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در زمینه دینی مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه سه رویکرد » معنوي تربیت«در مقاله حاضر 

گیري و اندیشه  گرایی از حیث چگونگی شکل )ایمان3دینی و  )تجربه2)روشنفکري دینی 1

ر رویکرد، تالش شد به متفکران تاثیرگذار در آنها مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی ه

نگري  عملی این رویکردها در عرصه تربیت نیز اشاره شود. در نهایت باهم ها و الگوهاي استلزام

ها، اهداف و اصول مشخصی را براي  فرض توان پیش می هاي دینی نشان داد که اندیشه

معنوي با رویکرد دینی درنظر گرفت و انسانی را که به هر ترتیب (با دالیل عقالنی یا  تربیت

عنوان خالق و مدبر هستی، پیدا  شهودي و یا حتی بدون دلیل) تمایل به تسلیم در برابر خداوند، به

 عنوان الگویی از نتیجه این نوع از تربیت در نظر گرفت. ا، بهنموده و تن به اطاعت او داده است ر

نقدهاي بیرونی و درونی نشان داد که یکی از مهمترین وجوه رویکردهاي موجود در حوزه 

است. در این زمینه » عقالنیت«گیري نسبت به مقوله  مبتنی بر رویکرد دینی، موضع» معنوي تربیت«

تا تفریط قرار دارد و بازنگري در   ر روي طیفی از افراطکاربست عقالنیت در این رویکردها ب

با » معنوي تربیت«تواند زمینه مناسبی براي تولید رویکردهاي جدید در عرصه  مفهوم عقالنیت می

  رویکرد دینی باشد.
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  مقدمه:
از این مفهوم  دینی،در نگاه  رود میبنابراین انتظار شود.  یکی از عناصر کلیدي ادیان محسوب می »معنویت«

دهد که اهتمام جدي ادیان در معنادارسازي  هاي دینی نشان می اي برخوردار باشد. بررسی آموزه جایگاه ویژه

طبیعی است که  ،است. بر این اساسعالم ماوراء (ملکوت) و حیات انسانی و تالش براي ایجاد ارتباط میان او 

با عبور از بخشی به زندگی او داشته باشند.  هاي مختلف حیات بشر، پیشنهادهایی براي کیفیت ادیان در دوره

هایی که نسبت به کارآیی دین  تجربه انسان غربی و بدبینی به دنیاي قدیم و ورود به دنیاي مدرن، با توجه

گی اینجا و اکنون بشر بوجود آمد، تقابل پنهان و آشکار رویکردهاي طور خاص دین مسیحیت) در زند (به

هاي بشري و معارف دینی در دنیاي انسان مغرب زمین امري مشهود است. این تقابل تا آنجا  مبتنی بر یافته

، ١آگوست کنت، اسپنسرکسانی چون (متفکران تاثیرگذار قرن نوزده  بینی پیشرفت،  انتظار میرفت که  پیش

تدریج اهمیت خود را از دست خواهد داد و با ظهور  اینکه دین به بر ) مبنی٥و فروید ٤، مارکس٣، وبر٢یمدورک

هاي  ، تحقق عینی یابد؛ اما در دهه)17: 1387؛ 7و نوریس 6اینگلهارت(شود  جامعه صنعتی افت آن چشمگیر می

گویی به همه  گرایان براي پاسخ وي علمپایانی همین قرن، نقدهاي مطرح شده به مدرنیته و پذیرش ناتوانی از س

در عین حال بقاي دین در  ابعاد وجودي انسان، حذف کامل دین از زندگی انسان را با تردید مواجه نمود.

ي الگوهاي متفاوت در  هاي فطري انسان، مرهون تالش متفکران دینی در ارائه زندگی انسان جدا از زمینه

کنند  تالش میباشد. این رویکردها که  مواجهه با دین و باور و کاربست آن در زندگی اینجا و اکنون نیز می

قابل پذیرش نمایند، موجد رویکردهاي متفاوتی به تربیت معنوي گراي امروز  دین غیربشري را براي انسان عقل

انسان نیز هستند. در مقاله حاضر تالش شده است ضمن بررسی برخی الگوهاي مواجهه با دین در دنیاي 

هاي اثرگذاري این الگوها در عرصه تربیت را نیز واکاوي نماید. بر این اساس سواالت اساسی  معاصر، زمینه

  باشد: گویی به آنهاست، به شرح زیر می در پی پاسخ که این مقاله

مبتنی بر دین » معنوي تربیت«رویکردهاي دینی فعال در دنیاي معاصر در مواجهه با ترین  عمده -

 کدامند؟

                                                             
1 . Herbert Spencer 
2 . Emile Durkheim 
3 . Max Weber 
4 . Karl Marx 
5 . Sigmund Freud 
6 . Ronald F. Inglehart 
7 . Pippa Norris 
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 کدامند؟» معنوي تربیت«الگوهاي پیشنهادي از سوي رویکردهاي دینی به  -

 کرد دینی چیست؟ مبتنی بر روی» معنوي تربیت«ها و اصول  فرض اهداف، پیش -

  مبتنی بر دین چیست؟» معنوي تربیت«نقدهاي وارد به الگوهاي موجود  -

  

  :»معنوي تربیت«و » معنویت«دین و مواجهه با 
) در 154: 1382. باقري(٢شود هاي دینی تلقی می رکن اساسی آموزه» تربیت«، 1باوران از دین براساس تلقی دین

متفکران اسالمی چون عالمه طباطبایی و ... درخصوص هدف و ، با بررسی نظر »هویت علم دینی«کتاب 

  نویسد: غرض دین می
دار بیان هر سخنی و طرح هرگونه معرفتی نیست، بلکه سخن معینی براي گفتن  دین عهده«

هاي فردي و  دست دادن دستورالعمل دارد؛ ... شناساندن قدر و منزلت خدا به انسان و به

طور اعم و اسالم  ا و تقرب به او، کاري است که دین بهاجتماعی، براي پیمودن راه خد

  .»عهده گرفته است طور اخص به به

هایی به شرح ذیل ي تربیتی انسان است، معنویت ناظر به ویژگی با فرض اینکه دین متولی حوزهبر این اساس، 

  :خواهد بود

در دستگاه فکري دین،  یابد (از آنجا که عنصر مرکزي معنویت در ارتباط با وجود خالق معنا می .1

)، بنابراین طبیعی است که ارتباط با او 2010باشد (توماس، عنوان هستی بخش و خالق می خداوند به

 عنوان امر قدسی محور اصلی معنویت تلقی شود). به

                                                             
  گوید: المللی تربیت در تعریف دین می المعارف بین ) در دایره4995-4996: 2010توماس (.  ١

اي از  برند و آن را معادل مجموعه کار می برخی دین را در معناي وسیعی بهاز دین دو نوع تعریف شده است. «
دانند و برخی دین را در معناي محدودتري  ها می هاي انسانی، پیگیري جدي و قوي اهداف یا نظامی از ارزش ارزش

ت خدا و جهان)، برند، این افراد دین را نظامی منسجم، متشکل از خداشناسی (باورهاي مربوط به ماهی کار می به
هاي  دانند. تعریف اول بسیاري از مجموعه شناسی و غایت و هدف زندگی می عبادات و مناسک، اخالقیات، معرفت

گیرد، اما دیدگاه دوم محدود به ادیانی همچون ادیان ابراهیمی  ي انسان را در بر می نگرشی و ایدئولوژیک درباره
 .»شود می

باوران تنها وظیفه و کارکرد دین را تربیت بدانند، بلکه براساس برخی رویکردها (همچون رویکرد  که همه دین. البته این بدان معنی نیست  ٢
  هاي زندگی انسان (حتی فیزیک، مهندسی و ...) حرف براي گفتن دارد. المعارفی)، دین در تمام حوزه هدایر
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باشد، بنابراین معنویت ریشه در فرامحسوسات دارد  از آنجا که وجود خالق فراتر از محسوسات می .2

الطبیعه و فرامحسوسات از الزامات  کند، در دین باور به ماوراء ) مطرح می1976((چنانکه مزلو 

 باشد، بنابراین معنویت با امور فراطبیعی مرتبط است). می

معنویت باید در تحول و هدایت زندگی فرد معنوي موثر باشد (کسانی که قائل به معنویت در  .3

اي براي تحول  ) مناسک مذهبی را وسیله2006، و مارپلز 1995ي دینی هستند (از جمله کار،  زمینه

نمایند، بنابراین معنویت دینی، زمانی از هویت برخوردار است که در تحول و  زندگی افراد تلقی می

 هدایت زندگی فرد داراي نقش باشد).

هاي دین باشد (براساس دیدگاه کسانی چون مارپلز  دستیابی به معنویت باید از طریق راهنمایی .4

توان بدون تکیه بر  گیرد، بنابراین نمی از آنجا که معنویت هویت خود را از دین می )2006(

  هاي دین، مدعی برخورداري از معنویت بود). راهنمایی

متفکران  آثاري متون دینی و  مطالعهاي برخوردار است، اما  در ادیان از هویت ویژه» معنویت«اینکه رغم  به

اي که  گونه در ادبیات دینی گذشته جایگاه خاصی نداشته است. به ،فهومماین دینی، نشان از آن دارد که 

البالغه و ... نشان از عدم  هاي آن در منابعی چون انجیل، قرآن، نهج خانواده و هم »معنویت« بررسی مفهوم

دبیات . همچنین بررسی ادارد (همچون معنا، معناداري، معنایابی و ...) هاي آن استعمال این مفهوم و مترادف

اي  استفاده »معنویت« از مفهوم ، در آثار خود،متفکران دینی قدیم، حکایت از آن دارد که این متفکران

و  ، غزالیسینا ابنکرکه گور،  هاي کسانی چون آگوستین، آنسلم، عنوان نمونه بررسی اندیشه به اند. نداشته

دهد که این مفهوم در ادبیات گفتاري و نوشتاري آنها جایگاه خاصی نداشته است. در عین  مالصدرا نشان می

اي در ادبیات دینی  دهد، مهمترین واژه مورد استعمال که جایگاه ویژه حال بررسی منابع مذکور نشان می

: 1384(مجتهدشبستري،  است» ایمان« واژهشد، تواند داشته با نیز می »معنویت«و قرابتی با مفهوم  )داردداشته (و 

چگونه توان گفت تمرکز و توجه اصلی در ادبیات و تفکر دینی، حیات مومنانه است و اینکه  . در واقع می)92

در » معنویت«رسد مفهوم  نظر می بهالیکه در ح توان انسان را براي پذیرش ایمان و تسلیم دینی متقاعد نمود. می

نشان از آن دارد  ،بررسی اندیشه متفکران دینی معاصرایگاه خاصی برخوردار نبوده است، اما ادبیات دینی از ج

پیدا نموده است و البته منظور و مقصود از  خاصی متفکران جایگاهاین ، در ادبیات »معنویت«که مفهوم 

توان  عبارت دیگر می است. به »ایمان«ي همان معنی قابل برداشت از  استعمال این مفهوم، بیشتر در بردارنده
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عنوان مثال  دانست. به »ایمان«را در تشریح و تبیین » معنویت«ي اصلی متفکران دینی، در استعمال مفهوم  دغدغه

  دارد: ي تعریفی از حیات معنوي، چنین ابراز می مقام ارائهعالمه طباطبایی در 
رب و مشاهده است که شرط آن« بندگی و اخالص در بندگی  مراد از حیات معنوي، حیات قُ

است. حیات ظاهري همین خوردن و خوابیدن و ... است و حیات معنوي به انجام اعمالی است 

خشاد،  344: 1384که در آنها مشاهده حق و تقرب به حق باشد (ر.«(  

  :استگیري دینی به شرح زیر  برخی از تعاریف ارائه شده درباره معنویت از سوي متفکرانی با جهت

هاي مطرح درباره معنویت، در شش آیین هندوئیسم، مسیحیت،  ) ضمن بررسی دیدگاه204: 2010( 1رز

بودیسم، شمنسیم، اسالم و یهودیت، سه ویژگی عمده براي برخورداري از معنویت در یک فرد معنوي را به 

  کند: شرح زیر مطرح می
  الطبیعه. داشتن تجاربی در ارتباط با ماوراء -الف

هاي خاص؛ مثل زندگی توافقی مبتنی بر یک دستورالعمل ویژه  از تمرین برخورداري -ب

  فرمان، کتاب مقدس یا یک متن اخالقی. چون ده 

دوستانه و زندگی در  هاي نوع ساز فعالیت برخورداري از زندگی آغشته به عشق، که زمینه -ج

  مهربانی است.

  نند:ک ) معنویت را اینگونه تعریف می199: 2011( 2کریک و جلفز
شود. تالشی براي رشد در میزان  انسان می شدنِ معنویت عبارتست از اکتشاف آنچه که شاملِ«

مخلوقات غیرانسانی و خدایی که در درون و پشت این   حساسیت نسبت به خود، دیگران،

  .»کلیت است

  نویسد: در تعریف معنویت می )2: 1999( 3مک گرث
برآورده کردن و رسیدن به زندگی معتبر از طریق مندي براي  معنویت عبارتست از عالقه«

ي حیات  هاي مختلف در کنار یکدیگر از برخی ادیان و کامل کردن تجربه آوردن ایده

  .»براساس قلمروي درونی آن ادیان
  ) با تکیه بر الهیات کاتولیک در تعریف معنویت بر این باور است که:1991( 4همچنین پیرس

                                                             
1 . Rose, s. 
2 . Crick, R.D & Jelfs, H. 
3 . McGrath, A. 
4 . Pierce, G. 
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  .»رساند یت عبارتست از: مسیري که ما را به الهی شدن میدر الهیات کاتولیکی معنو«

  کند: ) معنویت را اینگونه تعریف می1057: 1980( 1برین مک
بیشتر مالقات کردن  ،که زندگی طوري معنویت دانستن معناي زندگی برطبق دانش است، به«

چراکه خدا  ،معناي پشت چیزهاست؛ دانستن و زندگی برطبق دانش است تا دیدن. معنویت به

عنوان اصل شخصی، غیرشخصی، اجتماعی و هر دگرگونی کیهانی  طرز زیبایی در ما به به

  .»حاضر است

معنویت همراه  ،شود که در تعاریف یاد شده براساس آنچه درخصوص تعریف معنویت مطرح شد، مشاهده می

از منظر دینی . با این توضیح دار واقعی باشد معنوي خواهد بود که دین فرديشود و  و همزاد دین تلقی می

کسی معنوي تلقی  یدیننگاه در . استارتباط با عالم ماوراء و پذیرش عالمی غیر از عالم موجود » معنویت«

خاص  گیري این باورها و عادت به انجام اعمال ها و اعمال دینی مشخصی داشته باشد. شکلرشود که باو می

هاي مختلف با فراز و  شود که در طی دوره تلقی می »دینیتربیت «همان  ،دینی در جریان تاریخ ،مد نظر دین

تاریخ تحوالت دین حاکی از آن است که چنین تالشی (ایجاد باور و تصوري از . فرودهایی همراه بوده است

بوده  ادیانهاي  همواره از دغدغهدر جریان تربیت دینی  )، مبتنی بر خداباوريدر انسان زمینی ،معناي زندگی

 دینی هاي متفاوتی در جریان تربیت اما در طی زمان و در برخورد با شرایط اجتماعی مختلف، مواجهه است،

  معنویت) بوجود آمده است.  تحقق (در جهت

تربیت «بنابراین  است؛» دین«از سوي » معنویت« باورمندي به تغذیهعنصر مشترك در بین پرورشکاران دینی 

تعریف «اي تحت عنوان  ) در مقاله322: 2008( هاي دینی باشد. بِست ، تربیتی است که مبتنی بر آموزه»معنوي

داران از اینکه تربیت معنوي افسار گسیخته باشد و تحت  شود که دین ، یادآور می»مفهوم تربیت معنوي

امکان  ،معنویتی که به دین خاصی وابستگی ندارد ،دهد قیمومیت دین خاصی نباشد نگرانند. او توضیح می

افتادن در دام آزادي بیش از حد شخصی (از سوي مروجان) را دارد و امکان خروج آن از مسیر مستقیم و 

نوعی مبتنی بر تجارب  هاي شخصی) بسیار محتمل خواهد بود. همچنین به هدایت (افتادن در ورطه سودجویی

شود، چیزي که  که منجر به خروج از ادیان می ی استي شبه معنویت هشخصی مروجان آن و تولید کنند

  تواند پیروان را به ورطه گمراهی بیاندازد. می

                                                             
1 . McBrien, R. 
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 ،)به خالقیت و ربوبیت الهی(به پذیرش ایمان  دهی با این توضیح تربیت معنوي درواقع همان ساز و کار جهت

ها را ندارد، بنابراین  د صالحیت تعیین جهتداران کسی جز خداون شود و از آنجا که از نظر دین تلقی می

این معنویت از طریق اثرگذاري در  .استدهی به انسان، همانا منابع موجود در دین  بهترین منبع براي جهت

مدنظر دین، تنها از طریق » معنویت«ها، هیجانات و رفتارهاي فرد ممکن است. با این توضیح  باورها، شناخت

ي  بندي صورت گرفته در دنیاي جدید تربیت، در محدوده شود و براساس حوزه صل میتسلیم به باور دینی حا

  گیرد. قرار می» تربیت دینی«

  

  :در دنیاي معاصر »تربیت معنوي«با  متعهدان به دیني  انواع مواجهه
محوري صرف به  دهد که حرکت از دین ، نشان میدینیمرور فرایند تاریخچه معنویت در تحوالت تربیت 

است. اما آنچه در این میان  غیر قابل انکارامري  ،سکوالر ویژه تربیت هو ب جوامعشدن   سمت سکوالریزه

 بقاي دین داران براي هایی است که دین فعالیت  مجموعه ،تر برخوردار باشد تواند از ضرورت توجه جدي می

ي  و فرودهاي صورت گرفته در عرصهگذشته از نگاه تاریخی و فراز اند.  انجام داده جریان تربیتدر کانون 

عنوان یک ضرورت  داران به در دنیاي معاصر از سوي دین» تربیت معنوي«تربیت معنوي، باید گفت 

که بیشتر مبتنی بر رویکرد  ،شود. این جزء از تربیت انکارناپذیر در جریان تربیت (به معناي عام) محسوب می

هاي متعددي براي پذیرش از سوي  شود، با چالش افراد مطرح میدارسازي  ي دین و با هدف دین تربیت بوسیله

. یکی از مهمترین این استمخاطبان و همچنین فهم دقیق از سوي پرورشکاران تربیتی با رویکرد دینی، مواجه 

هاي دینی است) با جریان کلی تربیت (که مبتنی بر  نسبت این نوع از تربیت (که مبتنی بر داشته ،ها چالش

هاي  . متفکران دینی براي حل پارادوکس دین و عقالنیت، نسخهاستقالنی در دنیاي معاصر است) جریان ع

 مقالهدر . شده استگیري خاصی در جریان تربیت معنوي منتهی  اند که هر یک به جهت متنوعی را ارائه نموده

یک از آنها تشریح  ار گرفته و ابعاد هرگیري دینی) مورد بررسی قر حاضر، رویکردهاي تربیتی (با جهت

  گردیده است.
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  :سازي دین در دنیاي مدرن عقالنیتالش براي »: 1روشنفکري دینیرویکرد «

)، بخشی از تحوالت غربی 1390(معین، با نظر باز و متجددانه است نگریستن به امور روشنفکري که به معناي 

آن  ،هاي اجتماعی) آغاز دقیقی ندارد، اما برخی آن (همانند بسیاري از مقوله گیري شکلشود که  محسوب می

، 2هاي آخر قرن هفدهم تا آغاز قرن نوزدهم در اروپا جریان داشت (گلدمن دانند که از دهه را دورانی می

). این جریان که در قرن نوزدهم وارد سایر کشورها (ازجمله کشورهاي اسالمی) شد، توانسته است 14: 1375

هایی که در مورد پدیده  بندي تاثیرات قابل توجهی بر رویکردهاي دینی داشته باشد. گذشته از دسته

رداري از دغدغه نسبت میان ها را برخو بندي توان حد مشترك همه این دسته ، می3شود روشنفکري ارائه می

در این رویکرد اصالت با بنابراین  به عنوان شاخصه اصلی مدرنیته) دانست. ؛دین و مدرنیته (یا دین و عقالنیت

   شود. دین است و عقل همچون ابزاري براي توجیه باورهاي دینی محسوب می

هاي دینی بدهد و  به آموزه کند وزن اصلی را معنوي تالش می از جمله متفکرانی که در جریان تربیت

 .است) 1951-تاکنون( 4هاي آن را با دستاوردهاي علمی (در حوزه تعلیم و تربیت) حل نماید، استلی چالش

مذهب در مقابل داروینیسم؛ آیا باید در مدارس انکار تکامل رخ «اي تحت عنوان  ) در مقاله2009استلی (

داران و علم باوران برسر این است که آیا انسان در اثر  کند نشان دهد که درگیري بین دین تالش می» دهد؟

حاصل تکامل موجودات در  ،صورت دفعی) بوجود آمده است یا بر اساس نگرش علمی داروین خلقت (به

کند با تفسیر دیدگاه دینی نشان دهد که اساساً بین این دو  هاي طوالنی بوده است. استلی تالش می طی سال

نماست. هیچ اشکالی وجود ندارد که  اي متناقض ي این دو دیدگاه رابطه دیدگاه تضادي وجود ندارد و رابطه

  یند تکامل بنا نهاده باشد و از این طریق او را خلق نموده باشد. خداوند جریان آفرینش انسان را مبتنی بر فرآ

در دنیاي اسالمی معاصر نیز این رویکرد از طرفداران زیادي برخوردار است، شاید بتوان گفت در حال حاضر 

 صدر امام موسیکسانی چون عنوان مثال،  به. استیکرد رویکرد غالب در دنیاي اسالم معاصر همین رو

و  )1386( دکتر شریعتی، )1378( بازرگانمهندس  ،)1390( استاد مطهري ،)1342( طالقانیا...  آیت، )1384(

اي کارآمد از دین اسالم بودند، تالش نمودند با  ي نسخه دنبال اتحاد اسالمی و ارائه اي انقالبی به ... که با روحیه

                                                             
1 . religious intellectual approach 
2 . Goldman 

شناختی (تحت عنوان جریان روشنفکري التقاطی) و رویکردهاي  گرا و جامعه ) از رویکردهاي علم26: 1388عنوان مثال: خسروپناه ( . به 3
  کند. یاد میگرا (تحت عنوان جریان روشنفکري اجتهادي)  گرا و تحول سنت

4 . Astley, J 
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ن آن در تحول زندگی انسان معاصر ارائه هاي اسالمی، شواهدي را براي کارآمدي و موثر بود اتکا به آموزه

کند با رد دوگانه و  ي علم دینی تالش می ي دیدگاهی در زمینه با ارائه نیز جوادي آملینمایند. 

هاي  هاي موجود هستی، اعالم دارد که هر شناختی از پدیده به پدیدهنسبت  ،معرفت بشري ريِانگا چندگانه

  ). 1387(واعظی،  مختلف نداریم هاي شود و ما علم هستی، علم محسوب می

اتفاق نظر بین متفکران بر حقانیت دین  ،روشنفکري دینیدهد که در رویکرد  ي این شواهد نشان می مجموعه

براي امکان بقاي آن در  سازي) (عقالنی الزم شرایط ایجاد دغدغه اصلیو  است(با همان چارچوب سنتی آن) 

  .استدنیاي معاصر 

  

  »:روشنفکري دینی«تربیتی در رویکرد هاي نظام  ویژگی

گیري دینی، رساندن متربی  دغدغه اصلی نظام تربیتی منبعث از این رویکرد، همچون سایر رویکردها با جهت

ي آنها  هاي تربیتی که علم درباره این رویکرد در جریان تربیت، ضمن احترام به ساحتاست. » ایمان دینی«به 

 ابعاداي در  که ساحت ویژه است بدنی، بهداشتی، سیاسی و ...) بر این باورگوید (مثل ساحت تربیت  سخن می

را براي حضور دین در جریان تربیت فراهم  خاصیبه نام ساحت دینی و اخالقی، جایگاه  ،وجودي انسان

 دارد و ازویژه در چارچوب دین جایگاه  ،عنوان یکی از ابعاد وجودي انسان معنویت به. بنابراین نموده است

تربیت «هر چند در برخورد متفکران با این رویکرد به مقوله  گیرد. داران مورد هدایت قرار می سوي دین

عنوان  توان الگوي زیر را به طور کلی می شود، اما به هایی مشاهده می (یا همان تربیت دینی) تفاوت» معنوي

  ارائه نمود:» تربیت معنوي«الگوي مواجهه متفکران این رویکرد با 
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  »روشنفکري دینی«): تربیت معنوي (دینی) براساس رویکرد 1(شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مبتنی بر تلقین و بیان احکام عینی شود، دوره کودکی و نوجوانی بیشتر  ه میمشاهد )1( شکلهمانطور که در 

زمان با قوت گرفتن قوه  شناختی خاص) است؛ اما با ورود به دوره بلوغ (که هم (بدون محتواي معرفت

بخشی به  شود و در ادامه راه عمق فراهم می ،در کنار تحکیم عمل ،سازي عقالنیت است) زمینه براي معرفت

آورد و انسان در اثر انتخاب زندگی معنوي، به  وجود می ن بهمعرفت اولیه، ضرورت انتخاب را براي انسا

  پیوندد.  داران می جرگه دین

توان دو دیدگاه متفاوت را در میان متفکران تربیتی فعال  درخصوص دوره کودکی (تا قبل از بلوغ فکري) می

چون استلی  کسانی هاي که می تواند به اندیشهسایی قرار داد: رویکرد اول که در این رویکرد، مورد شنا

رشد الزم عقالنی براي قرار گرفتن انسان  نسبت داده شود، )1386) و صفایی حائري (1390)، باقري (2009(

تواند با  هاي مستقیم دینی نیست و انسان می یابی و انتخاب ایمان، الزاماً مبتنی بر آموزه در معرض معرفت

النیت برسد. آنچه براي مربی دینی مهم است، اینست فرآیندهاي جاري در جامعه امروزي نیز به قدرت عق

اما رویکرد  عنوان ابزاري براي قرار گرفتن در معرض معرفت دینی استفاده نماید.  که از عقل رشد یافته، به

، نسبت داده شود) 1389) و کرباسچیان (1386)، مظلومی (1390به کسانی چون مطهري ( تواند میدوم که 

ربی از تهاي م فراخور قابلیت هاي دینی است و مربی باید به کودکی و مبتنی بر آموزهشروع تربیت دینی از 

 تلقین

 اصالح شرایط

 تشویق (و اجبار) به عمل

 آموزش احکام

سازي اولیهمعرفت  

 تحکیم عمل
داريورود به عرصه دین  

 رشد معرفت و ضرورت انتخابگري

 ادامه حیات براساس باور دینی
 برخورداري از زندگی معنوي (دینی)
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ابزارهاي مختلف محبت، تلقین، تحمیل، آموزش و ... استفاده نموده تا متربی را به مرحله عقالنیت مبتنی بر 

هر دو رویکرد نتیجه تربیت از دین برساند و آنگاه از این ابزار براي ایجاد معرفت دینی استفاده نماید. البته در 

تواند حیات معنوي را انتخاب یا رد نماید  دلیل برخورداري از تربیت می بینی نیست و متربی به قبل قابل پیش

  ).28: 1388(مصباح یزدي، 

  

  :حجیت بخشی به دین در یت،نعقال جایگزین ي شخصی : تجربه»1دینی تجربهرویکرد «

هاي دینی فراهم نموده بود. در این دوران تفکیک بین  تردید در آموزهرا براي   زمینه 18و  17گرایی قرن  عقل

ي دین  دار سهمی براي مداخله دین و علم (به مفهوم مطالعه طبیعت) کامالً پذیرفته شده بود و حتی افراد دین

 صورت توامان با چالش مواجه شده بود. ه، بهداران امکان زندگی مدرن و دین در دانش طبیعی قائل نبودند.

از الهیات به فلسفه روي آورده بودند، آنان دین  5و هولدرلین 4، هگل3، شلینگ2بسیاري از متفکران مانند فیخته

را کنار نگذاشته بودند اما آن را در نظام متافیزیکی خود ادغام کرده بودند. همچنین بسیاري از متفکران علمی 

  ) رسما1724ً-1804( ٧کسانی چون کانت ). 3 :6،1996گري داشتند (شالیرماخر نسبت به دین رویکرد الادري

سخن به میان  ،ي عقل عملی ي عقل نظري و محدودسازي آن در حوزه فهم دین در عرصهاز عدم امکان 

 تر دیدن اخالق از دین و استوار نمودن اخالق بر عقالنیت فراهم نمودند آوردند و زمینه را براي وسیع

مسیحت  سنتیالگوي امکان پافشاري بر  ،. در این میان متفکران دینی براي حفظ دین)367 :2003(الکساندر،

از دست داده بودند و از طرفی  هایی که در آن وجود داشت) (به دلیل فسادها و نابسامانی را داري در دین

گراي این دوره عاجز بود، در نتیجه  از تبیین بسیاري از مسائل و سواالت انسان عقل ،تاکید بر دین متافیزیکی

  طرحی براي مقابله با شرایط جاري وجود نداشت. 

گرایی زمان خود و  هاي عقل ) که خود تحت تاثیر اندیشه1768-1834در این میان متفکري به نام شالیرماخر (

ي جامعه داشت،  هاي کانت بود و از طرفی نیز دلبستگی خاصی به دین و بقاي آن در عرصه مشخصاً اندیشه

                                                             
1 . religious experience approach 
2 . Fichte, J.G. 
3 . Schelling, F.W.J. 
4 . Hegel, G.W.F. 
5 . Holderlin, J.C.F. 
6 . Schleirmacher, F. 
7 . Kant, I. 
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روي مسیحیت و  بست پیش ج از بنزمینه را براي خرو ،ي چیستی گوهر دین وارد میدان شد. او با طرح مساله

   ).21 :1386(قنبري، گرا فراهم نمود. عقل  داري در دنیاي مدرنِ دین

واسطه  توان قدري تماس بی که ذهن در آن حوزه فعالیت ایجادي ندارد و می را، از تجربهاي  شالیرماخر حوزه

. )22 :1379، 1(پرادفوت نمود میرا جستجو  ،که از ذهن و مقوالت آن فراتر رودطوری ، بهبرقرار نمود واقعیتبا 

اي عقلی یا معرفتی نیست؛  از نظر او تجربه دینی، تجربه د.کر. براین اساس او بحث تجربه دینی را مطرح )22

که از جهان متمایز است (محمدرضایی، بلکه احساس اتکا و وابستگی مطلق و کامل به منبع یا قدرتی است 

علم نیست  ،در پی تبیین و توضیح ماهیت جهان نیست، بنابراین دین ماخر دیناز نظر شالیر ).6 :1381

توان گفت که شالیرماخر در پی این است که قلمرو دین را به فراتر از  ). بر این اساس می24 :1386(قنبري،

تابعی از ساحت عقل محض ببرد. البته قبالً کانت این مهم را انجام داده بود، اما در پروژه کانت، درنهایت دین 

)، اما شالیرماخر به دنبال آن 34 :1995کرد (کانت، شد و این اخالق بود که ماهیت بنیادي پیدا می اخالق می

داري به مفهوم داشتن تجربه  دین ،از منظر او عنوان زیربناي اخالق و معنویت تثبیت نماید. بود که دین را به

کامرانی و مر نامتناهی را تجربه کرده است (دار کسی است که با ادراك شهودي، ا دینی است و دین

  ). 1390دیگران،

نیست که کلید ورود به دین است، بلکه » تعقل«داري و معنویت، این  ي دینی به دین براساس رویکرد تجربه

-1910( 3جیمز ).112 :1987، 2نکاست (ش» احساس« ،دینی عامل اصلی در مواجهه با دین و درك تجربه

با این باور که انسان به او  ،4کند عنوان گوهر دین تلقی می را به یدین  که تجربه است ) از دیگر متفکرانی1842

شمرد:  دینی برمی چهار ویژگی براي تجربه )7 :1387عقالنی نیست (آذربایجانی،  هیج وجه موجودي صرفاً

؛ 1996پترسون و همکاران، انفعالی بودن () 4) زودگذر بودن 3) معرفت بخش بودن 2ناپذیري  )وصف1

   .)1379جیمز،

                                                             
1 . Proudfoot, W. 
2 . Schenk, H.G. 
3 . James, W. 

شالیرماخر و جیمز در دو فضاي متفاوت مطرح شده است. گفتمان شالیرماخر درباره احساسات و بینش دینی . الزم به ذکر است که مباحث  4
شود.  گرایانه ناشی می شناسی وونت و اصول عمل هاي جیمز درباره تجربه دینی از روان از جنبش رمانتیک آلمان متاثر است، درحالیکه دیدگاه

داند، اما جیمز تجربه دینی  ورزد و تجربه دینی را از باورها و نظام اعتقادي افراد مستقل می ید میشالیرماخر بر احساسات و عواطف صرف تاک
  ).10: 1383شمرد (لگنهاوزن،  هاي باورها و مفاهیم، مستقل نمی زمینه را از پس
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را مشاهده نمود. » دینی تجربه«گرایش به رویکرد  برخی شواهد توان میمتفکران اسالمی نیز  اندیشهبررسی در 

سروش در گذشته دورتر و آثار متفکران متاخر چون  ،مولويعربی و  ابندر آثار کسانی چون عنوان مثال  به

طرح موضوع وابستگی وحی به تجربه پیامبر  به عنوان مثالشود.  این گرایش مشاهده می تجربه نبوي)(در بسط 

نماید.  فراهم می» تجربه دینی«را براي توجه و تمرکز بر  اي )، زمینه1379در کتاب بسط تجربه نبوي (سروش، 

  سروش معتقد است:
رکت تاریخی و تاریخ مجسم اي از اقوال نیست، بلکه یک ح اسالم یک کتاب یا مجموعه«

(سروش، »الحصول پیامبرانه است یک ماموریت است. بسط تاریخی یک تجربه تدریجی

1379 :19(.  

  شود: او در ادامه مدعی می
هاي درونی و برونی پیامبرانه بسط یابند و بر غنا  اینک در غیبت پیامبر (ص) هم باید تجربه«

عارفانه مولوي و غزالی و شبستري و سید حیدر و فربهی دین بیفزایند ... تجربه باطنی و 

آملی و عارفان دیگر، هر یک در جاي خود چیزي براي گفتن و نمودن و افزودن بر 

النبی و تجربه  حسبنا معراج "درست نیست،  "حسبنا کتاب اهللا"تجارب پیشین دارند و اگر 

  ).25: 1379(سروش، » هم درست نیست "النبی

تجربه بودن درك پیامبر از وحی، در گام اول، امکان تجربه براي افراد غیر از پیامبر  درواقع سروش با تکیه بر

کند. در  پذیرد و در گام بعدي، ضرورت بسط این تجربه، در میان سایرین، غیر از پیامبر را نیز مطرح می را می

یامبر، زمینه الزم جهت عنوان زمینه الزم براي تبعیت از پ ضرورت درك تجربه دینی، بهادامه سروش با طرح 

داري (البته از نوع عارفانه و نه فقیهانه) را فراهم می نماید. این  به عنوان شرط دین» تجربه دینی«برخورداري از 

  توان در یکی از اظهارنظرهاي او در این زمینه مشاهده نمود: مهم را می
ه فقط پیروي از امرها و شرط تبعیت از پیامبر، تبعیت از تجارب اوست، ن  و اساساً  اصالً«

هاي او و کسی به حقیقت مقتدي به پیامبر است که شریک اذواق و مواجید او باشد یا  نهی

داري  داري عارفانه است، نه دین به طفیل او ذوق کند. این اقتدا و تبعیت، البته از آن دین

  ).9: 1379(سروش، » شود فقیهانه که فقط در رعایت اوامر و نواهی خالصه می

گرایی شدید  داران با فضاي عقل دین  که تالشی براي مقابله» دینی تجربه«شود پروژه  همانطور که مشاهده می

 از نظر ایشان هاي دینی (که جاي عقالنی کردن گزاره اي است که به شود، پروژه محسوب می ورزي دیندر 
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ن به چالش بکشد و زمینه را براي ي دی کند تا عقالنیت را در عرصه امري تقریباً ناممکن است) تالش می

عد دیگري از وجود انسان (احساسات و عواطف) و ابتناي گوهر دین بر آن فراهم گفتمانی جدید مبتنی بر ب

ساز  اما عمالً زمینه ،کند فراهم می مغرب زمیننماید. این تالش گرچه مفري را براي بقاي دین مسیحیت در 

  . شود ی و مبتنی بر حواس انسانی میجدایی دین و متعلقات آن از دنیاي علم عقالن

  

  »:تجربه دینی«هاي نظام تربیتی در رویکرد  ویژگی

عنوان ضرورتی براي  زمینه اصلی براي ارتباط، درك و ایمان به خداوند را (به ،متفکران فعال در این رویکرد

) درخصوص 1949( 1بایلیدانند، تا جایی که  ورزانه بشري می هاي عقل دستیابی به معنویت) جدا از تالش

  نویسد: جایگاه استدالل در درك جایگاه خداوند در مسیحیت می
الهیاتمان یا شرح فرآیندي که از طریق آن خداوند شناخته پذیریم که اولین بخش  ما نمی«

... حقیقت امر این است که استدالل درباره  شود، مبتنی بر هرگونه استدالل منطقی باشد می

فایده است؛ گو اینکه  اند، بی نداشته او اي با چنین وجودي براي کسانی که هرگز مواجهه

(به  »یز استدالل، امري زاید و غیرضروري استاند ن اي داشته براي آنان که چنین مواجهه

  ).113 :1379، 2نقل از مارتین

شود و منظور از تبیین دینی، نگریستن به امور هستی و  تبیین دینی از تبیین علمی و فلسفی جدا می براین اساس

از تبیین دینی  دینی نه از رفتار دینی، که ). بنابراین تربیت1379درك ارتباط آنها با خداوند است (فنایی، 

برخی متفکران تربیتی بر این باورند که تربیت دینی عبارتست از فراهم  مبتنی بر این دیدگاه،و  شود شروع می

بارقه  ،خود با تجربه خویش و با الهام از فطرت خود ،تا شخصیاب  هاي طبیعی و درون کردن فرصت

). بنابراین تعریف، تربیت دینی با تجربه دینی ارتباطی 64: 1388بخش دین را کشف کند (کریمی،  تعالی

  نویسد: در جریان تربیت دینی، می» دینی تجربه«) در توضیح جایگاه 65: 1388. کریمی (ناپذیر دارد جدایی
ل از مفاهیم، تصورات، امري است شهودي که اعتبار آن قائم به خود و مستق  تجربه دینی،«

توان از طریق تلقین  اعتقادات یا اعمال دیگري و دیگران است. این تجربه شهودي را نمی

زنند،  اي از مربیان و مبلغان به آن دامن می یا تحمیل به دست آورد. برخالف آنچه که پاره

                                                             
1 . Baillie 
2 . Martin 
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فعلی است برخاسته از کل شخصیت آدمی که در کانون معرفت قلبی و  ایمان دینی

  ».دهد هودي او روي میش

منزله تربیت دینی تلقی  فرد را بهتوان انتقال اطالعات دینی به  با ابتناي ایمان دینی بر بینش شهودي، دیگر نمی

همانطور که مالحظه نماید.  کار تربیتی جدیدي براي تحقق بینش شهودي ضروري می نمود، بلکه ارائه راه

ها، امري  ، پذیرش وجود فطرتی خداجو در همه انساندینی رویکرد تجربهشود، در نظام تربیتی مبتنی بر  می

از آنجا که حس دینی عبارت دیگر  شود. به ضروري است و فطرت نقطه کانونیِ اقدامات تربیتی محسوب می

 فطرت خداجوي افراد استمهمترین رسالت مربی بیدارسازي ) 58: 1379در بشر امروز خفته است (فنایی، 

تواند منجر به  نمی ،رف آموزش و تقلید از آداب دینیو بر همین اساس است که ص )51: 1387(کریمی، 

داري و  برخورداري فرد از زندگی معنوي شود، بلکه الزم است این حس به فرد منتقل شود که دین

داري از تا فرد به این مرحله (برخور .بختی، امنیت درون و لذت معنوي از زندگی است خداپرستی، عامل نیک

توان (و نباید) با او از استدالل براي فهم عقالنی آداب دینی سخن  بخش ایمان) نرسیده باشد، نمی حس لذت

 گفت. 

هاي تربیتی  دینی فعالیتی جداگانه از سایر فعالیت تربیت ،»تجربه دینی«در نظام تربیتی مبتنی بر رویکرد 

د، بلکه با توجه به نگرش یکپارچه به هستی و ضرورت دستیابی به درك صحیح و دقیق از وش محسوب نمی

اي از  تواند جلوه اي در طبیعت می پیوند همه امور هستی به خداوند و تاثیر خداوند در این امور، هر مطالعه

  :شرح زیر استتوان براي این رویکرد ارائه داد به  ی که میالگویمعنویت و تربیت دینی محسوب شود. 
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  »دینی تجربه«): تربیت معنوي (دینی) براساس رویکرد 2(شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طور دقیق مبتنی  توان به شود، آمادگی و دستیابی به تجربه معنوي را نمی مشاهده می )2( شکلطور که در  همان

دینی نقش مهمی  گیري تجربه هاي فردي و شرایط محیطی در شکل هاي سنی نمود، بلکه آمادگی بر دوره

دوره (در اکثر موارد و نه همیشه)، توان دوره کودکی، نوجوانی و جوانی را  دارند؛ اما در عین حال می

دینی، درنظر گرفت. تاکید اصلی متفکران  سازي براي آماده شدن فرد جهت قرار گرفتن در معرض تجربه زمینه

تربیتی در این دوره این است که پرورشکاران تربیتی باید از انجام اقدامات ساختگی، تلقینی و تحمیلی 

کوفایی متربی نمایند (کریمی، سازي الزم براي خودش خودداري نمایند و همه همت خود را صرف زمینه

به مراتب بیشتر از بزرگساالنی است که هاي معنوي افراد در این دوران  طور طبیعی گرایش ). هرچند به1388

) اما باید توجه داشته باشیم تا 54: 1387عمدتاً جریان تربیتی آنها از حالت طبیعی خارج شده است (کریمی، 

توان از او انتظار ایمان واقعی و قلبی داشته باشیم. وقوع  دینی دست نیافته است، نمی زمانی که فرد به تجربه

باشد، اما با توجه به آزادي انسان  اي براي اتمام حجت براي درك حقیقت دین می دینی نیز اگرچه وسیله تجربه

به هر حال دینی او نداشته باشد.  گیري هویت او نادیده انگاشته شود و بنابراین تاثیري در شکل تواند از سوي می

 ایجاد زمینه براي خودشکوفایی استعدادها

سازي براي بیدار کردن محبت به خالق زمینه
 و تقویت انگیزه ستایش خداوند

سازي فرد براي درك تجربه دینیآماده  
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دینی، آمادگی الزم براي ورود به عرصه ایمان دینی را داراست و با ورود به عرصه  فرد پس از دریافت تجربه

ینی را براي خود فراهم نماید تري از تجربه د تواند با تمرینات مذهبی و سلوك دینی مراتب جدید دینی، می

  ).33: 1379(جیمز، 

  

  :2عقل باگرایی در فهم دینی و جایگزینی ایمان  مخالفت با عقل  :»1گرایی ایمانرویکرد «

در  اعتبار و حجیت مسائل. استگرایی دنیاي مدرن  با عقل مسیحیت مقابله کارهاي دیگر راه گرایی از ایمان

هاي  و حال آنکه این شرط براي باورهاي دینی با دشواري استقابلیت توجیه عقالنی  وابسته بهمدرنیسم 

این دهی به  کار استقالل با راه ،راي بقاي باورهاي دینیبگرایی تالشی  ایماندر واقع . استمتعددي مواجه 

  نویسد:گرایی میدر توضیح ایمان) 14: 1386اکبري (توجیه عقالنی است.  ضرورت از باورها،
اي که نظریات مختلف مطرح شده در این حیطه را در گونهگروي، بهارائه تعریفی دقیق از ایمان«

برگیرد، کاري مشکل است. اما اگر بخواهیم با تسامح، براي ورود به بحث، تعریفی را ارائه دهیم، 

توجیه اي است که براساس آن باورهاي دینی نیازمند گروي نظریهتوانیم بگوییم که ایمانمی

  .»هاي عقالنی) نیستندشناختی (استداللمعرفت

  نویسند: گرایی می ) در تعریف ایمان78: 1379همچنین پترسون و دیگران (
 عقالنیهاي اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی و سنجش  دیدگاهی است که نظام ،گرایی ایمان«

  .»داند نمی

تالشی براي مواجهه با عقالنیت حداکثري حاکم بر فضاي دنیاي غرب در عصر  گرایی، ي ایمان پروژه

گیري شکست مدرنیسم در اقناع انسان با رویکرد علمی و دنیاگرایانه، منجر به موضع در واقعمدرنیسم است. 

ده کنند، شمدرنیسم، که عامل اصلی در حیات انسانی را زبان و فرهنگ تلقی میهاي موسوم به پستجریان

  نماید، باید این مهم محقق شود. است و از این منظر وقتی انسان احساس نیاز به ارتباط با وجودي برتر می

                                                             
1 . fideism approach 

گرایان نیز جایگاهی  گرایی قرار داد. با این توضیح که سنت توان در ذیل رویکرد ایمان میداري را نیز (با اغماض)  . رویکرد سنتی در دین 2
گرایان، بیش از هر چیز بر اسناد دینی  گرایان قرار داد که سنت توان این تفاوت را میان آنها و ایمان براي عقل در فهم دین قائل نیستند اما می

دانند و تنها عمل به شریعت را وظیفه انسان تلقی  را فاقد قدرت درك کارکرد دستورات دینی میکنند و عقل انسان  (کتاب و سنت) تاکید می
  کنند. می
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قدمت زیادي ندارد و در حدود نیمه قرن نوزدهم میالدي وارد » اصالت ایمان«یا » گرایی ایمان«اصطالح 

هاي متفکران اسالمی با  آن بر اندیشهبه این ترتیب اطالق  ،)9: 1386میردامادي، ادبیات فلسفی شده است (

 ،در مبانی فکري آنهادهد برخی از  نشان می ،متفکران اسالمی بررسی اندیشهروست، اما  هایی روبه دشواري

. از جمله این متفکران )23: 1379(عظیمی دخت شورکی،  دارند» گرایی ایمان«هاي زیادي با رویکرد  شباهت

هاي  عنوان متفکران متقدم) و دیدگاه (به ه.ق)   544-606(ه.ق) و فخررازي   450-505ی (توان به غزال می

 سروشو کسانی چون  هاي سید منیرالدین حسینی هاشمی و میرباقري) (با محوریت اندیشه فرهنگستان علوم

  عنوان متفکران متاخر)، اشاره نمود. (به

شدت  النیت فلسفی در درك امور دنیوي بهشوند، با عق غزالی و فخررازي که از بزرگان اشاعره محسوب می

گرایان معتدل قرار داد،  توان او را در گروه ایمان غزالی که می ).8: 1382مخالف هستند (ابراهیمی دینانی، 

هایش) در درك  بر ناتوانی عقل (به دلیل محدودیتضمن پذیرش توان عقل در درك بسیاري از امور، 

کند. در واقع او  گذارد و استفاده از درك شهودي را پیشنهاد می میصحه  ،حقیقت ایمان و کشف معرفت حق

اي براي ایمان)، با تکیه بر خرد منتفی نیست، اما  عنوان مقدمه امکان دستیابی به حقیقت (بهبر این باور است که 

حد یک یا دو و شاید در د به ایمان دست یابند، در هر عصر بسیار اندك نتوان تعداد افرادي که از این طریق می

داند و از نظر او  نکته قابل توجه اینکه غزالی ایمان را صرف تصدیق قلبی می ).202: 1381باشند (رفیعی، نفر 

). 150: 1387تنها زمانی ایمان محقق شده است، که حقیقت آن در قلب جاي گرفته باشد (کاکایی و حقیقت، 

اي  ر بنیادین دین (مثل خدا، پیامبر، قیامت و ...) مقدمهغزالی کسب آگاهی درباره اموبا این توضیح  از نگاه 

همان تصدیق  ،براي رسیدن به ایمان (پذیرش و تصدیق قلبی) است، بنابراین آنچه در جریان ایمان اصل است

هایی چون: برهان، دالیل وهمی، خطابه، تقلید و ...) از اهمیت خاصی  هاي رسیدن به آن (راه قلبی است و راه

برخورداري از ایمان کند عوام نیز به رغم  برخوردار نیست و همین دیدگاه است که غزالی را مجاب می

  ). 158: 1387گیرند (کاکایی و حقیقت،  برهانی، در گروه مومنان قرار می

گرایانه را شناسایی نمود.  هایی از رویکردهاي ایمان توان نمونه می ،متاخر اسالمی هاي فکري جریان در میان

از  ه.ش) 1322-1379( هاي سید منیرالدین حسینی هاشمی با محوریت اندیشه ،جریان فکري فرهنگستان علوم

 3یافت. بیشترین دغدغه این جریان فکري (در طول  ه.ش آغاز گردید و با راهبري میرباقري ادامه 1360دهه 

در این راستا تغییر نگاه به کارکرد فلسفه از بررسی چیستی و دهه) متمرکز بر تولید علم دینی بوده است. 
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بود که براي حل مساله اثرگذاري فلسفه بر علوم، در پیش گرفته  اي اتژيرشدن، است ي چرایی امور به فلسفه

یت متقاعد نمود. لاین استراتژي، رویکرد فرهنگستان علوم را به اصالت فاع). 195: 1388شد (خسروپناه، 

شوند. همه شئون مخلوقات  تمامی شئون مخلوقات بر پایه تولی و والیت تفسیر می ،براساس اصالت فاعلیت

گیرند، چه این والیت را پذیرفته باشند، چه  بازگشت به تولی دارند و همه آنها تحت والیت الهی قرار می

معرفت تقدم شناختی، ایمان بر  براساس این دیدگاه در حوزه معرفت). 197: 1388نپذیرفته باشند (خسروپناه، 

شود. خسروپناه  نزدیک می» گرایی ایمان«هاي  یابد و در این نقطه است که این جریان فکري به اندیشه می

  نویسد: ) در این زمینه می197: 1388(
شناختی، معتقد به تقدم ایمان بر معرفت هستند، باید  متفکران فرهنگستان علوم] به لحاظ معرفت»[ 

گیرد  بفهمیم و براساس این والیت ایمانی است که فلسفه شدن شکل میاول ایمان پیدا کنیم، بعد 

«....  

شود، اما  هایی مشاهده می دینی) تفاوت (یا همان تربیت» معنوي تربیت«گرایان با مقوله  هرچند در برخورد ایمان

  :1ائه نمودار» تربیت معنوي«عنوان الگوي مواجهه این متفکران با  توان الگوي زیر را به طور کلی می به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

گرایان افراطی تقریباً هیچ امکانی  اي دارد (ایمان هاي ویژه گرایان افراطی و معتدل در مواجهه با تربیت دینی تفاوت . از آنجا که برخورد ایمان 1
هاي عقالنی در  گرایان معتدل حدودي را براي امکان استفاده از برهان براي رسیدن به ایمان قائل نیستند، اما ایمان براي استفاده از عقالنیت

  گرایان معتدل مورد بررسی قرار گرفته است. درك ایمان قبول دارند) لذا در این بخش رویکرد تربیتی مبتنی بر رویکرد ایمان
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  »گرایی ایمان«): تربیت معنوي (دینی) براساس رویکرد 3(شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گرایان ضمن پذیرش ضرورت تربیت دینی در دوره  شود، ایمان مشاهده می )3( شکلطور که در  همان

کودکی و نوجوانی، قائل به ضرورت ایجاد عادت مناسک دینی در این دوره هستند. اما در دوره بزرگسالی، 

هاي تربیتی  گیرد، مواجهه بسته به اینکه فرد با توجه به شرایط محیطی و تربیتی در کدام گروه قرار می

آنچه در همه دوران زندگی انسان مهم است، این است که فرد باور  شود. نهادي براي آنها متفاوت میپیش

سازي باورهاي دینی خود ندارد، اما به شدت به حفظ باورها و رفتارهاي  داشته باشد که ضرورتی براي عقالنی

  دینی نیازمند است.

  

  

  

 متخلق نمودن متربی به آداب اسالمی از طریق:
 تلقین، تشویق، تقلید، تحمیل و ...

نی
جوا
  نو
ی و

دک
 کو
وره
د

 

گانههاي وجودي سهورود به یکی از وضعیت  

 عوام

 اهل تصوف

 اهل برهان

هاي عقالنی نیاز به روشعدم   

هاي تلقین، تشویق،  ادامه روش
تقلید، تحمیل و ... با محوریت 

سازي متربی، تحت فعال
 هدایت مربی

طی مراحل سلوك عرفانی با 
سازي متربی، محوریت فعال

 تحت هدایت مربی

واقعی در برهان يتوانمند  

مند به روش برهانیعالقه گراییدرك ناتوانی عقل در درك امور معنوي و ضرورت ایمانرساندن متربی به موقعیت    

هاي کالمی و برهانی براي رسیدن به ایمان دینی استفاده از روش  

لی
گسا
بزر

ره 
دو

 

دستیابی به زندگی مومنانه و 
ادامه زندگی با هدف تالش 
 براي کسب رضاي الهی
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  مشخصات تربیت معنوي با رویکرد دینی:
  معنوي:اهداف تربیت 

باوران ارائه نمود، اما  هاي متفاوتی را براي تربیت معنوي از منظر دین بندي توان اهداف متعدد، با الیه هرچند می

باوران ارائه شود. براساس  در این بخش تالش شده است تا اهداف کلی تربیت معنوي از منظر دین

عنوان اهداف تربیت  افی را به شرح زیر بهتوان اهد باوري می رویکردهاي ارائه شده در چارچوب فکري دین

  معنوي ارائه نمود:

ü :از آنجا که هستی در سیطره تسلط و قدرت الهی است و خداوند حیات  تحقق خواست خداوند

بنابراین مهمترین هدف تربیت معنوي زیست  ،ي انسان برشمرده است معنوي را حیات برگزیده

گرایی  دهاي روشنفکري دینی، تجربه دینی و ایماناین هدف در رویکر .استبراساس خواست الهی 

تن دادن به «) تربیت دینی را 61-63: 1390عنوان نمونه آنجا که باقري ( مشهود است. به کامالً 

، به پذیرش تدبیر الهی و و در توضیح ربوبیت کند تعریف می» زدن از ربوبیت غیر و تن خداربوبیت 

کند، کامالً به دنبال تحقق خواست خداوند در  اشاره می کار زدن طرح و تدبیر او در زندگی به

 زندگی است. 

ü :اي ساخته شده است که تنها با قرار  گونه از آنجا که ساختار وجودي انسان به رسیدن به کمال انسانی

رسد، بنابراین با ورود به حیات معنوي امکان  گرفتن در مسیر معنویت به اوج رشد و کمال خود می

؛ 1390از نظر متفکران تربیتی با رویکرد دینی (باقري،  شود. ال براي انسان فراهم میرسیدن به کم

انسان برخوردار از استعدادهایی است که جریان تربیت، به شکوفا ) 1388، کریمی، 1386مظلومی، 

کند و نهایت شکوفایی این استعدادها کمال انسان و یکی از غایات تربیتی  شدن آنها کمک می

 شود. محسوب می

ü :اي است که تنها در برقراري با خداوند  گونه از آنجا که ساختار وجودي آدمی به تسکین درون آدمی

رسد، بنابراین تنها مسیر رسیدن انسان به آرامش از طریق اتصال به خداوند (در حیات  به آرامش می

زندگی  ست.هاي عقلی و علمی انسان محکوم به نافرجامی ا معنوي) خواهد بود و سایر تالش

 )1381(به نقل از رفیعی،  و غزالی )1385( گور ، کرکه)1381( گرایی چون آگوستین متفکران ایمان
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دهند و دلیل  هاي درونشان گزارش می دهد که آنها در دوره اتکاء به عقالنیت از آشفتگی نشان می

 دانند. تسکین و آرامش خود را تسلیم شدن به ایمان الهی می

ü  از آنجا که حیات اصلی آدمی در عالم آخرت خواهد بود و مهمترین  حیات اخروي:آمادگی براي

اي  لذا تربیت معنوي وسیلهاست، شدن براي عالم بعدي (آخرت)  ي انسان در این دنیا آماده وظیفه

هاي دینی حکایت از ضرورت تالش آدمی،  سراسر آموزه شود. سازي محسوب می براي این آماده

قرار گرفتن در محضر خداوند (در عالم عقبی) است. و این مهم تا آنجا پیش براي کسب آمادگی 

 شود.  رود که این دنیا، مزرعه آخرت تلقی می می

ü با توجه به اینکه یکی از اهداف آدمی داشتن زندگی سالم در  مندي از زندگی سالم در این دنیا: بهره

شوند،  راي سالم بودن انسان منتهی میهاي دینی به تربیت صحیحی ب باشد و آموزه همین دنیا می

سازي جامعه براي برخورداري انسان از زندگی  تواند آماده بنابراین یکی از اهداف تربیت معنوي می

این هدف که بیشتر در رویکردهاي روشنفکري دینی و الهیات پویشی  سالم در این دنیا باشد.

دینی در دنیاي مدرن است. بسیاري از  شود، تالشی براي نشان دادن کارآیی رویکرد مشاهده می

(به نقل از  ، طالقانی، بازرگان، مطهري، شریعتی، سروش و ...)2002( مثل: استلی 1روشنفکران دینی

نشان دهند برخورداري از معنویت دینی، منافاتی با داشتن رویکرد کنند  تالش می )1388خسروپناه، 

هاي برخورداري  تواند زمینه ندارد؛ بلکه برعکس، میعلمی، تفکر انتقادي و زندگی آزادمنشانه 

 انسان از زندگی سالم و موفق را در این عالم مهیا سازد.

  

  هاي تربیت معنوي: فرض پیش

ي تربیت معنوي طرح و  باید گفت رویکردهاي دینی که درباره ،هاي تربیت معنوي فرض درخصوص پیش

اند  عنوان موارد اساسی پذیرفته ي تربیت معنوي، کلیاتی را به کنند، قبل از ورود به عرصه اي را مطرح می ایده

صول ها در کلیه مراحل کاري آنها (از بیان اهداف و ا فرض کنیم. این پیش ها یاد می فرض که ما از آنها به پیش

هاي مورد قبول در هر رویکرد به تفکیک (در  فرض پیش. استگرفته تا پیشنهادهاي عملی) جاري و ساري 

                                                             
بندي مبسوطی از  )، دسته1388نفکران دینی در یک سطح و با یک گرایش نیستند. خسروپناه (. البته باید توجه داشت که همه روش 1

  رسد. نظر می روشنفکران ایران معاصر ارائه نموده است که براي درك تفاوت دیدگاه روشنفکران دینی مناسب به
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رویکردهاي نگاه تجمعی به ها که برگرفته از  فرض پیش برخیدر ذیل به توضیح هر رویکرد) مطرح شد. 

 اشاره شده است: ،باشد مطرح شده در این فصل می

ü است که هدفمند و آگاهانه اقدام به خلقت آن نموده است.ي خداوندي  عالم هستی آفریده 

ü کند، بنابراین سرنوشت انسان  خدا در این عالم موثر است و اوست که هستی را راهبري و هدایت می

 در گرو ارتباط با اوست.

ü ترین موجود در این هستی است و از میان موجوداتی که در عالم عین زیست  انسان برترین و پیچیده

 ند، تنها اوست که شایسته برقراري ارتباط با خداست.کن می

ü  ارتباط بین انسان و خدا، ارتباطی دوطرفه است، یعنی خدا براي هدایت انسان، با او ارتباط برقرار می

کند) و انسان نیز براي رشد و تعالی بیشتر با خدا  کند (ارتباطی که انسان در آن منفعالنه برخورد می

 کند). د (ارتباطی که در آن انسان فعاالنه عمل میکن ارتباط برقرار می

ü  رشد و تعالی انسان در گرو ارتباط موثر با منشاء هستی (خدا)، فهم مطالبات او از انسان و اجراي

 باشد.فرامین او می

ü  بهترین (و البته تنها) راه سعادت انسان، عمل به دستورات خداوند است که از طریق وحی (ارسال

 یده است.نبی) به او رس

ü ها که حجتی براي  هاي جزئی مستقیم با انسان مسیر اصلی ارتباط خداوند با انسان (به جز ارتباط

 سازي او از هدف و فرامین الهی است. هدایت است)، از طریق ارسال پیامبر و آگاه

ü و هاي مختلف حیات معنوي انسان را سرشار  تواند جنبه دین از جامعیت کاملی برخوردار است و می

 غنی نماید.

ü رغم برخورداري از توان در حل برخی مسائل جاري انسان، توان حل همه مسائل او را  قوه عقل، علی

 اي برخوردار است. هاي قابل مالحظه ندارد و بویژه در حوزه معنویت از محدودیت

ü .اساس تربیت معنوي مبتنی بر ارتباط انسان با وجودي برتر و متشخص به نام خداست 
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  حاکم بر تربیت معنوي: اصول

هاي دانش بشري ) و تقریباً در همه شاخه134: 1378باشد (شکوهی، اصل در لغت به معناي ریشه و بنیاد می

اصطالحی است که به معنی مالك و مبناي » اصل«) در تعلیم و تربیت 1331رود. بنا بر نظر هوشیار (کار میبه

) در 81: 1387). شریعتمداري (9: 1387(به نقل از شریعتمداري،  رودکار میکار و عمل شاگرد و معلم به

  نویسد:توضیح اصول تعلیم و تربیت می
ها و قواعد نسبتاً کلی است که در بیشتر موارد صادق است و اصول تعلیم و تربیت، مفاهیم، نظریه«

ر کلیه اعمال تربیتی آموزان دباید راهنماي مربیان، معلمان، مدیران، اولیاء فرهنگ و والدین دانش

شناسی، فرهنگی و نظریات شناسی، جامعهباشد. این اصول مبتنی بر تعالیم دینی، تحقیقات روان

  .»مربیان بزرگ و دانشمندان تعلیم و تربیت است

کند که اصل کشف کردنی است، نه وضع کردنی. این به آن مفهوم است که اصول ) تاکید می1370هوشیار (

دهد که ) در این زمینه توضیح می85-90: 1390و تربیت ریشه در علوم دیگر دارند. باقري (موجود در تعلیم 

هاي شناخته شده در باب منديي قانونشناسی، فیزیک و ...) به منزلهاصول در علوم بنیادي (مثل زیست

- ربردي است) بهشوند. این اصول در تعلیم و تربیت (که یک علم کاموجودات مورد مطالعه درنظر گرفته می

گذاري پایهگیرد شود و مبتنی بر این مبانی، قواعدي که راهنماي عمل تربیت قرار میعنوان مبانی تلقی می

  شود. نامگذاري می» اصول تعلیم و تربیت«شود که می

با این توضیح متفکران عرصه تربیت معنوي، با توجه به شناختی که از انسان دارند، به اصولی درخصوص 

اند. در این بخش منبع اصلی ما براي استخراج اصول تربیت معنوي، نظر متفکران تربیت معنوي اشاره نموده

باوران و با  براي تحقق اهداف تربیت معنوي از منظر دینفعال در این عرصه بوده است. در واقع باید گفت 

هاي تربیتی  کارها و روش با تولید راه هاي مورد قبول آنها باید اصولی وجود داشته باشد که فرض توجه به پیش

مبتنی بر آنها بتوان به تربیت یک انسان پرداخت. در زیر بخشی از اصول حاکم بر تربیت معنوي که مستخرج 

  باور است ارائه شده است: از باورهاي موجود در فضاي فکري متفکران دین

ه اصول اساسی دین (پذیرش اطاعت هاي دینی با ایمان آوردن ببراساس نگرش تحول از طریق ایمان: -

خداوند، اطاعت از پیامبر الهی و باور به عالم پس از مرگ) است که تحولی در وجود انسان محقق 

می شود و حتی از نگاه برخی ادیان (همچون اسالم) وجود انسانی که فاقد ایمان دینی است، نجس 
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ن و باور بیاورد و به ایمان و باور خود اقرار گردد که به دین ایماو تنها زمانی وجود او تطهیر می است

شود که نور فهم در گرایی، نیز ایمان منجر به آن میها، همچون ایماننماید. از نگاه برخی نگرش

گرایان همچون ترتولیانوس و آگوستین بر این باورند که انسان نمایان گردد. تا جایی که برخی ایمان

 ).24 :1381(آگوستین، ایمان آوردن مایه فهم انسان است

یکی از اصول اساسی در تربیت معنوي با رویکرد دینی است که نشانه  تحقق ایمان از طریق عمل: -

تحقق ایمان در یک فرد دینی انجام اعمال دینی است که از جانب شارع دین براي او بنیان نهاده 

ي ایمان، مشاهدهانسان بیشده است. در همه ي ادیان یکی از راه هاي شناخت انسان با ایمان از 

دار باید انجام دهد. معموالً این رفتارها روزانه، در مواجهه با رفتارهاي خاص دینی است که فرد دین

توان به باشد. این اصل آنقدر روشن است که میهاي خاص و یا در ایام مشخصی از سال میموقعیت

مبتنی بر این اصل  ص (فرائض) پیدا نمود.توان دینی را فاقد اعمال معین و خاصراحت گفت که نمی

رغم وجود قدرت شناخت و انتخاب در  آموزش اعمال دینی در تربیت دینی، از دوران کودکی (به

 ).1381شود (رفیعی،  این دوران) آغاز می

موظف به  ،دار با ورود به دینیک فرد دین ضرورت باور به فرائض بدون توجه به کارکرد عینی آن: -

ال دینی خاص است. هرچند شارع مقدس از دستور به انجام هر یک از فرائض، قصد انجام اعم

دار در مرحله نخست اهمیت است، تسلیم و مشخصی را داشته است، اما آنچه براي فرد دین

دار ثمري از انجام تکالیف دینی در عبارت دیگر حتی اگر فرد دینفرمانبرداري از فرائض است. به

 .)1371خمینی، امام ( باشدد مشاهده نکند، باز هم موظف به اجراي آنها میي خوزندگی روزمره

عنوان یک اصل تربیتی دیگر، متربی باید این عالم را فانی بداند. تلقی فناي دنیا به م دنیا:لفانی بودن عا -

بداند. منجر به آن خواهد شد که متربی دلبستگی خاصی به این دنیا نداشته باشد و آن را محل گذر 

قدري مهم است که وقتی بناست تنها تعداد معدودي اصل را ان تربیتی بهیاین اصل براي برخی از مرب

کنند (کرباسچیان، عنوان اصلی کلیدي معرفی میبراي تربیت دینی معرفی نمایند، این اصل را به

1386.( 

شود. قائل م عقبی داده میدر مقابل تلقی فانی بودن عالم موجود، اصالت به عال اصالت عالم عقبی: -

خود را با نتایج آن در عالم  ،دار تمام اعمالشود که فرد دینشدن اصالت براي عالم عقبی سبب می
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-یابی به لذتهاي زودگذر، به امید دستپس از مرگ هماهنگ نماید و حتی امروز از برخی لذت

 .)1386(کرباسچیان،  پوشی نمایدهاي پایدار عالم آخرت، چشم

دار باید به آن پایبند باشد تا یکی از اصولی که هر فرد دین قداست اعمال دینی و امور منصوب به دین: -

در جریان تربیت دینی بتواند به مراتب باالي تربیتی دست یابد، قائل شدن قداست براي اعمال دینی 

عنوان نمایند. بهرا حفظ  باید آنداران و دین است. این قداست ذاتی استو امور منصوب به دین 

مثال در مسیحیت ورود به کلیسا آداب خاصی دارد و فرد در هنگام حضور در کلیسا باید شئونات 

هاي مطرح در ادیان (پیامبران، مومنان خاص و ...) از قداست  شخصیت مخصوصی را رعایت نماید.

 حتی یادآوري اسامی آنها باید با رعایت ادب خاص باشد.ویژه برخوردارند و 

تواند مطابق میل خود می ،دار قبل از ورود به دینیک فرد دین محدود شدن آزادي پس از ایمان: -

داران و قبول کلیات اي، تشکیک نماید، اما پس از ورود به جرگه دینزندگی نماید و در هر مساله

عمل نماید  دار، باورهاي دینی، باید مطابق با استانداردهاي تعریف شده رفتاري، براي یک فرد دین

) تشکیک براي آنها وجود نداردتشریح عقلی  امکانتواند در امور دینی (حتی جزئیاتی که و نمی

دینی حتی در بدو ورود هم مبتنی بر گرایی و تجربهنماید. این اصل در رویکردهایی همچون ایمان

داران، از این اصل با عنوان  برخی از دین ایمان فرد است. ،سوال اساسی نیست، بلکه مبناي اصلی

اي  ) و منظور این است که انسان به مرحله1386کنند (صفایی حائري،  آزادي از آزادي یاد می

کند و از آن عبور  آزادي خود را براي قرار گرفتن در محضر عبودیت الهی، قربانی میرسد که  می

 کند. می

ي افراد مومن به دین از تساوي و برابري دینی همهندر یک نگاه درو حرمت مومن از غیر مومن: -

، اما از منظر و تنها تفاوت آنها مبتنی بر درجه ایمانشان و در پیشگاه خداوند خواهد بود برخوردارند

 ،اي بین مومن و غیرمومن به دین وجود دارد. براساس این اصلتفاوت قابل مالحظه ،دینیبرون

ل خصوصی مومنان به یک دین خاص را ندارند و از نظر حقوقی غیرمومنان اجازه حضور در محاف

نیز در مقایسه با فرد مومن از جایگاه یکسان و برابر برخوردار نیستند. این اصل در جریان تربیت 

 کند.فراهم می ،ي دینیدر جامعه ،اي را براي فشار به غیرمومنانمعنوي زمینه



٢٧ 
 

یت معنوي از منظر دینی، ذو مراتب بودن معنویت یک اصل حاکم بر فرآیند ترب مراتب معنویت: -

تواند در مدت زمان گذارد، نمیعبارت دیگر فردي که پاي در مسیر تربیت معنوي میاست. به

و  کوتاهی به مراتب باالي معنویت دست یابد، بلکه براي رسیدن به مراتب باالي معنویت باید تمرین

ها در مراتب مختلف معنویت قرار دارند و همیشه جا براي ممارست داشته باشد. با این توضیح انسان

گرایی) این اصل بیشتر مورد توجه است و  در رویکردهاي عرفانی (مثل ایمان رشد بیشتر دارند.

 .)1381سالک همیشه باید در پی یافتن مرادي براي سلوك باشد (رفیعی، 

  

  :نقد تربیت معنوي با رویکرد دینی
که عموماً از بیرونی و درونی به نقد پرداخت از منظر نقد بیرونی، توان از دو منظر  براي نقد تربیت معنوي می

هاي کلیدي،  فرض گیري اصلی و پیش شود تا جهت شود، تالش می باوران فارغ از دین مطرح می سوي معنویت

ها و لوازم  رویکرد دینی، با ضرورتبا » تربیت معنوي«داران به چالش کشیده شود و نشان داده شود  دین

  تربیت، به مفهوم علمی پذیرفته شده آن، در تضاد و تقابل است. 

  

  مبتنی بر رویکرد دینی:» معنوي تربیت«نقدهاي بیرونی به 

هاي ارائه شده از  و پاسخ ي بیرونی از سوي رویکردهاي رقیب (فارغ از دین)برخی از نقدهادر این بخش 

   داران به این نقدها، ارائه شده است. سوي دین

داران، محدودسازي متربیان و اجبار آنها به اندیشیدن  باوران فارغ از دین به دین مهمترین نقد معنویت نقد اول:

گرایی در  جزم و رفتار در یک مسیر از قبل تعیین شده است. عملی که از نظر مخالفان رویکردهاي دینی باعث

نگري و در موارد پیشرفته، عدم تحمل نظرات مخالف و  جانبه حوزه اندیشه متربی و از بین رفتن امکان همه

  شود. ها به زندگی می گمراه تلقی کردن سایر نگرش

  نویسد: ) در توضیح این نقد می323: 2008بِست (
تواند  محدود شده به دین نمی شود، ترویج معنویت هنگامیکه معنویت در تربیت مطرح می«

اي از باورهاي خاص و یک چارچوب  تعلیم داده شود، زیرا اهدافش (ترویج مجموعه

تواند با  براي ساخت احساس نسبت به دنیا براي ترویج تعهد به دکترین مذهبی) نمی
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عنوان تربیت پذیرفته شده در دنیاي امروز]،  خود بنیاد، [بهاهداف تربیتی که مبتنی بر عقل 

  ».است ممزوج شوند

داران در پاسخ به ایراد محدودسازي متربیان در جریان تربیت معنوي با رویکرد دینی،  دین پاسخ نقد اول:

ت. کنند که در جریان تربیت عقالنی نیز متربی مقید به تفکر در دستگاه خاص فکري اس چنین مطرح می

گانه که در واقع پنج دستگاه فکري مختلف در پرداختن به  هاي پنج ) به عقالنیت2000عنوان مثال پلنتینگا ( به

عبارت دیگر باتوجه به وجود رویکردهاي مختلف در تعریف  کند. به بعد عقالنی انسان است اشاره می

متربیان خود را تربیت عقالنی  کنند هاي مختلف عقالنی، مربیانی که تالش می عقالنیت و وجود دستگاه

پردازند. با این توضیح، از منظر  نمایند، سرانجام به انتخاب یکی از رویکردهاي موجود به عقالنیت می

داران نسبت دادن محدودسازي متربیان در حوزه تربیت دینی با چالش مواجه است، چراکه اوالً مربیان  دین

محدودسازي ذهنیت متربیان خود هستند و ثانیاً انسان بدون استفاده از اي دیگر در حال  گونه  ناباور هم به دین

توان در خصوص پاسخ ارائه شده  تواند حرکتی رو به جلو داشته باشد. البته می یک دستگاه فکري خاص نمی

داران این نکته را متذکر شد که اگرچه نکته مطرح شده از سوي آنها (ضرورت محدودسازي  از سوي دین

دستگاه فکري خاص) دقیق است، اما دشواري رویکردهاي دینی این است که فردي که تفکر بر مبناي ذهن به 

هاي جدید، اجازه تغییر دستگاه فکري خود  دستگاه دینی را پذیرفته است، در اثر گذر زمان و رسیدن به بینش

  هایی همراه است. را ندارد و در این زمینه با محدودیت

ي معنویت در درون  استفاده از رویکردهاي دینی در تربیت معنوي معتقدند که اصل ایدهمخالفان  نقد دوم:

ظاهر طرح معنویت  ) بر این باور است که هرچند به294: 2006( ١یک دین خاص با ابهام مواجه است. مارپلز

ر یک متن دینی ي معنویت د نظر برسد، اما باید توجه داشت که ایده تواند معنادار به در یک بستر دینی می

بسیار مبهم است و با توجه به اینکه توضیحات مطرح شده درباره آن از خاصیت درون دینی برخوردار است، 

انجامد، بدون اینکه قابلیت سنجش بیرونی داشته باشد، بنابراین نمی تواند مدعی  گري می به نوعی خود تبیین

  اعتبار کلی (در حیات فکري عمومی) باشد. 

دینی، بر این باورند که یکی از مهمترین عوامل   دارن در پاسخ به نقد ابهام در معنویت دین وم:پاسخ نقد د

هاي دین (از جمله معنویت)، زاویه نگرش است. به عبارت دیگر نوع نگرش به  چنین تصوري در مورد آموزه

                                                             
1 . Marples, R 
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هاي دینی،  ه نگاه به آموزهک نماید. هنگامی هاي دینی سطح انتزاع و ابهام را با شدت و ضعف مواجه می آموزه

شود، اما واقعیت این است که براي فهم یک  دینی باشد، ابهام و انتزاع در سطح باالیی تلقی می نگاهی برون

رف متن، حضور در آن متن از ضروریات است. به نگاه تئوریک به یک دستگاه فکري، براي   عبارت دیگر ص

هاي فکري موجود، بدون اطالع از  د. شاید بسیاري از دستگاهکن قضاوت در مورد سطح ابهام آن کفایت نمی

نظر برسد، اما با ورود به شبکه اطالعاتی آن دستگاه  ها و اصول آنها، در نگاه اول مبهم به فرض ها، پیش زمینه

هایی چون هرمنوتیک، که براي  فکري و فهم موارد الزم، از ابهام آن کاسته شود. همچنین استفاده از روش

داران  اي که خود دین گونه تواند در حل مساله ابهام راهگشا باشد، به گذاري شده است، می متون دینی پایه فهم

به آن » فقه پویا«کنند، فعالیتی که عنوان  هاي دینی را از منابع آن یک تکلیف تلقی می تالش براي فهم آموزه

ي  به منزله  هاي دینی، الزاماً م ما از آموزه). با این توضیح، عدم فه82: 1372شود (جوادي آملی،  داده می

ها نیست. عالوه بر این دستاوردهاي موجود در تمدن دینی (از جمله تمدن مسیحی و  معنایی این آموزه بی

هاي  شود و لذا نسبت دادن ابهام به آموزه هاي بارزي از تولیدات منحصر به فرد ادیان تلقی می اسالمی) نمونه

هاي متفاوت و روشن براي پیشبرد  ي شیوه داران مدعی ارائه اجه است. با این توضیح دیندینی با دشواري مو

داران باید متذکر شد که ادعاي ضرورت ورود به  گیري دین حیات معنوي انسان هستند. در پاسخ به این موضع

ند و اگر همه ادیان دین براي فهم آن، ادعایی قابل تامل است. چراکه افراد در مقابل ادیان مختلف قرار دار

رسد  نظر می چنین ادعایی داشته باشند (ضرورت ورود به دین براي فهم آن)، تکلیف افراد چیست. به

ها و اهداف ادیان، بدون ضرورت براي ورود و تعهد به مبانی آنها،  فرض برخورداري از قابلیت فهم کلیت پیش

  امري انکارناپذیر باشد.

باوري  انتقاد در نگاه تربیت معنوي با رویکرد دینی (از منظر مخالفان با معنویتاز دیگر نقاط مورد  نقد سوم:

داري به نوعی منجر به قرار گرفتن در یک گروه اجتماعی  دینی) این است که معنویت حاصل شده از دین

سب شود که فرد، به صرف برخورداري از برچ داران) است و چنین امري منجر به آن می (تحت عنوان دین

داري، نوعی از احساس معنویت دائمی را در خود احساس نماید. به عبارت دیگر فرد در عین انجام  دین
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 ١داران (و به عبارتی معنوي بودن) خارج نبیند. بیگر ي دین خطاهاي مختلف اما هیچگاه خود را از دایره

  ) در تشریح این نقد می نویسد:61: 2008(
دار بودن تقلیل پیدا کند. یک شخص به  اترس بودن یا دینتواند به خد مفهوم معنویت نمی«

کنند، نمی تواند معنوي  صرف اینکه وابسته به گروهی است که به شکل خاصی عبادت می

  ».تلقی شود

عنوان یک گروه اجتماعی با چالش مواجه  داران به داران بر این باورند که تلقی گروه دین دین پاسخ نقد سوم:

 رفعبارت دیگر در  شود. به داران منجر به تشکیل گروه همسان دینی نمی ورود به جرگه دیناست، چراکه ص

ي یکسان  منزله دار بودن به آنها به داران افراد از سطوح مختلفی برخوردارند و اطالق دین درون گروه دین

دن به درجات معنوي ي نائل ش دانستن همه آنها نیست. بنابراین قرار گرفتن در گروه اجتماعی خاص به منزله

) به همین بحث اشاره 243: 1388ي اسالم، ایمان، تقوا و یقین (باقري،  هاي چهارگانه خاص نیست. بیان مقام

معناي عام) قرار بگیرد، اما از  داران (به بسا کسی ظاهراً در گروه دین دارد. با این توضیح باید گفت که چه

ي دیگر  داري را از مقام معنویت جدا نمود. نکته براین باید مقام دیني معنوي باالیی برخوردار نباشد؛ بنا درجه

ي گروه  هاي نوپدید نیز در دراز مدت به تشکیل و توسعه دارن بر این باورند که تشکیل معنویت اینکه دین

 دقیق یک  هاي معنوي، مانع از مشاهده اجتماعی خاص منجر خواهد شد. هرچند نوپدید بودن بسیاري از جریان

شود، اما در دراز مدت انسجام بین افراد، تشکیل ساختار براي هدایت و رهبري  گروه اجتماعی خاص می

هاي معنوي نوپدید چون معبد اوشو  پیروان و ... ضرورت تشکیل مرکزي مشخص (آنچه که در برخی جریان

  نماید. شود) را ایجاب می در پوناي هند مشاهده می

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 . Bigger, S 
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  مبتنی بر رویکرد دینی:» معنوي تربیت«به  درونینقدهاي 

توان نقدهایی را به هر  می ،در نقد درونی که هدف بررسی انسجام ساختاري و محتوایی یک رویکرد است

مشاهده  )1گیري دینی مطرح نمود. این نقدها در جدول ( معنوي با جهت یک از رویکردهاي مطرح در تربیت

  شود. می
  »معنوي تربیت«به رویکردهاي دینی به ): نقدهاي درونی 1جدول (

  هاي پیشنهادي نقد روش  نقد ساختاري  رویکرد تربیتی

روشنفکري «رویکرد 
  »دینی

 تاکید بیش از حد بر عقالنیت، آفت ایمان دینی -

اي براي پذیرش امکان  پیوند دین و علم، زمینه -
 خطا در دین

ساز نگرش  محدودسازي تربیت دینی، زمینه -
 سکوالر به تربیت

(بین دو مرحله  گسست در جریان تربیت دینی -
 کودکی و بزرگسالی)

ساز رقابت  نگاه کارکردي به اعمال دینی، زمینه -
  رویکردهاي دینی و غیردینی

 سازي تربیت دینی، با تاکید بر عقالنیت ذهنی -

 هاي جدید فلسفی شدن باور دینی و رفتارسازي -

عد عاطفی غفلت از روش - هیجانی -هاي مبتنی بر ب 

سازي  مناسبی براي عمومی ذهنی بودن، روش -
  تربیت

تجربه «رویکرد 
  »دینی

 دینی جبرانگاري در تجربه -

دینی، مانعی براي همگانی  سازي تجربه فردي -
 شدن تربیت دینی

ساز  محدودسازي عقل به فهم عینیات، زمینه -
 دینی و عقلی تفکیک تربیت

 دینی ابهام در سرنوشت فرد فاقد تجربه -

توجهی به  ساز بی دینی، زمینه تجربهتاکید بر  -
  عناصر کلیدي دین مثل نبوت

 گذاري رفتار دینی تاکید بر تربیت منفی، مانع پایه -

 نگر به تربیت هاي یکپارچه ابهام در روش -

  معنوي هاي غیردینی، در جریان تربیت ورود روش -

رویکرد 
  »گرایی ایمان«

 دینی جبرانگاري در دستیابی به معرفت -

 هاي انسان معاصر به ظرفیتمحدودنگري  -

ساز  ها به عوام و خواص، زمینه بندي انسان دسته -
 گیري نظام طبقاتی در جامعه شکل

تقدم ایمان بر معرفت، عامل سطحی شدن  -
 داري دین

خروج از عقالنیت، عامل از بین رفتن مالك و  -
  معیار تشخیص حق و باطل

هیجانی و  -ابتناي ایمان بر حوزه رفتاري و عاطفی -
 ت از حوزه شناختیغفل

وابسته نمودن متربی به مربی، به دلیل تاکید بر  -
 هاي تقلید، تلقین و ... روش

تحمیل در کودکی، عامل   استفاده از روش -
 هاي بعدي زندگی گریزي در دوره دین

ساز نگرش  هاي عقالنی، زمینه خروج از روش -
  سکوالر در زندگی

به رغم برخورداري از » معنوي تربیت«رویکردهاي فعال در عرصه شود،  ) مشاهده می1ول (دهمانطور که در ج

عمومی (تالش براي نگهداشت و تثبیت دین در متن زندگی انسان)، در عرصه تربیت معنوي با   ویژگی
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گیري کلی در این رویکردها را می توان بر روي  اي مواجه هستند. در واقع دو جهت هاي قابل مالحظه دشواري

گرایی علمی  رد. در یک سوي این طیف توجه خاص به عقالنیت (در چارچوب عقلیک طیف قرار دا

) و در سویی دیگر از این طیف، عدم توجه به 1شود (در رویکرد روشنفکري دینی معاصر) مشاهده می

هاي  رسد، افراط و تفریط نظر می شود. به دینی) مشاهده می گرایی و تجربه عقالنیت (در رویکردهاي ایمان

بر  معنوي را فراهم نماید. رسانی به تربیت تواند زمینه آسیب گرفته در توجه و عدم توجه به عقالنیت، می صورت

داران  معنوي در دنیاي معاصر نیازمند بازنگري مجددي از سوي دین نظر می رسد که حوزه تربیت این اساس به

و خروج از  خدا، خود، طبیعت و دیگران) است و توسعه مفهوم معنویت به همه ابعاد ارتباطی انسان (ارتباط با

معنوي  ساز رویکردي جدید در حوزه تربت تواند زمینه تمرکز بر نوع خاصی از ارتباط (ارتباط با خدا) می

  باشد.

  

  بندي: جمع
بخشی به آن در زندگی انسان  ترین تالش متفکران دینی در دنیاي معاصر، براي معرفی دین و هویت عمده

توان در نحوه مواجهه آنها با مقوله عقالنیت مشاهده نمود. در عرصه تربیتی، متفکران تربیتی با  معاصر را می

قالنیت مشخص نمایند. در این زمینه در هاي تربیتی دین را با ع اند تا نسبت آموزه رویکرد دینی تالش نموده

هاي تربیتی و تاکید بر عقالنیت  سازي آموزه )روشنفکري دینی (با گرایش به عقالنی1مقاله حاضر سه رویکرد 

) تجریه دینی (با گرایش به عدم توجه به عقالنیت و تاکید بیشتر 3گرایی و  ) ایمان2معنوي)  در فرآیند تربیت

معنوي) مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. مرور نقدهاي  ی انسان در جریان تربیتگرایشبر حوزه وجودي و 

هاي متقن در رد آنها، در نقدهاي  اعتباري نقدهاي بیرونی و وجود پاسخ رغم بی بیرونی و درونی نشان داد به

حد بر  درونی نکات قابل توجهی وجود دارد. واقعیت این است که عدم توجه به عقالنیت و تاکید بیش از

تواند  حوزه گرایشی انسان براي ورود به عرصه ایمان و منوط سازي درك معرفت پس از ایمان؛ اگرچه می

ساز تولید استداللی براي  هاي دینی فراهم سازد، اوا در حقیقت زمینه سازي آموزه اي را براي جذاب زمینه

توانند با استناد به همین  ي رقیب نیز میتواند باشد. به عبارت دیگر همه رویکردها رویکردهاي رقیب نیز می

                                                             
توان از این  پی تالش براي تحدید عقالنیت و کاربست آن در چارچوب دین هستند را می. البته برخی از روشنفکران دینی مسلمان که در  1

  گرایی دینی) مستثنی نمود. گرایی در عقل قاعده (افراط
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استدالل (ایمان بیاور تا بفهمی) دعوت کننده افراد به رویکرد مورد نظر خود باشند. از دیگر سوي، تاکید بیش 

ساز ایجاد تزلزل در  تواند زمینه هاي علمی بشري می هاي دینی بر یافته سازي آموزه از حد بر عقالنیت و منطبق

هاي بشري امري پذیرفته شده است و صرف مشاهده برخی  د؛ چراکه موقتی بودن یافتهمعارف دینی باش

هاي دینی و دستاوردهاي بشري نباید ما را به انطابق این دو بر یکدیگر وادار نماید،  هاي مشابه میان آموزه جنبه

ینه براي بدبینی به که در این صورت با کشف وجه جدیدي در یافته علمی و زیر سوال رفتن یافته قبلی، زم

رسد دوري از افراط و تفریط در جریان  به نظر میشود. در عین حال  هاي دینی نیز فراهم می آموزه

ساز تولید رویکرد جدیدي در این زمینه باشد (امر مهمی  تواند زمینه معنوي (مبتنی بر رویکرد دینی) می تربیت

تواند زمینه مناسبی براي  مباحث موجود در این مقاله می که پرداختن به آن از حوصله مقاله حاضر خارج بود و

  ورود به آن باشد).
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