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Abstract 

Today, spiritual growth and education is receiving considerable attention in many 

countries of the world. On the other hand, the literature of spiritual education has 

become very popular in our country, Iran, in recent decades. Translating and using 

Western literatures, regardless of the difference in assumptions and foundations, 

entails the risk of eclecticism and subsequent deviations of the young generation. 

Therefore, in the first step, it is necessary to specify the theoretical model of spiritual 

education with an Islamic approach. This study aims at explaining the theoretical 

model of spiritual education with an Islamic approach. It is a qualitative study 

conducted through the method of research synthesis. After analyzing the content of 

the selected documents, coding the data, categorizing the data under 8 categories, 

synthesis and combination of data, finally, the eight components of spiritual 

education with an Islamic approach were extracted and explained as follows: the 

concept of Islamic spirituality, the definition of spiritual education, the 

characteristics of spiritual education, the foundations, objectives, principles, and 

methods of spiritual education, as well as the relationship between religion and 

spiritual education, were achieved and explained. Finally, some ambiguities and 

challenges as well as suggestions for further studies were presented. 
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 ؛یاسالم کردیبا رو «یمعنو تیترب» ینظر یالگو

 یمطالعه سنتزپژوه کی
 *فاطمه وجدانی

 
 چکیده

قارار دارد  از   یجهاا  ماورد توجاد جاد     یاز کشورها یاریدر بس یمعنو تیتربامروزه رشد و 
کارده   دایا پ یاریرواج بسا  زیا در کشور ما ن ریاخ یها در دهد یمعنو تیترب اتیادب گر،ید یسو

خطر التقاط  ،یها و مبان بدو  توجد بد تفاوت در مفروضد یاست  ترجمد و استفاده از متو  غرب
 تیا ترب ینظار  یقدم الزم اسات الگاو   نیدارد  لذا در اول ینسل جوا  را در پ یبعد تو انحرافا

باا   یمعناو  تیا ترب ینظار  یالگو نییتب قیتحق نیمشخص شود  هدف ا یاسالم کردیبا رو یمعنو
انجام گرفتد  یاست کد با روش سنتزپژوه یفیمطالعد ک کیپژوهش  نیاست  ا یاسالم کردیرو

هشت طبقد،  لیها ذ داده یبند ها، دستد داده یاسناد منتخب، کدگذار یمحتوا لیاست  پس از تحل
 یاساالم  کردیبا رو یمعنو تیگاند ترب هشت یها مؤلفد ت،یها، در نها داده بیو ترک ینگر با هم

اهاداف،   ،یمبان ،یمعنو تیترب یها یژگیو ،یمعنو تیترب فیتعر ،یاسالم تیشامل: مفهوم معنو
بد دسات مماد و    یمعنو تیو ترب نید ا ینسبت م ن،یو همچن ،ینومع تیترب یها اصول، و روش

 ریادامد مسا  یبرا یپژوهش شنهاداتیپ ن،یها و همچن ابهامات، چالش یبرخ ت،یشد  در نها نییتب
 ها مطرح شد  پژوهش
  اسالم ،یمعنو تیترب ت،یمعنو :یدیکل واژگان
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 و طرح مسئله مقدمه

 محسو ب مو ار  یاصو  یها یازمنو ین از انآمو ز دانش 1یمعنو  تیترب غرب، جهان در امروزه
 کوه چورا شو د  گنجانو ه مو ار  برناموه در  یوبا یمعنو  تیترب که است نیا بر اعتقاد و ش د یم

 جادیا آنها در را مح ر سالمت عادات و رفتارها آم زد، می ک دکان به را یجهان و یانسان یها ارزش
 ت،ینسو  و کیوآرو) آم زد یم شانیا به را عشق و ص ح در یزن گ ز،ین و جامعه به خ مت کن ، می

 ،(2020 اسوت زک،−نیمو  ) افوراد جان ه همه و کامل رش  ت ارک بر عالوه یمعن  تیترب(. 2007
 نیتوام جامعوه افوراد در را سوا م بو ن کیو یحت و سا م روان و تیشخص سا م، یزن گ س ک کی

 دهو  موی کواهش را انیومترب یرفتوار−یعواف  مشوالالت از یاریبسو و( 2021 ن ا،یم م) کن  می
 کامول ،ییگرا تیمعن  ب ون یآم زش ستمیس کی که است معتق ( 2017) ایآر(. 2007 وودوارد،)
 .کن  می تر فیضع را انسان خ د، یخ د به دانش و ستین

 احسوا  تنواض  غورب در یمعنو  تیوترب وای  م رسوه آمو زش انیم شیپ دهه چن  تا  یشا
 آم زش با یمعن  رش  که زده ج انه ی یج  عالضه زین یغرب م ار  یاریبس در اکن ن یو  ش   می

 از یاریبس نظر از(. 2020 است زک،−نیم  ) ش د برداشته انیم ازها  تناض  و ش د قیت  ای  م رسه
 یباورهوا چوه اوسوت  سوا م یزنو گ مهوم جن وه و فرد هر یذات بخش تیمعن  یغرب شمن انیان 

 زیون نیود بور یمعنو  تیوترب یابتنا ا  ته(. 2000 زن رگ،یگ) باش  ن اشته چه و باش  داشته یمذه 
 یاریبس و( 2021 س،یاس د    2021ب   ،  2014 شر،یف  1981 پا مر،: مانن ) دارد یادیز ضائالن

کیو  کشو ر، هور یمذه  یسنت و لیاص یها فرهنگ تیتق  ضرورت بر راستا نیهم در  کننو  موی تأ
 (.2021 همالاران، و ال   ایو)

 و فورد تیومعن  یارتقوا یبورا یا هو نیود نیا یتیترب ارکان از یالی ییگرا تیمعن  اسالم در
 کشو ر در یمعن  تیترب مق  ه به پرداختن تیظرف  ذا  (1393 ،یا  ن ) ش د می محس ب جامعه

 توالش کشو ر در یادیوز پژوهشورران ریواخ سوا  15−10 در ویژه بوه ز،یون عمل در. دارد وج د ما
 مشتقات و 2«تیمعن » واژه گرچه. بپردازن  مق  ه نیا مطا عه به یاسالم و یب م الردیرو با ان  کرده

  1389 مصو ا،،) اسوت نرفتوه کوار بوه یاسوالم تیوترب اتیوادب در وی اسوالم لیاص منابع در آن
 رواج زین ما یپژوهش اتیادب در ریاخ یها دهه در «یمعن  تیترب» اما ،(1398 ،یضمصر زاده صادق

 .  است  ایپ یادیز
 م ضو   کیو خو د، یخو د بوه ،«تیومعن » م هو م تیشو اف عو م لید  به «یمعن  تیترب»

                                                           

1. Spritual Education 
2. Sprituality 
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  یوافزا موی ی گیوچیپ نیوا بور ز،یون نیود بوا آن رابطوه اسوت  مناضشوه مو رد و دش ار  ه،یچیپ ذاتا  
 ینید الردیرو دو در را تیمعن  م ه م شمن انیان  یبرخ کهای  گ نه به  (2015 همالاران، و آدامز)

 (. 1391 همالاران، و یباغر ) دانن  می ی  ظ کاشترا ن،ید از فارغ و
 یمسوتحالم و مشخص کامال   یم ان بر یم تن رانیا یاسالم یجمه ر یفرهنر بافت که آنجا از
 یجو ای  مسول ه ما، یتیترب نظام یبرا یغرب یتیترب یا ر ها یناکارآم  و تناسب ع م خطر است،
 نظور بوه یضورور یامور یاسوالم الوردیرو بوا متناسوب یمعنو  تیترب ینظر یا ر پرداز و است

 یفراحو نوه،یزم نیوا در اسوالم  گاهیود نم دن تر روشن و ابهامات رفع بر عالوه کار نیا. رس  می
 در افوراد یمعنو  انحرافوات از ت،یونها در و کنو  موی یزیر یپ را یبع  مناسب یاتیعم  یا ر ها
 در یحتو گورا تیومعن  انیوجر نظوران صاحب نراه از که ویژه به کن   می یریج  گ یاسالم جامعه
 بروز و جامعه درها  انیجر نیا بروز و ظه ر به منجر که دارد یمت اوت و متع د یها تیروا ما کش ر

 (. 1398 ،یا ه  ع م) ش د می یبع  مشالالت
 مو رد یاسوالم الوردیرو با را یمعن  تیترب ان  کرده تالش کش ر در یادیز پژوهشرران کن ن تا

 ان   رفته اتیروا و ضرآن همچ ن ینید لیاص منابع سراغ به ما  یمستق یبرخ. دهن  ضرار نییت  و مطا عه
  1396 ،یرضو   1394 ،احقور و انیوب یانتظوام: ماننو ) اتیوروا و میکور ضورآن نم نوه عنو ان به

 ،(1400 زاده، لیج  و خالریش زاده فهماسب  1400 همالاران، و زاده ییثناگ   1397 ن،یعالءا  
  1397 همالواران، و ی ا  هیو  1393 ،یگرج انیضاسم  1393 ات،یب: مانن ) یع  امام  گاهید

 هیسحاد  فهیصح  ،(1400 همالواران، و اریوورمز  1400 ت،یرضا  1399 ،یس حش ر و برهمن
 ،یتنالابن پ ر نیحس: مانن )ی رض  یها آم زه و( 1400 همالاران، و زاده یم س   1398 ،یهاشم)

یی ف اف وا عالموه همچو ن مسو مان شومن انیان   گاهیود از زیون گواه. انو  داده ضرار م نا را( 1399
 ا  وه یو آ و ینویخم اموام ،(1400 همالواران، و یاضو ام  1394 ،یم الو  1387 ،یاشوعر :مانن )

 نصور نیحسو  یسو ،(1396 همالواران،و  ی ویوک  1394 ،یخواک و انوهیاب ین ر: مانن )ی آباد شاه
 اموام ،(1400 ،ینیحسو و انیکشواورز) م النوا ،(1398 هم ، تا  یب همالاران، و یریشمش: مانن )

 یمعنو  تیترب زین پژوهشرران یبرخ. است ش ه است اده... و( 1389 ،ی س ی: مانن )یغزا  محم 
ی و انیوک: ماننو ) ان  داده ضرار مطا عه م رد رانیا یاسالم یجمه ر نظام یباالدست اسناد اسا  بر را

 م هو م ییشناسوا یپو در خ رگان، با مصاح ه قیفر از زین یبرخ(. 1396 ،یث ات  1394 ،همالاران
 ینصورا  ه  1396 همالاران، و یاتیب: مانن ) ان  برآم ه آن تحقق یچر نر یبررس و یمعن  تیترب

 (.1397 همالاران، و
 بو ون ،مثال   ش د  می مشاه ه یج  یها یکاست ش ه انجام یها پژوهش انیم در زین یگاه ا  ته

http://ensani.ir/fa/article/author/6578
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 نیویت  بو ون ایو و ،یمعن  تیترب و تیمعن  یشناس م ه م: همچ ن کار یمنطق مراحل نم دن یف
 ایو. شو د موی شونهادیپ تیومعن  پرورش یبرا ییها «روش» صرفا   بحث، ینظر چارچ ب ای یم ان

 اسوتخراج یاسوالم منوابع از آن« یچرو نر» و یغرب شمن انیان  آثار از یمعن  تیترب «یستیچ»
 از یاسوالم و یغربو فیتعوار ا تقوا  زیون یگواه. ش د می اختال  دچار کار انسجام  ذا و ش د می

 یهوا روش و راهالارهوا بخوش در ا تقا  یحت و م رد  نیا در مشخص یریگ م ضع ع م و میم اه
 از یمعنو  تیوترب یها مؤ  وه و چوارچ بهوا  پژوهش یبرخو در. ش د می یسردرگم باعث یتیترب

 مو ارد گ نوه نیا در و است  ش ه نیرزیجا ینید منابع با محت ا سپس و ش ه گرفته یغرب یها هینظر
 تیوترب بوا یمعنو  تیوترب بو دن یالوی یگواه. است نش ه هیت ج کار نیا منطق و امالان کم، دست
 جیورا یمحت ا همان م ضع، اتخاذ و حیتصر و حیت ض ب ون و ش ه انراشته یهیب  ینید ای یاخالض

 از را خ اننو ه و شو ه انیوب( یمعنو  تیوترب)  یوج  «عن ان» کی با صرفا   ،یاخالض ای ینید تیترب
 کیو بوا یض  و یها پژوهش یها افتهی تالرار و ین آور کم  د. سازد می  یناام ن  یها افتهی به یابیدست

 کش ر در یمعن  تیترب ح زه یها پژوهش یبرخ یها یکاست ررید از زین مت اوت یح ود تا نشیچ
 یاسوالم الوردیرو با یمعن  تیترب ینظر یا ر پرداز نهیزم در ما گ ت ت ان می مجم  ، در. است
 یا رو  بوه پورداختن موا، کش ر در یمعن  تیترب تیحساس به ت جه با و میهست راه یابت ا در هن ز
 نمو دن مشوخص یپو در قیوتحق نیوا. است یمهممسل ه  یاسالم الردیرو با یمعن  تیترب ینظر

 .  است یپژوه سنتز قیفر از( یاسالم الردیرو با)ی معن  تیترب ینظر یا ر 
 است؟ چر نه یاسالم الردیرو با «یمعن  تیترب» ینظر یا ر  که است نیا قیتحق ا ؤس

 یپژوه سنتز. است گرفته انجام یسنتزپژوه روش با که است ی یک مطا عه کی حاضر پژوهش
  شو هیت   یهوا دانش من  نظام تراکم ای عیتجم تیضاب  ع م که است اصل نیا کردن یاتیعم  یپ در

 از شو ه اسوتخراج یها افتوهی کوه اسوت آن یپو در و( 2002 ک پر، و ه گز چا مز،) دارد را نیشیپ
 حول با عالوه، به. کن  بیترک هستن ،ک مشتر پژوهش سؤا  به پاسخ در که را ررید ی یک مطا عات
  یونما مشوخص نو هیآ قواتیتحقی بورا رای اصو  م ض عات ق،یتحق اتیادب در م ج د تعارضات

 شوو ن  مووی مشووخص پووژوهش اهوو ا  و االتؤسوو ابتوو ا یسوونتزپژوه یبوورا(. 2009 کوو پر،)
 جم وه از) شو د می نییتع پژوهش یایجغراف سپس ،(ش د می مشخص سنتز ن یفرا ب،یترت نیب  و)

 اسوناد انیوم از نم نوه انتخواب و جستج  یارهایمع ها، راهیپا در اسناد یجستج  یها مالک نییتع
 و سنتز ت،ینها در و رن یگ می ضرار قیعم( نق  و)ی واکاو م رد منتخب اسناد سپس  (ش ه یگردآور

 (.  2012 ،یاسالا ش  ن و ینیسا) ش د می انجام هم، از ج ا عناصر عیتجم
 ابتو ا ،یاسوالم الوردیرو بوا یمعنو  تیوترب ینظور یا رو  یها مؤ  وه وهوا  یژگیو افتنی یبرا
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 ناموه انیوپا ،یدکتور رسا ه ضا ب در کش ر داخل در ،یمعن  تیترب با مرت ط منتشرش ه یها پژوهش
 ضورار هیواو  مطا عه م رد و یآور جمع سن ، 95 بر مشتمل معت ر، یع م مقاالت و ارش  یکارشناس

 :گرفتن  ضرار قیدض یغربا رر م رد ر،یز یها مالک اسا  بر مذک ر اسناد سپس. گرفتن 
 منوابع از متمرکوز و منسوجم صو رت به پژوهش یها داده که معنا نیب  باش   لیاص پژوهش. 1
 مسو مان شومن یان  کیو یها  گاهیود ای ات،یروا ا  الغه، نهج م،یکر ضرآن مانن  یمشخص یاسالم
 و یا تقواف یکارها از و) ش ه استخراج رانیا یاسالم یجمه ر یتح   اسناد از ای و معت ر و خاص
 .  باش ( دور به یتالرار
 تیترب و میتع  یباالدست اسناد در که کش ر یفرهنر و یفالر یم ان با( یمعن ) تیترب یم ان. 2

 سوخت ،یمعنو  تیوترب ینظور یم وان که چرا. باش  ن اشته منافات است، افتهی انعالا  زین. ا.ا.ج
 کوه هسوتن  بیوترک و جموع ضابول یتیترب یا ر ها زین و ده  یم لیتشال را یتیترب ینظر ا ر  هسته

 .  باشن  همس  و هماهنگ یم ان یدارا

 باشو   پرداختوه یمعن  تیترب یچر نر و ییچرا ،یستیچ به جامع و ی یت ص نس تا   ف ر به. 3
 .باش   هیسنج یمعن  تیترب در را خاص روش کی اییکار مثال   یمح ود بخش صرفا   نالهیا نه

 امور نیا. باش  ش ه ارائه( یاسالم الردیرو با)ی معن  تیترب از یحیصر و مشخص فیتعر. 4
 .باش  ح زه نیا بر شانیا تر کامل تس ط و محقق پخته و روشن تیذهن دهن ه نشان ت ان  می

 ه فمنو ، صو رت بوه موذک ر، یهوا مالک به ت جه با ت،ینها در ق،یدض یبررس بار چن  از پس
 (.1ج و ) ش ن  انتخاب قیتحق نم نه عن ان به اسناد از م رد شش

 
 یاسالم کردیرو با یمعنو تیترب حوزه در منتخب یها پژوهش. 1جدول

 عنوان پژوهش نام پژوهشگر و سال انتشار ردیف
 های قرآنی آموزهتبیین ماهیت تربیت معنوی و راهبردهای تحقق آن در  (1394انتظامی بیان و احقر ) 1
 البالغه نهج های نامه بر مبنای علی امام از دیدگاه معنوی تربیت (1391ستوده ) حیدری 2
 های تربیت معنوی با تأکید بر آراء عالمه طباطبایی بررسی مفهوم اصول و روش (1387اشعری ) 3

دوره دوم کودکی؛ مبتنی بر معرفت تبیین الگوی رویکرد معنوی به تربیت دینی در  (1400اقدامی و همکاران ) 4
 شناسی از منظر عالمه طباطبایی

تربیت  و تعلیم فلسفه بر تأکید با آن نقد و غرب در کودکان برای معنوی تربیت تبیین (1394کیانی ) 5
 ایران اسالمی جمهوری

و ارائه الگویی بررسی مقاالت شمس جهت آشنایی با مکتب تربیتی شمس تبریزی  (1400کشاورزیان و حسینی ) 6
 برای تربیت معنوی

 
 لیذ سپس و یک گذار ،ها داده گرفتن ، ضرار ییمحت ا لیتح  م رد منتخب اسناد بع ، مرح ه در
 لیوذ یگواه ن،یهمچنو. شو ن  یبنو  دسته( یمعن  تیترب ینظر یا ر مؤ  ه  هشت) ف قه هشت
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 مطور، زیون ش ه یبررس یها پژوهش درم رد تامل ضابل نالات و ابهامات ،ها مؤ  ه از یبرخ حیت ض
 .ش د واضع  یم  یبع  یها پژوهش یده جهت  حاظ به ت ان  می که است ش ه

 
 منتخب یها پژوهش یاجمال یمعرف

 هوا پژوهش از کیو هور در مطور، نالات تیاهم و حاضر پژوهش یف س  و ی یک تیماه جهت به
 یها افتوهی نیتور مهوم ابتو ا کوه رسو  می نظر به  یم  ،(یپژوهش ح زه نیا ینس  ب دن ن  ویژه به و)

 :ش د مطر، اختصار به منتخب یها پژوهش
 

 (1394 ،احقر و انیب یانتظام) اول مورد

. سوتین یکواف آن یبورا یبشور عقول و است سریم ی یت ح نید بستر در صرفا   تیمعن  به  نیرس
 ریپوذ امالوان نیود هوای ییراهنما قیوفر از و اب ی یم معنا خا ق وج د با ارت ا  در ،ینید تیمعن 
 حاصل و یا یخ ،یذهن یامر یاسالم تیمعن (. 94ص ،1391 همالاران، و یباغر  از نقل) است

 بوه نس ت انسان که است یاحساس ب اله ست،ین یماد اتیواضع به نس ت یانسان سرشار احساسات
 در. گذارنو  موی ریثأتو عوا م بور و دارن  وج د ماده، عا م از باالتر یافق در که کن  می  ایپ یقیحقا

( گنواه از اجتنواب ماننو )ی خاصو ضو ابط و چوارچ ب در تنهوا یمعنو  تجربوه یاسالم تیمعن 
 .  است سریم

 مرز به یو  نیرس تا یمترب یفطر تیمعن  دادن رش  و پروران ن از است ع ارت یمعن  تیترب
 یضو  جاذبه و ش ر و حا  جادیا و یماد تع قات از ییرها و ایدن ظاهر یماورا و بافن  نید و مانیا
 و تحوت گورفتن ضورار و رانوهی یخ ا یس  به حرکت یبرا حیصح و یمنطق حا  نیع در و  یش  و

. اسوت  گاریوآفر بوا انسوان ۀرابطو ۀکننو  اصال، و خ امح ر یتیترب یمعن  تیترب. او ین ران تیال
 تیوترب. اسوت تیوع  د یۀروح و یعرفان و یاعتقاد یها انیبن تیتق  ،یالردیرو نیچن بارز یژگیو

 .است یا ه تیمش و اذن ت،یحما  ،أییت عالوه به یمترب تالش مست زم یمعن 
 کوه اسوت نیا یبرا یمعن  تیترب .است یمعن  تیترب هیاو  و یاساس اه ا  از ن   ، هکیتز
 یزنو گ ،یمعن  تیترب پرت  در. ده  شالل آخرت و ایدن یزن گ جهان، خ ا، با را خ د روابط انسان
 بزرگتور سو ر یبورا ت شوه سوبک جهوت در انسان یپن ارها و رفتارها و اب ی می یا ه یب  و رنگ

 .گردد یم نهینهاد (آخرت)
 عوا م م الو ت و امر از رو،، قتیحق و است( یجسمان و یروحان)ی بع  دو یم ج د ،یمترب

 .است ذومراتب تیه  یدارا زین و خ ا به وابسته بقائا   و ح وثا   انسان. است

http://ensani.ir/fa/article/author/6578
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 مسوتمر ۀمحاس  و مراض ت ،یا سهیمقا ۀشیان  و ت الر: ردیگ می ص رت روش ده با یمعن  تیترب
 بوه ت جوه ان واق، جهواد، ت،یومعن  اهول بای همراه دعا، ضرآن، با انس وی ا ه اتیآ تالوت ن س،
 .شیآزما و ابتال آن، دری گرفتار و نجات ع امل و امتیض ادی تالرار ،ها ع رت
 
 (1391 ستوده، یدریح) دوم مورد

 و هیپا تیمعن  اسالم در. است انسان یمعن  و یروح یتعا  ن،ید یینها مقص  و دغ غه نیتر مهم
 نیوا در فورد و شو د می خالصه خ ا با یروحان ارت ا  و انسان یبن گ در و است ع ادات اسا 
 معنوا بوه و گذشته ماده عا م از که اب ی می دست فرد به منحصر و یشخص تجربه ین ع به مرح ه

 نو   و تیومعن  ثغو ر و حو ود یاسالم تیمعن  در. ش د یمعنادارم شیزن گ آن ت ع به و رس  می
 .است مراتب یدارا تیمعن . کن  می نیمع اسالم را انسان چهارگانه ارت افات

 بوا و یا هو یتق ا مالزمت با و ن س اضتیر با فرد که ه فمن ، است یتیترب یمعن  تیترب

 ج وب و تیوع  د قیفر از او انعام شالر و او بر ت کل با و یزن گ مراحل همه در خ ا ذکر و ادی

 در مح وت و احسوان و ع ا ت تیرعا و خ ا بن گان به خ مت قیفر از او یخشن د و تیرضا

 نم ده هیتص  لیرذا وج د از را د  امت،یض و مرگ یادآوری با و مردم، با رفتار در و خ د عم الرد

 یژگویو شوش.  یوآ موی نائول اسوت رب بوا مالضات که یمعن  تیترب تیغا به لیفضا کسب با و
 تیوترب. فنوا شوه د،و توالش، ،ییگرا بافن ،یشریپرواپ ،یخ امح ر :از ن ا ع ارت یمعن  تیترب

 .ش د می شرو  خان اده از یمعن 
 یم وان  (خو ا بوا رابطوه و ینیخو اب ،یهسوت یم نوا خ ا)ی معن  تیترب یشناخت یهست یم ان

 ت جوه ضابل( ع م یس دمن  و ب دن ن ر)ی شناس معرفت یم ان  (عزت فطرت، عقل،)ی شناس انسان
 .هستن 

 خو د و بوافن سومت بوه و کنو  موی شورو ( ظاهر)ی ماد خ د از یمعن  تیترب یف در انسان
 ن،یهمچنو. اسوت تر مهم یروح بع  تیترب رو،، و جسم تیاهم وج د با. کن  می حرکت یقیحق

 را محس سوات و ن اشو  خ د ح ا  عیمط اگر و دارد یم ال ت عا م یس  به شیگرا فطرتا   انسان

 .اب ی دست قتیحق به ت انست خ اه   ،ینما کنتر 
 دانشو ران، و عارفوان ،یا ه یایاوص و ایان  ،یا ه کتاب ،یتعا  ا  ه: از ن ا ع ارت معرفت منابع

 یمعنو  تیوترب یمرکوز هسوته شوه د و تجربوه  شه د، عقل،: از ن ا ع ارت شناخت ابزار. خیتار
 .است

ی ا واسوطه اهو ا  واسوت  یا هو رضو ان و یا هو ی قا ،یا ه ضرب یمعن  تیترب ییغا ه  
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 یمعنو  تیوتربی. شوالرگزار ن،یقوی موان،یا ع وادت، و یبنو گ تق ا، ،ییگرا آخرت ن  از: ا ع ارت
 .دارد یپ در را یرسترار و فال، و د  یص ا فاض ه، م الات به یابیدست

 ت،یووال اعتو ا ، ،یویگرا ت اضوع زهو ، کرامت، ت الر،  ،یت ح) اصل 10 یدارا یمعن  تیترب
 یهوا روش و یسواز ررید یها روش شامل یمعن  تیترب یها روش. است( یآزاد مح ت، احسان،
ی عواف  ،(نشیوب یاعطوا)ی شوناخت یهوا روش شواملی ررسوازیدهوای  روش. اسوت یخ دساز

 یهوا روش. اسوت( منالور از ینهو و معورو  بوه امور ،یعم و تیترب ،ییا ر ) یرفتار و( م عظه)
 ضورآن، محاس ه، و مراض ه دعا، ذکر، محرمات، ترک و واج ات انجام) روش 13 شامل زین یخ دساز

 و شیآزموا ،ییراسوتر  گذشوت، و ع   و خشم فروخ ردن رضا، ت به، ت کل، رجاء، و خ   ص ر،
 .باش  ( میابتال

 
  .(1391اشعری و همکاران، ؛ 1398؛ 1387 ،یاشعر) سوم مورد

 میتعوا  در. اسوت یا هو انیاد تمام مشترک مح ر و نید بافن و ش ه نهاده انسان وج د در تیمعن 
 یمعنو  تیوترب  ذا نم د  حرکت دست رات آن رو، و عمق سمت به ظ اهر از  یبا ،یاخالض و ینید
 کوان ن در را یهسوت یظواهر ض مورو کوه یکس. بخش  می ی یج  تیه  اخالق و نید ح زه دو به

 بوه ن،یود دست رات به ب دن م تزم ص رت در یحت ب رزد، غ  ت بیغ عا م از و داده ضرار خ د ت جه
 اموا هسوتن   تیومعن  یناگسسوتن من وع دو یان س و یآفاض تیمعن . رس  ینم آن مقص د و ه  
 .  است تأکی  م رد یان س تیمعن 

 یپو در کوه است انسان یرب ب فطرت با متناسب ن س تجرد ن یفرا به یده جهت یمعن  تیترب
 لیت صو یراسوتا در یمعنو  تیترب .است آن با متناسب عمل انجام و معرفت لیت ص ل،یم تیتق 

 تیفع  با ن س تجرد. اب ی می معنا ین سان م الات به دادن شالل و یرب ب معرفت و لیم به  نیبخش
 .دارد یفراوان تیاهم م اله و م اومت عمل، و ش د می آغاز ا یخ ض ه

 وجوه و ییخ ا وجه ،یهست عا م ب دن هیال چن  جم ه از)ی معن  تیترب یشناخت یهست یم ان
 و مط ق وج د خ ا)یخ اشناخت یم ان  (یهست م ج دات همه یشع رمن  م ج دات، همه یخ ق

 مراتوب)ی شناخت انسان یم ان  (نشیآفر جهان رب رانهی مط ق، کما  و مح  ریخ رانه،ی م ج د
 و او، وجو د بوه نسو ت انسوان کما  خرأت انسان، یض ا یبافن و یظاهر ابعاد انسان، ن س یوج د
 معرفوت  بو دنای  هیال و واح  ع م، تجرد: شامل یشناخت معرفت یم ان و  (او یمرب انسان، عمل
 معرفوت ت سوعه یها راه و ،(یشه د و یحص  ) معرفت ان ا  ،(ض ب و عقل حس،) شناخت منابع

 .است( یاراد عمل و یاسیض است ال )
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 معرفوت سطح ارتقاء رب، حیصح شناخت م انع حذ )ی شناخت اه ا  یدارا یمعن  تیترب
ی عم و و( خو ا به مح ت و لیم رش  و قیتعم خ ا، ریغ به شیگرا زدودن)ی شیگرا ،(رب به نس ت

 .است( م نا آن بر عمل انجام ریمس لیتسه ،یرب ب فطرت یم نا بر عمل بازدارن ه ع امل با مقاب ه)
 میتقسو یک و دسوته سوه بوه یوجو د سواحت سوه بوا متناظر یمعن  تیترب یها روش و اص  

 :ش د می
 
 یشناخت حوزه( الف

 (یحیتس  ذکر روش) م ج دات ریسا به خ ا هیتش  ع م اصل: یس   روش و اصل
 (استعاره روش) رن هیفراگ تیظرف با متناسب معرفت سطح ارتقاء اصل :یجابیا روش و اصل

 
 یلیم حوزه( ب

 (یا یخ ص رت کی بر تمرکز روش) ا یخ شیپاال اصل :یسلب روش و اصل
 شیگورا در یفورد یهوا ت اوت به ت جه روش) یع  د حب شیافزا اصل :یجابیا روش و اصل

 (خ ا به
 

 عمل حوزه( ج
 (یشالن عادت روش ،یریگ کناره روش) عمل در تیحر اصل :یسلب روش و اصل
 (عمل تالرار روش) م اله جادیا اصل :یجابیا روش و اصل

 اسوت. در یتس ط به خ د و ت جه به معان ،یآزادگ سطح اول: دربوده،  ذومراتب یمعنو تیترب

 یریپوذ تیووال بور یم تنو( و سوطح سو م مخت وف انیاد به بسته) خ ا به باور بر یم تن دوم، سطح
 است. تیب اهل

 
 ( 1400 همکاران، و یاقدام) چهارم مورد

( یویگرا یضشور و سومیفرما  مقابول نقطوه)ی نو ارید قیوتعم یمعنا به اسالم نید بافت در تیمعن 
(. 1398 ه،یو یحم از نقول) شو ن  انجوام آنهوا هو   و معنوا بوه ت جوه با ینید اعما  یعنی است 

 خاص کماالت انسان آن، در که است یا ه فطرت از برخاسته یم ال ت و برتر اتیح ین ع تیمعن 
 بوروز یرفتوار و یشویگرا ،ینشویب یها سواحت در صوا ح عمول و خ ا به مانیا هیسا در را خ دش

 (.151ص ،1396 مرزبن ، از نقل) ده  می
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 رو، تیترب با کالن و جامع نراه کی در که است ینید تیترب به یالردیرو ،یمعن  ینید تیترب
 هسوته بوه یظواهر سوط ، از را فورد ت جوه ،ینوید قیعم و یبافن میم اه به دادن ت جه ن،یهمچن و

 مت جه یک دک دوره در یمعن  ینید تیترب.  ینما می معط   است، فطرت و تیعقالن که عت،یشر
 قیوتعم و یاعتقواد و ینوید تیوترب و یاخالض لیفضا رش  نهیزم ب ده، ک دکان یا یخ و یحس یض ا

 عمور انیوپا توا و اسوت ذومراتوب ،یمعنو  تیوترب. کنو  موی فراهم را یبع  یها دوره در ین ارید
 .دارد ادامه

 یا یوخ ،یحسو) انسوان ادراکوات: اسوت یشوناخت معرفوت یم نوا چهار یدارا یمعن  تیترب
 در فرضوان نقوش ،یآفواض معرفت بر یان س معرفت حیترج ،یاع  قتیحق اشارترر نمادها، ،(یوعق 

 .یآدم معرفت گستره
 کوردن آشونا ،یورز عقول نوهیزم عن ان بوه ا یوخ و حس تیترب: دارد ه   چهار یمعن  تیترب
 پورورش یبسترسواز ،(ن وس معرفوت) شیخو  ن وس بوه فورد ارجوا  ن،یود نینماد زبان با ک دک

 .(تق ا)ی دار شتنیخ 
 روابوط درک و ه فمنو  و لیاصو یزنو گ یبرا یابیمعنا و یمعناساز در را ک دک یمعن  تیترب

 .کن  می کمک بع  یسن یها دوره در یزن گ در اش چهارگانه
 ا یوخ ضو ه پورورش کو دک، یحسو یض ا تیترب به اهتمام و ت جه :شامل یمعنو تیترب اصول

 بوه کو دک ت جوه ختنیبورانر ،یهنر متن   و جذاب یها ضا ب در ینید میم اه ینمادپرداز ک دک،
 .هستن  فرضان یبرا یبسترساز و تق ا هیرمایخم ک دک، یخ دکنتر  ،یحض ر و یان س یها معرفت

 
 (1400 ؛1394 ،یانیک) پنجم مورد

 مسوت زم و اسوت ذومراتب خ است  با یوج د ارت ا  و« ا  ه یا  ضرب» م ه م به ناظر ت،یمعن 

 کوه اسوت خ ا ،یمعن  امر مرجع. است ینید اریمع نظام بر یم تن « هیف اتیح» یاریاخت تحقق

 یمح ر کارکرد ب ده، انسان یفطر ت،یمعن . است ییشناسا ضابل و یکردن کشف  داشته، تیواضع
 بوا ارت وا ) تر نییپا سط ، در و یکردن کشف خ ا با ارت ا  سطح در معنا. است نید یضرور و

 خاص یاعما  ،یدرون ین ارید بر عالوه یاسالم تیمعن . است یساختن (طیمح و ررانید خ د،
 و ضو ت و اسوت عمول و ]تق ا با همراه[ ض ب و عقل یهمراه مست زم ف     می( یبرون ین ارید)

 . دارد ازین را یروح و یجسم ابعاد همه سالمت
 بع  در خ ا  وج د درباره قتیحق یجستج  به ناظر ،یشناخت یهست  حاظ به یمعن  تیترب
 ناظر یشناختانسان بع  با متناظر و خ ا  درباره حیصح شناخت گسترش به ناظر یشناخت معرفت
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گاهانوه تحقق یپ در یشناخت ارزش بع  در و خ ا  به او شیگرا تیتق  و ک دک رو، پرورش به  آ

 یبورا یمعنو  تیوترب رور،ید ریتع  در. است یزن گ شل ن و ابعاد همه در  هیف اتیح یاریاخت و
 شناخت گسترش و  خ ا وج د درباره قتیحق کشف یس  به را ک دک ،یشناخت وجه در ک دکان

 گسترش و خ ا با یعاف  ارت ا  یبرضرار سمت به را ک دک ،یشیگرا وجه در و او  درباره حیصح

 جهت ها ساحت همه در عمل و اراده یس  به را ک دک زین یعم  وجه در و او  به نس ت مح ت

 .ده  می س ق متناسب سط ، در  هیف اتیح تحقق
 ما وک، رانوهی و جهان منشأ و م  أ خ ا جم ه از)ی شناخت یهست یم ان یدارا یمعن  تیترب

ی شوناخت معرفوت یم وان  (م جو دات هموه تیوغا و عوا م م جو دات هموه یقیحق رب و م بر
 و یقیحق اضسام /ررانید و خ د تیم ضع درک و یهست شناخت به نس ت انسان ییت انا: جم ه از)

 نیعو در ع وم /تیوواضع گ نواگ ن مراتب با مطابقت ع م، اعت ار اریمع /آن مراتب و ع م  یاعت ار
 یو روحان و ا حو و  ی جسومان ن وس رو،، و جسم)ی شناخت انسان یم ان  (ییایپ  یدارا ث ات،

 یم وان  (اریواخت و یآزاد(/ یشویگرا و معرفوت) انسوان یا هو فطرت / انسان قتیحق رو،،/ ا  قا
 مط  ب وضع  هیف اتیح/ ا  ه یا  ضرب تیغا با ها ارزش مراتب س س ه: جم ه از)ی شناخت ارزش

 شول ن و یاجتمواع و یفورد ابعواد هموه شوامل یک و و الپارچوهی یم ه م  هیف اتیح/ بشر یزن گ
 (.ریخ ادیبن زین و نیادیبن ریخ خ ا/  هیف اتیح کامل تحقق راه تنها یت ر و یت  / گ ناگ ن

 قتیحق کشف: شامل یجزئ اه ا  و است  شل ن و ابعاد همه در ا  ه یا  ضرب :یک  ه  

 بوه رو، پورورش او  یسو  به شیگرا تیتق  خ ا  درباره حیصح شناخت گسترش خ ا  وج د

گاهانه تحقق  خ ا  یس   .است یزن گ شل ن و ابعاد همه در  هیف اتیح یاریاخت و آ
 :  شامل یمعن  تیترب اص  
 بوه یمتربو تیهو ا خو ا، وجو د کشف :خدا درباره وجود قتیحق کشف هدف به ناظر اصول

 .مخت ف منابع یریکارگ به ع م، مخت ف سط ، و مراتب شناخت یس 
 خو ا، دربواره حیصوح اعتقوادات پورورش :خددا درباره شناخت گسترش هدف به ناظر اصول

 شوناخت گسوترش ،یانتقواد ت الر پرورش سنن، ریسا یمعن  اعتقادات درباره ان از چشم ت سعه

 یخطاهوا زدودن خ ا، درباره حیصح شناخت م انع رفع شناخت، ض رت با متناسب خ ا درباره
 .خ ا درباره یشناخت

 کنارگذاشوتن خو ا، بوا یعواف  ارت وا  نوهیزم جوادیا :خدا به شیگرا تیتقو  هدف به ناظر اصول

 .ا یخ شیپاال کاذب، یها مح ت
 یاخالض یآزادگ خ د، از یآزادگ ک،ین م اله جادیا ک،ین اراده پرورش :روح پرورش به ناظر اصول



      83 یمطالعه سنتزپژوه کی ؛یاسالم کردیبا رو «یمعنو تیترب» ینظر یالگو

 

 ،یاعتقواد شول ن تیه ا :یزندگ شئون و ابعاد همه در بهیط اتیح تحقق هدف به ناظر اصول
 و یفنواور و یع مو ،یا حرفوه و یاضتصاد ،یاسیس و یاجتماع ،یب ن و یستیز ،یاخالض و یع اد
 و جیتو ر ،ها ی یوپ  از شول ن نیا ساختن دور  ه،یف اتیح تحقق ریمس در ی اشناختیز و یهنر
 .کین اس ه و مع م داشتن اعت ا ، ،یمرت ت یتعا 

 سوطح .اسوت سوطح سوه یدارا و ینوید تیوترب از بزرگتور و گورا کول  یمعنو  تیترب الردیرو
 یهوا ارزش و میم واه بور یم تو)ی نیفراد سطح و( یاسالم)ی نید یمعن  تیترب سطح ،ینیشادیپ

 (. انیاد نیب مشترک یمعن 
 

 ( 1400 ،ینیحس و انیکشاورز) ششم مورد

 قوتیحق−قوتیفر−عتیشر ریس و است...( و ا  ه یف فناء ،یا ه ضرب) تیروحان و تیمعن  ن،ید بافن
( قوتیحق) نیود  وب و مغوز بوه قوتیفر ریمس از و آغاز( احالام و ص رت) نید یرونیب پ سته و ظاهر از

 .  کن  می حرکت
 یها ی اریوناپا وهوا  حجاب زدن کنوار ،یزنو گ یمعنا همچ ن یم ارد به ت جه یمعن  تیترب

 ،یشوادمان قوت،یحق ف وب رو،، از شو ن زاده ،یجاودانر به افالن ن نظر و روزمره یزن گ و یماد
 یدور ایو ضهور بوه دعو ت ،یمعنو  تیوترب. است یانسان یها ارزش و اتیح ذات و ییخ دشال فا

 یجیتو ر یرونو  و مو اوم یسو  ک ب اله ست،ین نشیآفر با زیآم مسا مت ارت ا  و جهان از  نیگز
. ردیوگ موی صو رت جهان بافن و قتیحق کشف یبرا  گانید برابر از حجاب زدودن یبرا که است

 و اخت وا کول، بوا جوزء  نو یپ ،یربوان عقول و یشه د ت الر)ی شناخت بع  سه یدارا یمعن  تیترب
 و شو قت و یشوادمان)ی عواف  ،(یریادگیو یبرا یتشنر و ب دن یخا  ع م، حجاب زدن کنار ،یپنهان

 .است یجیت ر یرون  و م اوم یس  ک یمعن  تیترب. است( رو، و ن س تیترب)ی عم  و( مح ت
 .اخالص اراده، و یآزاد: ن ا ع ارت یمعن  تیترب یشناخت انسان و یشناخت یهست یم ان

 بوه  نیوورز عشوق و جهان با و شتنیخ  با ص ح است  ص ح و عشق ،یمعن  تیترب از ه  
 برابور از حجواب زدودن بوه منجور اسوت، یخ دخو اه ترک یمعن  تیترب ه  .  گانیآفر و خ ا

 آمواده  اریود کیو و یخو اگ نر یبورا را فورد و ش د می جهان بافن و قتیحق کشف یبرا  گانید
(. رو، سواحت در سوتنیز) تیروحان و تیمعن  اصل: از ن ا ع ارت یمعن  تیترب اص  . کن  می

 سوال ت، ،یابیو تیظرف)ی عمو م و یک و یتویترب یهوا روش شوامل: یمعنو  تیوترب یهوا روش

 م اجهه شهامت، و یگر پرسش) خاص و یکاربرد یتیترب یها روش و( ع ادت اتصا ، ،یابیخ د

 .هستن ( گ تر  سال ت، ،یمترب با یهمراه مسل ه، با
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 (یاسالم کردیرو با یمعنو تیترب ینظر یالگو) ها افتهی

 ف قوه هشوت در راهوا  داده تو ان موی ،هوا داده یک گوذار و منتخب یها پژوهش یها افتهی لیتح  با
 هسوتن  یاسالم الردیرو با یمعن  تیترب ینظر یا ر  یها مؤ  ه ررید ریتع  در که نم د یبن  دسته

 (.1ریتص )

 

 
 
 

 

 
 

 یاسالم کردیرو با یمعنو  تیترب ینظر  یالگو  یها . مؤلفه1ریتصو

 یاسالم تیمعنو مفهوم

 برناموه ازمنو ین آن پرورش و افتنی تیفع  اما است  یفطر یامر یاسالم تیمعن ها  افتهی اسا  بر
 .ش د انجام یمرب کی نظر ریز  یبا حتما   که است یج  یتیترب

 و مشوخص کوامال   یهو ف ،یاسوالم تیومعن   ذا و است( ا  ه) خ ا ،یمعن  امر تیمرجع −
 .دارد ی یت ح

 ظ اهر از ت جه رفتن فراتر مست زم ،(خ ا به ضرب) خاص تیغا و تین ین ع با یمعن  یزن گ −
 در کوه ش د یم تیریم  و میتنظ یا گ نه به ایدن با تعامل و نررش نح ه  ذا است، بافن به( اتیماد)

 اتیماد ترک و سرک ب و ین  با یاسالم تیمعن  رر،ید ع ارت به رد یبر ضرار یروح یاعتال جهت
 آن با درست تعامل نح ه ماده، و جسم دانستن ارزشمن  و شناختن تیرسم به با ب اله. ستین همراه

 .ش د یم نیتمر و ش ه داده آم زش هم
 آن( قوتیحق) بافن به( ینید اعما ) نید یظاهر سط ، از حرکت مست زم یاسالم تیمعن  −
 و ن وس دهنو ه شوالل و مط و ب اثر و تین با همراه ضاع تا   چ ن صا ح اعما  حا ، نیع در است 

 . الزمن  تیمعن  و رو، و ن س پرورش یبرا هم اره هستن ،( فاض ه ینسان م الات) جان
گاه ین ع یاسالم تیمعن  −  و طیمح خ ق، خ د، با ارت ا  ین ع و جذبه، ین ع ت جه، و یآ
 .ردیگ یم دربر را یوج د یها ساحت" تمام"  ذا و خ است با ارت ا  تیمح ر با خ ا،
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ک م رد شتریب آن یان س جن ه اما است  یان س−یآفاض یامر −  .است  یتأ
 سوریم( گنواه از اجتنواب ماننو )ی خاص ض ابط با و دارد یمشخص و خاص کامال   چارچ ب −
 .است

 اسوت اده یزنو گ شول ن و ابعاد تمام رش  یبرا یوج د امالانات و منابع تمام از گراست  کل −
 . کن  یم

 .دارد یاجتماع−یفرد ابعاد و وجهه −
 .است یانسان و ینیشادیپ آن مراتب یبرخ و است ذومراتب −
 تیومعن  فاض  یسطح و یضشر ن ارانید اما ده   یم پ شش را تیمعن  کامل، ین ارید فقط −

 .هستن 
 و لیت صو با یاسالم تیمعن  یپرداز م ه م ضسمتها  پژوهش یبرخ در یگاه: ملأت ضابل نالته

 . دارد یشتریب قیتعم و قیت ض به ازین و نش ه مطر، یکاف عمق
 

 یمعنو تیترب فیتعر

 فیوتعر یمخت   یها  هیش به یمعن  تیترب ،یاسالم الردیرو با یمعن  تیترب یها یا ر پرداز در
 ف،یوتعر هور در کوه یعناصور. باشو  موی مولأت سوتهیشا ک،یو هر در نظر م  نالات که است ش ه

 :است آم ه 2 ج و  در ش ه، برجسته و ش ه داده صیتشخ یضرور
 

 آنها عناصر و یمعنو تیترب فیتعار: 2جدول

 عناصر برجسته تعریف تعریف تربیت معنوی ردیف

1 

تربیت معنوی عبارت است از پروراندن و رشد دادن معنویت فطری 
متربی تا رسیدن وی به مرز ایمان و دیدن باطن و ماورای ظاهر دنیا  و 
رهایی از تعلقات مادی و ایجاد حال و شور و جاذبه  قوی و شدید و در 

حرکت به سوی خدای یگانه و قرار  عین حال منطقی و صحیح برای
 (.1394، و احقر گرفتن تحت والیت نورانی او )انتظامی بیان

معنویت فطری/  های متربی: ویژگی
 های ایمانی، عاطفی و منطقی ساحت

رسیدن به مرز ایمان و دیدن  انداز:چشم
ی از تعلقات مادی و ایجاد باطن دنیا و رهای

 شور و جاذبه قوی و منطقی و صحیح
قرار گرفتن تحت والیت  هدف غایی)؟(:

 الله

2 

 با مالزمت و نفس ریاضت با فرد که هدفمند، است تربیتی معنوی تربیت
 و او بر توکل با زندگی، مراحل همه در خدا ذکر و یاد با و الهی تقوای

 طریق از او خشنودی و رضایت جلب و عبودیت، طریق از او شکر انعام
 عملکرد در محبت و احسان و عدالت و رعایت خدا بندگان به خدمت

 رذایل وجود از را دل و قیامت، مرگ یادآوری با و مردم، با رفتار در و خود
 رب با که مالقات معنوی تربیت غایت به فضایل کسب با و نموده تصفیه

 (.18، ص1391آید )حیدری ستوده،  نائل می است

 الهی، ... نفس، تقوای ریاضت ها: روش
 همه مراحل زندگی زمان تربیت:

 و رذایل پاکسازی اهداف واسطه ای)؟(:
 فضایل کسب
 رب با مالقات هدف غایی:

http://ensani.ir/fa/article/author/6578
http://ensani.ir/fa/article/author/6578
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 عناصر برجسته تعریف تعریف تربیت معنوی ردیف

3 
دهی به فرایند تجرد نفس متناسب با فطرت ربوبی  تربیت معنوی جهت

عمل متناسب انسان است که در پی تقویت میل، تفصیل معرفت و انجام 
 (.1391با آن است )اشعری و همکاران، 

فطرت ربوبی/  های متربی: ویژگی
های بینشی، گرایی و رفتاری/ نفس  ساحت

 مجرد
دهی به فرایند  جهت نقش و عمل مربی:

 تجرد نفس
تقویت میل،  اهداف واسطه ای)؟(:

 تفصیل معرفت و انجام عمل متناسب با آن

4 

ه تربیت دینی است که در یک نگاه جامع تربیت دینی معنوی، رویکردی ب
و کالن با تربیت روح و همچنین، توجه دادن به مفاهیم باطنی و عمیق 
دینی، توجه فرد را از سطوح ظاهری به هسته شریعت، که عقالنیت و 

 (.1400نماید )اقدامی و همکاران،  فطرت است، معطوف می

 روح، عقل، فطرت ویژگی متربی:
 تغییر توجه متربی اصل:

 بیان نسبت آن با تربیت دینی

5 

 به جستجوی ناظر هستی شناختی، لحاظ به کودکان معنوی تربیت
هستی؛  غایت و حقیقت منشأ، و مبدأ عنوان به خدا وجود درباره حقیقت

 و خدا؛ درباره صحیح شناخت گسترش به ناظر شناختی بعد معرفت در
 گرایش تقویت و کودک؛ روح به پرورش ناظر شناختی انسان بعد با متناظر

 ارزش شناختی در پی در بعد و کودک(؛ الهی فطرت خدا )پرورش به او
گاهانه تحقق  زندگی شئون و ابعاد همه در طیبه حیات اختیاری و آ

 (.173، 1394باشد )کیانی،  کودک می
 کشف به سوی کودک را شناختی، وجه در کودکان تربیت معنوی برای

 و گسترش شناخت معنوی امر مرجع عنوان به خدا وجود درباره حقیقت
 ارتباط برقراری سمت به را کودک گرایشی، وجه در و او؛ درباره صحیح
 کودک نیز عملی وجه در و او؛ به نسبت محبت گسترش و با خدا عاطفی

 در طیبه حیات تحقق جهت ها ساحت همه عمل در و اراده به سوی را
 (.1400دهد )کیانی و پورجمشیدی،  میسوق  متناسب سطوح

فطرت الهی/ روح،  های متربی: ویژگی
گاهی، اختیار/ ساحت های بینشی،  آ

 گرایشی و عملی
پوشش همه ابعاد و شئون  تربیت معنوی:

 زندگی

6 

تربیت معنوی توجه به مواردی همچون معنای زندگی، کنار زدن 
نظر افکندن به  های مادی و زندگی روزمره و ها و ناپایداری حجاب

جاودانگی، زاده شدن از روح، طلب حقیقت، شادمانی، خودشکوفایی و 
های انسانی است. تربیت معنوی، دعوت به قهر یا  ذات حیات و ارزش

آمیز با آفرینش نیست، بلکه  دوری گزیدن از جهان و ارتباط مسالمت
سلوکی مداوم و روندی تدریجی است که برای زدودن حجاب از برابر 

گیرد )کشاورزیان و  یدگان برای کشف حقیقت و باطن جهان صورت مید
 (1400حسینی، 

روح جاودانه،  های متربی: ویژگی
 خودشکوفا

 ارائه تعریف ایجابی و سلبی
معنای زندگی، جاودانگی، حقیقت،  محتوا:

 های زندگی ذات حیات، ارزش
حجاب زدایی و کشف حقیقت و  هدف:

 باطن جهان
 یجمداومت و تدر  اصل:

گزینی از  اجتناب از قهر و دوری روش:
 جهان

 
 از ی ویترک و)ی ا برناموه صو رت بوه غا  ا   ،یاسالم الردیرو در یمعن  تیترب ،ها افتهی اسا  بر

 یکار چه قا  یدض یمرب که کن  می مشخص یعنی ش د  می فیتعر( گرا تیغا و انهیساختارگرا فیتعار
 چرا؟ و ش د؟ جادیا یمترب در یراتییتغ چه است ضرار چر نه؟ ده ؟ می انجام

 اسوت شو ه فیوتعر «مط و ب وضوع فیت صو» بوا یگواه یمعنو  تیوترب ف ق، فیتعار در
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« دهو  انجام  یبا یمترب که ییکارها از یستی  و ها روش حیت ض» قیفر از یگاه ،(1فیتعر مانن )
چهارگانوه(  یف س  یم انبا  متناظر) که ییکارهاکردن  مشخص» قیفر از یگاه ،(2 فیتعر مانن )
 (ردیومو رد ت جوه ضورار بر  یو)آنچوه با« محت ا» انیبا ب ی( و گاه5 فی)مانن  تعر« ردیانجام گ  یبا

(. 3فیوتعر ماننو ) اسوت گرفتوه شوالل «یوجو د پورورش بور یم تن» یگاه و( 6 فی)مانن  تعر
 .ان  ش ه کینزد م ه م به یمتن ع نس تا   یها  هیش به محققان ن،یبنابرا

 رد،یگ ضرار می «رییتغ م ض  » یمعن  تیمذک ر، آنچه در ترب فیآناله بر اسا  تعار ررید نالته
گواه ت جه،(، 4 فیتعر) ت جه جهت(، 2 فی)تعر اخالق ن س، د ،: شامل یم ارد  ع افوف ،یآ
 و ابعواد تموام و جسم و رو، عمل  و لیم و معرفت(، 3 فی)تعر معرفت، عمل ل،ی(، م6 فی)تعر

و گاه  یشناخت راتییتغ بر متمرکز گاه یمعن  تیترب ب،یترت نیب . باش  ( می5 فیتعر)ی زن گ شل ن
 . ردیگ یم دربر را یزن گ شل ن وها  ساحت تمام

 و شو رمن انه حرکوت 1 فیوشو د، در تعر جوادیا یکه ضرار است در مترب یراتییتغ یاص  ریمس
 تجورد 3فیودر تعر  یاخالضواصوال،  2فیودر تعر است خ ا  یس ه از ظاهر به بافن و ب یمنطق

 فیو فطرت(  در تعر تی)عقالن عتیبه هسته شر یاز سط ، ظاهر ت جه رییتغ 4 فین س  در تعر
 ب،یوترت نیاسوت. بو  اتیبه معنا و بافن ح ت جه 6 فیخ ا  و در تعر یبه س  جان ه همه حرکت 5

 تحو   یو اخالضو یعم و ،یعاف  ،یشناخت یها ساحت ،یاسالم الردیبا رو یمعن  تیترب یف در
 تیبا ترب ،یمعن  تیترب فیتعار یاسالم الردیرس  در رو نظر می بهاله نیا ت جه ضابل نالته. ابن ی می

 .دارن  یپ شان هم یاخالض تیو ترب یعرفان
 ریسوا بوا یمعنو  تیوترب انیوم نسو ت ایو زیتموا بوه حیع م تصور یف رک  به مل:أت یبرا ینکات
 مل است. أو ضابل ت جیای را مسل ه ،یو اخالض ینید ،یعرفان تیویژه ترب به تیترب یها ساحت

 ایو وهم  با بیدر ترک میم اه نیا م ارد یاریده  که در بس می نشان زینها  پژوهش ریسا در ملأت
 کوار بوه مشوترک بیوترک کی در هم با یمعن  و یعرفان تیترب گاه، ان . مثال   هم است اده ش ه مالمل

 اتیوادب بوا ،«یعرفان تیتربهای  روش و اص   اه ا ،» عن ان لیذ( 1393) نسب یم س . ان  رفته
ی بورای سواز نوهیزم: کنو  موی فیوتعر گ نوه نیا را آن و پردازد می بحث به «یمعن  یعرفان تیترب»

ی سواز آماده و عتیشر چارچ ب دری مترب یمعن های  تیظرف و ازهاینی  فاسازالش وی بخش یتعا 
 بوافن و رو، را «یعرفان یمعن  تیترب» شانیا. حق شه د وک س   و ریس مراحل م دنیپی برای و

 .دان  می یاخالض و یع اد ،یاعتقاد تیترب
( 1401)ی بهشوتدهنو .  می لیرا تشوال بیوترک کیو هوم بوا یعرفان و یاخالض تیترب زین یگاه

 شوان،یا نظر از. کن  می نییت  را آن یها روش و ده  می ضرار بحث م رد را «یعرفان یاخالض تیترب»
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 از یراستریپ و لیفضا تیتث  و پرورش و لیرذا و لیفضا شناختن ن یفرا «یعرفان یاخالض تیترب»

 ریسو مرح وه از کموا  م ارج یف و رو، عروج و پرورش منظ ر به ن س بیتهذ و هیتزک و لیرذا
 رسو  موی نظر به فیتعر نیا ف ق(. 178−179ص ،1398 ،یبهشت) است با  ه وص   تا ا  ه یا 

 .  است عرفان به  نیرس قهیفر اخالق که
 ،یفرفو از و دان  می آن یذات الزمه و عرفان یضرور جزء را اخالق زین( 1392)ی اشال ر یفنائ
 در. یعرفو اخوالق کننو ه لیوتالم و قیتعم ح،یتصح را( یا ه حب بر یم تن اخالق)ی عرفان اخالق
 اسوت شو ه محسو ب یعرفوان تیوترب مو ت ک تواه اهو ا  جوزو یاخالض تیترب رر،ید یپژوهش

و  یعرفوان تیوترب کوه اسوت معتقو  زین( 1391)ی رامن  یحیفص(. 1384 زاده، بینق و یریشمش)
 به. دارن  را خ د به مختص اص   یالسری عالوه، به و مشترک یتیترباص    یسرالی یاخالض تیترب

 ،یمعنو  تیوترب تیوغا و اسوت یمعن  تیترب ،یاخالض تیترب تیغا( 1390)ی س حش ر نظر
 ینوید تیوترب یالردهوایاز رو یالیعن ان  به یمعن  تیترب زین قیتحق نیا 4فیی. در تعرنید تیترب

 ش ه است. یمعرف
 ،یاعتقواد» سواحت به صرفا  ( 1390) نیادیبن تح   ینظر یم ان در نالهیا ررید ت جه ضابل نالته

 یبررسو بوه ازیون هنو زها  نسو ت نیوا یبررس  ذا(. 299ص) است ش ه حیتصر «یاخالض ،یع اد
 .دارد یتر قیدض

 
 یمعنو تیترب یها یژگیو

 تق امحو ر، ت،یوع  د مسوت زم و خو امح ر ه فمنو ، کوامال   ،یاسالم الردیرو در یمعن  تیترب

 ،یعم و و یشویگرا ،ینشویب یها سواحت یدارا رو،، و جسوم یهماهنر مست زم گرا، کل گرا، بافن
 یررسومیغ و یرسوم یهوا آم زش ازمنو ین ،یکو دک از  یتمه ازمن ین ،یاجتماع−یفرد ذومراتب،

 .است
 

 یمعنو تیترب یمبان

 در یمعنو  تیوترب( یشناخت ارزش و یشناخت معرفت ،یشناخت یهست ،یشناخت انسان)ی نظر یم ان
 جهوت کوه است( 1390) تح   سن  ینظر یم ان با هماهنگ و کینزد منتخب، یها پژوهش هیک 

 .ش د می یخ ددار نجایا در آنها ذکر از م ج د یها تیمح ود
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 یمعنو تیترب هدف

ضورب  ،یرض ان ا هو ،یا ه ی:  قااز است ع ارت ییغا ه   ،یاسالم الردیرو با یمعن  تیترب در
 تیوتربای  اه ا  واسطه عن ان به را ریز م ارد ت ان می ن،یهمچن. یدر همه ابعاد و شل ن زن گ یا ه

 نینمواد زبوان با ییآشنا ن س، هیتزک ن س، معرفت عقل، و ا یخ و حس تیترب: کرد ض م اد یمعن 
 یبورا خا صوانه مح ت تیتق  جهان، بافن و قتیحق از ییزدا حجاب ن،یقی و مانیا تیتق  ن،ید

 .تق ا و خا صانه عمل خ ا،
 

 یمعنو تیترب اصول

 انو ا  به یمترب ت جه ختنیبرانر: ان  بیترت نیب  یاسالم الردیرو در یمعن  تیترب اص   نیتر مهم
 و یا یوخ ،یحسو یضو ا شیپواال و پورورش معرفوت، مخت وف منابع یریکارگ به معرفت، مراتب و

 ینید میم اه ینمادپرداز ،یشناخت یخطاها زدودن و خ ا درباره حیصح اعتقادات پرورش ،یعق 
 یمعنو  امالانات و اعتقادات درباره ک دک ان از چشم ت سعه ،یهنر متن   و جذاب یها ضا ب در
 اراده پورورش خا صوانه، و یع و د حب تیتق  ،یانتقاد ت الر پرورش ان ازها، چشم و سنن ریسا

 شوأن تیهو ا ک،یون م الوات جوادیا ،یخو دکنتر  تیوتق  ،(رخو ایغ از خو د، از)ی آزادگ ک،ین

 و یاضتصواد شأن و یاسیس و یاجتماع شأن و  یب ن و یستیز شأن و) یاخالض و یع اد ،یاعتقاد
  وه،یف اتیوح تحقق ریمس در  (یمترب ی اشناختیز و یهنر شأن و یفناور و یع م شأن وای  حرفه
 .یا ر مح ر استمرار، و جیت ر اعت ا ، ،یفرد یها ت اوت به ت جه

 
 یمعنو تیترب یها روش

 و تالوت دعا، ذکر، ع ادت،: ش د می شنهادیپ یاسالم الردیرو در یمعن  تیترب یبرا ریز یها روش
 کیو بور تمرکوز اسوتعاره، ع ورت، ،ییا رو  روش ،یاخورو اتیح و امتیض یادآوری ضرآن، با انس

 نش،یوب یاعطوا گ ترو ، مسول ه، با م اجهه ،یپرسشرر ،یا سهیمقا ۀشیان  و ت الر ،یا یخ ص رت
 انجوام م عظوه، ابوتال، و شیآزما عمل، تالرار ،یشالن عادت سال ت، ،یریگکناره محاس ه، و مراض ه

 .  جهاد ت،یمعن  اهل بای همراه ت به، ،ینه و امر محرمات، ترک و واج ات
 

 نید با یمعنو تیترب نسبت

. هستن  بشر کردن یمعن  یپ در انیاد و است انیاد همه امیپ و بافن ت،یمعن  ،یاسالم الردیرو در
 را یمعن  تیترب ض مرو م ج د یها پژوهش حا ، نیا با. دارد خ د با را تیمعن  کامل، ین ارید  ذا
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 را یمتربو کوه داننو  می ینیشادیپ را ،یمعن  تیترب او  مرت ه و دهن  می نشان ینید تیترب از بزرگتر
 .کن  می آماده ینید یمعن  تیترب یبرا
 
  یریگجهینت

 بوا آن ینظور یا رو  است الزم ض م نیاو  در کش ر، به یمعن  تیترب  یج  نس تا   اصطال، ورود با
 شو ن مشخص و یمعن  تیترب ینظر یا ر  کردن روشن. ش د مشخص دضت به یاسالم الردویر
 نیوا باشون ، داشوته  یوبا ییها تیصوالح چه  ذا و دهن  انجام  یبا ییکارها چه قا  یدض انیمرب نالهیا

 ییها تخصوص چوه با یکسان چه مشخص ف ر به یتیترب ح زه نیا انیمت   که آورد می شیپ را ا ؤس
 ایو یشناخت روان ای دارد یمذه  و ینید تیماه شتریب ،(یاسالم الردیرو با) تیمعن  ایآ باشن ؟  یبا

 تو ارک ،یآم زشو یمحتو ا نیتو و فو ر، نیهمو رور؟ید یتیماه ای و نهایا همه ای و ،یعرف یاخالض
 یها  هیشو اتیجزئ به راجع یریگ میتصم ت،یترب نم دن یبن  مرح ه مناسب، یریادگی یها تیفعا 
 قیودض و کامل ینظر یا ر  کی ب دن دستر  در یگرو در رر،ید م ارد یاریبس و تیترب و سیت ر

 .  است
مؤ  وه  هشت با یاسالم الردیرو با یمعن  تیترب ینظر یا ر  پژوهش، نیا یها افتهی اسا  بر
 تیوغا و هو   یدارا منو ، نظوام یتویترب ،یاسالم الردیرو با یمعن  تیترب ش   نییت  و ییشناسا

 بوا ت انو  موی ن،یبنوابرا است  ذومراتب و جان ه همه و گرا کل تق ا، بر یم تن  مح ر،یت ح مشخص،
 در. باشو  داشوته تعامل و گ تر  انیاد ریسا در یمعن  تیترب زین و یمعن  تیترب یالردهایرو ریسا
 شوتریب یهوا پژوهش انجوام مسوت زم آنهوا رفع که دارد وج د نهیزم نیا در یابهامات هن ز حا ، نیع

 بوا یمعنو  تیوترب نسو ت و زیتموامسول ه  ت،یمعن  یستیچ همچ ن ینظر مسائل بر عالوه. است
 :  میهست رو هروب زین یدش ار تر یعم  االتؤس با هن ز نها،یا رینظا و یعرفان و یاخالض ،ینید تیترب

 انیمترب تیوضع ت ان می چر نه هستن ، یدرون ت،یمعن  یها مؤ  ه از یاریبس نالهیا به ت جه با
  داد؟ ضرار یابیارز م رد...( و اعتقادات ع افف، ت،ین) ها نهیزم نیا در را

 زشیانر کاهش به منجر ،یرسم یآم زش یها نظام بر اتالا ت،یمعن  ب دن یفطر به تیعنا با ایآ
  ش ؟ نخ اه  یبع  یها آفت و یرونیب یها زهیانر با آن ینیرزیجا و یدرون

 و ا  وه یس  به حرکت فرق در ت اوت ،ها انسان مراتب در ت اوت ،یفرد یها ت اوت به ت جه با
  نم د؟ یفراحها  ت اوت نیا با انط اق ضابل ییها برنامه ت ان می چر نه نها،یا رینظا

 کن ؟ ورود ح زه نیا به  یبا یدرس برنامه چه ضا ب در و چر نه م رسه
 ش ن ؟ یبازساز  یبا چر نه ت،یمسل   نیا ی ایا یبرا یمرب تیترب و مع م تیترب یها ستمیس
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 اجورا و یفراح  یبا هایی برنامه و محت ا چه با و یکسان چه یبرا خ مت ضمن یآم زش یها دوره و
  ش د؟

 ،یتویترب ع و م اخوالق، و عرفوان و نید) مخت ف یها ح زه از متخصصان از ییها گروه چر نه
 یهمالوار هوم بوا  یوبا( رورید یاریبسو و مغوز و اعصاب ع  م یحت و ،یشناس جامعه ،یروانشناس

 کنن ؟
 و تیوف    یابتو ا همان از را ک دکان یمعن  ه ش تا داد آم زش راها  خان اده ت ان می چر نه

 کنن ؟ تیتق  ینیجن دوران از ب اله
 در یستیم رن پست و یستیم رن یها نررش ن  ذ و شرفتهیپ یارت اف یها یفناور ن هیفزا رش  با
 ،یویگرا ابتوذا  ،ییگرا  ذت ،ییگرا یماد ام اج با ت ان می چر نه ک دکان، یحت و ن ج انان یباورها
  کرد؟ مقاب ه یمجاز یها ش اله در یاخالض و ینید یها یافالن ش هه کاذب، یها تیمعن  وها  عرفان
 نیوا تو ان موی چر نوه ن ج انان، و ک دکان نزد  ریسا یفضا تیمح  ب و یگستردگ به تیعنا با

 نم د؟ لیت   یمعن  تیترب یبرا «فرصت» به را فضا
 چر نوه یمجواز آمو زش در یمعنو  تیوترب ها، آم زش ش ن یمجاز یجیت ر ریس به ت جه با

 گردد؟ می اجرا و ممالن
 ن،یاربعو یرو ادهیوپ همچو ن یبو م و یررسمیغ یتیترب یها تیفعا  تیظرف از ت ان می چر نه

 در داوف  انووه مشووارکت نوو ر، انیووراه یاردو ،یارتیووز یسوو رها ،یآموو ز دانش یجهوواد یاردوهووا
 برد؟ بهره انآم ز دانش یمعن  تیترب یراستا در نهایا رینظا و نهاد مردم هیریخ یها سازمان

 .ن یبرشا یمعن  تیترب نهیزم در یبع  یها پژوهش یبرا را ییرهایمس ت انن  می ف ق االتؤس
 

 یقدردان

 یهوا تیحما از  هیوسو نیبو . است گرفته انجام دانشراه و ح زه پژوهشراه تیحما با پژوهش نیا
 .گردد می یض ردان دانشراه و ح زه پژوهشراه
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