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 تربیتی آن در تعلیم و تربیت تربیت معنوی و کارکردهای

 1فاطوِ ّوتی 

 چىیذُ 

است وِ تایذ تِ طَس  تشتیت اًساى ّوِ لَا ٍ اتعاد ٍجَدی اٍ سا دس تشهی گیشد. تَجِ تِ ساحت هعٌَی اًساى، تِ عٌَاى تعذ اصیل ٍ ضایاى تَجِ ٍجَدی اٍ، اهشی

اًساى سا تِ سوت دٍس ضذى اص  هطغَلیت ّای اًساى وًٌَی ٍ ًَع تشتیت اٍ اص سَی سیستن ّای سسوی تعلین ٍ تشتیت، ٍیژُ دس تشتیت آدهی دس ًظش گشفتِ ضَد.

 علین ٍ تشتیتحمیمت ٍجَدی خَیص سَق دادُ است. تِ طَسی وِ اهشٍصُ ضاّذ ٍلَع ًاتساهاًی ّای ًاضی اص ایي اهش دس سطح فشدی ٍ اجتواعی ّستین. للوشٍ ت

صًذگی اًساًْا ًمص هؤثشی ایفا وٌذ. عالهِ طثاطثایی هعتمذ است وِ هعٌَیت، تاطي دیي ٍ است وِ هی تَاًذ دس جْت تحمك یافتي هعٌَیت دس  هْن تشیي تستشی

اساى تشخی اص سٍاًطٌ هحَس هطتشن توام ادیاى الْی است. هعٌَیت دس دل ّش رسُ ایي جْاى تِ طَس عام ٍ دس ٍجَد اًساى تِ ًحَ خاصی ًْادُ ضذُ است. 

( هعٌَیت سا تالش ّوَاسُ ی تطش تشای پاسخ دادى تِ چشاّای صًذگی تعشیف وشدُ اًذ. تِ سخي سٍضي تش، تِ واسگیشی تْیٌِ لَُ ی 3991؛ ٍاى، 3131)ٍست،

آغاص هی ضَد وِ وَدن  خاللیت ٍ وٌجىاٍی تشای یافتي دالیل هَجَد ٍ هشتثط تا صیستي ٍ صًذگی تخطی هْن اص هعٌَیت است. تذیي ساى ، سضذ هعٌَی صهاًی

 تِ دًثال دلیل هی گشدد ٍ دستاسُ پذیذُ ّای پیشاهَى خَد وٌىاش ٍ پشسص هی وٌذ.

اسصش ّا ( تش ایي تاٍس است وِ هعٌَیت، سضذ آصادی ٍ سّایی اص چیضّای هادی است ٍ ایي حالت تیطتش ًطاًِ تفىش ، آصادی ٍ خاللیت است وِ اص ساُ 3993َّلی)

هعٌَیت تِ ّواى سشعتی وِ دس حلَل چٌذ لشى اخیش اص ارّاى  ایي حالت ضىلی اص گطَدگی سا تیي فشد ٍ خَد تعالی فشاّن هی وٌذ.  هی ضَد .ٍ اّذاف ًطاى دادُ 

یتی ٍ ای تشتسٍضٌفىشاى ٍ اًذیطوٌذاى غشتی سخت تش تستِ تَد، تِ ّواى سشعت ًیض دس حال تاصگطت است. گشایص تِ هعٌَیت تِ عٌَاى گشایطی ًَ دس عشصِ ّ

هَلعیت ٍ  . ایي اهش تِ دٍ دلیل اتفاق افتادُ است: ًخست آى وِ حَصُ تعلین ٍ تشتیت تْتشیيفشٌّگی هغشب صهیي تیص اص عشصِ ّای دیگش تِ چطن هی خَسد

اخیش، صهیٌِ ساص ظَْس سٍیىشد  ایي اهش دس دِّ ّای ست.فشصت سا تشای تثلَس هعٌَیت دس اًساى فشاّن هی وٌذ. دٍم آًىِ هَضَع هعٌَیت راتا هَضَعی تشتیتی ا

تشتیت است وِ عْذُ  جذیذی دس تشتیت تِ ًام تشتیت هعٌَی ضذُ است. دس صَستی وِ هعٌَیت سا تِ عٌَاى ًَعی َّش تعشیف وٌین؛ تشتیت هعٌَی، جٌثِ ای اص

اًین، تشتیت تِ فشایٌذ جْت دّی ٍ تمَیت ایي ًیشٍی داس پشٍسش ٍ تىاهل َّش هعٌَی افشاد هی تاضذ ٍ دس صَستی وِ آى سا یه ًیشٍی اًگیضضی دس اًساى تذ

تشتیت هعٌَی دس دیذگاُ اسالهی عثاست است اص آًچِ وِ هادی ًیست ٍ اًساى سا طَسی پشٍسش هی دّذ وِ ّذفص لشب خذاًٍذ ٍ  اًگیضضی اطالق هی ضَد.

س دیذگاُ هشتیاى غشتی ًیض تشتیت هعٌَی تِ هعاًی هختلفی تِ واس تشدُ (. د3131سضای اٍ هی تاضذ ٍ اًساى سا تِ سَی سعادت اخشٍی سٌّوَى هی ساصد)تشصٍیی،

 (. 3001ٌذ، ضذُ است ٍ تیطتش اص سَی وساًی وِ تشای هسائل سٍحی ، اسصضی ٍ اخاللی دس تعلین ٍ تشتیت اّویت لائل اًذ، هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است)ّ

کىىذ ي صرفاً بخطی از کىذ. ایه کیفیات در تمریه معىًی رضذ میآمًز تعریف میداوص ( تربیت معىًی را پريرش کیفیات رَه ي قلب در1222) 1لًییس

 تًاوىذ در َمۀ قلمريَای یادگیری بٍ کار ريوذ.قلمري بروامٍ درسی ویستىذ؛ بلکٍ می
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کىذ فیسیکی، َیجاوی، ًَضی ي معىًی اي تًازن ي َماَىگی ایجاد میدَذ ي بیه ابعاد تأثیر قرار می آمًز، کل ضخصیت اي را تحتایه کیفیات در داوصارتقاء  

تشتیت هعٌَی تا هحَسیت تخطیذى  َای معىًی مًجًد است.ی ضىاختی ي سىتستًاوذ ایه حالت از تربیت معىًی را حمایت ي تقًیت کىذ، رياوطىاي آوچٍ می

دُ ٍ تِ ایي ٍسیلِ ساُ سا تشای ضىل گیشی صًذگی هعٌَی فشد، ّوَاس وشدُ ٍ اص ثوشات آى تِ سٍح تعالین دیٌی ٍ اخاللی ، آى ّا سا دس واًَى تَجِ لشاس دا

 .تشتیت هعٌَی ، تخص هتوایضی اص تعلین ٍ تشتیت است وِ تایذ دس ساستای آهَصش ٍ حمایك ٍ پشٍسش فضائل هعٌَی تاضذ تشخَسداس ساختِ است.

اخاللی، آى ّا سا دس واًَى تَجِ لشاس دادُ ٍ تِ ایي ٍسیلِ ساُ سا تشای ضىل گیشی صًذگی هعٌَی فشد تشتیت هعٌَی تا هحَسیت تخطیذى تِ سٍح تعالین دیٌی ٍ 

پشٍسش فضایل ّوَاس وشدُ ٍ اص ثوشات آى تشخَسداس ساختِ است. تشتیت هعٌَی، تخص هتوایضی اص تعلین ٍ تشتیت است وِ تایذ دس ساستای آهَصش ٍ حمایك ٍ 

 هعٌَی تاضذ. 

( دس پژٍّص خَد تذیي ًتیجِ سسیذُ است وِ تشتیت هعٌَی ًمص اساسی دس صًذگی اًساى داضتِ ٍ تحَلی دس ٍجَد اًساى هی 3131؛ تشصٍیی) ّاییطثك پژٍّص  

جذیذ تشتیتی .  لزا تِ ًظش هی سسذ، پشداختي تِ ایي سٍیىشد دًیای عشفاى ٍ سشاسش ًَس ٍ عضت سَق هی دّذ آفشیٌذ وِ اٍ سا اص یه حالت هادی ٍ عادی تِ سَی 

تشتیت ٍ اتعاد آى دس جاهعِ ها هفیذ ٍ ضشٍسی است. هسألِ تعلین ٍ تشتیت دس هىاتة هختلف ٍ اسالم هطشح ضذُ است، ٍ هحمماى ٍ هشتیاى، تَجِ خاصی تِ هفَْم 

ة الْی است ٍ تَجِ تِ آى اّویت خاصی داضتِ اًذ، اها تَجِ تِ تشتیت هعٌَی تِ طَس خاظ دس هىاتة هختلف غشب صَست ًگشفتِ ٍ دس دیي اسالم ًیض وِ هىت

سألِ وِ داسد جض اًذوی، تحمیك واهلی صَست ًگشفتِ است؛ ّوچٌیي تشتیت هعٌَی دس دیذگاُ ّای هختلف هَضَعی چالص تشاًگیض است ٍ تا تَجِ تِ ایي ه

تأثیش تعییي وٌٌذُ ای تش جشیاى صًذگی اًساى ّا داسد، لزا جاهعِ ها یه جاهعِ اسصضی ٍ دیٌی هی تاضذ ٍ ّوچٌیي تا دس ًظش گشفتي ایي هطلة وِ تشتیت هعٌَی 

 .تَجِ تِ ایي سٍیىشد تشتیتی اّویتی خاظ داسد وِ دس ایي همالِ تِ آى پشداختِ ضذُ است
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