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 چكيده

و حتـي پـيش از سير تاريخي ادبيات كودك در زبان فارسي نشان مي دهد كه از ديرباز

ي تحـرير در آمده است كه البته بـيش از همـه كودكان به رشته محوريتاسالم آثاري با 

آنجنبه و اندرز در ـ شـود؛ از آن جملـه مـي هـا ديـده مـيي پند انـدرز آذربـاده تـوان ب

يا) 182: 1377تفضلي،(مهرَسپندان توجه. اشاره كرد) 164همان،(پس دانشن كامگو

و چه به طور اشـاره  وار به كودكان در آثار پس از اسالم نيز چه به صورت كتاب مستقل

ابونصر نصاب الصبيانِعنصرالمعالي،ينامهقابوسو گذرا ادامه داشت كه براي نمونه به 

مي گلستانجامي، بهارستانِاهي، فر و بسياري ديگر از اين دست آثار توان اشاره سعدي

مي. كرد در اين. خورد اما گرايش بيش از پيش به ادبيات كودك در عصر قاجار به چشم

و از ايـن ميـان توجـه هاي مختلف ادبيات كودك رايـج هنگام اندك اندك به گونه  شـد

و هـاي كهـن ماننـد نويسـي داسـتان، سادهي آثار غربيتوان به ترجمهمي و دمنـه كليلـه

و اندرزنامهكتاب نامه،مرزبان . ها براي كودكان اشاره كردهاي درسي
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12 مطالعات ادبيات كودك

و گمنام با ناماي حاضر اندرزنامهدر مقاله بـراي نخسـتين بـار نامـه خـوبيي كهن

مي. شودمعرفي مي آن كـه از توان داراي اهميت دانسـت، يكـي اين اثر را از چند جهت

دوم آن كه به قلم يكـي. هاي قديمي اندرزنامه براي كودكان در دوران متأخر استنمونه

و اقطاب عرفاني قرن گذشته نگاشته شده است  وواز بزرگان متصوفه با وجـود روانـي

و سنگيني، شيوايي متن كه. از نظر دور نمانده استآن عمق در يكي از دهات سوم اين

و مراكـز مهـم يعني گناباد به رشتهگمنام آن روزگار  ي تحرير در آمـده كـه از پايتخـت

. شهري به دور بوده است

.يگنابادي، مالعلنامه خوبي، اندرزنامه، ادبيات كودك:يكليديهاواژه

 مقدمه.1

و بـه هايي اخالقايرانيان پيش از اسالم انسان و آراسته به صـفات پسـنديده بودنـد مدار

مـيترين بخش ادبيات پهلـو القـيات مهماخ«همين دليل  ،يتفضـل(» دهـديرا تشـكيل

و صفات انسان). 180: 1377 ، پس از اسالم نيـز بـيش از پـيش توجـه شـدهيبه اخالق

رو. است و اشاعهيها كه وظيفهاندرزنامه تأليفاز اين اخالق در جامعه را بـريتعليم

.گرفتياند، رو به فزونعهده داشته

و اوايل مشروطه شكل تازهادبيات كو ميادك در اواخر عهد قاجار گيـرديبه خود

،يهـايي بـا موضـوعات آموزشـ از اين رو كتـاب.و بيشتر مورد توجه نويسندگان است

هـا تر پندنامهو از همه قديميقديميهاكتابينويس، سادهيآثار غربي، ترجمهيداستان

ايها در حوزهو اندرزنامه تـاريخ ادبيـات:ك.ر(يران به نگارش در آمدند ادبيات كودك

.)4و3ج/ كودكان ايران 

مآن«يبه طور كل شـروعيآيد، ادبيات كودك با ادبيات تعليمـيگونه كه از آثار بر

و تربيـت جسـتيآغاز آن را در تاريخچهيبنابراين، بايد نقطه. شد » وجـو كـرد تعليم

ادبيـات كـودك بـهيترين آثار حـوزه ها قديممهبه اين دليل اندرزنا.)6: 1379،يغفار(



و نامه، اندرزنامه خوبي 13 ناشناخته اي قديمي

م .هـ 1304در ساليساغر اصفهانيبه قلم درد بوستان ادبماننديآثار. رونديشمار

نامـه اثـر ق، تربيـت.هـ 1305در ساليامير نظام گروسينگاشتهييحيويپندنامه.ق

قاجـاريدر دورهيسـ نويق، از پيشـگامان اندرزنامـه. هــ 1309در سـاليخليل ثقفـ 

م شـده جـزو پيشـگامان تأليفق.هـ 1323نيزكه در سال نامه خوبي. شونديمحسوب

ميقاجاريهااندرزنامه حتيبه شمار و در كتـابيرود كه تا كنون ناشناخته بوده است

 نامـه خـوبي حاضر كتابيدر مقاله. تاريخ ادبيات كودكان ايران به آن اشاره نشده است

و سپس زندگيميكامـل معرف به طور آن ارائه خواهد مؤلفازيمختصرينامهيشود

.گرديد

 نامه خوبييمعرف.2

كـه در ادامـه بـهيملقب به نورعليشاه ثانيگنابادياست به قلم مالعلينامه كتابيخوب

مياجمالينامهيزندگ و تنها در اينجا اشاره اياو خواهيم پرداخت ز شود كه آن مرحوم

و از اقطـاب نامـدار سلسـلهيعرفا  بـه شـمارينعمـت اللهـيبزرگ يك قرن گذشـته

دريبرا نامه خوبي. آيديم و و نوجوانان و73كودكان  مؤلفصفحه نگارش يافته است

و ستايش خدا بـا زبـانيدر مقدمه دوازده امـاميسـاده بـه معــرفيخود پس از حمد

م مسپـس يـادآ. پردازديشيـعيـان و سومين نامه خوبيشود كه چونيور  تـأليف بيست

و سه تدوين كرده است كه در جدول زير ترسـيم» ورق«اوست، اين كتاب را در بيست

كه. شد و باب«حكم نامه خوبيدر» ورق«توضيح اين .را دارد» فصل

صفحاتعنوان ورق)فصل(ورقيهشمار

كه بايد بدانيورق اول 6-4در چيزهايي

9-7چه ما بايد خود بكنيمدر آنورق دوم

و ربط نمودن كسي كهطريقهدرورق سوم و با خط مال كردن

 معلمي كند

10-12
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صفحاتعنوان ورق)فصل(ورقيهشمار

15-13شاگرديهدر طريقورق چهارم

و زود مال گشتنورق پنجم 18-16در آداب دانا شدن

21-19در آداب خط نويسي كه مشق مي گويندورق ششم

و كثافتتمورق هف 24-22در پاكيزگي

و نجسيورق هشتم 27-25در پاك

30-28در قدر غذا خوردنورق نهم

33-31در آداب غذا خوردنورق دهم

آب خوردنورق يازدهم 36-34در

و خانهورق دوازدهم و سرا 39-37در آداب منزل

42-40در بازي كردنورق سيزدهم

و نحو آنورق چهاردهم و بازار 45-43در آداب ميان كوچه

و بچه هاي گداورق پانزدهم 48-46در مذمت گدايي

وطريقهدرورق شانزدهم و نوشـتن و حـرف زدن خـوش زبـاني

 ادب

49-50

و هرزگيورق هفدهم و بد زباني 53-51در فحش دادن

و دروغ گوييورق هجدهم 56-54در خبركشي

و با كه بايد دوستي كردهمورق نوزد 59-57در دوستي كردن

62-60در مكافات اعمالورق بيستم

و يكم و خانهطريقهدرورق بيست به سرا 65-63آمدن

و نشستن در مجلسورق بيست دوم 68-66در آداب معاشرت

و سوم و حفظ بدنورق بيست و صالح 71-69در عفت

و سـهيكتاب، همخـوانيهابخشيبنددر تقسيم درنگيمطلب شايسته بيسـت

شـده تـأليفق. هــ 1323است؛ زيرا ايـن اثـر در سـال نامه خوبي تأليفورق با سال 



و نامه، اندرزنامه خوبي 15 ناشناخته اي قديمي

و سه ورق بـرا مؤلف. است بـا عنـوانيكتـاب فصــليخاتمــهيپس از اين بيسـت

بـايقـ نصـايح اخاليگونـه بـا بيـان برخـ دارد كه بدين»ظ كتاب در متفرقاتخداحاف«

عل 1347اين كتاب در سال. كنديميكودكان خداحافظ ياكبر خطاط خراسـانيبه خط

و با كوشش نعمت بـهيبه صورت سنگيعلميدر مطبعهياهللا خان شجاعتحرير شده

.چاپ رسيده است

سنيبرا نامه خوبيدر اين باب كه شده است، بايد گفـت سـطح تأليفيچه گروه

و هـم نوجـوانــان را در برمـايشمـول مطالب اخالق . گيـرديين كتـاب، هم كودكـان

وليبه محدودهيخاصياشاره مؤلفاگرچه در خالل مطـالبيسن مخاطبـان ندارد،

و نجس«ورق هشتم با موضوع  مـ»يدر پاك يـك«: نويسـديو هنگام بيان انواع نجاست

م » دانسـتيبعـد خـواه كنـد كـهينجاست ديگر هست كه مرد پانزده ساله كه شد پيدا

م)25ص( سال15كودكان زير نامه خوبييتوان دانست كه مخاطبان اصلي، بدين گونه

دريهايي برابا اين حال جالب توجه است كه گاه توصيه. هستند والدين يا معلمان نيـز

م حتياين كتاب يافـت و ويدر طريقـه«ورق سـوم كتابيشود و با خــط مال كردن

مين كسـربط نمـود و شـيوهيبه تمام» كنديخواهد معلميكه يهـا مربوط به معلمان

.استيآموزگار

 نامه خوبييو ساختاريسبكيهاويژگي.3

و اين لحن به دليل موضوع اخالقيافعال كتاب غالباً خطاب برگزيـده نامـه خوبيياست

و سال،هم. شده است م از جمالت مؤلفچنين به دليل مخاطبان كم سن -يكوتاه بهره

و. صـورت پـذيرديگيرد تا انتقال مفاهيم به كودكان بـه راحتـ در همـين راسـتا لغـات

و قابل فهم انتخاب شده كـه در اينجـايقابـل تـوجهينكته. اندجمالت كتاب نيز ساده

ازيكتاب، از عرفا مؤلف،يگناباديبايد به آن اشاره كرد اين است كه مال عل و بـزرگ

و آثار متعددنعمتياقطاب سلسله و تـاريخ داردياللهيه بوده در عرفان، حكمت، نحو

فنيكه غالباً نثر اويكتـاب صـالحيهيدربـارهيبـرا.و گاه دشوار دارديبسيار پخته،
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م حقيقـت 561يمشتمل بر نكات جالب است، حـاو«: نويسديعبدالحسين زرين كوب

و و احكام و حكمت ايـن ). 347: 1376زرين كوب،(».اخبار در مسائل مربوط به كالم

و ژرف عرفان وي، نثريكتاب افزون بر مطالب گوناگون و ديريـاب دارد بسـيار دشـوار

ويمقايسه مـيبه خوب نامه خوبيصالحيه تـا چـه انـدازه مؤلـف دهـد كـه نثـرينشان

.پذير بوده استانعطاف

و حفظ القاب عاميا نامه خوبيممتازيهااز ويژگي است كه در يك قـرنيانهدرج

ميو اند ماننـدينمونه صفـاتيما امروزه برا. خوانـدنديپيش كـودكان را با آن القـاب

يايرا برا» نـقونق« مـيهابچهيرا برا» ننور«كودكان بهـانه گير، . بـريميلوس بـه كـار

م نامه خوبيدرياز اين القاب يا اساميتعداد قابل توجه ميديده يگناباديالعلشود كه

آنيوجه تسميه هايي به دليل اين كه ما را بـا چنين نام. ها را بيان داشته استهر يك از

و وضعيت اجتماع ميفرهنگ عاميانه و از آنجـايآن روزگار آشنا كند، با اهميت اسـت

و القاب در هيچ يك از فرهنـگيكه شمار ضـبطيموجـود فارسـيهـا از اين صفات

مدوينشده، ارزش دريالقـاب كودكانـهياز ايـن رو كليـه. كنـديچندان پيدا موجـود

ميبا وجه تسميه نامه خوبي ويدر ورق دوازدهم كـه بـه شـيوه: شوديآن نقل سـؤال

م امـريآن بچه كه به او كـارجكدام است؟ قُنقُنوكيبچهس«: خوانيميجواب است،

م و او ادا كند اما حرف و اوقـاتش تلـخ باشـد زده باشد بـا خـويكنند يبچـهس. دش

ويكدام است؟ جواب، آن بچه كه اگر از او چيز منمنوك بپرسند سرش به زيـر انـدازد

و حـرف زنـد در انـدرونش كـه كسـ  و لب به هم گـذارد و دهان ييا رو به ديوار كند

آن بچـه كـه هرچـه بـه او بگوينـد يـا هـرج كدام است؟ُلنلُندوكيبچهس .... نفهمد

و رو كه از شخص بگردانـد خورا و حرف زند و لند لند كند ك كه به او دهند منت كند

؟ جواب آن بچهنقنقوكس.با خود حرف بد زند است كه متصلياچگونه بچه است

و هر دم يك چيـزيدر پهلو و نق زند و بسـيار بـديبابا يا نه نه خود بنشيند بخواهـد

و تو چنان نباشيابچه آن است كـه در دورجكدام است؟ باسوكيهبچس...ياست



و نامه، اندرزنامه خوبي 17 ناشناخته اي قديمي

و خانه ماتاق و مثل موش مـيها مثل دزد و خودش به سر چيزهـا س ....شـوديگردد

يكياست كه چيزيابچهج چه جور بچه است؟ ريشخندي بگويد به او كـهيكه دارد

و اسباب خوب را بدهد به خوردن بـه چيـزيايبيا آن را عوض كنيم با اين، او باور كند

راياآن بچهج كدام است؟ لمشتيبچهس ....يو ارزانيبد اسـت كـه ظـرف خـود

و اسباب ؟ فرتقمس.... كه به ميان آورد در سر جايش نگذارديجمع نكند جكدام است

و هر چه در هر جا افتاد افتـاديجايهر اسبابياست كه برايآن آدم ايـن. معين ندارد

م نميشخص اسبـاب زياد گم و هرگز اسباب و هميشه بايد برايكند يهر چيـزيدارد

و اگر از او بدزدند نم و نداند كه هست يا گم كرده و ايـن بسـياريسرگردان باشد فهمد

وينشـانه»س«در عبـارات بـاال.)38-37صص(» بد آدم است عالمـت»ج«سـؤال

و بچه. جواب است مـ گدايهادر ورق پانزدهم كه به مذمت گدايي -ياختصاص دارد

و سـرا شـود بگويـدياآن بچهيگداباش«: خوانيم است كه به محض آن كه داخل منزل

م و بگويد فـالن غـذايفالن غذا و بگريد و غذايي كه برايش بيـاورند نخـورد خـواهم

هـر«: در ورق هفدهم نيز آمـده اسـت.)46ص(» است عروكاين بچه گدا. خواهميم

و هرزگيمبچه كه در ميان راه  ميرود با بچه ها و چـوبيو دعوا و قمچـين يـايكنـد

م ميتركه مثالً در دست و آن طرف و به اين طرف رايگيرد كله ديوانه يـا زند، آن بچه

و هرزه مرض مـ).51ص(» ويندگ كلب ديـوانه پسـر«: خـوانيميدر ورق هجدهم نيـز

و دروغگو بچه  علي خندوكيبچه.... استنهرهريينازنين آن است كه دروغ نگويد

بـيابد بچه از ايـنيبرخـ).54ص(» جهـتياست كه هركه با حرف زند او بخنـدد

و باسوك«القاب مانند  يلغت فارسـيهادر هيچ يك از فرهنگ» عروك، لمشت، فرتقم

و اهميت آن و ارزش بيشتر اين كلمات بـه دليـل يافت نشد كه ارزش ها ناگفته پيداست

ميمعن ؤلفمآن است كه  . كنديو مصداق هر كلمه را نيز بيان

يكيو شيوهيدر بحث ساختار هـايي كـه از شيوهينگارش كتاب بايد اشاره كرد،

و جـوابيفهم بهتر كودكان از آن سود بـرده، شـيوهيبرا نامه خوبيينگارنده سـؤال
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طيهااز ورقياين روش در بخش. است و در ورق دوازدهم به و نهم ور كامل بـه اول

شديكار رفته است كه پيشتر بخش . از آن نقل

ايراد مطالب خـود برگزيـده، درج مباحـثيبرا مؤلفهايي كه ديگر از شيوهييك

و داستانياخالق دارنـد،ياهـا كـه سـاختار سـاده اين حكايت. هاستدر ميان حكايات

م و بد را نشان ور. دهنديبيشتر تمايز دو كودك خوب ق سيزدهم كتاب كـه مشخصاً در

و» توانـا«بـا نـاميرود كـه پسـريميكردن است، سخن از لقمان ناميموضوع آن باز

م. دارد» زيبا«به اسميدختر كنديلقمان به دليل شرارت فراوان فرزندان، آن دو را تنبيه

م و معلـم نيـز بـه آن دو روشيو به دست معلم و مناسـب بـازيهـا سپارد رايسـالم

م.آموزديم ميهمين توانا در ورق شانزدهم نزد معلم و از او خواهـد تـا درسـتيرود

از زبان مؤلفاست،يدر ورق نوزدهم كه در موضوع دوست. حرف زدن را به او بياموزد

و شيوه ميدوستيلقمان شرايط دوست خوب و دوم بـا. كنديرا بيان در ورق بيسـت

و نشسـتن در مجلـس را عنوان آداب معاشرت لقمان به همين گونـه شـر  ايط معاشـرت

م ازيواحـديهـا جـز ايـن حكايـات كـه شخصـيت. دهديتوضيح دارد بـه مناسـبت

از ايـنينمونـه يكـياسـتفاده شـده اسـت كـه بـرا نامـه خوبيدريمختلفيها داستان

م ميگيرعبرتيروز«: شوديحكايات نقل و با خود در تفكر بود كه ديـدينظر بر كرد

ميطاقيبوتهيريشهجهتيبيموش ازيناگـاه مـار. زند تـا او را از پـا در آورديرا

و در گوشـه و مـوش را فـرو بـرد نگذشـت كـهيسـاعت. قـرار گرفـتياخانه در آمد

و دم مار را گرفتيخارپشت پس سر را بـه درون خـود بـرد. آمده، سرش را بيرون كرد

و آن طرف زد تا هالك شد وخ. مار خود را به اين طرف ار پشت سرش را بيرون كـرد

و آهسته مانـديناگاه روباه. او را خورد و خارپشت را به پشت خوابانيد يانـدك. رسيد

فوراً روباه سـر. او به گمانش كه باران است سر درآورد. كه گذشت بر شكم او بول كرد

و او را خورد و پوست او را كند و روباه را پارهيسگ. او را كند و از كمين درآمد كـرد

ويصياد. از كوه به زير آمده سگ را دريديآسوده نشده كه پلنگ. خورد در كمين بـود

و برد و پوست او را كنده و پلنگ را كشت آنيخـان. تير انداخت بـر اسـب سـوار بـه
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و پوست را از او خواست و گفتگو شـد بـين آن دو، پـس خـان. درويش رسيد او نداد

و پوست را برداش چند قدم كه رفـت، اسـبش دسـتش بـه سـوراخ.تدرويش را كشت

و خان را كشتيموش و به سر در آمد ها اسباب بصارت او شد كه هـر كـس اين. رفت

.)61-60صص(» را بكشد خود كشته شوديكس

از)فصل(در پايان هر ورقيدرج يك نقاش نامه خوبيمناسب ديگريهااز ويژگي

كودكـانيرا بـرايسويي جـذابيت بصـرازيايك صفحهيهااين نقاشي. كتاب است

م سويايجاد و از طـرح، ذهـن كـودك را دچـار تشـويشيديگر به دليل سـادگيكند

.كندينم

بايد يادآور شد كه اين كتاب گرچه به نثـر نامه خوبييسبكيهادر تكميل ويژگي

مينوشته شده است، ول و مشـيتوان ابياتيبه مناسبت در خالل مطالب كتاب هور ساده

مينمونه به چند بيتينيز يافت كه برا :شودياشاره

هر كه آمد به جهـان اهـل فنـا خواهـد بـود

و باقي است خـدا خواهـد بـود آن كه پاينده

)4ص(

ــوي ــزرگ شــ ــا بــ ــاش تــ ــا ادب بــ بــ

ــه ــي نتيجــ ــه بزرگــ ــتكــ ي ادب اســ

)13ص(

يــــار بــــد بــــدتر بــــود از مــــار بــــد

دگريـــز از يـــار بـــتـــا توانــــي مـــي

ــر جـــان زنـــد ــا تـــو را بـ ــار بـــد تنهـ مـ

و بـــر ايمـــان زنـــد يـــار بـــد بـــر جـــان

)58ص(

و درونيبررس.4  نامه خوبييمايهمحتوا

يكياخالقيكتاب نامه خوبياز آنجا كه يك قـرن پـيشياز عارفان نامياست كه به قلم
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يبـا موضـوعات اخالقـيو عرفـاني، اسـالميدينيهابه نگارش در آمده است، آموزه

و در كنار يكديگر قرار گرفته است از همـان ابتـدايتفكـر عرفـانيهـا نشانه. درآميخته

مييعن يمبـاحث»يدر چيزهايي كـه بايـد بـدان«اين ورق با عنوان. شوديورق اول ديده

و بهشت است كه مطالب دين و در حـديو عرفانيدرپيوند با خلقت، جهنم ساده شـده

مفهم كودك م. گيرديان را در بر و روزه به كودك آموزش داده شـوديدر ورق دوم نماز

م ورق بيستم در موضوع مكافـات. شوديو او در حد تـوان به انجـام اين امور تشـويق

مياعمال با چنين جمالت همـهيدوسـتان معنـوايويفرزندان ظـاهريا«: شوديآغاز

و هركس خوب كند خوب اويدانسته باشيد كه هر چه بكاريد همان را بدرويد در نفـس

و در آينه و در قيامت نامـهيعالم خوبيريشه كند يعمـل جـان او نامـهينقش بندد

و خوشيخوب و بهشت بيند و هـركس يابديو از طرف راست او باشد و راحت گيـرد

بديبد بيكند رنگ و خود را و گيرد و بـه جهـنم رود ه دست خـود در آتـش انـدازد

در آداب)60ص(» عمل او در طرف چـپ داده شـوديكند كه نامهيطرف چپ را قو

م و آخر نمك اگر بخـور«: خوانيميغذا خوردن نيز دريكمـيدر اول و خـوب اسـت

»ينـازنين شـويو در آخر الحمدهللا بگو كه بچهياول بسم اهللا بگو كه پسر خوب باش

و سـاده ين مطالب، بـازگوييا).32ص( و آمـوزهياروان يبـرايدينـيهـا از عقايـد

.است كودكان

برينگرش تربيت بـ نامه خوبيحاكم و شـك ايـن نگـاهيكامالً پدرساالرانه اسـت

و به بيان دقيقيغالب اجتماع و گذشـتهيتر نگرش نهادينـه شـده آن روزگار يتـاريخ

و بزرگ در اين كتاب نيز كودك. ماست و مادر و مطيع پدر و بايد فرمانبر تر خود باشـد

كل. در موقع لزوم بايد او را تنبيه كرديحت ترغيب كودكـانيبرا نامه خوبيدريبه طور

دليداشـتن شايسته، صفات خوب، دوستيبه انجام كارها مـو شـود تـايخـواه آورده

گويد كـهيم مؤلفنمونهيراب. انجام كار پسنديده تشويق شوديبدين گونه كودك برا

ميهابه بچهيروز و بازار دقت خـوب نجيـب در ميـانيهابچه«: كردم، ديدميكوچه

كسكوچه نمينميحرف بازيها با و كسيكردند و بر زدند كه هـر كـسينميدويدند
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آنيم مرسيد به ميبچه. زاده استگفت حقا كه حالليها اين بچه. باشديخوب چنين

شديبزرگمرد  مـو يـا در محاسـن راسـت.)43ص(» خواهد هركـه«: نويسـديگـويي

و گويند كه اين بسـيار پسـر خـوب  يراستگوست، هرچه بگويد زود مردم به حرف كنند

م و دهان او را .)54ص(» بوسندياست

و جلــوگيريبــرا نامــه خــوبييدر مقابــل نگارنــده كودكــان از اعمــاليتحــذير

كلناشـايست از دو راهـ ميكار و مادر يا معلم سفارشييك: گيرديبهره اين كه به پدر

و مخاطـبيم و بـا ايـن ترفنـد خواننـده كند كه در صورت لزوم از تنبيه استفاده كننـد

و احتمـاالً از ارتكـاب آن  و نوجوان كتاب از سرانجام عمل ناشايست خود آگـاه كودك

م روك كه پيشتر وصف آن نقل شـد،عيگداينمونه دربارهيبرا. شوديعمل منصرف

و هيچ ندهند؛ زيرا كه بلكه چيز«: نويسديم را بخواهد كـه در خانـهياين را بايد بزنند

» او آوردند همان را بخورديخوب آن است كه هر غذايي كه بود برايپس بچه. نباشد

ميدر ورق هفدهم كه مربوط به بد زبان).46ص( ياهاگر بچـ«: خوانيميكودكان است

و فالن بگويديهادر خانه با بچه يـكيهر فحشـيها را بايد براآن. ديگر فحش دهد

م و اگر هميشه و بـهيوعده غذا ندهند و منزل بيرون كننـد گفته باشد، بايد او را از سرا

و مادر را بگ و هر بچه كه جواب پدر و تأديب فرماييد ويد معلم بگويند كه اين را بزنيد

ت .)51ص(» أديب كنندبايد او را

و نوجوان در صورت تخطياز توصيه برايديگريهانمونه و عمـليتنبيه كودك

م نامه خوبينادرست در امـروز هـيچيتربيتيهابه تنبيه در روشيتوصيه. شوديديده

بيجايگاه و  نامـه خـوبي هايي از اين دست را بايد از نقـاط ضـعف شك توصيهيندارد

و اندبا اين. برشمرد ويحال نبايد فراموش كرد كه در يك قرن پـيش كـه در خـانواده

ويايران، پدرساالريبالطبع جامعه به طور عمـوم نهادينـه شـده بـود، تنبــيه كودكـان

در ادامه بايـد يـادآور شـد كـه اگـر چـه. يده بودو پسنديطبيعينوجوانان خطاكار امر

ول مؤلف ويجواز تنبيه را صادر كرده است، يهـايي بـرا رق سوم كه شـامل توصـيه در

م ب«شود كه،يمعلمان است، ياد آور ميشاگرد را زياد نـزند كه بـيعار و وقـريشــود
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اويم .)11ص(» شود معلم نزد

آنيدر نشان دادن زشت نامه خوبي مؤلفكهيروش ديگر اعمال بد به كودكـان از

م اسـت كـه از حيوانـات سـريبهآن عمل نادرست با عمل مشـايگيرد، مقايسهيبهره

مـبه مؤلفبدين گونه. زنديم فهمانـديطور مستقيم يا غير مستقيم به كودك يا نوجوان

ميكه چنين عمل ناشايست و انسان بايد از ارتكاب به آن بپرهيـزدياز حيوانات سر . زند

ت را بـه يـا كـف دسـتيمبادا كه دهنت را به غذا بمال«: هايي از اين مقايسهاكنون نمونه

مـياو آن بچهيشوميياكه بد بچهيدهان كش ليســد،يكه به زبـان دسـت خـود را

هركـه«).31ص(»يتـو مبـادا مثـل گربـه غـذا خـور. بسـيار كثيف اسـت مثـل گربـه 

و دروغ مـ  » دهـديدروغگوست او آدم نيست بلكه روباه است كه روباه حيله باز اسـت

مـ مكنيفرزند با سگان دوستيا«).54ص( رايشـويكـه تـو سـگ و آخـر خـودت

و دوستيم بـرو بـا فـالن كـس: هايي است كه به تو بگويندبا آدميسگان دوستيدرند

بيا برويم با فالن بچـه دعـوا: دعوا كن يا بر آن بچه زن يا او را دشنام ده يا به تو بگويد

نم.منيكنيم يا بيا به كمك دعوا و اگـر قبـول كـنميپس بايد تو جواب بگويي كه من

ميكرد و سگ بچه تـو شـغاليو وقتـيفرزنـد شـغال نشـواي.يشوي، شاگرد سگ

شوكه با شغاليشويم آنيها رفيق بيـا بـرويم بـه: هايي هستند كه ترا بگويندها آدمو

و چيز آنيبرداريم يا بيـا بـرويم بـه بـاغيفالن جا »و انگـور مـثالً بيـاوريم يـا نحـو

).57ص(

وياطالعـات ارزشـمند نامـه خـوبي قابل توجـهياز مـزايا اسـت كـه از روابـط

ميتعامالت اجتماع ياز آن را در القـاب مرسـوم آن روزگـار بـرايانمونه. دهديارائه

مـيدر اين باره نمونه. كودكان نشان داديم تـوانيمناسـب ديگـر را در ورق شـانزدهم

ماست، كوديزباندر اين ورق كه مربوط به خوش. يافت آموزند با افـراد مختلـفيكان

و منصب چگونه خطـاب  و هر يك از اشخاص را فراخور مقام چگونه بايد سخن گفت

ميكوتاهيهابخش. كنند و نقل در ايـران رسـم اسـت كـه«: شودياز اين ورق انتخاب

ب. آقا چنين فرمودند، خصوص اگر سيد باشد: گوينديم و زن، زنيبيمرد، آقا و اسـت
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بمحترمه  ميبيرا مطلقاً و آغا به غين هم هميگويند و اگر مرد مال باشد، جناب گويند

و لقب اگر دارنـد، لقـب آنهـا را گوينـد  و خان گويند و بگ و ديوانيان را سركار گويند

و در هر جا هـر لفظـ  آقـايبـه معنـيبلكه همه كس را آقا خوب است كه خطاب كنند

ويگويند به معنيروميان افند و عربـان سـيد آقا و هنـديان صـاحب گوينـد يافغانان

و شـاهزادگان را نـواب گوينـد و زنان ديوانيان را خانم گويند در سـر كاغـذها ... گويند

و خويش كـه در حكـم فرزنـد باشـد،ينويسند به نوكر خود مثالً ارجمنديم به فرزند

مينورچشم و به همسر خود كهينويسند، روحيو نور ديده همسر را بايد فداك؛ زيرا

و باالتر قربـان  و قربانت گردم و از آن باالتر فدايت شوم و باالتر بنويسد آدم عزت كند

و كذلك و مدار از مĤب باالتر اسـتيو در هر صنف.... حضور مباركت » مĤب از نصاب

).50-49صص(

بهيگناباديمالعل.5  نامه خوبي مؤلف»ينورعليشاه ثان«ملقب

فينامش عل و مفسر بزرگ قرآن، مال سلطان محمد گنابـادو ، مشـهور بـهيرزند عارف

و در تاريخ هفده ربيـع. سلطان عليشاه است او دومين فرزند مرحوم سلطان عليشاه بوده

شد.ق1284يالثان و از آن هنگـام تحـتيمادرش را در دو سـالگ. متولد از دسـت داد

پد. تربيت پدر قرار گرفت و علوم مختلـف را از او آموخـت، تا زمان بلوغ در نزد ر بود

شديادامهيسپس برا چون از راه مطالعه در امر دين. تحصيالت به مشهد مقدس وارد

و از مذهب موروث روي گردان بود، بـدون اذن پـدر در سـاليبه يقين دست نيافته بود

و از كشـورهايي ماننـد افغانسـتان، كشـمير، هنـد، حجـا.ق1300 ز، شروع به سفر نمود

و عثمان پيعراق، مصر و در جـوومطلوب خـويش بـه جسـتيآن روزگار ديدن كرد

و از قضـا در همـانيبه مكه.ق1305سرانجام در سال. پرداخت معظمه مشـرف شـد

انـد كـه در در شرح احوال ايشان نوشته. سال پدر نامدارش نيز سفر حج در پيش گرفت

و و او را شناخت وافر چون بـه مقصـوديبا وجود دلبستگ عرفات از مقابل پدر رد شد

و تحقيق دينـ  و ديـدار بـا پـدرينايل نيامده بود او بـه پايـان نرسـيده بـود، از آشـنايي
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.كرديخوددار

و رؤسـايچنان به سفرهاپس از حج نيز هم و بـا علمـا ويخود ادامه داد اديـان

و بـه مباحثـه پرداخـتيهاسران سلسله انجام در سـال سـر. مختلف تصوف ديدار كرد

يكياق مرحوم سلطان عليشاه نامه1307 از ارادتمندان خـود بـه نـام شـيخ عبـداهللايبه

ميحائر ميكه ساكن كربال بوده، و خاطر نشان علينويسد دريكند كه فرزندم مال بايد

عليحائريآقا«. او باشيديدر جستجو. باشديآن حوال كهيحاج خادم را مأمور نمود

و آشـنايي پيـدا مشار.ا كندرا پيديو اليه تصادفاً جناب نورعليشاه را در بـازار مالقـات

ويشده بود، ول يحاضر به حركت گناباد نبود، تا اينكه در حرم مطهـر حـال جذبـه در

شـكريموقع تشرف حضور پدر به خاك افتاده، سجده... پيدا شده، عازم گناباد گرديد

مج. آورديبه جا :سرودهرا بداهيلس حاضر بود اين رباعسرايي شاعر كه در

ــاز آمـــد ــه ممتـ ــو كـ فرزنـــد جنـــاب تـ

چون ديد كه مقصـود تـويي در همـه جـا

و تــاز آمــد چنــدي پــي مقصــد بــه تــك

ــد ــاز آم ــاه خــود ب ــه خانق و ب برگشــت

.)252: 1371،يسلطان(

و با دستور پدر به رياضـت پرداخـت تـا در سـال يك سال پس از آن ازدواج كرد

شد» نور عليشاه«با لقب.ق1314 در. به راهنمايي طالبان مجاز مرحـوم سـلطان عليشـاه

و از آن تـاريخ فرزنـد،يبه دست گروه.ق1327سال  از اشـرار گنابـاد بـه قتـل رسـيد

سو. جانشين پدر شد و حتـياو سپس از و دشمنان تصوف آزار بسـيار ديـد يقشريون

و بـه با آلمانيبه جرم همكارها قزاقييك بار به تحريك همين عده از سو ها دستگير

و جـواب كنسـول روس، كـذب  و سـؤال تربت حيدريه روانه گرديد كه پس از مذاكره

و اجازهيهاتهمت شديوارد شده بر آن مرحوم آشكار شد بـا. مراجعت به ايشان داده

و كينهاين حال مخالفت بتـدا بـها. ها ادامه داشت تا به ترك گناباد مجبـور شـد ورزيها

و سرانجام در اين شهر به سـال  و كاشان رفت بـه دسـت.ق1337تهران سپس به اراك

و در مسير حركت به سو . آفـرين تسـليم كـرد تهران جان به جانيمعاندان مسموم شد

(پيكر او را در جوار امامزاده حمزه به خاك سپردند ريبرا. :ك.شـرح احـوال بيشـتر او
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ــلطان ــيراز؛ 255- 251: 1371،يس ــده، 3،543ج: 1382،يش ؛ 132- 116: 1384؛ تابن

ج1408؛ امين، 535: 1384،يپاريزيباستان ؛ بامـداد،6،72ج: 1380؛ نـوايي،6،86ق،

).162- 6،161ج: 1351

ازيمرحوم نورعليشاه با وجود دريخاك نزيست، ولـيسال در سرا53كه بيش

بهيگوناگون آثار متعدديهازمينه در. يادگار گذارده است از خود چنـان كـه خـود او

و سـومين كتـاب 1323ياد آور شده است، اين اثر در سـال نامه خوبييابتدا ق بيسـت

ازينام برخ. اوست شيرجوم الشياطين، در زندگ: از آثار او عبارتند هادت پـدر خـودو

و تاريخ در هفت جلد بزرگ مرحوم سلطان عليشاه؛ ا؛قلزم، در اخبار لحسين، در سلطنه

و شرح احوال حضرت امام حسـين  در؛در منطـق كامـل كتـاب؛)ع(مرثيه نجـد الهدايـه،

و مهمات تاريخ بنا وياختالف مذاهب آن در دوازده جلد بوده كه يك جلـد آن كامـل

و ناتمام اسـت  و حرمـت كشـيدن؛يك جلد ديگر به نيمه رسيده ذوالفقـار، در مـذمت

و؛ حكوما، در علوم غريبه-ترياك  صالحيه، كه پيشتر نيز ذكر شد در مهمـات شـريعت

و حقيقت رافـع؛و بيـان اسـتيكه هـزار بيـت شـعر در معـانينظيم، به عرب؛طريقت

و نحو عرب . ديگريو شمارياالحراض، در صرف

از براي و نثـريبرا نامه خوبيحسن ختام اين مقاله ورق چهارم آشنايي با انديشـه

م مؤلف : شوديبه طور كامل نقل

و او را مـييشـاگرد خوب مـرد بزرگـ:يورق چهارم، در طريقه شاگرد« شــود

و با عزت مي ميمردم نجيـب گويـند و بي عرضه و بد ادا و شاگرد بد، نا نجيب -شود

و هرگز در دنيا رو كـدام شـاگرد خـوب اسـت،ياگـر گـوي. بينـد خوبي را نمييشود

و او را دوست مـي است كه قدر استادشيگويم خوب آن آدم مي داشـته باشـد را بداند

.مردميكه استاد اگر آدم را بزند، زدن او چونكه دوست است، بهتر است از نان حلوا

ــوا دهــد مــن ناخوشــمدوست ار چوبم زنـد مـن سـر خوشـم دشــمن ار حل

ياگـر بگـوي. زاده نيسـت را دشمن باشد، آن حـالليآن مرد كه معلم خوب خداي

ميكداميديگر خوب و مـؤدبيو مؤدب برويگويم آنكه نزد استاد با ادب باشاست؟
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بيو با ادب بيرون بياييبنشين .ادب حيوان استيكه آدم

ــوي ــزرگ شـ ــا بـ ــاش تـ ــا ادب بـ ــهبـ ي ادب اســـتكـــه بزرگـــي نتيجـ

بلكه مرد خوب آن است كه حق استاد را تا آخر عمر نگاه دارد كـه اسـتاد بـا پـدر

را. با استاد عاق استيدهيك درجه دارد، بد كنن هركه ادب با استاد نگاه دارد، خـدا او

به عجب خوب آدم: مردم گويند. دوست دارد و بچـهيبه ياست حقـاً لـه نجيـب زاده

ميياگر بگوي. آدم است اويرسادب چه چيز است؟ بشنو كه بگويم به معلم كه تعظيم

و سالم خوب خيرا بكن و دست او را ببوس كه در. شيرين استييلبكن رحمت خـدا

و پا نزد استاد مثل بچه و دو زانو بنشين و هر جا اذن داد بنشين يبـيهامصافحه است

ب و طرف پشت سر به استاد مكن كه مييادب دراز مكن كه با استاديو وقتيشوادب

بليزنحرف مي و و شما و چه فرموديـد. بگو تو مگويبا ادب حرف بزن  بگو بفرماييد

و در و نگو، بگوييد يا چه گفتيد يا بياييد يـا بخوريـد و ميل بفرماييد و تشريف بياوريد

رويهر حرف و تيز تيز به و در بين سخن گفتن استادياين طورها بگو استاد نگاه مكن

ب و و در حضور استاد مخواب، مگر خودش اذن دهد اذن استاد بـه جـايييسخن مگو

و كار و برايمرو كلجزيمكن و و بزرگ از او اذن بگير كه هر كاري كـهييي و خرد

ميب و در حضور استاد با ديگـري هـميباشد، اگر چه خوب پندارياذن استاد باشد بد

. زياد سخن گفتن بد است

ادب كـراياگر بگويي خدا شما را بيامرزد كه ما را ادب ياد داديد، بفرماييد پسر بـ

بمي و چطور بودن مييادبيگويند كه درسـتيهستيگويم كه مرحبا پسر خوباست،

كنيبدانيخواهمي بي، بدان كه پر حرفيو رفتار و پشتيادبيدر حضور استاد است

ب و و به يكـياز استاد كردن و پا دراز كردن بـياذن بيرون شدن يادبـياشـاره كـردن

و از كه بد جواب استاد بگويد، او بسيار بـي حياسـت بايـديهر پسر. است او را بزنـد

و هركس بدگويي از استادش كند، او منافق استيخوب خود استاد است، اگر او را نزند

و هـركسيو هركس راض و بـي درد شود بدگويي استادش كنند، او بي غيـرت اسـت

بديراض اوياستادش او خيليشود به و هر كـس اسـتاد را بزنـد، نمك به حرام است
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و بچـه هرزه است، بايد او را خو و لگد زنـد و خر ببندند تا شاخ زند و با گاو ب بزنند

يكه دست به اسباب استاد زند، وقتي كـه اسـتاد نباشـد يـا در خـواب باشـد، آن بچـه

و بچه نبايد هرگز خبر از زبان استادش يا منزليفضول است بلكه بايد او را دزد بگويند

يكيكوچه يا خانهياو ببرد برا و اگر بيخود آنيرابد و او خبر ببـرد استادش گفت

ب و بگويـديادبيبچه و معلم بايد او را بزند دروغگـو خـدا لعنـتاي: كرده نزد معلم

و فرمـايش او را اطاعـت نكنـد او  و بر هر شاگرد كه به حرف استادش نكند كرده بر تو

و اگر كار و نكنـياز دستت برايبسيار بد آدمي است ويتنبلـيخيلـياسـتاد برآيـد

).14-13صص(»يعاربي
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 نامه خوبيتصوير دو صفحه از ورق چهارم
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 عكس از كتاب صالحيه
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