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  چكيده
هاي بسيار مهم در مبحـث فلـسفه اسـت كـه             شناسي يكي از موضوع     شناخت

يـابي    براي دست . گيرد  فعاليت تربيتي با توجه به آن و ساير ابعاد فلسفه انجام مي           
. نظران مورد بازكاوي قرار گيرد  ديدگاه صاحب  به چگونگي شناخت، الزم است    

يكي از اين انديشمندان، موالناست كه صاحب انديشه و منـابع معتبـري در ايـن                
 از ديـدگاه     شـناخت شناسـي    اين مهم باعث شد تا در اين مقالـه        . خصوص است 

موالنا مورد بررسي قرار گيرد و اسـتلزامات تربيتـي مربـوط بـه آن اسـتخراج و                  
  .تحليل شود

روش اين پژوهش ، از نوع كيفي است و اطالعات مربوط به اهداف پژوهش، 
در ايـن   . اسـت گرفتـه تحليـل قـرار   وشده و مورد تجزيه   از آثار مولوي استخراج   

ها گوياي اين موضوع است كه موالنا در زمينة چگونگي شناخت با              بررسي، يافته 
  . رائه نموده استتوجه به خصوصيات انسانِ مورد نظر خود، مطالب مهمي ا

شناسـي، بـه جايگـاه علـم و معرفـت از              در اين مقاله، پس از مبحث شـناخت       
 مبحث كوتاهي در مـورد علـوم تقليـدي و    ،ديدگاه موالنا پرداخته شده و سپس  
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ترين ابزارهـا و منـابع       همچنين  مهم  . است  تحقيقي و تفاوت آنها با يكديگر آمده      
همچنـين  ... از جمله حواس، قلب و؛است شناخت از ديدگاه مولوي  معرفي شده  

مبحث كوتاهي در خصوص موانع شناخت از ديدگاه موالنا آمده و در پايان، به              
است كه شـامل فـضيلت و منزلـت           استلزامات تربيتي از ديدگاه موالنا اشاره شده      

  . استهاي تربيتي و محتواهاي آموزشي  علم، روش
  .والنا، استلزامات تربيتيشناسي، م شناخت، علم، شناخت: واژه هاي كليدي

   مقدمه-1
 ايـن  ،شناخت هستي و تربيت بايد براساس سؤال اساسي تعليم و تربيت باشد و آن سـؤال    

 چگونه بايدباشد؟ با توجه بـه بررسـي         ،است كه تعليم و تربيت انسان براساس شناخت هستي        
 به تربيت انسان     كه منجر   اي هاي تربيتي  و تحقيقات انديشمندان در اين زمينه، تاكنون روش       

 آن باشد كـه بـه فـضاي    ،رسد كه راه حل اين مشكل     به نظر مي  . است  كامل شود، ميسر نشده   
  .تربيتي آثار بعضي از عرفا و شعرا مراجعه كنيم

او .  بررسي ديدگاه شناختي ـ تربيتي موالنا جالل اّلدين رومي است   ،هدف اين پژوهش
توانست در پرتو تفّكرات آسماني خـود ادبيـاتي     هايي بود كه     ترين شخصيت   يكي از وارسته  

هايي كـه خواسـتار    ترين مفاهيم را به تمامي انسان  عالي، طريق از اين ريزي نمايد و      ويژه پايه 
  . كشف حقيقت حيات و زندگي هستند، بياموزد

انـسان از   . اسـت هاي اصلي فلسفه و تعلـيم و تربيـت             از موضوع  ،شناخت و چگونگي آن   
كنـد، جهـان پيرامـون خـود را بـشناسد و            تواند با خالق هستي ارتبـاط پيـدا         طريق شناخت مي  

 لـذا   ؛گـردد   رسيدن به اهداف، از طريق شناخت ممكن مي       . زندگي راستين خود را معنا دهد     
انديـشمندان از   . هاي بسيار مهم در ارتباط با زندگي انـسان اسـت           شناسي از موضوع    شناخت

اي انساني را در خود متجلّي نماينـد و راهنمـاي تعـالي             ه اند ارزش   طريق اين معرفت توانسته   
آثار بـه جـاي     . الدين بلخي است     موالنا جالل  ،يكي از اين انديشمندان   . ها گردند  ساير انسان 

هـاي شـناخت را بيابـد و بـه حقـايق بـسيار                دهد كه او توانسته اسـت راه        مانده از او، نشان مي    
برومندانة انسان برسد ولـي ديـدگاه شـناختي او     ظريف و عميق و وسيع در رابطه با زندگي آ         

 همواره اين سؤال مطرح است كه چگونـه موالنـا توانـست      و براي ما به درستي روشن نيست     
سـؤال ديگـر، ايـن اسـت كـه براسـاس            . به ايـن درجـه از شـناخت عـالم و آدم دسـت بيابـد               
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ــا شــناخت ــد انجــام بگيــرد و شــاگردان ايــن مك ،شناســي موالن ــه باي تــب چــه  تربيــت چگون
  هايي بايد انجام دهند تا به مقام او دست يابند؟  فعاليت

بينـي   او با اشرافي كـه بـه جهـان   . موالنا يك شخصيت نامدار در حوزة علوم انساني است    
است به تبيين جهان هستي و انسان شناسي بپردازد و در زمينـة چگـونگي                 الهي داشته، توانسته  

 لذا در اين تحقيق سعي بر آن اسـت كـه بـا              ؛ه كند   تربيت صحيح، رهنمودهاي مهمي را ارائ     
شناسي و استلزامات تربيتـي از ديـدگاه او مـورد نقـد و بررسـي                شناخت ،توجه به آثار موالنا   

  .قرارگيرد
  لهئبيان مس  -1-1

دليل اينكه شناخت قابل تعريف . شناخت از مفاهيم بديهي و غيرقابل تعريف است
 اگر بخواهيم علم را به علم  وشناسيم يز را به علم ميما همه چ: اند نيست، اين است كه گفته

شود، اين است كه  از جمله تعاريفي كه براي شناخت ذكر مي. تعريف كنيم، ناممكن است
جوادي آملي (. عبارت است از آگاهي به واقعيت و يا راه پيدا كردن به واقعيت،شناخت

87(   
ها و نظريات مختلفي وجود  ديدگاهكه اين شناخت چگونه به وجود مي آيد، دربارة اين

ها از منظر صاحب نظران، ما را در چگونگي پيدايش آن كمك  شناخت اين ديدگاه. دارد
 يكي از اين صاحب ،با مطالعه اي كه انجام گرفته است، موالنا جالل الدين بلخي.مي نمايد

 ؛ است مباحث ارزشمندي در آثار خود به جاي گذاشته،نظران است كه در اين رابطه
 چگونگي ، يعني؛اين پژوهش در اين رابطه انجام مي پذيرد.  كتاب مثنوي معنويمخصوصاً

منظور از استلزامات تربيتي، بايدهايي است كه . شناخت و استلزامات تربيتي مربوط به آن
  اما تربيت چيست؟. گاه موالنا انجام پذيرد تا شناخت حاصل گردددبايستي از دي

 معناي زيادت و فزوني نهفته ،در اين ريشه. ربو و باب تفعيل استواژة تربيت از ريشة 
تربيت به اعتقاد «: گويد دكتر علوي در مورد ريشة تربيت مي) 51 :1387باقري،  (.است

توان براي ربو  بعضي از معاني كه مي.  از ريشة ربو گرفته شده است،برخي صاحب نظران
 همچنين ايشان تعريف  ».باشد مي... د يافتن ودر نظر گرفت، افزايش يافتن، باال آمدن، رش

 جريان شكوفاسازي استعدادهاي انسان در ،تعليم و تربيت: داند تعليم و تربيت را چنين مي
 ديني و رفع نيازهاي جامعه در ابعاد - ابعاد جسماني، عقالني، اجتماعي، عاطفي، اخالقي
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در كه توان گفت   لذا مي؛شدبا نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و غيره مي
 عظمت تعليم و تربيت همين بس كه استعدادهاي انسان در پرتو آن شكوفا شده و نيازهاي

سؤال بعدي اين است كه چرا بايستي اين ) 49و39 :1386علوي،(».گردد جامعه رفع مي
                              .    پژوهش انجام پذيرد، اهميت و ضرورت آ ن در چيست؟ كه به شرح آن پرداخته مي شود

  
  : تحقيق اهميت و ضرورت -1-2

 _محتواي آثار موالنا ، به وضوح بيانگر اين نكتة مهم است كه او درفضاي شناختي 
 لذا ضرورت دارد كه اين ؛تربيتي تجربه شده و به نسبت قابل اطميناني رشد كرده است 

نقش ( دد و استلزامات تربيتي  شناسايي گر،فضاي حاكم بر رشد و بالندگي طول زندگي او
مربوط ) هاي تربيتي ، محتواي آموزش و مباني اعتقادي  معلم و شاگرد در يادگيري ، روش

به آن استخراج گردد و به عنوان رهنمودهاي تربيتي در رابطه باشناخت و چگونگي كسب 
ضمناً الزم به . داثر معاصر به كار گرفته شوتي كمهاي تربي آن، در عصر بارش انواع ديدگاه

ذكر است كه طبق بررسي هاي انجام شده در پيشينة اين پژوهش ، تاكنون تحقيقي در اين 
 ديدگاه جديدي در خصوص ، بايد گفت كه اين مقاله،در واقعو است باره انجام نگرفته

 بنابر اين ، محتواي مقاله با شناخت شناسي از ؛شناخت شناسي و تربيت ارائه مي نمايد
شود و در پايان  به مبحث بايدهاي تربيتي پرداخته مي، سپسوگردد والنا آغاز ميديدگاه م

  . گيري مي شودنتيجه
  :پيشينة تحقيق -1-3

و اسـتلزامات    در بررسي پيشينه ايـن پـژوهش، در خـصوص شـناخت از ديـدگاه موالنـا                
امـا در تفـسير مثنـوي  محمـدتقي جعفـري              تحقيقي انجام نـشده اسـت      ،تربيتي مربوط به آن   

در بخـشي  موالنا .  مهمي در خصوص شناخت از منظر موالنا، بيان گرديده است      ركات بسيا ن
شـرح جـامع    ،)1369( همـايي  ةدر مولوي نامـ   . به شناخت پرداخته است    نيزاز كتاب فيه ما فيه      

تفـسير   و   و ساير كتـب مربـوط بـه تحليـل موضـوعي             ) 1387(مثنوي معنوي اثر كريم زماني    
آنچـه در ايـن   .  انـد   كه قابل توجه   شده است صوص شناخت بيان    مثنوي موالنا، مطالبي در خ    

 كه با دقت الزم در معارف شناختي موالنا و با توجـه بـه سـاير                 استپژوهش مهم است، اين     
و جهـت   هـاي شـناخت را از مثنـوي اسـتخراج نمـود      ها، بتوان منـابع، ابـزار و روش      ديدگاه
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 بـه درسـتي و بـا      ،د اذعان نمود كه اين مهـم      باي.  ارائه كرد   ها  و طلبه  يان   اهل دانشجو  ةاستفاد
  . روش علمي انجام پذيرفته است

  : بحث-2
  :  شناخت شناسي از ديدگاه موالنا -2-1

اگر صورت متحّقـق    . شناخت، عبارت است از تحّقق صورت موجودات در نفس انسان           
از شــخص و شــيء در نفــس، بــا شــيء و شــخص خــارجي مطــابق نباشــد، شــناخت تحّقــق  

گونه كه غـذا موجـب      همان. شناخت، نقش بسزايي در حيات و كمال انسان دارد        . ستا  نيافته
شناخت، در عمل نيز مـؤّثر      .  غذاي نفس است     ،تعالي جسم و رشد آن است، شناخت و علم        

تـر و    تر و سـريع    تر باشد، عمل بر طبق آن، صحيح       تر و كامل   است و هر چه شناخت عميق     
ي  روابـط و پديـدة جديـد       ، اگر شناخت نباشـد    )40 : 1367مطهري،  (يابد  تر تحّقق مي   كامل

  .كند اي پيدا مي شود و جايگاه ويژه در اثر شناخت، علم حاصل مي. كشف نخواهد شد
  جمله عالم صورت و جان ست علم    خاتم ملك سليمان است علــم

)1/1030مثنوي، (  
را بـر     بلكـه آن   نه تنها مخالف نيست،موالنا با اصل علم و دانش و تحصيل علوم و فنون   

. داند   علم و معرفت شهودي را داراي اهميت و اعتبار بيشتري مي            و شمارد  همگان واجب مي  
 . اشارات قابل تأملي دارد،موالنا دربارة علم در بسياري از موارد

  طالب علم است غواص بـحـار      حد و كنار است بي علم دريايي
  سير خـود از جستجواو نگردد       گـر هزاران سال بـاشد عـمر او

  )3880-6/81همان،                                                                                      (
بـراي درك  .  با تعريف امروزي ايـن واژگـان تفـاوت دارد   ،تعريف موالنا از علم و عالم    

قسام علـم را از منظـر       اين تفاوت و دستيابي به تصويري صحيح از تعريف وي، بايد نخست ا            
موالنا براي علمي اهميت قائل است كه از طريق عقل و بـصيرت            . او مورد بررسي قرار دهيم    

اصـوالً  . و جوشش دروني انسان به دست آمده باشد، نه اينكه از ديگـري تقليـد كـرده شـود            
 ،راي دومي  اصطالح علم تقليدي و ب     ، او براي اولي   ؛داند   داده را با يافته همسنگ نمي      ،موالنا

 سـزاوار لقـب     ، تنها عالم بـه علـم تحقيقـي        ،از منظر او  . گزيند  اصطالح علم تحقيقي را بر مي     
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 . صرفاً حمال علم است يا كسي كه علم در او عاريه اسـت        ،عالم است و عالم به علم تقليدي      
  )163 :1384كريمي،(

  يبكس نــه حب است آن حــــافظ علم  اي بسا عالم ز دانــش بــي نصيــب
  گــر چــه باشــد مستمع از جنس عام  مستمــع از وي همــي يابــد مشــام

  دست آن نخاسي جاريه است چـون به  است دستش عاريه  زانـك پيراهان به
  )3038-3/40مثنوي،                                                                              (

 در پي دانستن و فهم و بصيرت باشد، نه اينكه از ديگـران تقليـد            انسان بايد  ،از نظر موالنا  
  .نمايد

  است َكــه بود تقليد اگر كــوه قوي  است زانك تقليد آفت هـر نيــكوي
  )2/484همان،                                                                                (

 بدون آنكه بر وجـود او بيفزايـد،         ، لذا آب علم   ؛نداردعالِم مقلِّد، طالب نيست و تشنگي       
 تا اشـتها داري  ؛اين نعمت الهي كه حكمت است، نعمتي است زنده       «. كند  تنها از او عبور مي    
  )180: 1381مولوي،(» .شود آيد و غذاي تو مي نمايي، سوي تو مي و رغبت تمام مي
اين علم  كـه بـا   . جوشد  ما مي همان علمي است كه به تعبير موالنا از درون       ،علم تحقيقي 

  .شود گاه كهنه يا فاسد نمي مرتبة وجودي جان و دل ما رابطة مستقيم دارد، هيچ
  چـشمـــة آن در مـيــان جــان بــود  عقلِ ديـگـر بخشــش يـــزدان بـــود 

  نــه شــود گنــده، نه ديرينه، نه زرد  كـرد، چون ز سينه، آب دانش جوش
  ها وياي از ك كـــان رود در خـانـه   هــاـــال جــــويعقــل تحصيــلي مث

  از درون خـويشتن جــو چـشمــه را   نوا راه آبـش بستـــه شــد، شــد بـي
  )1964- 1968، 4همان،                                                                   (

  :داند دان باشد، جاهل مي مولوي عالم به علم تقليدي را هر چند زيرك و خرده
  

  گفـت ايــزد در نُبــي اليعلمـون    از پــــي ايــن عـاقـالن ذوفنـــون
  )3/2643همان،                                                                      (



207  شناسي از ديدگاه موالنا و استلزامات تربيتي آنشناخت                92 پاييز و زمستان

كـساني كـه دچـار گمـان و شـبهه           . ظن، شك و گمان هم از نتـايج علـم تقليـدي اسـت             
آنهـا مبنـاي كارشـان نـه بيـنش كـه قيـاس و             . ي هستند كه علـم تقليـدي دارنـد        هستند، كسان 

  .استدالل است
  افكندشـان نيم وهمـي در گمان    صــد هزاران ز اهل تقليد و نشان
  است و جمله پـرّو بـــالشان قايم    كــه به ظن تقليد و استداللشــان

  )2125-1/26همان                                                (
گيرد كه به ما بينش و قـوة تـشخيص و             علم به آن چيزي تعّلق مي     ،بنابراين، از نظر موالنا     

 چه بسيار كـساني  ،و به قول موالنا  و عالِم كسي است كه به شناخت رسيده باشد       تمييز بدهد 
ل، برنـد و در مقابـ   كنند و بويي از آن نمي   كه خروار خروار دانسته را بر پشت خود حمل مي         

  :1368زرين كوب،  (.گويند، اما از شناخت برخوردارند      المثل قفل را قلف مي      افرادي كه في  
174(  
طريـق يـافتن گـوهر نـوعي      .  چون پيمودن آب درياسـت بـه طـاس         ،ها و هنرها   اين علم «

بسيار كس باشد كـه بـه جملـه هنرهـا آراسـته باشـد و صـاحب مـال و صـاحب                      . ديگر است 
 نباشد و بسيار كس كه ظاهر او خراب باشد، او را حسن صـورت و  و آن معني ا جمال، اّلا در  

و باشد و  آن، آن است كـه آدمـي      ا  در ،فصاحت و بالغت نباشد، اّلا آن معني كه باقي است         
اگـر آدمـي بـه      ... بدان مشرّف و مّكرم است و به واسطة آن رجحان دارد بر ساير مخلوقات               

.  هـا چـون نـشاندن گوهرهاسـت بـر پـشت آينـه                اين جمله هنرها و آرايش     ،آن معني راه برد   
  ).269 :1381مولوي، (»دباي روي آينه را صفا مي. روي آينه از آن فارغ است

 انسان كامل مثل اعال و نمونة تام و تمامي است از پوينـدگان ايـن   ،همچنين از نظر موالنا  
ر نفـس امـاره و     اند و با چيرگي بـ       هاي انساني را در حد كمال در خود پرورده         راه كه ارزش  

توشة ايمان درنورديده و به سـر منـزل           وادي سلوك را به قدم صدق و ره        ،تمايالت شيطاني 
  . اند مقصود دست يافته

  : موالنا به دنبال شناخت انساني است كه آراسته به سجاياي اخالقي است
  ست دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر       كــــز ديـــو و دد ملولم و انسانم آرزو

  »نشود آنم آرزوست  آنكه يافت مي« :ايم ما       گفت نشود گشته كه يافــــت مي: گفتم
) 255  : جزء اول،1381 ، مولوي         (  
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 : ابزارها و منابع شناخت-2-2

  : حواس-2-2-1
شود و در ميـان حـواس مختلـف            اولين ابزار شناخت محسوب مي     ،حواس سالم و طبيعي   

 زيـرا   اي برخـوردار اسـت    شنوايي در رابطه با شناخت از اهميـت ويـژه         انسان، حس بينايي و   
 از دريچـة چـشم و گـوش حاصـل           ،هاي او از جهان خـارج      بيشتر ادراكات انسان و دريافت    

: فرمايـد    خداوند براي اين حواس مسئوليتي سنگين قائل شـده و مـي            ، به همين دليل   ؛شود  مي
»  السمع و البصرَ و الُفـؤاد ُكـلُّ اولئـك كـان عنـه مـسئووالً      و ال تَقف ما لَيس لك به ِعلْم إنَّ      «
 حـس ظـاهر و حـس بـاطن تقـسيم            ةاز ديدگاه موالنا، در واقع حس به دو گون        ). 36/اسري(

  .اند  و حواس باطن با جان و دل در ارتباط حواس ظاهر با جسم. شود مي
  ـي نـــردبـــان آسمـــانحـــــس دينـــ  حس دنيا نـردبـــان ايـــن جهــــان 
  صحت آن حس بجــوييـــد از حبيــب  صــحت اين حس بجوييد از طبيب

ت اين حس ز معمـوريـــت آن حــس ز تخـــريب بــدن    تـــن صحصح  
  بعـــد از آن ويـــرانـــي آبــــادان كنـد   راه جان مرجسم را ويـــران كـــند

  )303-6/ 1مثنوي،                                                          (                             
  :كند  تمثيل پيل و خانة تاريك را مطرح مي ،مولوي در زمينة معرفت حسي

  عــرضــه را آورده بــــودندش هنــود    ي تاريك بودا پـــيل انـــدرخــانه
  ...لمــت همي شد هر كسي اندر آن ظ    از بـــراي ديــــدنش مـــردم بسي

  )1259-60/ 3همان،                                                                               (
 نه فقط محدودة تاريـك اسـت بلكـه    ،دهد كه عالم حس    اين تمثيل نشان مي    ،به هر حال  

نـد چيـزي از   توا فقط با پـسودن كـف مـي   . حس هم كه وسيلة ادراك آن است، اعمي است      
انتهاي وجـود را ادراك كنـد و چـون از دريـا فقـط كـف ظـاهر را ادراك                       اسرار درياي بي  

كنـد كـه    مانـد و ايـن انـدازه درك نمـي     خبر مـي  كند، از نمود و وسعت و صفاي آن، بي      مي
  ) 534 :1368كوب،  زرين (.منتها در پيش روي گسترده است  همچون گنجي بي،اسرار عالم

  :  عقل-2-2-2
 استدالالت منطقي و جمـاعتي از فالسـفه         ة نظر خود را دربار    ،لوي در دفتر اول مثنوي    مو

  :كند  اين طور بيان مي،اند و متكّلمان كه پيرو اين طريقه و مسلك
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  صد هزاران اهل تقليـــد و نشــان                         افكََنـــد در قعــــر، يــك آسيبشــان
  )1/2125مثنوي،                                                                      (                       

يك آسيب كوچك روحي و يا يك شبهة ناچيز، ممكن اسـت اهـل اسـتدالل و مناقـشة        
  :كالمي را در ژرفاي گمراهي و سرگشتگي بيفكند

  بـــالشـانقـايم است و جمله پـــرّ و     كـه به ظن، تقليد و استداللشــان 
  )1/2126همان،                                                                                                              (

است و ظـن و گمـان نيـز راه بـه حقيقـت        متّكي بر ظن و گمان ،زيرا تقليد و استداللشان  
... «. اِنَّ الظَّنَّ ال يغْني مِنَ الْحـقِّ َشـيئاً          : ... ستا   آمده 27 نجم، آية    ةكه در سور   برد؛ چنان   نمي

  ». هيچ سودي ندارد،ظن و گمان در فهم حق و حقيقت
  درفتند اين جمله كوران، سرنگـون    اي انگيزد آن شيطانِ دون ُشـبهه

  ) 1/2127همان،                (                                                                                       
شود استوار و راست راه رفت، اهـل اسـتدالل نيـز ماننـد                طور كه با پاي چوبين نمي       همان

كساني كه پاي طبيعي و سـالم ندارنـد، در مـشي و مـشرب خـود متزلـزل و سـست و لـرزان              
انـد   اختهتوانند درست راه بروند زيرا استدالل را پاي خـود سـ   د و در طريق حقيقت نمي  نهست

شـوند و در   اي سـست مـي      بـا انـدك شـبهه      ،اصحاب علوم ظني و عقايد رسمي     . نه شهود را    
  .مانند سنگالخ شك و شبهه، ناتوان و عاجز مي

 آن كس كه از بينش و بصيرت عارف بهره ندارد، ماننـد همـان نابيناسـت    ،از نظر مولوي 
  .كه تمسك به عصاي استدالل براي او اجتناب ناپذير است

  در َكــــــَفـــت دلَّ علــــي عيـبِ العمي   دلــــــيل تـــو مثـــــال آن عصــااي
  )2508/ 6همان،                                                                                              (

لـوي انـسان را      در نظـر مو    ،بنابراين، عقل به معناي تميزدهندة خوب و بد و زشت و زيبـا            
اصـوالً كـشمكش مـداوم      . گردد كه سخن خدا را فرمان ببرد        سازد و موجب آن مي      توانا مي 

 بــه منازعــة ،ايــن جنــگ.  از موضــوعات عمــدة مثنــوي اســت،ميــان صــفات پــست و عقــل
. شـود   است كه تضاد جهل با عقـل كـامالً فهميـده مـي               با ابوجهل و يارانش شبيه    ) ص(پيامبر

اي كـه عقـل را پيـشواي خـود قـرار              خوشا ديده . ر نفس چيره است   پس خوشا آنكه عقلش ب    
ند اما عقل تا حـدي بـه        احواس، ظاهر نگر  . يابد  نگري مي    عاقبت ،دهد و به يمنِ پيروي او       مي
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چـراغ  . هـا انـدك اسـت       جويد؛ اگر چه توانش در شناخت اسرار و نهاني          بواطن امور راه مي   
ِخـرد اسـت كـه    . كنـد   بسيار كمتري را روشن مـي عقل مثالً در مقايسه با آفتابِ وحي، شعاع   

موالنـا  . ها نگران نيست    تواند جنس و ناجنس را از هم تميز دهد زيرا عقل تنها به صورت               مي
  :گويد داند و مي ُخرّمي گلستان عقل را پايدار مي

  گلشني كـز عقل رويــد، ُخـــــرّم است  گــلشني كز بقل رويد، يــك دم است 
  گلشنـــي كـــز دل دمــد، وا َفــرحتــاه  ل دمـد، گـــردد تبـــاهگلشني كز ِگــ

  زان گـلستان يك دو سه گلــدستـه دان  مـــان  دانستــهةهـــاي بـامـــز علـــم
  ايم كه درِ گلــــزار بـــر خــــود بستـــه  ايـــم زان زبونِ اين دو ســه گلدستـــه

  )2462- 6/5همان،                                                      (                                   
بـويي كـه از سـخنان عقـل كـل بـه مـشام               . نـوازد   سخن از عقل گفتن مـشام روح را مـي         

همچنـان كـه ديــدة   . سـازد  رسـد، دواي چـشم اسـت و نابينــا را بـا عـالم انـوار آشـنا مــي        مـي 
  . گشوده شد) ع( به ياري بوي يوسف،)ع(يعقوب

        بـــــوي آن گلزار و سرو و سنبل است  هايي كه از عقل كل است  ايــن سخن
  )1/1999همان،(

خوانـد كـه مـدرس ِخـرد اسـت و بـه هنگـام         مـي » مفتـي «در جايي ديگر نيز عقل كل را     
خواهنـد و او روا و نـاروا را بـراي سـائالن                  از او حكم و فتوي مي      ،مشكالت و وقوع شبهات   

  .دارد بيان مي
  قــاضي عقـل، مست در آن مسندِ قضــا  زندان شده بهشت ز ناي و ز نوشِ عشق
  كــين فتنة عظيـم در اسالم شد چــــرا؟  سوي مدرسِ ِخـــرَد آينــد در ســـؤال

  كـــين دم قيامت است، روا كو و ناروا؟  مفتي عقلِ كلّ به فتوي دهـــد جـــواب
)2241-1/202/2239/كليات شمس(  

عقـل  . ت؟ سلطان عادل خوش خوست و سـاية رحمـت الهواالهوسـت           عقل چيس «  
نشين وي اندر انبار داران الدنيا مزرعـه االخـره       كيست؟ آنكه فاضالن صفة صفا و صفوت ده       

عقل چيست؟ گـره گـشاي      .  عقل دل را مشرح كند     ، شرح ؛ند در شرح بيفزا    ا چين وي   خوشه
 ارواح بـا حـضرت فـالق         قـالوز  ،عقدهاي مشكالت و مشاطة عروسـان مـضمرات معـضالت         

ه االصباح كـه رمـزي از اسـرار و اشـارت رفـت چـون آن عـالم االمكـان را از كـتم عـدم بـ                     
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صحراي وجود آورد تا صحراي وجود از اين آفتاب سعود نور و ضيا گرفت، خواسـت كـه                  
 بر موجـودات    ،ها كه در ضمير عقل بود      ها و غرايب   ها و لطايف   هنرهاي عقل را و عجايب    

 ) 112  :1363مولوي،(» .او را بذان فضيلت از همه ممتاز كندپيدا كند و 

  : قلب -2-2-3
 در اختيـار  ، حـواس ظـاهر و بـاطن و تمـامي قـواي روحـاني و جـسماني       ،به عقيدة موالنا 

بـدين گونـه، دل كـه همـان لطيفـة غيبـي ربـاني و در بردارنـدة         . سلطانِ دل آدمي قرار دارند 
 بـه   ،حـد توانـايي دل در معرفـت       .  تواناترين اسـت    در شناخت حقيقت   ،حقيقت انساني است  

 .قدري گسترده است كه به هيچ گونه با حدود حواس ظاهر و عقل قابل مقايسه نيست

  است كـــــه مــــــهارِ پــنج حس برتافته  اسـت دل مگر مهـرِ سليمـــان يافتـــه
  ي از درون مأمور اوپــــــنـج حـــــســ  پنج حســــي از بـــرون ميســـوِر او
  شمر آنــــچه انـــــدر گــــفت نايد، مي  ده حس است و هفت اندام و دگــر

  )3575-1/77مثنوي،                                                                                      (
هـا و   رتبه اعتقاد عرفـا، دل منبـع اصـلي شـناخت اسـت، البتـه دلـي كـه از زنـگ كـدو                 

هـا بـا    آموزش علوم رسمي با سخن و يادگيري حرفـه        . ها پاك و صيقلي شده با شد        آلودگي
صـدر   آيـد بلكـه شـرح     ميسر است اما دانـش از راه دفتـر و كتـاب بـه دسـت نمـي             ،ممارست

 تُُنـك مايـه جلـوه     ،آنگاه كه اين گشادگي سينه حاصل شد، ديگر علـومِ رسـمي           . خواهد  مي
  :گيرد ري است كه با دريا مرتبط است و از آن مايه ميدل چون آبگي. كنند مي

  آمـــوزي، طريقش فعلي است حــرفت  علم آموزي، طـــريقش قولــــي است
  آيـــد، نــه دست نه زبـــانت كـــار مي  فقرخواهي، آن به صحبت قائم اســـت
  ....ز زبــــان نـــه ز راهِ دفتــــر و نــــه ا  دانــش آن را ستانــد جـــان زجــــان

  )1064- 5/66همان،                                                                                   (
ـناخت حـق سـخن مـي                 اي   گويـد و شـرحِ دل را بـه گونـه            در فيه ما فيه نيز از توانمندي دل در ش

  :كند ديگر بازگو مي
كننـد و   ها فهـم مـي    سخن، است كه از سخنيزنند، ِسرّش آن هوي بلند كه مي   هاي  اين،  «

كه كسي كُُتبِ مطَّول خوانده باشـد از تنبيـه،    همچنان. گردانند ها معلوم مي   اشارت ،از حرفي 
هـا فهـم    لهئها و مـس    له اصل ئ از يك مس   ،اي بشنود، چون شرح آن را خوانده است         چون كلمه 
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بيـنم و   كـنم و مـي   چيزها فهم مـي كند؛ يعني كه من زر اين  ها مي   كند بر آن يك حرف تنبيه     
ام كـه   هـا يافتـه    ام و گـنج     ها به روز آورده     ام و شب    ها برده    آن است كه من در آنجا رنج       ،اين

 چـون آن شـرح خوانـده    ؛نهايت اسـت   بي،شرحِ دل) 94/1الشرح، (اَلَم َنشرَح َلك صدرك    
 همـان معنـي آن   ،فـظ كس كه هنوز مبتدي است، از آن ل كند و آن باشد، از رمزي بسيار فهم    

  )112 :  1381مولوي، (هاي باشد؟  كند؛ او را چه خبر و هاي لفظ فهم مي
محصول رياضت و روشني و صفاي باطن است و بر داليـل      ،  از نظر مولوي، اشراق قلبي      

 ،اش   در درون جان و سـرمايه      ،سرچشمة اين شناخت در ديدگاه مولوي     . برهاني ترجيح دارد  
 بيـنش   ، ورود به آن، مكاشفات و مشاهدات قلبي و محـصولش           و روش   قوت و صفاي روح   
پايـان    بايد راه دل و قلب را برگزيد تـا مّتـصل بـه الهامـات بـي         ،از نظر او  . و عين اليقين است   

  .الهي شد
  گلشنــــي كــــز دل دمـــد ، وافرحتاه   گلشني كز گل دمد، گــــردد تبـــاه

  )6/4650مثنوي،                                                   (                                     
  ):هاي الهي در وجود انسان نشانه(آيات انفسي -2-2-4

با توجه به اينكه آيات انفسي يكي از عوامل شناخت از ديدگاه قرآن است، مولـوي نيـز                  
رسـتگاري و نجـات     كسي كه خـود را نـشناسد، از راه          . مي داند يكي از اين عوامل را انسان       

 بنابراين كسي كه براي رسـيدن       ؛شود  گيرد و به وادي جهل و گمراهي كشانده مي          فاصله مي 
به خودشناسي گامي برندارد و توجهي به آن نداشته باشد، براي خويش ارزشـي قائـل نـشده      

  . است
  از فـــــــــزوني آمـــد و شـد در كمي  خويشتن نشناخت مسكيــن آدمــــي

  بود اطلس خويش بــر دلقــي بدوخت   ا آدمـــي ارزان فروخــتخويشتن ر
  )1000- 3/1001همان،                                                                               (

كنـد؛ بـه      مولوي وجود وخلقت عظيم انسان را به عنوان يكي از منابع شناخت معرفي مي             
  . به مراتب باالتر شناخت نائل شود، شناخت خودتواند با طوري كه انسان مي

  نـــــداند از ظلوم  جـــان خــود را مـــي  صــد هزاران فضـــل دانـــد از علــوم 
  )3/2648مثنوي،                                                                                         (
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يعني بسيار كساني هستند كه در انواع علوم و فنون تـسلّط كامـل دارنـد امـا هنـوز نفـس                 
حقيقت آدمي و بناي ايمـان بـه آخـرت، معرفـت نفـس اسـت كـه اكثـر         . اند  خود را نشناخته  

  .اند آدميان از آن غافل
   ):هاي الهي در طبيعت نشانه(آيات آفاقي -2-2-5

  :ابزار و منابع شناخت
منابع طبيعي، دو شـناخت     .  يكي ديگر ا ز منابع شناخت است       ،در طبيعت نشانه هاي الهي    

 هـدف از    ، درك وجـود آفريننـده و صـفات او و ديگـري            ،يكي: عمده را به انسان مي دهد     
در راستاي تعالي و سعادت دنيوي و اخروي بشر، بـه ايـن دو موضـوع           موالنا  . خلقت طبيعت 

  . توجه دارد
  ردــشــش جهــت را مظهـــر آيات كـ  فـــردبـــهر ديده روشنــان يـــزدان 

  دــدر درون آب، حــــق را نــاظـــريـــ  از قــــدح گر در عطش آبي خوريد
  ـرــصورت خود بـــيند اي صـاحب بصـ  نيســت او در آب در آنكه عــاشـق

  ـوــپس در آب اكـــنون كه را بيند؟ بگـ  چو فـاني شــد در اوصورت عـاشق 
  هـــمچو مــه درآب از صــنـــع غيـــور  ق بيند انـــدر روي حــورحســــن ح

  )2106-6. همان                                                                                         (
  )رؤياي صادقانه(خواب -2-2-6

را در قالـب    موالنا باز شدن قيـد تعلّقـات از دسـت و پـاي روح آدمـي در عـالم خـواب                      
در گرمابه، هر چند بزرگ و وسيع باشـد، آدمـي بـه دليـل گرمـي،                 . كند  تمثيلي زيبا بيان مي   

كنـد و تـا از آن فـضا بيـرون نيايـد، احـساس           بخارمتراكم و سنگيني هوا، احساس خفقان مي      
وقتي كفش تنگ به پا داريم، صحرا و گلشن، با همة فراخـي   . كند  گشادي و راحتي دل نمي    

خـواب بـه منزلـة بيـرون آمـدن از آن      . شـود  گـر مـي   به گونة زنداني تنـگ جلـوه  و طراوت،   
 ورود به عالم معنـي  ، خواب،براي اوليا. گرمابة تفسيده يا بيرون كردن اين كفش تنگ است      

  . بينند و آنجا خواب نيست اند كه خواب مي زيرا آنان مانند اصحابِ كهف است
  ...ــــــنگ آيي، جانت پخسيده شود تــ  هـــــــمچو گرمابه كه تفسيده بــود

  )3/3545همان،                                                                                              (
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 چنـان كـه موالنـا از زبـان          ؛شـوند   رؤياهاي صادق، گاه حتي پيكِ هشدار سركـشان مـي         
غم تيرگي باطنت، در آينـة زنگـار خـوردة      گويد كه پروردگار، بر ر      به فرعون مي  ) ع(موسي

ديدي يا دهان   گاه لباست را سوخته مي    . داد تا راه نجات را بيابي        واقعياتي نشان مي   ،وجودت
كرد يـا خـود را سـرنگون در ميـان      و چشمت را دوخته، گاه جانوري درنده قصدِ خونت مي        

كـردي و از    تـو تغافـل مـي    امـا  ...شدي و گاه  آميز مي ديدي، گاه غريقِ سيل خون     آبريز مي 
  .گريختي هشدارها مي

  مي نمودت تا روي راه نجات   با كمال تيرگي، حق واقعات
  )4/2486همان،                                                                                              (

  ):قرآن(كتاب -2-2-7
 ،ظـاهر قـرآن   . اهر دارد و چنـدين بـاطن         قرآن كتابي اسـت كـه يـك ظـ          ،از نظر مولوي  

. كننـد  يافته از حروفي است كه در لغت عرب وجود دارد و همگان از آن استفاده مي          تشكيل
اي اسـت كـه از مراتـب گونـاگون            عبارت از معاني و مضامين عميق و گـسترده        ،باطن قرآن   

ا به معرفـت حقيقـي   تأمل و انديشه در باطن قرآن، انسان ر ،از نظر مولوي    . تشكيل شده است  
 عـالوه بـر     ،بـين   داننـد ولـي افـراد بـاطن          جز ظاهر قرآن چيزي نمي     ،افراد ظاهربين . رساند  مي

  )283  :1386فاضلي،(.هاي ظاهري، از دولت باطن نيز برخوردارند استفاده
  زيــــــــر ظاهر باطني بس قاهري است  حرف قرآن را بدان كه ظـاهري است

  كــه درو گـــــردد ِخردها جمــــله گم   طــن ســـومزيــر آن باطــن يكـــي ب
  نـــديــد نــــظير بــي جــز خـــداي بــي  بطن چارم از نُبــي خـــود كس نــديد

  )4244-3/46مثنوي،                                                                                      (
  تاريخ و تجربه -2-2-8

د و  بـ  جايگاه خـود را ببا     ،تواند در تاريخ گذشتگان     لوي بر اين باوراست كه آدمي مي      مو
  :عبرت بگيرد

  مــــرگ يـــاران در بـــــــالي محَتـرَز  عــــاقل آن باشد كه عبرت گيـرد از 
  پــــس تو روبه نـــيستي، شيـــــر منـــي  iچـــون گرفتي عبرت از گرگ دني

  عــــبرت از ياران بــــگير، اســـتاد شــو  گشا، شاد شوخـــــشم بنشان، چشم ب
  )4/3450و 3113-1/14.همان(
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  : موانع شناخت-2-3
 استشناسي، بديهي بودن امكان شناخت براي انسان          نكتة حائز اهميت در بحث شناخت     

 پس بايد موانع شناخت را درست بشناسد تا بتوانـد آنهـا را              ؛و انسان مكّلف به شناخت است     
تـرين   تـوان از مهـم     گناهـان را مـي     ،به طـور كلـي    . ميان بردارد و به شناخت حقيقي برسد      از  

. نـشاند   زنـگ مـي   ،  كند و بر آيينة دل         جان انسان را پژمرده مي     ،گناه. موانع شناخت برشمرد  
  :بندد هر گناهي، از جمله هزل و دروغ، دروازة شهرِ بافروغِ جان را بر آدمي مي

  تـــا ببينـــي شهرِ جــــــــــــانِ بافــروغ   هــزل و دروغ گــوشِ سر بربنـــد از
  )3/101همان،                                                                                                  (

اصـرار بـر    . نـشيند   اي حقيقت نماست كه با هر گناه، زنگاري بر صفحة آن مـي               آيينه ،دل
افزايـد تـا جـايي كـه ديگـر هـيچ ِسـرّي و حقيقتـي در آن نمـودار              نگار بر زنگار مـي    گناه، ز 

ورزد و بـه    با مردي كه بـر گنـاه اصـرار مـي    ،با الهام از خداوند   ) ع(سخنان شعيب . گردد  نمي
موالنـا در   . سبب صبر خداوند دچار مكر الهي شده است، بيانگر همين نكتة ارزشـمند اسـت              

گيرد تا هـم اهميـت موضـوع را     هاي پي در پي بهره مي از تمثيل ،ياب شرح همين نكتة آسان   
  :نشان دهد و هم فراموشي خاطر ما را گوشزد كند

  ست عيب  اكــه خـــدا از مـــن بسي ديده  گفــت در عهــدِ ُشعيـب آن يكي مي
  گــــيــــرد مـرا وز َكــرَم يـــزدان نمــي  هــا چند ديـد از مـــن گنــاه و جــرم

  درجـوابِ او فـــــصيــح از راهِ غـــيــب   تعالي گفـت در گــوشِ شعيــبحق
  وز كــرم نگــرفت در جــرمــــــــم الـه  كه بگفتي چنــد كــردم مــن گنـــاه

  )3364-2/67همان،                                                                                         (
  استلزامات تربيتي  -2-4

هـايي اسـت در خـصوص نقـش معّلـم، نقـش             منظور از استلزمات تربيتـي، دسـتورالعمل      
 ،ها، مباني و اصول و تربيتـي كـه هـر كـدام در جايگـاه خـود                  شاگرد، اهداف تربيت، روش   

  . گيرند تا فرايند تربيت محّقق شود و كمال انساني صورت پذيرد مورد توجه قرار مي
و هـاي شـناختي بـااليي اسـت          دانـد كـه داراي ظرفيـت         موجـودي مـي     انسان را  ،مولوي

 در جهت كسب معرفت و دانش بهره گيرد و به كمال شايستة خـود       ،تواند از اين ويژگي     مي
او از ايـشان  . نـد اها، انبيـا و اوليا  از ديدگاه مولوي، اولين معّلمين بشر در هدايت انسان    . برسد
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 ،اند كه از عقـل كـل         محتاج و نيازمند آن    ،هاي آدميان   قلتمام ع . كند  تعبير مي » عقل كل «به  
انـد،    اند و از معرفتي الهـي برخـوردار شـده           هاي انبيا و اوليا كه با خدا در ارتباط          يعني از عقل  

 واضـع همـة   ،هر كه را عقل جزوي است، محتاج اسـت بـه تعلـيم و عقـل كـل                 «: بهره گيرند 
انـد و يكـي     جزوي را به عقل كـل مّتـصل كـرده   ند كه عقل ا انبيا و اوليا   ، و ايشان   چيزهاست

 آلت است؛ تعليم از او كند و از او فايـده            ،به نسبت با عقل كل     عقول جزوي نيز  ... است  شده
  ).59: 1381 مولوي، (» .گيرد و كثيف و غليظ است پيش عقل كل

كـه  داند و اعتقـاد دارد    فروغ و نورانيت چنين علمايي را سبب روشنايي عالم مي       ،مولوي
از هيبـت او در  «: شـوند  گيرنـد و هـدايت مـي     از پرتو انوار وجودآنان نور مـي       ،ها كلية انسان 

اگر چه آگاه باشـند  .  همة عالم منزجر باشند و استمداد از پرتو او و عكس او گيرند     ،زمان او 
 ،نه تنها تودة مردم بلكه پادشاهان نياز به ديدار آنان دارند و بـه درك محـضرشان               » .يا نباشند 

در اين چنين عالم اگر به نزد اميـر رود، بـه صـورت مـزور باشـد و         . بسيار محتاج و نيازمندند   
از او مـستغني    ،  گيـرد و آن عـالم         امير زاير زيرا در كل احوال، امير ازو مي ستاند و مدد مـي             

  )2 :همان(» .است
كامل و تمام عيار    نمونة  ،»انَّك َلعلَي ُخلقٍ عظيمٍ   «را به مصداق آية     ) ص(اكرم   نبي ،مولوي

 بـه عنـوان قطـب    ،)ص(مكارم اخالقي و واجد كلية صفات انساني دانسته و از شخص پيـامبر   
  .ترين انسان كامل ياد كرده است و عالي» سيد كائنات و رحمت عالميان«اكبر و 
  مـــثل او نــــه بــــود و نـي خواهند بود  ست او كه به جوده ابهر اين خاتم شد... 

)6/171مثنوي، (  

 آن به ديـــن احــــمـــدي برداشـــتــنـد   هائِي كـــانبيا بـــگذاشـــــتند خــــتم

  )165- 6همان،                                                                                               (
 پـس كـسي كـه      ؛ شأن و ارزش معلمي بـسيار باالسـت        ، در جامعة اسالمي   ،به همين عّلت  

اي به شغل معلمي مشغول باشـد، بايـد انـساني وارسـته و فرهيختـه            خواهد در چنين جامعه     مي
هـاي    به خـصوصيات و ويژگـي      ،باشد و سيرة تربيتي ائمه را بشناسد و با الگو قراردادن آنان           

ر  را در عمل پياده نمايد تا بتوانـد شـاگرداني صـالح د              تر شود و آن     تأكيد آنها نزديك   مورد
طالبان علم و دانش حقيقي نيز الزم است در نظـر داشـته باشـند كـه        . اين مكتب تربيت نمايد   

گيرند كـه      از محضر كساني بهره    ، در جهت كسب علوم الهي      و بايد در طريق وصول به خدا     
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  تواند  اثرگذار واقع گردد      مولوي اعتقاد داردكه چنين شخصيتي مي     . اند  خود الهي و آسماني   
  .  بلند و فطرت الهي انسان، سنخيت داردزيرا با روح

تواند به شدت متعلّم و متربـي را   هاي معلّم و مربي مي است كه صفات و ويژگي      مهم آن   
 شاگردان ازطريق الگوسـازي و      ،اي كه در بسياري موارد      تحت تأثير خود قرار دهد؛ به گونه      

رفتاري آنان را در خود ظـاهر      همانندسازي با استادان و معّلمان خود، خصوصيات اخالقي و          
مريدي  كه پرورش از مرد حق يابد، روح او را بال و پري و كرّ و فرّي            «. سازند  و متجلّي مي  

 و كسي كه از سالوسي زدوده شـود و علـم از او آمـوزد، همچـون آن شـخص،                      عظيم باشد 
  .)21 :1381 مولوي، (» .حقير و ضعيف و عاجز و غمگين باشد و حواس او كوته بود

  
  :هاي تربيتي  روش-2-5

 مـا در رسـيدن بـه مقـصد نهـايي       بههايي هستند كه  همان دستورالعمل  ،هاي تربيتي  روش
 زيـرا در هـر دوره و     حـائز اهميـت اسـت   ،هاي درست تربيتـي  اتخاذ روش. كنند كمك مي 
 مستلزم آگـاهي از فراگيـران و همچنـين          ،هاي تربيتي صحيح     به كارگيري روش   ،گروه سني 

ه اين كار به درستي صورت گيـرد، نتيجـة مطلـوب را در بـر            ك و چنان  است مورد نظر    ازعلوم
. سـازد   تـر و سـودمندتر مـي       روش در هر كار، مسيري است كه انجام آن كار را آسان           . دارد

 رسـيدن بـه هـدف     بـراي هاي خـود و  روش، راه مشخص و منظمي است كه فرد در كوشش 
 مـستلزم علـم و آگـاهي    ،هاي تربيتي  ها و شيوه    ذ روش اتّخا. گيرد   آن را به كار مي     ،مورد نظر 

 لذا با بـه  ؛ زيرا هر علمي، به هدفي خاص و به روشي خاص نيازمند است        مربوط به آن است   
ــا  تــوان اصــول تربيتــي را در جامعــه، اجــرا هــاي تربيتــي مناســب، مــي كــارگيري روش  و ب

هـاي   تـرين روش  از مهم. بخشيد  اهداف تعليم و تربيت در جامعه تحّقق، بهگيري ازآنها  بهره
  :كرد توان به موارد زير اشاره تربيتي مدنظر مولوي مي

   روش مشورت-1 -2-5
مــشورت بــا .   همفكــري بــا صــالحان و صــاحبان خــرد و دانــش اســت،روش مــشورت

   )60 :1389پور، يوسف(.است) ص( از عوامل مهم ادراك و سفارش پيامبر اكرم ،صالحان

  ها مـــر عــقــل را يــــاري دهد  عــقــل  وشياري دهد مشـــورت ، ادراك و ه
  مــشـــورت؛ كالــمستــشــار مــؤتــمنَ   گـــفت پــــيغمبر بـــكن اي راي زن 
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  ) 1043-1/44مثنوي، (
كنـد كـه پنـد        سازي و تأثير رفتار در ديگران، توصيه مـي           مولوي در مورد اسوه    ،همچنين

م را ارشـاد نماييـد زيـرا نـه تنهـا ارشـاد عملـي بـراي افـراد           مرد،عملي دهيد و با كردار خود     
 گمان سروري و مقام خـواهي       ،نشيند بلكه در پند عملي      تر است و برجان همگان مي      جذاب

  : نيز كمتر است و از پندِ گفتار مؤّثرتر و نافذتر است
  د مـــسجـــد انــــدر بـــهر ارشــــاد عبا  چــــــون سليمان درشدي هر بامداد 
  گــه بــه فــعــل، اعـني ركـوعي يا نماز   پــنددادي گه به گفت و لحن و ساز 
  كـــه رســد در جــان هـر باگوش و كر   تر  پــــــند فـــعلي خـــلق را جـــــذاب

)483-4/5همان، (  
 : روش عبرت آموزي-2-5-2

. هــاي مــسلّم تعلــيم و تربيــت اســالمي اســت       از روش،آمــوزي روش عبــرت  
كند و بـه ارزيـابي آنهـا      روشي است كه آدمي از رخدادهاي مشهود عبور مي  ،آموزي  برتع

آورد و   رهنمودي تازه به دسـت مـي     ،رسد و براي زندگي خويش      پردازد و به ناپيداها مي      مي
   )248 :2، ج 1386، ديگرانبهشتي و (.كند از تكرار خطاها جلوگيري مي

  ـس تـــو روبه نـــيســـتي، شـــيرمني پـــ  چـــون گرفــتي عبرت از گرگ دني 
  مـــرگ يـــاران در بـــالي مـــحــتــرز   عــــاقل آن بـاشد كه عبرت گيرد از 
  عــــبرت از يـــاران بـــگير استــاد شــو   خـــشم بنـشان، چشم بگشا، شاد شـو 

) 4/3450 و3113-1/14مثنوي، (         
   روش سفر -2-5-3

 نصيب خامـان  ،معرفت. سفر، افزون بر تهذيب نفس، تأثير معرفتي نيز دارد   ، از نظر موالنا  
قـصة آن كـس كـه در يـاري          «در  . شـود    موجب كمال و پختگي انسان مـي       ،شود و سفر    نمي

كند و معشوق در مكافـات خـامي او در بـه        تعبير مي » من« وقتي عاشق از خود به       ،»...بكوفت
  :1389يوسـف پـور،  (.كند  را دستماية كمال معرفي ميگشايد، موالنا تلويحاً سفر    رويش نمي 

62(  
  در فــراق دوســت ســوزيــد از شـــرر   رفــت آن مسـكين و ســالي در ســفر 
  بــــاز ِگـــرد خـــانة انـــبـــار گـــشـت   پـخــته شد آن سوخته پــس بازگشت 
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) 3059-1/60مثنوي، (  
  :  روش صبر-2-5-4

). 103/3العـصر،  (بس كه خداوند آن را با حق قـرين كـرده اسـت         در ارزش صبر همين     
دل . هاسـت    صـيقل آيينـة دل     ،صـبر .  برترين كيميايي است كه پروردگار آفريده است       ،صبر

ــاي الهــي  ــر ســختي ) ع(انبي ــي    در كــورة صــبر ب ــوار اله ــع ان ــست مطل ــد و توان ــوام آم ــا ق ه
  )80: 1389پور، يوسف(باشد

  هــم بســوزد، هــم بــسازد شرح صـدر   روي صــبـر هــــاي ديــده را دا پـــرده
) 2/71مثنوي، (  

 :  روش ذكر و فكر-2-5-5

توجه بسيار آنان به ذكرِ خفي و جلـي و اذكـارِ      . ذكر در نظر صوفيه، اهميت شاياني دارد      
شـوند، بيـانگر ايـن مطلـب      ها بر حسب احوال سالك انتخاب مـي  نشيني گوناگون كه در چلّه 

هـا را از وجـود    تابـد و تـاريكي   كند كه بر دل مي  ذكر حق را به نوري مانند مي    ،ناموال. است
هـا پـالوده       دل و دهـان را از آلـودگي        ، پاك اسـت و ذكـر نـام او         ،خداوند. زدايد  سالك مي 

  .سازد مي
  رخـــت بـــربـــنــدد بـــرون آيــد پليد   است، چـون باكي رسيد  ذكر حق پاك 

  شـــب گـــريـــزد چـــون برافروزد ضيا   ــدهــا از ضــدهـــاگــريـــزد ض مـــي
) 186-3/8همان، (  

 : محتواهاي آموزشي-2-6

كـه  ... منابعي چون انسان، قرآن و    .  به منابع شناخت اشاره شد     ،در مبحث شناخت شناسي   
تـوان     و بـا اسـتفاده از ايـن منـابع شـناخت مـي              هـستند در برگيرندة محتواهاي آموزشـي نيـز        

 در هــر دوره و گــروه ســني ،محتواهــاي آموزشــي. دســت آورد تواهــاي آموزشــي را بــهمح
 و هنگام انتخاب محتواهاي تدريس بايد نيازهاي فراگيران را مدنظر قرارداد و             استمتفاوت  

 به اين محتواهـاي     ،مولوي در آثار خود   .  انتخاب كرد  ،با توجه به درخواست و نياز فراگيران      
  :گردند  به طور خالصه بيان ميآموزشي اشاره دارد كه

  : معرفه الّنفس يا شناخت وجود انسان-2-6-1
هاي الهي در وجود انسان، يكـي از منـابع شـناخت معرّفـي            شناخت نفس و آيات و نشانه     

دسـت     محتواهاي آموزشي را بايد با توجه به منابع شناخت به         ،طور كه آورده شد    همان. شد
اي براي شـناخت آيـات الهـي در وجـود             تواند مقدمه    مي شناخت انسان نسبت به خود    . آورد
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 همـين  ،يكي از وظايف ائمه، انبيا و عرفـا . انسان و نهايتاً رسيدن به شناختي برتر و باالتر باشد 
هدايت انسان به سوي شناخت خـود و يـادآوري پيمـاني اسـت كـه خداونـد در عـالم زر از              

 يادآوري اين پيمان فطري بـه انـسان و           نيز  و » آيا من پروردگار شما نيستم؟     «كه انسان گرفته 
بـه  . اسـت كه خداوند به انسان عطا كرده است شماري  هاي فراموش شدة بي     نعمتيادآوري  

.  در واقع راز رستگاري انسان، رجعت به اصل است كه همان روح الهي اسـت               ،عقيدة موالنا 
 شـناخت و   وشناسـي  بـه خود ،هاي مـادي و كـسب بيـنش معنـوي     انسان با بريدن از گرايش  

موالنـا بـر ايـن بـاور     . درك طبيعت كه همان اشاره به روح خداي تعالي است، خواهد رسيد      
 به سوي حيات اوليه و اصـل خـود تمايـل          ،جوي اصل خود   و است كه روح انسان در جست     

خوشا به حال كسي كه خويشتن خـويش را    «:فرمايد  مولوي مي ).  ابيات آغازين مثنوي  (دارد  
» . الهي پيدا كرد   ة مقام وااليي در مرتب    ، قصري به پا كرد؛ يعني     ، وادي اَمن الهي   شناخت و در  

  :يابد هر كه خود را بشناسد به شناخت خدا دست مي).916 :1387زماني،(
  هر كه خود بشناخت، يزدان را شناخت    بهر آن پيغامبر اين را شرح ساخت

)5/2114مثنوي (  
 :  قرآن-2-6-2

 كـه در    اسـت اسـت، كـالم الهـي         نازل شـده  ) ص(وحي به پيامبر  آيات الهي كه به وسيلة      
تـرين محتواهـاي آموزشـي مـورد تأكيـد            يكي از مهم   ،آيات قرآن . قرآن كريم آمده است   

تـرين   توانيم غنـي  گيري از آيات الهي در قرآن مي با بهره . است) ع(خداوند و ائمة معصومين   
 آنها را در تعليم وتربيت امـروز بـه   دست آوريم و   شناخت به   زمينة محتواهاي آموزشي را در   

 همـين بـس كـه       ،در استفادة از مفاهيم و عبارات قرآني در انديشه و آثار موالنـا            . كار گيريم 
بـريم كـه       پي مي  ،با تأمل در ابيات مثنوي    . اند  ها كتاب مثنوي را قرآن فارسي نام نهاده         بعضي

 همراه بـا   ،عميقي دربارة اديان  اي است از تفسير قرآن و احاديث و حاوي معلومات             مجموعه
 همـان . دهـد   مأخذ ديگري براي مثنوي به دست نمـي       ،او جز قرآن و حديث    . امثال و قصص  

تأمل و انديشه در باطن قرآن، انسان را به معرفت حقيقي           ، به عقيدة مولوي     ،طور كه بيان شد   
عـالوه بـر   ،ين بـ  داننـد و افـراد بـاطن     جـز ظـاهر قـرآن چيـزي نمـي        ،افراد ظاهربين . رساند  مي

 آيات قرآن بايد ،بنابراين، به عقيدة وي   ؛   از دولت باطن نيز برخوردارند     ،هاي ظاهري   استفاده
 ، با دّقت و تأمـل بيـشتر       ها و صاحبنظران    خانواده به درستي مورد بررسي و تدبر قرار گيرند و        
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تـا جامعـة   در حـوزة تعلـيم و تربيـت بـه كـار ببرننـد       آنهـا را   ،به عنوان محتواهـاي آموزشـي     
  . هر چه بيشتر به سوي مدينة فاضله گام بردارد،اسالمي
  :  تجارب پيشنيان و تاريخ-2-6-3

 كه انـسان اگـر زمانـه    هستند يكي از منابع شناخت ،شناسي، زمانه و اهل زمانه در شناخت 
كند و نيز مردم روزگار خود را به درسـتي بـشناسد و از    و روزگاري را كه درآن زندگي مي  

 بنـابراين   ؛تواند به محتواهايي در زمينة شـناخت دسـت يابـد            جاربي را كسب نمايد، مي    آنها ت 
تواند سرلوحه وسرمـشق    دست آمده، مي  حتواهايي كه در شناخت روزگار به       گيري از م    بهره

  :فرمايد موالنا مي. شناخت ما باشد
  شينيــــانكــرد پــيـــدا از پـــس پــيــــ  پــس سپاس او را كه ما را در جهــان 

   بـــر قــرون مــاضـــــيــه انــــدر سبــق  هــاي حـــق تـــا شنيديـــم آن سياست
   هــمچــو روبــه پـاس خـودداريـم بيـش  تا كـــه ما از حــال آن گـرگان پيش
   آن رســــول حــق و صـادق در بــيــان  امت مــرحومه زيــن رو خوانـدمــان

   بــنـگـريـد و پـنــد گيــريــد اي مهــان  شم آن گـرگ عياناستـخــوان و پـــ
   چــون شــنيـــد انـجــام فـرعونان و عاد  عاقل از سر بنهــد اين هستــي و بـاد

   عــبـــرتــي گــيــرنـــد از اِضـــــاللِ او   ور بننـهـــد، ديــگـــران از حـــال او
  )3117-1/23همان،                                                        (                                  

  : عشق-2-6-4
طبيـب همـة    .  پاية اصلي مسلك و مرام و اساس مكتب و طريقة عرفاني موالناست            ،عشق

  . همين عشق است،هاي دروني و رواني بشر در مكتب موالنا دردها و داروي جميع بيماري
  هـاي مــــا اي طــبيب جـــمــلـه عـــّلت   ـوداي ما شاد باش اي عشق خوش س

  اي تو افــــالطون و جــــاليــنوس مــــا  اي دواي نخوت و نـامــــوس مـــــا
  كــــوه در رقــــص آمـد و چاالك شد  جسم خاك از عشـق بـر افالك شد

)23-1/25.مثنوي(  
عاشـق و  . مانند دن آن عاجز ميشود كه ديگران از دي       گشوده مي  ي به حقايق  ،ديدة عاشق 

تمثيـل يعقـوب و   . بيننـد  كننـد، دو تـصوير مـي     اگرچه هر دو به يك چيـز، نظـر مـي         ،ناعاشق
 : براي پروراندن اين مطلب بسيار مناسب است،)ع(يوسف
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     خــــاص او بد، آن به اِخوان كي رسيد؟  آنــــچــه يعقــوب از رخِ يوســف بـــديد،
  كََند    وان بـــه كيـــن از بـــهــرِ او چه مي  كُنـــد ويش در چـــه ميايــــن ز عشق خــ

  است    پيش يــعقوب است پر كــو مشتهي  است سـفــرة او پيــشِ ايـــن از نـــــان تهي
     ال صلـــــوةَ گفــــت اّلــا ِبالطَّــهـــور  روي نـــاُشستــــه نـبـيـنـــد روي حــــــور

  ها   جــوع از ايـــن روي است قوتِ جان  ها  بــــاشـــد لـــوت و پـــوتِ جانعشـــق
  رســيــد از دورجـــا   بـــوي نــــانش مي  جــــوعِ يــوســـف بــــود آن يعقـــوب را

  )3030-3/35مثنوي،                                                                                         (
 لـذا تمركـز بـه يـك         ؛ مـانع از درك حقيقـت اسـت        ،در واقع اشـتغال بـه امـور مختلـف         

عشق از آن رو كه به توحيد گرايش دارد، اين تفرقة خاطر را در آدمـي     .  برتر است  ،موضوع
 همچون استادِ كـل     ،عشق. بخشد  دارد و به نيروهاي پراكندة او جهتِ يگانه مي          از ميان بر مي   

دهد وخاك پراكنـده در رهگـذر       دستي است كه صدهزاران ذره را اتّحاد مي         و سبوگرِ چيره  
  :كند را به يك سبو تبديل مي

  صـــــد هـــزاران ذره را داد اّتـــحــــاد  آفــــرين بر عـشقِ كــــــلِّ اوستـــاد
  گر يك سبــــوشان كرد دســـتِ كــوزه  هـــمچـــو خــاكِ مفَترِق در رهگذر

  )3727-2/28مثنوي،                                                                              (       
  گيري  نتيجه-3

  :  نكات زير به دست آمده است،دربررسي شناخت شناسي موالنا
. شـود   باالترين ارزش محسوب مي، از آن خداست و شناخت ومعرفت به او ،علم حقيقي 

هر چه انسان در ايـن دريـا بيـشتر    . ايي است كه حد و مرز و ساحلي ندارد علم دري  ،از نظر او  
. شـود  مجهـوالت انـسان تمـام نمـي    ، شود زيرا هيچ زمـاني   غواصي كند، عمق دريا بيشتر مي     

اً ت يعني عبوديت و كمال باشد، حقيق      ،موالنا هر علمي را كه در راستاي هدف آفرينش انسان         
توانـد از    زماني مـي   ، اصوالً اعتقاد دارد كه آدمي      و نمايد   مي علم ديني الهي و ارزشمند تلقي     

هر علمي به تشخيص و درك حقيقي امور عالم ومقوالت گوناگون دين وتربيت نايـل آيـد                 
كه در راستاي رسـيدن بـه هـدف فـوق حركـت نمايـد و خـود را از هـر گونـه خـصوصيت                       

از جمله عوامل اصلي و تعيين     علم و عشق را     ، پاك و مهذّب سازد همچنين موالنا      ،بداخالقي
 معرفـت حقيقـي     ،از ديـدگاه او   . داند  كننده در سوق انسان به سوي هدف نهايي آفرينش مي         
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 زيـرا   تواند سبب ايجاد و افزايش محبت و عشق حقيقي و اصيل نسبت به خداوند گـردد                 مي
ب  سـب  ،از طرف ديگر، عشق نـسبت بـه خـدا و معـشوق            . توان خدا را شناخت     به درستي نمي  

موالنا معتقـد اسـت كـه بايـد      . تالش انسان براي افزايش معرفت و شناخت او خواهد گرديد         
 به منظور وصـول بـه مراتـب بـاالتر معرفـت و شـناخت در تمـام                   ،ورزي  روح تفّكر و انديشه   

 هرگـز تعلـيم و تربيـت    ، در نظـر وي ، آدمي را همراهي نمايد و از اين رو       ،ها  ها و مكان    زمان
ي آن نيست و هرگز محدود به زمان خاص و مكاني ويژه و چنـد كتـاب    محدود به بعد رسم   

ها هميشه در حـال عبـادت كـردن حقيقـي باشـند و       به همين ترتيب، الزم است انسان  . نيست
 ،وجود چنـين عالمـاني   . روح عقل و عبوديت را به تمامي حاالت زندگي خود سرايت دهند           

و كلية دانشجويانشان خواهـد بـود و باعـث          سبب ايجاد تأثيرات معنوي فراوان بين شاگردان        
شـان خواهـد گرديـد كـه در       در حد توان و ظرفيـت      ،عّلمينشانتشكوفايي همة استعدادهاي م   

  .نيست تعليم و تربيت نيز چيزي جز اين ،واقع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



224 34                   نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                                   

  فهرست منابع
كز چاپ  انتشارات مؤسسه الهادي، مر:قم.اهللا مشكيني  زير نظر آيت).1375.(قرآن كريم -1

  .و نشر قرآن كريم
 انتـشارات   :تهـران .نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسـالمي         .) 1387.(باقري، خـسرو   -2

   .مدرسه
آراي دانـشمندان مـسلمان در تعلـيم و تربيـت            .)1386 .( و ديگران  ، محمد بهشتي -3

  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، جلد دوماسالمي
   .  علمي:رانته. ِسرّني .1368.(كوب، عبدالحسين  زرين -4
   . انتشارات اطالعات:تهران). جلد 6 (شرح جامع مثنوي معنوي .)1387.(زماني، كريم -5
نكات اساسي در فلـسفة تعلـيم و تربيـت و مكاتـب              .)1386.(علوي، سيدحميدرضا  -6

   . انتشارات دانشگاه شهيدباهنر:كرمان. تربيتي-فلسفي
 انتـشارات   :تهـران ). جلـد  5 ( تفسير موضـوعي مثنـوي معنـوي       .)1386.(فاضلي، قادر    -7

   .اطالعات
  .نشر شور:تهران.بانگ آب .)1384.(كريمي، سودابه -8
   . امت:مشهد.شناخت). 1367.(مطهري، مرتضي -9

 تـصحيح بـديع الزمـان       .كليات شمس تبريزي   .)1380.(جالل الدين محمـدبلخي     ،موالنا   - 10
    . تهران.فروزانفر

الزمـــان   تـــصحيح بـــديع .فيـــه مافيـــه .)1381.( جـــالل الـــدين محمـــدبلخي ،موالنـــا - 11
  .انتشارات نگارستان:تهران.فروزانفر

 . تـصحيح رينولـدالين نيكلـسون      .مثنوي معنوي  .)1360 (.الدين محمـدبلخي     جالل ،موالنا - 12
  .انتشارات اميركبير:تهران

 :تهـران . تـصحيح فريـدون نافـذ      .مجالس سـبعه   .)1363.( جالل الدين محمد بلخـي     ،موالنا - 13
   .جامي

  . نشر هما:تهران). جلد2 (مولوي نامه ). 1369.(همايي، جالل الدين - 14
  . خانه كتاب:تهران. توتياي چشم جان .)1389.(پور، محمدكاظم يوسف - 15



225  شناسي از ديدگاه موالنا و استلزامات تربيتي آنشناخت                92 پاييز و زمستان

                                                                                                                   
 


