
 

 
 
 

 تربيت معنوي از ديدگاه  هاي اصول و روش، مفهوم بررسي 

 عالمه طباطبايي
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 چكيده

تعليم و تربيت است. در اين مقاله براي  ةمفهوم تربيت معنوي يكي از مسائل چالش برانگيز در فلسف

دو بخش  راين مقاله دگيرد.  قرار مي مدنظردستيابي به اين مفهوم، ديدگاه عالمه طباطبايي به عنوان مبنا 

مورد بررسي قرار گرفته، روش مطالعه در اين مفهوم تربيت معنوي  تنظيم شده است؛ در بخش اول،

هاي الزم از رويكرد  فرض ي كه پس از بررسي و اتخاذ پيشبخش، تحليل پيش رونده است. بدين معن

رويم. در ديدگاه عالمه  فلسفي و اسالمي عالمه، به سمت استنباط مفهوم تربيت معنوي پيش مي

در كه  يابد معنا ميدهي به فرايند تجرد نفس، متناسب با فطرت ربوبي او  تجه ،تربيت معنوي طباطبايي

اهداف تربيت معنوي  بدين ترتيب، .استتقويت ميل، تفصيل معرفت و انجام عمل متناسب با آن  پي

هاي تربيت  برخي از اصول و روش در قسمت دوم،. است عمليداراي سه جنبة شناختي، گرايشي و 

دا هايي نظير اصل عدم تشبيه خ اصول و روشمعنوي با استفاده از روش قياسي فرانكنا بدست آمده است. 

به ساير موجودات و روش ذكر تسبيحي، اصل پااليش خيال و روش تمركز بر يك صورت خيالي، اصل 

 ايجاد ملكه و روش تكرار عمل.
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 مقدمه

هاي رسمي تعليم و تربيت،  هاي انسان كنوني و نوع تربيت او از سوي سيستم مشغوليت

طـوري كـه    را به سمت دور شدن از حقيقت وجودي خـويش سـوق داده اسـت. بـه    او 

هاي ناشي از اين امر در سطح فـردي و اجتمـاعي هسـتيم.     امروزه شاهد وقوع نابساماني

توانـد در جهـت سـامان گـرفتن      ترين بستري اسـت كـه مـي    قلمرو تعليم و تربيت، مهم

هـاي اخيـر،    ا كند. اين امر در دههثري ايفؤنقش م ها گيري معنوي در زندگي انسان جهت

 ساز ظهور رويكرد تربيت معنوي در تعليم و تربيت شده است. زمينه

در پيونـد   كه تربيت معنوي با مورد توجه قرار دادن ساحت روحاني انسان ،از طرفي

 وهاسـت   ، باب مناسبي براي گفتگو در عصر جهاني شدن فرهنگبا ساحت ربوبي است

اديان توحيدي را به وحدت نظر در تربيت انسـان رهنمـون سـازد. ايـن     تواند پيروان  مي

سـازي مفهـوم آن گـام     مقاله برآن است تا با كندوكاو پيرامون تربيت معنوي، در روشـن 

نيل بـه اهـداف آن، بـه اسـتخراج اصـول و      روشن ساختن چگونگي و در جهت  ردبردا

موردنظر عالمه طباطبايي  يراسازي اين مفهوم، آ بپردازد. براي روشن ي مربوطهها روش

اين متفكر معاصر، از سويي داراي نگرش قراني بوده و از ديگـر   ياست. آراقرار گرفته 

 سو، از پرداخت فلسفي و عرفاني نسبت به مضامين مورد بحث برخوردار است.

 معنوي تربيت مفهوم تبيين

ژة تربيـت معنـوي   هاي تربيتي خـود را در قالـب وا   هيچيك از متفكران اسالمي، ديدگاه

اند. هرچند كه بسياري از آراي ايشان، قابل بازتعريف در اين زمينه اسـت.   تصريح نكرده

اين مقاله، اين اصطالح را به آراي عالمه طباطبايي عرضه كرده و به مفهـومي از تربيـت   

   معنوي در حوزه تعليم و تربيت دست يافته است.

لـيم و تربيـت معاصـر توجـه كنـيم،      جويي مفهـوم تربيـت معنـوي بـه تع     در پي اگر

 دسـته را بـه چهـار    هـا  تعريـف ايـن   1هندهاي مختلفي از آن ارائه شده است كه  تعريف

.تربيـت  3 3؛.تربيـت روح انسـان  2 2؛.تربيت بر اساس اصول معنوي1«: تقسيم كرده است

). از نظـر وي،  2003هنـد،  »( 5.تربيت در يك گرايش معنـوي 4 4؛در يك فعاليت معنوي
                                                           
1. Michael Hand 

2. Spiritual principle 

3. Human spirit 
4. Spiritual activities 

5. Spritual disposition 
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برانگيز كنـوني در حـوزة    ساختن مفهوم تربيت معنوي، يكي از موضوعات چالشروشن 

بـه عنـوان دو رويكـرد     را 2و ميلـر  1ست. با اين حال وي رويكـرد كـار  تعليم و تربيت ا
بندي وي، دومين تعريف فوق، مربوط بـه   در تقسيم. كند برجسته در اين زمينه مطرح مي

در ان سه نوع تعريف ديگر معرفـي شـده اسـت.    ميلر بوده و ديويد كار، يكي از نمايندگ
عالمـه طباطبـايي    يآرا درمفهـوم  اين  معنايابيدو رويكرد، به اين اشاره به  پس ازادامه 

   پردازيم. مي

 ت معنوي به عنوان آموزش حقايق و پرورش فضايل معنوييتربالف)   
 صـدد كـه در  كنـد  تعريـف مـي  بخش متمايزي از تعلـيم و تربيـت   تربيت معنوي را كار 

بدين ترتيب، دو بخش نظـري و عملـي    .استآموزش حقايق و پرورش فضايل معنوي 
را در اين امر شاهد هستيم كه از يكديگر منفك نيستند. بـه ديگـر سـخن، هـر فعاليـت      
معنوي مسبوق به آگاهي از يك سري اصول و حقايق معنوي است. بنـابراين، دو زمينـة   

ت در يك فعاليت معنوي، كه در باال ذكـر شـد، در   تربيت در يك گرايش معنوي و تربي
رو، متربي الزم است افـزون   بستر اين حقايق و اصول معنوي، متحقق خواهد شد. از اين

نيازهاي شناختي، به دروني كردن آنها نيز بپردازد. چنين كسي در بخش  بر يادگيري پيش
ـ   گرايش هـا، بـا تـأثير حقـايق بـر       تها با سمت و سو دادن الهي به آنها و در زمينه فعالي

هاي گونـاگون رابطـه بـا خـدا را از      كيفيت و چگونگي تجارب معنوي خود، آگاهانه راه
 پيمايد.   طريق نيايش آزموده و مي

داند كه مشخص شود  كار، قدم اساسي براي درك ماهيت تربيت معنوي را در آن مي
خوهـا   و ة خاص از خلـق اين مفهوم، ناظر بر چه شكل متمايزي از دانش و كدام مجموع

كه وراي امـور مـادي و    هستند  انسان زندگيي از ا  . حقايق معنوي، متمركز بر جنبهاست
هـيچ   يـا اينكـه  ابدي و فناناپذير است. حقايقي نظير آنكه انسان تنها به نان زنده نيسـت  

از ديـدگاه كـار، اصـول معنـوي،     همچنـين   تواند در خدمت دو ارباب باشد. انساني نمي
. اين اصـول، بـر   هستندطور آشكار يا پنهان، برخاسته از هدفي الهي  لي هستند كه بهاصو

انـد. او اولويـت يـافتن ماديـات را مـانع       اساس شرايط شكوفا شدن انسان شكل گرفتـه 
بهتر است رستگاري روح خـود را قبـل از   «داند. از نظر وي  شكوفا شدن روح آدمي مي

                                                           
1. Carr 

2. J.P.Miller 
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دهيم و اين يك اصل معنوي است كه اگر ناديـده  تعقيب و به دست آوردن ماديات قرار 
 .)1995(كار، » گرفته شود روح ما شكوفا نخواهد شد

از نظر كار، كسي كه چنين اصـولي را سـرلوحه زنـدگي خـود قـرار دهـد و مسـير         
كند كه در شـكوفايي او از   زندگي را با اهداف الهي بپيمايد، زيستني معنوي را تجربه مي

هاي شخصيتي، عادات و تمايالت معنـوي مـؤثر اسـت (هنـد،      گيري ويژگي طريق شكل
 برد.  ). كار از اين جنبه از تربيت، به عنوان تربيت در يك گرايش معنوي نام مي2003

آموزان  هايي است كه  الزم است به دانش تربيت معنوي، همچنين دربرگيرنده فعاليت
كنـد. وي   تقسـيم مـي   2و تـأملي  1ها را به دو دسـته عبـادي   آموزش داد. كار اين فعاليت

آمـوزان قلمـداد    هاي مـذهبي دانـش   فرض را لزوماً بر مبناي پيش  ها يادگيري اين فعاليت
كند. بلكه حتي كساني كه داراي باورهاي مذهبي نيسـتند، در ايـن شـكل از تربيـت      نمي

بيننـد. بـدين ترتيـب، آنهـا بـه فهمـي        معنوي، انواع مختلف دعا و نيايش را آموزش مي
ها در سكوت  توانند با انجام اين فعاليت شوند و مي هاي مذهبي نائل مي همدالنه از حس

رازآلودي كه در ميان اصوات اين دنيا وجود دارد، صداي خداوند، يا وجودي متعـالي را  
 بشنوند و او را تجربه كنند.

همة حقايق و تجـارب زنـدگي انسـاني در اخـالق و مـذهب خالصـه       در نگاه كار، 
هـاي اجتمـاعي حاصـل     براساس قواعـد و توافـق   ،اصول اخالقي ممكن است ود.ش نمي

شود؛ ولي حقايق و اصول متعـالي متمـايزي، از نـوع معنـوي وجـود دارد كـه در كنـار        
تر از اخـالق بـه درك حقيقـت     معنويت مستقيمهاي ديگر دانش قابل طرح است.  شاخه

. او هستندسازي در برنامه درسي  هو به همين دليل، فضايل معنوي قابل پيادبستگي دارد 
متربـي پـس از شـناخت    شـمارد.   عشق، اميدواري و شجاعت را از فضايل معنوي برمـي 

 مطلوبيت اين عناصر بايد به دنبال ايجاد آن در درون خويش باشد.  

 تربيت معنوي به عنوان پرورش روحب)
نويـت در برنامـة   پرداز در حوزة برنامة درسي است كه بـر توجـه بـه مع    يك نظريه ميلر

درسي تأكيد دارد. منظور او از توجه به معنويت، اهميـت دادن بـه روح انسـاني اسـت.     
روح، يـك انـرژي عميـق و    «بدين صورت اسـت:   كلّي بيان شده و تعريف ميلر از روح

                                                           
1 .Devotional 

2 .Meditative 
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دهد. انكار روح، انكار يك عنصر ضروري در  زنده است كه به زندگي، معنا و جهت مي
هـاي پيشـنهادي ميلـر در راسـتاي      ). اصـول و روش 12، ص1380(ميلر، »هستي ماست 

روح بخشيدن به همة عناصر درگير در آموزش و پرورش است. ميلر تربيـت معنـوي را   
آموز، مدرسه، كـالس درس،   داند. معلم، دانش قلمرو مجزايي در آموزش و پرورش نمي

 انرژي باشند.  مند از روح و  بايد بهره هاي تدريس موضوعات درسي و روش
هـاي   براي آشنايي بيشتر با مفهوم تربيـت معنـوي از ديـدگاه ميلـر، توجـه بـه روش      

. زيبايي محيط آموزشـگاه و كـالس درس، ارتبـاط غيـر كالمـي      استپيشنهادي او مؤثر 
تر، ئـا مؤثر در آموزش، اهميت دادن و به كارگيري هنر در ميان مـواد درسـي همچـون ت   

هـاي معنـوي همچـون تفكـر روحـاني       ر، آمـوزش فعاليـت  سرايي و شع موسيقي، افسانه
هـاي   هـايي از روش  ها، آرزوهاي عميـق و ثبـت رؤياهـا، نمونـه     (مراقبه)، ثبت احساس

ها، محيط آموزشي را برخوردار از نشـاط و سـرزندگي    باشند. اين روش پيشنهادي او مي
كسي كه در يـك   بخشد. معلم مانند آموز را غنا و آرامش مي كرده و زندگي دروني دانش

آموزان بكوشـد. ميلـر معتقـد     هاي دروني دانش سازي پتانسيل دمد، بايد در آزاد فلوت مي
گـرا متمركـز    است كه در نظام كنوني آموزش و پرورش كه بـر تفكـر منطقـي و كميـت    

توجهي قرار گرفته است. تحولي كه آمـوزش   آموزان مورد بي است، كيفيات دروني دانش
ست، هماهنگي و توازن ميـان كيفيـات درونـي و بيرونـي     ا رپي آنافزا د و پرورش روح

اشاره شد، بـا  تربيت معنوي بندي او از تعريف  ، كه در باال به دستههند آموز است. دانش
تـري از   را تعريـف مناسـب  هـاي عـاطفي روح    پرورش جنبه ترجيح نظر ميلر، در نهايت

ة شـاخ رغـم آنكـه كـار حقـايق را      از نظر وي، علي ).2003 (هند،داند  تربيت معنوي مي
هـاي مـذهبي    داند، اين حقـايق وجـه تمـايزي بـا آمـوزه      مي از برنامة درسي اي جداگانه
را تعريـف   آمـوز  ذهـن و قلـب دانـش    نيز ارتقـاء كيفيـت   )2003( 1داف لوييسندارند. 
، كل شخصيت دانش آمـوز تحـت   داند. از اين طريق ميتربيت معنوي تري براي  مناسب

و بين ابعاد فيزيكي، هيجاني، هوشـي و معنـوي او تـوازن و همـاهنگي      گرفتهر تأثير قرا
معنوي صرفاً بخشـي از قلمـرو برنامـه درسـي      هاي تمريناز نظر وي نيز . شود ايجاد مي

 كار روند.  توانند در همة قلمروهاي يادگيري به نيستند؛ بلكه مي

                                                           
1 . Lewis Duff 



  1391پاييز و زمستان   / 15/ ش 7تربيت اسالمي / س       94

 

 ييمفهوم تربيت معنوي با توجه به ديدگاه عالمه طباطباج) 
شـناختي   از مباني انساندر نگاه عالمه طباطبايي،  تربيت معنوي يابي به مفهوم براي دست

رسـاند، در چهـار بنـد زيـر آورده      ايم. آنچه ما را به مفهوم مورد نظر مي وي بهره جسته
 شده است:

، ديدگاه صدراييرود. مطابق   عالمه طباطبايي جزء فيلسوفان صدرايي به شمار مي. 1
 ،البقاء است. نفس انسان همانند مراتب متعدد هسـتي  ةالحدوث و روحاني ةنيجسماانسان 

بـر مرتبـة مـادي و     افـزون در عين وحـدت داراي مراتـب وجـودي متعـددي اسـت و      
باشد. مطابق حركت جـوهري، نفـس    داراي مراتب تجرد مثالي و عقلي نيز مي ،جسماني

خـوردار اسـت و پـس از پـذيرش     ترين مراتب وجودي بر در قوس صعود ابتدا از پايين
صورت جسمي در تبدالت جوهري، اشتداد وجودي يافتـه و بـه مراتـب بـاالتر وجـود      

مـرزي جسـم مـادي آغـاز      ةيابد. نفس، فرايند تكاملي خود را از آخرين نقطـ  دست مي
گيري تجرد نفس را هنگـامي   عالمه طباطبايي نقطة شروع شكل كند تا به تجرّد برسد. مي
به نظر وي، تربيت نفس از اين مرحله آغـاز   .شود فعاليت قوة خيال شروع ميداند كه  مي
شدت رنگ بدن (جسمانيت) را دارد؛ اما اين رنگ، بـه   در اين مرحله نفس به«گردد.  مي

حدي نرسيده است كه قابل زوال نباشد و آنچه كه پـيش رو دارد از قبيـل نـوع تربيـت،     
شود. نفـس در   در ارتباط و تماس با او واقع ميي است كه يد و رويدادهايها، عقا آگاهي

د گوناگون بـر او  يپيمايد و حاالت و عقا يك حركت مداوم راهي را پس از راه ديگر مي
آورد تا آنجا كه در او رسـوخ   دنبال مي اي ديگر را به گردد و بعضي از آنها پاره انباشته مي

بنابراين، در ايـن ديـدگاه   ). 101صالف، 1381(طباطبايي،  »گردند يافته و مالزم با او مي
يابي به آن باشد. بلكه از آغاز با اوسـت و   معنويت چيزي نيست كه انسان به دنبال دست

 گيري است. به تدريج در حال شكل
نفـس   .روي باشـد  حركت ممكن است در دو جهت نزول يا صعود در حال پيش. 2

اوج و حضـيض را داراسـت.   ، امكان تجرد يافتن به دو سوي  انسان در حركت جوهري
بدين معني كه در نقطة اوج اين فرايند، انسان به حقيقت وجودي خـويش كـه بـراي آن    

هـاي   شود. در نقطة حضيض، نفـس سـرمايه   خلق شده است، دست يافته و خداگونه مي
دهد و صـورت مثـالي    طور فطري با وجود او سرشته است، از دست مي خويش را كه به

گيرد. از طرفـي جهـت اوليـة حركـت      تر از آن قرار مي اني و يا پاييناي حيو او در مرتبه
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زيـرا انسـان برخـوردار از     ؛اش جهتـي صـعودي اسـت    نفس، بر اساس سرشت خـدايي 
 ،بنابراين رنگ و بدون تعلق نيست. فطرتي است كه رنگ خدايي دارد. سرشت انسان بي

گرو تربيت  در حصحي دهي جهتاست، اين يابي صحيح اين حركت حائز اهميت  جهت
 است.  
 فطـري  وجه به اين نكته حائز اهميت است كه در شروع حركت، ميل و معرفت. ت3

است. او بايد   هاي اوليه به رب، به صورت اجمالي است. انسان همانند تاجري با سرمايه
 ،ها در تالش براي افزون كـردن آن باشـد. بـه عبـارت ديگـر      بر حفظ اين سرمايه افزون

بپيمايد، الزم است ميـل و معرفـت     تكامليطور  فس، فرايند تجرد خود را بهبراي آنكه ن
 اجمالي او به پروردگار بسط و تفصيل يابد. 

قـرار گيـرد، انسـان مراتـب     » عمـل «. هنگامي كه اين ميل و معرفت ربوبي، مبنـاي  4
له تا جايي اهميت دارد كـه عالمـه   ئاين مسكند.  مختلف نفس را به طور تكاملي طي مي

اسـت. حكمـت دسـتورهاي     طباطبايي در الميزان عمل را به عنوان مربي نفس برشمرده 
له نهفته است. مبناي اعتباريات ديني يا همان احكام ئعبادي در شريعت نيز در همين مس

و شرايع نوع آفرينش انسان و حقيقت وجودي اوست. توجه بـه اينگونـه مبـادي عمـل     
تواند در نفس آدمـي تـاثير گـذار باشـد. بـر ايـن        است كه مي به هنگام انجام آن عبادي

و بـه مبـادي    كـرده كه به انجـام ظـاهري عمـل توجـه     را  كسيعالمه طباطبايي اساس، 
توجه است؛ حتي در صورت ملتزم بودن به انجام دستورات ديـن،   بي معرفتي و ميلي آن

زيرا چنين كسـي بـه حقيقـت ايـن      داند؛ عمل ناكام ميهدف و مقصود آن  در رسيدن به
يابد و ارزش انجام فرائض ديني، براي او در حد ظواهري است كـه در   اعمال دست نمي

 )36ب، ص 1381(طباطبايي، كنند.  او نقشي ايفا نمي سير تجرد
در وجـود   همدت، موجـب كسـب ملكـ    بلنددر را مبادرت به عمل عالمه طباطبايي، 

 دهـد (طباطبـايي،   حقيقت انسان را شكل مـي هستند كه  ملكاتاين و  كند ذكر ميانسان 
). اهميت اين امر تا آنجاست كه در قرآن، دربارة پسر نوح چنـين بيـان شـده    6 ج ،1374
. در ايـن آيـه   )46، هـود »(... صالحٍ غَيرُ عملٌ إِنَّه أَهلك منْ لَيس إِنَّه نُوح يا قَالَ«است: 

عمـل  عمـل، اعـم از   . البته منظـور از  توصيف شده است كل وجود پسر نوح، با عمل او
دروني و بيروني است. به بيان ديگر، اعمال جوانحي و جوارحي هـر دو در شـكل دادن   

 كنند.   صورت نفساني انسان را ايجاد ميدارند و نقش  ملكات
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طـور ذاتـي موجـودي     انسـان بـه   ،توان گفـت  با توجه به نكات فوق ميدر مجموع، 
تربيت معنوي در پي آن نيسـت كـه انسـان را معنـوي نمايـد. در       ،بنابراينمعنوي است. 
معنوي شـدن انسـان نيـز از     است، بنابراين،نفس از نقطة صفر آغاز نشده   واقع، حركت

تـوان اينطـور نتيجـه گرفـت كـه       د. همچنين از دو بند اخير مـي گرد نقطة صفر آغاز نمي
و شـكل دادن بـه   و معرفـت ربـوبي    تربيت معنوي در راستاي تفصيل بخشيدن به ميـل 

 يابد. معنا ميملكات نفساني 
دهي به فرايند تجـرد   تربيت معنوي جهت بنابراين، در ديدگاه عالمه طباطبايي مفهوم

تقويت ميل، تفصـيل معرفـت و انجـام     در پيكه  استنفس متناسب با فطرت ربوبي او 
 .استعمل متناسب با آن 

هاي بيـان شـده در بـاب تربيـت      مه در ميان ديدگاهد) جايگاه نگاه منتج از آراء عال
 معنوي

رسـد   با در نظر داشتن مفاهيمي كه تاكنون درباره تربيت معنوي بيان شد، به نظر مـي 
 تر است.   كه تعريف عالمه طباطبايي از مفهوم كار فاصله گرفته و به تعريف ميلر نزديك

نوي تلقي كرده اسـت. امـا   اگر چه كار، آموزش حقايق معنوي را بخشي از تربيت مع
تفاوت در نحوه تأثير اين آموزش بر تجرد نفس است. در ديدگاه عالمه طباطبايي كسب 

گذار است. همچنين،  گيري نفس تاثير شود كه در شكل معرفت، خود، يك عمل تلقي مي
عمل متناسب با علم نيز از جهت تأثيري كه بر تجرد نفس دارد، حائز اهميت اسـت. بـه   

يگر، آموزش حقايق و عمل به آن در تحقق روح و تجرد يافتن آن مؤثر اسـت.  عبارت د
كه به طور مشخص، ديدگاه عالمـه طباطبـايي را از ديـدگاه كـار متمـايز       ة ديگريلئمس
 دليـل . در ايـن رويكـرد،   اسـت گراي كار در اخـالق   كند، مربوط به رويكرد فضيلت مي

داند و به دور از انگيـزة   انجام عمل اخالقي آن است كه فاعل، آن فضيلت را مطلوب مي
نمايد. طبق ديدگاه كار،  گرايانه و يا سودجويانه مبادرت به انجام عمل اخالقي مي تكليف

آموزان و به دنبال آن پـرورش ايـن    تربيت معنوي در پي آموزش فضايل معنوي به دانش
ين در حالي است كه عالمه طباطبايي بـا نظـر بـه حـب عبـودي،      فضايل در آنان است. ا

). وي مسـلك  1377دانـد (بـاقري،   فضيلت و رذيلت اخالقي را داراي موضـوعيت نمـي  
اخالقي قران را رفع رذايل به جاي دفع آنها بيان كرده است. اين ديدگاه بر ايـن اسـاس   
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وة ادراك و طرز رفتـار  ، نحداشته باشدشكل گرفته است كه وقتي انسان كسي را دوست 
). علت انجام يا ترك عمـل نـزد چنـين    1، ج1374يابد (طباطبايي،  او تحولي اساسي مي

گردد، نه آنكـه بـه دليـل كسـب      به عشق و محبت او نسبت به محبوبش بازمي ،شخصي
 فضيلت معنوي و يا دوري از رذايل باشد. 

ال مطلـق اسـت. از   و پروردگـار جمـ   اسـت دار زيبـايي   دوست انسان فطرتاً محب و
طرفي جهان هستي آيه و نشانة خداوند است. كسي كه بر اساس فطرت خويش، محبت 

ورزد.  هاي خدا نيز عشق مي كند به آثار و نشانه و عشق خود را به پروردگار احساس مي
عمل خود را خداپسندانه كرده و  ،با اين محبت روزافزون مطابق آيات قران، چنين كسي

انسـان،  »( شُكُورا ولَا جزَاء منكُم نُرِيد لَا اللَّه لوجه نُطْعمكُم إِنَّما «زند ي ميبه آن رنگ خداي
در صـورتي كـه ايـن غايـت را بـه       خداسـت.  محبت . هدف غايي عمل چنين كسي)9

صورت نردبان در نظر بگيريم، اين الگو را مي توان در تربيت كودكان و نوجوانان نيز به 
كار برد. بدين صورت كه پله نخست اين نردبان بـر ميـل و كشـش فطـري كـودك بنـا       

دهي صحيح اين ميل و  شود كه در تعريف تعريف معنوي بيان شد. در صورت جهت مي
تـوان ايـن رويكـرد     هاي مناسب تربيتي مـي  شدن يا رفع موانع و زنگارها با روشايجاد ن

 گرا به كار برد.  قرآني را در پرورش فضايل انساني، مؤثرتر از رويكرد فضيلت
تر بودن تعريف عالمه طباطبايي به ديدگاه ميلـر از ايـن لحـاظ اسـت كـه در       نزديك

رش روح مشـاهده مـي شـود. او در پـي     تعريف ميلر از تربيت معنوي نيز تأكيد بر پـرو 
اي كه بايد به آن توجه داشت، آن است كـه   پرورش كيفيات دروني متربي است. اما نكته

هاي عاطفي پرورش روح تأكيـد كـرده اسـت. در حـالي كـه كسـب        ميلر بيشتر به جنبه
 حقيقت نيز در تجرد نفس نقش دارد.

 يمعنو تيترب يها روش و اصول

اساس آنچه كه در مورد مفهوم تربيت معنوي بيـان شـد، بـه اسـتنتاج     در اين قسمت، بر 
هـا و   اصول تربيتي به معني قواعد كلي، دسـتورالعمل  پردازيم. هاي آن مي اصول و روش

تدابيري است كه راهنماي معلم در جريان عمل تربيتي است. اصـول بـر مبنـاي اهـداف     
هدف باشد. اهميت ايـن مسـئله تـا     شود تا به نوعي ضامن قرار گرفتن در مسير ارائه مي

 دهد. ها تشكيل مي آنجاست كه بخشي از علم تعليم و تربيت را شناسايي اصول و روش
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بـه كـار بـرده شـده      1، الگوي بازسازي شدة فرانكنـا بدست آوردن اصولبراي در اينجا 
اي هـ  رود. گزاره نگر به كار مي واقع و دو نوع گزاره هنجاري ي قياسياست. در اين الگو

هاي مربـوط بـه اهـداف     : گزارههستندسه گونه است و هنجاري داراي ماهيت تجويزي 
هـاي   هاي عملي كه بايد در تعليم و تربيـت بـه كـار رود. گـزاره     تربيتي، اصول و روش

روابط و مناسـبات واقعـي ميـان     مشخص كنندةو  استنگر، داراي ماهيت توصيفي  واقع
اي اسـت كـه بيـانگر     باشد. نوع اول گـزاره  دو نوع ميها، خود بر  هستند. اين گزاره امور

هـا،   بـدين معنـي كـه چـه دانـش      اسـت، لوازم نايل شدن به اهداف يا پيروي از اصـول  
مناسـب   والزم  رسيدن به هدف يـا عمـل بـه يـك اصـل     هايي براي  ها يا نگرش مهارت

هـا،   هـاي مفيـد و مـؤثر بـراي كسـب دانـش       اي كه بيـانگر روش  است. نوع دوم، گزاره
هـاي   توانند شامل فرضـيه  نگر مي هاي واقع ها است. اين دو نوع گزاره ها يا نگرش مهارت

شـناختي،    تهـاي معرفـ   هـاي تجربـي، گـزاره    هـاي روانشناسـي، يافتـه     كنندة نظريه تبيين
بايـد   ،صل از هدف تربيتـي يك امتافيزيكي يا الهياتي باشند. در اين روش براي استنتاج 

. بدين ترتيـب بـا روش قياسـي، از    هدف افزوده شودمربوط به ه گزاره ب نگر واقع  گزاره
يـابي بـه روش    شـود. همينطـور بـراي دسـت     اين دو گزاره، يك اصل تربيتي حاصل مي

افـزوده شـود (بـاقري،    تربيتـي   بيانگر اصـل نگر روشي به گزاره  واقع  گزاره بايد تربيتي،
1387   .( 

ايـن روش در  نيـز اسـتفاده شـده اسـت.     در اين تحقيق از روش تحليـل اسـتعاليي   
مواردي به كار برده شده است كه روشي در آثار عالمه طباطبايي بـراي تربيـت معنـوي    

روش تحليـل  مسـتقيم بـه اصـول و مبـاني آن نداشـته اسـت.         وجود دارد كه وي اشاره
سازد كه با فرض وجود يـك پديـده شـرط الزم آن را     استعاليي اين امكان را فراهم مي

 بيم. بيا
تربيـت   مفهـومي كـه در بخـش اول مقالـه بـراي     هاي مورد بحث، بر  اصول و روش

سـه   . بنـابراين، ايـن بخـش در    اسـت استوار بيان شد، معنوي از ديدگاه عالمه طباطبايي 
شده را  بيانهاي  اصول و روش .است  حيطة شناختي، گرايشي و فرايند عمل تنظيم شده

عالمـه  ؛ زيـرا  ايـم  براي هر دسته از اهداف، از دو جنبـة سـلبي و ايجـابي مطـرح كـرده     
ايـن راه و روش  « داند. دو جنبة سلبي و ايجابي مي ايراطباطبايي راه رسيدن به خدا را د

                                                           
1. W.Frankena 
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از دو چيز تركيب شده: فعل و ترك؛ و اين دو، توجه كامل كردن به خدا و عـدم توجـه   
). جنبة ايجابي، ناظر بر انجام يك امـر در  109ب، ص1381طبايي، (طبا »به غير خداست

 باشد. مي آن تربيت و جنبة سلبي، ناظر بر عدم انجام

 هاي ناظر به هدف شناختي اصول و روشالف)  

تفصيل  ،يك جنبه از تربيت معنوي ،بيان مفهوم تربيت معنوي گفته شد دركه آنچه  برابر
است كه به طـور اجمـالي در نهـاد انسـان وجـود      بخشيدن به معرفت و شناخت ربوبي 

هاي نخست زندگي، ذهن انسـان را   هايي كه از همان سال ترين پرسش دارد. يكي از مهم
لـزوم   ،شناخت خدا است. ايـن امـر در مرحلـة اول    در رابطه با، متذ به خود مشغول مي

ي خطـا از ايجـاد   و سپس توانـايي او در جلـوگيري    رشناخت مربي از پروردگااصالح 
زيـر در ايـن راسـتا مطـرح     هـاي   سـازد. اصـول و روش   در متربي را آشكار مي شناختي

 اند. شده

 سلبي  اصل و روش
 ،بدين منظـور در  ي شناختي ذهن متربي است. هازدودن خطادر ابتدا الزمة شناخت رب

 .  شود ميارائه  عدم تشبيه خدا به ديگر موجودات و روش ذكر تسبيحي اصلزير 
 اصل عدم تشبيه خدا به ساير موجودات

 متربي بايد در جهت حذف موانع شناخت صحيح رب حركت نمايد. هدف:
شود كه او خـدا   هاي شناختي ذهن آدمي، باعث مي نگر مبنايي: محدوديت گزارة واقع

 موجودات هستي بپندارد. ساير شبيهرا 
_____________ 

   بايد تصورات ذهني متربي را از تشبيه خدا به ساير موجودات برحذر داشت. :اصل
انسان در زندگي همواره با موجوداتي مواجه است كه داراي وجود محدود و امكاني 

شود كه او دچار خطاي شناختي شده و نسبت بـه خـدا نيـز     هستند. همين امر سبب مي
ر آسمان و يـا توصـيف جسـماني او    د خداتصوري محدود داشته باشد. معرفي جايگاه 

هايي هستند كه متربي را نسبت بـه رب خـويش دچـار خطـاي شـناختي       ازجمله آسيب
 كند. مي

آنكه خدا را به شمارش آورد، ازليت او را «فرمايد:  در اين رابطه مي (ع)حضرت امير
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باطل كرده است و كسي كه بگويد خدا چگونه است، او را تعريـف كـرده و كسـي كـه     
ي مويد خدا كجاست، مكان براي او قائل شده است. خدا عـالم بـود آنگـاه كـه معلـو     بگ

 »اي نبود و توانايي بود آنگاه كه توانايي نبـود  وجود نداشت. پرورنده بود آنگاه كه پديده
سـت كـه   ا ).  براين اساس، يكـي از اصـول تربيـت معنـوي آن    152البالغه، خطبة  (نهج

 گيـرد،  خـويش، از مقايسـه و تشـبيه كمـك مـي      متربي بـراي شـناخت رب  كه هنگامي 
گاهي مربي بخاطر آنكه سـطح  اما تصورات غلط دربارة خداوند را از ذهن خود بزدايد. 

نمايـد. بـه    داند، مبادرت به توصيف بشري از خـدا مـي   را پايين مي يك كودكشناختي 
سـاكن    سـمان در معرفي خدا به كودكان براي او مكان قائل شـده و او را در آ  ،طور مثال

و يـا تغييـر حالـت     كنـد  مـي داند. گاهي فعل خدا را همچون اعمال بشري توصـيف   مي
سـت كـه در   ا برد. اقتضاي اين اصـل، آن  روحي انسان را در مورد خداوند نيز به كار مي

تمــام ســنين بــه متربــي آمــوزش داده شــود كــه خــدا را برتــر از وصــف برخاســته از  
 خود بداند. تصورهاي شناختي  محدوديت

 روش ذكر تسبيحي
 بايد تصورات ذهني متربي را از تشبيه خدا به ساير موجودات برحذر داشت. اصل:

تسبيح خدا، اظهـار زبـاني عـدم تشـبيه خـدا بـه سـاير          بيان نگر روشي: گزارة واقع
 موجودات است.

_____________ 
شـناخت از تشـبيه خـدا بـه سـاير      استفاده از ذكر تسبيحي بـراي بازداشـتن   روش:  

 موجودات.
(راغـب اصـفهاني،    اسـت بـه معنـاي منـزه داشـتن      »سبح«كلمة تسبيح، مصدر فعل 

). تسبيح خدا بدين معني است كه هرآنچه را كه مسـتلزم نقـص و نيـاز باشـد بـا      1362
كنيم. عالمه طباطبـايي چنـين     وجود او كه كمال مطلق است، سازگار ندانسته و آنرا نفي

داند كه مي توان آن را معرفت تنزيهـي بـه    رفتي را به خداوند، نوع خاصي از علم ميمع
يابـد كـه در اثـر محـدوديت      انسان با تأمل درمي ).16، ج1374خدا دانست (طباطبايي، 

وجودي خويش، عاجز از احاطة علمي به خداوند است. او بايـد ايـن معرفـت قلبـي را     
 زد. اين عمل ذكر تسبيحي نام دارد. جهت تحكيم و تثبيت بر زبان جاري سا
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تـوان بـه ايـن     در قرآن ذكر تسبيحي به طور مكرر توصيه شده است. از آن جمله مي
در شبانگاه براي او سجده كـن   ؛طَوِيلًا لَيلًا وسبحه لَه فَاسجد اللَّيلِ ومنَ« آيات اشاره كرد:

 بكْـرَةً  وسـبحوه «همچنـين ). 26، انسـان » (و مقداري طوالني از شب او را تسـبيح گـوي  
عالمه طباطبـايي در تفسـير ايـن     .)42، احزاب» (صبح و شام او را تسبيح گوييد ؛وأَصيلًا

. در هنگـام  اسـت كند كه دو زمان تأكيد شده در اين آيه، هنگام تحـول افـق    آيه بيان مي
ود. در ايـن روش،  ر صبح، افق رو به روشني و در هنگـام غـروب، رو بـه تـاريكي مـي     

شخص با ديدن تغيير و دگرگوني در افق، خدا را تسبيح كرده و او را از هرگونه تغيير و 
 ). 16، ج1374شمارد (طباطبايي،  تحولي منزه مي

 هاي ايجابي اصول و روش
هاي حركت در جهت شناخت صـحيحي از رب   بيانگر شيوههاي ايجابي،  اصول و روش

و  تناسـب بـا ظرفيـت فراگيرنـده    م ارتقاء سطح معرفت،  اصلبدين منظور در زير  است.
 يك روش براي آن ارائه مي شود.

 تناسب با ظرفيت فراگيرندهم ارتقاء سطح معرفت اصل
 حركت كند. ارتقاء سطح معرفت نسبت به رببايد در جهت  ربيتم هدف:

 ها، محدود و متفاوت است. نگر مبنايي: ظرفيت فهم انسان گزاره واقع
_____________ 

 سطح معرفت بايد با ظرفيت فهم فراگيرنده متناسب باشد.ارتقاء اصل: 
توسعه شـناخت، مسـتلزم پيمـودن سـطوح حقيقـت يكـي پـس از ديگـري اسـت.          

معـارف و حقـايق   طور كه در مفهوم تربيت معنوي بيـان شـد، بـاال رفـتن درك از      همان
كنـد. امـا    مهمي ايفـا مـي  هستي، جزء اعمالي است كه در تعالي تجرد نفس آدمي، نقش 

دانند. عالمـه طباطبـايي    ها را درخور دستيابي به حقايق بلند نمي برخي، فهم عموم انسان
ها، نبايد از بيان اين حقايق و تعليم آنها  دليل محدوديت ظرفيت انسان كند كه به تأكيد مي

ش تربيتـي  ابيم كـه رو ي ). با توجه به برخي آيات در مي1382نظر كرد (طباطبايي،  صرف
خدا از آسمان آبى نازل  ؛بِقَدرِها أَوديةٌ فَسالَت ماء السماء منَ أَنْزَلَ« .نيز اينگونه استخدا 

. البتـه  )17،رعـد » (كرد و در هر رودى به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب جـارى شـد  
 گاهي اين سيالب منتهي به دريا مي شود؛ بـدين معنـي كـه ظرفيـت محـدود انسـان در      
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كند. پيامبران نيـز بـا مـردم بـه انـدازة       نهايت قابليت گنجايش معارف بيشتري را پيدا مي
اند. كيفيت سخن گفتن آنها با اشخاص مختلـف، متناسـب بـا فهـم      عقل آنها سخن گفته
له باعث نشـده اسـت كـه مـردم عـادي را مخاطـب خـود و اليـق         ئآنهاست. اما اين مس

بايد حقايق را با در نظر داشتن لزوم تناسب آنها با  مربي ،شناخت حقايق ندانند. بنابراين
هاي فردي متربيان را در نظـر داشـته باشـد.     و تفاوت سطح درك متربي به او تعليم دهد

زيرا توجه نكردن به اين امر چه بسا در آنها احساسي منفي نسبت به معرفت ارائه شـده  
 همراه كند.   به وجود آورد و فراگيري آن را در آينده نيز با دشواري

 روش استفاده از استعاره
 سطح معرفت بايد با ظرفيت فهم فراگيرنده متناسب باشد.ارتقاء  اصل:

شـود،   كارگيري استعاره و ايجاز در بيان مطلب، باعث مي به گزارة واقع نگر روشي:
 مند شوند. مختلف از آن بهره هاي افراد با ظرفيت

_____________ 

 استعاره در آموزش حقايق معنويكارگيري  بهروش: 
برخي عرفـا بـراي رسـاندن پيـام      از سويكارگيري اين روش را ه عالمه طباطبايي ب

و بهره بـردن از سـهمي از آن    حقيقتخود به مردم سبب محروم نشدن آنان از دريافت 
تـرين   محمود شبستري كه منظومـة او داراي عـالي  شيخ ). 1382است (طباطبايي،  دانسته 

هـايي از آن بـراي    عرفاني است، در غزلي به اين امـر اشـاره كـرده اسـت. بيـت     قطعات 
 شود: تر شدن مقصود، ذكر مي روشن

 خراباتي شدن آخر چه دعواست    شراب و شمع و شاهد را چه معناست
ببـين شـاهد كـه از كـس نيسـت پنهـان              شراب و شمع، ذوق و نـور عرفـان     

 )48، ص1378(مطهري، 
هايي از  در بيان مفاهيم معنوي به بيته كارگيري استعار اي از روش به ونهنمبه عنوان 

 شود: يكي از اشعار عالمه طباطبايي نيز اشاره مي
 بريزند از دام جان تارها           دان مهين مهروزان كه آزاده

 )51در پاي اين گل بود خارها (همان، ص كه       رفريب جهان را مخور زينها
در بيت اول، بيان شده است كـه قيـد و بنـدهاي جـان آدمـي، مـانع درك حقيقـي          
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خداوند است و بايد اين قيدها را كه همچون تارهـاي دام، آدمـي را در حـدود خـويش     
 محصور ساخته است، از وجود وي گسست.

هـايي كـه در آنهـا     براساس اين روش الزم است در برنامه درسي، هنر، تئاتر و درس
 موزش نمادين داد در جهت رشد معنوي مورد توجه قرار گيرد.  مي توان آ

 ميليهاي ناظر بر هدف  اصول و روشب) 

گيـري   بيان مفهوم آن گفته شد، مراقبت از جهـت  تربيت معنوي كه در هاي جنبه ي ازيك
بـدين منظـور    .اجمالي استربوبي ميل  تقويتافق ربوبي و سمت به  ها اميال و گرايش

يابي به اين هـدف   دستسلبي و ايجابي براي هاي  ي از اصول و روشدر اين بخش برخ
 ارائه مي شود.

 اصل و روش سلبي
و  پـااليش خيـال   اصـل  زير،گرايش متربي به رب عدم گرايش به غير اوست. در الزمة 

 روش تمركز بر يك صورت خيالي براي نيل به اين هدف ارائه مي شود.

 اصل پااليش خيال
   در جهت زدودن گرايش به غير خدا حركت نمايد.متربي بايد هدف: 

اشتغال قوة خيال، يكي از عوامل انحراف گـرايش آدمـي بـه    : نگر مبنايي گزارة واقع
 غير خداست.  

_________________ 
 .شودپااليش متربي بايد از گرايش به غير خدا قوة خيال  اصل:

سـبب بوجـود آمـدن     طـور پـي در پـي    هاي انسان و افكار روز و شب او به خواسته
 ، بنـابراين، شود. مرتبة خيال، يكي از مراتب نفس اسـت  هاي خيالي در انسان مي صورت
توجـه دائـم   سازد.  هاي خيالي مذكور، توجه نفس را به عالم طبيعت معطوف مي صورت

شود. اين ميل و محبـت،   ، سبب ايجاد ميل و گرايش به آن ميقوة خيال به جهان اطراف
دهد. بـه دنبـال ايـن امـر، اثـر       و عمل او را شكل مياست قرار گرفته  منشأ تالش انسان

آيد. بدين معني كه عمل به دنبال خود، مباني ميلي و معرفتـي   وجود مي هبازگشتي عمل ب
اش را تقويت و تثبيت مـي كنـد و ايـن امـر در عمـل هـاي بعـدي تـاثير مـي گـذارد           
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فرايند ادامه يابد، اين ميل تمام نفس  ). به تعبير عالمه طباطبايي، اگر اينب1382(باقري،
را به اشغال خود درآورده و بر ميل و محبـت ربـوبي كـه فطـرت انسـان را جهـت داده       

بـدين   ب).1381بـرد (طباطبـايي،    طـور كلـي آن را از بـين مـي     است، غلبه كرده و يا به
قوة خيال متربي همواره در معرض پراكندگي ناشي از حضـور در عـالم كثـرت     ترتيب،

له، بايد اين تفرق را به سمت يگـانگي  ئاست و براي جلوگيري از تأثير نامطلوب اين مس
هاي خيالي به طور دائـم مـورد پاكسـازي     الزم است كه صورت . براي اين امردادسوق 

 قرار گيرند.

 روش تمركز بر يك صورت خيالي
 .شودپااليش متربي بايد از گرايش به غير خدا قوة خيال  اصل:

نگر روشي: تمركز خيال بر يك صورت خـاص، از اشـتغال آن بـه امـور      قعگزاره وا
 كاهد. مي

_____________ 
 تمركز خيال بر يك صورت خاص روش:

سازي خيال ذكر كرده است، شـبيه   هايي كه عالمه طباطبايي براي پاك يكي از مهارت
يـل نـور،   . براي اين كار الزم است مكاني خلوت، فاقـد عـواملي از قب  استفن مديتيشن 

هـاي خـود را ببنـدد و در     ، چشـم بنشيندانتخاب شود. فرد بايد   صوت و هرگونه وسيله
حواس قرار نگيـرد. در ايـن   ة گونه مشغوليت كاري و يا عامل منحرف كنند معرض هيچ

خـود را بـه آن    عمـدي  مرحله، او در خيال خـود، صـورتي را مجسـم نمـوده و توجـه     
پـذيرد. مـالك    خيالي به طور دلخـواه انجـام مـي   نمايد. انتخاب اين صورت  معطوف مي

عالمـه  انتخاب اين صورت، ارتباط آن بـا پـاك و نـوراني نمـودن خيـال متربـي اسـت.        
و موجب صـفاي  بخش  طباطبايي مداومت در انجام اين عمل را در مدت كوتاهي، نتيجه

در ها و خياالت پراكنـده، روز بـه روز بـه كمتـر مـي شـود و        دانسته است. تشويشدل 
هـاي   نهايت انسان مشاهده مي كند كه در هنگام توجه به يك صـورت خيـالي، صـورت   

گـر حركـت متربـي از     سازد (همان). اين مهارت، تسـهيل  خيالي ديگر او را مشغول نمي
ظاهر به باطن و رو آوردن از طبيعت به ماوراي طبيعت است و او را از مشغول شدن به 

 ند.رها عالم ظاهر و دلبستگي به آن مي
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 هاي ايجابي اصول و روش
  . اصـل ربوبي اسـت  ميلحركت متربي در جهت تقويت  زير به منظور  اصل و روش

 با روش توجه به تفاوت هاي فردي است.افزايش حب عبودي  ارائه شده،
 اصل افزايش حب عبودي

 به خدا حركت نمايد. محبت تعميق و رشد ميل ومتربي بايد در جهت  هدف:
 هاي افزايش محبت، عمل بر مبناي آن است. نگر مبنايي: يكي از راه گزاره واقع

_____________ 
بايد با اقدام به عمل عبادي بر اساس محبت كنوني، زمينـة رشـد محبـت  بـه      اصل:

 پروردگار را فراهم كرد.
از  .يابي به تجرد روح به مقتضاي فطرت ربوبي اسـت  دست به منظورتربيت معنوي 

طرفي فطرت انسان با حب به رب سرشته شده و حقيقت وجود او عشق به كمال مطلق 
بايد تربيت در جهت افـزايش ايـن محبـت نسـبت بـه       بنابراين، ،)1362است (خميني، 
ايـن اصـل حـب     ،عمل بر مبناي محبت به خدا عبـادت اسـت  از آنجا كه خداوند باشد. 

   عبودي نام گرفته است.
نـه بـر اسـاس     و ستاساس محبت به خداعمل بر  ورد تأكيد است،آنچه در اينجا م

شناخت نسبت به فضيلت يا رذيلت بودن عمل. عمل بر اساس محبت، عشـقي فزاينـده   
. زيرا همـانطور كـه در مـورد اثـر تقـويتي و      )1377(باقري،  نمايد را در انسان ايجاد مي

قويـت نمـوده و بـدين    عشـق ربـوبي را در انسـان ت    يعملچنين گفته شد، عمل تثبيتي 
 شود كه در اينجا به ذكر اين نكته بسنده مي .كند پيدا ميترتيب اين محبت حالتي فزاينده 

شـود، در مقايسـه بـا     عالمه طباطبايي حتي شناختي را كه در اثر چنين محبتي ايجاد مـي 
شـود،   شناختي كه در پرتو عبادت از روي ترس از جهنم يا شـوق بهشـت حاصـل مـي    

 )40، ص ب1381، (طباطبايي داند. ساساً از جنس ديگري ميمتفاوت و ا

 هاي فردي در گرايش به خدا توجه به تفاوتروش 
بايد با اقدام به عمل عبـادي بـر اسـاس محبـت كنـوني زمينـة رشـد محبـت بـه           اصل:

 پروردگار را فراهم كرد.
 متفـاوت ها به انجام عمل، با يكـديگر   كشش و عالقة انسان گزارة واقع نگر روشي:



  1391پاييز و زمستان   / 15/ ش 7تربيت اسالمي / س       106

 

 .نيستو براي يك فرد خاص نيز در همة شرايط يكسان  است
_____________ 

پروردگـار   بـه  محبـت  ابراز عملـي  به ،هاي مورد عالقة خويش متربي از راهروش:  
   .بپردازد

هركس بايد به مقتضيات روحيه و ميـزان تمايـل خـويش، از روي محبـت و عشـق      
. نيسـت يد محبت، حالتي عاطفي است كه اجبار بردار تشد مبادرت به انجام عمل نمايد.

براي محكم كردن پيوند حبي با معبـود خـويش نبايـد مبـادرت بـه       از همين روست كه
 واجب كردن مستحبات براي خود نمود. 

همچنين، محبت راهي منحصر به فرد است كه هر كس در  كنـار انجـام واجبـات و    
در اين  عالمه طباطباييكند.  ارتباط برقرار مي اي خاص گونه ترك محرمات، با خداوند به

شود كه انسـان محـب و عاشـق را     محبت و عشق و شور چه بسا مي«: كند بيان مي زمينه
پسندد، چون مالك اخـالق اجتمـاعي    دارد كه عقل اجتماعي آن را نمي به كارهايي وامي

دي كـه اسـاس   دارد كـه فهـم عـا    هم، همين عقل اجتماعي است و يا به كارهايي وامـي 
تكاليف عمومي و ديني است آن را نمي فهمد. عقل براي خود احكامي دارد و حب هم 

). حركت در جهت عاليق، انسان را به سـمتي  542، ص1، ج1374(طباطبايي،  »احكامي
و بر اساس مالك فهم عموم  باشد تواند جز معبود را درنظر نداشته سوق مي دهد كه مي

روش، عالقة شخص را در انجام عملي كه براي نزديك شـدن بـه   اين  مردم رفتار نكند.
هـاي   هـاي تعـدد راه   دهد. اين امر يكي از مصـداق  خداست، به عنوان يك معيار قرار مي

ــه ســمت خداســت. ايــن روش اقتضــا مــي  هــا ســير انســان ــي ب ــد كــه مرب از دادن  كن
بـا تكيـه بـر     شـرع با حفظ موازين  تواند مياو خودداري كند.  اي سليقههاي  دستورالعمل

 رسـاند،  ي كه وي را بـه هـدف مـي   قيرا در جهت عالگرايش و عاليق متعالي متربي او 
 ترغيب نمايد.

 هاي ناظر به هدف فرايندي عمل اصول و روشج) 

ممكن است مبادي يك عمل از صحت برخوردار باشد، اما الزم اسـت شـرايط مناسـب    
هـايي   در ايـن بخـش، اصـول و روش   ، براي تحقق عمل متعالي نيز فراهم شود. بنابراين

فرايند عمل، بـه مقتضـاي فطـرت     صورتبندي و صحت آنهااز شوند كه هدف  مطرح مي
 ربوبي است.
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 سلبي  هاياصل و روش
هاي بازدارنـده از عمـل    بايد با عوامل و زمينهها،  پس از پيراستن مبادي عمل از ناراستي

 آن هاي و روش عمل ، اصل حريت درزيردر بدين منظور مقابله نمود.  متعالي در جهت
 مي شود.ارائه 

 اصل حريت در عمل
 بايد با عوامل بازدارندة عمل بر مبناي فطرت ربوبي مقابله نمايد. متربي: هدف

 گيرند. نگر مبنايي: برخي عوامل در مقابل حريت آدمي قرار مي گزارة واقع
_____________ 

 دهد. از دستعوامل غير ربوبي برابر عمل خويش را در  حريت نبايد متربي: اصل
اين اصل ناظر بر مهارت انسان در رهايي عمـل خـويش از تملّـك غيـر رب اسـت.      
انسان بطور فطري آزاد آفريده شده است. او براي آنكه به مقتضاي فطرت ربـوبي عمـل   

عمـال غيـر   اكند، الزم است در برابر موانع انجام عمل يا نيروهـايي كـه او را بـه انجـام     
. در انجام يـك عمـل، علـل بسـياري نقـش دارنـد.       دهد، ايستادگي كند سوق ميمتعالي 

 . امـا اسـت ترين جزء اين سلسله علل توانايي انتخـاب انسـان نسـبت بـه اعمـالش       مهم
دهنـد. انسـان    عللي از بيرون يا از درون انسان، انتخاب او را تحت تأثير قرار مي همواره

كنـد، داراي سـنن و قـوانين     او در آن زندگي مـي  موجودي اجتماعي است. اجتماعي كه
كند. از سوي ديگـر، مـوانعي    طور آشكار يا پنهان از آنها تبعيت مي كه او به استخاصي 

سـازد.   انسان انجام عمل مطابق با فطرت را با دشواري روبرو مي  دروني همچون عادات
دهـد،   خـود قـرار مـي   اينكه اين علل داخلي و خـارجي، اختيـار انسـان را تحـت تـأثير      

له زماني حائز اهميـت  ئشود. اين مس يا خوشايند تلقي نميو خودي خود امري مذموم  به
حدي باشد كه به انجام عمل منفعالنـه از سـوي شـخص     شود كه فشار اين عوامل به مي

منجر شود. انجام عمل منفعالنه، به معناي آن است كه انسان، حريت عملـي خـويش را   
يـك انسـان   « به تملّك غير رب تن داده است. به بيان عالمـه طباطبـايي  از دست داده و 

ها وقتي حر و آزاد در عمل خويش است كه به دسـت خـود و بـه     نسبت به ساير انسان
اختيار خود سلب حريت از خود نكرده باشد و عمل خـود را تمليـك بـه غيـر ننمـوده      

 ).  98ص ،16ج ،1374(طباطبايي،  »باشد
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 گيري كناره  روش
 دهد. از دستعوامل غير ربوبي برابر عمل خويش را در  حريت نبايد متربي اصل:

هـا و   توانـد در عـدم تبعيـت از سـنت     نگر روشي: گاهي فاصله گرفتن مي گزاره واقع
 قوانين يك جامعه كارساز باشد.

_____________   
اجتمـاعي  هاي در بند كشندة  از قوانين و سنت تحت شرايطي تواند مي متربيروش: 
 كناره بگيرد.

گزينـي، واكنشـي منفعالنـه و حاصـل      در ابتدا بايـد يـادآور شـد كـه روش جـدايي     
سرخوردگي و انزواطلبـي نيسـت. ايـن عمـل نـه تنهـا نشـانگر خمـودي و افسـردگي          

. در قرآن، از كسـاني كـه در   استاز نشاط و اميدواري به خداوند  حاكيباشد، بلكه  نمي
انـد، همچـون ابـراهيم و اصـحاب      ن عمل مبـادرت كـرده  شرايط سخت اجتماعي، به اي

. اين افراد، پس از آنكه براي نجات جامعه خويش، از پرسـتش  ستا كهف، نام برده شده
هاي دربندكشنده، تالش نموده و افراد جامعه را بـي بهـره    ها و سرسپردگي به قدرت بت

قـرار نگيرنـد، از آن   هـاي زمـان    اند، براي آنكه خود، تحت ربوبيت بـت  از حريت يافته
اند. در تمام اين موارد، برخورداري از موهبتي از جانب خداوند، به  اجتماع فاصله گرفته

. متربي با اين روش، نـوعي انتظـار   )6،كهف؛ 5،مريم(عنوان ثمرة اين امر ذكر شده است
كند و از پيامدهاي مثبت آن و امدادهاي پروردگار، در جهت هـدف   معقول را تجربه مي

زيرا مسـتلزم   است؛كارگيري اين روش در سنين باال مناسب  گردد. به مند مي يش بهرهخو
برخورداري از پختگـي فكـري و دارا بـودن سـطح بـااليي از شـناخت موقعيـت و بـه         

گيري است. آموزش ايـن روش بـه كـودك،     كارگيري تمام اقدامات ممكن پيش از كناره
رايط و راههاي اقدام، در سطح شناختي او تحليل شزيرا  ؛زند به خودمحوري او دامن مي

 نيست.

 روش عادت شكني
 دهد. از دستعوامل غير ربوبي برابر عمل خويش را در  حريت نبايد متربي اصل:

 تواند بر خالف عادات خود عمل نمايد. نگر روشي: انسان مي گزاره واقع
_____________   
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 باشد. عمل برخالف عاداتي كه مانع حريت فرد مي روش:
هاي  شكني است. عادت دومين روش ذكر شده براي اصل حريت عملي روش عادت

گيـري اعمـال او، مـديريت عمـل را      انسان عناصري هستند كه با ايفاي نقش در جهـت 
دهند. اين عناصـر، نيـروي كنترلـي نامحسـوس هسـتند. در مرحلـة        تحت تأثير قرار مي

با تحليل مبـادي زيرسـاز آن و هـدف    و  كند مينخست، انسان عادات خود را شناسايي 
دهـد   غايي عمل، جهت گيري آن را در جهت صعود يا نزول نفس خويش تشخيص مي

هاي رخداد آنها را شناسايي كرده و در  و سپس در صورت داشتن اثر نامطلوب، موقعيت
يك عمل، مقاومت در برابر عادت نامطلوب  .آن موقعيت ها به دو عمل مبادرت مي كند

توان گفت عادت شكني، نوعي قيام فرد در  مييگر، انجام عمل اصالحي است. و عمل د
شود؛ زيرا انجام عمل از  برابر خود است. در اين روش، متربي از بندهاي دروني آزاد مي

هاي متعالي سبب ظهور آن نبـوده   ها و خواست روي عادت به معني آن است كه معرفت
 است.  

 ايجابي  اصل و روش
عمـل در جهـت مقتضـي فطـرت     به عنوان مقدمات مبادي شناختي و گرايشي  وقتي كه

اصـل   زيردر بدين منظور . متناسب با آن تحقق يابد عمل الزم استربوبي قرار گرفت، 
 .مي شودارائه  آن و روشه ايجاد ملك

 اصل ايجاد ملكه
  مسير انجام عمل بر مبناي فطرت ربوبي بايد تسهيل شود. : هدف

 شود. گر مبنايي: ملكات نفساني منشأ عمل واقع مين گزاره واقع
_____________   

 : بايد در متربي ملكات نفساني متعالي ايجاد شود.اصل
عمل بر اساس شناخت حق و گرايش بـه آن، ابـزار   در بخش اول مقاله گفته شد كه 

نبايـد از ارتبـاط دو سـوية شـاكلة      در اين راستاتجرد نفس انسان در جهت تعالي است. 
 »پـاي چارپـا  «او غفلت ورزيد. شاكله از مادة شكل و در لغت بـه معنـاي     انسان و عمل

است. در امـر تربيـت، شـاكله بـه معنـاي سـاختار تربيتـي و خلـق و خوسـت (راغـب           
شـاكله  «). عالمه طباطبايي رابطة شاكله و عمل را چنين بيان كرده اسـت:  1362اصفهاني،
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به عمل، نظير روح جاري در بدن است كه بدن بـا اعضـاء و اعمـال خـود، آن را      نسبت
). وي 262، ص13، ج1374(طباطبـايي،   »دهـد  مجسم نموده و معنويات او را نشان مـي 

شاكله را ملكات نفساني دانسته است و براي آن، به عنـوان علـت معـدة اعمـال، نقـش      
» شَـاكلَته  علَى يعملُ كُلٌّ قُلْ: «است شدهمهمي قائل است. اين امر در قرآن نيز تصريح 

 در ايـن  ؛ زيـرا بايد توجه داشت كه شاكله، علت تامة اعمال انسـان نيسـت   ).84(اسراء، 
معنا خواهد بود. عالمه طباطبايي در توضيح اين امر، به فطرت  بي انذارصورت، تبشير و 

را با عليت تامة شاكلة انساني و تخلف ناپذير بودن آن  است جوي انسان اشاره كرده حق
 ،بنـابراين  ). 30روم،»(اللَّه لخَلْقِ تَبديلَ لَا علَيها النَّاس فَطَرَ الَّتي اللَّه فطْرَةَ« داند در تضاد مي

شـاكلة نيكـو،   البتـه  توان ملكات را عامل مقتضي براي عمل دانست و نه عامل اجبار.  مي
تـر نمـوده و شـاكلة نامتعـادل، آن را دشـوارتر       هلعمل بر اسـاس معيـار حقيقـت را سـ    

 نمايد. مي

 روش تكرار عمل
 : بايد در متربي ملكات نفساني متعالي ايجاد شود.اصل

نگر روشي: تكرار عمل سبب تحكيم اثر عمل بـر نفـس و تشـكيل ملكـه      گزاره واقع
 شود. مي

_____________   

 تكرار عمل متعاليروش:   

شـود   پيـدايش تـدريجي ملكـة نفسـاني در انسـان مـي      تكرار يك عمل خاص، موجـب  
). ب1382). اين روش، ناظر به اثر ردپـايي عمـل اسـت (بـاقري،    1، ج1374(طباطبايي، 

انجام يك عمل بخاطر تحكـيم و تثبيـت مبـادي زيرسـاز آن، بـه تـدريج        بدين معني كه
ر شـود. بـا دقـت د    دائمي اين مبادي و شكل گيري ملكة نفساني مي گيري موجب جهت

شود كه آنها نيز دربردارندة همـين   برخي اعمال عبادي همچون نماز و روزه مشاهده مي
هر عملي كه در جهت تعالي معنوي متربي سودمند اسـت   بنابراين،. هستندروش تربيتي 

 بايد به طور مكرر انجام گيرد. 
، در اينجا الزم است به تفاوت شاكله و عادت توجه كنيم. عادت حاصل تكرار رفتـار 

باشد. منظور از تكرار يك عمل، مجموعه شناخت، ميل  اما شاكله حاصل تكرار عمل مي
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كنـد. بنـابراين    و اراده است. وجود عنصر اراده در عمل، شاكله را از عـادت متمـايز مـي   
پذيري و انجام عملي صالح، اما بدون توجـه   منظور از ايجاد شاكله و تكرار عمل، عادت

  آن نيست.به مبادي شناختي و ميلي 

 گيري نتيجه

توان بـه   شناسي عالمه طباطبايي مشخص شد كه مي شناسي و انسان با بررسي آراء هستي
مفهومي براي تربيت معنوي از ديدگاه وي دست يافت. البته وي از اين اصطالح به طور 
مستقيم، در آثار خود نام نبرده است؛ ولي نوع نگاه او به انسان و به كـارگيري تعـابيري   

)، تأكيـد وي را بـر   1382، طباطبـايي ( سازي در مورد نفس آدمي مچون كارخانة مجرده
گيري اين ساحت وجـودي و   ها و تأثير عمل بر چگونگي شكل معنوي بودن همة انسان

گيـري تجـرد نفـس و     سازد. عالمـه طباطبـايي نقطـه شـروع شـكل      تربيت آن آشكار مي
گيرد و سـپس بـه ميـزان     قوه خيال شكل ميداند كه  بنابراين، آغاز تربيت را هنگامي مي

 سير تجردي، نفس از مراتب مختلفي ممكن است، برخوردار شود.  
گيري فطري آغازين  در اين ديدگاه، هدف تربيت معنوي آن است كه اين سير، جهت

خود را تا پايان راه حفظ و تقويت نمايد. در اين راستا، از آنجا كه نقش تربيتي عمل در 
ه طباطبايي بسيار بارز است و از طرفي وي عمل را داراي مباني شـناختي و  ديدگاه عالم
توان بـراي تربيـت معنـوي، اهـداف شـناختي و گرايشـي را مـورد         داند، مي گرايشي مي

بررسي قرار داد. در كنار اين دو، هدف فرايندي عمـل را نيـز عنـوان كـرديم. منظـور از      
ل و معرفت زيرسـاز عمـل، الزم اسـت در    فرايند عمل آن است كه افزون بر توجه به مي

اي باشـد كـه    ها و تداركات الزم نيز بـه گونـه   بندي طي انجام و تحقق يك عمل صورت
ساز اثرگذاري عمل به نحو مطلوب باشـد. بـراي تحقـق ايـن اهـداف نيازمنـد بـه         زمينه

گيري اصول و روش هاي متناسب و كارآمد هستيم. در اين مقالـه از الگـوي قياسـي     كار
هاي ناظر بر اصل و روش استفاده شد. واضح است كه ايـن   فرانكنا براي استخراج گزاره

ها محدود به آنچه در اين پـژوهش مطـرح شـده نيسـتند و آراي عالمـه       اصول و روش
طباطبايي منبع قابل توجهي براي تعمق و كاوش در اين زمينه است. همچنـين برخـي از   

ضيات تربيـت رسـمي و رسـالت معلـم سـازگار      هاي ارائه شده كه با مقت اصول و روش
هاي بعدي پژوهشگران قرار گيرند. به طور مثـال: اصـل    نظر توانند مورد دقت هستند، مي

عدم تشبيه خدا به ساير موجودات و يا اصل ارتقـاء معرفـت متناسـب بـا ظرفيـت فهـم       
 فراگيرنده.  
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