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 کيدهچ
هدف این پژوهش، مطالعه عمیق و تشریح مفاهیم کیفی  هدف:

از زاویه نگاه برنامه درسی بود. برای  "تربیت معنوی"و  "معنویت"

رسیدن به پاسخ این پرسش که آیا معنویت و پرورش آن در ساحت 

نظام آموزشی، قابل تعریف و تبدیل به یک طرح برنامه درسی قابل 

 دفاع و قابل اجرا است یا خیر؟

روش انجام پژوهش، پژوهش فلسفی از نوع تحلیل مفهومی  روش:

تحلیلی، دو سطح آغازین آن -پژوهش فلسفیبود. از سطوح سه گانه 

تدوین مفهوم )مفهوم پردازی( مورد  -1تفسیر مفهوم   -2یعنی 

 استفاده قرار گرفت.

نتیجه تعمقات و تامالت محقق، رسیدن به یک چارچوب  ها:یافته

عملی برنامه درسی برای پرورش معنویت بوده است. در فرایند -نظری

معنویت، این یافته های حاصل آمد: مفهوم نوردی و مفهوم پردازی 

تعریف معنویت و تربیت معنوی؛ تبیین جایگاه و ضرورت وجود تربیت 

-معنوی؛ تشخیص ابعاد تربیت معنوی )دینی، غیر دینی، دینی

غیردینی(؛ تشریح عناصر برنامه درسی )مقاصد، مضامین آموزشی، 

 محیط آموزش، رویکردهای تدریس(.

 

 تربیت معنوی؛ طراحی برنامه درسی؛ آموزش.معنویت؛ : هادواژهيکل

Abstract  

Purpose: The aim of this research was in-depth 

study and to explain the qualitative concepts of 

"spirituality" and "spiritual education" from a 

curricularist’s point of view. The purpose was to 

know whether spirituality and its education in the 

formal education system, is definable and can be 

convertible to an applicable curriculum plan or not? 

Method: The method used for this research was 

philosophical inquiry: conceptual analysis (PI-

CA). From the three levels of philosophical-

analytical research, the first two levels, namely 1. 

Concept Intrepretation (CI) 2. Concept 

Development (CD) was used. 

Findings: The result of the researcher's thoughtful 

thinking and reflections has been to achieve a 

theoretical-practical curriculum framework for the 

cultivation of spirituality. In the process of the 

searching and the conceptualization of spirituality, 

these findings were derived: Definition of 

spirituality and spiritual education; Explanation of 

the importance and necessity of spiritual education; 

Identification of the dimensions of spiritual 

education (religious, non-religious, and religious-

non-religious); Description of the curriculum 

elements (aims; educational themes; learning 

environment, teaching approaches). 

 

Key words Spirituality; Spiritual Education; 

Curriculum Design; Teaching. 
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1   عناصر و تبيين تربيت معنوی و نگاهي اجمالي به واکاوی… 

 

 مقدمه

ثبات است و همین امر، زندگی را تبدیل به چیدمانی های زودگذر و بیعصر حاضر، عصر ارزش

در  سرانجامی ومعنایی و بیمصنوعی کرده است که روابط حاکم برآن غیرانسانی شده و چیزی جز بی

نیاورده است. احساس عدم تعلق به چیزی و فرسایش نتیجه نگرانی و ناامیدی برای بشر به ارمغان 

درونی در عصر حاضر، مولود رخت بر بستن معنویت از روح جامعه است و گذار از این مرحله و رسیدن 

 هایی که متضمن ایجادهای متعالی است؛ ارزشبه سعات و خوشبختی، نیازمند توجه بیشتر به ارزش

ای ههای دیگر است. عدم توجه نظامخداوند، طبیعت و انسان آشتی و پیوند مجدد انسان با خویش، با

ی نخست، منجر به گسست پیوند های واالی انسانی، در وهلهتربیتی به انتقال و شکوفاسازی ارزش

های اجتماعی ی بعدی، منجر به بروز نارسایی و ناهنجاریمان با خود و غیرخود و در وهلهکودکان

ورساختن دکان و نوجوانان از دانش معنوی، منجر به رهاکردن و غوطهکردن کوبهرهخواهد شد. بی

آنان در دنیای تاریک و غریبی خواهد شد که هیچ غرابتی با وجود پاک آنان نداشته و در آنجا از فهم 

های معنوی معانی عاجز خواهند ماند. لذا، توجه به ارزش و ضرورت تربیت معنوی و گنجاندن آموزه

سی مدارس، تنها راهکار خروج از این بحران انسانی خواهد بود. و درصورت تحقق چنین ی دردر برنامه

 دمند و معناکاو خواهد شهای وارسته، فروتن، غایتتربیت قادر به خلق انسانوامری، نظام تعلیم

 روش شناسي

دینی مستلزم بکارگیری روش های پژوهش -مطالعه، واکاوی و توجیه عقالنی مفاهیم تربیتی

برای انجام این  2کیفی از جنس فلسفی است. از این رو، روش پژوهش فلسفی از نوع تحلیل مفهومی

تحلیلی، بخش -پژوهش فلسفی( 27 :1991) 1مطالعه کیفی مورد استفاده قرار گرفت. به باور شورت

ا ر الینفک تحقیقات برنامه درسی است؛ زیرا که مفاهیم و ساختارهای مفهومی بنیان این رشته علمی

تشکیل می دهند و این مفاهیم کیفی هستند که به نوبه خود سیاست های آموزشی و برنامه های 

درسی را شکل می دهند. اگر این مفاهیم و ساختارهای مفهومی به درستی فهم، توصیف و تشریح 

 دنشوند و فاقد دقت و انسجام منطقی باشند، تصمیمات و برنامه های درسی مبتنی بر آنها نیز فاق

شفافیت و دقت کافی خواهد بود و در نتیجه در حوزه عمل برنامه درسی، قابلیت اجرائی نخواهد داشت. 

                                                           
1 .Philosophical Inquiry: Conceptual Analysis 
2 .Edmund C. Short 
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تدوین  -1 2تفسیر مفهوم -2تحلیلی داری سه گونه مستقل تحلیل فلسفی است: -پژوهش فلسفی

ی، موفق از آنجا که محقق، برای تربیت معنو(. Ibid: 27-37) 3ارزیابی ساختارهای مفهومی -3 1مفهوم

به شناسایی ساختارها یا ساختار مفهومی مقبول و قابل تعمیم به بافت بومی ایران نشدند، دو مرحله 

نخست پژوهش فلسفی یعنی تفسیر و تدوین مفهوم را برای واکاوی و مفهوم پردازی و همچنین 

ر له تفسیبکار بردند. تالش شده که در مرح "تربیت معنوی"و  "معنویت"بازسازی مفاهیم موجود 

مفهوم، مفاهیم و اصطالحات مرتبط با موضوع پژوهش )معنویت و تربیت معنوی( شناسایی شده و 

پس از درک و فهم آنها، به گزاره هایی با انتزاع کمتر و عینیت بیشتر تبدیل شوند. در مرحله تدوین 

الزم را ندارند(  مفهوم، سعی شده که مفاهیم موجود )که هنوز برای بکارگیری در حوزه عمل قابلیت

هدایت برنامه های درسی کمک  پس از تعدیل و بازسازی مفهومی، توسعه عملیاتی پیدا کرده و به

 کنند

 پرسش های پژوهش

چه تعاریف قابل قبولی می توان  "معنویت، تربیت معنوی و مفاهیم تابعه آن"برای مفاهیم  -2

 ارائه کرد؟

 آموزش و برنامه درسی است؟ تربیت معنوی حائز چه اهمیت و ضرورتی در ساحت -1

 اختالف سالیق )ابعاد گوناگون( در تربیت معنوی به چه صورت است؟ -3

 در ساحت تربیت معنوی، عناصر اصلی برنامه درسی چه هویتی پیدا خواهند کرد؟ -4

 4"تربيت معنوی"، و "معنویت"، "روح"تعریف و تبيين مفاهيم 

شود، است و هرگاه راجع به آن صحبت می 5"روح"معنوی،  ی التین اصطالحات معنویت وریشه

واقعیت چیزهای ماهیتی که نشان از  بندد؛در تصور انسان نقش می 7یا ذهن 6عقلماهیتی مجرد چون 

وجود و برخالف (. بااینSteiner, 2004: 18غیرمادی پنهان شده در اعماق وجود آدمی دارد )

                                                           
1 .Concept Interpretation (CI) 
2 .Concept Develoment (CD) 
3 .Conceptual Structure Assessment (CSA) 
4.Spiritual education در مقالهي حاضر، به دليل برگردان ريشهي التين اصطالح معنوي به "روح"،  معادلهاي فارسي(

"معنوي" و "روحي" مترادف به کار 

                               رفتند.(                                                                                                                      

                                             
5.Spirit 
6.Intellect 
7.Mind 
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ای مجزا و مستقل از عالم مادی نبوده مقوله ، روح2های مذهبی، عرفانی و خرافیبرداشت بعضی فرقه

، سازگاری "روح"لمس برای توان روح را در هرچیزی دمید. قبول چنین معنایی وسیع و قابلو می

ور از هاست. بنابراین، منظی انسانبیشتری با آنگونه معنویت و تربیت معنوی دارد که متعلق به همه

شود، بلکه کیفیتی کامالً انسانی می نیست که از بدن جدا میروح در اینجا، شبح یا بعدی از وجود آد

برد؛ به عبارت دیگر، داند، میاست که اگر پرورش یابد، انسان را به ماورای آنچه که اکنون هست و می

 ,Myers) شودها، موجب تعالی معنوی در وی میها به ناشناختهبا هدایت انسان از جهان شناخته

ی دین، تواند عالوه برحوزهنیز می  1"معنویت"، "روح"دادن چنین معنایی برای  . با مبنا قرار(1999

های دیگر ازقبیل اخالق، شهروندی و زندگی غیردینی را شامل شود. نگاه ما در اینجا به معنویت، حوزه

گیرد و چنین معنویتی، دو نوع ی دین و غیردین را دربرمیجانبه است که حوزهنگاهی وسیع و همه

سازی نیازهای حیاتی که متوجه برآورده 3دهد: معنویت انسانیعنویت انسانی و عبادی را پوشش میم

و غیرمادی بشر ازقبیل آرامش، دوستی، محبت، احساس امنیت، همدردی و همدلی است و معنویت 

Bradford, 199 :5)ی انجام بعضی اعمال دینی است که مستلزم پرداختن به معنویت با واسطه 4عبادی

62; Cited in Meehan, 2002b .) آن را در زمین و آسمان صاحب "معنویت"قبول چنین معنایی برای ،

فراتر رفته و  "آدم با خدا بودن"سازد و تنها در این حالت است که معنای معنویت از جایگاه می

ت، گرفت که معنویتوان چنین نتیجه رو، میشود. ازاینها میی انسانی معنویت، متعلق به همهتجربه

 5تر از خودتر و مطمئنتالش و جویش دیرینه و جاودان بشر برای ایجاد پیوند با چیزی باعظمت

خویش است؛ پیوند با روح خویش، با دیگری، با تاریخ و طبیعت، با اسرار خلقت و آن وجود نامتناهی 

تربیت، اشاره به این ودر ساحت تعلیم "تربیت معنوی". تالش برای ادغام (Palmer, 1998)است 

واقعیت دارد که بعد معنوی آدمی جدای از ابعاد ذهنی و بدنی وی نیست. تعلیم و تربیت اگر بخواهد 

نگر باشد، باید عالوه بر خودِ فیزیکی و ذهنی، به خود روحی و معنوی نیز توجه کافی جانبه و کلهمه

هدف چنین تربیتی در تعارض با  (.Noddings, 1992: 49; Cited in Neiman, 2000)داشته باشد 

های تعلیم و تربیت نیست، چراکه تربیت معنوی نیز به دنبال ایجاد تغییر سازنده در انسان است آرمان

بر اساس دیدگاه . (Webster, 1985; Cited in Meehan, 2002a)تا او به لحاظ معنوی رشد پیدا کند 

ر از تیت دینی محدود نشده و شمول معنایی آن گستردهاتخاذ شده در این نوشتار، رشد معنوی به ترب

                                                           
1.Fanatical, Mystical & Superstitious Sects 
2.Spirituality 
3.Human Spirituality 
4.Devotional Spirituality 
5.Ego 
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یافته انسانی است رو، انسانِ روحاً تربیتجایگاهی است که در دین برای آن لحاظ شده است و ازاین

 تنیدگی زندگی خویشکه همواره به دنبال کشف و برگرفتن معنا و مقصد در زندگی است تا از درهم

یز چکس و همها در قبال دین خویش و آشنایان، بلکه در قبال همهبا غیرخویش آگاه گشته و نه تنه

ان ساختن انستوان تالش برای آگاهاساس، تربیت معنوی را میاحساس تعهد و مسئولیت کند. براین

و  و توسعه( Hay, 1998) در کمین اوست "از انسانیت دورشدن"از این واقعیت انکارناپذیر که خطرِ 

با خویش، با انسان دیگر، با طبیعت و خداوند تعریف کرد که محصول آن بخشیدن تحکیم پیوند انسان 

 ,Macquarrie) 1است تا در نهایت به تمام معنا انسان شود 2ترکردن انسانغنا و عمق به زندگی و انسان

1974: 40; Cited in Meehan, 2002b.) 

 اهميت و ضرورت تربيت معنوی

امنیت, تنهایی، گسترش مشکالت جمعی ازقبیل خشونت، عدمحاضر، به دلیل بروز و  درقرن

قراری، ی رفع این بیسلب شده است. و چاره 3هامقصودی، آرام و قرار ازقلباحساس درماندگی و بی

 ,Cully)شود معنویت است که منجر به آرامش و افزایش توان آدمی در مقابل چنین مشکالتی می

1984: 14; Cited in Yob, 1995 .)های آموزشی با مزید بر عدم توجه به مشکالت فوق، بعضی از نظام

آموزان را به دانش 4تأکید بیش از اندازه بر پیشرفت تحصیلی، رقابت و نیازهای بازار، سالمت روحی

تربیت اغلب کشورهای پیشرفته، در کنار رشد وهای نظام تعلیمنامهاند. در قوانین و اساسخطر انداخته

 ,SCAA, 1995: 3; Cited in Benami) و فرهنگی، به رشد معنوی نیز اشاره شده است ذهنی، بدنی

الزم به ذکر است که توجه به رشد معنوی مغایرتی با ابعاد دیگر رشد نداشته و چه  (.19-20 :2006

های رشدمعنوی از قبیل بینش و بصیرت، ی آنها نیز خواهد شد؛ جنبهبسا منجر به تقویت و توسعه

مندی، پیش شرط خودآگاهی، خودفهمی و دگرفهمی، کنجکاوی و معناکاوی، وحدانیت و غایت تخیل،

نل نادینگز، از طریق مطرح ساختن موضوع  (.Benami, 2006: 20)شوند رشد ذهنی محسوب می

های درسی مدارس نه به عنوان منابع شود؛ در برنامهبه ساحت معنویت نزدیک می "5خواریغم"

آموزان نگریست و آموزش باید در فضایی صمیمی و معنوی باید به چشم انسان به دانش اقتصادی، بلکه

                                                           
1.Becoming More Human 
2.Becoming a Person in the Fullest Sense 
3.Restless Hearts 
4.Spiritual Health 
5.Caring 



6   عناصر و تبيين تربيت معنوی و نگاهي اجمالي به واکاوی… 

 

 2هکننده و مراقبت کنندی دو وجود دارد که یکی محبتخواری اشاره به رابطهی غماتفاق بیافتد. رابطه

ی گیراست و عدم همکاری هر کدام از آنها منجر به عدم شکل 1ی محبت و مراقبتو دیگری گیرنده

این رابطه خواهد شد. مهم نیست که یکی از طرفین تا چه اندازه مواظب و مراقب دیگری باشد، مهم 

 ,Noddings, 1992: 15; Cited in Benami)آن است که هر دو طرف مشتاقانه پذیرای این رابطه باشند 

عت دیگران، با طبیخوارانه با خویشتن، با ی غمتربیت معنوی به دنبال ایجاد چنین رابطه (.10 :2006

و خداوند است و مدارس با اتخاذ راهبردهای نامناسب و عدم توجه به چنین روابطی، منجر به تنهاشدن 

رین تآموزان شدند. به اعتقاد بوبر، تسهیل ارتباط با خویش و غیرخویش باید جزو اولیهمعلمان و دانش

. دیویی نیز (Buber, 1970)میده شود اهداف تعلیم و تربیت باشد تا روح معنویت در فضای مدارس د

انسانی و حتی دینی را از های واالیتوان بسیاری از ارزشمعنوی میمعتقد است که از طریق تربیت

ای بر این باورند و حتی عده، (Dewey, 1932; Cited in Laird, 1995)نسلی به نسل دیگر منتقل کرد 

ی آموزان و آزادسازی آنان از سلطهسازی دانشآگاهکه توجه به تربیت معنوی در مدرسه، منجر به 

تربیت معنوی  .(Laird, 1995)شان خواهد شد تا زندگی را برای خود بازتعریف کنند مذهبی والدین

تواند در آشتی و دوستی پیروان ادیان پسند، میهای همهشمول و آموزههای جهانبا تأکید بر ارزش

های قومی، فرهنگی و دینی گوناگون را به وزان و معلمانِ با زمینهآممختلف مؤثر واقع شده و دانش

برساند که مدنظر دیویی بوده است. به اعتقاد بعضی، این فهم مشترک از  3فهم مشترکی از انسانیت

های تواند پادزهری در برابر خشونتنیست که می "4دموکراسی معنوی"انسانیت چیزی جز 

-ی همهاعتقادی منجر به خلق جامعه-ی تکنی بوده و به جای جامعهدیایدئولوژیک و اختالفات بین

 یهای زیر که شمولیت جهانی دارند، توجه به حوزهکلی، نگرانیبه طور .(Erricker, 2006) شود 5دینی

 کند:معنویت را توجیه می

نگرانی اجتماعی نسبت به کاهش تعامل و تعاون اجتماعی و کم رنگ شدن حس  .2

 ترک در میان اعضای اجتماعات امروزی؛جستجوی هدف مش

های سنتی به دلیل نگرانی شدید راجع به ناچیزشمردن و به فراموشی سپردن ارزش .1

 گسترش جریانان اجتماعی ار قبیل سکوالریسم و ماتریالیسم؛

                                                           
1.Carer 
2.Cared-for 
3.Common Faith 
4.Spiritual Democracy 
5.Pan-Religious Society 
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های تعلیم و تربیت ی متخصصان تعلیم و تربیت راجع به اهداف کنونی نظامدغدغه .3

 ای دارند، وسیاسی، تأکید افراطی بر اهداف اقتصادی و حرفهکه تحت تأثیر عالیق 

گرفتن اهداف دیگر همچون اهداف اخالقی و معنوی تعلیم و این امر منجر به نادیده

 (.Carr & Haldane, 2003: 213-4)تربیت شده است 

های درس، به دلیل توجه افراطی به روح و مرده شدن فضای حاکم بر کالسبی  .4

 استاندارد و تولید عملکرد مورد انتظارهای تست

ها و بویژه نوجوانان و جوانان، به دلیل وجود گسترش احساس بیگانگی در میان انسان .5

ها، افزایش ها، ظلم و تعدی به اقلیتمسائل و مشکالت غیرانسانی همچون جنگ ملت

 :.Ibid)شکاف بین قشر فقیر و غنی و ... که همگی به سبب غفلت از معنویت است 

171-3.)     

 تربيت معنوی دیني یا غيردیني

ها به وضوح قابل مشاهده است. اگر این سالیق متعدد ی تربیت معنوی، اختالف سلیقهدر حوزه

و مختلف را بر روی پیوستار تصور کنیم، اکثر آنان به دو طیف تقسیم شده و در دو سر پیوستار قرار 

 ماند که این سالیق نیز اغلب به یکی از دو سر پیوستارباقی میی آن گیرند و سالیق اندکی در میانهمی

گیرند که مدعی هستند تربیت معنوی ماهیتاً دینی ای قرار میتمایل دارند. در یک سر پیوستار، عده

کند، برخالف این عقیده و در سر دیگر است و فقط در چارچوب دین است که معنا و هستی پیدا می

بر این باورند که تربیت معنوی کامالً غیردینی است و آغشته و آلوده کردن آن ی دیگر پیوستار، عده

های این دو گروه غالب پرداخته شود. در ادامه، به شرح دیدگاهبا دین، موجب سلب معنا از آن می

رو خواهد ی بحث، نگارنده با ذکر دالیلی چند به جانبداری از دیدگاه میانهخواهد شد و در خاتمه

 ت.پرداخ

: به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، تربیت معنوی غیردینی صریحاً و تلویحاً به تربيت معنوی دیني

ی معنویت با هرگونه سنت دینی است که در این حالت، رابطه "معنویت"معنای خنثی فرض کردن 

نویت مع گیری نوعی از معنویت خواهد شد که مغایر با معنا و ماهیت حقیقیقطع شده و منجر به شکل

 ;Mabud, 1992; Watson, 2000است، چراکه معنویت خنثی نبوده و حامل ارزش است )

Cited in Watson, 2006.)  به بیان دیگر، معنویت غیردینی ممکن نیست، چراکه به دلیل ارزش-

 بار بودن آن، ناگزیر از مقید شدن به یک سنت دینی است. بلیک مصراً بر این باور است که اگر کودکی

ی دینی نداشته باشد، تبدیل به انسانی معنوی نخواهد شد و لذا، تربیت معنوی تنها در بافت پیشینه

دیوید کار نیز،  .(Blake, 1996: 443; Cited in Meehan, 2002bدینی قابل اجرا خواهد بود )
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ین ا معتقد است که آشناسازی کودکان با ساحت معنویت، از فرهنگ دینی آنان آغاز شده و گسستن

ای از حامیان حتی عده .(Carr, 1996; Cited in Pridmore, 2002)پیوند نامعقول و ناممکن خواهد بود 

کنند که تعلیم و تربیت خود مبتنی بر ارزش است، پس تربیت معنویِ این دیدگاه، اینگونه استدالل می

 دیگر، بدین دلیل مخالف شده و عاری از ارزش، در ساحت تعلیم و تربیت نخواهد گنجید. بعضیعریان

ان با ارتباط انس "معنویت غیردینی هستند که این نوع معنویت، مهمترین هدف تربیت معنوی یعنی 

 (.Carr, 1999; Cited in Watson, 2006)گیرد را نادیده می "خدا

 : در رابطه با خاستگاه این تفکر، باید به عصر روشنگری اشاره کرد که بهتربيت معنوی غيردیني

گمان بسیاری از حامیان آن، معنویت از آسمان به زمین تغییر مکان داد و تبدیل به معنویتی شد که 

 ,Van Ness, 1996: 4; Cited in Meehan)ی انسانهاست ی غیردینی دارد و متعلق به همهوجهه

2002b.)  هیچ  هستند. در این حالت، معنویت 2"معنویت سکوالر"طرفداران این دیدگاه، معتقد به

سنخیتی با دین ندارد، چراکه برخالف رویکرد القایی در تربیت دینی، فرایند تربیت معنوی کامالً 

در  (.White, 1994a, 1994b; Cited in Pridmore, 2002) انسانی و همراه با تعمق و تأمل است

و اجبار  شناسیمعنویت دینی، با این واقعیت انکارناپذیر مواجه هستیم که معنویت، آغشته به وظیفه

شده، امور معنوی را با میل و رغبت شود، لیکن در تربیت معنوی غیردینی، شخص تربیتدینی می

غلب حامیان این دیدگاه، اذعان دارند که اهداف (. اHull, 2002)برد انجام داده و از این کار لذت می

یز آمطه با ارتباط مسالمتکشیده نشده و تنها در راب "وجود متعالی"ی معنویت غیردینی به حوزه

-ازاین .(Newby,1998; Pridmore, 2002; Hand, 2003است )انسان با خویش، با دیگران و با طبیعت 

  د.شورو، در چنین فرهنگ غیرمذهبی، معنویت برحسب فرضیات غیرمتافیزیکی بنیان نهاده می

وی جانبه به تربیت معن: نگارنده معتقد به رویکردی وسیع و همهغيردیني-تربيت معنوی دیني

گیرد. تربیت معنوی به دنبال رساندن انسان به معنا و مقصد ی دین و غیردین را دربرمیاست که حوزه

. به عبارت (Watson, 2006)در زندگی است که تحقق این امر، از طُرُق دینی و غیردینی ممکن است 

اند برگرفته از دین یا چیزی غیر از دین تودیگر، تربیت معنوی نیاز به محتوا دارد و این محتوا می

(معنویت به افراد خاص که معتقد 2های صورت گرفته، این نتایج حاصل آمده که باشد. در نظرسنجی

ها حتی آنان را که پیرو دین خاصی نیستند ی انسانشود، بلکه همهبه دین خاصی هستند محدود نمی

شولِ جستجو برای معنا، هدف، و کمال در اهداف جهان (معنویت در ارتباط با1شود و را نیز شامل می

توانند زمینه را برای هر دو در راستای تحقق این تفکر، مدارس می (.McSherry, 2008) زندگی است

توانند در حین احترام گذاشتن به باورها و تجارب نوع تربیت معنوی دینی و غیردینی فراهم سازند؛ می

گرفتن از پتانسیل دین، به باورهای معنوی غیردینی نیز اهمیت دهند تا آموزان و بهرهمذهبی دانش

مند شوند. در رابطه با آموزانِ معتقد و غیرمعتقد به دین خاص، از تربیت معنوی بهرهی دانشهمه

                                                           
1.Secular Spirituality 
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ای بوده که توان به این واقعیت اشاره کرد که دین همواره حوزه، میی دیني تربيت معنویوجهه

به  "روح"های ارزشمند شده و در ادیان مختلف، اصطالح بحث "معنویت"و  "روح"در آن راجع به 

ن رساندن وجود انسای آن تصفیه، تزکیه و به کمالی خاصی از روان بشر اطالق شده که وظیفهجنبه

به طورکلی، دین حامل موضوعات و سئواالت بنیادین در رابطه  (.Carr & Haldane, 2003: 214)است 

 Noddings, 1993: xiii; Cited in)و ماهیت خالق و مخلوق، معنا و مقصد در زندگی است با وجود 

Neiman, 2000)، ی ادیان الهی، ی معنویت باشند. در همهتوانند محور تأمل و تفکر در حوزهکه می

ی تاچر، و به عقیده (،Blake, 1996)شان بوده است معنویت اساس زندگی رهبران دینی و پیروان

اوند گانش، به خدمعنوی، کسی است که در کنار عشق به طبیعت و همسایهخص رشدیافته به لحاظش

تنها در این صورت است  (.Thatcher, 1996, 1999; Cited in Pridmore, 2002) ورزدمينیز عشق 

زم ی متافیزیک و وجود متعالی را پوشش دهد. اشاره به این نکته التواند حوزهکه تربیت معنوی می

ی برخورد با محتوای دینی کامالً متفاوت از برخورد انفعالی، القایی و است که در تربیت معنوی، شیوه

در  (.Wright, 1998, 2000; Cited in Pridmore, 2002)است تحمیلی است که در تربیت دینی رایج 

عنای عنوی، به می تربیت منیز باید گفت که این وجههی غيردیني تربيت معنوی، وجههرابطه با 

انکار دین و تعرض به ساحت آن نیست؛ قید غیردینی متوجه محدود نکردن تربیت معنوی به چارچوب 

دین خاصی است و اگر چنین شود، ممکن است که معنویت حاصل شده تنها در چارچوب همان دین، 

ن ادیان معنویت محسوب شود و هروقت به خارج از آن چارچوب منتقل شود، متعرض حقوق پیروا

ی غیردینی درواقع، وجهه (.Hull, 2002)شمول قرار بگیرد دیگر شده و در تعارض با معنویت جهان

ی تواند همههای دینی بوده و میتر از ارزشهای مشترک انسانی دارد که اغلب کلیاشاره به ارزش

معنوی جامعیت و  ی غیردینی، به تربیتوجهه .(Lewis, 2000)ها را تحت لوای خود بگیرد انسان

ی ادیان و اعتراف به این امر که برای بخشد؛ بدین معنی که در کنار قبول داشتن همهمی 2جهانیت

های متعددی وجود دارد، خود را محدود و مقید به هیچ دین و آیینی رسیدن به هدف واحد، راه

 قطبی به تربیت معنویتک در زیر و به طورگذرا به نارسایی و مشکالت ناشی از اتخاذ نگاه کند.نمی

 شود:پرداخته می

: در این نوع نگاه، تربیت معنوی ساختار و محتوای خود را از یک دین خاص قطبيِ دینينگاه تک

استفاده انحصاری (. Marples, 2006) شودمحسوب می 1گیرد و از این جهت، معنویت مهارشدهمی

شدن معنا از آن خواهد اص، منجر به ساقطاز معنویت و محدود و مقید کردن آن به سنت دینی خ

ها چه دین نظر از اینکه انسانبوده و صرف 3شمولیشد؛ چراکه معنویت، حائز ویژگی جامعیت و جهان

ی آنهاست. اگر تربیت معنوی تنها مبتنی بر دین خاصی و آیینی داشته باشند، متوجه زندگی همه

                                                           
1.Universality 
2.Tethered Spirituality 
3.Inclusivity 
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 ,Grimmitt)شوند، محدود خواهد شد مند مید بهرهباشد، تعداد و تنوع افرادی که از این نوع رش

1987: 182; Cited in Meehan, 2002b)،  ،و همانگونه که تعلیم و تربیت برای همگان است

 Starkings, 1993: 13; Cited in)به تبع آن تربیت معنوی نیز باید برای همگان باشد 

Meehan, 2002b .) 

قطبی دینی، این نگاه نیز در معرض این اتهام قرار دارد تک: همانند نگاه قطبيِ غيردینينگاه تک

های دینی و حتی های آن بدون توجه به ارزشای را از تربیت معنوی محروم کند یا آموزهکه مبادا عده

 ,Marples)نامیدند  2ای آن را معنویت افسارگسیختهدر تقابل با آن باشد که بدین لحاظ، عده

ها هستند، لیکن در عمل، ی انساناین نوع نگاه، ظاهراً مدعی توجه به همهبا اینکه حامیان . (2006

ش آرام"ترین هدف دین، یعنی گیرند. به عبارت بهتر، عالیمعتقدان به ادیان مختلف را نادیده می

 ,Pridmore, 2002; Hand) ندارندی اهداف خود را در گنجینه "ی ارتباط با خدایافتن بواسطه

ی ادیان به نوعی به اهداف ادعای بعضی ازحامیان تربیت معنوی غیردینی، همه برخالف. (2003

ی ادیان الهی، فرزندان را به احترام گذاشتن اند؛ هزاران سال است که همهتربیت معنوی اشاره کرده

 ,Miller)کنند های دیگر و حیوانات دعوت میشان را به رعایت حقوق انسانشان، و پیروانبه والدین

1990: 32; Cited in Laird, 1995.) 

 ی درسي تربيت معنویعناصر برنامه

-برنامه"ی درسی تربیت معنوی، اغلب تحت عنوان در اجتماع متخصصان تعلیم و تربیت، برنامه 

مطرح شده است؛ هدف این برنامه، ایجاد تعادل و پیوند بین جهان  1"ی درسی برای زندگی درون

بیرون و جهان درون است و به بیان دیگر، هدف آن توجه به رشد معنوی در کنار ابعاد دیگر رشد از 

، 3به قول نل نادینگز (.Miller, 2000: 48)قبیل رشد ذهنی، بدنی، اخالقی، عاطفی و هیجانی است 

ی ذهنی اهمیت ندهند و آموزان بخواهد به قوهبدین معنا نیست که از دانش 4ی درسی معنویبرنامه

منطق  یی درسی بدنبال آن است که چیزی بیشتر به حوزهغیرمنطقی رفتار کنند، بلکه این نوع برنامه

امروزه  (.Iannone & Obenauf, 1999)و عقالنیت بیافزاید تا زندگی معنا و عمق بیشتری پیدا کند 

ی ی درسی بیشتر شده است و در گذشته نیز در مدارسی همچون مدرسهه این نوع برنامهتوجه ب

. البته اکنون (Bower, 2008: 13)آشکارا به آن پرداخته شده است  5سوری و مدارس والدورفمونته

کشور جهان دایر است که هدف اساسی آنها توجه  31ی والدورف در بیش از مدرسه 3111نیز بیش از 

                                                           
1.Untethered  Spirituality 
2.Curriculum for Inner Life 
3.Nell Noddings  
4.Spiritual Curriculum 
5.Waldorf 



 7931 22فصلنامه تدریس پژوهي                                                                      سال ششم، شمارة سوم، پایيز 

 

تحقیقات تجربی  (.Waldorf Foundation, 2016)آموزان است شد معنوی، اخالقی و عاطفی دانشبه ر

ی پیش آغاز شده و اکنون به لحاظ کیفی و کمی در حال راجع به امکان تربیت معنوی از سه دهه

 2"معنویت کودکان"ی گسترش روزافزون است. دو مورد از مهمترین این تحقیقات، عبارتند از دو پروژه

ی که نتایج حاکی از آن است: کودکان و نوجوان در زندگی روزمره 1"شانبینیکودکان و جهان"و 

کنند؛ آنان عالقه و اشتیاق ذاتی به برقراری خود به کرات و به درستی از زبان معنوی استفاده می

که این امر،  شان دارند؛ قدرت تخیل در آنان بسیار باالستارتباط با درون خویش و جهان پیرامون

آموزانِ سطوح مختلف ی معنوی در میان دانشسازد؛ تجربهتربیت معنوی را به راحتی ممکن می

ازد ستحصیلی از مرزهای فرهنگی و دینی فراتر رفته و تربیت معنوی غیردینی را نیز توجیه و ممکن می

(Wright, 2000: 41-5.) ربیت معنوی ارائه شد و با ای که برای تجانبهدر راستای تعریف جامع و همه

توجه به نگاه وسیع دینی و غیردینی اتخاذ شده در این نوشتار، سعی خواهد شد که عناصر اصلیِ 

اهداف ت باشد.دارای همان شمول و جامعی روش تدریس، ومحيط یادگيری ا، محتو، اهداف

انسان بودن "که  : تعیین اهداف تربیت معنوی متضمن پاسخ گفتن به این سئوال استتربيت معنوی

ن انسان ساختدر تبیین تربیت معنوی اشاره شد که تربیت معنوی، تالش برای آگاه"به چه معنا است؟

 و در کمین اوست و در نتیجه  توسعه "از انسانیت دورشدن"از این واقعیت انکارناپذیر است که خطرِ 

های ملزوم و مکمل انسان ، جنبهتحکیم پیوند انسان با خویش، با انسان دیگر، با طبیعت و خداوند

بودن هستند و باید پایه و اساس رشد معنوی قرار بگیرند. در این تعریف به چهار نوع رابطه اشاره شده 

 است که هر کدام از آنها را تحت عنوان یک هدف بررسی خواهیم کرد:

تربیت  یانِ حوزه: به اعتقاد بسیاری از متخصصان و مربیی انسان با خویشتوسعه و تحکيم رابطه

-یکی از جنبه 6ارزشی-و خود 5پذیری-، خویشتن4، خودشناسی3هایی چون خودفهمیمعنوی، قابلیت

ی تحقق اهداف دیگر است؛ انسان جهت شناخت های حیاتی رشد معنوی است. تحقق این هدف الزمه

د متوجه توانان نمیغیرخویش و پذیراشدن آن، نخست باید خود را بشناسد و تا این اتفاق نیافتد، انس

(. Ungoed-Thomas, 1990: 345; Cited in Meehan, 2002a)غیر شده و آن را مشتاقانه پذیرا شود 

ی رو، حداقل بخشی از محتوا و محیط یادگیری باید در راستای تحقق این هدف باشد. الزمهازاین
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موزان است تا به تعمق و آتحقق این هدف، فراهم کردن فرصت مناسب و دادن آزادی کافی به دانش

 یتأمل در خویش پرداخته و به راحتی هرآنچه در درون دارند را ابراز کنند. فرصت ابراز باید برای همه

محدود خود قرار  2هایآموزان فراهم آورده شود و معلم این فرصت را نباید تنها دراختیار سوگلیدانش

-تواند خودآگاهی، کسب هویت، عزتهدف، می های تربیتی اینپیامد (.Benami, 2006: 33) بدهد

 نفس، پذیرش واقعیت، و تمکین در برابر مشکالت باشد. 

د، بلکه شو: رشد معنوی در خودشناسی خالصه نمیی انسان با انسان دیگرتوسعه و تحکيم رابطه

مانی ست. زشرط برقرای ارتباط با غیرخود است که این غیرخود در اینجا، انسان اارتباط با خود، پیش

رسد، بدین معنا است که از خودمداری فاصله گرفته و به سمت پذیرش وجود که شخص به پختگی می

 :Hull, 1996)کند رود. در این حالت، انسان عالوه بر خویش، برای دیگران نیز زندگی میدیگران می

43; Cited in Meehan, 2002a .)شاگرد -روابط شاگردتواند از کالس درس و در قالب این رابطه می

ایی هاگر تعلیم و تربیت در پی آن است که ارزشمعلم آغاز شده و به بیرون تسری پیدا کند؛ -وشاگرد

خواری، مهربانی، رحم و شفقت را به کودکان منتقل کند، پس باید آنها را درگیر چون همدردی، غم

آموزانی را که به بقیه ن دانشتوادر جهت پرورش این رابطه، می های جمعی دوستانه کند.فعالیت

ی بوبر تحت عنوان نظریه(. Skinner et. al., 2000)کنند، تشویق کرده و به آنان پاداش داد کمک می

، متوجه همین هدف است؛ در این رابطه، دو طرف در حین حفظ موجودیت خود، به 1تو-ی منرابطه

تواند های تربیتی این هدف، میپیامد(. Benami, 2006: 8-9)آیند فهم درستی از یکدیگر نایل می

 دوستی، بخشش و خیرخواهی، فداکاری، درک و احترام متقابل باشد.  عدالت، انسان

ی اامروزه با فجایع اکولوژیکی منتظره و غیرمنتظره: ی انسان با طبيعتتوسعه و تحکيم رابطه

ی نادرست و نابرابر انسان با رابطهمواجه هستیم که همگی ناشی از دخالت انسان در طبیعت است. 

طبیعت، منجر به بوجودآوردن حوادثی چون تغییرات آب و هوایی، فرسایش اکوسیستم، نازک شدن 

الیه اوزون، کاهش تنوع زیستی، کاهش سالمت و کیفیت آب، خاک و هوا شده است. به جهت 

آنان، باید زمانی را به گردش آموزان با طبیعت و ایجاد حس همدردی و مسئولیت در آشناکردن دانش

و بازدید از طبیعت اختصاص داد و بالیای مذکور را در محتوای درسی گنجاند. هنگامی که کودکان و 

خوابند، زاران و درختان، روی فرش زمین و زیر سقف پرچراغِ آسمان مینوجوانان در میان شکوه علف

ی بیکران طبیعت خواهند ه زیبایی و فایدهبه یقین در روح آنان تحول و دگرگونی رخ داده و متوج

عت، وارده به طبیشد. متوجه خواهند شد که انسان جزئی جدایی ناپذیر از طبیعت است و هرگونه آسیب

آسیب به انسان نیزاست. روح انسان محتاج طبیعت است و طبیعت نیز به توجه و مراقبت انسان نیاز 

ی خود برخورد کند و از آن محافظت عت به مانند خانه و کاشانهآموز باید بیاموزد که با طبی؛ دانش3دارد
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. در راستای تحقق این هدف، باید (Miller, 2000; Cited in Benami, 2006: 34)و مراقبت کند 

آمیخت؛ با نزدیک ساختن مدرسه به جنگل و طبیعت، یا های آن درهممدرسه را با طبیعت و شگفتی

ق کاشتن درخت و آوردن حیوانات و یا حداقل از طریق گزارشات آوردن طبیعت به مدرسه از طری

. نل (Benami, 2006: 34)توان در راستای این هدف گام برداشت های طبیعی، میعلمی و داستان

ی درسی باید مواردی چون مراقبت از حیوانات، نادینگز نیز، معتقد به این است که در اهداف برنامه

تواند عالقه . پیامدهای تربیتی این هدف، می(Noddings, 1992)نده شود ی زمین گنجاگیاهان و کره

گزینی، ستایش زیبایی، تعهد در قبال محیط، درک علمی از حیات و به طبیعت، عالقه به خلوت

 طبیعت باشد.

نسان شدن ا: این رابطه متوجه آشنایی و کشیدهی انسان با وجود متعاليتوسعه و تحکيم رابطه

گنجد. این هدف، اشاره به ایجاد و تقویت باور و ی است که در عالم انسانی و مادی نمیبه سمت چیز

. هنگامی که انسان به (Fisher et. al., 2000)دارد که نیروی برتر است  2ایمان به وجودی متعالی

ت، این حالشود. در گذارد و از آن آبشخور تغذیه میشناخت این رابطه نائل آید، به یقین آن را ارج می

به اعتقاد نادینگز،  (.Yob, 1995)شوند می 3، و زائران جوان1آموزان تبدیل به جویندگان حقیقتدانش

هاست؛ بدین معنی که مطرح ساختن و این هدف به جای جویش در ماده، متوجه جویش در ایده

 انسان روزی پاداشمیرد، آیا رفتارهای خوب پاسخ گفتن به سئواالتی از قبیل آیا انسان با مرگ می

مند است، باید محور توجه این هدف مند و غایتشود، آیا کائنات خالق دارد، آیا حیات نظامداده می

تواند پیامدهای تربیتی این هدف، می .(Noddings, 1992: 49; Cited in Benami, 2006: 60)باشد 

ها به سمت غایتی واحد، آرامش ی انسانداشتن ایمان و باور به چیزی واال، اعتقاد به حرکت همه

 یافتن از طریق ستایش و عبادت، احساس جاودانگی و نامرگی باشد.

 ی درسی تربیت معنوی، بایددهیم. نخست اینکه در تدوین برنامهبحث اهداف را با دو نکته خاتمه می

اهداف دیگر  ی اهداف مذکور اهمیت داد، چراکه تأکید صرف بر یکی از این اهداف و غفلت ازبه همه

شود. برای مثال، امکان دارد که توجه صرف به هدف منجر به ایجاد اختالالت شخصیتی در کودک می

کس و آموز شده و از همهرأی دانش-محوری و خود-ی انسان با خویش(، منجر به خودنخست )رابطه

ا دیگران(، منجر به ی انسان بنیازی کند. یا تأکید افراطی بر هدف دوم )رابطهچیز احساس بیهمه

سرسپردگی به غیر و غفلت از خویش شود. نکته دوم این است که هر کدام از اهداف فوق، خود باید 

زدایی و آشناسازی، سطح دوم، متوجه سه سطح باشد؛ بدین معنی که سطح نخست، متوجه مقاومت

. به عبارت (Beesley, 1993)متوجه توسعه و تقویت و سطح سوم، متوجه ابراز و اقدام عملی باشد 
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ی دیگران آغاز و پس از ایجاد فرصت و دیگر، تربیت معنوی را باید از مباحث اولیه و نظری و مشاهده

 ی عمل کشاند.شرایط جهت تعمق و تأمل در آن مباحث، فرایند یاددهی/یادگیری را به حوزه

ت معنوی است، نخس : قبل از پرداختن به نوع محتوایی که مناسب تربیتمحتوای تربيت معنوی

، دانشی است 2ی معنویدانستهالزم است که مفهوم دانش و دانستن در ساحت معنویت روشن شود. 

شود. تحصیل که از شور و شوق و عشق یادگیرنده به برقراری ارتباط با خود و غیرخود حاصل می

 :Palmer, 1983)چنین دانشی، مستلزم درگیرشدن و تعمق و تأمل در معنای حقیقت زندگی است 

9; Cited in Yob, 1995-8.)  حقیقت زندگی با نگاه به معنویت، حقیقتی است که فراتر از حقایق

ی ، متعلق به همه4، متوجه نیکی و انسانیت است3بخش است، منسجم و انسجام1حسی و عقلی است

برای شناخت . (Hopkinson, 1985: 46; Cited in Meehan, 2002a) 5میردهاست و هرگز نمیدوران

ی معنویت باید با آن درآمیزد؛ این درآمیختگی، خودخواسته و با میل و رغبت این حقیقت، جوینده

بوده و همواره با شور و اشتیاق وهیجانی وصف ناپذیر همراه است. در فرایند اکتساب دانش از طریق 

است؛ چنین امری ی خویش نیز مشتاقانه در جستجوی جوینده 7، موضوع دانستن6معنویجویش

ی تربیت معنوی، موضوع دانستن وجود هوشیاری چون خویشتن، ممکن است، چراکه در حیطه

گویند و در تعامل مستمر با آدمی دیگری، طبیعت و وجود متعالی است که همگی به نوعی سخن می

ی فهم در پ نه تنها من در پی فهم حقیقت هستم، حقیقت نیز"هستند. به بیان بهتر و از قول پالمر: 

کند که راجع به انتخاب و سازماندهی ی تربیت معنوی ایجاب میماهیت ویژه(. Ibid, 58) "من است

 ها رعایت شود که عبارتند از:محتوا، یک سری اولویت

 اولویت مفاهیم بر حقایق .2

 اولویت واگرایی و پرسش بر همگرایی و پاسخ .1

 اولویت کیفیت اطالعات بر کمیت اطالعات .3

 مطالب تخیلی بر مطالب دانشیاولویت  .4

 اولویت تفکر شهودی بر تفکر منطقی .5
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 اولویت بافت انتقال محتوا بر نوع محتوا .6

 & Iannone)اولویت فرایند یادگیری بر محصول یادگیری  .7

Obenauf, 1999.) 
توان مدعی شد که دانش معنوی از جنس دانش دقیق و عینی های فوق، میبا استناد به گفته 

توان چنین های موضوعی چون ریاضی، شیمی و فیزیک نیست. از این لحاظ، میزهموجود در حو

ای هتر از بقیه است. حوزههای موضوعی، مناسبنتیجه گرفت که برگرفتن محتوا از بعضی حوزه

شمول، مناسب های واال و جهانتوان نام برد که به دلیل داشتن ارزشموضوعی زیادی را می

ای هر اینجا و به سبب روشن شدن بحث، به سه نمونه از آنها، یعنی حوزهتربیت معنوی هستند. د

 تاریخ، دین و هنر اشاره خواهد شد:

: تاریخ شامل هر آن چیزی است که از آغاز خلقت تا به اکنون اتفاق افتاده است. تاریخ ی تاریخحوزه

ارزش اتفاق افتاده باشد؛  صرفاً توالی منطقی رخدادهایی نیست که در محیط مادی و عاری از هرگونه

اند. از باب مثال، در اند که از روح و روان بشر برخاستهرخدادهای تاریخی، جریانی از نیروهای معنوی

آموزان، اهمیت خاصی به ی درسی مدارس والدورف و به جهت تحقق رشد معنوی در دانشبرنامه

های بزرگ همچون یونان، روم نی تمدنتاریخ داده شده است؛ در این مدارس، به تاریخ فرهنگی و دی

های معنوی برای نسل امروز است و ایران پرداخته شده است. تاریخ فرهنگی و دینی، آکنده از آموزه

و برای مثال، در درس تاریخ مدارس والدورف به تاریخ فرهنگی و دینی ایران باستان پرداخته شده 

ان مردم آن زمان را به سوی زمین معطوف کرد و است؛ در آنجا به دوران زرتشت اشاره شده که اذه

ی همیشگی نیروی ی معنوی غلبهاینکه کشاورزی امری مقدس و معنوی است. همچنین به آموزه

    (.Wilkinson, 1996: 61-5)روشنایی )اهورامزدا( بر نیروی تاریکی )اهریمن( اشاره شده است 

 ینیادین با رشد معنوی دارد. تربیت دینی، بواسطهی دیرینه و بهای دینی رابطه: آموزهی دینحوزه

لب های انسانی، اغآموزان و برانگیختن احساسات و افزایش حساسیت آنان به ارزشتقویت آگاهی دانش

. بر همه عیان (Grimmitt, 1987: 168; Cited in Meehan, 2002a)منجر به رشد معنوی شده است 

شدن معنای حیات، ماهیت انسان و انسانیت، اسرار خلقت و آشکار است که ساحت دین، ساحت مطرح

و وجود خالق است و اینها همه، همان مسائلی هستند که معنویت متوجه آنهاست. تربیت معنوی را 

توان از تربیت دینی کامالً مجزا ساخت، چراکه هر دو با حقایق نسبتاً مشترکی سروکار دارند با نمی

یر این حقایق در ادیان مختلف، متفاوت و چه بسا مغایر با هم باشد این تفاوت که امکان دارد تفس

(Carr, 1995)ای با این حقایق و محتوای دینی برخورد ی تربیت معنوی باید به گونهرو، در حوزه. ازاین

کدام از ادیان نباشد. اگر به جای القا و تحمیل باورها و شود که تفسیر حاصله در تضاد با باورهای هیچ

آموزان، رویکرد اکتشاف و پرسیدن جایگزین شود و برخورد با محتوای دینی، های دینی به دانشزشار
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توان امیدوار بود که برخوردی بازپاسخ بوده و تا حدی با کنجکاوی و خطرکردن همراه باشد، می

گیر امحتوای دینی به جای ایجاد تعصب و برحق ندانستن دیگری، منجر به شکوفایی صفات انسانی فر

 آموزان شود.   در دانش

: هنر، موجب ارتباط وجود مادی با وجود غیرمادی، و وجود متناهی با وجود نامتناهی ی هنرهاحوزه

اغلب به همراه  "معنوی"یا  "روحی"ی معنوی است و اصطالحات ی هنری نوعی تجربهشود. تجربهمی

هنرمند برای یافتن معنا و احساس همدردی آیند. اثر هنری، در اثرِ تالش می "تجارب زیباشناسانه"

آید. زبان آثار هنری، زبان معنویت است، چراکه معنویت نیز با استفاده از عالئم و با غیرخود پدید می

-هنر، برای رشد معنوی هر دانش(. Carr, 1995)گوید ها و با زبان استعاره و تشبیه سخن مینشانه

آموزان دارای استعداد هنری هستند و ست که همه دانشآموزی ضروری است و این بدان معنی نی

آموزی، زنگ و ی آنان فراهم آورد. منظور آن است که هر دانشباید امکان هنرمند شدن را برای همه

باشد و این نیاز ذاتی در همه وجود دارد که جهان درون خویش رنگ صدای منحصر به خود را دارا می

دهد. و این هنرها هستند که امکان ابراز خود و ارتباط با دیگری را به  ها نشانرا به نحوی به بیرونی

تر ساختن اهمیت برگرفتن محتوا از ساحت هنرها، سازند. به جهت روشنهای متعدد فراهم میشیوه

 در زیر به دو هنرِ دراما و ادبیات داستانی اشاره خواهدشد:

شده برای حوزه معنویت از قبیل: هوشیاری، های ذکر توان شمار زیادی از ارزش: میهنر دراما

زدگی، تواضع و فروتنی، امید و سرزندگی، مالیمت و مالطفت، خودباوری و ابراز خود، و از همه شگفت

 Beck, 1991; Evans, 1993; Cited in)تر، خود را به جای دیگری نشاندن را در هنر دراما یافت مهم

Winston, 2002) .دی است که همواره معتقد به این بوده که پرورش معنویت باید ماتیو آرنولد، هنرمن

؛ به باور او، معنویت نهفته در هنر، نیرویی است که منجر یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت باشد

به انسانیت انسان، منجر به خلق نور و روشنایی در وجود انسان، و منجر به حس همدردی و لذت 

هنر درام، مستلزم بازی نقش و اجرا در جلوی جمع است (. Arnold, 1960: 64) شودناشی از آن می

های ی واقعیتی یک واقعیت مجرد خارج شده و به صحنهتواند از دایرهو در این حالت، بازیگر می

های سازد که با واقعیتآموز فراهم میمتعدد دیگر پا بگذارد. پس، دراما این امکان را برای دانش

های دیگر غیر از شود؛ کودک از طریق بازی نقش و حتی مشاهده آن، با واقعیت جایگزین مواجه

پرداز حوزه دراما است، به شود. ارسطو که نخستین نظریهواقعیتی که با آن زندگی کرده، مواجه می

هنر درام، انسان را با تجارب ترس و افسوس، غم و "گوید: راز و رمز این هنر پرداخته و چنین می

تواند تبدیل به صحنه نمایش شود کالس می(. Winston, 2002)سازد شگفتی و حیرت آشنا می اندوه،

 هایهای متفاوت، با خود و با غیرخود ارتباط برقرارکنند. نقشآموزان با قبول نقشو در آنجا دانش

ه در دهد که به اعماق ضمیر خود سفر کند و هر آنچهمسو با شخصیت فرد، این امکان را به وی می

عمق دارد را به سطح آورد و در این حالت، عالوه بر شناساندن خود به دیگران، به خودشناسی نیز 
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کند که خود را جای غیرخود های متفاوت، تالش میرسد. بازیگر نمایش با پوشیدن لباسِ نقشمی

 ر حوزه نمایشی سعی در ارتباط با دیگری و فهم او است. این دیگری دبگذارد و این تالش به منزله

واند تتواند عنصری از طبیعت همچون یک درخت باشد. موضوع نمایشنامه مینه تنها انسان بلکه می

های بشر و مشکالت اجتماعی و محیطی باشد. هنر درام، آکنده از کالم، حرکت، تخیل و تجسم، دغدغه

سازی بدن، ذهن و تواند به هدف غایی تربیت معنوی یعنی هماهنگاحساس و هیجان است، پس می

 روح کمک کند. 

ز ا ترین اشکال انتقال ارزشگری در قالب داستان، یکی از مهم: روایت و روایتهنر ادبيات داستاني

ن گری به دنبال اثبات و یا دست یافتهای متداول، روایتنسلی به نسل دیگر بوده است. برخالف شیوه

حقایق شبه واقعی و شبه زنده است که این نوع به حقایق رسمی و تجربی نیست، بلکه به دنبال 

 (.Bruner, 1986: 11; Cited in Trousdale, 2004)، سنخیت زیادی با واقعیت معنوی دارد واقعیت

ی گیرد. در داستان، مسائل زیادی او با دیگری شکل میروایت داستانی، براساس زندگی انسان و رابطه

توان به دنبال تبین آغاز خلقت شود؛ در داستانها میده مینقل شده و به سئواالت زیادی پاسخ دا

های با رنگ و بوی معنوی، ریشه در تمام گشت و اینکه چگونه آدم پا به عرصه وجود گذاشت. داستان

گو خوانده شدند، نخستین هایی که رامشگر، خنیاگر، یا قصهها دارند و راویان چنین داستانفرهنگ

های اجتماعی و انسانی را از نسلی به نسل دیگر منتقل بودند که ارزش معلمان بشر بودند. آنان

های مشترک کردند تا ارزشکردند، آنان بودند که مردم را از هویت فردی و اجتماعی خود آگاه میمی

اکنون که خواننده،  .(Trousdale, 2004)را بشناسند و با غیرخود، احساس همدردی و همدلی کنند 

نگارد. این خواند، خود همان اتفاق افتاده را در ذهن خود تصور کرده و دوباره آن را میداستان را می

های سازد. تخیل به ایده؛ و تخیل، حس معنوی را بیدار می2بدین معناست که ادبیات داستانی، تخیل

یل، تخسازد که چشم به جهان جدیدی بگشاید. بخشد و فراگیر را قادر میانسان، طراوت و تازگی می

گشاید تا از روزن آنها، درون خویش و حال و وضع غیرخویش های زیادی را به روی انسان میپنجره

های هم نوع خود را تجسم کرده و از طریق قوه تخیل است که انسان، مشکالت و رنج را ببیند؛

ود گنجانده تواند وجود متعالی را در هیئت ناچیز خچشد، از طریق قوه تخیل است که انسان، میمی

 (.Hill, 1990: 100; Cited in Meehan, 2002a) و نظاره کند

ی تربیت معنوی، معلم نقش حیاتی دارد؛ با وجودِ : در حوزهمحيط یادگيری همسو با معنویت

ی برخورد با محتوا و ایجاد محیط مناسب جهت تدوین محتوای مناسب برای این نوع تربیت، شیوه

شود. الزم است که معلم درسِ موجب موفقیت یا عدم موفقیت برنامه می اجرای آن است که درنهایت

-تربیت معنوی، نسبت به ساحت معنویت دارای دیدگاهی روشنگرانه و جهانی باشد؛ معناکاوی و غایت

ج ی تعریف انسانیت را به خارگرایی، تعمق و تأمل، و پرسیدن سئوال را ترغیب و تشویق کرده و دامنه

                                                           
1.Imagination 
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 یای سازماندهی شود که اهداف چهارگانهی و ملی بکشاند. محیط یادگیری باید به گونهاز مرزهای محل

را شنیده و  2تربیت معنوی را پوشش دهد؛ محیطی آرام و صمیمی که همه صدای درون خویش

ه دهد کهای همدیگر باشند. ماحصل تحقیقات انجام شده نشان میمشتاق و پذیرای شنیدن گفته

نوع تربیت, معلمی است که در کنار تدریس محتوای تدوین شده، محیط یادگیری  معلم موفق در این

 را به این پنج ویژگی بیارآید:

آموز را برای بقیه قابل رؤیت سازد تا شکوفا شود؛ در تربیت معنوی، دانش: معلم باید 1مشمول ساختن

تحقق این امر، موضوعات  آمیختگی با جمع دارد. جهتفراگیر در حینِ حفظ فردیت خود، نیاز به در

آموزان باشد تا مشارکت جمعی ی دانشی همهو مباحث مطرح شده در کالس باید متنوع و مورد عالقه

ترغیب شده و احساس تعلق به جمع در آنان شکل بگیرد. معلم باید زمان کافی برای ابراز وجود در 

در اینجا  .(Ware, 2000: 13; Cited in Bellous, 2006)آموزان بدهد حضور جمع را به تک تک دانش

تواند تجارب مفید دیگران را به دایره درک و فهم خود اضافه ذکر این نکته الزم است که انسان نمی

کند، مگر اینکه نخست، خود را شناخته باشد. لذا، معلم باید مواظب باشد که کودک ابتدا با وجود 

آمیزد. در این حالت، ضمنِ حفظ موجودیت فردی، رخود رابطه برقرار کند و سپس با وجود دیگران د

 گیرد.موجودیت اجتماعی نیز شکل می

های معنوی است. دار، یکی از ملزومات انتقال ارزشمراقبت دقیق و ادامه: 3مراقب و مواظب بودن

شود. اگر در محیط کالس آموز میهمین توجه و مالطفت است که موجب پیوند روحی معلم با دانش

رسه، کودک احساس کند که مورد توجه است، حتی اگر کمبود و محدودیتی وجود داشته آن را و مد

شود، از آن محیط متنفر و منزجر شده و کند. اما اگر احساس کند که به او توجهی نمیتحمل می

ند کبسا مرتکب خشونت شود. توجه و مراقبت از کودک، اقدامی روحی است که به کودک کمک میچه

 ,Kegan)حیاناً در زندگی با عدم یا کمبود توجه و محبت مواجه بوده، وجودش بازسازی شود اگر ا

1982: 211; Cited in Bellous, 2006.) 

کردن هویت خویش این اقدام، نیازمند تعطیل کردن قضاوت شخصی و تعدیل: 4با آغوش باز پذیرفتن

شود. معلم نفس آنان میدلگرمی و اعتمادبهآموزان، موجب است. حضور پذیرای معلم در کنار دانش

آموزان و گوش آموزان را درک کرده و در هر شرایطی پذیرای دانشهای دانشها و نگرانیباید دلواپسی

ا آموز برگرفته و وی رهایشان باشد. معلم تحت هیچ شرایطی نباید رویش را از دانشسپردن به درددل

به معنای بازکردن جایی در دل خود برای دیگران است و جا بازکردن  ناامید سازد. با آغوش باز پذیرفتن

برای دیگران در دل خود، مستلزم آرایش مجدد فضای درون است که این، خود مستلزم تعطیلِ 

 (.Volf, 1996: 29; Cited in Bellous, 2006)های درونی است ها و تعدیل هویتداوریپیش

                                                           
1.Inner-listening 
2.Including 
3.Attending 
4.Embracing 
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آموز است تا آزادانه و نای دادن فرصت و وقت کافی به دانشآزادگذاشتن، به مع: 2آزاد گذاشتن

مستقالنه به فعالیت و یادگیری بپردازند. رشد معنوی عالوه بر احترام جمعی وهمکارانه، نیازمند اقدام 

 :Kegan, 1997)فردی و مستقالنه است و این امر، داللت عملی هدف نخست تربیت معنوی است 

157; Cited in Bellous, 2006.) 

آموزان است، چرا که این فعالیت به معنای توجه معلم به پیشینه و گذشته دانش: 1باقي گذاشتن

شدن از یک مرحله و حرکت به سوی مرحله دیگر نیست. رشد عالوه رشد به معنای جداسازی و کنده

 ست و اینها نیز است. گذشته بخشی از وجود کودکان اها، متوجه فراخوانی آموختهبر اکتساب تازه

گر کودک از (. اBellous, 2006)تواند به تدریج تعدیل شده و حتی دیگر از آنِ آنان نباشد بخش می

هویتی وعدم تعادل می شود. رشد در عین محیطی که در آن بزرگ شده یکدفعه کنده شود، دچار بی

ن دن اولیه بر آحال که مستلزم گذراندن و به دورانداختن بخشی از گذشته است، مستلزم استوار ش

ای هگذشته نیز است که احتماالً درآینده بخش دیگری جایگزین آن خواهد شد. نقطه آغاز باید آموزه

خانوادگی کودک باشد چرا که در غیر این صورت، رابطه کودک با گذشته و آنچه آموخته به یکباره 

 های جدید به درستی منتقل نخواهد شد.قطع شده و آموزه

اموزد آموز بیدر تربیت معنوی، الزم است که معلم به دانشیس به تربيت معنوی: رویکردهای تدر

که خویش و جهان پیرامون خویش را به درستی بشناسد. در این فرایند، نیازی نیست که معلم، 

آموزان را با رویکردهای تلقینی و القایی مجبور به خودشناسی و دگرشناسی کند؛ کودکان و دانش

مانند هر بزرگسال روشنفکر، از طریق بازی، کنجکاوی، تعامل با محیط، خلوت گزیدن و نوجوانان به 

ی معلم اتخاذ رویکردهای های معنوی هستند و وظیفهبا خود حرف زدن، به راحتی پذیرای آموزه

 گری است. به قولگری و تسهیلی بجا از آنها و همچنین ایفای نقش هدایتآموزش مناسب و استفاده

ساخته از انسان و جهان هستی بر ، هدف تعلیم و تربیت این نیست که تعریفی پیش3مرتن توماس

آموز بیاموزد چگونه خویش را در رابطه با آموز تحمیل کند، بلکه هدفش آن است که به دانشدانش

در ادبیات تربیت معنوی،  (.Hart, 2003:176)جهان پیرامونش، به طور صحیح و حقیقی تعریف کند 

بندی اشتون، این کردهای متعددی برای آموزش معنوی ذکر شده است. برای مثال، در دستهروی

 ,Ashton)اند ی اعترافی، پدیدارشناختی، تجربتی، و قضاوتی تقسیم شدهرویکردها به چهار دسته

ند؛ اتقسیم کرده 5و ضمنی 4و یا نلسون و بَستاید، آنها را به دو دسته رویکردهای صریح( 20 :22-2000

البته مفاهیم صریح و ضمنی به دو منظور متفاوت به کاربرده شدند: نخست، اینکه مباحث معنوی به 

گرانه مورد بحث و تفحص قرار گیرند )رویکرد پرده ارائه شده و آزادانه و روشنصورت آشکار و بی

                                                           
1.Releasing 
2.Remaining 
3.Thomas Merton 
4.Explicit 
5.Implicit 



11   عناصر و تبيين تربيت معنوی و نگاهي اجمالي به واکاوی… 

 

د و پاسخ دور شونصریح(، و یا پیچیده در لفاف و رازگونه ارائه شده و تا حد امکان از دسترس پرسش 

دوم، اینکه تدریس در خدمت اهداف و محتوای از قبل (؛ Nelson, 2009: 497-9))رویکرد ضمنی( 

توان گفت رویکردی تلقینی و تحمیلی است )رویکرد ی راجع به یک دین خاص باشد که میتعیین شده

رانه گدی انسانی و روشنصریح(، و یا درصدد ایجاد محیطی منعطف باشد تا معنویت در آنجا و در فراین

ی این توان همهبه طورکلی، می(. Bastide, 1992: 115-8)به متربی معرفی شود )رویکرد ضمنی( 

. "شهودی"، "عقالنی"، "عادتی"ای رویکردها را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از: رویکرده

شود، که به دفعات تکرار شده و : زمانی عمل یا روندی عادت محسوب میرویکرد مبتني بر عادت

به صورت خودکار درآید. فیلسوفان و روانشناسان متعددی چون ارسطو و ویلیلم جیمز به اهمیت 

در ایران نیز )بویژه ایران قدیم(، آدم تربیت (. Hirst, 1998: 34)عادت اشاره کرده و از آن دفاع کردند 

خوی و عادت پایدار درآید و این اشاره به  شود که فضلیت در او به صورتشده به کسی اطالق می

وجود, تصور بااین (.Karimi, 1376: 101)  اهمیت تشکیل عادت در متربی از نظر مربیان ایرانی دارد

(. Hirst, 1998: 37)شده، و نازیبا است ارزش، مضر، کهنهغالب از عادت این است که عادت، عملی بی

این باورند که تنها چیزی که کودک باید بدان عادت کند،  مخالفان عادت، همچون روسو و کانت بر

 ,Karimi)برد این است که به چیزی عادت نکند، چراکه عادت جوهره عقالنی و ارادی رفتار را از بین می

شود، متوجه بعد محسوب می 2آموزیی دین و معنویت، انتقاد به عادتآنچه که در حوزه(. 101 :1376

ت و اهمیت حیاتی آن برای زندگی نیست. برای مثال، زمانی که دیویی به اهمیت فیزیکی و تکراری عاد

اهمیت بعد فیزیکی عادت را گوشزد  "عادت، عملکرد تجربه است."گوید کند و میعادت اشاره می

کند. انتقادات وارده، متوجه بعد روانی و تعطیل شدن فکر و اندیشه، آزادی و اراده به هنگام یادگیری می

تواند با رویکرد تلقینی و عادت دادن می(. Betts & Hawthorne, 2005: 92)نجام عادات است و ا

رو، شود. ازاینگیری خرد و اراده میتحمیلی همراه باشد که منجر به پذیرش کورکورانه و کناره

ه ک ی شخصی خالی شود و اینجاستتواند کلیشه شده و از تأمل، تعقل، و تجربهرفتارهای عادتی می

ه سازد. توجرویکرد مبتنی بر عادت, نیازها و انتظارات خواسته شده از تربیت معنوی را برآورده نمی

زیاد به این رویکرد در تربیت معنوی، به دلیل سادگی انجام آن است و معلم به جای مباحثه و دلیل 

پردازد، به عبارت میآوردن و ترغیب به مکاشفه درونی، اغلب به انتقال محتوای از قبل آماده شده 

پس همانطور که  (.Scheffler, 1973: 68)گیری است و متربی تنها باید بله بگوید دیگر، نوعی اعتراف

تواند بدین معنا باشد که اشاره شد، در مقابل مخالفان عادت، موافقانی نیز وجود داشت و این می

موزی آستفاده کرد. برای مثال، در عرفتوان تحت شرایط خاص و مناسب از رویکرد مبتنی بر عادت امی

توان از آن استفاده کرد، چراکه این گونه تربیت و بویژه در سنین پایین که )تربیت معنوی دینی( می

 ,Sajadi)قوای عقل و شهود خام و نارس است، نیازمند ایجاد باور و تعهد دینی معنوی در متربی است 

                                                           
1.Habituation 
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ادت به شرایط خاص، به معنای استفاده ابزاری از عادت مشروط کردن استفاده از رویکرد ع. (1384

است، یعنی به عنوان وسیله و برای رسیدن به اهداف متعالی تربیت معنوی مورد استفاده قرار گیرد. 

زی، آمواستفاده از رویکرد مبتنی بر عادت در هر شرایط و برای هر هدفی، بدین معناست که خودِ عادت

نماید. اگر بر اساس کاربرد و نقاط ی شود که این امر معقول و موجه نمیجایگزین غایات تربیت معنو

 یی عادت نگاه کنیم، تنها استفادهی درسی نیز به مسألههای برنامهقوت و ضعف دیدگاهها و ایدئولوژی

مشروط از آن قابل تجویز است. رویکرد مبتنی بر عادت، از اصولِ ایدئولوژی جزمیت مذهبی و دیدگاه 

کند و امروزه، این نوع دیدگاهها به دلیل کاربرد محدود و ناکارآمدی، اغلب منسوخ ری تبعیت میرفتا

دادن به افکار و رفتار متربی است و محیط یادگیری نهایی چنین دیدگاههایی، شکلشدند. هدف

 ند ده کی شخصی خود استفاو تجربه شود که متربی بتواند از اندیشه و ارادهای فراهم نمیگونهبه

(Mehrmohammadi, 1387: 115-6) (Miller, 1998; translated by Mehrmohammadi, 1383: 18-

20). 
های آدمی دارد که او را از دیگر اشاره به یکی از ظرفیت 2: عقالنیترویکرد مبتني بر عقالنيت

و با ( Barrow & Woods, 1998: 82)سازد؛ ارسطو، انسان را حیوان عاقل نامیده موجودات متمایز می

 کردن وخاطر داشتن توانایی اندیشیدن، استداللآوردن قیدی بر سر حیوان، خواسته است او را به

رو، عقالنیت و مفاهیم پیرامونی آن از قبیل حریت، کردن از دیگر حیوانات متمایز سازد. ازاینمحاسبه

معنا است که آنچه قرار است انسان  فردیت، استقالل، خودراهبری و آزادی اراده، بدنبال رساندن این

ی مربیان انجام دهد، باید در انجام آن مختار باشد و خود راجع به آن بیاندیشد. در طول تاریخ، همه

های معنوی برای بشر، متوسل به یک سری ادله و معنویت در توجیه ماهیت، ضرورت و اهمیت آموزه

ود. شسازی کودکان و نوجوانان احساس میاع و مجاببراهین شدند. بنابراین، اکنون نیز نیاز به اقن

بانگیر تواند گریآموزان، که یکی از معضالت تربیت دینی است میاعتنایی به اقناع منطقی دانشبی

ه از توان با استفادی عقلی داشته و میهای معنویت، صبغهتربیت معنوی نیز شود. بسیاری از جنبه

دین و تبیین کرد و این ب باورها و اعمال معنوی را برای متربی توجیه رویکرد عقالنی در تربیت معنوی،

 (.Harris & Moran, 1998: 31)معنا است که معنویت منافاتی با خرد ندارد و هر دو به هم نیاز دارند 

ی(، همچون گرایگری( یا تأکید بیش از حد بر عقل )عقلتوجهی به عنصر عقالنیت )قشریبنابراین، بی

یگری از تواند روایت دگری که میشود. قشریهای تربیت معنوی نیز میدینی تبدیل به آسیبتربیت 

 شود که تنها ظاهر شریعت یا معنویتتأکید افراطی بر رویکرد عادت باشد، منجر به بارآوردن افرادی می

هم  یلکنند و در فهم براهین معرفتی)عقلی( آن بصیرت نداشته و حتی ممکن است دلرا رعایت می

اند و به گیرند که به دنبال استفاده افراطی از عقلگرایان قرار مینخواهند. در جهت مخالف، عقل

 ,Bagheri)ی آنان، هر چیز دینی یا معنوی که از صافی عقل انسان نگذرد، پذیرفتنی نیست عقیده

ای ههای درونی و هستههبردن به الیای است که عقل از راهگونهلیکن، ماهیت معنویت به .(51-4 :1380

                                                           
1.Rationality 
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ی تحیر عقل است و انسان خردمند این محدودیت آخرین آن، عاجز است و آنجا جایی است که عرصه

ی درسی نیز به این قضیه نگاه کنیم، متوجه اگر در قالب دیدگاههای برنامه .(Ibid, 54) پذیردرا می

رایی بوده و اهداف این دیدگاه به گشویم که رویکرد عقالنی خود مبتنی بر اصول دیدگاه عقلمی

کند، چراکه رشد ذهنی کودک تنها یکی از ابعاد وجودی اوست و تأکید بیش از تنهایی کفایت نمی

 ,Mehrmohammadi)شود تواند منجر به غفلت از ابعاد دیگر رشد همچون رشد معنوی اندازه برآن می

ورزی برای رویکرد عقالنی به تربیت معنوی، عقلی این بحث و با قبول کارکرد در خاتمه  .(118 :1387

 :Pumfrey & Verma, 1993)ضروری است  "استلزامات رویکرد عقالنی"ذکر چند نکته تحت عنوان 

66) (Betts & Hawthorne, 2005: 215-225) :که عبارت است از 

 دار و سئوالها و مسائل معنوی چالشساختن متربیان با موقعیتمواجه-

 برانگیز

 سازی زمینه و دادن فرصت کافی به متربیان برای تعمق و تأمل در راهمف

 خویش و جهان پیرامون خویش

 سازی زمینه و دادن فرصت کافی به متربیان جهت بحث و گفتگو و فراهم

 به اشتراک گذاشتن تجارب شخصی خود از معنویت

 های ی معنویت و جنبهی ابراز خود به متربی راجع به پدیدهدادن اجازه

 متعدد آن

 ی درسیاتخاذ رویکرد باز )نه بسته( نسبت به عناصر برنامه 

 های های تدریس متناسب با رویکرد عقالنی ازقبیل روشاستفاده از روش

 پاسخ.-محور، مباحثه، و پرسشمحور، پروژهمسأله

یده پد: شهود به معنای درک و شناخت مستقیم، بالواسطه و آنی از یک رویکرد مبتني بر شهود

است، پس رویکرد مبتنی بر شهود، در تقابل با رویکردهای منطقی )همچون رویکرد عقالنی( قرار 

ن؛ شهود یعنی بدونِ عینک دید"گیرد که حالت خطی، غیرآنی و باواسطه دارند. به قول نل نادینگز: می

فکر عقلی، برخالف ت (.Miller, 2007: 90-91) "بدون سانسور شنیدن؛ و بدون دستکش لمس کردن

ساختن وقایع خاص و جزئی نیست، بلکه متوجه اشتراکات و ها و برجستهتفکر شهودی متوجه تفاوت

بخشد که میان خویش و عالم هاست که به انسان این قابلیت را میکشف وحدت نامشهود میان پدیده

های ودی در حوزهی شه(. تجربه136-7: 2383ی مهرمحمدی، کند )میلر؛ ترجمهکائنات پیوند برقرار

تربیت معنوی  (.Wild, 2008: 97-137) متعددی همچون اخالق، معنویت، هنر و دین مطرح شده است

مبتنی بر شهود از باور افرادی چون اشالیرماخر ناشی شده که معتقد است ماهیت واقعی معنویت در 

جامع هستی، کودک عقالنیت نیست، بلکه در احساس و شهود است؛ عقالنیت انسان در مقابل فهم 

ی وابستگی به عالم باال و شهود معنوی با احساسات اولیه(. Cox, 2006: 41)منفعلی بیش نیست 

(. Ibid: 41-2شود )شود و سپس وجود انسان لبریز از تأثرات آنی و بالواسطه میفناناپذیری آغاز می
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وی مبتنی بر شهود، متوجه رو و برخالف رویکردهای مبتنی بر عادت و عقالنیت، تربیت معنازاین

شود تا با یابانه برای متربی فراهم میهای طبیعی و درونی درونی است؛ فرصتمکاشفه و تجربه

ی درونی و الهام گرفتن از فطرت خود، معنویت را کشف کند. حامیان این رویکرد بر این باورند تجربه

ا عقل بدست آورد، و معنوی شدن به توان از طریق تحمیل، تلقین و یی شهودی را نمیکه تجربه

ی شهودی و شخصی با های معنوی نیست، بلکه به معنای مواجههمعنای آشنایی ظاهری با آموزه

در راستای توجه به شهود در تربیت معنوی، رویکردهای . (Karimi, 1379: 64-7)حقیقت مطلق است 

ی های کالمها و توصیهجای کلیشه اکتشافی همچون رویکرد نمادین حائز توجه و اهمیت است که به

جوید. در رویکرد نمادین ها و رفتارهای غیرکالمی مدد می)عادت( یا منطقی )عقلی(، از نمادها، نشانه

ود شی شهودی نه از طریق فن و تکنیک، بلکه از راه شور و عشق زاییده میباور بر این است که تجربه

بداع است نه القاء، الهام است نه اقتباس، جوشش است کردنی، اکردنی نه کسبو جریانی است کشف

در این رویکرد، به جای عادت دادن  .(Karimi, 1381: 11)نه کوشش، و باالخره پنهان است نه هویدا 

شود تا در آیات هستی گردش کند و خود شخصاً سازی متربی، فضایی قدسی برای او فراهم میو قانع

 (.Ibid: 136)یافتگی درونی را بیآفریند ی بیرونی، سازماننایافتهسازمان های به ظاهر ناآشنا واز نشانه

اند و دپس همانطور که اشاره شد، این رویکرد، عادت و عقل را برای تربیت دینی مناسب و کافی نمی

کند. استفاده از این رویکرد در تربیت معنوی کار ی شخصی)شهودی( را معرفی میدر عوض تجربه

نشده به های خاص خود را دارد، چراکه متوجه نگاه کامالً ضمنی و تعریف و نیازمندی دشواری است

سازد و امکان تربیت معنوی است و عمل تربیت را از حالت همگانی خارج ساخته و کامالً شخصی می

ی رایگمعنوی است بیانجامد. باطنهای تربیتگرایی که همچون تربیت دینی یکی از آسیبدارد به باطن

ارزش تلقی شده و تنها به باطن و حاالت قطب مخالف ظاهرسازی است که در این حالت، ظواهر بی

گری چنین موضعی را اتخاذ نمودند. آسیب های صوفیشود و بسیاری از نحلهدرونی پرداخته می

شده و پیوند جسم و ذهن با روح و جان گسسته آنجاست که معنویت و تربیت معنوی ناتمام رها 

ی درسی نیز به این قضیه نگاه اگر در قالب دیدگاههای برنامه. (Bagheri, 1380: 38-40)شود یم

شویم که رویکرد شهودی خود مبتنی بر اصول دیدگاه ماوراءفردی است. این دیدگاه کنیم، متوجه می

میان آن گرایی مطرح شده است، چراکه حابه دنبال و در مخالفت با اهداف دیدگاههای رفتاری و عقل

ی به تفکر توجههای تعلیم و تربیت اغلب بر اهداف رفتاری و عقالئی به قیمت بیبر این باورند که نظام

پس همانطور که . (Miller; Translated by Mehrmohammadi; 1383: 232)اند شهودی تأکید کرده

د و میان تفکر عقالنی و توان از دیدگاه ماوراءفردی به عنوان مکمل دیدگاههای دیگر استفاده کرمی

توان در کنار دیگر رویکردها و برای تفکر شهودی تعادل و توازن برقرار کرد، در تربیت معنوی نیز می

    های معنویت از رویکرد مبتنی بر شهود استفاده کرد.ی بسیاری از جنبهشناخت و تجربه

 گيرینتيجه
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ذهنی)بویژه تحصیل علم(، نیاز دارد که های جسمی، مادی و انسان در کنار رسیدن به خواسته

احتیاجات روحی خویش را نیز مرتفع سازد. این ناممکن و محال نیست که انسان با وجود داشتن همه 

نوع سرگرمی، امکانات و تحصیالت، باز احساس کند که درمانده و تنها است و زندگی غایت و مقصد 

واقعی زندگی به روح انسان، به کمک بشر شتافته دیگری ندارد. معنویت با نشان دادن معنا و مقصد 

رساند. بیدارسازی و اعتالی معنویت در روح انسان، و وی را به سرمنزلگه سعادت و خوشبختی می

ود شخود به خود اتفاق نیافتاده و نیازمند مداخله و تربیت است. اینجاست که تربیت معنوی مطرح می

ز زندگی، به کودکان و نوجوانان منتقل شود. برخالف دو دیدگاه تا از طریق نظام آموزش رسمی و از آغا

داند و دیگری، منکر هرگونه افراطی غالب که یکی، تربیت معنوی را تنها در چارچوب دین ممکن می

از  ایی رشد معنوی با دین است، ما بر این باوریم که معنویت ریشه در فطرت آدمی دارد و رگهرابطه

شود. اثبات چنین باوری، مستلزم برگزیدن رویکری دینی/غیردینی به ها یافت میی انسانآن در همه

ی ادیان و برگرفتن اهداف و محتوا از غایات ساحت معنویت است که درحین احترام گذاشتن به همه

های کلی آنها، مقید و محدود به هیچ دین و آئینی نباشد. به منظور عملی ساختن چنین و ارزش

ی ابعاد معنویت از رابطه با خویش و غیرخویش گرفته تا رابطه با اف تربیتی باید همهدیدگاهی، اهد

و اقتباس  های فلسفی معنویتطبیعت و خالق طبیعت را دربربگیرد. استوار کردن این نوع تربیت بر پایه

ن یی درسی تربیت معنوی است. گام بعدی، تدواهداف مناسب و شدنی، نخستین گام در تدوین برنامه

ی اهداف تعیین شده را پوشش دهد. باوجود داشتن اهداف و محتوا است که باید جامع بوده و همه

ی برخورد معلم و والدین با محتوا و شود، چراکه شیوهمحتوای مناسب، موفقیت برنامه تضمین نمی

ین نوع یت اتأثیر انکارناپذیر آنها بر محیط یادگیری، یکی از مهمترین دالیل موفقیت یا عدم موفق

آموزش است. لذا، غفلت نکردن از نقش معلم و والدین و همسوسازی باورهای آنان با دیدگاهی 

 روشنگرانه و همیارانه نسبت به تربیت معنوی، حائز اهمیت فراوان است.
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