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تبیین تربیت معنوی برای کودکان از منظر کلگرایان و نقد آن با تأکید بر
آموزههای اسالمی
معصومه کیانی
دريافت مقاله1399/05/19 :

پذيرش نهايی1399/09/25 :

چکیده
هدف این مقاله ،تبیین تربیت معنوی برای کودکان از منظر کلگرایان و نقد آن با تأکید بر آمووز هوای االویم
االت .برای این منظور در بخش نخست مقالوه ،بوا االودهاد از روژ هو وهش تیهیقو یوا الوند ه وهو  ،رویکورد
کل گرایان به تربیت معنوی کودکان در ابعاد مبان فیسه  ،مههوم تربیت معنوی برای کودکان و داللتهوای تربیدو
آن تبیین م شود و در بخش دوم نی با االدهاد از روژ کاوشگریِ فیسه ِ اندقادی و با تأکید بور دیودگا االویم ،
رویکرد کلگرایان به تربیت معنوی کودکان نقد م شود .برای رالیدن بوه هودف هو وهش هيننوین بوا االودهاد از
روژ گیوله برف  ،مهم ترین اندیشيندان تعییم و تربیت کل گرا در مغرب زمین در حوز تربیوت معنووی کودکوان
اندخاب شدند و طبق معیارهای مشخص ،مهمترین آثار ایشان گو ینش و موورد بررالو رورار گرفوت .یافدوههوای
تحقیق نشان م دهد که مبان فیسه رویکرد کلگرایان با آموز هوای االویم ناالوازگار االوت؛ زیورا مرعوا امور
معنوی طبق رویکرد کلگرایان ،امری مبهم و موهوم االت .همچنین ،این رویکرد حواک از نوو

وحودج وعوود

مبدن بر هيه خدای و یگانگ انسان ،طبیعت و خداالت .این در حال االت که طبق آموز های االیم مرعا امر
معنوی ،وعودی واحد (اهلل علعیله) االت که م توان او را بهواالوهه فوهاج و افعوالش شوناخت .در وینحوا،،
رویکرد مذکور نکاج و روژهای تربید مهید و مناالب دارد که با آموز های االیم الازگار االوت؛ ماننود توعوه
به هرورژ کییت کودک و تربیت هنری.
کلیدواژهها :رویکرد کلگرای ؛ تربیت معنوی برای کودکان؛ نقد؛ آموز های االیم .

* االدادیار ،رشده فیسهه تعییم و تربیت ،دانشکد ادبیاج و یوم انسان  ،دانشگا بو ی الینا ،هيدان ،ایران
M.kiyani@basu.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه موضوع معنویت بین افراد دیندار و حتی کسانی که یهیب بهاور دینهی ندارنهد ،شهرر
زیادی کسب کرده است؛ زیرا این حوزه درباره برخی از مرمترین موضوعا زندگی انسها ماننهد
معنا ،یدف و سرنوشت بحث مهیکنهد (مکلیه 2010 ،1؛ نقه از ییهد)2008 ،2؛ ازایهنرو یکهی از
موضوعاتی ک ب صور افزایشی در کانو توج متخصصا  ،محققا و نیز دستاندرکارا عرص
تعلیم و تربیت قرار گرفته اسهت ،موضهوع تربیهت معنهوی بهرای کودکها اسهت .یمچنها که در
دی یای اخیر تحقیقا بسیاری ازنقط نظری فلسفی ب ارتباط بین معنویت و تربیت پرداخت اند و بهر
موضوعا متعددی مانند یوش و سواد معنهوی ،برنامه درسهیع معنویهت محهور ،ممهوزش معنهوی،
تربیت و بیداری معنوی ،از دورا کودکی تا بزرگسالی تمرکز کردهاند (بلوسا ،2009 ،3ص 219؛
واتسن و دیگرا  ،2014 ،پیشگفتار .)5 :برخی از دالی لزوم توج ب تربیت معنوی کودکا عبار
است از:
ال ) امروزه نظامیای تعلیم و تربیت ب واسط تأکید بیشازحد بر رشد ذینی کودکا ب سمتی
پیش میروند ک باعث غفلت یرچ بیشتر کودک از خویشتن خود ،ب تعویق انداختن کنجکاوییا
و نجوایای درونی اش نسبت ب سؤاال بنیادین درباره زندگی و یدف م و نیز غرقشد در میها
انبوه اطالعا  ،تبلیغا گسترده و فراوا  ،جذابیتیای فضای مجهازی و جلهوهیهای مهادیگرایانه
زندگی میشود .پیامد این سرگشتگی ،ازبینرفتنع ارتباط کودک با کلیت خود ،انسهانیت ،طبیعهت،
جرا و بالطبع ،بروز مشفتگی یای اخالقی ،روحی و روانی در منا است .این در حهالی اسهت که
انسا ابعاد و ساحتیای مختل

وجودی دارد؛ بنابراین یدف تعلیم و تربیت ،باید تأکیهد بهر رشهد

یم جانب ذین ،بد و روح جرت نی ب کمال باشد ن صرفاً تأکید بر رشهد ذینهی منها (کیهانی و
یمکارا .)1395 ،
ب) معنویت موجب یدایت فردیت کودک ب سوی نوعی یوشیاری و تعالی تمهام تجربیها او
میشود؛ لذا باید از طریق تعلیم و تربیت منچ را ک موجب رشد ک کودک و زمین سهاز افهزایش
مگایی منا از تجربیاتی است ک «اینجا و اکنو » را اعتال میبخشد ،فرایم کرد (بست.)2006 ،4
1. Maccliff
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3. Belousa
4. Best
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ج) نتایج تحقیقا نشا میدید ک عالوه بر دو یوش کلهی ( 1)IQو یهوش ییجهانی (،2)EQ
جنب دیگری نیز از یوش وجود دارد ک کامالً منحصرب فرد و انسانی است و یوش معنهوی ()SQ

3

نامیده میشود .یوش معنوی ب واسط برخی از توانایییا و ویژگییای ذاتی مث کمک به توسهع
توانایی فرد برای ورود ب حالت یای متعالی ،استفاده از فرایندیای فکری اسهتعارهای و ایجهاد یهک
دیدگاه ک گرایان ب تجرب یای زندگی از دیگر یوشیها متمهایز مهیشهود (سهررابی .)1388 ،ایهن
یوش یمچنین زیربنای باوریای فرد و نقشی است ک این باوریا و ارزشیا در کنشیها و زنهدگی
او دارد .ب دیگر سخن ،یوش معنوی ب دلی پیوندش با معنا ،ارزش و پرورش تخی  ،مهیتوانهد به
انسا توا تغییر و تحول بدید .فردی با یوش معنهوی بهاال ،انعطهاف ،خودمگهایی ،ترفیهت بهرای
روبرو شد با دشوارییا و سختییا و فراتهر رفهتن از م یها ،ترفیهت بهرای الرهام ،شهرود ،نگهرشع
ک نگر ب جرا یستی ،جستوجوی پاسه بهرای پرسهشیهای بنیهادی زنهدگی و نقهد سهنتیها و
مدابورسوم دارد (اندرسن2000 ،4؛ ب نق از صمدی .)1385 ،یوش معنوی ،یمچنین ،دربردارنده
نوعی سازگاری و رفتار ح مسئل اسهت که شهام بهاالترین سهطر رشهد در حیطه یهای مختله
شناختی ،اخالقی ،ییجانی ،میا فردی و  ...است و فرد را جرت یماینگی با پدیدهیای اطهرافش و
دستیابی ب یکپارچگی درونی و بیرونی یاری میکند (یداهلل پور و فاضلی کبریا)1393 ،؛ بنابراین بها
عنایت ب پذیرش یوشیای چندگان ه و ب طور خاص یوش معنوی ه و نیز لزوم پرورش م یها ،به
نظر می رسد تدارک شرایط و محیط مموزشهی مناسهب جرهت رشهد و شهکوفایی م در کودکها
ضروری است.
با توج ب منچ گذشت میتوا اترار کر د توج به رویکردیهای تربیتهی مبتنهی بهر توجه به
معنویت و تربیت معنوی کودکا ایمیت بسزایی دارد؛ از طرفی بررسی ادبیها تحقیهق ،حهاکی از
وجود رویکردیای گوناگو درباره چیستی مفروم تربیت معنوی برای کودکا است .ایهن تفهاو
دیدگاه بیش از یر چیز ناشی از وجود رویکردیهای مختله
(کیانی و یمکارا )69:1394؛ بنابراین اندیشمندا مختل

دربهاره رابطه دیهن و معنویهت اسهت
با تکی بر مبانی فکری و فلسفی خهود و

موضعی ک درباره رابط بین دین و معنویت اتخاذ میکنند ،تعهاری

متفهاوتی از ایهن مفرهوم ارا ه
2. Intelligence Quotient
3. Emotional intelligence
4. Spiritual intelligence
5. Anderson
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نمودهاند .بر یمین اساس ،برای یر جامع ای ضروری است قب از استفاده از این رویکردیا در نظام
تعلیم و تربیت خود ،نسبت ب مبانی فلسفی و دینی م یها بصهیر الزم را کسهب نمایهد و م یها را
مورد نقد و ارزیابی قرار دیند تا در مورد چگونگی ارتباط و استفاده از رویکردیای موجهود بهرای
تربیت معنوی کودکا خود با یوشیاری کام عم کند .مقال حاضر با استفاده از روش توصیفی ه
تحلیلی ،ب تبیین مبانی فلسفی رویکرد ک گرایا و با استفاده از روش توصیفی ه استنباطی ،ب تبیین
مفروم تربیت معنوی کودکا و داللتیای م طبق رویکرد مذکور اقدام میکند ،سپس با استفاده
از روش کاوشگری فلسفی انتقادی ،ب نقد این رویکرد با تأکید بر مموزهیای اسهالمی مهیپهردازد.
نویسنده عنوا «رویکرد ک گرایا » را برای توصی

دیدگاه م دست از اندیشمندا انتخاب کرده

است ک بر ک و اتصال با م تأکید میکنند .اندیشمندا مذکور ب یگانگی خدا ،طبیعت و انسها
معتقدند ،ازاینرو ب یک جرا اعتقاد دارند؛ جرانی ک یم اجزای م ب لحاظ معنوی ب یکدیگر
وابست است و یک ک را تشکی میدید .برخی از مرمترین این اندیشمندا ک تحقیق حاضهر بهر

بررسی دیدگاه م یا تمرکز دارد عبار اند از :میلر ،1یر  ،2ول  ،3اشتاینر 4و دلیر.5

مبانی نظری
تاریخچه و مفهوم تربیت معنوی برای کودکان:
عبار رشد معنوی اولین بار در قانو اصالحا تربیت  61944بریتانیا مطرح شد .در این زما
کلیسا موقعیت مسلط بر جامع انگلیس بود؛ لذا معنویت ب طور مستقیم ب عقاید و ارزشیهای دیهن
مسیحیت اشاره داشت .از دی  1940و  1950ب بعد ،ب واسط ترور جامع چند فرینگهی ،تغییراتهی
در عرص تربیت نیز ایجاد شد تا اینکه در دیه  ،1970انسها گرایهی اخالقهی و لیبهرال ،جهایگزین
معنویت مبتنی بر مسیحیت در قانو اصالحا تربیتی  1944شد .در اواخر دی  1970و متعاقب م

در قانو اصالحا تربیتی  71988و برنام درسی ملی ،ب ارتقای رشد معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و

1. Miller
2. Hart
3. Wolf
4. Steiner
5. Dallaire
6. The Education Act of 1944
7. Education Reform Act 1988
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فرینگی دانش مموزا در مدرس و جامع در سطر ملی توج شد (مدامز .)22-23:2014 ،1اگرچه
بررسی تاریخی مشکار می کند ک اسناد سیاسهت تربیتهی پیشهین نیهز به معنویهت و ایمیهت تربیهت
معنوی کودکا اشاره داشت اند؛ اما برجستگی م در قانو اصالحا تربیتی  1988زمینه ای جهدی
برای بحثیای وسیعتر درباره این مفروم فهرایم کهرد (نهی .)19:1998 ،2در ایهن زمها اسهالیهای

 ] 1977-1988س مقال مرم درباره چیستی مفروم تربیت معنوی برای کودکها از وبسهتر،)1987( 3
استارکینگز )1987( 4و پریستلی )1985( 5منتشر شد ک حاکی از رشد تفکر درباره تربیهت معنهوی

کودکا بود .وبستر ( )1987جرت توضیر فرم بُعد معنوی در تربیهت به دو نهوع دیهدگاه وسهیع و
خاص اشاره میکند .از دیدگاه وسیع ،معنویت ب عنوا امری ک در ک فرایند تربیت نفوذ میکنهد
و از دیدگاه خاص  ،ب چشمانداز مسیحیت اشاره دارد .وبستر ب طهور عمهده بهر معنویهت در فراینهد
تربیت و اعمال معلما تمرکز میکند .ب اعتقاد او معلما با ارج نراد ب جستوجوی بیپایا معنا
و کیفیت بخشید ب فرایند مموزش به متربیها انگیهزه مهیدینهد و به رشهد معنهوی منها کمهک

میکنند .در مقاب  ،استارکینگز )1987( 6یک رایبرد تخیلی اتخهاذ کهرد تها ویژگهییهای معنویهت
کودکا را در بستر تربیتی تشخیص دید .او در رویکرد معنوی خود ب تربیت کودکا  ،بهر فراینهد
یادگیری روایت داستا و افسان یای شخصی کودک توسط خودش تأکید کهرد .به نظهر وی ایهن
امر ،موجب ترور حس فردیت در کودک و پرورش معنویت بالقوه او میشود .استارکینگز مطهرح
میکند داستا گویی شخصی کودک تا حدی ک در درو داستا بزرگتر یا مجموع داسهتا یها
واقع شود ،می تواند ب گستردگی و تصحیر درک کودک از خهود کمهک کنهد .اسهتارکینگز یهم
مانند وبستر ،بر مسئولیت دیگرا ب خصوص بزرگساال تأکید میکند تها انگیهزه ،مهواد و تصهویر
بزرگتهری که زمینه توسهع درک معنهوی کودکها را تشهکی مهیدیهد ،فهرایم نماینهد .نقهش
بزرگساال این است ک ب طور کامالً موازی کودکا را از تجربیها بهیواسهط خهود به سهمت
طیفی بسیار وسیعتر از تجرب یا و امکانا پیوند دیند تا قادر ب درک حدودی از افهقیهای انسهانی
شوند .ب اعتقاد پریستلی ،کودکا ذاتاً مگایی معنوی خاص خود را دارند اما باید از طریهق تربیهت
8. Adams
1. Ney
3. Webster
4. Starkings
4. Priestley
6. Starkings
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در جستوجو ی زبانی برای بروز م بود .از دیدگاه او ،معنویت بیش از اینک نوعی پاس یا پیامهد
تربیتی باشد ،یک ویژگی پویا و تلفیق کننده ساختما تشکی دینده وجود کودک است .در اینجها
بعد «معنوی» یک منبع عهاطفی ابتهدایی یها ذینهی اسهت (نقه از نهی .)7-17:1998 ،بسهت از جها

کیست )157:2003( 1نق میکند ک «با وجود افزایش تأکید بر رشد معنوی ،اخالقهی ،اجتمهاعی و
فرینگی دانش مموزا  ،در مقدم برنام درسی ملی انگلستا و ولز در سال  1989و یهمچنهین یهک
سال بعد در برنام درسی ملی ایرلند شهمالی ،ینهوز معنهای دقیقهی دربهاره «معنهوی» ابهود ] وجهود
ندارد» .بنا بر گزارش کیست ،تا زما انتشار مقال انجمن برنام درسی ملی در سال  ،1993ییبگون
توج واقعی ب رشد معنوی کودکا در عم صور نگرفت اسهت .در سهال  1996-1997سهازما
ارزیابی و برنام درسی مدارس ،تالش کرد تا این مسئل را با تأسیس بنیاد ملی ارزشیا در تربیهت

2

و تنظیم ارزشیای جرانی ب عنوا مبنایی برای طراحی برنام درسی ح کند؛ اما این موضهوع که
دقیقاً بر مموزش چه ارزش یهایی تأکیهد شهود ،بحهثبرانگیهز بهود ( .)8-11:2014پهسازم  ،اداره
استانداردیا در تربیت ( )1994( 3)OFSTEDدرباره تربیت معنوی کودکا اعهالم کهرد که رشهد

معنوی ،پرورش عنصر غیرمادی و حیها بخهش موجهود انسهانی اسهت .یهمچنهین دربهاره پهرورش
احساس یویت ،خود ارزشی ،بینش شخصی ،معنا و یهدف و پهرورش «روح» متربهی اسهت .برخهی
افراد م را پرورش «نفس» و برخی ،رشد «شخصیت» یا «منش» مینامند .حال وتیف مدارس ،یافتنع
شیوه یای مهؤرر تقویهت احسهاس یویهت و خهود ارزشهی دانهشممهوزا  ،توسهع اصهول ،عقایهد و
ارزشیایشا ه شام ارزشیایی ک مبنای دینی دارند ه اسهت .بسهت مهیگویهد« :به یهرروی ،بُعهد
«معنوی» در میا ابعاد اخالقی ،فرینگی و طیفی از ارزشیا گهم شهد و مرهار منتشرشهده سهالیهای
 1993و  1994و پههیشنههویس  1998توسههط اداره اسههتانداردیا در تربیههت ( ،)OFSTEDطیفههی از
تعاری

متناقض و گاه ناسازگار بود (بسهت»)9-12:2014 ،؛ بنهابراین یمچنها بهاب سهخن دربهاره

چیستی و چگونگی تربیت معنوی برای کودکا باز و نیازمند تحقیق بیشتر است.

مرسر )2006( 4اترار میکند ک «معنویت برای کودکا » جنب ای است از زندگی کودکا ک

م یا را با درک وسیعترع معنا ،ارتباط با دیگرا  ،بُعد متعالی (یا مقدس) و ساخت معنایای نمهادی و
1. John Keast
2. National Forum on Values in Education
3. Office for Standards in Education
4. Mercer
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روایی از جرا پیرامو مرتبط میکند و تجربیاتی است ک «اینجها و اکنهو » را اعهتال مهیبخشهد و
زندگی کودک را ب صور معناداری تحت تأریر قرار میدید ( نق از بست)2006 ،؛ لهذا ترکیهب
معنویت در تربیت ک ب معنا و یدف غایی زندگی مربوط میشود ،بایهد یهک اولویهت در نظهام و

سیاست تربیتی باشد (لو .)717:2009 ،1معنویت ب عنوا موضوعی در سراسر برنام درسهی ،یهم به
قلب و یم ذین متربی متمرکهز اسهت (گو ینه

2003 ،2؛ نقه از تهاپلین )2014 ،3و بهرای معلمها

انگیزهای ایجاد میکند تا ب فعالیت یایی توجه کننهد که در م به ارزشیها ،اخهالق ،انسهانیت و
عناصر غایی پرداخت میشود (بلوسها .)219:2009 ،4ایهن نهوع تربیهت ،تعهالی و افهزایش یوشهیاری
ارتباطی ،تعرد ب ارزشیای غیرمادی ،تعقیب ایهداف خهود تعهالیبخهش ،درک معنها و یهدف در
زندگی ،استقامت و انعطافپذیری در مواجر بها سهختییها ،فضهیلت منهدی ،ترفیتهی بهرای حهس
کنجکاوی ،شگفتی ،خضوع و خشوع ه حتی در زندگی روزان ه و گشودگی نسبت ب ارتباطا را
ب یمراه میمورد (تاپلین .)77 :برخی اندیشمندا نیز معتقدند ک معنویت در تربیت ،مسهتلزم فراتهر
رفتن از کسب دانهش و ورود به قلمرویهای معنها و یهدف شخصهی اسهت (بوسهاکی)16:2006 ،5؛
ازاینرو «تربیت معنوی» معموالً در مفرومی خاص از ارزشیا شک میگیرد و بررسی م ضهرورتاً
دربردارنده جدال سیاسی و چالش برای بسیاری از درکیای صور گرفت از تربیت و قابلیتیایی
است ک ب دنبال پرورش م یا یستیم (پریستلی .)195 :2001 ،ب یمین دلی درباره مفروم معنویت
و تربیت معنوی ابرای کودکا ] دیدگاهیای مختلفی مطرح میشود؛ زیرا درباره ارزشیا ،ایداف و
معنایای غایی توافقی وجود ندارد (رایت .)2000 ،6یکی از رویکردیای مشهرور دربهاره چیسهتی و
چگونگی تربیت معنوی برای کودکا رویکرد «ک گرایا » است .مقال حاضر ابتدا ب تبیین تربیهت
معنوی برای کودکا از منظر ک گرایا و سپس نقد م با تأکید بر مموزهیای اسالمی میپردازد.

پیشینه پژوهش
در این راستا پژویشیای مختلفی انجام شده است .کیانی و دیگرا ( ،)1394در پژویشی ک با
1. Lau
2. Gowing
3. Taplin
4. Blosa
5. Bosacki
6. Wright
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عنوا « تبیین مفروم تربیت معنوی برای کودکا در غرب و نقد م با تأکید بر فلسف تعلیم و تربیت
جمروری اسالمی ایرا » انجام داده اند ،با توج به نهوع رابطه بهین مفرهوم دیهن و معنویهت ،شهش
دیدگاه مختل
مختل

را درباره مفروم معنویت و تربیت معنهوی کودکها در غهرب ارا ه و از منظریهای

دینی ،غیردینی ،انتقادی ،فارغ از دین و  ...ب تبیین مفروم مذکور اقدام کردهاند و در پایا ،

پس از ارزیابی نقاط قو و ضع

یر یک از این دیدگاهیا اترار میکنند ک غالب مبهانی فلسهفی

این دیدگاه یا با مبهانی فلسهف تعلهیم و تربیهت جمرهوری اسهالمی ایهرا ناسهازگار و درعهینحهال،
روشیایی دارند ک می توانند در امر تربیت معنوی کودکا ایرا مورد استفاده و بررهبرداری قهرار
بگیرند .کیانی و دیگرا ( )1395در تحقیق دیگری ک درباره مفروم معنویت از منظهر اندیشهمندا
تربیتی غربی و مسلما انجام دادهاند ،نشا میدیند ک مفروم معنویت در غرب و اسالم تفاو یای
مرمی دارند .ب عنوا مثال مفروم معنویت در غرب ،در برخهی دیهدگاه نظیهر سکوالریسهم نهاتر به
مفرومی اخالقی در ارتباط میا فرد با خود ،دیگرا و محیط پیرامو است و در برخهی دیهدگاهیها
مانند دیدگاه فارغ از دین و ب طور خاص دیدگاه راستر ،ناتر به مواجره ای عقالنهی در ارتبهاط بها
مفاییم و معانی فرینگی است .طبق این دیدگاه ،مرجع معنویت ،فرین

است ک دسهتسهاز خهود

انسا تلقی میگردد .یمچنین در تحقیقی ک بیاتی ،یاشمی مقدم و فقیری ( )1396دربهاره طراحهی
و اعتبارسنجی مدل تربیت معنوی و اخالقی برای کودکا دوره پیشدبسهتا انجهام دادنهد ،به ایهن
نتیج رسیدند ک تربیت معنوی برای کودکا دوره پیشدبستا به طهور عمهده نهاتر به سه مؤلفه
احسهاس مگهایی ،احسهاس ارزشهی و احسهاس عرفهانی اسهت .داور نیها و پروینیها ( )1397نیههز در
(ره)

تحقیقی درباره تربیت معنوی برای کودکا از منظر میتاهلل شاهمبادی(س) و حضر امام خمینی

ب این نتیج دست یافتند ک تربیت معنوی از منظر این دو حکیم ،تربیتی توحیدی است ک طی م
کودک در مسیر ب فعلیت رساند ابعاد فطری و معنوی وجودش و با یدف نیه به غایهت نرهایی،
متوج عالم معنا میشود .رایت ( )2000نیز در تحقیق خود مبنی بر تربیت معنوی دانهشممهوزا به
توانمندسازی تأملی دانشمموزا در شناخت حقیقت/حقایق غایی یستی اشاره میکنهد و بهر لهزوم
کسب سواد معنوی دانش مموزا و نیز توسهع تفکهر انتقهادی منها پیرامهو حقیقت/حقهایق غهایی

تأکید میکند .راستر 2011( 1ال ؛  2011ب؛  2013و  )2009نیز در تحقیقها خهود در خصهوص

تربیت معنوی کودکا و جوانا ب این نتیج رسید ک تربیت معنهوی نهاتر به پهرورش رویکهردی
1. Rossiter

تبیین تربیت معنوی برای کودکان ازمنظر کلگرایان و نقد آن با تأکید بر آموزههای اسالمی

265/

شناختی نسبت ب معانی فرینگی و نقد و ارزیابی م یا است .ب اعتقاد وی ،امر معنوی و معنویت ب
قلمرو وسیع معانی فرینگی و شخصی برای زندگی ،معنای تعهالی ،دیهن ،جرها بینهییها ،ارزشیها،

اخالق ،رشد شخصی ،سالمت معنوی و زیباییشناسی اشاره دارد .جین اریکر 2006( 1و  )2009نیز
در تحقیقا خود در رابطه بها تربیهت معنهوی کودکها در جامعه سهکوالر تربیهت معنهوی بهرای
کودکا را ناتر ب فرایند معنا سازی کودک و شک گیهری یویهت او در بسهتر ارتبهاط و تعامه بها
خود ،دیگرا و محیط پیرامو  ،از طریق روایتگری کودک میداند .با توج ب تحقیقا انجامشده
میتوا اترار کرد ک رویکردیای مختلفی دربهاره چیسهتی و چگهونگی تربیهت معنهوی کودکها
وجود دارد ک شناخت م یا و بررسی انتقادی مبانی فلسفی و پیامدیای تربیتی م یا امری ضروری
است .رویکرد ک گرایی ب تربیت معنوی کودکا نیز یکی از رویکردیای مشرور در غهرب اسهت
ک یم در سطر نظری ،توج تحقیقا متعددی را ب خود معطوف ساخت و یم در برخهی مهدارس
ازجمل مدارس والدورف در عم اجرا میشود.

روششناسی تحقیق
در ایههن تحقیههق بههرای تبیههین مبههانی ،مفرههوم و داللههتیههای تربیههت معنههوی کودکهها از منظههر
ک گرایا از روش پژویش تلفیقی یا سنتز پژویی استفاده شده است .در روش پژویش تلفیقهی یها
سنتز پژویی ،دانش موجود در مطالعا و گزارش یای منفرد با دانش تولیدشهده و دیگهر مطالعها
مربوط ،پیوند داده میشود و مجموع اطالعا حاص شده ،در قالبی متناسب با نیازیای کنهونی به
دانش تبدی میشود و مورد ارزیابی ،سازما دیی مجدد و تفسیر قرار میگیرد .مطالعا تلفیقی س
نوعاند؛ اولین و سادهترین نوع پژویش تلفیقی شام انتخاب مجموع ای از مطالعا پژویشی است
ک یم م یا درصدد پاسخگویی ب یک سؤال پژویشهی یسهتند و چگهونگی پاسه به م سهؤال
خاص را گزارش میکنند .دومین نوع پژویش تلفیقی ضمن انتخهاب تمهامی مطالعها انجهامشهده
درباره موضوعی خاص ،م یا را یکب یک مرور و ب نحوی سازما دیی میکند ک بتواند حسهب
سؤاال مختل

و درعینحال مرتبط ،ب تفکیک و نیز مقایس م یا بپردازد ،سپس الزاما مربهوط

ب دانست یا و منچ ک ینوز نیاز ب مطالع دارد را تحلی و ترسیم کند و نوع سوم پژویش تلفیقهی،
بیشتر بر نیازی خاص ب دانشی ویژه برای کاربر یا گرویی از کاربرا متمرکز است (مرر محمدی و
1. Jain Erricker
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یمکارا  .)353-354:1392 ،با توج ب توضیحا فوق میتهوا گفهت سهؤاال مربهوط به تبیهین
تربیت معنوی کودکا از منظر ک گرایا از نوع دوم پژویش تلفیقی است زیرا پس از گهردموری
مطالعا منفرد و مجزا درباره موضوع ،یکب یک م یا را مطالع و در قالب کدیایی ماننهد مفرهوم
معنویت ،مبانی فلسفی ،مفروم تربیت معنوی کودکا و داللتیای تربیتی ،تحلی  ،سپس به تناسهب
یر سؤال ،تحلی یای انجامشده را سازما دیی کهرده اسهت .بهدینسها محقهق ،دانهش موجهود در
مطالعا مجزا را برای پاس ب سؤال پژویشی موردنظر در قهالبی جدیهد ترکیهب و ارا ه مهیکنهد.
محقق ب منظور تعیین منابع موردمطالع این پژویش ابتدا با استفاده از روش گلول برفی ،اندیشمندا
تربیتی مؤرر در مغرب زمین در حوزه تربیت معنهوی کودکها بها نگهایی که گرایانه را شناسهایی،
سپس طبق معیاریایی مشخص ،مرمترین مرار ایشا را گزینش ،مطالع و بررسی کرد .حاصه ایهن
بررسی ،شناسایی پنج اندیشمند و بررسی دیدگاه م یا در مرمترین کتابیا و مقال یای ایشا بوده
است.
برای بخش دوم مقال  ،از روش کاوشگری فلسفی انتقادی اسهتفاده مهیشهود .طبهق ایهن روش،
وتیف اول تشریر مفروضا روششناختی و یستی شناختی سنتی است ک م را بررسی میکنهیم.
تشریر مفروضا ب درک تفاو یای بنیادی و ژرف الگهو وارهیهای (پهارادایم) مختله

خوایهد

انجامید و این امر ،جزء ضروری کاوشگری فلسفی انتقادی است .وتیفه دیگهر ایهن روش ،نقهادی
مقایس است .بر این اساس ،ییب نظری یا سنت پژویشی نه در خهپ پدیهد ممهده و نه در م ادامه
حیا میدید .ب منظور فرم برتر سنتیای مختل

و تعیین سودمندی م یا در پژویش ،الزم است

ک سنتیا ،تاریخچ  ،روشیا ،نتایج مطلوب ،مفروضا و جامع یای پژویندگا م یا را مقایسه
کنیم .وتیف سوم این روش را میتوا پیشرو بود سنت پژویشی نامید .پیشرو بهود  ،شهام تهوا
یک الگو واره یا سنت در پاسخگویی ب پرسشیا یا ح مسئل یایی اسهت که در حهوزه پژویشهی
م ایمیت حیاتی دارند (مرر محمدی و یمکارا  .)76-79:1392 ،با توج ب این روش ،محقق پس
از تشریر مفروضا و مبانی فلسفی رویکرد ک گرایا و نیز مفروم تربیت معنوی برای کودکها و
داللتیای تربیتی م  ،تفاو یای ژرف و بنیادی رویکرد مذکور و دیدگاه اسالمی را تصریر و ب
نقادی م یا اقدام کرده است.
بر یمین اساس سؤاال پژویش عبار اند از:
 )1مفروم معنویت از منظر ک گرایا چیست؟
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 )2مبانی فلسفی رویکرد ک گرایا ب تربیت معنوی برای کودکا چیست؟
 )3مفروم تربیت معنوی برای کودکا  ،اصول و روشیای م از منظر ک گرایا چیست؟
 )4مفروم معنویت و تربیت معنوی برای کودکا از منظر مموزهیای اسالمی چیست؟
 )5طبق مموزهیای اسالمی چ نقدیایی بر دیدگاه ک گرایا درباره تربیت معنوی کودکا
وارد است ؟

یافتهها
دیدگاه کلگرایان درباره چیستی مفهوم معنویت
با بررسی دیدگاه یای اندیشمندانی ک ذی این رویکرد قرار مهیگیرنهد ،شهش ویژگهی دربهاره
مفروم معنویت ب دست ممد .این ویژگییا در ادام بیا میشوند.
 معنویت ،نوعی آگاهی و هوشیاری نسبت به حضور روح بهمثابه اصلی حیاتبخش درسراسر هستی است.

ب اعتقاد یر  ،امر معنوی طبیعتاً ب روح اشاره مهیکنهد که نیرویهی غیهر قابه سهنجش ،رازی
حیا بخش و تشکی دینده یم چیز اسهت ( .)7:2003طبهق ایهن ویژگهی ،معنویهت ،نهوعی سهبک
زندگی است ک در م  ،فرد خود را با انرژی حیا بخش مؤرر در جرا یستی تطبیق میدید .ایده
انرژی حیا بخش توسط فیلسوفا و متخصصا الریا به عنهوا روح شهناخت مهیشهود .روح در
جرا طبیعی ،در حیا خالق اجتماع انسانی و در قلب یر فرد زنده ک تنفس میکند و بود خود
را با دیگرا ب اشتراک میگذارد ،وجهود دارد؛ بنهابراین معنویهت دربهاره توجه به حضهور روح،
ب مثابه اصه حیها بخهش در سراسهر یسهتی اسهت (دلیهر25-26:2011 ،؛ میلهر 9:2000 ،و وله ،
.)10-11:1996
 -معنویت ،امری ذاتی در انسان است.

معنویت در اعماق وجود یر انسهانی ریشه دارد (وله  )7:1996 ،و جهزء ماییهت انسها اسهت

(یر 9:2003 ،؛ میلر15:2000 ،؛ ول  13-14:1996 ،و یید .)43:2008 ،1ب اعتقاد یهر به جهای
اینک خود را موجودی انسانی بدانیم ک گاه تجربیا معنهوی دارد ،برتهر اسهت خهود را موجهودی
معنوی بدانیم ک گاه تجربیاتی انسانی دارد (.)7:2003
1. Hyde
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دیکشنری وبستر «تعالیبخش» را ب معنای «وسهعتی فراتهر از محهدودیت تجربه یهای معمهولی»
معنویت ،فرایندی تعالیبخش است.

میکند .طبق دیدگاه اندیشمندا ک گرا ،معنویت در طیفی از سطوح شخصی ،اجتمهاعی،

تعری

محیطی و احتماالً ک ع امر متعالی اتفاق میافتد .ایهن فراینهد تعهالیبخهش فراتهر از فراینهد عقالنهی و
شناختی است و ب سوی رشد و تعیین یویت پیش میرود زیرا بر درک بیشتر این امر ک واقعاً «چه
کسی یستیم؟» تکی دارد .بر اساس منچ سنن مختل

بیا میکنند ،معنویت فرایندی است که رو

ب سوی عشق و حکمت دارد؛ یما طور ک روح یمزما ب سهوی خلهق و ارتبهاط ه تنهوعع در حهال
افزایش و حس وحد تفکیکناپذیر و زای نشدنی ه حرکت میکند .مزادی ،تحول ،روشهنگری
و خودشکوفایی از دستاوردیای برجست این فرایند اسهت (یهر )9-10:2003 ،؛ بنهابراین معنویهت
محدودیت یای انسانی ما را تعالی مهیدیهد (وله  )10-11:1996 ،و به سهوی یگهانگی غهایی که
ب موجب م فرد ،در عمیقترین و گستردهترین سطر اتصال و ارتباط ،اتحهاد بها دیگهری را تجربه
میکند حرکت میکند (یید.)43:2008 ،
 -معنویت فرایندی ارتباطی است.

معنویت احساس اتصال اصی و ارتباط با خود ،دیگرا  ،طبیعت و جرا یستی است (بوساکی،
 160:2001نق از یید)2008 ،؛ یمچنا ک در تعری

سالمت معنوی نیز چنین ممده است:

«سالمت معنوی» عبار است از تصدیق و تصریر زندگی در ارتباط با خدا ،خود ،اجتماع و محیط
ب نحویک کلیت فرد را پرورش میدید (ا تالف ملی ادیا .2)1975 ،1
 -معنویت ،فرایندی که تجلیاتی خاص دارد.

معنویت ،بروز بیرونی حس یگانگی ه احتماالً و ن ضرورتاً ه از طریق سیستم رسمی ارزشیها و
عقاید است .در اینجا دیننرادی ،ب عنوا یک پدیهده رانویه نسهبت به تجربه معنهوی اولیه درک
می شود .معنویت ،بُروز متهش درو روح انسها اسهت که در عمه او نسهبت به جرها انسهانی و
غیرانسانی و نسبت ب بُعد تعالی خود نشا میدید (یید .)118:2008 ،معنویهت یهمچنهین ،مها را به
حس خضوع و خشوع و شگفتی فرامیخواند و با احترام ب زمهین ،مخلوقها و تمایه به زنهدگی
یماین

با یم طبیعت مشخص میشود .در یک معنای خاص ،معنویت شام گشودگی نسبت به

سطحی از یستی است ک فراتر از حواس و تجرب ذینی قرار دارد .عالوه بر این ،معنویت ،انسهانیت
1. the National Interfaith Coalition on Aging
2. Retrieved from: https://www.marquette.edu/library/archives/Mss/NICA/NICA-sc.php
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عمیق را در انسا پرورش میدید و او را ب سوی یک یسهتی متأمالنه تهر و تفکهر دربهاره سهؤاال
ژرف دعو میکند .بدینسا  ،معنویت بر اتصال مقدس با یم زندگی و یگانگی با جرا یسهتی
داللت میکند (ول  .)10-11:1996 ،بر این اساس ،میتوا اترهار کهرد که امهر معنهوی به تهأریر
مستقیم و حیا بخش الوییت در زندگی انسا اشاره دارد (یر )8:2003 ،؛ ازاینرو معنویت ،فرد
را ب باالترین ارزشیای انسانی مانند عشق ،مراقبت ،سهخاو  ،مسهئولیتپهذیری نسهبت به اعمهال
خود ،بخشش ،گشودگی نسبت ب یکدیگر ،ب اشتراک گذاشتن و ن روییمانباشتن ،ب یمکاری و
ن رقابت و ب صلر و ن خشونت دعو میکند (ول .)11:1996 ،
 -معنویت ،مفهومی کل گراست.

معنویت ب عنوا ک و اتصال با م شناخت مهیشهود (یهر 9:2003 ،؛ ییهد .)2009 ،در اینجها
ک  ،ب معنای م است ک یم واقعیت ،یکهی اسهت و یمه عناصهر واقعیهت به لحهاظ معنهوی به
یکدیگر وابست یستند .بر این اساس ،ک به یگهانگی خهدا ،طبیعهت و انسها یها اشهاره دارد .طبهق
دیدگاه ک گرایا  ،روح در جرا طبیعی ،در حیا خالق اجتماعا انسانی ،قلهب یهر فهردی که
زندگی می کند و یر چیزی ک تنفس دارد و بود خود را با دیگرا ب اشتراک میگذارد ،وجهود
دارد .بر این اساس ،روح در یم اجزای جرا یستی جاری اسهت و یمه چیهز در جرها یسهتی به
یکدیگر وص و مرتبط است (دلیر ،نق از میلر26:2011 ،؛ ول 7-11 :1996 ،؛ ریچهاردز،1980 ،
ص .)7
بر اساس منچ گذشت می تهوا اترهار کهرد که طبهق رویکهرد که گرایها  ،مفرهوم معنویهت
ویژگییای زیر را دارد:
 )1معنویت ،امری ذاتی در موجودا انسهانی اسهت؛  )2نهوعی مگهایی و یوشهیاری مهرتبط بها
حضور روح ب عنوا اص اساسی و حیا بخش ک جرا یستی است؛  )3فرایندی ارتباطی است؛
ارتباط با خود ،دیگرا  ،محیط و ک (چیهزی یها کسهی بهزرگتهر از خهود ماننهد طبیعهت ،کیرها ،
الوییت و )...؛  )4فرایندی تعالیبخش در ارتباط با خود ،دیگرا  ،محیط و ک اسهت؛  )5معنویهت
ناتر ب ک و مفرومی ک گرا است و  )6معنویت جلوهیایی مانند مزادی ،روشنگری ،خود تحققی
و واالترین فضا انسانی مانند عشق ،مراقبت ،بخشش ،مسئولیتپذیری برای عم  ،مراقبت ،تهرس،
خرد و شگفتی دارد.
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مبانی فلسفیِ دیدگاه کلگرایان
مبانی هستیشناسی :در این جرا بینی ،ک یستی یک رخداد معنوی دانست میشود و معنویت،
سراسر یستی و طبیعت را احاط کرده است (وله 7:1996 ،؛ یهر 8:2003 ،؛ میلهر ،2011 ،فصه

2-4:7؛ ریچاردز .)163-172:1980 ،1ب نظر این گروه از اندیشمندا تربیتی ،چشمانهداز معنهوی از
بُعد فیزیکی غفلت نمیکند بلک م را در یک فرم وسیعتر از واقعیت تلفیق میکند ک ماده ،روح
دریمتنیده و شاید جنب یای مختل

یکچیز یستند (یر  .)9:2003 ،در ایهن دیهدگاه ،کثهر در

وحد و وحد در کثر مشایده میشود .البت این وحد  ،لزوماً به معنهای یکتاپرسهتی نیسهت
بلک تأکید بر ارتباطی است ک بین جزء و ک یا یک و کثر است (میلر ،2011 ،فص .)2:7
مبانی معرفتشناسی :اندیشمندا مذکور در جستوجوی رویکردی ک گرا ب شناخت یستند
ک در م ب تعبیر ول  ،یگان سازی جسم ،روح و روا ( ،)41:1996ب تعبیر میلر ،یگهانگی قلهب،
سر و دست ( ،2011فص  ،)2:7ب تعبیر یر  ،یگانگی روح و ماده ( ،)7-9:2003به تعبیهر اشهتاینر
یگانگی درک درونی و بیرونهی (ریچهاردز ،1980 ،ص  )42و به تعبیهر دلیهر ،شهمول جریها یهای
سکوالر و دینی؛ بنابراین رویکردی ک گرا و جامع ب یادگیری اتفاق میافتد و م  ،مسهتلزم فراتهر
رفتن از محدودیتیای دانش عقالنی اسهت که در الگهوواره قهدر تعقیهب مهیشهود و حرکهت
ب سوی الگوواره دانش معنوی است ک در خدمت به روح شهک مهیگیهرد (میلهر .)41:2011 ،بهر
اساس دیدگاه این گروه از اندیشمندا  ،امکا ادراک ماورای حس و تفکهر شهرودی وجهود دارد؛
ازاینرو عالوه بر حواس و عق  ،شرود نیز از منابع کسب شناخت ب شمار میرود .پهس کودکها ،
دنیا را از طریق حواس و رشد ذین منطقیشا میشناسند؛ اما عالوه بر قوه عق و حواس ،کودکا
یمچنین میتوانند دنیا را ب طور مستقیم و از طریق شرود بشناسند (یر  .)204:2003 ،شرود معنا و
عشق ب زیبایی بهرای کهودک به یمها انهدازه طبیعهی اسهت که نافرمهانی و تخریهب (ریچهاردز،
)55-56:1980؛ لذا غیر از الگوواره کنونی ،شیوه معنهوی شهناخت یهم وجهود دارد که قلمهرو م ،
عمیقتر ،شرودیتر ،مؤررتر و جامعتر است؛ شیوهای ک یم در تجرب فردی و یم در تجرب جمعی
ریش دارد و م  ،شیوه حکمت ،عشق و روح است (دلیر ،نق از میلر .)33:2011 ،در ایهن شهیوه ،به
ترذیب درو جرت نی ب شناخت صحیر تأکید میشود (یر 120:2003 ،؛ ریچاردز.)44-45:1980 ،

1. Richards
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مبانی انسانشناسی :بر اساس رویکرد ک گرایا  ،انسا ماییتاً موجهودی معنهوی اسهت (وله ،
29:1996؛ یید 2008 ،ب؛ یر  7:2003 ،و ریچاردز )1980 ،ک عهالوه بهر ترفیهتیها و امکانهاتی
مانند جسم ،ذین ،علم و مرار یای مختل  ،امکاناتی روحانی دارد که بها م یها متولهد مهیشهود
(میلر ،2000 ،پیشگفتار)15 :؛ بنابراین انسا ساحتیای مختل

جسم ،روح و روا دارد ک یریک

قابلیتیا و ترفیتیای خاص خود را دارند .درعینحال ،طبق این دیدگاه بُعد روحانی انسا نسبت
ب بعد جسمانی ،اصالت بیشتری دارد.
مبنای ارزششناسی :در این دیدگاه ،مزادی برابر است با فعالیت معنوی .اشتاینر معتقد است ک
طبیعت اانسانی] اعطاشده ،مزاد نیست و انسا یها بها فعالیهت معنهوی مهیتواننهد به سهوی ریهایی از
محدودیت یای طبیعت اانسانی] حرکت کنند .ب اعتقاد وی ،این عبور تا زما وصول به شخصهیت
اخالقی ،مملو از وسوس یای نفسانی و خطراتی مث خودمحوری اسهت (ریچهاردز.)44-45:1980 ،
یر نیز تمتع از لذایهذ زودگهذر را موجهب افهزایش خودخهوایی مهیدانهد و اترهار مهیکنهد که
جستوجوی سعاد  ،اساس کلیت و ب معنای جستوجوی احساساتی اسهت که از قلهب حیهر
نشأ میگیرد ()52:2003؛ لذا بر پرورش حیها درو  ،امکانها روح و بُعهد زیباشهناختی توجه
میشود ،یمچنا ک از تربیت ینری ،استفاده از داستا یا ،افسان یا و اسطورهیا ،تصهور و تجسهم و
پرورش تخی بحث میکنند (میلر.)14-15:2011 ،
رابطه بین دین و معنویت :طبق دیدگاه اندیشمندا موردمطالع در این تحقیق ،مفرهوم معنویهت
امری بزرگتر از دین و معنوی بود  ،یکی از ویژگییای اساسی ماییت انسا اسهت؛ لهذا عمه و
رفتار مبتنی بر یک دین خاص صرفاً یک شیوه برای پرورش معنویت است .ب اعتقاد ایهن گهروه از
اندیشمندا  ،معنویت ب ادیا نرادی محهدود نمهیشهود بلکه به اتصهالی مربهوط مهیشهود که مها
میتوانیم بین خودما و برخی چیزیای بیکرا  ،نادیدنی ،عرفانی و شگرف احساس کنیم؛ بنابراین
تجرب معنوی ب تجرب دینی محدود نمیشود بلک یم فارغ از بستر دیهن و یهم در درو م اتفهاق
میافتد .دین نیز ب مجموع ای از عقاید و کدیای رفتاری اشهاره مهیکنهد که توسهط گهروه بسهیار
بزرگی از افراد پذیرفت میشود و در قالب دعایا و میینیای سنتی بروز میکند .گویر اصلی دیهن،
امری معنوی است .ادیا معموالً الرامبخش بینش معنوی یستند و از طریق ممهوزشیها ،میهینیها و
قوانین متنوع ،توسع مییابند .اغلب ادیا  ،منشأ خود را یک بنیا گذار خاص میدانند ک ب پیامبر،
فرد عارف یا الری مشرور است .اعتقاد ب حقیقت الرامها بنیها گهذار ،موجهب افهزایش ادعایهای
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متعدد برتری یک دین نسبت ب سایر ادیا و بنابراین جن

میشود و عم ب دین ،معمهوالً اراد

ب خدا یا خدایی با برخی نامیای دیگر را تقویت میکند ،ب زندگی معنا میدید و موجهب تشهویق
عم بر اساس تقوا و فضیلت میشود .تقریباً یم ادیا پیروا خود را با نمادیها ،مناجها نامه یها و
متو مقدس پرورش میدیند (یر 8:2003 ،؛ ول 13-14:1996 ،؛ میلر140:2000 ،؛ ییهد2008 ،
و میلر.)42:2000 ،
مفهوم تربیت معنوی برای کودکان از منظر کلگرایان
ک گرایا  ،نگاه محدود ب تربیت را در عصر حاضهر ناشهی از عهدم توجه به معنویهت و روح
کودک میدانند؛ ازاین رو در مواجر بها ایهن وضهعیت ،توجه به عنصهر معنویهت و بعهد روحهانی
کههودک را ضههروری دانسههت انههد .ایههن جنههبش در عرصه تربیههت شههام گههروهیههای متنههوعی ماننههد
والدورف ،1مونتسوری 2و مدارس رجیو امیلیا 3و برخی رویکردیای بدی دیگر میشود .در تربیت

ک گرا ،مربیا ب کلیت کودک عالق مند یستند و مدلیای مکانیکی غالب بر صحن تربیت را رد
میکنند .در این رویکرد ،بر پرورش ابعاد مختل

وجود فرد و یگان سازی م یها تأکیهد و تقویهت

روح ،وتیف اصلی تربیت تلقی میشود .میلر میگوید در مقاب دیدگاه محدود کنونی ب تربیت ک
توسط دولتیا و رسان یا توسع پیدا کرده است ،رویکرد ک گرا ،رویکردی است که در م بهر
تربیت ک جسم ،ذین و روح کودک تأکید مهیشهود .خودشناسهی ،ابترهاج و سهرور یهدف م و
پرورش خرد و حکمت درونی کهودک ،توجه به تربیهت محیطهی و اتصهال بها طبیعهت ،شهناخت
وضعیت کنونی معلما و تشویق منا برای مگایی و یوشیاری نسبت ب رفتاریایشا  ،توج ب تکثر
فرین

یا و  ،...برخی از ابعاد م را تشکی میدید (میلر .)3-10:2011 ،تربیت ک گرا بهر تربیهت
4

تعادل ،شمول و اتصال تأکید میکنهد (لهو  )2009 ،و تعهادل میها فهرد و گهروه ،دانهش و فراینهد،
ارزیابی کمی و کیفی ،تفکر خطی و شیوهیای شرودی کسب شناخت ،صور میگیرد .شمول ،بر
اتصال و ارتباط محوریای مختل

عرص تربیت ماننهد برنامه درسهی ،دانهشممهوز و معلهم داللهت

میکند .اتصال نیز بر اتصال بین تجارب انسانی ،بین فهرد بها جامعه  ،زمهین و جرها  ،ذیهن و بهد ،
ارتباط با زمین و روح خود اشاره میکند .بدینسا  ،کودک به سهوی اتصهال و یگهانگی بها جرها
1. Waldorf.
2. Montessori
3. Reggio Emilia schools
4. Lau
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یستی یا یک ک و بنابراین ،ساختن و یافتن معنای زندگی حرکت میکند .در این پداگوژی (علم
مموزشوپرورش کودکا  ،فن مموزی و تعلیم و تربیت) ،سعی بر تلفیق حوزهیها و چشهمانهدازیای
مختل

با یکدیگر است ،تا منجا ک کودک قادر ب درک و رؤیت ارتباطا و ب یهمپیوسهتگییها

شود .یما طور ک اتصال ب یکدیگر ،واقعیهت اساسهی یسهتی را تشهکی مهیدیهد (میلهر 2008 ،و
2011؛ یر 143:2003 ،؛ ریچاردز 68 ،59:1981 ،و )102؛ بنهابراین تربیهت که گهرا شهام رشهد
کلیت فرد در ابعاد ارتباط با خود ،اجتماع ،طبیعت و ک است .برخی اصول یهادگیری تربیهت که
گرا عبار اند از:
 ) 1اتخاذ رویکردی ارگانیک ب یادگیری و رد رویکردیای مکانیستی ب م ؛  )2پرورش کلیت
فرد؛  )3استفاده از رویکرد تجربی و ب کارگیری حواس مختل

در امر یادگیری؛  )4پرورش تخی

کودک؛  )5ایجاد تعادل در برنام درسی و  )6ب کارگیری اجتماع به مثابه مبنهای یهادگیری (میلهر،
 ،2011فص  .)7عالوهبراین ،برخی ویژگییای مموزش ک گهرا عبهار انهد از تأکیهد بهر شهرود،
تجرب  ،تخی  ،سکو در روبرویی با راز ،شگفتی ،گشودگی نسبت ب اکتشاف ،ایجاد فضایی برای

روح و برقرار کرد اتصال (تاگر .)2001 ،1

با توج ب نکا فوق می توا اترار کهرد که مفرهوم تربیهت معنهوی بهرای کودکها از منظهر
اندیشمندا موردمطالع تحقیق ،ناتر ب پرورش ابعاد مختل

وجود فرد و یگان سازی م یها و نیهز

تأکید بر پرورش روح ،ب عنوا وتیف مرم تربیت است .این نوع تربیت ب دنبال رشد کلیت فرد در
ارتباط با خود ،اجتماع ،طبیعت و ک (دیگری بزرگتر از خود ،نیروی کیرانی ،جرا یسهتی ،امهر
متعالی و  )...است .یمچنین ،بر تعادل ،شمول و اتصال تأکید دارد ب این معنا ک با ایجاد تعهادل در
توج ب یر دو بعد درونی و بیرونی کودک ،ایجاد اتصهال و تعهادل میها بهد  ،ذیهن و روح ،بهین
دانش و فرایند ،بین تفکر خطی و شیوه یای شرودی کسب شناخت و بین ارزیابی کمهی و کیفهی و
تجارب انسانی ،نیز ایجاد ارتباط بین عناصر مختل

تربیت مانند برنام درسی ،دانشمموز و معلم و

شمول ارتباط و اتصال در ابعاد فرد و گروه (جامع ) ،فرد و طبیعت و فهرد و که  ،دانهشممهوزا را
ب سوی اتصال و یگانگی با جرا یستی یا یک ک و بنابراین ساختن و یافتن معنای زنهدگی سهوق
میدید.

1. Taggart
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اصول و روشهای تربیت معنوی برای کودکان از منظر کلگرایان:
در زیر از منظر ک گرایا ب برخی از مرمترین اصول تربیت معنوی برای کودکا و روشیای م
اشاره میشود.
 -برای تربیت کلیت کودک باید ارتباط و اتصال او را با طبیعت پرورش داد.

طبق اص تربیتی فوق ،اتصال با طبیعت یها اتصهال زیسهتمحیطهی که نهاتر به رابطه حقیقهی

کودک با ک چیزیای زنده است (رورد 55-72:2001 ،1؛ میلر 10:2011 ،و میلهر ،)93:2000 ،بهر
اشتراک با ک موجودا زنده تأکید و کودکا را تشویق میکند تا خود را ب عنوا بخشی از یک

«تصویر بزرگتر» 2و یک جزء تلفیقشده بها خهانواده جرهانی احسهاس کننهد (بوسهاکی.)1:2001 ،

یمچنین موجب یدایت کودکا ب سوی معنا سازی و توسع درک خود به عنهوا جز هی از یهک
زمین بزرگتر میشود (رویا 64:2001 ،؛ ول )151:1996 ،؛ نیز کودک را به سهوی حهس تهرس
توأم با احترام و شگفتی (خضوع و خشوع) نسبت ب زمین و یم مخلوقا م  ،تمای ب زندگی در
یماینگی با ک طبیعت و مشایده پیچیدگییای م فرامیخواند .چنین مشایدهای ،معنهوی و تهوأم
با شگفتی است (وله  .)11-27:1966 ،در راسهتای تحقهق ایهن اصه تربیتهی ،از روشیهایی نظیهر
تقویت ارتباط کودک با زمهین و موجهودا م  ،مراقبهت از زمهین و طبیعهت پیرامهو  ،مراقبهت از
حیوانا  ،کمک در پرورش گ یا ،گیایا و درختا  ،گردش یای علمی در طبیعهت و مشهنایی بها
پدیدهیای طبیعی استفاده میشود (رویا 64:2001 ،؛ ول  151:1996 ،و میلر.)10:2011 ،
 -برای تربیت کلیت کودک باید ارتباط کودک با خود را پرورش داد.

تجرب اتصال عمیق با خود ،کیفیتی از ارتباط اسهت که عمیقهاً مراقبتهی و تمدیدشهده از معنها و
احساس تعلق عمیق است .کودکا از طریق اتصال عمیق با خود ،بااقتدار و غنهایی در درو مواجه
میشوند ک مبنای توسع استقالل مرکزی ایشا ب سوی سفر بزرگسالی ،کش

یدف و گشهود

قف خالقیت می شود .طبق این اص تربیتی ،معلما جرت ایجاد و تقویت این نوع اتصال عمیق ،از
روشیایی مانند زما داد ب کودکا برای تأم در خلو (کسهلر ،)115:2001 ،3برخهی اشهکال

1. Rorden
2. bigger picture
3. Kessler
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مراقب  ،1سکو  ،غور در باطن 2درباره زندگی ،حضور ذین ،3یوگها ،4بهازی ،سهرور و شهادمانی،5
گوش داد ب موسیقی ،ارجگذاری سکو و فضا ،ینر ،مزاد بود برای انتخاب کرد فعالیتیها،
تجرب ایدهیای خود ،اشتباه کرد و  ...استفاده مهیکننهد (میلهر137:2000 ،؛ وله 42-43:1996 ،؛
یر و  .)154-164:2003مراقب یک تمرین معنوی بسیار شخصی اسهت که شهام تمرکهز عمیهق
طوالنیمد

بر واژه یا عبار خاصی است (ول  .)43:1996 ،غهور در بهاطن نیهز از طریهق ایجهاد

فضایی مثبت جرت پرورش روح کودکا مفید است (میلر .)138:2000 ،حهواس جمهع ،به معنهای
مگایی ب گون ای غیرداوران در اینجا و اکنو و شام توانایی مشایده محتوایای یوشیاری خویش
افکار ،احساسا  ،انگیزهیا و غیره بدو غرقشد در عکسالعم یای بهدو فکهر و عهادتی اسهت
(یر  .)154-155:2003 ،این عم ب فرد کمک میکند تا بها توقه

افکهار تصهادفی خهویش در

زما حال و تماس با زندگی در فواص زمانی معین ،ب منچ در لحظ انجام میدیهد توجه کامه
داشت باشد .یمچنین برای اینک فرد نسبت ب صدای درونش گشوده باشد ،باید مکا یا و زما یای
خاصی را ب سکو اختصاص دید (یما  ،ص  .)59حرکا کنترلشده مانند یوگا نیز یک تمرین
باستانی ،جرت اتحاد روح و بد و شام مجموع ای از حالتیایی است ک منجر ب مرامهش بهد
ب لحاظ کشش فیزیکهی انهدام و افهزایش قهدر تمرکهز مهیشهود (وله  .)42-43:1996 ،بهازی،
خندیههد  ،سههرور و زیبههایی ،قلههب را گشههوده و روح را تقویههت مههیکنههد (یمهها  .)88 ،بههازی نیههز
ازم جرت ک بازنمایی فعال طبیعت درونی و معنوی کودک است و ب کودک کمک میکنهد تها
خود را پیدا و بازشناسی کند ،یک عم معنوی است (یر  ،2003 ،ص .)164
 -برای تربیت کلیت کودک باید ارتباط کودک با دیگران را پرورش داد.

طبق این اص  ،اتصاال اجتماعیع مبتنی بهر چشهمانهداز زیسهتمحیطهی ،معنهوی و جرهانی ،به
کودکا کمک میکند تا درکی از شفقت و مرربانی را پرورش و رفتاریای قالبی یر سنی را تعالی
دیند (بوساکی .)165:2001 ،ارتباط با خلق ،مربوط به بعُهد اجتمهاعی انسها و به کیفیهت و عمهق
روابط با دیگرا  ،اخالق ،فرینه

و دیهن مربهوط مهیشهود و در قالهب عشهق ،بخشهش ،گذشهت،

اعتماد ،امید و ایما ب انسانیت بروز میکند (فیشر .)25:1998 ،پرورش اتصال کهودک بها دیگهرا
1. meditation
2. contemplation
3. mindfulness
4. Yoga
5. delight
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در گرو استفاده از روشیایی ماننهد معنویهت ارتبهاطی ،1یمهدلی ،شهفقت ،اعطها کهرد  ،2خهدمت

کرد  ،شنید با قلب ،3حقیقی و اصی بود  4است (یر  68-81:2003 ،و یر  .)209:2003 ،به

اعتقاد یر  ،م ینگام ک کسی یها چیهزی را بها قلبهی گشهوده مهیشناسهیم ،او را عمیهقتهر درک
میکنیم و ب طور طبیعی ،عشق و شفقت ب وجود میمید .پیام مسیر ،عشق بود و بودا م را شهفقت
نامید .عشق و شفقت ،ویژگی یا و صفاتی یستند ک ما را ب طور کام  ،انسها و الهویی مهیکنهد و
ورای خودشیفتگی و ب سوی اتصال غیرقاب اجتناب با جرا سوق میدید .شنید با قلب ،ب معنهای
شنید برای فرمید  ،قدر نراد و عشقورزیهد اسهت (یهر  ،یمها ) .معنویهت ارتبهاطی ،دربهاره
صمیمیت ،یمدلی ،اتصال ،اجتماع و شفقت است و درباره شیوهای است ک با م  ،جرا را دیهدار
کرده و میشناسیم .روح در یک دیدار اصی و گشوده ،ب زندگی میمید و این شیوهای است که
با م می توا درو دیگرا را دید .واژه یمدلی نیز ب معنای «احساس درو » است .گاه ،کودکها
شفقت طبیعی خود را از طریق عطا و بخشش بروز میدیند .میوه عشق ،خدمت است .وقتی خدمت
ب دیگرا  ،ب عنوا ابزاری برای «نیک شد » یا کسب جایگایی در برشت باشد ،قدر ذاتیاش را
ب عنوا شیوهای برای شناخت و اتصال با دیگرا از دست میدید یا کم میشود .خدمت ،ب عنهوا
شیوهای مستقیم برای شهناخت جرها درک مهیشهود؛ زیهرا فرصهتی اسهت بهرای نزدیهک شهد و
مسئولیتپذیری ،اگرچ برای لحظ ای باشد و نتیج م مهیتوانهد جاودانه باشهد (یمها .)68-81 :
حقیقتگویی ،حقیقی و اصی بود نیز جنب مرمی در راستای توج ب روح در محیطیای مختل
است .وقتی در فضایی زندگی کنیم ک افراد حقیقت را نمیگویند یا حقیقی نیستند ،یکپارچگی در
م جامع فرومیریزد (نق از میلر.)111:2000 ،
 -برای تربیت کلیت کودک باید اتصال کودک با کل را پرورش داد.

طبق ای ن اص  ،کودک با چیزی یها کسهی ورای سهطر انسهانی ،بها یهک عالقه غهایی ،نیرویهی
کیرانی ،واقعیتی متعالی ،جرا یستی یا  ...ارتباط برقرار میکند (فیشر )25:1998 ،و بر یگان سازی
ابعاد مختل

وجود فرد حول محور اتصال با ک بزرگتر تأکیهد مهیشهود (ریچهاردز 68:1981 ،و
5

 .)59دیسوزا در این راستا اترار میکند ک معنویت برای کودکا  ،سفری ب سوی یگانگی غایی
1. Relational spirituality
2. giving
3. listening with heart
4. Truth and Authenticity
5. de Souza
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است ( 2004و )2006؛ این سفر ترفیتی ب سوی عمیقترین و گستردهترین سطر اتصال دارد ک در

م  ،فرد ه اگرچ ب اندازه لحظ ای ه ب تجرب یگانگی با دیگری 1ه ک یما یگانگی غایی 2اسهت ه

دست مییابد (یید 2008 ،ج34 :؛ یید  2008ب)؛ ازاینرو از ویژگهییهای معنهوی کودکها نظیهر

حس درک شده ،3مگایی تلفیقشده ،4معنا سازی و جستوجوی معنوی جرت اتصال کهودک بها
ک استفاده میکنند (یما .)38-43 :
 در فرایند تربیت معنوی کودکان باید همه ابعاد وجودی کودک ازجمله بعد اخالقی،عقالنی ،عاطفی ،جسمانی او پرورش یابد.

طبق اص فوق ،در تربیت معنوی کودکا باید یمه ابعهاد وجهودی کهودک در مسهیر نیه به
یگانگی با ک پرورش یابد .یکی از ابعاد موردتوج ک گرایا پرورش بعد اخالقی کودکا است.
یکی از ویژگییایی ک معموالً ب «افهراد معنهوی» اختصهاص داده مهیشهود ،کیفیهت انتخهابیهای
اخالقی ایشا است .انتخابیا در سطر واالی رشد اخالقی است و ب خهاطر اجتنهاب یها به دسهت
مورد چیزی انجام نمیشوند بلک ب برترین شک در خدمت انسهانیت و الوییهت یسهتند (یهر ،
 .)74-76:2003یمچنین پرورش خرَد و حکمهت درونهی کهودک ،یکهی دیگهر از ایهداف تربیهت
معنوی در مدرس است (میلر9:2001 ،؛ لنتییری 8:2001 ،و ریچهاردز .)82:1981 ،یهر مهیگویهد
حکمت ،نوعی فعالیت ه و شیوه شناخت و بود ه است که از خهالل قلهب و ذیهن گشهوده ترهور
میکند و ب واسط حکمت ،ب درو پدیدهیا یا از منظری وسیعتر ب م یا نگاه میکنیم .وج تمایز
حکمت از عق عریا  ،ممیختگی و ممهزوجشهد م بها قلهب اسهت .حکمهت فقهط دربهاره منچه
میدانیم نیست بلک ب طور خاص درباره چگون دانستن است ( 19:2003و  .)27یکی دیگر از ابعهاد
مورد توج ک گرایا  ،توج ب بعد عهاطفی اسهت؛ اگهر نیازیهای روح مهورد غفلهت واقهع شهوند،
کودک ب لحاظ عاطفی ،سست یا یک بزرگسال نابالغ میشود (ول  .)23:1996 ،پرورش زیست
درو و تخی کودک یکی دیگر از حوزهیای مورد تأکید تربیت معنوی ک گرایا است .میلر بهر
پرورش زیسهت درو و تخیه کودکها تأکیهد و به برخهی روشیها ماننهد خهود زیسهتنگهاری،
زندگینام نویسی ،تصویر /انگارهیای بصهری ،خالقانه نوشهتن و  ...اشهاره مهیکنهد .اشهتاینر نیهز به
استفاده از ینر ،داستا یا ،اسطورهیا و افسان یا برای پرورش خالقیت کودکا ابتدایی اشاره میکند
1. Other
2. Ultimate Unity
3. the felt sense
4. integrating awareness
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و م یا را موجب تقویت حیا درونی کودکا مهیدانهد (میلهر2011 ،؛ 81-87:2000؛ ریچهاردز،
.)69-75:1981
مفهوم معنویت و تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر دیدگاه اسالم
یما طور ک یافت یای تحقیقا مختل

نشا میدید ،معنویت از منظر اسالم نهاتر به معنهایی

در ارتباط با خدای تعالی است .در این راستا برخی از محققین اترار میکنند که معنویهت در نگاه
اسالمی ،ناتر ب ارتباط باوجود ی متعالی ،باور ب غیب ،باور ب رشد و بالندگی انسا برمبنای تنظهیم
زندگی حول ارتباط با م وجود متعالی و درک حضور دا می او در یستی اسهت (غبهاری بنهاب و
یمکارا  .)1386 ،معنویت یمچنین ،ب حالتی نفسانی و ذومراتب اشاره دارد ک در ارتباط با خدا یا
امر متعالی در روا خودمگاه مدمی از طریهههق تعق  ،جوشش درونی و عم بیرونی مگایانههه یههها
نامگایان پدید میمید و بر شیوه نظر و عم شخص تأریر میگذارد (منصور نژاد25:1388 ،؛ نق از
ترکزاده و راضی .)1396 ،بر یمین اساس ،میتهوا اترهار کهرد که معنویهت ،یمها عالم باطن،
حقیقت و روح جرا مادی و تایری است و ب ه نظههر مههیرسههد نزدیههکتههرین واژهی قرمنی ب م
«حیا طیب » 1است (رودساز و بیش  .)1392 ،حیا طیب در لغت ،ب زندگی پاکیزه و خالص از یهر
ملودگی (حاجی صادقی و بخشیا  ) 1393 ،و در اصطالح ،ب حیاتی حقیقی اشهاره دارد که در ارهر
ارتباط با خدا در یم ابعاد وجود حاص میشود؛ ازاینرو معنویت و حیا طیب یهر دو یهک روی
سک اند (باقری .)2013 ،این نوع حیا  ،درجا و مراتب دارد و ب یر نسبت ک انسا بهر ایمها و
عم صالر خود بیفزاید ،حیا طیب او نیز بیشتر تحقق مییابد و بر درجا روحی و تعالی معنهوی
او افزوده میشود .استعداد این مراتب در وجود مدمی ب ودیع نراده شده است (حهاجی صهادقی و
بخشیا  ،)1393 ،لذا با توج ب مفروم معنویت از منظر اسالم (قرب الی اهلل و تحقق حیها طیبه در
یمه ابعههاد وجههودی) مرتبه و سههطر واالی معنویههت در ارتبههاط بهها خداونههد یکتهها درک مههیشههود.
درعینحال ،سطوح پایینتر م مانند اتخاذ مشهی مبتنهی بهر اخهالق و انسهانیت در ارتبهاط بها خهود،
دیگرا و طبیعت ه یرچند فارغ از دین و مذیب باشد ه را در برمیگیرد و پاسخگویی ب م را ارج
مینرد (کیانی و یمکارا .)249-250:1393 ،
حال ،نظر ب ساختار مفروم معنویت از منظر اسالم ،می توا اترار نمود ک مبانی فلسفی تربیهت
 .1الور نحل ،آیه .79
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معنوی کودکا ب لحاظ یستی شناختی ،ب خداوند ،ب عنوا مبدأ و منشأ ،حقیقهت و غایهت جرها
یستی مرتبط است و ب لحاظ معرفت شناختی ،ناتر ب صهحت تصهور مها دربهاره وجهود خداونهد و
شناخت اوست ،زیرا مبنایای مختل

معرفت شهناختی حسهب مواضهع فلسهفی خهود بهرای شهناخت

صحیر مرجع امر معنوی ،معیاریای گوناگونی ارا میکنند .ایهن مبهانی در فلسهف تعلهیم و تربیهت
جمروری اسالمی ایرا ب واسط ویژگییایی نظیر اکتشافی بود علم ،مطابقت علم با واقهع ،تنهاتر
سطوح مختل

علم با سطوح مختل

واقعیت ،ربا علم اب لحاظ ویژگی علهم بها نظهر به معلهوم]

جنب ر الیستی دارد (مبانی نظری تحول بنیادین)78-86:1390 ،؛ لهذا طبهق ایهن مبهانی یهک خهدای
واقعی وجود دارد ک صفاتی واقعی و قاب شناخت دارد و انسا باید شناخت خود را از او تصحیر
یا تکمی نماید .ب لحاظ ارزش شناختی نیز مفروم معنویت ،ناتر ب «تحقق حیا طیب در یم ابعاد
و شئو » است؛ زیرا خداوند از حیث وجودی ،خیر بنیادین و بنیاد یر خیر است و حیها طیبه نیهز
مصداق عینی مفروم «قرب الی اهلل» و بیانگر «وضع مطلوب زندگی بشر بر اساس نظهام معیهار ربهوبی
است ک با انتخاب و التزام مگایان و اختیاری این نظام ،معیار در یمین زندگی دنیایی و در جرهت
تعالی م  ،از سوی خداوند ب انسا اعطا میشهود و تحقهق م باعهث دسهتیهابی به غایهت اصهی
زندگی مدمی یعنی قرب الی اهلل میشود» (مبهانی نظهری تحهول بنیهادین .)91-93:1390 ،بهر اسهاس
مبانی ب دستممده میتوا گفت مفروم تربیت معنوی برای کودکا ب لحاظ یستی شناختی ،نهاتر
ب جستوجوی حقیقت درباره وجود خداوند ب عنوا مبدأ و منشأ ،حقیقت و غایت یستی ،در بُعد
معرفت شناختی ناتر ب گسترش شناخت صحیر درباره خداوند و متناتر با بعهد ارزش شهناختی ،به
تحقق مگایان و اختیاری حیا طیب در یم ابعاد و شئو زندگی کهودک اشهاره دارد .طبهق ایهن
مفروم ،باید کودک را ب سوی کش

حقیقت وجود خداوند ،مشنایی با مراتب مختله

واقعیهت و

درک کام و منسجم م  ،عبور از سطوح عینی و تایری عالم طبیعت ب سوی الی یای عمیهقتهر و
باطنی جرا یستی یدایت و برای این منظور ،از منابع مختل

معرفت و روشیای متناسب اسهتفاده

کرد .یمچنین در راستای گسهترش شهناخت صهحیر دربهاره خداونهد ،بایهد به تهدریج کودکها را
ب سوی بازشناسی سره از ناسره درباره عقاید خود نسبت ب خداوند و امکانها معنهوی دیهن اسهالم
(ارزشیا ،ایداف ،عقاید و  )...و نیز شناخت امکانا معنوی سایر سنن و چشماندازیا یدایت کرد
تا کودک ،یویت حیا خود و دیگر چشماندازیا را درک و درعینحهال ،ممهادگی الزم را بهرای
ارزیابی یویت و ارزشیای حیا خود در میا چشماندازیای گوناگو کسهب کنهد .در راسهتای
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تحقق حیا طیب  ،باید کودک را یدایت کرد تا در یم شئو و ابعاد ،از پلیدییا دور و به سهوی
پاکی یدایت شود.
نقد دیدگاه کلگرایان بر اساس آموزههای اسالمی
نقد مبانی هستیشناسی:

 مرجع امر معنوی از منظر این گروه از اندیشمندا یهک که اسهت که مهاییتی نامشهخصدارد؛ اما مرجع امر معنوی از منظر دین اسالم ،خداونهد یکتاسهت که به واسهط صهفا و
افعالش شناخت میشود .از منظر عالم طباطبایی «حیها معنهوی ،حیها قهرب و مشهایده
است ک شرط م بندگی و اخهالص در بنهدگی اسهت .حیها تهایری یمهین خهورد و
خوابید و  ...است و حیا معنوی ب انجام اعمالی است ک در م یا مشایده حق و تقرب
ب حق باشد» (رخشهاد ،1384 ،ص 344؛ نقه از بهاغگلی ،1392 ،ص  .)48وی بها تکیه بهر
دیدگاه قرم  ،معنویت را شناخت خدا و ماورای طبیعت و ایما ب م میدانهد و انسها را
شایست ترین میت و دروازه برای پرداختن ب معنویت و ایمها به غیهب و ملکهو معرفهی
میکند (یما  ،ص .)671
 از دیدگاه ک گرایا  ،کلیت ب معنای م است ک یم واقعیت ،یکی است و یم عناصهرواقعیت ب لحاظ معنوی ب یکدیگر وابست یستند .طبق این رویکرد ،ک گرایی ،ب یگانگی
خدا ،طبیعت و انسا یا اشاره دارد اما از دیدگاه اسهالم ،خداونهد مبهدأ و منشهأ ،حقیقهت و
غایت یستی و خالق یم یستی است؛ بنابراین جرها  ،افهزو بهر اینکه ماییهت «از اویهی»
دارد ،ب سوی «او» نیز در حرکت است و غایت تمهام مراتهب وجهود اوسهت ،چنها که در

قرم کریم میفرماید « :یُوَ األَوّل و االخر و الظّایر وَ الباطن وَ یُوَ بک ِّ شیء علیم».1

 ب نظر میرسد ک گرایا قا ب نوعی وحد وجود یستند؛ اما وحد وجود مهوردنظرمنا  ،یم خدایی است حالمنک در عرفا اسالمی نیز از وحد وجود سخن رفته اسهت
ک مبحثی عمیق و با دقایق و ترای

بسیار است و درباره وجود خداوند یکتا و نوع رابطه

خلق با او سخن میگوید؛ بنابراین استفاده از عبار وحد وجود در دیدگاه ک گرایها

 .1الور حدید :آیه .3
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و عرفا اسالمی ،فقط اشتراک لفظی است (شیروانی و فتحعلیخانی.1)1394 ،
نقد مبانی انسانشناسی:

 بر اساس رویکرد ک گرایا  ،انسا ماییتاً موجودی معنوی اسهت (وله 29:1996 ،؛ ییهد، 2008ب؛ یر  7:2003 ،و ریچاردز )1980 ،ک بُعد روحانی او نسبت ب بُعد جسمانیاش،
اصالت بیشتری دارد .طبق دیدگاه اسالمی نیز انسا موجودی جسمانی ه روحانی است که
بُعد روحانی او و الزاما معنوی م  ،بخش اصی و عامه تعیهینکننهده تحهوال انسهانی،
اجتماعی و تاریخی وی است (یزدی و روحانی .)1393 ،این گرایشیای معنوی و روحهی
یما می و گرایش ب خدا و معنویا است ک در ابتدا حالتی نرفته دارد ولهی به واسهط
تالش و مراقبت خود فرد ،مشکار میشود و ب رشهد و شهکوفایی مهیرسهد .تحقهق کمهال
واقعی این گهرایش یهای روحهی و معنهوی ،یمانها «قهرب الهی اهلل» اسهت (مصهباح یهزدی،
.)32-33:1386
نقد مبانی معرفتشناسی:

 در رویکرد ک گرایا چیستی ک و نحوه شناسایی م مورد بحث و بررسی قهرار نگرفتهاست .درواقع ،ک ع بزرگتر میتواند برای یرکسی متفاو باشهد یها گزینه یهای مختلفهی
ب عنوا ک بزرگتر وجود داشت باشد؛ امها طبهق رویکهرد اسهالمی ،خداونهد مرجهع امهر
معنوی و مبدأ و منشأ جرا و یگان رَب حقیقی یم موجودا عالم است .حقیقت یسهتی
در ذا خود ،یما واجبالوجود است ک اص تمام موجودا و مقهوم م یها و دارنهده
باالترین مرتب از یر کمالی است« .مفرینش جرها یسهتی غایتمنهد و خداونهد غایهت یمه
موجودا است؛ بنابراین جرا افزو بر اینک ماییت «از اویی» دارد ،به سهوی «او» نیهز در
حرکت است و غایت تمام مراتب وجود اوست» (سند تحول)50-52:1390 ،؛ لذا مطابق با
دیدگاه اسالمی ،بر یدایت افراد جرت کش

حقیقت وجود خداوند تأکید میشود .قرم

کریم اص وجود واقعیا عینی را ک متضمن نفهی سفسهط اسهت مسهلم دانسهت و میها
فراوانی از قرم ب معرفی واقعیا بیرونهی پرداخته اسهت (انعهام ،)102 ،فرشهتگا (نجهم،
 ،)26مسما یا و زمهین (ابهراییم ،)32 ،برشهت و جرهنم (الهرحمن 43 ،و  )46و  ...یمگهی
بخشی از واقعیاتی یستند ک قرم کریم از بودنشا خبر میدید و در مموزهیهای اسهالمی
 .1نشست «تبیین رویکردهای غرب به تربیت معنوی کودکان» ،ه وهشگا حوز و دانشگا  ،مورخ .1394/8/13
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از انسا خواست شده تا در شناخت خود ،محیط خویش فارغ از پنداریا و ذینیا  ،یر چیز
را یما طور ک یست با یم خصوصیا واقعیاش و با یم ابعاد مختل

و پیوستگییا و

وابستگییایش بشناسد .یر برره ای از وجود ک ب موجهودی تعلهق گرفته  ،از خهدا نشهأ
یافت است؛ لذا ورای طبیعت و یستی مادی (عهالم طبیعهت) ،مراتهب و سهطوح بهاالتری از
واقعیت ،عوالم دیگهر و موجهودا غیهر محسهوس نیهز وجهود دارد (مبهانی نظهری تحهول
بنیادین )49-50:1390 ،ک در رأس یم م یا وجود خداوند است.
 -دیدگاه ک گرایا ب لحاظ معرفتشناختی استفاده از منهابع مختله

معرفهت ماننهد عقه ،

حواس و شرود ،الرام را می پذیرد اما با توج ب اینک درباره استفاده از وحی ب عنوا یکی
از منابع شناخت سخنی نمیگوید ،میتوا اترار نمود ک «وحی» را ب عنوا یکی از منهابع
شناخت ب رسمیت نمیشناسد .این امر یکی از وجوه افتراق رویکرد ک گرایا با دیهدگاه
اسالمی است؛ زیرا مطابق دیدگاه اسالمی ،منابع شناخت عبار اند از حواس ،عق  ،الرهام،
شرود و وحی (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی عمومی جمروری اسهالمی
ایرا  .)82-84:1390 ،در این راستا می توا ب برخی از میا قرم کریم ک ناتر بر منهابع
شناخت فوقالذکر است ،استناد کرد؛ بهرای نمونه میه  78سهوره نحه  ،به نقهش حهواس
ب عنوا یکی از منابع شناخت ،میا  164سوره بقره و  10سوره ملک ،به عقه به عنهوا
یکی دیگر از منابع کسب معرفت ،میها  69سهوره عنکبهو و  7سهوره قصهص به الرهام
ب عنوا یکی از منابع شناخت (فیض کاشانی ترجم صهاحبی ،1372 ،ج  ،51:5میها 151
بقره و  113نساء) و ب وحی ب مثاب منبع دیگر کسب معرفت (طباطبایی ،1346 ،ج 129:5؛
نق از اکرمی )68:1390 ،اشاره دارند.
 یم ک گرایا و یم دیدگاه اسالمی بر ترذیب نفس و رفع موانع درونی و بیرونی در مسیرکسب شناخت دقیق تأکید میکنند .در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسهمی و
عمومی جمروری اسالمی ایرا نیز بر وجود موانع درونی و بیرونی فراوا (نظیهر لجاجهت،
سطحینگری ،پندار گرایی ،شخصیت ،تقلید کورکوران  ،غهرور و اسهتبداد رأی) در مسهیر
فرم و شناخت انسا اشاره میشود و م را زمین ساز عدم نی انسا ب دانش قطعی میداند
(یما .)86 :
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نقد رویکرد تربیتی:

 ب نظر میرسد دیدگاه معنوی ک گرایا از م حیث ک ناتر بر یم خدایی است ،وسعتو قدر شمول دارد زیرا ک ع بزرگتر ،میتواند خدا یا یک عالق کیرانی ،یستی ،عشهق،
دیگری بزرگتر و  ...باشد؛ بنابراین میتوانهد در بسهتر دینهی ،بیهرو از دیهن و ضهد دیهن
کاربرد داشت باشد؛ اما درعینحال این امر زمین سهاز عهدم اعتبهار رویکهرد که گرایها به
لحاظ معنوی میشود زیرا رویکرد معنوی ب تربیت ،باید قادر ب توانمندسازی متربی جرت
مواجر نقادان با گزین یای مختلفی باشد ک ب عنوا حقیقت غایی ،یهدف و ارزش غهایی
زندگی ،مرجع امر معنوی قرار میگیرند ن اینک یم گزین یا را به طهور یکسها حقیقهت
تلقی کند .این در حالی است ک مفروم معنویت طبق دیدگاه اسالمی ناتر ب مفرهوم قهرب
الی اهلل است (کیانی و دیگرا  )1394 ،و این مفروم ،یم در بستر دین و یم خارج از بسهتر
دین موضوعیت دارد .مفروم قرب الی اهلل ،مفرهومی چنهدوجری بها مراتهب مختله

اسهت

ازاینرو ،صرفاً مخهتص دیهندارا نیسهت و مهیتوانهد مراتبهی داشهت باشهد که عهالوه بهر
دیندارا  ،شام غیر دیندارا نیز شود .این سطر از معنویت ناتر ب معهانی و ارزشیهایی
است ک کودک در ارتباط با خود ،اجتماع ،فرین

و محیط پیرامو شناسایی میکند یها

میسازد .این سطر از معنویت را می توا معنویت پیشادینی نامید ک چارچوب نظام معیهار
دینی نیز م را برمیتابد ازاینرو ،طبق دیدگاه اسالمی تربیهت معنهوی کودکها  ،مفرهومی
وسیع و ذومراتب است ک قادر ب پرورش معنویت کودکا با زمین یهای مختله

دینهی و

غیردینی است (کیانی و دیگرا  253:1394 ،و .)163
 در رویکرد معنوی ک گرایا ب تربیت ،توسع سواد معنوی متربی از امکانا معنوی ادیاو چشم اندازیای مختل

مورد توج کافی قرار نمیگیرد .ایهن امهر یکهی از نقهاط ضهع

رویکرد ک گرایا است .این در حالی است ک طبق مموزهیای اسهالمی بهر لهزوم توسهع
سواد و مگایی نقادان متربی نسبت به دیهن خهود و سهایر ادیها و سهنن تأکیهد مهیشهود.
یمچنا ک عالم جعفری اترار مینماید ک «ییب انسانی نمیتواند ادعای برخهورداری از
«حیا معقول» نماید مگر اینک از یویت ،اصول و ارزش یای حیا خویش مگهاه باشهد.
پس این حیا معقول بدو مگهایی قابه تحقهق نیسهت و مسهلم اسهت که ایهن مگهایی
محصول تکاپویای فکری و عقالنی در شناخت یویت ،اصول و ارزشیای حیا انسهانی
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است .این ویژگی (لزوم مگایی ب حیا ) «م چنا ک یست» و «م چنها که بایهد باشهد»
مفاد م می قرمنی است ک میفرماید «لیرلک من یلک عن بین و یحیی من حی عن بین »
(تا کسی ک یالک میشود و زندگی او تباه می گردد مستند ب دلی روشن باشد و کسهی
ک زندگی میکند ،زندگیاش مستند ب دلی روشهن باشهد) .مطهابق ایهن میه شهریف  ،م
انسا ک نتواند مگایی ب حیها داشهت باشهد و نتوانهد شایسهتگی حیها خهود را در یهر
موقعیتی ک قرار می گیرد با دلی روشن اربا نماید ،زندگی او حیا معقول نبهوده ،بلکه
پدیده ای نامگاه و در مجرای قوانین طبیعت و زورگهویییها و زورمزمهایییهای یمنوعها
نامگاه خود و تسلیم محض است» (.)40:1360-39
 رویکرد ک گرایا ب تربیت معنوی کودکا  ،از این حیث ک بهر تربیهت کلیهت کهودکتأکید میکند با تربیت معنوی کودکا از منظر اسهالم سهازگار اسهت؛ زیهرا طبهق دیهدگاه
اسالمی نیز معنویت ،ناتر ب معنایی مرتبط با خداوند ،شناخت و قرب ب او و تحقق حیها
طیب در یم ساحتیای وجودی کودک است.
 درعینحال ،برخی از اصول و روشیای تربیت معنوی ک گرایا ماننهد اسهتفاده از ینهر ورویکرد ینری در مموزش و تربیت معنهوی کودکها (محصهص ،)2016 ،تقویهت ارتبهاط
کودک با طبیعت ،زمین و مراقبت از م  ،استفاده از حس و روشیای تجربی و در فراینهد
تربیت معنوی ،پرورش تخی کودک (خانی و طام  )1395 ،با رویکرد اسهالمی به تربیهت
معنوی کودکا یمسو است.

نتیجهگیری
پژویش حاضر با تبیین مفروم تربیت معنوی برای کودکا  ،مبانی و داللهتیهای م بهر اسهاس
رویکرد ک گرایا مغاز شد و سپس با نقد م با تأکیهد بهر ممهوزهیهای اسهالمی خاتمه یافهت .در
بخش نخست روشن شد ک مفروم معنویت از منظر ک گرایا  ،نوعی مگهایی و یوشهیاری مهرتبط
با حضور روح ب عنهوا یهک اصه اساسهی در که جرها یسهتی اسهت نیهز ،فراینهدی ارتبهاطی و
تعالیبخش در چرار سطر ارتباط با خود ،دیگرا  ،محیط و ک است .یهمچنهین جلهوهیهایی نظیهر
رشد فضای انسانی ،ترس توأم با احترام ،شگفتی ،صلر ،عشق و  ...دارد.
در ادام  ،مبانی فلسفی رویکرد ک گرایا و مفروم تربیت معنوی برای کودکا و داللهتیهای
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تربیتی م تبیین گردید .طبق دیدگاه ک گرایا تربیت معنوی کودکا ویژگییای زیر را دارد:
ال ) تربیت ک گرا بر پرورش ابعاد مختل

وجود فرد و یگان سازی م یا تأکیهد مهیکنهد و

تقویت روح را وتیف اصلی تربیت میداند؛
ب) این نوع تربیت ب دنبال رشد کلیت فرد در ارتباط با خود ،اجتماع ،طبیعت و ک است؛
ج) تربیت ،تعادل ،شمول و اتصال است .یدف این نوع تربیت م است ک درنرایت ،کهودک
ب سوی اتصال و یگانگی با جرا یستی یا ک و ساختن و یافتن معنای زندگی خود حرکت نماید.
برخی از مرمترین اصول تربیت معنوی ک گرایا  ،پرورش ارتباط و اتصال کودک با طبیعت و
محیط پیرامو  ،خود ،دیگرا و نیز با ک است .یمچنهین بهر اصه پهرورش کلیهت کهودک یعنهی
پرورش بعد عاطفی ،عقالنی ،جسمانی و سایر ساحتیای کودک تأکیهد مهیکنهد و از روشیهای
متناسب با یر اص جرت تربیت معنوی کودکا استفاده میکند .عالوه بر این ،طبق مفروم معنویت
از منظر اسالم و ساختار م  ،روشن شد ک مفروم تربیت معنوی برای کودکا ناتر ب جستوجوی
حقیقت درباره وجود خداوند ب عنهوا مبهدأ و منشهأ ،حقیقهت و غایهت یسهتی ،گسهترش شهناخت
صحیر درباره او و تحقق مگایان و اختیاری حیا طیبه در یمه ابعهاد و شهئو زنهدگی کهودک
است .یافت یای تحقیق در بخش نقد و ارزیابی نیز نشا میدید ک فلسف تعلیم و تربیت جمرهوری
اسالمی ایرا نمی تواند از مفروضا و مبانی فلسهفی رویکهرد که گرایها برهرهای گیهرد؛ چراکه
مرجع امری در رویکرد مذکور ،امری مویوم است ک ناتر ب نوعی وحد وجهود مبتنهی بهر یمه
خدایی و یگانگی انسا  ،طبیعت و خداست .بر اساس این دیدگاه ،مرجع امر معنوی (که ) عبهار
است از اموری مانند طبیعت ،جرا یستی ،یک امر متعالی ،یک دیگریع بزرگتر از خود ،عشهق و
...؛ این در حالی است ک طبق مموزهیای اسالمی ،مرجع امر معنوی وجودی واحد و مشخص است
ک او را ب واسط صفا و افعالش میتوا شناخت .درعینحال ،فلسهف تعلهیم و تربیهت جمرهوری
اسالمی ایرا ضمن تکی بر مبانی فلسفی و دینی خود ،میتواند از برخی اصول و روشیای تربیهت
معنوی کودکا از منظر این رویکرد استفاده کند .ب عنوا مثال ،توج ب پرورش ابعاد مختله

وجهود

فرد و یگان سازی م یا ،تقویت روح ،توج ب بعد درونی و بیرونی کودک ،ایجهاد اتصهال میها بهد ،
ذین و روح ،بین دانش و فرایند ،تفکر خطی و شیوهیای شرودی کسب شناخت ،ارزیابی کمی و کیفی
و تجارب انسانی ،ایجاد ارتباط بین عناصر مختل

مانند برنام درسی ،دانشممهوز و معلهم ،میها فهرد و

گروه (جامع ) و فرد و طبیعت از نکا و مموزهیای تربیتی مثبت این دیدگاه است.

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،52پاییز 1400

 / 286نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

منابع
ررآن کریم
نهجالبیغه ،الیدرض شریف ،نسخه الکدرونیک .
اکرم  ،کاظم ( ،)1390مقدمهای بر فیسهه تعییم و تربیت االیم  ،الوازمان مهالعوه و تودوین کدوو یووم انسوان
(اليت) ،تهران.

باغگی  ،حسین ( ،)1392بررال اندقادی تربیت معنوی در دنیای معافر :مقایسوه رویکردهوای دینو و نوهدیود در
رفه تربیت ،رالاله دکدری رشده فیسهه تعییم و تربیت ،دانشگا فردوالو مشوهد ،دانشوکد یووم تربیدو و
روانشناال .
ععهری ،محيدتق ( ،)1360حیاج معقو .،نشر االراء.

الند مبان نظری تحو ،بنیادین در نظام تعییم و تربیت رالي

يوم عيهوری االیم ایران (.)1390

الهراب  ،فرامرز ( ،)1388هوژ معنوی ،هوژ انسان  ،فصلنامه روانشناال نظام  ،س  ،1ژ .63-66 :1
شجا  ،محيدفادق ( ،)1386نظریه نیازهای معنوی از دیدگا االیم و تناظر آن با الیسیه مراتو نیازهوای موازلو،
دو فصینامه مهالعاج االیم و روان شناال  ،ژ .87-106 ،1
شورج ،آدموند ال ( ،)1388روژ شناال مهالعاج برنامه درال  ،ترعيه محيود مهرمحيدی و هيکاران ،الازمان
مهالعه و تدوین کدو یوم انسان (اليت) ،تهران.
فيدی ،هروین ( ،)1385هوژ معنوی ،فصلنامه اندیشه نوین تربید  ،س  ،2ژ  3و .99-114 :4
یداهللهور ،محيدهادی؛ فاضی کبریا ،مهناز ( ،)1393بررال تهبیق هوژ معنووی در االویم و روانشناالو موازلو.
نشریه االیم و الیمت ،س  ،1ژ .48-57 :1

کیان  ،معصومه ( ،)1394تبیین مههوم تربیت معنوی برای کودکان در غرب و نقد آن بوا تأکیود بور فیسوهه تعیویم و
تربیت عيهوری االیم ایران ،رالاله دکدری رشده فیسهه تعییم و تربیت ،به راهنيای محيوود مهرمحيودی و
ی رضا فادقزاد ريصری ،دانشگا تربیت مدرس ،دانشکد ادبیاج و یوم انسان .
کیان  ،معصومه؛ مهرمحيدی ،محيود؛ فادقزاد ريصری ،ی رضا؛ نوورری ،محيوود و بوارری؛ خسورو (،)1394
مههومشناال معنویت از دیدگا اندیشيندان تربید غرب و مسیيان ،مجیه االیم و هو وهشهوای تربیدو  ،س
 ،7ژ .97-118 :2

بیات  ،مهدی؛ هاشي مقدم ،الیدشيسالدین؛ فقیه  ،ییرضا ( ،)1396طراح و ا دبارالنج مد ،تربیت معنووی و
اخیر کودکان هیشدبسدان  .مجیه ه وهشهای اخیر  ،ژ .167-194 :29
(س)

داورنیووا ،مووریم؛ هروینیووان ،م گووان ( ،)1397معنویوت بوورای کودکووان بووا تکیوه بوور آرای آیوتاهلل شووا آبووادی

و

امامخيین (ر ) ،مجیه فیسهه و کودک ،ژ .85-102 :17
غباریبناب ،بارر؛ الییي  ،محيد؛ الییان  ،لیی و نوریمقدم ،ثنا ( ،)1386هوژ معنوی ،مجیه اندیشوه نووین دینو ،
دور  ،3ژ .125-147 ،10

287/

تبیین تربیت معنوی برای کودکان ازمنظر کلگرایان و نقد آن با تأکید بر آموزههای اسالمی

 کواربرد در:  تأمی بر معنویت محیط کاری از منظر رویکرد االیم و غربو،)1396(  الهام،  ععهر؛ راض، ترکزاد
.149-174 ،11  ژ،6  دور، دوفصینامه االیم و مدیریت. رفدار الازمان
 فصوینامه مودیریت،  نقش معنویت االیم در بروز رفدار شهروندی الازمان،)1392(  مجید، حبیو؛ بیشه،رودالاز
.81-104 :4 ، ژ، منابا در نیروی اندظام
 مجیوه، مههومشناال و حقیقتیاب حیاج طیبوه از منظور رورآن،)1393(  ابوالقاالم، بداهلل؛ بخشیان، حاع فادر
.165-185 ،31  ژ، انسانه وه دین

 عایگا افوالت رو در مبوان انسوان شوناخد،)1393(  حيید الاداج،  مهدی؛ حسین روحان،حسینزاد ی دی
.2-22 :5  هیاه،2  شيار،  فصینامه االیم و مهالعاج اعديا،از منظر شهید مههری

یوم اعديا

،  یوک هو وهش کیهو: البکهای معنووی کودکوان در شوناخت خداونود،)1395( ، بدو، محيدحسین؛ طامه، خان
.69-83 :5  ژ،2  س، فصینامه مهالعاج هیشدبسدان و دبسدان دانشگا یمه طباطبای
 فصینامه بصویرج و تربیوت،  و مبان «تربیت هنری» از منظر آیتاهلل عوادی آمی، افو،)1395(  مرضیه،محصص
.69-83 ،5  ژ، االیم
 اندشواراج مسالسوه آموزشو و،،او

 چوا،  در عسوتوعووی رفوان االویم،)1386(  محيدتق،مصبا ی دی
. رم،) ه وهش امام خيین (ر

Adams, K. (2009). Seeking the spiritual: the complexities of spiritual development in the
classroom. In M. De Souza & et al. (Eds.), International handbook of education for
spirituality, care and wellbeing (pp. 809-819). Springer.
Adams, K. (2014). Spiritual development in schools with no faith affiliation: the cultural
ambivalence towards children's spirituality in England. In J. Watson & et al. (Eds.), global
perspectives on spirituality and education (pp. 21-33). Routledge.
Bagheri Noparast, Kh. (2013). Physical and spiritual education within the framework of pure
life. International Journal of Children's Spirituality, 18 (1): 41-61.
Best, R. (2006). In defense of the concept of spiritual education: a reply to Roger Marples.
International Journal of Children’s Spirituality, 11 (2): 1-11.
Best, R. (2014). Spirituality, Faith and Education: Some Reflections from a UK Perspective.
In J. Watson, M. De Souza & A. Trousdale (Eds.), global perspectives on spirituality and
education (pp. 5-20). New York: Rutledge.
Becker, A. L. (2009). Ethical considerations of teaching spirituality in the academy. Nursing
Ethics. 16 (6): 697-706.
Bosacki, S. L. (2001). "Theory of mind" or “theory of the soul?" The role of spirituality in
children’s understanding of mind and soul. In J. Erricker, C. Ota; & C. Erricker (Eds.),
spiritual education; cultural, religious and social differences, new perspectives for the 21st
century (pp. 156-168). Sussex Academic Press.
Boynton, Heather Marie. (2011). Children’s spirituality: epistemology and theory from
various helping professions. International Journal of Children’s Spirituality, 16 (2): 109–
127.
Dallaire, M. (2011). Teaching with the wind: spirituality in Canadian education. United
Kingdom: University Press of America.
Dillen, A. (2014). The complex flavor of children's spirituality in Flanders: fostering an open
catholic spirituality. In J. Watson & et al. (Eds.), Global perspectives on spirituality and
education (pp. 45-58). Routledge.

1400  پاییز،52  شماره، دوره جدید،29 سال

 نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/ 288

Erricker, J. (2009). Engaging children in spiritual discovery in multi-faith approach. In M. de
Souza & et al (Eds.), International handbook of the religious, moral and spiritual
dimensions in education (pp. 1307–1320). Springer.
Erricker, J. Erricker, C. (2006). Spiritual and moral development: a suitable case for treatment.
In A. Thatcher (Eds.), Spirituality and education ( pp. 124- 139). Springer.
Gellel, A. M. (2014). An emerging approach to spiritual development through religious
education in Maltese schools. In J. Watson & et al (Eds.), Global perspectives on
spirituality and education, (pp. 58-71). Routledge.
Hart, T. (2003). The secret spiritual world of children. Novato, California: New World
Library.
Hyde, B. (2008). The identification of four characteristics of children’s spirituality in
Australian Catholic primary schools. International Journal of Children’s Spirituality, 13
(2), 117–127.
Hyde, B. (2008). The identification of four characteristics of children’s spirituality in
Australian Catholic primary schools. International Journal of Children’s Spirituality,
13(2): 117–127.
Hyde, B. (2008). Children and spirituality: searching for meaning and connectedness. London
and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Hay, D., Nye, R. (2006). The spirit of the child (revised edition). London: Jessica Kingsley.
Irving, A. (1998). Personal learning: how can religious/spiritual education in the primary
school contribute? MA thesis, University of Durham, School of Education.
Katz, Y. (2014). Spirituality in Israeli state Jewish education: possible guidelines for national
education systems. In J. Watson & et al. (Eds.), global perspectives on spirituality and
education (pp. 83-99). Routledge.
Lantieri, L. (2001). A vision of schools with spirit. In L. Lantieri. (Ed.), schools with spirit
nurturing the inner lives of children and teachers (pp. 7-21). Wilsted & Taylor Publishing
Services.
Lau, N. Z. (2009). Cultivation of mindfulness: promoting holistic learning and wellbeing in
education. In M. De Souza & et al. (Eds.), international handbook of education for
spirituality, care and wellbeing (Chapter 3). Springer.
Mercer, J. A. (2006). Capitalizing on children’s spirituality: parental anxiety, children as
consumers, and the marketing of spirituality. International Journal of Children’s
Spirituality, 11. (1): 23–33.
Miller, J. (2000). Education and the soul: toward a spiritual curriculum. United States of
America: State University of New York Press.
Miller, J. P. (2011). Transcendental learning: the educational legacy of alcott, Emerson, Fuller,
Peabody and Thoreau. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Ney, R. (1998). Psychological perspective on children's spirituality. Doctoral thesis.
University of Nottingham.
Spiritual, moral, social and cultural development: an Ofsted discussion paper. Ofsted, 1994.
Page 8.
Ratcliff, D. (2010). Children’s Spirituality: past and future. Journal of Spiritual Formation &
Soul Care, 3 (1): 6–20.
Richards, M. C. (1980). Toward wholeness: Rudolf Steiner education in America. Library of
Congress Cataloging in Publication Data.
Taplin, M. (2014). A model for integrating spiritual education into secular curricula. Margaret
International Journal of Children’s Spirituality, 19 (1): 4–16.
Watson, J., De Souza, M., Trousdale, A. (2014). Global perspectives and contexts for
spirituality in education. In J. Watson & et al. (Eds.), global perspectives on spirituality
and education (pp. 294-315). Routledge.

289/

تبیین تربیت معنوی برای کودکان ازمنظر کلگرایان و نقد آن با تأکید بر آموزههای اسالمی

Wolf, A. D. (2010). Nurturing the spirit in non-sectarian classrooms. Santa Rosa, California:
Parent child press.
Wright, A. (2000). Spirituality & education. London: Rutledge.
Rossiter, G. (2009). The spiritual and moral dimension to the school curriculum: a perspective
on across-the-curiculum-studies. in M. De Souza & et al. (Eds.), International handbook of
the religious, moral and spiritual dimensions in education, (pp. 679–696). Speringer.
Rossiter, G. (2011a). Historical perspective on spiritual education in Australian schools. Part
II: a personal development basis. Journal of Christian Education, 54(3): 15-27.
Rossiter, G. (2011b). Historical perspective on spiritual education in Australian schools. Part
I: The contribution of religious education. Journal of Christian Education, 54(3): 4-15.
Rossiter, G. (2013). A perspective on spiritual education in Australian schools; the emergence
of nonreligious personal development approaches. In J. Watson., M. De Souza & A.
Trousdale (Eds.), In global perspectives on spirituality and education (pp. 140-152). New
York: Rutledge.



السنة التاسع و العشرون ،الرقم  ،52الخريف 1442

 / 322مجلة التعلیم و التربیة االسالمیة

تبیین التربیة الروحیة لألطفال من وجهة نظر الشمولیین ونقدها مع التوكید على
التعالیم اإلسالمیة
معصومة كیاني 

الغرض من هذه المقالة هو شرح التربیة الروحیة لألطفال من وجهة نظر الشمولیین ونقدها مع التوكید على التعالیم
اإلسالمیة .لهذا الغرض  ،في الجزء األول من المقالة  ،باستخدام طريقة البحث التلفیقي او البحث السنتز  ،تم شرح النهج
الشامل للتربیة الروحیة لألطفال في أبعاد األسس الفلسفیة  ،ومفهوم التربیة الروحیة لألطفال وآثارها التربوية .في القسم
الثاني ،مع االستفادة من الفلسفة االنتقادية مع التوكبد على النظرة اإلسالمیة  ،يتم نقد نهج الشمولیین بالنسبة الي التربیة
الروحیة لألطفال .ولتحقیق هدف البحث  ،وباستخدام طريقة كرة الثلج أيضًا  ،تم اختیار أهم مفکري التربیة الشاملة في
الغرب في مجال التربیة الروحیة لألطفال و وفقًا لمعايیر معینة  ،تم اختیار ودراسة أهم آثارهم .تظهر نتائج البحث أن
أسس الفلسفیة لمنهج الشمولیین تتعارض مع التعالیم اإلسالمیة .ألن مرجع االمر الروحاني  ،حسب منهج الشمولیین  ،امر
غامضة وخیالیة .كما يحکي هذا النهج نوعًا من وحدة الوجود مبتنئا علي ألوهیة الکل و وحدانیة اإلنسان والطبیعة واهلل.
ومع ذلك  ،ووفقًا للتعالیم اإلسالمیة  ،فإن مصدر الروحانیة هو موجود واحد (اهلل سبحانه وتعالى) الذي يمکن أن يعرف
بصفاته وأفعاله .وفي الوقت نفسه  ،فإن النهج المذكور يحتوي على نقاط وأسالیب تربوية مفیدة و مناسبة ،التي تتوافق مع
التعالیم اإلسالمیة ؛ مثل االهتمام بتربیة عمومیة الطفل والتربیة الفنیة.

الکلمات الرئیسیة :نهج شمولي؛ التربیة الروحیة لألطفال ؛ النقد؛ التعالیم اإلسالمیة.

 أستاذ مساعد  ،فرع فلسفة التعلیم التربیة  ،كلیة االدب والعلوم اإلنسانیة  ،جامعة ابو علي سینا  ،همدان  ،اإليران.

Autumn 2021, Vol. 29, No.52

Journal of Islamic Education/332

Exploring Spiritual Education for Children from the
Holism Perspective and Its Critique with Emphasis on
the Islamic Teachings
Masoumeh Kiani 
The purpose of this article is to explore spiritual education for children from the perspective of
holism and its critique with emphasis on Islamic teachings. For this purpose, in the first part of the
article, using the method of integrated research or synthesis research, the holistic approach to
children's spiritual education in the dimensions of philosophical foundations, the concept of
spiritual education for children, and its educational implications are explained. In the second part,
employing the method of critical philosophical exploration and emphasizing the Islamic
perspective, the holistic approach to the spiritual education of children is criticized. To achieve the
research goal, also using the snowball method, the most important thinkers of holistic education in
the West in the field of spiritual education for children were selected and according to special
criteria, their most important works were selected and examined. The research findings showed that
the philosophical foundations of the holistic approach are incompatible with the Islamic
instructions. Because the reference of the spiritual in the whole approach is an ambiguous and
imaginary thing. Also, this approach implies a kind of unity of existence based on all divinity, and
the unity of man, nature and God. While according to the Islamic teachings, the source of
spirituality is a single existence (Allah) that can be known through his attributes and actions. At the
same time, this approach has useful and appropriate training tips and methods that are compatible
with the Islamic instructions. Such as paying attention to the nurturing of the child as a whole, the
use of artistic education.
Keywords: Holism; Spiritual Education for Children; Critique; the Islamic Instructions.
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