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 دكتر یاسر ملكی، پژوهشگر حوزة ادبيات عرفانی

عامــل دو قبــل، شــمارة در 
استعدادشناسیورعایتتدریجراازدیدگاه
موالناشرحدادیمکهدراثربخشیآموزش
سهمبسزاییدارند.دراینشمارهبهسایر

عواملمؤثردراینبارهاشارهمیکنیم.

توان سنجی مخاطب
بارها این عبارت حکیمانه را شنیده ایم 
که معلمی شغل انبیاست. یعنی شباهت 
وجود دارد میان رســالت انبیــا با آنچه 
معلمــان در کالس درس انجام می دهند؛ 
شباهتی که فقط با کار پژوهشی می توان 
به عمق و گســترة آن پی بــرد. ما برای 
تقویت نظام آموزشی و تربیتی به تحلیل 
دقیق و همه جانبة ســیرة انبیا نیاز مبرم 
داریم؛ کاری که تا بــه امروز، آن طور که 
باید، صورت عینی به خود نگرفته اســت. 
تنها با درک نتایج این تحلیل اســت که 
صالحیت هــا و ظرافت های حرفة معلمی 
برمال می شــود. هنر معلمی قابلیت های 
متعددی را می طلبد که از مهم ترین آن ها 
ایجاد تناســب میان پیام )نوع و اندازه( و 
توان یادگیرنده است. شکی نیست که هر 
پیامی برای هر مخاطبی مناسب نیست و 
باید تفاوت های فردی مخاطبان را در نظر 
گرفت. این مهم در رفتار انبیا و نسبتی که 
با مردم برقرار می کنند، به نحو برجسته ای 
وجود دارد؛ به نحــوی که همة توان های 
درکی را در خود جای می دهد. یعنی هر 
کسی با هر درجه از فهم می تواند پذیرای 

تعالیم آنان باشد.
پست می گویم به اندازة عقول
عیب نبود این ُبود کار رسول

)دفتر اول، بیت 3٨11(

خاكی كه زر شود
آموزش کارا به روایت موالنا

هنر و معلمی

تصویرساز: سید میثم موسوى
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به تعبیر موالنا، برخــی نکات به مثابة 
شمشیر تیزی هستند که باید با احتیاط 
کامل آن را به کار برد تا مبادا افرادی را به 

ورطة کژخوانی بکشاند.
در این شرایط، تنها چارة کار، استفاده 
یعنی  اســت1.  پوشــش های محافظ  از 
به کارگیری روش های مطمئنی که مسیر 
فهم و یادگیری را صاف و هموار می کند.

مولوی داستان امیری را مطرح می کند 
که ســوار بر اسب از جایی عبور می کرد. 
ناگهان چشــمش به صحنه ای ترسناک 
افتاد. مــاری را دید که به ســوی دهان 
مردی خفته در زیــر درخت، می خزد و 
چیزی نمانده که وارد دهان او شــود. از 
بد حادثه، همین اتفاق می افتد و مار وارد 
دهان آن مرد می شــود. امیر که مطمئن 
بــود آن مرد تحمل قبــول این واقعیت 
هولنــاک را ندارد، فکــری به خاطرش 
رسید. ضرباتی را بر پیکر آن مرد وارد کرد 
و با حالتی غضبناک بر او حمله ور شــد. 
ســرانجام مرد با حالتی سراسیمه به زیر 
درختی پناه برد که در پای آن میوه های 
پوســیده و گندیده ریخته بود. سوار او را 
به خــوردن آن میوه ها مجبور کرد تا کار 
به جایی رسید که حالش دگرگون شد و 
آنچه را خورده بود بیرون ریخت. ناگهان 
دید ماری هم از دهانش خارج شــد. مرد 
با دیدن این صحنه از انگیزة پاک ســوار 
آگاهی یافت و زبان به سپاس و ستایش 

امیر گشود.
گر تو را من گفتمی اوصاف مار

ترس از جانت برآوردی دمار
مصطفی فرمود: گر گویم به راست

شرِح آن دشمن که در جان شماست
َزهره های ُپردالن هم بر درد
نه رود ره، نه غم کاری خورد
نه دلش را تاب ماند در نیاز
نه تنش را قّوت روزه و نماز

)دفتر دوم، ابیات 1913-1910(

با این حســاب، اهمیــت آموزش های 
همسو با نیازهای مخاطبان معلوم می شود. 
اینکه چرا ماهیت هــر دورة تحصیلی را 
باید به خوبی شناخت؟ و محتوای مناسب 
آن ها طراحی کرد؟ بالطبع، یادگیرندگان 
هر دورة تحصیلی نیازهایی دارند که باید 
شناخته شوند تا بتوان خوراک آموزشی 

بهتری برایشان تهیه کرد.
البته این پایان ماجرا نیســت و باید در 
فکر طراحی روش هایی هــم بود تا بین 
یادگیرنــده و محتوا انــس و الفت ایجاد 
کند. یعنی کاری که موالنا با استادی تمام 
در مثنوی انجــام داد. او روش تمثیل و 
قصه گویی را برای مخاطبان خود برگزید 
که حتی افراد خبره را هم تحت تأثیر قرار 
می دهد. مولوی دربارة چرایی انتخاب این 
روش توضیح می دهــد که پیام های من 
برای استفادة اکثریت، به واسطه ای به نام 
»تمثیل« نیاز دارند. این واســطه کمک 
می کند مخاطبان به تدریج با مضمون های 
عالــی و در عین حال تیز و برنده آشــنا 
شوند. البته به استثنای عارفان صادقی که 
به آن احتیاجی ندارند و قادرند حقیقت را 
به طور مستقیم شهود کنند. عموم افراد 
ایــن توان را ندارند که به یک باره با آتش 
حقیقت روبه رو شوند، بلکه باید به تدریج با 

گرمای شدید آن انس بگیرند2.
البته با چالشــی که فضای مجازی در 
دنیای امروز ایجاد کرده، مراعات مراتب 
ظرفیــت مخاطبــان با دشــواری هایی 
روبه روســت. زندگــی در ایــن فضای 
بی مرز به نحوی اســت که هر مخاطبی 
به خود این اجــازه را می دهد که از هر 
رویدادی باخبر باشد. گویا برای مخاطب 
امروز، مجــوز یادگیری هــر مطلبی با 
هر درجه از ســختی و ظرافت، از پیش 
صادر شــده اســت و این دقیقــًا نقطة 
شروع بحران فراگیری است که به حوزة 
علم و آموزش نیز ســرایت کرده است. 

مخاطب امــروز، بی محابا به اســتقبال 
مطالب متنوع می رود، بی آنکه در میزان 
فایده منــدی آن ها تأملی کرده باشــد؛ 
روندی کــه در نگاه بزرگانی چون موالنا 
به شدت مناقشــه برانگیز است. در تلقی 
این عارف مسلمان، الزمة بقا و پایداری 
هر چیــزی در این عالم، تکیه به قانونی 
هستی شــناختی به نام »غفلت« است. 
در اینجــا منظور از غفلــت، نه معنای 
مذموم آن، بلکه استتار گفته ها، دیده ها 
و شــنیده هایی است که به خاطر برخی 
مالحظات اخالقی نباید آشــکار شوند. 
زیرا آشکار شــدن آن ها به زوال آرامش 
و انهــدام نظام های ارتباطی می انجامد3. 
باید قبول کنیــم که برخی بی خبری ها 
ضامن زندگی اســت و دانستن پاره ای 
دانسته ها، به ســالمت روان ها و روابط 
لطمــه می زند. این قانــون دقیقًا همان 
فلسفه ای است که عارفان را به رازپوشی 
و مخفی کردن حقیقت امور وا می دارد4.

تولید عطش
آموزش هــای  بــارز  ویژگی هــای  از   
اثربخــش آن اســت کــه در یادگیرنده 
تولید عطش می کند و شوق به یادگیری 
را در او برمی انگیــزد؛ هنــری کــه تنها 
از عهــدة معلمانــی برمی آیــد که خود 
تشــنة حقیقت اند و مدام برای توســعه 
و تعمیق دانــش و آگاهی شــان تالش 
می کننــد. مثنــوی معنوی نمونــة بارز 
چنین آموزش هایی اســت. محتوای این 
اثر تعلیمی، انگیــزه و عالقة مخاطب را 
برای درک حقیقــت مضاعف می کند و 
درونش را به جنبش و پویایی وا می دارد5؛ 
حتی با وجود اینکــه برخی مطالب این 
کتاب به طور مرتب تکرار می شــوند. اما 
این تکراری اســت که موجــب ملول و 
خستگی مخاطب نمی شــود؛ مگر برای 
افراد بی تاب و دل تنگ. در حالی که برای 
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شــنوندة قابل، چنین تکرارهایی موجب 
رویش های فکری و معنوی اســت. مانند 
شمعی که پیوسته می سوزد و خاکی که 
در اثر تابش مستمر آفتاب، به معدن طال 

تبدیل می شود.
بر ملوالن، این مکّرر کردن است

نزد من عمِر مکّرر ُبردن است
شمع از برق مکّرر، بر شود
خاک از تاب مکّرر، زر شود

)دفتر سوم، ابیات 3602-3603(
اما به راســتی این خصلت از کجا ناشی 
می شود؟ پاسخ این سؤال را باید در منش 
واالی پدیدآورندة این کتاب جســت وجو 
کرد. عارفی که به معنای واقعی، نوگرا و 
تحول خواه بــود و از هر عامل رکودآوری 
دوری می کرد، معتقد بود که آدمی باید 
همیشه خود را مسافری ببیند که رهسپار 
مسیری طوالنی است و به هر مرحله ای 
که می رســد باید خود را آمادة رفتن به 
مرحله بعدی کند. به تصریح مولوی، هر 
اندازه که آدمی عاشقانه در مسیر معرفت 
و معنویت گام برمی دارد، مانند کســی 
است که به بیماری »استسقا« دچار است. 
یعنی عطش او با خــوردن آب فروکش 
نمی کند و روز به روز هم به تشــنگی او 

اضافه می شود.
همچو مستسقا کز آبش سیر نیست

بر هر آنچه یافتی باهللا مایست
صد هزاران حضرت است این بارگاه

صدر را بگذار صدر توست راه
)همان، ابیات 1960-1961(

و:
گفت من مستسقی ام آبم َکَشد

گر چه می دانم که هم آبم ُکشد
)همان، بیت 3٨٨4(

آب کم جو، تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست

)همان، بیت 3212(
این همان معجزة عشق است که آدمی را 
از درجا زدن و اکتفا کردن به وضع موجود 

رهایی می بخشد. همین ویژگی در میدان 
آموزش هم وجــود دارد. در آموزش های 
موفق، معلم به مثابة رهبر کاردانی اســت 
که به راه و هدفش ایمان دارد و هر رنجی 
را در این مسیر به جان می خرد. او عشق 
و تعهد را در متــن تدریس خود حاضر 
می کند و به نقش تعیین کننده ای که بر 
عهده دارد به خوبی واقف است. اگر دقیق 
بنگریم، تدریس و تعلیم از جنس رفتن و 
ســفر کردن است. معلم و دانش آموز، در 
کنار هم، سفری مشترک را آغاز می کنند، 
ولی با پذیرش دو نقش متفاوت. این تنها 
دانش آموز نیست که به آموزش وپرورش 
محتاج است. معلم هم در حین تدریس 
و بــا تعامل زنده ای که برقــرار می کند، 
به شکوفایی بیشــتر می رسد. در چنین 
فضایــی، هم معلــم از آمــوزش دادن و 
پروراندن به شوق می آید و هم یادگیرنده 
به آموختن عالقه مند می شود. اما از عامل 
دومــی هم می توان ســخن گفت که به 
جذابیت فرایند آموزش می افزاید. عاملی 
به نام »هنر« که وقتــی در کنار »علم« 
می نشیند، قدرت و قوت تدریس معلم را 
باال می برد و موجب تثبیت آموخته ها در 
ضمیر یادگیرنده می شود. باید قبول کنیم 
که ما از آموزش های عریان و بی هنر طرفی 
نمی بندیم و الزم است لباس زیبای هنر 
را به قامت آموزش های رسمی بپوشانیم. 
هنر تنها عاملی است که دافعة تدریس را 
به حداقل می رســاند و کارآمدی آموزش 
را ارتقا می دهد. زمانی که از این زاویه به 
اندیشة موالنا نگاه می کنیم، آن را تلفیقی 
از علم و هنر می بینیم که نمی توان مرزی 
میانشان کشــید. هر بیت موالنا ترکیب 
زیبای این دو را به رخ می کشد و خواننده 

را متحیر و مجذوب می کند.
بی شــک، علم منهای هنر، نافذ نیست 
و هنر منهــای علم هم عمقی ندارد. لذا 
کارآیی آموزش زمانی است که عمیق و 
نافذ باشــد. معمواًل معلمان خالق میان 

هنر و درســی که ارائه می دهند، پیوند 
برقرار می کننــد. بهترین منبع آماده ای 
هم که می توان اســتفاده کــرد، دیوان 
ادبــای بزرگی اســت که ســتون های 
حکمت ایرانی و اسالمی را شکل داده اند؛ 
به خصوص اســتفادة بجــا از کالم این 
بزرگان در ابتدا و انتهای تدریس، بسیار 
مؤثر و راهگشاســت. زیرا این دو نقطه، 
دوام زیادی در ذهــن یادگیرنده دارند 
و شــاخص قضاوت نهایی آنان به شمار 
می آیند. مثاًل شروع و پایان بحث با یک 
شــعر خوب یا داســتان کوتاه، می تواند 

شوق آور و نشاط انگیز باشد.

پینوشتها
۱. نکته ها چون تیغ پوالد است تیز

گر نداری تو سپر، واپس گریز
پیش از الماس بی اسپر میا
کز دریدن، تیغ را نبود حیا

زان سبب من تیغ کردم در غالف
تا که کژ خوانی نخواند برخالف

)همان، ابیات 6۹۳-6۹۱(
۲. این َمَثل چون واسطه است اندر کالم

واسطه شرط است بهر فهم عام
اندر آتش ِکی رود بی واسطه؟
جز سمندر کو رهید از رابطه

واسطه حّمام باید مر تو را
تا ز آتش خوش کنی تو طبع را
)دفتر پنجم، ابیات ۲۲۸-۲۳۰(

و:
لیک تمثیلی و تصویری کنند
تا که دریابد ضعیفی عشق مند

)دفتر ششم، بیت ۱۱۷(
۳. پس ستون این جهان خود غفلت است

هوشیاری این جهان را آفت است
هوشیاری زان جهان باشد که آن
غالب آید پست گردد این جهان
)دفتر اول، ابیات ۲۰66-۲۰6۷(

۴. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند
قفل بر لب های ما بنهاده اند
تا نگردد رازهای غیب، فاش
تا نگردد منهدم نظم معاش
تا ندّرد پردة حکمت، تمام

تا نجوشد دیگ حکمت نیم خام
)دفترششم، ابیات ۳5۲6-۳5۲۸(

5. مثنوی، پویان َکَشنده ناپدید
ناپدید از جاهلی َکش نیست دید

)دفترچهارم، بیت۴(
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