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Abstract: 
Learning is one of the valuable aspects and existential ability of creatures in 

general and humans in particular .And we can boldly say that most human 

behaviors are the result of learning . Basically, learning in general is a 

transformative activity that prepares people to deal with animal life, from the 

conditioned reflexes of lower animals to the complex cognitive processes of 

human beings (Parsa, 2012:16).One of the principles and duties that literature has 

always assumed for itself in interacting with society is learning and teaching .And 

in this matter, it has gone so far that in the division of literary types, a part of 

literature has been dedicated to didactic literature. It goes without saying that the 

feeling of the duty of literature towards education, teaching and learning on the 

one hand and the view of educational sciences with a scientific approach to the 

subject of learning on the other hand has created an unbreakable link between the 

two fields of literature and educational sciences. And has provided; the context of 

the emergence of educational and psychological criticism as one of the effective 

approaches in the field of literary studies - which goes beyond traditional criticism 

and reveals the extra textual positions and the role of the creator of the text and 

other people who are connected with the text and its creator.  
One of the prominent poets in the field of Persian educational literature is Saadi 

Shirazi, who has always tried to teach different fields, especially individual and 

social ethics, and his two precious works, Golestan and Bostan, have been 

specifically dedicated to this matter. Saadi is not only a judge of moral and ruling 

points, but also tried to show solutions. By providing practical solutions to 

improve human behavior and relationships, he is the answer to many mental and 

psychological problems and conflicts of the people of that time and even now 
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(Sadeghzadeh & Dehghan Banadaki, 2017:109).The fusion of Saadi's educational 

views with moral issues makes it possible that a text like Bostan, with its moral-

mystical nature, is also prone to educational-literary explorations with a unified 

view, including the matter of learning, which Saadi seems to be well-versed with 

learning and style. The practical applications of its criteria - of course not with 

today's terminology - have been familiar and although each of the learning theories 

may be fruitful in some way in the study of Bostan. But the examination of the 

mentioned work shows its affinity and closeness with Bandura's views on 

observational learning, which lists the four stages of the learning process 

(attention, memorization, recreation and motivation) as the four main pillars of 

the observational learning model (Saif, 2022:168-171). 

Bandura's observational learning, as mentioned, has four stages: 1-attention 

(extracting the required information related to the pattern) 2-memorization (the 

ability of the observer to retain and encode the observed information) 3-

production or reproduction (transforming what has been learned) to performance) 

4- perception (providing reinforcement to transform learning into performance). 

Also, Bandura believes that learning based on observational learning happens in 

three ways and for that he defines three basic models of observational learning: 1. 

live model, which requires displaying or performing a behavior by a real person. 

Is. 2. Verbal educational model, which requires describing and explaining a 

behavior. 3. Symbolic model, which involves the depicted behavior of real or 

fictional characters in books, movies, television shows, or online media. (Bandura, 

1977:45). 

  Two important questions that this article seeks to answer are: 1. how are the 

learning approaches used by Saadi in Bostan compatible with Bandura's theory of 

observational learning? 2. Among Bandura's three models (living, educational and 

symbolic), which models have been used in observational learning in Bostan? 

 The research method of this research is based on an integrated-interdisciplinary 

approach and by using educational, discourse and meaning analysis tools and in a 

descriptive-analytical way in order to adapt the teaching approaches in the 

kindergarten with the social observational learning criteria of Bandura. The tool 

of data collection is a flash, and first, by using library resources and using the 

method of document analysis, the fundamental criteria of Bandura's theory were 

extracted, and in the next step, the entire text of the statistical community of this 

research; That is, Bostan Saadi's book was studied by the method of total 

induction, and the necessary sampling and extraction of examples suitable to the 

topics of discussion were done, and finally, based on the obtained data, the 

necessary analysis was done in a comparative manner. 

Based on the findings of the research, it is possible to separate and classify the 

whole approach of Saadi from Bandura's triple models (living, educational and 
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symbolic) in the form of two models that have been used in the garden: first, the 

educational model and Second symbolic model.In Bandura's educational model, 

he describes behaviors and actions that should be modeled and exemplified. In 

Bostan, Saadi has made good use of this model and has described individual and 

social behaviors in various formats, including (traveling and observing people's 

behavior and interacting with them), (narrating and experiencing events) and 

(Using allegory and equation style), Accuracy in the three mentioned methods 

guides us to their exact correspondence and connection with the stages of 

observational learning, i.e. (attention, memorization, re-creation and motivation) 

- which are among the important principles of learning intended by Bandura. In 

the symbolic model of Bandura's observational learning theory, which is also used 

in Bostan and is consistent with the components of observational learning, Saadi 

has tried to describe individual and typical characters. Indicators for determining 

a role model, including gender, class, age, social status, and the like, have been 

well expressed in his educational poems, especially in Bostan. In the process of 

learning with an observational approach, it is very common to follow the example 

of famous people who are famous in a certain field and are considered to be 

charismatic, pioneering, prominent and influential figures in that field.Based on 

what was discussed in the previous pages, it can be concluded that despite the 

novelty of observational learning and its scientific and logical explanation in 

recent years, This method has been paid attention to in teaching educational and 

moral issues in the past and has been used in a practical and practical way, as in 

the book of Bostan, Saadi has used these characteristics and criteria. And in the 

study, it was found that it has a significant agreement with the criteria of Bandura's 

observational learning theory, And in fact, the secret of the longevity of Saadi and 

his works should be sought in his practical and desirable ways of expressing 

concepts and contents and their harmony with the taste of people in different 

historical periods, including our time. 
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 چکیده
در انتقال پیام  و وی پیدا کردهبوستان( نمود   آرای تربیتی سعدی در دو اثر سترگ وی )گلستان و:بیان مسأله

 های متعدد تربیتی و تعلیمی بهره برده است. تعلیمی خود از رهیافت

ای بندورا کتاب بوستان سعدی را مورد ری مشاهدهی یادگینوشتار حاضر در پی آن است بر مبنای نظریه هدف:

 بررسی و مداقّه قرار دهد 

ه کارگیری ابزارهای تربیتی، گفتمانی و معناکاوی و بای و با بهبینارشته-این پژوهش با رویکردی تلفیقی  روش:

ای ابخانهفاده از منابع کتها فیش است و  ابتدا با استتحلیلی انجام شده است. ابزار گردآوری داده -شیوۀ توصیفی

و به روش سندکاوی معیارهای بنیادین نظریۀ بندورا و مصادیق آن در بوستان سعدی استخراج و سپس تحلیل 

 الزم  به صورت تطبیقی انجام شد.

 اختیشن علیرغم اختالف زمانی اثر سعدی با زمان حاضر نظریۀ های پژوهش بیانگر آن است که: یافتههایافته

اخالقی مورد نظر خود به -های حکمیبوستان سعدی در انتقال آموزه ،بندورا و مفاهیم بنیادین آن اجتماعی

سعدی در شیوه یاددهی خود  از میان سه مدل ) زنده، آموزشی و  .های جدید بسیار نزدیک شده استشیوه

امل با مردمان، گیری مبتنی بر سفر و تعنمادین( مورد نظر بندورا از )مدل آموزشی( شامل سرمشق

 گیری کالمی مبتنی بر تمثیل و اسلوبهای اخالقی و سرمشقپردازی و حکایتگیری مبتنی بر روایتسرمشق

ها(، های مشهور )رل مدلگیری مبتنی بر الگوی رفتاری شخصیتمعادله و )مدل  نمادین( شامل سرمشق

 ره برده است.های جامعه  بهگیری مبتنی بر طبقات و گفتمانسرمشق

 ای، بوستان سعدی، ادب تعلیمیبندورا، یادگیری مشاهده واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

عام و انسان به صورت خاص است  طوربهیادگیری یکی از وجوه ارزشمند و توانایی وجودی موجودات 

 طورکلیبهادگیری ساً یتوان گفت که بیشتر رفتارهای انسان حاصل یادگیری است، اساو به جرأت می

 های شرطی جانورانفعالیتی دگرگون ساز است که افراد را برای مقابله با زندگی حیوانی از بازتاب

از الع بدون اطو  (Parsa, 2012:16)  کندآماده میی شناختی افراد آدمی پست تا فرایندهای پیچیده

 & Dortaj خواهد بودز حیوانات دشوار برخی اصول اساسی یادگیری، درک رفتار آدمیان یا بسیاری ا

Khani, 2019:13)) یکی از اصول و وظایفی هم که ادبیات همواره در تعامل با جامعه برای خود مفروض

 بندیداشته است، اصل آموختن و یاددهی است و در این امر تا آنجا پیش رفته است که در تقسیم

ندی بدان بتصاص پیدا کرده است، البته این دستهانواع ادبی بخشی از ادبیات به ادبیات تعلیمی اخ

معنا نیست که سه نوع دیگر ادبیات؛ یعنی ادب حماسی، ادب غنایی و ادب نمایشی از امر تعلیم خالی 

توان گفت یاددهی امری ساری و جاری در تمام ادبیات جهان و از جمله ادب است و به این اعتبار می

به خوبی نشان دهندۀ این امر است که شاعران هماره در پیشبرد فارسی است، بررسی آثار شعرا نیز 

اند. ناگفته پیداست که های مختلف و بویژه اخالق تالشی وافر داشتهامر آموزش و یاددهی در زمینه

احساس وظیفۀ ادبیات نسبت به امر تربیت و یاددهی و یادگیری از یک سو و نگاه علوم تربیتی با 

یادگیری از سوی دیگر باعث ایجاد پیوندی ناگسستنی بین دو رشتۀ ادبیات رویکرد علمی به موضوع 

یکی از  عنوانبهشناختی و علوم تربیتی شده است و زمینۀ پدید آمدن نقدهای تربیتی و روان

ش و نق متنیبرونکه از نقد سنتی فراتر رفته و مواضع کارآمد در حوزه مطالعات ادبی را های رهیافت

ند کآن پیوند دارند را آشکار میی ی متن و دیگر افرادی که با متن و پدیدآورندهدهاحوال پدیدآورن

های تربیتی جهت تحلیل پیوند میان این دو حوزه و کاربست مؤلفه دیگرعبارتبهفراهم آورده است؛ 

 ناز معنا و پی بردن به جها متنیبرونو  متنیدرونهای ی تفسیر و تبیین سویهمتون ادبی زمینه

های زبانی و ادبی کاربردی در آثار شاعران و پدیدآورندگان متون ادبی را فراهم و معرفتی و تکنیک

-ی مدلی کمیهای ساختاری فراتر رفته، با ارائهسازد که از کارکرد سنتی تحلیلرا قادر می محقق

دست  یش متنشناختی، اجتماعی، فرهنگی و گفتمانی پیداهای روانکیفی به کشف و دریافت زمینه

یابد. همچنین این دست مطالعات خود باعث کشف روابط جدید بین علوم انسانی و بازتاب آن در 

شناختی، گفتمانی و اجتماعی آن، محقق را از بند های روانمتون ادبی است. روابطی که داللت

دعت پژوهشی رهاند و موجبات زایش و بای در متنی خاص میکارگیری نظریههای مروری و بهپژوهش

 کند.     را فراهم می

 تنهاهنیکی از شاعران برجستۀ حوزه ادبیات تعلیمی فارسی، سعدی شیرازی است که نام و شعر او 

درخشد، کسی که همواره در امر بر تارک ادبیات فارسی، که بر تارک و سردر سازمان ملل نیز می

او، یعنی  بهایگرانکوشیده و دو اثر  های مختلف و بویژه اخالق فردی و اجتماعییاددهی حوزه
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بسامد اندرزها و بار تعلیمی  خاص به این امر اختصاص پیدا کرده است. طوربهگلستان و بوستان 

اند. معلم اخالقی که در اعماق ضمیر است که وی را معلم اخالق نام نهاده قدریبهگلستان و بوستان 

کند، منادی اخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماعی شیخ در کنار یک شاعر حساس و شورمند سر می

توجّه (Zarin Koob, 2011:113) داندی درک درست از مفهوم انسانیت میاست و این هر دو را الزمه

های متفاوت زبانی، بالغی، ی تعلیم و تربیت باعث شده است که او از تکنیکویژۀ سعدی به حوزه

که  توان گفتا و انتقال پیام تعلیمی خود بهره ببرد و به جرأت میروایی و معنایی در جهت القای معن

در میان شاعران کالسیک ادبی فارسی کمتر شاعری به اندازۀ او اشعار تعلیمی سروده است. بیشتر 

ی بشری را داشته و راز بزرگواری و ی جامعهشناسان بر این باورند که وی دغدغهمحققان و سعدی

های انسانی و اخالقی سرایی و نویسندگی او، در امتزاج ارزشی سخنوه بر شیوهماندگاری سعدی عال

ی وی در پرتو ی فاضلهشهر آرمانی سعدی و مدینه  (Moradi & et al, 2019:312)و اجتماعی است 

 نوانعبههای حکمی، اخالقی و عرفانی در بوستان تصویر شده است. بوستان سعدی ابیات و حکایت

ی اثری اخالق عنوانبهشود ی الگوهای رفتاری مطلوبی است که موجب میدهندهاثر ادبی، انتقالیک 

های تربیتی و اخالقی . اثر مذکور واجد آموزه(Fatehizade & et al, 2012:135)مورد توجه قرار گیرد 

تربیتی را درک کند، های متفاوت سعدی به مسائل آن قادر خواهد بود رهیافت بامطالعهاست که فرد 

ز ای عالی اکه نمونه ختصاص باب هفتم بوستان به تربیتتوجه و پافشاری سعدی بر این مهم از ا

نی ما به استافرهنگ تربیتی ایرانی اسالمی و به اعتبار سخن برخی محققان از اصولی است که اجداد ب

. وی در (Sabzianpour, 2011:81)،  (Yousefi, 2021:29)کامالً مشهود استآن دست یافته بودند 

. (Zahirinav & Pak-mehr, 2007:97) گیردمی  های خود از زبان تشویق و تهدید بهرهبیان اندیشه

شایان ذکر است که با توجّه به شناخت سعدی از کارکرد داستان، وی در انتقال مفاهیم اخالقی و 

کند با القای گفتمانی مثبت و یش تالش میهابرد و در حکایتحکمی غالباً از عنصر روایت بهره می

پسندیده مخاطب را به پذیرش نکات اخالقی دعوت کند و برای دستیابی به این هدف عالوه بر تکنیک 

برد، در بوستان وجهیت گفتمان راوی مثبت است و میروایت، از وجوه متفاوت فعلی در سخن بهره 

دهنده و بیانگر عقیده( ای، تعمیمهای راوی )امری، نهیرهی گزامایهاین نکته از طریق بازنگری درون

. همچنین سعدی با عنایت به ماهیت ارتباطی (Sharifiyan & hoseni, 2019:137)ثابت شده است 

به  کند، اوهای غیرکالمی نیز استفاده میی تربیت، در انتقال مفاهیم و مقاصد خود از ظرفیتمقوله

 & Nikdareasl)ژگان ننگریسته و درکی ظریف و ژرف از این ارتباط دارد زبان فقط در حدّ وا

ahmadianipai, 2016:206) وی در پایان هر حکایت تعلیمی، نتایج مثبت مبتنی بر پاداش را به .

هایی تنبیهی و منفی را به شخصیت یا فرد تخطی کننده دهد و گزارهی پیام تعلیمی نسبت میپذیرنده

 قی، تا مخاطب و خواننده شعر را نسبت به پذیرش نکات اخالقی ترغیب کنداز امور اخال

(Mohammadi Kalesar & Abdali, 2016:134)ۀهای برجست. از نظر گفتمانی نیز بیشتر گفتمان 
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هایی چون پادشاه، حاکم، هایی که شخصیتاجتماعی در بوستان با تنوعی خاص حضور دارند. گفتمان

های نمایندگان طبقات اجتماعی با نسبت عنوانبهتاد، معلم، عالم دینی و مانند آن، قاضی، بازرگان، اس

های اندرزی و اخالقی به تصویر کشیده است. متفاوت دسترسی به نهادهای قدرت را در قالب حکایت

ور، آهنگر، بزاز، شیخ، همچنین از نظر مشاغل اجتماعی نیز مشاغلی و مراتبی چون بازرگان، پیشه

. اندهایی را در آثار سعدی شکل دادهبا یکدیگر روایت سالک، درویش و مانند آن در تعامل و کنش

هایی که ها اشغال کرده و نقشها، و جایگاهی که در روایتبرشماری و تمییز هر یک از این گفتمان

عامل سازد. تا فراهم میهای گفتمانی رکنند امکان دستیابی به برخی نتایج حاصل از خوانشایفا می

تا  کنند سبب شدهها را نمایندگی میسعدی با مردمانی که هر یک به سهم خود، یکی از این گفتمان

های متفاوت داشته باشد. دائماً افعال و خلقیات و آداب و شاعر درک عمیق و دقیقی از این گفتمان

های عمومی که این امر باعث شده تا بعضی اندیشهداد/ ها را مورد مشاهده و مطالعه قرار میرسوم آن

کرده با نقد و ی عملی داشته و سعی میخود در ذهن او ایجاد شود. که بیش از هر چیز جنبهخودبه

. (Massey, 1991:167)تحلیل مسایل موجود در جامعه، آداب و قواعد بهتری را پیشنهاد نماید 

که رفتار  هگونآنکه باید رفتار کنند نه  گونهآنها ی انسانبوستان سعدی کتابی است برا طورکلیبه

کنند. وی استعداد و نبوغ ادبی و هنری خود را برای بیان تعهدات اجتماعی خود به خدمت گرفته می

 .(Azizi & et al, 2020:81) ها تا رسیدن به کمال انسانی استو در پی آموزش مفاهیم اخالقی به انسان

به موارد مطرح شده این مسأله به خوبی قابل درک خواهد بود که چگونه گذشت روزگار  حال با عنایت

باعث شود که آثار او از اذهان پاک و به بوتۀ فراموشی  ،نتوانسته است در محبوبیت سعدی مؤثر بوده

که همچون یک اثر هنری تأمین کنندۀ  -های ادبیسپرده شود. نکته این موضوع را عالوه بر زیبایی

باید در توانایی انطباق آثار و مفاهیم مطرح در آن با مقتضیات روزگار  اصل لذت در وجود آدمی است

سعدی تنها آمر به نکات اخالقی و حکمی نیست، بلکه کوشیده است راهکارها را نیز  جستجو کرد،

بسیاری از با ارائه راهکارهای عملی برای بهبود رفتار و روابط انسانی، پاسخگوی » نشان دهد. او 

 & Sadeghzadeh) معضالت و تعارضات روحی و روانی افراد جامعه آن زمان و حتی اکنون است

Dehghan Banadaki, 2017:109).  شناخت جهان فکری سعدی ابعاد متفاوت و متنوعی دارد، اما

ی زهزیرا سعدی در حو ؛ای برخوردار استبینی تربیتی سعدی از اهمیت ویژهدرک و دریافت جهان

آید، آثار پدید آمده در باب آرای تربیتی های شاخص به شمار میهای تربیتی از چهرهتربیت و تئوری

او به خوبی مبین این موضوع است. اصل یادگیری هم از مسائل مهم تربیتی است که اندیشمندان 

های ای یکی از شیوههاند. یادگیری مشاهدکرده اظهارنظرهای ارتقای آن فراوانی در مورد آن و روش

های شاخص در عرصۀ یادگیری است که با نام آلبرت بندورا عجین شده است. مهم و نوین و تئوری

ا سازد که متنی چون بوستان بآمیختگی آرای تربیتی سعدی با مسایل اخالقی این امکان را فراهم می

گاه تلفیقی باشد، از جمله امری ادبی با ن -های تربیتیاش مستعد کاوشعرفانی -ماهیت اخالقی
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بته ال –های کاربردی معیارهای آن رسد سعدی به خوبی با یادگیری و شیوهیادگیری که به نظر می

های یادگیری شاید به نوعی بتواند آشنا بوده است و اگرچه هر یک از نظریه -نه با اصطالحات امروزی

مذکور نشان دهندۀ قرابت و نزدیکی بیشتر آن با آراء در بررسی بوستان مثمر ثمر باشد، اما بررسی اثر 

کند که ابتدا با تعریف مختصری ای بندورا است از این رو پژوهش حاضر سعی مییادگیری مشاهده

-ای و تئوری اجتماعیی یادگیری و تطور این مبحث تا دوران بندورا، مبحث یادگیری مشاهدهدرباره

چهار عنصر بنیادین آن، یعنی مراحل توجّه، یادداری، بازآفرینی و  شناختی بندورا در باب یادگیری و

  عنی:ی افتدمییادگیری مبتنی بر مشاهده از طریق آن اتفاق انگیزش  و سه مدلی که به نظر بندورا 

مدل .7 .مدل زنده، که مستلزم به نمایش گذاشتن یا انجام یک رفتار توسط فردی واقعی است. 1

مدل نمادین، که مستلزم رفتار نشان . 3.تلزم توصیف و توضیح یک رفتار استآموزشی کالمی، که مس

ای بر ههای تلویزیونی یا رسانهها، برنامهها، فیلمهای واقعی یا ساختگی در کتابداده شده شخصیت

مصداق  عنوانبههایی تبیین و برای هر یک از عناصر مذکور نمونهرا  . (Bandura, 1977:45) خط است

ی هایی برابوستان سعدی انتخاب و ارائه نماید. شایان ذکر است که با عنایت به وجود زیرمجموعهاز 

 های متناسبسعی نگارندگان بر آن بوده است که با استفاده از شیوه ،هر یک از چهار عنصر مذکور

نواع ا ابعاد موضوع مورد بحث قرار گیرد. بررسی بوستان بیانگر این مطلب است که سعدی از میان

گیری داشته و از انواع آن در بوستان استفاده ای به مشاهده و سرمشقهای یادگیری توجه ویژهشیوه

وی گیری مبتنی بر الگگیری مبتنی بر سفر و تعامل با مردمان، سرمشقکرده است از جمله: سرمشق

های جامعه، گفتمانگیری مبتنی بر طبقات و ها(، سرمشقهای مشهور )رل مدلرفتاری شخصیت

ردازی و پگیری مبتنی بر روایتگیری کالمی مبتنی بر تمثیل و اسلوب معادله و سرمشقسرمشق

ها خود در دو مدل از سه مدل مورد نظر بندورا در بوستان گیریهای اخالقی که این سرمشقحکایت

از این معیارها، که با نظریۀ  گیری سعدیهارائه شده است و نکتۀ قابل توجه این که با وجود بهر

پژوهش مستقلی در خصوص بوستان سعدی  تاکنونای بندورا انطباق فراوانی دارد یادگیری مشاهده

ای صورت نگرفته است و از این منظر پژوهش حاضر و آرای تربیتی سعدی در باب یادگیری مشاهده

 تواند در نوع خود نو، بایسته و درخور باشد.  می

 ی و پیشینۀ پژوهشمبانی نظر

گرایی و شناخت (Behaviorism) رفتارگرایی دگاهپردازان متعددی بر مبنای دو دینظریه

(Cognitivism)  به تعریف مفهوم یادگیری(Learning )های متعددی اند. بر این اساس، تعریفپرداخته

نی و محیطی را به شکل در خصوص این مفهوم  در دست است. تعریف رفتارگرایان نقش عوامل بیرو

پردازان شناختی با فرض درونی بودن یادگیری دانند اما نظریهتری در یادگیری دخیل میبرجسته

اقع اش در موشود و ضمن ذخیره شدن در حافظههایی در فرد ایجاد میمعتقدند که یادگیری با توانایی

یری در دیدگاه شناختی بیشتر بر خود فرد و شود. بر این اساس، فرایند یادگالزم به کار برده می



 ۱۰۴۱ 755 پاییز، سوم، شمارة دهمسال                                                                       فصلنامه تدریس پژوهی

 ,Saif)توانایی فردی استوار است. با توجه به گستردگی معنایی و تنوع تعاریف در خصوص یادگیری 

بارت تعریف یادگیری ع ترینمعروفشود ترین تعریف این مفهوم بسنده میبه ذکر برجسته (2022:28

 & Elson)ر در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است است از فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدا

Harganhan, 2020:38),پرداز کانادایی، از جمله ای آلبرت بندورا نظریهیادگیری مشاهده ۀ. نظری

طوری آید. از نظر تهای تلفیقی با گرایش به رویکرد شناختی در خصوص یادگیری به شمار مینظریه

 (2011:91 ,ی ریشه در آرای فالسفه یونان از جمله افالطون و ارسطو داردامبحث یادگیری مشاهده

(Saeif & Kianersiای، تقلید را فعلی ارادی دانست ی یادگیری مشاهده. آلبرت بندورا با طرح نظریه

ی ی وی به نظریهای و تقلید را نشان داد. نظریهو برای نخستین بار تمایز میان یادگیری مشاهده

چرا  (Poladi Raishahri, et al, 2019:239)ای نیز تعبیر شده است گیری و یادگیری مشاهدهمشقسر

گیری )الگوبرداری( و های فرد از طریق مشاهده، سرمشقای از یادگیریوی بخش گسترده زعمبهکه 

رایند یابد و فرد در فای به تقلید صرف تقلیل نمیی وی یادگیری مشاهدهدهد. به گفتهمشاهده رخ می

کند و ممکن است رفتاری را مشاهده کند اما پس یادگیری، رفتارهای الگو یا سرمشق را پردازش می

 ینـدر اولاز پردازش کردن رفتار مذکور، از آن تقلید بکند یا نکند. این یک فعل اختیاری است. 

از طریق ی بر اهمیت یادگیری، اشگر( در زمینۀ علل خانوادگی پرخ1257) 1رزـدورا و والتـق بنـتحقی

 ترینمهمرا  ایمشاهدهی ادگیرـدورا یـبن، د شده است. از آن به بعدـران تأکیـار دیگـاهدۀ رفتـمش

رفتارهای آدمی با مشاهده  ۀمد. زیرا ع,(Kadivar, 2019:128)بهحساب آورد ی ادگیرـد و یـل رشـعام

دیگران، فرد در مورد نحوه انجام رفتارهای جدید  از مشاهده ،شودآموخته می سازیمدلاز طریق 

راهنمای عمل  عنوانبهبعد، از این اطالعات رمزگذاری شده  هایکند و در موقعیتکسب می ایایده

آن  هایپیش از اقدام به رفتار، حداقل به تقریب نحوه عمل را از نمونه تواندبرد. در نتیجه میبهره می

 .)Bandura, 1977(35:وری پیشگیری کند غیرضر بیاموزد و از خطاهای

هایی با مکتب رفتاری هم دارد از جمله کاربرد مفاهیم تنبیه و تشویق البته این نظریه شباهت

همچنین تأثیر عوامل محیطی بر یادگیری، مربوط به دیدگاه رفتاری است که در دیدگاه بندورا نیز 

عوامل فردی و شناختی نیز در کنترل  عوامل محیطی،در دیدگاه بندورا عالوه بر »شود. اما مطرح می

اگرچه بندورا بخش وسیعی از  .,(kadivar, 2019:166) «رفتار و فرایند یادگیری فرد مؤثر هستند

بعدی دهد اما اعتقادی به تأثیرگذاری تکفرایند یادگیری را به محیط و الگوهای پیرامون فرد ارجاع می

 (Reciprocal Determinism)کردن مبحث موجبیت دوگانه  محیط بر فرد ندارد و با طرح

داند. این پیوستگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری محیط و فرد را در فرایند یادگیری امری ناگزیر میهمبه

بدان معناست که بندورا در فرایند یادگیری، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرد و محیط را دو سویه دانسته 

-شود. بنابراین در آرای شناختیتناظر میان این دو عامل سبب حصول یادگیری می تعامل، تقابل و

                                                      
1. Bandura and Walters 
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اجتماعی بندورا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل فردی و عوامل محیطی هر دو، در فرایند یادگیری 

 اهمیت دارند.

ی گپذیرـو فرهنی ذیرـهپـته جامعـاز عوامل برجسی مشاهدهای یا همان یادگیری سرمشقگیر

ها و دیگر پذیری نوعی فرآیند کنش متقابل اجتماعی است که در آن، فرد هنجارها، ارزشجامعهست. ا

گیرد، آن را عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامون خود را فرا می

 نآ طیدر  فرآیندی که فرد (Gale & Elmi, 2020:105)  کنددرونی و با شخصیت خود یگانه می

 ,Scruton) .آوردکند که با آن شایستگی عضویت در آن جامعه را به دست میهایی را کسب میویژگی

2007:649) 
، کردنی یار، پسند مانند مشارکتجامعهی اجتماعی نشان دادند که رفتارهای یادگیر پردازاننظریه

رار گرفتن در معرض ـیق قد از طرـتوانبه احساسات دیگران میها نو توجّه آ دوستینوعی، همکار

 هایمهارتدیگر ، به عالوه این روش .,(Carin, 2019:266) ثیر قرار گیردأتحت ت، مناسبی الگوها

 دهدمیها را افزایش و استفاده از ژستی وانمودی باز، زبان، اجتماعی نظیر تعامل اجتماعی

)2013:51 ,et al SiamPour.( میتوانند  شنواکمکان ناشنوا و ( کود7227) 1بر طبق نظر براون و برگر

 هاآنتعامل با ی رهمساالن و برقرای اـفعالیتها و رفتاره مشاهدهبا ی مشاهدهای اصل یادگیر بنابر

البته اثربخشی چنین روشی در صورتی به  (.Ibid: 26) دـه کننـاجتماعی را در عمل تجرب هایتمهار

گوناگون ی هاون فرد باقی نماند بلکه به وضعیتط در درـده فقـه شـاثبات میرسد که مهارت یادگرفت

ی سازگارهای هرا از رای از طریق تقلید و الگوگیری قرآن کریم نیز یادگیر (Ibid: 53)تعمیم یابد 

جسد برادرش ی انسازـآنجا که داستان قابیل و عجز و ناتوانی او در پنه؛ صحیح با محیط میداند

ه ـقرآن میفرماید خداوند زاغی را فرستاد تا زمین را بکند و بهابیل را مطرح میکند. در این ارتباط 

 (.31ۀآی :او نشان دهد که چگونه جسد برادر را در زیر خاک پنهان سازد )مائده

تی با شناسی تربییکی از الگوهای مهم روان عنوانبهای بندورا یادگیری مشاهده ۀ، نظریطورکلیبه

و رویکرد شناختی و رفتاری را در فرایند یادگیری نشان دهد کوشیده است نقش هر درویکرد تلفیقی 

ای الگوی یادگیری مشاهده ۀشناختی وی در این راستا، فرایندهای یادگیری را بر پای-اجتماعی ۀو نظری

ای که متعلق به آرای های به عمل آمده الگوی یادگیری مشاهدهکند. بر اساس بررسیبررسی می

 ,Sedighi et al) .شودها و توانایی یادگیری میعناداری سبب افزایش مهارتبندورا است به طرز م

ها، دانش و راهبرد(، رویدادهای ش. در نظریه بندورا سه عامل: شخص )باورها، انتظارات، نگر(2018:103

ن آمحیطی )فیزیکی و اجتماعی( و رفتارها )عملی و کالمی( بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند که بندورا 

کند. به اعتقاد وی هر یک از این عوامل معرفی می (Reciprocal Determinism)را موجبیت دو جانبه 

زمان با گانه در تعامل، تقابل و تناظر با یکدیگر به صورت متقابل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری همسه

                                                      
1. Brown and Burger 
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ن آزاد شود و نه چناترل مینیروهای محیطی کن وسیلهبهیکدیگر خواهند داشت. به نظر بندورا فرد نه 

است که خارج از تأثیر محیط عمل کند. در این دیدگاه رفتار فرد از طریق تعامل او با محیط تبیین 

ه، یادداری، بازآفرینی ی فرایند یادگیری )توجّبندورا مراحل چهارگانه  (Kadivar, 2019:107).شودمی

-Saif, 2022:171) ای برشمرده استدگیری مشاهدهچهار رکن اصلی الگوی یا عنوانبهو انگیزش( را 

توجه )استخراج اطالعات مورد - 1ای دارای چهار مرحله است:بر این اساس یادگیری مشاهده (168

 3اطالعات مشاهده شده(  و کدبندیگر برای حفظ یادداری )توانایی مشاهده– 7نیاز مربوط به الگو( 

)ارائه تقویت برای تبدیل  انگیزش -4دگرفته شده به عملکرد( تولید یا باز آفرینی )تبدیل آنچه یا-

ی از سه ایادگیری به عملکرد(. همچنین بندورا معتقد است که یادگیری مبتنی بر یادگیری مشاهده

مدل زنده، . 1کند: میای را تعریف سه مدل پایه از یادگیری مشاهدهو برای آن  افتدمیطریق اتفاق 

مدل آموزشی کالمی، .7 .ذاشتن یا انجام یک رفتار توسط فردی واقعی استکه مستلزم به نمایش گ

مدل نمادین، که مستلزم رفتار نشان داده شده . 3.که مستلزم توصیف و توضیح یک رفتار است

 .تهای بر خط اسهای تلویزیونی یا رسانهها، برنامهها، فیلمهای واقعی یا ساختگی در کتابشخصیت

. (Bandura, 1977:45)  

ای بندورا در مؤثر در یادگیری مشاهده هایمؤلفه و ابعاد یمعرف و ییشناسا یراستا در هرحال به 

 ند؛ریبگ قرار یبررس و نقد مورد حوزه نیا با مرتبط مطالعات مجموع تا شد تالش ،بوستان سعدی

ند: عزیزی و همکاران توان نام برد از این قرارپیشینۀ پژوهش می عنوانبهها برخی از منابع که از آن

طبعی در شناختی هوش هیجانی و مهارت طنز و شوخ(، در پژوهشی با عنوان نظریه روان1322)

طبعی همراه با اند که سعدی در راستای انتقال پیام خود از مهارت طنز و شوخبوستان نشان داده

مطالعۀ دیگری با عنوان (، در 1322تصویرپردازی عاطفی استفاده کرده است. ترابی و همکاران )

های جذب مخاطب با محوریت ادب تعلیمی در بوستان و گلستان سعدی با اثرپذیری مؤثرترین شیوه

اند با تبیین برخی راهکارهای اثرگذاری بر مخاطب، تأثیر فرهنگ قرآنی بر از قرآن کریم. کوشیده

( در  پژوهشی با عنوان  نقد 1322)دیدگاه سعدی را در این زمینه بررسی نمایند. عالیی و همکاران 

اجتماعی بندورا، به برشماری عناصر اصلی نظریه بندورا و  -ی شناختیگلستان از دیدگاه نظریه

ای با عنوان (، در مطالعه1322بنادکی )زاده و دهقاناند. صادقهای آن در متن گلستان پرداختهمصداق

اه یونگ در حکایات بوستان سعدی به نقد رفتارهای شناسی شخصیت بر اساس دیدگهای روانمؤلفه

 اند کهو نشان داده شناسی یونگ پرداختهی روانهای حکایات بوستان بر اساس نظریهشخصیت

( در 1325پی )نیکداراصل و احمدیانی، گرا بسامد بیشتری داردهای نوع شخصیتی درونمؤلفه

از  های ارتباط غیرکالمیالمی در بوستان سعدی به ظرفیتپژوهشی با عنوان تحلیل ارتباطات غیرک

ها، نگاه کردن و مانند آن در ها، لباس و جواهرات، هدیه و داراییجمله حاالت بدن، حرکت دست

 بررسی(، در پژوهشی با عنوان 1322اند. همچنین صدیقی )انتقال مقصود و معنای شاعر پرداخته
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ای بندورا بر ارتقاء تئوری ذهن اعی از طریق یادگیری مشاهدهاجتم هایمهارتاثربخشی آموزش 

اجتماعی از طریق الگوی یادگیری  هایمهارتدختر و پسر شهر ارومیه، آموزش  دبستانیپیشکودکان 

 تانیدبسپیشای بندورا  را موجب افزایش معنادار توانایی نظریه ذهن در کودکان دختر و پسر مشاهده

عام  هایمهارتای با عنوان تحلیل محتوای (، در مطالعه1321زاده و همکارانش )اند. فاتحیدانسته

مرتبه به  327اند که در این اثر، سعدی زندگی زناشویی و خانوادگی در بوستان سعدی، نشان داده

( در تحقیقی با عنوان 1321کاویانی ) عام زندگی زناشویی و خانوادگی اشاره کرده است. هایمهارت

ن داده شناسی نشاهای غزالی و بندورا در تربیت اخالقی، مطالعات اسالم و روانتطبیقی دیدگاه بررسی

شناختی بین دو دیدگاه، هماهنگی و در برخی موارد اختالف قطعی است که در برخی از مبانی انسان

دی از سعدر مورد بوستان  تاکنونوجود دارد. بررسی منابع پیشینه نشان دهندۀ این موضوع است که 

ای بندورا پژوهشی جامع انجام نشده است، از این رو نوشتار حاضر در پی آن منظر یادگیری مشاهده

.رویکردهای یادگیری 1است ضمن بررسی این موضوع به دو سؤال اساسی در این زمینه پاسخ دهد: 

. از میان 7دارد؟  ای بندوراای با نظریۀ یادگیری مشاهدهمورد استفاده سعدی در بوستان چه همخوانی

ها در بوستان ای کدام مدلگانۀ بندورا ) زنده، آموزشی و نمادین(در یادگیری مشاهدههای سهمدل

 مورد استفاده قرار گرفته است؟

 روش تحقیق

اکاوی کارگیری ابزارهای تربیتی، گفتمانی و معنای و با بهبینارشته-این پژوهش با رویکردی تلفیقی

در راستای تطبیق رویکردهای یاددهی در بوستان با معیارهای یادگیری   تحلیلی -یو به شیوۀ توصیف

ها فیش است و ابتدا با استفاده از منابع دارد. ابزار گردآوری دادهای اجتماعی بندورا گام برمیمشاهده

مام ت ای و به روش سندکاوی معیارهای بنیادین نظریۀ بندورا استخراج شد و در مرحلۀ بعدکتابخانه

متن جامعۀ آماری این تحقیق؛ یعنی کتاب بوستان سعدی به روش استقرای تام، مورد مطالعه قرار 

های متناسب با عناوین بحث انجام شد و در نهایت براساس گیری الزم و استخراج مصداقگرفت و نمونه

 های به دست آمده تحلیل الزم به صورت تطبیقی انجام گرفت.داده

 ها یافته

ای با نظریۀ یادگیری یکردهای یادگیری مورد استفاده سعدی در بوستان چه همخوانی.رو1

 ای بندورا دارد؟مشاهده

ها ای کدام مدلگانۀ بندورا ) زنده، آموزشی و نمادین(در یادگیری مشاهدههای سه. از میان مدل7

 در بوستان مورد استفاده قرار گرفته است؟

دا رویکردهای مؤثر در یادگیری از دیدگاه سعدی مورد اشاره قرار گرفته برای پاسخ به این دو سؤال ابت

دو اشاره خواهد شد همچنین  ای بندورا و همخوانی آناست و در پایان به نظریۀ یادگیری مشاهده

 گردد.های یادگیری مورد استفاده در بوستان هم مشخص میمدل
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 یادگیری مبتنی بر مشاهده و الگوبرداری

رویکردهایی که سعدی در یادگیری بسیار به آن اهمیت داده است یادگیری مبتنی بر مشاهده از جمله  

اندوزی مبتنی بر تجربه، سرمشق گرفتن و الگوبرداری اهمیت و الگوبرداری است. در این رویکرد دانش

ی از اساسی دارد. سعدی همواره یادگیری با رویکرد مشاهده، تعامل و دیدن را سودمندتر از یادگیر

 طریق شنیدن دانسته است: 

 ام؟نــه آخـــر بــه چشـم خودم دیده امز خصــمــت همــانـا کــه نشنیده   

 بــاشــدت جـــز در اینــان نـگاه    نمی ی خلــق در بـارگـاه        کــزیــن زمــره  

 (42: 1322)سعدی،    

بهره  «ندیدم»ها و امور نادر از تعبیر شخصیت همچنین در ابیات زیر، شاعر برای بیان وقایع، وصف

فاده است« نشناختم»یا « نشنیدم»توانست از تعابیری چون برده است. شاعر در محور جانشینی می

یدن اهمیت مشاهده و د دهندهنشان در قیاس با دیگر تعابیر، تأییدگر و « ندیدم»کند. انتخاب تعبیر 

 نزد سعدی است

 گریزنـــد چنـدیـن مَـَلــک    کــزو مـی ـو زیـــر فلــکنــدیــدم چنیـن دیـ 

 (51)همان: 

و در بیت زیر نیز شاعر امر به دیدن و نظر کردن را برای اندرزگویی و انتقال پیام اخالقی خود به 

 کار گرفته است:

    گنــه در میــان      کــه ممـکن بــود بی نظـر کـــن در احــــوال زنـــدانیـان   

 )همان(

شاعر در جایی دیگر از تعبیر نگاه عاقل اندر سفیه بهره گرفته و تکرار این فعل مؤید توجه سعدی 

 به فعل دیدن و مشاهده است:

 نگــه کــردن عالــــم انــدر سـفیــه     نگــه کــــرد رنجیـــده در مـن فقیه       

 (52)همان: 

توصیه کرده است که از استخدام سپاهیِ « در طاعت آید گفتار اندر حذر از دشمنی که»سعدی در 

عاصی پرهیز شود چون کسی که به امیر قبلی خود خیانت کرده و بر وی عاصی شده، بعید نیست در 

 حق تو نیز ناسپاسی کند:

 ورا تــا تـوانـــی بـــه خدمــت مگیر سپــاهی کـــه عــاصـی شود در امیر 

 تــو را هــم نــدارد ز غــدرش هراس     را سپــاســدانســت ســاالر خــود ن 

 (22)همان: 
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ی اخالقی ضرورت هوشیار بودن نسبت به رفتار دیگران هشدار داده و گفته است شاعر در این نکته

ای باشد تا تو دیگر بار وی را به خدمت نگیری. رفتار فردی سپاهی که بر امیرش عصیان کرده تجربه

شدن فرد سپاهی در حکم رفتاری است که فرد با مشاهده آن باید نکته حکمی  عاصی دیگرعبارتیبه

 و اخالقی مربوط به مشاهده خود را یاد بگیرد.

مردان روی بیاورد گیری از نیکخواهد که سرمشقدر ابیات زیر نیز سعدی آشکارا از مخاطب می

 و با مشاهده رفتار آنان، الگو و سرمشق خود را تعریف کند:

 ای دســت افتــاده گیرچــو استــاده یــــکــمـــردان آزاده گــیــــرره نـ

 رونـقــنــدخـــریــدار دکـــان بــی انــدببــخشـای کآنـان که مـرد حـق

     کــرم پیشــه شــاه مـردان علی است جوانمرد اگر راسـت خواهی ولی اسـت

 (23)همان: 

دالن را گوشزد کرده و از مردان و صاحبادمردان، نیکسعدی ضرورت الگو گرفتن از رفتار آز

 ی این صفات یاد کرده است.الگو و مصداق برجسته عنوانبهحضرت علی)ع( نیز 

بررسی انجام شده در بوستان نشان دهندۀ این موضوع است که از میان سه الگو و مدلی که بندورا 

ل زنده، مدل آموزشی کالمی و مدل نمادین ای در نظر گرفته است، یعنی، مدبرای یادگیری مشاهده

ما بیشتر با دو الگوی آخری سر و کار داریم، سعدی  برای یاد دادن و تثبیت یادگیری در مخاطب گاه 

پردازد و از طریق آن ما را با شیوۀ درست مواجه به توصیف و توضیح یک رفتار و کردار اخالقی می

که همان مدل آموزشی کالمی است و گاهی اوقات هم  کند تا آن شیوۀ عملکرد را یاد بگیریممی

کشد که همان مدل نمادین های بوستان و رفتار آن را به تصویر میهای واقعی را در داستانشخصیت

ی بندی انواع یادگیرمورد نظر بندوراست. در سطور زیر مطابق آنچه که بیان شد به توضیح و دسته

 ای پرداخته خواهد شد:مشاهده

 :اول: مدل آموزشی کالمی نوع-1

این مدل در بوستان بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و رویکرد سعدی در استفاده از این مدل در  

 بندی است:سه دستۀ مجزا به شرح زیر قابل طبقه

 ای مبتنی بر سفر، مشاهده و تعامل با مردمانیادگیری مشاهده -1-1

دن، معاشرت با مردمان و تعامل با افراد اجتماع در شاعر در برخی از اشعار بوستان بر سفر کر

های متفاوت صحّه گذاشته است. مخلص کالم در این دست اشعار سعدی، توجه وی به سرزمین

معاشرت با مردمان، الگوبرداری و تأکید بر یادگیری مبتنی بر الگو، سرمشق و تعامل است. در شعر زیر 

عر به سفرهایش به نقاط مختلف جهان و معاشرت با آمده، شا« در سبب نظم کتاب»که در بخش 

کند که بر اساس مشاهدات مردمان مختلف و یادگیری از راه مشاهده اشاره کرده و در نهایت، تأکید می

 تر از مردمان شیراز ندیده است:تر و پاکوی مردمی متواضع
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 ا هر کسیــام بـــردم ایــر بــه ســب در اقصــای عالـــم بـگشــتم بســی    

 مـای یافتهـوشـتی خــرمنــر خــز ه ای یافـتمتمتــع بــه هـــر گــوشـه    

      ه رحمت بر این خاک بادــدم کــدیـن چــو پـــاکان شــیراز خــاکی نـهـاد    

 (32)همان: 

های آفرین را بهترین سرمشق و الگوی تربیتی دانسته، همواره در آموزهسعدی، خداوند جهان 

با توجه به تأثیر و  های خداوندی او، تأکیدف و نشانهاوصاو  گیری از خداونداخالقی خود بر سرمشق

از آن  ای مشاهده کردر در سخن شاعر بدیکه اگ نمایدمیای به مخاطب توصیه یادگیری مشاهده

 یاموزد:الگوی معنوی ب بلکه به رفتار و خُلق خداوند بنگرد و از آن ،کالم و سخن شاعر الگوبرداری نکند

 یکان ببخشــد کــریـمبــدان را بــه ن شـنیـــدم که در روز امــیـد و بیــم   

 آفــرین کـار کــن          بـه خُــلـقِ جهــان تـــو نیــز ار بــدی بینــیَم در سخُن   

 )همان(

شاهده حقایق و وقایع تأکید اندوزی، سفر و مسعدی در جایی دیگر از اشعار خود بر ضرورت تجربه

 کرده است:

 سفــر کــرده هــامون و دریــا بـسی ز دریــای عــمــان بــرآمـد کــسی  

 ز هـــر جنس ز نفــس پاکــش علوم عـــرب دیـده و ترک و تاجیک و روم  

 سفــر کــرده و صـحبـت آمــوخـتـه      جهــان گشته و دانـــش انــدوخـتـه 

 (42)همان: 

 تدر ابیات فوق که ابیات آغازین حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست است، شاعر بر اهمیّ 

 ه سعدی به یادگیری. این نکته بیانگر توجّگذاردمیه اندوزی مبتنی بر مشاهده و تجربه صحّدانش

 مبتنی بر مشاهده و تجربه است.

ه به معنا و بر ضرورت توجّ باب دوم بوستان )در احسان( ابیاتسعدی در نخستین همچنین 

 :کندمیگذشتن از صورت تأکید 

 کــه معنی بمـاند ز صـورت بــجــای اگـــر هوشمنـــدی بــه معنی گـرای 

     بــه صـورت درش هیــچ معــنی نبود کِــرا دانـــش و جــود و تـقـوا نبـود 

 (22)همان: 

. را مورد توجّه قرار داده استمق در معنا در این دو بیت، سعدی یادگیری بر مبنای تأمل و تع

ای و انطباق شاهدهای شعری با یادگیری مشاهده ۀتعمیم دادن این دست اشعار شاعر به نظری

شعر و مخاطب را به مشاهده و تعمق در  ۀرسد. شاعر، خوانندهای این نظریه، جایز به نظر میمؤلفه
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ادگیری ی ۀرسد و تنها به صورت اکتفا نکند. در نظریکند تا به درک درستی از معنا بمشاهده دعوت می

 ۀبه مرحل ه(سرمشق و الگوبرداری از آن )توجّ ۀفرد یادگیرنده پس از مشاهد ای بندورا نیزمشاهده

تواند با میهم کالم سعدی دال بر دعوت مخاطب به تعمق در معنا رسد و از این نظر یادسپاری می

 ای منطبق باشد.یادگیری مشاهده ۀا در نظریه و یادداری بندورتوجّ  ۀمرحل

کند که در مقابل سعدی در پیامی اخالقی تأکید می« گفتار اندر نواخت ضعیفان»همچنین در 

هگین ی این رفتار اندودیدگان یتیمان، بوسه بر فرزند خویش نباید داد چرا که فرزند یتیم با مشاهده

 گردد:یشود و غم نداشتن پدر نزد وی تازه ممی

 مـــده بــوسه بــر روی فرزند خویش نده پیشچـــو بینـــی یتیمی سرافک   

 و گـر خشــم گیــرد کــه بـارش برد      یتیـــم ار بگــرید کـه نازش خـــرد؟   

 (22)همان: 

 .دارداین دو بیت، به تأثیر مشاهده در امور تربیتی اشاره 

. در این داستان، حضرت ابراهیم استای از یادگیری مشاهده ، مصداقیالسالمعلیهحکایت ابراهیم 

برد. هنگام شام بر سفره حاضر مییابد و به خانه را میبه دنبال یافتن مهمان است و مهمانی پیر 

. حضرت دهداین کار را انجام نمیا شخص پیر امّ  ،برندشوند و همه با ذکر نام خدا دست به غذا میمی

 یابد که مهمان گبر است و مسلمان نیست:درمی ،شودجویا می که دلیل راوقتی ابراهیم 

 مـعنیـامــد ز پیـرش حدیثی بــه سـ چــو بســم اهلل آغــاز کردنــد جـمع 

 بینمت صــدق و سـوزچــو پیران نمی چنــین گفتش ای پــیـر دیرینـه روز 

 اونــــد روزی بــری؟کــه نــــام خـد نـــه شــرط است وقتی روزی خـوری

 کــه نشنیــدم از پیـــر آذرپـــرسـت بگفـتا نـگیــرم طــریقــی بــه دست

 کـه گبــر است پیــر تبـه بــوده حال     بــدانــست پیـمــبر نیــک فـــــال

 (21)همان: 

 عنوانبهن را اشاره و آ غذا پیش از خوردن« اهلل گفتنبسم»به الگوی رفتاریِ  در این حکایت، شاعر

 از مهمانکه حضرت ابراهیم  کندمیکند. سعدی در حکایت چنان روایت ای معرفی میرفتاری مشاهده

شود، با خود دارد و چون این امر برآورده نمی در هنگام خوردن غذا راانتظار بسم اهلل گفتن  پیر

گران، رفتار دی ۀمشاهد ، حداقل ازاستنیاموخته قباًل بسم اهلل گفتن را  پیر مذکور اگراندیشد که می

 .شودمیاصول اعتقادی فرد مهمان مانع انجام آن که  ،انجام دهدبیاموزد و آن رفتار را 

 اندوزی بر اساس رویدادهاپردازی و تجربهای مبتنی بر روایتیادگیری مشاهده -1-7

گیری از بهره ای،اهدهبا رویکرد یادگیری مشهای سعدی برای انتقال پیام تعلیمی یکی از تکنیک

گوها و رویدادهایی را روایت یی کوتاه، تجربیات، مشاهدات، گفتهاروایت است. شاعر در قالب حکایت
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از آن  کند ومیها پیوند برقرار کند که خواننده با خواندن آن به شکل غیرمستقیم، با این مشاهدهمی

بلکه  ،نیست پردازیروایت صرفاًها تهدف سعدی در این روای دیگرعبارتیبهگیرد. سرمشق می

 ستند وه، ابزار و قالبی در جهت انتقال پیام اخالقی پیدا کردهها غالبًا کارکرد تعلیمی و ادبی حکایت

ها، رویدادها و گفتگوهای گیری از شخصیتهای کوتاه، خواننده به الگوبرداری و سرمشقدر این روایت

 شود. موجود در روایت ترغیب می

آمده است، شاعر از زبان پادشاه « در معنی شفقت بر حال رعیت»زیر که در باب اول  ۀنموندر 

ز زیستی و ضرورت پرهی، بر سادههای بوستانهای اصلی و برجسته حکایتصیتیکی از شخ عنوانبه

 :کندمیگرایی تأکید از تجمل

 روی آســتـرقــبا داشــتی هـــر دو  شــنیــدم کـــه فـرمانـــدهی دادگر   

 ز دیـبــای چینــی قـبـایــی بـــدوز یکــی گفــتــش ای خســرو نیکـروز   

 وز ایــن بگــذری زیـب و آرایش است بگــفت این َقـدَر سِتر و آسایش است  

      کـه زینت کنم بــر خود و تخت و تاج ستــانم خـراجنــه از بــهــر آن مـی  

 (57)همان: 

 که هدف است در حکایت عابد و استخوان پوسیده نیز شاعر در چهار بیت رویدادی را روایت کرده

ای که مرده ۀخواهد که ماجرای کلّآموزی است. سعدی از مخاطب میآن توصیه به مشاهده و عبرت

ر قراسرمشق  گوید رامیزمان حیاتش صاحب کرّ و فرّ بوده و اکنون در خاک خفته و با عابد سخن 

 تا از ولع و حرص و مطامع دنیوی بپرهیزد چون عاقبت کار همه مرگ است: دهد

 ایسخـــن گفــت بــا عــابــدی کلّه ایشنیــدم کـــه یــک بـــار در حله    

 بــه ســـر بــر کـاله مِهــی داشــتم کــه مــن فــرّ فرمــاندهــی داشتـم    

 گرفتــم بــه بـــازوی دولــت عــراق وفـاقسپــهرم مــدد کــرد و نصـرت     

      کــه ناگــه بخــوردند کــرمان سـرم طمع کـرده بــودم کـه کـرمان خورم    

 (27)همان: 

 که نگهبان کندی اشاره میستمگر ردم آزار نیز شاعر به ماجرای فردم ۀهمچنین در حکایت شحن

درخواست  آورد وبرمیافتد و فریاد در چاهی میروزی  . از قضاهراسندمیو مردم همه از وی  استشهر 

و این  است قدرت، تخم نامردمی کاشته زمانچون در  کند؛ا کسی او را یاری نمیامّ ،کندکمک می

 فرجام نامردمی کردن خود اوست:

 کـــه از هــول او شیر نـر مــاده بـود  گَـزیری بــه چـــاهـی درافتـاده بـود   

 بیفــتاد و عاجــزتـــر از خــود ندیـد  دیش مــردم بجـز بــد نــدیدبــدانــ   
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 یکی بر سرش کوفت سنگــی و گفـت:  همــه شـب ز فــریاد و زاری نخــفت   

 خواهـــی امــروز فــریادرسکــه می  تــو هــرگز رسیدی بــه فریاد کــس   

     ببیــن الجرم بـــر کـــه بـرداشــتی                  هــمــه تخـــم نــامـردمی کاشتــی       

 (27)همان: 

ا نقل ای رروایتی عینی و مشاهده -که حکایتی نسبتاً طوالنی است-سعدی در حکایت پادشاه غور

تصاحب را به زور  هادارد و خر آنروا می. در این حکایت، یکی از پادشاهان غور بر مردم ستم کندمی

 شودمی واردشود و به روستایی د. شبی پس از تعقیب شکار از سپاه جدا میکنلف میو زیر بار گران ت

دارد. مرد  را رود. پسر آن مرد قصد رفتن به شهر و بردن بار با خرشمردی تهیدست می ۀو به خان

 او کیش، خرزشت ۀخواهد که خر را بزند تا لنگ شود مبادا پادشاه ستمگر فرومایفقیر از پسرش می

بیند. صبح روز شنود و احوال را می. پادشاه این همه نفرین و دعای شر را میتصاحب نمایدبه زور را 

زد ن یافته،را  پادشاه رد اسببرد و در ده نیز خدم و حشم بعد، پسر مرد فقیر خرِ لنگ را به شهر می

حت یر، پادشاه را نصیاما مرد فقکند، قصد کشتن او می و شودمی. پادشاه از فقیر خشمگین آینداو می

نفرین  تو را، هزاران کس غیابگفتم، اما در  سخنم را حضور خودتگوید من در می به او کند ومی

ید و از آکند. پادشاه به خود میها مشکل تو را حل نمیگویند و کشتن یکی از آنناسزا می کنند ومی

 شود:کند. حکایت با بیت زیر آغاز میکشتن مرد فقیر صرفنظر می

 یکـــی پادشــه خر گــرفتی بــه زور                  شنــیــدم کـــه از پــادشـاهان غـور  

(22-22)همان:   

 و بخشوده شدن و رستگاریب دادن فردی به سگی در بیابان آسعدی در حکایتی دیگر، ماجرای 

 :کندمیرا روایت او به سبب این نیکی  گناهان

 بــرون از رمــق در حیاتــش نــمـاند افـتـی تشنه ییکــی در بیــابان سگـ  

 چــو حَبل اندر آن بست دستار خویش ـشـکُلــه دلــو کــرد آن پسندیده کی 

 ســـگ نــاتــوان را دمـــــی آب داد ادـبــه خدمت میــان بست و بازو گش  

 و عفــو کـردکـــه داور گنـاهــان از ا ــال مـــردـخبـــر داد پیغمـبر از حـ  

 وفــا پیـــش گیــر و کــرم پیشه کن نـاال گــر جفـــا کـــردی انـدیشه ک  

 کجــا گــم شـــود خیر بـا نیکمــرد؟ ردـیکــی بــا سگــی نیکویی گــم نک 

     جهــانبان درِ خیــر بــر کــس نبست تـکــرم کــن چنان ِکـت برآید ز دس 

 (25)همان: 

کند که خداوند نیکی کردن با سگی را نادیده نگرفته و اجر و ثواب کایت تأکید میشاعر در این ح

، بدیهی است اگر نیکی در حق نیکمردان کنی ثواب و اجر آن محفوظ و است آن را محفوظ داشته
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مضاعف خواهد بود. شاعر با نقل این حکایت سعی کرده است پیام حکمی و تعلیمی خود را عینیت 

 خود ی تربیتی موجود در کالمق و سرمشق، مخاطب را به یادگیری و پذیرفتن نکتهبخشد و با مصدا

 ترغیب کند.

 ای مبتنی بر تمثیل و اسلوب معادلهیادگیری مشاهده -1-3

ورد منظر خود را  تربیتی مدّ ۀگیری از اسلوب معادله، مفهوم و مقولشاعر در برخی از ابیات با بهره

معادله آوردن تمثیل و معنایی متناظر با مصراع اول است که شاعر در  است. اسلوبتأکید قرار داده 

ازی سیجهت تبیین و ایضاح مفهوم و معنای مصراع اول، آن را در مصراع دوم بیت ذکر کرده است. عین

مشاهده، از کارکردهای اصلی اسلوب معادله است. شاعر مصداق، مثال و  ۀمعنا و فراهم کردن زمین

بخشد. کند و از رهگذر آن به کالم خود عینیت و ایضاح میا در مصراع دوم ذکر میای عینی رگزاره

 ای دارد.این نکته پیوند آشکاری با یادگیری مشاهده

 بَـــرَد مـــرغِ دون دانـــه از پیش مور     مـــروت نبـاشــد بـــر افــتــاده زور  

 (57)همان: 

شاعر قصد دارد مخاطب  بردمیل پیام اخالقی خود بهره در بیت فوق، شاعر از تمثیلی برای انتقا

در مصراع  مفهوماین  و برای بیان را از زورگویی و اعمال قدرت بر ضعفا و اشخاص افتاده، برحذر دارد

ای ههمت که علیرغم داشتن توانایی برای یافتن دانه در مکانزورگویان را به مرغانی پست و دوندوم 

  ند،ک، تشبیه میدشونرتزاق او میو مانع ا ربایندتر است، میکه محدود و ضعیف دیگر، دانه را از موری

اسلوب معادله  ۀبا بهره گرفتن از آرای« حکایت در معنی رحمت با ناتوانان در حال توانایی»و در 

 بیان کرده است:این گونه  خود را  مورد نظرمعنای 

 هست، بط را ز طوفان چه باک؟    تــو را  گـــر از نیستی دیگـــری شـد هالک   

 (52)همان: 

 و مربوط استها به یکدیگر پیام تعلیمی سعدی در این حکایت آن است که مشکالت انسان

فاوت تبینوعان خود نسبت به مشکالت هم، کندزندگی میاگر فردی در ناز و نعمت  شایسته نیست

 . باشد

 ـرگــز نیارد گــز انگــور بـار    کـــه هـ اگـــر بـــد کنی چشـــم نیکـی مدار 

 (23)همان: 

گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبیر، دوست شدن با دشمنِ دشمنان را خردمندانه  سعدی در شعرِ

 گردی وگوید اگر خالف و اختالف نظر در میان دشمنان باشد تو از دشمن ایمن میو می شماردبرمی

 :نخواهد بود و جنگ نیازی به شمشیر
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 تـــو بگـــذار شمشیر خـود در غالف ـــو در لشکر دشمن افتــد خــالفچ

 بــرآســـایـد انـــدر میــان گوسفـند     چـــو گـــرگان پسندند بــر هم گزند

 (22)همان: 

ها و آسودگی گوسفندان به اختالف میان گرگشاعر در انتقال این مضمون حکمی، از تمثیل 

 تمثیل بیان کرده است.این آسایش ناشی از اختالف دشمنان را با  وبهره برده جهت اختالف 

ها ۀ آنکه زنبور در خان کندمی شاعر در باب دوم بوستان )در احسان( حکایت زن و مردی را نقل

شود. از روی دلسوزی مانع وی میاما زن  ،قصد کندن النه زنبور را دارد خانه و مرد است النه کرده

عدم  شاعر برای تبیین پیام اخالقی شود.نیش زدن زنبورها به زن ختم می نهایت داستان هم به

 :کنداز تمثیل زیر استفاده می مهرورزی در حق نااهالن

 چــو فــربه کنــی گـرگ یـوسف دَرَد     چــو گـــربه نـــوازی کبــوتــر بَـرَد  

 (22)همان: 

یکی کردن با بدان، فرومایگان و کسانی که دهد که فرجام نشاعر با بیان این تمثیل، نشان می

ود عینیت ای به پیام خضمنی با رویکرد یادگیری مشاهده طوربهمطلوب نیست و  ،سزاوار نیکی نیستند

 از پیام حکایت تجربه و دانش بیاندوزد. ده تا فرد یادگیرنده و مخاطبو مصداق بخشی

 أکیدها تبرابر مکاید و بدیاندیشی در همچنین در پیام تربیتی دیگری، سعدی بر ضرورت چاره

 حکمی و ۀ. وی برای تبیین این آموزداندمیارجح را پیشگیری در همان مراحل نخست کار  و کندمی

ای عینی، محیطی و پدیده ۀتا پیام را به مثاب بردمیاخالقی از چند تمثیل در ابیات متوالی بهره 

 ای به مخاطب انتقال دهد:مشاهده

 چـــو یکـرانِ تـوسن زدش بـر زمیـن ه خـوش گفت بهـرام صحرانشیـنچــ  

 که گــر سرکشـد بــاز شایـد گـرفـت دگـــر اسبــی از گلــه بـایـد گـرفت  

 کـه سـودی ندارد چو سیالب خاسـت ببند ای پســـر دجـلــه در آب کاست  

 ــن از گوسفندبکُـش ورنــه دل بــرک چـو گـرگ خبیث آمــدت در کمنــد   

 نــه از بــدگهــر نیکویــی در وجــود  از ابلیــس هـــرگــز نیـاید سجـــود  

     عــدو در چَـــه و دیــو در شیـشه بـه بـدانــدیــش را جـــاه و فـرصت مده   

 (22)همان: 

-یوهش کههای به دست آمده از مباحث انجام شده در سطور پیشین بیانگر این موضوع است یافته

 همخوانی دارد.بندورا  ایهای سعدی در بیان مسائل با شیوۀ یادگیری مشاهده
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 نوع دوم: مدل نمادین: .7

این مدل هم در بوستان به دو شیوه مورد استفاده قرار گرفته است، نخست ذکر نام افراد مشهور 

ها و ذکر به شرح آن های نوعی و طبقات اجتماعی که در سطور زیرها( و دوم ذکر شخصیتمدل)رل

 نمونه خواهیم پرداخت.

 ها(مدلای مبتنی بر ذکر نام افراد مشهور )رلیادگیری مشاهده -7-1

خاصی  ۀای، سرمشق گرفتن از افراد مشهوری که در حوزدر فرایند یادگیری با رویکرد مشاهده

ند آیبه شمار می حوزه های کاریزمایی، پیشگام، برجسته و دارای نقش آنشهرت دارند و از شخصیت

ها بسیار متداول است. این دسته از افراد غالباً دارای مشروعیت، کاریزما یا اقتدار خاصی هستند که آن

کند. ماکس وبر این شکل از اقتدار را کاریزمایی یا فرهی خوانده است. همتا میمربوطه بی ۀدر حوزرا 

 نامد.مدل یا افراد مشهور میاقتدار رل( این نوع از اقتدار را 717: 1325لیوون )

های تاریخی، دینی و سعدی با ذکر نمونه و الگوهایی برجسته همچون نام پادشاهان و شخصیت

های مشهور و گیری و الگوبرداری از این شخصیتحماسی، کوشیده است مخاطب را به سرمشق

های افراد مشهور یکی از رهیافت منش و سیرت آنان ترغیب کند. ذکر نام ۀیادگیری از طریق مشاهد

. سعدی کندگیری از این افراد ترغیب میسرمشقبه معرفی الگو و سرمشق است که فرد یادگیرنده را 

ها به پیام تعلیمی خود اعتبار بخشیده و در جهت اقناع در ابیات زیر با ذکر نام این گونه شخصیت

 کوشیده است: مخاطب برای یادگیری از طریق مشاهده و الگوبرداری

 فـریــدونِ بـا آن شکــوه ایــن نـدیـد کــس این رسـم و ترتیب و آیین ندید     

                                                                                                                             که دست ضعیفان به جاهش قوی است از آن پیــش حق پایگاهش قوی است     

 (32: 1322)سعدی، 

و دارای اعتبار و مشروعیت، ذکر  یکی از شاهان صاحب فرّ عنوانبهنام فریدون  فوق در دو بیت

 در منش و سجایای اخالقی، از شخصیت مذکور سرمشق گیرد. تا مخاطب است شده

تعلیمی خود را با ذکر نام  اخالقی و ۀهمچنین در باب اول )در عدل و تدبیر و رای(، شاعر، نکت

دو شخصیت تاریخی مربوط به گفتمان قدرت )پادشاهان(، کوشیده است  عنوانبههرمز و انوشیروان 

 الگو و سرمشقی به مخاطب معرفی کند: عنوانبهنصیحت و اندرز حکیمانه نوشیروان را 

 ـروانبــه هرمز چنـین گفـــت نـوشی شــنیدم کـــه در وقـــت نــزع روان    

 نــه در بنــدِ آســایش خویش بــاش کـــه خـاطـــرنگهــدارِ درویش باش    

 چـــو آسایشِ خــویش جـویی و بس نیـاسـاید انـــدر دیــار تـــو کـــس    

 شبــان خفــته و گــرگ در گـوسفند     نیــایــد بـه نـــزدیک دانـــا پسنـد    

 (47)همان: 
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پادشاه و شخص صاحب نامی  عنوانبهنام جمشید را « بر حال رعیت تعنی شفقدر م»شاعر در شعر 

 گیری و الگوبرداری ذکر کرده است:جهت سرمشق

 ای بر بــه سنگی نبشتبــه سرچشمه خ سرشتشنیـدم کــه جمشـید فــرّ

 بـــرفتنـد چـون چشــم بـر هم زدنـد     بــر این چشمه چون ما بسی دم زدند

 (57)همان: 

و فانی بودن هستی مادی است. شاعر در این ابیات « اعتباری دنیابی»این بیت حامل پیام تعلیمی 

 با ذکر نام جمشید به سخن خود اقتدار و اعتبار بخشیده است.

های تاریخی یکی از شخصیت عنوانبهسعدی از نام دارا، « شناختن دوست و دشمن»در حکایت 

 ی خود را انتقال دهد:و مشهور بهره برده تا پیام تعلیم

 ز لشــکـر جــدا مــانـــد روزِ شــکار     ارنیــدم کــــه دارای فـــرخ تبـــش   

 (53)همان: 

نقل شده است، شاعر « اندر معنی عدل و ظلم و ثمره آن»همچنین در شعر زیر، که از بخش 

بدین منظور به ذکر نام  . ویکوشد مخاطب را از ستم و بالیدن به شوکت پادشاهی برحذر داردمی

گوید از تمام آن خسروان که ستم کردند علیرغم داشتن پردازد و میخسروان و پادشاهان عجم می

گیری و سرمشق با توجّه به اهمیّت شوکت و سامان پادشاهی، چیزی باقی نمانده است. سعدی

کت آگاه سازد تا پیام قصد دارد، مخاطب را از فرجام کار شاهان ستمگر و صاحب شو اندوزیتجربه

 مایدنکند تا عاقبت کار گذشتگان را مشاهده را ترغیب  و او بیاموزد ویتعلیمی و اخالقی خود را به 

 و از آن تجربه و عبرت بیاموزد:

  کـــه کـــردند بــه زیردستان سـتم؟ خــبــر داری از خسـروان عــجــــم

 آن ظلــم بــر روستایـی بمـاند      نــــه نـه آن شــوکــت و پــادشایی بمـاند

 (52)همان: 

 ن و ضحاک ووهمچون فرید ایهایی حماسی و تاریخیدر ابیات زیر نیز شاعر با ذکر نام شخصیت

ها . هدف سعدی از ذکر نام این شخصیتگذاردصحّه میاعتباری جهان فانی و ناپایداری آن جم بر بی

 وعاقبت از  آموزیعبرت زندگی آنان ومشاهده ب را به آن است مخاطافراد مشهور و صاحب قدرت 

 را بر خود تحمیل نکننددر کسب امور و مقام دنیوی این همه مشقت ها ترغیب نماید تا آن فرجام کار

 چرا که عاقبت کار آدمی مرگ است:

 گـرفتــن بــــه شمشیر و بگــذاشتن مشــقــت نیــرزد جهــان داشــتـن

 ز عهـد فریــدون و ضحـــاک و جــم خـســروان عـجــم کــه را دانــی از



 ۱۰۴۱ 722 پاییز، سوم، شمارة دهمسال                                                                       فصلنامه تدریس پژوهی

 نـمــانَـد بجــز مُلــک ایـــزد تــعـال کـــه در تخـت و ملکش نیامـد زوال؟

 چــو کس را نبیــنی کــه جاوید ماند؟                      کـــه را جــاودان مــاندن امید مانـد

 (52)همان: 

اشاره ن آی اعتباری دنیای فانی و ناپایداربی بار دیگر به« یی دنیااوفگفتار اندر بی»سعدی در 

یلۀ این به وس تا بردمیحکمی بهره -از شخصیت حضرت سلیمان برای انتقال این پیام اخالقی کندمی

ۀ سرنوشت حضرت سلیمان خود تذکاری دقیق در نشان دادن مشاهد بفهماند که مخاطب روایت به

 :ناپایداری این جهان است

 ز دنــیــا وفـــاداری امیــد نــیســت جهــان ای پسر مُلکِ جـاویــد نیست

 الســـالم؟ســریـــر سلیـــمان علیــه نــه بـــر بـاد رفتی سحـرگاه و شــام

 خنــک آن کــه بــا دانـش و داد رفت    بــه آخــر نــدیدی کـه بـر باد رفت؟

 (25)همان: 

ز شاعر بار دیگر با ذکر نام یکی از پادشاهان )آلپ ارسالن( به پایان یافتن در حکایت قزل ارسالن نی

 اخالقیِ -ی حکمیقدرت و مکنت وی و رسیدن قدرت به فرزندش اشاره کرده و از این رهگذر، بر گزاره

 ناپایداری دنیا و در گردش بودن آن تأکید کرده است:

 ج شـــاهی بــه سـر برنهـادپســر تــا بخـش دادچو الپ ارسالن جان به جان   

 نــه جــای نشســتن بُــد آمـاجـگـاه بـه تـربـــت سپـردنـدش از تـاجـگاه   

 چـــو دیــدش پســر روز دیگر سـوار ای هــوشیـارچنیــن گفــت دیوانــه   

 پــدر رفـــت و پــای پسـر در رکیـب زهــی مُلــک و دورانِ سـر در نشیـب   

 سبــک سیــر و بـدعهــد و نـاپایـدار      اســت گــردیـــدن روزگـارچنیــن    

 (22)همان: 

 ،مصداق و سرمشق عاشقان عنوانبهبا ذکر نام مجنون مجنون و صدق محبت او  شاعر در حکایت

ضمنی مفهوم عشق واقعی را  طوربهکند و در آن وی فردی با مجنون را نقل میروایتی کوتاه از گفتگ

عشق  ۀنماد و نمایند عنوانبهدهد و با برشماری نام مجنون شعر انتقال می ۀطب و خوانندبه مخا

 :گیری از مجنون در باب عشق روی آوردکند مخاطب را اقناع سازد تا به سرمشقحقیقی، تالش می

 چــه بــودت کــه دیگر نیایی بـه حی بـه مجنون کسی گفت کای نیک پـی   

 خیالــت دگــر گشـت و میلـی نماند؟ ـور لیلــی نمـاندمگــر در ســرت شـ   

 کـه ای خــواجـه دستـم ز دامـن بدار چــو بشنیــد بیــچــاره بگریست زار   
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 تــو نیـزم نمــک بـر جراحت مـریش مـرا خـود دلــی دردمند است و ریش   

 روری بـــودکــه بسیـــار دوری ضـــ نـــه دوری دلیـــل صبــوری بــــوَد   

 پیــامی کـــه داری بــه لیــلی بگوی بگفـــت ای وفـادارِ فــرخنــده خوی   

 که حیف است نام من آن جا که اوست   بگفــتا مبــر نـام مـن پیــش دوست   

 (122)همان: 

همچنین در باب عشق، روایتی دیگر از عشق محمود به ایاز در حکایت سلطان محمود و سیرت 

. شخصی بر دریافت کرداز آن  توان تعبیری متفاوت از مفهوم مشاهده را میکه  ل شده استایاز نق

. محمود در است که ایاز زیبایی خاصی ندارد که سلطان عاشقش شده سلطان محمود خرده گرفت

و پیام تلویحی حکایت آن است که مشاهده رفتار و  کندمیپاسخ به رفتار و سیرت زیبای ایاز اشاره 

 :افراد اهمیت دارد نه ظواهر و صورت وی سیرت

 کــه حســنی نــدارد ایـاز ای شگفت یکــی خــرده بــر شــاه غزنین گرفت

 غــریب اســت سـودای بلبل بــر اوی گُلـــی را کــه نــه رنـگ باشد نه بوی

 بپــیچیـد از انـــدیشه بــر خود بسی بــه محمــود گفـت این حکایت کسی

 نـــه بـر قــّد و بــاالی نیکوی اوسـت   ای خواجه بر خوی اوست که عشق من

 (122)همان: 

 دهی و برشماری طبقات اجتماعیای مبتنی بر هویت، نامیادگیری مشاهده -7-7

ها و طبقات متفاوتی است که در اجتماع و در زندگی ها، گروهآثار سعدی انعکاس حضور شخصیت

د. بسیاری از مشاغل، مقامات و مراتب مختلف اجتماعی، دینی و انمردمان سرزمینش حضور داشته

اند. وی در برخی از اشعار خود های حکایت ایفای نقش کردهشخصیت عنوانبهفرهنگی در اشعار وی 

انتقال پیام تعلیمی خود به کار  راستایهای اجتماعی را همچون ابزاری در دهی و برشماری هویتنام

ها و طبقات اجتماعی که با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط هستند با ذکر گروه. برخی از این بردمی

 بندی خواهد شد.ابیات شاهد مثال دسته

 درویشان

سعدی در انتقال پیام تعلیمی خود مبنی بر تشویق مخاطب به فروتنی، تواضع و درویشی، وی را 

 خواند:گرفتن از درویشان فرامیبه الگوبرداری و سرمشق

 چــو درویـش پیــش تــوانــگـر بنال درگــاه فــرمــانـده ذوالجالل بــه

  چو درویش مخلــص بــرآور خــروش چو طاعت کنی لبس شاهی مپـوش

 (41و  42)همان:                                   
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بار دیگر از شخصیت درویش « حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت»شاعر در 

یکی از طبقات اجتماعی، حکایتی تربیتی را در جهت انتقال پیام تعلیمی خود ذکر کرده است  عنوانبه

 شود:که با بیت زیر آغاز می

  بــــرِ تنـــدرویــی خـداونــد مـــال  بنالید درویشـی از ضعــف حـــال

 (22)همان: 

 دالنصاحب

کی از صاحبدالن را روایت کرده است. وی در شاعر در حکایت عابد با شوخ دیده، الگوی رفتاری ی

دهد که اخالق و سیرت فرد صاحبدل پسندیده است و بخششی که نسبت به فرد حکایت نشان می

در هر حال امری روا و درست است. ماجرا از این قرار است که فردی مکار  دهدانجام میمدعی و سائل 

فردی فرومایه بدهکار است و این فرد هر روز و هر کند مالی به آید و ادعا مینزد شیخ صاحبدلی می

بخشد کند. شیخ مالی به فرد مدعی میمیاحترامی و هتک حرمت مال خود را از او طلب با بی ،شب

گویند وی دروغگو است. شیخ صاحبدل در کنند و میاما یاران شیخ، وی را از حال فرد مدعی آگاه می

ام و اگر دروغ گفته باشد آبروی خود را از از آبروریزی رهانده گوید اگر مستحق باشد او راجواب می

 شود:ام. حکایت با بیت زیر آغاز میدست چنین شخصی حفظ کرده

 ام در گِلی کـــه محکـــم فرومــانــده     دانــی آمـد به صاحبــدلیزبـــان     

 (21)همان: 

ای مقبول و طبقه عنوانبهار صاحبدالن اخالق و رفت ۀسعدی در این ابیات، بر ضرورت مشاهد

ه داشته است. به اعتقاد وی الگو قرار دادن اخالق صاحبدالن، امری نیکو است و در بیت مشروع توجّ

برد و ی صاحبدالن بهره میداند که از اخالق و سیرهآخر شاهد مثال فوق، نیک بخت را آن کس می

 کند. تعیین میسیرت آنان، الگوی رفتاری خود را  ۀبا مشاهد

ی زیر از باب دوم بوستان نیز سعدی بار دیگر با ذکر نام صاحبدالن، مخاطب را به در نمونه

 الگوبرداری از رفتار و منش این طبقه ترغیب کرده است:

 بــرآمــیختـسنــد بــا جــــاهــالن    چو پاکیزه نفســان و صــاحبـدالن     

     که افتی بـــر ســر وقــت صاحبدلـی    جاهلیبــه رغبت بکــش بـار هـر     

 (25)همان: 

ی صاحبدالن را در شعر ذکر کرده و سعدی در باب سوم )در عشق و مستی و شور( نیز بار دیگر طبقه

کند که منهج و رفتار این دسته از افراد اجتماع را سرمشق ضمنی از مخاطب درخواست می طوربهاز 

 و الگوی خود قرار دهد:
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 مغــز کوسـتو گــر ابلهـــی داد بــی  ندادند صاحبدالن دل بــه پـوست  

 کــه دنیـــا و عقبـــی فرامــوش کرد    مِی صِرف وحدت کسی نوش کـرد 

 (121)همان: 

ى دَأُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَۀَ بِالْهُ : »فرمایداست که میسوره بقره  12 ۀابیات فوق تلمیحی به آی

خواهد زخارف دنیوی و امور در این ابیات شاعر از مخاطب می«. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ

لقات دل به تعد، چرا که صاحبدالن نیز حاضر نیستند ارزش را بر عالم عقبی و معنویات مرجح ندانبی

اگر  ردیگعبارتبهتگی به زخارف دنیوی کنند. و امور معنوی و باارزش را قربانی دلبس مادی ببندند

خواهد که پیام پرسشی مطرح کنیم مبنی بر این که شاعر با چه استدالل و توجیهی از مخاطب می

هج عملکرد و من و اند، پاسخ این است: چون صاحبدالن و بزرگان نیز چنین کردهبپذیرداخالقی وی را 

ند به تواماعی سرمشق و الگویی است که فرد یادگیرنده میهای اجتیکی از گروه عنوانبهصاحبدالن 

 تقلید از آن بپردازد.

 گیریبحث و نتیجه

مطالعۀ حاضر با هدف دستیابی به اطالعاتی در خور در خصوص میزان همخوانی رویکردهای 

و  ای بندورا ) توجه، یادداری، بازآفرینیهای یادگیری مشاهدهسعدی در بوستان با اصول و مؤلفه

های های مورد تأیید او) زنده، آموزشی و نمادین( انجام شد و بدین منظور دادهانگیزش(و نوع مدل

ای بندورا و تطبیق های یادگیری مشاهدهمفهومی، بررسی ابعاد و مؤلفه ۀپژوهشی درخصوص گستر

کمی ح سعدی به سبب ماهیت اخالقی و آن با رویکردهای سعدی در بوستان بررسی و تحلیل گردید.

تربیت به کار گرفته است از جمله این که وی مشاهده،  ۀآثارش، رویکردهای متنوعی را در حوز

ی تربیت گیری و تعامل با دیگران را از رویکردهای اصلی یادگیری در حوزهالگوبرداری، تقلید، سرمشق

شان دهندۀ همخوانی ها و اشعار بوستان از آن بهره برده است که ندانسته و در بسیاری از حکایت

یار های بسکه یکی از نظریه -ای بندورا یادگیری مشاهده ۀرویکرد او در این زمینه با معیارهای نظری

توان کل رویکرد سعدی از های پژوهش میباشد. براساس یافتهمی -مهم مربوط به یادگیری است

مدلی که از آن در بوستان استفاده  گانۀ )زنده، آموزشی و نمادین( بندورا را در قالب دوهای سهمدل

 بندی کرد: نخست مدل آموزشی و دوم مدل نمادین.شده است تفکیک و طبقه

پردازد که باید مورد الگوبرداری و سرمشق بندورا به شرح رفتارها و کردارهایی می در مدل آموزشی

 ای مختلف به شرح رفتارهایهدر قالب وقرار بگیرند، سعدی در بوستان به خوبی از این مدل بهره برده 

ها(، ) است از جمله ) سفر و مشاهدۀ رفتار مردمان و تعامل با آن فردی و اجتماعی پرداخته

اندوزی از رویدادها( و ) استفاده از تمثیل و اسلوب معادله( دقت در سه شیوۀ پردازی و تجربهروایت

ای، یعنی)توجّه، یادداری، مر یادگیری مشاهدهها با مراحل امذکور ما را به همخوانی و ارتباط دقیق آن

یح کند، توضراهنمایی می -که از اصول مهم یادگیری مورد نظر بندورا هستند -بازآفرینی و انگیزش(
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 بخشها و خاطرات،  بویژه خاطرات شیرین سفر از مواردی است که هم عاملی لذتاین که سفر و آموزه

و عاملی انگیزشی  ماند)یادداری(، گاه بازآفرینیدر ذهن باقی میو موجب جلب توجّه است،  هم همواره 

های سعدی برای انتقال پیام تعلیمی خود در یکی دیگر از تکنیک، شودمیبرای انجام یک عمل 

 هایی کوتاه، تجربیات،گیری از روایت است. شاعر در قالب حکایتای، تکنیک بهرهیادگیری مشاهده

کند که خواننده با خواندن آن به شکل غیرمستقیم، با ادهایی را روایت میمشاهدات، گفتگوها و روید

هدف سعدی در این دست  دیگرعبارتیبهگیرد. ها پیوند برقرار کرده از آن سرمشق میاین مشاهده

بزار و ا دارند و در واقعها غالباً کارکرد تعلیمی و ادبی بلکه حکایت ،ها پرداختن به روایت نیستروایت

بخشی به مخاطب و روایت و داستان از یک سو عامل لذت. هستندلبی در جهت انتقال پیام اخالقی قا

باعث جلب توجّه او به حوادث و رویدادهاست، از سوی دیگر باعث ماندگاری آن در ذهن )یادداری(و 

ام انجکه عامل ایجاد انگیزه در  ،شودنوعی زیستن مخاطب در فضای روایی داستان) بازآفرینی( می

ی از گیرالگوبرداری و سرمشق دیگرعبارتبهبرخی از کردارهای بازگو شده در روایت توسط مخاطب و 

 رویدادها و گفتگوهای موجود در روایت برای مخاطب است. 

ظر ن ی تربیتی مدّگیری از اسلوب معادله، مفهوم و مقولههمچنین شاعر در برخی از ابیات با بهره

. اسلوب معادله آوردن تمثیل و معنایی متناظر با مصراع اول است که دهدقرار میخود را مورد تأکید 

شاعر در جهت تبیین و ایضاح مفهوم و معنای مصراع اول، آن را در مصراع دوم بیت ذکر کرده است. 

مشاهده، از کارکردهای اصلی اسلوب معادله است. شاعر مصداق،  ۀسازی معنا و فراهم کردن زمینیعین

کند و از رهگذر آن به کالم خود عینیت و ایضاح ای عینی را در مصراع دوم ذکر میو گزاره مثال

و ناگفته پیداست که استفاده از تمثیل و اسلوب معادله در راستای بیان مسائل اخالقی و بخشد می

به دلیل  یاددادن آن به مخاطب نیز واجد هر چهار اصل توجّه به دلیل لذت ادبی حاصل از آن، یادداری

های مشابه کوتاهی و سهولت نگهداری آن در ذهن، بازآفرینی به دلیل حضور همزمان آن در موقعیت

    و انگیزشی بودن آن برای مخاطب است. 

ای بندورا که در بوستان هم از آن استفاده شده است و با یادگیری مشاهده ۀنظری در مدل نمادین

های دارد، سعدی تالش کرده است به توصیف شخصیت ای هم همخوانیاجزای یادگیری مشاهده

های تعیین سرمشق اعمّ از جنس، طبقه، سن و سال، مقام اجتماعی و شاخص .فردی و نوعی بپردازد

ی است. در فرایند یادگیر پیدا کردهنمود به خوبی مانند آن در اشعار تعلیمی وی و بویژه در بوستان 

خاصی شهرت دارند و از  ۀن از افراد مشهوری که در حوزای، سرمشق گرفتبا رویکرد مشاهده

آیند بسیار متداول به شمار می های کاریزمایی، پیشگام، برجسته و دارای نقش آن حوزهشخصیت

ی ها در حوزهاست. این دسته از افراد غالباً دارای مشروعیت، کاریزما یا اقتدار خاصی هستند که آن

های تاریخی، ذکر نام افراد مشهور و برجسته همچون پادشاهان و شخصیت. کندهمتا میمربوطه بی

 های معرفی الگو و سرمشق در بوستان است که فرد یادگیرنده را بهدینی و حماسی، یکی از رهیافت
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گیری و الگوبرداری از رفتارها، منش و سیرت این افراد سرمشقی رفتار آنان و در نتیجه مشاهده

ای ) توجه، یادداری، بازآفرینی و انگیزش( به ا به این وسیله روند یادگیری مشاهدهت کندترغیب می

ها( و مدلو زیرمجموعه است:) افراد مشهور )رل صورتی کامل انجام پذیرد. این دسته شامل دو گروه

ن، پنداری با آناها و انجام همذات) طبقات اجتماعی( که در هر دو مخاطب از طریق توجه به شخصیت

داشته) یادداری( و انگیزشی در درون او برای بازآفرینی و انجام  ها را در ذهن  نگهاعمال و کردار آن

 آید.رفتارهای مشابه پدید می

توان نتیجه گرفت که علیرغم جدید بودن براساس آنچه در صفحات قبل مورد بحث قرار گرفت می

و های دهای اخیر، این شیوه از گذشتهدر سالای و تبیین علمی و منطقی آن بحث یادگیری مشاهده

در امر آموزش مسائل تربیتی و اخالقی مورد توجّه بوده و به صورت عملی و کاربردی مورد استفاده 

قرار گرفته است چنان که در کتاب بوستان، سعدی از این خصوصیات و معیارها بهره گرفته است و 

ی ای قابل توجهی با معیارهای نظریۀ یادگیری مشاهدهدر بررسی انجام شده مشخص گردید که همخوان

 بندورا دارد.

ار که آث -همچنین بررسی اخیر نشانگر این موضوع است که شاعران ادب فارسی و از جمله سعدی

اگر چه به معنای امروزی روانشناسی را مطالعه  های دور برای ما به یادگار مانده استها از گذشتهآن

 های تأثیرگذار درچون روانشناسی حاذق و آشنا با مسائل یادگیری و یاددهی از شیوهاند، اما همنکرده

 اند که رابطۀ بیناند و به صورت غیرمستقیم به ما آموختهآموزش نکات مورد نظر خود استفاده کرده

 روانشناسی و ادبیات و تلفیق آن دو را در راستای آموزش بهتر باید جدی گرفت. 

های کاربردی و هم این است که راز ماندگاری سعدی و آثار او را باید در شیوهنکتۀ آخر و مهم 

های مختلف ها با ذوق و سلیقۀ مردمان در دورهمطلوب او در بیان مفاهیم و مطالب و هماهنگی آن

تاریخی و از جمله روزگار ما جستجو کرد، چنانکه در بررسی انجام شده به خوبی دریافتیم که 

ای بندورا هماهنگ و همخوان است و به همین علت دی با شیوه یادگیری مشاهدهرویکردهای سع

توان اثری تازه و امروزی دانست که همچون آثار تازه منتشر شده با معیارهای زمانه و بوستان او را می

 های یادگیری جدید آشنا هستند منبعیروزگار معاصر همخوانی دارد و آن را  برای کسانی که با نظریه

 .ارزشمند و قابل مطالعه قلمداد کرد

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم ق پژوهشپیروی از اصول اخال شده است.

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی
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 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

یچ هین مقاله قبالً در ت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

تدریس ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه نشریه

 .ارسال شده است پژوهی
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