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ز دانش آموزان اکودکان و  بررسی پرورش بعد احساسات و عواطف 

 دیدگاه عرفان موالنا

 

 

ابراهیم آرش، دکتر علیرضا فهیم، دکتر محسن فهیم  

  

  

 استادیار گروه الهیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه شهرکرد

و کالم اسالمی واحد نجف آباددانشجوی دکتری فلسفه   

 

 

  همه جانبه به پرورش و تعلیم و تربیت کودک توجه خواهان که تربیتی جدید هاینظریه به توجه با :چکیده

 یمسائلجامعه با مواجهه برای آموزرادانش که یابد سازمان ایشیوه به باید مدرسه که دارند تأکید آن هستندبر

برای آمادگی  را خود آموزاندانش کهاین جز به ندارند گریزی مدارس که سدرمی نظر به کند، مهیا آینده

جانبه برای زندگی فردی و اجتماعی خود آماده کنند. مروری بر متون موجود در مورد بزرگان علمی و همه

فه دهد که با وجود اهمیت بعد احساس و عاطی اسالمی، نشان میعنوان یک جامعهی ایران بهاسالمی جامعه

طور که باید و شاید به این جنبه پرداخته نشده آموزان تاکنون آندر رشد فردی و علمی دانش

الملک نباید از هنر بومی خود دور آموزان سرزمین حافظ، سعدی، جامی، مولوی، بهزاد و کمالدانش است.

های هویت ملی پایهشوند؛ تمام کشورهای شرق و غرب نیز، آموزش فرهنگ و هنر ملی خود را برای تقویت 

لذا، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی پرورش بعد احساسات و عواطف  دهند.مورد نظر قرار می

 پردازد. آموزان از دیدگاه یکی از این بزرگان یعنی موالنادانش

 عواطف، احساسات ، کودکان ، دانش آموزان ،عرفان ، موالنا. کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 شياخ   از یکيی  ی کودکيان بيا شيرایخ مفتليف محیطيی واجتمياعی،      مقابليه تيوان  و آميوزان  دانيش  تحصيیلی  پیشرفت

 کشيييييييش و هييييييياکوشيييييييش تميييييييام و اسيييييييت پيييييييرورش و آميييييييوزش ارزیيييييييابی در مهيييييييم هيييييييای

سرنو به نسبت پرورش، و آموزش ویژه طوربه و جامعه عبارتی، به است. امر این به یعملجامه پوشاندن برای واقع در نظام، این های

عالقيييييييه جامعيييييييه، در او جایگييييييياه و وی آمیيييييييزموفقیيييييييت تکاميييييييل و رشيييييييد فيييييييرد، شيييييييت

احسا شفصیتی، ابعاد در نیز و توانایی و مهارت کسب و ابعادشناختی از اعم گوناگون جوانب در فرد دارد انتظار و است نگران و مند

 یابد. تعالی و پیشرفت باید، که چنانآن رفتاری و عاطفی سی و

مييييييالک از یکييييييی تحصييييييیلی افييييييت و پیشييييييرفت میييييييزان کييييييهایيييييين بييييييه توجييييييه بييييييا

پييیش و بهتيير شييناخت بييه تحصييیلی، عملکييرد بيير تأثیرگييذار متغیرهييای بررسييی و کشييف اسييت، آموزشييی نظييام کييارآیی هييای

مييييييييييييييييييييی مدرسييييييييييييييييييييه در ميييييييييييييييييييي ثر متغیرهييييييييييييييييييييای بینييييييييييييييييييييی

آمو نظام در تحقیق اساسی اتموضوع از یکی دارد، رابطه مفتلف دروس در تحصیلی پیشرفت با که متغیرهایی بنابراینبررسی انجامد.

 است. پرورش و زش

دهد که از بین عوامل مفتلفی که توسخ محققان و پژوهشگران بررسی شده با این وجود مروری بر متون موجود نشان می

آموزان و نقش آن در پیشيرفت تحصيیلی و رشيد و پیشيرفت آنيان در جامعيه نادیيده        است اهمیت ابعاد احساس و عاطفه در دانش

طور خاص به این موضوع پرداختيه باشيد کيه توجيه بیشيتر محققيان و       ای یافت نشد که بهاشته شده است در واقع هیچ مطالعهانگ

 طلبد.مسئوالن را می

 و احساسات اهمیت تربیت عواطف

بيه   کيه در حيالی  بيوده،  اساسيی  توجيه  ميورد  یيادگیری  شيناختی  یجنبيه  پیوسيته  آميوزش و پيرورش،   سنتی نظام در

هييا علييت بييد یييادگیری کييه اسييت بييوده چنييین مربیييان و معلمييان تصييور اسييت. غالبيياً شييده توجييه کمتيير آن اطفیعيي یجنبييه

در واقييع  کييهحييالی در اسييت، یييادگیری یزمینييه در آمييوزدانييش اسييتعداد کمبييود یييا ذهيين ها،کنييدییييادگیریکييم یييا

و  بفشييیهييد  بييه گیری،یيياد موضييوع بييا آن کييردن سييازگار و آمييوزدانييش عواطييف بييه توجييه اوقييات، بسييیاری در

کيم   یيادگیری افيراد   توانيد ميی  حتيی  و شيود ميی  موجيب  بهتير  را هيد   وپیگیيری  کنيد می بیشتری کمک یادگیری گزینیهد 

 (.4931دانا، کند )رئیس ترکیفی هم را ذهنی توان
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و  نیسييتند. تفکيير، عواطييف جييدا یکييدیگر از عواطييف و ذهيين کييه اسييت داده نشييان شييناختیعصييب مطالعييات امييروزه،

عميل ميا اسيت.     و احسياس، تفکير   میيان  کينش  واقيع  در یيادگیری  عياطفی  یجنبيه  و دارند تنگاتنگ ارتباط یکدیگر با یادگیری

 ها است )همان منبع(.آن برای معنا خلق و یادگیری موضوع به توجه هدایت یادگیری، در عواطف مهم نقش درواقع،

عالقيه   اميا انگیيزه،   باشيد،  یيادگیری  بيه  اقيدام  مي ثر  عاميل  وانيد تميی  آن بر تکیه و منطق از گیریبهره که است درست

دهيد.  جليوه ميی   یيا غیرعمليی   عمليی  را آن بيه  اقيدام  منطيق  و بفشيد ميی  معنيا  را آن کيه  اسيت  یيادگیری  بيه  نسبت خواسته و

دهيد.   ارقير  خيویش  تمرکيز ذهنيی   در اولویيت  را یيادگیری  موضيوع  تيا  کندمی کمک ذهن استدالل و منطق به عواطف استفادهاز

کييييه اهمیييييت    اسييييت عيييياطفی  ذهيييين امييييا  کنييييد، تعیييييین  را هييييد  اسييييت  ممکيييين منطقييييی  ذهيييين

 شود.می راموجب عمل به اقدام و کندمی مشف  را پیگیری

هييا معتقدنييد احساسييات اگرچييه   داننييد. آنغالبيياً احساسييات را از عواطييف متمييایز مييی   شييناسعصييب دانشييمندان

شييرایخ موجييود   بييه نسييبت فرهنگييی و محیطييی ییافتييه رشييد هييایواکيينش امييا انييد،انسييان حييواس تحریييک یزاییييده

قلييب،  پوسييتی، ضييربان  تجلیييات بييا بييدنی درون هييایواکيينش بييا و خودکييار صييورتبييه کهعواطييفحييالی در هسييتند،

بييا  تييوانمييی درونييی بييدنی تظيياهرات دلیييلبييه را هيياواکيينش ایيين یدرجييه و شييوند. میييزانمييی تولیييد خييون فشييار و تيينفس

بييدن  بیرونييی هييایکييه واکيينش احساسييات، گیييریانييدازه بييرای کييهدرحييالی گرفييت، انييدازه خيياص کیپزشيي هييایدسييتگاه

 است. نشده شناخته راهی هنوز هستند،

و ميينش  شفصييیت از ایعمييده بفييش و هسييتند مييا آمييوزاندانييش تصييمیمات از بسييیاری یمایييه و پایييه عواطييف،

اختصيياص   خييودبييه را تعلييیم و تربیييت اميير از ایعمييده بفييش بایييد نیييز عواطييف تربیييت دهنييد. لييذامييی تشييکیل را هيياآن

خالقیييت بیشييتر   و هنرآمييوزی اسييت. تفیييل،  گرفتييه قييرار غفلييت مييورد زیيياد، میييزان بييه کهييامروزه، بفشييی دهييد؛

بييه پييرورش   بایييد دهييیم، پييرورش را آمييوزاندانييش خالقیييت کييه بييرآنیم اسييت. اگيير  عواطييف از گیييریبهييره یزاییييده

ی کننيييدهشيييیمیایی فعيييال ميييواد ترشيييحات افيييزایش موجيييب اریم. تحریکعواطيييفگمييي هميييت هييياآن مثبيييت عواطيييف

 شوند.واقع می م ثر اند،شناختی رفتارهای محرک خود که عاطفی، رفتارهای بروز در و شوندمی عمل

آمييوزان دانييش عواطييف مناسييب تحریييک تعلييیم وتربیييت،  مربیييان و معلمييان مهييم هيياینقييش از یکييی بنييابراین،

معنيييادار  و کيييردن هدفمنيييد بيييرای الزم شيييیمیایی ميييواد ترشيييحات فرميييان صيييدور بيييه مغيييز سيييازیفعيييال بيييرای

عصيييب هييياییافتيييه براسييياس زیيييرا اسيييت، خييياص طيييوربيييه یيييادگیری یاموضيييوعات کيييل در یيييادگیری امييير کيييردن

 دهند.می شکل را رفتار و منش و خُلق تغییرات همین و شوندمی موجب را مغز شیمیایی تغییرات عواطف شناختی،

گیييييریتصييييمیم بييييه عواطييييف، از درسييييت گیييييریبهييييره کييييه بگیرنييييد یيييياد بایييييد آمييييوزانشدانيييي

تييالش دانسييتن ارزشييمند یييادگیری، چنييین هييایمصييداق کنييد.مييی کمييک یييادگیری گونيياگون مييوارد در هيياآن درسييت هييای
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ميی  سيبب  کيه نآ ضيمن  دهيد، ميی  ارتقيا  را آن کیفیيت  یيادگیری  امير  دانسيتن  ارزشيمند  آناسيت.  از حاصل نتایج و یادگیری های

 کند.می تبدیل روزمره زندگی از بفشی به را آن اصوالً و شود همراه خوشایند احساسی و شادی و شعف با شود

مييييی در کنييييیم، توجييييه عواطييييف ميييي ثر عامييييل بييييه مطالييييب یييييادآوری و حافظييييه یزوایييييه از چنانچييييه

مييييی یيييياد هبيييي نیييييز و سييييماریممييييی یيييياد بييييه تييييرعمیييييق و بهتيييير را چیزهييييایی معمييييوالً مييييا کييييه یييييابیم

شينا  مسائل با درگیری مواقع از بیش عاطفی درگیری هنگام به ما مغز استکه آن امر این دلیل دارند. را عاطفی بار بیشترین که آوریم

ميی  یياد  بيه  بهتير  را مطاليب  شيود. ليذا  ميی  پذیرترتحریک عمل، محرک شیمیایی مواد ترشحات نظر از و شودمی فعال صر ، ختی

ميييييی وجيييييه بهتيييييرین بيييييه خاصيييييیت ازایييييين اسيييييتفاده بيييييا آورد.ميييييی یييييياد بيييييه بهتييييير و سيييييمرد

برنام در دیگر، الزم تدارکات و مقدمات همراه به را عواطف تحریک و کرد ریزیبرنامه آموزاندانش یادگیری کیفیت افزایش برای توان

 گنجاند. هاآن آموزش یه

-یيياددهی فراینييد از بفشييی امييروزه ی،یييادگیر بييه معنابفشييی جهييت در مناسييب، ایگونييهبييه عواطييف کييردن درگیيير

بييييييه و داشييييييت ریييييييزیبرنامييييييه بایييييييد آن بييييييرای کييييييه شييييييودمييييييی محسييييييوب یييييييادگیری 

بهيره   در معلميان  و مربیيان  خيود  بيودن  الگيو  راسيتا،  همین در توجه، قابل یاساسینکته داد. جای درس طرح در را آن مناسب نوعی

 است. یادگیری -یاددهی مدیریت فرایند در خود رفتارهای و اعمال هدایت در خویش عواطف از مناسب گیری

تر است. شور و هیجيان معليم   ی داشتن شوق و ذوق یادگیری مهم و بلکه مهمداشتن شوق و ذوق یاددهی به همان اندازه

 همييین بييه کنييد.مييی تييرآفرینييد و یادگیرنييده را نسييبت بييه یييادگیری مشييتاق  در یيياددهی شييور و هیجييان یييادگیری را مييی  

 اند.برشمرده معنادار یادگیری در مثبت و م ثر بسیار عوامل از یکی را یادگیری محیخ مثبت عاطفی جو ایجاد که است جهت

 

ارتبيياط برقييراری بييرای کالسييی مسيياعد محييیخ احتييرام، و ادب بييا تييو م آزاد جييو ایجيياد گييویی، بذلييه طبعييی،شييو  

  وگو،گفت و بحث مذاکره، تعاملی، هایکالمی

 موالنا   و دیدگاه  کودك و کودکي از نگاه

 دهد:گونه شرح می( کودک و کودکی از دیدگاه موالنا را این4931نادری )

کودک از نگاه بیولوژیک، انسانی رشدنیافته اسيت و بيرای زنيده مانيدن و رشيد بيه تغذیيه، آب سيالم، تينفس، بهداشيت،           

 استراحت و شرایخ مناسب محیطی )دما و رطوبت هوا( نیاز دارد.
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فيرد و دارای نیازهيای   ی بزرگساالن نیست، بلکه شفصیتی اسيت منحصيربه  شناختی، کودک، کوچک شدهروان اما از نگاه 

از  صورت پیوسته و متعادل، بيه آن ابعياد نیيز توجيه شيود.     روحی، عواطف، احساسات و هیجانات، که باید هممای رشد جسمانی، به

عياطفی، ارتباطيات کالميی، کنجکياوی، تفیيل و تقلیيد از الگوهيا        های مهم دوره کودکی، تحيرک زیياد )بيازی(، پیونيدهای     ویژگی

 )همانندسازی( است.

هيا، اشياره کيرده اسيت.     الی حکایيت های کودک و دوران کودکی در البهبه برخی از ویژگی« مثنوی»موالنا در کتاب گرانسنگ 

هيای  تجربیيات ميردم در قيرن هفيتم و ویژگيی     ناگفته پیداست که مفهوم کودک و کودکی در ذهن موالنا، متأثر از شرایخ متغیر و 

 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن زمانه است و به عبارتی ذهن کودک، ساده و بسیخ است.

های او از محیطی که یابد. آگاهیشود و توسعه میهایش با رشد تدریجی، زیاد میاطالعات کودک، محدود است و دانستی

سيرعت  کودک در یادگیری بيه  شود.ز طریق دیدن، شنیدن، لمس کردن، چشیدن و بوییدن حاصل میکند، ابتدا ادر آن زندگی می

 رود، زیرا انگیزه او، نیرومندترین محرک، یعنی میل به کشف جهان پیرامون اوست.پیش می

 گوید:موالنا می

 هر که او ارزان خرد، ارزان دهد

 (4571گوهری، طفلی به قرصی نان دهد )دفتر اول، 

قیمتيی را بيا قيرص نيان عيو       دلیل ضعف شناخت و درک )ساده و بسیخ بودن ذهنش(، گوهر و جواهر گيران دک بهکو

 کند.می

 چون نباشد طفل را دانش، دثار

 اش ندارد اعتبارگریه و خنده

ارزشيی  دلیل فقيدان تشيفی (   اش )بهبهره است، گریه و خندهی علم بیی طفولیت و نوزادی که از جامهکودک در دوره

 ندارد.

 کودک، تکلیف ندارد
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مرور، روابخ اجتماعی و اصول رفتار در جامعه را بشناسد و طبق آن عمل کند. هیچ کودکی، اجتمياعی زاده  کودک باید به

 آید.شود با رفتار مطلوب یا نامطلوب به دنیا نمینمی

ی انتفاب کند و با افراد جامعه، خودسازگار شيود،  خوبهای خاص، بهکه بتواند خود را بشناسد، در موقعیتاو باید برای این

چیزهایی را بیاموزد. نباید بدون یادگیری از او انتظار آداب معاشيرت یيا پيذیرفتن مسيئوولیت اجتمياعی یيا دینيی داشيت. موليوی          

 گوید:می

 مست و بنگی را طالق و بیع نیست

 (156همچو طفل است او، معا  و معتقی است )دفتر سوم، 

ید و فروش با آدم مست و بنگی )معتاد(، از نظر شرعی صحیح نیست، زیرا او مانند کودکی است کيه از قیيد و   طالق و خر

 بند تکالیف شرعی رها شده است.

 ی کودك با مادررابطه

ی ميادرش را بشناسيد، صيدای او را تشيفی      که چهرهآموزد. او پیش از آناش میمادر، نفستین کسی است که کودک درباره

گونيه، درس  گیيرد و ایين  کند، مادر، کيودک را در بغيل ميی   آرمد، ضربان قلب او را حس میهد. هنگامی که در آغوش مادر میدمی

 آموزد.محبت و مهرورزی را به او می

 گوید:ی عاطفی است و نه عقلی. موالنا میاش با او، رابطهبرد و رابطهکودک در آغوش مادر، لذت می

 زد؟ به طفل شیر، مادر بانگ

 که بیا من مادرم، هان ای ولد؟!

 طفل گوید: مادرا، حجت بیار

 (9731 -9735تا که با شیرت بگیرم من قرار؟! )دفتر دوم، 
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 « ای فرزندم، بیا به تو شیر بدهم که من مادر توام.»اگر مادری، طفل شیرخوارش را صدا بزند که: 

که ثابت کنی تو مادرم هستی، دلیل بیاور تيا مين شيیرت را    نای مادر، برای ای»آیا ممکن است که طفل شیرخوار بگوید: 

 «بفورم و آرامش بیابم؟!

 وابستگی کودک

کودک چندماهه برای غذا و حرارت و امنیت، به مادرش وابستگی مطلق دارد و بدون مادر یا کسی که نقش مادر را داشته 

ادر جدا کنند، در وضعیت روحی او تأثیر نفواهد داشت. اما باید کسيی  ماهگی از م 9اگر نوزاد را قبل از  ماند.باشد، زنده و سالم نمی

ماهگی، جدایی از مادر تا حيدودی موجيب نياراحتی     1تا  9باشد که مانند مادر به او محبت کند و از او سرپرستی و مراقبت کند. از 

 ماهگی، جدایی از مادر، بسیار سفت و شکننده خواهد بود. 1شود و پس از کودک می

 گوید:لوی میمو

 طفل را چون پا نباشد مادرش

 (4111آید و ریزد وظیفه بر سرش )دفتر سوم، 

 طفل تا گیراو تا پویابود

 (369مرکبش جز گردن بابا نبود )دفتر اول، 

 ی کودكگریه

بيه   هيایش را تواند خواسيته گریه از خصوصیات آشکار نوزادان و کودکان است. گریه کردن، تنها راهی است که کودک می

 های کودک پاسخ داد.والدین بگوید. بنابراین، باید به گریه

ی گرسينگی و یيا دیگير    هيا، نشيانه  هق گریستن و نالیيدن. ایين حاليت   های مفتلف دارد: زار زدن، هقگریه کودک، حالت

 شود.موجب بروز گریه می آید. اغلب صدای شدید یا تغییرات محیطی ناگهانی نیزهای آنان است و از هنگام تولد، پدید میناراحتی
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ی کننيد. در گریيه  ی کيودک جليوگیری ميی   ی یک بزرگسال آشنا، از گریهها مانند مادر، پستانک یا قیافهبرخی از محرک

 گرسنگی کودک، بیش از انواع دیگر گریه، صدای درخواست و تقاضا وجود دارد.

 

 گوید:موالنا می

 تا نگرید ابر، کی خندد چمن؟

 کی جوشد لبن؟تا نگرید طفل، 

 طفل یک روزه همی داند طریق

 (491-497که بگریم تا رسد دایه شفیق )دفتر پنجم، 

  

 حرف زدن کودك

ایين وسيیله، کيودک،     کودکيان اسيت. بيه   « پذیریجامعه»های ترین وسایل و روشگویی و حر  زدن، یکی از مهمسفن

 شود.ها و نیازهای خود میهکند و قادر به بیان خواستارتباط خود را با جامعه تقویت می

های عصبی کودکان با یکدیگری تفاوت دارند، زمان حير  زدن  البته چون استعداد و سرعت رشد و نیروی روانی و توانایی

گویی کودک مي ثر اسيت. تيأثیر طبقيات اجتمياعی و سيطح سيواد را نیيز         نفوذ پدر و مادر در سفن و کیفیت آن نیز متفاوت است.

 رفت آن نادیده انگاشت.توان در پیشنمی

ماهگی، صدا و الفاظ معناداری را نشنوند، ممکن است بعدها دچار مشکل تکلم شيوند، زیيرا در    41تا  46اگر کودکان بین 

 این دوره، قدرت تقلید و ایجاد صدا در کودکان بسیار زیاد است.

دختيران زودتير از    بدن، جنسیت )معموالً عوامل م ثر در رشد گویایی و حر  زدن کودکان عبارتند از: سالمت و بهداشت

کنيد(، میيزان هيوش، حياالت     دلیل توجه بیشتر والدین، زودتر زبان بياز ميی  زنند(، ردیف تولد )فرزند اول معموالً بهپسران حر  می
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روانيی   -یاجتماعی والدین. بدیهی است رعایت شرایخ روحي  -های گروهی و محیخ فرهنگی خانواده و وضع اقتصادیعاطفی، رسانه

انگیز در آنان هنگام ارتباطات گفتياری و شيفاهی، از اصيول    های انگیزش و رغبتی واژگان و جنبهویژه ظرفیت گنجینهکودکان و به

 ضروری در رشد و تقویت و پرورش گویایی کودکان است.

 گوید:موالنا می

 چون که با کودک سر و کارت فتاد

 هم زبان کودکان باید گشاد

 تا مرغت خرمکه برو کتاب

 (6755 -6751یا مویز و جور و فستقق آورم)دفتر چهارم، 

 بازی و کودك

گیيری  در زندگی بزرگساالن اهمیيت دارد؛ زیيرا نقيش بيازی در تربیيت و شيکل       بازی در زندگی کودک، به اندازه کار و فعالیت

 ، بسیار مهم است.گیری شفصیت آینده کودکبزرگساالن اهمیت دارد؛ زیرا نقش بازی در تربیت و شکل

بيازی بيرای کيودک، هيم      ای برای سازندگی شفصيیت او باشيد.  های مهم برای اصالح رفتار کودک و وسیلهتواند زمینهبازی می

 تفریح است، هم هنر و هم کار.

 بازی، وسیله مهمی برای پرورش و تربیت جسمی و روحی کودک است.

خشم و کینه اوست و در گسترش شفصيیت و ایجياد زمینيه بيرای پيذیرش      ای برای کشف مهربانی، عالیق، بازی کودک، زمینه

راستی که کودکان از بيازی  توانند از طریق بازی، حقایق اسرارآمیز زندگی را به او بیاموزند. بهوالدین می مسئولیت، بسیار م ثر است.

 دهد.ل آنان را گسترش میشود و دنیای تفیها میشوند، زیرا بازی باعث نشاط روح و سالمت جسم آنسیر نمی

 گوید:مولوی می
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 کودکان چون نام بازی بشنوند

 (744دوند )دفتر سوم، جمله با خر گور هم تک می

 وقت بازی کودکان را از اختالل

  (151نماید آن خزفها زر و مال )دفتر چهارم، می

 اندکودکان گرچه که در بازی خوش

 (179م، کشند )دفتر شششان سوی خانه می شب، کشان

 شد برهنه وقت بازی طفل خرد

 دزد از ناگه قبا و کفش برد

 چنان گرم او به بازی درفتادآن

 کان کاله و پیرهن رفتش ز یاد

 مددشد شب و بازی او شد بی

 (171 -171رو ندارد کو سوی خانه رود )دفتر ششم، 

 کودکان سازند در بازی، دکان

 سود نبود جز که تعبیر زمان

 نه آید گرسنهشب شود، در خا

 (6731-6733کودکان رفته، بمانده یک تنه )دفتر دوم، 

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 153-193، ص   1931ر تی،  1، جلد 52، شماره علوم انسانی 

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

139 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
  

 برند.گذرانی و سرگرمی نمیسازند، اما از آن دکان سودی جز وقتکودکان در بازی خود، دکانی می

 گردد.با شکم گرسنه به خانه بازمی -که نقش صاحب دکان را داشته است –هنگام، همان کودک شب

 یابد صبی  عقل از آن بازی همی 

 گرچه با عقل است در ظاهر ابی  

 کودک دیوانه بازی کی کند؟

 (6611 -6711جزو باید تا که کل رافیکند )دفتر ششم، 

افتاده( بازی کند؟ زیرا جزء باید باشد که به کل بازگردد. یعنی برای بيازی کيردن   مگر ممکن است که کودک دیوانه )عقب

مرور به عقل و شفصیت کامل دست یابيد، وگرنيه کيودکی کيه     ود داشته باشد تا او بهباید قدرت درک و هوش نسبی در کودک وج

ی سيالمتی کيودک اسيت. البتيه     کند. در حقیقت، بازی کردن نشيانه فاقد ضریب هوشی و قدرت نسبی ادراک است، اصالً بازی نمی

 بازی هم الزم است. برای بازی، اسباب

 گوید:مولوی می

 خشک نه باز گردد از بحر و رو در

 هم ز لعبت گو که کودک راست به

 (6679 -6671تا ز لعبت اندک اندک در صباجانش گردد با بم عقل، آشنا )دفتر ششم، 

 فلسفه و هدف آموزش کودکان و دانش آموزان  از دیدگاه موالنا

ل به کار کردن نفواهد که: انسانی که مزد کار خودش را دریافت نکند می( مولوی اشاره دارد به این741در دفتر سوم )ص

داند. در هر کيار  رود و اکراه دارد از رفتن، چون علّت و سود رفتن به مکتب را نمیداشت، همچون کودکی که پیچ پیچ به مکتب می

آید که هد  از انجيام کيار و فعيالی تی بيرای     ای انسان باید عالقه و ذوق و شوق به آن داشته باشد. چه بسا پیش میو کسب و پیشه
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ی که هيد  و نتیجيه  ستادان و مربیان شناخته شده و معلوم است ولی شاگردانشان تمایلی به انجام آن فع الیت ندارند، به خاطر اینا

 کار برایشان ناشناخته است. 

ی هر آموزش و هير کياری بيرای نوآميوزان و کودکيان      شود که اول باید هد  و فلسفهپس از این شعر مولوی استفاده می

کنيد چيون ليذت مناجيات بيا      تشریح شود و سمس به آموزش پرداخته شود. همچنین است حال شفصی که بيا اکيراه عبيادت ميی    

بندگان خدا هستند کيه واقيف هسيتند بيه اسيرار و بيا جيان و دل عبيادت         پروردگار را درنیافته است. و فقخ اولیاء خداوند وخواص 

 کنند.می

 روند این ره به غیر اولیامی                       جمله در زنجیر و بیم وابتال

 جز کسانی واقف اسرار کار                     وار بیگانهراه را این  کشندمی

 تا سلوک وخدمتت آسان شود                      جهد کن تا نور تو رخشان شود

 که هستند از فواید چشم کورزان                بری مکتب به زورکودکان را می

 شودجانش از رفتن شکفته می                رودچون شود واقف به مکتب می

 چون ندید از مزد کار خویش هیچ                 رود کودک به مکتب پیچ پیچمی

 آنگه ان بی خواب گردد، شب چو دزد                چون کند در کیسه دانگی دستمزد

 بر مطیعان آنگهت آید حسد                     جهد کن تا مزد طاعت در رسد

 )ائتیا طوعا( صفا بسرشته را                            )ائتیا کرها( مقلد گشته را

 خواند به درسدفتر تقلید می                   بس محب حق به اومید و به ترس

 ها جداستکه زاغرا  وز علت                    و آن محب حق زبهر حق کجاست
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 از دیدگاه موالناعواطف مادرانه 

هيایی از عواطيف   های خویش بيه گوشيه  موالنا در عوالم مادران غور و تأملی موشکافانه دارد و در جای جای مثنوی و غزل

 ن اشاره کرده است. از دیدگاه او، لرزیدن مادر بر بچه، مثل اعالی نگرانی است: ایشا

 همچو مادر بر بچه، لرزیم بر ایمان خویش 

 (.4913پور، )به نقل از تقیاز چه لرزد آن ظریف سر بسر ایمان شده 

پایيان طفيل از سيوی    ی بيی هایی پیش آید که مشکالت و فشارهای زندگی از سویی و نشاط و شیطنتهاحتی اگر لحظه

دهد که در چنین مواقعی دیگر عرصه را بر مادر تنگ کند و او از سر عصبانیت مرگ بچه را بفواهد، موالنا مفاطب خود را توجه می

 :آید نه مرگ خود بچهمقصود مادر از مرگ بچه، مرگ خوی بد او و فسادی است که از آن به وجود می

 يرگ تو باد  ميييادر ار گيييوید تيييرا مي

 )همان منبع(.« فساد»خواهد و مرگ « خو»مييرگ آن 

گویيد: از کسيی پرسيیدند    ها ی کوتاه خود میمیزان توجه و محبت مادر به فرزند چنان است که موالنا در یکی از حکایت

ت)باکره(، دیگيری نیميی   انيد: یکيی بيه تميامی توراسي     در ازدواج چگونه زنی باید اختیار کرد؟ پاسخ داد: زنان در تيزویج سيه گونيه   

 توراست)بیوه(، سومی اصال تورا نیست)بیوه با بچه(: 

 چييون زشييوی اولييش کييودک بييود  

 )همان منبع(.مهيير و کييل خيياطييرش آنجيا رود 

که در ماجرای شيکنجه  شدت دلبستگی و وابستگی مادر به فرزند، گاه محک آزمودن مادر در کفر و ایمان می شود، چنان

خوانیم که آتشی عظیم برپا کردند تا مسیحیانی را که در مقابل بت حاضر به سيجده نبودنيد،   ن مسیحیان توسخ وزیر جهود میشد

در آتش افکنند. زنی را آوردند و طفل از آغوش او برگرفته در آتش افکندند. ترسید و دل از ایمان برکند و خواسيت بيه بيت سيجده     

گونيه مهير فرزنيد    جا در امان هستم و خوشم، در آتش درآ تا برهان حق را ببینی. بيدین من اینکند. طفل به سفن در آمد که مادر 

 محک ایمان مادر و محل الهام و تفضل الهی واقع گشت. 
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گویيد  فرزند وی اشاره کرده است. او ميی  یواسطهموالنا در حکایت دیگری هم به ایمان آوردن زن به یمن مادر بودن و به

به قصد امتحان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( نزد حضرتش آمد. کودک دو ماهه او در آغوشش گویيا گشيت وبيه     زنی از کافران

سفن آمد وبر پیامبری محمد)صلی اهلل علیه و آله و سلم( شهادت داد. مادر در خشم شد. پیامبر با طفل سفن گفيت و سيرانجام از   

 )همان منبع(. است ي و دماغ طفل و مادر آن بو را کشیده ایمان آوردند بهشت حنوط آمد ي که نمادی از بوی عالم غیب

 

 آموزان از دیدگاه عرفان موالناواطف کودکان و دانشوعاتاحساسبررسي پرورش بعد  

  نفست باید بدانیم که عرفان چیست؟

می است برای رسيیدن بيه   عرفان، به معنی شناختن است، شناخت حق تعالی و مراد از عرفان، شناسایی حق است. نام عل

 معرفت الهی.

بياطن   یطریق تصفیه و مکاشيفه هطریق استدالل توسخ علما و دیگری بشود، یکی بهشناسایی حق به دو طریق میسر می

 که راه عرفا و اولیا است.

رَب ه( را  صوفی منبع معرفت واقعی قلب پاک است و بس، و معنی واقعی )من عر  نفسه فقد عر  یعقیدههکه بحاصل آن

 یگر شود، اگير چنيین نیسيت بواسيطه    ست که جمیع صفات الهی باید در آن جلوها ایگویند قلب انسان آیینهدانند و میهمین می

 :آلودگی آیینه است و باید کوشید تا زنگ و غبار آن برود چنانکه موالنا میفرماید

 ر از رخش ممتاز نیستکه زنگازان         ات دانی چرا غميييييييياز نیستآیینه

 بعيييييييييد از آن آن نور را ادراک کن        رو تو زنگيار از ر  خييييود پاک کن

 غیب را بیند بقيييييييييييدر صیقييييييلی        رکسی ز اندازه روشييييييييييندلیيهي

 بیشتر آمييييييييد بر او صيييورت پدید        هير که صیقل بیش کرد او بیش دید
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های او نوعی اندیشه ی رنجدهد که زندان انسان، و علت اسارت او و علت همههای مفتلف هشدار میشکلبارها و به موالنا

 است.

 اندپیشهزین سبب خسته دل و غم      انداندیشهی سُفرهجمله خلقان 

سُفرگی و محکومیت است که اسیر رنج، علت این اند. و بههای خویشتنیعنی محکوم و اسیر اندیشه« انداندیشه یسُفره»

ها را در خود گرفته است که گيویی پیشيه و   دلی چنان زندگی و هستی آناند. و این پریشانی و خستهدلیماللت، پریشانی و خسته 

 ت والزم اسيت ذهين و اندیشيه را از اسيارت عيالم کثير      دهد. انسان اسیر و هم خویشتن است. زندگی همیشگی آنان را تشکیل می

 رهایی بفشید. اوهام

 فرماید:حضرت موالنا می

 رودآدمييی بی ترس ایمن مييييييييييی      بر زمین گييييييير نیم گز راهی بود

 شویگر دو گز عرضش بود کج می      بر سر دیوار خالی گيييييييير رویی

 ترس وهمی را نکو بنگر به فهيييم      افتی ز ترس دل به وهمبلکه می

کنيیم؟ چيرا دسيتفوش    که اصالً وجود ندارد، درست میبرای خود هیوالیی  ی خودگوید: چرا در ذهن و اندیشهنا میموال

 ها هم آغوش است؟ها و دغدغهکه درگیر اوهام است با وحشت ایاندیشه دانیمشویم؟ نمیعالم اوهام می

تان باز پنبه در آن گوش کنید تا گوش باطن و حس باطنکند: گوش ظاهر را ببندید و موالنا، با نصیحتی به ما گوشزد می

هيا  گوش باطن قادر به شنیدن اسرار معرفت شوید. چشم باطن را از بند حواس ظاهری فارغ سيازید تيا آن حجياب    یگردد و ذریعه

 مانع دیدن حقایق نشوند.  

گيوش بياطن از شينیدن محيروم      شينود، گوش سَر شما در حقیقت، پنبه و حجاب گوش سِر شما است، تا گوش ظاهر می

تان شنوا گردد. گشایش گوش سِر و باطن وقتی ممکن اسيت  تان را کر سازید تا گوش باطنیاست، پس الزم است که گوش ظاهری

بگذریيد تيا     ها و تعلقات جسيمانی که گوش سَر و ظاهر مسدود گردد. مراد از این دو بیت این است که، از بندهای نفسانی و حجاب

 ی دریافت فیوضات معنوی و دیدار جمال الهی میسر گردد.راه برا
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خواهید خطاب پروردگار را بشنوید، پس از قید و بند حس و گوش و فکر و عقل معاش عاری شوید. رجعت بسيوی  اگر می

 خالق یکتا، مستلزم رهایی از طلسمات جسمانی و نفسانی است. 

سيورهء فجير اسيت: یاایتهياالنفس المطمئنيه       61و  65 یط بيه آیيه  دهد، مربوخطاب )ارجعی( که معنی ) بازگرد ( را می

 « ای نفس آرام یافته، باز آی بسوی پروردگارت در حالی که راضی به حق و مرضی حق استی» ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.

یش را سیر و سلوک جسمی که به عالم صورت و خاک منسوب است، بر همان خاک و صورت واقع شد، اما سیر جيان، پيا  

در دل دریای معنی نهاد. در عالم صورت، عمرت گاه در کوه، گاه در دریا و گاه در دشت ضيایع گشيت و از ایين عيالم صيوری قيدم       

سیر و سلوک روحانی نمرداخت. وقتی عمرت در خدمت دنیا و امور دنیوی سمری شد، پس آب حیات معنویيت  بیرون ننهاد، یعنی به

 توانی امواج دریای معنا را شکافته به حقیقت واصل شوی؟ یابی و چگونه میرا از کجا می

ميوج   ها متعلق به عالم صورت و جسيم اسيت.  راهرو راه معرفت باید از امواج وهم، فهم و فکر بگذرد و پیش رود، چون این

 ست.ا آبی، محو و سُکر و فنای روحانی است که مربوط به جهان معنا

 دن اوصا  قلوب و باز گشت به اصل خویش است.معنی ثابت کرهمحو: در نزد عارفان ب

نحوی که اثری از اعمال و آرزو هيای نفسيانی   یت نفس خود مبرا گرداند، بهؤمحو آن است که خدای متعال بندگان را از ر

 باقی نماند.  

و  حالت مستی، مست شدن از نوشیدن شراب و مانند آن، در اصطالح صوفیه عبيارت از تيرک قیيودات ظياهری و بياطنی     

که عشق و محبت به آخرین درجه برسد و بر قوای حیوانی و انسانی چیره گردد، حاليت بهيت و سيکر و    توجه به حق است. هنگامی

خودی را مرحلهء سکر گویند که در آن مرحله، سيالک را  بی یکند. گویند مرحلهحیرت پدید آید و سالک را مبهوت و سرگردان می

و نه ادراک و در مقام نیستی محو گشته و از شراب طهور مسيت و حیيران و سيرانجام بيه خياک       نه دین است و نه عقل و نه تقوی

 مذلت و نیستی نهاده است. 

 فنا: تبدیل صفات بشریت به صفات حق تعالی و خصای  الهی است.

هيای انگيوری   ههای معنوی دور استی و وقتيی از بياد  های ظاهری استی، از مستیکه غرق مستیفرماید: هنگامیموالنا می

  مستی، از جام معنوی محروم استی.
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فنای باطن، فنای صفات است و فنای ذات. و صاحب این حال گاه در مکاشفه صفات قدیمه غرق فنای ذات خود، تا چنان 

 وجود حق بر او غالب و مستولی شود که باطن او از جمله وساوس و هواجس فانی گردد.

 اند:شیواترین و نغزترین وجه قابل مالحظهابیاتی که در آن فنای افعالی به  

 کنیزاری از ما نی، تو زاری می       زنیما چو چنگیم و، تو زخمه می

زننيد تيا   های ساز ضربه میترین آله موسیقی است و زخمه، به معنی مضراب است که با آن به سیمچنگ، یکی از قدیمی

 نوای ساز بوجود آید.  

وجيود  های که ازاثر زخمه زدن بيه زنی و نالهان مانند چنگ استیم و تو رب ما به چنگ زخمه میفرماید: ما بندگموالنا می

 شود.  تو از ما بلند می یآید، ما را در آن اختیار نیست، بلکه این نواها به قدرت و ارادهمی

 برد و مات ما ز توست ای خوش صفات         ما چو شطرنجیم اندر بُرد و مات

گیيرد، مطليق بيه شيطرنج بياز      وید: ما مانند بازی شطرنج استیم، بُرد و باختی که روی این شطرنج صورت ميی گموالنا می

 است. ای رب خوش صفات ما! این غالب و مغلوب شدن ما از جانب تو است. 

 تا که ما باشیم با تو در میان؟          ما که باشیم ای تو ما را جان جان

ی آن کجا باشد که در برابر تو اظهار موجودیت کنیم و با تو در میان بوده در ایجاد افعال بيا تيو   ای جان ِجان ما، ما را یارا

 شرکت کنیم.

 تو وجود مطلقی، فانی نما         های ماهاییم و هستیما عدم

ه مطلق! تو وجود رود. ای پادشاشمار میهای ما هم عدم بهرو هستیما به عدم مواجه استیم و وجود حقیقی نداریم، از این

 کننده استی.کننده و هستدست تو است و تو نیستهنما استی، هست و نیست بمطلق و فانی

 حمله شان از باد باشد دمبدم       ما همه شیران ولی شیر عَلم
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رکيت  ما از جملهء شیرانی استیم که روی علم و یا بیرق منقوش شده است. این شیران منقوش شده در اثر وزش باد در ح

بيادی کيه از جانيب     یشود. جنبش و حرکات ميا دمبيدم بيه اراده   بادی است که به چشم دیده نمی یوسیلههشان بآیند و حملهمی

 رسد.  وزد، به مشاهده میپروردگار می

 که ناپیداست، از ما کم مبادآن         شان پیدا و، ناپیداست بادحمله

که بعضی از آیات شيریفه ظياهر  دالليت بير     ختیار متأثر از قرآن کریم است. چنانطور کلی سفن موالنا در باب جبر و اهب

 جبر دارد، و بعضی داللت بر اختیار. نه جبر مطلق و نه اختیار مطلق. و ر ی موالنا نیز همین است.

 کند:ابیاتی که جبری بودن افعال و احوال انسان را ثابت می

 ز و بسته چو کودک در شکمعاج           نقش باشد پیش نقاش و قلم

گونه که طفل در بطن مادر عياجز و اسيیر اسيت. نقياش تيویی و نقيش مياییم، قليم         نقش تابع نقاش و قلم او است، همان

 دست تو است، تو قادری که هر نقش را اراده کنی.هب

 عاجزان، چون پیش سوزن کارگه            پیش قدرت، خلق جمله بارگه

اند. همانگونه کيه کارگياه پيیش سيوزن نگيارگر عياجز و       برابر قدرت او، جمله مفلوقات عاجز و ناتوان نزد بارگاه الهی و در

 اندازد.  ها میناتوان است و هر نقشی را که نگارگر بفواهد با سوزن روی پارچه

 گاه نقشش، شادی و گه غم کُند       گاه نقشش، دیو گه، آدم کَند

کند و گاه نقش صفات شیطانی را، گياه شيادی   ، گاه نقش صفات آدمی را منقوش مینقاش حقیقی در کارگاه وجود انسان

 سازد.آورد و گاه غم را بر وی مستولی میرا در وجود انسان پدید می

 نطق، نی تا دَم زند از ضَرّ و نفع          دست، نی تا دست جُنباند به دفع
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حرکيت  هتوانيد بيرای دفيع آن دسيتی را بي     کس نميی ه است، هیچوجود آوردهنقشی که خداوند متعال در موجودات عالم ب

را بگیرد. هیچ زبانی قادر نفواهد بود تا از سود و زیان خود حرفی بمیان آورد، اعترا  در برابر اعمالی که از جانيب  درآورد و جلو آن

 گردد، وجود ندارد.  خدا وارد می

 ا رَمَیت اِذ رَمَیتگفت ایزد: م          تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت

حيق تعيال    45 یانفيال آیيه   یتر تفسیر ابیات ذکر شده را بدانی بيه آیيات قرآنيی نظير کين. در سيوره      که خوببرای آن

گاه که پراندی، بل ایين خداونيد بيود    ای پیامبر تو نیز به سوی دشمن تیر نمراندی آن»فرماید: ما رَمیت اِذ رَمَیت و لکن اهلل رَمی می

 .«آنان تیر پرانید سویهکه ب

 ما کمان و تیر اندازش خداست         گر بمرانیم تیر، آن نی ز ماست

جهد از اختیار ما بیرون است، چون ما آلهدر دست خداوند استیم که تیرهيای اعميال و احيوال ميا را از     اگر تیری از ما می

 در دست حق مانند کمانیم و تیرانداز این کمان خداست.پراند، در حقیقت پرانیدن تیر از جانب ما نیست. ما کمان وجود ما می

 ذکر جَب اری، برای زاری است       این نه جبر، این معنی جَب اری است

این سفنانی که تا به حال به تو گفتم، معنی جبر و جباری ندارد، بلکه ترا از جباریت خداونيد مطليع سياختم و شيناخت     

ی آن امر که اراده کرده است وامیدارد، از برای این است که او را فاعل مفتار بدانیم و نزد او جباریت خداوند که بندگانش را به اجرا

 تضرع و زاری کنیم.

 

 گیرینتیجه

 کيييه اسيييت هييياییانسيييان تربیيييت نی آوظیفيييه و جتمييياعی ا نهادهيييای تيييرینازاساسيييی یکيييی مدرسيييه

 کيييهآن بيييازده اشيييد،ب مفاطبيييان تيييابع و اصيييولی نهييياد ایييين هيييایخواهنيييدکرد. هرقدربرناميييه ی جامعيييه راتعیيييینآینيييده

 .خواهدبود ترشایسته و بارتر پر نیز هستند آموزانهمانادانش
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 بيا  بایيد  دارد. پيس  عهيده  بر خطیر رسالتی پرورش و مشتریان،آموزش اتتوقع و جامعه ات انتظار سطح به باتوجه امروزه

 هيای درسيال  زنيدگانی  رابيرای  سيازگاری  و تطيابق  قيدرت  که کند ربیتت را نسلی آگاه و مجرب نیروهای و کارآمد ابزارهای بر تکیه

 ارتبياط  و تعاميل  راسيتا  اصيولی. درایين   ریزیرنامهب و تدبیر با مگر شد میسرنفواهد این و باشند داشته جتماعیا یدرصحنه حضور

 یکی کند. درحقیقت تسریع را انتظارها به حصول سرعت تواندمی غیررسمی و رسمی هایسازمان و نهادها سایر با پرورش و آموزش

 ها است.آن از بهینه یاستفاده و مفتلف ایهزمینه در موجود هایظرفیت شناخت نهاد این وظایف از

ی ما و وجود فرهنگ و تمدن چندین هزارسياله ی تياریخ  و فرهنيگ ميا ، و دانشيمندان،      توجه به اسالمی بودن جامعه با

مانده از این افراد و توجه به فرهنگ ایرانيی و اسيالمی از جمليه موالنيا ،     شاعران و بزرگان بسیار و با استفاده از متون و مطالب باقی

آميوزان و  ها است که باید در پرورش بعد عواطف و احساسات کودکان و دانشایازاینظرفیت،   نمونهشاعر و عار  فارسی زبان ایرانی 

 خود اختصاص دهد. ها برای آینده توجه بیشتری را بهسازی آنآماده

 

 پیشنهادات 

ری بيا اشيتیاق   ی یيادگی والدین، مربیان، مسئوالن و مدیران آموزشی خود الگوی مجسم مشتاق یاددهی و تدارک بیننيده  -

 باشند؛

 آموزان و کودکان ارتباط سازنده برقرار کنند؛با محبت، دوستی، صمیمت و عشق با دانش -

هيای  سنگ مراقبت از شناختآموزان را هموالدین، مربیان، مسئوالن و مدیران آموزشی مراقبت از عواطف کودکان و دانش -

 ها بدانند؛منطقی و استداللی آن

هيا تشيویق، ترغیيب و    جيای آن وردهای منفی را از محیخ خانواده، مدرسيه و جامعيه دور کيرده و بيه    تنبیه، تهدید و بازخ -

 باشد را جایگزین کنیم؛آموزان و کودکان میی توجه به احساس و عواطف دانشبازخوردهای مثبت را که زاینده

اسيات در  موفقیيت کودکيان و    محققان و پژوهشگران تحقیقات علمی و عملی بیشتری را در مورد نقيش عواطيف و احس   -

 آموزان انجام دهند.دانش

شيناختی و احسياس و عواطيف فرزنيدان و     آموزشی اصولی و پایه به مادران، پدران و معلمان در جهت توجه به بعيد روان  -

 آموزان خود.دانش
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