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باشد، تبعیت از استاد،    طریقت نیز میاصل پیروی از سنت که متضمن عمل به آداب شریعت و      :عرفانی نصر عبارتند از 

شته    ها که متضمن تساهل و   زدایی، حضور ا تماعی فعال و کثرت طریقت و غفلت های فطری، حجابشاوفاسازی دا

ی سه کتاب وحی، انسان و   مل معنوی، مراقبه، هرمنوتیک معنوی، مطالعهأهای تفار، تتسامح در امر تربیت است. روش  

های صتتالح مبتنی بر ستتنتی، مشتتر نمری و عملی هنرهای ستتنتی، عمل به آداب روحانی، عمل ی علو طبیعت؛ مطالعه

اند. محتوای تربیت معنوی نیز شتتامل ستتنت و شتتده های تربیتی استتتنتا ی درونی از روشنیای، تقوا، توبه و مجاهده

سنتی، هنرهای     های آن یعنی وحیمؤلفه سنتی، ادبیات  صوف، علو   ست.       های الهی، میراث ت سطوره و نماد ا سنتی، ا

صر به تربیت معنوی تو ه بیش  سی، اخالق، حیطه  تری به زیباییرویارد ن ی دین دارد و ی عاطفی، عشر و  وهره شنا

گراست.وتربیت کثرتمتضمن تعلیم

.حسین نصرگرایی، سیدبرنامه درسی، معنویت، تربیت معنوی، سنت هایمؤلفه :های کلیدیواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتربیت، دانشگاه شیرازی تعلیمیار تاریخ و فلسفهدانش  bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir

 استاد فلسفه و کال  اسالمی، دانشگاه شیراز  Sd.rahimian@gmail.com 

 ول( ئی مسوتربیت، دانشگاه شیراز )نویسندهتعلیمی جوی دکتری تاریخ و فلسفهدانش h.tajali1357@gmail.com 

 تاریخ دریافت مقاله: 97/3/19                   تاریخ دریافت مقاله نهایی: 97/9/28                       تاریخ پذیرش : 97/10/16

mailto:bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir
mailto:h.tajali1357@gmail.com


321... چارچوبهای برنامه درسی تربیت معنوی در بررسی برخی مؤلفه

 مقدمه
سان مو ودی چند بعدی و دارای توانمندی  شگفتی آفرینش زمانی     ان ست. این  شگرفی ا های 

ست  انبهیابی همهبه کا  ی  شود و زمینه  اش تو ههای و ودیی  نبهیابد که به همهمیی خود د

شود و    ی یک کل به او نگریسته مثابهآید و در یک کلمه به پرورش اماانات و استعدادهایش فراهم 

 گونه که باید تربیت شود.آن

کنیم و  می ای که در آن زندگیو با تو ه به شتترایز زمانی و ماانی ی امروزیدر  امعه 

گرایی،  زدگی، تجربهمداری، علمهای آن از  مله انستتاننشتتستتتن مؤلفه متأثر از مدرنیته و بر مستتند

ی کمیت استتت، بشتتر در حال  ستتیطرهنگری و گرایی،  زییگرایی، ستتاو ریستتم، مادهاستتتد ل

صت    بین تر از آن و ازبرداری هرچه بیشکردن طبیعت برای بهرهمثله سیاری از فر ست.   بردن ب ها ا

تربیت نیز اثر گذاشتتته و تربیت   واین نگرش بر انستتان و بستتیاری نهادهای بشتتری از  مله تعلیم 

شر به فراموشی گراییده   ست و تا حدودی   زوایایی از و ود ب سامانی  سبب فراهم ا هایی در شدن ناب

شده     سان  شه و رفتار ان ست که از برخی پیامدهای آن می  اندی شد روزافزون اختالل ا های  توان به ر

های  ها، فروپاشتتی نهاد خانواده، تیییر ستتبک زندگی و ناهنجاریروانی، خودکشتتی، قتل، تشتتویش

کرد.   اخالقی و ا تماعی اشاره

های بیونورولوژیای  گرایی و مؤلفهگرایی، طبقهبر نژادگرایی،  نسیتگمان نگارندگان، افزون  به

گفته شده، آن است که بشر     ی دیگری که باعث پیامدهای پیشو مواردی از این دست، عامل بالقوه 

اش معنایی یافته باشد  ای به نا  معنویت دارد. انسانی که برای بودن خویشتن و زندگیشدهامروز گم

ست. هم  خواهد ایبا هر چگونه شدن،  برخی پیامدهای    ثیر فرایند  هانیأچنین، امروزه تحت تزی

توان به بحران  ها میها و بحرانی این چالشزا در  وامع بشری در حال وقوع است. از  ملهبحران

شاره  ساو ر نمی     معنویت ا شورهای غربی و  شامل حال ک  نمر گردد، بلاه بهکرد. این بحران تنها 

خورد چراکه  که دارای تربیت دینی است به چشم میدر سایر  وامع از  مله ایران هم با اینآید می

تواند معنوی و یا حتی بیگانه با معنویت باشتتتد.         برابر با دین نبوده و تربیت دینی می   معنویت الزاما   

به موضتتوع   رو، در ایران نیز پرداختنمعنوی نیستتت. از این بدین معنا که هر نوع تربیت دینی لزوما 

ها و پیامدهای آن در تربیت ضتتروری استتت. نصتتر که از منتقدان مدرنیته استتت و  معنویت و مؤلفه

نده     یای مدرن گذرا ها و عواقب آن برای    استتتت از این بحران نیمی از عمر خود را در غرب و دن

  گرویهای انستتان متجدد را در معنویتلهئحل برخی از مستت بشتتریت به خوبی آگاه استتت و راه 
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ی کنونی باید بر  ایگاه و اهمیت معنویت اصتتیل که ستتروکارش با بعد داند. از نمر او، در زمانهمی

ها را تنها در هاستتت که پاستتخ آنلهئای مستتنویستتد پارهباطنی دین استتت انگشتتت بگذاریم. او می

 –یافت و اگر دین همان بعد ظاهریش باشتتد و صتتورت قشتتری به خود بگیرد  توانگری میباطنی

پاسخ داران بیهای چندی برای دینلهئصورت مس این در –یا لب آن را نادیده بگیریم  یعنی  وهره

افتاد )نصتتتر،   شتتتود؛ چیزی که در غرب مدرن اتفاق می گردانی از دین مطرحماند و خطر رویمی

سان،  امعه و       (. بدین250ب: 1389 ضرورت هر ان سان اهتما   دی به معنویت و تربیت معنوی 

 کشوری است. هر

ی این ای استتت. بنابراین وظیفهترین نهادهای تربیتی هر  امعهپرورش از بنیادیونهاد آموزش

که در عمل به این امر  باشتتد، اما پیش از آن نهاد استتت که تو ه  دی به امر تربیت معنوی داشتتته

ها،  گیری این برنامههای تربیت معنوی استتتت. تدوین و شتتتالمهم بپردازد نیازمند برنامه یا برنامه 

سطحی هایی را میپژوهش ها در فرایند عمل پرهیزها و ناکامیها، ناکارآمدینگریطلبد تا از برخی 

 گردد. 

 شتتد و در ادامه در لزو  پرداختن به تربیت معنوی خواهد تر بیانچه پیشداشتتتن آن نمر در با

گرایی در  هان امروز را برای  ی شاخص سنت  حسین نصر، چهره  های سید آمد، نویسندگان اندیشه  

ست به       پژوهی برگزیدند.معنویت سجا  فاری و مطرح در دنیا ا سوفی دارای ان صر فیل ای که  گونهن

ی  شتتتود با عنوان فلستتتفه   می ی دنیا که با  ان دیوئی آغاز     ی فیلستتتوفان زنده  کتابی از کتابخانه    

صر     سنت     1سیدحسین ن سوفی  صاص دارد. او فیل ست و ه به او اخت سنت مگرا گرایان به چون دیگر 

گرایی دینی، امر قدستتی، حامت خالده، نقد تجددگرایی، علو  ستتنتی، هنرهای ستتنتی،  دین، کثرت

ی  وحدت متعالی ادیان آستتمانی و معنویت که از نمر او لب لباب ادیان و از ارکان اصتتلی فلستتفه 

ست، اهتما   دی دارد و دارای ژرف سنت  سته و تجربه دغدغههای معنوی، کاویگرایی ا ی  ی زی

معنویت در ستتتطح نمر و عمل استتتت و به بیان خود او بیش از پنجاه ستتتال تحقیر آکادمیک و

ی های محققانهچنین بسیاری از آثار خود صوفیه و نوشته   مشارکت و ودی در تصوف داشته و هم   

ستتت )نصتتر، ا کردهی تصتتوف به قلم محققان شتترق و غرب را مطالعه و بررستتی بستتیاری درباره

های معنویت  های  لوهتوان در آثار او به نا ها را میکه برخی از نتایج این بررستتتی (81ب: 1392

طبر مطالعات نگارندگان، تاکنون دیدگاه  کرد.  مطالعه  3و مبانی معنویت استتالمی 2در  هان استتال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Philosophy of Seyyed Hosein Nasr

2- Islamic Spirituality Manifestations

3- Islamic Spirituality Foundations
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قاله بر آن هستند تا   است. بر این اساس، نگارندگان این م   نشده  نصر در باب تربیت معنوی بررسی  

عرفانی نصر  -ی فلسفیها و محتواهای تربیت معنوی در چارچوب منمومهبه استنتا  اصول، روش  

ی درسی تربیت معنوی در چارچوب   های پیشین و سپسین بستر تدوین برنامه    بپردازند و با پژوهش

:از های این پژوهش عبارتندرو، پرسشآورند. از این گرایی او را فراهمسنت

 های نصر کدامند؟. اصول تربیت معنوی در اندیشه1

 های تربیت معنوی در دیدگاه او قابل استخرا  است؟. چه روش2

تواند باشد؟ عرفانی نصر چه می-ی فلسفی. محتوای تربیت معنوی مبتنی بر منمومه3

 روش پژوهش
 1استنتا ی یا قیاسی فرانانا  این پژوهش از نوع فلسفی و در چارچوب پارادایم کیفی با روش  

ست.  وهره  گرفته انجا  سفی پذیرفته،         ا شاپیش یک ماتب فل ست که پی ستنتا ی آن ا ی دیدگاه ا

ستخرا  گاه آموزهآن سی فرانانا   1389شود. از نمر باقری ) می های تربیتی مربوط به آن ا ( روش قیا

رود  می کار به  وتربیتعلیمهای تهای هنجارین برای استتتنتا  اهداف، اصتتول و روش در پژوهش

های هنجارین و  های تربیتی  ز  استتت: گزاره(. در این روش دو گزاره برای استتتنتا  د لت105)

 (.111نگر )همان، های واقعگزاره

نگر فلسفی، ا هیاتی یا  های واقعبرای استنتا  اصول تربیتی، باید از اهداف تربیتی و نیز گزاره  

له   به منز یاس عملی بهره     ی علمی،  یک ق قدمات  جه    م که نتی ی آن، اصتتتلی از اصتتتول  ستتتت 

شیوه عمل می    124بود )همان،  وتربیت خواهدتعلیم ستنتا  روش تربیتی به دو  ستای ا کنیم:  (. در را

ی آن به ترتیب، هدفی از اهداف آوریم که دو مقدمهمی ی نخستتت، قیاستتی عملی فراهمدر شتتیوه

سطه  شی، بیان ی )واقعت و گزارهوتربیای تعلممیانی یا وا شد.     نگرِ( رو صول به آن هدف با گر راه و

شیوه،   126-125بود )همان،  ای عملی یا روش تربیتی خواهدی این قیاس، توصیه نتیجه (. در دیگر 

سی عملی فراهم  صول تعلیم   می قیا صلی از ا ای  وتربیت و گزارهآوریم که دو مقدمه آن، به ترتیب، ا

وتربیت است  های تعلیمی آن، روشی از روشهای اصل مذکور باشد و نتیجهمعرف یای از مصداق

ی اهداف یا اصول   (. در خصوص استنتا  محتوای تربیتی نیز قیاسی عملی با دو مقدمه   126)همان، 

شایل   های واقعبنیادی هنجارین و گزاره سفی یا ا هیاتی ت ها، ی آن دانشدهیم که نتیجهمی نگر، فل

(.113داد )همان، هایی است که باید پرورشگرشها و نمهارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- W. Frankena
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ها از آثار نصتتر رو، دادهها از نوع استتنادی استتت. از ایندر این پژوهش، روش گردآوری داده

است. شده های او گردآوریها و مقالهیعنی کتاب

 مفهوم معنویت، تربیت معنوی و برنامه درسی معنوی

توان این طور کلی میبه  های متفاوتی موا هیم.  گفته با دیدگاه    های پیش در خصتتتوص مفهو 

سته   دیدگاه سه د سیم ها را به  کرد. در دیدگاه دینی معنویت  بندیی کلی دینی، غیردینی و فرادینی تق

های متفاوتی    استتتت. البته در  یل همین دیدگاه دینی نیز به دیدگاه         شتتتده وابستتتته به دین تلقی  

سته   خوریم. یک دیدگاه معنویت را بیشبرمی است    تر عمل به ظاهر و قشر دین )شریعت( برابر دان

ی دو  دیدگاه کستتانی  کرد. دستتته توان به نگاه غالب برخی فقها اشتتارهکه از  مله این دیدگاه می

ست که بیش  سروش )  ،ی معنویت دارندتر نگاهی عقالنی به مقولها صر معرفت   1378مانند  ( که عن

داند. ( که معنویت را تعقل متدینانه می1380کند و ملایان )می ورزی بر سته و عقالنیت را در دین

اند. اغلب  کرده ی عرفانی دین تلقیی ستتو  کستتانی هستتتند که معنویت را برابر با  وهره  دستتته

ها، در رغم و ود تفاوت میان آنگیرند.  ز  به  کر است که علی می گرایان در این دسته قرار سنت 

شتتود، به عنوان مثال  می مستتلاان معاصتتر، و وه مشتتترکی نیز دیدهرفگرایان و عابین دیدگاه عقل

گرایی دینی باور دارند. در میان دیدگاه دینی دانشمندان غربی  گرایان هر دو به کثرتسروش و سنت

 کرد. ( اشاره1394ااران، )به نقل از کیانی و هم 1توان به پالمرمی

و  2متباین برقرار استتت. بِستتت ی نستتبتا رابطهنوعی  ،در دیدگاه غیردینی، بین معنویت و دین

خوریم  گیرند. و با خره به دیدگاهی برمی     می ( در این دیدگاه قرار  2008) 4)همان( و بیگر  3اریار

تواند به  دینی نیستتت و می بدین معنا که معنویت الزاما  .ی معنویت داردکه نگاهی فرادینی به مقوله

( در این دیدگاه قرار1394ااران، ه نقل از کیانی و هم)ب 6و راستتتتر  5دین وابستتتته نباشتتتد رایت

 گیرند.می

گفته را شتتتاهدیم. از منمر عالمه طباطبایی  های پیشگیریدر امر تربیت معنوی نیز همان  هت

که دیدگاهی دینی است، تربیت معنوی فرایند تجرد نفس، متناسب با فطرت ربوبی انسان است که       

صیل معر  سینی،         در پی تقویت میل، تف شعری، باقری و ح ست )ا سب با آن ا فت و انجا  عمل متنا

که به عنصر روح و  کرد چرا دادتوان دینی قلمرا هم می 7دیدگاه میلر ،(. با اندکی مسامحه89: 1391

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Palmer 

2- Best 

3- Erricker 

4  - Bigger 

5- Wright 

6- Rossiter 

7- Miller 
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سیار اهمیت  سی ت ( بر تو ه به معنویت در برنامه1380دهد. میلر )می پرورش آن ب دارد.  کیدأی در

ست. از نمر او روح، یک انرژی عمیر      ویت، اهمیتمنمور او از تو ه به معن سانی ا دادن به روح ان

ست که به زندگی، معنا و  هت می  ستی      و زنده ا ضروری در ه صر  دهد. اناار روح، اناار یک عن

   (.12ماست )

راند. او تربیت معنوی را فهم می در دیدگاه غیر دینی، بیگر از تربیت معنوی ساو ر سخن

 داند. بیگر الگوی ساو ری از تربیت معنوی عقالنی توصیفسطح آن می ترینشخصی در ژرف

(. با خره در دیدگاه فرادینی، 2008کند که در آن رشد فردی، فرایند مرکزی تربیت معنوی است )می

اصل است: چالشی در برابر خمودی  5کند که مبتنی بر می ای را مطرحتربیت معنوی انتقادی  1رایت

گرا؛ رشد آگاهی انتقادی از برون-گراهای درونبستنوی؛ حرکتی فراتر از بنفعلی تربیت مع

(. 102: 2000سیس پداگوژی فرایندمحور )أی اخالقی موقت؛ و تمثابهایدئولوژی؛  ذب لیبرالیسم به

فاری  ( از رویاردهای دینیِ روشتتتن1392بندی دیگری از تربیت معنوی، باغگلی )در تقستتتیم

برد. او از رویاردهای   می گرایی و الهیات پویشتتتی به تربیت معنوی نا     نی، ایمان ی دیدینی، تجربه 

به    پذیرش دین  به   غیردینیِ  ثا نگ، اخالق م عدی     ی فره تک ب یه فراگیر(،  نگر گرایی، تلفیقی )نمر

ست    مثابه)معنویت به شدن و د یابی به نگرش  ی  ستجوی معنا در زندگی، معنویت به معنای کامل 

شر( و هوش معنوی به   پارچه در یک ستی و معنویت یعنی نیروی درونی به نا  ع ستعداد   ه عنوان ا

 است. کرده پایه نیز یاد

. تربیت 1است که عبارتند از:   کرده بندی دیگری از تربیت معنوی ارائه( نیز دسته 2003) 2هَند

صول معنوی    ساس ا سان 2؛  3بر ا . تربیت بر 4؛ 5. تربیت مبتنی بر فعالیتی معنوی3؛ 4. تربیت روح ان

و دیگری  7برد یای رویارد کار می. او از دو رویارد در تربیت معنوی نا   6استتتاس گرایش معنوی

از   .(397است )  داده وی مورد دو  را به میلر و سه مورد دیگر را به دیوید کار نسبت   .رویارد میلر

ست که د و( تربیت معنوی، بخش متمایزی از تعلیم1995نمر کار ) صدد آموزش حقایر و   تربیت ا ر

ترتیب، دو بخش نمری و عملی را در این امر شتتاهدیم که از  پرورش فضتتایل معنوی استتت. بدین

 دیگر  دا نیستند. یا

داند. تری برای تربیت معنوی میآموز را تعریف مناسب ارتقاء کیفیت  هن و قلب دانش 8داف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Andrew Wright 

2- Michael Hand

3- education based on spiritual principles

4- education of the human spirit

5- education in a spiritual activity 

6- education in a spiritual disposition 

7- Carr 

8- Lewis Duff 
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ابعاد فیزیای، هیجانی، هوشی و معنوی  شود و بین می آموز درگیراز این طریر، کل شخصیت دانش

ی قلمروهای یادگیری به   توانند در همه  های معنوی می شتتتود. از نمر وی تمرینمی او توازن ایجاد 

 .(2003روند ) کار

سی تربیت معنوی نیز دیدگاه ی برنامهدر حوزه شاهدیم. میلر  ها و پژوهشی در های مختلفی را 

هایی برای  ی درسی، اصول و روشکید بر معنویت در برنامهأی با تی درسی برنامهپرداز حوزهنمریه

کند. از نمر او، تحولی که  می وپرورش مطرحی عناصتتتر درگیر در آموزشروح بخشتتتیدن به همه

یات درونی و بیرونی       وپرورش روحآموزش یان کیف ماهنگی و توازن م افزا در پی آن استتتتت، ه

 (.12: 1380آموز است )میلر،دانش

پندارد. از نمر او، ی درسی میی فرایندی در چارچوب برنامهمثابه( معنویت را به2003)بیگر 

(. او بر این اندیشه 15) کند و وی معنا کمکتواند به  ستی درسی میهای برنامهی موضوعهمه

کرد. او  ی درسی باید تربیت دینی و معنوی را از هم  دابه برنامه است که در تفار خود را ع

ی درسی های برنامهها و حیطهی فرهنگتواند سودمندانه در همهداند که میعنویت را فرایندی میم

تر توان بیشرو، رویارد او را می(. از این18به باور به خدا نیست. ) شود، و وابسته گرفته کار به

 کرد.غیردینی تلقی

( بر 1392دهاقانی و نصراصفهانی ) پوری درسی معنوی، قاسمهای داخلی برنامهدر پژوهش  

این نمرند که برنامه درسی معنوی بر شناخت خود،  هان و  ات مطلر مبتنی است و بر ضمیر 

ی ناخودآگاه انسان، اصول عشر به مذهب، عشر به زندگی و طبیعت، تاریخ و زندگی مذهبی و تجربه

ها و نیازهای یقی که هم با عالیر و خواستهای است تلفی درسی معنوی برنامهدارد. برنامه کیدأدینی ت

گیرد.می برفراگیران در ارتباط است و هم مبانی نمری دینی مثل اصول و احاا  و آداب دینی را در

کید بر رویارد أ( با تدوین الگوی نمری برنامه درسی معنوی در تربیت اسالمی با ت1386نجفی )

های اسالمی، حقیقت نما  هستی، و ود و ر آموزهدارد که دمی تربیتی محبت اهل بیت)ع( اظهار

ها، تنها با نگرشی معنوی و فرامادی و توحیدگرایی قابل پذیرش و باور است ماهیت انسان و ارزش

کند. او تنها مسیر می اصلی برای تربیت معنوی انسان را فراهم یو این شناخت و نگرش، زمینه

مندی از نعمت قرآنی محبت اهل بیت)ع( را بهره مطلوب و مشروع برای تحقر عملی تربیت معنوی

 داند. ای منطقی، عقالنی و رفتاری میبه شیوه

 با بررسی تطبیقی رویاردهای تربیت معنوی با ،(1391ااران )در پژوهشی میرشاه  عفری و هم

رین تاند که مهمی درسی در کشورهای استرالیا، ترکیه و ژاپن دریافتههای برنامهلفهؤبه م تو ه
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کید بر تعالیم مسیح در برنامه درسی تربیت معنوی أهای رویارد تربیت معنوی در استرالیا تویژگی

ی تربیت معنوی نیست و باور بر این است که در صورت داشتن است. در ترکیه دین تنها وسیله

 چنین برداشتی از تربیت معنوی ممان است دین به عنوان یک زندان، رشد شخصی فراگیران را

نماید. رویارد تربیت معنوی ترکیه، رویاردی عقالنی نسبت به تربیت معنوی است، اما  محدود

یعنی ترکیبی از رویاردهای مطرح در تربیت  ؛کشور ژاپن گرایشی تلفیقی به تربیت معنوی دارد

کید بر تربیت معنوی در سه أهای تربیت معنوی، در بین کشورهای برگزیده تنمر هدف معنوی. از

های تدریس، ی گروهی و فردی است. در ارتباط با روشتماعی، دینی و اخالقی در دو  نبهبعد ا 

های تدریس فعال است. کارگیری روشکید هر سه کشور بر بهأت

ی درسی تربیت معنوی و پیش از استخرا  پس از معرفی معنویت، تربیت معنوی و برنامه

های ی نصر و هدفعریفی از تربیت معنوی در اندیشهگفته، نیازمند تی درسی پیشهای برنامهمؤلفه

آن هستیم.

 ی نصرهای آن در اندیشهمفهوم تربیت معنوی و هدف

صر، تربیت معنوی فرایند فعلیت  شی تمامی قابلیت از دیدگاه ن سان به مثابه بخ ی  های درونی ان

ستای فطرت توحیدی  سب      یک کل در را صالح و ک سز معرفت، محبت، عمل  ضیلت در  اش با ب ف

شناخت حقیقه  ،اشهای و ودی هت فراتر رفتن از  یه یابد  الحقایر معنا میبرای پرورش روح و 

ست      کردن برو با عمل سمانی د ساس یای از ادیان آ ست. از نمر او غایت تربیت معنوی    ا یافتنی ا

ست. هدف    الحقایر و متحقِّرشناخت حقیقه  شامل معرفت شدن به آن ا ه خود  پروری کهای میانی 

پروری که دارای مراتب عشر به خود، به دیگران   شامل معرفت به نفس، هستی و رب است؛ عشر     

ست؛ تخلر به اخالق الهی، تربیت زیبایی    شر به خدا ا شناختی که خود   و طبیعت، حقایر الهی و ع

سته ئی دو هدف تربیت اخالقی با دو هدف  زدارنده دربر ضایل و     ی زدایش ر ایل و آرا شدن به ف

ااران، بی تا(.  تربیت هنری است، تربیت نفس و تربیت بدن است )شمشیری و هم

 اصول تربیت معنوی

مل   عده      مراد از اصتتتول تربیتی، دستتتتورالع قا که  آوردن هایی برای فراهم های کلی استتتت 

(.124: 1389دهند )باقری، می های مطلوب در افراد آدمی به دستدگرگونی

اصل پیروی از سنت -1

شدن به آن است. سنت هم ثابت      رالحقایر و متحقّاصلی تربیت معنوی شناخت حقیقه  هدف 
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یابی و  ای برای فعلیتالحقایر و هم وسیله است و هم دارای اتصالی سرزنده که هم شناخت حقیقه    

(.  116: 1389شدن به این شناخت را در مقاطع زمانی و ماانی مختلف در خود دارد )نصر،     رمتحقّ

 آید.  گفته نائلباید با تبعیت از سنت به هدف پیش بنابراین فرد

: 1390گویند )ملایان، ستتنت می  "حقایر همه  ایی و همیشتتگی "گرایان به مجموعه ستتنت 

سز382 ساس و اراده( زمانی که تو سان )خرد، اح شده در و ود ان صر، قوای نهادینه  (. به باور ن

ی استتت، لبریز گردند، همانند  ستتم  شتتوند و از قدرت نور و لطفی که فیضتتان وح ستتنت هدایت

شان    سه نیرو یعنی    ی خویش میدادن ابعاد خداگونه شروع به ن کنند. در حالت متعادل، هدف این 

توان به  (. به باور او، از طریر ستتنت می149: 1380خرد، احستتاس و اراده خداوند استتت )نصتتر،  

شه با ام     ریافت. متحقّ معرفت قدسی دست   سنت در اختیار   شدن به معرفت قدسی، همی ااناتی که 

صر،    خورده نهد، گرهمی ست )ن صلی تربیتی(. بدین602: 1385ا شدن در آن ا سهیم  سنت و  سان، 

 های تربیت معنوی است.برای نیل به هدف

این اصل تربیتی متضمن عمل به دستورهای شریعت و طریقت، دو ساحت دین، نیز هست چرا 

ست. بدین    سنت ا سالک    که دین قلب  ست  ز آن سان،  ها پیروی  که از آنطریر حر را گزیری نی

 کند و به دستورها و احاا  آن عمل نماید. 

شباه     شریعت خود  صر،  سترده از دیدگاه ن ست که عالم کثرات را  ی گ ای از احاا  و مقرراتی ا

صر،    واحدی که در کثرات عالم تجلی کرده، مرتبز می أاز درون به مبد (. در این  73: 1383سازد )ن

ست )همان،      شریعت با طریقت همواره همراه ا صر،  11سیر )معنوی(،  شریعت   226: 1387(. )ن  .)

بهره از یک نگهبان بیرونی  بدون طریقت شتتبیه بدن بدون روح استتت، و طریقت بدون شتتریعت بی

:  1387ستتازد )نصتتر،  دهد و خود را در این  هان ظاهر تواند به حیات خویش ادامهاستتت و نمی

شریعت نمی (. به طری235 شاار طریقت نیز به معنای محدود   قت،  ز از طریر  سید و نفی آ  توان ر

(.236های ظاهریِ صرف است )همان، کردن حقیقت در صورت

اصل پیروی از استاد راه -2

صل     های تربیت معنوی، معرفتاز هدف سلوک معنوی حا ست که با  آید. در نگاه می افزایی ا

سلوک معنوی معتبری بد   صر، هیچ  شد و راهنما تحقر  ن ستگیری مر صوف   پذیرد و یقینا نمی ون د ت

سان، متربی باید استاد راه داشته و     (. بدین99: 1383باشد. )نصر،   ی عا  مستثنا نمی نیز از این قاعده

 کند. از او پیروی

ستاد معنوی که حضور او برای راهنمایی در سفر پر    مخاطره به سوی کمال معنوی در هر حال  ا
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است، شیخ )به معنی استاد(، مرشد )راهنما(، مراد )آن کس که مورد  ستجو است( و در        ضروری  

(. در باب لزو  و ود استاد نصر بر این نمر است    246: 1387شود )نصر،   می زبان فارسی پیر نامیده 

بخشتتد تا او واقعیت هستتتی را    تواند آدمی را از شتتر نفس اماره نجاتکه فقز قدرت شتتیخ می

ستی د به ستی کل بپیوندد )همان،  در که دارد برای آنمی چنین ابراز(. او هم101ریافته و به دریای ه

شف  ستلز  مرگ     کنیم واقعا ک ستیم م کردن در دیوارهای نفس برای راه   ی ما و رخنه"خودها"که ه

 (.124ب: 1392پذیر نیست )نصر، یافتن به قلب خویش است، و بدون پیر طریقت اماان

که پیر باید ارتباطی آشاار و منسجم   چرا ؛ضمن  وَ یت/ وِ یت نیز هست  تی متاین اصل تربی   

شته با سلسله   ستاد راه نصر بر    105باشد )همان،   ی و یت دا (. در باب لزو  وَ یت )وِ یت( برای ا

سی که می    ست که ک صاحب       این باور ا شد  شن حقیقت بگذارد، باید مر خواهد قد  در طریر گل

ضور صالحیت بیابد که   شتن    (. بدین248-247دارد )همان، این نیرو )ی و یت( در او ح سان، دا

نیروی و یت برای استاد راه یک ضرورت است و همین اصل، شاخصی است که عرفان راستین را          

کند.  می نماها متمایزها یا عرفانعرفاناز شبه

زداییاصل حجاب و غفلت -3

های تربیت معنوی استتتت. انواع    آن، از هدف شتتتدن به   رالحقایر و متحقّ شتتتناخت حقیقه   

اند و او را از معرفت و  پوشتتیده ی قلب انستتان را فروهای ظلمانی و نورانی و غفلت ، دیدهحجاب

ست. از این  دیدن حقیقت ناتوان نموده زدایی  زدایی و غفلترو، عوامل تربیتی باید به دنبال حجابا

 ی  ان فرد باشند.  از چهره

صر و   ست که ما را از  به بیان ن بنا به حدیثی از پیامبر )ص(، هفتاد هزار حجاب نور و ظلمت ه

سان، برای   (. بدین159ب: 1392ها است )نصر،   سازد و عالم متشال از این حجاب  می خداوند  دا

ها از  ای  ز برداشتتتن این غبارها و حجابی  مال  میل آن حقیقت ازلی و ابدی چارهمشتتاهده

است بنگریم و به    شده  مان سرشته  ا بتوان بار دیگر به آن حقیقتی که در فطرتی  ان نیست ت چهره

 ها است.او بازگردیم. بنابراین، بازگشت، مشاهده و معرفت به آن حقیقت مستلز  زدودن حجاب

صر باور   شر، به  ن سان  دارد که تما  ابنای ب اند، اما در ی عقالنیبودن، وا د قوه مو ب ان

لب موارد این    با     غا لت  حا به  که    لقوه )استتتت( و در اغلب موارد، حجاب   قوه  های هوا و هوس 

(.  281: 1393اند )نصتتر، کند بر آن ستتایه انداخته گذارند به تما  و کمال به وظایف خود عملنمی

نیازمند   ،الحقایر که کار این قوه استتتتی عقالنی و معرفت حقیقهیابی قوهستتتان برای فعلیتبدین

.زدایی هستیمحجاب
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زدایی نیز است زیرا گناه حجاب است و مطابر نمر اسال ، گناه     این اصل متضمن غفلت   

سان اماان تذکر و ست که به ان صد و غایت وحی نیز آن ا ست و ق سان در واقع غفلت ا بزرگ ان

(. 45: 1373یادآوری و ستردن این غفلت را بدهد )نصر، 

الحاصل پیوند و کنش متقابل معرفت، محبت و عمل ص -4

پروری استتت. در تصتتوف،   افزایی و دیگری عشتتر های تربیت معنوی معرفتیای از هدف

دارد. بدین ترتیب،   ها کنش متقابل و وددیگرند و میان آنمعرفت و محبت و عمل صالح مامل یا

گفته میان معرفت، محبت و عمل صتتتالح پیوند و کنش متقابل  های پیشفرد باید برای نیل به هدف

 کند. برقرار

شر مامل معرفت و مرتبز با حقیقت معرفت متحقر    صوف ع صاحب معرفت(      در ت شده )در 

ضور        شر و علم هر دو ح صوفیانه کامل ع ست. در هر تعلیم  صر عمل نیز در  دارد، کما اینا که عن

صر ،     ست )ن ضر ا شر و      191-192ب: 1392چنین تعلیمی حا صوف میان ع صر، طریر ت (. از نمر ن

 (.192کند )همان، می علم  مع

های علم، عشر و زیبایی مستلز  عمل    نویسد که طریقه گفته نصر چنین می یید اصل پیش أدر ت

ست که بدون آن آدمی نه علم الهی را به   ست به   می طور کامل درک صالح و نیای ا کند و نه قادر ا

فضیلت   نتیجه بدون نیای و  کند. در بورزد و  مال حضرتش را با تما  و ود نماره  خداوند عشر 

ناپذیر است )همان،   ترین سطح از زیبایی  دایی یافت که در ژرف توان به صلح و سال  دست   نمی

ای داریم که  (. ما مو وداتی هستتتتیم برخوردار از آگاهی با دو قوه عقل و اراده. به عالوه اراده 206

ل برقرار است.  مان، کنش متقابورزیدن و عمل کردن داشتن، عشر مختار است. میان و ود ما و علم

لذات از طریر بدن استت. به و با کردن او عمل -کندمی ورزد و عملمی روان ما علم دارد، عشتر 

شر    عالوه علم شتن و ع مان ظهور  نهند و اغلب از طریر اعمالمی ورزیدن هر دو بر اعمال ما اثر دا

نهند )همان،    می  ود ما اثر ی وها بر نوع و نحوه ی آناین، هر ستتته بر کنند. افزون می و بروز پیدا 

214.)

های فطریاصل شکوفاسازی داشته -5

شناخت حقیقه    صلی تربیت معنوی  سان وا د       رالحقایر و متحقّهدف ا ست. ان شدن به آن ا

یابی به آن هدف باید  های توحیدی است. بنابراین، فرد برای دستفطرتی با بینش، نگرش و گرایش

گمارد. همت اشهای فطریبه شاوفاسازی داشته



331... چارچوبهای برنامه درسی تربیت معنوی در بررسی برخی مؤلفه

ست که به همان           سال  دینی ا ست و ا سان نهفته ا صدیر توحید در نفس طبیعت یا فطرت ان ت

سان خطاب  سان که گرچه غفلت و خودپرستی     اعماق فطرت ان دارد، همان  ان و  وهر طبیعت ان

شانده     ست آن را پو ست بر پو صر،         پو ست )ن ضر ا سانی زنده و حا ست، اما در قلب هر ان :  1373ا

45.)

ر درون انسان عادی کششی فطری به سوی  ات سرمدی که در حقیقت همان  ات مطلر و      د

سی بما  ست، و ود    ات قد سی ا صر،   هو  ات قد شاوفا   (. بدین436: 1385دارد )ن ساختن    سان، 

های توحیدی استتتت با کوشتتتش در  هت  فطرت  اتی انستتتان که دارای بینش، نگرش و گرایش

عرفت به هستی مطلر است.ها ضرورتی برای مبازگشت به آن

اصل تفاوت های فردی -6

شتتدن به آن  رالحقایر و متحقّدر فرایند تربیت معنوی، فرد باید به معنویت، شتتناخت حقیقه

های  ها، همت، اراده، پشتتتاار و صتتالحیتشتتود که امری  ومراتب استتت. افراد دارای قابلیت نائل

ست تفاوتاند. بنابراین، عوامل تربیتی باید به متفاوتی گفته تو هیابی به هدف پیشهای فردی در د

 باشند. داشته

صر    سانی منح ست و دارای قابلیت بههر ان ها و ها، انگیزهها، اماانات، تمایلها، توانمندیفرد ا

سلوک عرفانی      گفته یادر موارد پیش توان یافت که کامال ... متفاوت. دو فرد را نمی شند. در  سان با

صر در این باب بر   گونه نیز این ست. ن سلوک در طریقت نیز      نمر این ا ست که در امور معنوی و  ا

استتت و   ها را مختار آفریدهکه در عین حال خداوند آنها متفاوت استتت، گو ایناستتتعداد انستتان 

ستعدادهای خدادادی خویش و به   می ستفاده از ا ستن اراده  کارتوانند با ا سلوک   ب شان در این وادی 

سب این دو عامل مرتبه معنوی آن کنند و به  صر،    می ها متفاوتح صر  51-52ب: 1392شود )ن (. ن

خواهند گامی فراتر بنهند و ستتترشتتتت نهایی  چنین بر این باور استتتت که معدودی از افراد میهم

(.93دهند )همان،  اش ادامهکنند و خودشناسی را تا مرحله نهایی حقیقت و ودی خویش را کشف

صل أدر ت صر ت  یید این ا ست که وسیله      کیدأباز هم ن شعاعی ا ساحت باطنی،  ای برای دارد که 

کند، ولی برای همگان قابل وصتتتول نیستتتت؛ زیرا همه کس در       رفتن از محیز به مرکز فراهم می 

صر،        ست )ن سوی مرکز نی صالحیت  ز  برای طی طریر به  زندگی این  هانی خواهان و یا وا د 

1385 :171  .)
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اصل ثبات قدم -7

شناخت حقیقه    صلی تربیت معنوی  سلوک        رالحقایر و متحقّهدف ا ست که با  شدن به آن ا

های  بودن آن و و ود حالت آید. از مقتضیات سلوک معنوی فرایندی و تدریجی  می معنوی حاصل 

رو، سالک باید در طی طریر  دارند. از اینمی ی راه بازقبض و بسز است که گاهی متربی را از ادامه

 باشد. داشته ثبات قد 

شته    ست ممان  سالای که تازه قد  در راه گذا شتاب    ا ست  کند و پس از مدتی به  زده عملا

شانه  ستی          دلیل نیافتن ن س سته و ملول گردد و دچار  ست خ سلوک و هدفی که به دنبال آن ا های 

صیب اوشود. گاهی هم بارقه  ست ن صادقه و حالی که گذرا ا شهود، رویاهای  شف و  هایی از ک

ستایی می   خوش میها دلشود و به آن می سد. بدین شود و به رکود و ای شتن ثبات قد     ر سان، دا

ست که ویژگی گذرا بودن حال          صر در این باب بر این نمر ا ست.  ن ضروری ا حاکی از   ،شرطی 

گردد )نصر،  که آدمی به مقا  قرب مدا  نائلضرورت و ود ثبات قد  و کوشش مداو  است تا این  

1383 :122.)

حضور اجتماعی فعال اصل -8

پروری  افزایی نسبت به خویشتن، هستی و خداوند و عشرهای تربیت معنوی، معرفتاز هدف

ضور ستلز  ح ست. نیل به این اهداف م ستی، حقایر مقدس و خداوند ا شر به خود، ه با مراتب ع

از رهبانیت بپرهیزد.باشد و  سان، متربی باید حضور ا تماعی فعال داشتها تماعی فعال است. بدین

شتن به   برخی به غلز بر این گمانند که معنوی معنای رهبانیت،   زیستن و قد  در راه سلوک گذا

گیری استتت. نصتتر در رد این گمان بر این باور استتت که برای داشتتتن زندگی انزواطلبی و گوشتته

ب:  1392)نصتتر، بگیرد  عرفانی  ز  نیستتت که آدمی از زندگی ا تماعی و حتی خانوادگی فاصتتله

صوف )یا طریقه باطن 33 ست که می  (. ویژگی ت سال ( این ا تواند در هر  ا و در هر مرحله  گرایی ا

گیری از دنیا نیستتتت، بلاه بر     بر ا تناب ظاهری و کناره    شتتتود. تصتتتوف مبتنی از زندگی ا را 

تواند با  ری درونی میگیاستتت.  ... این کناره شتتده نهاده گیری درونی و باطنی فرد از دنیا بنیادکناره

و باطنی را با  ات   "زندگی فعال"های بیرونی و ظاهری شتتدید قابل  مع باشتتد. تصتتوف، فعالیت

 (.263-264: 1383گرداند )نصر، بخش خود اسال ، هماهنگ و قرین میوحدت

بند هستند، تصوف نه در    ا که صوفیان به احاا  شرعی و ا تماعی اسال  پای   در نگاه او از آن

ضتتای رهبانی خار  از  امعه، بلاه در متن حیات فعال ا تماعی اماان متابعت دارد و از نمرگاه  ف
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:  1383عرفان اسالمی، تمایالت رهبانی با حیات روزمره در متن  امعه انسانی ممزو  است )نصر،     

رات  ثیأمستتتعد ت مالنه، آدمی را باطنا أچنین، تصتتوف با روش ادغا  حیات فعال با حیات مت(. هم65

ترین فعالیت را دارد، به    که در همان حال که در عالم خار  بیش      کند تا این  غیبی و هدایتی الهی می 

دهد  اش آن را شالن زندانی آن شود، بر حسب سرشت معنوی که همانند انسان غیر متدی   ای این

(.66)همان، 

هااصل کثرت طریقت -9

ه حدیثی از ب شدن به آن است. بنا   رمتحقّالحقایر و هدف اصلی تربیت معنوی شناخت حقیقه  

(. بنابراین،  95: 1368های رسیدن به خدا به تعداد انفاس خالیر است )آملی،   پیامبر اسال  )ص( راه 

مه  قت ه قت  ها ره ی طری به حقی قت     نمون  ید یای از طری با ند و فرد  به       ا با عمل  ند و  ها را برگزی

ایی دینی باور دارد. طریقت نیز یای از ستتته  گرآید. نصتتتر به کثرت دستتتتوراتش به آن هدف نائل

ست. در     شریعت، طریقت و حقیقت ا ها نیز باور دارد. نتیجه او به کثرت طریقت ساحت دین یعنی 

های معنوی مو ود استتتت که برخی بر ایثار و     نویستتتد که انواع مختلفی از راه او در این باب می 

رخی بر محبت و برخی بر معرفت. از  گذشتتتتگی مبتنی استتتت، برخی بر ایمان و اخالص، بازخود

های مختلف را در اش که تصوف باشد، این اماان   ا که اسال  دین وحدت است، ساحت باطنی   آن

سال  نهایتا  چنین از آنکند. ولی هممی درون خویش تلفیر بر علم به یگانگی خداوند مبتنی    ا که ا

گذشتتتت، این معرفت   طور که قبال ناستتتت، راه معرفت برای طریقت محوریت دارد، هر چند، هما

 (.132ب: 1392همیشه با محبت، ایمان و عمل صالح همراه است )نصر 

شریعت،               ست که در مورد  صر بر این ا ست. نگاه ن سامح نیز ه ساهل و ت ضمن ت صل مت این ا

کنونی، همواره بر ایمان، تعلر خاطر درونی نستبت به احاا     "بنیادگرایان" ترستنت بر خالف بیش 

ی انسانی مبتنی   ها و نقایص  امعه، که بر کاستی گیرانهقضاوت سهل  و حال و هوای سنتی  شرعی  

ست ت  سانی غیر از خدا          کیدأا سش بر ترس از قدرتی ان سا شار بیرونی که ا صرف اعمال ف دارد، نه 

ستان این اصتل مو بات ایجاد صتلح و آرامش و پرهیز از     (. بدین37: 1386استتوار استت )نصتر،    

ستتاز تحقر صتتلح و بردباری میان پیروان  کند و زمینهیم و اعمال فشتتار را فراهمرعب، خشتتونت 

گرایی، بنیادگرایی،   ها را از افراط کند و آن می ها را فراهم های گوناگون مو ود در ستتتنت   طریقت 

 رهاند.انحصارگرایی و تحجر می

است. شده زیر ترسیم 1شده در  دول شماره  اصول تربیت معنوی استنتا 
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اصول تربیت معنوی -1ول جد

اصل تربیتیهدف تربیتی

الحقایر و شناخت حقیقه

 شدن به آن متحقر

های فردی، های فطری، تفاوتزدایی، شاوفاسازی داشتهپیروی از سنت، حجاب و غقلت

 ها، ثبات قد کثرت طریقت

حضور ا تماعی فعالپیروی از استاد، پیوند و کنش متقایل معرفت، محبت و عمل صالح،  افزاییمعرفت

پیوند و کنش متقایل معرفت، محبت و عمل صالح، حضور ا تماعی فعال پروریعشر

 های تربیتیروش

ستورالعمل منمور از روش شیوه های تربیتی د ستند که برای    یئهای  زها یا  صول( ه تر )از ا

(. 90: 1386شوند )باقری، می کار گرفته ایجاد تیییرات مطلوب )در یادگیرنده( به

تفکر-1

ای از حقیقت الهی و یا مل در  نبهأافزایی استتتت. تفار، تهای تربیت معنوی معرفتاز هدف

صر،     ست )ن سب معرفت می 260ب: 1392تجلیات آن ا رو، متربی باید  گردد. از این( که منجر به ک

 به تفار بپردازد.

ی معنوی( ارتباط دارند )مشاهده 2مل معنویأو ت  1ههر دو با  مراقب "اندیشه"و  "فار"های واژه

ی آن کنندهتداعی معمو   ”thought“ی بشتتری و لذا غیرِ ا هی که واژه نه با فعالیت  هنیِ صتترفا 

صر،     ست )ن ست. بدین مل دقیرأتر از تفار و ت(. به احتمال مراقبه ژرف170: 1386ا سان  تر از آن ا

ی نصتتتر، عمل مبنایی  کر که یای از  ایم. در اندیشتتتهآورده شتتتمارهایی  داگانه بهها را روشآن

(. 260ب: 1392های عملی در تصوف است، با فار یا مراقبه همراه است )نصر، روش

مل معنویأت-2

مل أآید. ت شدن به آن نائل رالحقایر و متحقّمتربی در سلوک معنوی باید به شناخت حقیقه

 مل معنوی بپردازد.أاست. بنابراین، متربی باید به تمعنوی راهی برای نیل به این هدف 

به  "واحد"مل و شهود عالم به عنوان تجلی  هوتی، تصدیر این است که تما  تجلیات أت

اند. چنین اند، تما  مألها، خألها یایاند، تما  غیریتها وحدتگردد، تما   داییمی باز "واحد"

مل دقیر أاز طریر ت "تصوف"(. به بیان نصر، 181: 1380ر، عملی یعنی خدا را در همه  ا دیدن )نص

(. 190: 1383کند )نصر، می و تعمر، از ظواهر )اسماء( فراتر رفته و به معنی )مسمای باطنی( تو ه

مل در نا  الوهیت و أر شدن به حقایر معنوی، تهای مختلف متحقّدر حامت خالده نیز از میان راه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- meditation 2- contemplation 



335... چارچوبهای برنامه درسی تربیت معنوی در بررسی برخی مؤلفه

های تربیت ترین وسیله برای تحصیل معرفت قدسی )از هدفابل حصول کر آن نا ، طریر اولیه و ق

(.610: 1385معنوی( است )نصر، 

1تذکار-3

شته      سازی دا شاوفا صول تربیت معنوی  سبب به  از ا ست. تذکار  یادآوردن حقایر  های فطری ا

رو فرد در عمل به این اصتتل باید روش تذکار را  شتتود. از اینی ناخودآگاه در ضتتمیر فرد مینهفته

 گیرد. کاربه

سان نهادینه می    صر، حقیقت را در فطرت ان شته   ن سان لوح نانو ست که به کمک   داند و ان ای نی

کند. از نمر او معرفت امری پیشینی است نه پسینی.     حواس و با مشاهده و تجربه کسب معرفت می  

شه  سقراط و افالطون بر ها و روشریخی آن به نمریهی تاروش تذکار که ری دنبال  گردد بهمیهای 

ست که شاوفا  ست. گوتک در این باره بر این نمر ا سان ا شت ان سر ساختن حقیقت نهادینه در 

شناخت افالطون بر نمریه شناسی یا نمریه  معرفت ست. به مو ب    "تذکار"ی ی  یا یادآوری مبتنی ا

یادی را که در ضتتمایرشتتان به صتتورت نهفته و ناخودآگاه و ود دارد، بهها حقایقاین نمریه انستتان

ی تذکار متضمن این ناته است که هر انسانی صاحب نفسی است که قبل از تولد        آورند. نمریهمی

(.27: 1386است )گوتک،  زیستههای کامل یا مُثُل، میدر  هانی معنوی متشال از ایده

نگریدرون-4

نگری، خودآگاهی و به دنبال آن معنوی معرفت به خویشتتتتن استتتت. دروناز اهداف تربیت 

 نگری بپردازد.سان، متربی باید به درونشود. بدینمی خودشناسی را سبب

اصل و اساس معنویت به درونی بودن آن است؛ این ساحت درونی است که انسان را از درون        

چون عشتتر به دیگران و ستترودن شتتعر یا  می حقایر بیرونی هزند و همهمی به حقیقت الهی پیوند

(. تحقر حقایر معنوی  244الف: 1389اطعا  فقیران برخاسته از تحقر درونی معنویت است )نصر،    

نگری استتت تا  پذیر استتت نیازمند دروندر درون انستتان که با بعد باطنی دین یعنی طریقت اماان

سان به آن  صر بر ای   ان ست فهم یابد. ن شف      چه در ورای ظواهر ا سان باید برای ک ست که ان ن باور ا

شد تا بفهمد که این حا ت در بردارنده  صر،    حقیقت خود، در خود بیندی ست )ن ی هویت کامل او ا

(. 112الف: 1392

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- reminiscence
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1مراقبه-5

های ستتلوک معنوی، تربیت اخالقی استتت. مراقبت نزد اهل ستتلوک، محافمت  یای از هدف

(. بدین ترتیب، متربی باید به مراقبه بپردازد تا از  710: 1389قلب از کارهای پست است )سجادی،    

های گردد. این روش با تو ه به مطالب زیر ناظر به هدف ر ایل پاک شتتده و به فضتتایل آراستتته  

پروری و اصتتتل پیوند و کنش متقابل میان  افزایی، عشتتترالحقایر، معرفتشتتتدن به حقیقه رمتحقّ

شیخ احمد العالوی )شیخ طریقت شا لیه( منمور از      معرفت، محبت و عمل صالح نیز است. از نمر  

رو، یک روش به شمار  (. از این14: 1378شدن  ات انسان در  ات حر است )لینگز،  رمراقبه متحقّ

 آید.می

مراقبه )اندیشه(، و در اصطالح، فار و اندیشه کردن در آیات خدا است که از او معرفت زاید     

های خدا استتت که از او  او محبت زاید و فار کردن در وعدهو فار کردن در نعم خدا استتت که از 

رغبت زاید در طاعت، و فار در وعید و عقاب خدا است، که از آن ترس از مخالفت زاید )طبقات،  

 سان با روش تفار پیوند تنگاتنگی دارد.(. بدین85: 1383؛ به نقل از نصر، 28ص 

دهند تا ستتتالاان طریر به  ا آموزش میخاص برای مراقبه ر هایی صتتتوفیانه روش هر طریقه 

تر با قلب و  ای پیشتترفتهشتتان و در مرحلهکمک آن بتوانند نه فقز با زبان که با  هن و قوای خیالی

بمانند. عمل مبنایی  کر در تصوف، با فار یا    شوند و در  کر باقی  شان، در  کر متمرکز حتی با بدن

(.260ب: 1392مراقبه همراه است )نصر، 

منوتیک معنویهر-6

صل حجاب و غفلت    ستلز  ا ست. هرمنوتیک معنوی باعث کنار تربیت معنوی م زدن  زدایی ا

ستتتان، فرد باید با روش      گردد. بدین ها که نوعی حجابند می    های ظاهری، باطنی و غفلت    حجاب 

 نماید.  گفته عملهرمنوتیک معنوی به اصل پیش

ست که  ویل معنوی، وسیله أت اند.خواندهالمحجوب هم ویل معنوی و کشف أاین روش را ت ای ا

سطه قوه ست به لب وحی راه ی عاقله تقدس یافته به وا یافته و حقیقت   ی وحی، به کمک آن قادر ا

 (.302: 1385سازد )نصر،  ی عاقله است، ماشوفاصیلی را که کنه و گوهر خود قوه

را کنار بزند تا باطن را در باور نصتتتر، هدف حیات معنوی این استتتت که بتواند حجاب ظاهر 

دهد تا  کند و در نتیجه ظاهر را در پرتو باطن بشتتناستتد. تحقر معنوی به ما این اماان می  کشتتف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- meditation
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چه را در ساحت ظاهر نادیدنی است، در متن عالم شهادت مشاهده کنیم. سفر از صورت ظاهرآن

پذیر  اند، اماان  ش نامیده  اویل یا هرمنوتیک معنوی   أبه معنای باطن یعنی چیزی را که در استتتال  ت      

شود، واقعیت را در درون خویش و در ورای خویش   می سازد به قسمی که خود حجاب شفاف   می

پذیر است که بتوان به مرکز و ود خویش راه   سازد. ولی چنین چیزی فقز به شرطی اماان  می عیان

کرد. وارد در گلشتتن  های درون را کنار زد، اهل باطن شتتد و بصتتیرت باطنی پیدا  یافت و حجاب

باشد    تواند شد مگر کسی که تعلیم کشف حجاب )کشف المحجوب( دیده و آموخته     حقیقت نمی

ب:  1392دارد )نصر، می که از ورای حجاب چیزی ببیند که حجاب آن را عیان و در عین حال نهان

162) 

های وحیمطالعه کتاب-7

سبت به نفس های تربیت معنوی، معرفتاز هدف ست. کتاب   افزایی ن ستی و خداوند ا های  ، ه

وحی )انستتان، طبیعت و وحی الهی( متضتتمن معارفی در باب این هدف استتت. بنابراین، فرد باید   

 های وحی را مطالعه کند.کتاب

برد که در  می نصتتتر از ستتته کتاب وحی یعنی وحی الهی، کتاب طبیعت و کتاب انستتتان نا       

صوص هر کدا  به ترتیب مطالبی مطرح  صول خود مطلر       گرددمی خ سان برای و صر، ان . به باور ن

تواند به  خودآگاهی تنها در صتتتورتی می"اش به کانون آگاهی راه یابد. اما باید از راه بستتتز آگاهی

ست مگر وحی به معنای کلی کلمه، مدد  وید    سد که از پیا  عقل الهی که چیزی نی "خود مطلر بر

صر،   ست که  48: 1393)ن تواند به آگاهی از خود اماان دهد که در  هت  می(. بنابراین تنها وحی ا

 کند. نفس مطلر، حرکت

درخشتتد، به قدری چنین نصتتر بر این باور استتت که اگرچه عقل کلی در و ود آدمی می هم

صلی  ست از این موهبت ا هی که در او نهاده   آدمی از طبیعت ا شده که قادر نی شده،    اش منحرف 

وحی استتت؛ وحی تنها چیزی استتت که قادر استتت عقل کلی را در ی کامل برگیرد. او محتا  بهره

 (.125: 1380کند )نصر،  طور شایسته عمل نماید تا به بخشد و این اماان را فراهم آدمی تحقر

نویستتد که  هان نقش مثبتی  می به اهمیت معنوی طبیعت و وحی بودن آن چنین نصتتر را ع

ی وحی  دارنده   هان کتابی استتتت که دربر    ون دقیقا  چ .کند ... می های معنویت ایفا   در برخی  نبه 

ی  هان  ی انستتتان در آئینهدهندهترین محتوا استتتت و عناصتتتر  اتی و تشتتتایلاصتتتیل در عالی

شود و مو ودی است که پیوند باطنی عمیقی با محیز کیهانی پیرامون خود دارد، معرفت  میمنعاس

های  ی سطحی از  هان و احساس زیبایی  قدسی باید شامل معرفت عالم باشد که یک معرفت تجرب   
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 (.269الف: 1392طبیعت نیست )نصر، 

شاهده     می به خوانش کتاب طبیعت چنین او را ع صوفیه به م سد که  پردازند، ی طبیعت مینوی

کنند که نه فقز در می های آن، حقایر روحانی را نمارهآهنگهای آن، حیات آن و ضربدر صورت

ستیم، بیش نیز که پوینده حد  ات خود بلاه برای ما ترین اهمیت را دارند. در ی راه کمال معنوی ه

نمر حایم هر درختی  لوه درخت بهشتتتی استتت، هر کوهی رمز تعالی استتت، آب هر نهر  اری  

شانه   ست، باد ن سرمان به پرواز در می  رمز رحمت الهی ا ست. عقابی که در با ی  آید ی روح الهی ا

طریر اعمال معنوی به کمال رستتیده و بر گرد عرش الهی به پرواز  رمز روح بشتتری استتت که از  

کند رمز نفس است که خویش را در بحر عد  تناهی غرقه می است و ماهی که در دریا شنا   آمدهدر

 (.158ب: 1392سازد. )نصر، می

ی اسماء   اند که بازتابانندهکرده سان عالم صییر یاد  رسیم. از انسان به  با خره به کتاب انسان می 

ست. از این   صفات آفریدگار خود ا شن معرفت    و  سان درهایی برای ورود به گل رو خوانش کتاب ان

سنتی  امع،            می فراهم سال ، به عنوان  ست و ا سیقی پروردگار ا سان خود مو صر، ان کند. از نگاه ن

به موستتیقی  گیرد و این اماان را برای کستتانی که اهلیت دارند  بربایستتت این واقعیت را نیز درمی

ستیِ خویش، که خداوند نوازنده  ست، گوش فرا دهند، چنگ  ه صر،   فراهم ی آن ا ب:  1389کند )ن

170 .)

مطالعه علوم سنتی -8

آید. می شمار  های سنت به لفهؤاز اصول تربیت معنوی، پیروی از سنت است. علو  سنتی از م    

صل، فرد باید به مطالعه  سنتی بپردازد تا به حقایر ازلی دست  ی علو  بدین ترتیب در عمل به این ا

 افزایی نیز است.یابد. این روش ناظر به هدف معرفت

سنتی بر تیییر  شاره    علو   صیل و مابعدالطبیعی ا صر،   ناپذیری، دوا  و معرفت به نما  ا دارند )ن

صر علومی مقدس (. این دانش168: 1393 ست،  اند )دینهای برین نزد ن صر  168: 1383پر (. بیان ن

سان به معرفت باطنی است.       از  علم مقدس، همان معرفت روحانی است که مقصود از آن هدایت ان

های علمی است که وصول به آن بدون رسوخ طالب آن به کنه و ود خویشتن ناممان است. دانش

 بر، ریاضتتیات ستتنتی، علو  چهارگانه فیثاغوری    :برد عبارتند ازمی ها نا ستتنتی که نصتتر از آن 

سا    سیقی، ح سنتی )همان،        )مو سی(، کیمیاگری و طب  شنا سه و اختر (. افزون بر علو   46ب، هند

سی، متافیزیک(، کیهان   پیش صر بر مابعدالطبیعه )حامت  اویدان، علم قد سنتی و       گفته ن سی  شنا

دارد. کیدأالنفس( نیز تشناسی سنتی )علمروان
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به عقل و ابزارهای ادراک  استتت که ی علو  ستتنتی همیشتته این بودهدر نگاه او، وا ترین فایده

عنوان  عنوان واقعیت یا اَعیان که به     کنند تا  هان و در حقیقت تما  مراتب و ود را، نه به          کمک 

گرفته و همه چیز به او   تأهایی ببیند که سیمای معشوق کل را که همه چیز از او نش   نمادها یا آئینه

صر،  می گردد، بازمی باز سنتی( متعلر به عالم  ور او، هرچند آن(. به با198: 1393تاباند )ن ها )علو  

توانند به یاری روح الهی، نمادهایی گردند که از واقعیت معنوی ورای صور پرده   کیهانی هستند، می 

ی  کنند که با عنایت خداوند، به مقا  و مرتبه شان باشند، و به آدمی کمک  برگیرند، نه آن که حجاب

آید )همان(. لئنا "ی خداوند در همه  امشاهده"

ها و نمادهامطالعه اسطوره -9

ها و نمادها از    های تربیت معنوی فرد باید از ستتتنت تبعیت کند. استتتطوره        در نیل به هدف   

ستند. بنابراین، فرد باید مطالعه   لفهؤم سنت ه سطوره های  ستور کار خویش   ی ا ها و نمادها را در د

 دهد. قرار

سطوره مطالعه ست   دید، یقینا ها و رمزها در دوران ی ا صر برای    حاکی از   سان معا و وی ان

ست      ست، ولی این   سی ا سل به     یافتن معنا و امر قد سنت و از طریر تو و و  ز با کمک خود 

(. نصتتر بر این باور استتت که   237: 1385تواند شتتد )نصتتر،  نمی خود آن، به هدف خویش نائل

ای برای این  شتتود، ولی وستتیله منتهی تواند به معرفت به امر قدستتیی استتطوره و رمز نمیمطالعه

ها و رمزها  ی استتطورهمعرفت استتت، مشتتروط به این که نور و لطف ستتنت،  هنی را که به مطالعه

باشد )همان(. ساخته پردازد، از قبل متحولمی

مشق نظری و عملی هنرهای سنتی -10

شر نمری و عملی   شناختی، از هدف تربیت زیبایی ست. م سنتی    های تربیت معنوی ا هنرهای 

رو، متربی باید به مشر نمری و عملی هنرهای سنتی بپردازد. ی نیل به این هدف است. از اینوسیله

ی اصتتتلی به معنای یونانی کلمه در عالم       هنر ستتتنتی بازتاب الگوی افالطونی مثال یا نمونه      

ما را دچار  تواند (. از نمر نصتتر، هنر مقدس نمی336الف:  1389های مادی استتت )نصتتر، صتتورت

شارکت  وییم )همان،     کرده ای که آن را خلرکه در عالم معنویکند مگر آن تحول ست، م (.  352ا

 و این به معنای مشر نمری و عملی آن هنرهاست.

شده که معرفت است و    نهاده هنر سنتی هم بر اساس لطف و معرفت یا آن معرفت قدسی بنا   

ش   صر،    ت گرفته و هم مجرا وأاز یک ماهیت قدسی ن طریقی است برای  ریان یافتن آن معرفت )ن
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سیقی، حجاب و ود  زمانی را        (. هنر واقعا 209: 1380 شعر یا مو شی،  مقدس، اعم از معماری، نقا

ستتازد که از آن ستتوی ستتواحل و ود، یعنی از نما  می گر را با واقعیتی موا هزند و نمارهمی کنار

صر،    سرمدی، می  شد )ن صر بر 76: 1393درخ سنگ چه      (. ن ست که هنر مقدس، چه با  این باور ا

سوی  ات ماوراء می ها یا ترانهمرکب، با واژه شدن ندارد،    ها، دری را به  شاید، به آن واقعیتی که  گ

(.78بلاه هست )همان، 

عمل به آداب روحانی -11

ی عمل به آداب روحانی  الحقایر هدف اصلی تربیت معنوی است. ثمره  شدن به حقیقه  رمتحقّ

 کند. گفته است. بر این اساس، متربی باید به آداب روحانی عملنیل به هدف پیش

نصر در باب این روش بر این باور است که حالت عالی وصال، که هدف نهایی شخص عارف     

ست، ثمره    شری ا ضه      و کمال حیات ب ست که از انجا  نمازهای فری ستن آدابی روحانی ا ی به کارب

سد، که در آن درونی و نیایش خالق به او  خود می شود و با  کر قلب می آغاز ترین مرکزِ و ود   ر

سل به  کر نا  الهی که خالصه   ست، به  کر درونی می عارف به آهنگ تو پردازد ی هر نیایش و دعا

 (.121-122: 1382)نصر، 

صر،  می پذیرشدن به حقیقت را فقز از طریر اعمال معنوی اماان  راو متحقّ ب: 1392داند )ن

کند که باید خویشتتتتن را وقف تدبر و  کر، تهذیب باطنی، مراقبت و دان و  می ( و توصتتتیه134

صر،       سالاون( کرد )ن سو  میان رهروان واقعی طریقت ) سیاری از آداب مر شناخت   14: 1389ب ( و 

(. به باور    106ب: 1392داند )نصتتتر،  می پذیر معرفتی را فقز از طریر تحقر بندگی کامل ما اماان     

بزنیم تا خداوند، که در  افتاده از حر را کنار توان از طریر عمل معنوی، حجاب و ود  دانصر می 

)همان(. آداب و اعمال روحانی انواعی دارند  "من"درون ما متعالی و حلولی استتتت، بتواند بگوید 

که از قرار زیرند:

ذکر-11-1

به اخالق الهی گ           یت معنوی، متخلر  به غایت ترب یل  باید برای ن لب     فرد  با عمل  کر، ق ردد. 

 کتر   باید به عمل  کر بپردازد. گردد. بنابراین متربیمحل تجلی مستقیم اسماء و صفات خداوند می

شتدن ستالک به اخالق الهی اهمیت وا یی دارد. در این باره نصتر بر آن استت که قلب       در متخلر

ای  هر چیزی  ال دهنده"شتتود. براستتاس حدیث معروف:   داده ای استتت که باید با  کر  الآئینه

ست دارد،  ال دهنده ستقیم      دادن انجا  . هرگاه عمل  ال"ی قلب،  کر ا شود، قلب محل تجلی م
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(. از منمر نصر،  کر همان یادآوری و نیایش   136الف: 1392شود )نصر،  اسماء و صفات خداوند می  

ار دهد،  ایی که خدا در و عبادت  اتی است. برای اتحاد، انسان باید خدا را در مرکز قلب خود قر  

(. در دیدگاه او،  کر یا تارار اسمی از اسماء خداوند است یا     125الف: 1392آن مقیم است )نصر،   

 (.260ب: 1392است )نصر،  یافته تارار عبارتی است که از طریر وحی تقدس

 کر است:  کر سه و ه است:  کری است به زبان و دل از آن غافل، و این      ابوسعید خراز گفته 

ست که دل را        ضر، این  کر طلب ثواب بود، و  کری ا ست به زبان و دل حا عادت بود. و  کری ا

؛ به نقل   461کند، قدر این  کر کس نداند  ز خدای تعالی؛ )تذکره ا ولیا،          بگرداند و زبان را گنگ   

ی  هداشتتت تا در ورای هم ی و ود در  کر حضتتور(. از نمر نصتتر، باید با همه85: 1383از نصتتر 

(.259ب: 1392شوند  )نصر،  های و ود فردی،  کر و  اکر و مذکور یایمحدودیت

دعا و نیایش -11-2

ی آن داند که انسان به واسطه  نصر، نخستین عمل معنوی عرفان و تصوف را دعا و نیایش می   

عرضتتیت  (. به باور او، انستتان از رهگذر دعا و نیایش از 262: 1387آورد )نصتتر، می به خدا روی

:  1393یابد ... )نصتتر، می رود و ارتباط مستتتقیم خود را با  ات ستترمدی بازمی زمان و ماان فراتر

سیله  74 ست که نیایش را و شال (. از منمر وی، هیچ دینی نی سان تلقی دادن دیگر بارهای برای   ی ان

ه هر چند اغلب    داند، عملی ک ی انواع نیایش را نوعی عمل می  (. او عمده 567: 1385ناند )نصتتتر،  

سازد   می رود و بدن، نفس و روح را متحدمرتبز با بدن از  مله زبان است، ولی از  سم فراتر می  

طور که بدن، نفس و روح را  (. از نگاه نصر، نیایش اصیل یا نیایش قلب، همان  236ب: 1392)نصر،  

(.238سازد )همان، می سازد، پیوندی نیز میان عمل، عشر و علم برقرارمی متحد

عمل صالح مبتنی بر نیکی -11-3

سانی       سر راه  هانِ خُرد ان صر، فعلِ فارغ از خودخواهیِ مبتنی بر نیای، موانع را از  به باور ن

دارد. این   هت اتصال با منبع هر خیری که چیزی نیست مگر خیر برین یا خود  ات سرمدی برمی   

رهاند و آن را به آن نما  وبند می عنوان قید ی زمان به   فعل، هرچند برای یک آن، نفس را از تجربه    

 (.83: 1393دهد که ورای نما  زمانی و فراتر از آن است )نصر، می کلی سوق

ها و ثیرش کنار زدن حجابأبه باور نصتتر، عمل صتتالح که ریشتته در نیای و راستتتی دارد، ت 

شیوه     ست، آن هم به  شناخت  حقیقت برای ما ا شیوه ای فرافراهم آوردنِ اماانِ  ی انتزاعی  تر از یک 

صر،   صادقانه، به   222ب: 1392)ن ست که عمل  ویژه اعمالی چون نماز،  (. در ادامه وی بر این باور ا
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(.223کند )همان، می یافتن شناخت حقیقت در نفس کمک احسان، ایثار، و گفتار راست، به فعلیت

(. او بر این 222ب: 1392)نصر، است  نمازثرترین عمل، ؤدر بیان نصر از دیدگاه معنوی، البته م

مند، خواب  ی نمازها در لحمات خاص روز و شتتب، به طرزی نما باور استتت که تارار پیوستتته 

به معنای مرگ خود   روزه(. 221: 1387زداید )نصتتر، کند، میمی غفلتی را که انستتان در آن زندگی

ی و اخالص است، اخالص  نفسانی انسان و تولد مجدد در پاکی و خلوص است. روزه تمرین تقو   

متضمن سخاوت و شرافت روحانی      زکاتی اصلی معنویت نصر است.    گانههای سه که از فضیلت 

ست.   ست؛ زیرا همان      حجا سطح به مرکزِ و ود آدمی ا سفر از  سلمان   به معنای  گونه که عارفان م

سان، کعبه گفته ست.  اند قلب ان ست که به مدد آن،    صداقت ی روحانی ا ضیلتی ا سان از عمر   ، ف ان

(.  226کند )همان،   می یابد و در حضتتتور دائمی خدا زندگی     می و ود خویش، به توحید معرفت   

سته چنین، هم شتتود و  در اقتداء پیامبر )ص( مو ب تقرب به خداوند می ی قرآن کریمتالوت پیو

(.259ب: 1392یای از اعمال اصلی متصوفه است )نصر، 

1وارستگی -12

شدن به فضایل است. وارستگی فضیلتی است که فرد باید        معنوی آراسته های تربیت از هدف

ی همت خود ستتازد. به باور نصتتر،  ستتان، فرد باید وارستتتگی را و هه گردد. بدین به آن آراستتته

روی در مسیر طریقت، باید بدان آراسته شد. باید وارستگی یک فضیلت اصلی است که قبل از پیش    

(.217ب: 1392کامل از نتیجه، دست به عمل برد )نصر،  به خاطر حقیقت و با وارستگی

تقوا -13

شدن به فضایل است. تقوی فضیلتی است که آدمی برای آن های تربیت معنوی آراستهاز هدف

کند. تقوا   سان، متربی باید تقوی پیشه  گردد. بدین که در طریر تصوف سلوک کند باید به آن آراسته   

(. آدمی 229ب: 1392ه با اخالص در عمل و مراقبت )نصتتر،  یعنی خوف و خشتتیت از خدا همرا 

باشد. ... به لحاظ معنوی، برای نفس هیچ  برای آن که در طریر تصوف سلوک کند باید تقوی داشته

رود و به نور الهی    تر از این نیستتتت که بخواهد بدون تقوا در بحر عشتتتر الهی فرو   چیز خطرناک 

های نفس از زمین دنیا، مستتتلز  آن استتت که  کندن ریشتته (. از نمر نصتتر230شتتود )همان،  نورانی

شه کنیم و چنان زندگی   ستیناء پی ست که در باطن، پیش از     کنیم که خالصا شویم.  این بدین معنا ا

اند مردن کفن به تن کنیم. فضیلت مرتبز با این وارستگی همراه با خلوص را در تصوف تقوا دانسته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- detachment
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(.229)همان، 

توبه و انابه -14

سان هبوط      رمتحقّ ست. توبه و انابه ان ستلز  تربیت نفس ا یافته را به  شدن به حقایر معنوی م

رو، متربی باید توبه  شدن به حقایر معنوی است. از این   رساز متحقّ کند و زمینهمی عالم معنا نزدیک

شود زیرا نفس در   در مورد انسان هبوط یافته، هر سفر معنوی باید با توبه و انابه آغاز   و انابه نماید.

شت    حا ت روزمره شده، به عالم معنا پ سته ظاهر  آورده کرده و به عالم مادی ظاهری روی اش دلب

صر،             ست )ن صاف آن ا ساد و مرگ از او شانی، ناپایداری، ف ست که کثرت، پری (.  283ب: 1392ا

ست و نفس       سلوک از توبه و انابه گریز و گزیری نی سیر معنوی در راه  ی گا را آمادهبنابراین، در 

 کند.نهادن در مراحل بعدی می

مجاهده درونی -15

شتتدن به این لئی درونی راه ناهای میانی تربیت معنوی، تربیت نفس استتت. مجاهدهاز هدف

ست. بنابراین، متربی باید به مجاهده  ی درونی یا  هاد با نفس بپردازد. بنا به حدیث معروف هدف ا

اکبر را داریم که پیاار همیشتتتگی ستتتالاان طریقت برای اصتتتالح        پیامبر،  هاد درونی یا  هاد    

ستی  سته  کا شای ست. این برترین       های نفس خویش و  شن حقیقت ا ساونت در گل ساختن آن برای 

صر،       ست )ن ی درونی را، اگر از دید معنوی و  (.  هاد یا مجاهده219ب: 1392شال عمل باطنی ا

شتتتدن به   ری راه متحقّفهم ستتتیر معنوی و هم به منزله ی کلیدتوان هم به منزلهباطنی بگیریم، می

(.62: 1386کرد )نصر،  دادحقیقت آن  ات واحد، که در قلب رسالت اسال  مستور است، قلم

اند.شده تنمیم 2شده در  دول شماره  های تربیت معنوی استنتا روش
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های تربیتیروش -2جدول 

 محتواهای تربیت معنوی

های آن محتوای این نوع تربیت  لفهؤگونه که برداشت نصر از این اصطالح است و م    سنت، آن 

دهد.را شال می

سنت-1

شدن به آن  رمتحقّالحقایر و فرد باید با عمل به اصل تربیتیِ تبعیت از سنت به شناخت حقیقه

های وحی، انسان و طبیعت؛ میراث تصوف، علو  سنتی، ادبیات سنتی،       آید. سنت شامل کتاب   نائل

ست. بنابراین فرد باید به یادگیری این دانش      سطوره و نماد ا سنتی، ا ها اهتما ها و مهارتهنرهای 

، رسم یا عادت  "سنت"ر نصر ها را در و ود خود بپروراند. از نمها معرفت یافته و آنورزد و به آن

، مجموعه اصولی را   "سنت "یا انتقال قهریِ افاار و مضامین از نسلی به نسل دیگر نیست، بلاه از     

اند و در اصتتتل، عبارتند از یک نوع تجلی خاص  ات الهی،       آمده  کند که از عالَم با  فرود    می مراد

مختلف و در شتترایز متفاوت برای یک  کارگیری این اصتتول در مقاطع زمانی همراه با اطالق و به

صر،          ست )ن سی ا سنت در عین حال در حد   ات خود قد شری خاص. بنابراین،  :  1389 ماعت ب

مبتنی بر اصل تربیتیهای روشهای مبتنی بر هدف تربیتیروش

روش تربیتیاصل تربیتی انواع روش روش تربیتی هدف تربیتی

افزاییمعرفت

تفار
شاوفاسازی 

های فطریداشته
تذکار

 های وحیمطالعه کتاب

)وحی الهی، طبیعت، انسان(

حجاب و 

زداییغفلت

هرمنوتیک معنوی

 کر

الحقایر شناخت حقیقه

شدن به آن رو متحقّ

مل معنویأت

پیروی از سنت

علو  سنتی مطالعه

عمل به آداب روحانی

 کر

و  مطالعه اسطوره

نماد
دعا و نیایش

عمل صالح مبتنی بر نیای

مراقبهتربیت اخالقی

مشر نمری و عملی هنرهای سنتی شناختیتربیت زیبایی

 کرتخلر به اخالق الهی

تربیت اخالقی
وارستگی

تقوی

تربیت نفس
توبه و انابه

ی درونیمجاهده
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116.) 

ستتنت مفهومی کلی استتت که در بطن آن دین  ای دارد. در قلب دین نیز امر قدستتی و در   

ز وحی و دین، علو  طبیعی های سنت عبارتند الفهؤالحقایر نهفته است. در نگاه نصر منهایت حقیقه

سنتی[ )   سنتی[، و هنرها ]ی  سفه )ی کهن(، عرفان ]و   156، 1385] (، حامت خالده،  ا هیات و فل

چه که در بطن این  چنین استتطوره و نماد و آن( و هم156-179، 1385میراث آن[ و حامت الهی )

دارد. ها و ودمؤلفه

سه کتاب وحی )وحی الهی، انسان و طبیعت(-1-1

ناپذیرند و وحی الهی کلید فهم دو کتاب دیگر  گفته از هم  دامنمر نصتتر، ستته کتاب پیش از

ست. او در این باب این  سالمی می   گونه میا سد که از دیدگاه ا گفت که خلقت و وحی از   تواننوی

ا  ند و در واقع سه وحی و ظهور و ود دارد:  هان، انسان و ادیان. اسال  هر سه رناپذیر انفااکهم 

ست که باید قرائت   می به عنوان کتاب تلقی ست، کتاب  هان ا سپس     شده و تبیین  کند. نخ شود. 

ستند که خدا از روی لطف آن    ست. و در آخر، متون مقدس ه ها کتاب درونی که در درون خود ما

ها بنیادهای ادیان مختلف و کلیدهای  کنند که آن ها را در همه اعصتتار هدایترا فرستتتاده تا انستتان

(.89الف: 1392اند )نصر، ائت دو کتاب دیگر یعنی آفاق و انفسقر

میراث تصوف-2-1

که حقیقت عرفان  )ص(، نخستتتین میراث تصتتوف استتت چرا  حدیث و ستتنت پیامبر استتال 

سال  آغاز     سنت و قدرت معنوی پیامبر ا صوف[ با قلمرو باطنی قرآن و  شود و از همین منابع   می ]ت

 (.120الف: 1392)نصر،  کندمی در  اهای دیگر تیذیه

های مأثوره از پیامبر )ص(، امامان و اولیاء نیز در قالب همین محتوایآثار، دعاها و منا ات     

رسانند، و بعضی   ی فرق صوفیه خود را به حضرت علی)ع( می  همه زیرا تقریبا  .گنجندگفته میپیش

رضا )ع(   و اما  هشتم، علی  صادق )ع(  اما  ششم،  عفر   خر شاگردان ائمه، مخصوصا    أاز صوفیان مت 

شته چند تن از امامان از خود ت بوده سالمی بر أاند. از این گذ شته   ایلیفاتی عالی از عرفان ا اند  گذا

تر دارد العابدین )ع( از آن میان شهرت بیش البالغه حضرت علی )ع( و صحیفه سجادیه زین   که نهج

آثار این بزرگان، اولیاء و عارفان محتواهای   گفته و ستتایرستتان، منابع پیش(. بدین90: 1382)نصتتر، 

 آیند.می شمار پرباری برای تربیت معنوی به

از دیدگاه نصر، هر چند   های آن یعنی عرفان نمری و عملی است. میراث دیگر عرفان و شاخه 
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کرد، ولی تحقر  پیدا توان در عرفان نمری تستتتلزهای عقلی خویش میاز طریر آموزش و توانایی

پذیر استتتت، نه از طریر فهمِ نمریِ منفک از   فقز از طریر ستتتلوک ]عرفان عملی[ اماان  کامل آن

(. در بیان او، عرفان فقز علم به و ودشتتناستتی یا علم و ود   426ب: 1392تحقر معنوی )نصتتر، 

ی مافوق و ود در حر  کند که موضتتوع آن مرتبهمی ای بحثی مابعدالطبیعهپردازد بلاه دربارهنمی

(. ... این علم )علم  427و و ود به معنایِ متعارف کلمه، نخستین تعین آن است )همان، است  ءاعال

استتت که اگر اصتتطالح   "ی اوضتتاع و احوال انستتان دانش درباره"ترین نوع عرفان(، حاوی ژرف

شناسی  توان از آن به انسانبگیریم، می نمرشناسی را به معنای سنتی و نه به معنای  دید آن درانسان

 (. 427-428کرد )همان، بیرتع

علوم سنتی-3-1

توانند به یاری روح الهی، نمادهایی   هر چند علو  ستتتنتی متعلر به عالم کیهانی هستتتتند، می    

شان باشند، و به آدمی کمک  که حجابگردند که از واقعیت معنوی ورای صور پرده برگیرند، نه آن 

ل آید )نصتتتر،  ئ نا  "ی خداوند در همه  ا    مشتتتاهده "ی کنند که با عنایت خداوند، به مقا  و مرتبه          

های انسان و رفع نیازهای او ی علو  سنتی در شاوفایی توانمندیی فایده(. نصر درباره 198: 1393

شناخت  یه  ستی چنین و  سد که وا ترین فایده می های برتر ه شه این بوده   نوی سنتی همی ی علو  

 ند تا  هان و در حقیقت تما  مراتب و ود را، نه به        کن استتتت که به عقل و ابزارهای ادراک کمک     

شوق کل را که همه چیز    عنوان واقعیت یا اَعیان که به عنوان نمادها یا آئینه سیمای مع هایی ببیند که 

 تاباند )همان(.  می گردد، بازمی ت گرفته و همه چیز به او بازأاز او نش

النفس، ریاضتتیات، کیمیاگری، طب ستتنتی، شتتناستتی، مابعدالطبیعه، علماین علو  شتتامل کیهان

ی فیثاغوری )موسیقی، حساب، هندسه، اخترشناسی سنتی( و ... استمعادشناسی، علو  چهارگانه  

صر،   سز آن  1393)ن شرح و ب ست و خواننده ها از حوصله ( که  شتاق را به   ی این مقاله خار  ا ی م

دهیم.گفته ار اع میاثر پیش

ادبیات سنتی-4-1

چنین انواع  ی مابعدالطبیعه، ابعاد نمری و عملی عرفان و هماین ادبیات، تعالیمی دربارهفحوای 

خصوص شعر، از     عشر، معرفت، عمل صالح و فضیلت است. از دیدگاه نصر، ادبیات عرفانی و به     

صر،      ریگترین مردهمهم ست )ن صوفیه ا سنت  تر بر  (. او در میان انواع ادبی بیش304ب: 1392های 

های منثور،  قرآن و حدیث، نامه های رمزی، تفاستتیر باطنی برهای مبستتوط، داستتتانرستتالهشتتعر، 
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دارد  کیدأهای استادان طریقت، عارفان و شاعران سنتی ت   نامههای ساده در باب عرفان و زندگی گفته

 (.300)همان، 

 هنرهای سنتی -5-1

ست که ه      شهود تعقلی و یک پیا   وقی ا سنتی محملی برای یک  م از فرد هنرمند و هم هنر 

ست، فراتر  صر،  می از روانِ  معی ملتی که هنرمند متعلر به آن ا صر هنر را   502: 1385رود )ن (. ن

سترش معنویت می      سبی برای گ ستر منا سنت  ... .ددانب ست که   او چون دیگر  گرایان بر این باور ا

سی و باطنی دار    " ست که ماهیت قد ستی مبتنی ا ی خود محملی  د و به نوبههنر بر علمی به عالم ه

 (. 494: 1385)نصر:  "است برای انتقال معرفتی با یک سرشت قدسی

(. او در باب خوشنویسی 27ب: 1389ی هنرهای تجسمی است )نصر، خوشنویسی سرچشمه

نویسد که خوشنویسی اسالمی تجسم بصری تبلور حقایر معنوی است که در گونه میاسالمی این

. "ی روح استهندسه "خوشنویسی"ی قدیمی اسالمی دارد. طبر یک گفته بطن وحی اسالمی  ا

تی کند تا از حجاب و ود مادی بگذرد، تا بتواند به آن برکمی هنر مقدس خوشنویسی به انسان کمک

 (. 28ای بچشد )همان، یابد و از  ا  واقعیت  هان معنوی قطره رسیتکه در کلمه اهلل نهفته است دس

کند و خود به تجدید و احیای  می "متبلور"ی سیالن  ان به سوی پروردگار را قرآن تذهیبهنر 

 (.38ب: 1389رساند )نصر، می شود، مددمی  ان، که از حضور مقدس کلمه اهلل ناشی

ی ماان، حرکت، حیات، حضور و  ی فلسفهتصادفی نیست بلاه همواره بازتاباننده   معماریهنر 

صر،  میثیر أنور است و بر روح آدمی ت  سنتی حال      98الف: 1389گذارد )ن صر، فضاهای  (. در بیان ن

قل  فا ستتتخن       میو هوای معنوی را منت با او از ژر که  مادی در خود دارد  ند و ن ند و در  می ک گوی

(. از میان فضاهای معماری سنتی    99دهد )همان، می  است که حس صلح و آرامش به او دست   آن

ی تعین بخشیِ حقیقت مطلر است. بلوری است که نور روح     کرد. مسجد نوع  باید به مسجد اشاره  

سازد. آرمان معنویِ اسال  این است که روح مسلمان، همانند مسجد، مبدل به  می افانمطلر را پرتو

فضای معماری اسالمی    (. از نگاه او، اصال  306: 1389ر، تابد )نص می بلوری شود که نور الهی را باز 

  1"اهلل نور السماوات و ا رض ...  "ی (. و این یادآور آیه78ب: 1389 شود )نصر،  می با نور تعریف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

چون ها و زمین استتتت. داستتتتان نورش هم  خدا نور آستتتمان   -1

ای دانی استتتت که در آن چراغی هستتتت، و چراغ در آبگینه   چراغ

ستاره    ست؛ آبگینه گویی  ست؛ ]چراغ[ از درخت    ه شان ا ای درخ

شود. نزدیک   افروخته-که نه شرقی است و نه غربی  -مبارک زیتون

ست که روغنش، با آن  سیده   ا شی به آن نر شنی   که آت ست، رو دهد، ا

کند، خواهد هدایتنور در نور است؛ خداوند به نور خویش هر که 

زند و خداوند به هر چیزی     ها را می و خداوند برای مرد  این مثل   

(.35داناست )سوره نور: آیه   
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 است. مناره هم که یای از ارکان معماری مسجدهای سنتی است به معنای محل نور است.  

سیقی با وحی        نوای تالوت قرآن ست. در این هنر مقامات مو سال  ا سی ا ، به تما  معنا هنر قد

دهد و او را  می های شتگرفی قرار ویای معنویت را در برابر زیباییاند و انستان   آمیخته همالهی در

دارد. از نمر نصر، تالوت قرآن در آنِ واحد هم موسیقی و هم شعر است،      میبه شگفتی و حیرت وا 

 (. 163ب: 1389... )نصر، 

سیقی در باب اهمیت  سان به  مو سان   أی یک کل و تمثابهبرای ان ثیر آن بر  سم، نفس و روح ان

سنتی بار دیگر یادآور سرزمین         صر بر این باور است که در این زندان تن، روح از طریر موسیقی  ن

شود و   می دهد از این راه شاسته  می شود. حتی آن طلسمی که روح را به تن پیوند  اصلی خود می 

شده، مرغ روح ا ازه  سترد یابد تا بالمی حتی برای لحماتی چند هم  در ساخته و   ههای خود را گ

  مندستتاحت نامتناهی عالم معنی به پرواز درآید و از و د و ستتروری که  اتی این عالم استتت، بهره

 (. 175ب: 1389شود )نصر، 

یای دیگر از هنرهای سنتی است. هدف این موسیقی بردن شنوندگان به باطن       سماع صوفیانه  

ستازد.  ... کاری که   می استت. ... موستیقی صتوفیانه چون نردبانی استت که نفس را به خدا مرتبز    

شدت      سماع می  شتیاق به خدا را  شر و ا ست که ع شد و در عین حال نفس را در  می کند این ا بخ

(. کسی از مرشدان طریقت در   262-263ب: 1392برد )نصر،  می سفرش برای رسیدن به روح پیش  

ست ت  سماع بر نفس، چنان     أ ایی گفته ا ساعت  شنیدن یک  شید چه نفس آمادهثیر  ن پیامش  ی نیو

 (.  306باشد، برابر هزار روز عمل معنوی )یا سلوک( است )همان، 

شتتدن به وحدت استتت. رقص   رهمانند موستتیقی محملی مستتتقیم برای متحقّ  رقص مقدس

ی تالقی زمان و ماان، در آن اکنون ستتترمدی و مرکز  یتییر که کانون  مقدس، انستتتان را در نقطه

های شتتیوا،  (. او از رقص524: 1385ستتازد )نصتتر، می حضتتور ا هی استتت، با  ات ا هی متحد

ی  های کیهانی بومیان آمریاا و آفریقاییان بومی و در با ترین مرتبه         های معبدی بالی، رقص   رقص

برد )همان(. رقص، می شتتوند، نا های باطنی مرتبز با آداب ستتلوکی که منتهی به وحدت میرقص

سازد و به عنصری مثبت در آن کیمیای    معبد روح می ، بدن را"بخشد می فعلیت"روح را در  سم  

روحانیت بخشیدن به  سم و  سمانیت بخشیدن      "سازد که بعضی از استادان آن را    می معنوی بدل

 (.139ب: 1389اند )نصر، کرده توصیف "به روح
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 اسطوره -6-1

 ها بیان شد.ی اسطورهشرح این محتوا در روش مطالعه

 نماد -7-1

سمی که   سی و در واقع تقریبا   "معرفت"برای بیان زبان ر سنتی به  قد   کار کل حوزه تعلیمات 

ست.   "نمادگرایی"رود زبان می سانی، در چشم   "معرفت قدسی "ا ها، زدن انداز نقاشی در کلمات ان

:  1380ی معنی هستتتند، قابل بیان استتت )نصتتر، دهندهای که انتقالها و دیگر ابزارهای رستتمیطبل

129.) 

ست، مبتنی بر نمادپردازی راه یا      در نگاه ن سال  ا صر، طریر معنوی یا طریقت که بعد باطنی ا

دارد که بدون می چنین ابراز(. وی هم191: 1387ستتفر استتت، اهمیت نمادین بستتیار دارد )نصتتر،  

آگاهی از زبان نمادگرایی، حصتول فهم کامل علو  ستنتی ممان نیستت، علومی که از ظواهر برای     

ستتازند می دارند و هم ماشتتوفمی ای که در عین حال هم محجوباقعیات  اتیستتاختن و مالبر

ی نمادها برای پرده  ستتان، بر ستتالک طریقت  ز  استتت که به مطالعه  (. بدین174: 1393)نصتتر، 

 شده در ژرفای آن بپردازد. برداشتن از ظواهر و پی بردن به معنای نهادینه

 است. گردیده تنمیمزیر  3محتواهای تربیت معنوی در  دول 
 محتوای تربیت معنوی -3جدول 

 انواع محتوا محتوای تربیتی اصل تربیتی

 

 

 

 

 

پیروی از 

 سنت

 

 

 

 

 

 های سنتلفهؤم

 وحی الهی، انسان، طبیعت های وحیکتاب

 های پیامبر، امامان و عرفاآثار ماثوره، دعاها و منا ات میراث تصوف

 عرفان نمری و عملی عرفان

های رمزی، تفاسیر باطنی بر قرآن و های مبسوط، داستانشعر، رساله ادبیات سنتی

نامه استادان، های ساده در باب عرفان، زندگیهای منثور، گفتهحدیث، نامه

 عارفان و شاعران

شناسی، مابعدالطبیعه، ریاضیات، کیمیاگری، طب سنتی، معادشناسی، کیهان علو  سنتی

 فیثاغوری )موسیقی، حساب، هندسه، اخترشناسی سنتی(علو  چهارگانه 

خوشنویسی، تذهیب، معماری، نوای تالوت قرآن، موسیقی، سماع صوفیانه،  هنرهای سنتی

 رقص مقدس )شیوا، رقص معبدی بالی، رقص بومیان آمریاا و آفریقا

  اسطوره

 نماد
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 گیریبحث و نتیجه
عرفانی نصتتر عبارتند از -ی فلستتفیمعنوی در اندیشتتهبر استتاس این پژوهش، اصتتول تربیت 

باشد چراکه در بطن سنت دین   پیروی از سنت که متضمن عمل به آداب شریعت و طریقت نیز می   

آیند؛ تبعیت از استتتاد که خود متضتتمن می شتتمارهای دین بهاستتت و این دو از ستتاحت گرفتهقرار

کند و این   برخوردار باشد تا بتواند سالک را هدایت  و یت است زیرا استاد معنوی باید از این نیرو   

صل و نیروی نهفته  شبه      ا صیل از  صی برای تفایک معنویت ا شاخ نماها و  ها، عرفانعرفانی در آن 

 ا نقدی که به این مطلب وارد استتت آن استتت که نصتتر معیاری  های نوین استتت. در اینمعنویت

های فطری، کند؛ شاوفاسازی داشتهنمی تاد راه ارائها  هانی برای تشخیص نیروی و یت در اسبین

های فردی، پیوند و کنش متقابل میان معرفت، محبت و          زدایی، ثبات قد ، تفاوت   و غفلت  حجاب 

ضور ا تماعی فعال و کثرت طریقت    صالح؛ ح سامح در امر تربیت      عمل  ساهل و ت ضمن ت ها که مت

 است.  

نگری، مراقبه، هرمنوتیک    معنوی، تذکار، درون  مل  أهای تربیت معنوی شتتتامل تفار و ت     روش

ها و نمادها،  ی اسطوره معنوی، مطالعه سه کتاب وحی، انسان و طبیعت، مطالعه علو  سنتی، مطالعه   

های صتتالح مبتنی بر نیای، تقوا، مشتتر نمری و عملی هنرهای ستتنتی، عمل به آداب روحانی، عمل

آداب روحانی خود شتتتامل  کر، دعا و نیایش،      گردند. روش عمل به   ی درونی میتوبه و مجاهده   

 باشد.نماز، تالوت قرآن، روزه، زکات، حج و صداقت می

های الهی، میراث تصتتوف، های آن یعنی وحیلفهؤمحتوای تربیت معنوی نیز شتتامل ستتنت و م

النفس، ریاضیات، کیمیاگری، طب   شناسی، مابعدالطبیعه، حامت خالده، علم  علو  سنتی یعنی کیهان 

ی فیثاغوری )موسیقی، حساب، هندسه و اخترشناسی( و ... ؛ ادبیات سنتی،        نتی و علو  چهارگانهس 

سیقی، رقص مقدس و          سی، تذهیب، نوای تالوت قرآن، معماری، مو شنوی سنتی مانند خو هنرهای 

 سماع صوفیانه؛ اسطوره و نماد است.  

نگرد و ی یک کل میمثابهاز مزایای رویارد نصتتر به تربیت معنوی آن استتت که به انستتان به  

های و ودی او یعنی بدن، نفس و روح را در دستور کار خود دارد. در دیدگاه  ی ساحتتربیت همه

او پرورش تما  نیروهای باطنی انسان یعنی خرد، احساس و اراده در  هت زندگی معنوی و تحقر   

صر ت         سی معنویت ن سا صر ا ضرورت دارد. عنا ست. در   کید بر  وهره و بعدأمعنوی  باطنی دین ا

سته   این شریعت فروکا شری   نمی  ا معنویت به  سطحی شود و به ق انجامد. در نگری نمینگری و 
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شر، اخالق و زیبایی   رویارد او، تو ه به  نبه شر، ع سنتی       های عاطفی و ود ب سی، هنرهای  شنا

صر بنیادینی که در نما  تعلیم      ست، عنا سیار پر رنگ ا شی  وتربیت ایران در عمل بهب   سپرده  فرامو

های دیدگاه اوست که   گرایی دینی از دیگر بر ستگی اند. باور به وحدت متعالی ادیان و کثرتشده 

های  آمیز و توأ  با بردباری، تساهل و تسامح میان پیروان ادیان و طریقتنویدبخش زندگی مسالمت

تعصتتتب،  مود و تحجر  خواهی، بنیادگرایی، ها، صتتتلح و آرامش و پرهیز از تمامیت  برآمده از آن

ست. با تو ه به مطالب پیش  ضمن تعلیم   ا صر به تربیت معنوی مت گرا  وتربیت کثرتگفته، رویارد ن

 باشد.نیز می

ست که آیا این م    ،شد  چه تاکنون بیانبا امعان نمر به آن سش ا ی  های برنامهلفهؤ ای این پر

پرورش عملی است؟ پاسخ    ووزشگرایی نصر در نهاد رسمی آم  درسی تربیت معنوی مبتنی بر سنت  

پرورش عملی  ونگارندگان آن استتت که این رویارد به تربیت معنوی به طور کامل در نما  آموزش

ش    ست چراکه در مراحل پی سیار خاص خواهد  رفتهنی تر به امری فردی  بود و بیش این نوع تربیت ب

ا بتوانند نهاد به این گستردگی را   چنین شمار استادان طریقت بسیار اندک است ت    گردد. همتبدیل می

شش  سته     دهند. هم پو شای ستادی  ستاد خاص خود را     چنین هر ا ست و هر متربی ا ی هر متربی نی

ضمن پذیرش تعلیم    تر گفتهگونه که پیشآن، این نوع تربیت همانبرطلبد. افزونمی تربیت  وشد، مت

گرایی دینی و در نتیجه کثرت  کثرتگوید و به میها ستتخنچرا که از کثرت ستتنت ،گراستتتکثرت

است.    نشده  ویژه نما  ایران نهادینهپرورش بهوهای آموزشند است که در اغلب نما  بایها پطریقت

آموخته و فرهیخته و ایجاد شتترایز  تواند با پرورش و  ذب مربیان  یر، شتتایر، دانشاین نهاد می

ستر و آمادگی  ز  را در دوره  سازی نیل به برخی از      های پایی ز ، ب ستر ستای زمینه و ب نی و در را

شر شناختی، معرفت های میانی مانند تربیت بدن، نفس، تربیت زیباییهدف پروری برای  افزایی و ع

ستند و با گنجاندن برخی از محتواها در دروس مربوطه فراهم  آن صالحیت ه کند. این   ها که دارای 

های علو  انستتانی  های معارف استتالمی و برخی رشتتتهرشتتته ویژه در های با تر بهبرنامه در دوره

شته تری دارد و همقابلیت کاربردی بیش سانی این برنامه از   چنین در آموزش عالی در ر های علو  ان

ی آنان رشتتد که فراگیران قوای خرد، احستتاس و ارادهتری برخوردار استتت به دلیل آنقابلیت بیش

 مندند.تری بهرهتر است و از صالحیت بیشیافته
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A Study of Some Components of Spiritual Education Curriculum 

Based on Seyyed Hosein Nasr`s Traditionalism 
 

Babak Shamshiri1     Saeed Rahimian2    Hosein Ali Tajali Ardekani3 

 

Abstract 
This article aims to probe some components of spiritual education curriculum based 

on Seyyed Hosein Nasr`s traditionalism. Those components are spiritual education 

principles, methods and contents. This study is a philosophical one and it was done by 

applying Frankena’s deductive method. Findings shows that some spiritual education 

principles in Nasr`s thoughts are obeying the tradition, following the spiritual master, 

actualizing human innate nature, removing the veils and negligence, active social 

presence, and plurality of the spiritual ways. Some concluded educational methods are 

contemplative thinking, spiritual contemplation, meditation, spiritual hermeneutics, 

studying traditional sciences, theoretical and practical practice of traditional arts, acting 

based on the spiritual rites and rituals, righteous actions based on goodness, piety and 

repentance. The aforementioned education contents are tradition and its components. 

Nasr’s approach pays much attention to aesthetics, morality, affective domain, love and 

the essence of religion and implies pluralism in education as well.  

 

Key words: curriculum components, spirituality, spiritual education, traditionalism, 

Seyyed Hosein Nasr. 
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