ويژگيهاي انسان را بايد مد نظر 

  .داشته باشد

دين و دولت دو پايه اساسي براي تعيين اصول  از اينرو

توجهي كه  .و خط مشي و روشهاي تعليم و تربيت هستند

تمام  نموده است،دين زرتشتي به امر آموزش و پرورش 

در  ،زندگي را از لحظه قبل از تولد تا زمان مرگجزئيات 

جهت باروري انديشه معنويت و اخالق در نظر دارد و 

سرشت ذاتي و اكتسابي و  شكوفايياهميتي كه خانواده در 

استعدادهاي افراد دارد و مقامي كه براي زنان تعيين شده 

تا در قبال آن وظايف خود را انجام دهند و بسي مسائل 

  .گنجدميين راستا در ا ،ديگر

 دانش و ملكاتاز اهميت نقشي كه آموزگاران در ايجاد 

تقدس اين حرفه و وظيفه الهي را  ميتوان افراد دارند

 تعليم و تربيتاندركاران  اران و دستزو اينكه كارگ يافتدر

هر كس  و باشند دچه كساني و داراي چه خصوصياتي باي

گذراندن مراحلي  اندارد بلكه بشايستگي احراز اين مقام را 

  .ل شودميتواند به اين مقام نائو داشتن ويژگيهايي خاص 

اداره مملكت  راستايدر  هاديگر اينكه اهدافي كه دولت

يا  ،ي قومي و ملي در نظر داشته و دارندهايا حفظ ويژگي

يدات يأكننده مملكت از جهت ت نسبت به اداره خاصتوجه 

تواند عواملي باشد كه مي ،الهي براي اجراي مقاصد تمدني

را و تربيت ويژگيهاي اصولي تعيين خط مشي تعليم 

  .محقق سازد

 است نوشتار حاضر با هدف پاسخگويي به اين پرسش

شده و ميان باستاني ايران چگونه تعريف ركه كودك در دو

تدريس و مواد درسي در  همقاصد تربيتي، آموزگاران و نحو

در تا كودك را  ميكوشدو  ؟اين دوران چگونه بوده است

  .ران باستان مورد بررسي قرار دهدتربيتي در دو ابعاد

  پيشينه پژوهش

 تحقيق حاضري داخلي در راستاي هابرخي از پژوهش

با عنوان  )1395( پژوهش ميري و جاللي: عبارتند از

ي كودك و كودكي در متون پهلوي و هنر ايران ها هجلو«

توان ميحضور كودكان را  بيانگر اينست كه كه »ساساني

در قالب سه گروه كودكان خاندان سلطنتي، كودكان 

 و شهروندان عادي جامعه و كودكان اساطيري بررسي كرد

بر مباني تعليم و  اغلبآنچه در متون پهلوي آمده است 

و واعظ  اجاق. كيد داردأتربيت و آموزش كودكان ت

تربيت  تعليم و«در پژوهشي با عنوان ) 1392( شهرستاني

 ها زمان ماد به وجود خط و كتابت از »در ايران باستان

 اندر زمان هخامنشي د كهنند و بيان ميدارناشاره ميك

دانشكده آموزش عالي براي آموختن علوم نظري و عملي 

) 1395(منش داديه و آزسجا .سيس شده استأدر ايران ت

زيرساخت مفهومي دوران كودكي «يي با عنوان  در مقاله

» كودكي پردازي اسالمي از سوي مفهومب تطور تاريخدر 

كودكي در چهار مقطع دوره ه سير تاريخي تكوين مسئل

 در هم نه آنـ  باستان، قرون ميانه، رنسانس و معاصر را

دوران و د ندهميمورد بررسي قرار  ـ غربدر ايران بلكه 

از آنجا كه  .دندانميكودكي را وابسته به مفهوم بزرگسالي 

آن  ،م كودكيمفهو هبارو پژوهشي جامع دركنون تحقيق تا

در تحقيق  ،هم در دوران باستان ايران صورت نگرفته است

 ي پنجگانهها هابتدا به بررسي مقاصد تربيتي در دور حاضر

ماد، هخامنشي، سلوكيان ، اشكانيان و (ايران باستان 

از نظر و سپس مراحل آموزش پرداخته شده ) ساسانيان
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قرار بررسي  مورد آموزش ه، آموزگاران و نحوگاهآموزش

  .گرفته است

  روش تحقيق 

 كهاز روش اسنادي استفاده شده  نوشتار حاضردر 

مبتني بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد  يپژوهش

 :1382مجدفر، ( آرشيوها يا آمار رسمي است همچون

در اين روش منابع اصلي مورد استفاده، كتب و  .)276

هاي گذشته  ومي است كه از دورهمدارك منثور و منظ

هاي از اساليد، فيلم و ساير تكنولوژيبتازگي جاي مانده و ب

 .شودمي در اين راستا بهره گرفتهنيز  ضبط وقايع تاريخي

گيرند وهش اسنادي مورد استفاده قرار مياسنادي كه در پژ

كه توسط  هستندامل اطالعات و نتايجي عمدتاً ش

گران قبلي در حوزه مورد بحث فراهم نويسندگان و پژوهش

شامل  نيز پژوهش ابزار ).726: 1378 گيدنز،( ندا گرديده

 هدف راستاي در نيز ها هداد و است برداري فيش هاي برگه

 آوري، كيفي، جمع تحليل شيوة از استفاده با پژوهش

 .است شده تحليل و بندي طبقه

  االت پژوهشؤس

 ؟ چگونه بوده استباستان  ايران دوره تربيت كودك در .1

در تربيت  و نهادهاي آموزشي نقش آموزگاران .2

 كودكان در اين دوران چه بوده است؟

  ي پژوهشها هيافت

 تقسيم شده باسعي  تحقيق االتؤگويي به سبراي پاسخ

 .ق 550ـ م .آغاز قرن هشتم ق( هامادايران باستان به پنج دوره 

  م .ق330( سلوكيان، )م .ق 330 ـ.م .ق559( هخامنشيان، ).م

 ساسانيانو  ).م 224 ـ  م .ق256( اشكانيان ،)م .ق 129 ـ

در كودكي  دوران تربيتي مربوط به ءآرا ،).م 652ـ م224(

  .گيردمورد كنكاش قرار هركدام

  تاريخ تربيت مادها

كه  تقسيم است قابل به دو دوره هاتاريخ تربيت ماد

  :نقطه عطف در زمينه تربيت براي آنها بشمار ميرود

 از ابتدا تا هنگام تبعيد دياآكو  .1

 دست كوروشب شاهي خشثريته تا انقراض مادهاپاداز  .2

 تربيتي مادها كانون 

آرياييها و  ،يان دوره ادغام مهاجران و بومياندر پا

 و گرفتشكل   جامعه ،بوميان با هم آميختگي پيدا كردند

كم داراي هويت  نهادهاي جامعه منسجم شدند و كم

را  يهويت داشتن در جامعه كار هدفمند .گرديدند

آموزشگاهها پديد  ،پس از انسجام كلي جامعه .طلبيدمي

اما وضعيت  ،آمدند و آموزگاران به انتقال فرهنگ پرداختند 

تكميل، ( آموزشگاهها و آموزگاران در اين دوره مبهم است

1382: 34(.   

پدر  ،اولين واحد تشكيالت اجتماعي بعنوان خانوادهدر 

بزرگتر خانواده،  ،پدر .و مادر اولين آموزگار فرزندان هستند

صاحب اقتدار، معلم ديني اطفال، اجراكننده مراسم 

مراقبت آتشگاه  .مذهبي و سرمشق افراد خانواده بوده است

هرودوت، (ان نيز پيوسته با او بوده كه خاموش نشود خاند

 وعنوان كدبانو نقش خود را داشته ب نيز مادر .)75 :1385

اين نقش را ساير زنان خانه انجام  اودر صورت فقدان 

مادران در انتقال فرهنگ گذشته و بارور كردن  .دادندمي

فرزندان براي آينده مسئوليت زيادي داشتند و در غيبت 

بر عهده اين مهم را ) خاله/ عمه(ديگر زنان خانه  ،آنان

  .)37 :1382 تكميل،(گرفتند مي

سواري، تيراندازي و قيقاج زدن را  مادها از كودكي اسب

را  يتربيت چنين ثيرأنتيجه و ت .آموختند ميبه فرزندانشان 

كه قدرت آشور را در هم شكستند  مشاهده كرد آنجاميتوان 

را به  انزني آنمهارت آنها در شمشير .)123 :1350بيژني، (

   .انداز معروف كرده بود مادهاي وحشت

براي ايرانيان بخصوص آنهايي كه تحت تعليمات 

و توجه به او از  ،هكودك يعني روشني خان ،زرتشت بودند

 .ماندميسالگي نزد مادر  هفتو تا  بطن مادر شروع ميشد

 هفتبردند و تا ميسالگي نزد پدر ن پنجكودكان را تا سن 

هر سال زادروزش  .سالگي از هر نوع مجازات معاف بودند
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 هفتاز  .نشاندندميگرفتند و برايش درختي ميرا جشن 

د در تعليم او يرسمي اندك تميز عقلي فرا سالگي كه اندك

ند و به فراگرفتن درسهاي مختلف وادارش يدكوشمي

  .)47: 1350حكمت، (ند ردكمي

 آموختند؟ چه مي ماد كودكان

ي خاصي را هااعم از پسر يا دختر، آموزشكودكان 

بنيان اصلي آموزشها، ديني بود و سپس  .گرفتندميفرا

كودكان تا  .گرديدمياصول اوليه آموزشهاي همگاني ارائه 

 اوستادبستاني بايد قطعاتي از  سال در آموزش پيش هفت

بخصوص گاتها و گاهان را كه اصيل  ـ كردندميرا حفظ 

آمد رفت و آمدند و راه  از عهده نظافت خود برمي ـ و بودند

 هفتاز  .)37: 1382تكميل، (يافتند  به آموزشگاه را مي

سالگي به بعد امكان پرورش بدن و تربيت شخصيت آغاز 

از اين به  .يافت ميسالگي ادامه  پانزده ـ شانزدهشد و تا مي

و شغل  حرفهسالگي جوان بايد براي  بيست و چهاربعد تا 

كودكان خود را براي  ها هبنابرين خانواد .شدميساخته 

و  يآموزشهاي بيشتر و تخصصيتر سياسي، نظامي، ورزش

  .كردندميي مختلف آماده ها هحرف

   ي مادو آموزشگاهها آموزگاران

ي مختلف و پدر و مادر اولين ها هو استادان حرف هامغ

آموزگاران كودك بودند و در آغاز آموزشهاي ديني را 

هاي ديني را به همه  هآموز هامغ« .كردندميشروع 

 .درون مراكز ديني بود ،مكان آموزشگاهها .»آموختند مي

 ،شدميمراكز ديني نخست براي آموزش ديني استفاده «

مرفه و همچنين ي ها هزادگان و كودكان خانواد ولي بزرگ

آموزشگاهها درس  برخي گروههاي ميانه نيز در اين

  .»آموختند مي

به احتمال « :است آمده ايران تاريخ مدارسدر كتاب 

ن در مراكز آزياد آموزش در انحصار مغان بود و محل 

يي در حوالي مراكز اداري و حكومتي هاديني و گاه محل

ه بوده جاي داشت اما اين آموزش در حد تيره و عشير

  .)12 :1364، هزاد سلطان(» است

 مادها آموزش ديني

نور با تاريكي و خير با  مبناي تقابل بردين زرتشت 

در  .مذهبي ايرانيان است در تاريخنقطه عطفي  ،بدي

، اهريمني اهورايي و گريه و اندوه ،شادي ،زرتشتتعليمات 

نهاده كرداري ارج  و به راستگويي و درست دانسته شده

به  دزدي و تجاوز به حقوق مردم و آنچه مردم را ؛ميشود

آموزش  در دين زرتشت .مورد نكوهش استتباهي بكشاند 

و به كودكان فرمانبرداي ا بايد با پرورش جان پيوند داد ر

 آموخت؛ چنانكهاري از نيك روشان را زاز والدين و سپاسگ

آموختن بهترين عبادت و خرد بهترين  دانش« :گويدمي

  .)135: 1350بيژني، ( »ثروت است

طبقه روحانيون  ،دوران باستان در جامعه طبقاتي

رهبري و قانونگذاري را بر  بودند و عمالً قدرتمندبسيار 

در اين جامعه سنتي كه روحاني بزرگ، « .عهده داشتند

رسم بر اين بود كه  ،كردميسفيدان را رهبري  مجمع ريش

 ،بويس( »افراد قوانين پذيرفته شده را گردن نهند ههم

 ها هاعتقادات ديني چنين مردمي به اهور .)14 /3: 1375

(Ahura) ها هو دئو (Daiwa) بوده است.  

 ماد آموزشي هاي برنامه

 يكسانيهم دختران و هم پسران از آموزشهاي 

كه به سن ازدواج  دختران هنگامي .برخوردار بودند

كار، رزم يا ش هكردند و پسران بميرسيدند ازدواج مي

آموزش  در اين راستابايد  و آوردند و پيشه روي مي صنعت

 پرداختندمينزد استادان به شاگردي  از اينرو و ديدندمي

  .)384 :همان(

تربيت و آموزش نورستگان در هنرها و صنايع  ةوسيل

در مداركي  و بيگمان شاگردي نزد استادان بوده است

ي ويژه براي تربيت هنرها و هاهوجود آموزشگا مورد

  .ي مختلف در دست نيستها هحرف

يي از  وران مادها آموزش ديني بخش عمدهدر د

ي ها هاما توجه به پيش .گرفتميآموزش كودكان را دربر

مختلف نيز باعث پيشرفت در صنايع و هنرهاي مورد نياز 

اقشار جامعه را  هش ديني همآموز .زمان شده بود آن
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توان ي مختلف بر اساس ها هگرفت و آموزش پيشميدربر

شاگردي كردن فرزندان نزد پدران  .طبقه و نياز جامعه بود

 بوده است ها هپيش دادن يا استادان فن، بنيان آموزش

  .)132 :1350بيژني، (

  )1(مقاصد تربيتي هخامنشيان

ي ي اينكه سرزمين گسترده هخامنشيان با وجود

گرفتند تا ميسياست خاصي را در پيش  دداشتند باي

اين سرزمين گسترده  .موفق باشندكشور  هدر اداربتوانند 

وران و سلحشوران زبردست و باهوش بود و امحتاج جنگ

تا منافع  مسائل مالي نياز به كساني داشت براي

از  سرزميناسر پراتوري را در نظر گرفته و در سرام

آوري ماليات گرفته تا ارتباط با ملل گوناگون را زير  جمع

به قضات عادل و نيز از نظر قضايي  .نظر داشته باشند

 سرزمينها هبراي رسيدگي به امور هم .داشت نياز كاردان

و ديگر  هاسيسات، پلأراههاي متعدد، ت نيازمند

در نتيجه بايد سيستم تربيتي  .بودبنايي ساختارهاي زير

منظمي را براي پرورش كودكان و نوجوانان در نظر 

را  افرادي خبرهري وگرفتند تا هم براي آينده امپراتمي

يي بار آورد  ش را بگونهپرورش دهند و هم عوامل تربيتي

  .)170 :همان(باشند  گذارثيرأهمسايگان تبر  كه

  در دوره هخامنشيان يمراحل تربيت

سالگي  هفتمراحل تربيت كودكان در اين دوره از 

اولين  .سالگي ادامه داشت بيست و چهارد و تا شميشروع 

خانه و خانواده يعني مادر بود كه  عهدهتربيت ب همرحل

 .ميشدي مذهبي و آداب اوليه زندگي هاشامل آموختني

و تا بلوغ ادامه  شده سالگي شروع هفتمرحله دوم از 

كه در اين مرحله آموزشها متوجه پرورش شخصيت  شتدا

تربيت بدني و ورزشهاي  ،عالوه بر آن .بود كودكو عقل 

در زمره آموزشها قرار  نيز) سواري و تيراندازي(گوناگون 

سالگي  بيست و چهارا ت شانزدهسومين مرحله از  .داشت

بود كه شامل فراگيري تعليمات خاص در امور كشورداري، 

تيراندازي، شكار، ساختن ادوات مختلف، درختكاري، 

  .بود ...كشت و كار و 

كه تحت تعليم قرار  را كساني هاين مراحل هم

 ،حتي براي فرزندان نجبا، بزرگان و شاهزادگان ،گرفتندمي

تنها آموزش  نه پسران داريوش دوم ظاهراً .دربرميگرفت

ان را نيز فلسفه مغ وختند بلكهآم نظامي و سپاهيگري مي

دو شاهزاده نه تنها اين بدان معناست كه اين  ؛آموختند مي

يني آموزش ديده بودند بلكه بخش در موضوعات آي

ين برگزاري خاطر سپرده و با آيرا ب اوستااز  يي مالحظه قابل

  .)297 /3: 1375، بويس(مراسم آشنا بودند  برخي

  آموختند؟ چه مي هخامنشي كودكان

نقش مهم را  ،تربيت كودكان مختلف در مراحل 

سپس آموزشهاي رزمي،  .برعهده داشتآموزشهاي مذهبي 

سواري و حتي تحمل سرما و گرما و آماده  شكار، اسب

كردن جوانان براي رزم مد نظر بود و سرانجام خواندن و 

گزنفنون  .شدميآموختن كردارهاي قهرماني فرا گرفته 

روند و وقت خود را صرف ميپسرها به مدرسه « :گويدمي

گويند كه با ميكنند و ميياد گرفتن فضيلت عدالت و تقوي 

   .»اند آمدهاين هدف به مدرسه 

در برنامه درسي آنها  نيزاينكه هنر نوشتن  او دربارة

  :داردميبوده است اظهار 

هنر نوشتن نقشي در تربيت فرزندان نجباي ايراني نداشته 

ري، كف نفس و رعايت اعتدال را خوددا ،جوانان .است

با  و آموختند همراه قناعت در خوردن و آشاميدن ميب

شدند و چون زرتشتياني ميافزارها آشنا  كاربرد جنگ

شد كه براي ورزيدگي ميمن ملكه ذهني ايشان ؤم

 بركشي و كار كردن  جسماني و آمادگي بدني و زحمت

  .)315 /3 :1375 ،بويس( روي زمين احترام قائل باشند

آموزشي، ورزشي و  يها هقسمتي از برنام واقعدر 

براي  چرا كه ؛نظامي و بخشي مذهبي و اخالقي بوده است

 .به تمامي اين مهارتها نياز است اداره يك امپراتوري بزرگ

در برنامه درسي عالوه بر سدره بستن و حفظ قطعاتي از 

، خواندن و نوشتن و حساب كردن )تعليمات ديني( اوستا

رسد در مينظر ب .اد آموزشي قرار داشته استفم در شمار
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مواد  .اهميت رياضيات بيشتر بوده است ،ميان دروس

، كشاورزي و )شناخت طبيعت(االشياء  گانه علم سه

بطور نظري ) تصرف در طبيعت و پرورش آن( درختكاري

 ،يپس از پايان تحصيالت ابتداي .شدميو عملي تعليم داده 

توانست مي ،شاگرد در صورت تمايل و دارا بودن استعداد

   .تري را فرا بگيردآموزشهاي تخصصي

دختران مانند پسران در دوره اول همسان آموزش 

كردند و كمتر به مياما پس از آن ازدواج  ،ديدندمي

آنان قسمت اول و آخر روز  .پرداختندميتحصيالت باالتر 

بنياد آموزش بر  .دانستندمي ، مناسبرا براي تحصيل

ي چوبي و ذغالي ها هحافظه بوده و براي تمرين از لوح

 نوشتندميرا بر پوست گاو  اوستاليكن  .كردندمياستفاده 

كردند و از شاگردان نيز ميموبدان آن را حفظ  و

از حفظ بيان كنند و اگر اوستا را هم خواستند تا آنها مي

گرفت پاي تنبيه ميسرپيچي از دستور آموزگاران صورت 

در ( آمد اما تا حد امكان اين تنبيه بدني نبود ميان ميب

گزنفون  بلكه )ملحوظ ميداشتند تنبيه منافع اجتماعي را

در عالم كودكانه آنها نيز مانند جهان سالمندان،  :گويدمي

شود اما هر موردي رسيدگي ميشكايت و تهمت ديده 

 .گرددميشود و هرگاه متهم خطاكار باشد مجازات مي

شود، ميآنچه در نظام تعليم و تربيت اين دوره مشاهده 

الم و صحيحي پرورش راستي و نيكي است تا جامعه س

  .)41 :1382تكميل، ( داشته باشند

  هخامنشي آموزگاران

» آذربد«يا  )AethraPaiti(» ايثراپاييتي«آموزگار با نام 

دليل در اين دوره ب .ناميده ميشد )بمعناي دانشمند(

آموزگاران  ،يي كه در جامعه پديد آمده بودهادگرگوني

جديد نيز مسئوليت آموزش و پرورش كودكان را بر عهده 

دهندگان  يعني پرورش ،آنان پس از پدر و مادر .داشتند

آموزگاران در گذشته  .داري احترام بودند ،اوليه كودك

اما اين آموزگاران جديد نيز در كنار  ،مغان بودندهمان 

مان مغان كه ه آموزگاران ديني .آنها در جامعه رشد كردند

يا ) Athravan(، آتروان »هيربدان«، »پوريوتكيشان« بودند

ناميده ميشدند و زرتشت ) Andarzpatan(» اندرزپتان«

آموزگاران  .بعنوان آموزگار انديشه راستي شناخته ميشد

دور از هواهاي ب ،كردار خوش ،بايد از ميان مرداني سالمند

پاكيزه و داراي قدرت پرورشي انتخاب  ،صبور ،قانع ،مادي

  .)40 :همان(شدند مي

آموزان ضمن حفظ حرمت آموزگار از حضور و  دانش

 استاد و شاگرد نسبت به و بردندميراهنماييهاي او بهره 

ند و مراقبت استاد نسبت به هم بسيار صميمي بود

 .پدرانه بود ،محصل

آموزگاران پيش از تدريس موظف به مطالعه دروس و 

در حقيقت شرط  .كردندميتدريس  دمتوني بودند كه باي

كوتاهي در اين امر  و جويي آنها بود دانش ،تبحر آموزگاران

كسي را معلم  ،اي زرتشت مقدس« ؛شدميگناه محسوب 

روحاني بخوان كه تمام شب مطالعه كند و از خردمندان 

حكمت، ( »اموزد تا از تشويش خاطر فارغ شوددرس بي

اين راهنمايان زندگي احترام به خانواده،  .)104 :1350

 .آموختند را به شاگردان مي ديگرانكشور و همكاري با 

آنان با نقل روايتهاي اخالقي و شرح حال بزرگان و 

و  يهنيكودكان را با ارزشهاي م ،داستانهاي ملي و ميهني

  .پرورش ميدادندعالي 

  ي هخامنشيآموزشگاهها

ترش يافت و دوره هخامنشيان آموزشگاهها گس در

آموزشگاهها در اختيار طبقه  ،تا پيش از اين .تر شدميعمو

اما گسترش  ،ممتاز و برخي افراد گروههاي ميانه بود

مدارس باعث شد عده بيشتري از تعليمات عمومي بهره 

فقط درون مراكز ديني  آموزشگاهها مانند گذشته .بگيرند

آموزشگاهها و آنها  .ل خاصي داشتندبلكه مح واقع نبود

محلهاي كسب دانش را دور از اماكن عمومي پر سرو صدا 

بنا كردند كه اغلب در نزديكي يا همسايگي پرستشگاهها 

نيز كه به آموزش كودكان  ههاي از آموزشگاي دسته .بود

رسم بر اين  .شدميسيس أدرون قصر ت ،اختصاص داشت

بخانه شاه يعني بود كه تمام پسران نجبا و اشراف در در

 ها هاين مدرس .)314 /3: 1375، بويس( دربار تربيت شوند
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رسم و رسوم و  ندكه خاص گروههاي باالي جامعه بود

خيزي نوجوانان و ند و سحربرنامه مخصوص به خود داشت

ا بود اصول اوليه اداره اين آموزشگاهه ونظم و اعتدال جز

دور از رفت و آمد ، بكه در محل كاخ پادشاه يا ارگ دولتي

بود تا نظم و برازندگي محيط  ،فروشان و فرياد خرده

   .م نريزده طبقات تربيت شده را به

اين ارگ كه مركز بناهاي دولتي  :ميگويدگزنفون 

يك قسمت آن براي  ؛شودمياست به چهار حوزه تقسيم 

كودكان است، ديگري براي نوجوانان، سومي براي 

ارشدها و آخري خاص افرادي است كه زمان خدمت 

بايد  ها ههمه دست ،مطابق قانون .نظامي آنها گذشته است

بخصوص حضور يابند؛  يمكانهادر مواقع معين در 

طلوع آفتاب در محل مقرر  بمحضكودكان و نونهاالن 

توانند هر وقت كه ميبر قاعده  شدان بناحاضر شوند، ار

دلخواه آنهاست به آنجا بروند مگر در روزهاي خاص كه 

بر عهده  ،بعالوه .حاضر شوند بايد مانند ديگران حتماً

بانگاه در اطراف بناهاي دولتي جوانان است كه ش

در رأس  .بخوابند ،حاليكه اسلحه خويش را آماده دارنددر

اند كه بدان  رئيس گذاشته دوازدههر يك از چهار دسته 

 .طايفه دارد دوازدهجهت است كه سرزمين پارس 

سرپرستان كودكان از بين افراد ارشد و صالح انتخاب 

وجه نيكو تربيت و تهذيب اخالق فرزندان ب شوند تامي

ميان سالمندان  جوانان را از ةرئيس دست .مين شودأت

مندان و خود سال ةگزينند و دربارميهمين منظور برب

سران ايشان نيز افرادي به اين اميد و انتظار منتخب 

شوند كه آنها را در اجراي تكاليف مقرر خويش و مي

ارشدها هم  ،بعالوه .اجراي اوامر پادشاه نيك آماده سازند

ر بكه اين است  انرئيس خاص خود را دارند كه كارش

تمام تكاليف ايشان نظارت نمايند  اجرا شدن تام و

  .)39: 1382 تكميل،(

  در دوره هخامنشيآموزش ديني 

 و شدميآموزش ديني طفل توسط پدر و مادر آغاز 

تربيت  اين .گذاشتندميسپس او را به سرپرستي موبدي وا

آداب  ،هاخواندن يشت ،هاديني عبارت بود از تعليم نيايش

سالگي  پانزدهسپس در  .طهارت و مسائلي از اين قبيل

در اين سن نوجوان عضو  .آموخت آداب سدره بستن را مي

گرديد و مشمول انجام تمام وظايف ديني و ميكامل جامعه 

يعني بايد هر روز وظايف ديني خود را (شد مياجتماعي 

 سهسالگي بايد  پانزدهپس از  .)دادميبطور كامل انجام 

يك نفر هيربد كه دائم راهنماي  ،نخست :گزيدميراهنما بر

ان يا ايزدان تا در هنگام او باشد، دوم يكي از فرشتگ

بايد در ميان مردم  سختي از او كمك بطلبد، سوم آنكه

 تشورمگزيد تا در مواقع سختي با او ميي بردوست داناي

  .)54 :1350بيژني، ( كند

  ثيرگذار و همأهخامنشيان از لحاظ ديني هم ت

تمامي آنچه بعنوان امور ديني به مردم  .ثيرپذير بودندأت

آموزش  همراه با .را مغها آموزش ميدادند شدميآموخته 

انجام  هامغ ديني را نيز تمامي اعمال ،شريعت همگاني

انجام  هادر حضور و همراهي مغ هاقرباني ند؛ چنانكهميداد

به  .بودند نيز ايشان خوابگذار و آموزگار كودكان شد ومي

در تمام امور ديني مغان سمت پيشوايي داشته و  ،هر حال

آموزش ديني همگانيترين  .بسيار مورد احترام بودند

   .اقشار جامعه بود هآموزش براي هم

 جوانان تربيت بدنيهخامنشيان و 

رانيها به فرزندان خود اي: گويدمي بارهدر ايندوت وهر

 .سواري، تيراندازي و راستگويي اسب ؛آموزند سه چيز مي

جوانان ايراني براي سالمت روح و جسم خود ورزش 

ورزش جزئي از برنامه درسي روزانه  در ضمنكردند و مي

سواري، چوگان و  شنا، اسب همانندورزشهايي  .آنها بود

اندازي هم جنبه سالمتي داشت و هم بمنظور تربيت  ژوبين

كه قرار بود در ميدان  شدميجسمي سربازاني استفاده 

جنگ با دشمن بجنگند، شكار كنند و روح قهرماني را در 

تعليم و تربيت بدني نزد آنها بطور  .خود پرورش دهند

محسوس شالوده تربيت سپاهي و سلحشوري بود و اين 

  .)217 :همان( بشمار ميرفتامري مهم 
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  در دوره هخامنشيآموزش زنان 

كه در اهميت مسئوليتي  دليلدر دوره هخامنشي زن ب

مورد توجه  ،و پرورش فرزندان بر عهده داشت بدنيا آوردن

ملكه داراي حشمت و احترام بود و  ،در دربار پادشاهان .بود

رواج شدت اردن به زن و مادر بذنيز احترام گدر ميان مردم 

داري و پرورش فرزندان نقش اصلي را  زنان در خانه .داشت

همپاي مردان در كشتزار كار  ،عالوه بر اين و داشتند

كارهاي دستي، بافندگي و ريسندگي و  در ضمنكردند و مي

بقات ممتاز در ورزشهاي زنان ط .نيز انجام ميدادندرا  ...

شار مردم اق هآنان مانند هم .بدني هم شركت داشتند

ي را كه مادر ي هر حرفه .ميگرفتندآموزش مذهبي را نيز فرا

ساختن سفال كه  انندكرد؛ مميبلد بود به دخترش منتقل 

يي  زنان حرفه ،يي در هر خانه .در تخصص زنان خانواده بود

با ساختن و ) مانند ريسندگي و بافندگي(گرفتند ميويژه فرا

ي و كار كردن با آن و انواع دستگاههاي كوچك و ابتداي

مانند آشپزي و (دوكها درحد نيازمنديهاي همان خانه 

در خانه دختران در كنار  .كردندميانجام وظيفه ) روبي خانه

مرور كردند و بميكارهاي كوچك آغاز  انجام مادران خود از

را فرا  كارپيش از رسيدن به سن ازدواج تمام مراحل 

دختران خانواده را  هگرفتند و اين بطور طبيعي هممي

بر  آموختن تمامي اين هنرها و ظرايف بنا .گرفتميدربر

  .)129: 1382تكميل، ( سنت و اصل شاگردي بود

  آموزش و پرورش در دوره اسكندر

تغييرات اساسي در نظام آموزش و پرورش اين دوره 

مانند دوره هخامنشيان هشود و نظام آموزشي ميمشاهده ن

يونانيان بسيار تالش كردند تا فرهنگ يوناني را  .بوده است

 .د، اما در عمل اينگونه نشبه جامعه ايراني تحميل كنند

گسيختگي فرهنگي   هم هرچند تالش يونانيان در از

جامعه ايران و تحميل فرهنگ يوناني بر بخشهايي از 

ثير كرد اما يادگارهايي از آموزش و منزلت أجامعه ت

و به دوره  آموزگاران از آن روزگاران باقي مانده است

دوره  .)47 :همان(اشكانيان و پس از آن انتقال يافت 

   .آيد ايران بشمار مي )2(»دوره فترت«اسكندر و سلوكيان 

در مقوله زبان بايد اظهار داشت كه زبان يوناني در ميان 

جاي گذاشت، بسياري از شاهان و رب آثارافراد مرفه جامعه 

 اما كل جامعه ،گفتندمياميران ايراني به زبان يوناني سخن 

نهادهاي علمي و  .دنه داشتافرهنگ ايراني را نگ همواره

آسيب فراوان ديدند و از  ها هآموزشي، پرستشگاهها و آتشكد

جوشش  ،بطن جامعهاما در  .تدريس و تعليم جلوگيري شد

ي را نظم داد كه درنهايت استقالل تاريخي ي فرهنگي برخاسته

  .)152 :همان(ايران را هدف قرار داده بود 

  مقاصد تربيتي سلوكيان

اسكندر بود كه آنها نيز  روش سلوكيان ادامه روش

همانطور كه  اما ،داشتند در پيش روش هخامنشيان را

خوار  سلوكيان ميراث .اين دوران فترت بود گفته شد

دند كه از شرق كرميبر سرزميني حكومت  و اسكندر بودند

 .شدميداشت و ملل مختلفي را شامل تا غرب گستردگي 

هاي نظامي، اداره اين كشور احتياج به جنگاوران، پادگان

براي رسيدگي  .موران مالياتي ماهر و قضات وارد داشتأم

اين سرزمين راهها ساخته شد و ارتباطات تا چين  امور به

ـ  هجوم فرهنگ يوناني تحتاين سرزمين  .پيش رفت

در نتيجه براي  و هلني توانست فرهنگ خود را حفظ كند

كه  ميشدتربيت و پرورش فرزندان بايد روشهايي اتخاذ 

ماند تا در اين آتش زير خاكستر همچنان روشن ب

  .بخش باشد دهنده و روشني ي بعدي بتواند گرماها هدور

  انوضعيت آموزش و پرورش در دوران سلوكي

شكوفايي فرهنگ  ،با سلطه مقدونيان بر ايران

 گذشته ايران از ميان رفت و آموزش و پرورش دچار

و  ها هبسياري از آتشكد ؛توقف گشت و سكون

از تعاليم موبدان و هيربدان  و دشدنآموزشگاهها ويران 

شاهان سلوكي  .)47: 1382تكميل، ( جلوگيري شد

سعي در ويران كردن رسوم تربيتي و آداب اجتماعي و 

كوششهاي ايشان در بخشهايي از  و سنن ايرانيان كردند

اما يادگارهايي از آموزش و  ،ثر افتادؤجامعه نيز م

آن روزگار باقي ماند و به دوره منزلت آموزگاران 
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توان گفت از اين مي .اشكانيان و پس از آن انتقال يافت

زمان تا زمان ساسانيان وضع مدارس و آموزشگاهها 

در اين  البته ؛هخامنشيان بوددوران همچون  كمابيش

روند سعي و تالش مردم و آموزگاران براي حفظ و 

با سلطه مقدونيان  .توجه است قابلاين سنن  ياحيا

بازار آموزش و پرورش در مقايسه با گذشته از رونق 

ولي ايرانيان با وجود فشار و تسلط بيگانگان از آن  ،افتاد

ن بزرگترين حافظ فرهنگ و اچشم نپوشيدند و معلم

   .)373 :1350حكمت، ( معنويات ما در اين دوره بودند

  در عهد سلوكيان تربيت ديني

ي يوناني هاينآي و ي از اديان مختلفي آميزه سلوكياندين 

يونانيان با سلطه بر شاهنشاهي هخامنشي  .بود هاينيگر آيو د

لهاي بي را در سرزميني كه نسمĤ خواستند فرهنگ يونانيمي

 ،و كيش شناخته در آن ايرانيان متمادي حاكمان بالمنازع آن

اعتقاد به اهورامزدا و ميترا و  .سازند ، مستقركيش ايرانيان بود

زرتشتي در مقابل كيش  .رواج داشتآناهيتا در بين مردم 

همواره  ،ندنتسلط و رونق پيدا ك ندخواستمييي كه هاينآي

ي اسكندر سرسختانه ها همغان در برابر خواست .مقاومت كرد

نويسان يوناني نيز از  طبيعي است كه تاريخو مقاومت كردند 

بيزاري مغان از همكاري با  .اين مقاومت ابا كرده باشند ثبت

ان نويس وجيه اين نكته باشد كه چرا وقايعت در تواندمياسكندر 

 برندميمقدار از آن نام همراه اسكندر چنين ناچيز و بي

اين سرسختي باعث هالكت بسياري  .)3/15 :1375 ،بويس(

با توجه مغان براي حفظ ارزشهاي ديني جامعه  .از مغان شد

 ها هكه براي از ميان بردن آموزشگاهها و آتشكد يبه پافشاري

آموزش ديني را در ميان مردم و كودكان ادامه دادند،  ،شدمي

و سنن تربيتي در  ي مذهبيهاآموزشي كه بصورت تكليف

توجه به  البته .ميان عموم مردم و كودكان ماندگار شد

 شودميي خاص نيز در اين دوره مشاهده هاينخدايان و آي

  .)432 :1350حكمت، (

  مقاصد تربيتي اشكانيان

مقاصد تربيتي اشكانيان شباهتهايي به دوره پس از 

آموزش و پرورش در دوره پارتيان به  .خود داشته است

 .آموزش و پرورش دوره ساسانيان شبيه بوده است

ي از رهايجنگجو و رزمنده بودند و براي اشكانيان مردمي 

ين بنابر .جنگيدند و سخت نبرد كردندقيد سلوكيان بسيار 

تربيت  هقسمت عمد .احتياج داشتند بسيار ورزيده باشند

در دوره كياني و مادي و هخامنشي و اشكاني  كودكان

از كوچكي  و تربيت بدني و ورزشهاي جنگي بوده است

 را به آنان سالحهاي گوناگون بكارگيريفنون جنگي و 

كار پس، سواري و ب .)75 :1350بيژني، ( نددادميم تعلي

بردن اسلحه و انجام شكار بسيار مهم بوده و چون 

تربيت افراد ماهر  ،اشكانيان مردماني كشاورز و باغدار بودند

هنرهاي  .براي كار در مزرعه و باغات نيز مورد توجه بود

دستي مانند سفالگري، فلزكاري و كار بر روي سنگهاي 

تزئيني نيز مورد توجه بوده و در بسياري از امور مانند 

ي ر هنرهاي ظريف نيز زنان سهم بسزايبافي يا ديگ پارچه

در معماري نيز كه در دوره اشكانيان بسيار  .داشتند

به با توجه  .احتياج بودبه استادكار ماهر  ،پيشرفت كرد

بود تا اين  نياز فراوان كار و تالشبه  ،كثرت مشاغل

د و اشكانيان بتوانند دولتي مستقل را نآموخته شو ها هحرف

سلطه غيرايراني نباشد بلكه مستقل و  تحتبنياد نهند كه 

براي اين منظور نبردهاي بسيار كردند و  .ايراني باشد

ي اين نبردها را در متن آموزش و پرورش خود ها هشيو

الب درسي كودكان نيز توان در مطميگنجاندند كه آن را 

  .)61 :1357، كالج(مشاهده نمود 

  در عصر اشكانيان يمراحل تربيت

احساس بيداري فرهنگي ايرانيان و  ،در اين دوره

ي قبل براي ها هسختگيري و مشكالتي كه در دور

، باعث شد خانواده نقش آموزشگاهها پيش آمده بود

رزشهاي عهده بگيرد و در نگهباني ادر آموزش ب يترمهم

آموزش  .يهايي را نشان بدهدملي و مذهبي از خود تواناي

از روي  و پرورش اين دوره شبيه دوره ساسانيان بود و

توان مراحل تربيتي كودكان را بصورت ميشباهتهاي آن 

تا  .سالگي دانست پانزدهتعليمات همگاني و مذهبي تا 
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اينها پيش از  هيمات عمومي بود كه همسالگي تعل دوازده

فراگيري و تمرين تعليمات مذهبي، سواري و برخي 

سالگي به بعد  دوازدهاز  .مهارتهاي اوليه بوده است

در ميان  .سالگي پانزدهشده تا ميآموزش و نوشتن شروع 

تربيت بدني، تعليمات مذهبي، نوشتن و  ،اين آموزشها

براي كودكان نجبا و  .نگارش بسيار مهم بوده است

مسائل مربوط به سياست و مملكتداري  نيز شاهزادگان

  .شده استميتدريس 

  آموختند؟ چه مي اشكاني كودكان

آموزش كودكان همچنان بصورت شفاهي در اين دوره 

 تعليمات مذهبي، تربيت بدني و تمرينات مختلف از و بود

به حافظه سپردن يشتها، يسنا  و شدميين شروع سنين پاي

سالگي، نوشتن،  هفتو ونديداد در سنين باالتر از 

شناسي و  سواركاري و مهارتهاي خاص از جمله ستاره

اما در  .)425 :1350حكمت، ( شدمينجوم آموزش داده 

آموزش بيش از همه به تربيت بدني و آموزش نظامي 

ر ميان ي دورزش بدني و تربيت نظامي بحد .توجه داشتند

اشكانيان متداول بود كه در دنياي آنها معني يك مرد 

  .)75 :1350بيژني، ( پارتي مترادف با مرد جنگي بود

  اشكاني آموزگاران

م و در دوره سلوكيان براي يوناني كردن آداب و رسو

اما  ،ي بعمل آمدي ارزشهاي تربيتي تالش گسترده

كوشيدند  ،اشكانيان كه برضد سلوكيان قيام كردند

سنتهاي پيشين آموزش و پرورش ايران را احيا كنند و 

در اين راه به آموزگاران آزادي عمل دادند و ايشان را 

با احترام به موبدان و معلمان و  و دنمودنبسيار تكريم 

فرهنگ دوستي و دادن  و فراهم آوردن شرايط علمي

معنوي و  ارنه تنها ساخت ،آزادي عمل براي تعليم و تعلم

و برابر  كردهتربيتي جامعه را از يورشهاي بيگانه دور 

وردند بلكه تا ي جديد نوعي پايداري بوجود آها هانديش

آنجا كه امكان داشت موجب پيشرفت و ترقي علمي 

احترام به آموزگاران احترام  .)47: 1382تكميل، (ند شد

ها اين هبه ارزشهايي بود كه ميرفت تا از ياد برود، اما هم

ي بعد نيز انتقال ها هدر دوره اشكانيان احيا شد و به دور

شد و ميآموزش ديني همچنان توسط مغان انجام  .يافت

آموزشهاي ديگر توسط آموزگاران و استادان مربوطه 

ارزش كار آموزگار و احترام به او را  .گرفتميصورت 

 :آمده است 10بند  33در گات  .توان در گاتها ديدمي

اوست كه گفتار را تباه سازد و كسي كه  ،دآموزگار ب«

 هدربار همچنين .»تبرزين بروي پيرو راستي كشد

فروهرهاي همه آموزگاران « :آمده است آموزگار خوب

  .)228 :1355دوستخواه، ( »ستاييمميخوب را 

  ي اشكانيآموزشگاهها

 ،دومين كانون آموزش ،پس از كانون خانواده

برقراري آتشگاهها و با در اين دوره  .آموزشگاهها بودند

همچنان  ، آتش زير خاكستر آموزشهاي دينيآموزشگاهها

ي ها هدر سد ديني وسيله كانون آموزش گرم ماند و بدين

نيمه دوم فرمانروايي  در .پاياني دوره اشكانيان رونق گرفت

و آموزش توسط مغان  ندرونق يافت ها هآتشكد ،اشكانيان

و براي گروههاي اشراف و  آوردبدست استحكام نسبي 

تكميل، ( خاندانهاي برگزيده نيز آموزشگاههايي برپا گرديد

عالوه بر  ،شاهزادگان و فرزندان نجبا .)47: 1382

نيز  يي خاص، آموزشهاآموزشهاي ديني و تعليمات عمومي

اين آموزشها مانند دوره هخامنشيان در  د ودندامي

  .صورت ميگرفتمكانهاي دولتي و در جايي آرام و ساكت 

  در عصر اشكاني آموزش ديني

ي مزديسناني ها هدر دوره اشكاني شواهدي از انديش

ضمن آنكه ايزدان و خدايان ديگر نيز  ،شودميديده 

ين زرتشت و كيش مزديسنا كه آي .اند شدهميپرستش 

 ،كشور ايشان مرزهايدين پارتيان بود در نقاط دور از 

ن و ارمنستان رايج بود در پونت و كوماژ مثالً

اما در ميان ايزدان و خدايان ) 59 :1345پيگولوسكايا، (

 »نانا« و »ايشتار«بايد از  ،ديگر كه مورد پرستش بودند

تا زمان اشكانيان همچنان  ،الهه بابلي ،ايشتار .نام برد
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 نانا يا ننه كه در اصل سومري است .مورد پرستش بود

و پرستشگاه و امالكي  هبسيار مورد سپاس مردم بود نيز

اين اختالط  .)93 :1357كالج، ( ه استدر نساء داشت

مذهبي و دينهاي گوناگون در قلمرو اشكاني نشانه وجود 

ن خدايان وجود اي .آرايش مذهبي در اين دوره است

 ،گوناگون از نفوذ عميق و متقابل و اختالط عناصر ايراني

كند ميآرامي، سوري، مسيحي و يوناني حكايت  ،بابلي

بطور كلي  :توان گفتمي .)59 :1345پيگولوسكايا، (

در قلمرو اشكاني به بسياري از اديان  ها هبرخورد انديش

 اين راهبردباري اشكانيان در امور ديني  و اجازه رشد داد

  .)62 :1357كالج، ( را هموار كردشكوفايي 

آموزش ديني بايد گفت كه مغان همچنان  هاما دربار

 ؛مسئوليت امور ديني و آموزش ديني را برعهده داشتند

هرچند كه آموزش ديني بدليل سلطه مداوم سلوكيان 

ايران  آنان دراندك زماني كه و در دچار افت شده بود 

 به سردي گراييدنفوذ داشتند آموزش و پرورش ديني 

اشكانيان با تجديد بناي امور  .)111 :1350حكمت، (

ي ها هانباشت .پرداختند در اين واديبه تجديد امور  ،ديني

ي پيشين هرچند نامكتوب اما ها هفرهنگي و تربيتي دور

ليف مذهبي و او باورها و تك ها هانديش يي در گونهب

انتقال  يعي اشكانيان پاسداري شد و به سلسله بعداجتما

يگانگي و وحدت مردم موجب باروري ارزشهاي  .يافت

قناعت، شجاعت، جوانمردي و سلحشوري  از جمله اخالقي

دليل ا اين وحدت و يگانگي در حقيقت بام .شد

تكميل، (ي همسايگان بدست آمد هاو هجوم هااندازي دست

1382: 51(.  

  جوانان اشكانيتربيت بدني 

نزد  وپارتيان قومي جنگجو و تيراندازاني ماهر بودند 

جنگ  با طوايف پارتي زندگي به تير و كمان وابسته بود و

كوب،  زرين(گذشت ميو شكار، زندگيشان بر پشت اسب 

از آنان با افتخار ياد  نيز و دشمنانشان )319 :1364

تيراندازي و ترتيب براي مهارت در جنگ،  بدين .كردندمي

 .شكار احتياج به تمرينات منظم بدني و ورزشي بود

عبارت بود  پرداختندميورزشهايي كه بايد از كودكي به آن 

ضمن آنكه تمامي اين  .سواري، تيراندازي، كشتي و شنا: از

تمرينات ورزشي در ارتباط تنگاتنگ با رزم و آداب جنگ 

اساسي  و هدفهاي رسومو  آداباشكانيان ضمن حفظ  .بود

براي ايجاد آمادگي الزم جنگي در ميان  ،عهد هخامنشي

ه مردم آموزشهاي نظامي را در درجه اول اهميت قرار داد

مين سبب بود كه اشكانيان را مرداني جنگي هب و ندبود

  .)82 :1350حكمت، (ناميدند مي

  مقاصد تربيتي دوره ساسانيان

 .بر پايه حكومت اشكانيان بنا گرديد انحكومت ساساني

 گروهجامعه به چهار  گذشتهدر اين دوره مانند ادوار 

كشاورزان  و روحانيون، سپاهيان، دبيران: ده بودشتقسيم 

ره اهميت بسياري طبقه دبيران در اين دو .و صنعتگران

يك از طبقات اجازه ورود به طبقات اعضاي هيچ .يافت

 دوارد استثنايي كه فرد بايديگر را نداشتند مگر در م

ميداد شايستگي خود را در تمام مراحل متعدد نشان 

  .)297 :1393آروزماني، (

آنچه از اصول و اهداف تربيتي ساسانيان در دست 

است محدود به آموزش شاهزادگان و فرزندان نجبا و 

بازرگانان احتياج به نوشتن و  .شودميروحانيون و دبيران 

 حساب كردن داشتند و تعليمات آنان همين محدوده را

 اما بسياري از ،سواد بودنداغلب دهقانان بي .گرفتميدربر

حساب  نوشتن و خواندن و شهرنشينان و بازرگان احتماالً

براي يك زندگي  دشاهزادگان باي .گرفتندميكردن را فرا

از اندرز خسرو قبادان  كهچنان؛ نددشميسياسي آماده 

ورديگ پيداست نوشتن تعليمات مذهبي و تربيت بدني و 

آموزش موسيقي و  و تعليم آموزشهاي سياسي و دبيري

  .آموزشهاي آسان بوده است از ...هيئت و شطرنج و

آموزش معمولي (اهداف تعليمات شاهزادگان و نجبا 

 ووهله نخست براي وليعهد بوده  در) براي شاهزادگان

سلطنت و رهبري مردم  براي بدست گرفتن امور بيت اوتر

ديگران را نيز  ،اما عالوه بر تربيت شاهزادگان )3(.بوده است

آموزشي در زمان ساسانيان تنوع الزم  اهداف .گرفتميدربر
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ي ها هدانش در آن روزگار شاخو علم  .داشتزمان خود را 

وظيفه آموزش و پرورش  ،همان نسبتپيدا كرد و ب يبسيار

مردم عادي نيز آموزشهاي خاص خود را  .گسترش يافت

ديدند كه شامل آموزشهاي ديني و خواندن و نوشتن مي

هدف آموزشهاي ديني كه سهم بزرگي در عهد  .بود

كوشش در حفظ و  ،ساسانيان به خود اختصاص داده بود

ين چه اما اصرار در حفظ اين آي .نگهداري آئين بهي بود

  ؟ داشت يليلد

عقايد ديني و اشاعه  در آن زمان كه دوران ظهور

 از ،بودايي بود مختلف مانند مانوي، مزدكي، عيسوي و

آن جهت كه با شريعت زرتشت پيوندهاي ملي و 

ايرانيان به آموزش درك حقايق مذهب  ،ناگسستني دارند

 و ورزيدندمي زرتشت و وظايف مربوط به آن اصرار

 و ين باستاني را بياموزندكودكان موظف بودند اصول آي

 وخواندن و نوشتن هم جز ،ي دينيها هعالوه بر آموز

   .اهداف تربيتي ساسانيان بود

آموزش مهارتهاي  ،دوره اين يكي ديگر از اهداف

ف اهدا از وجوه ديگر .بود ها هو پيش ها مربوط به حرفه

آموزش مهارتهاي هنري  ،آموزش و پرورش عهد ساسانيان

كه در نتيجه باال رفتن  بود و فني و لزوم دانستن آنها

يافت و ايرانيان ميي ضرورت ي سطح دانش فني و حرفه

يكي از فنون و هنرها را  دستكمدانستند ميخود را موظف 

  .)82 :1350حكمت، ( ياموزند و اين سنتي پايدار گرديدب

 .ز طبقاتي بودآموزش ني آن روزگار، در جامعه طبقاتي

تقسيم مشاغل و مناصب  هطبقات در دوره ساسانيان و نحو

با اين تفاوت كه طبقه  ،آنها همانند عهد هخامنشي بود

اسواران نيز پديد آمد و توجه به دبيران و طبقه شهرياران 

از دوره  اين در .)27 :1364زاده،  سلطان(بسيار گرديد 

دبيري  بود،آنجايي كه نوشتن اهميت خاصي پيدا كرده 

ي قدرت بسيار اطبقه روحانيون دار .مشاغل مهم بود وجز

ي وضع و مقام و قدرتي بود كه با اموبد موبدان دار و بودند

در اين دوران وضعيت طبقه بزرگان و  .كردميشاه رقابت 

خواندن  و اين طبقه ي همواره خاص بودي روحانيون بگونه

رهاي مربوط به زيرا كا ،آموختند از كودكي ميو نوشتن را 

اين دو طبقه به خواندن و نوشتن و سواد كافي احتياج 

  .)139 :1350حكمت، (داشت 

  در عصر ساسانيمراحل تربيتي 

م و اساسي در در دوره ساسانيان خانواده ركن مه

زيرا هنوز پيوندهاي مذهبي در  ،بودپرورش كودكان 

كرد از تمام ميخانواده محكم بود و خانواده سعي 

  .دور باشدمكشهاي اجتماعي و سياسي بكش

عمه، ( پرورش كودك در خانواده بر عهده مادر يا زنان

 اصولو  آدابدر خانواده  كودك .خانواده بود) ... و خاله

آموخت و كوشش  كف نفس و بردباري را ميمذهبي، 

كرد رفتارهاي اولياي خود را سرمشق قرار دهد و مي

در  پستي و بلنديهابا تحمل برخي سختيها و همچنين 

چگونه وارد جامعه بزرگتر و  كه آموختند مي ،خانواده خود

آموزش عمومي كه بيشتر شامل آموزش  .دشوارتر گردند

در  ،شدميفرزندان نجبا، شاهزادگان و افرادي از اين دست 

آموزش همگاني  .گرديدميسالگي آغاز  هفتتا  پنجسنين 

سالگي ادامه  پانزدهو تعليمات عمومي و مذهبي تا سن 

سالگي  پانزدهكه به  سهر ك .شدميكرد و كامل ميپيدا 

كه كيستم؟ و  ميدانستآنگاه بايد اين چند چيز را  ،رسدمي

  ام؟ و باز به كجا شوم؟ كه را خويشم؟ و از كجا آمده

آموزش خاص براي هر طبقه  ،پس از تعليمات عمومي

براي مردم عادي و  ها هو پيش ها هآموزش حرف ؛شدميشروع 

زادگان تا آنها را  آموزشهاي خاص براي فرزندان اشراف

  .دسازنبراي مراحل بعدي زندگي آماده 

  آموختند؟ چه مي ساساني كودكان

بخشي از دروس  :ي آموزشگاهها چندگانه بودها هبرنام

همچون به حافظه سپردن يشتها، هادخت  ،همگاني بود

نوشتن و آموزش  و نسك، بغان يسن، ونديداد، خواندن

آموزش خاص براي  ،اما در جامعه طبقاتي ساسانيان .نجوم

اشراف پس از فراگرفتن  ؛ چنانكهشدميطبقات خاص انجام 

تعليمات عمومي بايد چوگان، شطرنج، شمشيربازي، 

در  .آموختند سواركاري، شكار، تيراندازي، كشتي و شنا مي
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بر موارد  زادگان عالوهمورد تعليمات شاهزادگان و بزرگ

 اين يكي از وشد مينيز تدريس  يگفته شده دروس ديگر

  .تعليم موسيقي بود ،ليم خاص شاهزادگاناتع

  ساساني آموزگاران

آموزگاران اين دوره مغان و موبدان بودند كه عالوه بر 

مردم بر علوم و فنون و  عمومآموزشهاي ديني براي 

آموزگار بطور  .آموزش مربوط به زمان خود تسلط داشتند

دهنده داشته  شد كه نقش آموزشميعام به كسي گفته 

دامنه  ،ي جديدها هترش علم و انديشسبب گسب .باشد

و آموزشها در سطوح مختلف جامعه توسعه يافت 

وارد  ،ان و هيربدانفزون بر مغا ،آموزشگران جديدي نيز

تعليمات علمي، ورزش، شطرنج و جز  .پهنه آموزش شدند

  .شدمياين گروه آموخته  اينها توسط

داراي  بايد آموزان آموزگاران براي تدريس به دانش

وجدان «آموزشگران داراي  .ميبودندخصوصيات خاص 

طبق موازين و  ه وبود »كارداني آموزشي، تبحر و

نظر و  با دلسوزي و دقت دمعيارهاي مورد قبول باي

ند و پس از آمادگي ختپرداميشناسي كامل بكار  وظيفه

احترام  .نددشميكامل از لحاظ علمي وارد دانشگاه 

  .)57 :1382تكميل، (آموزگاران نزد ايرانيان بسيار بود 

  ي ساسانيههااگآموزش

خانواده اولين كانون آموزش براي كودك بود و پس از 

كرد كه هم آموزش ميادامه پيدا  ها هآن آموزش در آتشكد

اما توسعه شهرنشيني  .و هم آموزشهاي ديگر بود ديني

 .موجب ايجاد كانونهاي آموزشي ديگري بنام مدرسه شد

ازدياد ثروت و رفاه طبقه شهرنشين موجب شد  ضمن، در

 .مطرح گرددي خاص ها هنيازمنديهاي آموزشي براي طبق

و گاه محلهايي در  ها هآموزشگاهها در اين عصر در آتشكد«

حكومتي قرار داشتند و دبيران و موبدان و  زاكيكي مرنزد

محلهاي فوق تعليمات  سلطنتي در هاي فرزندان خانواده

  .)57 :همان( »گرفتندميالزم را فرا

رنگ و بوي آموزشهاي  ،گسترش مدارس در شهرها

 و از آنجاييبيشتر شد  ها هديني در شيوه آموزش آتشكد

عهد ساساني بسي فراوان  در هاتعداد مدارس و دانشگاه كه

و ديگر مراكز ديني بيشتر به  ها هآتشكد ،و گسترده شد

  .)114 :1350حكمت، (آموزش ديني پرداختند 

  ساسانيان آموزشهاي ديني

دين  بعنوان در ايران عهد ساساني كيش زرتشت

 ،اوستا از .مردم و دولت برخوردار بود هايرسمي از حمايت

فقط قسمت قديمي آن به قرن  ،كتاب مقدس زرتشتيان

  .سوم ميالدي رسيد كه روايات مختلفي از آن موجود بود

  در عصر ساساني تربيت بدني

 و پادشاهان ساساني توجه خاص به ورزش داشتند

زادگان و گروههاي مرفه عالوه بر  فرزندان نجيب

آموزشهاي مذكور به چوگان، شطرنج، شمشيربازي، 

 بودندسواركاري، شكار، تيراندازي و كشتي نيز مشغول 

ورزيده شدن در اين ورزشها احتياج  .)58 :1382تكميل، (

شاهان ساساني آموزشگاههاي  .به تعليمات خاص داشت

درباريان داير تربيت بدني خاص براي اطفال، بزرگان و 

به امور اين آموزشگاهها رسيدگي و نظارت  كردند و شخصاً

  .)291 :1350حكمت، (كردند مي

  گيري نتيجه

تعليم و تربيت همواره در حال تغيير و تحول بوده و 

اما  بوده استتابع شرايط اجتماعي و سياسي دوران خود 

آموزش و  ،در اين سير .داشته است رو به جلو رشد همواره

گاه  ،سالم به ايرانپرورش در جامعه كهن ايراني تا ورود ا

   .بوده است و ساكن لو و گاه آرامدرخشان و پرتأل

تاريخ تابناك ايران در علوم و فنون بطور پيوسته 

 .بوده است هاو سازندگي هاييجو ، تازههاسرشار از نوآوري

در  ي ديگرهاو فرهنگ هانفوذ عميق تمدن ايراني در تمدن

اصالت و ارزش عالي اين  ةدهند نشان ،هر دوره از تاريخ

ايران زمين همواره در  چنانكه ميتوان گفت ؛ستها هجلو

و فرهنگ جهاني سهم و شكل دادن و پيش بردن تمدن 
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ي داشته و در عين حال گذرگاهي براي ي نقش برجسته

ي ها هجنب ةي ديگر و پذيرندهاگسترش و پخش تمدن

و  هااين ويژگي ةهم .ديگر بوده استي هاپرارزش فرهنگ

سنت آموزش و پرورش مناسب  هتجليات بيگمان در ساي

   .پذير گشته استدر اين سرزمين شكل گرفته و امكان

توان به اين ميبا بررسي تاريخ و آثار فني و علمي ايران 

 ،نتيجه رسيد كه روش آموزش و پرورش در ايران باستان

براي زمان  .ق بوده استروشي انساني و در عين حال موف

توان سه مي باستانتحصيل و طول مدت آموزش در ايران 

ل شد كه به نسبت رشد قواي جسماني، ئمرحله متفاوت قا

ذهني، روحيات و خصايص ملي، اهداف و نيازهاي 

  :اجتماعي متغير بوده است

كه طي آن  بود آموزش خانوادگي ؛مرحله اول

ترين شالوده تربيت و آموزش ايجاد مهمترين و اساسي

 .عهده داشتشد و مادر وظيفه سنگيني بمي

سالگي  هفتآموزش عمومي بود كه از  ؛مرحله دوم

  .يافت سالگي ادامه مي پانزدهو تا  شده آغاز

آموزش اختصاصي بود كه با بلوغ و رشد  ؛مرحله سوم

در اين مرحله، استعدادها  .هيجانات در فرد مصادف بود

ي ها هرشت ،و با توجه به استعداد فرد شده شناسايي

  .شدميتخصصي به او آموزش داده 

 آموزان دانش :شدندميآموزان به سه گروه تقسيم  دانش

خاص كه شامل شاهزادگان و بزرگزادگان بودند و به آنان 

؛ شدميعلوم سياسي، جنگي و كشورداري آموخته 

مغان، هيربدان، ي كه شامل فرزندان ي آموزان حرفه دانش

غل، فن ش ميشد ووران، اصناف و صنعتگران  موبدان، پيشه

 آموزان عمومي دانش؛ آموختند و حرفه پدر را به آنان مي

، كارمندان درباري و بازرگانان را شامل كه فرزندان معلمان

و به آنان امور فرهنگي و اداري و اقتصادي آموزش  شدمي

  .شدميداده 

 دو دسته پسران و دختران آموزان به دانشهمچنين 

مطالب نظري، هنري دختران معموالً  .شدندميتقسيم  نيز

سواركاري، تيراندازي و  اغلب آموختند و ميرا داري  و خانه

  .شدميبه آنان آموخته  نيز چوگان

ران، تا دوره ساسانيان نظام آموزش و پرورش در اي

روش تعليم و تربيت  .همين صورت ادامه يافتكمابيش ب

در آن دوران شفاهي بود و حفظ كردن و به خاطر سپردن 

آموزش  .دادميمطالب، مهمترين عنصر آن را تشكيل 

نيروي بدني، اخالق، مناعت نفس،  تقويت موضوعاتي چون

پرستي،  جوانمردي و سلحشوري، شرافت ملي و وطن

در دوره  .بود ي اين دورانترين برنامه نظام آموزش عمده

ديني و  بخشساسانيان برنامه تعليم و تربيت شامل سه 

اخالقي، تربيت بدني، خواندن و نوشتن و حساب كردن 

اول  :دوره دو طريق معمول بود اين در تعليم و تربيت .بود

در  شد و اوليامينكه حدود برنامه و مدت تحصيل تعيين آ

پرورش كودكان و انتخاب معلم و دستور تحصيل، آزاد 

دوم اينكه دولت در تمام عوامل تربيت دخالت  .بودند

 ءداشت و با هدف مشخص، عقايد خاصي را به كودكان القا

شد اين بود ميي كه به تمام كودكان تلقين ي عقيده .كردمي

كه شاه به خواست خدا و به موهبت الهي بر تخت نشسته 

روي زمين است و بر حسب اراده او  خداوند برو نماينده 

  .شودميكارهاي كشور اداره 

بطوركلي تعليم و تربيت در ايران باستان را  برنامه  

  :ميتوان شامل سه قسمت عمده دانست

ي هاجا كه آموزشاز آن :پرورش ديني و اخالقي �

توان نخستين اديان را مي ،يشتر جنبه ديني داشتاوليه ب

دانست كه در زندگي روزمره نقش  يپايگاه آموزش

با زندگي فرهنگي مردم  يي را ايفا ميكردند و برجسته

فصل مخصوصي به  اوستااز آنجا كه در  .بودندآميخته 

معلم و روحاني اختصاص يافته و در  تربيت كودك و

ميان نيز از اهميت آموزش ديني سخن ب پندنامه بزرگمهر

روز را  شبانه سوميك آمده و هركسي را موظف ميداند كه 

يكي از در واقع  گفت توانصرف تربيت ديني نمايد، مي

برنامه آموزشي ايران باستان، پرورش  بخشهايترين مهم

واقع رايجترين و قي بوده و اين نوع آموزش بديني و اخال

در خانه و  معموالً همگانيترين نوع تعليم بشمار ميرفت كه

 .آتشكده انجام ميپذيرفت

يكي از مهمترين : آموزش نظاميتربيت بدني و  �
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داد و هدف آن م نوجوانان و جوانان را تشكيل مينوع تعالي

سلحشوري و  ةو لشكركشي، پرورش روحي مرزها دفاع از

 ،براي تربيت بدني .ي بودلجنگاوري و حفظ وحدت م

سواركاري، تيراندازي، شكار، چوگان، ژوبين اندازي و شنا 

 .آموختند را مي

تعليم خواندن و نوشتن و حساب براي طبقات   �

الً فقط به عده معدودي معمو اين دسته تعليمات :خاص

و موبدان  فرزندان بزرگان و نجبا همانند ؛شدآموخته مي

حكمراني و دادرسي و  دهي سپاه وكه معموالً براي فرمان

 .شدندتربيت ميداري دفاتر ديوان و حساب و ماليات نگاه

فقط ويژه  ،اين مرحله از آموزش گفتدر واقع ميتوان 

در اين مرحله به تربيت  ،گرياز سوي د .اشراف بوده است

 و شدي ملل مختلف نيز اقدام ميهاكنندگان زبان ترجمه

فردوسي كه با منابع تاريخ ايران باستان آشنا  رأيمطابق 

بوده است، سخنوري آموختن نيز در اين مرحله همواره 

  .ن بوداز تربيت شاهزادگا يبخش

ي مثبتي كه در روند آموزش و پرورش هارغم ويژگيب

سفانه اين نظام آموزشي از أمت ،ايران باستان وجود داشته

 ترين عمده .بردرنج مي نيز يا معايبي هامحدوديت

ايران باستان را  و پرورش در و معايب آموزش هامحدوديت

 :باختصار چنين برشمردتوان مي

طبقه اعيان و اشراف آموزش و پرورش در انحصار  –

 .دو شاهزادگان بو

يافتگان سعي داشتند دانش و معلومات  آموزش –

 .خويش را از مردم عادي مخفي دارند

ه و انديشه حاكم عقيد ءالقا ،در آموزش و پرورش –

برداري مطلق و اطاعت كوركورانه اش فرمان بود كه نتيجه

  .در برابر افراد صاحب قدرت و منصب بود

ايران  ي مختلفها هآموزشي در دوربا مرور اهداف 

دوران  ،دوران ماد توان به اين نتيجه رسيد كهمي باستان

جامعه منسجم شده و  وادغام مهاجران و بوميان بوده 

پدر و مادر در خانه تربيت ديني و شغلي فرزندان خود را 

بخش عمده آموزش و پرورش ديني  كهادند دميانجام 

  .بوده است

 ايران ازره گستردگي امپراتوري دوران هخامنشيان دو

براي اداره آن افرادي كارآمد و  بود كهشرق تا غرب 

جنگاوراني دلير و ؛ ناپذير مورد نياز بود خستگي

آموزش ديانت زرتشتي بخش عمده  .صنعتكاراني دقيق

ولي  ،گرفتميانجام  ها هبود كه در آتشكد اين دوره آموزش

مختلف نيز رشد ي ها هآموزش عالي و حرف ،در كنار آن

ي مختلف ها هدر اين دوره علم و دانش و هنر و پيش .كرد

  .همپاي آموزش ديني بود

 دوران اسكندر سالهاي سكونت و آموزش خاموش بود

آموزش ديني مردم را دنبال  ،در سكوت ها هآتشكد و

   .كردندمي

 دوران مردمان سختكوش و جنگجو ،دوران اشكانيان

عالوه بر تعليمات دين زرتشت هم در كسوت يك  بود كه

جنگجو، هم در كسوت يك كشاورز و صنعتگر آموزشهاي 

  .بسياري را فراگرفتند

اوج شكوفايي علوم و هنر اين  ،دوران ساسانيان

مشخصه اين  هوجه .سرزمين پيش از طلوع اسالم بود

و لزوم دانستن آنها  فني و هنريآموزش مهارتهاي  ،دوران

ي ي ح دانش فني و حرفهت يافتن به باالترين سطبراي دس

  .و علمي بود

دهد كه آموزش در ميمطالعات نشان كلي  بطور

ي بعد هم ها هاز خانه شروع شده و در دور ،ترين دورانكهن

گيري شده است و انهاي ديگر پيدر خانه و هم در مك

 ،مصائب سياسي و اجتماعي بتناسب احوال ومرور زمان و ب

  .گاهي رشد بسيار داشته و گاه سركوب شده است

  نوشتها پي

 

  .كساني كه انديشه آنها دوستي است. 1

فاصله ميان دو سلسله هخامنشي و ساساني، دوره توجه به فرهنگ . 2

  .يوناني

اگر به آنچه فردوسي از تربيت سياوش گفته است دقت شود، اين . 3

  :           اهداف مشاهده ميشود

  به رستــم سپــردش دل و ديـده را       

  جهــــان جـــــوي پـــور پسنــديـــده را

  تهمتــن ببــــردش به زابلستــــان

  نــشـستــن گهــي سـاخــت درگـلستـــان
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  ) نظامي(سواري و تيرو كمان و كمند 

  )شكار(همـــان باز و شاهيـن و يوز و شـكـار     

  )حقوق(ز داد و زه بيداد و تخت و كاله 

  )رزم وفرماندهي( سخن گفتن و رزم و راندن سپاه

  هنرها بيــامــوختــش ســـر بســر

  بـســـي رنـــج بـرداشــت كـامــد بـبــــر

  سيــاوش چنــان شد كه اندر جهان
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