تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن و

نقش مولفههای آن در تربیت معنوی

قــرآن کریــم آخریــن کتــاب آســانی جهــت هدایــت بــر اســت.
چکیده انســان بـرای رشــد معنــوی همــواره درحــال تــاش اســت و بـرای
تربیــت معنــوی میتــوان از آیــات قــرآن بهــره گرفــت .در بیــن
آیــات واژه «یهــدی» یکــی از واژگان هــم معنــای تربیــت میباشــد .بــا  53مرتبــه
تک ـرار در آیــات ،بیشــرین فراوانــی را در مشــتقات«هدی» بــه خــود اختصــاص
داده اســت .امــروزه توجــه بــه امــور معنــوی بــا توجــه بــه وارد شــدن در عرصــه
تکنولــوژی و دیــدگاه مــاده گرایانــه تقلیــل یافتــه اســت .از ایــن رو رضورت
توجــه بــه هــوش معنــوی جهــت تربیــت معنــوی از اهمیــت واالیــی برخــوردار
اســت .هــدف ایــن پژوهــش تبییــن مفهــوم تربیــت معنــوی در قــرآن بــا اســتخراج
مشــتقات«یهدی» در تربیــت معنــوی میباشــد .روش پژوهــش توصیفی_تحلیلــی
اســت .جامعــه پژوهــش ،متــام آیــات قــرآن کریــم و منونــه آمــاری آیــات مربــوط
بــه واژه«یهــدی» میباشــد .در ایــن پژوهــش بــا مراجعــه بــه تفاســیر و تدبــر
در آیــات ،ابتــدا مفهــوم هــوش معنــوی در آیــات تبییــن شــده و ســپس متامــی
گزارههــای تربیتــی بــه طــور هدفمنــد اســتخراج و نقــش مولفههــا در تربیــت
معنــوی مشــخص شــده اســت .نتایــج پژوهــش حــارض بــا تحلیــل محتــوای آیــات
و طبقــه بنــدی موضوعــی آنهــا بــه طــور همزمــان و پیوســته بــه ســنجش نقطــه
مترکــز و جهــت گیــری آیــات حاکــی از آن اســت کــه مفهــوم هــوش معنــوی فعــل
«یهــدی» بــه چهــار رکــن اصلــی .1 :مبانــی تقویــت اعتقــاد معنــوی؛  .2توانایــی
درک حقایــق معنــوی؛  .3معنادارکــردن رفتارهــای معنــوی؛  .5موانــع ترفیع ظرفیت
معنــوی جهــت تربیــت معنــوی تبییــن شــده اســت .در جهتگیــری فعل«یهــدی»
امــور ســلبی بــا دالیــل متقــن و منطقــی در جهــت تربیــت معنــوی ذکــر شــده
اســت .در بخــش نقطــه مترکــز نیــز ســه روش(انــذاری ،تبشــیری و فعلــی) باالترین
میـزان فراوانــی در آیــات را جهــت تربیــت معنــوی به خــود اختصاص داده اســت.

تاریخ دریافت1400/6/18 :
تاریخ پذیرش1401/1/29 :
از صفحه  1تا صفحه 23

سیده راضیه پورمحمدی

دانشــجوی دکـرا ،رشــتهی علــوم قــرآن و
حدیــث ،دانشــگاه اراک،
raz_sae@yahoo.com

سهراب مروتی

اسـتاد پیوسـتهی گـروه علـوم قـرآن و
حدیث دانشـگاه ایالم و اسـتاد وابسـتهی
پژوهشـکدهی مطالعـات میانرشـتهای
قـرآن دانشـگاه شـهید بهشـتی
(نویسندهیمسئول).
sohrab_morovati@yahoo.com

کیوان احسانی

اسـتادیار ،عضو هیات گروه علـوم قرآن و
حدیث دانشگاه اراک.
ehsani@araku.ac.ir

واژگان کلیدی:

تربیت معنوی ،هوش معنوی،
یهدی ،تحلیل محتوا.

1

دوفصلنامه علمی -پژوهشی
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 7شماره 2

مقدمه

موضــوع معنویــت بخصــوص هــوش معنــوی از جهــات مختلــف در عــر حــارض اهمیــت و رضورتــش
احســاس میشــود .چـرا کــه در عرصــه انســان شناســی از دیربــاز تــا کنــون بعــد معنــوی همــواره مــورد توجــه
علــاء و اندیشــمندان قـرار گرفتــه اســت .امــروزه نیــز بــا توجــه همــه جانبــه مــردم بــه پیرشفــت تکنولــوژی
و دنیاگرایــی ،احســاس خــاء در عــدم توجــه بــه مســاله هــوش معنــوی وجــود دارد .بنابــر ایــن در کشــورهای
مســلامن و پیرشفتــه مراکــز مخصوصــی را بــه معنویــت درمانــی اختصــاص دادهانــد.
از اهــداف تربیــت و تعلیــم اســامی ،ســاخنت انســان ،جامعــه و متــدن کاملگـرا و همــواره پویــا اســت.
کــال مطلــوب انســان نیــز در بــارور شــدن نیــروی عقالنی(علــم آمــوزی) و رشــد گرایشهــای معنــوی او
(تربیــت) میــر اســت .اولیــن مربــی انســان خداونــد و ســپس پیامـران او میباشــند .پیامـران در تربیــت
معنــوى مردمــان و اصــاح ســازمان جـامـعـــه خــود نقــش آفرینــى کــرده و بــا فرهنگهــا و آداب و رســوم
غلــط مبــارزه کردنــد و ســنتهای نیکویــی را بــا دیــن الهــی بنیانگــذاری کردنــد.
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ـاب َوالْ ِحكْ َم ـ َة» (جمعــه.)٢/
ـم َویُ َعلِّ ُم ُهـ ُ
ـم آیَاتِ ـ ِه َویُ َزكِّی ِهـ ْ
یَ ْتلُــو َعلَ ْی ِهـ ْ
ـم الْ ِك َتـ َ
هــر دو آیــه بیانگــر ایــن هســتند کــه بایــد تعلیــم و تربیــت و الگودهــى از اهــداف پیامـران الهــى بــوده
اســت .معلــان نیــز بایــد بــه هــر دو جنبـهى تعلیــم و تربیــت توجــه كننــد و بــه ســخنان خــود عمــل كننــد
چـرا کــه معلــان الگــوی دانــش آمــوزان خــود هســتند .درواقــع قــرآن ،كتــاىب اســت پنــد دهنــده و یادآورنــده
كــه بیشتــر هدفهــاى تربیتــى ،معنــوى و اخالقــى را ب ـراى اصــاح رفتــار و پیوســتگیهاى اجتامعــى و
پیونــد مبــدأ و معــاد ،مطــرح کــرده اســت.
مـك شـیرى معنویـت را بـه عنـوان یـك میـل توصیف مىكند كـه برخـى از معـاىن و اهـداف را در زندگى
مـا مشـخص مىسـازد و یـك وجـود اسـت كـه مـا را در تولیـد انگیزهها و اهـداف یـارى مىرسـاند و منجر به
احسـاس كامل در ما مىشـود )Kelly, 2004, p. 162(.میلر نیز معنویت را شـکلی از آگاهی میداند ،آگاهی
تعالـی دهنـدهای کـه بـه گونـه بالقـوه در برش وجـود دارد و کار کردی مثبت اسـت کـه فرد را قادر می سـازد
تـا بتوانـد در محیـط خـود را حفظ کنـد ),1993,Miller 229.p(.در تعریف دیگر چنین آمده اسـت :معنویت
رصفـا دانشـی از حقایـق و یـا تسـلط بـر موضوعی ویـژه یا مهارت یافتن در برخـی از روش هـای درون فردی
نیسـت بلکـه معنویت شـامل یک سـفر اسـت ،امـا در این سـفر هامنند یک راهنمای کوهنوردی کـه نیاز به
یـک رسی داده هـای نظـری دارد ،راهنامی سـفر معنوی نیز نیاز دارد که دسـت کم در برخـی از امور تا حدی
مسـیر معنوی را پیموده باشـد)Sinetar, 2000, pp. 34-36( .
تروســدال بــا ذکــر دو معنــای مبنایــی ب ـرای معنویــت بــر ایــن بــاور اســت کــه معنویــت یکــی خــدا
محــوری و دیگــری راه طبیعــی ارتبــاط بــا جهــان میباشــد .ایشــان میگویــد :معنویــت از پاســخی بــه
پرســش هــای درونــی ماننــد :مــن کــی هســتم؟ آیــا یــک نیــروی مافــوق در مــن وجــود دارد؟ اگــر هســت
شــبیه بــه چــه چیــزی اســت؟ رابطــه مــن بــا دیگـران و مخلوقــات چگونــه باید باشــد؟ و غیــره شــکل میگیرد
و هیــل بــا نگاهــی طبیعــی بــه معنویــت ،آن را وجــودی نشــات گرفتــه میدانــد کــه از ویژگیهــای فیزیکــی
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و مــادی فراتــر مـیرود؛ ماننــد تفکــر ،احســاس و اراده .بــه بیــان دیگــر ،ناشــی از وجــودی اســت کــه ظرفیــت
فراتــر رفــن از خــود را دارد)Trousdale, N. 2, PP. 177-188( .
بــه نظــر میرســد از تعاریــف مذکــور ،تعریــف تروســدال را جامــع دانســت چـرا کــه ایــن تعریــف دو
جنبــه مــادی و معنــوی را در خــود گنجانــده اســت و بــه فــرض منک ـران «روح» میتــوان معنویــت را در
قالــب ویژگیهــای فرامــادی گنجانــد و ایــن تعریــف از حالــت خــاص بــودن در آمــده و تعبیــری عامتــر از
معنویــت دارد .گرچــه شــولتز تعریــف معنویــت را بــا اصطالحــات مــادی ناممكــن میدانــد و معتقــد اســت
كــه خاســتگاه معنویــت ،عــامل مــادی نیســت گرچــه میتوانــد از عــامل مــادی متأثــر شــود و تظاهـرات مــادی
داشــته باشد(.شــولتز ،1386 ،ص)158
برای هوش معنوی تعاریف و ویژگیهای مختلفی بیان شــده اســت ،امــا بــه طــوركلی هوش معنوی
دربردارنـدة نوعـی سـازگاری و رفتـار حـل مسـئله اسـت كـه باالتریـن سـطوح رشــد در حیطههـای مختلـف
شـناختی ،اخالقـی ،هیجانـی ،بیـن فـردی و  ...را شـامل میشــود و فــرد را در جهت هامهنگی بـا پدیدههای
اطرافـش و دسـتیابی بـه یكپارچگی درونی و بیرونی یـاری میكند (عبدااللـه زاده ،1388 ،ص .)76در پژوهش
حـارض مـراد از هـوش معنـوی ایـن اسـت کـه :هـوش معنـوى قـادر اسـت كـه هشـیارى یـا احسـاس پیوند با
یـك قـدرت برتـر یـا یك وجـود مقدس را تسـهیل كند یا افزایـش دهد(سیسـك و تورنـس ،2001 ،ص .)65علت
تبییـن هـوش معنـوی در فعـل «یهـدی» از این باب اسـت که این مفهـوم ارتباط نزدیکی بـا هدایت و تربیت
دارد؛ از ایـن رو فعل«یهـدی» ابـزار هدایـت را بـا توجـه به ظرفیت انسـان مورد بررسـی قـرار میدهد .پس از
شـناخت مـوارد سـلبی و ایجابـی در فعل«یهـدی» جهـت رشـد و تربیـت معنوی ،میتـوان برای تسـهیل درک
وجـود مقـدس گام برداشـت و تعریـف هـوش معنوی از ایـن فعل را اسـتخراج کرد.
درواقــع هــوش معنــوی باعــث تقویــت برخـــی ویژگیهــا در انســان میشــود كــه همیــن عوامــل
نشــاندهندة برخــورداری فـــرد از هــوش معنــوی اســت .پژوهــش حــارض بــا بهرهگیــری از آیــات قــرآن و بــه
روش تحلیــل محتــوا ،بــرآن اســت کــه مفهــوم هــوش معنــوی را از فعــل «یهــدی» اســتخراج کنــد و ســپس
دریابــد کــه مولفههــای ایــن فعــل در تربیــت معنــوی چــه نقشــی دارد؟

 .1سواالت تحقیق

 .1-1هوش معنوی بر اساس گزارههای تربیتی مستخرج از فعل «یهدی» آیات قرآن چه مفهومی دارد؟
 .1-2سنجش فراوانی جهتگیری فعل «یهدی» در آیات قرآن چگونهاست؟
 .1-3سنجش فراوانی نقطه مترکز فعل «یهدی» در آیات قرآن چگونه است؟
 .1-4نقش تربیتی هوش معنوی فعل«یهدی» در آیات قرآن جهت تربیت معنوی چیست؟

 .2روش پژوهش:

پژوهــش حــارض ب ـرای دســتیابی بــه هــدف از روش تحلیــل محتــوای کیفــی بهــره بــرده اســت .روش
تحلیــل محتــوای کیفــی یکــی از روشهــای مناســـب در تبییــن دیدگاههــا و اندیشـهها اســت .تحلیــل محتــوا
در حقیقــت فــن پژوهــش عینــی ،اصولــی و کمــی بــه منظــور تفســـیر و تحلیــل مــن اســت .جامعــه آمــاری
تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
و نقش مولفههای آن در تربیت معنوی
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ایــن پژوهــش متــام آیــات قــرآن بــا منونــه آمــاری فعــل «یهــدی» میباشــد.

 .3پیشینه پژوهش

هـوش بـه عنـوان یک توانایی شـناختی در اوایل قرن بیسـتم توسـط آلفـرد بینه مطرح شـد .او همچنین
آزمونـی را بـرای انـدازه گیـری میزان بهره هـوش افراد ابداع کـرد .بعدها لوئیس ترمن و دیوید وکسـلر 2آزمون
هـای جدیدتـری را سـاختند ،امـا در دو دهـه اخیر مفهوم هـوش به حوزه های دیگری ماننـد هوش هیجانی،3
هـوش طبیعـی ،4هـوش وجـودی و هوش معنوی گسترش یافتـه اسـت (رجایـی ،۱۳۸۹ ،ص .)49-22دیدگاهی
که هوش چندین توانایی مختلف را در بر دارد ،به وسـیله پیرشفتهای اخیر در عصب شناسـی و روانشناسـی
شـناختی حامیـت شـده اسـت .نظریـه هـای مختلفـی در مـورد ابعـاد و یـا انـواع هـوش وجـود دارد .گاردنـر
( )۱۹۸۳نظریـه هـوش هـای هشـت گانـه را عنـوان مـی کند که عبـارت اند از :هـوش زبانی کالمـی ،منطقی-
ریاضـی -موسـیقیایی -مـوزون ،دیـداری -فضایی ،بدنی -جنبشـی ،درون فردی (شـخصی) ،هـوش بین فردی و
هـوش طبیعـت گـرا گاردنـر ( ،۲۰۰۲به نقـل از سـهرابی ،۱۳۸۸ ،ص )33بعدها مقوله های هـوش طبیعت گرا،
یعنـی هـوش معنـوی و هـوش هسـتی گرا یا هوش وجـودی را مطرح کرد کـه می توان از آن بـه عنوان منایش
یـک جنبـه از هوش معنوی یـاد کرد.
6
5
در اواسـط دهـه  ۱۹۸۰گروهـی از پژوهشـگران در دانشـگاه پیردیـن تحـت رسپرسـتی پرفسـور الكینـز ،
معنویـت را از دیـدگاه انسـان گرایانـه و پدیدارشـناختی ،بررسـی کردنـد .آنها مفاهیمی را کـه از معنویت می
شناسـند ،گرد آوردند و در نهایت تعریف زیر را ارائه دادند :معنویت 7که ریشـه در واژه التین اسـپیریتوس»
بـه معنـای «نفـس حیـات» دارد ،یـک شـیوه بـودن و تجربه زندگی اسـت .این شـیوه حاصل آگاهـی از بعدی
فراتـر اسـت و بـا ارزش هـای قابـل تشـخیص بـه ویـژه در رابطه با خـود ،دیگـران ،طبیعت ،زندگـی و هر چیز
دیگـر که غایی دانسـته شـود ،مشـخص می گردد(.خدایـاری فـرد ،1381 ،ص.)18-1
مفهـوم تربیـت معنـوی ،بیشتر از سـوی کسـانی کـه بـرای مسـائل روحـی ،ارزشـی و اخالقـی در تعلیم و
تربیت دانش آموزان اهمیت قائل اند ،مورد بررسـی قرار گرفته اسـت .روشـن سـاخنت مفهوم تربیت معنوی،
یکـی از موضوعـات چالـش برانگیـز کنونـی در حـوزه تعلیـم و تربیـت اسـت .بـه همیـن دلیل هنـوز جایگاه
مشـخص و ثابتـی در کنـار سـایر ابعـاد تربیـت نیافته اسـت .مفهوم تربیـت معنوی به معانی مختلـف به کار
بـرده شـده اسـت .هنـد 8ایـن دیـدگاه را قابل تقسـیم بـه  ۴طبقه میدانـد -1 :تربیت بر اسـاس اصـول معنوی
 -۲تربیـت روح انسـان  -۳تربیـت در فعالیتـی معنـوی ۴تربیت در گرایـش معنوی (هنـد ،۲۰۰۳ ،ص.)132
1

1- Alfred Bine
2- David & Wechsler
3- Emotional Intelligence
4- Natural Intelligence
5- Pepperadine
6- Alkins
7- spirituality
8- hand
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 7شماره 2

امــروزه نیــز برخــی مقــاالت در خصــوص هــوش معنــوی و تربیــت معنــوی نگاشــته شــده اســت از جملــه
آنهــا می-تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1هــوش معنــوی (مفاهیــم ،ســنجش و کاربردهــای آن)،ترجمــه و تألیــف حســن عبداللـ هزاده ،معصومــه
باقرپــور ،ســانه بوژمهرانی ،محدثــه لطفــی ،تهران،نرشروانســنجی،چاپ اول1355،ش
 .2هــوش معنــوی و مقیــاس هــای ســنجش آن ،تألیففرامرز ســهرابی و اســاعیل نــارصی ،تهران،انتشــارات
آوای نــور1391 ،ش.
« .3مفهــوم هــوش معنــوی مبتنــی بــر آمــوزه هــای اســام» ،تألیــف حبیــب محمــد نــژاد ،صدیقــه
بحیرایــی ،فائــزه حیــدری ،نرشیــه فرهنــگ در دانشــگاه اسالمی،ســال ســیزدهم ،شــاره  ،1تابســتان 1355ش.
 .4مفهــوم ،روش ،اصــول تربیــت معنــوی از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی ،اشــعری ،زهــرا ،پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد1385 ،ش.
 .5اهداف تربیت از دیدگاه اسالم ،اعرافی ،علیرضا .تهران ،انتشارات سمت1386 ،ش.
 .6نقــش الت ـزام بــه آمــوزه هــای دینــی در تربیــت ،احمــد پناهــی ،علــی ،فصلنامــه معرفــت اخالقــی،
شــاره 1388 ،۲ش.
بــا توجــه بــه منابــع و پیشــینه مذکــور ،میتــوان دریافــت کــه هرکــدام از منابــع بــه یــک جنبــه از بحــث
حــارض اشــاره دارد و ایــن پژوهــش بــر آن اســت کــه بــه تبییــن مفهــوم هــوش معنــوی در فعــل «یهــدی»
مســتخرج از آیــات قــرآن و نقــش مولفههــای آن در تربیــت معنــوی بپــردازد .ایــن موضــوع در هیــچ کتــاب و
مقالـهای بــه صــورت کلــی کار نشــده اســت و در کتــب و مقــاالت ،فقــط اشــاراتی بــه اصــل موضــوع دارنــد.

بررسی هوش معنوی در فعل«یهدی»

قــرآن کریــم کــه کتــاب هدایــت اســت ،همــواره بــه «تربیــت» هامننــد دیگــر موضوعــات فــردی و
اجتامعــی بــر توجــه دارد و در آیاتــی بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بیــان کــرده اســت .واژههــای
مـرادف تربیــت کــه بــه ظاهــر بــار معنایــی یکســانی دارنــد ،امــا در مــوارد متفاوتــی بــا معانــی دیگــری بــه
کار رفتــه اســت کــه بــا تدبــر در آیــات ایــن ظرافــت گفتــاری در قــرآن آشــکار میشــود.
واژه «هـدی» و مشـتقات آن در قـرآن کریـم  207بار به کاررفته اسـت کـه  53مرتبه آن به کلمه «یهدی»
اختصـاص یافتـه اسـت .جرجانـی معتقـد اسـت کـه «هدایـت» راهنامیی کـردن بر خیر اسـت که انسـان رتبه
مطلـوب برسـاند .گاهـی نیز در معنـای پیمودن راه به مطلوب بـه کارمیرود(جرجـاىن ،1375 ،ص.)251
هــدی بــه معنــای هدایــت الهــی (بقــره )120 /؛ ایــان (مریــم ) 76/؛ ارشــاد و راهنامیــی کــردن
(قصــص)22/؛ بازگشــت بــه ســوی حــق (اعــراف )156 /؛ راه و روش (زخــرف )22 /؛ دعــوت (رعــد)7 /؛
پایــدارى (فاتحــه)4/؛ بیــان (بقــره )5/؛ دیــن (آل عمــران) 73/؛ رســوالن و کتابهــای آســاىن(بقره)38،؛
قــرآن (نجــم)23/؛ تــورات (غافــر)53/؛ دلیــل (بقــره)158/؛ توحیــد (قصــص)57/؛ س ـ ّنت (انعــام) 90/؛ اصــح
(یوســف)52/؛ الهــام (طــه( )50/ســیوطى1421،ق ،ج ،1ص ) 441درقــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت.

تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
و نقش مولفههای آن در تربیت معنوی
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جدول شامره :1تربیت معنوی قرآن با توجه به مشتقات «هدایت»
فراوانی
تعداد دفعات
مشتقات

املهتـدون ،املهتـدی ،هدنا ،اهدیـت ،اهدیتم ،اهـدک ،اهدکم،
اهدیـک ،اهدیکـم ،باهـدی ،بهاد ،بهـادی ،بهدیتکـم ،بهدایه،
تهتـدی ،هـادی ،هادیـا ،یسـهدیهم ،فاهدوهـم ،فبهداهـم،
هـداه ،هداهـا ،فهدیناهـم ،لتهتـدوا ،للهدی ،هدیتنـا ،لنهدی،
لهدیناکـم ،لنهدینهـم ،هدیناهـم ،هدیناهما ،یهـد ،یهدوننـا،
یهدینـی ،یهدیک.
املهتـد ،مهتدیتن ،هدنـا ،تهتـدوا ،هدانـی ،مهتـدون ،هـدای،
هدینـاه ،لیهدیهـم ،یهدیـن.
مهتدین ،سیهدین ،فهدا ،هدینا ،یهتدی ،یهدیکم ،یهدیه
اهتدوا ،هداکم ،هدانا ،هداهم ،یهدون
مهتدون ،هاد ،یهدیهم
اهدی ،تهدون ،تهتدون
اهتدی ،بالهدی
یهتدون
یهدی

فراوانی و فراوانی نسبی گونهها
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تعــداد آیــات گـزارش شــده در جــدول شــاره  1مجموعــا  207آیــه میباشــد کــه مشــتقات قــرآن را بــا
تعــداد دفعاتــی کــه بــه کار بــرده شــده اســت ترســیم میکنــد .در ســتون مشــتقات چنانچــه قابــل مشــاهده
اســت ،واژگان مربــوط بــه «هــدی» در  9گــروه بــا توجــه بــه تعــداد دفعــات تک ـرار شــده در آیــات قــرآن
نگاشــته شــده اســت و در ایــن تقســیمبندی هــر کــدام از کلامتــی کــه بــه یــک انــدازه در قــرآن آمدهانــد در
یــک گــروه قـرار دارنــد .در ســتون تعــداد دفعــات نیــز مشــخص کــرده اســت کــه هــر گــروه از ایــن مشــتقات
چنــد بــار در آیــات بــه کار رفتهانــد .در ســتون فراوانــی ،گــروه اول مشــتقات  36عــدد مجموعــا هرکــدام از
واژگان یــک بــار در آیــات ذکــر شــدهاند و گــروه دوم نیــز  10واژه مجموعــا هرکــدام دوبــار و گــروه ســوم
هفــت واژه مجموعــا 21بــار آمــده اســت و الــی آخــر هــر گــروه بــه ایــن ترتیــب بیــان شــده اســت .در ســتون
فراوانــی نســبی ابتــدا تعــداد فراوانــی در هــر گــروه را بــر مجمــوع کل فراوانــی تقســیم کــرده و درصــد هــر
گــروه بــه منایــش گذاشــته شــده اســت.
گــروه اول مشــتقات  18درصــد از فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،یعنــی کلامتــی کــه از
واژه«هــدی» یکبــار در قــرآن آمدهانــد  36کلمــه بــا فراوانــی نســبی  18درصــد میباشــد و بــه ترتیــب
هرکــدام از گروههــای دیگــر نیــز بــه ایــن رشح میباشــد.
چنانچــه در جــدول منایــان اســت ،مشــخص میگــردد کــه واژه«یهــدی» بیشــرین فراوانــی و تکـرار را در
قــرآن دارد ،ایــن واژه  53مرتبــه بــا فراوانــی نســبی  25درصــد از مجمــوع  207مرتبــه تکـرار مشــتقات«هدی»
6
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را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از ایــن رو اهمیــت ایــن واژه در پژوهــش حــارض مــورد توجــه قـرار گرفتــه
اســت و بــه بررســی شــبکه معنایــی تربیــت معنــوی در«یهــدی» بــه صــورت خــاص پرداختــه اســت و از ذکــر
دیگــر آیــات بخاطــر عــدم گنجایــش در ایــن نوشــتار رصف نظــر شــده اســت.
«یهــدی» فعلــی اســت مضــارع بــه معنــای هدایــت میکنــد .از مجمــوع  53مرتبـهای کــه «یهــدی» بــه
کار رفتــه اســت 51 ،مرتبــه آن فاعــل ایــن فعــل خداونــد ســبحان اســت و یــک مرتبــه قــرآن کریــم و یــک
مرتبــه دیگــر نیــز انجیــل میباشــد.
جدول شامره 2

گزاره تربیتی
آیه
ردیف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یُض ُّـل بِـه كَثیـرا ً َو یَ ْهـدی بِـه كَثیـرا ً َو مـا یُض ُّل متثیل مناسب
 1بِـ ِه إِالَّ ال ِ
ْفاسـ ِقی َن (بقـره)26/
شر ُِق َو الْ َمغْـر ُِب یَ ْه ِدی َم ْن یَشـا ُء بهانه جویی نشانه
ق ُْـل لِلَّـ ِه الْ َم ْ
2
سبک رسی
إِىل ِص ٍاط ُم ْسـتَ ِقیم (بقره)144/
َو اللَّ ُه یَ ْه ِدی َم ْن یَشا ُء إِ ىل ِص ٍاط ُم ْستَ ِقیم حسادت و ستمکاری
3
موجب اختالف
(بقره)213/
َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمین (بقره )258/جدل و گفتگوی
4
بیمنطق
َ 5و اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الْكا ِفرِین (بقره )264/بخشش ریاکارانه
ـس َعلَیْ َـك ُهدا ُهـ ْم َو ل ِكـ َّن اللَّـ َه یَ ْه ِـدی َم ْن بخشش در راه خدا
 6لَیْ َ
یَشـاء (بقـره)272/
كَ ْی َـف یَ ْه ِـدی اللَّـ ُه قَ ْومـاً كَفَـ ُروا بَ ْعـ َد إِیامنِهِـم عدم پایداری در ایامن
7
و عمل
(آلعمـران)86/
السلام پیروی از قرآن ،موجب
 8یَ ْه ِـدی بِـ ِه اللَّـ ُه َمنِ ات َّ َب َع رِضْ وانَ ُه ُسـ ُب َل َّ
رضایت الهی
(مائده)16/
 9إِ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمی َن (مائده )51/پذیرش والیت کافران
إِ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الْكا ِفرِین (مائده )67/انکار والیت مومنان
10
کفر است
َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم ال ِ
ْفاس ِقین (مائده )108/شهادت ناحق موجب
11
فسق است
ذلِ َك ُهدَى اللَّ ِه یَ ْه ِدی ِب ِه َم ْن یَشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه رشک عامل حبط اعامل
12
(انعام)88/
 13إِ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمی َن (انعام )144/نسبت ناروا به خدا
تشویق به جهاد در
َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمین (توبه)19/
14
راه خدا

جهتگیری نقطه مترکز نقش تربیتی
الزامات
متثیلی
انگیزشی
سلبی

فعلی

مانع

سلبی

فعلی

مانع

سلبی

قولی

مانع

سلبی
انگیزشی

انذاری
تبشیری

مانع
الزامات

سلبی

فعلی

مانع

انگیزشی

تبشیری

مقدمات

سلبی
سلبی

انذاری
انذاری

مانع
مانع

سلبی

انذاری

مانع

سلبی

انذاری

مانع

سلبی
انگیزشی

انذاری
تبشیری

مانع
الزامات

تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
و نقش مولفههای آن در تربیت معنوی

7

آیه
ردیف
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
َو الل ُه ال یَ ْهدی ال َق ْو َم الْفاسقین (توبه)24/
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8

َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الْكا ِفرِین (توبه)37/

جدول شامره 2

گزاره تربیتی
خودگذشتگی عامل
رسیدن به هدف
پیروی از سنتهای
غلط
کفر مانع آمرزش
به کارگیری روش قیاس
دعوت به صلح
پیروی از خدا و عدم
هدایتگری معبودان
دروغین

َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم ال ِ
ْفاس ِقین (توبه)80/
َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمین (توبه)109/
َو یَ ْه ِدی َم ْن یَشا ُء إِ ىل ِص ٍاط ُم ْستَ ِقیم(یونس)25/
شكائِ ُك ْم َم ْن یَ ْه ِدی إِ َل الْ َح ِّق قُلِ
ق ُْل َه ْل ِم ْن ُ َ
اللَّ ُه یَ ْه ِدی لِلْ َح ِّق أَ فَ َم ْن یَ ْه ِدی إِ َل الْ َح ِّق أَ َح ُّق
أَ ْن یُتَّبَ َع أم م ن ال یَ ِهدِّی إِ َّل أَ ْن یُ ْهد ى فَام لَ ُك ْم
كَ ْی َف ت َ ْح ُك ُمون
َو أَ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی كَ ْی َد الْخائِ ِنین (یوسف )52/به نتیجه نرسیدن نیرنگ
خیانتکاران
إِ َّن اللَّـ َه یُ ِض ُّـل َمـ ْن یَشـا ُء َو یَ ْه ِـدی إِلَ ْیـ ِه َمـ ْن بهانه جویی عامل کفر
أَنـاب (رعـد)27/
فَیُ ِض ُّـل اللَّـ ُه َمـ ْن یَشـا ُء َو یَ ْه ِـدی َمـ ْن یَشـا ُء َو مبارزه با فرهنگ خرافی
ُهـ َو الْ َعزِیـ ُز الْ َح ِكیـم (ابراهیـم)4/
فَ ِإ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی َم ْن یُ ِض ُّل َو ما لَ ُه ْم ِم ْن دلسوزی بیش از حد
ِ
برای گمراهان
ناصِین (نحل)37/
یُ ِض ُّل َم ْن یَشا ُء َو یَ ْه ِدی َم ْن یَشاء(نحل )93/وحدت اجباری
أَ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الْكا ِفرِی َن (نحل )107/دنیاگرایی عامل کفر
إِ َّن هذَا الْ ُق ْرآ َن یَ ْه ِدی لِلَّ ِتی ِه َی أَقْ َوم (ارساء )9/قرآن پایدارترین شیوه
هدایت
قرآن راهنامی زندگی
أَ َّن اللَّ َه یَ ْه ِدی َم ْن یُرِی ُد (حج)16/
ىل نُو ٍر یَ ْه ِـدی اللَّ ُه هدایت الهی نور است
َو لَـ ْو لَ ْم تَ َْس ْسـ ُه نا ٌر نُـو ٌر َع 
لِ ُنو ِر ِه َم ْن یَشـاء (نور)35/
اللَّ ُه یَ ْه ِدی َم ْن یَشا ُء إِ ىل ِص ٍاط ُم ْستَ ِقیم(نور )46/آیات قرآن روشن و
روشنگر است
اللَّ َه یَ ْه ِدی َم ْن یَشا ُء َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بِالْ ُم ْهتَ ِدین قانون هدایت بر اساس
خواست خدا و آگاهى
(قصص)56/
او از شایستگى افراد
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جهتگیری نقطه مترکز نقش تربیتی
الزامات
انگیزشی تبشیری
سلبی

فعلی

مانع

سلبی
انگیزشی
ایجابی
ایجابی

انذاری
قیاسی
قولی
فعلی

مانع
الزامات
الزامات
الزامات

سلبی

فعلی

مانع

سلبی

فعلی

مانع

ایجابی

اسوهسازی

الزامات

سلبی

فعلی

مانع

سلبی
سلبی
ایجابی

فعلی
انذاری
تبشیری

مانع
مانع
اصول

ایجابی
ایجابی

تبشیری
تبشیری

اصول
اصول

ایجابی

تبشیری

اصول

ایجابی

بازتاب
اعامل

اصول

آیه
ردیف
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ف َم ْن یَ ْهدی َم ْن أضَ َّل الل ُه َو ما ل ُه ْم م ْن ناصِین
32
(روم)29/
السبِیل (احزاب)4/
َ 33و ُه َو یَ ْه ِدی َّ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ُه َو الْ َح َّق َو یَ ْه ِدی إِىل ِص ِاط الْ َعزِی ِز الْ َح ِم ِید
(سبا)6/
فَـ ِإ َّن اللَّـ َه یُ ِض ُّـل َمـ ْن یَشـا ُء َو یَ ْه ِدی َم ْن یَشـاء
(فاطر)8/
إِ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی َم ْن ُه َو كا ِذ ٌب كَفَّار (زمر)30/

جدول شامره 2

گزاره تربیتی
هواپرستی ناآگاهانه
مانع هدایت
مبارزه با فرهنگ خرافی
و جاهلی
آگاهى از حقان ّیت و
هدایتگرى قرآن
زیبا انگارى بدكاران
موجب انحراف
دروغگویى و ناسپاىس
مانع هدایت
قرآن بهرتین گفتار برای
هدایت
ارسافكارى و دروغگویى
مانع هدایت
وحدت واقعى در سایه
دین الهى
لجاجت و انکار قرآن
اعتدال در راه حق

اللَّ ِه یَ ْه ِدی ِب ِه َم ْن یَشا ُء َو َم ْن یُضْ لِلِ اللَّ ُه فَام لَ ُه
ِم ْن هاد (زمر)23/
َّاب
إِ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی َم ْن ُه َو ُم ْس ٌِف كَذ ٌ
(غافر)28/
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللَّـ ُه یَ ْجتَبِـی إلَیْـه َم ْن یَشـا ُء َو یَ ْهـدی إلَیْه َم ْن
یب (شـوری)13/
یُ ِن ُ
إِ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمین (احقاف)10/
ُم َصدِّقـاً لِما بَیْـ َن یَ َدیْـ ِه یَ ْه ِـدی إِ َل الْ َح ِّـق
(احقـاف)30 /
َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم ال ِ
آزار رهربان الهى ،عامل
ْفاس ِقی َن (صف)5/
انحراف از حق
دروغپردازی و ناسپاسی
َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمین (صف)7/
مانع هدایت
متثیل مناسب
َو اللَّ ُه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم الظَّالِ ِمین (جمعه)5/
إِ َّن اللَّ َه ال یَ ْه ِدی الْ َق ْو َم ال ِ
ْفاس ِقین (منافقون )6/تکرب و استکبار مانع
هدایت الهی
گوش دادن صوت قرآن
یَ ْه ِدی إِ َل ال ُّرشْ ِد فَآ َم َّنا بِه (جن)2/
عامل هدایت
یُ ِض ُّـل اللَّـ ُه َمـ ْن یَشـا ُء َو یَ ْه ِـدی َمـ ْن یَشـا ُء بیان وقایع عربت آموز
برای هدایت
(مدثـر)31/

جهتگیری نقطه مترکز نقش تربیتی
موانع
انذاری
سلبی
ایجابی

سنت
شکنی
اعطای
بینش
انذاری

مانع

سلبی

انذاری

مانع

ایجابی

تبشیری

اصول

سلبی

انذاری

مانع

ایجابی

تبشیری

اصول

سلبی
ایجابی

انذاری
تبشیری

مانع
الزامات

سلبی

انذاری

مانع

سلبی

انذاری

مانع

انگیزشی
سلبی

متثیل
انذاری

الزامات
مانع

انگیزشی

تبشیری

الزامات

ایجابی

انذاری

الزامات

ایجابی
سلبی

الزامات
مقدمات

پس از ترسیم و بیان جدول شامره ،1جدول شامره  2نیز بدین رشح است:
در سـتون «گـزاره تربیتـی» کل آیـه مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت و با توجه به تفاسـیر مختلـف آیات،
تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
و نقش مولفههای آن در تربیت معنوی

9

گـزاره تربیتـی جهـت تبییـن مفهـوم تربیـت معنـوی اسـتخراج شـده اسـت .در سـتون جهتگیـری نیـز بـرای
سـنجش فراوانـی جهتگیـری آیـات ،تعـداد آیاتـی کـه در جـدول تحلیـل محتوا در دسـتههای سـهگانه نقطه
مترکز(انگیزشـی ،سـلبی ،و ایجابـی) بـا توجـه بـه گزاره برداشـت شـده و پیام آیه اسـتخراج شـده بود شمارش
شـده ،و به صورت درصدی در جدول زیر بیان شـده اسـت .سـتون نقطه مترکز به بیان روش تربیتی پرداخته
و در سـتون نقـش تربیتـی نیـز اصـول ،الزامـات ،موانع و مقدمات ذکر شـده اسـت.
جدول شامره :3سنجش فراوانی جهتگیری فعل «یهدی» در آیات قرآن
درصد
تعداد گزارهها
جهتگیری آیات
سلبی
انگیزشی
ایجابی

مجموع

25
8
14

47

0/53
0/17
0/30

100

پــس از ترســیم جــدول شــاره  2و اســتخراج گزارههــای تربیتــی و روشهــای تربیتــی در هــر آیــه مطابــق
بــا تفاســیر ،بــه بررســی جــداول بــه صــورت آمــاری و درصــدی پرداختــه و ابتــدا ســتون جهتگیــری را ارزیابی
کــرده و ســپس نقطــه مترکــز آیــات نیــز بــا همیــن روش در جداولــی طراحــی شــده اســت .ســپس ســتون
گزارههــای تربیتــی و ســتون نقــش تربیتــی را بــا یکدیگــر تلفیــق کــرده و بــه چهــار دســته (مقدمــات ،اصــول،
موانــع و لزومــات) تقســیم شــدهاند .جــدول فراوانــی جهتگیــری فعل«یهــدی» بــه رشح ذیــل اســت.
چنانچــه مشــاهده میشــود ،میــزان فراوانــی در گزارههــای امــور ســلبی  53درصــد اســت و گویــای
ایــن مطلــب اســت کــه در جهتگیــری فعل«یهــدی» بــا رجــوع بــه جــدول شــاره  ،2خداونــد متعــال در
آیــات مربــوط بــه ایــن بخــش ،بیــش از آنکــه بــه بیــان امــور ایجابــی و انگیزشــی بپــردازد ،امــور ســلبی را بــا
دالیــل متقــن و منطقــی در جهــت تربیــت معنــوی ذکــر کــرده اســت .فراوانــی ایــن جنبــه نشــان میدهــد
کــه تربیــت معنــوی زمانــی هدفمنــد عمــل میکنــد کــه ابتــدا امــور ســلبی را شــناخته و بــا رعایــت آنهــا در
زندگــی خــود مســیر هدایــت را بپیامیــد.
از جملــه امــور ســلبی کــه در جــدول شــاره  2قابــل مشــاهده اســت(بهانه جویــی ،حســادت ،اختــاف،
جــدل و گفتگــوی بیمنطــق ،بخشــش ریاکارانــه ،عــدم پایــداری در ایــان و عمــل ،پذیــرش والیــت کافـران
و )...میباشــد .انجــام هرکــدام از ایــن عوامــل هشــداری از جانــب خداونــد متعــال جهــت نرســیدن بــه مقــام
معنــوی اســت و در مــواردی کــه مربــی میخواهــد تربیــت معنــوی موثــری را بــه مرتبــی آمــوزش دهــد بایــد
ایــن گزارههــا را بشناســد و از انجــام آنهــا خــودداری کنــد.
امـور ایجابـی در جـدول شماره 2نیـز پـس از امـور سـلبی میـزان اهمیتـش منایـان اسـت .در ایـن امـور
بایسـتههایی مطـرح اسـت کـه انجـام دادنشـان از رضوریـات و الزامـات تربیت معنوی اسـت .برخلاف امور
سـلبی که نبایدهای تربیتی ذکر شـده اسـت ،در امور ایجابی بایدهای تربیتی شـامل(دعوت به صلح ،پیروی
از خـدا و عـدم هدایتگـری معبـودان دروغیـن ،رهبری و هدایـت بـا بیـان عاطفی و روشـن و )...میباشـد.
پــس از بررســی امــور ایجابــی در جــدول مذکــور ،امــور انگیزشــی مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت و
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بــه ایــن معناســت ،امــوری را کــه موجــب تســهیل در تربیــت معنــوی اســت چنانچــه بــه آن عمــل شــود
گامــی مهــم در ایــن راســتا برداشــته میشــود .از ایــن رو یــک مربــی میتوانــد بــا بــه کارگیــری اعاملــی
چون(بخشــش در راه خــدا ،پیــروی از قــرآن ،جهــاد در راه خــدا ،خودگذشــتگی ،متثیــل مناســب ،گــوش دادن
و گــوش دادن بــه آیــات قــرآن) هــم خــود را و هــم مرتبــی را ترغیــب بــه انجــام ایــن اعــال کنــد تــا تربیــت
معنــوی معنــادار و هدفمنــدی صــورت گیــرد.
جدول شامره :4سنجش فراوانی نقطه مترکز فعل «یهدی» در آیات قرآن
درصد
تعداد گزارهها
نقطه مترکز

انذاری
تبشیری
فعلی
قولی
متثیلی
قیاسی
اسوهسازی
بازتاب اعامل
سنت شکنی
اعطای بینش

مجموع

17
12
9
2
2
1
1
1
1
1

47

0/36
0/26
0/20
0/4
0/4
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2

100

جـدول شماره  4کـه نقطـه مترکـز آیـات در پژوهـش حـارض را مورد بررسـی قـرار داده اسـت ،دارای سـه
سـتون بـا عناویـن نقطـه مترکـز ،تعـداد گزارههـا و درصـد فراوانی میباشـد .در سـتون نقطه مترکـز روشهای
تربیتـی در آیاتـی کـه واژه«یهدی» به کار رفته اسـت مطرح شـده اسـت و تعـداد گزارهها نیز میزان اسـتفاده
از آن روش در  53آیه میباشـد .سـپس در سـتون درصد نیز تعداد گزارهها را بر مجموع کل گزارهها تقسـیم
کـرده و درصـد هـر گـزاره به دسـت آمده اسـت .جدول شماره 4بدین رشح اسـت:
چنانچــه قابــل مشــاهده اســت ،ســه روش(انــذاری ،تبشــیری و فعلــی) باالتریــن میـزان فراوانــی در آیــات
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .دو روش (قولــی و متثیلــی) نیــز  0/4میباشــد و روشهای(قیاســی،
اسوهســازی ،بازتــاب اعــال ،سنتشــکنی ،اعطــای بینــش) نیــز در آیــات مذکــور  1مرتبــه بــه می ـزان 0/2
فراوانــی اعــال شــده اســت.
بیشــرین میـزان فراونــی مربــوط بــه روش انــذاری بالــغ بــر  0/36میباشــد .ایــن امــر بــه خوبــی نشــان
میدهــد کــه مهمرتیــن رکــن هدایــت ،اجتنــاب از امــور انــذاری اســت .یعنــی خداونــد متعــال هدایــت خــود
را نصیــب کســی خواهــد کــرد کــه بــه امــور انــذاری شــناخت دارد و یــک مربــی نیــز در تربیــت مرتبــی ایــن
جنبــه را مــورد توجــه ق ـرار میدهــد .در فعــل یهــدی ،تبشــیر بعــد از انــذار بــا فراوانــی  0/26ذکــر شــده
اســت .در ایــن مرحلــه نیــز مربــی بایدهــا را شــناخته و آنهــا را انجــام داده و بــه مرتبــی نیــز آمــوزش
تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
و نقش مولفههای آن در تربیت معنوی
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میدهــد .یکــی دیگــر از روشهــای تربیــت معنــوی در «یهــدی» بــا  0/20فراوانــی مختــص بــه روش فعلــی
اســت .در ایــن روش نیــز مربــی بایــد آنچــه را از انــذار و تبشــیر میدانــد بــه مقــام عمــل برســاند و ایــن
مرحلــه ســوم در نقطــه مترگــز تربیــت بــه شــار میآیــد.
روشهــای قولــی و متثیلــی نیــز بــا می ـزان 0/4در ارتقــای تربیــت معنــوی موثــر اســت .از ایــن رو بــا
مراجعــه بــا جــدول شــاره 2میتــوان دریافــت کــه جــدل و گفتگــوی بــی منطــق آفــت هدایــت و تربیــت
مناســب اســت .از دیگــر روشهــای تربیتــی در ایــن فعــل میتــوان بــه روش قیاســی ،اسوهســازی ،بازتــاب
اعــال ،سنتشــکنی و اعطــای بینــش اشــاره کــرد .هرکــدام بــه نوبــه خــود در تربیــت معنــوی آثــار مطلوبــی
بــر جــای خواهنــد گذاشــت.

 .5تبیین شبکه معنایی هوش معنوی

در جــدول شــاره 2آخریــن ســتون مربــوط بــه نقــش تربیتــی میباشــد ،ایــن ســتون در مقابــل هــر آیــه
نقــش تربیتــی آن را بــا عناوین(اصــول ،مقدمــات ،الزامــات و موانــع) ذکــر شــده اســت .در فعــل «یهــدی»
مبانــی تقویــت اعتقــاد معنــوی هــان مبنــای اولیــه و اصــل تبییــن هــوش معنــوی و ســپس مقدمــات نیــز بــا
عنــوان توانایــی درک حقایــق معنــوی در جــدول شــبکه مفهومــی ،قابــل مشــاهده اســت .موانــع و الزامــات
نیــز بــا عناوینــی همچون(موانــع بــاال رفــن ظرفیــت معنــوی و معنــادار کــردن رفتارهــای معنــوی) ،پــس از
ذکــر و بررســی مبانــی و مقدمــات هــوش معنــوی در پژوهــش حــارض بــه رشح ذیــل بیــان میگــردد:
 .5-1مبانی تقویت اعتقاد معنوی
واژه «مبانــی» از جملــه واژگانــی اســت کــه در پژوهشهــای زیــادی بــه چشــم میخــورد .ایــن واژه بــه
معنــای پایــه و اســاس هــر علــم بــه کار مـیرود .اولیــن رکــن بـرای تبییــن هــر نظــام ،مبانــی آن اســت .منظور
از «مبانــی» در تربیــت معنــوی ایــن تحقیــق نیــز بــه رشح ذیــل میباشــد:
 .5-2قرآن راهنامی هدایت
در آیــات بســیاری از قــرآن چنیــن آمــده اســت کــه قــرآن بهرتیــن راهنــا بـرای هدایــت اســت .از جملــه
ـوم یُؤ ِمنون»(اعـراف)52/؛
ـب ف ََّصلنــهُ َع 
ایــن آیــات میتــوان بــه «ولَ َقــد جِ ئن ُهم ِب ِكتـ ٍ
ىل ِعلـ ٍـم ُهــدًى و َرح َمـ ًة لِ َقـ ٍ
ـب فیـهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
«انَّ هـ َذا ال ُقــرءانَ یَ ُقـ ُ 
ـب ال َریـ َ
ـص  ...ء وانَّــه لَ ُهــدًى و َرح َمـة لل ُمؤمنین»(منــل 76 /و )77؛ «ذلــكَ الكتـ ُ
ـاس و ُهــدًى و َمو ِعظَـ ٌة لِل ُم َّتقین»(آلعمـران)138 /؛ «لَ َقــد ان َزلنــا
ُهــدًى لِل ُم َّتقین»(بقــره)2 /؛ «هــذا َبیــانٌ لِل ّنـ ِ
ـت ُم َب ّینـ ٍ
ءایـ ٍ
ـت واللَّــهُ َیهــدى َمــن َیشــا ُء ا ىل ِص ٍط ُمسـ َتقیم»(نور )46 /و ...اشــاره کــرد.
از ایــن رو بهرتیــن راهنــا بــری تربیــت معنــوی بــر بهرهمنــدی از قــرآن اســت ،زیـرا هدایــت مؤمنــان بــه
وســیله قــرآن ،بارزتریــن منــود لطــف و رحمــت الهــى بــه شــار میآیــد و ایــن كتــاب هدایتگــر انســانها
بــه خلــل ناپذیرتریــن و اســتوارترین راههــا بـرای اهــل تقــوا و رســیدن بــه مراحــل واالى ســعادت میباشــد.
 .5-3قرآن روشن و روشنگر
بــه وضــوح در آیاتــی از قــرآن بــه روشــنگر بــودن آیــات جهــت هدایــت بــر اشــاره دارد .از جملــه ایــن
آیــات میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
اس»(آل عمران)138 :؛ این (قرآن) روشنگرى براى مردم است.
« َه َذا َب َیانٌ لِّل َّن ِ
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شء» (نحــل)89 :؛ و مــا ایــن كتــاب را ،كــه روشــنگر هــر چیــزى
« َو نَ َّز ْل َنــا َع َل ْیــكَ الْ ِك َتـ َ
ـاب تِ ْب َیان ـاً لِّ ـك ُِّل َ ْ
اســت ،بــر تــو نــازل كردیــم.
واژههاى «بیّنه» از ریشه «بین» به معناى كشف و وضوح میباشد(.جوهرى ،1407 ،ج  ،5ص 2082ـ 2083
؛ راغب اصفهاىن ،1404 ،ص 68ـ  / 69ابن منظور ،1405 ،ج  ،13ص 67ـ  )68و اطالق «بیان» و اوصاف یاد شده
بر قرآن به این منظور است كه این كتاب همه حقایقى را كه الزم است برش از آنها آگاه باشد و بدون آگاهى
از آنها منىتواند راه سعادت را بپیامید ،روشن مىكند(.مصباح ،1376 ،ص  )39از این رو اطالق روشنگری به
این معنا است که حاوی روشهاى درست و حقیقى اندیشیدن است .قرآن روح را تزكیه مىكند و حجاب كرب و
غرور را به یك سو مىزند تا چهره حقیقت آشكار شود(.مدرسی ،1377 ،ج ،3ص )138درنتیجه مربی با آگاهی
به اصل روشنگری آیات قرآن ،آنچه را که در راه تربیت معنوی مرتبی مورد نیاز است از آیات استخراج کرده و
راه سعادت برای هر دو هموار میشود.
 .5-4قرآن پایدارترین شیوه هدایت
یکــی دیگــر از اصــول تربیــت معنــوی ،پایــداری قــرآن در هدایــت اســت .جمل ـ ه ى «إِنَّ ه ـ َذا الْ ُق ـ ْرآنَ
ـی أَ ْقـ َوم»(ارساء )9/بــه وضــوح گــواه ایــن مطلــب اســت .یعنــى ایــن قــرآن هدایــت مىكنــد
َی ْهـ ِدی لِلَّ ِتــی ِهـ َ
بســوى دینــى كــه اقــوم از هــر دیــن و مســلطتر بــر اداره امــور بــر اســت(.طباطبایی ،1374 ،ج ،13ص)62
از ایــن رو در مســایل تربیتــی نیــز بهرهمنــدی از دســتورات ایــن کتــاب مقــدس راهگشــا خواهــد بــود.
 .5-5قرآن بهرتین گفتار
خداونــد متعــال بـرای هدایــت بــر ،قــرآن را در آیــه  23ســوره مبارکــه زمــر بهرتیــن گفتــار معرفــی کرده
اســت و میفرمایــد« :اللَّــهُ نَـ َّز َل أَ ْح َسـ َن الْ َح ِدیـ ِ
ـث» از ایــن رو قــرآن بهرتیــن ســخن اســت ،بــه خاطــر اینكــه
مشــتمل بــر محــض حــق اســت ،حقــى كــه باطــل بــه آن رخنــه منىكنــد ،نــه در عــر نزولــش ،نــه بعــد از
آن ،و نیــز بــه خاطــر اینكــه كالم مجیــد خداســت(.طباطبایی ،1374 ،ج ،17ص )388در ایــن خصــوص نیــز
امــام علــی(ع) در نهــج البالغــه می-فرمایــدَ « :و ت َ َعلَّمــوا القــرآ َن فانّـ ُه ا َحس ـ ُن الحدیـ ِ
ـثَ ،و تفقَّهــوا فیــه فَانَّـ ُه
الصــدورِ؛ قــرآن را بیاموزیــد ،كــه بهرتیــن گفتار اســت؛ و در آن
ربیـ ُع القلـ ِ
ـوب ،و استَشـفَعوا بنــوره فانّــه ِشــفا ُء ّ
نیــك بیندیشــید كــه آن هامنــا بهــار دلهاســت .از نــور آن شــفا و بهبــودى بخواهیــد كــه هامنــا در آن شــفاى
سینههاســت»(الرشیف الرضــی ،1379 ،خطبــه ،110ص .)211در ایــن روایــت نیــز یکــی از اصــول تربیــت
معنــوی در بهرهمنــدی از قــرآن نیــک اندیشــیدن قــرآن معرفــی کــرده اســت؛ چـرا کــه ایــن گفتــار حــق بــر
دلهــا مینشــیند و دل را ب ـرای هدایــت و تربیــت معنــوی آمــاده میســازد.
 .5-6قرآن عامل وحدت
قــرآن كریــم و آیــات متعــددی دال بــر وحدانیــت و انســجام اجتامعــی دارد و در چهــارده قــرن قبــل،
از ایــن حقیقــت پــرده برداشــته اســت .پیــروی از آیاتــش را تنهــا عامــل اساســی وحــدت واقعــی جامعــه و
انســجام اعضــای آن را در واحدهــا و نهادهــای مختلــف میداند(.آقایــی ،1389 ،شــاره ،3ص )71چنانچــه
خداونــد متعــال می-فرمایــدَ « :وا ْع َت ِص ُمــواْ ِب َح ْبــلِ اللَّ ـ ِه َج ِمی ًعــا َوالَ تَ َف َّرقُواْ»(آلعم ـران )103/وحــدت یعنــی
داشــن جبهــهی واحــد و موضعگیــری واحــد در مقــام عمــل كــه ایــن موضعگیــری در قضایــا و مســایل
مشــركی ماننــد اج ـرای اج ـرای احــکام ،یــا تحقــق مالكهــای حقوقــی ،اجتامعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،یــا
تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
و نقش مولفههای آن در تربیت معنوی
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موضعگیــری واحــد نســبت بــه تهاجــم دشــمن بــه امــت اســام و ...اســت(.صالحی ،1380 ،شــاره ،33ص)3
در نتیجــه متســک بــه ریســان الهــی کــه هــان قــرآن و پیــروی از پیامــر(ص) اســت عامــل وحــدت میباشــد.
 .5-7نور بودن هدایت الهی
احــكام و رشایــع امــورى هســتند كــه انســان از آنهــا نــور مىگیــرد و در نــور و تنــور آن راه
زندگــى را مىســپرد ،قــرآن كریــم نیــز همیــن اثــر را ب ـراى دیــن مبیــن اســام و احــكام و رشایعــش قائــل
اســت(طباطبایی ،1374 ،ج ،5ص )567و مىفرمایــد« :أَ َو َمـ ْن كانَ َم ْیتـاً َفأَ ْح َی ْینــا ُه َو َج َعلْنــا لَــهُ نُــوراً َی ْم ِشــی
اس(»...انعــام )122/آیــا كــى كــه [از نظــر عقــى و روح ـى] مــرده بــود و مــا او را [بــه وســیله
ِب ـ ِه ِفــی ال َّن ِ
هدایــت و ایــان] زنــده كردیــم ،و بـراى وى نــورى قـرار دادیــم تــا در پرتــو آن در میــان مــردم [بــه درســتى
و ســامت] حركــت كنــد...
 .5-8قانون هدایت بر اساس شایستگی
ِ
انســانها بــر اســاس اســتعدادهاى دروىن خــود ،از طــرف خداونــد عــادل ،شایســتگى هدایــت را دارنــد.
ـم َح ْیـ ُ
یب الَّ ِذیـ َن أَ ْج َر ُمــواْ
خداونــد متعــال در ایــن خصــوص میفرمایــد« :اللّــهُ أَ ْعلَـ ُ
ـث َی ْج َعـ ُـل ر َِســالَتَهُ َسـ ُی ِص ُ
َصغَــا ٌر» (انعــام)124 :؛ طبــق ایــن آیــه خداونــد متعــال مىدانــد چــه افــرادى الیــق پذیــرش ایامننــد و
مىدانــد چــه قلبهایــى بــراى حــق مىطپنــد ،همچنیــن او مىدانــد در چــه رسهایــى ،ســوداى عشــق
خــدا اســت ،از ایــن رو افـراد شایســته را خــوب مىشناســد و بــه آنهــا توفیــق مىدهــد و لطفــش را رفیــق
راه آنهــا مىســازد تــا بــه ســوى ایــان رهنمــون شــوند(.مکارم شــیرازی ،1371 ،ج ،16ص )116در نتیجــه
هدایــت بــر اســاس شایســتگی از اصــول تربیــت معنــوی اســت.
مـوارد مذکـور  8اصـل از اصـول تقویـت معنـوی میباشـد کـه مربـی با توجـه به ایـن اصول میـزان توجه
خـود را بـه آخریـن کتـاب آسمانی بـاال بـرده و طبـق آموزههـای این کتـاب ،به مرتبـی آمـوزش میدهد.
 .5-9معتدل بودن راه حق
آیــة «فَاتَّ ِب ْعنــی أَ ْهـ ِدكَ ِصاطًــا َسـ ِویًّا» (مریــم ،)43/بــه تعــادل و عــدم انحـراف از حــق اشــاره میکنــد.
منظــور از «رصاط ـاً ســویاً» راه مســتقیم و معتدلــی اســت کــه از حــق بــه ســوی گمراهــی مایــل نباشــد
(طربســی ،1388 ،ج ،3ص  .)639روشــن اســت کــه پیــروی از راه حــق موجــب اعتــدال روحــی شــده و در
کلمــة «ســویاً» در عبــارت فــوق ،بهمعنــای برابــری نیســت ،بلکــه بیانگــر تعــادل روحــی و تــوازن احــوال و
اوصــاف انســانی اســت.

 .6توانایی درک حقایق معنوی

درک و آگاهــی از حقایــق ،از مقدمــات هــر امــر بــه شــار مـیرود ،از ایــن رو دومیــن رکــن هــر نظــام
بیــان مقدماتــی اســـت کــه ابتــداء بایــد مــورد توجــه فــرد قـرار گیــرد .مقدمــه چیــزی اســت کــه بـرای رشوع
هــر امــری الزم و رضوری باشــد(معین )17256 ،1375 ،پژوهــش حــارض نیــز پــس از ذکــر مبانــی ،بــه بیــان
مقدمــات جهــت تربیــت معنــوی بــه رشح ذیــل پرداختــه اســت:
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 7شماره 2

 .6-1آگاهی از حقیقت و هدایتگری قرآن
از جملــه مقدماتــی کــه در تربیــت معنــوی فعــل «یهــدی» در جــدول شــاره  2قابــل مشــاهده اســت،
آگاهــی از حقیقــت و هدایتگــری قــرآن میباشــد.
اندیشـمندان بسـیاری ضمـن اعتراف بـه بداهـت امـكان شـناخت ،پیرامـون آن بـه بحـث و گفـت و گـو
پرداختهانـد .و سـخن از امـكان معرفـت را رسآغـاز بحـث از «علـم» و گفتمان معرفـت شـناختی خویش قرار
دادهاند(.سـهروردی ،1380 ،ج ،1ص )212و نشـانهى علـم واقعـى دریافتن حقّان ّیت قرآن و پذیرفنت آن اسـت.
حقشـناىس ممكن نیسـت و عامل حقیقى ،آن چه را از سـوى خدا نازل شـده مىپذیرد.
بـدون علـم و معرفـتّ ،
(قرائتـی ،1383 ،ج ،7ص )421در آموزههـای دینـی ،بـه ویـژه آیات قرآن ،درباره نظام هسـتی ،خالق آن ،نحوه
آفرینـش جهـان ،شـیوه حفظ و مدیریـت ،هدفمندی و باالخره پایان و رسانجام آن ،بینش الزم ،به انسـان داده
شـده و کسـب معرفـت در ایـن زمینه ،مـورد تأکید و ترصیح قرارگرفته است(.رئیسـیان ،غالمرضـا ،حکمآبادی،
حجـت الـه ،1397 ،ص )47از ایـن رو آگاهـی از حقیقـت و هدایتگری قرآن ،زمانی حاصل میشـود که انسـان
ابتـدا نسـبت بـه خـود معرفـت پیـدا کنـد و خـود را نیازمنـد الطـاف حـق بداند چـرا کـه خودآگاهــی باعث
میشــود فرد در زندگی خود اهداف واقعــی را دنبــال مناید و از دنبــال كردن اهداف غیرواقعــی ،تخیلی و
كالگرایانـه در امـان مباند(.مروتـی و همکاران ،1398 ،ص )10درواقع این حس معنوی انسـان را به اندیشـیدن
و آگاهـی سـوق میدهـد کـه در زندگـی معنـوی نتیجه بخش و موثر اسـت.
 .6-2پیروی از خدا و قرآن
پیــرو ى از قــرآ ن و ســنت الهــی عامــل رهایــى از افــكار و اندیش ـههاى خ ـراىف اســت .خداونــد متعــال
ـام َو ل ِكـ َّن الَّ ِذیـ َن
در ایــن خصــوص میفرمایــد« :مــا َج َعـ َـل اللَّــهُ ِمـ ْن بَ ِحیـ َر ٍة َو ال ســائِ َب ٍة َو ال َو ِصیلَـ ٍة َو ال حـ ٍ
ـم ال َی ْع ِقلُونَ»(مائــده )103/در آیــه مذکــور پیــروی از قــرآن عامــل
ـرونَ َعـ َـى اللَّـ ِه الْكَـ ِذ َب َو أَك َ ُْث ُهـ ْ
كَ َفـ ُروا َی ْفـ َ ُ
هدایــت معرفــی شــده اســت؛ چـرا کــه برهــان و دلیــل روشــنى برســالت رســول خــدا و از جانــب خــدا بــودن
آن اســت و راه حــق و باطــل را آشــكار مىكند(.قــرىش بنــاىب ،1375 ،ج ،2ص )506عقالنــی بــودن در موضــوع
اعتقــاد بــه وجــود خداونــد متعــال ،بــه معنــای عقــل پذیــری ایــن اعتقــاد اســت؛ ازایــرو ،اصــل اعتقــاد بــه
وجــود خداونــد ،نــه عقلســتیز اســت و نــه عقلگریــز ،بلکــه عقــل دراینبــاره ،بایــد حکــم قطعــی صــادر کنــد.
(موســوی ،جواهــری ،1397 ،ص )97در نتیجــه پیــروان اندیشـههای خرافــی از اندیشــه صحیحــی برخــوردار
نیســتند و قــرآن کریــم در آیــات بســیاری درســت اندیشــیدن از راه آفاقــی و انفســی معرفــی کــرده اســت و
در ایــن صــورت نیــز شــناخت یگانــه خالــق عــامل میســور خواهــد شــد.

 .7معنادار کردن رفتارهای معنوی

از دیگـر مفاهیـم هـوش معنـوی در پژوهـش حـارض ،معنـادار بـودن رفتارهـای معنـوی میباشـد .علـوم
انسـانی تنهـا به رفتارها و کردارهای اختیاری انسـان بسـنده منیکنـد ،رفتارهای غیر اختیاری انسـان همچون:
غرایـز ،خـواب ،ادراک ،هـوش و حافظـه در روانشناسـی؛ منابـع تولیـد و مبنـای ارزشـی پولـی در اقتصـاد،
و عواقـب ناخواسـتهی اجتامعـی در جامعهشناسـی را نیـز مـورد مطالعـه قـرار میدهد(خرسوپنـاه،1345 ،
ص .)293از دیـدگاه ریچـارد بریـث ویـت ،فیلسـوف علـم و فیزیكـدان معـارص انگلیسـی ( ،)1900-1990تنها
تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
و نقش مولفههای آن در تربیت معنوی
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راه معنـاداری گزارههـای دینـی« ،تحویـل» آنها بـه گزارههای اخالقی است(.سـاجدی ،1390 ،شماره ،3ص)25
از ایـن رو رفتارهـای معنـوی زمانـی هدفمنـد اسـت که بـه گزارههای تربیتـی و اخالقی تبدیل شـود .برخی از
مولفههـای ایـن جنبـه از هـوش معنـوی بـه رشح ذیل اسـت:
 .7-1بخشش در راه خدا
خداوند متعال در آیه  149سـوره نسـاء میفرماید« :إِنْ تُ ْبدُوا َخ ْیراً أَ ْو تُ ْخفُو ُه أَ ْو تَ ْعفُوا َع ْن ُسـو ٍء َفإِنَّ اللهََّ
كانَ َعفُـ ًّوا َق ِدیـرا» در ایـن آیـه خداونـد انسـان را به گذشـت از بدىها توصیه میکند ،بخشـش بـه منزله یىك
از صفـات خداونـد معـرىف شـده و عمـل بخشـش از جانـب انسـان ها ،یعنى متصف شـدن انسـان بـه یىك از
صفات خداوند محسـوب شـده اسـت .امام علی نیز(ع) در این خصوص میفرماید« :دسـت سـخاومتندى ندارد
ش در را ه خـدا بخـل مـىورزد!  ...زیـرا به دسـت آوردن صفات یاد شـده ،موجب رشافت
آن كـس كـه از بخشـ 
و بزرگـى دنیـا و درك فضائـل رساى آخـرت اسـت إن شـاء الله»(رشیف الرضـی ،1379 ،خطبـه ،142ص )261از
ایـن رو یکـی از عوامـل رشافـت و بزرگـی در دنیـا و رسای آخـرت ،بخشـش در راه خـدا یـاد شـده اسـت .چرا
کـه بخشـش موجـب پاییـن آمـدن فشـارهاى روحى مىشـود .كینهجویـى و عفو نكـردن موجب عـدم تعادل
مترب را بزرگ كـرده و خوىبهایش را منظـور منىكند(.غباری بناب،
عاطفـى و شـناختى مىشـود ،و بدىهـاى ّ
 ،1379ص )289در نتیجـه بخشـش در راه خـدا یکـی از خصائـص رفتـاری انسـان محسـوب میشـود کـه یـک
مربـی میتوانـد بـا اسـتمداد از آیـات الهـی ایـن صفـت را از مرحله فردی بـه مرحله اجتامعی سـوق دهد.
 .7-2تشویق به جهاد
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
خداوند متعال در آیه «إنَّ اللَّهَ اشْ َتر ى م َن الْ ُم ْؤمنی َن أنْف َُسـ ُه ْم َو أ ْموالَ ُه ْم ِبأنَّ لَ ُه ُم الْ َج َّنة یُقاتلُونَ فی َسـبِیلِ
اللَّـ ِه (»...توبـه )111/مؤمنـان را بـه جهـاد ترغیب مىكنـد .خریدن جان و مـال مؤمنان مجاهد در ازاى بهشـت،
خواه بكشـند و خواه كشـته شـوند ،این ترغیب و تشویق جهاد را مىرساند(.طربسـی ،بیتا ،ج ،11ص )216شهید
مط ّهـرى ،در بحـث از عوامـل اصلاح و تربیت ،جهـاد را مهمترین عامل تربیتى دانسـته و میفرماید« :جهاد هم
خـودش یـك عاملى اسـت كه جانشـین منىپذیـرد .یعنى امـكان ندارد كـه یك مؤمن مسـلامن جهادرفتـه و یك
مؤمـن مسـلامن جهادندیـده از نظـر روحیه یكجور باشـند و كارى كه از این عامل [تربیتى ]سـاخته اسـت از
عاملهـاى دیگر سـاخته نیسـت»(مط ّهرى ،1368 ،ص )399در نتیجه اهمیت مسـاله جهـاد در تربیت معنوی
از جملـه مـواردی اسـت که مـورد توجه قرار گرفته اسـت.
 .7-3خود گذشتگی
اولویتبخشــی بــه حقــوق فــردی ،برحقــوق اجتامعــی و احیــای روحیــه از خودگذشــتگی از مبانــی
ِــم
اســام اســت :خداونــد متعــال در ایــن خصــوص میفرمایــدَ « :و یُ ْؤثِــ ُرونَ َعلَــی أَنف ُِســه ِْم َولَــ ْو كَانَ ِبه ْ
خ ََص َاص ٌة»(حــر )9/در نتیجــه انســان هرچنــد بــه چیــزی نیازمنــد باشــد ،بــاز دیگ ـران را بــر خــود مق ـ ّدم
مـیدارد .در تاریــخ بــر نیــز صحنه-هــای ایثــار و از خودگذشــتگی بســیاری وجــود دارد و نقــش ســازنده از
خــود گذشــتگى در جامعــه اخالقــى بــر كــى پوشــیده نیســت .امــام علــی(ع) میفرمایــدَ « :عا ِمـ ْـل َســائِ َر ال َّن ِ
اس
ِالن َْصـ ِ
ـاف َو َعا ِمــلِ الْ ُم ْؤ ِم ِنیـ َن ب ْ ِ
ب ِْ
ِالیثَــار» بــا همگنــان داورى بــه حــق كــن و بــا همكیشــان از حــق خــود بگذر.
(ع)
( متیمــى آمــدى ،1366 ،ص )394درواقــع می-تــوان روش برگرفتــه از متــون اســامى و ســیره معصومــان كــه
هــان شــیوه ایثــار و از خودگذشــتگی اســت را در زندگــی خــود جهــت تربیــت معنــوی بــه کار بــرد .خواجــه
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نصیرالدیــن طوســی نهادینــه كــردن روحیــه ایثــار و از خودگذشــتگى در وجــود انســان از اهــداف مهــم
تربیــت اســامى بیــان کــرده اســت(.طوىس ،بیتــا ،ص )182ایــن مولفــه نیــز در معنــا دار کــردن رفتــار جهــت
تحقــق تربیــت معنــوی بــا شــیوه از جــان گذشــن و فــداکاری بـرای دیگـران موثــر اســت.
 .7-4دعوت به صلح
پیشــوایان معصــوم(ع) در صــدر اســام ،بــا وجــود فضــاى تنــش زا بیــش از آن كــه مــردم را بــه تدویــن
اسـراتژى جنگــى دعــوت کننــد ،بیشــر بــه اشــاعه اندیشــه صلــح خواهــى و تبییــن راهكارهــاى عمــى تحقق
و ایجــاد صلــح در جامعــه اســامى اهتــام داشــتهاند .در آیــه  61ســوره انفــال آمــده اســتَ « :وإِن َج َن ُحــواْ
ـم»(و اگــر بــه صلــح و آشــتی گراییدنــد ـ متایــل
یع الْ َعلِیـ ُ
لسـل ِْم فَا ْج َنـ ْ
السـ ِم ُ
ـح لَ َهــا َوتَـ َوك َّْل َعلَــی اللّـ ِه إِنَّــهُ ُهـ َو َّ
لِ َّ
نشــان دادنــد ـ تــو نیــز بــه آن بگـرای و بــر خــدا تــوكل كــن ،كــه او شــنوا و داناســت ).داللــت آیــه بــر آن
اســت کــه افـراد در هنــگام صلــح ،گرفتــار تردیــد مىشــوند ،بــا دســتور بــه تــوكّل بــر خــدا ،ایــن تردیدهــا را
برطــرف مىســازد؛ چــون او تكیـهگاه مؤمنــان اســت و گفتگوهــاى آنــان را مىشــنود و از نیّــات آنهــا باخــر
اســت(.رضایی اصفهانــی ،1387 ،ج ،8ص )115در نتیجــه در دعــوت دیگ ـران بــه صلــح بایــد توجــه خــود را
بــه خــدا معطــوف کــرده و از ایــن طریــق گامــی بــه ســوی تربیــت معنــوی بـرای مرتبــی حاصــل میشــود.
 .7-5هدایتگری با توجه به مخاطب
مهمرتیـن مولفـه تاثیـر گـذار در برقـراری هرگونـه ارتبـاط «مخاطـب» اسـت .در بحث آشـنایی با سـلیقه
مخاطبیـن و نیـز چگونگـی تاثیـر نهـادن بـر آنـان ،مهمرتین مسـاله ،دسـتهبندی مخاطبان اسـت .بـا توجه به
اینکـه در متـام ارتباطهـای دینـی ،هـدف متکلـم مترکـز بر هدایتگـری بدون منفعت اسـت ،این نـوع ارتباط
بهرتیـن الگـو بـرای شـناخت مخاطب به شمار میرود( .فرضی شـوب و همـکاران ،1393 ،شماره ،16ص).80
از ایـن رو بـرای تربیـت معنـوی ابتـدا بایـد شـناخت الزم را از مخاطـب خـود داشـته باشـد ،زیـرا مقدمـه هر
چیـزی ابتـدا شـناخت آن اسـت .معلمین راه رسـتگاری و سـعادت برش نیز بـه این مهم توجه ویژه داشـتهاند.
 .7-6مبارزه با فرهنگ خرافی
باورهــای خرافــی کــم و بیــش در زندگــی همــه افــراد وجـــود دارد و ریشــه آن بــر اســاس روابــط منطقی
بنــا نشــده اســت .ایــن باورهــا بـــه عنـــوان مرهمــی در جــواب بـــه ناامنیهــای افـ ـراد در زندگــی رواج
یافتـــه و در واقع نوعــی تـــاش ناگزیــر بـرای نفــوذ بـــه آینــده اســت تــا در مســیر وقایــع و حــوادث بـرای
خوشایندســازی بــر امــور تأثیــر بگذارد(.بصیــری ،فاخــری ،1398 ،دوره  ،5ص )101خداونــد متعــال در ســوره
ـم اتَّ ِب ُعــوا مــا أَنْـ َز َل اللّــهُ قالُــوا َبـ ْـل نَ َّت ِبـ ُـع مــا أَلْ َف ْینــا َعلَ ْیـ ِه
بقــره ،آیــات  170و  171مىفرمایــدَ « :و إِذا ِقــ َ
ـیل لَ ُهـ ُ
ـم ال یَ ْع ِقلُــونَ شَ ـ ْیئاً َوال یَ ْه َتــدُونَ  »...در ایــن آیــات منشــأ خرافه را در ىبفكــرى و به كار
آبأَنــا أَ َو لَـ ْو كانَ آبا ُؤ ُهـ ْ
نبســن عقــل مىدانــد و انســان را بارهــا بــه همیــن خاطــر رسزنــش مىكنــد و در رویارویــى بــا بــت پرســتى
كــه بزرگتریــن مظهــر انحـراف فكــرى و خرافــه پرســتى اســت .دشــوارترین مبــارزه انبیــا امامــان و مصلحــان
بــزرگ تاریــخ مبــارزه بــا خرافههــا بــوده اســت .مبــارزه بــا فرهنــگ رشك و بتپرســتى و جایگزینــى فرهنــگ
توحیــد و یگانــه پرســتى و بــه طــور كىل مبــارزه بــا آداب جاهــى در متامــى ابعــاد زندگــى و جایگزینــى آداب
صحیــح اســامى در ســیره معصومیــن(ع) مشــاهده میشــود(.عابدینی1375 ،ش ،شــاره ،7ص.)2
در نتیجــه پیــروی عــدم تعقــل و تقلیــد کورکورانــه عامــل پذیــرش خرافــات محســوب میشــود .مربی نیز
تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
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بـراى تربیــت دینــى بهــر اســت جاذبــه هــاى دینــى را تقویــت و دیــن را بــدون اوهــام ،خرافــه و تــرس بــه
مرتبــی معــرىف کنــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد پــارهای از حقایــق را در جامعــه ترویــج دهــد.
 .7-7بیان وقایع عربت آموز
قــرآن کریــم نــه فقــط از داســتان در راســتای اهــداف تربیتــی اســتفاده میكنــد بلكــه بــه طــرزی نیكــو و
ـص َعلَ ْیــكَ أَ ْح َسـ َن الْق ََصــص» در ســورة یوســف آیــه
كارآمــد هــم داســتانپردازی میكنــد .عبــارت «نَ ْحـ ُن نَ ُقـ ُّ
 ،3هــم بــه معنــای بهرتیــن داســتان هــم بــه معنــای بهرتیــن و كارآمدتریــن شــیوة داســتانپردازی اســت .از
ایــن رو یکــی از روشهــای تربیتــی رســوالن ،توجــه دادن مــردم بــه رسگذشــت پیشــینیان و یــاد آوری عاقبــت
در قالــب قصــه اســت ،چـرا کــه طــرح ایــن مســئله موجــب فهــم بیشــر مخاطبــان بـرای دریافــت پیام اســت.
قصههــاى قــرآىن داراى اهــداف زیــادى هســتند و خــود یــک مجموعــه کامــل از مجموعههــاى قــرآن را
تشــکیل مــى دهنــد .بنابرایــن مىتــوان اهــداف قــرآن را در قصص نیــز مشــاهده منود(عباســی ،1380 ،ص)16
قصــص قرآنــی بــا رعایــت اصــول قصهپــردازی آنچــه را کــه ب ـرای تربیــت معنــوی الزم اســت را بــه منایــش
میگــذارد .ایــن روش بـرای مســایل تربیتــی بــه مراتــب تاثیرگــذاری بیشــری دارد.
 .7-8متثیل مناسب
قــرآن كریــم در چندیــن آیــه بــر رضورت بهرهگیــرى از مثــل و امثــال بـراى تبییــن مقاصــد و معــارف خود
تأكیــد كــرده اســت؛ چنــان كــه مــى فرماید:
كل َمثَل» (ارساء)89 /
اس ِمن ِّ
صفنا فی هذا القرآنِ لِل ّن ِ
«و لَقد َ ّ
ِ
ِ
«وتِلكَ اال ُ
اس وما یَعقلُها االّالعالمونَ» (عنكبوت)43 /
َمثال نَرضبُهالل ّن ِ
«و تِلكَ اال ُ
اس لَعلَّهم یَتفكَّرونَ» (حرش)21 /
َمثال نَرضبُها لِل ّن ِ
َ
اس لَعلّهم َی َتذكَّرونَ» (ابراهیم)25 /
االمثال لِل ّن ِ
رضب اللّهُ
«و َی ُ
مالصـدرا بـر ایـن بـاور اسـت کـه هـدف از متثیل زیـادى وضوح و آشكارسـازى اسـت یـا آن كه مقصـود این
اسـت كـه عقـل هایـى كـه از درك حقایق هسـتى ها و جهان هـا ناتوان اسـت آن را دریابند .همچنیـن هدف از
متـام مثـل هایـى كه در قرآن و روایات نبوى وارد شـده آگاه سـاخنت نفوىس اسـت كه از درك احـوال جهان آخرت
بیگانه است(.صدراملتألهین ،1368 ،ج ،9ص )356در آیات مذکور ،خداوند متعال متثیل را یکی از روشهای موثر
تربیتـی معرفـی کـرده اسـت و هدف از ارائه متثیل ،هشـدار علم و تفکر به شـیوه تذکر اسـت.
 .7-9استفاده از روش قیاس
خداونـد متعـال بـا اسـتفاده از روش قیـاس مـردم را به کارهای نیـک دعوت و از کارهای زشـت بـاز میدارد
و آیاتـی کـه در آن «هـل یسـتوی» اسـتفاده میشـود گویـای ان مطلب اسـت .به طـور مثال خداونـد متعال در
آیـه  19سـوره مبارکـه فاطـر بیان میکنـدَ « :و ما یَ ْسـ َتوِی ْالَ ْعمـ ى َو الْ َب ِصیر» برای تبیین علّی ،تشـخیص و اثبات
اینكـه یـك پدیـده علـت پدیـدة دیگـر اسـت ،تنهـا میتـوان از روش مقایسـهای یـا روش تطبیقی اسـتفاده كرد.
(دوركیـم ،1383 ،ص .)137از ایـن رو ارتبـاط میـان مفاهیـم در نقش پذیرى و فهم كامل ،سـهم زیـادى دارد .یىك
از ابعـاد بالغـت قـرآن و معجـزه بـودن آن به همین نكته مربوط اسـت .هرگاه ذهن آدمى موفق شـود كه میان
چنـد مفهـوم رابطـهاى را كشـف كنـد ،از یك سـو احسـاس نشـاط و خالق ّیت مىكند و از سـوى دیگـر ذهنِ فرد
از ایـن ارتبـاط منطقـى بـه مفهومـى جدیـد منتقل مىشـود و از آنجا كـه خود آن را كشـف كرده ،بهتر پذیرفته
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مى-شـود و ماندگارى و مثر بخىش تربیتى بیشترى پیدا مىكند(.مریان حسـینی ،1384 ،ص )9در آیات بسـیاری
ایـن روش جهـت تربیـت معنـوی به کار رفته اسـت ،مثال آیاتی با مضمون«هل یسـتوی» با روش مقایسـه میزان
درک مخاطـب از موضـوع را افزایـش میدهد.
مــواردی کــه بیــان شــد ،عواملــی ب ـرای معنــادار کــردن رفتارهــای معنــوی میباشــند .ایــن مــوارد از
اســتخراج آیــات مربــوط بــه فعل«یهــدی» اســت .در منــودار زیــر نیــز موانــع ترفیــع ظرفیــت معنــوی بالــغ
بــر  23مــورد ذکــر شــده اســت.

منودار شامره 5

منـودار شماره  5نیـز بـه  4بخـش اصلی تقسـیم شـده اسـت و چنانکـه قبال بیان شـد ،این منـودار توضیح
سـتون نهایـی جـدول شماره 2اسـت .پـس از بررسـی مـوردی گزینههای سـه سـتون از شـبکه مفهومی هوش
معنـوی ،جهـت جلوگیـری از تطویل مطالـب به صورت خالصه نیز موانع ترفیع طرفیت معنوی بیان میشـود.
تبیین مفهوم هوش معنوی در فعل «یهدی» مستخرج از آیات قرآن
و نقش مولفههای آن در تربیت معنوی
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در ایــن منــودار  23مانــع تربیــت معنــوی از جــدول شــاره  2اســتخراج شــده اســت .بـرای منونــه نقــش
بهانهجویــی در جلوگیــری از تربیــت معنــوی بــه رشح ذیــل اســت:
قــرآن کریــم منشــاء بهانهجویــی را جهــل میدانــد و میفرمایــدَ « :و َ
قــال الَّذیــن ال یَ ْعلَ ُمــونَ لَــ ْوال
یُكَلِّ ُمنــا...؛ افــراد جاهــل و نــاآگاه گفتنــد :چــرا خــدا بــا مــا ســخن منىگویــد؟! »...
آیــه مذکــور جهــل را مانــع پــرورش و تربیــت انســان متعالــی معرفــی میکنــد .چـرا کــه افـراد جاهــل و
نــادان بهانه-جــو هســتند .از ایــن رو غبــار جهــل و تربیــت غلــط نــه تنهــا مانــع شــكوفایى و رشــد فطــرت
مىشــود ،بلكــه موجــب میشــود تــا حجابــی فطــرت انســان را فـرا گیــرد كــه دیگــر هیــچ گونــه تابــى در
دل انســان نداشــته باشــد(ابوترابی ،1382 ،ص .)9درواقــع اگــر مربــی بخواهــد تربیــت موثــری داشــته باشــد،
بایــد مرتبــی نیــز خــود را آمــاده دریافــت آمــوزش کنــد و اگــر بــا جهالــت و بهانهجویــی مانــع پذیــرش
آمــوزش شــود ،در ایــن حالــت تعلیــم نتیجهبخــش نخواهــد بــود.
هــر کــدام از مــوارد 23گانــه ازجمله(حســادت ،جــدل و گفتگــوی بیمنطــق ،بخشــش ریاکارانــه ،انــکار
والیــت مومنــان ،شــهادت ناحــق ،دلســوزی بیــش از حــد ،ارسافــکاری و )...نیــز به نحــوی در آمــوزش و تربیت
معنــوی موثــر هســتند و بـرای نجــات از ایــن موانــع ،میتــوان بــا اســتمداد از روشــهای نویــن و دقیــق علمــی
در صــدد رفــع موانــع جهــت ارتقــاء رشــد معنــوی تــاش کــرد.

نتیجهگیری

پژوهــش حــارض بــا تبییــن مفهــوم هــوش معنــوی در آیــات مربــوط بــه فعــل «یهــدی» به منظور کشــف
و اســتخراج گزارههــای تربیتــی بــه روشــی منســجم و دیدگاهــی جامــع ،ابتــدا مفاهیــم معنــوی را در قالــب
چهــار شــبکه(اصول ،مقدمــات ،الزامــات و موانــع) دســتهبندی و آن را جهــت تســهیل یادگیــری تربیــت
معنــوی بــه شــکل منــودار ترســیم کــرده اســت .از جملــه دســتاورد پــژوش حــارض ایــن اســت کــه واژه«یهدی»
بیشــرین فراوانــی و تکـرار را در قــرآن دارد ،ایــن واژه  53مرتبــه بــا فراوانــی نســبی  25درصــد از مجموع 207
مرتبــه تکـرار مشــتقات«هدی» را بــه خــود اختصــاص داده اســت .از ایــن رو اهمیــت ایــن واژه در پژوهــش
حــارض مــورد توجــه قـرار گرفتــه اســت.
در «نقطـه مترکـز» فعـل «یهـدی» سـه روش(انذاری ،تبشـیری و فعلـی) باالترین میـزان فراوانـی در آیات
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .ایـن امـر بـه خوبـی نشـان میدهد کـه مهمرتین رکـن هدایـت ،اجتناب از
امـور انـذاری اسـت .سـپس تبشـیر بعـد از انذار ذکر شـده اسـت .در این مرحله نیـز مربی بایدها را شـناخته
و آنهـا را انجـام داده و بـه مرتبـی نیـز آمـوزش میدهـد .از دیگر روشهـای تربیتی در این فعـل میتوان به
روشهـای قولـی و متثیلـی روش قیاسـی ،اسوهسـازی ،بازتـاب اعمال ،سنتشـکنی و اعطای بینش اشـاره کرد.
هرکـدام بـه نوبـه خـود در تربیت معنـوی آثار مطلوبی بـر جای خواهند گذاشـت.
میــزان فراوانــی در گزارههــای امــور ســلبی  53درصــد اســت و گویــای ایــن مطلــب اســت کــه در
جهتگیــری فعل«یهــدی» بــا رجــوع بــه جــدول شــاره  ،2خداونــد متعــال در آیــات مربــوط بــه ایــن بخــش،
بیــش از آنکــه بــه بیــان امــور ایجابــی و انگیزشــی بپــردازد ،امــور ســلبی را بــا دالیــل متقــن و منطقــی در
جهــت تربیــت معنــوی ذکــر کــرده اســت .فراوانــی ایــن جنبــه نشــان میدهــد کــه تربیــت معنــوی زمانــی
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هدفمنــد عمــل میکنــد کــه ابتــدا امــور ســلبی را شــناخته و بــا رعایــت آنهــا در زندگــی خــود مســیر هدایــت
را بپیامیــد.
در بخــش مبانــی تقویــت اعتقــاد معنــوی ،آنچــه کــه رکــن اصلــی هــوش معنــوی در فعــل «یهــدی»
اســت را بیــان می-کنــد کــه اصالــت قــرآن از طریــق (روشــنگری ،هدایــت ،نوربــودن ،اعتــدال و )...در آیــات
آشــکار شــده اســت و ایــن اصــول پایــه و اســاس تربیــت معنــوی جهــت تربیــت معنــوی معرفــی شــده اســت.
مـراد از توانایــی درک حقایــق معنــوی نیــز توجــه بــه مقدمــات و درک درســت از هــوش معنــوی میباشــد
کــه آگاهــی از حقانیــت و پیــروی از خــدا و قــرآن در شــناخت اولیــه هــوش معنــوی نقــش دارنــد .معنــادار
کــردن رفتارهــا نیــز بیشــر جنبــه عملــی دارد و بــا رفتارهایــی از قبیل(تشــویق بــه جهــاد ،بخشــش در راه
خــدا ،دعــوت بــه صلــح ،مبــارزه بــا خرافــات ،بــه کارگیــری روشــهای قیــاس و متثیــل و قصــه و )...میتــوان
بــه رشــد تربیــت معنــوی کمــک کــرد .بـرای تحقــق ایــن امــر بایــد موانــع ترفیــع رشــد معنــوی شــناخته شــود
و بـرای دفــع آنــان تــاش کــرد .برخــی از ایــن موانــع عبارتنــد از( :بهانــه جویــی ،حســادت ،جــدل و گفتگــوی
بیمنطــق ،رشک ،کفــر و )...کــه هرکــدام بــه نوبــه خــود ،تربیــت معنــوی را متوقــف میکنــد.
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