
 

 

وپرورشدرایرانباستانآموزش

Education in Ancient Persia 

 

منظور از دوره باستان در ایران همانا از زمان پیدایش خط  و  

، ایط   ي. در روایتط اسط  نگاری تا طلطوع اسط      شروع تاریخ

دوره خططود بطط  دو ببططش بعططا و بسططد از ساسططانیان ت  ططی   

 ببططش بعططا از ساسططانیان شططاما دوره مادهططا،   شططود  مططي

(. 1393)درانططي،  اسطط هبامنشططیان، سططلو یان و اشطط انیان 

 ،اط عات مربوط ب  شرای  اجتماعي دوره باسطتان در ایطران  

 اما و دبیق نی  . برخطي علط   ن را لملط  اسط ندر بط       

دانند. اما منطاب    ایران و تبریب  ثار فرهنگي و تمدني  ن مي

هطای   ویژگطي  نهطا   ثاری ه تند  ط  بتطوان بطا اسطت اده از     و 

فرهنگي و تربیتي ای  دوره را بازشناسي  طرد  ط  برخطي از    

ها در  ها    بر سین   وه نوشت  ند از   الف( سنگا ها ععارت ن 

های ب یار دور بر جطای   برخي از مناطق ای  سرزمی  از زمان

ثار دیگری    در  ب( الواح زری ، گلی ، سیمی  و  ؛اند مانده

ج(  ؛انطد  ن  شطیده شطده  هطا از د  خطاب بیطرو    نتیج  ل طاری 

، و های مورخی  غیرایراني مانند هرودوت ها و گزارش نوشت 

ای از مناب  ایرانطي بعطا از اسط    ط       پاره در  خر و گزن ون

ند ی طت ازلحاظ علمي در بیشتر موارد بابا بررسطي و اسطتناد ن  

 (.18  1376)و یلیان،

  بومي تری ها بدیمي  ریایي بعا از می د، در اوایا هزاره دو 

. گزیدند يو در ای  سرزمی  س ن نده تند    وارد ایران شد

دو بطو    منزلط   هطا بط    از برن نه  بعا از می د مادها و پطار  

م لماً در هزاره او  بعطا از  »اند.  بزرگ در ایران لضور یافت 

می د، خ  و  تاب  در سرزمی  ماد وجود داش . ایط  خط    

ي باسطتان یطا خط     همان اس   ط  امطروز  ن را خط  پارسط    

اصطا   خوانی ، ولي درواب ، ازلحاظ هبامنشي ردیف او  مي

 (.447  1345، )دیا ونوف« و منشأ مادی اس 

، و شطد  دول  هبامنشیان تش یا ،در برن ه ت  بعا از می د

. در دوره یافطط   تثعیطط  .ق 559بططا پادشططاهي  ططوروش در 

  دولط  ،هبامنشي، جامس  ایران طع طاتي بطود. در ایط  دوره   

اجتماعي تسریطف شطدند. از    گوناگونش ا گرف  و طع ات 

  تطا  .ق 464)درازدس ( یسنطي از   شاهي اردشیر او پادعهد 

  دیط   .ق 331فتح ایران ب  دس  اس ندر م دوني یسنطي تطا   

شطان، زبطان نوشتارشطان  رامطي و زبطان       زرتش  دی  رسمي

در ای  دوره سط  نطوع ادبیطات وجطود      گ تارشان فارسي بود.

 ؛مبصوص بزرگان و  موزش دیطدگان  ،  ادبیات ممتازداش 

و ادبیطات   ؛هطا  المثطا  هطا و رطرب   شطاما بصط    ،ادبیات عام 

العتط    (.18  1393، )درانطي  مبصوص معالط  فنطي   ،عالمان

علط  و دانطش در دوره    ،ططور لي  بط   الز  ب  ذ ر اسط   ط   

 هبامنشي رشد چنداني ن رد.

ب  دس  اسط ندر     دوره سلو یان با ت بیر ایران.ق 334در 

نماد ت ل  یونان بر ایران اس . ن طوذ زبطان،       ش ا گرف 

هنر و ادبیات یونان بطر فرهنطگ ایطران باسطتان ورط  یونطان       

ویطژه طع ط     ( را پدید  ورد و ایرانیان، ب Hellenizationمآبي)

های فرهنگ یوناني را بر روابط    ل  ؤلا   تشویق شدند تا م

روی  ار مططدن ل ومطط   نططد. بططا ناجتمططاعي خططود لططا   

نهطاد و   اش انیان )پارتیان( دول  سلو یان رو بط  ارطمح    

 فرهنگ و زبان ایراني جای فرهنگ یونان را گرف .

 نهطا  ساسانیان    بر ایران ل ومط   ردنطد،    652 - 244از 

صطورت   های پارسطي زبطان را بط     توان تند بار دیگر سرزمی 

شط یا دهنطد. در   و دولتي والد و م طت ا ت  ندمتحد در  ور

ای  دوره نیز مانند گذشت ، اخت ف طع اتي بر جامسط  لطا     

هططای دوره ساسططاني بطط  توسططس    تططوان از ویژگططي بططود. مططي

داری و توج  بط  شطهرها، رونطق تجطارت و صطنس  و       زمی 

ویططژه بافنططدگي و توجطط  بطط  هنططر دربططاری اشططاره  ططرد    بطط 

 (.30-29 همان)

خطي مست دنطد  ط     بنطدی تطاریبي، بر   براسا  همی  ت  طی  

تواند در پنج  ای  دوره ه  مي وپرورش  موزشمطالس  تاریخ 

اش اني و  ؛هبامنشي ؛مادی ؛های اوستایي دوره  ببش شاما

از ایط    ساساني انجا  شطود. خصوصطیات اجتمطاعي هریط     

طور جداگان  مورد مطالسط    ای اس     باید ب  گون  ها ب  دوره
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میبتط  مطالسط      ه  صورت ب  را ب  نها  توان برار گیرند و نمي

 ( .1350 رد )بیژن، 

باتوج  ب  مطالب ب یار مبتصطر فطوق در خصطوص اورطاع     

  تطوان گ ط    اجتماعي و ابتصادی ایران در دوره باسطتان مطي  

ایرانیان توان تند در عهد باستان تمدني بزرگ را ایجطاد و بط    

لطدی   هطا بط    جهانیان مسرفي  نند. عظم  ای  میراث گرانب

  مورخطان و اندیشطمندان غربطي نیطز بط   ن اذعطان       اس   ط 

مطور  بطزرگ یونطاني در    هطرودوت   ،مثطا   رایبط  ؛انطد  داشت 

یافتگي دستگاه اداری و دیواني ایران باسطتان   خصوص توسس 

ایرانیان نب تی  ملتي بودند    در ای  ب طم  از  »گوید   مي

« زمططی  بطط  ثعطط  و نگهططداری گزارشططات همطط  گماشططتند  

فرهنگ طتان  « زاب» ،بار اند نب تی  یا گ ت  .(1343)هردوت، 

 را ایجاد  رده اس .

جه     ریشط  و   ن از ،ایران باستان وپرورش  موزشمطالس  

عادات و سن  ملطي و بطومي مطا را     ،داب شالوده ب یاری از 

  1376، ای اس  )و یلیان سازد، سزاوار توج  ویژه روش  مي

توجطط  خاصططي بطط   ایرانیططان در دوره باسططتان دروابطط ،(. 17

های متنطوع گ تطاری و    وجود زبان اند. داشت  وپرورش  موزش

نوشتاری، دستگاه پیشرفت  اداری و  شورداری، صنای  و هنر 

افطراد جامسط     وپطرورش را بطرای    مطوزش در ای  مرز و بو ، 

در خصطوص اهمیط     دین طرت نمود. در  تاب  رروری مي

ا بایطد ماننطد   تربیط  ر »تربی  در ایران باسطتان  مطده اسط      

پطرورش و فراگطرفت  و    ازندگي مه  شمرد، هر س بایطد بط  

خواندن و نوشت  خطود را بط  پایگطاه ارجمنطد رسطاند و بطا       

ها بانون و نظ  را  رعای  دستورات دیني و است اده از پندنام 

نیطز   اخط ق دینشطا   (. در  تاب 54  1336)صدیق،« داردنگ  

ای یا هط    گان اگرشبص بی -1»در ای  خصوص  مده اس   

 یش یا برادر یا دوس  برای تحصیا دانش و هنطر نطزد تطو    

مسلومطات و دانطش خطود را تطا مطمط         -2 مد او را بپذیر. 

ای بط  اشطباص دیگطر عیطان      نعاشي    روح  ن را در یافتط  

ای اهطورامزدا بط  مط     »مده اس   ط     خرده اوستادر «. ن از

ت اجتمطاع  أدر هیط  فرزندی عطا فرما با تربی  و دانا بطوده و 

داخا شده و ب  وظی   خود رفتار نمایطد، فرزنطدی رشطید و    

ورد، فرزنطدی  ط  بتوانطد در     محتر     لاج  دیگران را بر

 «تربي و سطسادت خطانواده و شطهر و  شطور خطود ب وشطد      

 (.55  همان)

تسلیمطات گونطاگون در ایطران باسطتان در مرا طز       ،طور لي ب 

و  ؛مططردان ؛وانططانج ؛تسلططی  بطط  چهططار م ططط   ود ططان    

شططده اسطط . در ایطط  دوران،   خوردگططان ت  ططی  مططي  سططا 

انططد   شططده بنططدی مططي در طع ططات زیططر ت  ططی   مططوزان دانططش

 ؛زادگطان و بطزرگ زادگطان    خطاص شطاما شطاه     مطوزان  دانش

ای شاما فرزنطدان رولطانیون و فرزنطدان     لرف   موزان دانش

عمططومي شططاما فرزنططدان   مططوزان دانططش ؛صططالعان مشططاغا

باتوجط  بط  مطالطب بطاال      گاران،  ارمنطدان و بازرگانطان.   موز

وپرورش در ایطران باسطتان    توان گ      ورسی   موزش مي

 .چنی  بوده اس 

 

 آموزش عمومی

در عمومي ب  م هو  امروزی  ن  وپرورش  موزش ،طور لي ب 

و همط  اعضطای جامسط  لطق      وجطود نداشط    ایران باسطتان 

دیگطر،   سطب   ند. بط  داشتمندی از  موزش را ن تحصیا و بهره

العتط    ؛طع اتي بطود  زرتش دی  های   موزش ب  غیر از  موزه

بود.  نحوه برخورد زمامدارانو مربوط ب  اهداف روی رد ای  

در  وپطرورش   مطوزش عاما مه   اسا ، طع   و دی  دو برای 

خطدم  بط  خطانواده و طع ط  و     . (34)دراني  اس ای  دوره 

طع ططاتي از اهططداف مهطط   هططای  ل ططا امتیططازات و برتططری 

 د.م  در ایران باستان ب  ل اب مي وپرورش  موزش

هطای   بنطدی  ایران باستان، طع ط   در خصوص انواع  موزش در

نمونط ، ت میطا همطایون     رایگوناگون صورت گرفت  اس   ب

های مرسو  در ایران باستان را شاما  موزش سیاسي   موزش

و  مطوزش  ای  و  شورداری،  موزش مذهعي،  موزش لرفط  

. بطانظر بط  ایط     (57  1368)ت میا همایون،  داند دیواني مي
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 در ایران باستان  ط   یي   ها تری   موزش مه  ها، بندی ت  ی 

  شرح زیر اس  ب توج  برار گرفت  بودند،  مورد

  تططری  و  ی ، رسططمينب ططت آموووزش نی ووی ال ی.  ووی

و تری  نوع  موزش در ایران باستان،  مطوزش دینطي    همگاني

 تاب درسي و نیز عامطا ولطدت    منزل  ب  اوستااخ بي بود. 

شد. فصا خاصي  فرهنگي در میان ایرانیان باستان شناخت  مي

طرز تسلی  اوصاف مسلط  و   ب  «هوسپَر  نَ  »ب  نا   اوستااز 

. ردوظططایف پططدر و مططادر در تربیطط  فرزنططد اختصططاص دا  

ی  فرزند همچنی  پندنام  زرتش ، پدر و مادر را م  و  ترب

 شناسد. مي

سالگي تح  مرابع  و تربیط    5 ود ان در ایران باستان تا 

سطالگي تحط  سرپرسطتي پطدر بطرار       7 - 5مادر بودند و از 

 7شدند. سط    مدرس  مي واردبسد،  سالگي ب  7گرفتند. از  مي

 24سططالگي دوره  مططوزش عمططومي و پططس از  ن تططا    20 -

گذراندند. ببطش مهمطي از    سالگي دوره  موزش عالي را مي

هطای   تما  دوران تحصیا شاگردان در ایران باستان،  مطوزش 

شطد.   انجطا  مطي   اوسطتا دیني و اخ بطي بطود  ط  بطر محطور      

سالگي، بطسطاتي از   7ای     ود ان تا رسیدن ب  س   گون  ب 

سطالگي   20ي تا سپردند.  موزش عموم را ب  لافظ  مي اوستا

سطط  از شططاگردان امتحططان   طط  در ایطط ادامطط  داشطط  تططا این

(. در پطرورش اخ بطي   438  1370سط ،  ) ری ت  گرفتند مي

، أ یطد گویي خیلطي مطورد ت    ود ان، توج  ب  راستي و راس 

ان طان  »   زرتش  دی  خود را  یی  راستي خوانطد.   لدی ب 

ها هم  او را  گو استوار و مح   اس  و هرگز سبتي راس 

ه   تسلی  خطواه  داد    ند. تا مرا تاب و تواني س   نمي

سوی راستي روند و راستي یگان  فضطیل  اسط ،       مرد  ب 

ن   ططي  طط  همططواره  راسططتي شططادماني اسطط ، شططادماني از 

( . هطردوت در  61)صطدیق     « ردار اس  گو و درس  راس 

ای  زمین  نوشت  اس     ایرانیان س  چیز را ب  فرزندان خود 

گطویي و ایطط    ، راسطط  موختنطد  سططوار اری، تیرانطدازی   مطي 

صطورت   ها بیش از  ن   جنع  نظری داشت  باشطد، بط     موزش

 (.1343شد )هردوت،   موخت  مي عملي

 تربی  بدني و نیز  موزش نظطامي   .آموزش بدنی ال نظامی

بل    ن جدای از  موزش دیني و اخ بي نی  در ایران باستا

رانیان ای  گ ت  شد، در بعا    گون  . هماناس م ما ی دیگر 

از  ود ي ب  فرزندان خود سوار اری و تیراندازی را در  نار 

دادنطد. اگرچط  در     رداری  موزش مطي  گویي و درس  راس 

بنطدی شطده    ها و ه  شاگردان طع ط   ایران باستان ه   موزش

هطای بطدني و    اما هم  شاگردان الز  بطود تطا  مطوزش    ،بودند

در دوران بعطا   وپطرورش  طور لي،  موزش ب نظامي را بعینند. 

گطری داشط . هطدف عمطده      نظطامي  ای از ساسانیان خصیص 

تعطدیا  طودب بط  یط  شطهروند      ساسطاني   وپرورش  موزش

هطا در ایطران    (. در برنامط   موزشطگاه  31)دراني  جو بود جنگ

باستان، ابتطدا و انتهطای روز بط   مطوزش درو  اختصطاص      

یاف  و اواس  روز بط  تربیط  بطدني و تسلیمطات نظطامي       مي

شدند، م طال    شد. شاگردان صعح زود بیدار مي پرداخت  مي

شطدند و بط     دویدند، بر اسعان سر ش سوار مطي  زیادی را مي

هطای مرفط ،    هزادگان و گرو تاختند. فرزندان نجیب سرع  مي

، بازی، شططرنج، شمشطیربازی، سطوار اری، شط ار     ب  چوگان

ایط   مسلمطان و مربیطان    پرداختنطد.  ميتیراندازی و  شتي نیز 

تططری  و پططاب  هططا از مططاهرتری  و ورزیططده هططا و ورزش در 

های فطراوان   شدند و در  تری  افراد جامس  انتباب مي دام 

   (.57-56)ت میا همایون   دادند مي

  ایطط  نططوع  مططوزش بیشططتر   یی ال ه ووهی آموووزش فه وو

هطای   ظرفیط  بطود  ط     وران مبصوص فرزندان طع ط  پیشط   

 موزش داشتند و  ای و هنری لرف  گوناگوندر ابساد ي فراوان

ناپذیر برای لضور  ود طان و    ها، ررورتي اجتناب ای  زمین 

در عرص  فطردی و اجتمطاعي بطود. هنطر و      ای  طع   جوانان

ی، بافندگي، چوب و شیش  و لتطي   ارگری، فلز دانش س ا 

ویژه در عهد   اغذسازی ازجمل  ای  هنرهاس . ای  هنرها ب 

ود رسطید. توسطس  ابتصطادی، گ طترش     ساسانیان بط  اوج خط  

گیططری و  شططهرها، و رونططق تجططارت از دالیططا عمططده شطط ا 
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ها و هنرها در ای  دوره بود. در دوره ساساني  پیشرف  لرف 

بل ط    ،دیگر هدف اساسي  مطوزش، پطرورش جنگجطو نعطود    

 ود طان و   ،اسطا    ماده  ردن فرد برای زندگي بطود. بطرای   

ها و صنای  گونطاگون   رف گیری لیادسم  و سوی  جوانان ب 

 شدند.  هدای  مي

  بایطد  ر یشت موزش عالي در ایران باستان را ب آموزش عالی

جانع  ایطران در   مربوط ب  دوره ساساني دان  . تحوالت هم 

ها و ملا دیگر در عهطد ساسطاني    ای  دوره و ارتعاط با تمدن

. د طر گیری و پیشرف   موزش عالي را فراه   موجعات ش ا

بطرای   ب  ای   مطوزش را بایطد تطداو   مطوزش عمطومي     دروا

گویي بط  نیازهطای سططح بطاالی ایط  تمطدن در ابسطاد         پاسخ

اجتمططاعي، ابتصططادی، نظططامي و ... دان طط .   ططی   گونططاگون

 شورداری و دیواني، ادبیات و هنر غني، ابتصاد پویا، ارتعاط 

دهططي م ططا ا ل ططوبي و بضططایي و... از   گ ططترده، سططازمان

توسس   موزش عطالي در   گیری و مه  برای ش ا های ظرفی 

 ایران باستان اس . 

نمططاد  مططوزش عططالي در ایططران باسططتان را بایططد دانشططگاه     

ای  مر طز علمطي    ،در برن سو  می دی شاپور دان  . جندی

از در دوره ساساني در جنوب شرق ایران )خوزستان امطروز(  

وج پیشرف  انوشیروان ب  ا اگذاری و ب شاپور او  بنیان سوی

در بطاالتری  سططح    گوناگون راای  مر ز علمي، علو   .رسید

. داد برتططری  اسططتادن ایرانططي و غیرایرانططي  مططوزش مططي   بططا

ازجملط  ططب،    گونطاگون شاپور محا تطدریس علطو     جندی

 های پزش ي و فل   ، ریاریات و نجو  بود. وجود دانش ده

 واب طت   ن رصدخا نجو  وعل   های واب ت  ب   نها، بیمارستان

در ای  مر ز علمي، نشان از باال بودن  ی ی   مطوزش عطالي   

شطاپور از بهتطری     در ایران باستان داشت  اس . استادان جندی

دانشمندان روزگار خود، و از داخا و خارج از ایران انتباب 

سططای دانشططگاه و ؤو ر هاادترفتطط ، اسطط شططدند. روی هطط  مططي

شطدند  دسطت      یا ميشاپور از س  دست  تش بیمارستان جندی

م یحیان سریاني سا   و تعس  ایطران بودنطد  ط  در     نب  ،

 ؛ل ی   ایراني شده بودند و ایط  گطروه ا ثریط  را داشطتند    

ایرانیان اصیلي بودند  ط  زبطان پهلطوی و مطذهب      ،دست  دو 

ماننطد  علمطای هنطدی بودنطد  ط       ،دست  سو  ؛ایراني داشتند

، اینها ن ع  ب  دو گروه ها داخا سرزمی  ایران شدند سریاني

 (.55)دراني  دیگر در ابلی  بودند

 موزش عالي در ایران باستان دو هطدف را دنعطا     ،طور لي ب 

 رد  ی ي هدف دیني، و دیگر دنیطوی. بطرای رسطیدن بط       مي

گویي بط  نیازهطای اجتمطاعي  ن     هدف دنیوی    همانا پاسخ

 موزشطي و  های  عصر بود، نیروی ان اني الز  ازطریق برنام 

شطد و بطرای    درسي مانند طب، فل   ، و نجطو  تربیط  مطي   

رسیدن ب  هدف دیني    از اهمی  بیشطتری نیطز برخطوردار    

، اوسطتا بر  موزش مضامی  دی  زرتش  و  تطاب   بود، ع وه

شطد  ط      موزش داده ميه  مذهب نصاری  های دیني دانش

سلطق  های یهودی، ب  منط   شا  و فل ططی  ت  در پیوند با مت 

ها  ماده  طردن دانشطجویان    داش  و هدف اساسي ای  دانش

بطططرای هطططدای  م طططیحیان در تمطططا   لی طططاهای منط ططط   

 (.61ایران بود )همان  ویژه نشی  ب  ن طوری

و بط    زند ابتوان تند تمدني بزرگ  ایرانیان در دوران باستان

تطری  عنصطر در    محطوری  ،جهان مسرفي  ننطد. بطدون شط    

 ط   بطود   وپطرورش   مطوزش ای  تمدن، گیری و مسرفي  ش ا

الي توج  ب  م تضیات ای  تمدن، در دو سطح عمومي و عط با

 مطوزش  طور   اشطاره شطد    همانشد.  ریزی و اجرا مي برنام 

ازجمل  دیني و اخ بي، بطدني   گوناگونيابساد  شاماعمومي 

 مطوزش عطالي    طورعمده لرف  ای و هنری بود. ب  و نظامي،

. تحطوالت  بطود مربوط ب  دوره ساسطاني   در ایران باستانه  

ها و ملا دیگر  ه و ارتعاط با تمدنجانع  ایران در ای  دور هم 

گیطری و پیشطرف   مطوزش     در عهد ساساني موجعات شط ا 

دو هطدف   ،د.  موزش عالي در ایران باستان رعالي را فراه  

های زنطدگي اجتمطاعي، و    توج  ب  ررورتداش     با لي 

گیطری   صورت م ما پطي  ب و  تسیی بي پرورش دیني و اخ 

 شد. مي
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 كتابش اسی

 تهران  اب  سینا. .سیر تمدن و تربی  در ایران باستان( 1350) بیژن.اسدال 

 ود ان و نوجوانطان در   وپرورش  موزش( »1368) ناصر ،ت میا همایون

 .4و3 ، شمجل  تح ی ات تاریبي ،«دوره ساساني

 تهران  سم . .پرورش ایرانو تاریخ  موزش( 1393) دراني.  ما 

 طری   شطاورز،     ، ترجمتاریخ ماد( 1345ایگور میبایلوویچ ) دیا ونوف.

 تهران  بنگاه ترجم  و نشر  تاب.

. تهطران   تاریخ فرهنگ ایران از  غاز تطا زمطان لارطر   ( 1336صدیق، عی ي )

 دانشگاه تهران.

ترجم  رشید  ،ایران در زمان ساسانیان( 1370س .  رتور ایمانو ا )  ری ت 

 تهران  دنیای  تاب. .یاسمي

 .علطي ولیطد مازنطدراني    ترجمط  غط     ،تاریخ هرودوت( 1343هرودوت )

 تهران  بنگاه ترجم  و نشر  تاب.

تهطران    .وپطرورش در اسط   و ایطران    تاریخ  موزش( 1376و یلیان.منوچهر )

 دانشگاه پیا  نور.
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