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 نقش معلم در تربيت ديني از ديدگاه موالنا در مثنوي

 2، شايسته قاسمي 1محمد حسين فروغي

  
ه گذشت زمان نه تنها اهميت آن را كاهش ها است ك هاي انسان  ترين دغدغه تربيت صحيح يكي از مهم

هاي  يابي به آرمان دست. نداده بلكه بشر را متوجه اهميت محوري آن در پيشرفت و ايجاد تمدن كرده است
ها  افسانه. گروهي و بقاي يك جامعه در طول تاريخ همواره تابعي از تربيت هدفمند افراد آن جامعه بوده است

ي  هاي بعد هستندكه به وسيله هاي جوامع به نسل شش اقوام براي انتقال آرماني كو دهنده ها نشان و حماسه
از اين رو معلم . شد و حاصل آن بقاي جوامع بوده است به آنها منتقل مي  آموزگاران نخستين در قالب داستان

 . و هنر او مانند ابزار ارزشمندي در همسويي مردمان و ايجاد تمدن نقش بازي كرده است

است كه هر آنچه  يت ديني هم خداوند بزرگ در قران كريم خود را به عنوان اولين معلم معرفي كردهدر ترب
ها  به كمال و تعليم  ماموريت پيامبران از جانب خداوند نيز هدايت انسان. دانست، به وي آموخت را انسان نمي
ارتقاي شأن و منزلت انسان به  در اين تربيت اهداف گروه مشخص يا قوم خاصي پنهان نيست بلكه. ديني است

در تربيت ديني معلم نقش پيامبري را دارد كه با آموزش، بشريت را . ي الهي در مسير كمال است عنوان خليفه
ها و  كند در همين زمينه اگر تربيت كشف استعدادها و شكوفايي و رشد انديشه به كمال هدايت مي

ها بدانيم،  نقش معلم در اين برنامه به عنوان مجري روند تربيت،  ي فردي و ايجاد تفاهم ميان انسان استعدادها
هاي كاريِ كارآمد  هاي شخصي و روش از اين رو كيفيت تربيت ديني تابعي از ويژگي. اهميت فراواني دارد

هاي بشري از سويي و سقوط ارزشهاي انساني و موازين اخالقي از سوي ديگر  امروزه رشد سريع دانش. است
كرده  ي تربيتي را با چالشهاي جدي روبرو كرده و ضرورت بازنگري در نظام تربيتي را الزاميدستگاهها

در اين شرايط با تكيه ي دانشمندان به مكاتب نوين فلسفي و تربيتي غرب، ) 283، ص 1377اسميت، .(است
ن از آن ديدگاهها كم مهريِ تمام مغفول مانده و بشر امروزي هاي دانشمندان قديم با بي بخش بزرگي از ديدگاه
گيري از روشهاي  بازخواني آراء تربيتي دانشمندان مسلمان فرصتي ارزشمند براي بهره. بهره يا بي اطالع است

  . ي تمدن بوده اند اي است كه در زمان خودپايه تجربه شده
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خلق  كتاب معروف خود با نام مثنوي را با هدف تربيت )ق604-672(مولوي عارف و انديشمند مسلمان 

هاي علوم نقلي و عقلي قديم  سر رشته تمامياو كه محصول دوران اوج شكفتگي تمدن اسالمي است، . نوشت
را گرفته و با تسامحي هوشمندانه و نرمشي هنرمندانه، با حذف تندرويها، روشي نو در علوم  و اخالق و 

محور، انسان را گرا و انسان  ا نگرش انساننگاه جامع به انسان است كه ب از پيشتازانِموالنا . آموزش ايجاد نمود
   .)108 ، ص1379جعفري، ( خواند مي "حقارت و عظمت"داند و آن ابعاد را  مركب از دو بعد مي

  .1)3769/4( ه اي  آرد  به  چرخباطنش باشد محيط هفت چرخظاهرش را  پّش
معنوي كتاب تعليمي  مثنوي. شود اهميت ديدگاه موالنا به شناخت كامل او از انسان مربوط مي 

هاي قراني و گفتار بزرگان دين را به زبان شيوا و به دور از تعصب در قالب مثال و  است كه آموزه ارزشمندي
وي جايگاه ارزشمند و وظايف مهمي را براي معلم قائل است و . است حكمت به مسلمانان يادآور شده

  .  است نموده بندي هاي مختلف آن را هنرمندانه و با دقت دسته شاخصه
 )1962/4(وز علوم خوب و بكر ياز كتاب و اوستاد و فكر و ذكر          از معان

  )1963/4(ز حفظ آن گران يتو باش يكل          يگرانتو افزون شود بر د عقل
  :پرسش هاي پژوهش

آميز و  تبا عنايت به نياز مبرم به تحكيم شخصيت اخالقي انسان در شرايط كنوني جهان با روشهاي محب
گيري از  هاي موالنا و بهره ي حاضر به منظور بازخواني انديشه ايجاد شور و عشق روحاني در فراگيران، مطالعه

پرسش هاي اساسي در اين . است بندي اين ديدگاهها صورت گرفته مكتب تعليمي ايشان براي تبيين و دسته
  :مطالعه  عبارتند از

 جريان تربيت دارد؟ از ديدگاه موالنا معلم چه نقشي در -

 هاي تاثير گذار ديني را براي معلم قائل است؟ موالنا چه ويژگي -

  از ديدگاه موالنا معلم بايد چه روشهايي را براي رسيدن به تربيت ديني  اجرا كند؟ -
  . اي تهيه شده است اين پژوهش با توجه به عنوان آن به روش كتابخانه

                                                            

  .دفتر و شماره بيت مثنوي برابر نسخه نيكلسون در پرانتز آورده شده است به دنبال ابيات مثنوي شماره 1
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ي الهي و جدا  او انسان را خليفه. ي ديني و نوانديش عصر خويش استگرا  از ديدگاه نظري، موالنا انسان
از ديد موالنا، . داند كه بايد به اصل خويش بازگردد ونبايد خود را ارزان بفروشد اي از اصل خويش مي شده

  ).3577-5/3575( :است و بايد فرصت تربيت و رسيدن به كمال را پيدا كند انسان براي كاري آمده
  انسان و چرخ او را عرض                 جمله فرع و پايه اند و او غرضجوهر است 

  اي غالمت عقل و تدبيرات و هوش            چون چنيني خويش را ارزان فروش؟
  .موالنا در كنار اصل قرار دادن انسان، معتقد است انسان از دو جنبه ي تاريك و روشن پديد آمده است

  )2/607(نيمه ديگر سپيد همچو ماه                       همچو گاوي نيمه چپش سياه   
در اين صورت، ديدگاه نظري موالنا در مورد ارزش انسان، كمال مطلوب وي و هدف از تربيت او 

مولوي اعتقاد دارد انسان بايد به روش احترام و محبت و فعال كردن .گرايان دارد مشتركات فراواني با انسان
اميدواري و عشق و خوش بيني موالنا براي يافتن راه حل مشكالت تساهل و تسامح، . عشق دروني تربيت شود

نشاني از كاربردي بودن اين  ي او و گرايانه هاي انسان ي اقبال جهاني به انديشه زمينه ها از درون مصيبت
تعليم و تربيت در از اين منظر با توجه به مشكالت ). 59، ص 1370شيمل، (ها براي انسان امروزين است  انديشه

توجه به ديدگاههاي انسان  -كه به نام انسان گرايي انسان را دچار مشكالت فراوان كرده اند-دنياي امروزين 
ي موالنا از لوازم اصلي گذر از اين دوران به شمار مي رود زيرا با نگاهي احترام آميز به موضوع  گرايانه

  .نگرد مي
  :يافته هاي پژوهش

دهد موالنا معتقد است در جريان تربيت  ه كه با روش كتابخانه اي به دست آمده نشان ميهاي مطالع يافته 
سازد  كند آنگاه آب بر آن جاري مي معلم مانند آبياري است كه نخست جوي را از كثافات و موانع پاك مي

بد را به عنوان  ي پيامبري است زيرا بايد صفات ي معلم در اين گونه موارد وظيفه وظيفه). 3224/1-3219/1(
- 838/3(ي فطرت با دستمال گرم و نرم مهرباني زدود تا براي دريافت نور حقيقت آماده شود  زنگار آينه

  .از اين رو بدون معلم و رازدانِ تربيت، ممكن نيست). 837/3
  ).3352/4(رــتاد راز و باخبــسرسركشي ز اُـــي اگـــتعداد وامانـم زاســه 

براي توفيق در هدايت ديني از ويژگي هاي تسامح و تساهل و دانش بود كه معلم بايد موالنا بر اين باور 
الگوپذيري، محبت در گفتار، تشويق مناسب و تنبيه درخور، پند فراوان و اخالق نيكو برخوردار و از روشهاي 

  .مند شودنيكو و موعظه حسنه و استفاده از داستان و ضرب المثل، جهت اجراي برنامه ي تربيت بهره 
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  .نقش معلم، تربيت، روش معلم، تربيت ديني، موالنا: واژگان كليدي
   

  :فهرست منابع 
 . نشر به: مشهد). ترجمه سعيد بهشتي( فلسفه آموزش و پرورش). 1377. (اسميت، فيليپ -

  .موسسه تدوين آثارعالمه جعفري :تهران .ها مولوي و جهان بيني). 1379. (جعفري، محمد تقي -
 . و فرهنگي علمي: تهران). ترجمه حسن الهوتي(  شكوه شمس). 1370. (آ. شيمل -

  . سمت: تهران. 1جلد، فلسفه تعليم و تربيت. )1386(. و ديگران ليع  ،كاردان-
 .گلي: تهران. )تصحيح عزيز اهللا كاسب( معنوي مثنوي. )1387( .مولوي -
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