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  »تعليم و تربيت عرفاني«
  1پور اكبر افراسياب عليدكتر 

 واحد زنجان عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

 : مقالهچكيده

گرايي ارسطويي پرداخته شده و به معرفي      در اين مقاله به انتقاد از مباني تعليم و تربيت عقل          
تواند آموزش و پـرورش را متحـول          شود كه مي    ليم و تربيت عرفاني پرداخته مي     مباني نظرية تع  

گرايِ ارسـطويي مبنـا قـرار         نمايد؛ در جهانِ امروز، چون گذشته، در شرق و غرب ديدگاه عقل           
» عقالنيـت «يدة چنين ديدگاهي اسـت جهـانگير شـده و    هايي كه زاي رفته و آموزش و پرورش گ

كه اين ديدگاه نقصي مبنايي و بزرگ دارد و ناخودآگاه جهـان را             در حالي   . حاكميت يافته است  
 آمـوزش اصـالت داده و از جنبـة          به جنبة ظاهريِ  . برد  گرايي حريصانه به پيش مي      به سوي ماده  

مدار هـم در      تعليم و تربيت كالمي و دين      هاي  حتي نظريه . معنوي و تربيتي آن غافل مانده است      
هـا را     در حالي كه نظرية تعليم و تربيت عرفاني اين نقيصه         . اند  هگرا اسير ماند    سلطة ديدگاه عقل  

هـاي   جهاني برآورده ساخته و به خوبي بر بحران   تواند نيازهاي بشريت را در عرصة         ندارد و مي  
در اينجا مباني نظري اين ديدگاه ارائه شده و راهكارهـايي           . فردي و اجتماعي امروز غلبه نمايد     

  .گردد رفاني بيان ميعملي در تعليم و تربيت ع

  : ها ليد واژهك
هـاي    رورش، عرفان، وحدت وجود، فلسفه، ارسـطو، عقالنيـت، عـشق، بحـران            آموزش و پ  

  .اجتماعي

                                                 
1- ali412003@yahoo.com 
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 پيشگفتار

 يكي جهان خارج است كه همگـي بـه آن توجـه             ،كند  انسان در دو جهانِ بزرگ زندگي مي      
تعلـيم و   .  به آن پرداخته شده اسـت       دروني و باطني انسان است كه كمتر       دارند و ديگري جهانِ   

گرا كه امروزه بر جهان حاكم گرديده و همة علوم انساني و غيـر آن را                  تربيت ارسطويي و عقل   
. برگرفته تنها براي رسيدن به رفاه مادي آن هم در جهانِ خارج ساخته و پرداخته شده است                 رد

هـا را در نظـر گرفتـه و            اين جهـان   جهان تنها يكي از   هاي تعليم و تربيت امروز در         يعني نظريه 
هاي   ريزي نموده و از جهان ديگر غافل مانده و به همين دليل آموزش و پرورش                براي آن برنامه  

  .برند آن از نقصي اساسي در رنج بوده و فرد و جامعه را به سوي بحراني بزرگ به پيش مي
   يك ب انديشة بشري حاكميـت   دوران ارسطو برزدي و يك جهانيِ موجود اعتعليم و تربيت 

بزرگترين ثمرة چنين درختي است كه بر همة علوم سلطه يافته و حتي تعليم              » عقالنيت«يافته و   
هـاي آسـماني را       هاي كالمي و ديني نيز در فضاي چنان ديدگاهي رشد نموده و كتاب              و تربيت 

  .اند هم متناسب با همان عقالنيت تفسير كرده
وقـت    آن ،و يك بعدي باشد   نگر    اگر يك جانبه   و پرورش    تعليم و تربيت و آموزش    اخالق،  

بيروني و ظاهري آن هم در جهت سود و بهره و رفاه بـه صـورتي غيرقابـل كنتـرل رشـد         جنبة  
حتي علومي . روند به پيش ميو انحرافي، به سوي خودخواهي      ناهمگون  كند و فرد و جامعه        مي

مطالعة انعكاس جهان بيروني و تـأثير آن در         شناسي با همة گسترشي كه يافته تنها به           چون روان 
اين خطر بزرگ تعليم و     . استانسان اكتفا نموده و از آن جهان درون و باطن غافل مانده             درونِ  

مديريت و بازرگـاني نزديـك      هايي چون     هاي آن را به تخصص      كند و رشته    تربيت را تهديد مي   
ر جهت نيل بـه اهـداف اقتـصادي و          نموده و به عنوان يك فن براي آموزش نيروهاي انساني د          

ديــدگاه مــادي و ن يچنــ. بيرونــي شــده اســترفــاهي تقليــل يافتــه و محــصور در انگيزهــاي 
  .خواهد كردنموده و اي بشريت را با بحران روبرو  سودجويانه
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بيـرون و   (اي پرداخته شود كه به هـر دو جهـانِ             نظريهشود به ارائة      ميدر اين مقاله كوشش     
كنـد كـه توانـايي دارد هـر دو جهـان را            ت داده و تعليم و تربيتي پيشنهاد مي       انسان اصال ) درون

هماهنگ نموده و انسان را از يكسونگري نجات داده و آموزش و پرورشي را در نظـر دارد كـه         
و از تربيت نكند كه تنها در جنبة مادي محصور گرديـده   يك بعدي و تنها و حريص     يها  انسان

  .د و از اين ضعف رنج ببرد غافل باشدبعد دروني خو
هايي دارد كه امروز بشريت را بـه سـوي سـقوط              گرا چنان نقطه ضعف     تعليم و تربيت عقل   

گرايانـه   برد و در برابر آن تعليم و تربيت عرفاني پيشنهاد گرديده كه با ديدگاهي جـامع                 پيش مي 
هـاي فـردي    دة بحراننگارنده عقيده دارد كه عم. تواند انسان را از اين انحراف نجات بخشد    مي

گرايي حاكم بر آموزش و       يدة نظرية ناكارآمد تعليم و تربيت عقل      يو اجتماعي در جهانِ امروز زا     
پرورش جهاني است كه از مبنا نگاهي نادرست به جهان و انـسان داشـته و بـا عقالنيتـي يـك                      

ه امروز به دو بخـش  پردازانِ آن از ارسطو تا ب و نظريه. بيند  تنها يك بخش از جهان را مي    ،چشم
دين كه هر دو در اين عقالنيت ابزاري بـه توافـق رسـيده و بـه                   ديندار و بي  : قابل تقسيم هستند  

گرا بـه     اند اما بخشِ ماده     نمودهريزي    دليل هر دو براي رسيدن به سود و رفاه بيشتر برنامه          همين  
در حالي كه هـر دو بخـش   . اردرفاه مادي اكتفا نموده و بخشِ ديندارِ آن قيامت را هم در نظر د            

هاي خـود را در همـين چهـارچوب ارائـه            و گفته  دان  گراي ارسطويي تسليم شده     به ديدگاه عقل  
  .دهند مي

 در اينجا نظرية    .گراي موجود ارائه نگرديده است      اي جديد در برابر نظرية عقل       تاكنون نظريه 
. راي آموزش و پرورشي نـوين گـردد       تواند مبنايي ب    گردد كه مي    تعليم و تربيت عرفاني ارائه مي     

نه اينكـه دربـارة عرفـان و تربيـت عرفـاني            . گشايد  اين نظريه سخني جديد دارد و راهي نو مي        
هاي تربيتي عرفاني فراوان است، كه ارتباطي بـا ايـن             سخن نگفته باشند، در آثار عرفاني توصيه      

ا همگـي       يف بسيار گفته  هاي قوي و ضع     دربارة تربيت عرفاني عقايد و گفته     . نظريه ندارد  اند، امـ
ه تعليم و تربيـت     بدر سطحِ مسئله مانده و هرگز سازماني براي آموزش و پرورش مدرن با اتكا               

ه صـاحبنظران قـرار گرفتـه و در          عرفاني مطرح نگرديده     و اميد است كه اين نظريه مـورد توجـ
  .به اجرا درآيد عمل

مطالعـاتي نـوين صـورت نگرفتـه و اغلـب           تربيت عرفاني نيز تاكنون      حتي دربارة عرفان و   
گرايانـه و ارسـطويي بـه آن          دارنـد و بـا معيارهـاي عقـل        نامناسـب نـسبت بـه آن         هايي  ديدگاه

تربيت عرفاني تكيه و تأكيد خود را بيش از هر چيـز بـر      «: اند  به عنوان نمونه نوشته   . اند  نگريسته
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ش نمـا راين نگاه نيز با همة وااليي آ      اما  . پيراستنِ دل كه براي عارف نماد گوهر آدمي است نهاد         
هـاي هـستي آدمـي را در خـور پـرورش               خاصـان، بـسياري از جنبـه       يكسونگرانه بود و به جز    

ايـن ديـدگاه     1».افتـاد   سان، در كار تربيت همگان چنانكه بايـد سـودمند نمـي            يافت و بدين    نمي
 ذهـن ناآشـنايان وجـود       دهد كه برداشت نادرستي از عرفان در        تقريباً عموميت دارد و نشان مي     

غافـل از آنكـه خـود گرفتـار         ! اند كه عرفـان تنهـا بـه پيراسـتنِ دل پرداختـه              دارد و گمان كرده   
ها حكايـت از حاكميـت عقالنيـت ارسـطويي در طـول               اين گفته و  يكسونگري ارسطويي بوده    

  .هاي متمادي است قرن
اي را ارائـه      جداگانه فلسفة   بيني و   شود كه عرفان چون يك جهان       در اين مقاله نشان داده مي     

متأسـفانه تعلـيم و     .  جامع نيز در تعليم و تربيت داشته باشد        اي  تواند نظريه   داده، بر مبناي آن مي    
فلسفة آموزش و پـرورش گرديـده و   گراي ارسطويي مبناي انديشة تربيت جهاني و       تربيت عقل 

ارزش و   وشِ ديگري را بـي    هدف اصلي خود را كسب رفاه با عقالنيت ابزاري قرار داده و هر ر             
بارة عاطفه و محبت و عـشق هـم در ايـن    رهايي د به همين دليل گفته    2.كنند  ناكارآمد قلمداد مي  

اند كه در آن      جايي نرسيده و جدي گرفته نشده است و شعارهايي بوده         گرا هرگز به      تربيت عقل 
 اهميت به محبت و حتي با» اميل«در » روسو«چنانكه كساني چون . اند گرفته چهارچوب جا نمي  

هرگز از حدود شعار فراتر      3هاي درسي بگنجانند،    ورزي را در برنامه     كه پيشنهاد داد عشق   » ميلر«
چرا كه تعليم   . گرايي مناسبت نداشته هرگز زمينة اجرايي نيافته است         نرفته و چون با مبناي عقل     

هايي  ه وجود آورده كه متخصصآموزش و پرورش را به اين منظور بگرا، سازمانِ  و تربيت عقل  
هايي سودآور براي چرخة  دهد تا بتوانند پيچ و مهره    هاي مختلف تربيت كند و آموزش         در رشته 

مطـالبي بياموزنـد و     . سرمايه و حرص و ولعِ بيشتر بـراي مـصرف و از خـود بيگـانگي باشـند                 
 باشـد در    هـاي بيـشترِ مـادي       منـدي   هايي فرا گيرند كه هدفشان سود و حرص و بهـره            تخصص

 درآمـده و    هاي عمومي به حركت     حالتي كه چنان از خود بيگانه شوند كه تنها با تبليغات رسانه           
                                                 

زاده نقـل شـده و    در اين مطلـب از ميـر عبدالحـسين نقيـب       . (11 ص   تعليم و تربيت از منظر عشق و عرفان،       ـ  1
گراي ارسـطويي بـه       نويسندة كتابِ تعليم و تربيت از منظر عشق و عرفان نيز در چهارچوب تعليم و تربيت عقل                

اي   هايي عرفاني به نتيجـه      هاي عارفان پرداخته كه تلفيقي ناهمگن است، چرا كه در گفتمان ارسطويي توصيه              گفته
 ).ماند رسد و چون با اصلِ نظريه سازگاري ندارد در حدود شعار باقي مي مين

2- Ronald De. Sousa, The rationality of emotion, P.2. 
 .48آموزش و پرورش و روح، به سوي يك برنامة درسي معنوي، ص ـ 3
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هاي واقعي خود را تشخيص ندهند و يكبـاره در پيـري بـه پـوچي و حـسرت و                      حتي خواسته 
  .تنهايي برسند

اي بـراي     فادهكنند تا سود ببرند نه اينكـه اسـت          كه كااليي توليد مي   نمايند    ميكساني را تربيت    
، مدرك بگيرند نه اينكه چيزي ياد گرفته باشند، ترفندهايي بزنند تا بـا فريـبِ                كسي داشته باشد  

كـساني چـون يـورگن هابرمـاس در مكتـب انتقـادي       ... ديگران به سودهاي بيشتري برسـند و   
  تعلــيم و تربيــت انتقــادي  «هــايي چــون   فرانكفــورت بــراي رســيدن بــه آزادي نظريــه    

Critical Padagogyند تا به بازسازي و از بين بردنِ معايب اين دسـتگاه تعلـيم و   ا  را ارائه داده
اي براي رسيدن به اهداف اقتصادي و سياسـي           تربيت غربي بپردازند و تعليم و تربيت را وسيله        

بازار سودآور سرمايه در سطح     هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم فقط         در نظريه . اند  خود قرار داده  
هـاي    ت نيـل بـه آن آرمـان       جهاي در     المللي اهميت دارد و حتي دمكراسي نيز وسيله         ملي و بين  

كنند كه احساس كنـد آزاد اسـت امـا در اصـل بـا                 حريصانه است و انسان را طوري تربيت مي       
  .شود هاي او كنترل مي زنجيرهاي پنهان همة خواسته

شـك سـازماني      آيد بي   يگرا و سودگرايي پديد م      آموزش و پرورشي كه از چنين فلسفة عقل       
سـاز    ناكارآمد خواهد بود كه به هيچ يك از اهداف خود نخواهد رسيد و تنها دستگاهي مـدرك                

و مجوز براي   خواهد بود كه مجبور است به بنگاهي سودآور و خصوصي جهت فروش مدرك              
  .تبديل شودكسب رفاه مادي 

ود ندارد، چرا كه در حقيقـت  ها وج   در حالي كه در نظرية تعليم و تربيت عرفاني اين نقيصه          
 در  ه اگـر چـ    ،و خـدا نابـاور اسـت      ) ماترياليست(گرا    گرا در بنياد خود ماده      تعليم و تربيت عقل   

تـرين   اما تعليم و تربيت عرفاني خداباور اسـت و اصـلي  . شود هاي خدا باور هم اجرا مي     جامعه
ديـده گرفتـه بودنـد، و در        گراها آن را نا     نقطة قوت آن همين است كه در جهان دروني كه عقل          

يابد و چون منبعي قدرتمند، خورشـيدي اليـزال را در درون انـسان                 خدا را مي   ، انسان خويشتنِ
دهد و با اين نيرو انسان در همة عمر بـا رضـايتي بـاطني و شـادي و نـشاطي درونـي                         قرار مي 

چنـين  ي خواهد كرد و براي خرسندي نيازي به عوامل خارجي نخواهـد داشـت و ثمـرة                  گزند
گرا هرگز ديده  كريمانه خواهد بود كه چنين مواردي در تعليم و تربيت عقل     » اخالقي«ديدگاهي  

  .نخواهد شد
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  تعليم و تربيت ارسطويي
هاي بعد از خود به جا نهاده كه در برخـي     گرايي است ميراثي براي نسل      ارسطو كه پدرِ عقل   

يت گذشته و امـروز حكمفرماسـت قابـل    هاي تعليم وترب   گرايي كه بر نظريه     موارد از جمله عقل   
 و مسيحي و اسالمي در بين پيـروان اديـان           يديدگاه از طريق متكلمين يهود     اين. مشاهده است 

گرايي اين بود كـه ارسـطو و پيـروانش            مشكل اصلي در عقل   . است ابراهيمي نيز حاكميت يافته   
اي بسيار زياد بين انسان و        هحتي خدا را از راه عقل اثبات نموده و نتيجة آن چنين شد كه فاصل              

انـسان  خداوند ايجاد كردند يعني خدايِ فيلسوف از انسان دور است و هيچ ارتباط نزديكي بـا                 
 كجا؟ چه نـسبتي خـاك بـا افـالك دارد؟ در چنـين               دالوجو واجب الوجود كجا و ممكن    . ندارد

لبي كـه در ايـن      ديدگاهي حتي دعا، نماز و ارتباط نزديك با خدا و اوليـاي الهـي و حتـي مطـا                  
هاي آسماني آمده، قابل تفسير نيست و آنها در تحليل و تفـسير آيـات اغلـب                   ها در كتاب    زمينه

  .رسند دچار تناقض شده و به نتايجي برخالف مباني نظري خود مي
توانند مبنايي  اي غيرقابل عبور بين انسان و خدا قائل هستند، نمي        هايي كه فاصله    چنين نظريه 

چنين گرديده كه شاگردان ارسطو . هاي تعليم و تربيتي و اخالقي داشته باشند        ظريهدر ن قدرتمند  
چـرا  . اند رورش را با انحرافي عجيب مواجه كردهپحتي در بين مسلمانان و مسيحيان آموزش و       

با رويدادهاي اين جهاني كاري «: يي دارد كه به قول كرن آرمسترانگخدا) فيلسوفان(كه ارسطو 
الزمـان هـم بـه داوري انـسان      نمايد، جهان را نيافريده است و در آخـر    يخ رخ نمي  ندارد، در تار  

گاه بـزرگ خداسـت، در       خدايي تجلي   هايِ تك   نشيند، در واقع ارسطو تاريخ را، كه در دين          نمي
گـرا باشـند در     ا  شاگردان ارسطو نيز اگرچـه در شـعار خـد          1».نشاند  مقامي زيردست فلسفه مي   

خدايي كه در اديان آمده تنهـا بـا ديـدگاه           . نند به خدايِ اديان معتقد باشند     توا  مبناي فلسفي نمي  
  .عرفاني قابل توجيه است

گرا و فلسفي حاكميت يافته است از دوران معتزله و اشاعره             نيز ديدگاه عقل  در جهان اسالم    
با نهضت ترجمه به افكار ارسطويي مشغول شدند و يعقوب بن اسحق كندي روش عقالنـي را                 

تفسير قرآن به كار برد و مورد حمايت خليفه مأمون و معتزله بود، ابونصر فارابي، تا خواجه                 در  
نصيرالدين و تا به امروز همين راه را متكلمين و فالسفة اسالمي ادامه دادنـد و بـر همـين مبنـا                      

  .گرايانه بوده است عقل فلسفة تعليم و تربيت آنها
                                                 

 .200خداشناسي از ابراهيم تاكنون، ص ـ 1
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داد و  ستين تفسير فلـسفي را از يهوديـت ارائـه           هم ابتدا سعديه بن يوسف نخ     در دين يهود    
  يهودا هالوي، ابن ميمون و لـوي بـن گرسـون در حـوزة              سليمان ابن گابيرول، بهيه ابن پكوده،     

نيزابتـدا دانـس اسـكاتوس اريگنـا فلـسفه را شـاهراه             دين مسيحيت   در  . ندا ماندهكالم و فلسفه    
پـس از   . ياس همين راه را ادامـه دادنـد       رسيدن به خدا دانست و آگوستين، آنسلم، آبالر و آكون         

گرايي و الهـي بـا اسـتفاده از           رنسانس نيز همان فلسفة نظري و حاكميت عقل در دو لباس ماده           
گرايـي تفـاوتي      هاي تجربي به همان راه ادامه داده و تعليم و تربيت از نظـر مبنـايِ عقـل                   روش

  .اند شدههاي آن نو  ننموده و تنها با پيشرفت چنان علومي، ديدگاه
 اگوسـت  هـاي ديويـد هيـوم،    ن جديد با ديدگاه  دوراگراي ارسطويي در      تعليم و تربيت عقل   

كنت، جان استوارت ميل و جرمي بنتام روز به روز حتي از تعاليم دينـي و مـذهبي نيـز فاصـله       
مدرنيسم با شعار جهاني بـر محـور        . گرفته و تنها به عقل باوري و خردورزي تكيه نموده است          

رفاه بيشتر سوق داده و فرهنگي سـكوالر        در  وري    ت، جهان را به سوي سودطلبي و بهره       عقالني
هـاي پـست      هـا و نظريـه      م انديـشه  1960پس از سـال     . ها تحميل نمود    را بر آموزش و پرورش    

مدرني از فرانسه با متفكراني چون ژان فرانسوا ليوتار، ميـشل فوكـو، ژاك دريـدا، ژان بودريـا،                   
عقالنيـت  آنها بـا اينكـه بـه    . يگران به سراسر كشورهاي غربي گسترش يافت      ژوليا كريستوا و د   

و نگـري     مدرن انتقاد داشتند اما در تعليم و تربيت راه مدرنيسم را ادامه دادند و با هرگونه كلـي                 
ها را    ها و آرمان    آل  گرايي در حقيقت همة ايده      مطلق گرايي به مخالفت پرداخته و با شعار كثرت        

گرايـي هـر نـوع الگـوي      آنها بـا نـسبي  .  فرهنگ را به سوي هرج و مرج كشاندند       از بين برده و   
بسياري از محققـان عقيـده دارنـد كـه          . نظرها اصالت دادند  تربيتي را انكار نموده و به اختالف        
خـرد بـاوري     و همـان     هداارائـه نـد   اي در تعليم و تربيـت         جريان پست مدرن هيچ انديشة تازه     

  .ناخته استسودجويانه را به رسميت ش
هـاي     انـسان را از زنجيـر فـرا روايـت          ،يا فراتجددگرايي يا پـست مدرنيـسم      گرا    عقلنظرية  

(Meta–Narratives)     نگري آن آزاد نموده اما انسان را در دنيـايي از     مدرنيسم و قطعيت و مطلق
هـاي فـراوان      گرايي، سردرگم رها نموده و انسان در هزارة سوم پس از كوشش             نسبيت و كثرت  

هـدف در مـسير بادهـايي قـرار گرفتـه كـه نظـام               راي رهايي از زنجيرهاي مختلف، اكنون بـي       ب
بـه  . كـشاند   هاي مرئي و نامرئي خود به هر كجا بخواهـد او را مـي               داري جهاني با دست     سرمايه

همين دليل نهضتي جديد به سوي معنويت در جهان آغاز گرديده و به شكلي جديد انـسان بـه                   
  .ركت استاش در ح سوي گمشده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 88تابستان  * 20 شماره *سال پنجم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 20

اي كوچك تبـديل شـده و مرزهـا از بـين رفتنـي اسـت ديگـر                    هنگامي كه جهان به دهكده    
اقتصاد نياز بـه بـازاري بـه پهنـاي همـة جهـان دارد و                . توان راه را بر گردش سرمايه بست        نمي

اكنـون كـه    . وسايل ارتباط جمعي جديـد راه را بـراي اقتـصادي جهـاني فـراهم نمـوده اسـت                  
توان محلّي انديـشيد و       گردد و ديگر نمي     هاي اقتصادي جهاني فراگير مي      اهسازي و ديدگ    جهاني

هـا وجـود دارد و ديـن يـا مكتـب يـا                 نياز به يك نظرية جهاني براي همة انسان        ؛پيشرفت كرد 
هـاي   ها را در زير چتر خود جمع كند و به پرسش            اي فراگير ضرورت يافته كه همة انسان        نظريه

خواهي نخواهي بشريت به ايـن تحـول        . صة جهاني پاسخگو باشد   مادي و معنوي انسان در عر     
  .هايي جهان شمول دست خواهد يافت عظيم خواهد رسيد و به نظريه

هـايي از ايـن دسـت كـه نظـام             ها و ديـدگاه     ها و رويارويي تمدن     هاي گفتگوي تمدن    نظريه
هـايي عقـيم و       يـه  نظر ،انـد    اقتـصادي در جهـان ارائـه داده        داري براي كسب سود بيشترِ      سرمايه

دهند و در حدود يك       هاي معنوي بشريت پاسخ نمي      ناكارآمد هستند كه به هيچ كدام از پرسش       
توانند جاي خالي يك مكتب يا مـذهب          تفسير و دستورالعمل سياسي ارزش دارند و هرگز نمي        

ي دة ارائـة چنـين مكتـب فراگيـر        هـ به نظر نگارنده تنها دو حوزه از ع       . نندكجهان شمول را پر     
يكـي اسـطوره و ديگـري       . اي جهاني پاسخ دهند     توانند نياز جهانيان را به نظريه       آيند و مي    برمي

 .هر دو داراي مواد الزم براي ارائة راهي نو و جهاني بـراي همـة بـشريت هـستند        . عرفان است 
ها و در همـة       عرفان و اسطوره از سرشت و ذات انسان سرچشمه گرفته و در درون همة انسان              

  1.اند حضور داشتها ه زمان
توانـد بـه      هايي برخوردار است كه مـي       گردد كه عرفان از چنان توانايي       در اين مقاله ادعا مي    

هايي فراگير سعادت مـادي       ها پاسخ دهد و با نظريه       ها و مكان    ها در همة زمان     هاي انسان   پرسش
 و جنبـة بـاطني همـة        ها مايه گرفتـه     عرفان از فطرت همة انسان    . و معنوي انسان را تأمين نمايد     

آيد و دعوتي جديد دارد كه حتي در كـشورهاي غربـي بـا اسـتقبالي عجيـب                  اديان به شمار مي   
  .مواجه گرديده است

  تعليم و تربيت عرفاني از ديدگاه قرآن مجيد و روايات
اند كه راه عرفان      هاي شناخت و معرفت را به سه راه علمي، عقلي و عرفاني تقسيم كرده               راه

                                                 
پور، مجموعه مقاالت شناخت اساطير ايران، واحد زنجـان،           اكبر افراسياب ،علي  » عرفان و اسطوره  «مقالة  : ك.رـ  1
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در عرفان، معرفت الهي در     . و وجدان اتكا دارد و با تزكية نفس و عبادت همراه است           به فطرت   
هـاي عقلـي      در ديدگاه قرآني با اينكه به علوم تجربي و استدالل         . گيرد  سرلوحة معارف قرار مي   

 اما بيش از هر چيز به فطرت و وجدان و تزكيه پرداختـه كـه تعلـيم و                   ،شود  نيز اهميت داده مي   
قرآن مجيد علم و عقل و عرفـان را سـه چـراغ             . دهد   را در اصل عرفاني نشان مي      تربيت قرآني 

داند اگـر چـه مبنـاي تعلـيم و            كند و آنها را مكمل هم مي        تابناك براي هدايت آدمي ارزيابي مي     
آيا  1».أولم يكف بربك أنّه علي كلّ شيء شهيد       «: گويد  كند و مي    تربيت را در عرفان جستجو مي     

د كه پروردگارت نسبت به هر چيز حضور دارد؟ ايـن گفتـه حكايـت از ديـدگاه                  كن  كفايت نمي 
دهـد و بـراي درك و شـناخت او معرفـت               كه معرفت الهي در مركز توجه قرارمي       دعرفاني دار 

خود دليل آفتاب است و بـه       داند، زيرا در عرفان و قرآن آفتاب          حضوري و شهودي را كافي مي     
در دعـاي خـود     .  خـداي را بـا خـود خـدا بـشناسيد           2» بـاهللا  اعرفوا اهللا «): ع(گفتة حضرت علي  

  .كند به ذات خود بر ذات خويش داللت مي اي كسي كه 3»يا من دلّ علي ذاته بذاته«: گويد مي
 هرگونـه معرفـت نظـري و تعلـيم و تربيـت عملـي از شـناخت خـدا                  قرآن و عرفان مبناي     

 هـدايتي از ايـن نكتـه آغـاز          پيـشرفت و   ،هر نوع آموزش، تربيـت، اصـالح      . گيرد  سرچشمه مي 
پروردگـارا، مـرا     4»ي بنور عزّك االبهج فأكون لك عارفا و عن سواك منحرفاً          حقنال«گردد كه     مي

تر خويش، تـا آنكـه عـارف بـه تـو گـردم و از غيـر تـو روي             ملحق كن به نور عزت درخشان     
از طرفي در  .ودش و عملي با شناخت حق آغاز ميجنبة نظري  به اين ترتيب تربيت از    . برگردانم

نيز از اصـالت برخـوردار اسـت و ارزش مبنـايي دارد             ) نفس(كنار شناخت خدا، شناخت خود      
  .يعني خودشناسي معادل خداشناسي است

»  بـالنفس انفـع المعـرفتين   فـة المعـر «): ع(دربارة اين روايت حـضرت علـي    علّامه طباطبائي   
 است و پس از آنكه معرفت انفـسي را          معرفت آفاقي و انفسي   ظاهراً مراد از معرفتين،     : گويد  مي

آنكه در معرفت نفساني علم حضوري وجود دارد و در          داند به واسطه      ي مي قبرتر از معرفت آفا   
با اين معرفت انسان خود را وابـسته بـه عظمـت و قـدرت الهـي                  5.علم حصولي ي  قمعرفت آفا 

                                                 
 .53سوره فصلت، ـ 1

 .، باب انه اليعرف اال به1اصول كافي، ج ـ 2

 .25دعاي صباح، ص ـ 3

 .85مناجات شعبانيه، ص ـ 4

 .171، ص 6تفسير الميزان، ج ـ 5
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،  و تربيتي باشد يعني علـم     تواند تأمين كنندة اهداف تعليم      كند كه مي    كسب مي بيند و نيرويي      مي
گيـرد و از آنهـا در جهـت هـدايت و كمـال                قدرت، اراده، محبت، زيبايي و عشق را از حق مي         

  .كند استفاده مي
 چون از فطرت و خلقـت انـسان   ،در قرآن، عرفان الهي نيازي به معرفت انبياء و اولياء ندارد  

 استفاده براي   ي جهاني است و قابل    گيرد به همين دليل تعليم و تربيت عرفاني امر          سرچشمه مي 
 ةيولد علـي الفطـر    كلّ مولود   «: فرمود) ص(چنانكه رسول اكرم  . باشد  ها مي   همة اديان و فرهنگ   

 شود، يعني خـدا را خـالق خـويش    هر نوزادي بر فطرت متولد مي      1» بان اهللا خالقه   فةيعني المعر 
ايمـان بـه معبـود و       . سـازد   ي نادرست اين فطرت را منحرف م      عوامل محيطي و تربيت   . داند  مي

اين انگيـزة   . ر دارد وها حض   عشق به پرستش در سرشت آدمي است كه در همة اديان و فرهنگ            
  .و عشق فرزندي استدروني مانند مهر مادري 

توان براساس همين خدا محوري استوار نمـود و عـشق بـه               هاي تعليم و تربيت را مي       نظريه
ويي اجرايي براي ضمانت انجـام و اجـراي آنهـا در نظـر              حق را به عنوان منبعي قدرتمند و نير       

 اي پايـان    2» آمـال العـارفين    يةيا غا «: از آن ياد كرده   ) ع(عشقي عرفاني كه حضرت علي    . گرفت
 3»يا من هو منتهي همـم العـارفين  «: كبير آمده در دعاي جوشن. آرزو و مقصد و مقصود عارفان  

 4»يا من اليبعد عن قلوب العارفين     «. فان هستي اي خدايي كه نهايت و پايان همت و مقصود عار         
العارف من عرف نفـسه فاعتقهـا و نزّههـا          «هاي عارفان دور نيستي يا اينكه         اي كسي كه از قلب    

 عارف با خودشناسي از هر دو جهان آزاد و از هر تعلّقي به غير خدا وارسته                 5»ن كل مايبعدها  ع
  .اي  نزد عارفان شناخته شدهه اي كسي ك6»يا معروف العارفين«: شناسد است و خدا را مي

باشـد   مـشترك اسـت و آن معرفـت الهـي مـي      اولين محور عرفان با تعليم و تربيت و ديـن           
 چـرا كـه     7»اول الدين معرفته و كمال معرفته التصديق بـه        «: فرمايد  مي) ع(چنانكه حضرت علي  

                                                 
 .ة، باب فطر4اصول كافي، ج ـ 1

 .15، ص دعاي كميلـ 2

 .99دعاي جوشن كبير، شماره ـ 3

 .63همان دعا، شماره ـ 4

 .173، ص 6دعا، الدرر به نقل تفسير الميزان، ج ـ 5

 .81، ص )ع(دعاي بعد از زيارت امام هشتمـ 6

 .1نهج البالغه، خطبه ـ 7
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ا بازيچة اميال و منافع     بدون نيروي الهي تعليم و تربيت موتور محرّك نخواهد داشت و انسان ر            
دهند بايد پرسيد چـه   بلكه از كساني كه تعليم و تربيت غير الهي آموزش مي       . دهد  مادي قرار مي  

براي چه كسي و چـه گروهـي؟   ! كنند؟ سود يا منفعت بيشتر  هدفي را در تربيت انسان دنبال مي      
شود كـه اگـر       بديل مي گيري از نيروي الهي، انسان به حيواني حريص ت          به اين ترتيب بدون بهره    

چنانكـه همـة    . سـازد   خـود مـي   هـاي نامـشروع       شعارهاي آن را برداريد، دنيا را فداي خواسـته        
هاي تلخ را ترسيم      اند كه واقعيت    ليم و تربيت جديد به گزارشگراني تبديل شده       پردازان تع   نظريه

اگـر از ابزارهـاي     و  انـد     ارائـه داده  يـابي     نموده و در نهايت چند راهكار هوشمندانه براي ريـشه         
قدرت استفاده نموده و به مرحلة اجرا هم برسـند چـون مبنـاي مـستحكمي ندارنـد در مـدت                     

تر از آن است كـه         زيرا انسان خودخواه   ،شوند  هاي قبلي مي    كوتاهي دچار همان مشكالت نظريه    
  .ها را به استخدام منافع آني خود در نياورد نظريه

نگي دارد و در عـين حـال امكـان الزم جهـت ارائـة               در نتيجه عرفان با دين و قـرآن همـاه         
حـضور خـدا در     : هاي نوين تعليم و تربيتي را هم دارد، چرا كه از مباني اسـتواري ماننـد                 نظريه

، عشقي كه هـستي را فراگرفتـه و عقلـي كـه بايـد در                ستظاهر و باطن، انساني كه دست خدا      
گـشا و     يك است و محبتي كه مشكل     خدمت عشق باشد و كمالي كه به اندازة خدا به انسان نزد           

آنهـايي كـه ايمـان آوردنـد شـديدترين عـشق و             » و اّلذين آمنوا اشد حباً هللا     «. ثمرة عرفان است  
اي جامع در تعلـيم و تربيـت        محبت را نسبت به خداوند دارند و همين محبت براي ارائه نظريه           

 :مـستحكم ايجـاد نمـوده     اي    قي كه دوطرفه است و بين خدا و انسان رابطه         شاين ع . كافي است 
ت داريد مرا پيروي    سو اگر شما خداوند را دو     گ ب 1»عوني يحببكم اهللا  بقل ان كنتم تحبون اهللا فات     «

  .كنيد، تا خداوند شما را دوست بدارد

  تعليم و تربيت عرفاني
هـايي جديـد در       تـوان راه    هايي وجود دارد كه با كمك آنهـا مـي           ريهظها و ن    در عرفان روش  

هاي كارآمدي طراحي نمود كه به عنوان آمـوزش و پـرورش    يت نشان داد و سازمان تعليم و ترب  
گرا و سودطلب را نداشـته       هاي عقل   هاي برنامه   نوين در جوامع بشري به اجرا درآيند و نارسايي        

دهد و نگارنده در طرحي جداگانه با استفاده از           در اين مقاله مقدمات اين نظريه ارائه مي       . باشند
نمونـه يـا در   نمايـد كـه در يـك مدرسـة             و پيشنهاد مي   دهد   سازماني را ارائه مي    ،روش عرفاني 

                                                 
 .31سوره آل عمران، ـ 1
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  .به طور علمي به اجرا درآيد تا بتوان نتايج آن را به طور ملموس ارزيابي نمودكوچك شهري 
بلكـه چنانكـه     ،شود  اعتنايي نمي   عرفاني به عقل و دستاوردهاي علمي بي      در تعليم و تربيت     

سـلوك  « بخشي از سير و سلوك معنوي به عقل اختصاص دارد و بـه آن                اند  عرفاي بزرگ گفته  
گـرا    عقـل يعني عقل در جاي خود بسيار الزم و كارآست اما در تعليم و تربيت               . اند  گفته» عقلي

گرايانة عقلي داده شده و به ناچار به جنبة مادي آمـوزش و      اصالت به اهداف سودجويانه و ماده     
روس اخالق و تعليمات ديني هم در جهت همان اهـداف قـرار             پرورش اكتفا گرديده و حتي د     

آمـوزان    گردد كـه از طـرف دانـش         هايي ارائه مي    صورت درس گرفته و از محتوا تهي شده و به         
  .آيد گردد و زنگ تفريح به شمار مي جدي تلقي نمي

نـام   دارد و بـه  دهاي قديمي كه نمونة آن در شهر سلطانيه در نزديكي زنجان وجو     در خانقاه 
نوة موالناست، ساختمان و معماري آن با اينكه مربوط بـه هفتـصد سـال               » خانقاه چلبي اوغلي  «

دهد، به اين ترتيب كه يك محوطه به نام           پيش است به خوبي تعليم و تربيت را در آن نشان مي           
»سردهـايي بـراي    آن عـصر بـوده اسـت و اتـاق       در  دارد كه محـل آمـوزش علـوم رسـمي           » م

ها براي آموزش  يعني در آن سازمان نيمي از فعاليت     . لوت گزيني نيز وجود دارد    خودسازي و خ  
گرا فقط به آموزش پرداخته  بوده و نيمي براي پرورش در حالي كه امروز با تعليم و تربيت عقل          

  .شود است باز هم آموزش داده مي» امور پرورشي« متأسفانه عمدة آنچه كه د،شو مي
ساس خودآگاهاي، خداآگاهي، محبـت و عـشق بـه همـة هـستي              تعليم و تربيت عرفاني برا    

عرفان خداوند را به همان اندازه       .تواند بهترين سازمان را براي آموزش و پرورش ايجاد كند           مي
بلكـه خـدا از     . بينـد   را در باطن و در قلب نيز حاضر مي         داند، او   كه در هستي حاضر و ناظر مي      

خطـا   كـه برخـي بـه     پـردازد     ياني چنان به انسان م     نظرية وحدت وجود عرف    .انسان جدا نيست  
يعنـي اصـالت انـسان در عرفـان در     . انـد  انسان ـ خدايي رسيده به نظرية اند كه آنها  گمان كرده

غربي در مقابل آن بسيار ضـعيف و ناكارآمـد          ) اومانيسم(كه اصالت انسان    شود    مراتبي ديده مي  
اي عاشقانه دارد و حق نخستين عاشق و معشوق بـه شـمار               در عرفان انسان با خدا رابطه      .است
  .آيد مي

شـود شـباهتي بـا خـداي          هاي آسماني و به ويژه قرآن مجيد معرفي مي          خدايي كه در كتاب   
شود،   هايي است كه در خداي عارفان به طور كامل ديده مي            فيلسوفان ندارد، بلكه داراي ويژگي    

ين كشنود و مهر و       بيند، مي   كند، مي   ورزد، داوري مي    وار است يعني عشق مي      خصخدايي كه ش  
هـاي فيلـسوفان ديـده        در گفتـه  شـود،     هاي قرآن و انجيل و تورات معرفي مـي          دارد و در كتاب   
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مسيحي و مسلمان همواره وجود داشته اما در حاشـيه قـرار     عرفان در جوامع يهودي،     . شود  نمي
بيستم گرايشي عميق به سوي عرفان در جوامع بشري پديد آمـده اسـت              گرفته و از اواخر قرن      
هنوز به ايـن    ش  رهاي آموزش و پرو     تعليم و تربيت و به ويژه در سازمان       كه متأسفانه در حوزة     

م كـ بـشريت كـم     . شـود   ضرورت پي نبرده و هنوز از روش كهنه و ناكارآمد فلسفي استفاده مي            
هـاي ميـراث      ات خواهد داد و دوران مدرن همـة توانـايي         خود را از زير يوغ انديشة يوناني نج       

ر پست مدرنيـسم شـاهد عـصر        ويوناني را به ظهور رساند و چون براي انسان كافي نبود با ظه            
چنانكـه مثنـوي مولـوي دو سـال         . جديدي خـواهيم بـود كـه عرفـان بـه مركـز خواهـد آمـد                

گيـري    تواند بـه انـدازه      ها مي هايش تن   عقل با حسابگري  . ديترين كتاب شعر آمريكا گرد      پرفروش
كم انسان را حيـواني       امور بپردازد و براي كسب سود و لذّت راهكارهايي مادي ارائه دهد و كم             

روح    با اين ديدگاه خشك و بـي       اما انسانِ امروز و فردا    . مكانيكي، خودخواه و حريص بار آورد     
  .امش بخشداصيل است كه روح و جان او را آر معنويتيشود و تشنة  سيراب نمي
هاي خود سـاخته نجـات دهـد و           كه انسان را از بحران    تربيت عرفاني توانايي دارد     تعليم و   

هـاي حـريص و       انسان. به مركزي براي عشق و معنويت تبديل كند       روح را     هاي سرد و بي     خانه
را كه در حسرت مصرف به افسردگي يا جنايت پناه برده و يا با حداكثر مـصرف بـه                   خودخواه  

اسير عقالنيت محض شده و     را كه   زده  هاي بحراني     اند، به آرامش برساند و جامعه       رسيدهجنون  
هاي نـاكرده، كـشتار       آوري را در خدمت كسب سود درآورده و همديگر را به جرم             و علم و فن   

هـاي بيـشتر    آوري ها و فن وار در كسب سالح هايي ديوانه كنند و به مسابقه    نمود و يا محكوم مي    
  .برساند» ها همكاري تمدن«و آميز  ند به همزيستي مسالمتا وارد شده

ر محبت و عاشق نيز دارد متأسـفانه تعلـيم و   پاگر انسان عقلي تيزبين و قدرتمند دارد، قلبي    
گراي امروز فقط بخش اول را ديده است و بخش دوم را ناديده گرفتـه، بـه همـين                     تربيت عقل 
كند، امـا تعلـيم و    را نفي نمي» معنويت«هرگز  » قالنيتع«. كند  هايي ناقص تربيت مي     دليل انسان 
همانقـدر كـه   . شـود  در تعليم و تربيت عرفاني اين نقص ديده نمـي . كند  گرا نفي مي    تربيت عقل 

هستي را دقيق و با محاسبة عقالني خلقت نمـوده بـه همـان انـدازه هـم عـشق و                     خداوند اين   
: خـوانيم   دربارة اين بخش دوم مي    .  نياز دارد  انسان و جامعه به هر دو     . معنويت به آن داده است    

ورزد، آفريدگان نيـز      جهان آفرين، جهان را با عشق آفريده است و به مخلوقات خود عشق مي             «
خداست و جوهر عشق ذات . به آفريننده عشق دارند و وجود دو هستي آنها قائم به عشق است    

اوند عشق است، ابن سـينا      وجود و اسطقس هستي از عشق است، حتي گفته شده است كه خد            
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و نيز عارفان بر اين قول اتفـاق نظـر دارنـد، ايـن عـالم در محـضر              و بسياري ديگر از متفكران      
  1».جاي اين جهان حاضر و ناظر است خداست و قدرت اليزال خداوندي در جاي

را فقـط از    چـ اسـت،   » عشق«و  » عقل«هنگامي كه انسان داراي دو منبع اليزال قدرت به نام           
استفاده كند؟ تعليم و تربيت عرفاني راهي نـوين بـراي اسـتفاده از هـر دو قـدرت بـراي                     يكي  

اگـر گرسـنگي و سـوء       . دانـد   آموزش و پرورش است و عقالنيت را بدون معنويت ناقص مـي           
بـه همـين دليـل      . ي معنوي عواقب ناگوارتري دارد    گتغذية ظاهري عواقب ناگواري دارد، گرسن     

نمود كه دو بعدي باشد و اين امر تنها از ذخاير عرفـاني قابـل                طراحي   يبايد آموزش و پرورش   
  .برداشت است

پيام تعليم و تربيت اديان ابراهيمي اعم از يهوديت و مسيحيت و اسالم يـا ديـدگاه عرفـاني                   
هاي آسماني چنين تعليم و تربيتي بيان گرديده، نه آنچه متكلمين و              موافقت دارد يعني در كتاب    

يهـوه خـداي    «: خـوانيم   در تورات مي  . اند   در اين اديان به نام دين ارائه داده        پيرو ارسطو فالسفة  
كند تا بداند كه آيا يهوه خداي خود را به تمامي دل و تمامي جانِ خود                  شما، شما را امتحان مي    

  2.نمائيد محبت مي
دهم كه يكـديگر را محبـت         به شما حكم تازه مي    «: عيسي فرمود در انجيل آمده كه حضرت      

بـه همـين دليـل      . چنان كه من شما را محبت نمودم تا شما نيز يكديگر را محبت نمائيد             . ئيدنما
  3». اگر محبت يكديگر را داشته باشيدهمه خواهند فهميد كه شاگرد من هستيد،

و ) عاشـق او هـستند    (زودي بيارد خدا قومي را كه دوستش دارنـد          ه  ب«: و در قرآن آمده كه    
  4». و فروتنانند برابر مؤمنان)نهاستعاشق آ(دوستشان دارد 

و تربيـت متكلمـين و      اند نشانة آن است كه تعلـيم          داده» عشق«اين اصالتي كه اديان الهي به       
بوده و با كتب آسماني     و ارسطويي و يك بعدي      گرا    عقلاسالمي و مسيحي هم همواره      فالسفة  

 عقالنيت تفسير و بيـان      و براساس خالصه كرده   آنها حتي دين را در ظاهر آن        . همخواني ندارند 
كنـار   در   .آيـد   در حالي كه ديدگاه عرفاني بهترين تفسير از كـالم الهـي بـه شـمار مـي                 . اند  كرده

                                                 
 .59سريان عشق در هستي، ص ـ 1

 .4ـ3، سطر 13سفر تثنيه، باب ـ 2

 .36ـ35ـ34، شماره 12انجيل يوحنا، باب  ـ3

 .54سوره مائده، ـ 4
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دل، جان، زيبايي، اخالق و فداكاري دارد كـه اينهـا در             ،عقالنيت، بشريت نياز به عشق، محبت     
  .شود  ميگرفتهدر نظر يك كالم معنويت به شمار آمده و در تعليم تربيت عرفاني 

» ايـشتار «در ايران باستان نيز همواره به جنبة عشق و معنويت در وجود انسان توجه شده و                 
در آبـان يـشت     ها و به ويـژه        كه در يشت  اند    اوصاف خداي عشق و باروري را داشته      » ناهيد«و  

بـه اوج خـود     » شـيوا «داشـته كـه بـا اسـطورة         » كامه« كه همين نقش را در هند        1.شود  ديده مي 
و همينطـور در همـة       3را دارند، همين جايگاه   » زئوس«و  » افروديت«باستان   در يونان    2رسد، مي

هـاي   يم و تربيـت در تمـدن   لـ  كـه تع   كند  شود و اثبات مي     هاي كهن همين مطلب ديده مي       تمدن
باستاني بشر هرگز يك بعدي نبوده و بشر هرگز مانند امروز از جنبة معنوي و معجـزة عـشق و                    

  .ده استمحبت غافل نبو
را اما در عرفان ايراني و اسالمي از عشق و محبت به عنوان راهكاري تربيتي بهترين استفاده             

اي بـراي تكامـل معنـوي         اند و آن را معجـزه       سازي قرار داده    اند و آن را مبنايي براي انسان        كرده
ت، عشق  عشق وحي و جبرئيل است، عشق ملك جليل اس        «: اند  اند و نوشته    انسان ارزيابي نموده  

ال مـ عشق نمايندة ج  . عشق زايندة خيال است     طور است، عشق شعله آتش    پروانه مخمور است،    
عشق قلندر درگاه است، عشق سراپردة ماه طلعت است، عشق حجـاب ربوبيـت اسـت،                 است،

و نوش است، ديگ دائـم در جـوش اسـت،            عشق ظاهركنندة الوهيت است، عشق حريف درد      
  4».ق شربتي از جام حق استش، ععشق را از دو عالم فراغتست

  :عراقي به زيبايي گفته
  

 ؟!ترا دل لوح محفوظست و علم از فلسفي گيري        
  

 ترا خورشيد همسايه، چـراغ از كوچـه گيرانـي؟         
  

ــي   ــا درو بينـ ــست و هردانـ ــة غيبـ ــت آينـ  دلـ
  

ــاني   ط ــالم ج ــنج ع ــسمي و گ ــالم ج ــسم ع  ل
  

 دولتـي دايـم     چنين دولت ترا ممكـن، تـو از بـي         
  

 ! ره اسـير نفـس شـهواني       رانـد  مانـده چو دونان   
  

 فرّاشـي بـه   خرد در صحن بستانش كمـر بـسته         
  

ــاخواني   ــرده ثن ــوانش ادا ك ــصر اي ــر ق  5ملــك ب
  

                                                 
 .235، ص 2ها، ج  يشتـ 1

 .175اساطير هند، ص ـ 2

 .125فرهنگ اساطير يونان، ص ـ 3

 .30مصباح العارفين، ص ـ 4

 .185كلّيات ديوان عراقي، ص ـ 5
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هاي تعليم و تربيت خـود، خـدا را در مركـز              آيد، در نظريه    عرفان كه باطن دين به شمار مي      
از جهـت   و  بينـد     خر مـي  اول و آ    دهد و چون خدا را در ظاهر و باطن، آشكار و پنهان،               قرار مي 

دعوت عرفاني بنابر قاعده    «: به گفتة لويي ماسينيون   . كند  درون و بيرون به تربيت انسان اقدام مي       
هـم نـه تنهـا بـر خطاهـا و            سـت، آن    هـاي اجتمـاعي     عـدالتي   نتيجة طغيان دروني وجدان بر بي     

 فزاينـده، در پـي      هاي ديگران، مگر پيش از همه و به ويژه بر خطاهاي خود و با آرزويي                كاستي
  1».ست پااليش درون، براي بازجستن خدا به هر بهايي

كنـد و از دشـمني دور          اديـان و مـذاهب را بـه هـم نزديـك مـي              ،با چنين ديدگاهي عرفان   
)  م 1230متـوفي   (عارف يهودي العـازار بـن يهـودا         . عارفان يك حرف مشترك دارند    . سازد  مي
انبـاري و از   تـو همـه چيـز را از درون مـي    . يزيهمه چيز در توست و تو در همه چ    «: گويد  مي

 تو در همه چيز بودي؛ پيش از آن كه چيزها           چيزها كه آفريده شدند   . گيري  مي شيبيرون در برا  
: گويـد   مـي عـارف مـسيحي     )  م 1757ــ 1827(ويليام بليك    2».، تو همه چيز بودي    آفريده شوند 

توانـد وجـود داشـته        ا برادري مي  آدمي تنها ب  . سان كه خدا عشق است     انسان عشق است، همان   «
  3».باشد

  هايي از راهكارهاي عملي در تعليم و تربيت عرفاني بخش
با اين  ها    گرا به آموزش و يادگيري اصالت داده شده و همة درس            ـ در تعليم و تربيت عقل     1

 اما در تعليم و تربيت عرفاني اصالت به تحول دروني و معنوي انـسان داده              . اند  منظور تهيه شده  
به همـين دليـل بايـد سـازمان     . شود نار آن به يادگيري و آموزش نيز پرداخته مي   كشود و در      مي

ايـن مطلـب بـا      . جديـد طراحـي نمـود     هايي    براساس اين هدف با ارگان    آموزش و پرورش را     
يابد با محوريت اين روايت كـه از          سرلوحه قرار دادن يكي از تعاليم مبنايي در عرفان تحقق مي          

من اخلص هللا اربعين صباحاً جـرت ينـابيع         «گردد؛    اجرا مي نقل گرديده، قابل    ) ص(مپيامبر اسال 
روز، خـود را بـراي خـدا خـالص كنـد،               هـر كـس چهـل شـبانه        ». من قلبه علي لـسانه     لحكمةا

  .گردد جوشد و بر زبانش جاري مي هاي معرفت و دانش از درون قلبش مي چشمه
ريزي گردد، بخشي به ايجاد خلوص و          برنامه هاي آموزشي بايستي در دو بخش       يعني برنامه 

آنوقت مدرسه به محلي بـراي     . هاي عمومي اختصاص داشته باشد      وزشبخشي به يادگيري و آم    
                                                 

1- Tasawwuf, Encyclopaedia of Islam, 10/323. 
2- Song of unity, quoted inGershom scholem, (London, 1955), P.11. 
3- Introduction, to the songs of Experience, P.6. 
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هـاي ناپـسند يكـي از اهـداف           تصفية درون و پاكي از خـصلت      . سازي تبديل خواهد شد     انسان
در  ه حاشيه رانده شـده و را بگ اصلي در تعليم و تربيت عرفاني است كه متأسفانه در روش عقل      

  .برخي از جوامع به كلّي محو گرديده است
يعنـي در   . شـود   ـ در تعليم و تربيت عرفاني به آموزش فضايل اخالقـي اصـالت داده مـي               2

هـايي بـراي      بايد طرحي به اجرا درآيد كه در آن فضايل اخالقـي بـا برنامـه              آموزش و پرورش    
درآيد و براي هر فـضيلت بـه عنـوان يـك درس             آموزان به اجرا     تك دانش   خودسازي براي تك  

ثبـت  مـوز  آ عملي در شخصيت هر دانشاي  با برنامه» راستگويي«ريزي گردد به طور مثال   برنامه
اي پايـدار در اخـالق او تبـديل     هاي معنوي به ملكـه   و ضبط گردد و به صورت يكي از ويژگي        

هـاي عملـي و بـا همكـاري      يوهارائـه گـردد و بـا شـ    » شناسـي  وقت«مثالً درسي با عنوان    . شود
  .اي ثابت گردد آموز ملكه  اين فضيلت در شخصيت دانشها خانواده

ها دچار    گرا همواره به يادگيري اصالت داده، خانواده        چون تعليم و تربيت يك بعدي و عقل       
ايـن انحـراف بايـستي    . و نوشـتن اسـت    همان خوانـدن    » درس«اند    اشتباه گرديده و گمان كرده    

ها اصالت دارد نـه       عمل و اجراي آموخته   » درس«بياموزند كه در    ها بايد     د و خانواده  اصالح گرد 
ها بايـد   »درس«ها تفهيم نمود كه       توان به خانواده    اين مطلب را مي   . فقط يادگيري و حفظ كردن    

آموزشي را بايـستي    كند و بخشي از برنامة      انديشه و اعمال و رفتار فرزندانشان تحول ايجاد         در  
  .به عهده گيرد خانواده

بايـد درسـي بـا عنـوان     . ريـزي شـرط اساسـي اسـت     در سير و سـلوك عرفـاني برنامـه    ـ  3
هاي زندگي خود بـا       آموز به طور عملي بايد در همة عرصه         ارائه گردد و هر دانش    » ريزي  برنامه«

اهـداف خـود نخواهـد رسـيد و         اي دقيق حركت كنـد و بيـاموزد كـه بـدون برنامـه بـه                   برنامه
. رود هر انسان كه عمر اوست بدون برنامـه از دسـت مـي   ند و سرماية اصلي     مرزشهاي ا   فرصت

تـر   مشكل، عميقها نبايد با اخذ نمره به اتمام برسند و در هر سال به شيوة از ساده به                 اين درس 
  .ارزيابي و تكميل گرددتر  و دقيق

» دد امثـال  تجـ «ـ در عرفان نظري اصل نو شدن و بر تحول دائمي هستي است كـه بـه آن                   4
كـه از ايـن قاعـده       » التكـرار فـي التجلّـي     «: شـود كـه     بيان مـي  آن چنين   شود و قاعدة      گفته مي 
ريـزي شـود      علوم بايد طوري برنامه   توان نمود از جمله اينكه در آموزش          هاي زيادي مي    استفاده

آمـوزان    تـر از عـصر حاضـر بـه دانـش            كه متون درسي و علوم تجربي به صورت كهنه و عقب          
راه به ريزي شود كه هر شخص از كوتاهترين  يعني مقدمات به شكلي برنامه  .  داده نشود  زشوآم
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بـودن  » ن الوقت با« از شرايط    نجديدترين نتايج علوم دسترسي پيدا كند، نو شدن و به روز بود           
  .در عرفان است

 بـه   ،دنـ بين  از زمان حاضر آمـوزش مـي      تر    عقب حتي دانشجويان    هاي موجود   ريزي  در برنامه 
اي طـوالني     هاي درسي نوشتة چند دهة قبل هستند كه با فاصـله            ژه در علوم انساني كه كتاب     وي

ترجمه شده و برخي بيش از ده سال است كه كتاب درسـي هـستند و از علـم روز جهـان دور              
آموزان نيز اغلـب از مطالـب قـديمي تهيـه      هاي درسي دانش  آموزش مقدماتي و برنامه   . اند  افتاده

  .گرديده است
هاي جديدي تعريف كه به وسيلة آنهـا در كمتـرين             درستوان    ريزي جديد مي     يك برنامه  با

آموز بتواند از جديدترين دستاوردهاي علمي در هر رشته اسـتفاده كننـد بـه عنـوان                   زمان دانش 
آموزان مسلّط به  بايد از دروس اصلي باشد و در دورة دبيرستان همة دانش» اينترنت«مثال درس   

در وضـع موجـود هرگـز    . رشته علمـي خـود شـوند   آموزش نوين در جديد و در اخذ مقاالت   
  .آوري روز جهاني دسترسي پيدا كرد توان به دانش و فن نمي

. بـصري اسـت  ـ اي جديـد و سـمعي     زبان انگليسي به شـيوه مقدمات الزم آموزش  يكي از
شـوند بـه ايـن        ميمتأسفانه در حال حاضر اكثر دانشجوياني كه در مقطع دكتري فارغ التحصيل             

پايان دورة راهنمايي آموزش زبان را در سطحي       وان تا   ت اي علمي مي    با برنامه . زبان تسلّط ندارند  
هـاي    درس. در كشور ما هرگز آموزش زبان جدي گرفته نشده است         . قابل قبول به پايان رساند    

دمات خـارج   و دانـشجو از مقـ     آمـوز     دانـش بلكـه   گردند    ميديگر هم با اطالعاتي قديمي ارائه       
  .شود مين

هـاي فرسـوده و قـديمي را          نـه و انديـشه    ههمة عرفاي بزرگ اسالمي سرگرمي به عادات ك       
اي عزيز اگر خواهي جمال اين اسرار بـر         «: گويد   مي عين القضات همداني  . اند  پرستي دانسته   بت

  1».پرستي باشد پرستي دست بردار كه عادت پرستي، بت تو جلوه كند، از عادت
سرنوشـتي گريزناپـذير اسـت      » جهاني شـدن  «هاي نوين،     آوري  هاي چشمگير فن    با پيشرفت 

يعني يعني به زودي جهاني واحد و بدون مرزهاي كنوني خواهيم داشت كه در تعليم و تربيـت         
و خودبـاختگي   نيز اگر ديدگاهي جهاني وجود نداشته باشد، در چنان جهاني دچار غـافلگيري              

ن يـ گراي ارسطويي در عرصة جهاني شدن، جايي براي د          قليعني تعليم وتربيت ع   . خواهيم شد 
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در برابـر آن    اگر  . پذيرد  و مذهب نخواهد گذاشت و دين را تنها در عرصة شخصي و فردي مي             
دارد به عنـوان گفتمـاني جديـد در برابـر عقـل بـاوري و                تعليم و تربيت عرفاني كه شايستگي       

گـرا    راه را براي حاكميت ديـدگاه مـاده        ارائه نگردد، سودباوري مطرح شود، با حمايت گسترده       
در جنـبش پـست مدرنيـسم بـا ديـدگاه           . فراهم نموده و به نوعي مجبور به تسليم خواهيم بود         

در حـالي كـه     . نمودگرايي را ترويج خواهد       پذيرد و نسبي    گراي خود هيچ اصالتي را نمي       كثرت
بان عشق و محبـت كمـك       عرفان به دنبال زبان مشترك جهاني و معنويت جامعي است كه از ز            

  .گيرد مي
نگـري و مطالعـة       گـرا هـيچ جـايي بـراي خودشناسـي و درون             ـ در تعليم و تربيـت عقـل       5
ي صهـايي اختـصا     هايي جداگانه و برنامه     هاي درون وجود ندارد و در حالي بايستي درس          جهان

ي با جهان   هاي خود را براي آشناي      آموز همة درس    دانش. براي چنين معرفتي در نظر گرفته شود      
شـود و بـا       در عرفـان بـه درون اهميـت داده مـي          . مانـد   خواند و از خـود غافـل مـي          خارج مي 

  .شود هايي عملي خودآگاه و ناخودآگاه فردي و جمعي شناخته مي برنامه
گـرا   نسان الزم است كه در ديدگاه عقـل     كمال ا و شناخت براي    در عرفان چهار نوع معرفت      

ريزي درسي آنها در جهت اين هـدف اسـت و از             رديده و همة برنامه   تنها به معرفت دنيا اكتفا گ     
انـسان  بدان كـه  «: الدين نسفي از عرفاي بزرگ نوشته     يزعز. اند  سه نوع معرفت ديگر غافل مانده     

اقوال نيك و افعال نيك و اخـالق نيـك و           : كامل آن است كه او را در چهار چيز به كمال باشد           
معرفت دنيـا، معرفـت آخـرت، معرفـت         : فت چهار چيز است   و مراد از معارف، معر    ... معارف  

هايي براي سه نوع معرفت ديگر بايد در نظر گرفته شـود              برنامه 1».خود، معرفت پروردگار خود   
  .تا انسان از تعادل خارج نگردد

هاي مبنايي نظرية وحدت وجـود اسـت كـه در آن بـه خداونـد                  در عرفان يكي از آموزه    ـ  6
گـردد كـه انـسان در همـة           فرما مي  گرايانه حكم  در هستي نگاهي وحدت   و   شود  اصالت داده مي  

ورزد و معشوق حقيقي را در    و به همين دليل به همه چيز عشق مي        بيند    ذرات هستي خدا را مي    
بيروني و دروني را از بين بـرد        هاي    براي درك و دريافت حق بايد حجاب      . كند  آنها جستجو مي  

  .هايي وجود دارد كه يكي از آنها خودشناسي است هاي دروني راه و براي رفع حجاب
تـوان آنهـا را بـه         اگر اين موانع دروني و بيروني براي هـر شـخص شناسـايي گردنـد، مـي                

                                                 
 .97االنسان الكامل، ص ـ 1
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يكي از راهكارهاي عرفـاني در ايـن راه         . ورزي در ساية هنر و اخالق عرفاني تبديل نمود          عشق
به مسافرت اصالت داده و برخي از      از طبيعت است، يعني عرفا همواره       گيري    سير و سفر و بهره    

اين سير و سفر و     . اند   بوده اند چون همواره در سفر      داشته» پرنده«آنها چون شمس تبريزي لقب      
  .هاي درسي گنجانده شود تواند در برنامه با طبيعت ميپيوند 
آمـوزان از نتـايج       گـردد و دانـش      الزم نمـي  نگـري اسـتفادة       و درون از علومِ روانـشناسي     ـ  7
در تعليم و تربيت عرفاني جايگاه خاصي بـه ايـن علـوم             . اند  وردهاي اين علوم غافل مانده    دستا

در . شـود   شناسي اسـتفاده مـي      و انسان نگري    درونشود و از آنها در جهت خودشناسي،          داده مي 
توان به خداوند     شود كه از طريق آنها مي       شناسي و هنر تكيه مي      عرفان بيش از هر چيز بر زيبايي      

  . است نزديك شدقل و زيبايي مطلكه جما
كند نياز دارد و اين مرشد معنوي  كه تربيت ميو مرشدي » پير«ـ تعليم و تربيت عرفاني به       8

تواند به مراكـز مختلـف تعليمـي سـر بزنـد و بـراي ايجـاد تحـول بـاطني در                        به طور سيار مي   
تـوان    چنانكـه مـي   . ا بگذرانـد  داند با آنه    كه الزم مي  آموزان با آنها تماس گرفته و مدتي را           دانش
آموزان را به ديدار با چنين مرشداني برد و در اردويي آموزنده از تجربيـات معنـوي آنهـا                     دانش

هر معلم نيز بايد با سير و سلوك عرفاني آشنا باشد و خودسازي كرده باشد تـا در                  . بهره گرفت 
  .هاي انساني و الهي آن نيز پرداخت تدريس هر درس به جنبه

كه به عنوان درسـي تربيتـي و        . است» خدمت به خلق  «هاي تربيتي عرفاني      ي از درس  يكـ  9
آموزان را بـراي وصـول بـه معنويـت و عبـادت حقيقـي و        تواند، دانش عملي اگر ارائه شود مي   

بـراي تربيـت شـاگردش      ) معروف به بغـدادي   (جنيد نهاوندي   . سازد  حضور در جامعه آماده مي    
جنيـد او را امـر   «: نويسد عطار نيشابوري مي. ه خدمت به مردم كند    دهد ك   شبلي به او دستور مي    

بدين منظور كـه پـس از چهـار         . بايستي به خلق خدمت نمايد    فرمود كه براي مدت چهار سال       
 چهار سالي كه براي دبيرستان يـا كارشناسـي   1».سال به درك خويشتن واقعي خويش نايل شود 

  بر دارد؟ اي را در طراحي شده چنين نتيجه
ـ درس بينش اسالمي يا تعليمات ديني كه اكنون به طور نظري و به شيوة سخنراني ارائه                 10

كنـد بلكـه      آموزان را به سوي دين جلب نمـي         گردد، نه تنها نتيجة مثبتي در بر ندارد و دانش           مي
در تربيت عرفاني آموزشِ نظري تعـاليم       . گردد  هاي ديني مي    باعث جدايي و دوري آنها از آموزه      
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عملـي  هـايي     اينكه سالك را با روح و معنويت دين آشنا سـازند، برنامـه            رست است و براي     ناد
ديني و تجربة عرفاني براي شخص      گردد تا تجربة      براي درك شهودي و حضوري دين ارائه مي       

. آيـد  نوعي خودسازي هـم بـه شـمار مـي    در شخصيت او داشته و پيدا شود كه تأثيري ماندگار     
دعـا و بخـصوص مالقـات بـا         هاي    نشيني و شركت در مراسم      ، چله )ركزمت(مراسم ذكر، مراقبه    

امروزه دانشمندان . اند هايي است كه عرفا براي آموزش دين ارائه داده       مرشدان و پيران بزرگ راه    
هـيچ  . اسـت ديـدگاه عرفـاني بهتـرين راه        انـد كـه       غربي نظير رودلف اُتو به اين نتيجه رسـيده        

نمـازخوان تبـديل    اي دينـي و خوانـدن آداب نمـاز بـه مـؤمني              هـ   آموزي با مطالعة كتاب     دانش
ايـن روشِ نادرسـت در آمـوزش ديـن          . كنـد   خواندن و دانستن به تنهايي كفايت نمي      . شود  نمي

آموزگاراني كه كالس . نداشته باشدها جاذبه  هاي درس ديني براي بچه گردد كه كالس باعث مي 
هـا و     هـاي شـيرين و گفتـه        ند با نقل حكايت   شو  ها جذّاب است مجبور مي      درس آنها براي بچه   

آمـوزان بـراي آن       در حقيقـت بايـد بداننـد كـه دانـش          هايي ديگر كالس را اداره كننـد و           برنامه
و ) ص( حتـي پيـامبر اسـالم      ،انـد نـه درس نظـري        هاي جنبي به كالس آنها جذب شـده         برنامه

انـد بلكـه همـواره در         دهپيشوايان بزرگ دين هرگز براي مردم كالس تعليمات ديني تشكيل ندا          
  .اند هاي ديني مطالبي را به آنها آموخته با حضور آنها در تجربهعمل و 
 و در متون عرفاني يكـي  دشو  ـ در تعليم و تربيت عرفاني اصالت به كمال جويي داده مي           11

تـوان    آيد، در متون درسي كه بايد بخشي از آن عملي باشد مي             مياساسي به شمار    هاي    از درس 
هاي   ها مطالعة راه    اي از اين آموزش     بخش عمده . اهكارهاي عرفاني در اين راه استفاده نمود      از ر 

جويي و رسيدن بـه     هاي مال   به عنوان مثال مولوي يكي از راه      . رسيدن به كمال و موانع آن است      
ده هاي قرآني استفاده كـر     اند از آموزه    داند كه به كمال رسيده      هايي مي   كمال را مصاحبت با انسان    

  :داند شكوفاييِ استعدادها ميت با كمال يافتگان را باعث باحصگيرد كه م و نتيجه مي
  

ــد    ــدان كنــ ــاغ را خنــ ــدان، بــ ــار خنــ  نــ
  

 صـــــحبت مردانـــــت، از مـــــردان كنـــــد
  

ــر شـــوي  ــخره و مرمـ ــو ســـنگ صـ ــر تـ  گـ
  

ــوي    ــوهر ش ــي، گ ــاحبدل رس ــه ص ــون ب  1چ
  

ورة تحصيلي را هفت مرتبـه      گراي غربي د    ها پيش از تعليم و تربيت عقل        ـ در عرفان قرن   12
آموزي عبور از اين هفـت وادي را          و در آموزش و پرورش خود براي هر سالك و دانش          نموده  

نظـري و هـم عملـي داشـته، نمونـة آن            انـد كـه هـم جنبـة           دادهارائه  ي  يها  الزم دانسته و درس   
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هستند كـه   سي  هاي در   هاي كتاب    اين متون تعليمي عرفاني بهترين نمونه      .عطّار است الطير    منطق
ها در نظم و نثر به آموزش اصالت داده و عرفا بيش از هر چيـز خـود را معلّـم                به زيباترين بيان  

اي مناسب نشده و تنهـا   از اين آثار آموزشي تاكنون استفاده. اند هاي درسي نوشته و كتاب دانسته  
هـا    لي كه آنها قرن   هاي آنها در متون درس ادبيات آورده شده، در حا           يا آموزه برخي از حكايات    

يـن مهـم پرداختـه و       ادر غرب به ضرورت تـأليف متـون درسـي پـي ببرنـد، بـه                 پيش از آنكه    
هاي آموزشيِ آنهـا تـاكنون اسـتفادة     ها و شيوه   اند كه از روش     اي عظيم در اختيار ما نهاده       گنجينه

  .الزم نشده است
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