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چکيده
بازخوانی آرای انديشمندانی که در گذشته تاريخ ما بوده اند، به  دليل پيوند نزديک شان با فرهنگ بومی   کشور، 
می       تواند در طراحی  های تربيتی نقشی پررنگ ايفا کند. به  ويژه اگر اين بازخوانی در فضای امروزين جامعه و با نگاهی 

به مسائل و شرايط زمان حال صورت گيرد، گره  گشای اين مسائل نيز خواهد بود.
هجری،  هفتم  قرن  انديشمند  بلخی  جالل  الدين  موالنا  آرای  هدف،  اين  راستای  در  حاضر  نوشتار 
پيش فرض  ها  بيان می       شوند. اين  موالنا  تربيتی  پيش فرض های فلسفی در آرای  ابتدا  بازخوانی می       کند؛  را 
عبارتند از: وحدت وجود، اتصال دائم به مبداء ــ  مقصد و شعور هستی در بخش جهان  شناسی، نمادين بودن 
عالم، قبول عقل کلی، تحقير عقل جزئی و انتقاد به محصور ساختن عقل در استدالل های منطقی در بخش 
معرفت شناسی، اصالت نفس در رابطه نفس و بدن، تأکيد بر اختيار آدمی   و اصرار بر موضع مي  انه، وحدت 
مبداء و مقصد در حرکتی فرارونده، نهادينه بودن غفلت و نسيان در آدمی   و چند اليه بودن وجود او در بخش 
انسان  شناسی، در نظر گرفتن خداوند به عنوان مبدأ  و مقصد همه ارزش ها و نيز توجه به انگيزه اعمال در 

بخش ارزش شناسی.
موالنا در بخش آرای تربيتی، حرکت به  سوی خداوند را غايت تربيت بر می       شمارد؛  اصول تربيتی او 

در سه بخش کالن، مي  انی و خرد مورد بررسی قرار گرفته است.
اصول تربيتی کالن: مسئوليت آدمی   در جريان تربيت خويش، تنظيم جريان تربيت متناسب با توانايی و وسع 

افراد، تقدم تحول باطن بر تغيير ظاهر، توجه به تربيت روان در برابر تربيت جسم و چندگانگی راه های شناخت؛
 اصول مي  انی: خود ارزيابی مداوم، اعتماد به مربی و تقدم تزکيه بر معرفت؛

 اصول تربيتی خرد يا روش های تربيتی: تحمي  ل به نفس، ارائه بينش درباره خويش، و موقعيت خويش 
و روش عاشقی.

کليد واژه ها : موالنا، وحدت وجود، اختيار انسانی، عالم منادين، تعليم و تربيت
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مقدمه
زيسنت در دنيای امروز و رويارويی با چالش ها و مسائل جديد، بشر را به ارائه  راه حل های 
جديد و فوری وا می       دارد. درنگ در مقابل چالش ها و مسائل و تسليم شدن در برابر آن ها موجب 
می       شود آدمی   در گردونه  اين آشوب ها گم شود و تأثيرگذاری خويش را در جريان زندگی از دست 
نگاهی نو است؛  بازنگری آرای گذشتگان با  كارآمد،  بدهد. در اين مي  ان، يكی از راه  حل های 
نوعی نگاه مسئله  مدار كه در اين آرا، به دنبال راه گم گشته خويش است و متاع خويش را جستجو 
به  شود،  همراه  اصيل  خالقيت های  و  تازه  نگرش های  با  اگر  متون،  به  نگاهی  چنني  می       كند. 

طرح  های عملی و عمي  ق برای حل معضالت منجر خواهد شد.  
مسلمان   حكيمان  و  مربيان  فيلسوفان،  ميان  در  مطرح  تربيتی  ديدگاه های  به  تازه  نگاهی 
ما  و  دهد  نشان  را  اساسی  چالش های  برخی  راه  حل  می  تواند  امروز،  بشر  نيازهای  راستای  در 
در  حاضر  پژوهش  باشد.  رهنمون  تربيت  و  جهان  انسان،  ماهيت  مورد  در  جديد  نگرشی  به  را 
برای  را  الزم  زمي  نه  رومی،  جالل الدين  موالنا  فلسفی  و  تربيتی  آرای  بازخوانی  با  تا  است  آن  پی 

صورت بندی جديد نظريات گذشته فراهم آورد.
فلسفی  غنای  او  نظر  آن كه  اول  است.  گرفته  صورت  دليل  چند  به  انديشمند  اين  انتخاب 
مقام  در  خود،  موالنا  آن كه  دوم  دليل  گيرد.  قرار  تربيتی  نظامی    مبنای  می    تواند  و  دارد  را  الزم 
معلم، جتربه  های تربيتی ويژه  ای اندوخته است كه همني امر نزديكی نظر و عمل او را رقم می       زند؛ 
بنابراين پرداخنت به نظر او، عالوه بر فراهم آوردن زمي  نه  های فلسفی غنی، موقعيت های عملی 

تربيتی را نيز هدايت خواهد كرد.
شد  خواهد  بيان  موالنا  تربيتی  آرای  فلسفی  پشتوانه  های   و  ديدگاه ها  ابتدا  بدين منظور، 
دليل قالب خاصی  بايد توجه داشت به  گرفت.  بحث قرار خواهد  مورد  تربيتی او  و سپس آرای 
كه اين انديشمند در بيان افكار خويش به كار برده است، استنباط افكار و آرای او به  صورت غير 

مستقيم صورت می       گيرد.1

ـ در اين جا الزم است از سركار خايم دكتر ايروانی كه اين نوشتار وامدار نظر عمي  ق و دقيق ايشان است، تشكر كنم. 1ـ
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۱ــ پيش فرض های فلسفی موالنا در باب تربيت آدمی  

پس از آن كه شمس موالنا را دگرگون كرد، به سرودن اثر عمي  ق خويش، مثنوی معنوی 
كند1.  بيان  ديگران  زندگی  قصه  زبان  از  را  خويش  عاشقی  قصه  كه  ديد  بهتر  و  گماشت  همت 
از  بيش  بزرگ  اثر  دو  اين  اوست.  عرفانی  رباعيات  و  غزليات  از  مجموعه  ای  نيز  كبير  ديوان 
ديگر آثار موالنا ديدگاه ويژه فلسفی ــ تربيتی او را در بر دارد و بنابراين مبنای اين پژوهش قرار 

گرفته  اند.
بايد توجه داشت سخن گفنت موالنا در قالب شعر و داستان موجب شده است تا دغدغه 
گاه  گاهی  خويش،  قصه  های  مي  ان  در  و  باشد  نداشته  را  همه جانبه  ای  فلسفی  نظام  طراحی 
و  موالنا  نوآوری های  می       آيد،  ادامه  در  آن چه  اساس  همني  بر  برد.  به  كار  نيز  فلسفی  اشاراتی 
او  پرداخته   و  ساخته  كه  فلسفی  كلی  چارچوب های  نه  و  است  حوزه  هر  در  او  ويژه   تأكيدهای 

هستند.
پيش فرض های فلسفی موالنا را می       توان مبانی نوع اّولی خواند كه ما را در انتخاب اهداف 
تربيت رهنمون می       شوند و خود، مبنای مبانی نوع دوم (مبانی راهنمای اصول حتقق بخش اهداف) 

و مبانی نوع سوم (مبانی معطوف به روش ها) قرار می       گيرند2.

۱ــ۱ــ پيش فرض های جهان شناختی
می       شود،  نزديك  وجود  وحدت  عرفانی  نظرگاه های  به  موالنا  ديدگاه های  بخش  اين  در 
اما در عني حال متايزهايی نيز دارد. اشارات جهان شناختی او در مثنوی در عناوين زير خالصه 

می       شوند:

1ــ خوش تر آن باشد كه سر دلبران           گفته آيد در حديث ديگران. 
2ــ اين برداشت از مبانی مبتنی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسالمی   (1380) نوشته دكتر خسرو باقری است كه 

آن نيز به نوبه خود از الگوی فرانكنا ــ به  صورت تصحيح شده ــ استفاده كرده است. 
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۱ــ۱ــ۱ــ وحدت وجود
را  آن  باطنی  وحدت  و  بردارد  عالم  كثير  ظاهر  از  پرده  می       كوشد  مثنوی  سراسر  در  موالنا 

آشكار كند. تالش او در داستان های مختلف و با تشبيه  های گوناگون جامه عمل می   پوشد:
مكان در  آری  حاضر  ار  چراغ  آنده  غير  صورت  به  باشد  يكی  هر 
يكی هر  نور  كرد  بتوان  بی شكیفرق  آری  روی  نورش  به  چون 
قل و  الفرقان  من  املعنی  الرسلاطلب  آحاد  بني  نفرق  ال 
بشمری آبی  صد  و  سيب  صد  تو  بفشریگر  چون  شود  يك  مناند  صد 

(دفتر اول، 678ــ681)
...

همه گوهر  يك  و  بودمي  همهمنبسط  سر  آن  بدمي  بی پا  و  بی سر 
آفتاب همچون  بودمي  گهر  آب يك  همچو  صافی  و  بودمي  بی گره 
سره نور  آن  آمد  صورت  به  كنگرهچون  سايه های  چون  عدد  شد 

(دفتر اول، 687ــ690)
 

البته بايد توجه داشت كه مي  ان عرفا و فالسفه تقريرهای گوناگونی از وحدت وجود مطرح 
است كه موالنا نيز به تناسب، در موقعيت های مختلف از آن ها استفاده می       كند. مسلم است كه 
نظرهايی  اختالف  وجود،  يگانگی  و  وحدت  نحوه   در  البته  كه  است  بسيط  و  واحد  حقيقتی  آن، 

ديده می       شود (دينانی، 1379).
به  وجود  وحدت  عرفا،  مي  ان  كه  است  آن  فيلسوفان  و  عرفا  تقرير  دو  مي  ان  عمده  تفاوت 
«وحدت موجود» منجر می       شود. به ديگر سخن، عرفا معتقدند در متام عالم وجود، يك موجود 
بيش نيست و آن، وجود حق است كه در آئينه  های رنگارنگ و تعينات و مظاهر گوناگون ظاهر شده 
است (همايی، 1355). اين نوع وحدت وجود، گونه  های مختلفی دارد؛ وحدت شخصی1، 

واجب  حضرت  كه  است  اين  آن  معنای  و  است  معروف  شخصيه  وحدت  به  وجود،  وحدت  از  تقرير  اين  1ــ 
(رفيعی  نيست  ديگری  مصداق  هستی،  مفهوم  و  وجود  برای  و  است  وجود  در  فرد  به  منحصر  واحد  شخص  بالذات، 

قزوينی، به نقل از دينانی، 1379، ص 225).
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سنخی1، شخصی طولی2 و يا رفيعی3  كه هر يك به گونه  ای خاص، هستی را به هم می       پيوندند. 
(جعفری، ج 1، 1363).

نخست،  معنای  ظاهری بيان می       كند. در  عرفانی و  معنای  موالنا وحدت وجود را به دو 
وحدت به «عالم همه اوست» تعبير می   شود:
چون مبالی چشم خود، خود جمله اوستجمله تصويرات، عكس آب جوست

(دفتر ششم، 1062)
او هم چنني به اين معنای وحدت، بسنده منی       كند و به معنای دوم نيز می       پردازد. وحدت 

وجود در معنای دوم، به «عالم همه از اوست» تعبير می       شود:
توست داد  از  ما  بود  و  ما  توستباد  ايجاد  از  جمله  ما  هستی 

(دفتر اول، 30)

1ــ اين نوع وحدت وجود كه وحدت را سنخيه می       داند نه شخصيه، بر آن است كه مراتب موجودات از واجب 
و  نقص  و  ضعف  و  شدت  در  تفاوت  و  هستند  متحد  وجود،  حقيقت  و  اصل  سنخ  در  ممكنات،  ضعيف  ترين  تا  گرفته 
كمال است. اين معنا در كتب حكمای الهی، اشتراك معنوی وجود نيز خوانده شده است. (رفيعی قزوينی، به نقل از 
موجودات از جنبه دارا بودن وجود، سنخيت دارند؛ يعنی  منظر، همه  دينانی،226:1379). به ديگر سخن، در اين 
وجود يك سنخ است، اين موجودات ند كه با يكديگر مختلف هستند. متام جهان هستی از خدا تا كوچك ترين موجود و 
سهمی  و  بهره  اندازه  به  مربوط  دارد  وجود  ميان آن ها  كه  تفاوتی  تنها  مشترك ند،  همديگر  با  وجود  سنخ  در  همه  پديده، 
است كه از وجود دارند، خداوند اكمل و امت موجودات است، در حالی كه يك دانه شن هم موجود است ولی از وجود 

كمترين بهره را دارد (جعفری، ج 1، 1363). 
را  وحدت  بايد  تقرير  اين  در  اما  است.  شخصيه  وحدت  از  ديگری  نوع  نيز  وجود  وحدت  از  تقرير  نوع  اين  2ــ  
موجودات و شئون و آثار آن ها را  موجودات، مخالف نبوده باشد. كثرت در  مشهود در  طوری فرض كرد كه با كثرات 
در  كه  انسانی  نفس  مانند  است.  يكی  است،  كثرات  آن  متام  در  ساری  واحد  يك  كه  وجود  حال،  عني  در  ولی  بپذيرمي، 
عني وحدت، شامل متام قوای درونی بوده، بلكه در حقيقت با همان قوای درونی متحد است (رفيعی قزوينی، به نقل از 

دينانی، 1379ص 226).
3ــ مراد از وحدت وجود، در اين تقرير، وحدت در نظر مردم بيدار است كه از خوابگاه طبيعت و نفس و هوی 
بيدار شده، به عوالم كثرت و تعينات بيشمار عالم امكان واقعی منی گذارند. در اين نوع نگاه،  بدون شبهه و ترديد، كثرت 
و تعدد و اختالف انواع و اصناف و افراد، همه را می       دانيم و می       بينيم، اما از سوی ديگر معتقدمي حضرت حق در ايجاد 
و تكوين ممكنات مختلف به علم و اراده و حيات ظهور كرده و جتلی كرده است. به نظر مي   رسد معنای خالی از اشكال 
امكانيه فقط ظهور قدرت و  وجودات  ممكنات و حقايق  معنا باشد كه موحد حقيقی، از متام اعيان  وحدت وجود همني 

صفات كماليه را می       بيند و جهات خلقيه خود ممكنات را در نظر منی       گيرد (همان، ص 227).
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بنابراين می       توان گفت وحدت وجود برای موالنا، در دو سطح معنا دارد كه سطح دوم، 
به گونه  ای استوارتر، تبيني شده است.

۲ــ۱ــ۱ــ فاعليت خداوند در جهان: اتصال دائم هستی به مبداء ــ مقصد
اتصال دائم به مبداء، به معنای جتديد حلظه به حلظه  فيض هستی از مبداء فيض بر موجودات 

است؛ خواه اين موجودات مجرد باشند يا امور مقارن به ماده.
ساقط  هستی  از  عالم  همه   گردد،  قطع  حلظه  ای  فيض  جتديد  اين  اگر  معتقدند  عارفان   
می       شود، اما دليل غفلت آدمي  ان از آن، استمرار و اتصالی بودن آن و نيز پيوستگی خود ممكنات ــ 
و از جمله خود آدمي  ان ــ به يكديگرست (همايی، 1355). بايد توجه داشت كه اين اتصال دائم به 
مبداء، همه ماسوی اهللا را شامل می       شود و همه ممكنات اعم از مادی و مجرد را در بر می       گيرد. 
می       توان گفت اين اتصال دائمی   از امكان فقری موجودات ــ همه موجودات اعم از مادی و مجرد 

ــ ناشی شده است. 
امكان فقری بدين معناست كه همه موجودات غير از حق تعالی، فقيرند و به اصطالح فقر 
بنابراين، رابطه  علی مي  ان موجودات و وجود  وجودی دارند و منی       توانند قائم به خويش باشند. 
نيز  آن ها  نباشد،  خداوند  وجود  اگر  بود؛  خواهد  اضافی  و  ربطی  تعلقی،  رابطه   حق،  حضرت 
به  ربط  عني  وجودشان  كه  هستند  معلول  هايی  ديگر  موجودات  بنابراين  يافت.  نخواهند  وجود 
وجود علت (خداوند) است و از اين رو، در مقابل او و متباين از او نيستند. صدرا در «شواهد» 
اين رابطه را اينگونه توصيف كند: «آن وجودی را كه ما علت نام نهادمي، آن وجود اصل و مبدأ و 
حقيقت وجود است و معلول شأنی است از شئون او و در حقيقت عليت و تأثير، به معنی تطور 
علت وتفنن وی به فنون وجود مبدل گرديد نه به معنی انفصال  معلول وجودی از وی كه منقطع 
و منفصل از وجود او و مستقل در وجود خويش باشد» (صدرالدين شيرازی، ترجمه صاحلی، 

1375ص 83).
موالنا نيز با تأكيد بر فقر وجودی موجودات و امكان فقری آن ها، همه عالم را به وجود 

حق تعالی گره می       زند و وابسته بدان می       بيند.
علم شير  ولی  شيران  همه  دمما  به  دم  باشد  باد  از  مان  حمله 

(دفتر اول، 30)
موالنا با تأكيد بر ربط عالم هستی به خداوند، معتقد است هستی، حلظه به حلظه از منشأ و 
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مبدأ خويش سيراب می       شود و حلظه به حلظه در حال نو شدن است:
برون آرد  صورتی  بی  از  راجعونصورت  اليه  كانا  شد  باز 
استپس تو را هر حلظه مرگ و رجعتی است ساعتی  دنيا  فرمود  مصطفی 
ما و  دنيا  می       شود  نو  نفس  بقاهر  اندر  شدن  نو  از  بي خبر 
می       رسد نو  نو  جوی،  همچون  جسدعمر  در  می       منايد  مستمری 
است آمده  شكل  مستمر  زتيری  به  دستآن  جنبانی  تير  كش  شرر  چون 

(دفتر اول، 1167ــ1171)
هم چنني موالنا در بيان فاعليت خداوند در همه هستی اين گونه بيان می       دارد كه خداوند در 
قضيه طوفان حضرت نوح عليه  السالم به زمني خطاب می كند كه ای زمني آبی كه روی تو را فرا 
گرفته است فرو خور، ای آسمان تو هم از ريزش آب جلوگيری كن؛ موالنا استدالل می       كند كه 
زيرا  نيست،  طبيعی  جسم  طبيعی از يك  مانند صدور اثر  طبيعت،  عالم  حتوالت در  گرفنت  اجنام 
وسيله  به  احتياجی  او  زيرا  منی       كند،  رفتار  مادی  وسايل  توسط  همچنني  و  نيست  جسم  خداوند 

ندارد، بلكه او آفريننده وسيله هاست.
 حال با اين فرض، چون ذات پاك خداوندی باالتر و بی نيازتر از دخالت مستقيم در جهان 
مادی است، بايد پذيرفت كه تصرف او، از مشيت او ناشی می       شود و كافی است كه بخواهد. 

منونه  هايی از تصرف الهی در ابيات زير قابل مالحظه است:
آسمان و  زمني  ذرات  امتحانجمله  گاه  حق  اند  لشگر 
كرد؟ چه  عادان  با  كه  ديدی  را  كرد؟باد  چه  درطوفان  كه  ديدی  را  ّآب 
كني بحر  آن  زد  فرعون  بر  وآن چه با قارون منوده است اين زمنيآنچ 

(دفتر چهارم، 791ــ793)
به  ربط  عني  و  است  خويش  مبدأ  و  اصل  به  رسيدن  راه  در  حتول،  حال  در  همواره  هستِی 
ديگر  به  می       دهد.  نشان  متغير  و  پرشتاب  را  هستی  جريان  كل  هدف،  تثبيت  عني  در  اوست، 
حركت،  اين  بودن  فرارونده  با  شيمل  اوست.  بخش  حيات  مبدأ  همان  هستی،  ،مقصد  سخن 
آن را چنني توصيف می       كند: «موالنا حيات را حركتی بی وقفه به سوی تعالی می       داند؛ استكمال 
متامی   آفرينش، از فروترين مظاهر تا برترين جتلی» (شيمل، ترجمه الهوتی و شمس،1370ص 

403). چنني نگرشی به هستی، داللت های ويژه  خود را در تربيت دارد.



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 29، سال هشتم، بهار 1388 128

۳ــ۱ــ۱ــ شعور و اراده هستی
موالنا مانند بسياری از عرفای ديگر به استناد به آيات قرآن كرمي معتقد است متام عالم هستی 
عالوه بر حيات، نوعی شعور و اراده نيز دارد. استدالل او در اين ادعا آن است كه طبيعت، فرمان 

خدا را می       پذيرد و مطابق مشيت او رفتار می كند (جعفری، ج4، 1363).
دعی هر  هالك  اندر  كرد  ابلعیرجف  ارض  يا  كه  حق  از  كرد  فهم 
شرر با  نار  و  باد  و  آب  و  خبرخاك  با  حق  با  و  ما  با  بی  خبر 

(دفتر دوم، 2393 و 95)
خواست  و  مشيت  موجودات  اين  كه  است  آن  مستلزم  مادی   موجودات  افتادن  جريان  به 
الهی را بپذيرند تا مطابق آن به جريان بيفتند؛ اين پذيرش، بدون درك اين مشيت امكان ندارد و 
همچنني از نوع اثر مادی معمول در موجودات نيز نيست. بنابراين در درجه  نخست اين درك بايد 
صورت پذيرد و در درجه  دوم، بايد بر اساس اين مشيت رفتار شود و همني امر، شعور و اراده  
ديدگاه  از  گوشه ای  مثنوی،  سوم  دفتر  در  زير  ابيات  می       كند.  اثبات  را  ــ  انسان  غير  ــ  موجودات 

موالنا را در اين باب بيان می       دارد:
جماد او  نام  و  ست  افسرده  اوستادعالم  ای  بود  افسرده  جامد 
عيان آيد  حشر  خورشيد  تا  جهانباش  جسم  جنبش  ببينی  تا 
شد مار  اينجا  موسی  عصای  شدچون  اخبار  ساكنان  از  را  عقل 
خوشيم و  بصيرمي  و  سميعيم  خامشيمما  ما  نامحرمان  شما  با 
آيدت جمادات  تسبيح  نربايدتفاش  تاويل ها  وسوسه  

(دفتر سوم، 1008ــ1022)
به  وی  اعتقاد  بر  استوار  شاهدی  مثنوی،  داستان های  در  موجودات  درآمدن  سخن  به 
حيات، شعور و درك اجزای عالم به  شمار می       آيد. استدالل هايی كه موالنا در مي  ان صحبت های 
اين موجودات و از زبان آن ها بيان می       كند، بر شعور آن ها صحه می       نهد. برای مثال در داستان 

نخودها، می       خوانيم:
چون ديگ  اندر  كه  بنگر  نخود  آتش زبوندر  ز  شد  چو  باال  می   جهد 
جوش وقت  می   بر آيد  زمانی  صد خروشهر  برآرد  و  ديگ  سر  بر 
در می   زنی من  به  آتش  چرا  نگويم  می   كنیكه  چون  خريدی  چون 

(دفتر سوم، 4206ــ4209)
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هم چنني گفتگوی موجوداتی هم چون آب با انسان تشنه نيز می       تواند گواهی بر شعور آن ها 
باشد:

را هی تو  يعنی  بانگ  می   زد  خشتی مراآب  زدن  زين  چه  فايده 
(دفتر دوم، 1205)

شعور هستی، می       تواند وجه ديگری به جهان هستی ببخشد و تبيينی متفاوت از تبيني  های 
مادی در ارتباط با هستی مطرح منايد. هم چنني شعور هستی، به آدمی   نوعی امنيت می       بخشد و 
فضای زندگی او را به فضای گفتگوی تبديل می       كند؛ گفتگويی كه مي  ان آدمی   و مؤلفه  های جهان 

شكل می       گيرد. 

۲ــ۱ــ پيش  فرض های معرفت شناختی
موالنا در معرفت شناسی نيز به تناسب موقعيت، گاه گاه از ديدگاه های ويژه بهره گرفته 

است. در اين مي  ان مهم  ترين ديدگاه های موالنا كه بيشتر از آِن اوست، عبارتند از: 
۱ــ۲ــ۱ــ نمادين بودن عالم

اليه  های  و  حجاب ها  بايد  آدمی    و  دارد  متعددی  اليه  های  هستی  عالم  موالنا،  اعتقاد  به  
توحيد  همان  كه  عالم  گوهر  او،  نظر  در  يابد.  دست  آن  گوهر  و  باطن  به  و  زند  كنار  را  ظاهری 
است، زير ظاهر فريبنده  عالم، مكنون است و آدمی   بايد بكوشد تا اين گوهر ارزشمند را از زير 
به  سادگی  از  را  انسانی  معرفت  عالم،  بودن  منادين  دريابد.  و  كشد  بيرون  ظاهر  نقاب های  اين 
پيچيدگی سوق می       دهد و موجب می       شود تا آدمی   به شناخت های ظاهری، اعتماد و بسنده نكند 
و در پی درون  يابی و حقيقت طلبی باشد. موالنا اعتقاد دارد شرط فهم زبان جهان، در نظر داشنت 

شعور هستی و همراه شدن با اين شعور است:
خوشيم و  بصيرمي  و  سميعيم  خامشيمما  ما  نامحرمان  شما  با 
می رويد جمادی  سوی  شما  شويدچون  چون  جمادان  جان  محرم 
رويد جان ها  عالم  جمادی  بشنويداز  عالم  اجزای  غلغل 
آيدت جمادات  تسبيح  نربايدتفاش  تاويل ها  وسوسه  

(دفتر سوم، 1019ــ1022)
جماد،  سوی  آن  به  نكردن  نگاه  و  جمادات  عالم  به  كردن  بسنده  گفت،  می       توان   بنابراين 
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جهانی خالی از هياهو و مملو از سكوت را برای آدمی   تصوير خواهد كرد. در حالی  كه دريافنت 
شعور پنهان در پس اين جمود، غلغل اجزای عالم را به او نشان خواهد داد.

عالم موالنا عاملی   رمزآلود است كه به آسانی خويش را بر هر كس آشكار منی       كند. فهم و 
ديدن آن، نيازمند بزرگ شدن قلب و روح آدمی   و مستلزم تالش های معرفتی گوناگون اوست. 
هستی، شكاری نيست كه آسان تن به دام دهد و در دستان آدمی   قرار گيرد، بلكه بايد در پی آن 

روان شد و با پيچ و تاب های آن رفت تا بتوان جلوه  هايی از آن را دريافت. موالنا می       گويد:
داشتی زبانی  هستی  برداشتیكاشكی  پرده  ها  زهستان  تا 
آن از  هستی  دم  ای  گويی  بدانهرچه  بستی  او  بر  ديگر  پرده 

(دفتر سوم، 4725 و 4726)
او هم چنني بر آن است كه راه كشف اين رازها، تصفيه  باطن و نوعی تهی شدن از خودِی 

خويش است:
آوازها اين  خويش  درون  رازهااز  گردد  كشف  تا  كن  منع 
رنگ ها اين  به  جز  بينی  سنگ هارنگ ها  جای  به  بينی  گوهران 

(دفتر دوم، 758 و 762)
۲ــ۲ــ۱ــ قبول عقل کلی و تحقير عقل جزئی

موضع موالنا در مثنوی مواضع گوناگونی در قبال عقل دارد و اگر همه آن ها را در يكجا 
جمع كنيم، می       توان اينگونه استنباط كرد كه عقل در نگاه او، مراتب مختلفی دارد؛ موالنا گاه 

در مقام عقل می       گويد:
تا چه با پهناهاست اين دريای عقلتا چه عالم هاست در سودای عقل 

(دفتر اول، 1109)
و گاه با نگاهی فيلسوفانه، عقل را زيربنای متام هستی می   انگارد:

است  كل  عقل  صورت  عالم  استكل  دل  اهل  آنك  هر  بابای  اوست 
(دفتر چهارم، 3281)

رسلاين جهان يك فكرت است از عقل كل صورت ها  و  دان  شه  را  عقل 
(دفتر دوم، 985)

يا در جايی كه می گويد:
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عاملی ظاهر  و  است  پنهان  منیعقل  وی  از  يا  موج  ما  صورت 
(دفتر اول، 1112)

موالنا در بسياری موقف های مثنوی نيز چنان عقل را از درجه  اعتبار ساقط می       كند كه گمان 
می       رود مايه  همه  تيره  بختی ها و ناكامی   های آدمی   عقل او بوده است:

پسر ای  است  رهروان  بند  پسرعقل  ای  است  عيان  ره  كن،  رها  آن 
(ديوان شمس، 1097)

محمد تقی جعفری معتقد است اگر داليل هر يك از اين مواضع را جستجو كنيم، می      -
توانيم ديدگاه  های موالنا را به شكل واحدی تبيني كنيم (جعفری، ج 1، 1363). اين تبيني واحد 
می       تواند اينگونه بيان شود كه عقل مذموم موالنا، عقلی جزئی است كه در سطح منودهای طبيعت 
حركت می       كند، فراتر از آن ها منی       رود و مي خواهد با وسايل معمولی خود ــ زمان و مكان و كمي  ت 
و كيفيت ــ متام مسائل هستی را حل و فصل كند؛ به ديگر سخن، عقلی كه می       خواهد با وسايلی 
از همني جهان مادی و با همني حواس محدود به آن، همه  حقايق هستی را كشف كند؛ اين عقل 

در نگاه موالنا كوته  بني و مطرود است:
پسر ای  است  رهروان  بند  پسرعقل  ای  است  عيان  ره  كن،  رها  آن 
حجاب جان  فريبا  دل  و  بند  پسرعقل  ای  است  نهان  سه  هر  ازين  راه 

(ديوان شمس، 1097)
به ديگر سخن، عقل در جايی مذموم است كه با افق كوتاه نگاهش، آدمی   را از افق های 
شخصيت  كل  با  مساوق  عقل  كه  هنگامی    و  ديگر  نگاهی  در  اما  شود؛  او  راه  بندِ  و  باز  دارد  بلند 
ملكوتی آدمی   است، مرتبه  عقل رفيع می       شود و باالتر از آن، در نگرشی فلسفی كه تا حد زيادی 
نزديك به فلسفه  هگلی است، عقلِ كلی پايه و اساس عالم قرار می       گيرد و متام منودهای ديگر در 

مقابل آن، صورتی بيش منی       شوند:
عذاب بحر  اندرين  ما  آبصورت  روی  بر  كاسه ها  چون  می دود 
است كل  عقل  صورت  عالم  استكل  دل  اهل  آنك  هر  بابای  اوست 
عاملی ظاهر  است  پنهان  منیعقل  وی  از  يا  موج  ما  صورت 
رسلاين جهان يك فكرت است از عقل كل صورت ها  و  دان  شه  را  عقل 

(دفتر اول، 1110ــ1113)
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عالمه جعفری در اين باب می       نويسد: «اين عقل كل كه زير بنای جهان هستی است، به منزله 
دريايی است كه صورت های مادی در سطح آن مانند كاسه هايی هستند كه مادامی كه خالی اند روی 
آن در حركت ند و همني كه پر گشتند در دريا فرو می روند، يعنی پس از آن كه هر موجودی راه تكامل 

خود را سپری كرد، به عقل كل می       پيوندد» (جعفری، ج 1، 1363،ص 509).
هابرماس (1971)  ابزاری  عقل  با  می       توان  می       كند،  انتقاد  آن  از  موالنا  كه  را  جزئی  عقل 
مقايسه كرد. عقالنيت در اين معنا، ابزاری يا وسيله ــ هدفی1 است و بهترين وسيله را برای نيل به 
هدف انتخاب و تهيه می       كند. اين عمل، از عاليق تكنيكی انسان يا همان عالقه به مهار طبيعت، 
نشأت می       گيرد و كمتر به عالئق سطح باال و رهايی بخشانه  آدمی   معطوف است. به ديگر سخن، 

نقش عقل در اين معنا، نه انتخاب هدف، بلكه تهيه كردن وسايلی برای نيل به هدف است.

۳ــ۲ــ۱ــ انتقاد به محصور ساختن عقل در استدالل های منطقی
يكی ديگر از اصول معرفت شناختی موالنا، انتقاد سرسختانه  او به محصور كردن عقل در 
استدالل  های منطقی است. اين نكته را نيز بايد تذكر داد كه حمله  موالنا به روش عقل جزئی در 
منطق و استدالل برای دست يابی به شناخت، منی       تواند چندان مقبول به نظر آيد. اگر معرفت و 
شناخت را در طول مسير و زندگی آدمی   يكی از لوازم ضروری به شمار آورمي، منی       توانيم ابزار 
گوناگون اين شناخت را زير سؤال برمي. هرچند كه جهان ماورای مادی بسيار فراخ تر و عظيم  تر 
مستلزم  ــ  مادی  پديده  های  با  آن ها  تفاوت  به  دليل  ــ  آن  پديده  های  فهم  و  است  مادی  جهان  از 
عبور از دستاوردهای ظاهری حواس و توقف نداشنت در آن هاست، اما هيچ انسانی منی       تواند اين 
حقيقت را منكر شود كه افراد در تثبيت روابط علی در ذهن خويش، قوانني منطقی را برای ربط 

مقدمات و استنتاج نتايج از آن ها به  كار می       گيرند. موالنا می       گويد:
بود چوبني  استدالليان  بودپای  بی  متكني  سخت  چوبني  پای 

(دفتر اول، 2128)
نكته  ظريفی در اينجا وجود دارد كه خوِد موالنا هم بدان توجه نكرده است؛ عالمه جعفری 
می       گويد، موالنا در اثبات بی  متكني بودن پای استدالل و استدالليان، از نوع اول قياس بهره گرفته 
است؛ بدين شكل كه در مقدمه  صغری، پای استدالليان را چوبني می       داند و در مقدمه  كبری هر 
1. Meansــend rationality
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بی  متكني  استدالليان  پای  بنابراين  بگويد  می       خواهد  نتيجه  در  می       خواند و  بی  متكني  چوبني را  پای 
بود (جعفری، ج2، 1363).  اين مسئله نشان می       دهد آدمی   را از قوانني منطق گزيری نيست و 
منی       توان به كلی آن را طرد كرد؛ چنان كه خود موالنا نيز در جای ديگر، عقل  جزئی را عصای راه 

می       داند و می       گويد:
دليل و  قياسات  بود؟  چه  عصا  جليلاين  بينا  دادشان؟  كه  عصا  آن 
آمديد پيش  تا  داد  عصاتان  زديداو  وی  بر  هم  خشم  از  عصا  آن 

(دفتر اول، 2136و 2138)
نكته  ای كه اين انتقاد موالنا را تا حدی موجه سازد، منظر نگاه او به عقل منطقی و جايگاه 
و  معبود  عشق  به  دستيابی  موالنا  واالی  هدف  كه  آن جا  از  است.  انسانی  سعادت  يافنت  در  آن 
فنا   شدن و قربانی گشنت در اين عشق است1، كاركرد عقل منطقی (عقل هدف ــ وسيله) را نيز در 
اين بازار و از اين منظر مورد تأمل قرار می       دهد. در اين مي  ان، روشن است كه منطق صوری در 
عني كاركردهای ويژه  خويش و كمك به صحت و سالمت تالش های فكری آدمی  ، منی       تواند و 

نبايد تنها مؤلفه  مجموعه نگاهبان های فكر به شمار آيد.
عوامل بازداری شناخت از اشتباه را می       توان سه مؤلفه علم، كفايت ادله و كنترل حب و 
بغض دانست كه فروكاسنت اين عوامل به كفايت ادله و بزرگ نمايی آن هم چون تنها عامل بازدارنده 
رويكرد  نقد  می       تواند  استدالليان  به  موالنا  حمله  است.  بزرگ  خطايی  خود،  خطا،  از  فكر 
جزئی،  عقل  با  تقابل  بحث  در  می       رسد  نظر  به  حال  عني  در  آيد.  شمار  به  آنان  متامي ت خواهانه  

حمله  موالنا به استدالليان هم  وزن دفاع او از عقل نيست و جانب تعادل از دست رفته است.

۳ــ۱ــ مفروضات انسان شناختی
نقطه متركز موالنا در مثنوی، انسان است و از همني روی، مبانی فلسفی او در مورد انسان، 
بيش از ساير حيطه  هاست. البته بايد توجه داشت نه موالنا خود را در مثنوی، يك انسان  شناس 
معرفی كرده است و نه بايد چنني تفكری در مورد او داشت. اين مبانی را می       توان حتت عناوين 

زير بيان كرد.

1ــ خويش فربه می       مناييم از پی قربان عيد    كان قصاب عاشقان بس خوب و زيبا می       كشد (ديوان شمس، 728)
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۱ــ۳ــ۱ــ اصالت نفس در رابطه مي  ان نفس و بدن
موالنا معتقد است نفس، منشائی روحانی و نه جسمانی ــ دارد؛ او در قدمي بودن زمانی 
مثل  ديگر  هم چون  را  نفس  و    (112   :1354 (همايی،  است  هم داستان  افالطونيان  با  نفس 
افالطونی، قدمي زمانی می       داند، اما با قدمت ذاتی نفس موافق نيست. موالنا در داستان طوطی 

و بازرگان می       گويد:
او آواز  وحی  ز  كايد  اوطوطيی  آغاز  وجود  آغاز  از  پيش 
نهان طوطی  آن  توست  درون  آندر  و  اين  بر  تو  ديده  را  او  عكس 

(دفتر اول، 1718 و 1719)
او در جای جای مثنوی می       كوشد با متثيل  ها و تشبيه  های گوناگون رابطه مي  ان نفس و بدن را 
تبيني كند. البته بايد توجه داشت موضع موالنا در اين تبيني، موضعی اثباتی و فيلسوفانه نيست، 

بلكه در موضع آشنا ساخنت ذهن با رابطه نفس ــ روح و بدن است.
تشبيه روح به پرنده  ای كه در قفس تن اسير است، يا مجنونی كه بر ناقه نشسته و قصد رفنت 
به ديار ليلی را دارد و مثال  هايی از اين دست، منونه  هايی است كه موالنا با استفاده از آن ها، رابطه 
مي  ان نفس و بدن را تبيني می       كند و اصالت نفس (روح) را نشان دهد. اين تأكيد بر باطن آدمی   به 

نوبه خود، جريان تربيت را به باطن آدمی   معطوف می       كند.
می       شود،  تأكيد  بدن  و  نفس  تعاملی  رابطه  آن،  در  كه  منونه  هايی  بهترين  از  يكی  هم چنني 

جايی است كه موالنا بيدار شدن حواس باطنی را به بسنت دهان ظاهری منوط می       كند1. 
۲ــ۳ــ۱ــ تأکيد بر اختيار آدمی   و اصرار بر موضع مي  انه

موالنا در سراسر مثنوی می       كوشد تا بر اختيار آدمی   تأكيد ورزد و آن را به عنوان مؤلفه  ای 
مثال  های  از  استفاده  با  و  مختلف  داستان های  خالل  در  او  كند.  مطرح  انسان  شناسی  در  مهم 
گوناگون به مسئله  اختيار می       پردازد. او با پرداخنت به علت افعال انسانی و بيان تفاوت های آن ها، 
مي  ان افعال اختياری و اجباری متايز قائل می       شود و در تالش است تا از اين راه، اختيار را اثبات 

می        كند:
بيار فرقی  پی  دل  ای  مثال  اختياريك  از  را  جبر  دانی  كه  تا 
ارتعاش از  بود  لرزان  كان  جاشدست  ز  لرزانی  تو  را  دستی  كه  وان 

1ــ تا تو تن را چرب و شيرين می       دهی   جوهر خود را نبينی فربهی (دفتر دوم، 266). 
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حق  شناس آفريده   جنبش،  دو  قياسهر  آن  با  اين  كرد  نتوان  ليك 
لرزانيديش كه  پشيمانی  مرتعشزين  مرد  نيست  پشيمان  چون 

(دفتر اول، 1496تا99)
او همچنني ترديد آدمی   در امور را نيز نشانه ای از وجود اختيار بر می       شمارد:

كنم آن  يا  كنم  اين  فردا  صنماين كه  ای  است  اختيار  دليل  اين 
كار دو  اندر  اين  مانده  تردد  اختياردر  بی  بود  كی  تردد  اين 

(دفتر پنجم، 3024 و 3025)
اين  او  می       پردازد.  الهی  خواست  و  مشيت  با  اختيار  اين  ارتباط  تبيني  به  هم چنني  موالنا 
ارتباط را ارتباطی طولی می       داند و معتقد است، سرچشمه  اراده  آدمي  ان نيز اراده  خداوند است و 

باطن همه  اين خواسنت  ها، مشيت اوست:
علم شير  ولی  شيران  همه  دمما  به  دم  باشد  باد  از  حمله مان 
باد ناپيداست  و  پيدا  بادحمله  مان  ناپيداست  آنكه  فدای  جان 

(دفتر اول، 603 و 604)
اما در عني حال گرايش به جبرگرايی را نيز مردود می       شمارد و اعمال و افعال آدمی   را به 

خود او نسبت می       دهد:
است موجد  را  ما  افعال  حق،  استخلق  ايزد  خلق  آثار  ما،  فعل 
ما مختار  ما،  فعل  آن  هست  ماليك  يار  گه  ما،  مار  گه  جزا،  زو 

(دفتر اول، 1481 و 1482)
دهد،  قرار  الهی  مشيت  عرض  در  را  آن  كه  نيست  گونه ای  به  آدمی    اختيار  از  موالنا  تبيني 
نيست»  خارج  الهی  قضای  و  مشيت  صقع  بين االمرين از  امر  در حد  هم  انسان  بودن  بلكه «مختار 

(زرين كوب، 1374،ص 597). توجه موالنا به توكل1 نيز از همني نكته نشأت می       گيرد.
اين  با  موالنا  دارد.  محوری  نقشی  موالنا،  تربيتی  آرای  در  آدمی    اراده   و  اختيار  بر  تأكيد 
تأكيد، جهت جريان تربيت را از محيط به فرد متوجه می       سازد و به همني دليل، تربيت را قائم بر 

فرد می       داند.

1ــ موافق كردن تدبيرهای آدمی   با تقديرات الهی (علم الهدی، 1386).
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۳ــ۳ــ۱ــ وحدت مبدأ و مقصد در حرکتی فرارونده
آهنگ  كه  می       گويد  سخن  شده  ای  بريده  نی  مثابه  به  آدمی    از  مثنوی،  جای  جای  در  موالنا 
ديار خويش را دارد و در غربت دنيا اسير است. آغاز مثنوی با چنني مضمونی، از جمله مهم ترين 

شواهد اين ادعاست:
می   كند  حكايت  چون  نی  از  می   كندبشنو  شكايت  جدايی ها  از 
بريده اند مرا  تا  نيستان  ناليده  انداز  زن  و  مرد  نفيرم  از 
خويشهر كسی كو دور ماند از اصل خويش وصل  روزگار  جويد  باز 

(دفتر اول، ابيات نخستني)
عالمه جعفری معتقد است متام مثنوی را می       توان در دو عبارت پر مغز خالصه كرد: «انا 
هللا و انا اليه راجعون» (جعفری،1363) و همني بيان اهتمام موالنا به مبدأ و مقصد آدمی   را نشان 

می       دهد.  
۴ــ۳ــ۱ــ نهادينه بودن غفلت و نسيان در آدمی  

موالنا، آدمی   را موجودی فراموشگر می       داند، موجودی كه حاالت و اطوار مختلفی دارد 
و اين گوناگونیِ احوال موجب می       شود تا نتواند همواره نسبت به حقايق در حال حضور باشد. 
آدمی   از نظر او موجودی دوگانه است كه رويی به خاك و سويی به افالك دارد. از نظر موالنا، 

علت همه  غفلت های آدمی  ، تن خاكی اوست:
شد روح  تن  چون  بود  تن  از  بدغفلت  هيچ  بی  را  اسرار  او  بيند 

(دفتر سوم، 3566)
زيرا  است،  افالك  عالم  به  رسنت  و  تن  بند  از  او  رسنت  نيز  غفلت ها  اين  از  رهايی  شرط 
معتقد  موالنا  هم چنني  دنياست.  عالم  به  هبوط  الينفك  مؤلفه   و  مادی  زندگی  ويژگی  غفلت، 
است هر امری برای آدمی   مهم باشد و انسان آن را در سرنوشت خويش مؤثرتر بيابد، كمتر از آن 

غافل خواهد بود.
را خلق  نايد  خواب  غارت  راوقت  دلق  زو  كسی  نبربايد  تا 

(دفتر پنجم، 4099)
اهمي  ت  به  توجه  و  مسئله  كنه  در  انديشيدن  را  غفلت  از  رهايی  راه های  از  يكی  كه  موالنا 
مكرر  نسيان  های  وقوع  و  آدمی    درون  در  حقايق  متوالی  برگشت  های  و  رفت  می       شمارد.  بر  آن 
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گفت،  می       توان  بنابراين  می       كند.  اجتناب  ناپذير  تربيت  جريان  در  را  مربی  به  نياز  او،  وجود  در 
نه  و  است  متربی  به  رنگ  پريده  يا  شده  فراموش  حقايق  اين  يادآوری  مربی،  مأموريت  نخستني 

آموزش دانش های تازه.
۵ــ۳ــ۱ــ چند اليه بودن وجود آدمی  

موالنا وجود آدمی   را محل تنازع نيروهای متعدد می       داند و معتقد است بايد در برخورد با 
اين عرصه احتياط كرد. به ديگر سخن «در نهان خانه  روح و پشت پرده  تو در توی جان انسانی، 
(همايی،  است»  غافل  آن ها  از  انسان  كه  است  مستور  مرموزی  قوای  و  عواطف  و  احساسات 

1355، ص193).
رفيق خوش  ای  نيستی  تو  يكی  عمي  قتو  دريای  و  گردونی  بلكه 

(دفتر سوم، 1302)
و  می       خواندش  بت ها  همه  مادر  كه  می       بيند  را  نفسی  آدمی    وجود  در  موالنا  سو،  يك  از   
او  مراقب  و  رود  او  سراغ  بايد  بيرونی،  بت های  همه   شكسنت  از  بيش  و  پيش  آدمی    است  معتقد 

باشد:
شماست نفس  بت  بت ها،  زانكه آن بت مار و اين بت اژدهاستمادر 

(دفتر اول، 772)
مترادف نفس اماره است. نفس اماره كه  بايد توجه داشت كه واژه  نفس در اشعار موالنا 
جنبه غريزی آدمی   در آن قوت دارد، نفسی است كه موالنا بر مراقبت از آن تأكيد ويژه  ای دارد. او 
اين نفس آدمی   را به اژدهايی تشبيه می       كند كه در سرمای رياضت می ميرد، اما به محض آن كه به 

آفتاب ناز و نعمت آورده شد، بيدار می       شود و با آدمی   آن می       كند كه می       كند:
استنفست اژدرهاست او كی مرده است افسرده  آلتی  بی  غم  از 
فراق برف  در  وادار  عراقاژدها  خورشيد  به  را  او  مكش  هني 

(دفتر سوم، 1053و 1057)
نفخه ای  خويش  با  كه  است  مطمئن های  نفس  آدمی  ،  وجود  ديگر  روی  ديگر،  سوی  از 
چنان كه  می       كند؛  بيان  روح  و  جان  همچون  كلماتی  با  را  جنبه  اين  موالنا  دارد.  الست  ديار  از 
در حكايتی در وصف ناقه  حضرت صالح (ع)، روح انسانی را به صالح و تن را به ناقه  او تشبيه 

می       كند كه در حركت به سوی دوست اين چنني  اند:
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است ناقه  و تن  صالح  هم چون  استروح  فاقه  در  تن  و  وصل  اندر  روح 
(دفتر اول، 2515)

بنابراين موالنا معتقد است آدمی   برای آغاز مسير كمال خويش بايد به دقت درون خويش را 
مورد كنكاش قرار  دهد و اليه  های متعدد وجود خويش را كشف كند:

تاختهر كه نفس خويش را ديد و شناخت اسبه  دو  خود  استكمال  اندر 
(دفتر اول، 3212)

چنداليگی وجود آدمی  ، موجب می       شود تا آدمی  ، عالوه بر برخورداری از مربيان بيرونی، 
در درون خويش نيز مربيانی داشته باشد. اين ديدگاه در كنار تأكيد بر اختيار آدمی  ، موجب می       شود 

تا فرد در جريان تربيت خويش، نقشی كليدی ايفا كند.

۴ــ۱ــ مفروضات ارزش شناختی
امر تربيت عالوه بر انسان، معرفت و جهان، با حيطه  ارزش ها نيز تعامالت زيادی دارد و 
به همني دليل، برای روشن كردن موضع تربيتی موالنا بايد ديدگاه ارزش  شناختی او را نيز مورد 
همه   نظر  اولی  كه  موالنا  مورد  نظر  اساسی  مؤلفه   دو  ارزش  شناسی،  حوزه   در  داد.  قرار  بررسی 

انديشمندان اسالمی   و دومی   به نحوی با تأكيد موالناست، به صورتی ويژه درآمده  است:
۱ــ۴ــ١ــ مبدأ و مقصد همه ارزش ها: خداوند

متناظر با هرم جهان  شناختی  اش ترسيم می       كند؛ در  موالنا هرم ارزش  شناختی خويش را 
دو  ارزش ها،  حيطه    است.  خداوند  نيز  ارزش  مبدأ  خداست،  وجود  و  هستی  مبدأ  چون  نتيجه 
گونه ارزش های توصيفی مانند زيبايی  ها و خيرها و نيز ارزش های هنجاری را شامل می       شود و 
خداوند مبدأ هر دوی اين حيطه  هاست. در نگاه موالنا از آن جا كه خداوند مبدأ همه  ارزش ها به 
شمار می       رود، منشأ همه  خوبی ها، ارزش ها و زيبابی  ها هم اوست و اوست كه جريان لطف و 

خوبی را در سراسر عالم ايجاد كرده است:
كسی از  ببينی  لطفی  بسیهركجا  ره يابی  لطف  اصل  سوی 
طرفاين همه خوش  ها ز دريايی است ژرف دار  كل  بر  و  بگذار  را  جزء 

(دفتر سوم، 987و 988)
و  او  رضای  كسب  غايی  ارزش  و  هست  نيز  هستی  عالم  مقصد  خداوند  ديگر،  سوی  از 
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تقرب اوست. بنابراين، در عني حال كه مبدأ همه  ارزش های توصيفی خداوند است، مبدأ همه  
خداوند ــ آن  زيبايی  ها ــ  مطلق  به  رسيدن  شرط  موالنا  اعتقاد  به  اوست.  نيز  هنجارها  و  جتويزها 

است كه آدمی   خويش را زيبا كند و از درون زيبا شود:
رسی زيبا  آن  به  زيبا  شوی  كسیچون  بی  از  را  روح  رهاند  كو 

(دفتر ششم،3103)
مقصد بودن خداوند در نظام ارزشی به معنای جهت  دار بودن اين نظام و حركت به سوی 
كه  دارند  نيز  واقعی  ارزش  جتويزی  ارزش های  از  دسته  آن  بنابراين  اوست.  رضای  و  خداوند 

می    خواهند رضای الهی را به  دست آورند.
۲ــ۴ــ۱ــ مالک ارجمندی عمل انسانی: انگيزه و نيت پشتيبان آن

موالنا برای ارزشيابی افعال انسانی، معياری را بيان می       كند كه از حيطه  ظاهر فراتر می       رود 
و هم چون ديگر ديدگاه  های او، رو به سوی باطن اعمال دارد. نكته  قابل توجه در اين بخش آن 
است كه او از مي  ان نتايج عمل و انگيزه اجنام دادن آن، به انگيزه  ها وزن بيشتری می       دهد و بيشتر بر 
آن ها تأكيد می       كند. به ديگر سخن، به اعتقاد موالنا، معيار ارزشمندی عمل، ارزشمندی نيت و 

تفكری است كه آن را پشتيبانی می       كند. 
گلشنی گل،  انديشه ات  بود  گلخنیگر  هيمه  تو  خاری  بود  ور 

(دفتر دوم، 278)
در اين نگاه، باطن عمل اصالت دارد و ظاهر آن پوست های  بر باطن است كه می       ريزد و 

به شمار منی       آيد. موالنا در داستان موسی و شبان از زبان حضرت حق می       گويد:
را قال  و  ننگرمي  را  برون  راما  حال  و  بنگرمي  را  درون  ما 

(دفتر دوم، 1759)
روز  و  نهانند  طبله  هايی  در  كه  هستند  جان هايی  هم چون  دنيا  در  آدمي  ان  موالنا،  نظر  در 

قيامت، اين طبله  ها شكسته شده، نهان افراد آشكار می       شود:
ريختند جان ها  و  بشكست  آمي  ختندطبله  ها  همدگر  در  بد  و  نيك 
ورق با  را  انبيا  فرستاد  طبقحق  در  را  دانه  ها  اين  گزيد  تا 

(دفتر دوم، 283 و 284)
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۲ــ نظرات تربيتی موالنا

از  ديگری  بيانات  و  شده،  استنتاج  فلسفی  مفروضات  اساس  بر  می    كوشيم  بخش  اين  در 
و  اهداف  بخش  سه  در  مهم  اين  كنيم.  تبيني  و  ترسيم  را  آن  مؤلفه  های  و  او  تربيتی  نظام  موالنا، 
غايت، مبانی و اصول كلی ناظر بر كل جريان تربيت و مبانی و اصول روشی مورد بررسی قرار 

می     گيرد.
۱ــ۱ــ۲ــ غايت تربيت: حرکت به سوی اهللا و توسعه وجود آدمی   

  غايت تربيت و نهايت زندگی از نظر موالنا حركت به سوی اوست (با توجه به مبانی پيش 
بيان  نيز  پيش  بخش های  در  كه  همان  گونه   .( 1ــ4ــ1  و  1ــ3ــ1، 3ــ3ــ1  مبنای  جمله  از  گفته 
شد، كالم موالنا را می    توان در تذكر نسبت به مبدأ ــ انا هللا ــ و آهنگ اصل خويش كردن ــ انا اليه 

راجعون    ــ خالصه كرد:
آمدمي اول  ز  زنده  جهان  شدميكز  باال  سوی  پستی  از  باز 
سكون در  حترك  در  اجزا  راجعونجمله  اليه  كانا  ناطقان 

(دفتر سوم، 463و464)
در نگاه موالنا، وجود آدمی   می       تواند عالم كبيری باشد كه جامع جمي  ع مراتب هستی ــ از 
عرفانی كه موالنا نيز بر  بنابراين نگاه  ماديات ــ است (همايی، 1354،ص 189).  مجردات و 
آن پای می       فشرد، هر جزئی از عالم هستی، مظهر اسمی   مخصوص از اسماء و صفات خداوندی 
بنابراين  و  می       آيد.1   شمار  به  الهی  اسماء  و  صفات  همه  مظهر  انسان  تنها  مي  ان،  اين  در  و  است 

وجود او، مظهريت تامه است و همه مراتب هستی را دارد؛ موالنا می       گويد:
اوحدی آن  تو  كه  باشی  كی  تو  خودیاين  سرمست  و  زيبا  و  خوش  كه 
صدر خويشی، فرش خويشی، بام خويشمرغ خويشی، صيد خويشی، دام خويش
است خود  با  قائم  كه  باشد  آن  استجوهر  شده  او  فرع  كه  باشد  عرض  آن 
نشني او  در  زاده ای،  آدم  تو  ببنيگر  خود  در  را  ذرات  جمله 
نيست بحر  كاندر  اندرخم،  نيستچيست  شهر  كاندر  اندرخانه  چيست 

١ــ بر اساس اين آيه از قرآن كه می       فرمايد: و علم آدم اسماء كل هاــ بقره، آيه 
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اين جهان حجره است و دل شهر عجاباين جهان خم است و دل چون جوی آب
(دفتر چهارم، 806ــ811)

ديدگاه  با  موافق  و  حكما  نظر  خالف  بر  كه  می       ورزد  تأكيد  ديدگاه  اين  بر  موالنا  هم چنني 
عارفان، آدمی   عالم اصغر نيست، بلكه عالم اكبری است كه اصل هستی اوست و مابقی به  خاطر 

او موجود شد ه اند. او در دفتر چهارم چنني می       گويد:
تويی اصغر  عالم  صورت،  به  تويیپس  اكبر  عالم  معنی،  به  پس 
است مي  وه  اصل  شاخ  آن  هستظاهراً  شاخ  شد،  ثمر  بهر  باطنًا 

(دفتر چهارم، 521 و 522)
البته تنها در وجود انسان كامل است كه مظهريت تامه  الهی به متامه رخ می       دهد:

است برتر  آسمان ها  كز  دلی  استآن  پيغمبر  يا  ابدال  دل  آن 
شود مبدل  او  آنكه  ابدال  شودكيست  خل  يزدان  تبديل  از  خمرش 

(دفتر سوم، 2248 و 49)
درون  به  را  تربيت  جريان  نحوی  به  آدمی  ،  وجود  بودن  كبير  عالم  كه  داشت  توجه  بايد 

معطوف می       كند و به اهمي  ت درون آدمی   در برابر برون او می افزايد.
۲ــ۱ــ۲ــ اهداف واسطی

هم چنني می       توان اهدافی را در راه رسيدن به اين غايت مطلوب، در نظر گرفت كه همگی 
قبل  بخش های  در  مذكور  ابيات  در  می       توان  را  اهداف  اين  دارند.  واال  غايت  آن  سوی  به  رو 
از  وجود  منودن  پاك  آن،  معنای  دريافت  و  هستی1  باطن  به  يافنت  راه  قبيل  از  اهدافی  يافت؛  نيز 
ناپاكی ها2، توجه به درون3 و روح و روان4. هم چنني اهدافی هم چون دوری از نسيان و غفلت، 
ابيات  در  مطرح  كه  است  اهدافی  اجمله  از  نيكی  ها  و  ارزش ها  به  پيوسنت  و  ناپاكی ها  از  تخليه 

مثنوی مطرح می       شود (علم الهدی، 1386). 

(دفتر چهارم، 2174)   دل ببينيم و به ظاهر ننگرمي   1ــ  ما كه باطن بني جمله كشورمي 
2ــ چشم دل از مو و علت پاك دار    وانگهان ديدار قصرش چشم دار         (دفتر چهارم، 1394).

3ــ ما برون را ننگرمي و قال را      ما درون را بنگرمي و حال را ( دفتر دوم، 1759).           
4ــ لب فروبند از طعام و از شراب    سوی خان آسمانی كن شتاب  (دفتر پبجم، 1730).
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يكی از مهم  ترين اهدافی كه زمي  نه  ساز تعالی آدمی   خواهد شد، دستيابی به اكسير «عشق» 
حركت  بنيادين  اهرم  می       شود،  متولد  پوينده،  طلب  و  متعال  فيض  امتزاج  از  كه  عشق  است. 

فرارونده آدمی   به شمار می       آيد (همان).
از  است.  عشق  بودن  تعاملی  می       دهد،  قرار  تأكيد  مورد  را  آن  موالنا  كه  مهمی    نكته   
روی  همه  برای  نيز  الهی  جذبه  و  است  عاشق  طلب  و  معشوق  جذبه   حاصل  عشق  موالنا،  نظر 
فرد  كه  داد  خواهد  روی  زمانی  و  راهروست  طلب  و  همت  نيازمند  آن،  دريافت  اما  منی       دهد،؛ 

بدون چشم داشت به آن جذبه، بكوشد:
مباشاصل خود جذبست، ليك ای خواجه تاش جذبه  آن  موقوف  كاركن، 

(دفتر ششم، 1480)

۲ــ۲ ــ اصول ناظر بر غايات و کل جريان تربيت: اصول کالن
در اين قسمت ابتدا با مبنا قرار دادن مفروضات فلسفی موالنا و با در نظر گرفنت غايت كلی 
ـ اصولی استنباط می       شوند. اين اصول، ما را در حتقق غايت و اهداف  ـ       حركت به سوی مبدأ و فيضـ  ـ

واسطی راهنمايی خواهد كرد (باقری، 1380) و می       توان از آن ها با عنوان اصول كالن ياد كرد. 
اصل ۱ــ مسئوليت آدمی   در جريان تربيت خويش

چنداليگی  انسان  شناختی  مبنای  اختيار،  انسان  شناختی  مبنای  از  می       تواند  كه  اصل  اين 
وجود آدمی   و نيز مبنای ارزش شناختی انگيزه استنباط برآمده باشد، بر اختيار  و مسئوليت انسان 
بايد در  مبانی اساسی است كه  مختار است و اين امر از جمله   آدمی    موالنا،  نظر  تأكيد دارد. از 

جريان تربيت مورد توجه قرار گيرد. اصالت دادن به اختيار، مسئوليت را پر   رنگ می       كند.
بايد به  نيز در  نهايت  مربی  تربيت  خويشنت است و  تربيت، اصالح  جريان  متركز در  نقطه    
خودسازی متربی منتهی شود، در غير اين صورت منی       توان آن را تربيت نامي  د. موالنا در سراسر 
مثنوی با در نظر داشنت قوه  اختيار آدمی   می       كوشد با ارائه  بينش به انسانی مختار، تنها او را آگاهی 
بخشد و متذكر شود. در جريان تربيت، خوِد انسان در نهايت، مسئول است و بايد وجود خويش 
را  حقايقی  فقط  بيرونی،  مربی  و  كند  تالش  خداوندـ  ـ  او  به  رسيدن  جهت  در  و  بخشد  ارتقا  را 
متذكر می       شود كه ممكن است آدمی   از آن ها غفلت كرده باشد. به همني دليل، موالنا از قول و در 
مطابقت با قرآن، وظيفه  پيامبران را تنها ابالغ پيام الهی برمی       شمارد و معتقد است، انتخاب راه 
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درست تنها با انتخاب و اختيار افراد محقق می       شود1. اگر همه  تالش های ديگر به اين خواست 
و طلب نينجامند و آدمی   را به اين اغنا و طلب درونی نرسانند، ناموفق بوده  اند و در مي  انه  راه از 
جان  در  تشنگی  و  طلب  اين  كه  هنگامی    است  معتقد  موالنا  ماند.  بازخواهند  مسير  بقيه   پيمودن 
او  درون  از  حكمت  سرچشمه  های  شد،  آغاز  آدمی    درون  از  تربيت،  جريان  و  كرد  خانه  آدمی   

خواهد جوشيد:
به  دست آور  تشنگی  جو،  كم  پستآب  و  باال  از  آبت  بجوشد  تا 

(دفتر سوم، 3212)
       هم چنني در داستان نحوی و كشتيبان، انسانی كه تسليم امر الهی شده است به مرده  ای تشبيه 

می       شود كه روی سطح دريا آمده، جنات می       يابد:
نهد سر  بر  را  مرده  دريا  رهد؟آب  كی  دريا  ز  زنده  بود  ور 

(دفتر اول، 2904)
اصل ٢ــ تنظيم جريان تربيت متناسب با توانايی و وسع افراد

وجود  تشكيك  و  وحدت  جهان  شناختِی  نگاه  از  برآمده  را  آن  می       توان  كه  نگاه  نوع  اين 
گوناگونی وسع وجودی آدمي  ان و شدت و ضعف های آنان تأكيد می       ورزد. از نگاه  دانست، بر 
و  محيط  به  را  افراد  عقِل  اختالف  معتزله،  برخالف  موالنا  متفاوتند.  يكديگر  با  آدمي  ان  موالنا، 
تعليم و تربيت مربوط منی       داند و معتقد است اين تفاوت، تفاوتی وجودی به شمار می       آيد كه از 

ابتدا وجود داشته است:
دان نيك  را  عقل ها  تفاوت  آسماناين  تا  زمني  از  مراتب  در 

(دفتر پنجم، 459)
گرفته  به كار  تربيت  جريان  در  كه  روش هايی  نوع  نيز  و  تربيت  و  آموزش  نوع  و  تكاليف 
می       شود، بايد با توانايی  های فردی افراد و وسع آن ها متناسب باشد. نگاه كارخانه  ای به تعليم و 
تربيت كه در قرن های 18 و 19 و در آموزش و پرورش مدرن رواج يافته است می       تواند در تقابل 
سجاديه،  نيكنام،  شناخت (مهرمحمدی،  راه های  چندگانگی  به  توجه  گيرد.  قرار  اصل  اين  با 
1387)، چندگانگی هوش و نيز چندگانگی توانايی های حسی (آيزنر،1982) از جمله عواملی 
است كه می       تواند جريان تربيت را از حالت كارخانه  ای به  در آورد و آن را از ايجاد تغييرات رفتاری 

1ــ داستان ناامي  دی پيامبران در دفتر چهارم. 
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به سمت قابليت ايجاد تغييرات عمي  ق وجودشناختی سوق دهد.

اصل ۳. معطوف بودن جريان تربيت به درون و باطن آدمی  
براساس اين اصل، كه از مبنای انسان  شناختی اصالت نفس به دست آمده است، حقيقت 
به  شمار  آن  برای  پوسته ای  يا  و  روح  برای  مركبی  هم چون  او  تن  و  اوست  روح  در  آدمی    وجود 
تأثير  به  او  كه  چنان   آن؛  مقابل  در  نه  است  ظاهر  عمق  همان  باطن  موالنا،  نگاه  در  البته  می       آيد. 
ظاهر بر باطن نيز اذعان دارد، اما هنگام اولويت بخشی در جريان تربيت، باطن را درجه  نخست 

قرار می       دهد اين نگاه موالنا در جای جای مثنوی به چشم می       خورد؛ از جمله:   
را روح  آمد  خرگاه  بدن  رااين  نوح  مر  كشتی  ای  مثال  يا 

(دفتر دوم، 455)
بنابراين، از نظر موالنا حتول باطن رتبه  باالتری نسبت به تغيير ظاهر دارد و هدف تربيت 
نيز بايد اولی باشد نه دومی  . به كارگيری اين اصل در تربيت موجب می       شود مربی ــ يا خود فرد 
در جريان اصالح خويش  ــ به تغييرات ظاهری دل خوش ندارد و راهكارهايی را برای دست يابی 
به باطن متربی بيابد و به تغيير بينش ها و نگرش ها توجه كند. اين نوع نگاه را می       توان در تقابل 
مبنای  ارزش  شناسی  بخش  در  می       تواند  نيت ها  به  موالنا  توجه  دانست.  اسكينری  رفتارگرايی  با 

ديگری برای اين اصل به شمار آيد.
هم چنني براساس همني مبنای اصالت روح در اصل قبل بيان شد، بايد مالحظات ديگری 
نيز در تربيت صورت گيرد. براساس اين اصل، تربيت جسمی   به خودی خود اصالت و اهمي  ت 
ندارد و تربيت روح و روان، در مركز توجه قرار می       گيرد. به نظر می رسد، نگاه بدبينانه  موالنا 
به تن آدمی   و متايل ناپيدای او به سوی رياضت های صوفيانه و نيز متركز بر تربيت بزرگساالن، به 

اتخاذ اين موضع منجر شده باشد. 
گران جسم  اين  گردد  كشته  دانچون كه  اسرار  هستی  گردد  زنده 

(دفتر دوم، 1442)

اصل ۴. متحول بودن جريان تربيت در مسير دستيابی به غايتی يگانه
هستی  مدام  حتول  به  دارد  اويی»  نگاهی «از  از  اين كه  عني  در  موالنا  جهان  شناسی  ديدگاه 
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نگاه  از  می       داند.  و  خيز  پر  افت   و  تاب  و     تب   پر  فرايندی  را  تربيت  جريان  و  است،  معتقد  نيز 
موالنا، جريان تربيت به دليل حتول پيوسته  هستی، منی       تواند از تغيير بر كنار باشد و بايد به گونه  ای 
موقعيتی، مديريت و اجرا شود. اما در عني حال بايد توجه داشت كه غايت نهايی در اين افت و 
خيزها گم نشود و سراب های نزديك جای آن را نگيرد. بنابراين، جريان تربيت از نگاه او، در 
عني تغيير و حتول، رو به سوی غايتی يگانه دارد و اين غايت بايد در همه  اجزای آن جاری شود.

منظر تخصصی اين ديدگاه به تربيت و برنامه  درسی كه برخی انديشمندان در سال های اخير 
و در تربيت امروزين مورد بسط و تفصيل قرار داده  اند، به  جريان نومفهوم  گرايی موسوم است. 
ساختارهای  و  مفاهيم  و  ريزند  فرو  را  گذشته  ايستای  ساختارهای  دارند  نظر  در  نومفهوم  گرايان 

جديدی ارائه كنند كه پويا و مناسب با زندگی افراد باشد (آيزنر، 1990).

اصل ۵. چندگانگی راه های شناخت
هستی، حالتی منادين دارد و همه اجزای آن بايد در نهايت به توحيد الهی منجر شوند (مبنای 
اليه اليه بودن عالم)، بنابراين مربی بايد بكوشد تا از راه های گوناگون به هستی نزديك شود و در 
سطوح متمايز آن را بررسی كند تا بتواند در بطن همه  اين سطوح به انديشه  توحيدی دست يابد. 

موالنا معتقد به هستی اليه اليه و منادين است و وجود آدمی   را نيز پيچيده می       داند:
رفيق خوش  ای  نيستی  تو  يكی  عمي  قتو  دريای  و  گردونی  بلكه 

(دفتر سوم، 1302)
متفاوت  رازگشايی  نيازمند  و  گوناگون  مراحل  در  منادها  از  يك  هر  او،  نگاه  از  هم چنني 

هستند؛ مراحلی كه در تفكر منطقی خالصه منی       شوند:
مرحله صد  خرد  سوی  زان  قافلههست  زان  مدان  واقف  را  عقل 

(دفتر پنجم، 1306)
معتقد  و  می       گيرد  قرار   (Science) علم  گرا انحصاری  نگاه  مقابل  در  نگاهی  چنني  امروزه 
است تنها اليه  ای از اليه  های عالم با نور علم ــ جتربی ــ  باال می        رود و تنها يك سطح از منادهای 
آن آشكار می       شود. جان اشتاينر نيز معتقد است در امر تربيت استفاده از راه های شناخِت ديگری 
هم چون هنر، رياضی، عرفان و شهود و ديگر راه ها می       تواند به شناخت های ديگری منجر شود 

و در مجموع، شناخت جامع  تری را به فرد ارائه كند (جان اشتاينر، 1995).
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۳ــ۲ــ اصول مي  انی ناظر بر روند و روش های تربيت
روش ها  به  كارگيری  در  را  مربی  می       توانند  می       نامند،  خُرد  اصول  را  آن ها  كه  اصول  اين 

هدايت كنند و او را به  گونه  ای جزئی  تر در عرصه  تربيت راهنما باشند.
هر يك از اين اصول، از چند مبنا برگرفته شده اند كه در درون هر اصل بيان شده است، 
اما چون مبتنی بر مبنای جديدی ــ غير از مبانی مطرح در بخش های پيشني ــ نيستند، به  صورت 

مستقل ذكر نشده  اند.
 اصل اول ناظر به بعد اخالقی و معرفتی تربيت است، اصل دوم به ُبعد اخالقی و اصل آخر 

به بعد معرفتی می       پردازند.
اصل ۱ــ خود ارزيابی مداوم

اين اصل از مبنای هستی  شناختی اتصال دائم به مبدأــ مقصد و مبنای انسان  شناختی غفلت 
و نسيان به دست می       آيد و به پويايی جريان تربيت اشاره دارد؛ اين اصل بر اين مهم تأكيد می       ورزد 
كه فرد در طول مسير بايد همواره خويش و اندوخته  هايش را ارزيابی كند و هيچ  گاه مطمئن نباشد 

كه سالمت او تضمني شده است.
 موالنا در بررسی مسئله  نعمت و شكر معتقد است، هر نعمتی همراه نوعی غفلت همراه 
دارد و شكرِ نعمت می       تواند در عني حال كه نعمت های بعدی را به سوی آدمی   گسيل دارد، او را 

از آن غفلت به  در آورد و بيدار كند:
انتباه شكر  و  غفلت  آرد  شاهنعمت  شكر  دام  به  كن  نعمت  صيد 

(دفتر سوم،2897)
هم چنني او در داستان ناقه و مجنون، وقتی از تعارض خواسته  های مجنون ــ ليلی ــ و ناقه 
حلظه  ای  می       دارد  بيان  و  می       ورزد  تأكيد  دائم  مراقبت  و  ارزيابی  بر  می       گويد،  سخن  ــ  فرزندش  ــ 

غفلتِ مجنون، موجب می       شود ناقه به سوی فرزند خويش رود و مجنون از معشوق باز ماند:
بدی غافل  زخود  مجنون  ار  دم  شدیيك  واپس تر  و  گرديدی  ناقه 

(دفتر چهارم، 1535)
تأكيد بر وجود آدمی   در جريان تربيت او و تأكيد بر مسئوليت او در اين روند، در عني اذعان 
به چند اليگی وجود او و نسيان و غفلت ذاتی  اش، موجب می       شود تا اين جريان، به ارزيابی و 
تصحيح مداوم نيازمند باشد. از اين رو، آدمی   بايد همواره خويش را در موضع اتهام قرار دهد 
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و مسحور اليه  های فريبنده   نفس خويش نشود و نگاهی واقع گرايانه به خويش و حركت خويش 
داشته باشد.  

اصل ۲ــ اعتماد متربی به مربی
عقل  ساخنت  محصور  به  انتقاد  و  جزئی  عقل  حتقير  معرفت  شناختی  مبنای  از  كه  اصل  اين 
در استدالل های منطقی و نيز مبنای جهان  شناختی منادين بودن عالم استنباط می       شود، گويای آن 
است كه به دليل اصالت نداشنت استدالل و امكان گمراهی توسط آن و نيز به دليل منادين بودن و 
رمز آلود بودن هستی و وجود باطن هايی كه متربی از آن ها آگاه نيست، الجرم بايد در طول جريان 

تربيت در موقعيت هايی خاص، به مربی خويش اقتدا و تكيه كند. 
آدمی    مسئوليت  با  ظاهر  در  می       تواند  است،  شده  مطرح  گوناگون  ابيات  در  كه  اصل  اين 
مذكور  اصل  در  گفت،  می       توان  مضاعف  دقتی  با  اما  باشد.  داشته  تضاد  در  خويش  تربيت  در 
داشته  های  كفايت  نه  و  می       شود  تأكيد  انسان  مسئوليت  بر  ــ  خويش  تربيت  در  آدمی    مسئوليت  ــ 
تربيت،  امر  در  فرد  مسئوليت های  از  يكی  سخن،  ديگر  به  طريق؛  پيمودن  برای  او  شخصی  
انتخاب مربی است، اما پس از انتخاب، بايد تا حد زيادی به او اعتماد كند، زيرا چنداليگی و 

نسيان وجودش مانع می       شود تا همه  واقعيت ها را به گونه  ای بدون اعوجاج بنگرد.
 توجه به اين نكته ضرورت دارد كه موالنا اين اصل را در مورد مربيان وحيانی ــ  پيامبران  
ــ مطرح می       كند و البته آن رابه اوليای الهی نيز گسترش می       دهد. در مورد انبيا می       توان به تشبيه 
آن،  در  كه  كرد  اشاره  مارخورده  خفته  و  خواه  نيك  سوار  برخورد  داستان  به  انبيا  هدايت  داستان 
خفته در ابتدا از شالق های سوار در رجن و فغان بود، اما پس از قی كردن و ديدن مار عظيمی   كه 

در شكم داشت، زبان به تشكر گشود1.
  موالنا بسياری از سختی هايی كه دين و پيامبران به افراد حتمي  ل می       كنند را از همني سنخ بر 
می       شمارد و معتقد است، لب به شكايت گشودن، خطاست؛ بايد اعتماد داشت و صبر بر معيت 

ــ معيت با خضر(ع) ــ پيشه كرد. 
البته هنوز اين چالش در برابر اين اصل قرار دارد كه آيا به هر مربی می       توان اعتماد كرد و اگر 
نه، چه ويژگی هايی، مربی را قابل اعتماد می       كند. به  عالوه اين روند چگونه با مسئوليت متربی 

در ارزيابی مدام او، همساز می       شود؟

1ــ دفتر دوم
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اصل ۳ــ تزکيه، مقدمه و شرط معرفت
منطقی  استدالل های  در  عقل  كردن  محصور  به  انتقاد  معرفت  شناختی  مبنای  از  اصل  اين 
برآمده است و بر اين نكته تأكيد می       ورزد كه معرفتِ حقيقی وارد دل بيمار و آلوده منی       شود و شرط 
ورود معرفت در دل، پاكی و تزكيه  آن است. موالنا در ابيات زيادی به اين مسئله اشاره می       كند؛ 

برای مثال درباره  دوستی با انسان خبيث می       گويد:
می       تند علت  گرد  نفسش  می       كندزانكه  فاسد  زود  را  معرفت 

(دفترسوم، 2691)
موالنا هم چنني معتقد است، تزكيه  نفس و رياضت دادن به تن، آدمی را   آماده می       كند تا 
اسرار جهان را دريافت كند1. بنابراين تزكيه از نظر او نه تنها بر تعليم مقدم است، بلكه شرط آن 
به  شمار می       آيد. به بيان ديگر، معرفتی كه بدون تزكيه به دام فرد می       افتد، معرفت حقيقی و جنات 
بخش نيست و وبالی بر گردن او خواهد شد؛ معرفت كاذبی كه منی       تواند فرد را متحول سازد و 

مسير سعادت او را هموار كند.
نكته  قابل توجه در اين اصل، تعريفی است كه موالنا از معرفت ارائه می       دهد. او معرفت 
را ورای معرفت های ابزاری و معطوف به زندگی مادی قرار می       دهد و در نظام تربيتی او، تزكيه، 
مقدمه و شرط چنني معرفت هايی است. بنابراين، منی       توان در آموزش های امروزين اين اصل را 

بدون در نظر گرفنت اين قيد، به  كار گرفت.

۴ــ۲ــ اصول خرد ناظر بر روش های تربيتی 
اصول خرد يا روش های تربيتی كه موالنا در مثنوی بر آن ها اصرار می       ورزد و خود در جای 

جای آن، به  كار می       گيرد عبارتند از:
۱ــ۴ــ۳ــ روش تحمي  ل به نفس

اين روش برای حتقق اصل 3 مي  انی (تزكيه) به  كار گرفته می       شود و بر  مبنای اصالت نفس 
ــ  اماره  نفس  بر  حقيقت  در  و  ــ  بدن  به  سختی ها  حتمي  ل  با  است؛  استوار  نفس  اليه  بودن  چند  و 
باز  طغيان  از  را  او  و  می       دارد  نگاه  فراق  برف  در  را  اماره   نفس  سختی  ها،  به  آن  دادن  عادت  و 

می       دارد.
1ــ غفلت از تن بود چون تن روح شد       بيند او اسرار را بی هيچ بد (دفتر سوم، 3566)
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۲ــ۴ــ۳ــ روش ارائه بينش نسبت به خويش و موقعيت خويش
مبانی  بر  و  می       شود  گرفته  كار  به   (خودارزيابی)  مي  انی   1 اصل  حتقق  برای  روش  اين 
انسان شناختی چند اليه بودن وجود آدمی   و  وحدت مبدأ و مقصد تكيه دارد؛ اين اصل بر حتول 
اجنام  آدمی    وجود  و  موقعيت  درباره  دادن  بينش  طريق  از  بيشتر  را  كار  اين   و  می       كند  تأكيد  باطن 
برای  شرايط  و  رود  كنار  آدمی    جان  و  دل  از  نسيان  غبار  تا  می       شود  موجب  روش  اين  می       دهد. 

خودارزيابی واقع گرايانه او فراهم باشد.
۳ــ۴ــ۳ــ روش عاشقی

اين روش از مبنای معرفت  شناختی حتقير عقل جزئی و نيز مبنای انسان  شناختی وحدت مبدأ 
و مقصد برآمده، برای حتقق هدف های تربيتی تدوين شده است؛ اين روش در زندگی خصوصی 
عشق  می       دهد.  تشكيل  را  شمس  ديوان  در  موالنا  كالم  لُب  و  است  بوده  نتيجه  بخش  نيز  موالنا 
با جذبه  روحانی كه درون آدمی   ايجاد می       كند می       تواند متام وجود او را متحول كند و او را برای 

حركت در مسير كمال مهيا سازد (سروش، 1379).
هم چنني از آن جا كه به اعتقاد موالنا، مهم  ترين مانع دست يابی به هدف غايی، خودخواهی 
آدمی   است، روش عاشقی می       تواند با آتش زدن به خودخواهی آدمی   و ذوب آن در خويش، اين 
مانع اساسی را از پيش پای او بردارد و وصال به هدف را تسهيل كند.                                                  

۳ــ نقد و نظر

سه مؤلفه  اساسی تفكر فلسفی ــ تربيتی موالنا در اين بخش مورد توجه قرار می       گيرد. در 
ديدگاه  های  اساسی  ضعف  نقطه   عنوان  به  مؤلفه  يك  و  قوت  نقطه   عنوان  به  مؤلفه  دو  مي  ان،  اين 
او مطرح می       شود. با توجه به مبانی فلسفی انديشه  های موالنا و نتايج تربيتی آن، می       توان گفت 

مفهوم انسان و عامليت وی در آرای اين انديشمند نقشی كانونی ايفا می       كند.
موالنا با تأكيد بر اختيار و انتخاب انسانی و نيز سست نشان دادن سنت های رايج اجتماعی، 
به انسان مخاطب خويش آزادی عمل می       بخشد؛ عامليتی كه در آن فرد خويشنت را بر سرنوشت 

خويش مؤثر می       بيند و به همني دليل برای ساخنت آن احساس مسئوليت می       كند.
آدمی    طرح  اين  در  است.  تربيت  به  خودفرمانانه  نگاهی  آدمی  ،  به  عامليت  اعطای  نتيجه 
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خودسازی  به  بايد  تربيت  نيز  نهايت  در  و  بپردازد  خويش  تربيت  فرايند  مديريت  و  تنظيم  به  بايد 
نگاه های  خودفرمانی،  دادن  قرار  هدف  و  تربيت  به  نگاهی  چنني  شود.  منجر  او  آفرينی  خود  يا 
پيچيدگی های  به  نداشنت  كافی  توجه  دانست  بايد  البته  كرد.  خواهد  محو  را  جامعه  پذيرانه 
سازوكارهای اجتماعی و مي  زان تأثير آن ها در شكل  گيری هويت آدمی   از معضالت عامليتی است 

كه موالنا بايد در طراحی  های تربيتی بدان توجه شود.
نكته  قابل توجه ديگر در آرای موالنا آن است كه ديدگاه تربيتی او، نظام جامع تربيتی ايجاد 
منی       كند، بلكه نظام تربيتی افراد بالغ را سامان می       دهد. بسياری از اصول تربيتی موالنا را منی       توان 

برای تربيت كودكان به  كار برد و او برای تربيت در مراحل اوليه  زندگی، سخن چندانی ندارد.
مؤلفه  ديگر در آثار موالنا، نگاه چند سطحی او به آدمی   است. در اين نوع نگاه، تطورات 
تطورات  متناسب با اين  تربيت  برخورد با او در عرصه   آدمی   در نظر گرفته می       شود و نوع  وجود 

تنظيم شود.
هنگامی   كه مديريت درون آدمی   در دست نفس اوست، موالنا آدمی   را به مبارزه با خويش 
فرا می    خواند، اما وقتی روح او در اهتزاز است، آدمی   را به همنوايی با آن دعوت می       كند. به ديگر 
موالنا، عكس  العمل آدمی   نسبت به متايالت و خواسته  ها، عكس  العملی  سخن، براساس نظر 
يگانه نيست، بلكه طراحی اين عكس  العمل به شناخت منشأ متايالت و حاالت او منوط است. 
شناختی كه توسط مربی و حتی خود فرد قابل حصول خواهد بود. اين نوع نگاه موجب می       شود 
بيشتری داشته باشد و بتواند با موقعيت شناسی دقيق به  تا مربی در جريان تربيت، قدرت مانور 

بهترين اقدام دست بزند.
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