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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدس جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوزوي
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورت گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همهجانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتضاﺋات ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨک مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﻜري درباره پيشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانش و گســترﺵ و تعميق ادبيات موﺿوعي در حوزه
الگوي اســالمي ايراني پيشرفت ،آثاري را بهﺻورت تکنگاشــتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد.
تکنگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمهمﺒسوﻁ است كه توسﻂ يک پژوهشــگر خﺒره در يک
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تکنگاشت از نﻈر حﺠم و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و
نويسﻨده با پردازﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعات تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پژوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠم آنها افقهاي تازهاي را در زميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلســله تکنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلدات مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارت متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگيرد .در پايان از مساعدتها و تالﺵهاي ارزنده نويسﻨدگان
تکنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پژوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشﻨي را در پيش ﭼشم متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوزوي بگشايد و هر روز در ﻃي مسير تدوين
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و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه انتقادی تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cدر دنیای معاصر و
ترسیم الگوی اسالمی -ایرانی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران و
چگونگی ارتباط آنها انجام شد .برای این منظور در گام نخست ،مفهوم معنویت از منظر
اندیشمندان منتخب پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و چارچوبی مشتمل بر شش نوع
جهانبینی درباره این مفهوم به دست آمد .سپس ،مبانی فلسفی هر یک از جهانبینیهای یاد
شده تبیین و به تناسب ،شش نوع پداگوژی شناسایی و تشریح شد .سرانجام ،مفهوم تربیت
معنوی برای کودکان و داللتهای آن بر اساس هر جهانبینی استنباط گردید .در گام دوم،
الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران و مبانی نظری سند تحول بنیادین و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
جمهوری اسالمی ایران تبیین و طراحی شد .در گام سوم ،رویکردهای موجود درباره تربیت
معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران مورد نقد و
ارزیابی قرار گرفتند .بدین ترتیب ،زمینه الزم جهت تحلیل نکات مثبت و منفی هر یک از
رویکردهای غربی و چگونگی استفاده از آموزههای آنها در الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی
برای کودکان و نوع ارتباط آنها روشن شد .برخی از مهمترین نقدهای وارد بر دیدگاههای رایج
عبارتاند از :وجود تکثر در چیستی مرجع امر معنوی ،همه خداگرایی؛ ساختنی بودن حقیقت
و معنا؛ محدود شدنِ تربیت معنوی به پرورش قوه شناختی کودک و غفلت از سایر ابعاد و نقش
آنها در رشد معنوی او؛ آشنایی سطحی با ادیان و سایر چشماندازهای معنوی و غیره ،در عین
حال ،هر یک از جهانبینیهای باال دارای برخی نکات مثبت و روشهایی هستند که میتواند
مورد استفاده واقع شود ،مانند تأکید بر ارتباط و تعامل کودک با دیگران و توسعه روایتهای او
از تجارب زیسته ،آموزش خالق و پوپا ،هدایت کودکان به سوی شناخت مسائل و مشکالت
معنوی جامعه و تالش برای حل آنها از طریق رویکرد مسئلهمحور و دانشآموز محور ،شناخت
معانی مختلف فرهنگی ،نقد و تفسیر آنها و شناسایی چگونگی تأثیر آنها بر نگرش و رفتار افراد،
توانمند ساختن کودکان از طریق پرورش سواد معنوی و تأمل و تفکر انتقادی در آنها ،شروع
آموزش مسائل و مفاهیم معنوی از واقعیات موجود و توجه به سطح ساختنی معنا و غیره.
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بدین ترتیب ،تحلیل نکات مثبت و منفی این رویکردها نشان میدهد که فلسفه تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی ایران در راستای بازسازی و تقویت الگوی پیشنهادی خود نمیتواند از مبانی
و مفروضات فلسفی این رویکردها استفاده کند اما در عین حال هر یک از رویکردهای یاد شده
دارای روشها ،آموزهها و داللتهای تربیتی مثبتی هستند که میتوانند موجب تقویت و توسعه
الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان شود .روشهای مورد استفاده در این
پژوهش عبارتاند از :روش پژوهش تلفیقی یا سنتز پژوهی ،روش تحلیل استعالیی ،روش
بازسازی شده استنتاج قیاسی فرانکنا و روش کاوشگری فلسفی انتقادی.
واژهای کلیدی  :تربیت معنوی برای کودکان ،غرب ،فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی
ایران ،الگوی اسالمی -ایرانی ،نقد
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کلیات
مقدمه
امروزه ،ضرورت توجه به تربیت معنوی کودکان بیش از هر زمان دیگری است؛ تمرکز دنیای
معاصر بر پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی ،تبلیغات مادیگرایانه و پر زرق و برق ،تهاجم
فرهنگهای ناسالم از طریق فضاهای مجازی و رسانههای مختلف ،دسترسی آسان به هر آنچه
که کودک را از سالمت روح و جسم دور میکند باعث از بین رفتن ارتباط کودک با کلیت
خود ،انسانیت ،محیط و جهان شده است .از طرفی« ،در سیستم آموزشی ما از دانشآموزان
خواسته میشود که با یکدیگر رقابت کنند و به لحاظ دانشگاهی در سنین جوانی و جوانتر
متخصص شوند در حالی که تربیت اخالقی و معنوی در برنامه درسی مدارس عمومی کنار
گذاشته میشود .حذف قلب و روح در تربیت با آثاری چون اعتیاد جوانان ،شیوع خشونت و
خودکشی ،تمایل به مصرفگرایی ،بیتفاوتی نسبت به کاهش آلودگیها و ناپاکیها خود را
نشان میدهد .در حالی که هدف تربیت ،باید تغییر از تأکید بر رشد ذهنی به رشد همه جانبه
ذهن ،بدن و روح برای رسیدن به تکامل باشد ،که خود بهترین حفاظ و پناه جامعه است
(برانتمیر .)19 :2010 ،1بر همین اساس ،تربیت معنوی کودکان در کانون توجه اندیشمندان
عرصه تعلیم و تربیت قرار گرفته است.
معنویت ،یکی از ابعاد وجودی ما است خواه به آن توجه کنیم یا نکنیم ،خواه آن را پرورش
دهیم یا ندهیم ،خواه برای آن ارزش قائل باشیم یا نباشیم (نقل از چیشلم .)2010 ،2به اعتقاد
برخی از اندیشمندان ،رشد معنوی در بستر تعلیم و تربیت درباره رشد باورها ،تعهدات یا برخی
شیوههای خاص زندگی نیست بلکه به رشد بُعد خاصی از فرد مربوط میشود (نقل از فیشر،
 .)40 :1998واتسن 3نیز اظهار میکند وقتی مفهوم «رشد معنوی» در مدارس انگلستان در
اقدامات تربیتی سالهای  1988تا  41992مطرح شد بحث زیادی درباره چیستی مفهوم
«معنوی» و «رشد معنوی» در بستر تعلیم و تربیت صورت گرفت ولی به دلیل فقدان یک
عبارتپردازی واضح ،هنوز روشن نیست که این مفهوم دقیقاً درباره چیست (اریکر و اریکر،
1. Brantmeier
2. Chisholm
3. Watson
4. 1988-1992 Educational Actions.
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1997؛ نقل از واتسن .)2006 ،1از این رو بِست تأکید میکند که در یک بررسی مستدل در
حوزه «تربیت معنوی» یا «رشد معنوی» ،دانستن مفهوم «معنویت» ضرورت دارد ( )2008چرا
که مفهوم معنویت در هر زمینه و بافتی به مبانی فلسفی نویسنده بستگی دارد.
از طرفی ،کودکان ،موجوداتی معنوی هستند اما معموالً به دلیل نبود درک کافی بزرگساالن،
بروز و رشد آن با محدودیت مواجه میشود (نقل از مولر )2010 ،2این در حالی است که دوره
کودکی ،گذشت زمانی است که کودکان ،قادر به اخذ فرصتهایی برای ساختن معنای جهان
پیرامون خود میشوند و برنامه درسی معنوی میتواند پذیرای ارتباطات و تجربیات مستقیم
معنوی و تحولی برای آنان باشد (نقل از هریس« .)273 :2007 ،معنویت کودکان» جنبهای از
زندگی کودکان است که آنها را با درک وسیعتر معنا ،ارتباط با دیگران ،بُعد متعالی و ساخت
معناهای نمادی و روایی از جهان پیرامون هدایت میکند (به نقل از مرسر.)2006 ،3
بر این اساس با توجه به اهمیت پرورش بعد معنوی کودکان ،پژوهش حاضر به بررسی چیستی،
چرایی و چگونگی این موضوع در مغرب زمین و جمهوری اسالمی ایران اقدام میکند.
اندیشمندان منتخب پژوهش عبارتاند از :توبین هرت ،4جین اریکر ،5اندرو رایت ،6پارکر .جی
پالمر ،7جک میلر ،8میشل دلییر ،9ماری کارولین ریچاردز ،10جان فیشر ،11لیندا لنتیری،12
گراهام راستر ،13ران بست ،14االین دی ولف.15
شایان ذکر است که در پژوهش حاضر منظور از «تربیت»« ،تربیت رسمی و غیررسمی» و
منظور از «کودکان» در عبارت «تربیت معنوی برای کودکان» ،طبق بیانیه سازمان بینالملل
حقوق کودکان (یونیسف) تا  18سالگی را شامل میشود (کسانی که واجب التعلیم هستند).
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2. Muller
3. Mercer
4. Tobin Hart
5. Jane Erricker.
6. Andrew wright.
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8. Jack Miller.
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10. Mary Caroline Richards.
11. John Fisher.
12. Linda Lantieri
13. Graham Rossiter.
14. Ron Best.
15. Aline. D. Wolf.
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طرح مسئله
روانه شدنِ گزینه های مختلف درباره معنا ،هدف ،ارزش و حقیقت غایی زندگی به بازار فکری و
فرهنگی کودکان و بنابراین وجود جریانات غیردینی ،نوپدید دینی و حتی ضد دین در عرصه
معنویت ،ضرورت توجه به تربیت معنوی کودکان را بیش از پیش نشان میدهد ،چرا که قلمرو
تربیت ،مهمترین بستری است که میتواند به کودکان و نوجوانان کمک کند تا در جهتگیری
معنوی خود با درایت ،بصیرت و حساسیت بیشتر عمل نمایند.
بیرغبتی کودکان نسبت به دین به دالیلی مانند :تأکید بر ظواهر و احکام دین و غفلت از
الیههای باطنی و حقیقت آن ،به کارگیری روشهای فاقد جذابیت در آموزش آموزههای دینی،
استفاده از تلقین به جای بینش و بصیرت در آموزش حقایق دین از یک سو ،و تمرکز دنیای
معاصر بر پیشرفتهای اقتصادی ،ترویج فرهنگ مصرفگرایی و مادیگرایی به صور گوناگون،
دسترسی آسان به فضاهای مجازی و رسانههای مختلف ،شیوع اعتیاد و برخی مشکالت اخالقی
بین کودکان و نوجوانان از سوی دیگر ،باعث از بین رفتن ارتباط کودک با کلیت خود ،خدا و
جهان شده اس ت .بنابراین ،توجه به تربیت معنوی کودکان در سیستم تعلیم و تربیت رسمی
کشور امری ضروری است.
برخی اندیشمندان اظهار میکنند رشد معنوی در بستر تعلیم و تربیت ،درباره رشد باورها،
تعهدات یا برخی شیوههای خاص زندگی نیست بلکه به رشد بُعد خاصی از فرد مربوط میشود
(هالستد ،1996 ،1نقل از فیشر)40 :1998 ،؛ برخی دیگر نیز معتقدند «معنویت در تربیت،
مستلزم فرا رفتن از کسب دانش و ورود به قلمروهای معنا و هدف شخصی است» (بوساکی،2
 .)16 :2006از این رو« ...« ،تربیت معنوی» معموالً در مفهومی خاص از ارزشها شکل
میگیرد و بررسی آن ضرورتاً در بر دارنده جدال سیاسی و چالش برای بسیاری از درکهای
صورت گرفته از تربیت و قابلیتهایی است که به دنبال پرورش آنها هستیم» (پریستلی،3
 .)195 :2001بنابراین ،دیدگاه های مختلف و گاه متضادی درباره تربیت معنوی برای کودکان
مطرح میشود چرا که درباره ارزشها و معناهای غایی توافقی وجود ندارد.
12
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بر اساس آنچه گذشت میتوان گفت :اگرچه حوزه معنویت برای کودکان در بستر تعلیم و
تربیت ،در مغرب زمین ،تا حدی مورد توجه قرار گرفته است اما دیدگاههای مختلفی درباره آن
وجود دارد که باید شناسایی و تبیین شوند .این در حالی است که پرداختن به معنویت و
تربیت معنوی کودکان در نظام آموزشی ایران مغفول مانده است .بنابراین ،وجود دیدگاههای
مختلف از طرفی و اهمیت توجه به پرورش چنین ظرفیتی در کودکان توسط سیستم تعلیم و
تربیت رسمی کشور ایران از طرف دیگر ،ایجاب میکند که به شناسایی ،طبقهبندی و تبیین
این دیدگاهها پرداخته شود .لذا ،با تحصیل درک روشنی از این مفهوم ،زمینه جهت هوشیاری و
زیرکی انتقادی به این عرصه حاصل میشود.
همچنین با توجه به این نکته که مفهوم معنویت و تربیت معنوی در هر زمینه و بافتی به مبانی
فکری و فلسفی ،فرهنگی و زیستبوم محقق و جامعه مورد نظر بستگی دارد ،ارائه الگوی
اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان که متناسب با شرایط دینی ،فرهنگی و بومی
جمهوری اسالمی ایران باشد ،ضروری میشود .بر این اساس ،پس از نقد و ارزیابی رویکردهای
غربی با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران و به طور خاص ،مبانی نظری
سند تحول بنیادین و مفهوم کلیدی حیات طیبه -که به عنوان پایگاه نظری پژوهش در تبیین
الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان اتخاذ شدهاند -زمینه الزم برای مقایسه
الگوی اسالمی -ایرانی با رویکردهای موجود در غرب فراهم میشود و چگونگی و نوع ارتباط
آنها با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
همچنین ،با توجه به اینکه پرورش بعد معنوی کودکان در تربیت رسمی ،برای اولین بار در
مغرب زمین و در سند اقدامات اصالحات 1944 1بریتانیا و سپس در نسخه اصالح شده آن در
 1988مطرح شد ،محقق به تبیین این مفهوم در بستر مغرب زمین پرداخته است.
قلمرو و روش تحقیق
درباره قلمرو پژوهش ذکر این نکته ضروری است که جهت تبیین رویکردهای موجود درباره
تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cدر غرب ،با توجه به تنوع و تکثر متفکران مغربزمین و
وجود دیدگاههای متفاوت در این باره و بنابراین لزوم تحدید گستره پژوهش ،بر آن شدیم تا با
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تأکید بر آراء و نظرات کسانی که در این حوزه ،به عنوان صاحبنظر شناخته شدهاند ،اقدام
شود .بدین منظور ،درخواست خود را با اندیشمندان این حوزه در سراسر دنیا مطرح کردیم .از
بین افرادی که به عنوان صاحبنظر معرفی شدند ،با توجه به مالکهایی مانند تمرکز مستقیم
بر بحث معنویت برای کودکان ،ارتباط با تعلیم و تربیت ،جدید بودن آثار و منابع و میزان
استناددهی به آنان سعی در شناسایی و انتخاب اندیشمندان و منابع اصلی به عمل آمد.
صاحبنظران منتخب عبارتاند از :توبین هرت ،جین اریکر ،اندرو رایت ،پارکر .جی پالمر ،جک
میلر ،میشل دلییر ،ماری کارولین ریچاردز ،جان فیشر ،لیندا لنتیری ،گراهام راستر ،ران بست و
االین دی ولف.
در عین حال ،به منظور تسلط کافی بر آنچه که در حوزه مورد نظر ،در غرب جریان دارد و ارائه
تبیینی کامل از آن ،درصدد شناسایی اصلیترین و مهمترین منابع نیز برآمدیم و پس از
جستجوهای مختلف ،منابع اصلی و عمده نیز مشخص شدند .همچنان که در تبیین
رویکردهای موجود به  S4Cاز آنها استفاده کردهایم.
از طرف دیگر ،برای تبیین الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان نیز اتخاذ یک
پایگاه نظری مناسب ض روری است .در این پژوهش ،سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام
تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران و مفهوم کلیدی حیات طیبه در آن به
عنوان پایگاه نظری پژوهش اتخاذ گردید؛ در واقع ،چون ایران ،یک جامعه دینی و اسالمی است
و سند مذکور ،بر گرفته از اسالم و مورد تأیید حکومت جمهوری اسالمی ایران بوده و بنیان
نظریِ تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی است ،پایگاه نظری یاد شده انتخاب شد.
در عین حال ،ذکر این نکته نیز ضروری است که سند یادشده ،در زمینه تربیت معنوی به طور
عام و تربیت معنوی کودکان به طور خاص ،با خأل جدی روبهرو است .به عبارت دیگر ،در این
سند نیز مقوله مورد نظر مغفول مانده است .از این رو ،محقق بر آن است تا با استفاده از مبانی
نظری سند یاد شده و مفاهیم کلیدی آن مانند مفهوم حیات طیبه و نیز در صورت لزوم،
استفاده از آثار دیگر اندیشمندان مسلمان ،برای بنا نهادن و تبیین چیستی تربیت معنوی برای
کودکان ( ) S4Cمتناسب با شرایط بومی جمهوری اسالمی ایران اقدام نماید .از این رهگذر ،نقد
آنچه با عنوان «تربیت معنوی کودکان در غرب» حاصل میشود ضروری است .برای بنا نهادن
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این جریان در ایران ،حاصل مطالعات به دست آمده از غرب را باید بر مبانی نظری خود عرضه
کنیم و تا آنجا که نتایج حاصله با دین اسالم منافاتی نداشته و آنها را برتابد .سپس از این نتایج
برای بازسازی جریان یاد شده در ایران استفاده میکنیم .بدین ترتیب ،گامی در جهت رفع خأل
یاد شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز برداشته میشود.
درباره روش پژوهش نیز از روش پژوهش تلفیقی یا سنتز پژوهی برای تبیین تربیت معنوی
برای کودکان ( )S4Cدر غرب استفاده شد؛ با استفاده از روش پژوهش تلفیقی یا سنتز پژوهی،
دانش موجود در مطالعات و گزارشهای منفرد با دانش تولید شده در دیگر مطالعات مربوط
پیوند می یابد و کل مجموعه دانش حاصله در قالبی متناسب با نیازهای کنونی به دانش تبدیل
میشود و مورد ارزیابی ،سازماندهی مجدد و تفسیر قرار میگیرد .مطالعات تلفیقی سه نوعاند:
اولین و سادهترین نوع پژوهش تلفیقی شامل انتخاب مجموعهای از مطالعات پژوهشی است که
همه آن ها درصدد پاسخگویی به یک سؤال پژوهشی هستند و چگونگی پاسخ به آن سؤال خاص
را گزارش میکنند .دومین نوع پژوهش تلفیقی ضمن انتخاب تمامی مطالعات انجام شده درباره
موضوعی خاص ،آنها را یک به یک مرور و به نحوی سازماندهی میکند که بتواند بر حسب
سؤالهای مختلف و در عین حال مرتبط به تفکیک و نیز مقایسه آنها بپردازد و سپس الزامات
مربوط به دانستهها و آن چه که هنوز نیاز به مطالعه دارد را تحلیل و ترسیم کند .نوع سوم
پژوهش تلفیقی ،بیشتر بر نیازی خاص به دانشی ویژه برای کاربر یا گروهی از کاربران متمرکز
است (مهرمحمدی و همکاران .)353-354 :1392 ،با توجه به توضیحات باال میتوان گفت:
پژوهش حاضر از نوع دوم پژوهش تلفیقی است زیرا پس از گردآوری مطالعات منفرد و مجزا
درباره موضوع ،یک به یک آنها را مطالعه و در قالب عنوانهایی مانند مفهوم معنویت ،مبانی
فلسفی ،تربیت معنوی ،داللتهای تربیتی ،سنجش ،برنامه درسی و نقش تربیت معلم تحلیل
نموده و سپس به تناسب هر سؤال ،تحلیلهای انجام شده را سازماندهی و در عین حال ،بر
اساس معیار /معیارهایی -مانند تقسیمبندی بر اساس نوع رابطه بین معنویت و دین -آنها را
تفکیک و مقایسه کردهایم .همچنان که حاصل این بخش از پژوهش ارائه چارچوبی مشتمل بر
شش نوع جهانبینی درباره مفهوم معنویت و شش نوع پداگوژی در رابطه با تربیت معنوی برای
15
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کودکان است .بدینسان ،محقق دانش موجود در مطالعات مجزا را برای پاسخ به سؤال
پژوهشی مورد نظر در قالبی جدید ترکیب و ارائه میکند.
در مرحله بعد ،به منظور تبیین الگوی اسالمی -ابرانی تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cدر
ابعاد مفهوم ،مبانی و اهداف از روش تحلیل استعالیی استفاده شد .به این صورت که ابتدا به
تبیین و تصریح مفهوم معنویت در سند تحول بنیادین پرداختیم و سپس به شناسایی آن
دسته از مبانی هستی شناختی ،معرفتشناختی ،انسانشناختی و ارزش شناختی اقدام کردیم
که با ساختار مفهوم معنویت -که در سند تحول ناظر به مفهوم قرب الی اهلل است -ارتباط
نزدیکتر و وثیقی داشتند .در ادامه ،مفهوم تربیت معنوی برای کودکان و اهداف آن از مبانی
مزبور استخراج و استنباط گردید .در استنتاج اصول تربیت معنوی برای کودکان نیز از الگوی
بازسازی شده استنتاج قیاسی فرانکنا استفاده شد؛ این الگوی قیاسی دارای دو نوع گزاره است:
گزارههای هنجارین و گزارههای واقعنگر .گزارههای هنجارین که ماهیت تجویزی دارند ،خود
میتوانند سه گونه داشته باشند :گزارههای مربوط به اهداف و اصول بنیادین؛ گزارههای مربوط
به دانشها ،مهارتها یا نگرشهایی که باید در جریان تعلیم و تربیت شکل داد و گزارههای
مربوط به روشها و شیوههای عملی .گزارههای واقعنگر نیز که به روابط و مناسبات واقعی بین
امور ناظرند ،خود بر دو گونهاند :نوع اول ،گزارههایی که ناظر بر لوازم نیل به اهداف یا پیروی از
اصول بنیادین است؛ بدین معنی که چه دانشها ،مهارتها یا نگرشهایی برای رسیدن به هدف
یا پیروی از یک اصل الزم است .نوع دوم :گزارههایی که ناظر بر به کارگیری روشهای مفید یا
مؤثر برای کسب دانش ،مهارتها یا نگرشهای معین است .گزارههای واقعنگر میتوانند شامل
فرضیههای تبیین کننده ،نظریههای روانشناختی ،یافتههای تجربی ،پیشبینیها و نظیر آن و
نیز گزارههای معرفت شناختی ،متافیزیکی یا الهیاتی باشند .در این روش ،برای استنتاج یک
اصل از هدف تربیتی ،باید گزاره واقع نگر به گزاره مربوط به هدف افزوده شود .بدین ترتیب ،با
استفاده از روش قیاسی ،از این دو گزاره ،یک اصل تربیتی استنتاج میشود (باقری:1389 ،
.)56-64
جهت نقد و ارزیابی رویکردهای احصا شده در غرب با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران و به طور خاص ،مبانی نظری سند تحول بنیادین ،از روش کاوشگری فلسفی
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انتقادی استفاده شد .در این روش ،وظیفه اول تشریح مفروضات روششناختی و
هستیشناختی سنتی است که آن را بررسی میکنیم .تشریح مفروضات به درک تفاوتهای
بنیادی و ژرف پارادایمهای مختلف خواهد انجامید و این جزء ضروری کاوشگری فلسفی
انتقادی است .وظیفه دیگر این روش نقادی ،مقایسه است .بر این اساس ،هیچ نظریه یا سنت
پژوهشی نه در خأل پدید آمده و نه در آن ادامه حیات میدهد .به منظور فهم بهتر سنتهای
مختلف و تعیین سودمندی آنها در پژوهش ،الزم است که سنتها ،تاریخچه ،روشها ،نتایج
مطلوب ،مفروضات و جامعههای پژوهندگان آنها را مقایسه کنیم .وظیفه سوم این روش را
می توان پیشرو بودن سنت پژوهشی نامید .پیشرو بودن ،شامل توان یک پارادایم یا سنت در
پاسخگویی به پرسشها یا حل مسئلههایی است که در حوزه پژوهشی آن اهمیت حیاتی دارند
(مهرمحمدی و همکاران .)76-79 :1392 ،با توجه به این روش ،محقق پس از تشریح
مفروضات و مبانی فلسفی جهانبینیهای غربی و نیز تشریح مفروضات و مبانی فلسفی
جمهوری اسالمی ایران درباره تربیت معنوی برای کودکان ،تفاوتهای ژرف و بنیادی
جهانبینیهای غربی و اسالمی (فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران) را تصریح و
مشخص نموده و سپس به مقایسه و نقادی آنها اقدام کرده است.
اهمیت و ضرورت تربیت معنوی کودکان
در جامعه ما و به دنبال آن در نظام آموزش و پرورش تربیت معنوی به طور عام و تربیت
معنوی برای کودکان به طور خاص مورد غفل ت واقع شده است .شاهد این ادعا ،فقر شدید
تألیفات یا تحقیقات انجام شده در این حوزه میباشد .شمشیری در رساله خود با عنوان
«بررسی مبانی معرفتشناسی عرفان اسالمی و اثرات آن بر آموزش و پرورش» ( )1383بیان
میکند« :آنچه اغلب به آن پرداخته شده است ،مقوله تعلیم و تربیت اسالمی است ،که هر چند
در بطن خود تا حدودی داللتها و رهنمودهایی برای تربیت معنوی دارد ،اما به نظر میآید
منابع مکتوب مربوط به تعلیم و تربیت اسالمی که توسط اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه
تهیه شده است ،موفقیت چندانی در ارائه چارچوبهای نظری و همچنین الگوهای عملی-
کاربردی برای تربیت روحی و معنوی کسب نکرده باشند» (همان.)13 :
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این در حالی است که سبک زندگی افراد ،برخاسته از نوع تربیتی است که در آن قرار داشته و
محرومیتِ آنها از تربیت ،در هر زمینهای بر نوع و روش زندگی آنها تأثیر مستقیم دارد ،لذا نوع
زندگی انس انی که برخوردار از تربیت معنوی است ،زندگی فردی و اجتماعی متفاوتی برای او
رقم می زند .همچنین ،برخی عوامل تاریخی و اجتماعی در جامعه ما سبب شده است که عمده
توجه ما به الیه بیرونی دین که توجه به ظواهر شرع و اصول اعتقادی است معطوف شود  ...به
بیان دیگر ،آنچه که در عرصه تربیت دینی شاهد هستیم ،بیشتر تربیت رسالهای یا فقهی است
و باطن آن به حاشیه رانده شده است .این مسئله سبب شده است که کارکردهای دین در
زمینه ایجاد عواملی مثل رضایت درونی ،هدفمندی ،آرامش و  ...در انسانهای دیندار و جامعه
دینی ما کمتر مشاهده شود ( ...نقل از اشعری .)5 :1389 ،در حالی که معنویت ،کارکردِ
ضروری در احساسات ،ارزشها و عقایدی دارد که به ما اجازه میدهد واقعیت نهایی را تجربه
کنیم (هید2008 ،؛ تاگرت )2001 ،1و به رشد ،سالمت روانی و خوشبختی ما کمک میکند
(نقل از پندلتون و دیگران .)2002 ،همانطور که هیل 2اظهار میدارد :معنویت ،از معدود
پدیدههایی است که در سراسر عمر ضروری و بر دیگر فرایندهای رشد تأثیرگذار است
(بوینتون.)2011 ،
از طرفی ،محققان و صاحبنظران ،درباره تواناییهای انسان در طی دهه اخیر به این نتیجه
رسیدهاند که عالوه بر دو هوش کلی ( )IQو هوش هیجانی ( ،)EQجنبه دیگری از هوش هم
وجود دارد که کامالً منحصر به فرد و انسانی میباشد .در واقع امروزه گفته میشود که
EQ

IQ

و

پاسخگوی همه چیز نبوده ،بلکه انسان به عامل سومی هم نیازمند است که هوش معنوی

یا به اختصار  SQنامیده میشود .هوش معنوی به واسطه برخی از تواناییها و ویژگیهای ذاتی،
مثل توانایی برای ورود به حالتهای متعالی ،توانایی استفاده از فرایندهای فکری استعارهای و
ایجاد یک دیدگاه کلگرایانه به تجربههای زندگی ،آشکارا میتواند از دیگر هوشها متمایز شود
(سهرابی.)1388 ،
هوش معنوی ،زیربنای باورهای فرد و نقشی است که این باورها و ارزشها در کنشهای فرد و
زندگی او دارد .به دیگر سخن ،هوش معنوی ،به دلیل پیوندش با معنا ،ارزش و پرورش تخیل،
1. Taggert
2. Hill
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می تواند به انسان ،توان تغییر و تحول بدهد .فردی با هوش معنوی باال ،دارای انعطاف،
خودآگاهی ،ظرفیتی برای روبهرو شدن با دشواریها و سختیها و فرا رفتن از آن ،ظرفیتی برای
الهام ،شهود ،نگرشِ کلنگر به جهان هستی ،جستجوی پاسخ برای پرسشهای بنیادی زندگی و
نقد سنتها و آداب و رسوم است (امونس 2000؛ به نقل از صمدی .)1385 ،هوش معنوی
ظرفیت فهم عمیق سؤاالت وجودی و بینش نسبت به سطوح چندگانه هوشیاری را شامل
میشود (وگان2003 ،؛ به نقل از غباری بناب .)1386 ،با این هوش میتوان از یک سو با
ناشناختهها و وقایع پیش بینی نشدنی مواجه شد و از سوی دیگر ،با پاسخ به سؤاالت فلسفی
درباره زندگی و درک واقعی آنها ،به جریان بعضاً دشوار زندگی معنا و مفهومی عمیق بخشید و
آن را ارزشمند کرد (زوهر و مارشال 2003 ،و 64-13 :2004؛ نقل از هدایتی و زریباف،
 .)1391این مفهوم دربردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که باالترین سطوح رشد
در حیطههای مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی ،بین فردی و غیره شامل میشود و فرد را
جهت هماهنگی با پدیدههای اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری مینماید.
این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویدادها میدهد و او را قادر
میسازد به چارچوببندی و تغییر مجدد تجارب خودپرداخته ،شناخت و معرفت خویش را
عمق بخشد (فاضلی کبریا و دیگران .)1393 ،بنابراین ،با توجه به پذیرش هوشهای چندگانه و
وجود رویکردهای مختلف در این باره ،به نظر میرسد توجه به هوش معنوی که در افراد
مختلف ،متفاوت و در اثر برخورد با محیطهای غنی ،به تدریج متحول و شکل میگیرد،
ضروری باشد.
با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت :در چنین فضایی ،رویکردهایی بر مبنای توجه به
معنویت و تربیت معنوی کودکان از اهمیت به سزایی برخوردار است.
مبانی نظری پژوهش شامل تاریخچه ،مفاهیم و دیدگاههای مربوط به رشد معنوی کودکان در
بستر تعلیم و تربیت میباشد.
مقدمه
در این فصل با تاریخچه ،برخی مفاهیم و دیدگاههای مربوط به حوزه تربیت معنوی برای
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کارها و اقداماتی که در گذشته انجام شده ،آشنا و چارچوب نظری الزم برای پیشبرد بحث و
نحوه پرداختن به آن به صورت اصولی و قانونمند فراهم شود.
تاریخچه مفهوم معنویت
والتر پرینسیپ 1در مقاله خود با نام «به سوی تعریف معنویت» )1983( 2به بررسی تاریخ این
واژه میپردازد .او میگوید فهرست کارتهای کتابخانه دانشگاه ما ذیل عنوان «معنویت» نشان
میدهد که واژه «معنویت» کنونی از دهه  1950به بعد پیدا شده و از واژگانی چون «تعلیم
معنوی»« ،3زندگی معنوی»« ،4زندگی عابدانه»« ،5زندگی درونی» 6یا «تقوا» 7که پیش از این
استفاده میشدهاند ،رایجتر گشته است (ص  .)128به لحاظ تاریخی معنویت ریشه در مفهوم
التین « »Spiritualitasدارد .عبارت التین
ادبیات یافت نشده است از اسم

Spiritus

ترجمه التین نامههای پائولین
Pnematikos

8

Spiritualitas

و صفت

Spiritus

و

که تا نیمه نخست قرن پنجم در

Spiritalis

Spiritualis

یا

Spiritualis

مشتق میشود .در

به عنوان ترجمه

Pneuma

و

استفاده شده است که به معنای زندگی در روح خداست و در تضاد با «زندگی

نفسانی» 9یا زندگی جسمانی

10

قرار دارد .دستنوشتههای اپستل پل

11

نشان میدهد که

ماهیت معنوی انسان توسط روح خداوند تنظیم و تحت تأثیر قرار گرفته است .برای پُل ،معنوی
بودن به معنای پیروی از مسیح است .این دیدگاه تا قرن دوازدهم در باور مسیحی حفظ شد تا
زمانی که از یک معنای اخالقی به یک معنای روانشناسانه تغییر کرد و افراد شروع به تحقیر
جسم کردند .این واژه تا قرن هفدهم توسط کلیسای کاتولیک حفظ و به عنوان دارایی کلیسا و
به معنای دینی و «زندگی عابدانه» استفاده میشد  ...در زبان انگلیسی ،مفهوم دینی و عابدانه
«معنویت» تا اوایل قرن بیستم ادامه پیدا کرد .بنابراین ،از دیدگاه غربی ،کاربرد اصلی این

1. Walter Princip.
2. Toward Definition of Spirituality
3. Spiritual Teaching
4. Spiritual Life
5. Devout Life
6. Interior Life
7. Piety
8. Pauline
9. Carnal Life
10. Flesh or Greek Sarx
11. Apostle Paul
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مفهوم ذیل معنای دین قرار داشت (همان« .)128-130 :در دهههای اخیر همانطور که دین
سازمان یافته در اروپای غربی و بخشهایی از آمریکا تقلیل یافت ،معنویت به صورت رو به
افزایشی ،نه تنها از الهیات بلکه از دین به طور کلی جدا شد» (هیل و دیگران .)2000 ،پژوهش
زینبائر 1و دیگران ( )1997نشان میدهد «به لحاظ تاریخی ،تا ظهور انسانگرایی در این قرن،
معنویت از دین متمایز نبود»« .با افزایش این جریان فکری در غرب ،تغییر مهمی طی دهههای
 1960و  1970دیده شد و معنویت ،معنایی متمایز کسب کرد و از دین جدا شد» (ترنر 2و
دیگران1995 ،؛ نقل از هیل و دیگران.)2000 ،
کرت 3و کینگ 4بر اساس تحلیل پرینسیپ به چهار مرحله عمده در تحول معنایی واژه معنویت
اشاره میکنند .با این حال آنان معتقدند که اثر پرینسیپ به تاریخ این اثر محدود است و
بنابراین برخی پیشرفتهای مهمتر در تشکیالت تجاری مرتبط با این کلمه و انفجار بازار
معنویت پس از دهه  1980را نادیده میگیرد .این مراحل عبارتاند از:
« -نخست ،استفاده اولیه کتاب مقدسی (انجیلی) 5از این واژه است که به بُعد اخالقی زندگی

6

اشاره دارد که در زبان یونانی همان پنوما ،7زندگی در روح خدا است 8و در تضاد با «زندگی
نفسانی» 9یا زندگی جسمانی 10قرار دارد  ...این واژه به نظمی اخالقی یا شیوهای از زندگی
اشاره دارد که مستلزم تأدیب جسم 11به معنای کنترل امیال لجام گسیخته است ...
 [در معنای] دوم ،این واژه تحت تأثیر تفکرات هلنی مسیحی 12نمایان میشود و این هماناست که «روح» و «ماده» را در دو قطب مخالف با هم قرار میدهد .بیشتر جنبشهای
گنوسی 13در اوایل مسیحیت ،قلمرو «معنا» (در زبان یونانی پنوماتیکوس) را از دنیای ماده
متمایز میساختهاند ...
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 [در معنای] سو م این واژه به قلمرو قدرت کشیشان و متعلقات کلیسا در قرون وسطی مربوطاست .در این زمان ،تمایزگذاری یاد شده با عطف توجه به افراد و داراییها و ملقب ساختنِ آنها
به معنوی 1یا دنیوی 2انجام شد .این امر به ایجاد تمایز میان «مالکان معنوی» 3و «مالکان
دنیوی» 4به معنای تمایز میان اموال تحت اختیار کلیسا و اموال تحت اختیار پادشاه انجامید ...
 پرینسیپ بیان میدارد در قرن هفدهم ،اصالحات پروتستان با تأکید بر ارتباط بیواسطه فردبا خدا و اهمیت ایمان درونی ،جوی در مسیحیت اروپایی پدید آورد که گامهای اولیه به سمت
شخصیسازی مذهب را ممکن ساخت .در این قرن ،تحت تأثیر شخصیتهایی همچون مادام
گویان ( )1648-1717حساسیت جدیدی پدیدار گشت که به طور خاص ،اسپیریتوالیته را با
زندگی درونی نفس فردی مرتبط ساخت (34-43 :2005؛ ترجمه :احمد شاکرنژاد).
همانطور که سیر تاریخی و تحوالت واژه معنویت نشان میدهد ،معانی متنوع و متعددی
درباره این واژه وجود دارد و یکی از عوامل ایجاد ابهام و تنوع دیدگاه درباره این مفهوم ،نوع
رابطه آن با مفهوم دین است.
چیستی مفهوم معنویت
طی قرن ها بحث قابل توجهی درباره ماهیت مفهوم معنویت صورت گرفته است .با این حال،
نویسندگان در تعریف این مفهوم با دشواریهایی روبهرو بودهاند (فیشر20 :2014 ،؛ سیوارد،
75 :2001؛ موبرگ2010 ،5؛ رایت7-14 :2000 ،؛ ولف7 :1996 ،؛ هرت7 :2003 ،؛ راستر،
 )9 :2006زیرا «معنویت ،به شدت ،مفهومی بحثانگیز است» (اسوینتون.)2010 ،6
در ادبیات پژوهش تعاریف مختلفی درباره مفهوم معنویت ذکر شده است که در زیر به برخی از
آنها اشاره میشود؛
معنویت یک مفهوم اساسی است که انسانیت را توصیف میکند و از طریق ارتباطاتمان با خود،
دیگر افراد ،محیط و امر متعالی حاصل میشود .میتوان گفت :فردی که در ارتباطات فوق به
سطوحی از یکپارچگی دست مییابد ،یک فرد معنوی است  ...ما میتوانیم معنویت افراد را در
1. Spiritual
2. Temporal
3. Lord spiritual
4. Lord temporal
5. Moberg
6. Swinton
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استعداد و ظرفیت آنها برای عشق ،شفقت ،صبر ،تحمل ،بخشش ،شادی ،مسئولیت و
هماهنگی شان تشخیص دهیم .معنویت از طریق اتصال با [امر] متعالی تقویت میشود اما نه با
شیوههای نظری و انتزاعی .برای برخی افراد این اتصال از طریق نماز است حال آنکه برای
برخی دیگر از طریق کیفیت ارتباطاتی است که از بین خودمان بر میخیزد یا از آن فراتر
میرود (نورمن 1و رنبان.)33 :2014 ،2
زانگ نیز با کار )1995( 3همعقیده است و اظهار میدارد« :معنویت عملکرد قدردانی یا تأمل
درباره ایدهآل ها یا اهدافی است که هم برای ارزیابی اخالقی مثبت مناسب است و هم به
جنبههایی از تجربه انسانی مربوط میشود که تالش میکند به فراتر از امور دنیوی و مادی به
سوی آنچه متعالی و ابدی است نائل شوند (.)192 :2014
اوبانی 4معنویت را تعبیری برای مذهب فرا سکوالر میداند .وی اظهار میدارد :بر اساس
پژوهش زیبرت و ریگل )2008( 5فراسکوالر نوعی سبک مذهب استداللی ارائه میکند .آنها
تعریف خود را بر اساس فلسفه هابرماس ( )2001میسازند که در آن مذهب فرا سکوالر سه
معیار دارد :پذیرش تکثر ،برقرار ارتباط از طریق منطق و به رسمیت شناختن حقوق اساسی .با
توجه به این سه معیار ،معنویت به عنوان یک مذهب فرا سکوالر درک میشود .دین سنتی به
سنت و نهادها محدود میشود در حالی که معنویت با غور در باطن خود ،وجودگرایی و مراقبت
درونی نسبت به تجربیات همراه است .در تقابل با نسل قدیم ،نسل جدید سعی میکند به
گونهای فعالتر در جستجوی معنا باشد و معنای زندگی خود را بسازد بدون توجه به پاسخهای
آمادهای که از قبل توسط کلیسا ارائه شده است (.)75-76 :2014
کیتز 6نیز به چهار نوع معنویت اشاره میکند .آنها عبارتاند از :معنویت دینی ،7معنویت
انسانی ،8معنویت طبیعت 9و معنویت کیهانی
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( .)87 :2014وی از ورثینگتن

11

و ایتن

1

1. Norman
2. Reneban
3. Carr
4. Ubani
5. Ziebertz and Riegel
6. Katz
7. Religious Spiritualty
8. Humanistic Spirituality
9. Nature Spirituality
10. Cosmos Spirituality
11. Wortington
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( )2009نقل میکند که معنویت دینی در بردارنده معنای نزدیکی و اتصال به امر مقدس است
به همان صورتی که در یک دین خاص (مانند یهودیت ،مسیحیت و اسالم) توصیف شده است.
معنویت انسانی نیز شامل حس نزدیکی و اتصال به بشریت است .این دو نوع معنویت به طور
مشترک در جامعه مدرن یافت میشوند .از طریق معنویت دینی ،افراد در عقاید ،مذهبیتر و از
طریق معنویت انسانی ،سکوالرتر شناخته میشوند (همان) .بنابراین ،این مفهوم معناهای
متفاوتی به خود دیده است.
رابطه مفهوم معنویت و دین
یکی از مفاهیمی که غالباً با مفهوم معنویت یکسان تلقی میشود مفهوم دین است .حال آنکه
شواهد نشان می دهد که این دو مفهوم یکسان نیستند .هم دین و هم معنویت مفاهیمی چند
بعدی هستند که تعریف مورد توافقی درباره آنها وجود ندارد؛
واژه « »Religionاز ریشه التین « »Religioمیآید که حاکی از پیوند بین بشریت و برخی
قدرتهای واالتر از قدرتهای انسانی است (پرگمنت1999 ،2؛ نقل از هیل و دیگران.)2000 ،
«در رویکرد روانشناسانه سنتی ،دین ،سازهای «بسیار گسترده» بود و تمایز صریحی از
معنویت نداشت؛  ...اما این تصویر در رویکرد روانشناسی مدرن تغییر و دین را به عنوان یک
سازه محدود تعریف کرد؛ معنویت ،به طور واضح از دین متمایز و بنابراین دین و معنویت دو
قطبی شد؛ دین نهادی و بیرونی در مقابل معنویت ارتباطی و شخصی قرار گرفت  ...آنچه مسیر
و مقصد دینی را از دیگر تجربیات انسانی متمایز میکند همراه بودن آن با امر مقدس است»
(زینبائر 3و دیگران .)1999 ،پژوهش زینبائر ( )1997نشانههای دینی بودن را مطرح و هیل
( )2000آنها را به چهار دسته خالصه میکند .این عالئم عبارتاند از )1 :شرکت در یک دین
سازمانیافته یا رسمی؛  )2انجام اعمال نوع دوستانه؛  )3انجام اعمال دینی مانند خواندن دعا،
قرائت کتاب مقدس و  ...؛  )4حمایت فرد از باورهای دینی رسمی.
درباره چگونگی ارتباط دین و معنویت ،دیدگاههای متنوعی وجود دارد« .در فهم سنتی و
تاریخی ،دین مفهومی فراگیر است که معنویت زیرمجموعه آن و در مقابل سکوالر قرار
24
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میگیرد» (کوئینگ .)198 :2011 ،1به نظر موبرگ (« )2011تا قرنها مطالعه دین ،معنویت را
نیز در بر میگرفت ،اگرچه تحت این عنوان نبوده است» .اشمیت 2و پرینسیپ 3معنویت را در
ارتباط با خدا میبینند؛ آنها یک دیدگاه سنتی به معنویت دارند .اشمیت میگوید «معنویت با
هر نامی ،به لحاظ س نتی با الهیات همراه بوده و الهیات نیز پیرامون تأمل درباره دین مسیحیت
انتظام یافته است .از اوایل مسیحیت ،معنویت بخش تلفیق شده الهیات و الهیات و معنویت
تقریباً دو واژه برای یک چیز بودند» ( ،2008پیشگفتار .)8 :ویجمن )2006( 4نیز اظهار
میدارد :معنویت ،فرایندی ارتباطی و تشکیلدهنده یک کل اصیل است که در آن خدا و انسان
(که زمانی در تصویر خدا شکل داده شد) با یکدیگر در ارتباط هستند .بنابراین ،برخی محققان
معنویت را به عنوان بخش تلفیق شده دین یا مساوی با دین دانسته یا این دو واژه را به جای
یکدیگر به کار بردهاند (مانند کوئینگ2011 ،؛ اشمیت2008 ،؛ پالمر ،)1981 ،در حالی که
برخی محققان دیگر این حالت را معتبر نمیدانند (جین اریکر )2001 ،و برخی دیگر نیز درباره
تفاوتها و تشابهات بین دین و معنویت بحث میکنند (مانند هیل و دیگران2000 ،؛ فیشر،
« .)76 :2009در حال حاضر برخی ،معنویت را کامالً جدا از دین تفسیر میکنند .این امر
معموالً شکل «غیرخداباورانه» را موجب میشود که تالش میکند هر گونه ارجاع به خدا،
پرستش ،فراطبیعتگرایی ،و دین نهادی را حذف کند» (موبرگ .)2010 ،بنا بر آنچه گذشت
میتوان گفت :تعریف واحدی درباره مفهوم معنویت وجود ندارد و جهانبینیهای مختلفی در
طی زمان به وجود آمده است .از این رو ،برای تبیین دقیقتر این مفهوم ،نیازمند طبقهبندی و
تبیین این جهانبینیها هستیم؛ ما این جهانبینیها را بر اساس رابطه بین معنویت و دین
طبقهبندی میکنیم زیرا بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد مهمترین عامل در تغییر این
دیدگاه ها در طول زمان نوع رابطه مفهوم معنویت با دین بوده است .تحقیقات مختلف،
تقسیمبندیهای متفاوتی ارائه کردهاند؛ به عنوان مثال ،دایرۀ المعارف رشد دینی و معنوی

5

درباره انواع رابطه بین معنویت و دین ،سه رویکرد ارائه میکند :رویکردی که معنویت را جزء
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تلفیق شده دین تلقی می کند؛ رویکردی که معنویت و دین را دو امر جدا از هم و رویکردی که
معنویت و دین را به یک معنا در نظر میگیرد (دولینگ و اسکارل.)424 :2006 ،1
این پژوهش ،شش نوع جهانبینی درباره نوع ارتباط بین معنویت و دین ارائه میکند که در
فصل سوم به تفصیل توضیح داده میشوند.
«جهانبینی ،تعهد و جهتگیری اساسی فرد است که میتواند به عنوان داستان یا مجموعهای
از پیشفرضها درباره ماهیت واقعیت بیان شود و مبنایی برای زندگی ،حرکت و هستی فراهم
میکند» (سِر .)20 :2009 ،2این جهانبینیها عبارتاند از:
3

 .1دین مفهومی بزرگتر از معنویت است ( /)R>Sدیدگاه سنتی
 .2معنویت مساوی با دین)S=R( 4

 .3معنویت متمایز از دین اما شباهتها و تفاوتهایی بین آنها وجود دارد.)S↔R( 5
 .4معنویت مفهومی بزرگتر از دین است)S>R( 6
 .5معنویت بدون دین)SXR( 7
 .6نه معنویت و نه دین.)XSXR( 8
تاریخچه رشد معنوی کودکان در بستر تعلیم و تربیت
بحث معنویت برای کودکان ابتدا از بریتانیا سرچشمه گرفت اما اکنون در بسیاری از کشورها در
سراسر جهان گسترش یافته است (های 9و نی .)9-10 :2006 ،10این موضوع با انتشار کتاب
«حیات معنوی کودکان »11توسط کُلز 12در سال 1970در دانشگاه هاروارد برجسته شد .در

1. Dowling & Scarle
2. Sire
3. Religion is a Bigger idea than Spirituality (R>S)/ Traditional View.
)4. Spirituality is equal with Religion (S=R
5. Spirituality is distinct from religion but there are some commonalities and differences
between them
)Spirituality is a Bigger idea than Religion.(S↔R
)6. Spirituality is a Bigger idea than Religion(S>R
)7. Spirituality Without Religion(SXR
8. No spirituality and no religion (XSXR).
9. Hye
10. Ney
11. The Spiritual Life of Children
12. Coles
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ادبیات موجود ،برخی منابع ،معنویت برای کودکان را خالقیت کلز دانستهاند (نقل از رتکلیف،
.)2010
رشد معنوی تاریخچهای طوالنی در سیستم تربیتی مغرب زمین دارد؛ نویسندگان معاصر از
طریق بازبینی دیدگاه فیلسوفان تربیتی از جمله روسو و فروبل توضیحاتی درباره معنویت به
دست آوردهاند (نقل از نی .)19 :1998 ،پریستلی با تأکید بر پیوند نهادی بین الهیات و تربیت،
معتقد است تربیت از همان ابتدا به طور وسیعی بر ارزشهای معنوی اتکا داشت زیرا این
کلیسا بود که از ازدیاد مؤسسات تربیتی حمایت و آنها را اداره میکرد  ،1985( ...نقل از نی،
 .)4 :1998با این وجود ،این موضوع به طور رسمی ،ابتدا در مصوبه تربیتی  1944ظاهر شد
(آدامز .)810 :2009 ،بر اساس پژوهش پریستلی ،در الیحه تربیتی  1944واژه «معنوی»
جامعتر از دین تلقی میشد (نقل از واتسن )824 :2009 ،1اما در عمل ،رشد معنوی در ارتباط
با دین و به طور خاص ،دین مسیح درک میشد (همان).
قانون اصالحات تربیتی 1944
عبارت رشد معنوی اولین بار در قانون اصالحات تربیتی  1944ظاهر شد و به موجب آن
تصمیمگیرندگان تربیتی ،ملزم به شرکت در رشد معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی
دانشآموزان شدند .در این زمان ،کلیسا یک موقعیت مسلط بر کشور داشت و امر معنوی به
طور مستقیم به عقاید مسیحی مربوط میشد .آموزش دینی یک الزام قانونی در مدارس بود و
مدارس ملزم به انجام عبادات جمعی 2بودند که در خدمت ارزشها و عقاید دین مسیحیت بود.
بنابراین ،رشد معنوی در آن زمان در مسیحیت ریشه داشت (65 :2000؛ نقل از آدامز ،همان).
همانطور که جامعه تغییر کرد و به صورت رو به افزایشی به یک جامعه چند فرهنگی تبدیل
شد و به ویژه از دهه  1940و  1950به بعد ،تأثیرات فرهنگی و سیاسی جدیدی در تربیت
ظهور کرد (آدامز .)22-23 :2014 ،رایت میگوید افزایش «انسانگرایی اخالقی و لیبرال» در
سال  1970به گونهای مؤثر جایگزین دستورالعمل مسیحی قانون  1944شد (65 :2000؛ نقل
از آدامز ،همان).
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سالهای 1977-1944
میتوان گفت اقدامات این دوره فاقد نتیجه بود .هرچند ،در قانون اصالحات تربیتی 1944
تالش هایی برای تعیین نقش متمایز بعد معنوی در تربیت صورت گرفت اما در عمل مورد توجه
قرار نگرفت (نی.)11-13 :1998 ،
سالهای 1977-1988
در میانه دهه  1970موضوع معنویت بارها در گفتمان آکادمیک مطرح شد و پرداختن به بحث
معنویت در تربیت بیشتر نظری بود تا عملی .سه مقاله کلیدی در این دوره از وبستر،)1987( 1
استارکینگز )1987( 2و پریستلی ( )1985منتشر شد که رشد تفکر درباره معنویت کودکان در
عرصه تربیت را نشان میداد و اگرچه آنها برخی باورهای مشترک را به اشتراک میگذارند ولی
تفاوتهایی در شیوههای آنان مشاهده میشود.
وبستر ( )1987جهت ایضاح فهم بعد معنوی در تربیت به دو نوع دیدگاه وسیع و خاص اشاره
میکند؛ از دیدگاه وسیع ،معنویت امری است که در کل فرایند تربیت نفوذ میکند و مخصوص
همه مدارس در سراسر کشور است اما از دیدگاه خاص ،معنویت به چشمانداز مسیحی اشاره
میکند و به تربیت در مدارس کلیسا محدود میشود .در این راستا ،وبستر بر معنویت در فرایند
تربیتی و به طور خاص اعمال معلمان متمرکز شد به عبارت دیگر ،بعد معنوی کودکان با
ویژگیهایی ارتباط داشت که در رفتار معلم و وظایف تربیتی آنها تشخیص میدادند .بنابراین
معلمان نیازمند تأمل درباره خود به عنوان یک معلم هستند -برای مثال درک نقش خود به
عنوان کسی که با ارج نهادن به جستجوی بی پایان برای معنا و کیفیت فرایند آموزش و غیره
به دانشآموز انگیزه میدهد.
در مقابل ،استارکینگز ( )1987نوعی استراتژی تخیلی اتخاذ کرد تا ویژگیهای معنویت
کودکان را در بستر تربیتی تشخیص دهد .او در رویکرد معنوی خود به تربیت کودکان ،بر
فرایند یادگیری روایت داستان و افسانههای شخصی توسط خود کودک تأکید کرد .این امر،
حس در حال ظهور فردیت و معنویت بالقوه او را پرورش میداد .به طور خاص ،استارکینگز
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مطرح میکند ویژگی معنوی داستانگویی شخصی کودک تا حدی که درون داستان بزرگتر یا
مجموعه داستانها واقع شود ،میتواند به گستردگی و تصحیح درک کودک از خود کمک کند.
استارکینگز هم مانند وبستر بر مسئولیت بزرگساالن برای تقویت انگیزه کودکان و فراهم
کردن مواد و تصویر بزرگتری که به درک معنوی کودک از خود کمک کند ،تأکید میکرد.
بزرگساالن میتوانند به طور کامالً موازی کودکان را از تجربیات بیواسطه خود به سمت یک
طیف بسیار وسیعتر از تجربهها و امکانات پیوند دهند تا به درک سطحی از عمق افقهای
انسانی نائل شوند .ایده استارکینگز تا حدی اعتبار روانشناختی دارد .پیشنهاد او مبنی بر توجه
به روایت شخصی ،تا حدی رشد معنوی در دوره کودکی را نشان میدهد و با رویکرد فاولر

1

درباره مطالعه رشد ایمان بهخصوص در دوره کودکی میانه همخوانی دارد.
به اعتقاد پریستلی کودکان ذاتاً دارای آگاهی معنوی خاص خود هستند و باید از طریق تربیت
در جستجوی زبانی برای ابراز آن بود .از دیدگاه او ،بیشتر از اینکه معنویت نوعی پاسخ یا پیامد
تربیتی باشد ،یک ویژگی زنده و تلفیق کننده ساختمان تشکیل دهنده کودک است .در اینجا
بعد «معنوی» یک منبع عاطفی ابتدایی یا ذهنی است .چنین پیشنهادی امکان عقالنیت اولیه
را برای مطالعه معنویت به عنوان یک پدیده طبیعی در دوره مدرن نشان میدهد (نقل از نی،
.)15-17 :1998
قانون اصالحات تربیت 1988
در اواخر دهه  1970و متعاقب آن در قانون اصالحات تربیتی  1988و برنامه درسی ملی ،توجه
به پیشرفت رشد معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان در مدرسه و جامعه در
سطح ملی مورد توجه قرار گرفت (آدامز .)22-23 :2014 ،اگرچه بررسی تاریخی نشان میدهد
که اسناد تربیتی پیشین نیز به معنویت و توجه به بعد معنوی اشاره داشتهاند اما برجستگی آن
در قانون اصالحات تربیتی  1988زمینهای برای بحثهای وسیعتر فراهم کرد (نی:1998 ،
 .)19در کنار این الزام قانونی ،اقداماتی برای تصریح معنای «رشد معنوی» صورت گرفت.
دستگاه تعلیم و تربیت دولت ،بخشنامهای برای معلمان صادر و از این ایده حمایت کردند که
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دین و معنویت مترادف نیستند .با این حال ،هنوز مدارس خود را به بعد معنوی دانشآموزان
متعهد نمیدانند چرا که در خصوص چیستی مفهوم معنویت درک روشنی ندارند.
از دهه  1990به بعد
در دهه  1990مفهوم معنویت به خاری در چشم مسئوالن و طراحان ارزیابی برنامه درسی و
بازرسان مدارس تبدیل شد .بِست از جان کیست )157 :2003( 1نقل میکند که با وجود
افزایش تأکید بر رشد معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان در برنامه درسی ملی

2

بریتانیا در سال  1989و برنامه درسی ملی ایرلند شمالی در سال  ،1990هنوز معنای دقیقی
درباره «معنوی» [بودن] وجود نداشت  .)8 :2014( ...در راستای تأکید بر این اهداف ،قانون
اصالحات تربیتی  1992یک تشکیالت دولتی به نام ادارهی استانداردهای تربیت( 3آفستد)
ایجاد کرد تا مسئول بررسی رشد معنوی دانشآموزان در مدارس باشد (آدامز.)810 :2009 ،
این اداره اعالم کرد :دانشآموزانی که به لحاظ معنوی رشد میکنند باید ویژگیهای زیر را
توسعه دهند:
 توسعه مجموعهای از ارزشها ،اصول و عقاید دینی یا غیردینی که چشمانداز دانشآموزنسبت به زندگی و الگوهای رفتاری خود شکل دهد.
 آگاهی و درک عقاید خود و دیگران. احترام به خود و دیگران. احساس همدلی ،عالقه و شفقت با دیگران. قابلیت تأمل و یادگیری از این تأمل. -توانایی نشان دادن شجاعت و مقاومت در دفاع از اهداف ،ارزشها ،اصول و عقاید.

 آمادگی برای به چالش کشیدن همه آنچه که روح انسان را محدود میکند. قدردانی از آنچه بغرنج و نامشهود است برای مثال ،زیبایی ،حقیقت ،عشق ،خوبی ،نظم -و بههمان اندازه رمز ،پارادوکس و ابهام.
 احترام به بصیرت ،دانش و استدالل.30
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 -بروز انگیزههای خالقانه.

 توانایی تفکر در قالبی «کل»گرایانه؛ برای مثال در قالب مفاهیمی مانند هماهنگی ،به همپیوستگی و چشمانداز
 درک احساسات و عواطف و تأثیر آنها بر رفتار فرد دانشآموزانی که دار ای زمینه دینی و مذهبی هستند بتوانند از عقاید دینی خود حمایت وآنها را به شیوهای شخصی و مناسب توسعه دهند.
 کشف و توسعه آنچه که به خود و دیگران حیات میبخشد (آفستد.)13-14 :2004 ،در سال  ،1995سازمان ارزیابی و برنامه درسی مدارس ( )SCAAدرباره این امر که مدارس
چگونه رشد معنوی و اخالقی کودکان را توسعه دهند سه عرصه فضای اخالقی مدرسه؛ کل
موضوعات برنامه درسی و عبادت جمعی را پیشنهاد دادند که در زیر توضیح آنها میآید:
اخالق مدرسه ،ارزشها و نگرشهایی را بازتاب میدهد که اجتماع ،جو مدرسه و کیفیت
ارتباطات در مدرسه تالش میکند به دانشآموزان جهت مقابله با تعارض ،غم و اندوه انتقال
دهد .اخالق مدرسه ،ارزشهایی را انعکاس میدهد که اجتماع قصد رشد و توسعه آنها را دارد.
این ارزشها ،تعیین کننده رفتار در سراسر مدرسه و به طور خاص در کالس درس است.

همچنین مدارس باید از زمینههای دینی دانشآموزان خود آگاه و نسبت به پاسخگویی آنان به
زمینه دینی خود حساس باشند.
کلیت برنامه درسی ،رشد معنوی و اخالقی و توانایی پاسخگویی و قضاوت منطقی باید در کل
موضوعات برنامه درسی توسعه یابد .دانشآموزان باید در بیشتر موضوعات برنامه درسی با
سؤاالتی درباره منشأ جهان هستی ،هدف زندگی و منحصر به فرد بودن انسان و معنای حقیقت
در ارتباط باشند .آنها باید درباره امکان اطمینان و دیدگاههای مبالغهآمیز در خصوص
خطاناپذیری علم به عنوان تنها ابزار درک جهان ،و عدم کفایت دین و فلسفه سؤال نمایند.
تربیت دینی نیز بخش مهمی از رشد اخالقی و معنوی دانشآموزان است .دانشآموزان باید
سرفصلها را به چالش کشند و در برنامه درسی ،با سؤاالت غایی زندگی و مرگ مانند« :من
کیستم»« ،چه چیزی درست و یا نادرست است؟» ،درگیر شوند .در عین حال ،تربیت دینی
31
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شدهای برای این سؤاالت ارائه شود چرا که چنین سؤاالتی میتواند در سایه نور دانش و
حکمت پاسخ داده شوند .دانشآموزان باید ادعاهای مربوط به حقیقت که در ادیان متفاوت یا
در چشماندازهای فلسفی مختلف مطرح میشوند را بشنوند.
عبادت به صورت جمعی نیز باید فرصتی برای کشف عقاید مشترک در اختیار دانشآموزان قرار
دهد؛ به اهمیت دعا ،عبادت و سکوت توجه کند؛ تناسب ایدهها و عقاید را با زندگی شخصی
دانش آموزان مورد مالحظه قرار دهد؛ موجب تفکر درباره نیازهای دیگران شود و حس اجتماع
را توسعه دهد؛ و اهمیت احترام به عقاید دینی دیگران را به دانشآموزان یاد دهد .عبادت به
صورت جمعی ،همچنین ،فرصتی است برای تأیید دوباره ارزشهای مدرسه و ارج نهادن به
دستاوردهای متنوع اعضای اجتماع.
در سال  1996-1997سازمان ارزیابی و برنامه درسی مدارس ( )SCAAتالش کرد تا این
مسئله را با تأسیس بنیاد ملی ارزشها در تربیت حل کند چرا که تصور میشد تنظیم
ارزشهای جهانی ،مبنایی برای طراحی برنامه درسی تعیین میکند اما اینکه دقیقاً چه
ارزشهایی باید آموزش داده میشد قابل بحث بود (بست .)9-11 :2014 ،تاچر میگوید :این
ارزشها ،همان ارزشهای سکوالر بود که بر اساس تالشهای این بنیاد شامل ارزشهای مرتبط
با خود ،دیگران ،محیط و جامعه بود .بنا به اظهار بِست به هر روی ،بعد «معنوی» در چنین
طیفی از ارزشها «گم» شد و آثار منتشر شده سالهای  1993و  1994و اقدامات سازمان
ارزیابی برنامه درسی ( )SACCو پیشنویس  1998توسط اداره استانداردها در تربیت
( )OFSTEDطیفی از تعاریف متناقض و گاه ناسازگار را آشکار میکرد (بست.)9-11 :2014 ،
بنابراین همچنان باب سخن درباره چیستی و چگونگی تربیت معنوی برای کودکان باز است و
با چالشهای بسیاری روبهرو است که نیازمند پژوهش بیشتر است.

دیدگاههای مختلف درباره چیستی مفهوم تربیت معنوی برای کودکان
در دهه های اخیر به نقش معنویت در تربیت توجه بسیاری شده است (واتسن و دیگران،
 ،2014پیشگفتار )5 :و بحث های زیادی درباره ارتباط بین معنویت و تربیت در قالب هوش و
سواد معنوی ،برنامه درسیِ معنویتمحور ،آموزش معنوی ،پرورش و بیداری معنوی از سالهای

32

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
1

اولیه دوره کودکی تا بزرگسالی از دیدگاه فلسفی صورت گرفته است (بلوسا .)219 :2009 ،
اگرچه به دلیل نبود توافق درباره عقاید و ارزشهای مشترک در یک جامعه چند دینی ارائه
یک تعریف جهانشمول درباره معنویت و تربیت معنوی دشوار است اما ترکیب معنویت در
تربیت که به معنا و هدف غایی زندگی مربوط میشود باید یک اولویت در سیستم و سیاست
تربیتی ما باشد (نگار-زی-لو .)717 :2009 ،معنویت به عنوان موضوعی در کل برنامه درسی و
در فرایند تربیت برای معلمان انگیزهای ایجاد میکند تا به فعالیتهایی توجه کنند که در آن
به ارزشها ،اخالق ،انسانیت و عناصر غایی پرداخته میشود .از این رو ،بُعد معنوی تربیت باید
به عنوان هسته فرایندهای تربیتی به رسمیت شناخته شود (بلوسا .)219 :2009 ،تاپلین 2نیز
بر معنویت به عنوان موضوعی در سراسر برنامه درسی که هم قلب و هم ذهن را در بر میگیرد
تأکید و به تعریف زیر از تربیت معنوی برای کودکان بسنده میکند:
تربیت معنوی فرایندی است که کودکان در آن اقدامات زیرا را انجام میدهند:
 .1توسعه ارزشهای جهانشمول و تغییرناپذیر در واالترین و خالصترین شکل
 .2جستجوی حقیقت و کمال
 .3به چالش کشیدن اراده از طریق عمل صحیح
 .4اقدام به صلح ،حل تضادها در ارتباطات و احساسات انسانی جهت نیل به آرامش درونی و
بیرونی.
 .5دست یافتن به عشق و وسعت قلب و همدردی نسبت به خلق (گوئینگ2003 ،؛ نقل از
تاپلین.)34 :2014 ،
تربیت معنوی در گستردهترین معنایش ،باید شرایط ،اقدامات قصد شده یا قصد نشدهای باشد
که موجب رشد و شکوفایی معنویت شود .بدینسان تعالی و افزایش هوشیاری ارتباطی ،تعهد
به ارزشهای غیرمادی ،تعقیب اهداف خود تعالیبخش؛ درک معنا و هدف در زندگی؛ استقامت
و انعطافپذیری در مواجهه با سختیها ،با فضیلت بودن ،ظرفیت برای احساس کنجکاوی؛
شگفتی و ترس توأم با احترام حتی در زندگی روزانه و گشودگی نسبت به ارتباطات را به همراه
میآورد (تاپلین .)77 :همانطور که رایت ( )2000اظهار میکند این نوع تربیت از سطوح
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دنیوی فراتر میرود و با موضوعاتی مرتبط است که معنا و هدف اساسی زندگی را تشکیل
می دهد .تربیت معنوی با آشکارسازی متعالی سفر درونی به سوی حقیقت ،سبک همیشگی و
عادتی تفکر و زندگی را به چالش میکشد و افقهای جدیدی میگشاید که موجب میشود
چیزهای آشنا به شیوهای متفاوت دیده شوند و به همین دلیل دگرگون کننده است (بلوسا،
.)219-222 :2009
جلل ،تربیت معنوی را یکی از عناصر اصلی تربیت دینی میداند .او معتقد است این عنصر در
تربیت دینی باید یک رویکرد عقالنی را به محتوا و عبارات متعدد دین مسیح داشته باشد و
دانشآموزان را با زبان و مهارتهای ضروری ،درک ،بیان و ارزیابی ابعاد معنوی ،اخالقی و
دینی شان تجهیز کند .به اعتقاد وی تربیت دینی معنوی رویکردی است به تربیت دینی که
دارای وجه آموزهای و احکامی کمتری است و به عنوان یادگیری دینی درک نمیشود بلکه در
معناسازی سهیم است .جلل و دیلن تأکید میکنند که تربیت دینی معنوی نیازمند محتوای
دینی است زیرا ارتباط ،تنها زمانی تحریک میشود که بر حول امور تفسیرپذیر مرکزیت یابد
( .)65 :2014بنابراین تربیت معنوی باید وجودی باشد تا اینکه عقیدتی و احکامی باشد (بلوسا،
 .)219-222 :2009جلل اظهار میکند یادگیری در عرصه تربیت دینی و اخالق ،خودِ معنوی
را تقویت میکند .بُعد معنویِ خود باید از طریق رشد ارزشهایی حمایت شود که دربردارنده
عدالت ،مسئولیت شخصی ،احترام ،تأمل و درگیر شدن فعال در موضوعات اخالقی باشد
(.)65 :2014
زانگ نیز بر ارتباط نزدیک بین تربیت معنوی و تربیت دینی اشاره میکند و میگوید :تربیت
معنوی با جستجوی یک چارچوب وسیعتر معنایی معموالً فرد را به سوی تبیین عقاید و اعمال
دینی هدایت میکند (تانگ و ونگ2012 ،1؛ نقل از زانگ .)193 :2014 ،تربیت معنوی
میتواند در بردارنده مجموعهای از عقاید دینی یا قلمرو عقاید مربوط به پرستش باشد اما به آن
محدود نمیشود .تیری و اوبانی میگویند :ما به ابزارهای پژوهشی جدیدی نیاز داریم که
شیوههای جدید ابراز دینگرایی را برای نسل جدید به رسمیت بشناسد (.)312-311
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در کنار مالحظات دینی ،تربیت معنوی شامل اخالق نیز هست .با توجه به اینکه معنویت
درباره جستجوی معنای شخصی ،هدف و هویت در زندگی است فرایند اکتشافی مواجهه همراه
با تأمل و تصریح عقاید و ارزشها درباره درست و نادرست ،خوب و بد ،عدالت و بیعدالتی،
انصاف و بی انصافی و مانند آن است .این امر به اتصال نزدیک بین تربیت معنوی و تربیت
اخالقی اشاره میکند .تربیت اخالقی به شکلی از تربیت اشاره میکند که به دنبال پرورش
مجموعهای از عقاید و ارزشهای هنجاری در افراد جوان است تا آنجا که دانشآموزان با کاربرد
این عقاید و ارزشها در زندگیشان بتوانند عامالنی اخالقی باشند (زانگ.)193 :2014 ،
برخی از نویسندگان (مانند کیتز )2014 ،کارآمدترین رویکرد معنوی به تربیت مدارس یهودی
را یک رویکرد تلفیقی میدانند که ترکیبی از ارزشهای دینی (تربیت دینی مبتنی بر ایمان) و
ارزشهای انسانی (تربیت دینی مبتنی بر دانش) باشد (کیتز .)93 :2014 ،برخی دیگر از
نویسندگان (مانند واتسن) از تربیت معنوی سکوالر حمایت میکند و رویکرد سکوالر یا
انسانگرایانه به رشد معنوی را شکل رسمی پداگوژی معنوی معرفی میکند تا توسط اداره
استانداردها قابل بازرسی باشد (واتسن .)824 :2009 ،کالیو اریکر نیز اظهار میکند که در
فرهنگ سکوالر رشد معنوی افراد جوان تقریباً با ایده اخالقی شهروند مسئولیتپذیر یکسان
است (کالیو اریکر .)700-702 :2009 ،برای برخی دیگر از نویسندگان رویکرد معنوی به
تربیت دینی به طور خاص و تربیت به طور کلی ،بسیاری از اصول و ارزشهای تربیت
پیشرفتگرا 1را در بر میگیرد (نقل از واتسون و دیگران )298 :2014 ،مانند یادگیری از طریق
تجربه ،درگیر شدن در گفتگو با کودکان و افراد جوان و مفهوم کل کودک ،تربیت کلگرا و
تربیت برای شکوفایی انسان (همان.)312 :
رامسی نیز مطرح میکند که در تربیت معنوی کودکان باید بر اهمیت تجربه زندگی کودکان به
طور کلی و ارتباطاتشان به طور خاص تأکید کنیم .تا زمانی که آنان انسانیت را درک و لمس
نکنند باید کل فرایند تربیت را شکستخورده تلقی نمود .تدارک چنین فرصتهایی برای درک
انسانیت وظیفه حیاتی و اساسی مدارس در جامعه «پست مدرن» است .معنویت در بستر
تربیت -چه در مدارس کلیسا و چه دیگر مدارس -باید به اساس و بنیان انسانیت ما و پاسخ به
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سؤاالت اساسی درباره آن چیزی مرتبط باشد که انسانیت ما را میسازد یا شخص را انسان نگه
میدارد .الهیات نیز به طور بالقوه پاسخهای منحصر به فردی به این سؤاالت اساسی دارد
(رامسی .)119-122 :2014 ،بر این اساس مدارس باید به واسطه دانش ،فهم و مهارتهای
الزم کودکان را در یک جامعه متکثر و چند دینی تجهیز نمایند .هر گونه موفقیتی در این
عرصه باید منوط به تدارک فرصتهایی برای تبیین تفاوتها و به کارگیری استراتژیهای
یادگیری و آموزش باشد تا کودکان را به درگیر شدن با موضوعات مناسب قادر و آنها را به
تجربیات زندگی و ارتباطات شخصی خود مرتبط کند .این امر ضرورت فهم معنویت را که
تجربه کل واقعیت کودک را در بر میگیرد ضروری میسازد (همان.)112-113 :
برخی دیگر از نویسندگان بر رویکردی کلگرا تأکید میکنند .ابی( )2004( 1به نقل از زی -لو،
 )717-718 :2009با انتقاد از برنامه درسی غیرانسانی مدارس و ترویج آزمونهای
استانداردسازی شده اظهار میدارد :ما در عرصه تربیت ،به طور عمده ،بر بعد شناختی تأکید
داریم در حالی که معنویت ،احساست ،عواطف ،شهود و ارتباط را نیز درگیر میکند .از این رو
استراتژیها و مدلهای کلگرای متعددی مطرح شده است که به کلیت و اتصاالت در تربیت
میپردازد .به اعتقاد وی مفاهیم تعادل ،به همپیوستگی ،آگاهی و احترام در یادگیری موجب
تسهیل پذیرش خود ،خودشناسی ،خودفهمی و خودتوسعه بخشی فراگیران میشود .در این
راستا میلر نیز اظهار میدارد تربیت کلگرا سه اصل اساسی دارد :اعتقاد به یک امر مقدس؛ ارج
نهادن به شبکه حیات؛ و تربیت کلیت موجود انسانی» (نقل از بون.)125 :2014 ،
جمعبندی
همانطور که بررسی مبانی نظری پژوهش نشان میدهد دیدگاههای مختلفی درباره تربیت
معنوی برای کودکان وجود دارد که نیازمند شناسایی ،طبقهبندی و تبیین آنها هستیم .برخی
از این دیدگاهها بر رویکرد دینی به تربیت معنوی برای کودکان تأکید میکنند و برخی دیگر بر
رویکرد سکوالر و ارزش های انسانی تمرکز دارند .برخی دیگر نیز از رویکردی تلفیقی؛ یعنی
ترکیب ارزشهای دینی و انسانی سخن میگویند .برخی اندیشمندان نیز از منظر پراگماتیسم
به تربیت معنوی کودکان مینگرند و رویکرد پیشرفتگرا را مطرح کردهاند .برخی نیز برای
1. Abbey
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درمان انقطاع و از هم گسیختگی تربیت عصر حاضر از رویکرد کلگرا به تربیت به معنای عام
سخن میگویند و آن را به دلیل تأکید بر تربیت کلیت کودک و به ویژه بعد روحانی او
رویکردی معنوی به تربیت میخوانند.
بنابراین همانطور که از بررسی مبانی نظری پژوهش نیز روشن است تعریف واحدی ندارد و
دیدگاههای مختلفی در این باره مطرح شده است .به همین دلیل تبیین دقیقتر مفهوم تربیت
معنوی برای کودکان مستلزم چارچوبی است که بر اساس آن ،بتوان رویکردهای موجود را
احصا ،طبقهبندی و بررسی کرد .همچنان که در فصل سوم خواهد آمد.
چیستی تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cدر غرب ؛ مفهوم ،مبانی و داللتهای تربیتی آن
مقدمه
هدف این فصل ،تبیین چیستی مفهوم تربیت معنوی برای کودکان ،مبانی و داللتهای آن در
غرب میباشد؛ برای نیل به این هدف ،به بررسی ادبیات پژوهش و تحلیل آثار و دیدگاههای
اندیشمندان منتخب پژوهش پرداخته شد.

تربیت معنوی برای کودکان ()S4C
بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد تعریف واحدی درباره مفهوم تربیت معنوی برای کودکان
وجود ندارد .همچنین این بررسی ،حاکی از آن است که مهمترین عامل در تفاوت و تعدد این
دیدگاهها ،ناشی از وجود دیدگاههای مختلف درباره مفهوم معنویت و تنوع دیدگاهها درباره
مفهوم معنویت ،ناشی از نوع رابطه آن با مفهوم دین است (کیانی و دیگران1394 ،الف؛
1394ب؛  .)1395همانطور که در فصل دوم روشن شد پژوهش حاضر یک چارچوب ،مشتمل
بر شش طبقه از انواع جهانبینیها درباره نوع رابطه بین دین و معنویت بنا میکند .این
جهانبینیها عبارتاند از )1( :دین مفهومی بزرگتر از معنویت است ( /)R>Sدیدگاه سنتی؛
( )2معنویت مساوی با دین ()S=R؛ ( )3معنویت متمایز از دین اما شباهتهایی بین آنها وجود
دارد ()S↔R؛ ( )4معنویت مفهومی بزرگتر از دین است ()S>R؛ ( )5معنویت بدون دین
()SXR؛ ( )6نه معنویت و نه دین (.)XSXR
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جهانبینی مبتنی بر بزرگتر بودنِ مفهوم دین از معنویت (/)R>Sدیدگاه سنتی
مفهوم معنویت
اولین طبقه که جهانبینی سنتی را تشکیل میدهد ،بر این ایده استوار است که مفهوم دین،
بزرگتر از مفهوم معنویت است .هیچ یک از صاحبنظران منتخبِ پژوهش در این طبقه قرار
ندارند .از همین رو ،مفهوم معنویت را بر اساس دیدگاه گروهی از اندیشمندان تربیتی
دانشگاههای آمریکا توضیح میدهم که سعی کردهاند سازههای دین و معنویت را به لحاظ
فلسفی بررسی کنند .این اندیشمندان عبارتاند از :هیل ،پرگمنت و دیگران (.1)2000
این گروه اظهار میکنند :عبارت «معنوی» در گفتمان مدرن اغلب به عنوان یک ویژگی برای
واژههایی مانند «کمال»« ،مهم» یا «ارزشمند» به کار میرود .با این حال ،اگر این ایدئولوژیها،
فعالیتها و سبکهای زندگی به امر مقدس ختم نشود (اگرچه آنها میتوانند در حال کمال،
حرکت ،مهم یا ارزشمند باشند) معنوی نیستند؛ امر مقدس ،یک شخص ،شیء ،اصل یا مفهوم
است که «خود» را تعالی میدهد .با اینکه امر مقدس را میتوان درون «خود» یافت اما ارزش
آن مستقل از «خود» است .امر مقدس در محتوا و بستر دین معموالً از طریق مکانیسمهای
نهادی از قبیل اقتدار کلیسا ،متون و سنتهای مقدس و اعمال توصیه شدهای شناخته میشود
که افراد باید انجام دهند .در واقع ،مفهوم معنویت برای اشاره به یک ایدئولوژی یا سبک زندگی
به کار میرود که تالشی برای پاسخگویی به امر مقدس است .بنابراین ،معنویتی که در
جستجوی امر مقدس و پاسخگویی به آن نباشد به هیچ وجه معنویت نیست بلکه فقط
ایدئولوژیها یا سبکهای زندگی است که ماهرانه ساخته شدهاند .در این جهانبینی:
 )1معنویت یک امر ذاتی در موجودات انسانی است.
 )2معنویت ،تصویری کم و بیش جامع از امر مقدس و نوعی سبک زندگی تعریف میشود که
عقاید ،نگرشها ،ارزشها یا اعمال را در پاسخ به تصویر امر مقدس هماهنگ میکند.
 )3معنویت ،کارکرد محوری و ضروری دین است.
 )4معنویتهایی که به امر مقدس ختم نشوند ،به هیچ وجه ،معنویت محسوب نمیشوند.
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 )5معنویت ،یک فرایند ارتباطی با امر مقدس است.
 )6معنویت ،یک فرایند تعالی دهنده است زیرا امر مقدس« ،خود» را تعالی میدهد.
تربیت معنوی بر اساس جهانبینی دین بزرگتر از معنویت
معنویتی که در محدوده دین است شکل خود را از جنبههای مختلف آن دین -که معیاری
برای رشد معنوی دانشآموز است -میگیرد (نقل از بست .)12 :2014 ،پژوهش الکساندر 1و
دیگران ( )2003نیز نشان میدهد که در نسخه دینی تربیت معنوی ،جستجو برای معنا درون
سنتی از عقاید و گفتمان درباره امر غایی و معنا دهنده به زندگی بشر صورت میگیرد؛ و در
بعد اجتماعی ،تربیت معنوی نوعی ضمانت اخالقی را انعکاس میدهد؛ در بعد آشکارسازی
جهتگیریها و ویژگیهای شخصیتی ،معموالً در ویژگیهایی مانند خودشناسی ،خودکنترلی،
متانت ،آرامش ،عشق ،سخاوت ،اعتماد ،امید ،خرد ،وقار ،گشودگی ،انسانیت و  ...خود را نشان
میدهد (نقل از ویلیامز .)896 :2009 ،2این نوع جهانبینی ،خود ،مشتمل بر رویکردهای
مختلفی است .به عنوان مثال ،باغگلی ( ،)64-97 :1392به طیفی از رویکردهای معنویِ دینی
اشاره میکند .همچنان که میآید:
 )1رویکرد روشنفکری دینی؛  )2رویکرد تجربه دینی؛  )3رویکرد ایمانگرایی؛  )4رویکرد
الهیات پویشی .این رویکردها ،به ترتیب ناظر به تالش برای عقالنیسازی دین در دنیای مدرن،
جایگزین ساختن تجربه شخصی به جای عقالنیت در حجیت بخشی به دین ،مخالفت با
عقلگرایی در فهم دینی و جایگزینی ایمان با عقل ،و سرانجام ،بازنگری و تحول در اصول
ب نیادین رویکرد سنتی است .بر اساس پژوهش وی ،عنصر مشترک این رویکردها تغذیه معنویت
از سوی «دین» است .بنابراین ،تربیت معنوی ذیل رویکرد دینی ،تربیتی است که چارچوب
بنیادی و اصول آن مبتنی بر دین و آموزههای دینی باشد .ساز و کار چنین تربیتی ،هدایت
کودک به سوی پذیرش ربوبیت خداوند ،ایمان به او و عمل به دستورات او است .در این راستا،
می توان به دیدگاه بسیاری از اندیشمندان تربیتی با رویکرد دینی اشاره کرد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که برای بررسی تربیت معنوی ذیل جهانبینی دینی باید به بررسی و تشریح
تربیت دینی پرداخت .برخی از اهداف کلی تربیت معنوی ذیل رویکرد دینی عبارتاند از :تحقق
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خواست خداوند ،رسیدن به کمال انسانی ،تسکین درون آدمی ،مهیا شدن برای زندگی اخروی
و  ...و برخی از اصول آن شامل تحول از طریق ایمان ،تحقق ایمان از طریق عمل ،فانی بودن
عالم دنیا ،اصالت عالم عقبی و  ...است (همان .)107-114 :1392 ،بدین ترتیب میتوان گفت:
ذیل این جهانبینی طیفی از رویکردها اعم از تعاریفی که جوهره دین را معنویت میدانند تا
تعاریفی که مبتنی بر دین بدون معنویت هستند ،وجود دارد و هر یک دارای آثار و پیامدهای
متفاوتی در تربیت معنوی کودکان هستند که خود میتواند موضوع تحقیقات دیگری باشد.
جهانبینی مبتنی بر تساوی دین و معنویت ( )S4Cبا تأکید بر دیدگاه پارکر .جی.
پالمر
پالمر در این طبقه از جهانبینیها قرار دارد زیرا اظهار میدارد« :معنویت من مسیحیت من
است» (.)1981
مبانی دین مسیحیت و مبانی فلسفی دیدگاه پالمر
«برخی مبانی دین مسیحیت عبارت است از  )1واقعیت اولیه خدای نامحدود ،شخصی و
متناسب با متون مقدس است؛  )2کیهان ،واقعیتی بیرونی است که خداوند آنها را از عدم
آفریده است ...؛  ) 3موجودات انسانی در تصویر خداوند آفریده شدهاند؛  )4موجودات انسانی
میتوانند هم جهان پیرامون و هم خدا را بشناسند؛  )5موجودات انسانی ،نیک آفریده شدهاند
اما با سقوط تصویر خدا این نیکویی محو شد ولی نه به اندازهای که قابل بازگشت نباشد؛ از
طریق کار (کشته شدن) مسیح ،خداوند انسانیت را دوباره احیا و نیکویی را به انسان بازگرداند.
با این حال انسانها میتوانند این امر (کشته شدن مسیح به خاطر زدودن گناهان آنان و
بنابراین مسیحی شدن) را انتخاب یا رد نماید؛  )6برای هر فرد ،مرگ هم دروازهای به سوی
زندگی ابدی با خداوند و افرادش و یا دروازهای به سوی جدایی ابدی از او میباشد؛  )7اخالق،
تعالی دهنده است و بر شخصیت خداوند مبتنی است  ...ما مقیاس اخالق نیستیم ،خداوند
مقیاس است» (سِر .)28-34 :2009 ،1در سنت مسیحی ،بنا بر کتاب انجیل ،انسان دارای سه
بُعد جسم ،روح و روان است ( )Thess. 5: 22که توسط جسم با قلمرو فیزیکی و محسوس ،از
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طریق روح یا قلب با حوزه معنوی و توسط روان -که شامل ذهن ،اراده و احساسات است -با
قلمرو احساسی و ذهنی در ارتباط است (هاجین ،1بدون تاریخ) .موبرگ ( )2010میگوید:
«مسیح به ما آموزش داد که «خدا روح است» بنابراین ذات ما نیز باید روح باشد؛ ما روحهایی
هستیم که صاحب بدن و روان میباشیم نه بدنهایی که صاحب روح و روان است».
اشمیت 2مطرح میکند « معنویت مسیحی ،معنویتی است که خدا را از طریق مسیح جستجو
میکند ( .)2008فیشر ( )2009نیز معتقد است استاندارد زندگی عبارت است از زندگی مانند
مسیح؛ زمانی که مسیح روی زمین بود به ما نشان داد که معنای زندگی در هماهنگی با خود،
خدا ،خلق و محیط -چهار جنبهای که سالمت معنوی ما را شکل میدهد -چیست« .میوه
روح» 3یک عبارت انجیلی است که نُه صفت آشکار از حیات مسیحی روحانی را در خود جمع
کرده است .آنها عبارتاند از :عشق ،سرور ،صلح ،مالیمت ،نیکویی ،ایمان ،بردباری ،تواضع و
خود-کنترلی .اینها میوههایی هستند که همه مسیحیان باید در حیات جدید با مسیح از آن
برخوردار باشند (.)http://www.AllAboutGod.com/fruit-of-the-spirit.htm
مبنای هستیشناختی دیدگاه پالمر
به اعتقاد پالمر تصویر حقیقت در قلب سنت مسیحیت ،تصویر شخصی است که گفت «من
حقیقت هستم ،راه هستم ،زندگی هستم»؛ کسی که همگان را برای شناخت حقیقت به درون
اجتماعی از ارتباطات مؤمنانه دعوت میکرد ( .)48-49 :1981همانطور که در متن کتاب
مقدس مسیحیان آمده است ،آیه باال ،از زبان مسیح است آن هنگام که خود را عنوان حقیقت
به انسانها معرفی کرد.
مبنای انسانشناختی دیدگاه پالمر
پالمر میگوید :بر اساس کتاب مقدس ،بشر اولین بار در «تصویر خدا» ،یا در تصویر عشق شکل
یافت و پس از واقعه هبوط این تصویر ،فراموش یا خراب شد ( .)17 :1981به اعتقاد پالمر،
انسان نیازمند شکل یافتنِ دوباره در تصویر عشق و بازگشت به جایگاه اولیه خویش است .او
انسان را صاحب روح و جسم می داند و از وجود نوعی شفقت و عشق در روح او سخن میگوید
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که رو به سوی هدفی خاص دارد و آن را مبتنی بر میراث معنوی خود -که همان دین
مسیحیت است -میداند (همان.)6-8 :
مبنای معرفتشناختی دیدگاه پالمر
پالمر می گوید :ما به دانش مفیدی نیاز داریم که بتوانیم بر دانشی که موجب گناه میشود،
غلبه کنیم .او هدف خود را «ارائه سبک شناخت و تربیتی میداند که شفابخش باشد نه اینکه
به انسانها و جهان آسیب رساند» .به اعتقاد وی ،شیوه شناخت و تربیت ما به گونهای است که
به جهان به عنوان یک شیء قابل دستکاری مینگرد و با اتکا به این شیوه ،در پی تسلط بر
جهان است (همان .)2 :بر همین اساس ،قدرت ذهن انسان در قرن حاضر باعث پیشرفتهای
علمی بسیاری شده است اما به راستی این دانش ،ما را به کجا سوق میدهد؟ ،پیامدهای
زیستمحیطی فناوری ،قدرت به کار گرفته شده علوم اجتماعی برای دستکاری رفتار انسان،
ظرفیتهای عجیب و غریب مهندسی ژنتیک و تبدیل فیزیک هستهای به ابزار نسیان و
گمنامی و  ...نگرانکننده هستند .اینجا ست که پرسش پالمر ظهور میکند که ریشه و هدف
دانش چیست؟؛ دانش از کجا میآید؟؛ منابع غایی دانش کدام است؟ ،چه چیزی سرچشمه
شوق و اشتیاق شدید انسان به شناخت است؟ به نظر وی ،چون تصور میشود دانش با یک امر
خنثی  -یا واقعیتها -1آغاز میشود ،از پرسش درباره ریشههای دانش غفلت میشود؛ چرا که
چنین میپنداریم واقعیتها ،واقعیت هستند و نمیتوانیم آنها را تغییر دهیم و یا انباشتگی آنها
را متوقف کنیم .بنابراین ،مسئله خود را چگونگی شکلگیری دانش نمیدانیم بلکه آن را در
چگونگی استفاده و کاربرد این واقعیتهای خنثی میبینیم؛ فکر میکنیم خود دانش ،فاقد
جذبه و هدف است .از اینرو ،راهبرد ما برای کنترل اهداف کسانی که این واقعیتها را به کار
میگیرند ،احاطه اخالقی این واقعیتها است .اکنون ،این راهبرد در مدارس هم استفاده
میشود ،اما دانش دارای اخالق خاص خود میباشد و نه در یک امر خنثی ،بلکه از نوعی
شفقت و جذبه وجودی سرچشمه میگیرد که در روح انسان جای دارد و با توجه به ماهیت نوع
این شفقت و جذبه ،دانش ما از مسیرهای خاصی به سمت اهداف خاصی حرکت میکند
(همان.)8-10 :

42
1. Fact

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

پالمر میگوید :تاریخ نشان می دهد که کنجکاوی و کنترل دو منبع اولیه شناخت هستند چرا
که ما موجودات کنجکاوی هستیم و معموالً میخواهیم درون چیزها را ببینیم و رازها را کشف
کنیم و نیز موجوداتی هستیم که به سمت قدرت ،جذب میشویم و به دنبال دانشی هستیم که
خودمان ،دیگران و محیط را کنترل کنیم ( ...همان .)7 :کنجکاوی ،یک جذبه غیراخالقی است
زیرا نیازمند شناختی است که اجازه هدایت به فراتر از خودِ نیاز را نمیدهد .کنترل نیز واژهی
دیگری برای قدرت است که به خاطر وجه غیراخالقی و تمایل آن به فساد ،یک جذبه بدنام
است .حال ،اگر انگیزههای اولیه ما برای شناخت ،کنجکاوی و کنترل باشد ،ما دانشی تولید
خواهیم کرد که در نهایت ،ما را نه به سوی زندگی ،بلکه به سوی مرگ خواهد برد (همان)8 :
اما نوع دیگری از دانش وجود دارد که از جذبه متفاوتی نشئت میگیرد و به سمت هدف
دیگری حرکت میکند .به اعتقاد وی ،این دانش که نه از کنجکاوی و نه از کنترل ،بلکه از
شفقت یا عشق نشئت میگیرد -یک منبع نه در سنت ذهنی بلکه در میراث معنوی ما است.
به نظر پالمر ،منشأ دانش ،عشق است؛ عشقی که از قلب سنت مسیحیت بر میخیزد  ...هدف
دانشی که از عشق برمیخیزد ،یگانگی مجدد و دوبارهسازی خودها و جهانهای شکسته است؛
دانشی که از اهداف مشفقانه تولید میشود ،به دنبال بهرهبرداری و دستکاری آفرینش نیست
بلکه به دنبال آشتی دوباره جهان با خود است .اینجا عمل شناخت ،عمل عشق است؛ در چنین
شناختی ،ما میشناسیم و به عنوان اعضای یک اجتماع شناخته میشویم و شناخت ما ،راهِ
دوباره بافتن آن پیوستگیها و زنجیرهای اجتماع است (همان.)10-11 :
به اعتقاد پالمر ،در سنت مسیحیت ،حقیقت ،به عنوان امری شخصی [شده] درک میشود
همانطور که مسیح گفت« :من راه ،حقیقت و زندگی هستم» .بنابراین ،جهانی که ما برای
شناخت آن آمدهایم ،یک سیستم ساده و عینی نیست بلکه مجموعه ارگانیک ارتباطها و
پاسخهای شخصی [شده] است ،یک اجتماع فراگیر ،زنده ،خالق و دارای جذبه و شفقت است.
بدین ترتیب ،دانشی که معنویتگرایی مسیحی به آن دعوت میکند ،دانشی است که فرد را از
جهان دور نمیکند بلکه به درون اجتماع و مواجهه چهره به چهره فرا میخواند (.)14-15
پالمر سبک شناخت و تربیت پیشنهادی خود را دعاگونه و عبادی معرفی میکند و منظور از
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آن خود و دیگری ،انسان و غیرانسان ،دیدنی و نادیدنی به صورتی پیچیده در هم تنیده شدهاند.
در حالی که حواس ،تفکیک میکند و ذهن به دنبال تشریح و شکافتن است ،دعا در پی خلق
دوباره وحدانیت زندگی است؛ با دعا ،نه تنها خود را از دیگران و جهان جدا نمیکنیم بلکه به
ارتباط میرسیم و به خود اجازه میدهیم تا کوشش برای بلوغ و پاسخگویی را احساس کنیم ...
از طرف دیگر ،دعا به معنی گشودگی به این واقعیت است که همانطور که من به سوی مرکزِ
اتصال حرکت میکنم ،این مرکز ،در حال حرکت به سوی من است  ...بنابراین دعا اجازه
میدهد تا توسط عشقی بزرگتر شناخته شویم و بدین ترتیب ،آزادی و دانش رهایی از خود را
دریافت کنیم  ...و در نهایت ،به آن دریافتی از عشق رهنمون شویم که در قلب سفر معنوی
است (همان .)15-19 :از دیدگاه پالمر ویژگیهای حقیقت عبارتاند از:
الف) حقیقت ،امری شخصی [شده] است زیرا بر محوریت شخصی است که گفت «من ...
حقیقت هستم» .مسیح نگفت «سخنانی حقیقی به شما خواهم گفت» یا «به شما درباره
حقیقت خواهم گفت»؛ او ادعا کرد که حقیقت را در شخص خویش در بر گرفته است .برای
کسانی که میخواهند حقیقت را بشناسند ،گزارههایی قابل آزمون توسط منطق ،یا دادههایی
قابل آزمایش در آزمایشگاه ارائه نکرد .او خودش و زندگیاش را ارائه کرد .کسانی که حقیقت را
دیدند ،به ارتباط با او و از طریق او ،به ارتباط با کل اجتماع انسانی و غیرانسانی دعوت شدند.
بنابراین تعلیم مسیح بر ارتباط شخصی با واقعیت تمرکز داشت .مسیحیت اولیه ،حول محور
حقیقت شخصی و نه حقیقت گزارهای ،غنیترین بینشهای خود را درباره افراد ،برای انسانها
فرود آورد (پالمر .)47 :1981 ،بنابراین «در درک مسیحیت ،حقیقت ،نه یک شیء در خارج و
نه یک گزاره درباره اشیا است بلکه حقیقت ،شخصی است و همه حقیقت در ارتباطات شخصی
[شده] درک میشود» (همان .)48 :با ورود به ارتباطاتی که حقیقت نامیده میشود ،نه تنها
مسیح و حقیقت را در خودمان و دیگر افراد بلکه در سراسر جهان هستی کشف میکنیم
(همان .)49 :بنابراین ،حقیقت ،مستلزم امتزاج شناسنده و شناسایی شونده است در عین حال
که هر دو ،یکپارچگی و غیریت مخصوص به خود را دارند و یک بخش نمیتواند در دیگری فرو
کاسته شود .در شناخت حقیقی ،شناسنده در اجتماع ارتباطات مطیعانه و صادقانه با دیگر
افراد ،مخلوقات و چیزهای دیگر قرار میگیرد (همان.)31-32 :
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ب) ظرفیت ما برای ارتباط :وقتی کلیت فرد را بررسی میکنیم به چیزی بیشتر از حواس و
عقل دست مییابیم ،چیزی بیشتر از مجموعه ابزارهای شناخت  ...عمیقترین تماس در
جستجوی ما برای دانش ،مشاهده ،تحلیل و تغییر چیزها نیست بلکه مشارکت شخصی در
اجتماع ارگانیک موجودات انسانی و غیرانسانی است؛ مشارکت در شبکه مراقبت و پاسخگویی
که حقیقت نامیده میشود چرا که اساسیترین تفاوت بین ارتباط و سایر ابزارهای شناخت این
است که ارتباط دو طرفه است ( ...همان.)53-54 :
ج) حقیقت ،اشتراکی است :با توجه به درک مسیحیت ،حقیقت ،نه در خارج و نه در اینجا،
بلکه در هر دوی آنها ا ست .حقیقت ،در بین ما و در ارتباط است؛ در میان گفتگوی شناسنده و
شناسایی شوندهای که به عنوان خودهای پاسخگو اما مستقل درک میشوند و غیره (همان:
.)55-56
د) تبعیت از حقیقت :در سراسر کتاب مقدس ،شناخت و شنیدن مطیعانه به یکدیگر متصل
هستند .همچنان که مسیح گفت« :هرکسی که به دنبال حقیقت است ،صدای من را میشنود»
و منظور او این است که «بودن در ارتباطی که حقیقت نامیده میشود فرد را قادر به شنیدن و
پاسخگویی میکند ».اساس تبعیت ،شنیدن محترمانه و پاسخگویی متعهدانه و مؤمنانه است
(همان.)65 :
مبنای ارزششناختی دیدگاه پالمر
پالمر در کتاب خود به طور مجزا به بعد ارزششناسی نمیپردازد .اما با توجه به این نکته که
وی دیدگاه خود را مبتنی بر دین مسیحیت میداند و در بخشهای مختلف کتاب خود ،به
آیاتی از کتاب مقدس استناد میکند ،میتوان گفت :ارزششناسی وی نیز مبتنی بر دین
مسیحیت است .وی صرفاً به این نکته اشاره میکند که «حقیقت شخصی مسیحیت با تأکید
آن بر کیفیت ارتباطات معموالً به عنوان اخالق -رویکردی به زندگی -درک میشود (همان:
.»)51
مفهوم معنویت
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پالمر ،معنویت را جستجوی خدا میداند و آن را در گرو ارتباط شخصی با حقیقت میداند .در
این راستا بر معرفت کلگرا تأکید میکند؛ دیدگاهی که در آن ذهن و قلب یگانه شوند؛ یگانگی
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ذهنی که در جستجوی دانش ،و قلبی که در جستجوی روح است تا بتواند واقعیت را با همه
ابعاد مبهم آن در آغوش کشد .وی اظهار میدارد این بینش کلگرا مبتنی بر معنویت او یا
همان دین مسیحیت است (همان :پیشگفتار).
بر اساس این جهانبینی و با تأکید بر دیدگاه پالمر ،معنویت؛  )1امری ذاتی در موجودات
انسانی است؛  ) 2معنویت ،عبارت است از جستجوی حقیقتِ حاصل از ارتباط شخصی [شده] با
خود ،خلق ،محیط و خداوند است؛  )3در این جهانبینی بیشتر بر دینداری درونی یعنی
ارتباط شخصی [شده] با خدا تأکید میشود تا دینداری برونی که بیشتر بر رعایت ظواهر و
احکام دین مانند رفتن به کلیسا ،قرائت انجیل به عنوان یک کتاب و  ...مبتنی است؛
 )4معنویت ،فرایندی ارتباطی و تعالیبخش با خود ،دیگران ،محیط و خدا است؛  )5و برخی
جلوههای آن عبارتاند از :عشق ،سرور ،آرامش ،صلح و غیره
پداگوژی متناسب با جهانبینی نوع دوم و با تأکید بر دیدگاه پالمر
پالمر دیدگاه خود درباره «معنویت در تربیت» و آموزش آن را الهام گرفته از دو زاهد
گوشهنشین قرن چهارم میداند که بنیانگذار سنت رهبانیت بودند .وی ،تجربههای آنها را برای
سنت مسیحیت ،اساسی میداند .بنا به اظهار او ،این زاهدان گوشهنشین از جستجوی منزوی
گونهشان به صورت مستقیم اجتماعات رهبانیت و به صورت غیرمستقیم دانشگاههایی به وجود
آوردند که در واقع ،به نوعی از شناخت اختصاص داشت که در واقعه هبوط 1گم شد .شناختی
که در عشق زمینه دارد؛ عشقی که ما در آن شناخته میشویم .پالمر ،به واسطه دیدگاه
پیشنهادی خود میخواهد به کودک (دانشآموز) کمک کند تا در تصویر عشق دوباره شکل
گیرد .او سرنخهای دیدگاه خود را در تجربه این دو بیابانگرد جستجو میکند (-41 :1981
.)40
از دیدگاه پالمر «تربیت یک سفر معنوی است» و معنویت حقیقی به دنبال حقیقت است -هر
حقیقتی که باشد و هر جا که میخواهد ما را ببرد -چنین معنویتی به ما تحمیل نمیکند کجا
برویم بلکه ما را به سوی دانش میبرد؛ چنین معنویتی از تنوع و تضاد ،تحمل ابهام و در آغوش
کشیدن تناقضها استقبال میکند (همان ،پیشگفتار) .بنابراین در فهم مسیحی ،حقیقت (که
1. In the Fall
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تمثال آن مسیح است) در ارتباطات شخصی [شده] شناخته میشود .به اعتقاد پالمر ،مسیح
انسان را به حقیقت فرامی خواند اما نه در قالب اعتقادات یا الهیات یا جهانبینیها بلکه
فراخوانش او به حقیقت ،فراخواندن به اجتماع است؛ اجتماع با او ،با یکدیگر ،با آفرینش و با
آفریدگار (همان.)49-48 :
از این رو ،تربیت به سوی حقیقت ،به معنای دور شدن از نظریهها و واقعیتهای عینی نیست.
اگر ما خودمان را به حقیقت اختصاص دهیم واقعیتها ضرورتاً تغییر نخواهد کرد؛ آنچه تغییر
میکند ارتباط ما نسبت به واقعیتها یا جهانی است که این واقعیتها در آن شناخته میشوند..
(همان .)32 :پالمر میگوید :ما در تربیت متعارف ،با حقایق غیرشخصی ،فرازمانی ،فرامکانی،
نظریههای عام و انتزاعی روبهرو هستیم ولی در تربیت مبتنی بر معنویت یا معنویتگرایی
مسیحی ،به سوی دانش شخصی شده ،درونی شده و زیسته هدایت میشویم .چنین سیستم
تربیتی ،در پی ارائهی شناختی عینی و تجربی از جهان نیست بلکه مجموعهای از شناخت
زنده ،برآمدنی ،پویا و آمیخته با خالقیت و عشق است .تربیت به این معنا ،در جستجوی دانشی
نیست که متربی توسط آن ،جهان را مسخر خود سازد بلکه به معنای سوق دادن متربی به
سوی واکنش هایی در حد تدبیر و درک شخصی نسبت به پدیدهها و احساس مسئولیت نسبت
به جهان هستی است که ما نیز بخشی از آن هستیم (همان .)10-15 :در این نوع تربیت ،هم
به شناخت جهان دست مییابیم و هم خود ما نیز شناخته میشویم؛ بنابراین ،باید به درون
اجتماع شناخت متقابل حرکت کنیم و این ،مفهوم حقیقت است (همان.)37 :
بنابراین فرایند یادگیری باید از طریق تعامل با جهان باشد نه مشاهده آن از دور .باید به کالس
درس ،به عنوان یک بخش پویا و تلفیق شده با واقعیت نگریست نه یک مکان جدا از واقعیت؛
باید کالس درسی ایجاد کرد که موجب پرورش و تقویت اجتماع باشد نه طرد آن ( ...همان:
 .)35-37یادگیری حقیقت ،نیازمند ورود ما به ارتباط شخصی با آن چیزی است که کلمات
آشکار میکنند؛ در این نوع تربیت ،ارتباط بین معلم و دانشآموز و موضوع درسی ،یک
«تبعیت» است .واژه تبعیت به معنای تقلید کورکورانه یا طرفداری غیرانتقادی نیست بلکه به
معنای گوش دادنی است که در آن واقعیتِ موقعیت شنیده شود؛ گوش دادنی که اجازه
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پالمر اظهار میکند :آموزش ،ایجاد فضایی است که در آن «تبعیت از حقیقت» تمرین میشود
و این تصویر از مفهوم آموزش برای تربیت حقیقی حیاتی است؛ هدف تربیت ،اجتماع حقیقت
است و «اجتماع حقیقت» ،1همان «تبعیت» است؛ به عبارت دیگر ،اجتماع حقیقت ،یک شبکه
پیچیده و غنی از ارتباطات است که در آن هم باید سخن بگوییم و هم گوش فرا دهیم،
ادعاهایی درباره دیگران داشته باشیم و خود را نیز پاسخگو بدانیم .به اعتقاد پالمر ،ما به
تصویری از اجتماع نیاز داریم که مطابق با اهداف تربیت باشد و موجب شناخت ،آموزش و
یادگیری شود؛ بر همین اساس« ،اجتماع حقیقت باید هدف تربیت باشد» (همان ،پیشگفتار).
پس در محیط یادگیری باید فضایی گشوده و مراقبتی حاکم باشد و به وضعیت جسمی
دانش آموزان توجه و محیطی مفهومی و دراماتیک فراهم شود؛ هم برای سخنرانی و هم برای
س کوت فضایی مهیا باشد زیرا هر دو به سهم خود در رسیدن به حقیقت نقش دارند .همچنین
همانطور که معلمان در ایجاد فضای مناسب برای رشد شناختی دانشآموزان تالش میکنند
باید به بعد عاطفی و احساسی نیز توجه کنند (.)75-87
پالمر درباره چگونگی تبعیت از حقیقت در کالس میگوید :تبعیت از حقیقت در کالس درس
به معنای شکستن مرزهای بین کالس درس و جهان ،بین گذشته ،حال و آینده است؛ آنچه در
کالس درس اتفاق میافتد ،اتفاقی است که در جهان رخ میدهد؛ شیوهای ارتباط ما با یکدیگر
و انعکاس موضوعات ،همان شیوه ارتباط ما با جهان است؛ بدین ترتیب ،کالس به عنوان بخشی
از اجتماع حقیقت شناخته میشود که بیشتر از دیگر بخشهای آن اجتماع ،تأملی و در عین
حال ،مرتبط با دیگران است؛ ما با حضور در موقعیت یادگیری ،شکاف بین یادگیری و زندگی را
از بین میبریم .کالس درس ،عالم صغیر جهانی میشود که با «قانون حقیقت» اداره میشود؛
در این حقیقت ،ما هم یاد میگیریم بشناسیم و هم تحت آن قانون زندگی کنیم (همان-89 :
 .)88مفهوم «قانون حقیقت» یک مفهوم انتقادی است زیرا آموزشِ حقیقتِ شخصی ،معموالً با
این خطر همراه است که حقیقت به ادراکات ،تفسیرها و احساسات خصوصی فرو کاسته شود؛
به همین دلیل ،این نوع آموزش باید واجد برخی قوانین پژوهش علمی باشد؛ فرایند و مجموعه
استانداردهایی که بتوان توسط آنها پیشرفت نمود و پیشرفت به سوی اجتماع حقیقت را

1. Community of Truth
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اندازه گیری کرد؛ فرایند و استانداردها باید قوانین منطق و شواهد الزم را شامل شود بنابراین
ضمن رعایت عینیتگرایی ،ذهنیتگرایی را نیز رعایت میکند زیرا ما و جهان «چیزهای»
مستقلی نیستیم بلکه موجوداتی هستیم که به یکدیگر مرتبط و در معرض حقیقت هستیم.
بنابراین ،باید به دنبال قانون حقیقت در آموزش باشیم؛ قانونی که به تحقیقات نظم بخشد و
همه ما را -شناسنده و شناسایی شونده را به درون ارتباطات مطیعانه متقابل و صادقانه سوق
دهد (همان) .کلید قانون حقیقت در آموزش و یادگیری ،در واژه «تبعیت» نهفته است که به
معنای شنیدن با گوشی شنوا و پاسخگویی وفادارانه به پیامدهای آن است .تمرین تبعیت از
حقیقت در کالس درس ،پیچیده و گیج کننده است .ابتدا با جهت دادن خودمان در ایده
تبعیت می توانیم آغاز کنیم؛ با این درک که تبعیت ،یک امر مکانیکی نیست بلکه فرایندِ
حساس درک صداقت و تعهد بین دانشآموز و معلم ،موضوعات درسی و جهان است .هیچ
تکنیک مطمئنی درباره چگونگی انجام آن وجود ندارد اما میتوان روشهایی را پیشنهاد داد.
همچنان که میآید؛
 یادگیری از طریق اجماعاجماع ،یک فرایند عملی است که در آن تبعیت از راستی را تمرین میکنیم .اجماع ،دموکراسی
ایده و نظر نیست که در آن اکثریت آراء مساوی حقیقت باشد بلکه یک فرایند پژوهش است
که در آن ،حقیقت از طریق شنیدن و پاسخگویی به یکدیگر و موضوع ظهور میکند و گاه
ایدههای جمعی ما را تعالی میدهد (همان.)97 :
 شنیدن صدای موضوع درسیما باید به دانش آموزان کمک کنیم تا وارد گفتگوی تبعیتگونه با شخصی شوند که در پشت
کلمات پنهان است (همان.)101 :
 آموزش و دوستیتمرین تبعیت از حقیقت در کالس درس ،تمرین شنیدن مسئوالنه بین معلم ،دانشآموز و
موضوع درسی است و این امر در نهایت ،به معلمی بستگی دارد که موضوع درسی و
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مفهوم تربیت معنوی برای کودکان ،اهداف ،اصول و روشهای آن از دیدگاه پالمر
با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت )1 :حقیقتجویی ،شناخت حقیقت و ارتباط با آن،
موضوع اساسی و محوری تربیت معنوی برای کودکان را تشکیل میدهد؛  )2حقیقت ،امری
شخصی شده و در ارتباطات ظهور میکند؛  )3تربیت یک سفر معنوی است و معنویت ،نسبت
به حقیقت گشوده است .پس تربیت معنوی ،تربیت به سوی حقیقت است؛  )4تربیت به سوی
حقیقت ،یا تربیت مبتنی بر معنویتگرایی مسیحی ،کودک را به سوی دانش شخصی شده،
درونی شده و زیسته هدایت میکند .چنین سیستم تربیتی ،به دنبال ارائه شناخت عینی و
تجربی از جهان نیست بلکه به دنبال شناختی زنده ،برآمدنی ،پویا و آمیخته با خالقیت و عشق
است .تربیت به این معنا ،به دنبال ارائه دانش برای تسخیر جهان نیست بلکه به معنای سوق
دادن متربی به سوی واکنشهایی در حد تدبیر و درک شخصی نسبت به پدیدهها و احساس
مسئولیت نسبت به جهان هستی است که ما نیز بخشی از آن هستیم؛ «اجتماع حقیقت» هدف
آن؛ و «تبعیت از حقیقت» و «استفاده از قانون حقیقت در آموزش و یادگیری» اصول تربیتی
دیدگاه پالمر را تشکیل میدهند؛ «یادگیری از طریق اجماع»« ،شنیدن موضوع درسی»،
«آموزش و دوستی» برخی روشهای پیشنهادی پالمر برای تربیت معنوی کودکان میباشد.
جهانبینی مبتنی بر تمایز معنویت از دین و وجوه اشتراک آنها (/)S↔Rجهانبینی
فارغ از دین
در این جهان بینی ،معنویت ،نیازی اساسی و یکی از ابعاد وجود آدمی است ولی برای معنوی
بودن ،دین ضروری نیست؛ به عبارتی ،معنویت ،مفهومی وسیع و فارغ از دین است که با
خدمات دین به نیازهای معنوی انسان مخالفت نمیکند اما آن را برای پاسخگویی به این نیاز
کافی نمیداند .از این رو ،تعریف متفاوتی از معنویت ارائه میکند و روشهای دیگری برای
پاسخگویی به آن مطرح میکند.
دیدگاه راستر در این رویکرد قرار دارد زیرا وی اظهار میدارد« :در زمانی که اکثریت
استرالیاییها برای ساختن معنا ،هدف و ارزش در زندگیشان توجه قابل مالحظهای به دین
ندارند ،بعد معنوی و اخالقی برنامه درسی مدارس مستلزم مبنایی بزرگتر در سازههای رشد
شخصی است که ضرورتاً به چشمانداز دینی وابسته نیست .بنابراین ،گفتمان تربیتی درباره
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تربیت افراد جوان به لحاظ معنوی و اخالقی ،مستلزم وسعتی است که دربردارنده عالقه طیف
سنتهای دینی در یک جامعه با تکثر آیینها و به همان اندازه افراد معنوی اما غیردینی باشد؛
زیرا گفتمان تربیت دینی یک طیف خاص از عالئق را در بر میگیرد و بنابراین ،مطالعه دین
برای پرداختن به نیازهای مختلف در برنامه درسی کافی نیست» (2014الف ،)12 :همچنان که
میآید؛
مفهوم معنویت در جهانبینی فارغ از دین با تأکید بر دیدگاه راستر
راستر در این رویکرد قرار دارد؛ مبنای دیدگاه او روانشناسی است؛ او معنویت را یک سازه
رشد شخصی و ظرفیت ژنتیکی در انسان میداند و عبارت «معنویت بنیادی انسان» را برای
اشاره به سبک تفکر افراد درباره زندگی یا مفروضاتی به کار میبرد که افراد برای توجیه
رفتارشان دارند» ( 2011و 2012؛ 2014ج) .معنویت ،ابعاد اخالقی/معنوی را پوشش میدهد و
بر تفکر ،ارزشها و سبک زندگی افراد و سرانجام رفتار آنها اِعمال میشود ولی با این حال،
معموالً آشکار نیست و (مانند ارزشهای ضمنی) نیازمند شناسایی و ارزیابی است .از دیدگاه
وی« ،معنویت بنیادی انسان» با معنویت دینی متفاوت است چرا که معنویت دینی ،اغلب به
یک متن دینی و آیینهای آن اشاره دارد؛ معنویت دینی ،همان معنویت بنیادی انسان همراه با
یک پوشش فرهنگی -دینی است؛ دین میتواند ظرفیت معنوی انسان را شکل دهد و
الهامبخش آن باشد (2014ب) .بنابراین ،میتوان گفت :از دیدگاه راستر افراد میتوانند وجود
یک امر متعالی/خدا /یک حقیقت غایی /کل /و  ...را بپذیرند یا نپذیرند .به عبارت دیگر ،از
دیدگاه او ،بُعد مذکور محوریت ندارد .به اعتقاد وی «معنویت یک عبارت همه جا حاضر و
پوششدهنده جنبههای متفاوت بسیاری از زندگی و فرهنگ شخصی است .معنویت در ادیان
سنتی و به همان اندازه در جنبشهای نوپدید دینی و گروههای غیردینی نیز وجود دارد»
(9 :2006؛  )2011زیرا « ...معنویت افراد ،قلمرو وسیعی شامل معناهای فرهنگی و شخصی
برای زندگی ،حس تعالی ،دین ،جهانبینیها ،ارزشها ،اخالق ،رشد شخصی ،خوب بودن و
سالمت معنوی و زیباییشناسی را در بر میگیرد (.)2014
بر اساس این جهانبینی؛  )1معنویت یک امر بیولوژیکی یا زیستی است؛  )2معنویت یک سازه
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در حوزههای دینی ،غیردینی و ضد دین به کار رود؛  )4معنویت از دین متمایز ،اما دارای
مشابهتهایی (همگراییها) هستند؛  )5معنویت ،یک فرایند ارتباطی با خود ،دیگران ،محیط و
برای برخی افراد شامل ارتباط با یک واقعیت متعالی نیز میشود؛  )6معنویت ،یک فرایند
تعالی بخش در ارتباط با خود ،دیگران ،محیط و گاه یک واقعیت متعالی است؛  )7برخی
جلوههای معنویت ،میتواند سازههای رشد شخصی مانند سالمت معنوی ،شهروند خوب و ...
باشد.
مبانی فلسفی دیدگاه راستر
راستر به مبانی فلسفی دیدگاه خود اشارهای نکرده است اما با توجه به وجود برخی شواهد و
قرائن و نیز مکاتبه محقق با وی ( )2015میتوان گفت :او یک سازندهگرای اجتماعی است زیرا
معتقد است که معانی در فرهنگ و توسط افراد ساخته میشود .از این رو ،بر دانش شخصی
تأکید میکند که دارای ساختار اجتماعی است.
سازندهگرای اجتماعی (نظریه دیالکتیکی) بر این باور استوار گشته است که دانش بر اساس
تعامل میان عوامل درونی (شناختی) و بیرونی (محیطی و اجتماعی) شکل میگیرد .این نظریه،
از آن رو که بر نقش محیط فرهنگی -اجتماعی در جریان دستیابی به شناخت تأکید دارد ،با
نظریه دیگری در حوزه یادگیری که از آن با عنوان یادگیری وابسته به موقعیت نام برده
میشود  ،هماهنگی و همخوانی دارد .این بدان سبب است که یادگیری وابسته به موقعیت نیز
به نقش بستر و زمینه یادگیری تأکید داشته است و توصیه مینماید که یادگیری مهارتها و
دانش در بسترها و زمینه های معنادار انجام گیرد .بستر و زمینه معنادار نیز به موقعیتهای
واقعی که دانش و مهارت در ارتباط با آنها به کار گرفته میشود ،اطالق میگردد
(مهرمحمدی .)220 :1391 ،در رویکرد سازهگرایی اجتماعی ،دانش دارای ماهیتی اجتماعی و
بر چهار اصل استوار است )1 :کسب دانش ،فرایندی سازشی است؛  )2نتیجه فعالیت یادگیرنده
است؛  )3ذهن ،واقعیت را میسازد؛  )4یادگیری ،نتیجه تعامل اجتماعی و کاربست زبان است.
به طور کلی ،رویکرد سازندهگرایی اجتماعی ،بر بافت اجتماعی یادگیری و اینکه دانش به
صورت تعاملی ساخته میشود ،تأکید دارد .تعامل با دیگران ،فرصتهایی برای دانشآموزان
فراهم میکند تا ادراک خود را همانطور که در معرض تفکر دیگران قرار میدهند و در ایجاد
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ادراک مشترک نقش دارند ،ارزیابی و اصالح کنند .به این ترتیب ،تجربیات در بافت اجتماعی،
مکانیزم مهمی برای رشد تفکر دانشآموزان فراهم میکند و واقعیت از خالل فعالیتهای انسان
به وجود میآید (نقل از حسینپور.)32 -33 :1387 ،
مبنای هستیشناختی
راستر به لحاظ هستیشناختی ،درباره وجود یا عدم وجود خداوند /یک امر متعالی /حقیقت
غایی سخن نمی گوید .از نگاه وی غایت معنا و مرجع معنویت ،فرهنگ است که دستساز
انسانها است.
مبنای معرفتشناختی
همانطور که راستر در مکاتبه با محقق ( )2014نیز تأیید میکند او ،یک سازندهگرای
اجتماعی است .زیرا معتقد است که دانش توسط افراد و در بستر تعامالت اجتماعی -فرهنگی
ساخته میشود .بنابراین دانش ،خلق شدنی و ساختنی است .وی از عینیتگرایی در کسب
شناخت اجتناب و بر بینش کلگرایی که حاصل تعامل بین فرد و محیط اجتماعی و فرهنگی او
است ،تأکید میکند.
مبنای انسانشناختی
راستر با دیدگاهی روانشناختی به انسان مینگرد و معنویت را نوعی سازه رشد شخصی و یک
ظرفیت و استعداد ژنتیکی میداند که سبک زندگی فرد و مفروضات او را برای چگونه زیستن
شکل میدهد .او از وجود بعد روحانی در انسان یا چگونگی شکلگیری آن سخن نمیگوید و
در رویکرد خود به تربیت معنوی ،بیشتر به پرورش بعد عقالنی و شناختی فرد توجه میکند.
مبنای ارزششناختی
به لحاظ ارزش شناختی ،راستر به معنویت سالم ،سالمت معنوی و معیارهایی برای شناسایی و
ارزیابی معنویت افراد سخن میگوید و به این نکته اشاره میکند که معنویت سالم ،معنویتی
است که در چارچوبی از ارزشها و عقاید پذیرفته شده و مسلم شکل گیرد .وی نیهلیسم ،عقاید
و ارزشهایی که ناسالم هستند را مردود میداند و به ارزیابی مداوم معناها برای نیل به یک
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پداگوژی رشد شخصی با تأکید بر دیدگاه راستر
با توجه به تأکید راستر بر تکیه دیدگاه خود به معنویت به عنوان یک سازه رشد شخصی و
تربیت معنوی مبتنی بر آن ،میتوان پداگوژی پیشنهادی وی را پداگوژی رشد شخصی نامید؛
راستر مطرح میکند « معنویت یک سازه رشد شخصی در گفتمان تربیت دینی و تربیت معنوی
غیردینی است؛ سازه معنویت ،ریشههای مهمی هم در حوزه دینی و هم حوزه انسانی سکوالر
دارد» (2014ب)؛ او یک نقش واسطهای برای مفهوم معنویت قائل میشود (راستر2014 ،ج).
«تربیت معنوی در مدارس ،عبارت است از اهداف ،تأثیرات زیستمحیطی اجتماع ،برنامه درسی
و عمل پداگوژیکی قصد شده به منظور ارتقاء ابعاد اخالقی و معنوی زندگی دانشآموزان .این
تعریف ،بر این دیدگاه مبتنی است که امر معنوی و معنویت ،شامل قلمرو وسیع معناهای
فرهنگی و شخصی زندگی ،معنای تعالی ،دین ،جهانبینیها ،ارزشها ،اخالق ،رشد شخصی،
سالمت معنوی و زیباییشناسی میشود» (راستر2014 ،الف) .راستر میگوید :برای گفتگو
در باره تربیت معنوی ،ما نیازمند اتخاذ مبنای رشد شخصی هستیم .زیرا تنوعی از سازههای
رشد شخصی در گفتگوی تربیتی به کار برده میشود تا بعد اخالقی /معنوی تربیت عمومی را
توسعه بخشد .برخی از این سازهها عبارتاند از :فلسفه و اخالق ،تربیت اخالقی ،تربیت ارزشی،
خوب بود ن و سالمت معنوی و شادی .بر همین اساس ،تربیت معنوی یک عبارت چترگونه
است (2014ب).
راستر اظهار میدارد اگرچه انتظار تربیت جهانی ،تربیت کلیت فرد است اما عینیتگرایی
گسترش یافته است .او رویکرد خود را «تربیت شخصی» 1معرفی میکند و آن را متناسب با
تربیت کل کودک میداند ( .)3 :2006به اعتقاد او ،تربیت معنوی نمیتواند به یک عرصه
موضوعی خاص مانند تربیت دینی محدود شود بلکه اتخاذ یک رویکرد کلگرا ضرورت دارد
(راستر)696 :2009 ،؛ دیدگاه راستر درباره تربیت معنوی ،هم برای تربیت دینی و هم برای
تربیت معنوی غیردینی است (2014الف) .به اعتقاد وی معنویت اساسی انسان توسط معناهای
فرهنگی به شیوههای ظریفی تحت تأثیر قرار میگیرد .این معناهای فرهنگی شبیه مفروضاتی
است که افراد درباره زندگیشان دارند .یک پداگوژی برای شناسایی و ارزیابی معناهای فرهنگی
1. Personal Education
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که تأثیر شکلدهندگی بر زندگی افراد دارد ابزار تربیتی ارزشمندی برای مطالعه هر نوع
معنویت است -خواه دینی باشد یا نباشد (راستر2014 ،ب) راستر ،دیدگاه خود را یک پداگوژی
انتقادی مرتبط و یک نقشه مفهومی برای بعد معنوی /اخالقی در برنامه درسی و هدفی جهت
پیشبرد نظریه و عمل تربیت معنوی مدرسه در حوزه دینی و غیردینی معرفی میکند (نقل از
راستر2014 ،ب) .به اعتقاد او ،بین تربیت دینی و رویکردهای غیردینی به تربیت معنوی،
همگرایی وجود دارد و معنویت در این جنبش ،نقش اساسی و محوری دارد (همان2014 ،الف).
پژوهش دانشآموز درباره موضوعات اخالقی /معنوی معاصر ،عنصری کلیدی برای تربیت
معنوی در مدارس است .او میگوید :این پداگوژی انتقادی ،معنویت و اخالق را در آن چیزی
جستجو میکند که اتفاق میافتد و به ارزیابی تأثیر معانی فرهنگی میپردازد .تفسیر قلمرو
متغیر معاصر درباره معنویت ،ما را نیازمند پداگوژیِ تفسیر و ارزیابی انتقادی معناهای فرهنگی
همراه با پداگوژی پژوهشمحور و دانشآموز محور درباره موضوعات اجتماعی /شخصی معاصر
میکند (همان2014 ،ب) .این نوع پداگوژی ،در سراسر مطالعات برنامه درسی به کار میرود اما
دامنه و وسعت آن مشخص نیست (همان .)2014 ،در این دیدگاه ،سالمت معنوی ،معیاری
برای تعیین و ارزیابی معنویت دانشآموزان است (راستر و کرافورد.)196 :2006 ،
راستر واژه «معنویت» را برای اشاره به ابعاد اخالقی و معنوی زندگی کودکان به کار میبرد
(همان ،پیشگفتار) و پرورش اخالقی و معنوی دانشآموزان را مهمترین هدف تربیت میداند
(همان .)3 :او در راستای چگونگی اجرای تربیت اخالقی و معنوی ،اظهار میکند :کاربرد خوب
تربیت اخالقی و معنوی در مدارس ،میتواند در سازههای معنا ،هویت و معنویت مفهومسازی
شود و آموزش مرتبط با این سازهها به منظور تربیت شخصی دانشآموز در سراسر مطالعات
برنامه درسی مورد نظر است .همچنین ،آموزش مرتبط با این سازهها در تربیت اخالقی و
موضوعات خاص مانند شهروندی ،رشد شخصی ،مطالعات دینی ،فلسفه و اخالق نیز مفید است.
او میگوید :اگرچه سازههای بسیاری وجود دارد اما این سازههای سهگانه ،با یکدیگر مرتبط و
به خاطر تناسب با تربیت امروزه و اهمیت آنها در رشد شخصی دانشآموزان ارزشمند هستند و
در طراحی برنامه درسی کاربرد بهتری دارند (همان ،پیشگفتار)13 :؛ به اعتقاد راستر سازههای
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کودکان درباره پیچ و خمهای فرهنگ معاصر تبادلنظر میکنند این سازهها برای تحلیل و ارائه
جهانبینی به تفکر ،احساسات و رفتار آنان به کار میرود .بنابراین سازههای هویت ،معنا و
معنویت برای تفسیر و ارزیابی فرهنگ و برای نظریه و عمل تربیتی مناسب دانسته میشود.
راستر میگوید« :تربیت ،ابزاری ابتدایی برای حل مسائل اجتماعی نیست بلکه برای آگاه شدن
و یادگیری چگونگی تفکر انتقادی درباره موقعیت اجتماعی -فرهنگی معاصر است؛ تربیت به
کودکان کمک میکند تا تأثیر شکلدهندگی فرهنگ را تشخیص دهند و چگونگی تفسیر و
ارزیابی انتقادی فرهنگ را یاد بگیرند؛ تربیت ،نمیتواند کودکان را به صورت خودکار خردمند
سازد بلکه آنها را به سوی خرد هدایت میکند (همان )11-12 :و تا زمانی که خودِ «معلمان»
یک فهم اساسی از محتوا -موضوعات مرتبط با این سازهها -نداشته باشند پیشرفت کمی درباره
تربیت شخصی دانشآموزان در مدرسه صورت میگیرد .بنابراین توجه به تربیت معلم میتواند
در پیشرفت بعد اخالقی /معنوی در سراسر برنامه درسی مدرسه تأثیرگذار باشد (همان،
پیشگفتار).
مفهوم تربیت معنوی کودکان ،اهداف ،اصول ،اهداف و روشهای آن با تأکید بر دیدگاه
راستر
تربیت معنوی در این دیدگاه بر پرورش یک رویکرد شناختی نسبت به معانی فرهنگی تمرکز
دارد زیرا امر معنوی و معنویت در این دیدگاه ،به یک قلمرو وسیع شامل معانی فرهنگی و
شخصی برای زندگی ،معنای تعالی ،دین ،جهانبینیها ،ارزشها ،اخالق ،رشد شخصی ،سالمت
معنوی و زیبایی شناسی اشاره دارد؛ گفتگو درباره تربیت معنوی نیازمند اتخاذ مبنای رشد
شخصی است .زیرا تنوعی از سازههای رشد شخصی در گفتگوی تربیتی به کار برده میشود تا
بعد اخالقی /معنوی تربیت عمومی را توسعه دهد؛ از جمله این سازهها عبارتاند از :فلسفه و
اخالق ،تربیت اخالقی ،تربیت ارزشی ،سالمت معنوی و شادی .به همین دلیل ،تربیت معنوی
میتواند یک عبارت چترگونه باشد؛ بین تربیت دینی و رویکردهای غیردینی به تربیت معنوی،
همگرایی وجود دارد و معنویت در این جنبش نقش اساسی و محوری دارد؛ تربیت معنوی در
مدارس عبارت است از :تأثیرات زیستمحیطی اجتماع ،برنامه درسی ،اهداف و عمل پداگوژیکی
قصد شده به منظور ارتقاء ابعاد اخالقی و معنوی زندگی دانشآموزان؛ در تربیت معنوی
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کودکان ،رویکرد دانشآموز محور و مسئلهمحور به کار گرفته شود و پژوهش دانشآموز درباره
موضوعات اخالقی /معنوی معاصر و تفسیر و ارزیابی انتقادی آنها عنصر کلیدی است.
هدف تربیت معنوی برای کودکان :پرورش بعد اخالقی و معنوی کودک (دانشآموز) است.
اصول :کودک (دانشآموز) باید قابلیت شناسایی و تشخیص معناهای فرهنگی و تأثیر آنها بر
رفتار افراد را کسب نماید؛ دانشآموزان باید قدرت نقد و تفسیر موقعیتهای اجتماعی-
فرهنگی معاصر را کسب نمایند؛ باید دانشآموز در قالب مسئله و پروژه درباره موضوعات
اخالقی /معنوی جامعه پژوهش کند و برای مسائل مربوطه ،راهحل ارائه کند .روشهای
پیشنهادی راستر :استفاده از روش حل مسئله ،تفکر ،نقد ،کار گروهی در شناسایی و حل
موضوعات اخالقی /معنوی جامعه.
جهانبینی مبتنی بر بزرگتر بودن مفهوم معنویت از دین
اندیشمندانی که ذیل این جهانبینی قرار میگیرند دو زیرطبقه را تشکیل میدهند:
 )1زیرطبقه مبتنی بر دیدگاه رایت؛ و ( )2زیرطبقه مبتنی بر دیدگاه کلگرایان .مهمترین
تفاوت این دو زیرطبقه این نکته است که از منظر رایت ،اساس معنویت وجود امری است که
وی آن را نظم غایی امور مینامد اما از دیدگاه کلگرایان ،مرجع امر معنوی یک کل است-
مانند هستی ،طبیعت ،یک امر متعالی و  -...در این دیدگاه ،انسان ،طبیعت و خداوند با هم کل
هستی را تشکیل می دهند .بنابراین خداوند به عنوان یک امر متعالی اساس و آفریدگار هستی
نیست بلکه بخشی از آن است.
دیدگاه رایت
دیدگاه رایت درباره معنویت
به نظر رایت «معنویت ریشه در عالقه به معنا ،هدف و حقیقت غایی دارد» و چون درباره عقاید
و ارزشهای غایی در جامعهای با ادیان و آیینهای متکثر ،توافق وجود ندارد ،ارائه تعریفی
جهانشمول درباره مفهوم معنویت را دشوار میداند (رایت .)12 :2000 ،او به یک واقعیت غایی
معتقد است که نظم غایی امور است و مدلی ارتباطی از معنویت در قالب ارتباط فرد با خود،
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طبیعت ،هنگامی معنوی است که تنها در ارتباط با واقعیت غایی درک شود (مکاتبه شخصی
محقق با رایت .) 2014 ،معنویت از نظر او ،ارتباط در حال توسعه فرد در اجتماع و سنتی است
که ارزش غایی و حقیقت غایی در آن وجود دارد -یا حداقل انتظار میرود که وجود داشته
باشد( -رایت .)104 :2000 ،رایت میگوید :دین ،بخش حیاتی معنویت و تعهد دینی ،امری
جهانی و اجتنابناپذیر است  ...بنابراین ،بهگونهای اجتنابناپذیر داللتهایی اساسی برای حیات
معنویمان به همراه دارد ( ...همان.)26-27 :
بر اساس این جهانبینی؛  )1معنویت نوعی جستجوی معنا ،هدف و حقیقت غایی و جهت دادن
به همه فعالیتها به سوی حقیقت غایی است؛  )2معنویت ،یک فرایند ارتباطی با خود ،دیگران،
محیط و واقعیت غایی است؛  )3معنویت یک فرایند تعالیبخش در ارتباط با ابعاد فوق است؛
 )4معنویت ،ایدهای بزرگتر از دین است؛  )5برخی جلوههای آن عبارت است از :خرد و
حکمت ،ترس توأم با احترام ،تعجب ،سرور ،آرامش ،عشق و  ...است؛  )7ارتباط با یک واقعیت
غایی اساس و مهمترین عامل در معنویت است.
مبنای فلسفی دیدگاه رایت
رایت مبنای فلسفی خود را واقعگرایی انتقادی معرفی میکند ( 2000و .)2012
مبنای هستیشناختی
بر اساس دیدگاه رایت به لحاظ هستیشناختی ،همه ما با نظم غایی امور (واقعیت غایی) در
ارتباط هستیم چه از این واقعیت آگاه باشیم چه نباشیم .واقعیت عینی مستقل از توانایی ما
برای درک آن وجود دارد؛ واقعیت هستیشناختی ،یک واقعیت منحصر به فرد است -که منتظر
کشف شدن میماند .)24 :2000( -نظریه واقعگرای انتقادی هم برای واقعیت مادی و هم
واقعیت معنوی یا غایی به کار میرود .رایت ،واقعیت غایی را از واقعیت متعالی متمایز میداند و
میگوید« :اگرچه ممکن است واقعیت متعالی (خدا) وجود داشته باشد -که خود من اقناع
گردیدهام که این واقعیت متعالی وجود دارد -اما امکان دارد واقعیت متعالی وجود نداشته باشد
و در این صورت ،آنچه در ارتباط با واقعیت« ،غایی» است جهان طبیعی است (همان.)2015 ،
58

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

مبنای معرفتشناختی
به لحاظ معرفت شناختی نیز ،این مبنای فکری از ادراک پوزیتویستی و غیرعقلگرا اجتناب و
ادعا میکند امکان شناخت واقعیت و جستجوی حقیقت وجود دارد ( .)24 :2000با این حال،
در جستجوی این شناخت باید بدانیم که مشاهدات ما از واقعیت ،تفسیرپذیر است؛ برای یک
منتقد واقعگرا ،شناخت اساساً دستیافتنی و حقیقت در خارج وجود دارد؛ اما شناخت حقیقت
اغلب بزرگتر از توانایی درک ماست» (رایت2000 ،الف .)173 :رایت به «دانشی شخصی»
معتقد است که در آن استدالل ،احساس و تجربه عملی ما با آگاهی ذهنی و جسمیِ ضمنی ما
ترکیب میشود تا ابزاری مؤثر و توانمند برای تبیین ساختارهای پیچیده واقعیت تولید کند »...
( .)24 :2000بر اساس اظهار وی شناخت نمیتواند به سطح وقایع عینی و یک جهان
غیرشخصی یا ترویج وهم و تخیل فرو کاسته شود .جستجوی شناخت ،جستجو برای ارتباط
مناسب با واقعیتی است که ما در آن پرتاب شدهایم .واقعگرایی انتقادی ،مسیری بین اطمینان
مطلق و نسبیت مطلق را دنبال میکند .به عبارت دیگر ،میتوان واقعیت را شناخت اما این
شناخت همیشه مشروط و در فرایند تالش برای فهم عمیقتر و نسبت به بینش جدید گشوده
است (نقل از رایت.)25 :2000 ،
مبنای ارزش شناختی
به لحاظ ارزش شناختی نیز ،رایت از یگانگی واقعیت و ارزش دفاع میکند؛ به نظر وی
تبیینهای واقعیت توسط دانشمندان ،هنرمندان ،فیلسوفان و متخصصین الهیات آشکار میکند
که ارزشها صرفاً ساخته انسان ها نیستند بلکه در هر ساختاری از واقعیت ،ذاتی هستند و
ارزشهای معنوی ما نیازمند تطابق با ارزشهای ذاتی واقعیت میباشند (رایت-25 :2000 ،
.)23
پداگوژی معنوی انتقادی
رایت در انتقاد به رویکردهای پیشین این نام را برای پداگوژی بدیل خود انتخاب و طرح کرده
است .او میگوید :ارائه تعریفی جهانشمول درباره معنویت و تربیت معنوی با دشواری روبهرو
59

است زیرا هنوز توافقی درباره عقاید و ارزشهای غایی در جامعهای با ادیان و آیینهای متکثر

تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره تربیت معنوی کودکان با تأکید بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

وجود ندارد ( .)2000وی با تکیه بر واقعگرایی انتقادی ،پداگوژی پیشنهادی خود را مبنی بر
«آماده ساختن دانشآموزان با مهارتها و حساسیتهای الزم جهت ارتباط با نظم غایی امور»
مطرح میکند (رایت .)132 :2000 ،به اعتقاد او ،وظیفه تربیت باید سوادآموزی افراد و جامعه
به عنوان یک کل باشد تا آنجا که سفر معنوی جمعی به سوی ارتباط شایسته با آن چیزی که
در اصل ،حقیقت و ارزش غایی است ،صورت گیرد  )92 :1998( ...رایت با انتقاد بر وضعیت
فعلی نقش تربیت معنوی اظهار میکند :تربیت معنوی معاصر با گزینش استراتژی پدرساالری
به جای استراتژی پداگوژیکی انتقادی ،راه را اشتباه پوییده است؛ نگرانی کامالً مشروع برای
اجتناب از اشکال متفرق تربیت معنوی در جامعه منجر به یک معنویت مخرج مشترک
شمولگرا و نگرانی از خطر خأل معنوی در آن ،منجر به سنتهای معنوی انحصارگرا شده است؛
شمولگرایی تالش میکند تا پذیرای همه باشد و لبههای سخت و ناهموار معنویت را صاف
نماید در حالی که اشکال گوناگون انحصارگرایی یک مسیر واحد را در سراسر عرصه معنویت
پیشنهاد و صدای سنتهای جایگزین را خاموش میکند؛ در هر دو رویکرد «راهحلهای» از
پیش بستهبندی شده برای معنویت جامعه معاصر ارائه و بنابراین اشتباهات پداگوژیکی عصر
مدرن دوباره تکرار و کودکانمان فاقد بینش معنوی میشوند؛ رایت میگوید :در مقام مقایسه،
توجه بسیار کمی به امکان یک پداگوژی انتقادی شده است؛ به واسطه پداگوژی انتقادی،
دانشآموزان قادر به برخورد فعاالنه [و نه منفعل] با ماهیت بحثانگیز معنویت و زندگی
هوشمندانه و خردمندانه در جهانی میشوند که با تنوع و ابهام معنویت همراه است؛
دانشآموزان یاد میگیرند به گونهای حساس و انتقادی به سؤاالت معنا و هدف غایی زندگی
پاسخ دهند؛ بنابراین ،تربیت معنوی انتقادی باید سطوح مناسب سواد معنوی را فراهم نماید
(همان .)62-63 :رایت مطرح میکند که تنوع حقیقت معنوی ،بیانگر آن است که تنوع
جهانبینیها ناشی از تفاوتهایی است که در تفسیر واقعیت وجود دارد؛ بنابراین ،باید با
همکاری یکدیگر مانند یک جامعه علمی به سوی تفاسیر بهتر نظم غایی امور و نهایتاً حقیقت
غایی و واقعی امور حرکت کنیم .پداگوژی معنوی و تربیت دینی باید کودکان و افراد جوان را با
مهارت های سواد معنوی و به همان اندازه ،قدردانی و همدلی نسبت به تفاوت دیدگاهها تجهیز
نماید .بدینسان ،تربیت معنوی میتواند به انسانها کمک کند که به صورت جمعی به سوی
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یافتن و کشف حقیقت درباره نظم معنوی امور حرکت کنند و به یک ارتباط شایسته با واقعیت
غایی دست یابند (نقل از واتسن ،2009 ،در ام .دی سوزا.)829-828 :
از منظر رایت ،جهانبینیها -هم دینی و هم غیردینی -ادعاهای متفاوتی درباره واقعیت و
حقیقت معنوی دارند و پداگوژی معنوی باید کودکان و افراد جوان را قادر به توسعه درک این
تنوعات سازد .به طور خاص ،این امر حیاتی و اساسی است که تشخیص دهیم معنویت به
حقیقت و حقایق در حال رقابت مربوط میشود و پداگوژی معنوی باید انعکاس دهنده این امر
باشد .رایت به تربیت معنوی به عنوان هرمنوتیکهای پرورش و نقد تأکید میکند و آنها را
رویکردهایی به یادگیری جهت ایجاد سواد معنوی میداند .تربیت معنوی مؤثر باید به طور
مساوی هم به تربیت به عنوان پرورش و هم به تربیت به عنوان نقد متعهد باشد (رایت:2000 ،
.)113
رایت مینویسد اگر آموزش بر سه موضوع زیر متمرکز باشد سواد معنوی دانشآموزان رشد
میکند:
 تلفیق سنتهای گوناگون که در آن فهم معنوی انسان شکل یابد سؤال درباره حقیقت معنوی ،که نه تنها شامل معنا و هدف غایی زندگی است بلکه دربارهماهیت غایی واقعیت نیز هست
 یک خرد انتقادی که تکثر عقلگرایی مدرن و حساسیتِ برانگیزاننده 1را تعالی میدهد.رایت به برنامه درسی تربیت معنوی نیز اشاره میکند و آن را مستلزم  )1یافتن راههایی
میداند که به صورت کافی تنوع و تکثر معنوی را ارائه کند؛  )2پداگوژی تربیت معنوی مستلزم
این رویکرد به معنویت است که آن یک موضوع بحثانگیز است؛  )3معلمان تربیت معنوی
نیازمند توسعه فهم مناسب از موضوعات درسیشان و قابلیتِ قرار دادنِ خود در قلمرو معنوی
معاصر هستند (رایت.)112 :2000 ،
مفهوم تربیت معنوی برای کودکان ،اهداف ،اصول و روشهای آن از دیدگاه رایت
 )1تربیت معنوی انتقادی عبارت است از فرایند جستجو و کشف معنا ،ارزش و حقیقت غایی و
دستیابی به یک ارتباط شایسته با آن؛  )2تربیت معنوی ،فرایند برخورد فعاالنه [و نه منفعل] با
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ماهیت بحث انگیز معنویت برای پاسخ به سؤاالت مربوط به معنا و هدف غایی زندگی است .از
این رو ،انعکاس دهنده ،حقیقت و حقایق در حال رقابت و برخورد فعاالنه با آنها است؛
 )3گزینههای معنوی متعدد که از پذیرش ،صورتبندی دوباره یا رد دین ناشی میشوند ،باید
در قالب طیفی از ادعاهای مربوط به حقیقت غایی به شیوه تربیتی ،تأملی ،آگاهانه و حساس
بررسی شوند.
هدف :یافتن و کشف حقیقت درباره نظم غایی امور و دستیابی به یک ارتباط شایسته با آن.
اصل تربیتی :پرورش (بسترسازی تربیت معنوی در تکثری از سنن معنوی) و نقد (قدرت نقد و
ارزیابی معاناها و حقایق مختلف در حال رقابت) دو اصل عمده تربیت معنوی انتقادی رایت را
تشکیل میدهد  ...رایت به روش های تربیتی نپرداخته است و این امر یکی از نقدهای وارد بر
دیدگاه او است.
دیدگاه کلگرایان
اشتاینر ،میلر ،هرت ،ولف و دلییر در این زیرطبقه قرار میگیرند .به اعتقاد این گروه از
اندیشمندان معنویت یک ویژگی اساسی ماهیت انسان و عمل به یک دین خاص ،راهی برای
پرورش آن میباشد .معنویت به ادیان نهادی محدود نمیشود بلکه به اتصالی مربوط میشود
که میتوان بین خود و برخی چیزهای بیکران ،نادیدنی ،عرفانی و شگرف احساس کرد .بنابراین
تجربه معنوی به تجربه دینی محدود نمیشود بلکه بیرون از بستر دین نیز اتفاق میافتد .دین
به مجموعهای از عقاید و کدهای رفتاری اشاره میکند که توسط گروه بسیار بزرگی از افراد
پذیرفته میشود و در قالب دعاها و آئینهای سنتی بروز میکند .گوهر اصلی دین ،امری
معنوی است .ادیان معموالً الهامبخش بینش معنوی هستند و از طریق آموزشها ،آئینها و
قوانین متنوع ،توسعه مییابند .اغلب ادیان ،منشأ خود را یک بنیانگذار خاص میدانند که
معموالً به عنوان پیامبر ،فرد عارف یا الهی شناخته میشوند .اعتقاد به حقیقت الهامات
بنیانگذار ،موجب افزایش ادعاهای متعدد برتری یک دین نسبت به سایر ادیان و بنابراین
موجب جنگ میشود و عمل به دین معموالً ارادت به خدا یا خدایی با نامهای مختلف را
پرورش و به زندگی معنا میدهد و موجب تقوا و فضیلت و اعطاکننده راحتی به هنگام غم و
رنج میشود .تقریباً همه ادیان پیروان خود را با نمادها ،مناجاتنامهها ،و متون مقدس پرورش
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میدهند (هرت8 :2003 ،؛ ولف13-14 :1996 ،؛ میلر140 :2000 ،؛ هید2008 ،؛ میلر،
.)42 :2000
دیدگاه کلگرایان درباره مفهوم معنویت
حاصل تحلیل دیدگاههای اندیشمندان کلگرا درباره مفهوم معنویت ،شش ویژگی است که در
ذیل میآید؛
 معنویت ،نوعی آگاهی و هوشیاری نسبت به حضور روح به مثابه اصلی حیاتبخشدر سراسر هستی.
امر معنوی طبیعتاً به روح اشاره میکند که نیرویی غیرقابل سنجش ،رازی حیاتبخش و
تشکیل دهنده همه چیز است (هرت)7 :2003 ،؛ معنویت ،نوعی سبک زندگی است که در آن،
فرد خود را با انرژی حیاتبخش مؤثر در جهان هستی تطبیق میدهد  ...ایده انرژی
حیاتبخش ،به لحاظ سنتی توسط فیلسوفان و متخصصان الهیات تحت عنوان روح به رسمیت
شناخته میشود .روح در جهان طبیعی ،در حیات خالق اجتماع انسانی و در قلب هر فرد زنده
که تنفس میکند و بودن خود را با دیگران به اشتراک میگذارد ،وجود دارد .بنابراین معنویت،
درباره توجه به حضور روح -اصل حیاتبخش در سراسر هستی -و غیبت روح است (دلییر،
25-26 :2011؛ میلر .)9 :2000 ،معنویت بر گشودگی نسبت به هستی و امکان یک روح
خالق بسیار واال در جهان هستی داللت میکند ( ...ولف.)10-11 :1996 ،
 معنویت ،امری ذاتی (درونی) در انسانمعنویت در عمیقترین اعماق هر موجود انسانی ریشه دارد (ولف )7 :1996 ،معنویت یک
ویژگی اساسی ماهیت انسان است (هرت9 :2003 ،؛ میلر15 :2000 ،؛ ولف13-14 :1996 ،؛
هید)43 :2008 ،؛ بنابراین ،به جای اینکه خودمان را موجودات انسانی بدانیم که گاه تجربیات
معنوی دارد ،بهتر و مفیدتر خواهد بود اگر خودمان را موجوداتی معنوی بدانیم که گاه تجربیات
انسانی دارد (هارت.)7 :2003 ،
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 معنویت ،فرایندی تعالیبخشدیکشنری وبستر «تعالیبخش» را به عنوان «وسعتی فراتر از محدودیت تجربههای معمولی»
تعریف میکند .همچنین بر اساس مدل چهار بعدی فیشر از سالمت معنوی ( 2014و )1998
و با توجه به تحلیل این دیدگاهها ،میتوانیم ادعا کنیم که معنویت یک فرایند تعالیبخش است
که در طیفی از سطوح شخصی ،اجتماعی ،محیطی و احتماالً یک کل /امر متعالی اتفاق
میافتد .این فرایند تعالیبخش فراتر از فرایند عقالنی و شناختی میرود؛ معنویت یک فرایند
رشد و تعیین هویت است زیرا بر درک بیشتر این امر که :واقعاً «چه کسی هستیم؟» تکیه دارد.
آزادی ،تحول ،روشنگری و خودشکوفایی از دستاوردهای برجسته این فرایند است .سنتهای
مقدس دنیا به ما میگویند این فرایند ،نهایتاً در جهت عشق و حکمت شکوفا میشود .روح به
طور همزمان به سوی خلق و ارتباط -تنوع در حال افزایش و حس وحدت تفکیکناپذیر و زایل
نشدنی حرکت میکند (هرت .)9-10 :2003 ،معنویت به عنوان تمایل به حرکت سوی یگانگی
غایی درک میشود که به موجب آن فرد ،در عمیقترین و گستردهترین سطح اتصال و ارتباط،
ممکن است اتحاد با دیگری را تجربه کند .مفهوم اتصال ،به دو شیء که با هم در ارتباط
هستند داللت دارد در حالی که وحدانیت نهایی به یکی شدن داللت میکند (هید:2008 ،
 .)43معنویت از ما میخواهد تا «یک جهش عرفانی» داشته باشیم تا محدودیتهای انسانیمان
تعالی یابد (ولف.)10-11 :1996 ،
 معنویت ،فرایندی ارتباطیداستان معنویت ،ماهیت ارتباطی آن را برجسته میکند  ...معنویت احساس اتصال اصیل است،
نه تنها با دیگران و طبیعت /جهان هستی بلکه با خود ( ...بوساکی)160 :2001 ،1؛ معنویت به
حس اتصال فرد با خود ،دیگران ،کیهان و احتماالً یک امر متعالی مربوط میشود (نقل از هید،
 .)2008همچنان که در تعریف سالمت معنوی نیز چنین آمده است« :سالمت معنوی» عبارت
است از تصدیق و تصریح زندگی در ارتباط با خدا ،خود ،اجتماع و محیط که کلیت را پرورش
میدهد (ائتالف ملی ادیان.2)1975 ،
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 معنویت به عنوان امری که دارای تجلیات خاص استمعنویت ،بروز بیرونی حس یگانگی -احتماالً و نه ضرورتاً -از طریق سیستم رسمی ارزشها و
عقاید است .در اینجا ،دین نهادی ،به عنوان یک پدیده ثانویه نسبت به تجربه معنوی اولیه
درک میشود  .معنویت ،بُروز آتش درون روح انسان است که در عمل او نسبت به جهان انسانی
و غیرانسانی و نسبت به بعد تعالی خود را نشان میدهد (هید .)118 :2008 ،معنویت ،ما را به
حس ترس توأم با احترام و شگفتی فرا میخواند و با احترام به زمین ،مخلوقات و تمایل به
زندگی هماهنگ با همه طبیعت مشخص میشود .در یک معنای خاص ،معنویت شامل
گشودگی نسبت به هستی است که فراتر از تجربه ذهنی و حواس میرود ،محدودیتهای
انسانیمان تعالی مییابد و نسبت به امکان یک معنای خالق بسیار واال در جهان هستی گشوده
میشود .معنویت ،یک انسانیت عمیق در موجودات انسانی پرورش میدهد و ما را به حرکت
سوی یک هستی متأمالنهتر و تفکر درباره سؤاالت ژرف دعوت میکند .معنویت بر یک اتصال
مقدس با همه زندگی و یگانگی با جهان هستی داللت میکند (ولف .)10-11 :1996 ،امر
معنوی به تأثیر مستقیم و حیاتبخش الوهیت در زندگیمان اشاره دارد .لحظات معنوی،
مستقیم ،شخصی و اغلب اثر و نتیجهای دارند (هرت )8 :2003 ،بنابراین ،معنویت ،ما را به
باالترین ارزشهای انسانی مانند عشق ،مراقبت ،سخاوت ،مسئولیتپذیری نسبت به اعمالمان،
بخشش ،مقایسه و گشودگی نسبت به یکدیگر ،به اشتراک گذاشتن تا روی هم انباشتن ،به
همکاری تا رقابت و به صلح تا خشونت دعوت میکند (ولف.)11 :1996 ،
 معنویت ،مفهومی کلگرا است (معنویت به عنوان کلیت)کلیت «یک مفهوم اساسی است که توسط بسیاری از سیستمهای درمانی به کار برده میشود.
آنها اظهار می دارند که همه امور به یکدیگر متصل و هر بخش ،جزئی از یک کل میباشد؛
بنابراین کل بسیار بزرگتر از پدیدهای است که از آن مشتق میشود» (واژهنامه طب.1)2005 ،
در اینجا کلیت ،به معنای آن است که همه واقعیت ،یکی است و همه عناصر واقعیت به لحاظ
معنوی به یکدیگر وابسته هستند .کلگرایی ،به یگانگی خدا ،طبیعت و انسانها اشاره دارد.
اشتاینر واجد این دیدگاه است زیرا اظهار میدارد پژوهش او «افقهای هوشیاری را گسترش
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میدهد که همه چیز و همه موجودات و نه فقط انسانها را در بر میگیرد .او به معنوی بودن
موجودات انسانی و به همان اندازه ،معنوی بودن جهان طبیعی و جهان هستی معتقد است؛
«یک جهان»» (نقل از ریچاردز .)7 :1980 ،به عبارت دیگر ،اشتاینر به یک جهان ،که همه
اجزای آن -انسان ،طبیعت ،جهان هستی -به لحاظ معنوی به یکدیگر وابسته و یک کل را
تشکیل میدهند ،اعتقاد دارد؛ دلییر نیز کلگرا است زیرا به جهان هستی معتقد است که روح
در همه اجزای آن جاری است و بدینسان ،به یکدیگر وصل و مرتبط هستند .او میگوید« :روح
در جهان طبیعی ،در حیات خالق اجتماعات انسانی ،و قلب هر فردی که زندگی میکند و هر
چیزی که تنفس دارد و بودن خود را با دیگران به اشتراک میگذارد ،وجود دارد» (:2011
)26؛ ولف واجد چنین دیدگاهی است زیرا اظهار میکند« :معنویت به اتصالی مقدس با همه
حیات و یگانگی با جهان هستی داللت میکند» ()7-11 :1996؛ هید نیز بر تجربه کلگرای
اتصال با دیگری در بعد کیهانی آفرینش و جهان خلقت تأکید میکند ()2009؛ معنویت به
عنوان یک امر یکپارچه کننده و کلگرا شناخته میشود (هرت .)9 :2003 ،میلر نیز جهان
هستی را یک کل میداند که روح حقیقت در همه اجزای آن وجود دارد و معنویت را ناظر بر
یگانگی با کل میداند ( ،2011فصل .)2 :7
بر اساس این جهانبینی؛  )1معنویت یک امر ذاتی در موجودات انسانی است؛  )2معنویت نوعی
آگاهی و هوشیاری مرتبط با حضور روح به عنوان یک اصل اساسی در کل جهان هستی است؛
 )3معنویت ،یک فرایند ارتباطی با خود ،دیگران ،محیط و کل (کل ،چیزی یا کسی بزرگتر از
خود مانند طبیعت ،کیهان ،الوهیت یا دیگری) میباشد؛  )4معنویت ،فرایندی تعالیبخش با
خود ،دیگران ،محیط و با کل است؛  )5در این جهانبینی ،بر اتصال با کل تأکید بسیار میشود
و به همین دلیل معنویت به عنوان مفهومی کلگرا یا کلیت نیز شناخته میشود؛  )6معنویت
دارای جلوه هایی مانند آزادی ،روشنگری ،خودتحققی و واالترین فضائل انسانی مانند عشق،
مراقبت ،بخشش ،مسئولیتپذیری برای عمل ،مراقبت ،ترس ،خرد و شگفتی است.
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مبانی فلسفی دیدگاه کلگرایان
مبنای هستیشناختی
در این جهانبینی کل هستی یک رخداد معنوی دانسته میشود و معنویت ،سراسر هستی و
طبیعت را احاطه کرده است (ولف7 :1996 ،؛ هرت8 :2003 ،؛ میلر2011 ،؛ ریچاردز:1980 ،
 .)163-172به نظر این گروه از اندیشمندان تربیتی ،چشمانداز معنوی از بعد فیزیکی غفلت
نمیکند بلکه آن را در یک فهم وسیعتر از واقعیت تلفیق میکند -ماده و روح همزیستی
میکنند و شاید جنبههای مختلف یک چیز هستند ( ...هرت .)9 :2003 ،در این دیدگاه ،کثرت
در وحدت و وحدت در کثرت مشاهده میشود .البته این وحدت ،لزوماً یکتاپرستی نیست بلکه
تأکید بر ارتباطی است که بین جزء و کل یا یک و بسیار است ( ...میلر ،2011 ،فصل .)2 :7
بنابراین روح حقیقت در همه اجزاء وجود دارد و هر جزء از جهان هستی نماینده یک کل است
(ریچاردز172 :1980 ،؛ میلر ،2011 ،فصل .)2-4 :7
مبنای معرفتشناختی
اندیشمندان مذکور در جستجوی رویکردی کلگرا به شناخت هستند که در آن به تعبیر ولف،
یگانهسازی جسم ،روح و روان ( )41 :1996و یا به تعبیر میلر ،یگانگی قلب ،سر و دست
( ،2011فصل  )2 :7و یا به تعبیر هرت ،یگانگی روح و ماده ( )7-9 :2003و یا به تعبیر اشتاینر
یگانگی درک درونی و بیرونی (علم معنوی) (ریچاردز .)42 :1980 ،و به تعبیر دلییر شمول
جریانهای سکوالر و دینی و بنابراین یک رویکرد کلگرا و جامع به یادگیری اتفاق افتد و آن
مستلزم فرا رفتن از محدودیتهای دانش عقالنی است ،که در پارادایم قدرت تعقیب میشود و
حرکت به سوی پارادایم دانش معنوی است که در خدمت به روح اتفاق میافتد (.)41 :2011
بر اساس دیدگاه این گروه از اند یشمندان ،امکان ادراک ماوراء حس و تفکر شهودی وجود دارد؛
به تعبیر دیگر ،عالوه بر حواس و عقل ،شهود نیز از جمله منابع کسب شناخت است؛ از دیدگاه
اشتاینر ،انسان از طریق فعالیت درونی میتواند ورای محدودیتهای معمولی هوشیاری و تفکر
برود؛ از ادراک حسی محدود و تفکر شرطی به سوی «آزادی» ادراک ماوراءحس و تفکر «آزاد
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از جسم» حرکت کند که «شهود» یا «عبور از آستانه» نامیده میشود (ریچاردز-43 :1980 ،
)42؛ کودکان ،دنیا را از طریق حواس و رشد ذهن منطقیشان میشناسند .اینها ابزارهای
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قدرتمندی هستند که کودک را قادر میکند تا بحثها را مستدل و مشاهدهها را دقیق سازند و
در نهایت بر انتخابها و باورهای آنها تأثیر میگذارد  ...اما عالوه بر قوه عقل و حواس ،کودکان،
همچنین ،میتوانند دنیا را به طور مستقیم و از طریق شهود بشناسند (هرت.)204 :2003 ،
شهود معنا و عشق به زیبایی برای کودک به همان اندازه طبیعی است که نافرمانی و تخریب
(ریچاردز .)55-56 :1980 ،دلییر نیز میگوید :غیر از پارادایم کنونی  ...شیوه معنوی شناخت
هم وجود دارد؛ قلمرو این شیوه ،عمیقتر ،شهودیتر ،مؤثرتر و جامعتر است؛ شیوهای که هم در
تجربه فردی و هم در تجربه جمعی ریشه دارد و آن ،شیوه حکمت ،عشق و روح است (:2011
 .)33همچنین ،بر توجه به تهذیب درون جهت نیل به شناخت صحیح تأکید میشود .همچنان
که ،هرت به نقل از یک شاعر انگلیسی میگوید« :اگر ورودیهای ادراک تهذیب گردند ،هر
چیزی آنگونه که هست بر انسان ظاهر میشود .انسانی که خود را محدود ساخته ،همه چیز را
از رخنههای محدود و باریک غار خود میبیند ( .)120 :2003اشتاینر نیز معتقد است تا زمانی
که« ،کیفیتهای اخالقی خاصی نداشته باشیم ،قادر نخواهیم بود چیزها را به طور واضح
ببینیم؛ شناخت و تکریم حیات به یکدیگر وابسته است» .وی همواره درباره استفاده صحیح و
ناصحیح دانش درونی 1محتاط بود و انگیزه خودخواهانه را ویران کننده حرکت روح میدانست.
به اعتقاد او به نسبتی که نظم و رشد درونیمان با دانش عملیمان ترکیب شود ،فرهیخته
هستیم و اگر بدون تعهد به رشد شخصی و تطهیر خود نسبت به دانشها و فنون حریص
باشیم ،نتایج کم عمق خواهد بود (نقل از ریچاردز)44-45 :1981 ،؛
مبنای انسانشناختی
انسان ماهیتاً موجودی معنوی است ( ...ولف29 :1996 ،؛ هید2008 ،ب؛ هرت)7 :2003 ،؛ که
عالوه بر ظرفیتها و امکاناتی مانند جسم ،ذهن ،علم و مهارتهای مختلف دارای امکاناتی
روحانی است که با آنها متولد میشود (میلر ،2000 ،پیشگفتار.)15 :
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مبنای ارزش شناختی
در این دیدگاه ،آزادی برابر است با فعالیت معنوی؛ اشتاینر معتقد است که طبیعت [انسانی]
اعطا شده ،آزاد نیست و انسانها با فعالیت معنوی میتوانند به سوی رهایی از محدودیتهای
طبیعت [انسانی]  ...حرکت کنند .به اعتقاد وی ،این عبور تا زمان وصول به شخصیت اخالقی،
مملو از وسوسههای نفسانی و خطراتی مثل خودمحوری است (نقل از ریچاردز-45 :1981 ،
)44؛ میلر و اشتاینر بر پرورش حیات درون ،امکانات روح و بعد زیباشناختی توجه میکنند.
همچنان که از توجه به تربیت هنری ،استفاده از داستانها ،افسانهها و اسطورهها ،تجسم،
پرورش تخیل و  ...بحث میکنند ( .)14-15 :2011هرت نیز تمتع از لذایذ زودگذر را موجب
افزایش خودخواهی و جستجوی سعادت را اساس کلیت و به معنای جستجوی احساساتی
میداند که از قلب حیرت نشئت میگیرد (.)52 :2003
پداگوژی کلگرای معنویت برای کودکان
این گروه از اندیشمندان ،نگاه محدود به تربیت را در عصر حاضر ناشی از عدم توجه به معنویت
و روح کودک میدانند .از این رو ،در مواجهه با این وضعیت ،به طرح رویکرد کلگرا پرداختهاند
که در واقع ،رویکردی است مبتنی بر توجه به معنویت و روح کودک .در عرصه تربیت ،این
جنبش ،شامل گروههای متنوعی مانند والدورف ،1مونتسوری 2و مدارس ایمیلیا 3و برخی
رویکردهای بدیل دیگر میشود .در تربیت کلگرا ،مربیان به کلیت کودک عالقهمند هستند و
مدلهای مکانیکی غالب بر صحنه تربیت را رد میکنند  ...در این رویکرد ،بر پرورش ابعاد
مختلف وجود فرد و یگانهسازی آنها تأکید و تقویت روح وظیفه اصلی تربیت تلقی میشود .میلر
میگوید :در مقابل دیدگاه محدود کنونی به تربیت که توسط دولتها و رسانهها توسعه پیدا
کرده است ،رویکرد کل گرا ،رویکردی است که در آن بر تربیت کل جسم ،ذهن و روح کودک
تأکید میشود ؛ خودشناسی ،ابتهاج و سرور هدف آن ،پرورش خرد و حکمت درونی کودک،
توجه به تربیت محیطی و اتصال با طبیعت ،شناخت وضعیت کنونی معلمان و تشویق آنان برای
آگاهی و هوشیاری نسبت به رفتارهایشان ،توجه به تکثر فرهنگها و  ...برخی از ابعاد و اهداف
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آن را تشکیل میدهد (میلر)3-10 :2011 ،؛ تربیت کلگرا بر تربیت تعادل ،شمول و اتصال
تأکید میکند (نگار-زی-لو)717-718 :2009 ،1؛ تعادل میان فرد و گروه ،دانش و فرایند،
ارزیابی کمی و کیفی ،تفکر خطی و شیوههای شهودی کسب شناخت ،صورت میگیرد؛ شمول،
بر اتصال و ارتباط محورهای مختلفِ عرصه تربیت مانند برنامه درسی ،دانشآموز و معلم داللت
می کند؛ اتصال نیز بر اتصال بین تحارب انسانی ،بین فرد با جامعه ،زمین و جهان ،ذهن و بدن،
ارتباط با زمین و روح خود اشاره میکند .بدینسان ،کودک به سوی اتصال و یگانگی با جهان
هستی یا یک کل و بنابراین ،ساختن و یافتن معنای زندگی حرکت میکند؛ در این پداگوژی،
سعی بر تلفیق حوزهها و چشماندازهای مختلف با یکدیگر است تا آنجا که دانشآموز بتواند
ارتباطات و به هم پیوستگیها را ببیند ،همانطور که ،اتصال به یکدیگر ،واقعیت اساسی هستی
را تشکیل میدهد (میلر 2008 ،و 2011؛ هرت143 :2003 ،؛ ریچاردز 68 ،59 :1981 ،و
 .)102از این رو ،تربیت کل گرا شامل رشد کلیت فرد در ابعاد ارتباط با خود ،اجتماع و
کیهان/کل میباشد .برخی اصول یادگیری تربیت کلگرا عبارتاند از )1 :اتخاذ یک رویکرد
ارگانیک به یادگیری و رد رویکردهای مکانیستی به آن؛  )2تربیت کلیت فرد؛  )3استفاده از
رویکرد تجربی؛  )4به کارگیری همه حواس؛  )5پرورش حیات درونی و تخیل کودک؛  )6ایجاد
تعادل در برنامه درسی؛  )7و اجتماع مبنای یادگیری؛ (میلر ،2011 ،فصل  .)7برخی
ویژگیهای آموزش کلگرا عبارتاند از :تأکید بر شهود ،تجربه ،تخیل ،سکوت در روبهرویی با
راز ،شگفتی ،گشودگی نسبت به اکتشاف ،ایجاد فضایی برای روح ،کلگرایی و ایجاد اتصال
(تاگرت.)2001 ،2
اندیشمندان یاد شده بر تربیت کلیت کودک در ابعاد در زیر تأکید میکنند:
 برای تربیت کلیت کودک باید ارتباط و اتصال کودک با طبیعت را پرورش داد؛اتصال با طبیعت یا اتصال زیستمحیطی بر اشتراک ما با کل موجودات زنده تأکید و کودکان
را تشویق میکند تا خود را به عنوان بخشی از یک «تصویر بزرگتر» 3و یک جزء تلفیق شده
با خانواده جهانی بینند (بوساکی)1 :2001 ،؛ مطمئناً حس کودکان از اتصال با زمین و دیگر
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موجودات زنده ،عاملی برای جستجوی معنا و توسعه درک خود به عنوان یک بخش از زمینه و
بستری بزرگتر است (رویان64 :2001 ،؛ ولف)151 :1996 ،؛ معنویت ،ما را به حس ترس توأم
با احترام و شگفتی فرا میخواند و با احترام به زمین و همه مخلوقات آن و تمایل به زندگی در
هماهنگی با کل طبیعت مشخص میشود  ...اساساً ،شگفتی با فرصتهایی برای مشاهده
کارهای پیچیده طبیعت همراه است .چنین مشاهدهای حقیقتاً یک عمل معنوی است (ولف،
 .)27-11 :1996آنچه در طبیعت ،شفا دهنده است «رابطه حقیقی با کل چیزهای زنده است».
طبیعت میتواند ابزاری قدرتمند برای ایجاد معنا باشد (روردن55-72 :2001 ،1؛ میلر:2011 ،
10؛ میلر.)93 :2000 ،
 برای تربیت کلیت کودک باید ارتباط کودک با خود را پرورش داد؛تجربه اتصال عمیق کیفیتی از ارتباط است که عمیقاً مراقبتی و تشدید شده از معنا ،حس تعلق
و احساسی است که به طور عمیق دیده و شناخته میشود .دانشآموزان از طریق اتصال عمیق
با خود ،با اقتدار و غنایی در درون مواجه میشوند که مبنای توسعه استقالل مرکزی ایشان به
سوی سفر بزرگسالی  ،کشف هدف و گشودن قفل خالقیت است .معلمان میتوانند این شکل
از اتصال عمیق را با زمان دادن به دانشآموزان برای تأمل در خلوت تقویت کنند (کسلر،2
 .)115 :2001همچنین ،استفاده از روشهایی مانند مراقبه ،3سکوت ،4غور در باطن ،5حواس
جمع6؛ یوگا ،7بازی ،8سرور و شادمانی ،9هنر ،آزادی برای تجربه ،انتخاب ،اشتباه کردن و ...
موجب پرورش اتصال کودک با خود است (میلر137 :2000 ،؛ ولف42-43 :1996 ،؛ هرت،
.)154-164 :2003
میلر میگوید :با استفاده از برخی اشکال مراقبه ،گوش دادن به موسیقی ،ارجگذاری سکوت و
فضا ،غور و تعمق درباره زندگی میتوان روح را پرورش داد (میلر)137 :2000 ،؛ مراقبه یک
تمرین معنوی بسیار شخصی است که شامل تمرکز عمیق طوالنیمدت بر واژه یا عبارت خاصی
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است (ولف .)43 :1996 ،از طریق غور در باطن میتوانیم روح خود را تقویت کنیم و بدینسان
به ایجاد یک محیط مثبت برای پرورش روح کودکان کمک کنیم (میلر .)138 :2000 ،حواس
جمع ،به معنای آگاهی به گونهای غیرداورانه در اینجا و اکنون و شامل توانایی مشاهده
محتواهای هوشیاریمان -افکار ،احساسات ،انگیزهها و غیره -است بدون اینکه در
عکسالعملهای بدون فکر و عادتی گم شویم ( ...هرت .)154-155 :2003 ،عملی که به ما
کمک میکند تا با توقف افکار تصادفیمان در زمان حال و تماس با زندگی در فواصل زمانی
معین ،به آنچه در لحظه انجام میدهیم توجه کامل داشته باشیم .همچنین به منظور گشودگی
فرد به صدای درون باید مکانها و زمانهای خاصی را به سکوت اختصاص داد (همان.)59 :
حرکات کنترل شده مانند یوگا نیز یک تمرین باستانی ،جهت اتحاد روح و بدن و شامل
مجموعهای از حالتهایی است که منجر به آرامش بدن به لحاظ کشش فیزیکی اندام و افزایش
قدرت تمرکز میشود (ولف .)42-43 :1996 ،بازی ،خندیدن ،سرور و زیبایی ،قلب را گشوده و
روح را تقویت میکند (همان .)88 :بازی یک فعالیت بسیار معنوی و بازنمایی فعال طبیعت
درونی کودک است و که به او کمک میکند تا خود را پیدا و تعریف نماید (هرت:2003 ،
.)164
 برای تربیت کلیت کودک باید ارتباط کودک با دیگران را پرورش داد؛اتصاالت اجتماعی با اتخاذ یک چشمانداز زیستمحیطی ،معنوی و جهانی نسبت به خود و
تربیت تقویت میشود .اتصاالت اجتماعی به کودکان میکند تا درکی از شفقت و مهربانی را
پرورش و رفتارهای قالبی هر سنی را تعالی دهد (بوساکی)165 :2001 ،؛ ارتباط با خلق،
مربوط به بعد اجتماعی انسان و به کیفیت و عمق روابط با دیگران ،اخالق ،فرهنگ و دین
مربوط میشود و در قالب عشق ،بخشش ،گذشت ،اعتماد ،امید و ایمان به انسانیت بروز میکند
(فیشر.)25 :1998 ،
پرورش اتصال کودک با دیگران در گرو استفاده از روشهایی مانند معنویت ارتباطی ،1همدلی

2

شفقت ،3اعطا کردن ،4خدمت ،1گوش دادن با قلب 2و حقیقی و اصیل بودن 3و غیره است
1. Relational spirituality
2. Sympathy
3. Compation
4. Giving
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(هرت68-81 :2003 ،؛ هرت)209 :2003 ،؛ به اعتقاد هرت ،شناخت افراد با قلبی گشوده
موجب درک عمیقتر و در نتیجه عشق و شفقت میشود .پیام مسیح ،عشق بود و بودا آن را
شفقت نامید .عشق و شفقت چیزی است که ما را به طور کامل ،انسان و الوهی میکند و ورای
خودشیفتگی و به سوی اتصال غیرقابل اجتناب با جهان سوق میدهد .شنیدن با قلب ،به
معنای شنیدن برای فهمیدن ،قدر نهادن و عشق ورزیدن است (هرت ،همان) .معنویتِ
ارتباطی ،درباره صمیمیت ،همدلی ،اتصال ،اجتماع و شفقت است و درباره شیوهای است که با
آن ،جهان را دیدار و میشناسیم؛ روح در یک دیدار اصیل و گشوده وارد زندگی میشود و این
شیوهای است که با آن میتوان درون دیگران را دید .واژه همدلی نیز به معنای «احساس
درون» است .گاه کودکان شفقت طبیعی خود را از طریق عطا و بخشش بروز میدهند  ...میوه
عشق ،خدمت است  ...وقتی خدمت به عنوان ابزاری برای «نیک شدن» یا کسب جایگاهی در
بهشت باشد قدرت ذاتیاش به عنوان یک شیوه شناخت و اتصال به دیگران از بین میرود یا
کم میشود  ...خدمت به عنوان شیوهای مستقیم برای شناخت جهان درک شود زیرا فرصتی
است برای نزدیک شدن و مسئولیتپذیری ،اگرچه برای لحظهای باشد و نتیجه میتواند
جاودانه باشد (همان .)68-81 :حقیقتگویی ،حقیقی و اصیل بودن نیز جنبهی مهمی در
راستای توجه به روح در محیطهای مختلف است؛ وقتی در فضایی زندگی کنیم که افراد
حقیقت را نمیگویند یا حقیقی نیستند یکپارچگی جامعه فرو میریزد (نقل از میلر:2000 ،
.)111
 برای تربیت کلیت کودک باید اتصال کودک با کل را پرورش داددر این بعد ،با چیزی یا کسی ورای سطح انسانی ،با یک عالقه غایی ،نیرویی کیهانی ،واقعیتی
متعالی یا جهان هستی ارتباط برقرار میشود (فیشر )25 :1998 ،و بر یگانهسازی ابعاد مختلف
وجود فرد در اتصال با کل بزرگتر تأکید و تقویت روح ،وظیفه اصلی تربیت تلقی میشود
(ریچاردز 68 :1981 ،و  )59دی سوزا 4در تبیین معنویت برای کودکان آن را به عنوان سفر به
سوی یگانگی غایی توصیف میکند ( 2004و )2006؛ چنین حرکتی به سوی امر معنوی برای
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برخی افراد ،دارای ظرفیتی به سوی عمیقترین و گستردهترین سطح اتصال است که در آن
فرد با دیگری ،1که همان یگانگی غایی 2است ،یکی میشود (هید2008 ،ج)34 :؛ هید
(2008ب) همچنین ،معنویت برای کودکان را ناظر بر ویژگیهایی میداند که آنها را به سوی
سطوح عمیقتر و گستردهتر اتصال هدایت میکند و بدینسان میتواند به تجربه یگانگی با
دیگری ،اگرچه به اندازه لحظهای ،منجر شود .این ویژگیها از منظر او عبارتاند از :حس درک
شده ،3آگاهی تلفیق شده ،4بافتن گره های معنایی (معناسازی) و جستجوی معنوی .با
آشکارشدگی سطوح باالی هوشیاری ،فرد قادر به تعالی خود نفسانی 5میشود (همان.)38-43 :
 تربیت معنوی فرایندی تعالیبخش در ابعاد اخالق ،خرد و حکمت ،عواطف ،تخیل و  ...است؛یکی از ویژگیهایی که معموالً به «افراد معنوی» اختصاص داده میشود ،کیفیت انتخابهای
اخالقی ایشان است؛ انتخابها در سطح واالی رشد اخالقی است و به خاطر اجتناب یا به دست
آوردن چیزی گرفته نمیشوند بلکه به بهترین شکل در خدمت انسانیت و الوهیت هستند ...
(هرت)74-76 :2003 ،؛ پرورش خرد و حکمتِ درونی کودک یکی دیگر از اهداف تربیت
معنوی در مدرسه است (میلر9 :2011 ،؛ لنتییری8 :2001 ،؛ زیچاردز )82 :1981 ،هرت
میگوید :حکمت یک فعالیت -یک شیوه شناخت و بودن -است که از خالل قلب و ذهن
گشوده ظهور میکند؛ از طریق حکمت ،به درون چیزها و یا از منظری وسیعتر به آنها نگاه
می کنیم .وجه تمایز حکمت از عقل عریان ،آمیختگی و ممزوج شدن با قلب است .حکمت فقط
درباره آنچه میدانیم ،نیست بلکه به طور خاص درباره چگونه دانستن است  19 :2003( ...و
)27؛ یکی دیگر از ابعاد مورد توجه کلگرایان ،توجه به بعد عاطفی است؛ به اعتقاد این گروه از
اندیشمندان اگر نیازهای روح مورد غفلت واقع شود کودک به لحاظ عاطفی ،سست یا یک
بزرگسال نابالغ میشود (ولف)23 :1996 ،؛ پرورش زیست درون و تخیل کودک یکی دیگر از
حوزههای مورد تأکید تربیت معنوی کلگرایان است؛ میلر بر پرورش زیست درون و تخیل
دانشآموز تأکید و به برخی روشها مانند خود زیستنگاری /زندگینامه نویسی ،6تصویر/
1. Other
2. Ultimate Unity
3. The Felt Sense
4. Integrating Awareness
5. Ego
6. Autobiography/Biography
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انگاره ،1خالقانه نوشتن و غیره اشاره میکند؛ اشتاینر نیز به استفاده از داستانها ،اسطورهها و
افسانهها برای پرورش خالقیت کودکان ابتدایی اشاره و آنها را موجب تقویت حیات درونی
کودک میداند (میلر 2011 ،و )81-87 :2000؛ هنر نیز از شیوهایی است که روح موجودات
انسانی را پرورش میدهد .اشتاینر ،بنیانگذار تربیت والدورف ،هنر را برای شکوفایی حیات
درونی فرد ضروری میداند و بر فرایند تربیت به مثابهی هنر تأکید میکند و آن را ترکیبی از
دانش ،الهام ،شوق ،فداکاری ،توانایی و خویشتنداری میداند که هنرمند دارا است یا در
هنرمند -معلم بیدار میشود؛ چرا که تربیت مانند یک فعالیت هنری ،بیداری به سوی کلیت و
یک تجربه شکل دادن است که از درون نشئت و بروز بیرونی مییابد (ریچاردز-75 :1981 ،
)69؛ هنر فقط وسیلهای برای ابراز خود نیست بلکه کلیت دانشآموز را درگیر و قوای مختلف را
توسعه میدهد (میلر.)140-81 :2000 ،
کلگرایان بر طراحی برنامه درسی معنویت محور به عنوان راهبردی برای تحقق تربیت کلگرا
اقدام کردهاند .میلر از جمله کسانی است که به طراحی این نوع برنامه درسی اقدام کرده است؛
به اعتقاد او ،پیوستگی و اتصال بین موضوعات و اجزای مختلف به یک برنامه درسی تلفیقی
اشاره میکند .این اتصال در طیفی از سطوح اتفاق میافتد؛ سطح اول ،چندرشتهای است؛ در
اینجا ،برنامه درسی ،موضوعات جداگانه را حفظ و بین آنان ارتباط ایجاد میکند؛ در سطح
بینرشتهای ،دو یا سه موضوع پیرامون یک موضوع یا مسئله ادغام میشود؛ در سطح
فرارشتهای موضوعات متعدد پیرامون یک موضوع وسیع تلفیق میشود .در هر سطح ،ارتباط
بین موضوعات و مفاهیم ،پیچیدهتر و کاملتر میشود ( )2011 ،4-3میلر در برنامه درسی
کلگرا شش نوع اتصال مطرح میکند که در دیدن ارتباط بین موضوعات به دانشآموزان کمک
میکند .آنها عبارتاند از :اتصاالت موضوعی؛ اتصاالت جمعی؛ اتصاالت زمینی؛ اتصاالت فکری؛
اتصاالت جسمی -بدنی؛ و اتصاالت روحی (میلر ،2011 ،فصل .)10 :7

در نهایت این گروه از اندیشمندان برای پرورش بعد معنوی کودکان بر تربیت معلم تأکید
میکنند؛ پرورش بعد معنوی هرگز نمیتواند به یک مجموعه از تکنیکها یا برنامههای درسی
معمول تقلیل یابد .این امر ،تنها از درون خود معلم میجوشد  ...در حقیقت ،عنصر اصلی
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موفقیت تربیت معنوی ،حیات معلم است؛ اگر روح معلم به لحاظ معنوی ،فقیر و ضعیف باشد
برای مراقبت از روح دانشآموز شانس ناچیزی وجود خواهد داشت (میلر ،2011 ،فصل -25 :8
23؛ ولف37 :1996 ،؛ دلییر94 :2011 ،؛ میلر)121 :2000 ،؛ امروزه بیشتر از هر زمان دیگری
به وجود معلمانی نیاز است که بتوانند یادگیری فعال کودکان را حمایت و کالسهای درسی
ایجاد کنند که همه ابعاد کودک -اعم از عاطفی ،اجتماعی و معنوی -را پرورش دهند .حرکت
در این جهت ،به معنای حرکت به درون قلب معلمان هم هست؛ اگر ما معلمان به درون
خودمان نگاه کنیم بهتر به مراقبت از کل کودک میپردازیم ( ...چارلسن .)38 :2001 ،1ماریا
مونتسوری می گوید :بهترین ابزار برای تعلیم ،مطالعه خودمان است .این مطلب ،نصیحتی مهم
درباره تربیت معلم است .دانشآموزان فقط از آنچه میگوییم یاد نمیگیرند بلکه از آنچه انجام
میدهیم و هستیم هم یاد میگیرند (ولف 34 :1996 ،و .)112
مفهوم تربیت معنوی کلگرا برای کودکان ،اهداف ،اصول و روشهای آن
با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت )1 :تربیت کلگرا بر پرورش ابعاد مختلف وجود فرد و
یگانهسازی آنها تأکید میکند و تقویت روح را وظیفه اصلی تربیت میداند؛  )2تربیتی که به
دنبال رشد کلیت فرد در ارتباط با خود ،اجتماع ،طبیعت و کل/دیگری/نیروی کیهانی/جهان
هستی /امر متعالی /و  ...است؛  )3این نوع تربیت ،تربیت تعادل ،شمول و اتصال است؛ ایجاد
تعادل در توجه به بعد درونی و بیرونی کودک ،اتصال میان بدن ،ذهن و روح ،بین دانش و
فرایند ،بین تفکر خطی و شیوههای شهودی کسب شناخت ،میان ارزیابی کمی و کیفی و
تجارب انسانی؛ ایجاد ارتباط بین عناصر مختلف تربیت مانند برنامه درسی ،دانشآموز و معلم،
اتصال میان فرد و گروه (جامعه) ،فرد و طبیعت ،و فرد و کل  ...بدین ترتیب ،کودک به سوی
اتصال و یگانگی با جهان هستی یا یک کل و بنابراین ساختن و یافتن معنای زندگی حرکت
میکند.
هدف :رشد ظرفیتهای انسانی و استعدادهای روح (پرورش کلیت کودک).
اصل :اتصال کودک با خود ،دیگران ،طبیعت و کل/دیگری بزرگتر از خود برخی اصول تربیت
معنوی برای کودکان را تشکیل میدهد.
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روش های مختلف مانند ارتباط و اتصال با زمین و طبیعت ،مراقبه ،دعا ،غور در باطن ،تأمل،
یوگا ،مدیتیشن ،سکوت ،شادی ،بازی ،همدلی ،خدمت به دیگران ،معناسازی ،حواس جمع،
جستجوی معنوی و ...از جمله روشهای تربیت معنوی کودکان در این دیدگاه است .همچنان
که در تبیین دیدگاه آنان و پداگوژی مورد نظر توضیح داده شد.
جهانبینی مبتنی بر معنویت بدون دین (جهانبینی غیردینی /معنویت سکوالر)
در نسخه غیردینی یا افسار گسیخته ،جستجو برای معنا در این امر انعکاس داده میشود که
زندگی ،چیزی بیشتر از این سطح و ظاهر است و به لحاظ اجتماعی ،ناظر بر رعایت اخالق
میباشد (نقل از ویلیامز .)896 :2009 ،ران بِست و جین اِریکر در این طبقه از جهانبینیها
قرار دارند؛ ران بست به مفهوم معنویت به عنوان امری «افسار گسیخته» از دین عالقهمند
است؛ ایدهای که در اصل توسط تِرِنس مک لولین آغاز شد و بر این عقیده مبتنی است که
معنویت نه به هیچ سنت دینی وابسته است و نه به آن محدود میشود ( 2006و  .)2014جین
اریکر نیز اظهار میکند :معنویت را از دین جدا میکنم و این جداسازی ضروری است زیرا
معنویت ضرورتاً امری انسانی است.
جهانبینی سکوالر درباره مفهوم معنویت با تأکید بر دیدگاه بِست و جین اِریکر
به اعتقاد بست ( 2006و  )2014معنویت یک پیششرط برای توسعه عقاید دینی است در
حالی که تجربه دینی راهی برای افزایش معنویت است اما اینکه بدون ظرفیت معنوی بتوان
به صورتی معنادار وارد تجربه دینی شد قابل تردید است؛ همچنین ،برخی تعالیم و اعمال دینی
به خاطر اصرار بر آیینها و تبعیت به جای تأکید بر ذهن و قلبی گشوده برای تجربه
تعالیبخش ،مانع رشد معنوی میشوند؛ همچنین تجربیاتی وجود دارد که تجربیات شناختی،
عاطفی و فیزیکی زندگی را تعالی میبخشند و بهترین برچسب برای این نوع تجربیات،
«معنوی» است .این تجربیات به هیچ مجموعهی خاصی از عقاید و آیینهای دینی مرتبط
نیستند .بست میگوید :من میپذیرم که این دیدگاه میتواند سکوالر نامیده شود (مکاتبه
محقق با بست .)2014 ،جین اریکر نیز اظهار میکند :معنویت را از دین جدا میکنم و این
جداسازی ضروری است  ...زیرا معنویت ،ضرورتاً امری انسانی است .اگر معنویت برای نیل
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معیاری برای قضاوت درباره معنویت همه انسانها دانست  ...معنویت میتواند پرورش دهنده
همه کودکان به سوی درک کاملتر ظرفیتهای زیباشناختی ،احساسی و توسعه مهارتهای
ارتباطی باشد (.)199 :2001
در این جهانبینی؛  )1معنویت ،ضرورتاً یک امر انسانی است؛  )2معنویت به معنا ،هدف و
ارزشها در زندگی اشاره میکند؛  )3معنویت یک فرایند ارتباطی است که به طور عمده با خود
و اجتماع در ارتباط است؛  )4معنویت ،ارتباطی تعالیبخش در سطح خود و اجتماع است؛
 )5معنویت بدون دین در نظر گرفته میشود؛  )6جلوههای آن عبارت است از درک کاملتر
ظرفیتهای احساسی و زیباییشناسانه و توسعه مهارتهای مورد نیاز از قبیل مهارتهای
ارتباطی.
مبانی فلسفی دیدگاه سکوالریسم
ایدئولوژی سکوالریسم با یک سلسله اصول و ارزشهای پذیرفته شده در فرهنگ مغربزمین
مانند انسانگرایی ،عقلگرایی ،علمزدگی ،اصالت ماده و  ...پیوندی وثیق دارد (رشاد:1381 ،
 .) 23در دیدگاه سکوالریسم ،خدا یک مفهوم انتزاعی و نامتشخص است و تفاوت چندانی با
قوانین حاکم بر هستی ندارد و جز در آغاز خلقت ،نقشی برای او در بقا و اداره حیات و تدبیر
امور و تشریع قواعد زندگی متصور نیست ( ...شجاعی زند.)71 :1381 ،
انسانگرایی (اومانیسم) مؤلفه دیگری است که مبنای انسانشناختی دیدگاه سکوالریسم را
روشن میکند؛ فِرِد ادواردز 1اظهار میکند :واژه «انسانگرایی» چندین معنا دارد « ...اولین
استفاده شناخته شده از انسانگرایی به هر گونه عقیده ،روش یا فلسفهای بستگی دارد که
تأکید محوری آن بر قلمرو انسانی است .این عبارت ،بیشتر برای اشاره به یک جنبش فرهنگی
در رنسانس اروپا به کار میرود که با روح انتقادی و فردی مشخص شده و از تأکید بر دین ،به
عالقههای سکوالر تغییر موضع داده است (

http://www.merriam-webster.com/dictionary

 .)/humanismاین نوع انسانگرایی ،انسانگرایی سکوالر است؛ سکوالر بر خود عقالنی و اجتماع
انسانی به عنوان منبع غایی معنا و امید تمرکز دارد (کوئینگ .)199 :2011 ،2جوهره
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سکوالریته ،محوریت و مرکزیت انسان و برتری خرد نقاد او است .از رنسانس به بعد ،انسان
خردمند و خودبنیاد ،مدار جامعه و جهان قرار گرفت و با دگرگونسازی اقتدار سنتی و مذهبی،
حجیت و حقانیت امور به محک عقل انسانی سپرده شد و دین نه در متن زندگی اجتماعی و
سیاسی انسان ها بلکه در حاشیه آن قرار گرفت (مرتضوی در کمالی اردکانی .)114 :1386 ،به
لحاظ معرفتشناسی نیز ،دیدگاه سکوالریسم با علمگرایی همراه است؛ (جوادی آملی1387 ،؛
 .)44-45به طور کلی ،سکوالریسم به وجود حقیقت عینی باور دارد؛ حقیقتی که با عقل و
طبق روشهای پژوهش علمی و آزمایش و اثبات ،کشف شدنی است (نقل از نیک فکر:1390 ،
.)78-79
پداگوژی سکوالر با تأکید بر دیدگاه بست و جین اریکر
ادبیات تربیتی سکوالر به ندرت ارتباطی بین معنویت و خدا یا دین میبیند .برخی اندیشمندان
اظهار میکنند «ظهور بینالمللی گفتمان معنویتِ سکوالر در تنوعی از حرفهها از جمله تربیت،
تحت تأثیر فلسفههای کلگرا بوده است .از منظر آنان ،کلگرایی بر اهمیت عوامل انسانی تأکید
میکند و هدف غایی آن ایجاد یک نقشه هماهنگ و یکپارچه بین عوامل مذکور است (نقل از
کراسمان .)504 :2003 ،1معنویت سکوالر مانند تربیت جهانی نمیتواند به لحاظ ارزشی،
خنثی باشد زیرا این مفهوم ذاتاً فرض میکند کمبودهایی معنوی وجود دارد که باید به آنها
پرداخت (همان.)509 :
بست میگوید :با وجود هر گونه عدم توافق ،امر معنوی مطمئناً هم به جهان درونی فرد و
تجربیات او و هم به جهان بیرونی و ارتباطش با دیگران مرتبط است و این نکته کامالً با تربیت
سازگار است؛ معنویت درباره یک کیفیت خاص از تجربه است؛ تجاربی که ابعاد شناختی،
عاطفی و فیزیکی زندگی را تعالی میبخشد و به هیچ مجموعهی خاصی از عقاید و آیینهای
دینی مرتبط نیستند .بر این اساس ،اگر قصد افزایش رشد معنوی دانشآموزان را داریم باید
فرصتهایی برای تجارب مشارکتی و لذت بردن از درون -نگری و در نتیجه ،تجربیات انفرادی
روح در مدرسه فراهم کنیم .شرکت در تجربیات دینی صرفاً یکی از چنین تجربیاتی است  ...اما
برای افراد بسیاری ،آیینهای دینی نقشی در رشد معنوی ندارد (.)82-81
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جین اریکر نیز معنویت و تربیت معنوی را از دین و تربیت دینی جدا میکند و این جدایی را
به خصوص برای کودکان خردسال ضروری میداند؛ به اعتقاد او اگرچه میتوان توضیحاتی
درباره دین به کودکان ارائه کرد اما تا زمانی که آنان احساسات خود را درک ننمایند ،ضرورتاً
دین را درک نخواهند کرد .همانطور که نظریههای سازندهگرا در علم پیشنهاد میکنند ،در
آموزش باید از ایدههای خودِ کودکان آغاز کنیم و به آنها اجازه دهیم تا ایدههایشان از طریق
تجربه به چالش کشیده شود و در نتیجه دوباره بازسازی شود .آغاز از هر نقطه دیگری ،با خطر
عدم درک کودکان همراه است.
جین اریکر در پاسخ به این سؤال که این دیدگاه به معنویت و تربیت معنوی چگونه بسط
مییابد؟ ،میگوید :اگر کودکان قبل از اینکه بتوانند درباره یک کیش و آیین تصمیم بگیرند
نیازمند درک خود و ساختن معنای مخصوص خود هستند پس تربیت معنوی میتواند همین
باشد؛ تربیت معنوی میتواند پرورش دهنده همه کودکان به سوی درک کاملتر ظرفیت
زیباشناختی ،احساسی و توسعه مهارتهای مورد نیاز آنان باشد؛ برای کودکان ،ابتدا همه چیز
با تأمل روی ارتباطات خودشان معنا مییابد .به اعتقاد اریکر ،این نوع نگاه ،معنویت ،اخالق،
سواد احساسی و شهروندی را به ارمغان میآورد ( .)199 :2001او میگوید :باید به کودکان
اجازه دهیم تا هویت خود را رشد دهند و با مسائل وجودیشان 1مواجه و نحوه بررسی آنها را
یاد بگیرند؛ آنها باید درباره این مسئله که «چه کسی هستم؟» و «چگونه این موضوعات را
احساس میکنم»« ،میخواهم چگونه رفتار کنم» و  ...تأمل کنند (همان .)200 :اگر کودکان،
هویت -هویتهای مشروط و سیال -خود را میسازند ،چگونه این کار را انجام میدهند؟ به
اعتقاد اریکر اینکه شما چه کسی هستید ،به آنچه در شما اتفاق میافتد بستگی دارد؛ این
فرایند گفتگو ،هویت شما را میسازد و به همین دلیل خود ،ضرورتاً سیال ،مشروط و پاسخگو
است (همان.)202 :
جین اریکر اظهار میدارد :در پژوهش پروژه کودکان و جهانبینیها ما به کودکان زمان و
فضایی برای صحبت درباره تجربیات ،ارتباطات و اولویتهایشان دادیم و احساس کردیم که
فرایند صحبت از خالل تجربه ،یک بخش ضروری معناسازی از آن چیزی است که برای

1. Existential Problems
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کودکان اتفاق میافتد .کودکان نیاز دارند داستانهایشان را بگویند و مورد تأیید و احترام قرار
گیرند .اریکر این فرایند را ساخت روایت مینامد ( )1309 :2009و این فرایند خودسازی را
یک جنبه مهم رشد معنوی میداند؛ با اعطای فرصت به کودکان برای گفتن داستانها یا
«روایت»هایشان به آنها اجازه میدهیم تا هویت خود را در بستر ارتباط و اتصال با یکدیگر،
خانوادههایشان و محیط و در صورت ضرورت با دینشان بسازند .ساخت خود ،در ارتباط و
توسط ابزار روایت ،رشد معنوی نام دارد و این فرایندی که رخ میدهد ،تربیت معنوی است
(همان.)1310 :
به اعتقاد اریکر ،آنچه کودکان احتیاج دارند ،ایجاد فضایی در برنامه درسی است تا بتوانند
داستانهایشان را بگویند و به صورت همدالنه و غیر انتقادی نتیجه آنها را دریافت کنند .بدین
ترتیب ،کودکان همانطور که به داستانهای یکدیگر گوش میدهند و داستانهای خود را
میگویند ،مهارت شنیدن و به همان اندازه ،روایتگری را به خوبی رشد میدهند  ...به عبارت
دیگر ،به خاطر شیوهای که من با دیگران رفتار میکنم و شیوهای که دیگران با من رفتار
میکنند« ،من» خودم را به عنوان یک «خود» درک میکنم .منظور این است که ماهیت
هویتهای متمایز از یکدیگر ،به ماهیت گفتمان بستگی دارد  ...این گفتمان یا روایت در فرایند
تربیت ،ضروری است .بنابراین کودکان به فرصتی برای ساخت هویتشان و بیشتر از آن ،به
مهارت هایی برای انجام این امر و تقویت آن نیازمند هستند؛ اگر هویت ،در ارتباط ساخته
میشود پس مهارت های ارتباطی چیزی است که کودکان به آن نیاز دارند و این امر میتواند به
عنوان سواد احساسی جدیدی درک شود که بخشی از تربیت کلنگر ما است ( ...همان-1310 :
 .)1308به نظر اریکر ،این امر مستلزم رویکردی است که اساس آن درک متفاوتی درباره
ماهیت دانش و شناسنده ایجاد میکند؛ این درک متفاوت از دانش ،به عنوان «روایت» توصیف
میشود؛ دانشی که تا حدی «در خارج» است و ما برای فهم آن تالش میکنیم و آن چیزی که
درک میشود توسط ما ساخته میشود و نتیجهی داستانهای ما درباره تجربیاتمان است،
بنابراین ،بیشتر ذهنی است تا عینی (جین اریکر)199 :2001 ،
اریکر برخی تکنیکهای مورد استفاده برای شروع گفتگو با کودکان و کاربرد آنها در کالس
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 نقشه مفهومی :نقطه شروع برای روایتاین تکنیک ،شیوهی ابراز فهم از یک مفهوم خاص است و بر این واقعیت تکیه دارد که مفهومی
را بر اساس ارتباط آن با دیگر مفاهیم درک میکنیم؛ وقتی که با مفهوم جدیدی مواجه
میشویم ،آن را در شبکهای از دیگر مفاهیم قرار میدهیم  ...نقشه مفهومی به ما اجازه میدهد
تا این فهم را توسط گزارههایی بیان کنیم که یک مفهوم را به دیگر مفاهیم وصل میکنند و
آنها را در یک دیاگرام جای میدهند .بنابراین ،نقشهی تولید شده وسیلهای برای ارزیابی
یادگیری شناختی و ابزاری اخالقی برای ایجاد اتصاالت جدید است و فهم یادگیرنده از یک
مفهوم خاص را گسترش میدهد .این نقشه مفهومی میتواند برای شناسایی تصورات غلط و
بنابراین ارزیابی یادگیری ،هم قبل و هم بعد از آموزش به کار رود (همان.)1311 :
 پرورش تخیلسیستم تربیتی ما یادگیری را فعالیتی عقالنی میداند و شناخت ،درباره جهانی که بیرون از
ذهن وجود دارد را شکل میدهد .یادگیری با فهم خودمان و دیگران در یک شیوه شناختی
شروع و پایان مییابد و این امر توسط ذهن انجام میشود .ذهن دو جنبه دارد که به طور کامل
از یکدیگر متمایز نیستند؛ این جنبهها عبارتاند از :عقالنی و احساسی .بنابراین میتوانیم از
هوش ذهنی و احساسی یا احتماالً معنوی صحبت کنیم؛ به واسطه تخیل میتوانیم با این دو
هوش در تماس باشیم و آنها را رشد دهیم .بنابراین تخیل در مرکز فرایند تربیت است و ما باید
با قلبهایمان و به همان اندازه ذهنهایمان برای انجام این امر تالش کنیم.
 استفاده از داستانهای تعاملیمطلب مهم این است که یادگیری باید فعال باشد به این معنا که ،آنچه گفته میشود ذهن
شنونده را درگیر کند .بنابراین ،یادگیری باید یک داستان یا نمادی ایجاد کند که به تجربیات
کودک مرتبط باشد؛ این فعالیت ،گفتن یک داستان به سبکی است که از گوینده (معلم ) به
سمت شنونده حرکت میکند تا آنجا که دانشآموزان ،گوینده بقیه داستان باشند .در اینجا
آنچه مهم است مطمئناً یک داستان یا فعالیت خاص نیست بلکه فرایندی است که به کار
گرفته میشود (همان.)314-315 :
تکنیکهای دیگر عبارتاند از:
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 .1استفاده از داستانهای خود کودکان
 .2استفاده از داستانهایی درباره خانواده ،مرگ و بهشت (همان.)1319 :
به اعتقاد اریکر ،فعالیتهای فوق به کودکان کمک میکند تا درباره زندگی خود و آنچه
هستند ،تأمل نماین د و احساس و درک خود را در مواجهه با موضوعات مختلف بسازند و اگرچه
برخی افراد ممکن است این امر را رشد اخالقی کودکان ،یا رشد احساسی و عاطفی آنان و یا
حتی تربیت شهروندی بنامند ولی میتوان همه آنها را درون آنچه تربیت معنوی نامیدهایم،
جای داد (همان.)1320 :
تربیت معنوی سکوالر برای کودکان با تأکید بر دیدگاه جین اریکر و بِست
تربیت معنوی عبارت است از فرایند ساخت معنا و هویت ،در بستر ارتباط و تعامل و توسط
ابزار روایت؛
هدف آن :خودسازی (ساخت هویت) :به این معنا که کودک درک بهتری از احساسات،
معناهای خاص خود ،ارزشها ،ظرفیتهای زیباشناختی و ارتباطات بهتر داشته باشد.
اصل تربیتی :کودکان باید روایتهای خود را بسازند (روایتسازی کودکان).
روشهای پیشنهادی :استفاده از نقشه مفهومی؛ داستانگویی کودکان درباره تجربیات خود؛
استفاده از داستانهایی درباره خانواده ،مرگ ،بهشت و ...

جهانبینی مبتنی بر نه معنویت و نه دین ()XSXR
هیچ یک از اندیشمندان منتخب این پژوهش در جهانبینی نوع ششم قرار ندارند .پوچگرایان از
جمله کسانی هستند که در این نوع جهانبینی قرار میگیرند .باغگلی نیز یکی از رویکردهای
موجود درباره معنویت را رویکرد عدم باور به معنا میداند که معادل جهانبینی فوق است .وی
اظهار میکند «در این رویکرد که بر روی طیفی از مادهگرایی تا ابراز ندانمگرایی (الادریگری)
در فهم معنا در هستی قرار می گیرد نگاهی از شکاکیت درباره معنا و متعاقب آن تالش برای
دستیابی به زندگی مناسب ،بدون معنویت در این هستی مشاهده میشود» (.)33 :1392
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جمعبندی
به طور خالصه می توان گفت :آنچه در این فصل انجام شد بررسی تربیت معنوی برای کودکان
در غرب بود .این بررسی نشان داد به دلیل وجود دیدگاههای مختلف درباره مفهوم معنویت،
تعریف واحدی نیز درباره مفهوم تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cوجود ندارد .از این رو ،ابتدا
به بررسی چیستی مفهوم معنویت از منظر اندیشمندان مورد نظر پرداختیم .این بررسی نشان
داد که مهمترین عامل در تفاوت و تعدد دیدگاههای موجود درباره مفهوم معنویت ،ناشی از نوع
رابطه آن با مفهوم دین است .پس ،دیدگاههای اندیشمندان مذکور بر اساس نوع رابطه بین
دین و معنویت ،تحلیل و طبقهبندی شد .حاصل این تحلیل ،ارائه یک چارچوب ،مشتمل بر
شش نوع جهانبینی درباره مفهوم معنویت و تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cاست.
همچنین سیر مطالعات انجام شده در عرصه تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cنشان میدهد
که همانطور که مفهوم معنویت از مفهوم دینی خود ،دور میشود ،مفهوم تربیت معنوی برای
کودکان نیز ،تغییر و تحوالت مختلفی را تجربه میکند .از این رو ،طیفی از رویکردهای مختلف
به وجود آمده است که هر یک بر وجه خاصی تأکید میکنند.
تبیین الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی ایران و مفهوم کلیدی حیات طیبه
مقدمه
با توجه به اینکه هدف هر نظام آموزشی هدایت رشد همه جانبه شخصیت متربیان از جمله بعد
معنوی دانشآموزان است و با توجه به اینکه پرورش بعد معنوی به جهت ارتباط تنگاتنگی که
با سالمت و سعادت جامعه دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ شایسته است که تربیت
افرادی معنوی و متعهد به معناها ،اهداف ،ارزشها و حقیقت غایی در میان اهداف تعلیم و
تربیت از اولویت برخوردار باشد .از طرفی ،مفهوم تربیت معنوی برای کودکان ،در جوامع
مختلف و از منظر نویسندگان گوناگون ،دارای مبانی فلسفی و تعاریف گوناگونی است .بر این
اساس ،ارائه الگوی اسالمی -ایرانی از تربیت معنوی برای کودکان ،به گونهای که با مبانی دینی،
فلسفی و بومی جمهوری اسالمی ایران هماهنگ باشد ،ضروری مینماید.
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بر این اساس ،پژوهش حاضر تالش میکند تا با ابتناء بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران و به طور خاص ،مبانی نظری سند تحول بنیادین تربیت رسمی و عمومی
جمهوری اسالمی ایران و مفهوم کلیدی حیات طیبه ،الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی
برای کودکان را در ابعاد مبانی ،مفهوم ،اهداف و اصول تربیتی تبیین نماید .روشهای تربیت
معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی -ایرانی ،به دلیل گستردگی در نوشتار دیگری خواهد
آمد.
الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان
الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان طرحواره مفهومی نظاممندی متشکل از
عناصر مربوط (عناصر مفهومی ،مبانی ،رویکرد ،اهداف ،اصول) به جریان تربیت معنوی و روابط
میان آنها است که بر اساس نقد مبنایی دیدگاهها و تجارب رایج پاسخهای مستدل و عامی را
برای هدایت جریان تربیت معنوی فراهم میآورد .این الگو دارای ساختاری پیچیده و مرکب
است؛ بخش هستهای الگو متشکل از مبانی و بنیانهای فلسفی دینی و اهداف تربیت معنوی
است که مستقیماً از مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
جمهوری اسالمی ایران گرفته یا استنباط شده است .این سخت هسته با الهامبخشی نسبت به
سایر اجزای الگو ،زمینه ی ایجاد انسجام و سازگاری بین اجزا و عناصر آن را فراهم میآورد.
بدینسان الگوی مورد نظر این پژوهش در چارچوب فلسفی -ارزشی مقبول جمهوری اسالمی
ایران خواهد بود.
مفهوم معنویت در الگوی اسالمی -ایرانی
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چنین آمده است که :غایت ،نتیجه و هدف کلی تربیت
عبارت است از :تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد و نحوه تحقق حیات
طیبه مبتنی بر نظام معیار دینی (=اسالم) است ( .)150-153بر این اساس ،به منظور درک
مفهوم معنویت در این جهانبینی ،ابتدا باید چیستی مفهوم دین پرداخت .در واقع ،با درک
حدود و قلمرو دین ،چیستی مفهوم معنویت در این بستر نیز بهتر مشخص میشود .همچنان
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مفهوم «دین» ،کلی و عام است و شامل طیف گستردهای از ادیان ابراهیمی (یهودیت،
مسیحیت ،اسالم) تا ادیان بزرگ شرقی (هندوئیسم ،بودیسم ،شینتوئیسم ،کنفوسیانیسم،
تائوئیسم) ،ادیان باستان (بینالنهرین ،مصر باستان ،ایران باستان و  ،)...ادیان التقاطی (مانویت،
سیکیسم ،الماییسم ،)... ،ادیان بومی آمریکا و آفریقا ،ادیان قدیم و ابتدایی میگردد.
پژوهشگران دین ،بر عمومیت داشتن واژه «دین» -و نه اختصاص آن به دینی خاص -اتفاقنظر
دارند (حمیدیه .)37 :1391 ،حمیدیه میگوید :تعاریف متنوع و فراوان دیگر درباره دین عمدتاً
بر چشمانداز و مفروضات نظری اندیشمندان متکی هستند (همان .)40 :به همین دلیل در این
قسمت به تعریف مفهوم دین از دیدگاه برخی از اندیشمندان مسلمان اشاره میشود:
«از دی دگاه عالمه طباطبایی ،دین ،عقاید و یک سلسله دستورات عملی و اخالقی است که انبیا
از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آوردهاند .اعتقاد و عمل به آن دستورات ،سبب
سعادت انسان در دو جهان است .الزمه دینداری ،دارا بودنِ عقاید دینی همچون پلیس مخفی
در دل و التزام ع ملی به فضایل اخالقی و دوری از رذایل اخالقی و در کلیه امور به یاد خدا و در
پناه او بودن است (طباطبایی ،بیتا .)4-5 :مطابق تعریف عالمه ،دینداری دارای دو نوع گزاره
است .نوع اول ،گزارههای توصیفی است که بعد اعتقادی دین را تشکیل میدهد و نوع دوم،
گزارههای تجویزی است .این نوع گزارهها ،احکام و شرایعی هستند که هر شریعتی برای پیروان
خود وضع کرده است و انسان متدین با پذیرش دین ،خود را ملزم به انجام آن مینماید.
گزارههای تجویزی به زبان اعتبار بیان شده است .آنها اعتباریاتی هستند که از طرف خداوند در
اختیار بشر قرار گرفتهاند .بنابراین دین به زبان اعتبار سخن میگوید (طباطبایی/1381 ،ب:
 .) 12از طرفی ،اعتباریات برخاسته از یک سلسله حقایق است .مبنای اعتباریات دینی ،یا همان
احکام و شرایع ،نوع آفرینش انسان و حقیقت وجودی او است که بخش گسترده آن در بعد
غیرمادی وجود او نهفته است (طباطبایی .)1382 ،عالمه از این حقیقت به عنوان باطن دین
یاد میکند .باطن دینمحور مشترک و هدف غایی همه ادیان الهی است «تنها هدف و مقصود
ادیان الهی ،توجه دادنِ انسان ها به ماوراءالطبیعه است و این راه ادیان الهی یک راه آگاهانه به
سوی خدا است (طباطبایی/138 ،ب( »)33 :نقل از اشعری.)39-40 :
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در نوشتههای شهید مطهری نیز به تعاریف چندی از دین میتوان اشاره کرد؛ در یک تعریف،
دین شامل یک سلسله اصول و اعتقادات است که هر کس باید خودش مستقیماً پژوهش کند و
واقعاً تشنه یادگرفتن و پژوهش در آنها باشد و مسلماً اگر کسی در جستجوی خداوند باشد،
خداوند تعالی او را دستگیری و هدایت خواهد کرد (/1357الف)276 :؛ در تعریف دیگری دین
عبارت است از یک ایدئولوژی که بر سرشت روحانی انسان یعنی شناساندن انسان ،آگاه کردن
او به این سرشت و پرورش این جنبه وجودی و برقراری تعادل میان دو جنبه وجودی او
(/1357ب )59 :تکیه دارد .در تعریف سومی از دین ،مطهری میگوید «ما دین را عبارت از
قوانین تکامل اجتماعی میدانیم  ،دین قوانین تکامل اجتماعی را که یک تکامل اکتسابی است
از راه وحی بیان میکند» (همان .)23 :مطهری با استفاده از مفاد آیات قرآن بر این نظر است
که انسان فطرتاً خداجو است یعنی منشأ گرایش او به دین و مذهب ،تنها در درون فطرت او
قرار دارد و ( ...قربانی .)1385 ،با عنایت به تعریف دین میتوان گفت :دین دارای دو بخش
است .1 :اعتقادات؛  .2لوازم عملی و دستورالعملها؛ اعتقادات ،زیربنا و اساس دین و
دستورالعملها بخش روئین آن میباشد .شهید مطهّری در این زمینه مینویسد:
امیرالمؤمنین علی(علیه السالم) میفرماید« :اول و ابتدای دین ،خداشناسی است» هر چیزی
نقطه شروع و پایه و اساسی دارد و هنگامی به صورت سازمانی محکم و پابرجا و مفید در
میآید که از همان نقطه آغاز شده باشد و بر روی همان پایه قرار گرفته باشد .دین هم ،که
سازمان وسیع فکری ،اعتقادی و اخالقی و عملی است ،یک نقطه شروع و یک رکن اساسی دارد
که اگر از آن نقطه آغاز شود و بر روی آن اساس بنا شود ،محکم و پابرجا و مفید خواهد شد.
آن نقطه شروع و آن پایه اساسی ،معرفت ذات اقدس الهی و شناسایی حضرت احدیت است»
(نقل از بهشتیفر.)113 :1388 ،
آیت اللّه جوادی آملی نیز ضمن ارائه تعریف برای دین ،مالکهایی برای حقانیت ادیان ذکر
میکند:
«در معنای اصطالحی ،دین مجموعه عقاید ،اخالق ،قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور
جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد .گاهی همه این مجموعه ،حق و گاهی همه آنها باطل و
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صورت ،آن را دین باطل و یا التقاطی از حق و باطل مینامند  ...دین حق ،دینی است که
عقاید ،قوانین و مقررات آن از طرف خداوند نازل شده و دین باطل ،دینی است که از ناحیه غیر
خداوند تنظیم و مقرر شده است» (.)93-95 :1387
با توجه به مجموع این تعاریف میتوان گفت:
 دین مجموعهای فکری و اعتقادی ،اخالقی و عملی است. تکیه دین بر سرشت روحانی انسان و حقیقت وجودی (سرشت ربوبی) او است .عالمهطباطبایی این امر را باطن دین و محور مشترک تمام ادیان الهی نامیده است.
 دین حق از طرف خداوند و از طریق وحی بر نبی برای سعادت انسان نازل میشود. نقطه شروع و رکن اساسی دین ،معرفت ذات اقدس الهی و حضرت احدیت است. اعتقاد و عمل به دستورات الهی سبب سعادت انسان در دو جهان است.در عین حال ،درباره چیستی مفهوم معنویت از منظر دین اسالم نیز میتوان به اشاراتی از
اندیشمندان مسلمان مراجعه کرد؛ به عنوان مثال ،از منظر عالمه طباطبایی «حیات معنوی،
حیات قُرب و مشاهده است که شرط آن بندگی و اخالص در بندگی است .حیات ظاهری
هم ین خوردن و خوابیدن و  ...است و حیات معنوی به انجام اعمالی است که در آنها مشاهده
حق و تقرب به حق باشد» (رخشاد344 :1384 ،؛ نقل از باغگلی )48 :1392 ،از دیدگاه عالمه
طباطبایی (به نقل از اشعری و دیگران )37-38 :1387 ،معنویتِ مربوط به آدمی ،بعد مجرد
انسان است که بخش اصیل و گستردهتر وجود او را تشکیل میدهد .لب و حقیقت بعد معنوی
انسان را نیز باید در سرشت ربوبی او جست .بنابراین ،انسان عالوه بر ساحت جسمانی از
ساحتی نفسانی نیز برخوردار است که با عمل بر اساس معرفتها و میلهایش در حالِ تعین
بخشیدن به بعد نفسانی خویش است.
شهید مطهری نیز در بررسی مفهوم آزادی معنوی و تمایز آن از آزادی اجتماعی ،اظهار میکند
«در عصر ما یک جنایت بزرگ به صورت فلسفه و سیستمهای فلسفی مطرح شده است و آن
این است که اساساً دربارهی انسان ،شخصیت انسانی و شرافت معنوی او هیچ بحث نمیکنند؛
نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فراموش شده است» (مجموعه آثار .ج  .)461 :23وی با ابتناء بر دیدگاه
قرآن ،معنویت را شناخت خدا و ماوراء طبیعت و ایمان به آن میداند و انسان را شایستهترین
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آیت و دروازه برای پرداختن به معنویت و ایمان به غیب و ملکوت معرفی میکند .او نگریستن
در آفاق و انفس را شیوههایی می داند که قرآن کریم برای ایمان به غیب و ملکوت پیشنهاد
میکند (همان.)671 :
باقری ( )2013نیز اظهار می دارد :عالمت معنویت ،معنایی متعالی است که به معنای مادی
محدود به زمان و مکان فرو کاسته نمیشود؛ امر معنوی ،اینجا و اکنون را تعالی میدهد و
شبیه یک وجود متعالی است اما این وجود متعالی ضرورتاً خدا نیست همچنان که برخی
آموزههای الحاد نیز از معنویت سخن میگویند  ...طبیعتاً این موجود متعالی در اسالم ،خداوند
است .بر این اساس ،یک معنای متعالی مرتبط با خدا در معنویت مورد نظر است.
بنا بر آنچه گذشت میتوان گفت :در تبیین مفهوم معنویت از منظر اسالم ،باید دین را به
عنوان جهانبینی اصلی و حاکم بر گفتمانی که معنویت را مطرح میکند ،در نظر گرفت .از
منظر جهانبینی دینی ،مفهوم معنویت در ارتباط با یک امر متعالی درک میشود و این امر
متعالی از منظر اسالم ،خداوند است .بر این اساس ،مفهوم معنویت در سند مبانی نظری تحول
بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ،ناظر به مفهوم «قرب
الی اهلل» است .قرب الی اهلل عبارت است از« :رابطهای حقیقی بین خدا و انسان؛ بهگونهای که
روح انسان در اثر درک ،باور و اعمالی خاص (متناسب با غایت آفرینش خویش و بر اساس
خواست و نظام معیار الهی) رابطهای وجودی و آزادانه (اختیاری) با خدای متعال برقرار و به
طور مداوم آن را تشدید میکند و در نتیجهی ایجاد چنین ارتباطی ،مراتب کمال را در وجود
خویش محقق میسازد .این ارتباط ،واقعیتی تکوینی ،ولی حصول آن (به لحاظ مقدمات) امری
اکتسابی و اختیاری است .البته این ارتباط وجودی با خداوند (یعنی کمال مطلق و موجود
بینهایت) امری دارای مراتب و درجات است که میتواند به طور مداوم تشدید شود یا تنزل
یابد» ( .)91 :1390قرب الی اهلل مصداق اتم غایت زندگی انسان از منظر دین است و تحصیل
همه کماالت مقدمه قرب به خدا و انسانیت انسان در گرو رسیدن به مراتب آن است (همان:
.)120
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مبانی تربیت معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی -ایرانی
برای این امر ،در قدم نخست به تعیین آن مواردی از مبانی فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران پرداخته میشود که با ساختار مفهوم معنویت -که ناظر به مفهوم قرب الی اهلل-
است ،دارای همبستگی و ارتباط وثیقتری باشد .بنابراین در مبانی هستیشناختی فلسفه تعلیم
و تربیت جمهوری اسالمی ایران ،به تعیین آن مواردی پرداخته میشود که به خداوند ،به عنوان
مبدأ و منشأ ،حقیقت و غایت جهان هستی اشاره دارد .این مبانی عبارتاند از )1 :خداوند مبدأ
و منشأ جهان و یگانه مالک ،مدبر و رب حقیقی همه موجودات عالم است؛  )2آفرینش جهان
هستی غایتمند و خداوند غایت همه موجودات است (سند تحول بنیادین.)50-52 :
بعد معرفتشناختی نیز ناظر به صحت تصور ذهنی ما درباره خداوند (امر معنوی) است .در
واقع ،مبناهای مختلف معرفتشناختی بر حسب مواضع فلسفی خود معیارهایی برای شناخت
صحیح مرجع امر معنوی ارائه میکنند .با توجه به مبانی معرفتشناختی فلسفه تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی ایران که به لحاظ ویژگی علم با نظر به معلوم (سند تحول80-81 :1390 ،؛
باقری ،1389 ،ج )171-175 :1 .دارای جنبه رئالیستی است ،یک خدای واقعی وجود دارد که
با استفاده از این مبنا قادر به تعالی شناخت خود درباره او یا اصالح آن هستیم .این مبانی
عبارتاند از )1 :انسان نسبت به شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در هستی
توانایی دارد؛  )2علم انسان دارای اقسام حقیقی و اعتباری است و مراتب و سطوح مختلف دارد؛
 ) 3معیار اعتبار علم ،مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت (نفس االمر) است؛  )4علم در عین
ثبات (از منظر معلوم) ،دارای ویژگی پویایی (از منظر عالم) است؛  )5شناخت آدمی با موانع و
محدودیتهایی همراه است (همان).
مبانی انسانشناختی نیز گزارههای توصیفی هستند که به طور عمده معطوف به انسان و
ویژگیهای عمومی او است (باقری .)53 :1390 ،در اینجا ،با توجه به ساختار مفهوم به دست
آمده از معنویت (قرب الی اهلل) مواردی از مبانی انسانشناختی مورد مالحظه قرار میگیرد که
ناظر به بعد روحانی انسان و وجود فطرت در اوست .این مبانی عبارتاند از )1 :وجود انسان،
توأمان دو جنبه مادی و غیرمادی است :هم جسم دارد و هم روح .در واقع ،بدن و روح مراتب
یک وجود شخصی واحد متصل بهنام نفس میباشند .از نگاه صدرالمتألهین ،نفس جوهری است
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ذاتاً مجرد و فعالً مادی که با حدوث بدن حادث میشود (نظریه جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ
البقاء) به این معنا ،واقعیتی که نام آن را «نفس انسانی» نهادهایم نخست صورتی جسمانی بوده
است که در بستر حرکت جوهری ،نفس شده است؛  )2انسان ،فطرتی الهی دارد که قابل فعلیت
یافتن و شکوفایی یا فراموششدن است :فطرت ،سرشتی الهی در وجود آدمی است .یعنی آدمی
نسبت به مبدأ عالم هستی ،معرفت و گرایشی اصیل (غیراکتسابی) دارد؛ )3انسان موجودی آزاد
و صاحب اختیار است که این آزادی و اختیار را خدا به او داده است (سند تحول-59 :1390 ،
57؛ باقری ،1389 ،ج .)151 :1
با توجه این نکته که مفهوم معنویت ،خود یک مفهوم ارزشی است پس به مبانی ارزششناختی
نیز مرتبط است .همچنین ،با توجه به ساختار مفهوم معنویت (قرب الی اهلل) و مصداق اتم آن،
یعنی حیات طیبه ،مواردی از مبانی مذکور انتخاب میشود که بر تحقق این هدف تأکید دارند.
این مبانی عبارتاند از )1 :خداوند خیر بنیادین و نیز بنیاد خیر است؛  )2ارزشها انواع و مراتب
مختلف دارند و به شکل سلسله مراتبی با غایت اصیل زندگی آدمی -یعنی قرب الی اهلل-
ارتباط دارند؛  )3حیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر بر اساس نظام معیار ربوبی است که با
انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری این نظام معیار در همین زندگی دنیایی و در جهت تعالی
آن ،از سوی خداوند به انسان اعطا میشود و تحقق آن باعث دستیابی به غایت اصیل زندگی
آدمی یعنی قرب الی اهلل خواهد شد (سند تحول.)90-99 :1390،
مفهوم تربیت معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی -ایرانی
با توجه به مبانی مذکور میتوان گفت :مفهوم تربیت معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی-
ایرانی [در بعد هستیشناختی] ناظر به جستجوی حقیقت درباره وجود خداوند به عنوان مبدأ و
منشأ ،حقیقت و غایت هستی؛ [در بعد معرفتشناختی] ناظر به شناخت صحیح مرجع امر
معنوی (خداوند)؛ [در بعد انسانشناختی] ناظر به تقویت گرایش کودک به سوی خداوند
(پرورش فطرت یا سرشت الهی کودک)؛ و پرورش روح او به عنوان بعد اصیل وجود آدمی؛ و
[در بعد ارزششناختی] ناظر به تحقق آگاهانه و اختیاری حیات طیبه در همه ابعاد و شئون
زندگی کودک میباشد.
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اهداف تربیت معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی -ایرانی
بر اساس مفهوم به دست آمده میتوان گفت :هدف کلی تربیت معنوی برای کودکان در الگوی
اسالمی -ایرانی ،قرب الی اهلل در همه ابعاد و شئون زندگی است .اهداف جزئی نیز عبارتاند از:
الف) کشف وجود خداوند؛ ب) گسترش شناخت درباره خداوند؛ ج) تقویت گرایش کودک به
سوی خداوند؛ د) پرورش روح کودک؛ ه) تحقق آگاهانه و اختیاری حیات طیبه در همه ابعاد و
شئون زندگی کودک.
اصول تربیت معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی -ایرانی
اصول ،گزارههای تجویزی و برخاسته از ترکیبی میان اهداف و مبانیاند و به صورت قاعده برای
هدایت فعالیتهای تربیتی عمل میکنند (باقری .)53 :1390 ،در مقاله حاضر ،اصول تربیتی
با ابتناء بر مبانی مذکور و استفاده از روش بازسازی شده استنتاج قیاسی فرانکنا استخراج
میشوند.
اصول ناظر به هدف کشف حقیقت درباره خداوند
برابر آنچه که در بیان مفهوم تربیت معنوی گفته شد ،یک جنبه از تربیت معنوی ،ناظر به
جستجوی حقیقت درباره وجود امر معنوی (خداوند) است .یکی از نخستین پرسشهایی که از
همان سالهای نخستین حیات ،ذهن انسان را به خود مشغول میکند در رابطه با وجود خدا،
آفریننده انسانها و هستی است .بنابراین ،چنین جستجویی ایجاب میکند که متربی را به
سوی کشف حقیقت و به تعبیر دیگر وجود خداوند هدایت کنیم.
 اصل کشف وجود خداوند (امر معنوی)هدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) جهت کشف حقیقت وجود درباره خداوند (امر معنوی)؛
گزاره واقعنگر مبنایی :وجود اصیل در جهان خداوند است؛ در نتیجه :اصل :باید کودک
(دانشآموز) را به سوی کشف وجود خداوند (امر معنوی) هدایت کرد.
یکی از اصول مهم در امر تربیت معنوی کودکان ،هدایت کودک جهت کشف حقیقت وجود
خداوند است .قرآن ک ریم اصلِ وجود واقعیات عینی را که متضمن نفی سفسطه است مسلم
دانسته است .آیات فراوانی از قرآن به معرفی واقعیات بیرونی پرداخته است :خداوند متعال
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(انعام ،)102/فرشتگان (نجم ،)26/آسمانها و زمین (ابراهیم )32/و  ...همگی بخشی از واقعیاتی
هستند که قرآن کریم از بودنشان خبر میدهد و در آموزههای اسالمی از انسان خواسته شده تا
هر چیز را همانطور که هست ،با همه خصوصیات واقعیاش و با همه ابعاد مختلف و
پیوستگیها و وابستگی هایش بشناسد .لذا در ورای طبیعت و هستی مادی (عالم طبیعت)،
مراتب و سطوح باالتری از واقعیت و عوالم دیگری و موجودات غیرمحسوس نیز وجود دارد
(سند تحول )49-50:که در رأس همه آنها وجود خداوند است .بنا بر نگرش واقعگرای اسالمی،
مربی باید کودک (دانشآموز) را به سوی شناخت واقعیتهای مختلف و در رأس همه آنها
کشف وجود خداوند هدایت نماید.
 اصل هدایت کودک (دانشآموز) به سوی شناخت مراتب و سطوح مختلف علمهدف :مهیا ساختن دانش آموز برای کسب شناخت منسجم و جامع از واقعیات و حقایق جهان
هستی؛ گزاره واقع نگر مبنایی :علم انسان دارای اقسام حقیقی و اعتباری است و مراتب و
سطوح مختلف دارد؛ در نتیجه :اصل :مربی باید کودک (دانشآموز) را به سوی شناخت مراتب و
سطوح مختلف علم هدایت کند.
حقیقت تشکیکی علم بازتاب حقیقت تشکیکی وجود است .بنابراین ،تباین علوم از یکدیگر نیز
تباین مرتبتی است نه یک تفاوت ذاتی و اصیل .اصالت وجود نهتنها تفاوت موجودات را به
کثرت در عین وحدت بازمیگرداند بلکه تفاوت قلمروهای علم را نیز به تباین مرتبتی حقیقت
«ذات مراتب» ارجاع میدهد .بنابراین ،با هدایت کودک (دانشآموز) ،به سوی شناخت مراتب
مختلف علم ،در مییابد که جهان هستی ،امری فراتر از این سطح و ظاهر است و سطوح
مختلفی از واقعیت در جهان هستی وجود دارد که علم به هر یک از آنها ،مستلزم راه و روش و
تجهیزات مخصوص به خود میباشد؛ بنا بر این اصل ،به کودک کمک میکنیم تا از سطح
جهان مادی و ظواهر فراتر رفته و به سوی باطن جهان سلوک نماید.

*اصول ناظر به هدف گسترش شناخت درباره خداوند
یکی از جنبههای تربیت معنوی برای کودکان که در بیان آن گذشت ،ناظر به شناخت صحیح
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خداوند و رفع شناختهای ناقص و غیر صحیح درباره اوست .بنابراین ،به برخی اصول تربیتی
(در وجه ایجابی و سلبی) برای تحقق این هدف اشاره میشود.
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 اصل پرورش اندیشه و اعتقادات صحیح درباره خداوندهدف :مهیا ساختن کودک برای کسب بینش صحیح نسبت به خداوند؛ گزاره واقعنگر مبنایی:
وجود اندیشه ها و اعتقادات صحیح ،محکم و راسخ درباره خداوند و حقایق معنوی از ملزومات
شناخت خداوند است؛ در نتیجه :اصل :باید کودک را جهت نیل به اندیشه و اعتقادات صحیح،
محکم و راسخ هدایت کرد.
معنا یا اعتقاداتی که برای فرد در ارتباط با خداوند حاصل میشود میتواند ناقص یا خطا باشد؛
از این رو لزوم کسب بینش صحیح درباره خداوند و کسب معنای درست و اعتقاد راسخ و محکم
ضروری است .باقری میگوید :پیدا شدن عقاید (درباره خداوند) در فرد باید به صورتی انجام
شود که وی آنها را فهمیده باشد و با روشنبینی نسبت به آنها متقاعد شده باشد .با نظر به
همین نکته ،گفته میشود که عقاید ،پژوهشی است ،نه تقلیدی ( .)69 :1384از این رو،
کودکان نیازمند آگاهی و بینش صحیح درباره حقیقت غایی (خداوند) ،معنای درست از غیر
صحیح ،توهم از واقعیت و معیار برای تشخیص آنها میباشند تا هر چیزی را به نام معنویت
نپذیرند .محمدتقی جعفری نیز بر این نکته تأکید دارد که هیچ انسانی نمیتواند ادعای
برخورداری از «حیات معقول» نماید مگر اینکه از هویت ،اصول و ارزشهای حیات خویش آگاه
بوده باشد و  ...بنابراین این حیات معقول بدون آگاهی قابل تحقق نمیباشد و مسلم است که
این آگاهی محصولی از تکاپوهای فکری و عقالنی در شناخت هویت و اصول و ارزشهای حیات
انسانی است .این ویژگی (لزوم آگاهی به حیات) «آن چنانکه هست» و «آن چنانکه باید باشد»
مفاد آن آیه قرآنی است که میگوید« :لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه» (تا
کسی که هالک میشود و زندگی او تباه میگردد مستند به دلیل روشن باشد و کسی که
زندگی میکند ،زندگیاش مستند به دلیل روشن باشد) .مطابق این آیه شریفه ،آن انسان که
نتواند آگاهی به حیات داشته باشد و نتواند شایستگی حیات خود را در هر موقعیتی که قرار
می گیرد با دلیل روشن اثبات نماید ،زندگی او حیات معقول نبوده بلکه پدیدهای ناآگاه و در
مجرای قوانین طبیعت و زورگوئیها و زورآزمائیهای همنوعان ناآگاه خود تسلیم محض است
( .)39 -40 :1360بنابراین توضیح ،باید کودکان (دانشآموزان) را به سوی کسب بینش صحیح
درباره خداوند هدایت کرد.
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 اصل توسعه چشمانداز کودک درباره اعتقادات و امکانات معنوی سایر سنن وچشماندازها
هدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) برای کسب بینش صحیح درباره خداوند؛ گزاره واقعنگر
مبنایی :محدود ساختن فرد به یک مسیر خاص مانع از دیدن سایر مسیرها میشود؛ در نتیجه:
اصل :باید چشمانداز کودک (دانشآموز) را درباره اعتقادات و امکانات معنوی سایر سنن و
چشماندازها توسعه داد.
کسب بینش صحیح درباره معنا ،ارزش و حقیقت غایی در سایر سنن و چشماندازها ،به کودک
(دانشآموز) کمک میکند تا دیدگاهش وسعت یابد و نسبت به اعتقاداتی که در این خصوص
اتخاذ می کند با آگاهی و بصیرت بیشتر اقدام نماید .چنانچه متربی از دیدگاه سایر ادیان و
چشماندازها بیاطالع و دایره شناخت او صرفاً به یک مسیر و یک جهانبینی محدود شود ،دچار
نوعی خطای شناختیِ ناشی از ندیدن سایر ابعاد ،کوتهبینی ،تعصب ،جزمیت یا تزلزل و بیثباتی
در پایبندی به اعتقادات خود میشود .کودک به واسطه آگاهی از امکانات معنویِ سایر سنن و
چشماندازها ،قادر به ارزیابی ارزشهای حیات خود در میان سنن مختلف و اقدام به گزینش و
طرد میشود .بنا بر این اصل ،مربی باید کودک (دانشآموز) را جهت توسعه چشمانداز خود
درباره اعتقادات و امکانات معنوی سایر سنن و چشماندازها هدایت کند.
 اصل به کارگیری منابع مختلف معرفت از قبیل حواس ،عقل ،الهام و شهود ،وحیهدف :مهیا ساختن کودک (دانش آموز) برای کسب شناخت منسجم و جامع واقعیات و حقایق
جهان .گزاره واقعنگر مب نایی :حواس ،عقل ،الهام و شهود ،وحی از جمله منابع شناخت است .در
نتیجه :اصل :کودک (دانش آموز) برای شناخت جامع واقعیات و حقایق جهان باید از منابع
مختلف معرفتی از قبیل حواس ،عقل ،الهام و شهود ،وحی استفاده نماید.
آدمی منابع و ابزار شناخت متعددی در اختیار دارد که مکمل یکدیگرند و برای شناخت
منسجم و جامع واقعیات و حقایق جهان باید از همه آنها بهره گرفت و نمیتوان از برخی به نفع
دیگری دست برداشت (سند تحول ،ص  .)82بر اساس این اصل ،باید از منابع مختلف کسب
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شناخت هستند .به عنوان مثال :آیه «وَاللّهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ الَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ
لَکُمُ الْسَّمْعَ وَاألَبْصَارَ وَاألَفْئِدَۀَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ ،1بر نقش حواس و از جمله گوش و چشم برای
دیدن بخشی از حقایق تأکید میکند؛ آیه «إِنَّ فی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ
النَّهارِ وَ الْفُلْکِ الَّتی تَجْری فِی الْبَحْرِ بِما یَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فیها مِنْ کُلِّ دابَّۀٍ وَ تَصْریفِ الرِّیاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ
الْأَرْضِ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ» 2بر تفکر درباره عالم هستی دعوت شده است و آیه «وَقَالُوا لَوْ کُنَّا
نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ» 3بر اهمیت تعقل و پیامد توجه به آن تأکید دارد؛ در
بعضی از آیات مانند « وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ»4؛ «وَ
أَوْحَیْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَ ال تَخافِی وَ ال تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ» .5بر الهام به عنوان یکی از منابع شناخت تأکید میشود؛ در
بعضی دیگر از آیات ،میتوان نقش وحی را به عنوان یکی از منابع کسب شناخت مورد توجه
قرار داد .مانند « وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَ کانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَیْکَ عَظیماً .»6بر اساس آیات فوق ،نیل به حقیقت و باطن پدیدهها در گرو استفاده از منابع
مختلف معرفت مانند حواس ،عقل ،الهام و وحی میباشد.
 اصل پرورش تفکر انتقادیهدف :مهیا ساختن کودک جهت گسترش شناخت درباره خداوند؛ گزاره واقعنگر مبنایی :انسان
در میان انبوه و هجمهی اطالعات و جریانات مختلف درباره معنا ،ارزش و حقیقت غایی،
نیازمند تفکر دقیق و قدرت نقد و ارزیابی جهت تمییز درست از نادرست و توهم از واقعیت،
میباشد؛ در نتیجه :اصل :باید تفکر انتقادی کودک را پرورش داد.

 .1سوره نحل.78 :
 .2سوره البقره.164 :
 .3سوره الملک.10 :
 .4سوره العنکبوت.69 :
 .5سوره القصص.7 :
 .6سوره النساء.113 :
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در عرصه معنویت به طور خاص ،قابلیت اندیشهورزی و تفکر انتقادی بسیار مهم و حیاتی است
زیرا معنویت ،ناگزیر در عقاید مربوط به وجودهای مقدس در جهان درگیر میشود .از این رو،
انسان باید از عقاید توهمی و غلط آگاه باشد .این امر ،نیازمند رویکرد انتقادی کودکان نسبت به
اعتقادات موجود در فرهنگ کودک میباشد .در متون اسالمی ،داشتن نگاه انتقادی نسبت به
عقاید مورد تأکید است .به عنوان مثال ،خداوند در سوره لقمان متذکر میشود که از پیروی
کورکورانه از والدین و پذیرش عقاید مشرکانه آنان برحذر باشید؛ «وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ الِبْنِهِ وَ هُوَ
یَعِظُهُ یا بُنَیَّ ال تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ» * «وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وَهْناً عَلی وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لی وَ لِوالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصیرُ» * «وَ إِنْ جاهَداکَ عَلی
أَنْ تُشْرِکَ بی ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبیلَ مَنْ
أَنابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» .1بر اساس آیات فوق ،مربی باید کودک
(دانشآموز) را به سوی قابلیت تفکر انتقادی نسبت به عقاید موجود در فرهنگ راهنمایی و از
تقلید کورکورانه و پذیرش عقاید شرکآلود و نادرست نهی کند.
*اصول ناظر به هدف تقویت میل و گرایش به خدا (در وجه ایجابی و سلبی)
 اصل ایجاد زمینه ارتباط عاطفی با خداوندهدف :متربی باید در جهت تعمیق و رشد میل و عالقه به خدا حرکت نماید؛ گزاره واقعنگر
مبنایی :تعمیق میل و عالقه در گرو ارتباط عاطفی است .در نتیجه :اصل :باید زمینه ایجاد
ارتباط عاطفی کودک (دانشآموز) با خداوند را فراهم کرد.

انسان به واسطه ی عواطف قادر است یک گرایش درونی بر اساس مهر و محبت نسبت به معبود
خود بیابد  ...مکانیسم رشد عواطف و ارتقای آن از سطح نازل به سطح عالی چنین است که
وقتی انسان در سایه تربیت دینی و الهی بر حول محور ایمان حرکت کرد و تابع حق و حقیقت
شد ،به تدریج به مراتبی از مجذوبیت به حق نائل میشود و در سایه عشق و عالقه به حق ،همه
عالیق او در جهت حق قرار می گیرد .یعنی چون حق را دوست دارد ،هر آنچه را که در جهت
حق است ،نیز دوست میدارد .از اینرو ،تمامی محبتها و عالقههای انسانهای کامل به خاطر
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خدا و در طول حبّ الهی است .بدین ترتیب ،عاطفه باالتری که همان میل و گرایش به حق
است ،به همه عواطف فرد سایه میاندازد و به آنها جهت میدهد ( ...دیلمی و آذربایجانی،
 .)108-109 :1381بر اساس این اصل ،مربی باید زمینه ایجاد ارتباط عادی کودک
(دانشآموز) را با خداوند فراهم نماید.
 اصل کنار گذاشتن محبت کاذبهدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) جهت تعمیق میل و گرایش به خداوند؛ گزاره واقعنگر
مبنایی :حب به امور ناپایدار ،مانع گرایش و حب فرد به امر پایدار و زوالناپذیر میشود .در
نتیجه :اصل :باید با کنار گذاشتن محبت کاذب زمینه تعمیق و افزایش محبت کودک
(دانشآموز) به خداوند را فراهم کرد (قطع دلبستگی به غیر خدا).
جوادی آملی محبت را دو گونه می داند :محبت صادق و محبت کاذب .محبت صادق آن است
که انسان کمال را درست تشخیص بدهد و به آن دل ببندد مانند محبت به خداوند ،متقابالً
کمال هم جاذبه دارد و محب را به سمت خود جذب میکند .در حقیقت محبت صادق ،دو
جانبه است؛ اما محبت کاذب آن است که انسان نقص را کمال بپندارد و بر اساس چنین پندار
باطلی به آن کمال موهوم عالقهمند گردد؛ مانند محبت غیرخدا ،مخصوصاً محبت عالم طبیعت.
انسان اگر به دنیا دل ببندد ،دنیا جاذبه دارد و او را به سوی خود جذب میکند  ...امیرالمؤمنین
علی (ع) میفرماید« :دنیایی که شما را ترک میکند ،پیش از اینکه شما را ترک کند ،شما آن
را ترک کنید» ... 1بنابراین ،معرفت ،محبت حقیقی میآورد و غفلت ،محبت کاذب .انسان بر اثر
تمرین و فاصله گرفتن از هرگونه فریب و امر ناپایدار و دلنبستن به غیرخدا «حبیب اهلل»
میشود ( ،1377ج .)325-330 :11 .بنا بر اصل فوق ،مربی باید کودک (دانشآموز) را از
پیامدهای دل بستن به دنیا آگاه ساخته و بر دل نبستن به آن و امور ناپایدار راهنمایی کند.
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 اصل پاالیش تمایالت از گرایش به غیر خداهدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) جهت پاالیش میل از غیر خدا؛ گزاره واقعنگر مبنایی:
گرایش به سوی خدا در معرض انواع خطر امیال نفسانی است؛ در نتیجه :اصل :کودک
(دانشآموز) باید تمایالت خود را از گرایش به غیر خدا پالوده سازد.
چنانچه هواهای نفسانی بگذارند ،انسان به حسب فطرت ،الهی است؛ فطرت ،فطرت اهلل است
(امام خمینی ،صحیفه نور ،ج211 :20؛ نقل از سند تحول .)59 :برای مبارزه با امیال نفسانی
ابتدا باید امیال را شناخت تا پس از شناخت آنها راه از بین بردن آنها را دانست .اما امیال
بسیارند؛ اموری چون خودخواهی ،دنیادوستی ،شهوتپرستی ،شرک ،نفاق ،عجب ،ریا ،دروغ و
 ...را میتوان از امیال شمرد که هر یک در بازداشتن انسان از کمال نقش به سزائی داشته و
سبب سقوط نفس میگردند (گرمارودی .)214 :1369 ،بنا بر اصل یاد شده ،مربی باید به
متربی کمک نماید تا همواره بر امیال خود نظارت داشته باشد ،و امیال نفسانی را شناسایی و
برای رفع آنها تالش کند.
 اصل پاالیش خیالهدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) جهت تقویت و تعمیق گرایش به خدا؛ گزاره واقعنگر
مبنایی :گرایش به سوی خدا در معرض انواع خطرها و تهدیدها است .از جمله این مخاطرات،
اشتغال قوه خیال است؛ در نتیجه :اصل :باید قوه خیال کودک (دانشآموز) را از اشتغال به غیر
خدا پاک کرد.
رها کردن قوه خیال و دامن زدن به خیالپردازى ،راه را براى وسوسههاى شیطانى باز مىگذارد.
زیرا خیال همانند مرغى است ،که در هر لحظه خود را به شاخهاى مىآویزد و انسان را همراه
خود مىکشاند و مانع تمرکز در کارها و پیشرفت میشود .امام خمینى (ره) در این باره
مىگویند « :ملتفت باش که خیاالت فاسد و قبیح و تصوّرات باطل از القائات شیطان است که
مىخواهد جنود خود را در مملکت باطن تو برقرار کند  ...این سنگر را که خیلى مهم است از
دست شیطان بگیر .اگر اینجا غالب شدى امیدوار باش» (چهل حدیث.)18 :
اصول ناظر به هدف پرورش روح (در وجه ایجابی و سلبی)
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 اصل پرورش اراده نیکهدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) جهت تسهیل حرکت روح به سوی خداوند؛ گزاره
واقعنگر مبنایی :وجود اراده نیک یکی از ملزومات حرکت روح به سوی خداوند است؛ در نتیجه:
اصل :باید اراده نیک را در کودک (دانشآموز) پرورش داد.
جوادی آملی درباره اراده مینویسد :نیروی تالش و کوششی که در انسان هست و به جنبه
عملی او برمیگردد -نه جنبه نظری -اگر تحت تدبیر واهمه تنظیم شود ،میل و اگر تحت تدبیر
عقل اداره شود ،اراده نامیده میشود ( ،1377ج  .)127-129 :1با پرورش اراده نیک در کودک،
مسیر حرکت او در انجام اعمال مبتنی بر فطرت و حرکت روح به سوی خداوند ،تسهیل و
تسریع میگردد .بنابراین مربی باید به کودک (دانشآموز) کمک نماید تا اراده خود را به سوی
نیکی پرورش دهد.
 اصل ایجاد ملکه نیک در کودکهدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) جهت تسهیل حرکت روح به سوی خداوند؛ گزاره
واقعنگر مبنایی :ایجاد ملکه نیک ،حرکت روح به سوی خداوند را تسریع و تسهیل میکند؛ در
نتیجه :اصل :باید ملکات نیک در کودک (دانشآموز) ایجاد کرد.
ملکه نیک موجب تسهیل و تسریع در حرکت روح به سوی خداوند است .درباره اهمیت عمل
همین بس که کمال ،نتیجه عمل است ( ...جوادی آملی ،1377 ،ج .)61 :1 .قرآن بر اهمیت
شاکله در تولید ادراک ،احساس و عمل انسان اشاره میکند .علمای اخالق ،برای اشاره به
شاکله ،واژه ملکه را به کار میبرند .شاکله در عین حال که شکل است« ،مشکّل» نیز هست
یعنی به ظاهر و الیه رویین باطن شکل میدهد و به تعبیر قرآن ،بر انسان احاطه مییابد
(باقری )124 :1385 ،همچنین ،ملکه ،برخالف عادت ،با آگاهی و معرفت درونی همراه است
(نقل از شمشیری )206 :1383 ،و میتواند مطلوب و هم نامطلوب باشد ،از اینرو ،مربی باید
کودک (دانشآموز) را به سوی ایجاد ملکات نیک در خود ،هدایت نماید.
 اصل آزادگی از خود (آزادی از تملک غیرخدا)هدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) برای مقابله با عوامل بازدارنده حرکت روح به سوی
خداوند؛ گزاره واقعنگر مبنایی :آزادی حقیقی انسان ،در رهایی از همه موانع درونی و بیرونی
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رشد و تعالی انسان است .در نتیجه :اصل :کودک (دانشآموز) باید در مقابل عوامل بازدارنده
حرکت روح به سوی خداوند ،آزادگی داشته باشد.
اساساً اسالم ،عالوه بر به رسمیت شناختن آزادی تکوینی انسان ،او را به مرتبهای برتر ،یعنی
کسب آزادی حقیقی و وصول به معنای حقیقی اختیار دعوت کرده است .در واقع ،آزادی
حقیقی آدمی یعنی نفی اطاعت هر آنچه غیر خدا است و بندگی و خضوع فقط در برابر خالق
هستی و نظام آفرینش (سند تحول .)100-101 :1390 ،مانند آزادگی اخالقی و فکری و
فرهنگی .بنا بر اصل فوق ،مربی باید کودک (دانشآموز) را به سوی آزادگی از تملک غیرخدا و
رسیدن به آزادگی حقیقی که همان عبودیت خداوند است هدایت نماید.
*اصول مربوط به هدف تحقق حیات طیبه در همه ابعاد
استنتاج اصول و روش های ناظر بر تحقق حیات طیبه ،با ابتناء بر ویژگیهای حیات طیبه
صورت گرفته است .یک بخش از این اصول ،ناظر بر تحقق شئون مختلف حیات طیبه
(همهجانبهنگری) و ویژگی ذومراتب بودن حیات طیبه است .شایان ذکر است که با توجه به
گستردگی شمول هر یک از شئون حیات طیبه ،ذکر اصول خاصتر و روشهای بیشتری نیاز
است که این پژوهش مجال پرداختن به آن را ندارد .همچنان که در زیر میآید؛
 اصل :باید شئون گوناگون حیات کودک را در مسیر تحقق حیات طیبه پرورش داد.هدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) جهت تحقق حیات طیبه در همه شئون؛ گزاره واقعنگر
مبنایی :کودک دارای شئون گوناگون زیستی و بدنی؛ اعتقادی ،عبادی و اخالقی؛ علمی و
فناورانه؛ سیاسی و اجتماعی؛ اقتصادی و حرفهای؛ هنری و زیباییشناختی میباشد (سند
تحول .)95-96 :1390 ،در نتیجه :اصل :باید شئون گوناگون حیات کودک (زیستی و بدنی؛
اعتقادی ،عب ادی و اخالقی؛ علمی و فناورانه؛ سیاسی و اجتماعی؛ اقتصادی و حرفهای؛ هنری و
زیباییشناختی) را در مسیر تحقق حیات طیبه پرورش داد.
با توجه به این اصل ،دانشآموز باید در همه شئون ،از پلیدیها اجتناب و به سوی پاکی حرکت
کند؛ در شأن اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،باید ذهن خود را از اعتقادات ناصحیح ،خرافات ،اوهام
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و مسبوق به معرفت ،اخالص و ایمان هدایت میشود .به لحاظ اخالقی ،تمایالت و گرایشهای
خود را از آنچه پلید ،هوسآلود و غیرموجه است پاک و به سوی گرایشها ،تمایالت پاک و
موجه ،اراده و نیت نیک و عمل صالح در بعد فردی و اجتماعی هدایت میشود؛ در شأن
زیستی ،مربی باید کودکان را به سوی حفظ و ارتقای سالمت ،رعایت بهداشت جسمی و روانی
در قبال خود و دیگران ،تقویت قوای جسمی و روانی ،مبارزه با عوامل ضعف و بیماری هدایت
کند و بدینسان کودک به قوت و سالمت جسمی ،ذهنی و روانی نائل شود؛ در شأن سیاسی و
اجتماعی ،کودک (دانشآموز) باید از تقلید قشریگری ،نداشتن فردیت و حریت برحذر باشد و
به سوی تبدیل شدن به شهروندی فعال و آگاه ،جهت مشارکت در فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی ،برقراری ارتباط آگاهانه و عادالنه با دیگران حرکت کند؛ در شأن اقتصادی و حرفهای،
از امین نبودن نسبت به بهرهمندیهای دیگران ،حساس نبودن در قبال فقدان آنها و نیازهای
آنان و نیز زیادتخواهی اجتناب و به سوی کسب تواناییهای الزم جهت تدبیر امر معاش ،توان
کارآفرینی ،پرهیز از بطالت و بیکاری ،رعایت بهرهوری و غیره حرکت نماید؛ در شأن علمی و
فناورانه ،متربی باید از تقلب در تولید و استفادههای غیراخالقی از دستاوردهای علمی پرهیز و
به سوی کسب شایستگیهای الزم در شناخت و بهرهگیری توسعه نتایج متراکم بشری در
عرصه علم و فناوری و تصرف مسئوالنه از طبیعت حرکت کند؛ در بعد زیباشناختی ،باید از
اجبار و تحمیل در نوع بیان هنری به کودک پرهیز و او را به سوی رشد ذائقه ،ادراک ،خلق و
نقد زیباییشناختی سوق داد؛ و ...
 اصل تدریج و تعالی مرتبتیهدف :مهیا ساختن کودک (دانشآموز) تحقق حیات جهت طیبه در همه مراتب؛ گزاره واقعنگر
مبنایی :تعالی و تکامل در وجود آدمی دارای مراتبی است که هر فرد متناسب با توانایی و
ظرفیتهای وجودی خویش به آن دست مییابد .در نتیجه :اصل :باید کودک (متربی) را به
تدریج و مرحله به مرحله به سوی تعالی و مراتب مختلف حیات طیبه هدایت کرد.
تعالی و تکامل در وجود آدمی دارای مراتبی است که هر فرد متناسب با تواناییها و
ظرفیتهای وجودی خویش به آن دست مییابد .رشد همهجانبه و متعادل ،دارای جایگاه و
رتبهای از پیش مشخص شده و یکسان برای همگان نیست ،بلکه طی مراتب متعددی صورت

102

سلسله تکنگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

میپذیرد که هر فرد میتواند به تدریج برحسب وسع و سعی خویش به آنها دست یابد.
همچنان که تحقق حیات طیبه نیز امری ذو مراتب است ،به طوری که هر فرد با توجه به تالش
و امکانات وجودیاش سطوحی از این نوع حیات را محقق میکند و میتواند به ترتیب مراتب
باالتر را نیز درنوردد (سند تحول .)186 :بر این اساس ،مربی باید آگاه باشد که فرایند رشد
کودک در مسیر تحقق حیات طیبه ،فرایندی ذومراتب و تدریجی است که از سطوح پایین به
مراتب عالی صورت میپذیرد و بر همین سیاق ،او را در مسیر تحقق حیات طیبه هدایت کند.
سطوح معنویت و تربیت معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی -ایرانی
با توجه به مفهوم «قرب الی اهلل» و مفهوم تربیت معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی-
ایرانی میتوان گفت :مفهوم معنویت و تربیت معنوی برای کودکان دارای سطوحی است.
همچنان که در زیر میآید:
معنویت و تربیت معنوی پیشادینی
معنویتی که مورد تأیید دین است اما لزوماً مختص ادیان یا دینداران نیست؛ این وجه ،در
بیرون از بستر ادیان و برای غیر دینداران نیز وجود دارد و فصل مشترک معنویت دینی (دین
اسالم) و معنویت غ یردینی است و در ابعاد ارتباط فرد با خود ،خلق و محیط اتفاق میافتد .این
سطح از معنویت ،انحصارگرایی دینی در معنویت را نفی و معنویت پیشادینی را به رسمیت
می شناسد .در نظام آموزشی ما فرض ضمنی بر آن است که معنویت ،تنها از طریق دین ممکن
است و باید معنوی شدنِ افراد را در گرو دیندار شدنِ آنان نهاد .این امر جنبه عینی معنویت را
تضعیف میکند .منظور از جنبه عینی معنویت ،جستجو و ساخت معنا از تجربیات خود کودک
و معنایی است که او از روابط خود در بستر اجتماع ،فرهنگ و محیط در مواجهه با ارزشها،
عقاید و معناهای مختلف کسب میکند .همانطور که واتسن ( )2009اظهار میدارد:
« معناسازی فعالیت اساسی و محوری زندگی انسان و یک فعالیت معنوی تأثیرگذار بر دیگر
جنبههای زندگی است» .با غفلت از این بُعد ،کودکان بدون رشد الزم در سطح معناسازی به
سوی سطح باالتر یعنی فرایند معنایابی سوق داده میشوند و این امر موجب اختالل در کشف
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معناهای واال و در نتیجه رشد معنوی آنان میشود .همانطور که «یکی از مسائل مبتال به
تعلیم و تربیت ما غفلت از ظرف واقع و تأکید صرف روی آرمانها است؛ این امر به نوبه خود
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سبب ناکامی در رسیدن به آرمانها میشود زیرا واقعیت و آرمان دو مرتبه از وجود آدمی و
رشد و تعالی انسان در گرو توجه به هر دو ظرف وجودی انسان است» (مصاحبه اسداهلل مردای
با ابراهیمی دینانی درباره آسیبشناسی تربیت دینی .)1382 ،در این سطح از تربیت معنوی،
مدارس تالش میکنند تا خودآگاهی و فهم دانشآموزان را از سؤاالت و موضوعات معنوی در
تقابل با اجتماع ،فرهنگ ،جهان و محیط پیرامون آنها پرورش دهند .این سؤاالت و موضوعات
معنوی ،مجموعهای از اصول ،عقاید ،ارزشها و معانی است که در شکل دادن به چشمانداز
کودک نسبت به زندگی و رفتار خود در سطوح مذکور مؤثر و به نحوی است که چارچوب
ارزشی دین نیز آن را تأیید میکند (یا چارچوب ارزشی دین اسالم منافاتی ندارد) .تربیت
معنوی پیشادینی ،به طور عمده بعد ساختنی معنا را تشکیل میدهد و بیشتر بر معانی شخصی
خود کودک -که در شکلگیری چشمانداز او نسبت به زندگی مؤثر است -و شناخت و یادگیری
ارزشهای انسانی متمرکز است .با استفاده از تربیت معنوی پیشادینی این فضا مهیا میشود که
دانشآموز ادیان را به عنوان تنها منبع فرصتهای معنوی نبیند و چشماندازها و معناهای
شخصی او که در ارتباط با اجتماع ،فرهنگ ،محیط و جهان پیرامون کسب کرده است هم مورد
توجه قرار گیرد.
معنویت و تربیت معنوی دینی
وجه دیگر معنویت در ذیل دین اسالم ،معنویت دینی است؛ این نوع معنویت ،بر اساس دین
اسالم با امری متعالی به نام خداوند در ارتباط است .معنویت در این سطح ،در ابعاد ارتباط فرد
با خود ،خلق ،محیط و خداوند برای قرب الی اهلل صورت میگیرد .این سطح از معنویت ،فصل
مشترک برخی دینداران است زیرا همه دینداران ،معنوی نیستند .به عبارت دیگر ،همه
دینداران نه تنها الزمه دینداری خود را شناخت باطن و حقایق دین نمیدانند بلکه عبور از
ظاهر دین را نفی و دچار نوعی ظاهرگرایی و ظاهرپرستی نیز هستند.
تربیت متناظر با این وجه از معنویت را میتوان تربیت معنوی دینی یا تربیت معنوی با رویکرد
دینی نام نهاد که هم دارای شأن معرفتی (شناخت حقایق و باطن دین) و هم شأن عملی
(نحوه ارتباط با این حقایق و ارزشها و عمل به آموزههای دینی) میباشد .شایان ذکر است که
در تربیت معنوی دینی ،بین شأن معرفتی و شأن عملی ،وزن سنگین و اصلی بر دوش شأن
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معرفتی است .به عبارت دیگر ،اگرچه انجام آداب و مناسک و اعمال دینی نیز در رشد معنوی
دانش آموز مهم و اساسی است اما نکته آن است که انجام آداب و مناسک دینی مسبوق به
پشتوانه معرفتی عمیق درباره حقایق ،ارزشها ،اعتقادات و سایر امکانات معنوی دین و نوع
ارتباط فرد با آنها است.
تربیت معنوی دینی برای کودکان زمینهای است از تربیت که به لحاظ هستیشناختی ،ناظر به
جستجوی حقیقت درباره وجود خداوند به عنوان مبدأ و منشأ ،حقیقت و غایت هستی؛ در بعد
معرفتشناختی ،ناظر به گسترش شناخت درست درباره خداوند؛ متناظر با بعد انسانشناختی،
ناظر به پرورش روح کودک؛ و تقویت گرایش او به خداوند (پرورش فطرت یا سرشت الهی
کودک)؛ و متناظر با بعد ارزششناختی ،در پی تحقق آگاهانه و اختیاری حیات طیبه در همه
ابعاد و شئون زندگی کودک میباشد .بدین ترتیب ،با توجه به توضیحات باال میتوان گفت:
ویژگیهای تربیت معنوی دینی عبارتاند از:
 تربیت معنوی دینی دانشآموزان را صرفاً به یک جهانبینی محدود نمیکند بلکه تنوعی ازجهانبینیهای معنوی را به آنها ارائه و امکانات معنوی هر یک از آنها را بررسی میکند و
فرصتی در اختیار دانشآموز قرار میدهد تا به ارزیابی ارزشها و هویت جهانبینی خود در
میان دیگر جهانبینیها بپردازد.
 معنا هم ساختنی و هم یافتنی است .بُعد یافتنی آن به طور عمده ،مربوط به کشف وجودخداوند و شناخت اوست .بُعد ساختنی آن به طور عمده ،شامل سطوح ماقبل ارتباط با خداوند،
یعنی ارتباط فرد با خود ،دیگران و محیط است.
 در این سطح از تربیت معنوی ،بررسی و شناخت اعتقادات ،حقایق دین ،ارزشهای دینی،چگونگی ارتباط کودک با آنها ،پرورش فضایل مرتبط با آنها در کودک مورد تأکید است.
 تربیت معنوی دینی برای کودکان و نوجوانان عقالنیتر ،مفهومپذیرتر و دارای فضای موسعترو بازتری نسبت به تربیت دینی منهای رویکرد معنوی است.
 مفهوم تربیت معنوی برای کودکان مفهومی کلگرا است که پرورش کلیه ابعاد وجود کودکرا در بر میگیرد؛ بنابراین بر خالف برخی رویکردها ،که تربیت معنوی را صرفاً ناظر به پرورش
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 تربیت معنوی دینی با توجه به هدف تحقق حیات معنوی (حیات طیبه) در همه شئون ومراتب ،نشان می دهد که تربیت معنوی کودکان امری ذومراتب و بنابراین قادر به تربیت معنوی
کودکان با زمینههای مختلف دینی و حتی غیردینی است .بر این اساس ،تربیت معنویِ دینی،
تربیت معنویِ پیشادینی را نیز در بر میگیرد.
 تربیت معنوی دینی برای کودکان مستلزم توجه و تشخیص فرصتهایی در سراسر برنامهدرسی است.
 با در نظر گرفتن این سطوح ،تربیت معنوی هم مفری برای اصالح تربیت دینی و تعلیماتدینی فراهم میشود و هم سایر حوزههای برنامه درسی و یادگیری نیز از این رویکرد لطیف
انسانی بهرهمند میشود.
نقد رویکردهای غربی درباره تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cبا تأکید بر فلسفه
تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران
نقد دیدگاه پالمر
* از دیدگاه پالمر معنویت عبارت است از :جستجوی حقیقت و حقیقت ،محصول ارتباط -فرد
با خود ،دیگران ،محیط و پروردگار -است .از طرفی ،پالمر میگوید :معنویتِ او همان مسیحیت
است و مسیح را نمونه و تمثال حقیقت میداند ،بنابراین انتظار میرود که از دیدگاه او یک
حقیقت مطلق وجود داشته باشد اگرچه تا زمانی که انسان با آن حقیقت مرتبط نشود چیزی
برای او حاصل نمی شود؛ بنابراین ،معنا حاصل ارتباط و هم ساختنی است و هم کشف کردنی؛
در الگوی اسالمی نیز خداوند ،حقیقت مطلق است که واقعیت دارد و باید او را کشف کرد.
بنابراین ،معنا در سطح ارتباط با خداوند به طور عمده کشف کردنی و در سطوح پایینتر
ساختنی است .ویژگی ساختنی و یافتنی معنا از نقاط قوت دیدگاه پالمر و از نقاط اشتراک بین
دیدگاه وی و الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان است.
* از دیدگاه پالمر ،معنویت (جستجوی حقیقت) حاصل ارتباط است و این ارتباط در چهار بعد
خود ،خلق ،محیط و آفریدگار مطرح است .بنابراین از دیدگاه پالمر «ارتباط» اساسی است نه
ارتباط با آفریدگار و این یکی از نقاط ضعف دیدگاه پالمر است زیرا کیفیت ارتباط دستخوش
عوامل گوناگونی است و این امر ویژگی حقیقی بودن ادعای فرد درباره حقیقت را مخدوش
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میسازد .به نظر میرسد در تربیت معنوی ما نیازمند متصف کردن «ارتباط» با «حقیقت»
هستیم نه اینکه «ارتباط» را به خودی خود مبنای حقیقت قرار دهیم.
* همین امر از منظری دیگر ،از نقاط قوت دیدگاه وی محسوب میشود چرا که تا فرد در ابعاد
چهارگانه فوق ارتباط برقرار نکند ،فهمی برای او حاصل نمیشود .بنابراین توجه به این نکته که
کودک /دانش آموز ما نیازمند تعامل و برقراری ارتباط با امور است ضروری است چون زمینه
الزم و ضروری برای شناخت حقیقت را نیز فراهم میکند.
* میتوان گفت :از دیدگاه پالمر ،معنویت [در سطح ارتباط با آفریدگار] نوعی دینداری درونی
یا رابطه شخصی با آفریدگار دانسته میشود و دینداری برونی و انجام اعمال ظاهری دین مورد
تأکید نیست اما بنا بر تعریف معنویت از منظر فلسفه تربیت جمهوری اسالمی ایران ،عالوه بر
رابطه حقیقی با خداوند (دینداری درونی) بر انجام اعمالی خاص (متناسب با نظام معیار) هم
تأکید شده است .بنابراین عالوه بر دینداری درونی ،انجام اعمال هم لحاظ میگردد.
* در مسیحیت ،دو صفت «تشخص خدا» و «نیکو بودن خدا» برجسته شده است .اگر
«شخصوار» بودن خدا در مقابل «شىءوار» بودن او است ،یعنى خدایى که بتوان با او صحبت
کرد و به او عشق ورزید و او نیز جواب مىدهد و محبت مىکند و حافظ و مراقب است ،باید
گفت خداى اسالم هم یک خداى «شخصوار» است .هر چند چنین عنوانى در هیچ متن
اسالمى و حتى نوشتههاى عالمان مسلمان دیده نمىشود .سراسر آیات قرآن و سخنان بزرگان
اسالم گویاى «شخصوار» بودن خداوند هستند و با خدا به منزلهى یک «شخص» و نه یک
«شىء» صحبت مىشود« :وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»« :1و پروردگارتان فرمود مرا
بخوانید تا شما را اجابت کنم»؛ «وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَۀَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِی وَلْیُؤْمِنُواْ بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ»« :2و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند
[بگو] من نزدیکم و دعاى دعا کننده را به هنگامى که مرا خواند اجابت مىکنم پس [آنان] باید
فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند»؛ «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا
تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»« :3و ما انسان را آفریدهایم و مىدانیم که
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نفس او چه وسوسهاى به او مىکند و ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم»؛ نکتهاى که در اینجا
ذکر آن الزم به نظر مىرسد این است که نباید از «شخصوار» بودن خدا معناى «انسانوار»
بودن ،برداشت شود؛ زیرا هم در دین اسالم و هم مسیحیت بر «تغییرناپذیرى» خدا تأکید شده
است .پس هر گاه از صفاتى مانند «شخصوار بودن» و حتى صفاتى مانند «شادمانى»،
«غضب»« ،احساسات» و  ...سخن به میان مىرود ،آنان را به گونهاى باید معنا نمود که مناسب
با ساحت قدس ربانى او باشد.
* در اینجا به دو تفاوت اساسى در خداشناسى اسالم و مسیحیت که مبنای هستیشناختی
دیدگاه پالمر را تشکیل میدهد ،اشاره میکنم؛
الف) در باب اسما و صفات الهى مسیحى ،صفت «ابوت» یا «پدر بودن» به خدا نسبت داده
میشود که در اسالم به شدت از اتصاف خدا به این صفت نهى شده است .با این حال ،قرآن،
این نوع سخنگویى را رد میکند و مىگوید :شما مخلوق خدایید و مخلوق نباید خدا را پدر
خود بخواند ...؛ و به همین جهت در قرآن «پسر خواندن عیسى»« ،کفر» شمرده شده است.
«وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصاری الْمَسیحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ یُضاهِؤُنَ
قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یُؤْفَکُونَ»« :1و یهود گفتند :عزیر پسر خدا است
(عزیری که ملت یهود را پس از ذلت ،حیات بخشید و تورات را رواج داد) و نصاری گفتند:
مسیح پسر خدا است .این سخنی است که به زبان میگویند (نه حقیقتی دارد و نه دلیلی) ،به
گفتار کسانی که پیش از آنان کفر ورزیدند (بتپرستان قدیم که برای خدا پدر و پسر و مادر و
همسر قائل بودند) شباهت دارند ،خدا آنها را بکشد که چگونه و به کجا گردائیده میشوند!»؛
« اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً
واحِداً ال إِلهَ إِالَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ»« :2آنها دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم
را خدایانی به جای خداوند (در اطاعت بیقید و شرط دستوراتشان) اتخاذ کردند ،در حالی که
مأمور نشدند جز به آنکه خدای یگانهای را بپرستند که معبودی جز او نیست ،منزه است از
آنچه شریک او میسازند».
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ب) تفاوت دوم در توحید است که در مسیحیت در کنار آن «تثلیث» مطرح است و سعى در
جمع کردن بین این دو آموزه دارند ،اما به نظر مىرسد که هیچ بیانى از تثلیث مورد قبول
قرآن نباشد (دایرۀ المعارف اسالمی طهور ،نمایش  .)1023تثلیت عبارت است از :خدای پدر،
خدای پسر (مسیح) و روحالقدوس؛ این ها ،سه شکل یا سه جنبه خدا هستند که با یکدیگر،
خدای واحد را تشکیل میدهند .مسیح ،شکل انسانی خدا ،و روحالقدوس ،شکل روحانی او
است ( ...گامبل 21 :2003 ،1و  39و .)99
* از منظر دین مسیحیت ،انسان ذاتاً موجودی گناهکار است .پالمر اشاره میکند که تصویر
انسان در واقعه هبوط تخریب شد و باید در تصویر عشق ،دوباره شکل یابد .برجستهترین
خصوصیت گناه این است که در مقابل و علیه خداوند است (دیکشنری انجیل ،2ص .)1189
گناه نخستین ،همراه با سرشت انسان ،با تولد ،و نه با تبعیت ،منتقل مىگردد (دایرۀ المعارف
اسالمی طهور .)1080 :به واسطه این گناه ،انسان نمىتوانست خود را از این مهلکه نجات دهد
و به جایگاه نخستین خود بازگردد ،پس خدا پسر یگانه خود را فرستاد ،تا جسم گرفته و به
شکل انسان درآید و به صلیب آویخته شود تا کفاره گناه انسانها باشد و به این صورت بین
انسان و خدا آشتى برقرار شود  ...اما بر اساس دیدگاه اسالمی ،نگاه مثبتی نسبت به ذات
انسانی وجود دارد .انسان به هنگام تولد پاک است نه گناهکار.
* در معرفتشناسی اسالمی ،حقیقت دارای معیار مطابقت با واقع است حال آنکه حقیقت از
دیدگاه پالمر حاصل ارتباط است .او برای شناخت حقیقت معیاری ارائه نمیکند که بتوان به
کمک آن درستی یا نادرستی حقیقت را تشخیص داد.
* یکی از نقاط قوت دیدگاه پالمر این است که متربی را محدود و مجبور به اندیشیدن و رفتار
در یک مسیر از قبل تعیین شده نمیکند .اگرچه پالمر معنویت خود را همان مسیحیت میداند
ولی دیدگاه او به گونه ای است که برای متربی ،محدودیت و اجبار فوق را به همراه ندارد .این
در حالی است که بسیاری گمان میکنند معنویتی که مبتنی بر دین خاصی باشد موجب
جزمگرایی فکری میشود.
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* از دیگر نکات مثبت دیدگاه پالمر ،تأکید بر «عمل به آنچه میدانیم» میباشد .رسول خدا
صلی اهلل علیه و آله و سلم میفرمایند« :مَن عَمِلَ بِما یَعلَمُ وَرَّثَهُ (عَلَّمَه) اهللُ عِلمَ ما لَم یَعلَم»:1
«هر کس به آنچه میداند عمل کند ،خداوند آنچه را ندانسته به او میآموزد».
* خطر پیروی از افراد به جای پیروی از حقیقت؛ یکی از پیامدهای فقدان مالک و معیار جهت
تشخیص حقیقت این است که میتواند باعث انحراف شود و کودک به جای پیروی از حقیقت،
به تدریج پیرو افراد شود.
* پالمر بر ارتباط شخصی و حقیقت شخصی شده تأکید میکند و برای مصون ماندن از خطر
فرو کاهش حقیقت به نظرهای شخصی از به کارگیری برخی قوانین و قاعدههای علمی سخن
میگوید که به واسطه آنها حقیقت و میزان نیل به آن اندازهگیری شود .اما درباره اینکه معیارها
و قوانین پژوهش علمی چگونه قادر به اندازهگیری چنین حقیقتی است -که امری کامالً کیفی
و شخصی است -سخن نمیگوید.
نقد دیدگاه راستر
* مرجع معنویت از دیدگاه راستر فرهنگ است که امری ساختنی و دستساز انسان است؛
همانطور که در قرآن کریم میفرماید« :وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَۀٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ
مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ»« :2و کسانی
که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی اس ت در یک کویر ،که انسان تشنه آن را از دور آب
میپندارد ،اما هنگامیکه به سراغ آن میآید چیزی نمییابد! و خدا را نزد آن مییابد و حساب
او را صاف میکند و خداوند سریع الحساب است» .در این آیه چون اعمال کافران غایت و
هدفی ندارد به سراب تشبیه شده است (المیزان ،ج  )130 :15در حالی که از دیدگاه فلسفه
تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران ،معنویت امری فطری در انسان و مرجع آن خداوندی
است که دارای مابهازای واقعی و دارای صفاتی است که قابل شناسایی است.
* رویکرد راستر به معنویت و تربیت معنوی به لحاظ معرفتشناختی ،سازهگرایی اجتماعی
است .برای سازندهگرایان اجتماعی ،دانش ،به صورت اجتماعی -فرهنگی ساخته میشود و
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انسانها از تعامالتی که با محیط و اجتماع دارند معانی را خلق میکنند  ...به تعبیر دیگر،
واقعیت قابل کشف شدن نمیباشد بلکه خلق شدنی است اما رویکرد فلسفه تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی به معنویت و تربیت معنوی ،واقعگرایی سازهگرایانه است و بر این اساس،
واقعیت غایی وجود دارد و باید آن را کشف کرد.
* پژوهش محوری و فعالیت یادگیرنده در کسب دانش و معنا ،موقعیتمحوری ،مشارکت و
همکاری دانشآموزان جهت حل مسائل اخالقی /معنوی جامعه از نقاط قوت دیدگاه راستر به
شمار میرود.
* راستر بر پرورش قوه عقل در تربیت و نقش تربیت معنوی در ارزیابی انتقادی معانی فرهنگی
تأکید بسیار میکند تا آنجا که میتوان گفت :دیدگاه وی درباره تربیت معنوی ،به پرورش قوه
شناخت [آن هم در سطح خاصی] محدود میشود.
* به نظر میرسد نوعی نگرش روبنایی به ادیان در دیدگاه راستر مشاهده میشود زیرا نقش
امکانات معنوی دین در رشد معنوی کودکان و چگونگی این فرایند از منظر دینی ،ظرفیت دین
در تربیت معنوی کودکان در آثار وی کمرنگ است .این امر یکی از نقاط ضعف دیدگاه راستر
به شمار میرود.
* راستر در دیدگاه پیشنهادی خود مطرح میکند که بین رویکرد دینی به تربیت معنوی و
رویکرد غیردینی به تربیت معنوی همگرایی وجود دارد .به نظر محقق این نکته یکی از نقاط
قوت دیدگاه راستر درباره تربیت معنوی برای کودکان است .اما باید دید این همگرایی در کجا
اتفاق میافتد؟ و چرا نقطه قوت دیدگاه او به شمار میرود؟ میتوان گفت :یک وجه این
همگرایی بین رویکردهای دینی و غیردینی ناظر به وجود نیاز انسان به معنویت و وجه دیگر،
آنجا است که از منظر اسالم ،معنویت میتواند سطوحی داشته باشد که سطح واالی آن در
ارتباط با خداوند درک میشود و سطوح پایینتر آن مانند ارزشهای انسانی را نیز در
انسانهای غیردیندار به رسمیت میشناسد و پاسخگویی به آن را ارج مینهد .همچنان که
حضرت علی بن ابیطالب (ع) در منشور عدالت و فرمان تاریخی خویش به مالک اشتر فرمود:
«فإنّهم صنفان إمّا أخ لک فی الدین و إمّا نظیر لک فی الخلق»1؛ مردمان دو دستهاند :یا هم
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کیش (برادر دینی) تو هستند و یا در آفرینش با تو همانند هستند .بنا بر حدیث باال ،اگر افراد
به واسطه دین ،به نیاز معنوی خود پاسخ نمیدهند ،باز هم میتوانند در سطح پایینتری،
معنوی باشند .بنابراین همگرایی بین رویکردهای دینی و غیردینی ناظر به معنویت در این
سطح (ارزشهای انسانی) میباشد .دلیل ادعای مبتنی بر وجود همگرایی مزبور این است که
راستر نیز از سالمت معنوی به عنوان معیاری برای ارزیابی معنویت افراد سخن میگوید.
نقد رویکرد کلگرایان
* کلگرایان در جستجوی اتصال با چیزی یا کسی ورای سطح انسانی ،با یک عالقه غایی،
نیرویی کیهانی ،واقعیتی متعالی یا جهان هستی هستند اما ماهیت «کل» در این دیدگاه
مشخص نیست« .این گروه از اندیشمندان بر ترس توأم با احترام ،عشق ،شگفتی و  ...به عنوان
جلوههای معنویت تأکید میکنند اما در واقع ،معلوم نیست که متعلَق این خضوع و خشوع
کیست؟ متعلَق این عشق چیست؟ وقتی که این متعلَق روشن نیست و هر چیزی میتواند
مرجع امر معنوی (کل) قرار گیرد ،با بتپرستی تفاوت زیادی ندارد» (نشست مذکور در
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،آقای دکتر شیروانی).
* به نظر میرسد این گروه از اندیشمندان ،قائل به نوعی وحدت وجود هستند .اما وحدت وجود
مورد نظر آنان ،همه خدایی است حال آنکه در عرفان اسالمی نیز از وحدت وجود سخن رفته
است که مبحثی عمیق و دارای دقایق و ظرایف بسیار است و درباره وجود خداوند یکتا و نوع
رابطه خلق با او سخن میگویند .بنابراین ،استفاده از عبارت وحدت وجود در دیدگاه کلگرایان
و عرفان اسالمی ،فقط اشتراک لفظی است (آقای دکتر شیروانی و فتحعلی خانی).
* از دیدگاه کل گرایان ،کلیت ،به معنای آن است که همه واقعیت ،یکی است و همه عناصر
واقعیت به لحاظ معنوی به یکدیگر وابسته هستند .کلگرایی ،به یگانگی خدا ،طبیعت و انسانها
اشاره دارد اما از منظر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران ،خداوند مبدأ و منشأ،
حقیقت و غایت هستی است.
* از نکات قوت این رویکرد این است که سعی در زدودن انقطاع و گسستگی بین موضوعات
درسی مختلف و ایجاد ارتباط و وحدت بین آنها دارد.
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* میتوان گفت :تأکید بر حقیقت و حقیقتجویی ،ماهیت و ارتباط با آن ،که در برخی
رویکردها محور اصلی تربیت معنوی معرفی شده است در رویکرد کلگرا کمرنگ و به جای آن،
درک به هم پیوستگی اجزا ،ارتباط و هماهنگی این اجزا با کل ،اتصال ذهن ،بدن ،روان و روح با
یکدیگر ،اتصال فرد با خود ،دیگران ،محیط و در نهایت با یک کلِ واهی ،پر رنگ و مورد تأکید
است .این امر از نقاط ضعف این رویکرد میباشد.
نقد دیدگاه رایت
* هم از منظر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران و هم دیدگاه رایت ،معنا در سطح
ارتباط با حقیقت غایی ،به طور عمده کشف کردنی است .این نکته از نقاط قوت دیدگاه رایت
است.
* به لحاظ هستیشناختی ،تا آنجا که رایت به وجود یک واقعیت غایی اکتشافی معتقد است با
دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران دارای وجه اشتراک هستند اما وجه افتراق
آنها این است که از منظر رایت این واقعیت غایی ،میتواند یک امر متعالی یا طبیعت باشد اما از
منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ،این واقعیت غایی ،فقط خداوند است.
* واقعگرایی رایت در بعد معرفتشناختی ،جنبه مثبت دیدگاه او است به خصوص در مقابل
پستمدرنها و سازهگرایان اجتماعی که واقعیت را مبهم و ساخته ذهن بشر میدانند .این امر
ویژگی مثبتی است و با جنبه رئالیستی بودن معرفتشناسی فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران همخوانی دارد.
* «تأکید بر ریشه داشتن ارزشها در واقعیت جنبه مثبت دیگری از دیدگاه رایت است و با
مبانی ارزش شناختی فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران نیز همخوانی دارد»
(گفتگوی محقق با آقای دکتر شیروانی در نشستی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای بررسی
برخی از دیدگاههای مزبور).
* تأکید جدی بر بحثانگیز بودن موضوع معنویت و انعکاس آن در پداگوژی انتقادی مربوطه،
تأکید بر عرضه طیف وسیع امکانات معنویِ جهانبینیهای مختلف و توسعه درک و فهم
دانشآموزان از آنها ،توانمندسازی تأملی و انتقادی دانشآموزان برای شناسایی ارزشها و
113

تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره تربیت معنوی کودکان با تأکید بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

حقیقت غایی و شناخت ماهیت آنها در میان گزینههای مختلف عصر حاضر از عناصر برجسته و
مثبت پداگوژی انتقادی وی به شمار میرود.
* تربیت معنوی پیشنهادی رایت به پرورش بعد عقالنی محدود میشود و بنابراین از سایر ابعاد
غفلت میکند اما در الگوی اسالمی -ایرانی به پرورش همه ابعاد و شئون زندگی کودک توجه
میشود.
* «تالش برای جمع بین تکثر به عنوان یک پدیده تاریخی و معنویت که فی نفسه مقتضی
وحدت است ،وجه ممتاز دیدگاه رایت و نقطه قوت دیدگاه او است در حالی که دیگر
اندیشمندان فارغ از این موضوع ،نظریهپردازی کردهاند .البته هر یک از آنها ،موضع فلسفی
خاصی داشتهاند اما رایت بر اساس مبنای فلسفی خود به مسئلهای پاسخ داده که دیگر
اندیشمندان به آن توجه نداشتهاند؛ با توجه به اینکه نگرش معنوی به تربیت ،در میان
اندیشمندان منتخب ،به طور عمده ناظر به وحدت گسستهای موجود در عرصه تربیت است
رایت سعی دارد مسئله تکثر ،آزادی و ارزش های فردی را در نظریه تربیت معنوی خود جای
دهد و این کار را با اتخاذ مبنای فلسفی خود (یعنی واقعگرایی انتقادی) مبنی بر وجود یک
واقعیت غایی مستقل از وجود انسان انجام دهد .به عبارت دیگر ،او میخواهد بگوید که در
جهان متکثر نیز میتوان به معنویت اندیشید و اندیشیدن به معنویت ،مقتضی نفی تکثر نیست.
حال ،باید دید که آیا رایت بر اساس مبنای فلسفی خود در جمع بین معنویت و تکثر موفق
بوده است؟ (گفتگوی محقق با آقای دکتر فتحعلی خانی در نشست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
برای بررسی برخی از رویکردهای مزبور)
نقد دیدگاه سکوالر
* اندیشمندان سکوالرِ منتخبِ پژوهش به لحاظ معرفتشناختی ،سازندهگرای اجتماعی
هستند ،زیرا معنا امری است که توسط خود کودک در بستر تعامالت ،اجتماع و روایتهای
خود او ساخته میشود اما فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران به لحاظ
معرفتشناختی ،واقعگرای سازهگرا است .همانطور که در نقد دیدگاه راستر نیز اشاره شد از
منظر سازهگرایی اجتماعی ،کل معنا امری ساختنی و خلق کردنی است و همه آن توسط خود
فرد در بستر ارتباط و تعامل اجتماعی -فرهنگی ساخته میشود در حالی که در واقعگرای
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سازه گرا ،معنا و حقیقتی غایی وجود دارد که باید آن را کشف کرد .بنابراین معنا را در سطوح
ارتباط فرد با خود ،دیگران و محیط امری ساختنی و در سطح ارتباط با خداوند ،آن را یافتنی و
کشف کردنی میداند .این نکته از نقاط ضعف رویکرد سکوالر است.
* از نقاط قوت این رویکرد ،تسهیل و تعمیق یادگیری و معنایی است که کودک کسب میکند؛
این امر ناشی از فعالیت و مشارکت یادگیرنده در امر یادگیری و ابتناء بر تجربیات شخصی خود
کودک است.
* از دیگر نقاط قوت این رویکرد ارتقای مهارتهای ارتباطی و اجتماعی بین فراگیران ،روح
همکاری و تشریک مساعی و تعامل در بین آنها است.
* محدود ساختن معناسازی کودک به سطح عالم طبیعت از دیگر نقاط ضعف این رویکرد
است؛ در این رویکرد معنا به سطح ارتباط با خود ،دیگران و محیط فرو کاسته میشود ولی از
دیدگاه اسالمی ،در ابعاد ارتباط با خود ،خلق ،محیط و خداوند صورت میگیرد.
* فروکاستن تربیت معنوی کودک ،به پرورش بعد شناختی او؛ اگرچه اریکر اظهار میکند که
تربیت معنوی ،مفهومی گستردهتر از مفاهیمی مانند تربیت شهروندی ،تربیت عاطفی و تربیت
اخالقی و دربردارنده همه آنها ا ست اما در عمل ،تربیت معنوی پیشنهادی این گروه ،به پرورش
بعد شناختی کودک محدود میشود .زیرا این دیدگاه ،بیش از هر چیز بر ساخت دانش و معنا از
طریق روایتسازی خود کودکان تأکید دارد .حالآنکه بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران و مفهوم کلیدی حیات طیبه ،پرورش کلیه شئون و ابعاد حیات کودک -اعم از
شناختی ،عاطفی ،اخالقی ،جسمی ،روحانی ،اجتماعی و  ...مورد توجه قرار میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
در بررسی رویکردهای موجود درباره تربیت معنوی برای کودکان روشن شد که به دلیل وجود
دیدگاه های مختلف درباره مفهوم معنویت ،تعریف واحدی نیز درباره مفهوم تربیت معنوی برای
کودکان وجود ندارد .از این رو ابتدا به بررسی چیستی مفهوم معنویت از منظر اندیشمندان
مورد نظر پرداختیم .این بررسی نشان داد که مهمترین عامل در تفاوت و تعدد دیدگاههای
موجود در باره مفهوم معنویت ،ناشی از نوع رابطه آن با مفهوم دین است .پس دیدگاههای
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این تحلیل ،ارائه یک چارچوب ،مشتمل بر شش نوع جهانبینی درباره مفهوم معنویت بر اساس
نوع رابطه دین و معنویت بود.
در مرحله بعد به تبیین مبانی فلسفی هر جهانبینی و پداگوژیهای مربوطه اقدام و چیستی
مفهوم تربیت معنوی برای کودکان و داللتهای آن استنتاج گردید .در گام بعدی ،به تبیین و
طراحی الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت
جمهوری اسالمی ایران و مبانی نظری سند تحول بنیادین اقدام شد .در زیر به مقایسه الگوی
مذکور و رویکردهای غربی پرداخته میشود تا زمینه الزم برای پاسخگویی به چگونگی و میزان
استفاده از این رویکردها در الگوی اسالمی -ایرانی فراهم شود .این مقایسه در دو بخش صورت
میگیرد:
مقایسه الگوی اسالمی -ایرانی و رویکردهای غربی درباره مفهوم معنویت

در نقد و مقایسه مفهوم معنویت در الگوی اسالمی -ایرانی و رویکردهای غربی میتوان گفت:
مفهوم معنویت در الگوی مذکور به شناخت خداوند و ارتباط با او اشاره دارد .مهمترین تفاوت
مفهوم معنویت د ر اسالم و غرب این است که مرجع امر معنوی در اسالم ،خداوندی است که
دارای واقعیت بیرونی است و بنابراین ساخته ذهن بشر نیست؛ این مرجع معنوی ،دارای صفات
و ویژگیهایی است که میتوان آنها را شناخت؛ معنویت همه شئون زندگی -حتی بعد جسمی-
کودک را در بر میگیرد و معنا ،امری صرفاً ساختنی نیست بلکه اکتشافی نیز هست.
همچنین ،میتوان گفت :پنج جنبه مشترک در این جهانبینیها وجود دارد؛ آنها عبارتاند از:
 )1معنویت ،نوعی جستجوی معنا است؛  )2معنویت فرایندی ارتباطی است؛  )3معنویت
فرایندی تعالیبخش است؛  )4معنویت دارای جلوههایی از قبیل عشق ،صلح ،خرد ،شگفتی و
غیره است؛  )5معنویت ،یک مفهوم کلگرا است؛ بر اساس تعریف زیر از کلیت ،میتوان ادعا
کرد که اندیشمندان منتخب پژوهش دارای رویکردی کلگرا به مفهوم معنویت هستند.
همچنان که میآید:
کلیت «یک مفهوم اساسی است که توسط بسیاری از سیستمهای درمانی به کار برده میشود.
آنها اظهار می دارند که همه امور به یکدیگر متصل و هر بخش ،جزئی از یک کل مفرد میباشد.
این امر پذیرفته میشود که کل مفرد بسیار بزرگتر از پدیدهای است که از آن مشتق میشود»
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(

Jonas: Mosby’s Dictionary of Complementary and Alternative Medicine. (c) 2005,

 .)Elsevierبر اساس پژوهش فیشر مفهوم کلیت دارای دو زیرمجموعه است؛ «زیرمجموعهای
که خدا را به عنوان بخشی از آفرینش در بر میگیرد و زیرمجموعهای که کلیت را از منظر
انسانگرایی میبیند؛ بدین ترتیب که وجود خدا یا دین را به رسمیت میشناسد اما نه در یک
ارتباط شخصی با او» ( .)99 :1998به نظر میرسد تعریف فوق کامل نیست و میتوان
زیرمجموعه دیگری به آن اضافه کرد .زیرمجموعه سوم معتقد است که خداوند اساس و بنیاد
آفرینش اما فراتر از آن است .بر این اساس ،جایگاه هر یک از این جهانبینیها در دیاگرام زیر
در سه مفهوم از کلیت مشخص میشود.
کلیت
دیدگاه انسانگرایی وجود خدا
را به رسمیت میشناسد .اما نه
در یک ارتباط شخصی با خدا
و همچنین
جهانبینی معنویت متمایز از
دین ولی و همگراییهایی بین
آنها وجود دارد ،میتواند در
این دیدگاه قرار گیرد

خداوند بخشی از هستی و جهان
آفرینش است؛
جهانبینی معنویت بزرگتر از دین
است؛ زیرطبقه دوم
جهانبینی معنویت متمایز از دین ولی
تشابهات و همگراییهایی بین آنها
وجود دارد

خدا واقعیت غایی و اساس هستی اما
فراتر از آن است؛
جهانبینی دین بزرگتر معنویت
است؛
جهانبینی معنویت ،مساوی دین
است؛
جهانبینی معنویت بزرگتر از دین
است؛زیرطبقه نخست؛
جهانبینی معنویت متمایز از دین
ولی همگراییهایی بین آنها وجود
دارد.

Subsets of wholeness
)S=R; spirituality is equal with religion.(Palmeŕs view
R>S; religion is a bigger idea than spirituality/ traditional view (such as Islamic
)worldview
S>R: the first subcategory; spirituality is a bigger idea than spirituality (Wright́s
worldview).
S↔R: spirituality is distinct from religion but there are some commonalities between
them.
S>R: the second subcategory; spirituality is a bigger idea than spirituality (holism
)worldview
)S X R: spirituality without religion (Best and Erricker and Lantiarýs view
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مقایسه الگوی اسالمی -ایرانی و رویکردهای غربی درباره تربیت معنوی برای کودکان

* در مقایسه تربیت معنوی برای کودکان از منظر الگوی اسالمی -ایرانی با دیدگاه پالمر
میتوان گفت:
در دیدگاه پیشنهادی پالمر هم آموزههای تربیتی مثبت و هم منفی وجود دارد که امکان
ارتباط الگوی اسالمی -ایرانی را با بهرهگیری از آموزههای مثبت و فروگذاشتن آموزههای منفی
فراهم میکند .به عنوان مثال ،از دیدگاه پالمر ،کسب دانش شخصی شده ،خالقانه ،پویا و
آمیخته با عشق و خالقیت ،هدایت کودک به سوی تدبیر ،درک شخصی و احساس مسئولیت
نسبت به جهان هستی ،تأکید بر ارتباط صادقانه و متعهدانه بین کودک و دیگران ،کودک و
خود ،کودک و محیط و کودک آفریدگار از نکات مثبت این دیدگاه است .در عین حال ،این
دیدگاه با مشکالتی از قبیل عدم ارائه معیاری جهت تشخیص صحیح حقیقت ،خطر پیروی
کودک از افراد به جای حقیقت ،عدم توجه به پرورش همه ابعاد وجود کودک روبهرو است.
اهمیت این مطلب در عرصه تربیت معنوی به طور خاص ،آن است که کودک باید قابلیت یافتن
حقیقت در میانه راه های مختلف را بازیابد و این مهم نیازمند معیار /معیارهایی جهت تشخیص
صحت حقیقت و آموزشهای الزم نیز هست .این در حالی است که در الگوی اسالمی -ایرانی
بخشی از اصول تربیت معنوی برای کودکان عبارت است از :کشف حقیقت وجود درباره
خداوند ،گسترش شناخت درست نسبت به او ،هدایت کودک (دانشآموز) به سوی شناخت
مراتب و سطوح مختلف علم ،توسعه چشمانداز کودک درباره اعتقادات و امکانات معنوی سایر
سنن و چشم اندازها ،گسترش شناخت درباره خداوند ،استفاده از منابع مختلف معرفت ،پرورش
تفکر انتقادی .در واقع ،الگوی پیشنهادی ما ،ضمن اینکه کودک را به جستجوی حقیقت
فرامیخواند با ارائه دستورالعملهای الزم سعی میکند راه شناخت حقیقت و چگونگی نیل به
آن را نیز به او یاد دهد .همچنین در این الگو ،پرورش روح ،گرایشهای کودک و همه ابعاد
وجود او مورد توجه قرار گرفته است.
* در مقایسه تربیت معنوی برای کودکان از منظر الگوی اسالمی -ایرانی با دیدگاه راستر
میتوان گفت:
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تربیت معنوی کودکان از دیدگاه راستر به پرورش رویکرد شناختی نسبت به معناهای فرهنگی
تمرکز دارد و زمینهای است برای پرورش همه کودکان با زمینههای مختلف دینی ،غیردینی و
ضد دین جهت شناسایی مسائل و مشکالت اخالقی و معنوی جامعه ،تشخیص اثر فرهنگ و
معانی مختلف فرهنگی و موقعیتهای اجتماعی مختلف در نگرشها و رفتار افراد ،نقد و تفسیر
این معانی و کسب معنای سالم ،شناسایی و حل مسائل اخالقی و معنوی جامعه در قالب پروژه،
رویکرد دانشآموز محور و مسئلهمحور به تربیت معنوی کودکان از جمله نکات مثبت دیدگاه
راستر است؛ در عین حال ،مح دود ساختن تربیت معنوی به تقویت قوه شناخت و معناسازی در
بستر فرهنگ ،اجتماع و محیط پیرامون از نقاط ضعف اصلی این رویکرد میباشد چرا که از
تقویت سایر ابعاد و بعد اکتشافی معنا غفلت میکند؛ توجه به سؤاالت مربوط به معنا ،هدف و
حقیقت غایی زندگی کمرنگ و از شناخت ماهیت حقیقت /واقعیت غایی زندگی غفلت میکند؛
حقیقت همان چیزی است که کودک آن را خلق میکند .از این حیث ،تربیت معنوی
پیشنهادی وی توجه به یک امر متعالی را در بر نمیگیرد .با این توضیح ،حتی دایره شناخت
کودک نیز به سطوحی خاص محدود و به سطوح واالتر هدایت نمیشود .بر این اساس میتوان
گفت :وجه پیشادینی الگوی پیشنهادی پژوهش در بر دارنده مفهوم معنویت و تربیت معنوی از
دیدگاه راستر میباشد؛ وجه پیشادینی الگوی اسالمی -ایرانی به کودک کمک میکند تا در
مواجهه با خود ،اجتماع ،فرهنگ و محیط پیرامون ،معانی را شناسایی ،درک ،نقد و ارزیابی و
توسعه دهد؛ ارزش های انسانی را در ارتباط با خود ،دیگران و محیط ،درک و به کار گیرد و به
سالمت معنوی در این سطوح دست یابد .همچنان که بخشی از اصول و دستورالعملهای
تربیت معنوی برای کودکان در الگوی اسالمی -ایرانی ،هدایت کودک به سوی آزادگی اخالقی،
فکری و فرهنگی (آزادگی از غیر) و  ...میباشد .با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت :دیدگاه
راستر در وجه پیشادینی الگوی مذکور قرار میگیرند و به همان سطح محدود میشود در حالی
که ،بر اساس الگوی مذکور تربیت معنوی برای کودکان از سطح پیشادینی فراتر میرود و سطح
دینی را نیز در بر میگیرد.
* در مقایسه الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با جهانبینی کلگرایان
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تربیت معنوی کودکان از دیدگاه کلگرایان ،توجه به پرورش ابعاد مختلف وجود فرد و
یگانهسازی آنها؛ تقویت روح؛ توجه به بعد درونی و بیرونی کودک؛ ایجاد اتصال میان بدن ،ذهن
و روح؛ بین دانش و فرایند ،تفکر خطی و شیوههای شهودی کسب شناخت ،ارزیابی کمی و
کیفی و تجارب انسانی؛ ایجاد ارتباط بین عناصر مختلف مانند برنامه درسی ،دانشآموز و معلم،
میان فرد و گروه (جامعه) ،فرد و طبیعت از نکات و آموزههای تربیتی مثبت این دیدگاه است.
همچنان که بخشی از اهداف الگوی پیشنهادی این پژوهش ،پرورش روح و جسم و تحقق
حیات طیبه در همه ابعاد و شئون زندگی است .در عین حال ،این دیدگاه با نقاط ضعفی نیز
روبهروست که موهوم بودن امر معنوی از مهمترین آنها است؛ به عبارت دیگر ،به این دلیل که
هر چیزی می تواند مرجع امر معنوی (کل) قرار گیرد ،چیستی آن ،چگونگی نیل به آن ،چرایی
تالش برای رسیدن به او برای معلم و کودک (دانشآموز) در هالهای از ابهام قرار دارد .به همین
دلیل در عمل (عرصه تعلیم و تربیت) به آن توجهی نمیشود .کلگرایان بر پرورش روح برای
رسیدن به یک کل تأکید میکنند اما چون هر چیزی میتواند «کل» قلمداد شود و دلیلی برای
انتخاب و طرد و یا ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد ،در عمل یا این بعد تقویت نمیشود یا
نوعی ریاضت یا تمرین هایی است که فاقد یک پشتوانه معرفتی صحیح است .در نتیجه به لحاظ
معنوی اعتبار الزم را ندارد .این در حالی است که در الگوی اسالمی -ایرانی در وجه دینی ،بر
ضرورت جستجوی حقیقت وجود درباره امر معنوی ،چگونگی شناخت او ،گسترش شناخت
صحیح درباره او ،پرورش روح و گرایشهای کودک به سوی او و غیره توجه بسیاری شده است.
بر خالف دیدگاه فوق ،در الگوی اسالمی -ایرانی مرجع امر معنوی مشخص و قابل شناسایی
است.
* در مقایسه الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با دیدگاه رایت میتوان گفت:
تربیت معنوی برای کودکان از دیدگاه رایت ،بر جستجو و کشف معنا ،ارزش و حقیقت غایی
زندگی تمرکز دارد و برای این امر ،در پی پرورش سواد معنوی و توانمندسازی تأملی و انتقادی
کودکان برای نقد و ارزیابی گزینههای مختلفی است که تحت عنوان حقیقت /حقایق غایی،
ارزشها ،اهداف و معناهای غایی مطرح میشوند .بنابراین ،به بررسی گزینههای معنوی
متعددی که از پذیرش ،صورتبندی دوباره یا رد دین ناشی میشوند ،در قالب طیفی از
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ادعاهای مربوط به حقیقت غایی ،به شیوهای تربیتی ،تأملی و آگاهانه تأکید میکند .نکات فوق
از آموزههای مثبت دیدگاه تربیتی وی به شمار میرود .همچنان که در الگوی اسالمی -ایرانی
کشف حقیقت درباره وجود خداوند ،گسترش شناخت صحیح درباره او ،شناخت حقایق معنوی،
ارزشها ،معنا و اهداف غایی در سایر سنن و چشماندازهای معنوی ،پرورش تفکر انتقادی برای
مقایسه چشماندازهای مختلف با یکدیگر و ارزیابی هویت حیات خود در میان دیگر چشماندازها
(پرورش سواد معنوی کودک) از جمله اصول تربیت معنوی برای کودکان را تشکیل میدهد .در
عین حال ،دیدگاه رایت دارای نقاط ضعفی مانند محدود ساختن تربیت معنوی به پرورش
عقالنی و تقویت قوه شناخت ،عدم توجه به پرورش سایر ابعاد حیات کودک و نیز نقش آنها در
نیل به حقیقت غایی و تکثر در مرجع امر معنوی میباشد .در حالی که ،بر اساس الگوی
اسالمی -ایرانی ،تربیت معنوی برای کودکان ،مفهومی کلگرا است که پرورش همه ساحتها و
ابعاد حیات کودک را در برمیگیرد و مرجع امر معنوی نیز امری مشخص و واحد است و
کودک به سوی کشف و شناخت او هدایت میشود.
* در مقایسه تربیت معنوی برای کودکان از منظر اندیشمندان سکوالر با الگوی اسالمی -ایرانی
میتوان گفت:
وجه پیشادینی در الگوی اسالمی -ایرانی برتابنده و در بردارنده مفهوم معنویت و تربیت معنوی
از منظر اندیشمندان سکوالر است .زیرا بر اساس دیدگاه جین اریکر ،تربیت معنوی برای
کودکان عبارت است از :فرایند ساخت معنا و هویت ،در بستر ارتباط و توسط ابزار روایت .در
این دیدگاه توجه به فرایند معناسازی کودک از تجربیات خود و نقش فعال او در یادگیری،
استفاده از روشهایی مانند استفاده از نقشه مفهومی ،تخیل و غیره از نکات مثبت این دیدگاه و
تمرکز تربیت معنوی به پرورش بعد شناختی و معناسازی در سطح ارتباط کودک با خود،
دیگران و محیط از نقاط ضعف آن به شمار میرود .در جهانبینی سکوالر ،معنا امری ،سراسر
ساختنی است و به سطح کشف معنا در الگوی اسالمی -ایرانی راه نمییابند.
چگونگی ارتباط الگوی اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با رویکردهای غربی

یافتههای پژوهش نشان میدهد که فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران در طراحی
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مرجع امری در برخی دیدگاههای رایج مانند دیدگاه راستر (جهانبینی مبتنی بر وجود وجوه
اشتراک و افتراق بین معنویت و دین) ،دیدگاه بست و جین اریکر (جهانبینی مبتنی بر
معنویت بدون دین) امری است دستساز انسان و حقیقت ،چیزی است که کودک ،آن را در
بستر تعامل و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میسازد .در این جهانبینیها ،معنویت به معنایی
محدود میشود که کودک در سطوح ارتباط با خود ،دیگران و محیط میسازد .بنابراین ارتباط
با یک امر متعالی در آن لحاظ نمیگردد .بر همین اساس ،آشنایی با ادیان به صورت سطحی و
سواد معنوی کودک محدود به معنایی است که یا از نقد و تفسیر معانی مختلف فرهنگی
حاصل میشود (مانند دیدگاه راستر) و یا حاصل روایتی است که کودک از تجربه خود در
ارتباط با دیگران و محیط می سازد (مانند دیدگاه جین اریکر و بست) .همچنین ،از منظر
کل گرایان مرجع امر معنوی ،امری موهوم است که ناظر به نوعی وحدت وجودِ مبتنی بر همه
خدایی و یگانگی انسان ،طبیعت و خدا است .این در حالی است که در الگوی اسالمی -ایرانی،
مفهوم معنویت چهار بُعدِ ارتباط با خود ،دیگران ،محیط و خداوند را در بر میگیرد و مرجع امر
معنوی ،وجودی واحد و مشخص است که به واسطه صفاتش میتوان او را شناخت.
برخی دیگر از دیدگاهها مانند دیدگاه رایت و دیدگاه پالمر به واسطه مبنای فلسفی خود ظاهراً
دارای قرابت بیشتری با الگوی اسالمی -ایرانی دارند اما این دو جهانبینی نیز در بخش مبانی
فلسفی با مسائلی مواجه هستند که امکان ارتباط آنها با فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران را خدشهدار میسازد؛ به عنوان مثال ،دیدگاه رایت به واسطه مبنای فلسفی
واقع گرایی انتقادی تا آنجا که به وجود یک واقعیت غایی اکتشافی معتقد است ،با فلسفه تعلیم
و تربیت جمهوری اسالمی ایران همخوان و از آنجا که اظهار میکند مرجع این واقعیت غایی
یک امر متعالی یا طبیعت است ،ناهمخوان و ناسازگار است زیرا واقعیت غایی از منظر فلسفه
تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران فقط خداوند (اهلل) است؛ خداوند ،مبدأ و منشأ ،حقیقت
و غایت هستی است که همه هستی از او است و به سوی او باز میگردد.
در عین حال همچنان که در بخش نقد و مقایسه نیز اشاره شد هر یک از رویکردهای فوق
دارای آموزههای تربیتی و روشهایی هستند که میتواند مورد استفاده و بهرهبرداری الگوی
اسالمی -ایرانی تربیت معنوی برای کودکان ( )S4Cواقع شود.
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