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 دکتر یاسر ملكی، پژوهشگر حوزة ادبیات عرفانی

 در شــمارة قبــل دیــدگاه موالنا 
را در مــورد نقــش بی بدیــل معلم در 
کارآمدســازی فرایند آموزش بررســی 
کردیم. اما سؤال این است که آیا موالنا 
قواعــد ریزتر و مشــخص تری هم برای 
کارآمد کــردن آمــوزش در اختیارمان 
می گذارد یا نه؟ پاسخ این سؤال با توجه 
به نگاه ریزبیــن و تیزبینی که از موالنا 
سراغ داریم، مثبت است. او کسی نیست 
که در تحلیل مســائل، صرفــًا به بیان 
یکســری مقوالت کلــی و انتزاعی اکتفا 
کند، بلکه نگاهــی را نمایندگی می کند 
که کامــاًل با واقعیت های زندگی بشــر 
درآمیخته اســت. اصواًل این خاصیت هر 
مربی بزرگ اســت که متربی را به حال 
خود رهــا نمی کند، بلکــه او را مرحله  
به  مرحلــه و با دادن کدهــای دقیق و 
روشــن، هدایت و همراهــی می کند. با 
این حســاب، تکلیف بحث حاضر معلوم 
می شود. مولوی با همة اهمیتی که برای 
منش واالی اســتاد یا رهبر معنوی قائل 
اســت، به برخی اصول مکمل هم اشاره 

می کند که به این شرح هستند:

استعدادشناسی
 استعدادشناســـــی مهم تریـــــن و 
زیربنایی تریــن مؤلفه در بحث یادگیری 
اســت. فرقــی هــم نمی کند کــه این 

کیمیای وجود
آموزش کارا به روایت موالنا

هنر و معلمی
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یادگیری در چه مرتبه ای اتفاق می افتد. 
علم آموزی، از مراتب پایین تا ســطوح 
عالی تر آن، با توان و استعداد یادگیرنده 
ارتباط تنگاتنــگ دارد. این مهم حتی 
در حیات موالنا و مواجهة او با شــمس 
تبریزی هم به چشم می خورد. در واقع، 
برخالف نظر برخــی که تصور می کنند 
شــمس از ســر تصادف و بدون آگاهی 
قبلی با موالنا روبه رو شــد، باید بدانیم 
که شــمس به معنای واقعی مولوی را 
انتخاب کرد و به احــواالت او و جایگاه 
ممتازی که بین مریدان شــهر داشــت 
به خوبی واقف بود. ســابقة آشنایی این 
دو به زمانی برمی گــردد که مولوی در 
حلب مشغول تحصیل بود. در »مقاالت 
شــمس« که معتبرتریــن کتاب دربارة 
ســخنان و موضع گیری هــای شــمس 
است، عباراتی وجود دارد که از بصیرت 
و موقع ســنجی شــمس خبر می دهد؛ 
اینکــه وقتی مولوی را در دمشــق دید 
احساس کرد هنوز برای تعلیم اسرار به 
او زود اســت و باید مدتی سپری شود 
تا به پختگی الزم برسد. عین عبارت او 

چنین است:
 »میلــم از اول بــا تو قوی بــود، ااّل 
می دیدم در مطلع ســخنت که آن وقت 
قابل نبودی این رمــوز را. اگر گفتمی، 
مقدور نشــدی آن وقت و این ساعت را 
بــه زیان برده بودیمــی، زیرا آن وقتت 
این حالت نبود« )شــمس تبریزی: 20 

و 21(.
این بیان شــمس نشــان می دهد که 
اســتعداد یادگیرنده و تشخیص به موقع 
آن از ســوی معلم، اهمیت باالیی دارد. 
اینجاســت که عنصر زمــان و تأثیر آن 

در پرورش استعداد بسیار تعیین کننده 
میوه های  که چیدن  اســت. همان طور 
رسیده از درختان زمان مناسبی دارد و 
نباید زودتر یا دیرتر به سراغشان برویم. 
زیــرا در این هنــگام از دو حال خارج 
نیست: یا میوه های کال و نارس را باید 

بچینیم و یا میوه های لِه و گندیده را. 
امــا ُبعــد دیگــر استعدادشناســی، 
مســیریابی درســت بــرای پــرورش 
اســتعدادهای  گاهی  استعدادهاســت. 
انســان در مســیر غلطی به کار گرفته 
می شــوند و کار به جایی می رســد که 
ذائقة روحی فرد به کلی عوض می شود. 
مثاًل استعداد حق طلبی در همة انسان ها 
وجود دارد، اما اگر شرایط به نحوی رقم 
بخــورد که این اســتعداد به طور وارونه 
رشد کند، آنگاه گرایش درونی فرد برای 
تبعیت از حق و راستی ضعیف می شود 
و به انجــام امور مبتذل تمایل می یابد. 
در واقع، کیمیای وجود این افراد به طور 
معکوس عمــل می کند. یعنی چیزهای 
خوب و پســندیده هم  به محض اینکه 
وارد وجودشــان می شود، تغییر ماهیت 
می دهــد و تعصب و غرض ورزی آنان را 

شدت می بخشد.
هر که تخم خار کارد در جهان

هان و هان او را مجو در گلستان
گر ُگلی گیرد به کف، خاری شود

گر سوی یاری رود، ماری شود
 کیمیای زهر و مار است آن شقی

)دفتر دوم،  متقــی  برخالف کیمیای 
ابیات 153-155(

 لذا تعجب نکنیــد اگر آدمیان، ظاهر 
یکســان و مشــابه دارند، اما به لحاظ 
روحی و باطنی از هم فاصله می گیرند؛ 

مانند صدف هایی که محتواهای با ارزش 
و بی ارزش را در خــود جای می دهند؛ 
گاه در یک صدف مروارید ارزشــمندی 
نهفته است و در صدف دیگر سنگ سیاه 
رذایل1. مولوی داســتان دباغی را نقل 
می کند که به شــنیدن بوهای نامطبوع 
عــادت کرده بــود. همین کــه گذارش 
بــه بازار عطرفروشــان افتــاد و بوهای 
خوش را استشــمام کرد، از حال رفت و 
بی هوش شد. این حکایت کسانی است 
که به وضعیت بدی که در آن قرار دارند 
خوکرده اند و تحمل فضا و شرایط خوب 
و پســندیده را ندارنــد. بوی خوش که 
نماد همة دریافت هــای ناب و دل انگیز 
است، تنها برای کسانی لذت بخش است 
که مسیر درستی را برای استعدادپروری 

برگزیده اند:
مر خبیثان را نسازد طیبات

در خور و الیق نباشد ای ِثقات 
گر بیاغازید ُنصحی آشکار

ما کنیم آن َدم شما را سنگسار
ما به َلغو و َلهو فربه گشته ایم

در نصیحت، خویش را نسرشته ایم
هست قوت ما دروغ و الف و الغ

شورِش معده  است ما را زین بالغ
رنج را صد تو و افزون می کنید

عقــل را دارو بــه افیــون می کنیــد 
)دفترچهارم، ابیات 282-288(

بنابراین، معلمانی که از یکسو شناخت 
دقیقــی از نیازهای واقعی یادگیرندگان 
دارند و از سوی دیگر، مسیرهای درست 
را برای آنان ترســیم می کنند، آموزش 
بهتر و مفیدتری ارائــه می دهند. البته 
این کار سختی هایی دارد و زمان زیادی 
الزم اســت تا معلم بــه چنین بصیرتی 
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در آموزش دســت یابد. ضمــن اینکه 
اساسًا اســتعدادیابی به کالس درس و 
تشخیص معلم محدود نیست و محتاج 
سیاست گذاری های کالن آموزشی است 
و نقش همــة ارکان و مؤلفه های نظام 
آموزشــی در تشــخیص و پرورش آن 

دخیل است.

رعایت تدریج
تدریج قانون عجیبی است. هر جا که 
صحبت از آفرینش و تکامل است، پای 
این قانون به آنجا باز می شود؛ حتی در 
خلقت آســمان ها و زمیــن2. این قانون 
کاربردهای متنوعی دارد؛ از کاربردهای 
اخالقی و معنوی گرفته تا استفاده های 
علمی و آموزشی. اساسًا هیچ رویدادی، 
اعم از طبیعی، اخالقی، آموزشی و غیره، 
بدون تکیه بر این قانون مهم به سرانجام 
نمی رســد. بــه عالم طبیعــت بنگرید. 
از زمانــی که بذری در زمین پاشــیده 
می شود، تا آخرین مرحله که به چیدن 
محصول ختم می شــود، فرایندی است 
که باید به تدریج طی شود. این واقعیت 
نشان می دهد که در کار طبیعت خبری 
از شتاب های نامربوط و نامعقول نیست. 

به قول موالنا:
»نبینی صلح و دوستی بهار را در آغاز 
اندک گرمــی می نماید و آنگه بیشــتر 
و بیشــتر؟ و درختــان نگــر که چون 
اندک انــدک پیش آیند، اول تبســمی، 
آنگه اندک اندک رخت هــا را از برگ و 
میوه پیدا می کند و درویشانه و صوفیانه 
همه را در میان، و هر چه دارد جمله در 
می بــازد. پس کارهای عاَلم را و عقبا را، 
هر که شــتاب کرد و در اول کار مبالغه 
نمود، آن کار میســِر او نشــد« )کریم 

زمانی، 1390 : 268(.
وجود ما انســان ها به غذاهای جسمی 
و روحی ســالم نیاز دارد؛ غذاهایی که 
باید به آهستگی آمادة طبخ شوند. حتمًا 

همة شما می دانید که چرا کارشناسان 
تغذیــه غذاهای فســت فودی را توصیه 
نمی کنند؟ پاسخ این است که در فرایند 
آماده ســازی این غذاهــا، قانون تدریج 
رعایت نمی شود و شتاب بیجایی در تهیة 
آن ها وجود دارد که سالمت بدن را تهدید 
می کند. همین رخداد در مورد غذاهای 
روحی نیز وجــود دارد. مجموعة علوم و 
دانســتی هایی که در قالب آموزش های 
رسمی به فرد منتقل می شوند، در ُحکم 
همان غذاهای روحی هســتند. شــیوة 
طراحی و تولید این آموزش ها می تواند 

تدریجی یا شتاب آلود باشد. 
آنچه مســلم اســت، نظام آموزشــی 
مبتنــی بــر شــتاب، یک نظــام مولد 
و دانشــمندپرور نیســت. در چنیــن 
نظام هایــی، همــة علــم و محتــوای 
آموزش به بســته هایی زودبازده تبدیل 
قابلیت های  و  نیازها  می شــود، بی آنکه 
درونــی دانش آمــوزان را برطرف کند. 
شــاید این بســته های آماده فایده های 
اما  باشند،  داشــته  زودگذری  آموزشی 
در درازمــدت به تعطیلی نیروی تفکر و 
زیرا  می انجامند،  دانش آموزان  خالقیت 
در چنین نظام هایــی، کیفیت آموزش 
قربانی ســرعت آن می شــود. این هم 
تنها مختص نظام های آموزشی نیست، 
بلکه به طــور کلی تر، همة مظاهر دنیای 
مدرن از این شتاب نامعقول رنج می برد. 
همه چیز پیش از آنکــه تمامیت خود 
را بنمایــد، جای خود را به چیز دیگری 
می دهد. در این فضا همه چیز، البته به 
شرط خوشــبخت بودن، یک بار خریده 
و دیده می شــوند و به زودی جای خود 
را به چیزهای دیگر می دهند. بی شــک 
بخــش مهمــی از پریشــان حالی ما از 
همین امر ناشــی می شــود که قدرت 
تمرکز بر امر واحد را نداریم و چیزهای 
مختلفی مــا را به خود فــرا می خواند 
)کمپانــی زارع، 1394: 242(. بــا این 

حال، بــرای تحقق آموزش کارا، گریزی 
از عمل به این قانون نیست؛ به خصوص 
ابتدایی که روان دست نخوردة  در دورة 
کــودک آمــادة پذیــرش آموزش های 
بیرونی می شود و الزم است که معلمان 
ایــن دورة تحصیلی، با مــدارا کردن و 
چشم پوشی از خطاهای کودک، میل و 
عالقة او را برای آموزش و تعلیم تقویت 
کنند. نکته ای کــه مولوی در فیه مافیه 
بــه آن اشــاره می کنــد: »همچنان که 
معلم، کودکی را خــط آموزد. چون به 
ســطر رسد، کودک ســطر می نویسد و 
به معلم می نماید. پیش معلم، آن همه 
کژ اســت و بد. با وی بــه طریق مدارا 
می گویــد که جمله نیک اســت و نیکو 
نبشتی، احسنت! ااّل این یک حرف را بد 
نبشتی. چنین می باید. و آن یک حرف 
دیگر نیز بد نبشتی. چند حرفی را از آن 
سطر بد می گوید و به وی می نماید که 
چنین می باید نبشتن، و باقی را تحسین 
می کند تا دل او نرمد و ضعیف نشــود و 
به آن تحســین قّوت گیرد. و همچنان 
به تدریج، تعلیم می کند و مدد می یابد« 

)کریم زمانی، 1390 :365-364(. 
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