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چکیده
پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحلیل اسنادي و تحلیل مضمون ،تربیت معنوي ،اهداف و اصول آن را بر اساس
آموزههاي امام علی (ع) در نهجالبالغه مورد بررسی قرار داده است .هدف از این تحقیق تشریح و تبیین اهداف و
اصول تربیت معنوي و مؤلفههاي آن با استناد به نهجالبالغه بوده است .یافتههاي پژوهش بیانگر آن است که
تربیت معنوي در سیاق مفاهیم نهجالبالغه ،تربیت الهی است که دستیابی به آن مستلزم رعایت تقواي الهی
است و نیاز به تعقل و تفکر و سیر در آفاق و انفس و جّد و جهد در جهت تصفیۀ نفس از رذایل و آراستگی به
جمیع فضایل است که تقرب الهی ،تقوا و عبودیت از مهمترین اهداف تربیت معنوي میباشند و مهمترین اصول
تربیت معنوي از منظر نهج البالغه مشتمل بر اصل کرامت ،اصل محبت ،اصل فروتنی و اصل تعقل است .لذا
امور مهم فوق بایستی در عصر بحران معنویت در جامعه بهویژه در برنامه درسی مدارس در حیطههاي مختلف
مورد توجه جدي قرار گیرد؛ به منظور توجه ویژه به این مؤلفهها مسایلی همچون توجه به اهداف و اصول در
محتواي کتب درسی بر اساس آموزههاي نهجالبالغه و مطالعۀ تطبیقی آن با سند تحول بنیادین و برنامه درسی
ملی آموزش و پرورش از جمله آنها بهشمار میآیند.
کلیدواژهها :نهجالبالغه ،امام علی (ع) ،تربیت معنوي.

 .1دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
 .2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
 .3استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
 .4دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
 .5استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
* :نویسنده مسئول
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 .1مقدمه
امروزه با پیشرفت سریع علم و تکنولوژي شاهد توسعه بخشهاي اقتصادي ،خدماتی ،صنعتی ،پزشکی و
کشاورزي در جوامع مدرن و درحالتوسعه میباشیم و این احساس ایجاد شده است که با پیشرفت علم و
تکنولوژي و با اتکا به آن ،انسان میتواند به تکامل و مقاصد اصلیاش برسد هرچند این پیشرفتها
غیرقابل انکار بوده و به عینه تأثیـرات آن ملموس است اما هنوز هم نتوانسته بحرانهاي ناشی از
نابرابريها ،بیعدالتیها ،سلطهگريها و تضاد طبقاتی را در سطح ملی و فراملی رفع نماید .آیا جز این
است که خود انسان و انسانیت انسان فراموششده و همه همّ و غم دولتها و انسانها در جهت امنیت و
تأمین رفاه بیشتر پیش رفته و آن آسایش حقیقی دست نیافته است ،چرا که از فضایل و کماالت معنوي و
اخالق و رفتارهاي انسانی فاصله گرفته و عمالً آنها را زیر پا نهاده ،از لحاظ بُعد مادي و حیوانی و
جسمانی سیر صعودي ولی از لحاظ بُعد معنوي و روحانی تنزل مقام یافته است .اگر آمار خودکشی و اعتیاد
و قتل و سرقت و افسردگی و  ...را نیز بر آنها بیفزاییم مزید بر علت خواهد بود (ایمانزاده و سلحشوري،
 .(1331رشد و پیشرفت علمی و توجه بیش از حد به فناوري جدید دنیاي مجازي اینترنت ،ماهواره و سایر
فناوريهاي نوین و سرو کار داشتن افراد با آنها بهعنوان سرگرمی و ابزار تفریح باعث کمتوجهی و بعضاً
قطع رابطه انسان با خود ،خدا و طبیعت شده و این عوامل در روگردانی افراد از ارزشها و اخالق تأثیرگذار
بوده است.
در قرن بیستویک معنویت با بحران مواجه شده و رویکرد تربیت دینی به چالش کشیده شده است.
بحرا ن معنویت و اخالق در این عصر تضعیف ایمان ،اعتقاد ،عواطف و احساسات است .براي پرکردن خأل
ناشی از معنویت ،انسان عصر حاضر با اتکاء به علم و باورهاي پیشینیان عصر مدرنیته به انسان محوري و
جایگاه او و توجه بیشتر به جنبه عقالنی او و توجه به دین انسان به عبارتی سکوالریزم و تربیت لیبرال
پناه برد و دین وحیانی را نقض نموده است .به سخن دیگر انسان عصر کنونی خود را بینیاز از ارتباط با
عالم ماوراء دانسته و میداند (باقري.)53-55/1 :1333 ،
با توجه به اینکه ،نهجالبالغه راهنماي اساسی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی متناسب با هر عصري
است و در طول تاریخ همواره منبع مهم پژوهش براي اندیشمندان بوده است و عالمان و فرهیختگان هر
روز که میگذرد بیش از پیش به نقش آن بهعنوان قاعدهاي اساسی و الهامبخش او واقف میشوند از
اینرو بشریت میتواند با رويآوردن به آن و توجه نمودن به آن در زندگی فردي و اجتماعی و سایر ابعاد
حیات بشري حال و آیندة بهتري را براي خود و همچنین براي نسلهاي پس از خود رقم زند و به یکی از
اهداف آن براي بشریت میتوان به ضرورت وجود عنصري روشنگر و راهنماي همیشگی در جامعه اشاره
کرد که این نکته را در حقیقت وجود خود دارا است.
 .1-1بیان مسئله

تحلیل و تبیین دیدگاههاي امیر بیان حضرت علی (ع) راجع به نفس و نفسانیات انسانی و لزوم تربیت آن
از سوي انسان هاي واجد صالحیت در اوان کودکی و حتی بزرگسالی و پیگیري و اراده و پشتکار خود فرد
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و اهتمام به آن از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه افراد ،خانوادهها ،مؤسسات و نهادهاي
آموزشی و پرورش قرار بگیرد.
تعلیم و تربیت آدمی کاري پر ارج و در عین حال وقتگیر است و نتایج قطعی و نهایی آن نسبتاً دیر
آشکار میشود .ارجمندي آن ،از آن جهت است که آدمیت آدمیزاد ،به چگونگی تربیتش بستگی دارد .اگر
در شرایط مناسبی پرورش یابد به خیل نیکان میپیوندد؛ و اگر تربیت وي مورد غفلت واقع شود ،چه بسا
که از حدّ حیوان نیز فروتر میرود .وقتگیري آن نیز به این علت است که آدمیزاد یا مورد تربیت ،موجودي
بالقوه است و در آغاز زندگی جز بهصورت آدمی نیست و نهتنها زمان نسبتاً دراز طول میکشد تا در پرتو
تدابیر تربیتی مناسب آدمی خو شود ،بلکه آمادگی وي براي قبول لوازم آدمیت نیز امري تدریجی است و
تحقق آدمیـتش در هر مرحله در گرو تحقق نسبی آن در مراحل قبل میباشد (شکوهی .)1314 ،معنویت
واژهاي رازگونه و داراي برداشتهاي متفاوت در جوامع گوناگون است .در تعریف لغوي معنویت میتوان
چنین گفت که واژه معنویت  spiritualاز ریشهي یونان  spiratuبه معنی نفس گرفته شده است و در
فرهنگ آکسفورد به معناي حیاتبخشی است و میتوان گفت که با این باور که خداوند روح خودش (روح
حیات) را در بشر دمیده ،سازگار است؛ بنابراین ،روح یک نیروي اتحادبخش انسان است که در تمام
انسانها مشترک است و حالتهایی مانند درک ابدیت ،احساس آرامش ،سرور ،رشد آگاهی ،رهایی از ترس
و مرگ ،احساس یقین ،اشراق ،احساس یکی شدن با دیگران و هزاران نوع احساس دیگر را بتوان بخشی
از آثار بعد معنوي در انسان فرض کرد ،اما با اینکه معنویت مهم و اسرارآمیز است ،با آنچه که پویا و
حیاتبخش است ،در ارتباط است؛ بنابراین ،مرکز و قلب معنویت یک حالت اسرارآمیز و پویایی دارد که
میتوان گفت که داراي یک بعد غیرمادي و ماورایی است و در پی یک معنا و وجودي مافوق تجربه است
(رایت ،1113 ،1به نقل از سلحشوري.)44 :1311،
دشواريهاي ناشی از ابهام و پیچیدگی مفهوم «تربیت معنوي» موجب شده است که این مفهوم و
مفهوم «تربیت دینی» عموماً بهجاي یکدیگر بهکار برده شوند و بنابراین ،خلط این دو مفهوم ،تعریف
«تربیت معنوي» را دشوار نموده است (بست.)321 :2113 ،2
از اینرو ،همانطوريکه هند )2113( 3خاطر نشان میکند ،براي تصریح حدود مفهوم «تربیت معنوي»
بهتر است آن را در قلمروهاي معرفتی مختلف (دین ،فلسفه ،روانشناسی و  )...بررسی و طبقهبندي نمود.
افراد دیگري ،مانند بیگر ،ضمن تفکیک دو نوع معنویت «دینی» و «سکوالر» معتقدند که «تربیت
معنوي» میتواند به دور از الزامات دینی (در پذیرش خدا) ،روز جزا ،بهشت و جهنم و  )...وسیله مناسبی
براي تعالی فردي انسان در حیات دنیایی او باشد (بیگر.)01 :2113 ،4

1.Wright
2. Best
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با توجه به توضیح بیگر ،باید گفت که در حقیقت ،در دهههاي اخیر مفهوم «تربیت معنوي» بهعنوان
جایگزینی براي «تربیت دینی» تلقی میشود (الکینس.)2111،1
بررسی مفهوم «معنویت» نشان میدهد که این مفهوم در نزد متفکران دینی و غیردینی از معناي
متفاوتی برخوردار است .در منابع دینی ،کاربرد مفهوم معنویت مبتنی بر «ایمان به ارکان دینی چون خدا،
معاد و رسول» است؛ بنابراین در پژوهش حاضر ،محقق در صدد است با توجه به چالشهایی که در عرصه
معنویت در جامعه و بهویژه در نظام آموزش و پرورش وجود دارد براي پاسخ به این مسائل و چالشها ،به
کاوش دیدگاههاي امام علی (ع) در نهجالبالغه در ساحت تربیت معنوي بپردازد و به پرسشهاي زیر پاسخ
دهد:
 -1اهداف تربیت معنوي براساس نهجالبالغه چیست؟
 -2اصول تربیت معنوي براساس نهجالبالغه کدام است؟
 .2-1پیشینة پژوهش

در این راستا پژوهشهایی صورت پذیرفته است؛ از جمله اشعري ( )1335در پژوهشی با عنوان «بررسی
مفهوم ،اصول و روشهاي تربیت معنوي براساس آراء عالمه طباطبایی» به این نتیجه دست یافته که نظر
عالمه درباره معنویت این است که معنویت ،باطن دین و محور مشترک تمام ادیان الهی است و جدا از
جنبه کارکردي آن ،بهعنوان امري وجودي نگریسته میشود .در این دیدگاه معنویت انفسی و آفاقی دو
منبع ناگسستنی معنویتاند و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند ،اما تأکید بیشتر روي معنویت انفسی است .به
هرحال اهداف تربیت معنوي در این پژوهش داراي سه جنبه شناختی ،گرایشی و فرآیند عمل میباشد.
در تربیت بایدهایی وجود دارد که از آنها به «اصول» تعبیر میشود .هر حیطۀ تربیتی اصول خاصی
دارد که الزم است عالوه بر اصول کلی تربیت که در جاي خودش مطرح میشود ،در مقام بحث از آن
حیطه مورد توجه قرار گیرد .تربیت معنوي نیز اصولی دارد که آنچه به ذهن آمده مطرح میکنیم:
 -1فطرت محوري -2 ،تفهیم احساس حضور خدا در تمام زندگی -3 ،توجه به ویژگیها و نیازهاي بُعد
روحانی -4 ،شناخت وضع روحانی و شرایط و حاالت متفاوت انسان -5 ،تبیین هدف آفرینش و تأکید بر
معنوي بودن آن -0 ،توجه دادن به آثار معنویتگرایی -5 ،تصمیمسازي و تصمیمگیري بر سلوک معنوي،
 -3توجه دادن به مرگ و معاد (میرعرب.)211-112 :1315 ،
حیدري ستوده ( )1311در پژوهشی با عنوان «تربیت معنوي از دیدگاه امام علی (ع) بر مبناي نامههاي
نهجالبالغه» نتیجه گرفت که از نظر پیشواي پرهیزکاران تربیتمعنوي ،تربیت الهی است که دستیابی به
آن مستلزم رعایت تقواي الهی و توجه به مبدأ و معاد و با رنج و مشقت فراوان همراه بوده و نیاز به تعقل
و تفکر و سیر در آفاق و انفس و جدّ و جهد در جهت تصفیه نفس از رذایل و آراستگی به جمیع فضایل را
میطلبد که حاصلش ،نورانیت و صفاي دل و فالح و رستگاري و غایت آن تقرب الهی است.
1. Elkins
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در مقالهاي که توسط سارمی ،محمدي و موالئی ( )1310که در فصلنامه پژوهشنامه مطالعات
راهبردي علوم انسانی و اسالمی چاپ گردیده به تبیین و تشریح اصول و اهداف و روشهاي تربیت از
دیدگاه نهجالبالغه پرداخته است .یافتههاي پژوهش در زمینه اصول به شش اصل اشاره دارد :اصل
آخرتگرایی و دنیاگریزي ،اصل عملگرائی و آرزوگریزي ،اصل امیدواري و یأسگریزي ،اصل تعقلورزي
و غفلتزدائی ،اصل تواضعگرائی و تکبرگریزي و در قسمت اهداف هم به هدفهاي ذیل اشاره شده است:
تعلیم حکمت ،اشاعه تقوا ،پرستش خدا ،ایجاد روح برادري.
در پژوهش دیگر شعبانی )2111( 1با عنوان «بررسی تطبیقی برنامههاي درسی دینی و اخالقی در دوره
ابتدایی در ایران و چند کشور جهان» با هدف مقایسه رویکردها ،اهداف ،محتوا ،روشهاي اجراي برنامه
درسی و اخالقی در ایران و چند کشور جهان انجام داد که به ارائه راهکارهایی براي تربیت دینی منجر
شد.
در تحقیقی دیگر که توسط علی ایمانزاده و احمد سلحشوري در سال ( )1331با عنوان «تربیت
معنوي و برنامه درسی» صورت گرفته و محققان به تربیت معنوي که امروزه در برنامههاي درسی کمتر
مورد توجه قرار گرفته پرداختهاند .یافتههاي این پژوهش حاکی از این است که تربیت معنوي با تربیت
اخالقی و تربیت اسالمی متفاوت است و این نتیجه حاصل شده است که اوج تربیت اخالقی ،تربیت
معنوي است و اوج تربیت معنوي ،تربیت اسالمی است و تربیت معنوي بستر و زمینه مناسبی براي تربیت
اسالمی است .در تحقیق دیگري که توسط احمد سلحشوري در سال ( )1311با عنوان «حدود و ثغور
تربیت اخالقی ،معنوي و دینی» صورت گرفته ،یافتههاي محقق بدینصورت است که تمام ادیان بهنوعی
به بُعد غیرمادي اذعان دارند و در پی ارتباط با خالق و رفع موانع ارتباطی با خداوندند ،مرکز این ارتباط دل
انسان است که غیرمادي است و معنویت نیز بُعدي غیرمادي و ماورایی است یعنی حسی درونی است که
موقعیتی براي فراتر رفتن و گذر از خود و تعالی یافتن و ایجاد هماهنگی بین ذهن و بدن ،خود و جهان به
وجود میآورد .به عبارتی معنویت هم تعالیدهنده است ،هم میتواند در خدمت فرهنگ مادهگرایی قرار
گیرد؛ بنابراین معنویت هم میتواند دینی باشد و هم غیردینی .حاصل تحقیق اینکه از سه مفهوم تربیت
اخالقی ،معنوي و دینی؛ تربیت اخالقی پایه تربیت و هدف غایی تربیت اخالقی؛ تربیت معنوي و هدف
غایی تربیت معنوي؛ تربیت دینی است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

انسان امروز در دوران معاصر بر اثر تهاجم فرهنگی و تبلیغات سکوالریستی ،گرفتار مشکالت فراوان
عقیدتی ،رفتاري و اخالقی شده است .این مشکالت ناشی از آن است که انسان در عصر تجدد ،گوهر
وجودي خود را نشناخته یا آن را نادیده گرفته است و بعضاً نقطه آرامش خود یعنی خداوند و تعالیم او را
فراموش کرد ه است .بدیهی است ،تنها راه گریز از این مشکالت بازگشت به دین و تربیت معنوي دینی
1. Shabani
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صحیح و عمل به تعالیم آفریدگار و آموزه هاي آن است .در قرآن کریم هم در آیات متعددي به این
موضوع اشاره شده است .لذا قرآن دو نوع زندگی را در یک آیه معرفی میکند:
ِ
ِ
َحينَاهُ َو َج َعلنا لَهُ نُورا يمشی بِ ِه فِی النّ ِ
ک زيِ َن
ليس بِ ٍ
خارج ِمنها َکذلِ َ
﴿أ ََو َمن کا َن ميتا ًفَأ َ
اس َک َمن َمثَ لُهُ فی الظُلُمات َ

ِ ِ
عملُو َن﴾ (انعام.)122/
ين َما کانُوا يَ َ
للکافر َ
آیا کسی که مرده بود ،سپس او را زنده کردیم و نوري برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه
برود ،همانند کسی است که در ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد؟! اینگونه براي کافران ،اعمال [زشتی]
که انجام میدادند ،تزیین شده [و زیبا جلوه کرده] است.
این حیاتنورانی ،همان حیات معنوي است .علّامه طباطبایی (ره) این حیات را ،حیات انسانی و نقطۀ
مقابل آن را مرگ انسانیت و زندگی مادي حیوانی میداند (میرعرب .)145 :1315 ،ایشان دو آیۀ دیگر را
نظیر آیۀ یاد شده دانسته است:
﴿ .1إنَّما يست ِجي َّ ِ
الموتی ي َبعثُ ُهم اللُ﴾ (انعام.)30/
سمعُو َن َو َ
ب اَلذي َن ي َ
َ ُ
تنها کسانی [دعوت تو را] میپذیرند که گوش شنوا دارند ،اما مردگان [و آنها که روح انسانی را از دست
دادهاند ،ایمان نمیآورند و] خدا آنها را [در قیامت] برمیانگیزد.
َ ﴿ .2من َع ِم َل صالِحا ِمن ذَ َک ٍر أَو أُنثی َو ُه َو ُم ِؤم ٌن فَ لَنُحييَّهُ َحياة طَيّبَة﴾ (نحل.)15/
هر کس کار شایستهاي انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،در حالیکه مؤمن است ،او را به حیاتی پاک
زنده میداریم.
ضرورت پرداختن به این نوع تربیت آنگاه جلوة بیشتري مییابد که بفهمیم بشر امروز گرفتار دشمنانی
شده که هر روز تالش بیشتري میکنند تا او را از معنویت الهی دورتر کنند و دلش را کور و او را در
ظلمتهاي تزیین شده ،غرق نمایند (میرعرب.)141 :1315 ،
یاد خدا و تالش براي تقرب به او ،برنامهاي است که تمام دل و جان انسان را به خود مشغول
میسازد .چنین شخصیتی که لذت معنوي را چشیده ،حاضر به معاوضه آن با لذتهاي زودگذري چون
گرایش به مواد مخدر ،تفریحات ناسالم و دیگر آسیبهاي فراروي انسان امروزي در جوامع صنعتی نیست.
امام علی (ع) نیز به این اثر بزرگ معنوي چنین مختصر تأکید کرده و فرموده است« :الدين ِ
يعصم؛ دین
ُ
مصونیت میآورد» (نامه.)113/
انسان معنوي ،به زندگی و احوال دیگري بیتوجه نیست .او در تالش براي اصالحگري است و
همانگونه که بر کشور جان خود نور ایمان را تابانده ،میکوشد جامعه را نیز از هرگونه تباهی و زشتی به
دور دارد (میرعرب .)250 :1315 ،با این توصیف ضرورت پرداختن به تربیت معنوي براساس آموزههاي
علی (ع) در نهجالبالغه بیش از پیش نمایان میگردد و در این پژوهش اهداف و اصول تربیت معنوي از
دیدگاه نهجالبالغه مورد بررسی قرار گرفته است.
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 .2روش پژوهش
روش پژوهش ترکیبی است .در این پژوهش سعی بر آن شده است هم از روش تحلیل اسنادي و هم
تحلیل مضمونی استفاده شود .در روش تحلیل اسنادي هم از منابع دست اول (نهجالبالغه) و هم منابع
دست دوم شامل (کتب معتبر ،پژوهشها و مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش) جهت تحلیل یافتهها
استفاده شده است گردآوري اطالعات مورد نیاز براي بررسی و تبیین اهداف و اصول تربیت معنوي با
استناد به روش اسنادي و غور در منبع عظیم نهجالبالغه بهعنوان جامعه آماري و بهویژه نامههاي آن
بهعنوان نمونه میباشد همچنین تحلیل مضمون «روشی براي شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهاي موجود
در دادههاي کیفی است .این روش ،فرایندي براي تحلیل دادههاي متنی است و دادههاي پراکنده و متنوع
را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند .تحلیل مضمون ،صرفاً روش کیفی خاصی نیست بلکه
فرایندي است که میتواند در اکثر روشهاي کیفی بهکار رود» (عابديجعفري و همکاران.)153 :1311 ،
 .3یافتههای پژوهش
بررسي سؤال اول پژوهش :اهداف تربیت معنوی براساس نهجالبالغه علي(ع) کدامها
ميباشند؟

از تأمل در معانی هدف و غایت چنین برمیآید که جملگی دربردارنده مفهوم «نهایت و سرانجام کار»
هستند که گاه نهایت ،امري عینی و خارجی است و گاهی ذهنی و وجدانی (اعرافی و همکاران)3 :1333 ،
از آنجاییکه باالترین نعمت آخرت ،رسیدن به قرب الهی است ،رسیدن به این مقام با رشد معنوي محقق
ناضرة * إِلى ربها ِ
ٍِ ِ
ناظ َرةٌ﴾؛ (آرى) در آن روز
َ
میشود .خداوند در مورد قرب الهی میفرمایدُ ﴿ :و ُجوهٌ يَ ْوَمئذ َ
صورتهایی شاداب و مسرور است و به پروردگار مینگرد» (قیامت .)22-23/رشد معنوي با تغییر
نگرشهاي فرد ،سعادت دنیاي او را نیز تأمین میکند ،بنابراین از آنجاییکه خوشبختی در دنیا و آخرت با
رشد معنوي بهدست میآید ،الزم است آدمی با شناسایی عوامل و موانع رشد معنوي ،سعادت خود را
بهدست آورد.
نظر به اینکه ،انسان معنوي که خواهان تقرب به خداوند است باید مراقب اعمال خود باشد و هر کاري
که موجب دخولش در جهنم و عذاب است را انجام ندهد ،تنها انجام دادن اعمال نیست که انسان را به خدا
نزدیک میگرداند بلکه آن اعمال باید بینقص و خالصانه باشد تا قرب الهی صورت گیرد؛ در نامه  53در
این باره میفرمایند« :و با انجام دادن واجباتی که بهوسیله آن به خدا نزدیک میشوي وفا کن و کوشش
نما که داراي شرایط کمال و بیعیب و نقص باشد اگر چه تنت را بفرساید».
همچنین در باب اهداف تربیت معنوي از منظر امام علی (ع) میتوان به تقوا اشاره کرد .ایشان در این
زمینه میفرمایند« :تقوى یک خصلت روحى و یک تربیت معنوي است که در پرتو آن ،جان انسان ساخته
و پرداخته میشود و او نهتنها در برابر گناه و معصیت ،حالت ترک و نفى به خود میگیرد ،بلکه حتی از فکر
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معصیت آزردهخاطر هم میشود و از اطاعت و پاکى و عمل خیر ،احساس رضایت و آرامش خاطر میکند و
به یک آرامـش روحی و روانی میرسـد» (گروهی از نویسندگان )113 :1303 ،همچنیـن در نـامه 45
میفرمایند« :شما و همه فرزندان و اهلبیتم و هر که را که نامهام به او میرسد سفارش میکنم به تقوي
و ترس از خدا و مرتب کردن و به هم پیوستن کارتان» عبودیت از دیگر اهداف تربیت معنوي از دیدگاه
امام علی (ع) است .در نامه تربیتی  31ایشان به فرزند گرامیاش میفرمایند« :بنده دیگري مباش که خدا
ترا آزاد آفریده» در نامه  01بهترین کارها را طاعت ،بندگی و پیروي از دستورات خداوند بیان میکنند« :و
در همه کارت خدا را اطاعت و پیروى کن زیرا اطاعت خدا بر هر چیز افزونى دارد».
اهداف تربیت
از دیدگاه نهجالبالغه ،هدفهاي تربیتی زیر براي تحقق آرمانهاي متعالی انسانی ،استنباط میشوند:
الف -تعلیم حکمت

مبناي تعلیم حکمت به استناد نهجالبالغه ،قرآن کریم است که ظاهرش علم و باطنش حکمت است.
حکمت ،روشناییبخش عقل و خرد انسان است .انسان میتواند با پیروي از شخص مطلع و با فراگیري
دانش و تجربه از شخص حکیم ،به اصول حکمت مسلط شود .در واقع ،حکمت به همراه دانش ،حیات
قلبهاي مرده محسوب میشود که با ارائهي براهینی منطقی ،بینایی را براي چشمهاي نابینا و شنوایی را
براي گوشهاي ناشنوا فراهم میسازد.
حکمت و دانش را باید به هر وسیله و با تکیه بر هر منبعی آموخت؛ زیرا گفتار حکیمانه ،گمشدة مؤمن
است .حکمت بدان جهت سخن منطقی است که میتواند با سخن خود از جهت تعیین صحت به استناد
احکام منطق مقابله کند .فرد میتواند با تکیه بر فراگیري حکمت ،به «یقین» دست یابد؛ چرا که رسیدن
به دقایق حکمت و پند گرفتن از حکمتها بهوسیلهي شخص هوشیار و بینا موجب میشود شخص بتواند
از مأخذ گذشتگان عبرت بگیرد و تجربیات الزم را در تحقق «یقین» کسب کند.
در تأکید بر اهمیت آموزش حکمت بهعنوان یک هدف تربیتی ،باید زمینۀ مساعد را براي تحقق
آموزش حکمت فراهم کرد؛ چرا که تحقق هدف مزبور در شرایط نامساعد ممکن نخواهد بود.
ب -اشاعة تقوا

تقوا بهعنوان «رئیس اخالق» ،از مهمترین ارزشهاي اخالقی ،معنوي اسالم است که در نهجالبالغه
مطرح شده است (حکمت .)411/پرورش و تربیت انسانی «متقی» مورد نظر است که با ترس از خداوند و
ایثار و فداکاري در راه اطاعتش و متابعت از آنچه در کتاب خدا قرآن به آن امر شده است ،عمل کند.
انسانی که با متابعت از اوامر الهی در قرآن و پیروي از فرائض و اجراي آنها و انجام واجبات و
سنتهایی که هیچکس جز با پیروي آنها روي سعادت را نمیبینید ،باید توشهي خود را با عنوان «تقوا»
از این دنیا برگیرد تا به مشیّت خداوند راه یابد و تقوا (پرهیزکاري) بهترین زاد و توشۀ سفر آخرت ذکر شده
است (حکمت.)131/
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انسان متقی با احساس مسئولیت ،فقط در راه خداوند یکتا و بیشریک حرکت میکند؛ زیرا در مقابل او
جوابگو خواهد بود .تقوا و ترس از خدا ،داروي بیماري قلبها ،بینایی دلها ،شفاي آالم جسمانی ،صالح و
مرهم زخمهاي جانها ،پاکیزهکنندة آلودگی ارواح ،جالي نابینایی چشمها ،امنیت در برابر نااراديها و
اضطرابها است .انسان متّقی میتواند شرایط و سختیها را بهخوبی تحمل کند .خداوند انسان را به تقوا
سفارش کرده و آن را منتهاي رضا و خواست خویش از بندگان قرار داده است.
در این باره در خطبۀ  111آمده است« :اي بندگان خدا! شما را به تقوا و پرهیزکاري سفارش میکنم؛
زیرا که آن حق خداوند به شما است که خود موجب حق شما بر خداوند خواهد بود (که در پرتو آن
استحقاق پاداش خواهید یافت) .براي رسیدن به تقوا ،از خداوند یاري بجویید»!...
ج -پرستش خدا (ایمان)

یکی از واالترین و مهمترین اهداف تربیت در نهجالبالغه ،پرستش خدا با تکیه بر اوصاف او و اعتقاد به
توحید و وحدانیت و عدالت اوست؛ چنانکه در خطبۀ اول آمده است:
سرآغاز دین معرفت اوست؛ کمال معرفتش ،تصدیق ذات او؛ کمال تصدیق ذاتش ،توحید و شهادت بر
یگانگی او؛ کمال توحید و شهادت بر یگانگیاش ،اخالص؛ و کمال اخالصش آن است که وي را از صفات
ممکنات پیراسته دارند.
اعتقاد الهی به یکتایی وجود او و ستایش توأم با یقین و ایمان ،متکی بر «شناخت» وجود اوست .امام
(ع) در باب ستایش خداوند ،با اتکا به اصول عقیدتی آیین اسالم ،چنین میفرمایند:
«ستایش میکنم خداوند را بهخاطر اتمام نعمتش و تسلیم در برابر عزتش و حفظ و نگهداري از
معصیتش .در نیازها از او استعانت میجویم؛ چه ،آنکس را که خدا هدایت کند ،هیچگاه گمراه نمیشود و
آنکس که خداوند او را دشمن دارد ،هرگز نجات نمییابد و هر کس که خداوند او را کفایت کند ،نیازمند
نخواهد شد  ...گواهی میدهم که جز خداوند یکتاي بیشریک ،معبودي نیست  ...و گواهی میدهم که
محمد (ص) ،بنده و فرستاده اوست؛ که او را با دینی آشکار و با نشانه و آیینی راستین و کتابی نوشته شده
فرستاد تا شبهات را از بین ببرد و با دالیل روشن در برابر همگان استدالل کند؛ با آیات ،مردم را از
مخالفت خدا بر حذر دارد و با کیفرها آنها را بترساند» (خطبه.)2/
ایمان بهعنوان اهمّ خصوصیات عقیدتی یک فرد مسلمان در نهجالبالغه مطرح میشود .ایمان
روشنترین راه و نورانیترین چراغ مسیر زندگی فرد است .انسان در پرتو ایمان راه اعمال صالح را مییابد
و با اعمال شایسته مؤمن میشود .با ایمان ،کاخ علم و دانش آباد خواهد شد و با علم ،هراس از مرگ (و
مسئولیتهاي پس از آن) حاصل میشود .این ایمان با برگزیدن دین اسالم ،فرد را به محکمترین ریسمان
متوسل میکند؛ زیرا قرآن ،معدن ایمان است و مرکز آن.
ایمان بر چهار پایه استوار است :صبر ،یقین ،عدالت و جهاد .از این میان ،امام (ع) در حکمت  32در
نهجالبالغه در ارتباط با رکن «صبر» میفرمایند« :صبر و استقامت را در هر کار پیشه کنید! که صبر به
ایمان ،همچون سر است در مقابل تن؛ تن بیسر فایده ندارد و صبر بیایمان نیز بینتیجه است» .امام (ع)
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در تفسیر ایمان میفرمایند« :ایمان شناخت با قلب (عقل) ،اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح است»
(حکمت )225/و «خداوند ایمان را براي تطهیر دل از شرک واجب فرمود» (حکمت.)252/
د -پرورش روح عدالتخواهي

«عدل» از اصول پنجگانه دین اسالم است که در متن نهجالبالغه ،معادلِ ضد ظلم و جور و اقامه حق و
رهگشاي جاده هدایت بندگان خدا براي زندگی در این جهان و کسب جایگاه واال در قیامت و آخرت
گرفته شده است« .عدل» از زمره خصایص ویژه خداوند است؛ چنانکه در خطبه  214آمده است« :گواهی
میدهم که خداوند عادل است و دادگر و حاکمی است جداکننده حق از باطل» .همچنین امام (ع) در
تفسیر آیه «ان اللّه يأمر بالعدل واالحسان» میفرمایند« :عدالت ،حق مردم را دادن و احسان و بخشش
بیشتر است» و «آگاه باشید که هر خونی ،خونخـواهی و هر حقی صاحب و طالبی دارد! انتقام گیرنده
خونهاي ما همانند کسی است که براي خود داوري میکند و بر استیفاد حق خود کامالً مسلّط باشد و او
خداوندي است که از گرفتن حق کسی ناتوان نشود و کسی از پنجه عدالتش فرار نتواند کرد»
(خطبه.)115/
«عدل» در نهجالبالغه بهعنوان عاملی در مقابل رفع ظلم و جور توضیح داده میشود« :عدالت گشایش
میآورد و آنکس که عدالت بر او گران آید ،تحمل ظلم و ستم بر او گرانتر خواهد بود» (خطبه.)15/
قرآن ،منبع عدالت است؛ که در آن ،به ستایش خداوندي که درباره مخلوقاتش به عدل و داد رفتار
میکند و در اجراي احکام به عدالت حکم میکند ،توصیه شده است .عدالت برتر از همه اعمال نیک و
حتی جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر تبیین میشود؛ زیرا عاملی در برابر اشاعه ظلم است.
بهطورکلی عدالت چهار رکن اساسی دارد :دقت در فهم ،غور در علم و دانش ،قضاوت صحیح ،حلم و
بردباري ثابت و پابرجا؛ بنابراین ،آنکس که خوب بفهمد و به اعماق دانش آگاهی یابد و به عمق علم
برسد ،سیراب از سرچشمه احکام بازمیگردد و آنکس که حلم و بردباري داشته باشد ،در کار خود تفریط و
کوتاهی نمیکند و در میان مردم با آبرومندي و ستودگی زندگی خواهد کرد.
بنابراین ،با اشاعه روح عدالتخواهی ،خصوصیات یک بنده عادل چنین توصیف میشود:
بنده عادل پیوسته به یاد خدا است ،به عدالت فرمان میدهد و به عدالت عمل میکند چنانکه برترین
بندگان در نزد خدا پیشواي عادلی است که خود هدایت مییابد و دیگران را هدایت میکند ،سنت معلومی
را بر پا میدارد  ...نخستین مرحله اقامه عدل براي بنده این است که قادر باشد خویشتنِ خویش را در
محکمه خویش محاکمه کند؛ و باألخره ،محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که «خود را به
عدالت ملزم کند و نخستین مرحله عدالتش این است که خواستههاي دل را بیرون براند .او حق میگوید و
به حق عمل میکند؛ هیچکار خیري نیست جز آنکه براي انجامش به پا میخیزد و در هیچجا گمان نیکی
نمیبرد جز اینکه بهسوي آن به راه میافتد».
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ه -ایجاد روح برادری

یکی از مفاهیم ارزشمند که در دین اسالم بر آن تأکید شده« ،برادري» است؛ که اساس و پایه یک جامعه
متحد و مملو از همکاري را با تکیه بر روابط سالم اجتماعی بین افراد تشکیل میدهد« .برادري» در مفهوم
همراهی ،همدردي و همکاري خالصه میشود؛ چنانکه امام (ع) میفرمایند« :دوست انسان دوست او
نخواهد بود مگر اینکه برادرش را در سه حالت فراموش نکند :بههنگامیکه دنیا به او پشت کرده ،به
هنگامیکه غایب است و پس از مرگش» .اساس برادري و روابط دوستانه که باید در تربیت اجتماعی فرد
مدّنظر قرار گیرد ،بر اُنس ،محبت ،نیکی ،بخشش ،احسان و اعتقاد پایهگذاري شده است که باید در تعلیم
و تربیت بهعنوان یک هدف مطرح شود.
بررسي سؤال دوم پژوهش :اصول تربیت معنوی براساس نهجالبالغه علي (ع) کدامها
ميباشند؟
اصول تربیت معنوی در نهجالبالغه

اصول مجموعهاي از قواعد است که برحسب مبانی وضع شده و مبانی مستند به واقعیتها و حقایق قابل
تعریف و تبییناند پس پایبندي به اصول در هر زمینه علمی و کاربردي الزم است (رهنمایی .)0 :1333 ،در
این بخش سعی میشود اصول تربیت معنوي از منظر نهجالبالغه مورد بررسی قرار گیرد.
اصل کرامت

یکی از اصول ناظر در تربیت معنوي ،اصل کرامت است .از منظر اسالم ،معنویت میتواند سطوحی داشته
باشد که سطح واالي آن در ارتباط با خداوند درک میشود و سطوح پایینتر آن مانند انسانیت را نیز در
انسانهاي غیر دیندار به رسمیّت میشناسد و پاسخگویی به آن را ارج مینهد .همچنانکه حضرت علی
(ع) در فرمان تاریخی خویش به مالک اشتر فرمود« :مردمان دو دستهاند :یا همکیش (برادر دینی) تو
هستند یا در آفرینش با تو همانند هستند» .بنابر حدیث فوق ،اگر افراد ،دیندار هم نباشند باز هم داراي
نوعی کرامت ذاتی هستند .حال ،اگر افراد از راه دین ،به نیاز معنوي خود پاسخ نمیدهند باز هم میتوانند
در سطحی پایینتر معنوي باشند و این سطح پایینتر ،ناظر بر همان انسانیت آنهاست .بنابراین همگرایی
میان رویکردهاي دینی و غیردینی ناظر به معنویت در این سطح (احترام به انسانیت) است (کیانی و
همکاران.)24 :1314 ،
نظر به اینکه اگر انسان در خود احساس کرامت کند و آنرا گرامی دارد بهدنبال کسب معارف الهی گام
بر خواهد داشت و از اعمال ناروا اجتناب خواهد ورزید .حضرت علی (ع) در نامه  31فرزندش امام حسن
(ع) را به کرامت نفس سفارش میکند« :و گرامى دار نفست را از هر زبونى و پستى هر چند ترا به نعمت-
هاى بیشمار رساند ،زیرا هرگز برابر آنچه از نفس خویش صرف میکنى عوض نخواهى یافت و بنده
دیگرى مباش که خدا ترا آزاد گردانیده» (نامه )31/این کرامت ،کرامتی است که در رفتار انسان جلوهگر
است همچنانکه در همین نامه ،او را به گرامی داشتن زن در آنچه که مربوط به آنهاست سفارش می-
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کند .حضرت علی (ع) همچنین به مالک اشتر سفارش میکنند که با مردم مهربان باشند و نوع نگاهشان
به آنان با دیده کرامت باشد نه اهانت و تحقیر ،زیرا انسانها یا با تو برادر دینیاند یا در آفرینش همانند
تو هستند (نامه.)53/
اصل تعقل

اصل دیگري که در تربیت معنوي قابل توجه است اصل تعقل است .نظر به اینکه ،گام اوّل براي رسیدن
ِ
بادة َک ُّ
االتفک ِر فِی
به رشد معنوي« ،تفکّر» است؛ تفکّر نوعی عبادت است .امام علی (ع) میفرماید« :الع َ
ص ِ
نعة ِ
الل؛ هیچ عبادتی مانند اندیشیدن در صنع خداي عزّوجل نیست» (نامه .)30/از سخنان پیشواي
َ
پرهیزکاران چنین برمیآید که انسان در همه امور باید از تعقل و تفکر صحیح بهره بگیرد .ایشان در نامه
سوم میفرمایند« :عقلی که از گرفتاري خواهش (نفس اماره) رها باشد و از وابستگیهاي دنیا سالم ماند»
همچنین در توصیه به امام حسن (ع) میفرمایند« :هر کس اندیشه کند بصیر و بینا گردد» (فیضاالسالم،
.)131/5 :1351
اصل فروتني

اصل دیگري که معطوف به تربیت معنوي است اصل فروتنی است .نظر به اینکه ،تکبر ازجمله موانع مهم
در مسیر تزکیه رسیدن فرد معنوي به قرب تعالی و نیل به سعادت است .این ویژگی راه پذیرش هدایت را
مسدود میکند و سبب ایجاد سدي بین فرد و آفریننده خود میشود بر این اساس ،عنصر تواضع در
مناسبات تربیتی از نظر امام علی (ع) ضرورتی غیرقابلاجتناب است اگر فروتنی و پذیرش اینکه انسان
براي کمال نیازمند غیر خود است و باید در برابر برنامههاي او پذیرش داشته باشد در وي نباشد امکان
تحقق فضاي تربیت از بین میرود (مشایخی )03 :1331 ،حضرت علی (ع) در حدیثی میفرمایند« :در
برابر استاد و شاگرد خود ،فروتن باشید و از دانشمندان گردنکش نباشید» (مجیدي خوانساري:1335 ،
 )124بنابراین فروتنی تنها مختص متربی نیست بلکه مربی خود ابتدا باید داراي تواضع باشد تا فروتنیاش
بر متربیان الگو باشد .تواضع و خشیت در برابر خداوند نیکوتر است اما کسی که پیشواي مردم است باید
توجه بیشتري به همه اقشار داشته باشد و در برابر آنها متواضع و فروتن باشد مخصوصاً در برابر ستم-
دیدگان و درماندگان (حیدريستوده.)13 :1311 ،
اصل محبت

اصل دیگري که ناظر به تربیت معنوي است اصل محبت است .بر مبناي این اصل ،آنکس که میخواهد
به مقامات معنوي برسد باید بذر محبت را در دل بکارد ،بدیهی است بدون داشتن معرفت و حبّ نمیتوان
به محبوب رسید .پس اولین درجه ،معرفت خداست .حضرت علی (ع) در اینباره میفرماید« :و خدا را
تعظیم کن و بزرگ دان و دوستانش را دوست بدار» (نامه )01/داشتن محبت به انبیاء و اولیاء در مرتبه
بعدي محبت است .حضرت علی (ع) از قرابت خود نسبت به پیامبر (ص) میفرماید« :براي انتظام امر امت
محمد (ص) و الفت و دوستی بین ایشان ،مردي از من حریصتر نیست و با این کار خواهان پاداش و
بازگشت نیکو میباشم» (نامه.)53/
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جدول  :1اهداف و اصول تربیت معنوی در نهجالبالغه
ابعاد تربیت
معنوی
اهداف تربیت
معنوي

اصول
معنوي

تربیت

مؤلفهها
قرب الهی
تقوا
عبودیت

اصل کرامت
اصل تعقل
اصل فروتنی
اصل محبت

مصداقهای نهجالبالغه
«و بدان هر کاري که تو را به رحمت خدا نزدیک گرداند از کیفر روز رستاخیز دورت مینماید و
هر کاري که ترا از خدا دور سازد به آتش نزدیکت میگرداند» (نامه)50/
«شما و همه فرزندان و اهل بیتم و هر که را که نامّهام به او میرسد سفارش میکنم به تقوي و
ترس از خدا و مرتب کردن و بهم پیوستن کارتان» (نامه)45/
«و در همه کارت خدا را اطاعت و پیروى کن زیرا اطاعت خدا بر هر چیز افزونى دارد» (نامه)01/
اصل کرامت
«و گرامى دار نفست را از هر زبونى و پستى هر چند ترا به نعمتهاى بیشمار رساند ،زیرا هرگز
برابر آنچه از نفس خویش صرف میکنى عوض نخواهى یافت و بنده دیگرى مباش که خدا ترا
آزاد گردانیده» (نامه)31/
اصل تعقل
«هیچ دانشی مانند تفکر و پیشبینی نیست» (فیضاالسالم)1131/0 :1351 ،
اصل فروتنی
«در برابر استاد و شاگرد خود ،فروتن باشید و از دانشمندان گردنکش نباشید» (مجیدي
خوانساري)124 :1335 ،
اصل محبت
«و خدا را تعظیم کن و بزرگ دان و دوستانش را دوست بدار» (نامه)01 /

نتیجهگیری
بشر بالفطره و از درون معنویت خواه است .دلیل آن هم این است که در طول زندگی خود با لذتهائی
مواجه میشود که فراتر و عالیتر از لذات مادي هستند ،مانند احساسی که بعد از عبادت دست میدهد و
تحوّل روحانی که در مناجات و اماکن مذهبی احساس میشود .با توجه به آنچه گفته شد انسان ،بسیار
بیشتر از توجه به بّعد مادي خود ،باید متوجه هستی معنوي خویش باشد .انسان در هر دو جهت یاد شده
قابل رُشد است .به همین دلیل ،تربیت و تقویت هر دو بّعد وجودي موجب فراهم شدن امکان قويتري
براي ارتباط با بُعد متناسبش در عالم خارج خواهد شد .روح قويتر ،با خالق روح و عالم معنا ارتباط بهتري
خواهد داشت .پس تربیت باید هدفمند باشد و به آثار و پیامدهاي آن اندیشیده شود .براي تربیت معنوي
یک هدف اصلی وجود دارد و آن رسیدن به مقام انسان کامل و خالفت الهی است.
تربیت معنوي در سیاق مفاهیم نهجالبالغه ،تربیت الهی است که دستیابی به آن مستلزم رعایت تقواي
الهی است و نیاز به تعقل و تفکر و سیر در آفاق و انفس و جد و جهد در جهت تصفیه نفس از رذایل و
آراستگی به جمیع فضایل را میطلبد که غایت آن تقرب الهی است .از مهمترین اهداف تربیت معنوي از
منظر نهجالبالغه را میتوان به قرب الهی ،تقوا ،عبودیت باريتعالی اشاره نمود و اصول تربیت معنوي از
منظر نهجالبالغه مشتمل بر اصل کرامت ،اصل محبت ،اصل فروتنی و اصل تعقل است .لذا با توجه به
این امر مهم بایستی در برنامه درسی مدارس در حیطههاي اهداف و اصول با بهرهگیري از نهجالبالغه
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مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از تکنیکهاي مختلف و متنوع و جذّاب ،خالق ،آموزشهاي الزم به
متربیان ارائه و اهمیّت این موضوع در این عصر که عصر بحران معنویت میباشد مضاعف شود.
پیشنهادهای پژوهشي
 -1بهمنظور تشریح و تبیین اهداف و اصول تربیت معنوي با استناد به نهجالبالغه علی (ع) و میزان
بهرهگیري از این مباحث در برنامه درسی ملی آموزش و پرورش پژوهشهایی صورت پذیرد.
 -2مطالعه تطبیقی بین اهداف و اصول تربیت معنوي مطروحه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
با مباحث مورد اشاره نهجالبالغه علی (ع) انجام پذیرد.
 -3به روش تحلیل محتوا ،اهداف و اصول تربیت معنوي و مؤلفههاي آن در کتب درسی دوره ابتدایی با
اهداف و اصول مدنظر علی (ع) در نهجالبالغه تحلیل محتوایی صورت پذیرد.
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