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 چکیده:

 

موالنا، پیش از هر جایگاهی، در مقام یک مربی بشری قرار دارد. او با زندگی و آثار خود کوشیده تا 

 و هدف نهایی این تربیت چیست و چگونه است؟ مخاطبانش را به رشد و تعالی برساند. اما راه و روش

شود. سپس مقصد و برای یافتن پاسخ این پرسش ابتدا دیدگاه او به عالم، آدم و خالق هستی تبیین می

های نظری او گاه آموزهگردند. آنخواند، معرفی میمقصودهایی که مولوی مخاطب خود را بدان سو می

هایی که جنبة عملی شود و در آخر آموزهخاطب است( تحلیل می)که در پی دگرگونی بینش و اندیشة م

 گردند.و رفتاری دارد، ذکر می

های مستقیم موالنا و بدون انطباق با نطریات تربیتی نامهها از مجموعة تمامی آثار و زندگیاین داده

است و نشان داده  اند و پیوند سخنان گوناگون و بعضاً متضاد وی با هم تحلیل شدهنوین، استخراج شده

توان از خالل کلمات این مربی بشری، نظریة تربیتی منسجمی به دست داد، اما شده که هرچند نمی

تواند آورد که مانند یک دانشنامه میهای مولوی نظامی گسترده از نگرش به عالم و آدم پدید میآموزه

قرار گیرد و در عین حال این  راهنمای عمل و حرکت آدمیان به سوی نوعی زیست مبتنی بر معنویت

مند به اجزای هستی ای دارند که برآمده از نگرشی دقیق و نظامها با هم پیوندی ساختاری و ریشهآموزه

 است.
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 :کلیات تحقیق

 
 ـ طرح مسأله: 1

اگر موالنا در مقام مربی کسی قرار گیرد، او را چگونه »ین است: چننامه پرسش اصلی این پایان

 کندمولوی در آثار خود تالش میاین پرسش اصلی بر این پایه بنا شده است که  «تربیت خواهد کرد؟

هایی عملی را به مخاطبان خود منتقل کند و و در نهایت شیوه ، تجربیاصولی نظری، اعتقادی، معرفتی

هرچند عرفان و به ویژه تصوف اسالمی در کار تربیت مخاطبان است. پیداست که قصد او از این 

گیرد و شاگرد در تبعیتی محض بر پایة رابطة شخصی و شفاهی میان مرید و مراد شکل میدرجة اول 

 )افالکی، «شیخ مثنوی است» پوید؛ اما موالنا تصریح دارد کهمی استاد راه به سوی اهداف روحانیاز 

 )سپهساالر،« بعد از ما مثنوی شیخی کند و مرشد طالبان گردد و سایق و سابق ایشان باشد.»و  (193

زده و متکی بر گونه سخنان نمایانندة این مهم است که او برای دورة آشوب( این979؛ افالکی،  07

میراثی باقی  های دیگر گریزان است،های ما که از هرگونه تسلیم و تبعیت در برابر انسانفردانیت

 .راه بردگذاشته تا از خالل آن بتوان دست کم به مسیر مطلوب موالنا 

نظیری ز سویی دیگر در جهان آثار موالنا و آثار پیرامونی او، با تنوع و در عین حال جامعیت کما

ولد، فریدون سپهساالر و احمد افالکی( نویسان نزدیک به عهد او )سلطانروییم. به لطف تذکرهروبه

 آگاهی و اطالعات ما از زندگی فردی وی در قیاس با دیگر بزرگان فرهنگ و هنر و اندیشة تاریخمان 

الدین محقق و شمس تبریزی( آثاری نظیر است. از هر سه استاد راه روحانی او )بهاولد، برهانکم

مانندی را از عارف بهاولد و مقاالت شمس( اخبار بیمطمئن به دست ما رسیده است که در دو مورد )م

کنند. مجالس سبعه دنیای اندیشه و کالم مولوی را پیش از آشنایی با شخصیت صاحبانشان برمال می

تر خود، فیه ما فیه، دهد؛ دنیایی که در قیاس با همتای پختهای مجمل و مبهم نشان میشمس به گونه
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ترین بیان برای دم ما فیه در واقع در جایگاه آموزش معنویات به ساده سردی و مالل آشکاری دارد. فیه

های مهمی از مراودات خانوادگی و اجتماعی این گیرد. مکتوبات، گوشهترین مخاطبان قرار میدست

تر غزلیات شمس سیر روحانی و درونی عارفی بزرگ ها مهمدارد. از همة اینشیخ معتبر را معلوم می

-دهد و مثنوی همین عارف را در جایگاه یک مربی میترین زبانی نمایش میرین و عریانترا به کامل

های خود را به مخاطبان حاضر و غایب منتقل کند. مخاطبانی که از محرمانی ها و یافتهنشاند تا آموخته

 گیرد. الدین تا دورانی زمانی / مکانی مانند ما را در برمیچون حسام

 
 
 
 

 :تربیت از دیدگاه موالنا ریفـ تع 2

با وجود آن که  در آثار موالنا باال نیست. پرورشو معادل فارسی آن  تربیتبسامد کاربرد واژة 

هدف او از تدوین دست کم سه اثرش )مجالس سبعه، فیه ما فیه و مثنوی( تعلیم و تربیت بوده است، 

تواند نشانگر آن باشد که از مطلب میین اما اشارة مستقیمی به معنای این واژه از منظر خود نکرده. ا

 منظر مؤلف، معنا و تعریف تربیت و پرورش بدیهی یا نزدیک به فهم متعارف از آن بوده است. 

کند. چنان که او این دو واژه در آثار وی نیز همین برداشت را تقویت میکاربردهای مصادیق و 

 ،(1313/001 د،)تبدیل چرم به واسطة سهیل : حوزة جمادات بهتربیت و پرورش را  استفاده از دایرة

ها و درختان به پرورش گل: نباتاتدر حوزة  ( 301/3، و م 39391/3193د، )پرورش طال و جواهرات 

و در  (197/91 د،)، پرورش گل در شکر (33199/3310د،  و 33101/3311 د،؛  3111/1 ،م)دست باغبان 

 کشاند.می، (31970/3099 د،؛ 1001/1م، )حوزة حیوانات: پرورش تخم پرندگان زیر پر و بال مادران 

از تعیبر تن به وسیلة خوراک  برای رشدربرد این کلمه اما در گسترة انسانی است. او بیشترین کا

طفل چنین هم(، 39991/3101، د)داند را پرورش آن میمثالً رشد جنین از خون گیرد. پرورش بهره می

از همین روست که فربه شدن نیز نوعی تربیت  (3119/1)م،  شود.شیرخوار با شیر مادر پرورده می

یافته، که در جایگاه پرورنده هم قرار تن در این مقام نه تنها در جایگاه پرورش (39971/3970د، )است. 

این غذایی که موجب پروردگی است، تنها قوت تن نیست، بلکه ذهن و عقل  اما (3979/1، )مگیرد. می

قوت  (11110/1911د، )یابد. و جان نیز غذای خود را دارند. چنان که عقل نیز از شیر یار پرورش می

، )مجان نیز که موجب پرورش آن است، نور است که باید با بریدن از قوت حیوانی به آن رسید. 

 (1993/113د، )شود. که گاه به جای خواب و خورش، عشق موجب پرورش فرد می این است (3919/9

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh32/
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د، )و وصال یار  (31111/3311د، )چنین شرابی آسمانی نیز هست که موجب پرورش جان هم

 شود. می (17113/1111

تواند دربرگیرندة رشد عقالنی نیز باشد، پس دالیلی نیز که اهل بحث برای اگر مصادیق پرورش می

 (1130/1، )مای الهی نیز دارد. کنند نیز پرورشی است که اتفاقاً ریشهغلبه بر خصم دست و پا می

، از مصادیق پرورش گیردهای غیر مستقیم انجام میهدایت پیامبران نیز که گاه مستقیم و گاه به روش

گسترده، محصول  باز شدن چشم و رسیدن به بینشی نو و (3931/1، )مد. شومی تلقیهمة ابعاد وجودی 

 (11317/1710د، )تربیت است. 

 کاربرد واژة تربیت در متن زیر از فیه ما فیه نیز جالب توجه است:

در آن وقت اثرها باری  ای بود عظیم که موجب گفتن بود، اکنونگفتیم داعیهاول که شعر می »

ست، هم اثرها دارد. سنت حق ا شده است و در غروب داشت و این ساعت که داعیه فاتر

ثرهای عظیم و و اا فرماید و ازشروق تربیت میتعالی چنین است که چیزها را در وقت 

رَبُّ الْمَشِْرقِ  .ستا و در حالت غروب نیز همان تربیت قایم شودحکمت بسیار پیدا می

 (111، )فیه« ة.وَالْغَارِبَیعنی یُرَبّیْ الدّوَاعِیَ الشاّرِقَة . وَالْمَغْرِبِ

آید که اوالً خداوند تربیتی خاص برای همة موجودات عالم دارد که در از این پاره چنان برمی

در طی هر یک از مراحل این تربیت، آثاری از آن  ها از آغاز تا انجام است.برگیرندة سیر حرکتی آن

 یابد که متناسب با همان مرحله است.پدیده بروز می

 ینآید که تربیت از منظر موالنا سیر و حرکتی است به سوی کمال. ابرمیچه گذشت، از مجموع آن

سیر و حرکت مختص انسان نیست، بلکه تمامی موجودات، اعم از جمادات و نباتات و حیوانات 

نان که چ شأن نیستند،ها هماین حرکت ةهم البتهتحت تسلط رب خود سیری به سوی کمال دارند. 

تر از سیر رشد روحانی است. از سویی در حالی که پستشد جسمانی و سیر رشد عقالنی برتر از ر

-بیای قسری و پرورش همة موجودات اوالً محدود به تحول در سطح جسمانیت است و ثانیاً به گونه

رود؛ سیر رشد آدمی اوالً نامحدود و در سطوح گوناگون وجودی اوست و ثانیاً منوط اختیار پیش می

پس آدمی به اختیار و ارادة خود اوست و یا دست کم آن که اختیار و ارادة وی در این سیر مؤثر است. 

 نهایت و ذو وجوه خود، منظر نظر عرفا برای تربیتهم به سبب همین اختیار و هم به دلیل حقیقت بی

گیرد تا با استفاده از تمامی آیات الهی و با شناخت درست از خود و جهانی که در آن زندگی قرار می

کند، امکانات خود را در جهت رسیدن به کمال نهایی به کار گیرد. در واقع آدمی به عنوان زبدة می

به باالترین  تواندخلقت و برترین مخلوقات در صورتی که در سیر تربیتی صحیحی قرار گیرد، می

 مدارج هستی دست یابد.
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بنابراین تمامی آثار موالنا، عمالً در خدمت و روایت همین سیر است. او گاه در غزلیات سیر رشد 

شدة تربیت باشد و گاه تواند نمونة اعال و تجربهنماید؛ سیر رشدی که میخود را در خالل کلمات می

و رسیدن به مطلوب نشاند تا راه برتر رفتن دیگران می یافته را به پرورشهمین انسان تربیت و کمال

 شود.آثاری چون مثنوی و فیه ما فیه خلق می از رهگذرنهایی را به آنان بنمایاند. 

 

 ـ ضرورت انجام تحقیق: 3

بندی سخنان موالنا از از یک سو با جمع شود کهاز آن جایی پیدا میضرورت انجام این تحقیق نیز 

رسد و از دیگر سو زندگی خود او، احتمال بربستن آرای نامربوط بدو به حداقل میخالل آثار و 

بندی راه درست تعالی و رشد از منبعی پذیرفته و مورد عنایت مخاطبانی با طیف فکری و صورت

ها و تواند مددی مختصر باشد به آنان. به ویژه در این دوران سرگشتگیهای زیستی متنوع، میساحت

سخن شدن با کسی که بزرگی و عظمتش را از پس حدود هشتصد سال ال روح و معنا، هممحو و زو

 به رخ کشیده است؛ ای بسا گشایندة راهی به دهی باشد.

 

 

 ـ ترتیب فصول: 4

اصول از با توجه به تمامی این نکات، این رساله دربرگیرندة چهار فصل اصلی شد. در فصل اول 

موالنا بحث شده است. در این فصل، نگاه موالنا به سه مقولة خداوند، انسان و بینی و جهانکلی نظری 

تردید نگرش متافیزیکی هر جا بوده است که بیضرورت این بحث از آنجهان بررسی شده است. 

فردی، خواسته یا ناخواسته در تمامی رویکردهای زندگی او مؤثر خواهد بود. خاصه برای تنظیم 

ای که موجب رشد وجودی او گردد، یعنی همان هدف اش به گونههای پیرامونیهپدیدروابط فرد با 

ها برای تسهیل و تسریع چنین مناسبات او با این پدیدهاصلی تربیت، باید هدف حرکت شخص و هم

حرکت، پیشاپیش مشخص شده باشد و این مطلوب از راه شناخت و بررسی دیدگاه فرد نسبت به 

تالش شده تا از ورود به مباحث فلسفی و عرفان نظری خودداری شود ی است. یافتنعالم و آدم دست

های گوناگون بیان کرده است، با زبان و اصطالحات چه که موالنا در مقام و موقعیتو صرفاً آن

پژوهانه به بندی گردد. هرچند مباحث این بخش در بسیاری دیگر از کتب مولویخودش صورت

یافتنی است، اما تأکید و تکیه بر تمامی آثار مولوی و دست یافتن به تر دستتر و دقیقای کاملگونه

، منظومة فکری او، فارغ از مباحث دیگران، شاید نوعی نویی به این بخش بخشیده باشد. از سویی
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به هرحال به عنوان مقدمة حرکت فکری مولوی و برای جلوگیری از فهم  طور که گذشت،همان

 نمود.بینی مولوی، آوردن این بخش ضروری میدر بستری غیر از جهان های بعدیمطالب بخش

در بخش دوم، اهداف تربیت از نگاه موالنا بررسی شده است. این بخش در پی آن است که نشان 

دهد نظام تربیتی موالنا، در نهایت در پی رساندن مخاطب خود به چه مقاصد و مقصودهایی است. بر 

ه این اساس، چهار هدف عمده از خالل آثار موالنا استخراج شد: آزادی، تعالی وجودی یا تبدیل ب

پوشانی نیز دارند و عمالً این چهار هدف به نوعی هموجودی برتر، بازگشت به اصل و نیستی و فنا. 

آزادی از بندهای بیرونی و درونی هدف اولیه است که وقتی به آزادی از بند خودی یکی هستند، زیرا 

جاری است که  بینجامد، به همان هدف نهایی یعنی فنا رسیده است. تعالی وجودی نیز هدفی پیوسته

ترین واره پیش روی هر سالکی قرار دارد و باز در نهایت خود قرار است که به برترین و کاملهم

بازگشت به اصل الهی آدمی نیز همانا فانی شدن در ذات برتر و  وجود، یعنی حقیقت مطلق برسد.

-بندی و بیانطحبینیم اهداف چهارگانه سگونه است که میوصال به برترین سطح وجودی است. این

 های گوناگونی هستند از همان هدف نهایی تصوف: فناء فی اهلل.

های مولوی در ترین بخش رساله است. موضوع این بخش آموزهترین و مهمبخش سوم، مفصل

حوزة ذهن و درون مخاطب است. به بیانی دیگر در این بخش کوشش شده معلوم شود موالنا در پی 

ا در ذهن و نگرش مخاطب پدید آورد و درون او را به چه اموری مشغول آن است که چه تحوالتی ر

مبانی اخالقی / روانی، کرد به رویدارد. بر این اساس سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت: 

از  ،رابطه با خدا و معارف. در بخش اول باز به سبب توجه بیشتر به جنبة عملی و کاربردی پژوهش

که این بخش با تأکید بر آنضوعات مربوط به اخالق و یا روان پرهیز شد. های موورود به تفاوت

ای که در ضمیر بشر دهد، تمامی حاالت روانیموالنا اصالت را در وجود آدمی به درون و نهاد او می

ترین حالت روانی انسان از دیدگاه اند. اولین و مهمیابد یا باید که بروز یابد، بررسی شدهبروز می

برای رعایت اختصار و جلوگیری از  مولوی عشق است که سرآغاز این بخش قرار گرفته است. البته 

های معشوق، آثار عشق در برخی از موضوعات مربوط به عشق )یعنی ویژگیبه طوالنی شدن رساله، 

دیگر باقی عناوین نیز اغلب با یک .ه استپرداخته شدای گذرا های ننگین( به گونهوجود آدمی و عشق

که مثالً با توجه به نوع شناخت موالنا از عشق و ارتباط آن با مفهوم طلب ارتباط مفهومی دارند، چنان

ارتباط  برای فهمچنین الزم بوده است هم در نگاه او، پس از عشق نوبت به بحث طلب رسیده است.

معنا واکاوی شده. این ارتباطات در صورت مطالعة هر عنوان  نیاز جنسی آدمی، در ادامه اینعشق با 

 قابل ردیابی است. 
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ای زنده و پویا با خالق هستی مورد تأکید بسیار موالنا قرار دارد و تنظیم و که رابطهآنبا توجه به 

که برد آدمی به سوی کمال خود تأثیر فراوان دارد، الزم بود ترسیم شکل درست این پیوند، در پیش

 این شکل درست بررسی و واکاووی شود.

را های مختلفی در پی آن بوده است که ارزش و سلسله مراتب شناختهم  شناسیرفتبخش مع

چه کوشش شد که دامنة بحث از آننشان دهد. در این بخش  دهدکه در طی مسیر به فرد دست می

وارد بیان سادة مولوی  هشناسانعرفتم فلسفیهای خود موالنا بدان پرداخته است، فراتر نرود و بحث

 ها از منظر مولوی مرتب شده است. بندی انواع شناختعناوین این بخش به ترتیب اولویتنشود. 

توانست شامل عنوان چهارمی باشد: قوانین حاکم بر هستی؛ قوانینی که در چنین میبخش سوم هم

باشند که به سبب محدودیت حجم و وقت از آن برندة او تواند مانع و یا پیشسیر حرکتی سالک می

 صرف نظر گردید.

های های تربیتی عملی / رفتاری موالنا پرداخته شده است. منظور از آموزهچهارم به آموزه بخشدر 

دارند. این بخش به دو  در رفتار از احکامی است که بروزی مرئی و ملموس دستهعملی / رفتاری، آن 

های عمومی که دربرگیرندة همة آن رفتارهایی است که برای ست: آموزهعنوان اصلی تقسیم شده ا

آشنا شود که شیخ و استادی راهعموم مخاطبان قابلیت اجرا دارد و ارادت که مربوط به کسانی می

-های آنان و آداب ارادتهای یافتن این پیران، نقشپویند. راهاند و راه تعالی را زیر نظر او مییافته

ضوعات مربوط به این عنوان هستند. پیداست که در دوران فردگرای ما، امکان یافتن و دل ورزی، مو

تر شده است، اما به هر حال نقش ارادت در نظام تربیتی تر و دور از دسترسسپردن به این راه صعب

 ای ولو مختصر بدان پرداخته شود.کرد که به گونهموالنا ایجاب می

 

 روش کار:های معرفتی و فرضپیشـ  5

فهم است. هرچند دریافتن عمق مفهومی آثار زبانی ساده و همه ، به ویژه در مثنوی،زبان موالناـ  3

و در بسیاری موارد داشتن تجارب زمینة غالب بر گفتمان موالنا در پیشاو محتاج دقت و مطالعه 

 ،لوییساند، )مثالً عوام مردم بودهاغلب ارباب حرف و  که مخاطبان ویجا از آنمشترک است، اما 

دلیل اصلی به کارگیری مجال بروز یافته است. ساده و روشن صورتی  در نهایت سخن او به( 311

به گمانم برای فهم اندیشه و وسیع تمثیل در کالم او نیز همین توجه به مخاطبان عام است . بنابراین 

ها نیز نظری یا فلسفه یا کالم نیست؛ بدون همة این بیان او، نیازی به دانستن اصطالحات دشوار عرفان

های درست و گونه اصطالحات و مطابقتحضور اینکالم شد و از او آموخت و توان با مولوی هممی

ی نادرست، ای بسا که موجب کژفهمی و دور افتادن از مقصد و مقصود اصلی، یعنی همانا حرکت



۷ 
 

چنان آن را مخاطب و به جای آن حقیقتی مطلق گرددش کشیدن وبه سوی یافتن و در آغ پیوسته

های زبانی نماید که تنها به مشغولیتی ذهنی بینجامد؛ مشغولیتی که تنها به کار کسب هویت درگیر بازی

هرگونه اصطالحی که مورد استفادة خود موالنا در آثارش چنین از به کار بردن هم و جلب توجه بیاید.

هایی بین بسیاری از سخنان موالنا با مفاهیم عرفان نظری، حکمت مطابقت البتهایم. نبوده، پرهیز کرده

توان یافت، اما کاوی نوین و حتی اصول مدیریتی جدید میشناسی و روانمتعالیه، فلسفة اشراق، روان

رف، چنین معاهر یک از این های فکری زمینهبر اساس پیشجانبه و دقیق بدون یک بررسی همه

 به همین سببراهه روند و موجبات سوءتفاهماتی اساسی را پدید آورند. مکن است به بیتطبیقات م

تر شدن بیشتر به لبّ کالم موالنا و دور شدن از تفاسیر شخصی، از وسوسة استفاده از برای نزدیک

 م.یها چشم پوشیدگونه معارف و مصطلحات برساخته در آناین

های بسیار شده روزشده از موالنا، گاه اسباب کژفهمیبه در این میان به ویژه نوعی خوانشـ  1

گرایی که از تعلقات دینی و تعصبات سنتی به دور باشد و فکر و انساناست. یک مولوی روشن

تواند های نوین علوم تجربی و انسانی قرار گیرد، هر چند میهایش منطبق با یافتهبسیاری از دیدگاه

اما با حقیقت وجودی شاعری عارف و مسلمان که در متن و بطن زمانه و مورد پسند زمانه قرار گیرد؛ 

ها و ریشة درخت سخنان موالنا، ای عمیق دارد. حذف و انکار سرچشمهعقاید خود رشد کرده، فاصله

های ادبی گهگاهی و بعضاً پیش پا کند که تنها به لذتمی را بدل به مجموعة سردرگمیهای او اندیشه

یابد که برای تأیید هرگونه نظام فکری نامربوطی از آن استفاده انجامد و البته قابلیت آن را میافتاده می

ای هست که بتواند اقوال و احوال که گستردگی اندیشه و نظر موالنا به گونهیا سوءاستفاده شود. این

های مادی و نحلهکه دیدگاه او مؤید انواع متفاوت را زیر یک چتر جمع کند، یک موضوع است و این

گرایانة جدید واقع شود، موضوعی دیگر. موالنا مانند هر روح عظیم دیگری این قابلیت را دارد انسان

ارز شدن او عقیده شدن و یا همکه تشنگی معرفتی آدمیان گوناگون را سیراب کند، اما این به معنای هم

 با همة این سطوح فکری و تجربی نیست.

نگرشی از به کار بردن اصطالحات و مفاهیم ساخته و پرداختة ذهنیت دنیای برای کاستن از چنین 

ایم و اگر در موردی قابلیتی برای چنین انطباقاتی بوده است، متجدد در نظام تربیتی موالنا دوری گزیده

 ایم.آن را در پاورقی ذکر کرده

ما نیز از ارائة تعریف برای  او،موالنا و شیوة بیانی در تبعیت از شکل آفرینش هنری ـ  1

به دست داده باشد و یا  تعریفی ، مگر در مواردی که مولوی خوداصطالحات و واژگان پرهیز کردیم

که بدون تعریف یا دست کم توصیفی دقیق، در فهم حرکت موالنا خلل وارد شود؛ در سایر موارد آن

زیرا برای هدف این تحقیق،  ؛ایمه کردهبه همان فهم عمومی و رایج بسند ات،اصطالحبردن  در به کار
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ای مولوی، های توصیهای عملی برای تنظیم مناسبات زیستی با روشنامهیعنی به دست آوردن شیوه

-گونه تدقیقات و تنظیمات کارایی نخواهد داشت که اگر داشت خود موالنا به این کار دست مینآ

 یازید.

مخاطبان عام، اما سخن موالنا گستردگی و عمق بسیاری ـ با وجود این سادگی بیانی و توجه به  9

شود هم در همان بیانات ساده و هم در مواقعی که توجه او های مفهومی دارد که باعث میهم در الیه

در آشنایان و یا دست کم سالکان طریقت بچرخد. رنگ شده، روی سخن به جانب راهبه مخاطب کم

تجارب معنوی که آید موالنا به جای عام مردم به کار آنانی می جنبة تربیتی سخن هاییچنین موقعیت

در این موارد با توجه  اند.های سلوکی طریقت شدهاند و یا آن که وارد تمرینات و روشخاص داشته

، به هایی، به شیوة پدیدارشناسانهاش با چنین روشبه ناآشنایی نگارنده با چنان تجربیاتی و بیگانگی

به شهود ذات این احوال نیز تقرب  یمایم تا شاید از این راه بتوانموالنا دست زدهتوصیف سخن 

 .وییمج

اش با اندیشة تربیتی موالنا کامالً معطوف به عمل کوشش نگارنده بر این بوده است که مواجههـ  1

د که ای باششود، به گونهچه از مولوی نقل میباشد. به دیگر سخن تالش بر آن بوده است که آن

های گوناگون زندگی بدان عمل مخاطب بتواند حکم و نظر موالنا را درون خود بیابد و در موقعیت

نماید و یا جهان را از آن منظر به تماشا بنشیند. بسیاری از اشارات به زندگی موالنا نیز از همین روی 

افته است. سیر چینش یبوده است تا معلوم دارد که سخن مولوی در زندگی او نیز چگونه جریان می

های مختلف هر موضوع را واکاوی ای بوده است که جنبهاقوال متنوع و بعضاً متفاوت وی نیز به گونه

 نماید تا کاربرد آن در زندگی جاری و معمول میسر گردد.

-گانة استادانش و همبه عالوة آثار سهخودش تمام آثار  آن را به، مانبرای یافتن پاسخ پرسش ـ 1

عرضه کردیم. حاصل العارفین( ولد، رسالة سپهساالر و مناقبهای نزدیک بدو )آثار سلطانتذکرهچنین 

ای را برای درست سخنان متفاوت و متنوع و گاه متعارضی شد، که هر یک تجربه و یا توصیهکار 

اساس کار  بندی و پیوستگی مطالب،برای طبقهکردند. رشد و تعالی بیان می زیستن و حرکت به سوی

ام و به این معنا که فهرست موضوعات را تنها از روی این کتاب تنظیم کرده ه شد،مثنوی قرار داد

چنین و تالش نمودیم تا ابتدا م و همایشواهد مؤید و یا مرتبط را در دیگر آثار در ذیل آن قرار داده

موضوعی عنوان کرده است، به چه را مولوی در مقاطع مختلف دربارة ای منسجم از تمامی آنمجموعه

آوری چنین در زندگی وی جمعگاه موارد مرتبط با همان موضوع را در دیگر آثار همدست آوریم و آن

گیری از به این ترتیب برای پیش نماییم تا در نهایت دیدگاه و توصیة عملی موالنا حاصل شود. 

ها و برداریع و عنوانی را در یادداشتگسترده شدن بیش از اندازة حوزة کار، از دیگر آثار، موضو
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زمینة تصوف با توجه به آن که سخن موالنا به هر روی در پیش ایم.استفاده نکردهبالطبع در تنظیم کار 

شناسی و تربیت انسان از این منظر شکل گرفته است و در میان تمامی آثار صوفیانه که به روان

تر این مقوله را واکاویده است، گهگاه، بی آن که انسجام بیشتری دارد و کامل مرصادالعباداند، پرداخته

 ایم.ها ذکر کردهکتاب در پاورقی اینسخنان موالنا خللی وارد شود، مواردی را از به ترتیب 

توان تأکید بسیاری بر تسلیم در برابر امر حق و توکل به او را یافت. این در آثار مولوی میمثالً 

ر کتب کالمی و یا حتی هرچند دتأکید به عنوان اصلی در چگونگی ارتباط با خداوند مطرح است. 

یحات زیادی دربارة مفهوم این دو اصطالح و ارتباط آن با بحث پردامنة جبر و اختیار عرفانی توض

کند که های نظری، پیوسته به بنده یادآوری میعنایت چندان به این بحث ا مولوی بیزند، امموج می

در برابر قدرت مطلق حق تسلیم باشد و کارهایش را بدو واسپارد. این که خاصیت چنین ارتباطی با 

توان گونه پیوند میان عبد و رب میهایی برای اینخداوند چیست؟ موانع آن کدام است؟ چه نمونه

هایی است که در برابر این توصیه ت؟ خود موالنا چه تجربیاتی در این زمینه دارد؟ و ... همه پرسشیاف

 آید.به ذهن می

اند. یعنی اگر نقد و اشکالی نسبت به سخنان و یب داده شدهتها ترها نیز بر اساس پاسخپرسشـ  0

ها اشاره شده است. معنی این کار شود، در این تحقیق تنها بدانهای مولوی به ذهن متبادر میسفارش

مواجهه با موضوعی برابر خواننده قرار گیرد و موالنا به هر دلیلی  آن است که ای بسا مسائلی که در

برای آن پاسخی نداده باشد. بنابراین وجوه مختلف هر موضوع تنها با تکیه بر کالم خود موالنا واکاوی 

ای صوفیانه / اسالمی و در محیط زمینهگاه موالنا در پیشدر واقع هرچند اندیشه و دیداند. گردیده

گیرد، شکل می (اند)محیطی که در آن ادیان و مذاهب گوناگون در کنار هم حضور داشتهمتکثر قونیه 

اما هدف این رساله بررسی نتیجة نهایی این برخوردهاست در وجود موالنا که به محصولی خودبسنده 

های موالنا را م که ارتباط ساختاری احکام و نگرشیاهمین به دنبال آن بودهانجامد. برای و کامل می

م و در جایی که بخشی از یشود، به دست آوررفت وجودی مخاطب میکه منجر به پرورش و پیش

م. نیز به همین جهت یزندگی او نیز برای فهم بهتر موضوع کاربردی داشته، آن بخش را نیز ذکر نمای

اند، تر داشتهتر و تعلیمیر مطابقتی با سایر آثار عرفانی، به ویژه آثاری که جنبة عملیبوده است که اگ

-نگانة وی را نیز باز به همیاقوال مرتبط استادان سهام. ها را در پاورقی آوردههم در کار بوده است آن

 ترین وقفه و خلل وارد شود.م تا در خالل سخنان موالنا کماگونه نقل کرده

و برای رعایت بازسازی شده از خالل سخنان پراکندة مولوی انسجام برای از دست نرفتن ـ  1

جز در مواردی که حضور عین  های مستقیم را به حداقل برسانم.اختصار، بسیار کوشیدم که نقل قول
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ن کردم ای بسا که حجم ایام. اگر چنین نمیکالم موالنا نبوده، مضمون و مختصر سخن او را ذکر کرده

 شد.رساله تا پنجاه درصد بیشتر می

ـ واحدی که برای بررسی موضوع این رساله به کار رفت، بیت بوده است. به این معنی که هرجا  9

بندی شده برداری و موضوعموالنا مطلبی را طی بیت یا ابیاتی مطرح کرده، بر همان اساس یادداشت

وی، اصول تربیتی از خالل حکایات استخراج است. این امکان نیز وجود داشت که به ویژه در مثن

ایم، اما این اشارات غلبه ندارد و موردی شود. هرچند ما نیز گاه اشاراتی به نتایج تربیتی حکایات داشته

است. به هر حال این امکان وجود داشته و دارد که تمامی موضوعات این رساله از طریق واکاوی 

 حکایات نیز بررسی شوند. 

 

 

 

 نواقص کار:ـ  6

های تربیتی موالنا، ای پیوسته از آرا و روشبا وجود تمام تالش نویسنده برای عرضة مجموعه

های زمانی و معایب چندی نیز در کار وارد شده است. سوای بضاعت مزجات نگارنده، محدودیت

اصلی این  نامة دکتری باشد، عواملیک پایاندر قالب چنین رعایت حجم متداول متنی که بناست هم

-پدید نیامد. هم «م»برداری غزلیات بعد از قافیة بودها بوده است. در بخش منابع، مجال یادداشتکم

-اثر استادان او، بخش 1اثر موالنا،  1اصلی ) آثارفرصت اصلی برای مطالعة دقیق و کامل هرچند چنین 

به کار العارفین افالکی( سپهساالر و مناقبرسالة ولد و به خصوص ابتدانامه، ای آثار سلطانهای تذکره

در بخش منابع تنها  البته) تالش شد که هیچ تألیف مهمی در حوزة موالناپژوهی نادیده نماند، ؛رفت

ها و مقاالت، چندان کامل نامهاما این استقصا در پایان اند.(آثاری که مورد ارجاع واقع شدند، ذکر شده

و تنظیم و تدوین مطالب، تمرکز اصلی بر یافتن ارتباط سخنان پراکندة  چنین در بررسیانجام نشد. هم

مولوی دربارة هر موضوع قرار گرفت و نگاه و تبیین انتقادی چندانی به کار نرفت. این موضوع بیشتر 

ای کامل از آرای موالنا شکل مجموعه مند آن بود کهاز آن روی بود که ورود انتقادی به مطلب اوالً نیاز

بایست از منظری گیرد؛ مجموعة کاملی که این رساله در پی دست یافتن بدان است و ثانیاً نقد می

اندازهای ها و چشمناخواه متأثر از یافتهشده صورت گیرد که این منظر خواهاز پیش تعیینمشخص و 

اما به  افتاد.شد و با هدف اصلی این رساله، یعنی تحصیل لب کالم مولوی، در تضاد مینوین بشری می

 وگوی دوسویه با موالنا صورت گیرد.هر حال تالش بر این بوده است که در طول کار، نوعی گفت
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 ـ شیوة ارجاعات: 7

دربارة شیوة ارجاعات نیز توضیحات چندی ضروری است: هرچند در این رساله، شیوة ارجاع 

این نوع ارجاع تغییراتی نیز داده در روش معمول بنا به ضرورت، متنی برگزیده شده است، اما درون

 شده:

ـ از آوردن سال چاپ اثر، جز در مواردی که از مؤلف بیش از یک اثر در فهرست منابع آمده،  3

های اجتناب شد. زیرا سال انتشار اثر بیشتر به کار بررسی سیر نظریات به ویژه در حوزة پژوهش

و هدف این رساله خارج از این دو حیطه بوده  که موضوعآید و حال آنتاریخی و یا علوم تجربی می

هایی غیر از سال تصحیح و است. از طرفی بسیاری از منابع )یعنی منابع تاریخی و اصلی( در تاریخ

 کند.اند، که ذکر تاریخ چاپ کمکی به رجوع خواننده نمیانتشار آن پدید آمده

اند، به جای ترین منابع کار بودهکه مهمدر دو اثر منظوم موالنا )دیوان شمس و مثنوی معنوی( ـ  1

ذکر صفحه، به شمارة بیت و دفتر )در مثنوی( و یا شمارة بیت و غزل )در دیوان( ارجاع داده شده 

-کند. هماست؛ زیرا ذکر صفحه برای یافتن بیتی خاص که مضمون آن آورده شده، کمک چندانی نمی

توان بیت یا ابیات ارجاعی را پیدا کرد. اثر، میچنین از این طریق با رجوع به هر چاپی از مصحح 

در مورد مثنوی( و مت چپ آن شمارة دفتر )مت راست نشانة / شمارة بیت و در سبرای همین در س

 در مورد دیوان( آورده شد.یا شمارة غزل )

ر آثار موالنا، به جای ذکر نام وی و سال انتشار اثر که موجب سرگردانی بسیا برای ارجاع بهـ  1

 های اختصاری به صورت زیر به کار رفت:شد، نشانمی

 م: مثنوی

 د: دیوان

 فیه: فیه ما فیه

 مجالس: مجالس سبعه

 استفاده شد.« مکتوبات»های وی نیز، از نام کامل آن یعنی برای ارجاع به مجموعة نامه

 

 پیشینة پژوهش:ـ  8

به چاپ نرسیده است، اما در میان  های تربیتی موالنا، تاکنون کتاب مستقلیدربارة اصول و روش

-اثر مرحوم جالل نامهمولویترین اثر به هدف این رساله، کتاب ارزشمند های منتشره، نزدیککتاب

ای موجز اما دقیق، امهات اندیشة مولوی را واکاوی گونهالدین همایی است. همایی در این کتاب، به

 با بوده است.جنبی ترین منبع اصول نظری( مهمکرده است. این کتاب برای تدوین بخش اول کار )
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این اشارات تطبیقی همایی، به ویژه میان عرفان نظری و آرای مولوی روش کار او را از این، هم وجود 

ا، بدون کارکرد شناسی موالنبینی و جهانن جهانکند و هم قصد همایی مبنی بر تبییرساله جدا می

 نماید.کار ما متمایز می پژوهش او را از عملی و تربیتی آن،

-های موالنا دقیق و کمنیز در تبیین اندیشه سرّ نی و بحر درکوزهکوب، دو اثر ارزشمند دکتر زرین

بیشتر در پی تفسیر و اند و از سویی نیز بیشتر با رویکردی نظری نگاشته شدهاند، اما این هر دو نقص

 کنند.دیگر آثارش را چندان برجسته نمییا معرفی مثنوی موالنا هستند و سخنان موالنا در 

-ای جهات با کار ما همهرچند از پاره مهناز قانعینوشتة  موالنا در نگاهاخالق چنین کتاب هم

گونه در پی یافتن نوعی فلسفة اخالق پردازد و بدینپوشانی دارد، اما اوالً به اصول نظری اخالقی می

های دستگاهنزد مولوی است و از سویی دیگر تالش بسیار دارد تا تطبیقی دقیق میان سخنان مولوی با 

 فکری گوناگون به دست دهد؛ هدفی که به هیچ روی خواستة این رساله نبوده است.

 توان به این عناوین اشاره کرد:در میان مقاالت مختلف، می

، از منظر علوم تربیتی و با تطبیق با و تربییت از دیدگاه موالنااصول تعلیم ی و یوسفی، در مقالة ربیع

ای چنین در مقالهاند. ربیعی همنظریات کرشن اشتاینر، برخی از عناوین تربیتی مثنوی را بررسی کرده

احمدیان نیز باز دیگر اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه موالنا را در دفتر اول مثنوی بررسی کرده است. 

های موالنا با اصول تربیتی اسالمی خسرو باقری، تالش کرده تا بر اساس دفتر اول و با تطبیق اندیشه

های علوم البته بر پایة یافته های تربیتی مولوی را به دست آورد. دیدگاه او نیزاصول و مبانی و روش

تربیتی نوین بوده است. مقالة سجادیه در سه بخش کالن، میانی و خرد اهداف و آرای موالنا را 

محمدی بدر، سرمدی و احمدیان، تربیت  شمارد.های فلسفی آن را برمیفرضکند و پیشواکاوی می

نوروزی، نصر اصفهانی و داوری دولت اند. ظاهر و باطن را در کالم سعدی و موالنا مقایسه کرده

اند و سایر اهداف را به درستی اهلل دانستهآبادی، هدف اصلی تربیت عرفانی مولوی را در نهایت فناءفی

 اند. ای برای رسیدن به این هدف نهایی معرفی کردهواسطه

ارشد بوده  است و اکثریت قریب به اتفاق کارها مربوط به دورة کارشناسی ، هانامهدر بین پایان

بررسی و تحلیل زاده در شود. علیها دیده میهای مربوط به این دوره در آنبنابراین محدودیت

ها در سیر اخالقی انسان، بر اساس تعریف عقل و نفس و تحلیل آن رویکرد اخالقی موالنا در مثنوی

سی اندیشة تعالی به عنوان بررالهدی در تالش کرده که نظام اخالقی مثنوی را به دست آورد. علم
هایی بین این دو مطابقت، الدین رومی و کارل یاسپرستربیت از دیدگاه موالنا جالل وهدف تعلیم 

رویکرد مولوی در مثنوی به قرآن کریم در یابد که البته جای نقد جدی دارد. اشتیاقی در اندیشمند می
های تربیتی و سه بخش اصول اخالقی، شیوههای میان قرآن و مثنوی را در ، مطابقتموضوع تربیت


