
 
 ۀارائ بررسی مقاالت شمس جهت آشنایی با مکتب تربیتی شمس تبریزی و

  معنوی  برای تربیت الگویی
  

  2افضل السادات حسینی 1صادق کشاورزیان،

  )۲۷/٦/۱٤٠٠: تاریخ پذیرش مقاله  -۳٠/۱٠/۹۹: تاریخ دریافت مقاله(

  

 چکیده
 ما برای شمس تربیتی آرای و ها آموزه نبودیم شمس مواجه کسوف با امروز اگر شاید

 و رهنمودها به دادن فرا گوش و بازخوانی است ما بر اکنون. بود شده ایرانیان شناخته

های او همچون  ای که بعضی از درس شده؛ مربی ای فراموش سخنان او به عنوان مربی

یراثی تربیتی و فرهنگی از مرز ورزی و صلح به عنوان م دعوت به معنویتی مبتنی بر عشق

  .زمان و مکان زندگی شمس گذشته و همچنان با انسان و برای انسان به یادگار مانده است

های شمس تبریزی از دیدگاه تربیتی، پس از بررسی  حاضر با مرور آراء و اندیشه ۀمقال

خ این های تربیتی، به جستجوی پاس کفایت تفکرات و تأمالت شمس برای دریافت داللت

بازخوانی آرای . ها و ابعاد تربیت معنوی از منظر او چیست پردازد که ویژگی پرسش می

تحلیلی و در تعامل میان ساختار  - شمس تبریزی در این پژوهش، با رویکرد توصیفی

تعلیم و تربیت با تحلیل، استنباط و استنتاج حاصل از  ۀبرگرفته از ادبیات پژوهشی رشت

توان از  بر این اساس می. به دست آمده است قاالت شمسمبررسی محتوا و متن 

معنویت و (، اصول )آزادی، اراده، اخالص(هایی برای تربیت معنوی همچون مبانی  یافته

خاموشی، مواجهه، (ها  و روش) ورزی و ترک خودخواهی عشق(، اهداف )روحانیت

ابعاد شناختی تربیت معنوی با استناد به قرائت شمس دارای . سخن گفت) گو و گفت

  . است) تربیت نفس و روح(و عملی ) شادمانی و شفقت(، عاطفی )همچون تفکر شهودی(

  .تربیت معنوی، شمس تبریزی، مقاالت شمس، مکتب شمس :واژگان کلیدی

                                                                                                                                            
  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛ ۀتعلیم و تربیت دانشکد ۀدانشجوی دکتری فلسف. ١

Email: s.keshavarzian @ut.ac.ir  
  ؛ )مسئول ۀنویسند(دانشیار  گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران . ٢

Email: afhoseini @ut.ac.ir  
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 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٢١٨

  1مقدمه

ای از شمس تبریزی به عنوان معلمی ماندگار در تاریخ  مقصود اصلی ما از خوانش دوباره

های نو و نیز یادآوری و رهنمودهایی  و منظر  اندیشه و حکمت ایرانی، کسب بینش، افق

البته آنچه در طبیعت رنگ پدیدار دارد . برای تربیت معنوی و مسیر تربیتی آن است

های جاری آن  نا است اما فهم سّنت، قانون، روح یا حکمتدستخوش تغییر و تبدیل و ف

  . در تاریخ زندگی رنگ پایدارتری دارند و ممکن است در روزگار نو نیز به کار آیند

هایی که تربیت معنوی به طور عام و تربیت معنوی بر اساس  ترین داللت یکی از مهم

و  -ما و جهان اسالم دارد ۀمعشمس و موالنا به طور خاص برای تربیت دینی در جا ۀاندیش

پرداختن به صلح، مدارا، گفتگو و عشق ورزیدن  -گنجد البته شرح آن در این مقاله نمی

) ای فرقه(های داخلی  آمیز دینی، جنگ های قهر تعصب و خوانش. نسبت به یکدیگر است

از و خارجی، خشونت ورزیدن درخانه، مدرسه و جامعه، فقر تفکر نقاد و نقادی فرهنگی 

و ) معنویت(ادیان ۀکه جوهر در حالی. مسائل ملموس بشر معاصر و جوامع اسالمی است

و سالم به زندگی،  2سخن موالنا و شمس دعوتی به زیست مومنانه توأم با سربلندی

رسد با توجه به مرجعیت دین و معنویت در  به نظر می. مهربانی و شفقت بر خلق است

، ]۲۲[شمس از دین و معنویت  ۀگرایان  ئت انسانجوامع فرهنگی امروزی همچنین قرا

تواند  می 3مقاالت شمسمرور و بازخوانی آثاری مهجور در تعلیم و تربیت معنوی همچون 

  . ورزی و دوستی باشد گر مسیری نظری و عملی برای صلح، عشقگشایش

 
  پیشینه . ۱

شد که هم به آرای  شده کمترین تعداد کتب یا مقاالتی یافته های انجام بر اساس بررسی

البته در بعضی منابع پژوهشی . های تعلیم و تربیتی پرداخته باشد شمس و هم به جنبه

                                                                                                                                            
روانشناســی و علــوم تربیتــی  ۀحاضــر از طــرح پژوهشــی مصــوبی در معاونــت پژوهشــی دانشــکد ۀمقالــ. ١

بررسی مبانی و مؤلفه های تربیت معنوی بر اساس با همکاری مؤلفان با عنوان )  ۱۳۹۹(دانشگاه تهران 

  .استخراج شده است برای تربیت معنوی جوانان الگویی بر اساس آن ۀآرای شمس و موالنا و ارای

  ].٦۳۸، ۲٦[رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید/ به معراج برآیید چو از آل رسولید.  ٢

توانـد جالـب هـا و دسـتور زبـان مـی هـا و تعبیر کاربرد واژه ۀمتنی است که از نظر لغت و سابق"این کتاب  ٣.

های مقاالت هم سـاختار  در قصه. اید تاریخی اجتماعی منبعی بسیار غنی استبه لحاظ فو. توجه باشد

سـخن شـمس آهنگـین و مـواج و گیـرا، و لحـن او . آن در خـور دقـت و تأمـل اسـت ۀمای کالم و هم درون

بخش بلکـه مبـدأ و منبـع  های او نـه فقـط الهـام اندیشـه. طنزآمیز و پرکنایه، گاه بسیار گزنده و تلخ است

  ].۱٤٦،ص۲٤" [شود یی است که در مثنوی معنوی پیگیری میها اندیشه



  ٢١٩   معنوی برای تربیت الگویی ۀارائ جهت آشنایی با مکتب تربیتی شمس تبریزی وبررسی مقاالت شمس 

، قاسمی و آموزگاری او ۀشمس تبریزی با تکیه بر وج ۀزندگی و اندیش ۀهمچون مقال

به توصیف و تحلیل متون مرتبط با شمس و سپس مقاالت پرداخته تا ) ۱۳۹۸(محمدی 

در این میان، به ذکر مصادیق و . آموزگاری ماهر و قهار بوده استنشان دهند، شمس 

همچنین افالکی . هایی که روش تربیتی او را نشان داده نیز اشاره شده است مثال

) ۱۳۹۹(شهبازی . اند داری او پرداخته نیز به شغل مکتب) ۱۳۲٥(و سپهساالر ) ۱۳٦۲(

مربی ممتاز در رابطه با موالنا نام  نیز با شرحی از مبانی فکری شمس از او به عنوان یک

در این گفتارها کشف . برده که تأثیری بیش از دیگر عوامل بر رشد و تحول او داشته است

  .اند های رسیدن به دانش و معرفت معرفی شده ترین راه و شهود و نیز کسب علم، مهم

یا معرفی متن و سخنی ) یا موالنا(زندگی شمس  ۀگذشته از منابعی که تحقیقاتی دربار 

اند  شمس مورد استفاده قرار گرفته ۀاز ایشان بوده و برای فهم اندیش

، منابع دیگری که اغلب در قالب مقاالت پژوهشی شکل گرفته، ]۲٥؛۲٤؛۲٠؛۱۷؛۱٥[

برای مثال، . اند ادبیات عرفانی به تحلیل و بررسی شمس پرداخته ۀبیشتر در حوز 

، به معنی و آیرونی در مقاالت شمس ۀدر مقال) ۱۳۸۸(زاده و لرستانی  سینغالمح

محَبتی . گویی اشاره داشتند گویی و رندانه مصادیق بیان خاص او همچون پوشیده

او از دین  ۀگرایان و مواردی همچون قرائت انسان تأویل در مقاالت شمس تبریزی) ۱۳۹۳(

الگوی قهرمان در مقاالت  کهن) ۱۳۹۸(و معنویت را و مدرسی و خجسته گزافرودی 

سفر؛ پژوهشی  ۀنیز در مقال) ۱۳۹۹(نظیر  بی. اند را موضوع پژوهش خود قرار داده شمس

، به زندگی شمس پرنده -خوانش اگزیستانسیالیستی از الگوی سفر: تجربه زیسته

هایی مرزی، بحرانی و دشوار همچون سفر  انتخاب خطیر شمس برای برگزیدن موقعیت

شمس، انسانی غریب و . کند اشاره دارد که او را همواره با مرگ و تجاربی دشوار روبرو می

وار زیستن گریزان بوده و هر لحظه در  فرید است که از عوام، پذیرش امور موردتوافق، توده

ها به ابعادی از  هر یک از این پژوهش. حال زیستن در مقام و معنای انسان اصیل است

نما و سیمایی از تربیت  ۀهای تربیتی نیز در پی ارائ خته و حتی پژوهشزندگی شمس پردا

  .اند معنوی از منظر شمس برنیامده

  

  انجام پژوهش ۀروش و نحو. ۲

ای بین دو سنت و  رشتهتحلیلی در بررسی میان -پژوهش کیفی حاضر با رویکرد توصیفی

در واقع، روش پژوهش . ادبیات پژوهشی ادب و عرفان و تعلیم و تربیت صورت گرفته است

 .۱: این دو پرسش اصلی عبارتند از. با اهداف یا سؤاالت پژوهشی مرتبط و متناظر است



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٢٢٠

 تربیتی مکتب های مؤلفه. ۲گفت؟؛  سخن شمس تربیت معنوی مکتب توان از می آیا

  دارد؟ مشخصاتی چه عمل و نظر ۀحوز  در شمس

ابل اعتنا است که بتواند به ساختاریافته یا ق البته منظور از مکتب، طرحی نیمه

با وجود اینکه . های مختلف وجودی انسان بپردازد و کفایتی نسبی را فراهم آورد جنبه

های واسازانه و سیال شمس برای  توان نظام و ساختاری صلب و قطعی را از اندیشه نمی

را از  توان ساختاری مفروض تعلیم و تربیت معنوی امروز استخراج کرد و از طرف دیگر نمی

ادبیات پژوهش تربیتی درنظر داشت و مفاهیم و مضامین برگرفته از مقاالت را در آن 

توان از پژوهشی محتاطانه با عدم تأکید بر تعمیم و تثبیت دائم نتایج نیز  ریخت، اما نمی

 ۀپس منظور از مکتب، کفایتی نسبی، موقت و حداقلی برای توجه به اندیش. دست شست

  .بیت معنوی است که مقاله تا مرز رسیدن به آن پیش رفته استشمس در گفتمان تر

رو، در پژوهش تقاطع و تعاملی میان ساختاری برگرفته از ادبیات تربیت و نیز از این

برگرفتن مفاهیم، توصیف و تجویزهای تربیتی متناظر با آنان در مقاالت شمس صورت 

اختار و چارچوب مرتبط با ابعاد نظام تربیت معنوی با توجه به تعاریف، س. گرفته است

گانه  بنابراین ابعادی سه. انتخاب شده است] ۹؛ ۳[مختلف وجودی انسان و عمل تربیت 

ها و  ، به عنوان قالبی برای جستجوی مفاهیم، آموزه)شناختی، عاطفی و بدنی یا عملی(

ز تربیت معنوی نی. های تربیتی حاصل از تحلیل و بررسی متن مقاالت هستند داللت

  . ها و ابعاد شناختی، عاطفی و روانی، حرکتی یا عملی باشد اقدامی است که دارای ویژگی

) ۱۹٦۹(ها که در الگوی استنتاجی پیشنهادی فرانکنا  اهداف، مبانی، اصول و روش 

اهداف، مبانی و اصول . الگو مورد توجه پژوهشگران بوده است ۀذکر شده نیز در ارائ] ٤[

اندیشمندان یا ] ۱۹[شناسی  شناسی و ارزش شناسی، معرفت هستیاز دیدگاه فلسفی یا 

تحقق  ۀاتصال و ارتباط اصول و اهداف یا وسیل ۀها نیز حلق روش. شود مربیان استنتاج می

  ]. ۱۲؛ ۱۱[ اهداف هستند 

-عدم استخراج ساختاری از دل مقاالت شمس بیشتر از این جهت بوده که پیش

نقشی کمتر در قالب الگو داشته باشد و از طرفی برای های پژوهشگران  ها و قرائت فرض

ای و نیز آشنایی بیشتر پژوهشگران به سنت و ادبیات پژوهشی تربیتی،  رشته فعالیت میان

  .  قالب و ساختار از آنجا کسب شده است

شمس، موجه و بامعنا است اما این امر به  تربیت معنوی رسد مکتب اگر چه به نظر می

گذاشتن چنین الگو،  بر مکتبی منسجم یا قصدمندی او برای باقی معنی تأکید شمس

های پژوهشی استنتاج شده از آرای شمس،  مدرسه و میراثی از خود نیست، بلکه یافته



  ٢٢١   معنوی برای تربیت الگویی ۀارائ جهت آشنایی با مکتب تربیتی شمس تبریزی وبررسی مقاالت شمس 

اندازی  افق و چشم ۀپردازی باشد، ارائ سازی و مکتب بیش از آنکه طرحی برای نظام

خود را در فهم عامه به عنوان  اندازی برای نقادی آنچه سفت و سخت چشم. تربیتی است

را به چالش و پرسش توان آن تربیت معنوی یا تربیت دینی تثبیت کرده و از این طریق، می

ورزی و صلح مورد  در این پژوهش با توجه به هدف و عنوان تحقیق، هدف عشق. گرفت

مورد توانند  های بعدی، اهداف تربیتی دیگر می توجه بیشتر قرار گرفت، اما در پژوهش

  .تأمل قرار گرفته و بر آن اساس، مقاالت شمس مورد بازخوانی قرار گیرد

  

  مکتب شمس. ۳

در غیبت یا مهجوریت بیان و زبان شمس در رواج آداب اهل مدرسه و آموزش دینی، تعبیر 

اثر مارتین بوبر، فیلسوف کسوف خداوند این تعبیر، وامدار کتاب . ایم کار برده کسوف را به

تعلیم و تربیت معنوی (کسوف شمس به معنای حجابی میان ما . معاصر است و اندیشمند

این غیبت از یک سو به دلیل ناشناخته بودن مقاالت در دوران . و شمس است) رایج ما

معاصر و از سوی دیگر که شاید کمتر به ناآشنایی ما به کتاب مربوط باشد، زندگی مبهم و 

او است که به  ۀو تندی و تیزی اندیش ، یا لحن شمس]۳٥و۱۷صص: ۲٤[غربت شمس 

شاید بعضی نیز آداب و ادب مناسب و درخوری برای . مذاق بسیاری خوش نخواهد آمد

دهد که معنویت بر اساس و مدار عشق و  این در حالی رخ می 1تربیت در آن نیابند،

گردد، اما ظاهربینی و  شفقت، تأمالت و تفکرات شهودی و صلح و دیگرخواهی می

  .تابد ای این قرائت غریب را برنمی گرایی، تعصب و نگاه فرقه صورت

تربیت (به راستی چه میزان از متون، محتوای درسی، یا آموزشی و پژوهشی تربیتی 

- نامه پرداخته است؟ چه میزانی از پایان مقاالت شمسما به نقد، نقل یا الهام از ) معنوی

اند؟ آیا اذهان  معنوی به آن پرداختههای تربیت دینی یا تربیت  های تربیتی و پژوهش

تاریک و زنگاربسته تاب شنیدن سخنان شمس و توان تحمل یا میل بازکردن آغوش ذهن 

به اندیشه و لحن طنز و تلخ او را دارند؟ آیا اگر امروز او در میان ما بود تبعید یا تکفیر 

  شد؟ نمی

ای به شمس نسبت  تیتوان مکتب تربی شود این است که آیا می پرسشی که مطرح می

که احوال او گواه از معلمی ساکن و یکجانشین که به تربیت عمومی مریدان داد، در حالی

توان گفت مراد  می -و شرحی پس از این -دهد؟ به اختصار و شاگردان مشغول است نمی

                                                                                                                                            
  ].۳۱۷، ۲٦[امه العشق عشقهم آداب /  ادبی ست ادب عشق جمله بی ١.
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که چنان. از مکتب تربیتی شمس، مدرسه، دارالتعلیم یا آکادمی تربیت رسمی نیست

چاردیوار مدرسه ما شناخت همین همین کند، گاه  مقاالت اشاره می شمس خود در

و عمل 1اینجا مراد از مکتب تربیتی شمس، آموزه، نظر، حکمت. است) مان تِن (گوشتی 

های موالنا از  و یا در روایتمقاالت شمس تربیتی او است؛ حکمت مورد اشاره از طریق 

قابل برداشت، فهم، الهام و - شود  می که در سراسر آثاری همچون غزلیات او دیده - شمس

سازی رسمی و برپایی مکتب، مدرسه و نوشتن کتاب  البته شاید در پی نظام. تفسیر است

به دلیل پیدا نکردن افرادی دارای ظرفیت همچون - یا الاقل) 2همانند سقراط(نیست ... و

ن و شکستن توان گفت وقف این امر نبوده است، بلکه گاه در پی برافکند می -موالنا

که به جای تسهیل کردن آزادی فهم و یادگیری  3هایی است های پوسیده و ساختار شالوده

این کیفیت و میراث به . اند برای زندگی بهتر خود به مانع و حجابی برای انسان بدل شده

تواند به  زمان و مکان زندگی شمس عبور کرده و امروز می ۀمانده از گذشته از محدود جا 

رو است که شمس را وطن، دریا بود از این. الگویی تربیتی مورد توجه قرار گیردعنوان 

من غریبم و غریب را ... خدا خود مرا تنها آفرید: گفت و می] ۱۸۸-۱۸۷صص: ۲٠[

  ].۸۹و۱٠۲صص : ۱۳[سرا الیق است کاروان

که با خطابه و سفسطه سعی در وارونگی یا - هاجدال سقراط با سوفیست ۀصحن

- ]۲۸؛۲۱[بحث و عمل بود  ۀحقیقت داشتند و هدفشان پیروز شدن در عرصکتمان 

زدگان و ستمدیدگان خرافه از خواب خوش  همچنین تالش او برای بیدار کردن جهل

با آنچه  -ساز فتوای مفتیان مبنی بر تهمت اغفال جوانان به سقراط شد که زمینه-نادانی

رچه شمس نیز مانند سقراط اهل در احوال شمس آمده است، بسیار قرابت دارد، اگ

را ها آنان محراب و منبر، کرسی، مکتب و کتابت نبود، اما با گفتگو و طرح سؤال از انسان

                                                                                                                                            
غایـت حکمـت . حکمت به معنای اتقان، استحکام، استواری، راستی و درستی در نظر و در عمل اسـت. 1

  .نظری، ایمان و غایت حکمت عملی، عمل صالح است

کنـد بـا گفتگـو باعـث زاییـدن اندیشـه شـود؛ بـر خـالف  سعی می –مادرش نیز قابله بوده که– سقراط  ٢.

او با پرسش، گفتگو و به چالش گرفتن . ها که با خطابه و تلقین در پی موفقیت و پیروزی بودندسوفیست

  .ها را به نادانی خود آگاه کندکرد تا آن باورهای مردمان، تالش می

 در پی نظام  ٣.
ً
هـای  سازی فلسفی بلکه بیشتر کارشان، گشایش افق فیلسوفانی همچون نیچه نیز نه صرفا

ها و نقـد معرفـت و باورهـای رایـج اسـت؛  رونده، همچنین بازسنجی ارزشتازه، جریانی زنده، پویا، پیش

  ].۳٠: ؛ همچنین به مقدمه در۱۱۹،ص۲۹: برای توضیح بیشتر رجوع شود به[
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و شمس با سخن موالنا 1داشت، سقراط با کالم و روایتگری افالطون به تفکر و تأمل وا می

  .الدین محمد بلخی به جهان معرفی شدجالل

، حتی ]۲۸[است دآور زبان آیرونیک و طنز تلخ سقراطیگزنده بودن زبان شمس نیز یا

کند که او خرمگس آتن است، چون خواب را از چشمان مردمان ربوده  سقراط اذعان می

  2.است؛ او نیز در پی بیدار کردن طبیعت آدمیان و توجه دادنشان به شناخت خویش است

به کاویدن و پژوهش شمس  ۀتوانیم در جستجوی حکمت، فلسفه و اندیش با این وصف می

فیلسوف، دوستدار، . دار دانایی است البته منظور از فیلسوف، شخص دوست. بپردازیم

و از این منظر، شمس نیز همچون سقراط،  3تشنه و پابرهنه عاشق سرگردان حقیقت است

   4!خاموش: سرگشته و تنها و غریب و در نهایت: فیلسوف است

سرا، با ین خانه و منزل به آن خانه و کاروانشمس، با برگزیدن روش سفر و سیر از ا

جستجو کردن و گشتن در پی اساتید و حضور در محضر ابدال و اوتاد و اقطاب، در عالم 

آفاق و انفس سیر و طیر کرده و سفر مادی و پرواز معنوی را به عنوان روش و درسی از 

  ].۸٠ص :۱۷؛ ۱۷٦ص: ۸؛ ٦[خود به جای گذاشته است  ۀزندگی و تجربه زیست

  

  تربیت و تربیت معنوی  ۀفلسف. ٤

در  شمس مغفول و مهم نظرات و های تربیتی از آراء رسد دریافت داللت به نظر می

                                                                                                                                            
ها از سقراط، روایت افالطون است، اگرچه آریسـتوفان و گزنفـون نیـز از سـقراط  ترین روایتمهم یکی از.  ١

  .اند سخن گفته

کار سقراط همانا برانگیختن توجه فرد بـه شـناختن خـود و بیـدارکردن طبیعـت خـود اوسـت همچنـین . ٢

مـرا بکشـید تـا دوبـاره خواهیـد  شما می: گوید ها می خود خظاب به آتنی) آپولوژی(سقراط در دفاعیات 

  ]. ٤٠، ص۲۸[روید  خواب  به

ها بیرون می رود تا بـا واقعیـت و معرفـت نوعی آدم دربه در پابرهنه است که در زیر نور ستاره] فیلسوف[  ٣.

روبرو شود، یا به زایش مشترک با هر آنچه ممکن است در آن خیرخـواهی، زیبـایی یـا خـرد یافـت شـود، 

  ].۲٠، ص۳۲[دست بیابد 

خاموش، تخلص موالنا در غزلیات شمس است؛ خاموشی و سخن گفتن با سکوت، زنده بودن با طنـین  .٤

رسد، ویژگی بزرگانی همچون سـقراط اسـت کـه جـام شـوکرانش  سخنانی که هنوز در تاریخ به گوش می

هـا و  قلب" دادند، یا حالج که بردارش کشیدند یا عین القضـاه، سـهروردی و شـمس کـه هنـوز در میـان

  .کنند زندگی می" ها ندیشها
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شناسی نظام  برای بازسازی و آسیب 1تعلیم و تربیت، ۀچارچوب قلمروهای اصلی فلسف

عالم را نشانه و  ۀشناسی نگرش معنوی شمس، هم هستی. تعلیم و تربیت سودمند است

شناسی نگرش معنوی، در پی  نگرد؛ معرفت االهی و خداوند را همچون معشوق می ۀآی

ها و موانع شناخت حقیقت است، کمتر ادعای دانایی و به دست  کشف و فهم محدودیت

آوردن تمام و کمال حقیقت را دارد، بلکه بیشتر به جهل خود معترف و با حیرت و 

شناسی نگرش معنوی نیز که شامل  ارزش. کند دگی میزدگی در هستی زن شگفت

شناسی و  شناسی و اخالق است، پیروان و سالکان را بر اساس هستیزیبایی

  . خواند شناسی مذکور به تقوا، فضیلت، صلح، مدارا و شفقت با خود و جهان فرا می معرفت

ت، بر اساس معنویت و تربیت معنوی دشوار اس) جامع و مانع(با اینکه تعریف دقیق 

معنوی منسوب به معنا مقابل مادی، صوری، ظاهری و لفظی یا "فرهنگ دهخدا، 

شود و  قلب شناخته می ۀمعنایی که فقط به وسیل. حقیقی، اصلی، مطلق و روحانی است

  ." ای در آن نیست زبان را بهره

از نظر بعضی فیلسوفان متأخر اسالمی همچون طباطبایی، هستی شامل عالم غیب و 

وجود  ۀبر این اساس عوامل سه گان. یا ظاهر و باطن است) قابل مشاهده(الم شهادت ع

عالم تجرد عقلی و مثالی، . عالم تجرد تام عقلی، عالم مثال و عالم ماده است: شامل

از ]. ۱[دهد  شهادت یا ظاهر را تشکیل می ۀغیب هستی بوده و عالم ماده، نشئ ۀحیط

  . ک ادیان بوده و شامل معنویت نفسی و آفاقی استنظر طباطبایی معنویت، وجه مشتر 

اصول معنوی به طور آشکار یا . "گیرد تربیت معنوی بر اساس اصول معنوی صورت می

این اصول بر اساس شرایط شکوفا شدن انسان . باشند پنهان برخاسته از هدفی الهی می

... شود روح می معطوف شدن توجه انسان به مادیات، مانع شکوفا شدن. اند گرفته شکل

  ].۸۹، ص۳۳" [شود اگر این اصل معنوی نادیده گرفته شود، روح انسان شکوفا نمی

با بیتی در دفتر سوم مثنوی مواجه  - به عنوان باطن و رکن دین-برای تعریف معنویت 

                                                                                                                                            
کند، به مباحث نظـری  های انسان را تبیین می ای از معارف بشری است که ویژگی تربیت، شاخه ۀفلسف .١

هـای آن سـرو کـار  پردازد و با تبیین ماهیـت تربیـت، اهـداف، اصـول و روش و مفاهیم کلی و انتزاعی می

رود کـه بایـد بـه تبیـین تعامـل  اقدام به شمار مـیدارد؛ اما از سوی دیگر نوعی دیدگاه نظری و راهنمای 

هایی جهت هـدایت عمـل  نهاد سیاست، اقتصاد، جامعه، خانواده و حقوق با نهاد تربیت بپردازد و نظریه

 ۀشناسی به تـدوین نظریـ شناسی و ارزش شناسی، هستی ها یا مبانی معرفت تربیت ارائه کند، زیرا شاخه

، ۲۸[رود  خود، به عنوان مبانی عمـل تربیتـی بـه کـار مـی ۀتی، به نوبکند و نظریه تربی تربیتی کمک می

  ].۲٠ص



  ٢٢٥   معنوی برای تربیت الگویی ۀارائ جهت آشنایی با مکتب تربیتی شمس تبریزی وبررسی مقاالت شمس 

  .اصل دین ای بنده روزن کردن است/ دوزخ است آن خانه کان بی روزن است: شویم می

و تربیت ] ۱۱۹، ص۲۷["ادیان، نقب زدن به عالم معنا است ۀپیام هم"بنابراین، 

های مادی ها و ناپایداریمعنوی توجه به مواردی همچون معنای زندگی، کنار زدن حجاب

طلب حقیقت، شادمانی،  1و زندگی روزمره و نظر افکندن به جاودانگی، زاده شدن از روح،

  .های انسانی استخودشکوفایی و ذات حیات و ارزش

تلقی ...)قرب االهی، فناء فی الله و(ر تربیت معنوی، باطن دین معنویت و روحانیت د 

بیرونی دین که  ۀحقیقت از ظاهر و پوست - طریقت - طور که سیر شریعتشود؛ همان می

حرکت کردن -حقیقت -صورت و احکام است، آغاز و از مسیر طریقت به مغز و لّب دین

دین احساسی در روح "یلسوف معاصر مارتین بوبر، رو است که به تعبیر ف این از . است

، ۲" [مدخلی به کل واقعیت بی تلخیص. انسان نیست، بلکه مدخلی به واقعیت است

  ." تا مبادا روح روی زمین بمیرد... روح ۀانسان، تصویری است بر آسمان پرستار "و ] ۲۱ص

یا دوری گزیدن  به این ترتیب تربیت معنوی نیز بر اساس اشارات شمس، دعوت به قهر

آمیز با آفرینش نیست، بلکه سلوکی مداوم و روندی تدریجی  از جهان و ارتباط مسالمت

است، برای زدودن حجاب از برابر دیدگان برای کشف حقیقت و باطن جهان صورت 

بر خالف بعضی از . گویی، سلوک معنوی، آماده شدن برای یک دیدار است. گیرد می

لیدی از معنویت، تربیت معنوی در دیدگاه شمس، نه برای هر های عامیانه و تق برداشت

کسی است که ذکری گوید و آداب و سلوکی برگزیند، بلکه با رعایت اصول، مبانی و 

شمس،  ۀبه گفت. گیرد هایی خاص است که با راهنمایی مربی معنوی صورت می روش

 هر کسی را آن فایده ندهد
ً
اال مردی باید مستعد آن شده و مکمل استعداد . اربعین صباحا

 مفتاح دل او باشد
ً
، ۱۳[و اگر نه صد هزار صباح سود نکندش . آن شده تا اربعین صباحا

  ].۷٠٦ص

  

  یک الگوی تربیت معنوی بر اساس مقاالت شمس ۀارائ.  ٥

ر چارچوب نظر و عمل تربیتی به صورت یک الگو مفاهیمی د ۀکنند فراهم مقاالت شمس

های  است؛ الگویی شامل هدف، ابعاد شناختی، عاطفی و عملی، مبنا، اصل و روش

پژوهش و با استناد  ۀالگوی حاضر به عنوان نتیج. تربیت معنوی بر اساس سخن شمس

                                                                                                                                            
او : " [اسـت، در وصـف آنکـه از روح زاده شـده) ع(زاده شدن از روح، برداشتی اسـت از سـخن عیسـی . 1

دانی که از کجـا مـی  ، نمی]را می شنوی امامانند باد است و باد هر کجا که می خواهد می ورد و آوای آن

  ]).۱۳۲، ص۲۷: [به نقل از انجیل، در(رود؛ چنین است حال هر که از روح زاده شود ا به کجا میآید ی
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  :شود توصیف و تبیین میمقاالت شمس به جمالتی از 

  

  1عشق و صلح: هدف. ۱. ٥

ف از تربیت معنوی، عشق ورزیدن و در صلح زیستن است؛ صلح با خویشتن و با جهان هد

 2."سایه خورشید حق است"و عشق ورزیدن به خدا و آفریدگان؛ زیرا آفرینش همه آیه او و 

ریاضت و زهدی که با عشق همراه نباشد، آتش شهوات : گوید شمس در مقاالت می

این شیطان را هیچ نسوزد، اال آتش : خواهد کردنفسانی و تمایالت شیطانی را خاموش ن

تر شود، زیرا که  ها که بکنند او را بسته نکنند، بل که قوی دگر همه ریاضت. عشق مرد خدا

نفس اماره را هیچ چیز چنان ]. ۹٠، ص۷[اند و نار را نور نشاند  او را از نار شهوات آفریده

منشأ : گوید شمس می]. ۱٤۳همان، ص[اعضاش سست شود : نکشد که جمال دل بیند

اهل : شود جنگ، هوای نفس و خودخواهی است و صلح، از ترک هوای نفس آغاز می

هر . جنگ هواست ۀماد! جنگ را چه گونه محرم اسرار کنند؟ ترک جنگ و مخالفت بگو

  ].۲٤۳همان، ص[کجا جنگی دیدی، از متابعت هوا باشد 

  

  ابعاد شناختی، عاطفی، عملی.  ۲. ٥

نظر و ابعاد شناختی و عاطفی همچنین حوزه و ابعاد عملی  ۀیتی باید در حوز مکتب ترب 

در اینجا به . هایی داشته باشد برای آموزندگان و متربیان داللت، رهنمود و راهنمایی

  :هایی در این زمینه اشاره و استناد خواهد شد استنباط و دریافت

  

  : بعد شناختی. ۱. ۲. ٥

یوند جزء با کل، اختفا و پنهانی، کنار زدن حجاب علم، تفکر شهودی و عقل ربانی، پ

                                                                                                                                            
گـویم،  اسـرار می: شـود در تکمیل مباحث ذکـر میمقاالت شمس در این بخش از پژوهش، شواهدی از . 1

. اعـداد انگورنـدخالیـق همچـو "گفت کـه از موالنا به یادگار دارم، از شانزده سال که می/ گویم کالم نمی

شـمس نیـز ]. ۱٤۳، ص۷" [چون بیقشاری در کاسه، آنجا هیچ عـدد هسـت؟. عدد از روی صورت است

داند و این دیدگاه او است، در تبیـین  ها را دارای جوهر و جانی همانند و ارزشمند می چون موالنا، انسان

اگـر از ایـن زاویـه بـه . کند ورزی و صلح اشاره و داللت می تربیت معنوی به اهمیت هدفی همچون عشق

  .ها و ادب و آداب نیز سودی نخواهد داشت تربیت معنوی ننگریم، گویی ریاضت

نی چـو /  گردش این سایه من سخره خورشید حق است]: ٥٤٤، ۲٦[اشاره به بیتی از غزلیات شمس   ٢.

  .منجم که دلش سخره استاره شود



  ٢٢٧   معنوی برای تربیت الگویی ۀارائ جهت آشنایی با مکتب تربیتی شمس تبریزی وبررسی مقاالت شمس 

  .خالی بودن و تشنگی برای یادگیری

شمس به حجاب عقل توجه داده و تأمل  1:توجه به تفکر شهودی و عقل ربانی

داند و از این رو است  های دیگر شناخت دارای نتایج صحیح می فلسفی را با توجه به روش

من عرف "در معنا و فهم: خواند خویشتن خویش یا تفکر شهودی فرا می ۀکه به تفکر دربار 

همان، [کار دل است، کار پیشانی نیست ] شناخت[این : گوید می"نفسه فقد عرف ربه

ها را از پیش چشم دور کن تا عجبی دیگر بینی و عالم دیگر از هو  ؛ این همه رنگ]٥۷ص

کند، اما  شمس عقل را تکفیر نمی ؛]٦۳همان، ص! [که نه به این خوش و ناخوش ماند

و عقل، حجت خدای است، ولیکن چون بر وجه استعمال نکنی، متناقض :.. گوید می

ند ملت . نماید
َ
؛ عقل این جهانی را ]۸٦همان، ص[از بهر این است که هفتاد و دوا

آید  از میان جان می - که از تیر است -عقل آن جهانی را سخن. آید سخنش از دهان می

گوید؛ یعنی عقلی که قرآن به آن  می"عقل ربوبی"شمس سخن از ... ؛ ]۱٠٥، صهمان[

خواهد که هر کس دارد  چه گونه باشند؟ آخر، این عقل را نمی" اولو االلباب: "اشاره دارد

و از این عقل ." گویم من معقول می"گوید که  ؛ آن یکی فیلسوف می]۱۲۷همان، ص[

، برای زندگی معنوی معقول، باید به تعریف عقل به بنابراین]. همان[رّبانی بویی ندارد 

  . تر آن نیز توجه داشت معنای گسترده

عالم با وجود کثرت در وجوه مختلف دارای وحدت است و میان  2:پیوند جزء با کل

ای بیگانه، به صورت تو " دعوت انبیاء همین است که : جزء و کل، ارتباط و پیوند است

با خبر شو و با من آشنا . خبر مباش ری؟ بیا از جزو از کل بیخب جزو منی، از من چرا بی

                                                                                                                                            
معیدش دل است . گویم کیست نمی. ش بزرگ استمدرس. این چاردیوار گوشتی –مدرسه ما این است . ١

وای بـر آنکـه چشـمش نخسـبد و دلـش . را که چشـمش بخسـبد و دلـش نخسـبد؛ خنک آن]٦٥، ص۷[

نظر ِالی آثار رحمه الله؛ گفت: سر بر آر: صوفی را گفتند! بخسبد
ُ
ها در  هـا و اللـه آن آثار آثار است، گل: ا

بـاز فرسـتادم کـه ! ل را فرستادم به دنیا که دنیـا را ببـیند: "؛ رابعه گفت]۱٥۳همان، ص. [اندرون است

  ].همان" [خود دگر باز نیامد به من! باز فرستادم که عالم معنی را ببین! عقبا را ببین

دست در جزو مـزن، نبایـد کـه کـل فـوت . دست در کل زن تا همه جزوها آن تو باشد و چیزی دیگر مزید .٢

رود و فـرع حاصـل  گیری، اصل می ، اما این فرع را می]آید فرع می[... ؛ اصل را بگیر]٥۹همان، ! [شود

هـا و مقصـود آن را باشی که اصل است و مقصود است، اصـل همـه اصـل"؛ گفتم ]۹۳همان،[شود  نمی

و در طلـب او بـه جـد ایسـتی و هـر چـه ضـمیر را  -نه آن اصلی که روزی فـرع شـود -همه مقصودهاست 

را، مگر مقصود به نـزد و اگر سهل گیری تدارک آن. را عظیم شمریآن زحمت دهد و از مقصود دور دارد،

  ].۹٤همان، ص" [تو خوار بوده باشد



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٢٢٨

هر که شاخ را گرفت، شکست و فرو افتاد و هر که درخت را ... ؛ ]۷۲همان، ص!" [شو

  ].۱۲۷همان، ص[گرفت، همه شاخ آن اوست 

بینند یا هیاهویی که  ها می حقیقت و اهل حق بر کثرتی که دیده: اختفا و پنهانی

گاه باید از ازدحام برید و به خلوت در . شود شنوند، تمام و کمال آشکار نمی میها  گوش

؛ ورای این ]۱۱۱همان، ص[خدای را بندگانند پنهان : حال پنهانی و اختفا پناه برد

رود، بندگانند  ها ذکر ایشان می ها و محفل مشایخ ظاهر که میان خلق  مشهورند و بر منبر

ها او را دریابند و بعضی و مطلوبی هست، بعضی از این. رت پنهانی، از مشهوران تمام

اگر مطلوب نیم، . گمان موالنا آن است که آن منم، اما اعتقاد من این نیست. درنیابند

  ].۱۸٤همان، ص[طالب هستم و غایت طالب از میان مطلوب سر بر آرد 

ر آن مردم د. است بزرگ حجاب نیز که تعلمبدان: کنار زدن حجاب علم و تعلم

  را او که داند که  پشیمان آخر گاه، بهو آن. گویی در چاهی یا خندقی فرو رفت-رود  می فرو

آخر حرف و صوت کاسه . بماند لوت باقی ابدی از تا کردند مشغول لیسی کاسه به

  ].۹همان، ص[است

نیازی  انسانی که وهم دانایی و احساس بی 1:خالی بودن و تشنگی برای یادگیری

 خدا از شد، عاِلم تمام هرکه: ختن داشته باشد، طلب و عطش یادگیری نداردبرای آمو

ای که این ساعت مسلمان شود، بوی خدا بیایبد و رومی. شد پر تمام خود از شد و محروم

  ].۱۱همان، ص[او را که پر است، صد هزار پیغامبر نتواند تهی کردن 

  

  شادمانی، شفقت و محبت: بعد عاطفی.  ۲. ۲. ٥

: شادی عامل شکوفایی و غم عامل پژورده کننده و مانع شکوفایی است 2:شادمانی

                                                                                                                                            
چـون از خـود پـر ... ؛ ]۱۳۷همان، ص[باشد پر شور آب از کوزه کهچنان -است  پر خود هنر و خود از او. 1

مـن بـا تـو سـر " گفتم !" بگوبا من سری " ؛ پر سری آمد که ]همان[باشد، کی اشتهای آب خنک باشد؟ 

سـر خـود را بـا خـود . خود را در او بیـنم –من سر با آن کس توانم گفتن که او را در او نبینم. نتوانم گفتن

مستعد شـوید و " ؛ امر است که]۹۷همان، ص..." [بینم دیگری را می –بینم  من در تو خود را نمی. گویم

ها پر گل و ها پر گل است و چشم زیرا گوش. ها نمی رسد ، اال به گوش...این امر قدیم است" قابل شوید

  ].۱۸۷همان، ص[آن کالم لطیف عظیم 

؛ ]۷٤همـان، ص[در اندرون من بشارتی هست، عجبم می آید از این مردمان که بی آن بشـارت شـادند . 2

خـدا که مـرا چنـین دوسـتی داد  –چه شادم به دوستی تو ...دنیا لعب است و مزاح است در نظر رجال؛ 

  ].۱۷۷همان، ص[



  ٢٢٩   معنوی برای تربیت الگویی ۀارائ جهت آشنایی با مکتب تربیتی شمس تبریزی وبررسی مقاالت شمس 

و من . روید شادی همچون آب لطیف صاف، به هر جا می رسد، در حال شکوفه عجبی می

 شیء حی
ّ
که این آب از او روی و از او زنده شود و شیرین شود و صاف  آن آبی -الماء کل

کند و آن شکوفه که  ا که رسد، شکوفه را پژمرده میغم همچو سیالب سیاه، به هر ج. شود

مرد آن باشد که در ناخوشی ]. ۲۲۳همان، ص[قصد پیدا شدن دارد، نهلد که پیدا شود 

؛ زیرا که داند که آن مراد در ]شاد از بشارت روحی[خوش باشد، در غم شاد باشد 

  ].۱٥۲همان، ص[مرادی همچنان درپیچیده است  بی

چون به مهر در کسی در ! توانی، در خصم به مهر خوش در نگرتا ب 1:شفقت و محبت

. زیرا که او را توقع کینه و خشم باشد از تو. اگرچه دشمن باشد –روی، او را خوش آید

  ].۱٠٠همان، ص[چون مهر بیند خوشش آید 

  

  2تربیت نفس و تربیت روح: بعد عملی. ۳. ۲. ٥

ای مبارزه با هواهای نفسانی جهت های عملی بر  در تربیت معنوی و عرفان شمس تمرین

ای برای رسیدن به حقیقت و  تجهیز به سبکباری برای طی کردن طریقت است و وسیله

معنویت؛ اخالص، پاکبازی و زهد عاشقانه که در خلوت و جلوت، با سخن و سکوت، با 

شود  میدنبال " روزه در ایام نامعهود"مندی آگاهانه از مواهب خداوندی یا با پرهیز و  بهره

اولیاء االهی سخن از تربیت روح  ۀهمه برای مهار، تربیت نفس است؛ البته شمس دربار 

منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده  بود و : گوید که قدری دشوار و البته مبهم است می

چیست؟ حرف چیست؟ " انا"کجا؟ این" انا"چه گونه گوید؟ حق کجا و " اناالحق"اگر نه،

کی " نون"کی گنجیدی؟" الف"ز اگر غرق بودی، حرف کی گنجیدی؟در عالم روح نی

کند؟ چون رنج  ها می ؛ آدمی را رنج چگونه مستعد نیکی]۱۷همان، ص[گنجیدی؟ 

                                                                                                                                            
دهـد،  را کـه مـرا دشـنام میآن"! خداش هدایت دهـاد"من خویی دارم که جهودان را دعا کنم، گویم که . 1

خدایا، او را از این دشنام دادن بهتر و خوشتر کاری بده، تا عوض این، تسـبیحی گویـد "گویم که  دعا می

  ].۱٥٥همان، ص" [و تهلیلی، مشغول عالم حق گردد

اند نه تربیـت نفـس  کرده انبیاء و اولیاء در حال طاعت و در حال خوردن تربیت روح می: گوید یشمس م. 2

روزه بی ترتیب مـی : گوید ؛ همچنین درباره توصیه به روزه در میان روزهایی نامعهود می]۷۲همان،ص[

دور کـه مسـلمان شـدنش سـخت دور  –تا نفس را سخت آیـد باشـد روزی از ناگـاه مسـلمان شـود ... دار

تـو را : گویـد دوستی به عنوان یکی دیگـر از موانـع تربیـت معنـوی می درباره مال]. ۷٥همان،ص. [است

پرست  یک پول عزیزتر است پیش دنیا. روان آن را فدا کردند ره. مال، قبله  اغلب خلق است. مانع هاست

  ].۱۸٥همان، ص[والله که یک پول پیش دنیاپرست قبله است ... از جان شیرینش



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٢٣٠

  ].۱۷٦-۱۷٥همان، ص[شود  باشد انانیت حجاب او می نمی

  

 آزادی، اراده، اخالص: مبنای تربیتی. ۳. ٥

آنچنان را " آزادانه؛ به تعبیری دین نیز ۀرادشود، از خواست و ا تغییرات از انسان آغاز می

 روانه را مایه آن نبی و رسول هست ای مایه که راشمس، آن ۀبه گفت." کند تر می چنانآن

 ].٦همان، ص[کند  راه و کند

 ۀاگر هم: گوید شمس، با رّد جبرانگاری در احوال عالم و انسان، می :آزادی و اراده

خدایی خواهم که . من نخواهم این خدا را"گفتمی . انبیا این گفتندی، من قبول نکردمی

کنم و او را بگویم تا این خدا را بر هم زند که تو  آن خدا را طلب می. فاعل مختار باشد

!" بگویمش که اگر او فاعل مختار نیست، تو باری فاعل مختاری، بر همش زن. گویی می

 "..." شما از باد مبارک ایام: "گوید سعد و نحس اّیام نیز می ۀ؛ دربار ]٤۱همان، ص[

  ].٤۲همان، ص" [شود مبارک شما به تا آید می ایام شمایید مبارک

 :گوید اخالص، مبنایی مهم در تربیت معنوی است، شمس می 1:اخالص و بی ریایی

  ].۱٥۱صهمان، ... [اکنون، اول شرط من و موالنا آن بود که زندگانی بی نفاق باشد

  

  زیستن در ساحت روح: معنویت و روحانیت: اصل تربیتی. ٤. ٥

زیستن در ساحت روح و بر اساس اصل معنویت، رکن مهمی در تربیت و نحوه زیست 

های مهم پیامبران برای بشریت این اصل است که  شاید یکی از ارمغان. معنوی است

مادی نیست؛ هرگونه تالش و انسان زیست معنوی دارد و قابل فروکاهی مطلق به ابعاد 

چون ابعاد عملی و سلوک، متکی بر ، هم)مکتب تربیتی شمس(روشی در تربیت معنوی 

والله که غیب آشکار : گوید شمس می. اساس و بنیاد معنویت و ایمان به بقای روح است

همان، [اند، لیکن پیش آن کس که دیده او باز است  برانداخته   است و پرده  شده

زند، بوی محسوس  آنکه نفس خود را تربیت کرده و در ساحت روح قدم می؛ ]۱٤۲ص

که به مشام رسد، چنان: ست محسوس حق تعالی را بویی: "کند خداوند را استشمام می

                                                                                                                                            
" آری کـافریم دشـمنیم"از این وجه که دعوی دوستی نمی کنند، می گوینـد  -کافران را دوست می دارم .1

و نیسـت، " من دوستم"اکنون، دوستیش تعلیم دهیم، یگانگیش بیاموزیم، اما این که دعوی می کند که 

همـان، [؛ هر که اهل اخالص او بیشتر بود، به عـالم حـق بیشـتر پیوسـت ]۳۸همان، ص[خطر است  پر

کـه  -را ندهم به سر عاشقان و مشایخ روزگـار] و خالص[؛ خاک کفش کهن یک عاشق راستین ]۱٥٠ص

  ].۱٤٥همان، ص[ها می نمایند، به از ایشان  بازان که از پس پرده خیال همچو شب
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اما چه ماند به مشک و عنبر؟ چون تجلی خواهد بودن، آن بوی مقدمه . بوی مشک و عنبر

  ].۱۸۹همان، ص" [بیاید، آدمی مست مست شود

  

  :روش تربیتی. ٥. ٥

های کاربردی  های کلی یا عمومی و روش توان شامل روش های تربیت معنوی را می روش

  .یا خاص دانست
  

یابی، سکوت، خودیابی، اتصال، ظرفیت: های تربیتی کلی و عمومی روش. ۱. ٥. ٥

  .عبادت

او  گردد که به اهلیت و ظرفیت شنیدن سخن موالنا به دنبال کسی می 1:یابی ظرفیت

کند؛  رسیده باشد، یا به تعبیر دیگر، در تربیت به ظرفیت فهم و دریافت متربی توجه می

کند و سکوت  ها گالیه میگاه نیز از مهر خوردن و مسدود شدن قلب و گوش و چشم جان

. کاشکی اهلیت شنودن بودی. هنوز ما را اهلیت گفت نیست: دهد را بر سخن ترجیح می

ها  ها مهر است و بر گوش ها مهر است و بر زبانبر دل! مام شنودنباید و ت تمام گفتن می

  ].۹٠همان، ص[زند اگر شکر کند، افزون کند  اندکی پرتو می. مهر است

قیل و قال بی حد و حصر و درهم و برهم و بی هدف از لحاظ : سکوت و خاموشی

افکار، ] ث جمعفراهم آورنده و باع[سکوت ... اخالقی بد و از لحاظ معنوی خطرناک است

در سکوت، ]. ۱٥٠-۱٤۹، ص۳۱[ها است  عمل به آموخته] زمینه ساز[قوت روح و 

به تعبیر دیگر، سکوت، روشی برای . توان شنید ها و سرودهای آفرینش را می بسیاری نغمه

خاموشی او نه از کمی معنی است، از ُپری است : انسان معنوی است، به تعبیر شمس

همان، [ز فراق و وصال باشد، اال ناله ایشان مسموع نشود ؛ جماد را نی]۱٠۱، ص۷[

  .توان بعضی صداها را شنید بنابراین، با سکوت معنوی، می]. ۱۹۱ص

یافته را به روح و معنویت و  خودیابی، انسان تربیت 2:خودیابی و خودشناسی

                                                                                                                                            
 پـیچ در بسـیار مـرا /نگیـرم مریـد مـن کامـل شیخ شیخ هر نه گاهآن گیرم، می شیخ من نگیرم مرید من.  1

 فایـده و ریختند آنجا آوردند آنچه و/  منزلی آمدند عقبم در گریختم بده خرقه و شویم مرید من که کردند

  ].٤٦همان،[رفتم  و نبود

 باشد شکرها را او آنکه باشد، چه والیت معنی  خود امارت و خود مهار  خویشتن والیت: گوید شمس می. 2

 خویشتن صـفات احوال و خویشتن نفس بر باشد والیت را او که باشد آن والیت بل. ها؟ نه دیه و و شهرها

همـان، [لطـف  محـل در لطـف و قهـر محـل در قهـر و خویشـتن سـکوت و خویشـتن کالم بر و خویشتن

  ].٥٥همان، ص[والیت  امیر نه شده، والیت اسیر والیت؟ کو اکنون، .باشد "والیت صاحب"؛ ولی ]۲۷ص
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خداشناسی و خداگونگی رهنمون ساخته، از خود غیراصیل رها و به خود اصیل متصل 

  ].۲۲۳همان، ص[خداپرستی آن است که خودپرستی رها کنی : کند؛ به تعبیر شمس می

همنشین فقط اشخاص دوست و مصاحب نیستند،  1):همنشینی(اتصال و صحبت 

همنشین بد و خوب، انقطاع یا . شود گویی در هر چه نظر کنیم آن در ما من منعکس می

صحبتی با ای معنوی، میل همه شوند، همنشینی با انسان اتصال معنوی را ممکن می

آن کس که به صحبت من ره یافت، عالمتش : کند دیگران را کم یا شیرینی آن را تلخ می

نه چنان که سرد شود و همچنین - آن است که صحبت دیگران بر او سرد شود و تلخ شود 

  ].۱۹۳همان، ص[که نتواند با ایشان صحبت کردن کند، بل که چنان صحبت می

  

پرسشگری و شهامت، مواجهه با : های تربیتی کاربردی و خاص روش.  ۲. ٥. ٥

  مسئله، همراهی با متربی، سکوت، گفتگو

شنیدند، دریافت  آنچه از ارتباط شمس با موالنا و مواجهه با کسانی که سخنش را می

چون هایی خاص هم ، این است که تربیت معنوی از دیدگاه او با روش]۲٤[شود می

آنجا که . شود با مسئله، همراهی با متربی، سکوت، گفتگو محقق میپرسشگری، مواجهه 

-هم–ها با همشمس در مقاالت، هدف از به دنیا آمدن را مالقات دو دوست و گفتگوی آن

داند، یا در بدو آشنایی با موالنا با چالش کردن در باورهای رایج،  می –چون خود با موالنا

معمول او را به رهاکردن آنچه ناصواب است کردن و گاه مخالفت با باورهای  پرسش

اگرچه این رهایی به بهای از . نماید خواند، این دریافت را بر ما مستند و موجه می می فرا

. آوردن است روی 2دست دادن مقام و موقعیت و نام پیشین باشد، اما از مردگی به زندگی

، بگویم و هر "مگو"یزند که به تعبیر شمس، چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآو

، ۷[ام  آینه، اگر چه بعد هزار سال باشد، این سخن به آن کس برسد که من خواسته

                                                                                                                                            
ه نگری، در تو پخسیدگی درآید. باشی، خوی او گیریال شک با هر چه نشینی و با هر چه . 1

ُ
در سبز .  در ک

ل نگری، تازگی درآید
ُ
و از این روست کـه  قـرآن خوانـدن . زیرا همنشین تو را در عالم خویشتن ِکشد. و گ

کند؛ زیرا از انبیاء یاد کنی و احوال ایشان، صورت انبیاء بر روح تو جمع شود و همنشین  دل را صاف می

 -کنـد ، از اتصال هـر سـتاره بـه برجـی، چیـزی تولـد می]هنمشین اتصال است[؛ ]٥۷مان، صه[شود 

؛ صـحبت بـی ]۱٠٥همـان، ص[کند  از اتصال جامه  به تن گرمی تولد می -که از اتصال مرد به زنچنان

؛ صـحبت اهـل دنیـا ]۱۷۷همـان، ص[صحبت نادان حرام اسـت . خبران سخت مضر است، حرام است

  ].۲۲٥صهمان، [آتش است 

  ].۱۳۹۳، ۲٦[دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم /  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم. 2
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  ].۱۷٦ص

ای معنوی برای موالنا و دیگر یادگیرندگان دارای ظرفیت و  شمس، به عنوان مربی

گری  چون پرسشهایی هم صالحیت، در مسیر تربیتی و معنویت کاربردی، همواره از روش

  .کردن و گفتگو در تعامل بوده است گفتن یا سکوت کردن، با شهامت سخن و چالش

- می واقف اسرار رسولبالد و او را  رو است که موالنا به عشق آموزگار خود می از این

و شمس نیز با وجود اینکه خود مربی اوست اما انبیاء را آرزومند دیدار موالنا  1داند

] ۸[نبوی ۀبسط تجربسخن رسول هستند که به  ۀگشایندگویی شمس و موالنا، . داند می

 2.اند کرده  اند و تصویر و تفسیری مؤمنانه و عاشقانه از دین و تربیت معنوی را ارائه پرداخته

هایی که در ذهن   مکتب تربیتی شمس، مکتب آزادی معنوی و رهایی است؛ رهایی از دام

خواهند آگاهی، معرفت، اراده و  ه، میو درون آدمی یا در بیرون آدمی در طبیعت و جامع

بر اساس تفسیر معنوی شمس، انسان معاصر نیز . عمل او را اسیر و او را به زنجیر بکشند

ای برای  ها را بگسلد و آزادی و رهایی درونی را مقدمه ها و بند دام آتش عشقتواند با  می

  3.دستیابی و تالش برای کسب آزادی بیرونی قرار دهد

  

  یریگ جهینت

 یما رهنمودها ،شمس ۀشیدر کالم و اند :توان گفت یپژوهش م نیا جیتوجه به نتا با

 معنوی تیمکتب ترباجمال، به  توان از آن به که می میابی یم تیعمل ترب یبرا یادیز

 تربیت از خودخواهی از طریقشدن  یبا خال در این دیدگاه، انسان. کرد ریشمس تعب

گونه تفسیر و قرائت  بنابر این. دست یابد رونیبه صلح درون و سپس صلح ب دتوان ینفس م

دوستی،  ورزی و صلح شود، اما در بیرون نیز با عشق از شمس، معنویت از درون آغاز می

یعنی معنویت در بیرون از فرد نیز دارای شواهد و عالئمی است که . یابد تداوم و تحقق می

                                                                                                                                            
  ].۷۹۲، ۲٦[نام شیرین تو هر گمشده را درمان باد /  شمس تبریز تویی واقف اسرار رسول. 1

نـه از . نگفتـیگویم این معانی را که اگر پیغمبـر بـودی، بـه ایـن معینـی  چنان می: به تعبیر خود شمس. 2

-۷۸، ص٥[ای بودی نپرداختی به آنکه چنـین فروشـکافد بـه ایـن سـخن عجز، بل از آنکه او را مشغولی

۷۹.[  

، )از اسامی الله و به معنـی صـلح(سالم  ۀنیز نزدیک به این معنی است که با ذکر واژ] ۲٦،۱۷۳٤[موالنا . 3

  :گوید وانده و مینگری فراخ جوی مقام واالی خویش و درون و انسان را به جست

  کندش کای منت غالم غالم؛  ندا همی/  درون توست یکی مه کز آسمان خورشید

  .سالم سالمنگر به روزن خویش و بگو /  ز جیب خویش بجو مه چو موسی عمران



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٢٣٤

  .چون عشق و صلح خواهد داشتهمتکثیر آن برای جهان، ارمغانی 

یافتن است و  بردن، برای گنج مسیر تربیتی و با چنین هدفی است که رنج نیدر ا 

عشق و کنار زدن حجاب  قتیبه حق دنیرس یافراد برا .شود امری معنادار و نافع تلقی می

معرفت با  یبرا یو تشنگ شتنیخلوت با خواختفا و  ،با سکوت ؛محنت بکشند دیعلم با

  .ابندیدست  یهست یبه رازها یباطن افتیدر

تربیت  او با. است و تحقق معنویت در زندگی مکتب اهل عمل نیشده ا تیترب انسان

از عالم معنا  یا پنجره تربیت معنوی، ۀو عبور از خلوت و عزلت به عنوان مقدم نفس خود

اش  معنای هستیگشاید تا معنویت، به توسعه و غنای وجود، عمق و  میخود  یروه را ب

چنین است که مبنای این خوانش از تربیت، توجه توأمان به اخالص، آزادی و  .بیفزاید

چون هایی هم شناختی شمس و روش شناختی و انسان اراده به عنوان مبانی هستی

  .خودنگری و خودیابی، برای تحقق خداگونگی است

  

  منابع

 .عالمه طباطبایی های تربیت معنوی با تأکید بر آراء روشبررسی مفهومی اصول و ). ۱۳۸۷(اشعری، زهرا ]. ۱[

السادات حسینی،  دکتر خسرو باقری و دکتر افضل: کارشناسی ارشد، استاد راهنما و استاد مشاور ۀنامپایان

  .دانشگاه تهران

، تهران، ۲و۱به کوشش حسین یازیجی، جلد . العارفین مناقب). ۱۳٦۲(الدین احمد  افالکی، شمس]. ۲[

  .یای کتابدن

 تربیت نظری چارچوب تدوین برای کاوشی: اسالمی تربیت به دوباره نگاهی). ۱۳۹۷(خسرو  باقری،]. ۳[

  .مدرسه اول، تهران، جلد .اسالمی

 و تعلیم ۀفلسف در پژوهش های روش و رویکردها). ۱۳۹٤(طیبه  توسلی، نرگس؛ سجایه، خسرو؛ باقری،]. ٤[

  .اجتماعی و فرهنگی مطالعات ۀپژوهشکد: تهران .تربیت

دین و فلسفه، با مقدمه ای از رابرت  ۀرابط ۀمطالعاتی دربار : کسوف خداوند). ۱۳۹۳(بوبر، مارتین ]. ٥[

  .عباس کاشف و ابوتراب سهراب، تهران، فرزان روز ۀترجم. سلتزر.ام

 شمس یزندگ - سفر یالگو از یستیالیستانسیاگز خوانش سته،یز تجربه سفر؛). ۱۳۹۹(نظیر، نگین  بی]. ٦[

  .، بهار و تابستان۲ ۀسال یازدهم، شمار  دانشگاه الزهرا، یعرفان اتیادب یعلم ۀفصلنام دو. پرنده

  .جعفر صادقی، تهران، مرکز: تصحیح .مقاالت شمس). ۱۳۹٥(محمد  الدین تبریزی، شمس]. ۷[

الدین  ل موالنا جاللفریدون بن احمد سپهساالر در احوا ۀرسال). ۱۳۲٥(سپهساالر، فریدون بن احمد ]. ۸[ 

  .به تصحیح سعید نفیسی، تهران، اقبال .مولوی

تهران،  ).با تأکید بر نوجوانی(نگرشی به تربیت اخالق از دیدگاه اسالم ). ۱۳۷٠(السادت  حسینی، افضل]. ۹[

  .سازمان تبلیغات اسالمی
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  .فرهنگی صراط ۀتهران، مؤسس. نبوی ۀبسط تجرب). ۱۳۸٥(سروش، عبدالکریم ]. ۱٠[

  .تهران دانشگاه تهران، .تربیت و تعلیم اصول). ۱۳۹۳(علی  شریعتمداری،]. ۱۱[

  .نشر به تهران، .پرورش و آموزش اصول و مبانی). ۱۳۹۷(غالمحسین  شکوهی،]. ۱۲[

  .محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی: تصحیح و تعلیق .مقاالت شمس تبریزی). ۱۳۹۱(شمس تبریزی ]. ۱۳[ 

 از نشست و هفتمین  سی . اش های تربیتی شأن معلمی شمس تبریزی و شیوه). ۱۳۹۹(شهبازی، ایرج ]. ۱٤[

. مهر ۲۳کتاب،  شهر فرهنگی مرکز اینستاگرام ۀتبریزی، صفح شمس ۀدربار  گفتارهایی درس ۀمجموع

  https://www.cgie.org.ir/fa/news/262272:  قابل دسترس در(

  .تهران، مطبوعاتی عطایی. سومخط ). ۱۳٥۱(الدین  الزمانی، ناصر صاحب]. ۱٥[

، یعرفان مطالعات .شمس مقاالت در یرونیآ). ۱۳۸۸(زاده، غالمحسین؛ لرستانی، زهرا  غالمحسین]. ۱٦[

  .، بهار و تابستان۹ ۀشمار 

  .تهران، پارسه .الدین محمد بلخی مشهور به مولوی زندگی موالنا جالل). ۱۳۹۷(الزمان  فروزانفر، بدیع]. ۱۷[ 

. او یآموزگار وجهه بر هیتک با یزیتبر شمس شهیاند و یزندگ). ۱۳۹۸(، طاهره؛ محمدی، علی قاسمی]. ۱۸[

  .، زمستان٥۷ ۀ، شمار ۱٥، سال یشناخت و اسطوره یعرفان اتیادب ۀفصلنام
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