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چکیده
هدف ا صلی این مقاله برر سی برخی مؤلفههای برنامهی در سی تربیت معنوی بر مبنای سنتگرایی سیدح سین
نصر است .مؤلفههای مورد بررسی اصول ،روشها و محتواهای تربیت معنوی هستند .این پژوهش از نوع فلسفی است
و با روش استتتنتا ی فرانانا انجا گرفت .یافتهها نشتتان میدهد برخی از اصتتول تربیت معنوی در منمومهی فلستتفی-
عرفانی نصر عبارتند از :اصل پیروی از سنت که متضمن عمل به آداب شریعت و طریقت نیز میباشد ،تبعیت از استاد،
شاوفاسازی داشتههای فطری ،حجاب و غفلتزدایی ،حضور ا تماعی فعال و کثرت طریقتها که متضمن تساهل و
تسامح در امر تربیت است .روشهای تفار ،تأمل معنوی ،مراقبه ،هرمنوتیک معنوی ،مطالعهی سه کتاب وحی ،انسان و
طبیعت؛ مطالعهی علو ستتنتی ،مشتتر نمری و عملی هنرهای ستتنتی ،عمل به آداب روحانی ،عملهای صتتالح مبتنی بر
نیای ،تقوا ،توبه و مجاهدهی درونی از روشهای تربیتی استتتنتا شتتدهاند .محتوای تربیت معنوی نیز شتتامل ستتنت و
مؤلفههای آن یعنی وحیهای الهی ،میراث ت صوف ،علو سنتی ،ادبیات سنتی ،هنرهای سنتی ،ا سطوره و نماد ا ست.
رویارد ن صر به تربیت معنوی تو ه بیشتری به زیبایی شنا سی ،اخالق ،حیطهی عاطفی ،ع شر و وهرهی دین دارد و
متضمن تعلیموتربیت کثرتگراست.
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مقدمه
ان سان مو ودی چند بعدی و دارای توانمندیهای شگرفی ا ست .این شگفتی آفرینش زمانی
به کا یابی همه انبهی خود د ستمییابد که به همهی نبههای و ودیاش تو ه شود و زمینهی
پرورش اماانات و استعدادهایش فراهم آید و در یک کلمه بهمثابهی یک کل به او نگریسته شود و
آنگونه که باید تربیت شود.
در امعهی امروزی و با تو ه به شتترایز زمانی و ماانیای که در آن زندگی میکنیم و
متأثر از مدرنیته و بر مستتند نشتتستتتن مؤلفههای آن از مله انستتانمداری ،علمزدگی ،تجربهگرایی،
استتتد لگرایی ،ستتاو ریستتم ،مادهگرایی ،زیینگری و ستتیطرهی کمیت استتت ،بشتتر در حال
مثلهکردن طبیعت برای بهرهبرداری هرچه بیشتر از آن و از بین بردن ب سیاری از فر صتها ا ست.
این نگرش بر انستتان و بستتیاری نهادهای بشتتری از مله تعلیموتربیت نیز اثر گذاشتتته و تربیت
زوایایی از و ود ب شر به فرامو شی گراییده ا ست و تا حدودی سبب فراهم شدن ناب سامانیهایی در
اندی شه و رفتار ان سان شده ا ست که از برخی پیامدهای آن میتوان به ر شد روزافزون اختاللهای
روانی ،خودکشتتی ،قتل ،تشتتویشها ،فروپاشتتی نهاد خانواده ،تیییر ستتبک زندگی و ناهنجاریهای
اخالقی و ا تماعی اشاره کرد.
به گمان نگارندگان ،افزون بر نژادگرایی ،نسیتگرایی ،طبقهگرایی و مؤلفههای بیونورولوژیای
و مواردی از این دست ،عامل بالقوهی دیگری که باعث پیامدهای پیشگفته شده ،آن است که بشر
امروز گمشدهای به نا معنویت دارد .انسانی که برای بودن خویشتن و زندگیاش معنایی یافته باشد
با هر چگونهای خواهد زی ست .همچنین ،امروزه تحت تأثیر فرایند هانی شدن ،برخی پیامدهای
بحرانزا در وامع بشری در حال وقوع است .از ملهی این چالشها و بحرانها میتوان به بحران
معنویت ا شاره کرد .این بحران تنها شامل حال ک شورهای غربی و ساو ر نمیگردد ،بلاه به نمر
میآید در سایر وامع از مله ایران هم با اینکه دارای تربیت دینی است به چشم میخورد چراکه
معنویت الزاما برابر با دین نبوده و تربیت دینی می تواند معنوی و یا حتی بیگانه با معنویت باشتتتد.
بدین معنا که هر نوع تربیت دینی لزوما معنوی نیستتت .از اینرو ،در ایران نیز پرداختن به موضتتوع
معنویت و مؤلفهها و پیامدهای آن در تربیت ضتتروری استتت .نصتتر که از منتقدان مدرنیته استتت و
نیمی از عمر خود را در غرب و دنیای مدرن گذرانده استتتت از این بحران ها و عواقب آن برای
بشتتریت به خوبی آگاه استتت و راه حل برخی از مستتئلههای انستتان متجدد را در معنویتگروی

پژوهشهای برنامهی درسی ،دورهی نهم ،شمارهی اول ،بهار و تابستان 1398

322

میداند .از نمر او ،در زمانهی کنونی باید بر ایگاه و اهمیت معنویت اصتتیل که ستتروکارش با بعد
باطنی دین استتت انگشتتت بگذاریم .او مینویستتد پارهای مس تئلههاستتت که پاستتخ آنها را تنها در
باطنیگری میتوان یافت و اگر دین همان بعد ظاهریش باشتتد و صتتورت قشتتری به خود بگیرد –
یعنی وهره یا لب آن را نادیده بگیریم – در این صورت مسئلههای چندی برای دینداران بیپاسخ
میماند و خطر رویگردانی از دین مطرح میشتتتود؛ چیزی که در غرب مدرن اتفاق افتاد (نصتتتر،
1389ب .)250 :بدین سان اهتما

دی به معنویت و تربیت معنوی ضرورت هر ان سان ،امعه و

هر کشوری است.
نهاد آموزشوپرورش از بنیادیترین نهادهای تربیتی هر امعهای استتت .بنابراین وظیفهی این
نهاد استتت که تو ه دی به امر تربیت معنوی داشتتته باشتتد ،اما پیش از آنکه در عمل به این امر
مهم بپردازد نیازمند برنامه یا برنامههای تربیت معنوی استتتت .تدوین و شتتتالگیری این برنامهها،
پژوهشهایی را میطلبد تا از برخی سطحینگریها ،ناکارآمدیها و ناکامیها در فرایند عمل پرهیز
گردد.
با در نمر داشتتتن آنچه پیشتر بیان شتتد و در ادامه در لزو پرداختن به تربیت معنوی خواهد
آمد ،نویسندگان اندیشههای سیدحسین نصر ،چهرهی شاخص سنتگرایی در هان امروز را برای
معنویتپژوهی برگزیدند .ن صر فیل سوفی دارای ان سجا فاری و مطرح در دنیا ا ست بهگونهای که
کتابی از کتابخانهی فیلستتتوفان زندهی دنیا که با ان دیوئی آغاز میشتتتود با عنوان فلستتتفهی
سیدح سین ن صر 1به او اخت صاص دارد .او فیل سوفی سنتگرا ست و همچون دیگر سنتگرایان به
دین ،کثرتگرایی دینی ،امر قدستتی ،حامت خالده ،نقد تجددگرایی ،علو ستتنتی ،هنرهای ستتنتی،
وحدت متعالی ادیان آستتمانی و معنویت که از نمر او لب لباب ادیان و از ارکان اصتتلی فلستتفهی
سنتگرایی ا ست ،اهتما

دی دارد و دارای ژرفکاویهای معنوی ،دغدغه و تجربهی زی ستهی

معنویت در ستتتطح نمر و عمل استتتت و به بیان خود او بیش از پنجاه ستتتال تحقیر آکادمیک و
مشارکت و ودی در تصوف داشته و همچنین بسیاری از آثار خود صوفیه و نوشتههای محققانهی
بستتیاری دربارهی تصتتوف به قلم محققان شتترق و غرب را مطالعه و بررستتیکرده استتت (نصتتر،
1392ب )81 :که برخی از نتایج این بررستتتیها را میتوان در آثار او به نا های لوههای معنویت
در هان استتال  2و مبانی معنویت استتالمی 3مطالعه کرد .طبر مطالعات نگارندگان ،تاکنون دیدگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- Islamic Spirituality Foundations

1- Philosophy of Seyyed Hosein Nasr
2- Islamic Spirituality Manifestations
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نصر در باب تربیت معنوی بررسی نشده است .بر این اساس ،نگارندگان این مقاله بر آن هستند تا
به استنتا اصول ،روشها و محتواهای تربیت معنوی در چارچوب منمومهی فلسفی -عرفانی نصر
بپردازند و با پژوهشهای پیشین و سپسین بستر تدوین برنامهی درسی تربیت معنوی در چارچوب
سنتگرایی او را فراهم آورند .از اینرو ،پرسشهای این پژوهش عبارتند از:
 .1اصول تربیت معنوی در اندیشههای نصر کدامند؟
 .2چه روشهای تربیت معنوی در دیدگاه او قابل استخرا است؟
 .3محتوای تربیت معنوی مبتنی بر منمومهی فلسفی-عرفانی نصر چه میتواند باشد؟

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

فرانانا1

انجا گرفته ا ست .وهره ی دیدگاه ا ستنتا ی آن ا ست که پی شاپیش یک ماتب فل سفی پذیرفته،
آنگاه آموزههای تربیتی مربوط به آن ا ستخرا می شود .از نمر باقری ( )1389روش قیا سی فرانانا
در پژوهشهای هنجارین برای استتتنتا اهداف ،اصتتول و روشهای تعلیموتربیت به کار میرود
( .)105در این روش دو گزاره برای استتتنتا د لتهای تربیتی ز استتت :گزارههای هنجارین و
گزارههای واقعنگر (همان.)111 ،
برای استنتا اصول تربیتی ،باید از اهداف تربیتی و نیز گزارههای واقعنگر فلسفی ،ا هیاتی یا
علمی ،به منز لهی م قد مات یک ق یاس عملی بهره ستتتت که نتی جهی آن ،اصتتتلی از اصتتتول
تعلیموتربیت خواهد بود (همان .)124 ،در را ستای ا ستنتا روش تربیتی به دو شیوه عمل میکنیم:
در شتتیوهی نخستتت ،قیاستتی عملی فراهم میآوریم که دو مقدمهی آن به ترتیب ،هدفی از اهداف
میانی یا وا سطهای تعلموتربیت و گزارهی (واقعنگرِ) رو شی ،بیانگر راه و صول به آن هدف با شد.
نتیجهی این قیاس ،تو صیهای عملی یا روش تربیتی خواهد بود (همان .)126-125 ،در دیگر شیوه،
قیا سی عملی فراهم میآوریم که دو مقدمه آن ،به ترتیب ،ا صلی از ا صول تعلیموتربیت و گزارهای
معرف یای از مصداقهای اصل مذکور باشد و نتیجهی آن ،روشی از روشهای تعلیموتربیت است
(همان .)126 ،در خصوص استنتا محتوای تربیتی نیز قیاسی عملی با دو مقدمهی اهداف یا اصول
بنیادی هنجارین و گزارههای واقعنگر ،فل سفی یا ا هیاتی ت شایل میدهیم که نتیجهی آن دانشها،
مهارتها و نگرشهایی است که باید پرورشداد (همان.)113 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- W. Frankena

324

پژوهشهای برنامهی درسی ،دورهی نهم ،شمارهی اول ،بهار و تابستان 1398

در این پژوهش ،روش گردآوری دادهها از نوع استتنادی استتت .از اینرو ،دادهها از آثار نصتتر
یعنی کتابها و مقالههای او گردآوری شده است.
مفهوم معنویت ،تربیت معنوی و برنامه درسی معنوی
در خصتتتوص مفهو های پیشگفته با دیدگاه های متفاوتی موا هیم .بهطور کلی میتوان این
دیدگاهها را به سه د ستهی کلی دینی ،غیردینی و فرادینی تق سیمبندیکرد .در دیدگاه دینی معنویت
وابستتتته به دین تلقی شتتتده استتتت .البته در یل همین دیدگاه دینی نیز به دیدگاه های متفاوتی
برمیخوریم .یک دیدگاه معنویت را بیشتر عمل به ظاهر و قشر دین (شریعت) برابر دانسته است
که از مله این دیدگاه میتوان به نگاه غالب برخی فقها اشتتاره کرد .دستتتهی دو دیدگاه کستتانی
ا ست که بیشتر نگاهی عقالنی به مقولهی معنویت دارند ،مانند سروش ( )1378که عن صر معرفت
و عقالنیت را در دینورزی بر سته میکند و ملایان ( )1380که معنویت را تعقل متدینانه میداند.
دستتتهی ستتو کستتانی هستتتند که معنویت را برابر با وهرهی عرفانی دین تلقی کردهاند .اغلب
سنتگرایان در این دسته قرار میگیرند .ز به کر است که علیرغم و ود تفاوت میان آنها ،در
بین دیدگاه عقلگرایان و عارفمستتلاان معاصتتر ،و وه مشتتترکی نیز دیده میشتتود ،به عنوان مثال
سروش و سنتگرایان هر دو به کثرتگرایی دینی باور دارند .در میان دیدگاه دینی دانشمندان غربی
میتوان به پالمر( 1به نقل از کیانی و همااران )1394 ،اشاره کرد.
در دیدگاه غیردینی ،بین معنویت و دین ،نوعی رابطهی نستتبتا متباین برقرار استتت .بِستتت 2و
اریار( 3همان) و بیگر )2008( 4در این دیدگاه قرار میگیرند .و با خره به دیدگاهی برمیخوریم
که نگاهی فرادینی به مقولهی معنویت دارد .بدین معنا که معنویت الزاما دینی نیستتت و میتواند به
دین وابستتتته نباشتتتد رایت 5و راستتتتر( 6به نقل از کیانی و همااران )1394 ،در این دیدگاه قرار
میگیرند.
در امر تربیت معنوی نیز همان هتگیریهای پیشگفته را شتتتاهدیم .از منمر عالمه طباطبایی
که دیدگاهی دینی است ،تربیت معنوی فرایند تجرد نفس ،متناسب با فطرت ربوبی انسان است که
در پی تقویت میل ،تف صیل معر فت و انجا عمل متنا سب با آن ا ست (ا شعری ،باقری و ح سینی،
 .)89 :1391با اندکی مسامحه ،دیدگاه میلر 7را هم میتوان دینی قلمداد کرد چراکه به عنصر روح و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- Wright
6- Rossiter
7- Miller

1- Palmer
2- Best
3- Erricker
4- Bigger
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پرورش آن ب سیار اهمیت میدهد .میلر ( )1380بر تو ه به معنویت در برنامهی در سی تأکید دارد.
منمور او از تو ه به معنویت ،اهمیت دادن به روح ان سانی ا ست .از نمر او روح ،یک انرژی عمیر
و زنده ا ست که به زندگی ،معنا و هت میدهد .اناار روح ،اناار یک عن صر ضروری در ه ستی
ماست (.)12
در دیدگاه غیر دینی ،بیگر از تربیت معنوی ساو ر سخن میراند .او تربیت معنوی را فهم
شخصی در ژرفترین سطح آن میداند .بیگر الگوی ساو ری از تربیت معنوی عقالنی توصیف
میکند که در آن رشد فردی ،فرایند مرکزی تربیت معنوی است ( .)2008با خره در دیدگاه فرادینی،
رایت 1تربیت معنوی انتقادیای را مطرح میکند که مبتنی بر  5اصل است :چالشی در برابر خمودی
فعلی تربیت معنوی؛ حرکتی فراتر از بنبستهای درونگرا-برونگرا؛ رشد آگاهی انتقادی از
ایدئولوژی؛ ذب لیبرالیسم بهمثابهی اخالقی موقت؛ و تأسیس پداگوژی فرایندمحور (.)102 :2000
در تقستتتیمبندی دیگری از تربیت معنوی ،باغگلی ( )1392از رویاردهای دینیِ روشتتتنفاری
دینی ،تجربهی دینی ،ایمانگرایی و الهیات پویشتتتی به تربیت معنوی نا میبرد .او از رویاردهای
غیردینیِ پذیرش دین بهم ثا بهی فره نگ ،اخالقگرایی ،تلفیقی (نمر یه فراگیر) ،تک ب عدینگر
(معنویت بهمثابهی ستجوی معنا در زندگی ،معنویت به معنای کامل شدن و د ستیابی به نگرش
یکپارچه در ه ستی و معنویت یعنی نیروی درونی به نا ع شر) و هوش معنوی به عنوان ا ستعداد
پایه نیز یاد کرده است.
هَند )2003( 2نیز دستهبندی دیگری از تربیت معنوی ارائه کرده است که عبارتند از .1 :تربیت
بر ا ساس ا صول معنوی3؛  .2تربیت روح ان سان4؛  .3تربیت مبتنی بر فعالیتی معنوی5؛  .4تربیت بر
استتتاس گرایش معنوی .6او از دو رویارد در تربیت معنوی نا میبرد یای رویارد کار 7و دیگری
رویارد میلر .وی مورد دو را به میلر و سه مورد دیگر را به دیوید کار نسبت داده است ( .)397از
نمر کار ( )1995تربیت معنوی ،بخش متمایزی از تعلیموتربیت ا ست که در صدد آموزش حقایر و
پرورش فضتتایل معنوی استتت .بدینترتیب ،دو بخش نمری و عملی را در این امر شتتاهدیم که از
یادیگر دا نیستند.
داف 8ارتقاء کیفیت هن و قلب دانشآموز را تعریف مناسبتری برای تربیت معنوی میداند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- education in a spiritual activity
6- education in a spiritual disposition
7- Carr
8- Lewis Duff

1- Andrew Wright
2- Michael Hand
3- education based on spiritual principles
4- education of the human spirit
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از این طریر ،کل شخصیت دانشآموز درگیر میشود و بین ابعاد فیزیای ،هیجانی ،هوشی و معنوی
او توازن ایجاد میشتتتود .از نمر وی تمرینهای معنوی میتوانند در همهی قلمروهای یادگیری به
کار روند (.)2003
در حوزهی برنامهی در سی تربیت معنوی نیز دیدگاهها و پژوهشهای مختلفی را شاهدیم .میلر
نمریهپرداز حوزهی برنامهی درسی با تأکید بر معنویت در برنامهی درسی ،اصول و روشهایی برای
روح بخشتتتیدن به همهی عناصتتتر درگیر در آموزشوپرورش مطرح میکند .از نمر او ،تحولی که
آموزشوپرورش روحافزا در پی آن استتتتت ،ه ماهنگی و توازن م یان کیف یات درونی و بیرونی
دانشآموز است (میلر.)12 :1380،
بیگر ( )2003معنویت را بهمثابهی فرایندی در چارچوب برنامهی درسی میپندارد .از نمر او،
همهی موضوعهای برنامهی درسی میتواند به ستو وی معنا کمک کند ( .)15او بر این اندیشه
است که در تفار خود را ع به برنامهی درسی باید تربیت دینی و معنوی را از هم دا کرد .او
معنویت را فرایندی میداند که میتواند سودمندانه در همهی فرهنگها و حیطههای برنامهی درسی
به کار گرفته شود ،و وابسته به باور به خدا نیست .)18( .از اینرو ،رویارد او را میتوان بیشتر
غیردینی تلقیکرد.
در پژوهشهای داخلی برنامهی درسی معنوی ،قاسمپور دهاقانی و نصراصفهانی ( )1392بر
این نمرند که برنامه درسی معنوی بر شناخت خود ،هان و ات مطلر مبتنی است و بر ضمیر
ناخودآگاه انسان ،اصول عشر به مذهب ،عشر به زندگی و طبیعت ،تاریخ و زندگی مذهبی و تجربهی
دینی تأکید دارد .برنامهی درسی معنوی برنامهای است تلفیقی که هم با عالیر و خواستهها و نیازهای
فراگیران در ارتباط است و هم مبانی نمری دینی مثل اصول و احاا و آداب دینی را دربر میگیرد.
نجفی ( )1386با تدوین الگوی نمری برنامه درسی معنوی در تربیت اسالمی با تأکید بر رویارد
تربیتی محبت اهل بیت(ع) اظهار میدارد که در آموزههای اسالمی ،حقیقت نما هستی ،و ود و
ماهیت انسان و ارزشها ،تنها با نگرشی معنوی و فرامادی و توحیدگرایی قابل پذیرش و باور است
و این شناخت و نگرش ،زمینهی اصلی برای تربیت معنوی انسان را فراهم میکند .او تنها مسیر
مطلوب و مشروع برای تحقر عملی تربیت معنوی را بهرهمندی از نعمت قرآنی محبت اهل بیت(ع)
به شیوهای منطقی ،عقالنی و رفتاری میداند.
در پژوهشی میرشاه عفری و همااران ( ،)1391با بررسی تطبیقی رویاردهای تربیت معنوی با
تو ه به مؤلفههای برنامهی درسی در کشورهای استرالیا ،ترکیه و ژاپن دریافتهاند که مهمترین
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ویژگیهای رویارد تربیت معنوی در استرالیا تأکید بر تعالیم مسیح در برنامه درسی تربیت معنوی
است .در ترکیه دین تنها وسیله ی تربیت معنوی نیست و باور بر این است که در صورت داشتن
چنین برداشتی از تربیت معنوی ممان است دین به عنوان یک زندان ،رشد شخصی فراگیران را
محدود نماید .رویارد تربیت معنوی ترکیه ،رویاردی عقالنی نسبت به تربیت معنوی است ،اما
کشور ژاپن گرایشی تلفیقی به تربیت معنوی دارد؛ یعنی ترکیبی از رویاردهای مطرح در تربیت
معنوی .از نمر هدفهای تربیت معنوی ،در بین کشورهای برگزیده تأکید بر تربیت معنوی در سه
بعد ا تماعی ،دینی و اخالقی در دو نبهی گروهی و فردی است .در ارتباط با روشهای تدریس،
تأکید هر سه کشور بر بهکارگیری روشهای تدریس فعال است.
پس از معرفی معنویت ،تربیت معنوی و برنامهی درسی تربیت معنوی و پیش از استخرا
مؤلفههای برنامهی درسی پیشگفته ،نیازمند تعریفی از تربیت معنوی در اندیشهی نصر و هدفهای
آن هستیم.
مفهوم تربیت معنوی و هدفهای آن در اندیشهی نصر
از دیدگاه ن صر ،تربیت معنوی فرایند فعلیتبخ شی تمامی قابلیتهای درونی ان سان به مثابهی
یک کل در را ستای فطرت توحیدیاش با ب سز معرفت ،محبت ،عمل صالح و ک سب ف ضیلت در
هت فراتر رفتن از یههای و ودیاش ،برای پرورش روح و شناخت حقیقهالحقایر معنا مییابد
و با عملکردن بر ا ساس یای از ادیان آ سمانی د ست یافتنی ا ست .از نمر او غایت تربیت معنوی
شناخت حقیقهالحقایر و متحقِّر شدن به آن ا ست .هدفهای میانی شامل معرفتپروری که خود
شامل معرفت به نفس ،هستی و رب است؛ عشرپروری که دارای مراتب عشر به خود ،به دیگران
و طبیعت ،حقایر الهی و ع شر به خدا ا ست؛ تخلر به اخالق الهی ،تربیت زیبایی شناختی که خود
دربر دارندهی دو هدف تربیت اخالقی با دو هدف زئی زدایش ر ایل و آرا سته شدن به ف ضایل و
تربیت هنری است ،تربیت نفس و تربیت بدن است (شمشیری و همااران ،بی تا).
اصول تربیت معنوی
مراد از اصتتتول تربیتی ،دستتتتورالع مل های کلی استتتت که قا عده هایی برای فراهمآوردن
دگرگونیهای مطلوب در افراد آدمی به دست میدهند (باقری.)124 :1389 ،
 -1اصل پیروی از سنت
هدف اصلی تربیت معنوی شناخت حقیقهالحقایر و متحقّر شدن به آن است .سنت هم ثابت
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است و هم دارای اتصالی سرزنده که هم شناخت حقیقهالحقایر و هم وسیلهای برای فعلیتیابی و
متحقّر شدن به این شناخت را در مقاطع زمانی و ماانی مختلف در خود دارد (نصر.)116 :1389 ،
بنابراین فرد باید با تبعیت از سنت به هدف پیشگفته نائل آید.
ستتنتگرایان به مجموعه "حقایر همه ایی و همیشتتگی" ستتنت میگویند (ملایان:1390 ،
 .) 382به باور ن صر ،قوای نهادینه شده در و ود ان سان (خرد ،اح ساس و اراده) زمانی که تو سز
ستتنت هدایت شتتوند و از قدرت نور و لطفی که فیضتتان وحی استتت ،لبریز گردند ،همانند ستتم
شروع به ن شان دادن ابعاد خداگونهی خویش میکنند .در حالت متعادل ،هدف این سه نیرو یعنی
خرد ،احستتاس و اراده خداوند استتت (نصتتر .)149 :1380 ،به باور او ،از طریر ستتنت میتوان به
معرفت قد سی د ست یافت .متحقّر شدن به معرفت قد سی ،همی شه با امااناتی که سنت در اختیار
مینهد ،گره خورده ا ست (ن صر .)602 :1385 ،بدین سان ،سنت و سهیم شدن در آن ا صلی تربیتی
برای نیل به هدفهای تربیت معنوی است.
این اصل تربیتی متضمن عمل به دستورهای شریعت و طریقت ،دو ساحت دین ،نیز هست چرا
که دین قلب سنت ا ست .بدین سان ،سالک طریر حر را گزیری نی ست ز آنکه از آنها پیروی
کند و به دستورها و احاا آن عمل نماید.
از دیدگاه ن صر ،شریعت خود شباهی گ ستردهای از احاا و مقرراتی ا ست که عالم کثرات را
از درون به مبدأ واحدی که در کثرات عالم تجلی کرده ،مرتبز می سازد (ن صر .)73 :1383 ،در این
سیر (معنوی) ،شریعت با طریقت همواره همراه ا ست (همان( .)11 ،ن صر .)226 :1387 ،شریعت
بدون طریقت شتتبیه بدن بدون روح استتت ،و طریقت بدون شتتریعت بیبهره از یک نگهبان بیرونی
استتت و نمیتواند به حیات خویش ادامه دهد و خود را در این هان ظاهر ستتازد (نصتتر:1387 ،
 .)235به طریقت ،ز از طریر شریعت نمیتوان ر سید و نفی آ شاار طریقت نیز به معنای محدود
کردن حقیقت در صورتهای ظاهریِ صرف است (همان.)236 ،
 -2اصل پیروی از استاد راه
از هدفهای تربیت معنوی ،معرفتافزایی ا ست که با سلوک معنوی حا صل میآید .در نگاه
ن صر ،هیچ سلوک معنوی معتبری بدون د ستگیری مر شد و راهنما تحقر نمیپذیرد و یقینا ت صوف
نیز از این قاعدهی عا مستثنا نمیباشد( .نصر .)99 :1383 ،بدین سان ،متربی باید استاد راه داشته و
از او پیروی کند.
استاد معنوی که حضور او برای راهنمایی در سفر پرمخاطره به سوی کمال معنوی در هر حال
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ضروری است ،شیخ (به معنی استاد) ،مرشد (راهنما) ،مراد (آن کس که مورد ستجو است) و در
زبان فارسی پیر نامیده میشود (نصر .)246 :1387 ،در باب لزو و ود استاد نصر بر این نمر است
که فقز قدرت شتتیخ میتواند آدمی را از شتتر نفس اماره نجات بخشتتد تا او واقعیت هستتتی را
بهدر ستی دریافته و به دریای ه ستی کل بپیوندد (همان .)101 ،او همچنین ابراز میدارد برای آنکه
ک شفکنیم واقعا که ه ستیم م ستلز مرگ "خودها"ی ما و رخنه کردن در دیوارهای نفس برای راه
یافتن به قلب خویش است ،و بدون پیر طریقت اماانپذیر نیست (نصر1392 ،ب.)124 :
این اصل تربیتی مت ضمن وَ یت /وِ یت نیز هست؛ چراکه پیر باید ارتباطی آشاار و منسجم
با سلسلهی و یت داشته باشد (همان .)105 ،در باب لزو وَ یت (وِ یت) برای استاد راه نصر بر
این باور ا ست که ک سی که میخواهد قد در طریر گل شن حقیقت بگذارد ،باید مر شد صاحب
صالحیت بیابد که این نیرو (ی و یت) در او ح ضور دارد (همان .)248-247،بدین سان ،دا شتن
نیروی و یت برای استاد راه یک ضرورت است و همین اصل ،شاخصی است که عرفان راستین را
از شبهعرفانها یا عرفاننماها متمایز میکند.
 -3اصل حجاب و غفلتزدایی
شتتتناخت حقیقهالحقایر و متحقّر شتتتدن به آن ،از هدف های تربیت معنوی استتتت .انواع
حجابهای ظلمانی و نورانی و غفلت  ،دیدهی قلب انستتان را فرو پوشتتیدهاند و او را از معرفت و
دیدن حقیقت ناتوان نموده ا ست .از اینرو ،عوامل تربیتی باید به دنبال حجابزدایی و غفلتزدایی
از چهرهی ان فرد باشند.
به بیان ن صر و بنا به حدیثی از پیامبر (ص) ،هفتاد هزار حجاب نور و ظلمت ه ست که ما را از
خداوند دا میسازد و عالم متشال از این حجابها است (نصر1392 ،ب .)159 :بدینسان ،برای
مشتتاهدهی مال میل آن حقیقت ازلی و ابدی چارهای ز برداشتتتن این غبارها و حجابها از
چهرهی ان نیست تا بتوان بار دیگر به آن حقیقتی که در فطرتمان سرشته شده است بنگریم و به
او بازگردیم .بنابراین ،بازگشت ،مشاهده و معرفت به آن حقیقت مستلز زدودن حجابها است.
ن صر باور دارد که تما ابنای ب شر ،به مو ب ان سان بودن ،وا د قوهی عقالنیاند ،اما در
غا لب موارد این قوه به حا لت بالقوه (استتتت) و در اغ لب موارد ،ح جاب های هوا و هوس که
نمیگذارند به تما و کمال به وظایف خود عمل کند بر آن ستتایه انداختهاند (نصتتر.)281 :1393 ،
بدینستتتان برای فعلیتیابی قوهی عقالنی و معرفت حقیقهالحقایر که کار این قوه استتتت ،نیازمند
حجابزدایی هستیم.
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این اصل متضمن غفلتزدایی نیز است زیرا گناه حجاب است و مطابر نمر اسال  ،گناه
بزرگ ان سان در واقع غفلت ا ست و ق صد و غایت وحی نیز آن ا ست که به ان سان اماان تذکر و
یادآوری و ستردن این غفلت را بدهد (نصر.)45 :1373 ،
 -4اصل پیوند و کنش متقابل معرفت ،محبت و عمل صالح
یای از هدفهای تربیت معنوی معرفتافزایی و دیگری عشتترپروری استتت .در تصتتوف،
معرفت و محبت و عمل صالح مامل یادیگرند و میان آنها کنش متقابل و ود دارد .بدین ترتیب،
فرد باید برای نیل به هدفهای پیشگفته میان معرفت ،محبت و عمل صتتتالح پیوند و کنش متقابل
برقرار کند.
در ت صوف ع شر مامل معرفت و مرتبز با حقیقت معرفت متحقر شده (در صاحب معرفت)
ا ست .در هر تعلیم صوفیانه کامل ع شر و علم هر دو ح ضوردارد ،کما اینکه عن صر عمل نیز در
چنین تعلیمی حا ضر ا ست (ن صر 1392،ب .)191-192 :از نمر ن صر ،طریر ت صوف میان ع شر و
علم مع میکند (همان.)192 ،
در تأیید اصل پیشگفته نصر چنین مینویسد که طریقههای علم ،عشر و زیبایی مستلز عمل
صالح و نیای ا ست که بدون آن آدمی نه علم الهی را به طور کامل درک میکند و نه قادر ا ست به
خداوند عشر بورزد و مال حضرتش را با تما و ود نماره کند .در نتیجه بدون نیای و فضیلت
نمیتوان به صلح و سال دست یافت که در ژرفترین سطح از زیبایی داییناپذیر است (همان،
 .)206ما مو وداتی هستتتتیم برخوردار از آگاهی با دو قوه عقل و اراده .به عالوه ارادهای داریم که
مختار است .میان و ود ما و علم داشتن ،عشر ورزیدن و عمل کردنمان ،کنش متقابل برقرار است.
روان ما علم دارد ،عشتر میورزد و عمل میکند -عملکردن او و بالذات از طریر بدن استت .به
عالوه علم دا شتن و ع شر ورزیدن هر دو بر اعمال ما اثر مینهند و اغلب از طریر اعمالمان ظهور
و بروز پیدا میکنند .افزون بر این ،هر ستتتهی آن ها بر نوع و نحوهی و ود ما اثر مینهند (همان،
.)214
 -5اصل شکوفاسازی داشتههای فطری
هدف ا صلی تربیت معنوی شناخت حقیقهالحقایر و متحقّر شدن به آن ا ست .ان سان وا د
فطرتی با بینش ،نگرش و گرایشهای توحیدی است .بنابراین ،فرد برای دستیابی به آن هدف باید
به شاوفاسازی داشتههای فطریاش همت گمارد.
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ت صدیر توحید در نفس طبیعت یا فطرت ان سان نهفته ا ست و ا سال دینی ا ست که به همان
اعماق فطرت ان سان خطاب دارد ،همان ان و وهر طبیعت ان سان که گرچه غفلت و خودپر ستی
پو ست بر پو ست آن را پو شانده ا ست ،اما در قلب هر ان سانی زنده و حا ضر ا ست (ن صر:1373 ،
.)45
در درون انسان عادی کششی فطری به سوی ات سرمدی که در حقیقت همان ات مطلر و
ات قد سی بماهو ات قد سی ا ست ،و ود دارد (ن صر .)436 :1385 ،بدین سان ،شاوفا ساختن
فطرت اتی انستتتان که دارای بینش ،نگرش و گرایشهای توحیدی استتتت با کوشتتتش در هت
بازگشت به آنها ضرورتی برای معرفت به هستی مطلر است.
 -6اصل تفاوت های فردی
در فرایند تربیت معنوی ،فرد باید به معنویت ،شتتناخت حقیقهالحقایر و متحقّر شتتدن به آن
نائل شتتود که امری ومراتب استتت .افراد دارای قابلیتها ،همت ،اراده ،پشتتتاار و صتتالحیتهای
متفاوتیاند .بنابراین ،عوامل تربیتی باید به تفاوتهای فردی در د ستیابی به هدف پیشگفته تو ه
داشته باشند.
هر ان سانی منح صربهفرد ا ست و دارای قابلیتها ،توانمندیها ،اماانات ،تمایلها ،انگیزهها و
 ...متفاوت .دو فرد را نمیتوان یافت که کامال در موارد پیشگفته یا سان با شند .در سلوک عرفانی
نیز اینگونه ا ست .ن صر در این باب بر این نمر ا ست که در امور معنوی و سلوک در طریقت نیز
استتتعداد انستتانها متفاوت استتت ،گو اینکه در عین حال خداوند آنها را مختار آفریده استتت و
میتوانند با ا ستفاده از ا ستعدادهای خدادادی خویش و بهکار ب ستن اراده شان در این وادی سلوک
کنند و به ح سب این دو عامل مرتبه معنوی آنها متفاوت می شود (ن صر1392 ،ب .)51-52 :ن صر
همچنین بر این باور استتتت که معدودی از افراد میخواهند گامی فراتر بنهند و ستتترشتتتت نهایی
حقیقت و ودی خویش را کشف کنند و خودشناسی را تا مرحله نهاییاش ادامه دهند (همان.)93 ،
در تأیید این ا صل باز هم ن صر تأکید دارد که ساحت باطنی ،شعاعی ا ست که و سیلهای برای
رفتن از محیز به مرکز فراهم میکند ،ولی برای همگان قابل وصتتتول نیستتتت؛ زیرا همه کس در
زندگی این هانی خواهان و یا وا د صالحیت ز برای طی طریر به سوی مرکز نی ست (ن صر،
.)171 :1385
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 -7اصل ثبات قدم
هدف ا صلی تربیت معنوی شناخت حقیقهالحقایر و متحقّر شدن به آن ا ست که با سلوک
معنوی حاصل میآید .از مقتضیات سلوک معنوی فرایندی و تدریجی بودن آن و و ود حالتهای
قبض و بسز است که گاهی متربی را از ادامهی راه باز میدارند .از اینرو ،سالک باید در طی طریر
ثبات قد داشته باشد.
سالای که تازه قد در راه گذا شته ا ست ممان ا ست شتابزده عمل کند و پس از مدتی به
دلیل نیافتن ن شانه های سلوک و هدفی که به دنبال آن ا ست خ سته و ملول گردد و دچار س ستی
شود .گاهی هم بارقه هایی از ک شف و شهود ،رویاهای صادقه و حالی که گذرا ا ست ن صیب او
می شود و به آنها دلخوش می شود و به رکود و ای ستایی میر سد .بدین سان ،دا شتن ثبات قد
شرطی ضروری ا ست .ن صر در این باب بر این نمر ا ست که ویژگی گذرا بودن حال ،حاکی از
ضرورت و ود ثبات قد و کوشش مداو است تا اینکه آدمی به مقا قرب مدا نائل گردد (نصر،
.)122 :1383
 -8اصل حضور اجتماعی فعال
از هدفهای تربیت معنوی ،معرفتافزایی نسبت به خویشتن ،هستی و خداوند و عشرپروری
با مراتب ع شر به خود ،ه ستی ،حقایر مقدس و خداوند ا ست .نیل به این اهداف م ستلز ح ضور
ا تماعی فعال است .بدینسان ،متربی باید حضور ا تماعی فعال داشته باشد و از رهبانیت بپرهیزد.
برخی به غلز بر این گمانند که معنویزیستن و قد در راه سلوک گذاشتن به معنای رهبانیت،
انزواطلبی و گوشتتهگیری استتت .نصتتر در رد این گمان بر این باور استتت که برای داشتتتن زندگی
عرفانی ز نیستتت که آدمی از زندگی ا تماعی و حتی خانوادگی فاصتتله بگیرد (نصتتر1392 ،ب:
 .)33ویژگی ت صوف (یا طریقه باطنگرایی ا سال ) این ا ست که میتواند در هر ا و در هر مرحله
از زندگی ا را شتتتود .تصتتتوف مبتنی بر ا تناب ظاهری و کنارهگیری از دنیا نیستتتت ،بلاه بر
کنارهگیری درونی و باطنی فرد از دنیا بنیاد نهاده شتتده استتت ... .این کنارهگیری درونی میتواند با
فعالیتهای بیرونی و ظاهری شتتدید قابل مع باشتتد .تصتتوف" ،زندگی فعال" و باطنی را با ات
وحدتبخش خود اسال  ،هماهنگ و قرین میگرداند (نصر.)263-264 :1383 ،
در نگاه او از آن ا که صوفیان به احاا شرعی و ا تماعی اسال پایبند هستند ،تصوف نه در
فضتتای رهبانی خار از امعه ،بلاه در متن حیات فعال ا تماعی اماان متابعت دارد و از نمرگاه
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عرفان اسالمی ،تمایالت رهبانی با حیات روزمره در متن امعه انسانی ممزو است (نصر:1383 ،
 .)65همچنین ،تصتتوف با روش ادغا حیات فعال با حیات متأمالنه ،آدمی را باطنا مستتتعد تأثیرات
غیبی و هدایتی الهی میکند تا این که در همان حال که در عالم خار بیشترین فعالیت را دارد ،به
ای اینکه همانند انسان غیر متدین زندانی آن شود ،بر حسب سرشت معنویاش آن را شال دهد
(همان.)66 ،
 -9اصل کثرت طریقتها
هدف اصلی تربیت معنوی شناخت حقیقهالحقایر و متحقّر شدن به آن است .بنا به حدیثی از
پیامبر اسال (ص) راههای رسیدن به خدا به تعداد انفاس خالیر است (آملی .)95 :1368 ،بنابراین،
ه مهی طری قت ها رهنمون به حقی قتا ند و فرد با ید یای از طری قت ها را برگزی ند و با ع مل به
دستتتتوراتش به آن هدف نائل آید .نصتتتر به کثرتگرایی دینی باور دارد .طریقت نیز یای از ستتته
ساحت دین یعنی شریعت ،طریقت و حقیقت ا ست .در نتیجه او به کثرت طریقتها نیز باور دارد.
او در این باب مینویستتتد که انواع مختلفی از راه های معنوی مو ود استتتت که برخی بر ایثار و
ازخودگذشتتتتگی مبتنی استتتت ،برخی بر ایمان و اخالص ،برخی بر محبت و برخی بر معرفت .از
آن ا که اسال دین وحدت است ،ساحت باطنیاش که تصوف باشد ،این اماانهای مختلف را در
درون خویش تلفیر میکند .ولی همچنین از آن ا که ا سال نهایتا بر علم به یگانگی خداوند مبتنی
استتتت ،راه معرفت برای طریقت محوریت دارد ،هر چند ،همانطور که قبال گذشتتتت ،این معرفت
همیشه با محبت ،ایمان و عمل صالح همراه است (نصر 1392ب.)132 :
این ا صل مت ضمن ت ساهل و ت سامح نیز ه ست .نگاه ن صر بر این ا ست که در مورد شریعت،
ستنت بر خالف بیشتر "بنیادگرایان" کنونی ،همواره بر ایمان ،تعلر خاطر درونی نستبت به احاا
شرعی و حال و هوای سنتی قضاوت سهلگیرانه ،که بر کاستیها و نقایص امعهی انسانی مبتنی
ا ست تأکید دارد ،نه صرف اعمال ف شار بیرونی که ا سا سش بر ترس از قدرتی ان سانی غیر از خدا
استتوار استت (نصتر .)37 :1386 ،بدینستان این اصتل مو بات ایجاد صتلح و آرامش و پرهیز از
رعب ،خشتتونت و اعمال فشتتار را فراهم میکند و زمینهستتاز تحقر صتتلح و بردباری میان پیروان
طریقت های گوناگون مو ود در ستتتنت ها را فراهم میکند و آن ها را از افراطگرایی ،بنیادگرایی،
انحصارگرایی و تحجر میرهاند.
اصول تربیت معنوی استنتا شده در دول شماره  1زیر ترسیم شده است.
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جدول  -1اصول تربیت معنوی

هدف تربیتی

اصل تربیتی

شناخت حقیقهالحقایر و

پیروی از سنت ،حجاب و غقلتزدایی ،شاوفاسازی داشتههای فطری ،تفاوتهای فردی،

متحقر شدن به آن

کثرت طریقتها ،ثبات قد

معرفتافزایی

پیروی از استاد ،پیوند و کنش متقایل معرفت ،محبت و عمل صالح ،حضور ا تماعی فعال

عشرپروری

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

روشهای تربیتی
منمور از روشهای تربیتی د ستورالعملها یا شیوههای زئیتر (از ا صول) ه ستند که برای
ایجاد تیییرات مطلوب (در یادگیرنده) به کار گرفته میشوند (باقری.)90 :1386 ،
-1تفکر
از هدفهای تربیت معنوی معرفتافزایی استتتت .تفار ،تأمل در نبهای از حقیقت الهی و یا
تجلیات آن ا ست (ن صر1392 ،ب )260 :که منجر به ک سب معرفت میگردد .از اینرو ،متربی باید
به تفار بپردازد.
واژههای "فار" و "اندیشه" هر دو با مراقبه 1و تأمل معنوی( 2مشاهدهی معنوی) ارتباط دارند
نه با فعالیت هنیِ صتترفا بشتتری و لذا غیرِ ا هی که واژهی ” “thoughtمعمو تداعیکنندهی آن
ا ست (ن صر .)170 :1386 ،به احتمال مراقبه ژرفتر از تفار و تأمل دقیرتر از آن ا ست .بدین سان
آنها را روشهایی داگانه بهشتتتمار آوردهایم .در اندیشتتتهی نصتتتر ،عمل مبنایی کر که یای از
روشهای عملی در تصوف است ،با فار یا مراقبه همراه است (نصر1392 ،ب.)260 :
-2تأمل معنوی
متربی در سلوک معنوی باید به شناخت حقیقهالحقایر و متحقّر شدن به آن نائل آید .تأمل
معنوی راهی برای نیل به این هدف است .بنابراین ،متربی باید به تأمل معنوی بپردازد.
تأمل و شهود عالم به عنوان تجلی هوتی ،تصدیر این است که تما تجلیات "واحد" به
"واحد" باز میگردد ،تما

داییها وحدتاند ،تما غیریتها یایاند ،تما مألها ،خألاند .چنین

عملی یعنی خدا را در همه ا دیدن (نصر .)181 :1380 ،به بیان نصر" ،تصوف" از طریر تأمل دقیر
و تعمر ،از ظواهر (اسماء) فراتر رفته و به معنی (مسمای باطنی) تو ه میکند (نصر.)190 :1383 ،
در حامت خالده نیز از میان راههای مختلف متحقّر شدن به حقایر معنوی ،تأمل در نا الوهیت و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- contemplation

1- meditation
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کر آن نا  ،طریر اولیه و قابل حصولترین وسیله برای تحصیل معرفت قدسی (از هدفهای تربیت
معنوی) است (نصر.)610 :1385 ،
-3تذکار1

از ا صول تربیت معنوی شاوفا سازی دا شتههای فطری ا ست .تذکار سبب بهیادآوردن حقایر
نهفتهی ناخودآگاه در ضتتمیر فرد میشتتود .از اینرو فرد در عمل به این اصتتل باید روش تذکار را
بهکار گیرد.
ن صر ،حقیقت را در فطرت ان سان نهادینه میداند و ان سان لوح نانو شتهای نی ست که به کمک
حواس و با مشاهده و تجربه کسب معرفت میکند .از نمر او معرفت امری پیشینی است نه پسینی.
روش تذکار که ری شهی تاریخی آن به نمریهها و روشهای سقراط و افالطون برمیگردد به دنبال
شاوفا ساختن حقیقت نهادینه در سر شت ان سان ا ست .گوتک در این باره بر این نمر ا ست که
معرفت شنا سی یا نمریهی شناخت افالطون بر نمریهی "تذکار" یا یادآوری مبتنی ا ست .به مو ب
این نمریه انستتانها حقایقی را که در ضتتمایرشتتان به صتتورت نهفته و ناخودآگاه و ود دارد ،بهیاد
میآورند .نمریه ی تذکار متضمن این ناته است که هر انسانی صاحب نفسی است که قبل از تولد
در هانی معنوی متشال از ایدههای کامل یا مُثُل ،میزیسته است (گوتک.)27 :1386 ،
-4دروننگری
از اهداف تربیت معنوی معرفت به خویشتتتتن استتتت .دروننگری ،خودآگاهی و به دنبال آن
خودشناسی را سبب میشود .بدینسان ،متربی باید به دروننگری بپردازد.
اصل و اساس معنویت به درونی بودن آن است؛ این ساحت درونی است که انسان را از درون
به حقیقت الهی پیوند میزند و همهی حقایر بیرونی همچون عشتتر به دیگران و ستترودن شتتعر یا
اطعا فقیران برخاسته از تحقر درونی معنویت است (نصر1389 ،الف .)244 :تحقر حقایر معنوی
در درون انستتان که با بعد باطنی دین یعنی طریقت اماانپذیر استتت نیازمند دروننگری استتت تا
ان سان به آنچه در ورای ظواهر ا ست فهم یابد .ن صر بر این باور ا ست که ان سان باید برای ک شف
حقیقت خود ،در خود بیندی شد تا بفهمد که این حا ت در بردارندهی هویت کامل او ا ست (ن صر،
1392الف.)112 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- reminiscence
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-5مراقبه1

یای از هدفهای ستتلوک معنوی ،تربیت اخالقی استتت .مراقبت نزد اهل ستتلوک ،محافمت
قلب از کارهای پست است (سجادی .)710 :1389 ،بدین ترتیب ،متربی باید به مراقبه بپردازد تا از
ر ایل پاک شتتده و به فضتتایل آراستتته گردد .این روش با تو ه به مطالب زیر ناظر به هدفهای
متحقّر شتتتدن به حقیقهالحقایر ،معرفتافزایی ،عشتتترپروری و اصتتتل پیوند و کنش متقابل میان
معرفت ،محبت و عمل صالح نیز است .از نمر شیخ احمد العالوی (شیخ طریقت شا لیه) منمور از
مراقبه متحقّر شدن ات انسان در ات حر است (لینگز .)14 :1378 ،از اینرو ،یک روش به شمار
میآید.
مراقبه (اندیشه) ،و در اصطالح ،فار و اندیشه کردن در آیات خدا است که از او معرفت زاید
و فار کردن در نعم خدا استتت که از او محبت زاید و فار کردن در وعدههای خدا استتت که از او
رغبت زاید در طاعت ،و فار در وعید و عقاب خدا است ،که از آن ترس از مخالفت زاید (طبقات،
ص 28؛ به نقل از نصر .)85 :1383 ،بدینسان با روش تفار پیوند تنگاتنگی دارد.
هر طریقهی صتتتوفیانه روشهایخاص برای مراقبه را آموزش میدهند تا ستتتالاان طریر به
کمک آن بتوانند نه فقز با زبان که با هن و قوای خیالیشتتان و در مرحلهای پیشتترفتهتر با قلب و
حتی با بدن شان ،در کر متمرکز شوند و در کر باقی بمانند .عمل مبنایی کر در تصوف ،با فار یا
مراقبه همراه است (نصر1392 ،ب.)260 :
-6هرمنوتیک معنوی
تربیت معنوی م ستلز ا صل حجاب و غفلتزدایی ا ست .هرمنوتیک معنوی باعث کنار زدن
حجاب های ظاهری ،باطنی و غفلت ها که نوعی حجابند میگردد .بدینستتتان ،فرد باید با روش
هرمنوتیک معنوی به اصل پیشگفته عمل نماید.
این روش را تأویل معنوی و ک شفالمحجوب هم خواندهاند .تأویل معنوی ،و سیلهای ا ست که
قوهی عاقله تقدس یافته به وا سطهی وحی ،به کمک آن قادر ا ست به لب وحی راه یافته و حقیقت
اصیلی را که کنه و گوهر خود قوهی عاقله است ،ماشوف سازد (نصر.)302 :1385 ،
در باور نصتتتر ،هدف حیات معنوی این استتتت که بتواند حجاب ظاهر را کنار بزند تا باطن را
کشتتف کند و در نتیجه ظاهر را در پرتو باطن بشتتناستتد .تحقر معنوی به ما این اماان میدهد تا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- meditation
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آن چه را در ساحت ظاهر نادیدنی است ،در متن عالم شهادت مشاهده کنیم .سفر از صورت ظاهر
به معنای باطن یعنی چیزی را که در استتتال تأویل یا هرمنوتیک معنویاش نامیدهاند ،اماان پذیر
می سازد به قسمی که خود حجاب شفاف می شود ،واقعیت را در درون خویش و در ورای خویش
عیان میسازد .ولی چنین چیزی فقز به شرطی اماانپذیر است که بتوان به مرکز و ود خویش راه
یافت و حجابهای درون را کنار زد ،اهل باطن شتتد و بصتتیرت باطنی پیدا کرد .وارد در گلشتتن
حقیقت نمیتواند شد مگر کسی که تعلیم کشف حجاب (کشف المحجوب) دیده و آموخته باشد
که از ورای حجاب چیزی ببیند که حجاب آن را عیان و در عین حال نهان میدارد (نصر1392 ،ب:
)162
-7مطالعه کتابهای وحی
از هدفهای تربیت معنوی ،معرفتافزایی ن سبت به نفس ،ه ستی و خداوند ا ست .کتابهای
وحی (انستتان ،طبیعت و وحی الهی) متضتتمن معارفی در باب این هدف استتت .بنابراین ،فرد باید
کتابهای وحی را مطالعه کند.
نصتتتر از ستتته کتاب وحی یعنی وحی الهی ،کتاب طبیعت و کتاب انستتتان نا میبرد که در
خ صوص هر کدا به ترتیب مطالبی مطرح میگردد .به باور ن صر ،ان سان برای و صول خود مطلر
باید از راه بستتتز آگاهیاش به کانون آگاهی راه یابد .اما "خودآگاهی تنها در صتتتورتی میتواند به
خود مطلر بر سد که از پیا عقل الهی که چیزی نی ست مگر وحی به معنای کلی کلمه ،مدد وید"
(ن صر .)48 :1393 ،بنابراین تنها وحی ا ست که میتواند به آگاهی از خود اماان دهد که در هت
نفس مطلر ،حرکت کند.
همچنین نصتتر بر این باور استتت که اگرچه عقل کلی در و ود آدمی میدرخشتتد ،به قدری
آدمی از طبیعت ا صلیاش منحرف شده که قادر نی ست از این موهبت ا هی که در او نهاده شده،
بهرهی کامل برگیرد .او محتا وحی استتت؛ وحی تنها چیزی استتت که قادر استتت عقل کلی را در
آدمی تحقر بخشد و این اماان را فراهم نماید تا به طور شایسته عمل کند (نصر.)125 :1380 ،
نصتتر را ع به اهمیت معنوی طبیعت و وحی بودن آن چنین مینویستتد که هان نقش مثبتی
در برخی نبههای معنویت ایفا میکند  ....چون دقیقا هان کتابی استتتت که دربر دارندهی وحی
اصتتتیل در عالیترین محتوا استتتت و عناصتتتر اتی و تشتتتایلدهندهی انستتتان در آئینهی هان
منعاسمیشود و مو ودی است که پیوند باطنی عمیقی با محیز کیهانی پیرامون خود دارد ،معرفت
قدسی باید شامل معرفت عالم باشد که یک معرفت تجربی سطحی از هان و احساس زیباییهای
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طبیعت نیست (نصر1392 ،الف.)269 :
او را ع به خوانش کتاب طبیعت چنین مینوی سد که صوفیه به م شاهدهی طبیعت میپردازند،
در صورتهای آن ،حیات آن و ضربآهنگهای آن ،حقایر روحانی را نماره میکنند که نه فقز در
حد ات خود بلاه برای ما نیز که پویندهی راه کمال معنوی ه ستیم ،بیشترین اهمیت را دارند .در
نمر حایم هر درختی لوه درخت بهشتتتی استتت ،هر کوهی رمز تعالی استتت ،آب هر نهر اری
رمز رحمت الهی ا ست ،باد ن شانهی روح الهی ا ست .عقابی که در با ی سرمان به پرواز در میآید
رمز روح بشتتری استتت که از طریر اعمال معنوی به کمال رستتیده و بر گرد عرش الهی به پرواز
درآمده است و ماهی که در دریا شنا میکند رمز نفس است که خویش را در بحر عد تناهی غرقه
میسازد( .نصر1392 ،ب.)158 :
با خره به کتاب انسان میرسیم .از انسان بهسان عالم صییر یاد کردهاند که بازتابانندهی اسماء
و صفات آفریدگار خود ا ست .از اینرو خوانش کتاب ان سان درهایی برای ورود به گل شن معرفت
فراهم می کند .از نگاه ن صر ،ان سان خود مو سیقی پروردگار ا ست و ا سال  ،به عنوان سنتی امع،
میبایستتت این واقعیت را نیز دربر گیرد و این اماان را برای کستتانی که اهلیت دارند به موستتیقی
چنگ ه ستیِ خویش ،که خداوند نوازندهی آن ا ست ،گوش فرا دهند ،فراهم کند (ن صر1389 ،ب:
.)170
 -8مطالعه علوم سنتی
از اصول تربیت معنوی ،پیروی از سنت است .علو سنتی از مؤلفههای سنت به شمار میآید.
بدین ترتیب در عمل به این ا صل ،فرد باید به مطالعهی علو سنتی بپردازد تا به حقایر ازلی د ست
یابد .این روش ناظر به هدف معرفتافزایی نیز است.
علو سنتی بر تیییر ناپذیری ،دوا و معرفت به نما ا صیل و مابعدالطبیعی ا شاره دارند (ن صر،
 .)168 :1393این دانشهای برین نزد ن صر علومی مقدساند (دینپر ست .)168 :1383 ،بیان ن صر
از علم مقدس ،همان معرفت روحانی است که مق صود از آن هدایت انسان به معرفت باطنی است.
علمی است که وصول به آن بدون رسوخ طالب آن به کنه و ود خویشتن ناممان است .دانشهای
ستتنتی که نصتتر از آنها نا میبرد عبارتند از :بر ،ریاضتتیات ستتنتی ،علو چهارگانه فیثاغوری
(مو سیقی ،ح سا ب ،هند سه و اختر شنا سی) ،کیمیاگری و طب سنتی (همان .)46 ،افزون بر علو
پیشگفته ن صر بر مابعدالطبیعه (حامت اویدان ،علم قد سی ،متافیزیک) ،کیهان شنا سی سنتی و
روانشناسی سنتی (علمالنفس) نیز تأکید دارد.
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در نگاه او ،وا ترین فایدهی علو ستتنتی همیشتته این بوده استتت که به عقل و ابزارهای ادراک
کمک کنند تا هان و در حقیقت تما مراتب و ود را ،نه بهعنوان واقعیت یا اَعیان که به عنوان
نمادها یا آئینههایی ببیند که سیمای معشوق کل را که همه چیز از او نشأت گرفته و همه چیز به او
باز میگردد ،باز میتاباند (ن صر .)198 :1393 ،به باور او ،هرچند آنها (علو سنتی) متعلر به عالم
کیهانی هستند ،میتوانند به یاری روح الهی ،نمادهایی گردند که از واقعیت معنوی ورای صور پرده
برگیرند ،نه آن که حجاب شان باشند ،و به آدمی کمک کنند که با عنایت خداوند ،به مقا و مرتبهی
"مشاهدهی خداوند در همه ا" نائل آید (همان).
 -9مطالعه اسطورهها و نمادها
در نیل به هدف های تربیت معنوی فرد باید از ستتتنت تبعیت کند .استتتطوره ها و نمادها از
مؤلفههای سنت ه ستند .بنابراین ،فرد باید مطالعهی ا سطورهها و نمادها را در د ستور کار خویش
قرار دهد.
مطالعهی ا سطورهها و رمزها در دوران دید ،یقینا حاکی از ستو وی ان سان معا صر برای
یافتن معنا و امر قد سی ا ست ،ولی این

ستو و ز با کمک خود سنت و از طریر تو سل به

خود آن ،به هدف خویش نائل نمیتواند شتتد (نصتتر .)237 :1385 ،نصتتر بر این باور استتت که
مطالعهی استتطوره و رمز نمیتواند به معرفت به امر قدستتی منتهیشتتود ،ولی وستتیلهای برای این
معرفت استتت ،مشتتروط به این که نور و لطف ستتنت ،هنی را که به مطالعهی استتطورهها و رمزها
میپردازد ،از قبل متحول ساخته باشد (همان).
 -10مشق نظری و عملی هنرهای سنتی
تربیت زیبایی شناختی ،از هدفهای تربیت معنوی ا ست .م شر نمری و عملی هنرهای سنتی
وسیلهی نیل به این هدف است .از اینرو ،متربی باید به مشر نمری و عملی هنرهای سنتی بپردازد.
هنر ستتتنتی بازتاب الگوی افالطونی مثال یا نمونهی اصتتتلی به معنای یونانی کلمه در عالم
صتتورتهای مادی استتت (نصتتر 1389 ،الف .)336 :از نمر نصتتر ،هنر مقدس نمیتواند ما را دچار
تحول کند مگر آنکه در عالم معنویای که آن را خلر کرده ا ست ،م شارکت وییم (همان.)352 ،
و این به معنای مشر نمری و عملی آن هنرهاست.
هنر سنتی هم بر اساس لطف و معرفت یا آن معرفت قدسی بنا نهاده شده که معرفت است و
از یک ماهیت قدسی نشأت گرفته و هم مجرا و طریقی است برای ریان یافتن آن معرفت (ن صر،
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 .)209 :1380هنر واقعا مقدس ،اعم از معماری ،نقا شی ،شعر یا مو سیقی ،حجاب و ود زمانی را
کنار میزند و نمارهگر را با واقعیتی موا ه میستتازد که از آن ستتوی ستتواحل و ود ،یعنی از نما
سرمدی ،میدرخ شد (ن صر .)76 :1393 ،ن صر بر این باور ا ست که هنر مقدس ،چه با سنگ چه
مرکب ،با واژهها یا ترانهها ،دری را به سوی ات ماوراء میگ شاید ،به آن واقعیتی که شدن ندارد،
بلاه هست (همان.)78 ،
 -11عمل به آداب روحانی
متحقّر شدن به حقیقهالحقایر هدف اصلی تربیت معنوی است .ثمرهی عمل به آداب روحانی
نیل به هدف پیشگفته است .بر این اساس ،متربی باید به آداب روحانی عمل کند.
نصر در باب این روش بر این باور است که حالت عالی وصال ،که هدف نهایی شخص عارف
و کمال حیات ب شری ا ست ،ثمرهی به کارب ستن آدابی روحانی ا ست که از انجا نمازهای فری ضه
آغاز می شود و با کر قلب و نیایش خالق به او خود میر سد ،که در آن درونیترین مرکزِ و ود
عارف به آهنگ تو سل به کر نا الهی که خال صهی هر نیایش و دعا ست ،به کر درونی میپردازد
(نصر.)121-122 :1382 ،
او متحقّر شدن به حقیقت را فقز از طریر اعمال معنوی اماانپذیر میداند (ن صر1392 ،ب:
 )134و توصتتتیه میکند که باید خویشتتتتن را وقف تدبر و کر ،تهذیب باطنی ،مراقبت و دان و
ب سیاری از آداب مر سو میان رهروان واقعی طریقت ( سالاون) کرد (ن صر )14 :1389 ،و شناخت
معرفتی را فقز از طریر تحقر بندگی کامل ما اماان پذیر میداند (نصتتتر1392 ،ب .)106 :به باور
نصر میتوان از طریر عمل معنوی ،حجاب و ود دا افتاده از حر را کنار بزنیم تا خداوند ،که در
درون ما متعالی و حلولی استتتت ،بتواند بگوید "من" (همان) .آداب و اعمال روحانی انواعی دارند
که از قرار زیرند:
-11-1ذکر
فرد باید برای نیل به غایت تربیت معنوی ،متخلر به اخالق الهی گردد .با عمل کر ،قلب
محل تجلی مستقیم اسماء و صفات خداوند میگردد .بنابراین متربی باید به عمل کر بپردازد .کتر
در متخلر شتدن ستالک به اخالق الهی اهمیت وا یی دارد .در این باره نصتر بر آن استت که قلب
آئینهای استتت که باید با کر ال داده شتتود .براستتاس حدیث معروف" :هر چیزی ال دهندهای
دارد ،ال دهندهی قلب ،کر ا ست" .هرگاه عمل ال دادن انجا شود ،قلب محل تجلی م ستقیم
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اسماء و صفات خداوند میشود (نصر1392،الف .)136 :از منمر نصر ،کر همان یادآوری و نیایش
و عبادت اتی است .برای اتحاد ،انسان باید خدا را در مرکز قلب خود قرار دهد ،ایی که خدا در
آن مقیم است (نصر1392 ،الف .)125 :در دیدگاه او ،کر یا تارار اسمی از اسماء خداوند است یا
تارار عبارتی است که از طریر وحی تقدس یافته است (نصر1392 ،ب.)260 :
ابوسعید خراز گفته است :کر سه و ه است :کری است به زبان و دل از آن غافل ،و این کر
عادت بود .و کری ا ست به زبان و دل حا ضر ،این کر طلب ثواب بود ،و کری ا ست که دل را
بگرداند و زبان را گنگ کند ،قدر این کر کس نداند ز خدای تعالی؛ (تذکره ا ولیا461 ،؛ به نقل
از نصتتر  .)85 :1383از نمر نصتتر ،باید با همهی و ود در کر حضتتور داشتتت تا در ورای همهی
محدودیتهای و ود فردی ،کر و اکر و مذکور یای شوند (نصر1392 ،ب.)259 :
 -11-2دعا و نیایش
نصر ،نخستین عمل معنوی عرفان و تصوف را دعا و نیایش میداند که انسان به واسطهی آن
به خدا روی میآورد (نصتتر .)262 :1387 ،به باور او ،انستتان از رهگذر دعا و نیایش از عرضتتیت
زمان و ماان فراتر میرود و ارتباط مستتتقیم خود را با ات ستترمدی باز مییابد ( ...نصتتر:1393 ،
 .)74از منمر وی ،هیچ دینی نی ست که نیایش را و سیلهای برای شالدادن دیگر بارهی ان سان تلقی
ناند (نصتتتر .)567 :1385 ،او عمدهی انواع نیایش را نوعی عمل میداند ،عملی که هر چند اغلب
مرتبز با بدن از مله زبان است ،ولی از سم فراتر میرود و بدن ،نفس و روح را متحد می سازد
(نصر1392 ،ب .)236 :از نگاه نصر ،نیایش اصیل یا نیایش قلب ،همانطور که بدن ،نفس و روح را
متحد میسازد ،پیوندی نیز میان عمل ،عشر و علم برقرار میسازد (همان.)238 ،
 -11-3عمل صالح مبتنی بر نیکی
به باور ن صر ،فعلِ فارغ از خودخواهیِ مبتنی بر نیای ،موانع را از سر راه هانِ خُرد ان سانی
هت اتصال با منبع هر خیری که چیزی نیست مگر خیر برین یا خود ات سرمدی برمیدارد .این
فعل ،هرچند برای یک آن ،نفس را از تجربهی زمان به عنوان قیدوبند میرهاند و آن را به آن نما
کلی سوق میدهد که ورای نما زمانی و فراتر از آن است (نصر.)83 :1393 ،
به باور نصتتر ،عمل صتتالح که ریشتته در نیای و راستتتی دارد ،تأثیرش کنار زدن حجابها و
فراهم آوردنِ اماانِ شناخت حقیقت برای ما ا ست ،آن هم به شیوهای فراتر از یک شیوهی انتزاعی
(ن صر1392 ،ب .)222 :در ادامه وی بر این باور ا ست که عمل صادقانه ،بهویژه اعمالی چون نماز،
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احسان ،ایثار ،و گفتار راست ،به فعلیت یافتن شناخت حقیقت در نفس کمک میکند (همان.)223 ،
در بیان نصر از دیدگاه معنوی ،البته مؤثرترین عمل ،نماز است (نصر1392 ،ب .)222 :او بر این
باور استتت که تارار پیوستتتهی نمازها در لحمات خاص روز و شتتب ،به طرزی نما مند ،خواب
غفلتی را که انستتان در آن زندگی میکند ،میزداید (نصتتر .)221 :1387 ،روزه به معنای مرگ خود
نفسانی انسان و تولد مجدد در پاکی و خلوص است .روزه تمرین تقوی و اخالص است ،اخالص
که از فضیلتهای سهگانهی اصلی معنویت نصر است .زکات متضمن سخاوت و شرافت روحانی
ا ست .حج به معنای سفر از سطح به مرکزِ و ود آدمی ا ست؛ زیرا همانگونه که عارفان م سلمان
گفتهاند قلب ان سان ،کعبهی روحانی ا ست .صداقت ،ف ضیلتی ا ست که به مدد آن ،ان سان از عمر
و ود خویش ،به توحید معرفت می یابد و در حضتتتور دائمی خدا زندگی میکند (همان.)226 ،
همچنین ،تالوت پیو ستهی قرآن کریم در اقتداء پیامبر (ص) مو ب تقرب به خداوند میشتتود و
یای از اعمال اصلی متصوفه است (نصر1392 ،ب.)259 :
-12

وارستگی1

از هدفهای تربیت معنوی آراسته شدن به فضایل است .وارستگی فضیلتی است که فرد باید
به آن آراستتته گردد .بدینستتان ،فرد باید وارستتتگی را و ههی همت خود ستتازد .به باور نصتتر،
وارستگی یک فضیلت اصلی است که قبل از پیشروی در مسیر طریقت ،باید بدان آراسته شد .باید
به خاطر حقیقت و با وارستگی کامل از نتیجه ،دست به عمل برد (نصر1392 ،ب.)217 :
 -13تقوا
از هدفهای تربیت معنوی آراستهشدن به فضایل است .تقوی فضیلتی است که آدمی برای آن
که در طریر تصوف سلوک کند باید به آن آراسته گردد .بدینسان ،متربی باید تقوی پیشه کند .تقوا
یعنی خوف و خشتتیت از خدا همراه با اخالص در عمل و مراقبت (نصتتر1392 ،ب .)229 :آدمی
برای آن که در طریر تصوف سلوک کند باید تقوی داشته باشد ... .به لحاظ معنوی ،برای نفس هیچ
چیز خطرناکتر از این نیستتتت که بخواهد بدون تقوا در بحر عشتتتر الهی فرو رود و به نور الهی
نورانی شتتود (همان .)230 ،از نمر نصتتر کندن ریشتتههای نفس از زمین دنیا ،مستتتلز آن استتت که
ا ستیناء پی شه کنیم و چنان زندگیکنیم که خالص شویم .این بدین معنا ا ست که در باطن ،پیش از
مردن کفن به تن کنیم .فضیلت مرتبز با این وارستگی همراه با خلوص را در تصوف تقوا دانستهاند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- detachment
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(همان.)229 ،
 -14توبه و انابه
متحقّر شدن به حقایر معنوی م ستلز تربیت نفس ا ست .توبه و انابه ان سان هبوط یافته را به
عالم معنا نزدیک میکند و زمینه ساز متحقّر شدن به حقایر معنوی است .از اینرو ،متربی باید توبه
و انابه نماید .در مورد انسان هبوط یافته ،هر سفر معنوی باید با توبه و انابه آغاز شود زیرا نفس در
حا ت روزمرهاش دلب سته ظاهر شده ،به عالم معنا پ شت کرده و به عالم مادی ظاهری روی آورده
ا ست که کثرت ،پری شانی ،ناپایداری ،ف ساد و مرگ از او صاف آن ا ست (ن صر1392 ،ب.)283 :
بنابراین ،در سیر معنوی در راه سلوک از توبه و انابه گریز و گزیری نی ست و نفس را آمادهی گا
نهادن در مراحل بعدی میکند.
 -15مجاهده درونی
از هدفهای میانی تربیت معنوی ،تربیت نفس استتت .مجاهدهی درونی راه نائلشتتدن به این
هدف ا ست .بنابراین ،متربی باید به مجاهدهی درونی یا هاد با نفس بپردازد .بنا به حدیث معروف
پیامبر ،هاد درونی یا هاد اکبر را داریم که پیاار همیشتتتگی ستتتالاان طریقت برای اصتتتالح
کا ستیهای نفس خویش و شای سته ساختن آن برای ساونت در گل شن حقیقت ا ست .این برترین
شال عمل باطنی ا ست (ن صر1392 ،ب .)219 :هاد یا مجاهدهی درونی را ،اگر از دید معنوی و
باطنی بگیریم ،میتوان هم به منزلهی کلید فهم ستتتیر معنوی و هم به منزلهی راه متحقّر شتتتدن به
حقیقت آن ات واحد ،که در قلب رسالت اسال مستور است ،قلمداد کرد (نصر.)62 :1386 ،
روشهای تربیت معنوی استنتا شده در دول شماره  2تنمیم شدهاند.
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جدول  -2روشهای تربیتی
روشهای مبتنی بر هدف تربیتی
هدف تربیتی

روش تربیتی

روشهای مبتنی بر اصل تربیتی
انواع روش

شاوفاسازی

تفار
معرفتافزایی

اصل تربیتی
داشتههای فطری

مطالعه کتابهای وحی

حجاب و

(وحی الهی ،طبیعت ،انسان)

غفلتزدایی

کر

عمل به آداب روحانی

تربیت اخالقی

مراقبه

تربیت زیباییشناختی

مشر نمری و عملی هنرهای سنتی

تخلر به اخالق الهی

کر

تربیت نفس

مطالعه علو سنتی
کر

شناخت حقیقهالحقایر

تربیت اخالقی

تذکار
هرمنوتیک معنوی

تأمل معنوی

و متحقّر شدن به آن

روش تربیتی

دعا و نیایش
عمل صالح مبتنی بر نیای

پیروی از سنت

مطالعه اسطوره و
نماد

وارستگی
تقوی
توبه و انابه
مجاهدهی درونی

محتواهای تربیت معنوی
سنت ،آنگونه که برداشت نصر از این اصطالح است و مؤلفههای آن محتوای این نوع تربیت
را شال میدهد.
-1سنت
فرد باید با عمل به اصل تربیتیِ تبعیت از سنت به شناخت حقیقهالحقایر و متحقّر شدن به آن
نائل آید .سنت شامل کتابهای وحی ،انسان و طبیعت؛ میراث تصوف ،علو سنتی ،ادبیات سنتی،
هنرهای سنتی ،ا سطوره و نماد ا ست .بنابراین فرد باید به یادگیری این دانشها و مهارتها اهتما
ورزد و به آنها معرفت یافته و آنها را در و ود خود بپروراند .از نمر نصر "سنت" ،رسم یا عادت
یا انتقال قهریِ افاار و مضامین از نسلی به نسل دیگر نیست ،بلاه از " سنت" ،مجموعه اصولی را
مراد میکند که از عالَم با فرود آمدهاند و در اصتتتل ،عبارتند از یک نوع تجلی خاص ات الهی،
همراه با اطالق و بهکارگیری این اصتتول در مقاطع زمانی مختلف و در شتترایز متفاوت برای یک
ماعت ب شری خاص .بنابراین ،سنت در عین حال در حد ات خود قد سی ا ست (ن صر:1389 ،
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.)116
ستتنت مفهومی کلی استتت که در بطن آن دین ای دارد .در قلب دین نیز امر قدستتی و در
نهایت حقیقهالحقایر نهفته است .در نگاه نصر مؤلفههای سنت عبارتند از وحی و دین ،علو طبیعی
[ سنتی] ،و هنرها [ی سنتی] ( ،)156 ،1385حامت خالده ،ا هیات و فل سفه (ی کهن) ،عرفان [و
میراث آن] و حامت الهی ( )156-179 ،1385و همچنین استتطوره و نماد و آنچه که در بطن این
مؤلفهها و ود دارد.
-1-1سه کتاب وحی (وحی الهی ،انسان و طبیعت)
از منمر نصتتر ،ستته کتاب پیشگفته از هم دا ناپذیرند و وحی الهی کلید فهم دو کتاب دیگر
ا ست .او در این باب اینگونه مینوی سد که از دیدگاه ا سالمی میتوان گفت که خلقت و وحی از
هم انفااک ناپذیرند و در واقع سه وحی و ظهور و ود دارد :هان ،انسان و ادیان .اسال هر سه را
به عنوان کتاب تلقی میکند .نخ ست ،کتاب هان ا ست که باید قرائت شده و تبیین شود .سپس
کتاب درونی که در درون خود ما ست .و در آخر ،متون مقدس ه ستند که خدا از روی لطف آنها
را فرستتتاده تا انستتانها را در همه اعصتتار هدایت کنند که آنها بنیادهای ادیان مختلف و کلیدهای
قرائت دو کتاب دیگر یعنی آفاق و انفساند (نصر1392 ،الف.)89 :
-2-1میراث تصوف
حدیث و ستتنت پیامبر استتال (ص) ،نخستتتین میراث تصتتوف استتت چراکه حقیقت عرفان
[ت صوف] با قلمرو باطنی قرآن و سنت و قدرت معنوی پیامبر ا سال آغاز می شود و از همین منابع
در اهای دیگر تیذیه میکند (نصر1392 ،الف.)120 :
آثار ،دعاها و منا ات های مأثوره از پیامبر (ص) ،امامان و اولیاء نیز در قالب همین محتوای
پیشگفته میگنجند .زیرا تقریبا همهی فرق صوفیه خود را به حضرت علی(ع) میرسانند ،و بعضی
از صوفیان متأخر شاگردان ائمه ،مخصوصا اما ششم ،عفر صادق (ع) و اما هشتم ،علیرضا (ع)
بودهاند .از این گذ شته چند تن از امامان از خود تألیفاتی عالی از عرفان ا سالمی بر ای گذا شتهاند
که نهجالبالغه حضرت علی (ع) و صحیفه سجادیه زینالعابدین (ع) از آن میان شهرت بیشتر دارد
(نصتتر .)90 :1382 ،بدینستتان ،منابع پیشگفته و ستتایر آثار این بزرگان ،اولیاء و عارفان محتواهای
پرباری برای تربیت معنوی به شمار میآیند.
میراث دیگر عرفان و شاخههای آن یعنی عرفان نمری و عملی است .از دیدگاه نصر ،هر چند
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از طریر آموزش و تواناییهای عقلی خویش میتوان در عرفان نمری تستتتلز پیدا کرد ،ولی تحقر
کامل آن فقز از طریر ستتتلوک [عرفان عملی] اماانپذیر استتتت ،نه از طریر فهمِ نمریِ منفک از
تحقر معنوی (نصتتر1392 ،ب .)426 :در بیان او ،عرفان فقز علم به و ودشتتناستتی یا علم و ود
نمیپردازد بلاه دربارهی مابعدالطبیعهای بحث میکند که موضتتوع آن مرتبهی مافوق و ود در حر
اعالء است و و ود به معنایِ متعارف کلمه ،نخستین تعین آن است (همان ... .)427 ،این علم (علم
عرفان) ،حاوی ژرفترین نوع "دانش دربارهی اوضتتاع و احوال انستتان" استتت که اگر اصتتطالح
انسانشناسی را به معنای سنتی و نه به معنای دید آن درنمر بگیریم ،میتوان از آن به انسانشناسی
تعبیرکرد (همان.)427-428 ،
-3-1علوم سنتی
هر چند علو ستتتنتی متعلر به عالم کیهانی هستتتتند ،میتوانند به یاری روح الهی ،نمادهایی
گردند که از واقعیت معنوی ورای صور پرده برگیرند ،نه آنکه حجاب شان باشند ،و به آدمی کمک
کنند که با عنایت خداوند ،به مقا و مرتبهی "مشتتتاهدهی خداوند در همه ا" نائل آید (نصتتتر،
 .)198 :1393نصر دربارهی فایدهی علو سنتی در شاوفایی توانمندیهای انسان و رفع نیازهای او
و شناخت یههای برتر ه ستی چنین مینوی سد که وا ترین فایدهی علو سنتی همی شه این بوده
استتتت که به عقل و ابزارهای ادراک کمک کن ند تا هان و در حقیقت تما مراتب و ود را ،نه به
عنوان واقعیت یا اَعیان که به عنوان نمادها یا آئینههایی ببیند که سیمای مع شوق کل را که همه چیز
از او نشأت گرفته و همه چیز به او باز میگردد ،باز میتاباند (همان).
این علو شتتامل کیهانشتتناستتی ،مابعدالطبیعه ،علمالنفس ،ریاضتتیات ،کیمیاگری ،طب ستتنتی،
معادشناسی ،علو چهارگانه ی فیثاغوری (موسیقی ،حساب ،هندسه ،اخترشناسی سنتی) و  ...است
(ن صر )1393 ،که شرح و ب سز آنها از حو صلهی این مقاله خار ا ست و خوانندهی م شتاق را به
اثر پیشگفته ار اع میدهیم.
-4-1ادبیات سنتی
فحوای این ادبیات ،تعالیمی دربارهی مابعدالطبیعه ،ابعاد نمری و عملی عرفان و همچنین انواع
عشر ،معرفت ،عمل صالح و فضیلت است .از دیدگاه نصر ،ادبیات عرفانی و به خصوص شعر ،از
مهمترین مردهریگهای سنت صوفیه ا ست (ن صر1392 ،ب .)304 :او در میان انواع ادبی بیشتر بر
شتتعر ،رستتالههای مبستتوط ،داستتتانهای رمزی ،تفاستتیر باطنی بر قرآن و حدیث ،نامههای منثور،
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گفتههای ساده در باب عرفان و زندگینامههای استادان طریقت ،عارفان و شاعران سنتی تأکید دارد
(همان.)300 ،
 -5-1هنرهای سنتی
هنر سنتی محملی برای یک شهود تعقلی و یک پیا وقی ا ست که هم از فرد هنرمند و هم
از روانِ معی ملتی که هنرمند متعلر به آن ا ست ،فراتر میرود (ن صر .)502 :1385 ،ن صر هنر را
ب ستر منا سبی برای گ سترش معنویت میداند ... .او چون دیگر سنتگرایان بر این باور ا ست که
"هنر بر علمی به عالم ه ستی مبتنی ا ست که ماهیت قد سی و باطنی دارد و به نوبهی خود محملی
است برای انتقال معرفتی با یک سرشت قدسی" (نصر.)494 :1385 :
خوشنویسی سرچشمهی هنرهای تجسمی است (نصر1389 ،ب .)27 :او در باب خوشنویسی
اسالمی اینگونه می نویسد که خوشنویسی اسالمی تجسم بصری تبلور حقایر معنوی است که در
بطن وحی اسالمی ا دارد .طبر یک گفتهی قدیمی اسالمی "خوشنویسی" هندسهی روح است".
هنر مقدس خوشنویسی به انسان کمک میکند تا از حجاب و ود مادی بگذرد ،تا بتواند به آن برکتی
که در کلمه اهلل نهفته است دسترسی یابد و از ا واقعیت هان معنوی قطرهای بچشد (همان.)28 ،
هنر تذهیب قرآنی سیالن ان به سوی پروردگار را "متبلور" میکند و خود به تجدید و احیای
ان ،که از حضور مقدس کلمه اهلل ناشی میشود ،مدد میرساند (نصر1389 ،ب.)38 :
هنر معماری تصادفی نیست بلاه همواره بازتابانندهی فلسفهی ماان ،حرکت ،حیات ،حضور و
نور است و بر روح آدمی تأثیر میگذارد (ن صر1389 ،الف .)98 :در بیان ن صر ،ف ضاهای سنتی حال
و هوای معنوی را منت قلمی ک ند و ن مادی در خود دارد که با او از ژر فا ستتتخن میگوی ند و در
آن است که حس صلح و آرامش به او دست میدهد (همان .)99 ،از میان فضاهای معماری سنتی
باید به مسجد اشاره کرد .مسجد نوعی تعین بخشیِ حقیقت مطلر است .بلوری است که نور روح
مطلر را پرتوافان میسازد .آرمان معنویِ اسال این است که روح مسلمان ،همانند مسجد ،مبدل به
بلوری شود که نور الهی را باز میتابد (نصر .)306 :1389 ،از نگاه او ،اصال فضای معماری اسالمی
با نور تعریف می شود (نصر1389 ،ب .)78 :و این یادآور آیهی "اهلل نور السماوات و ا رض ...

"1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1خدا نور آستتتمانها و زمین استتتت .داستتتتان نورش همچون

ا ست که روغنش ،با آنکه آت شی به آن نر سیدها ست ،رو شنیدهد،

چراغدانی استتتت که در آن چراغی هستتتت ،و چراغ در آبگینهای

نور در نور است؛ خداوند به نور خویش هر که خواهد هدایتکند،

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

و خداوند برای مرد این مثل ها را میزند و خداوند به هر چیزی

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

داناست (سوره نور :آیه .)35
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است .مناره هم که یای از ارکان معماری مسجدهای سنتی است به معنای محل نور است.
نوای تالوت قرآن  ،به تما معنا هنر قد سی ا سال ا ست .در این هنر مقامات مو سیقی با وحی
الهی درهم آمیختهاند و انستان ویای معنویت را در برابر زیباییهای شتگرفی قرار میدهد و او را
به شگفتی و حیرت وامیدارد .از نمر نصر ،تالوت قرآن در آنِ واحد هم موسیقی و هم شعر است،
( ...نصر1389 ،ب.)163 :
در باب اهمیت مو سیقی برای ان سان بهمثابهی یک کل و تأثیر آن بر سم ،نفس و روح ان سان
ن صر بر این باور است که در این زندان تن ،روح از طریر موسیقی سنتی بار دیگر یادآور سرزمین
اصلی خود می شود .حتی آن طلسمی که روح را به تن پیوند میدهد از این راه شاسته می شود و
حتی برای لحماتی چند هم شده ،مرغ روح ا ازه مییابد تا بالهای خود را گ سترده ساخته و در
ستتاحت نامتناهی عالم معنی به پرواز درآید و از و د و ستتروری که اتی این عالم استتت ،بهرهمند
شود (نصر1389 ،ب.)175 :
سماع صوفیانه یای دیگر از هنرهای سنتی است .هدف این موسیقی بردن شنوندگان به باطن
استت ... .موستیقی صتوفیانه چون نردبانی استت که نفس را به خدا مرتبز میستازد ... .کاری که
سماع میکند این ا ست که ع شر و ا شتیاق به خدا را شدت میبخ شد و در عین حال نفس را در
سفرش برای رسیدن به روح پیش میبرد (نصر1392 ،ب .)262-263 :کسی از مرشدان طریقت در
ایی گفته ا ست تأثیر شنیدن یک ساعت سماع بر نفس ،چنانچه نفس آمادهی نیو شیدن پیامش
باشد ،برابر هزار روز عمل معنوی (یا سلوک) است (همان.)306 ،
رقص مقدس همانند موستتیقی محملی مستتتقیم برای متحقّر شتتدن به وحدت استتت .رقص
مقدس ،انستتتان را در نقطهی تالقی زمان و ماان ،در آن اکنون ستتترمدی و مرکز یتییر که کانون
حضتتور ا هی استتت ،با ات ا هی متحد میستتازد (نصتتر .)524 :1385 ،او از رقصهای شتتیوا،
رقص های معبدی بالی ،رقص های کیهانی بومیان آمریاا و آفریقاییان بومی و در با ترین مرتبهی
رقصهای باطنی مرتبز با آداب ستتلوکی که منتهی به وحدت میشتتوند ،نا میبرد (همان) .رقص،
روح را در سم "فعلیت میبخشد" ،بدن را معبد روح می سازد و به عنصری مثبت در آن کیمیای
معنوی بدل میسازد که بعضی از استادان آن را "روحانیت بخشیدن به سم و سمانیت بخشیدن
به روح" توصیف کردهاند (نصر1389 ،ب.)139 :
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 -6-1اسطوره
شرح این محتوا در روش مطالعهی اسطورهها بیان شد.
 -7-1نماد
زبان ر سمی که برای بیان "معرفت" قد سی و در واقع تقریبا کل حوزه تعلیمات سنتی به کار
میرود زبان "نمادگرایی" ا ست" .معرفت قد سی" در کلمات ان سانی ،در چ شمانداز نقا شیها ،زدن
طبلها و دیگر ابزارهای رستتمیای که انتقالدهندهی معنی هستتتند ،قابل بیان استتت (نصتتر:1380 ،
.)129
در نگاه ن صر ،طریر معنوی یا طریقت که بعد باطنی ا سال ا ست ،مبتنی بر نمادپردازی راه یا
ستتفر استتت ،اهمیت نمادین بستتیار دارد (نصتتر .)191 :1387 ،وی همچنین ابراز میدارد که بدون
آگاهی از زبان نمادگرایی ،حصتول فهم کامل علو ستنتی ممان نیستت ،علومی که از ظواهر برای
برمال ستتاختن واقعیات اتیای که در عین حال هم محجوب میدارند و هم ماشتتوف میستتازند
(نصتتر .)174 :1393 ،بدینستتان ،بر ستتالک طریقت ز استتت که به مطالعهی نمادها برای پرده
برداشتن از ظواهر و پی بردن به معنای نهادینه شده در ژرفای آن بپردازد.
محتواهای تربیت معنوی در دول  3زیر تنمیم گردیده است.
جدول  -3محتوای تربیت معنوی
اصل تربیتی

محتوای تربیتی

پیروی از

مؤلفههای سنت

انواع محتوا
کتابهای وحی

وحی الهی ،انسان ،طبیعت

میراث تصوف

آثار ماثوره ،دعاها و منا اتهای پیامبر ،امامان و عرفا
عرفان

ادبیات سنتی

عرفان نمری و عملی

شعر ،رسالههای مبسوط ،داستانهای رمزی ،تفاسیر باطنی بر قرآن و
حدیث ،نامههای منثور ،گفتههای ساده در باب عرفان ،زندگینامه استادان،

سنت

عارفان و شاعران
علو سنتی

کیهانشناسی ،مابعدالطبیعه ،ریاضیات ،کیمیاگری ،طب سنتی ،معادشناسی،
علو چهارگانه فیثاغوری (موسیقی ،حساب ،هندسه ،اخترشناسی سنتی)

هنرهای سنتی

خوشنویسی ،تذهیب ،معماری ،نوای تالوت قرآن ،موسیقی ،سماع صوفیانه،
رقص مقدس (شیوا ،رقص معبدی بالی ،رقص بومیان آمریاا و آفریقا

اسطوره
نماد
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بحث و نتیجهگیری
بر استتاس این پژوهش ،اصتتول تربیت معنوی در اندیشتتهی فلستتفی-عرفانی نصتتر عبارتند از
پیروی از سنت که متضمن عمل به آداب شریعت و طریقت نیز میباشد چراکه در بطن سنت دین
قرارگرفته استتت و این دو از ستتاحتهای دین بهشتتمار میآیند؛ تبعیت از استتتاد که خود متضتتمن
و یت است زیرا استاد معنوی باید از این نیرو برخوردار باشد تا بتواند سالک را هدایت کند و این
ا صل و نیروی نهفتهی در آن شاخ صی برای تفایک معنویت ا صیل از شبهعرفانها ،عرفاننماها و
معنویتهای نوین استتت .در این ا نقدی که به این مطلب وارد استتت آن استتت که نصتتر معیاری
بینا هانی برای تشخیص نیروی و یت در استاد راه ارائه نمیکند؛ شاوفاسازی داشتههای فطری،
حجاب و غفلتزدایی ،ثبات قد  ،تفاوت های فردی ،پیوند و کنش متقابل میان معرفت ،محبت و
عمل صالح؛ ح ضور ا تماعی فعال و کثرت طریقتها که مت ضمن ت ساهل و ت سامح در امر تربیت
است.
روش های تربیت معنوی شتتتامل تفار و تأ مل معنوی ،تذکار ،دروننگری ،مراقبه ،هرمنوتیک
معنوی ،مطالعه سه کتاب وحی ،انسان و طبیعت ،مطالعه علو سنتی ،مطالعهی اسطورهها و نمادها،
مشتتر نمری و عملی هنرهای ستتنتی ،عمل به آداب روحانی ،عملهای صتتالح مبتنی بر نیای ،تقوا،
توبه و مجاهدهی درونی میگردند .روش عمل به آداب روحانی خود شتتتامل کر ،دعا و نیایش،
نماز ،تالوت قرآن ،روزه ،زکات ،حج و صداقت میباشد.
محتوای تربیت معنوی نیز شتتامل ستتنت و مؤلفههای آن یعنی وحیهای الهی ،میراث تصتتوف،
علو سنتی یعنی کیهان شناسی ،مابعدالطبیعه ،حامت خالده ،علمالنفس ،ریاضیات ،کیمیاگری ،طب
سنتی و علو چهارگانه ی فیثاغوری (موسیقی ،حساب ،هندسه و اخترشناسی) و  ...؛ ادبیات سنتی،
هنرهای سنتی مانند خو شنوی سی ،تذهیب ،نوای تالوت قرآن ،معماری ،مو سیقی ،رقص مقدس و
سماع صوفیانه؛ اسطوره و نماد است.
از مزایای رویارد نصتتر به تربیت معنوی آن استتت که به انستتان بهمثابهی یک کل مینگرد و
تربیت همهی ساحتهای و ودی او یعنی بدن ،نفس و روح را در دستور کار خود دارد .در دیدگاه
او پرورش تما نیروهای باطنی انسان یعنی خرد ،احساس و اراده در هت زندگی معنوی و تحقر
معنوی ضرورت دارد .عنا صر ا سا سی معنویت ن صر تأکید بر وهره و بعد باطنی دین ا ست .در
این ا معنویت به شریعت فروکا سته نمی شود و به ق شرینگری و سطحینگری نمیانجامد .در
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رویارد او ،تو ه به نبههای عاطفی و ود ب شر ،ع شر ،اخالق و زیبایی شنا سی ،هنرهای سنتی
ب سیار پر رنگ ا ست ،عنا صر بنیادینی که در نما تعلیموتربیت ایران در عمل به فرامو شی سپرده
شدهاند .باور به وحدت متعالی ادیان و کثرتگرایی دینی از دیگر بر ستگیهای دیدگاه او ست که
نویدبخش زندگی مسالمتآمیز و توأ با بردباری ،تساهل و تسامح میان پیروان ادیان و طریقتهای
برآمده از آنها ،صتتتلح و آرامش و پرهیز از تمامیتخواهی ،بنیادگرایی ،تعصتتتب ،مود و تحجر
ا ست .با تو ه به مطالب پیشگفته ،رویارد ن صر به تربیت معنوی مت ضمن تعلیموتربیت کثرتگرا
نیز میباشد.
با امعان نمر به آنچه تاکنون بیان شد ،ای این پر سش ا ست که آیا این مؤلفههای برنامهی
درسی تربیت معنوی مبتنی بر سنتگرایی نصر در نهاد رسمی آموزشوپرورش عملی است؟ پاسخ
نگارندگان آن استتت که این رویارد به تربیت معنوی به طور کامل در نما آموزشوپرورش عملی
نی ست چراکه در مراحل پی شرفته این نوع تربیت ب سیار خاص خواهد بود و بیشتر به امری فردی
تبدیل میگردد .همچنین شمار استادان طریقت بسیار اندک است تا بتوانند نهاد به این گستردگی را
پو شش دهند .همچنین هر ا ستادی شای ستهی هر متربی نی ست و هر متربی ا ستاد خاص خود را
میطلبد .افزونبرآن ،این نوع تربیت همانگونه که پیشتر گفته شد ،مت ضمن پذیرش تعلیموتربیت
کثرتگراستتت ،چرا که از کثرت ستتنتها ستتخنمیگوید و به کثرتگرایی دینی و در نتیجه کثرت
طریقتها پایبند است که در اغلب نما های آموزشوپرورش بهویژه نما ایران نهادینه نشده است.
این نهاد میتواند با پرورش و ذب مربیان یر ،شتتایر ،دانشآموخته و فرهیخته و ایجاد شتترایز
ز  ،ب ستر و آمادگی ز را در دورههای پایینی و در را ستای زمینه و ب ستر سازی نیل به برخی از
هدفهای میانی مانند تربیت بدن ،نفس ،تربیت زیبایی شناختی ،معرفتافزایی و ع شرپروری برای
آنها که دارای صالحیت ه ستند و با گنجاندن برخی از محتواها در دروس مربوطه فراهم کند .این
برنامه در دورههای با تر به ویژه در رشتتتههای معارف استتالمی و برخی رشتتتههای علو انستتانی
قابلیت کاربردی بیشتری دارد و همچنین در آموزش عالی در ر شتههای علو ان سانی این برنامه از
قابلیت بیشتری برخوردار استتت به دلیل آنکه فراگیران قوای خرد ،احستتاس و ارادهی آنان رشتتد
یافتهتر است و از صالحیت بیشتری بهرهمندند.
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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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