
در گفتاري که تقدیم می شــود، دکتر احمد شاکرنژاد، 
رئیس پژوهشــکدة اخــالق و معنویت )پژوهشــگاه علوم و 
فرهنــگ( ضمن ارائة تعریفی از معنویــت، فحوای آن را در 
گفتمان انقالب اســالمی تشریح کرده و به ویژگی هایش در 

این گفتمان می پردازد. 
 با تشكر از اینكه وقت خود را در اختیار مخاطبان 
»رشد مدرسه فردا« گذاشتید، بفرمایید، مفهوم رایج 
معنویــت و ویژگي آن در گفتمان انقالب اســالمی 

چیست؟
  معنویت یعنی ارتباط زنده با امري قدســی در زندگی 
روزمره. اما معنویت در گفتمان انقالب اسالمی عبارت است 
از همین ارتباط زنده و زیســت با امري قدســی در زندگی 

روزمره که چن د ویژگی پیدا می کند:
1. استکبارستیز است.

2. عدالت خواه است.
3. تمدن ساز است.

به عبارت دیگر، معنویت در گفتمان انقالب اسالمی زیست 
با امر قدسی را به شکل فردی نمی طلبد، بلکه می خواهد به 
شکل جمعی در یك گسترة وسیع اجتماعی و تاریخ تمدنی 
آن را پیــاده کند که همگان بتوانند طعم این ارتباط زنده با 

خداوند را بچشند.
 چنین معنویتی چگونه می تواند در جهان امروز با 

اقتضائات خاصش پیاده شود؟
  امروز بشر ناچار است ارتباط با امر قدسی و متعالی را در 
البه الی زندگی روزمره و مشغله های فراوانش بجوید. بنابراین 
باید توجه داشــت، اواًل آن مکاتب و جریان های نهادینة 

عرفانی که در ســنت بود، امروزه به دلیل شیادی های 
احتمالی، اگر هم باشــند، نمی توان به آن ها اعتماد کرد و 

اطمینان داشــت. ثانیا،ً وقت الزم و ضروری برای دنبال کردن 
طریقتي عرفانی برای عموم مردم وجود ندارد. لذا باید خود را 
در وضعیت زندگی امروزی طوری تطبیق دهد که بتواند برای 
تقویت معنویت در خود و در البه الی زندگی روزمره فکری کند. 
همین اتفاق برای سنین پایین تر، یعنی خردساالن، نوجوانان 
و جوانان، نیز می افتد؛ زیرا با مشغله های زیادی که برای آنان 
تدارک دیده شده، از رشد شخصیت اصلی که همان شخصیت 
معنوی آنان است، غفلت می شود. این گروه ها ناچارند زبان های 
متعدد را یاد بگیرنــد. در کالس های تقویتی حضور یابند. در 
کالس های رسمی شرکت کنند. لذا انواع آموزه ها و آموزش ها 
به ذهن اینان هجوم می برند. بدین ترتیب فرصت و فراغتی برای 

تجربه های زیست معنوی برایشان باقی نمی ماند.
 در این اوضاع چه می توان کرد؟

  اینجا بحث مربوط بــه معنویت و تعلیم وتربیت را باید 
مطرح کــرد. باید در خالل همیــن تعلیم وتربیت1 متداول، 
معنویت را نیز وارد کرد. با این روش، ذائقة کسانی که تحت 
برنامه های تعلیم وتربیت رایج قرار دارند، با طعم معنویت نیز 
آشنا می شود. این کار لزومًا با دین داری تعارضی ندارد. همان 
دین داری اســت که به شکل زنده و زیسته طعم آن چشیده 
می شــود و به عبارتی هــم بهرة دنیایی و هــم بهرة اخروی 
دین داری را می برد. منظور فقط بهرة مادی نیست، بلکه بهرة 

معنوی و طعم لذیذ ارتباط با امر قدسی مورد نظر است.
 چگونه می توان این نــوع از معنویت را در نظام 

تعلیم وتربیت محقق كرد؟

گفت و گو: رمضانعلي ابراهیم زاده

شاخص های   معنویت
 در گفتمان انقالب اسالمی
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  به نظــر بنده، گفتمان انقالب اســالمی معنویت را به 
شکلی تعریف می کند که در بطن زندگی روزمره، حتی برای 
کودکان و نوجوانان هم قابل اجرا باشــد، چرا؟ زیرا معنویت 
ارتباط زیست و زنده با امر قدسی و مقدس است. این تجربه 
جــدای از زندگی اجتماعی تعریف نمی شــود، این معنویت 
در خالل حساســیت هایی که نسبت به بی عدالتی، نسبت به 
تبعیض و نسبت به درد و رنج هم نوعانش دارد، تجلی می یابد. 
حال می خواهم مدلی را برای فهم این نوع معنویت ترســیم 
کنم تا بعد دریابیم چگونــه می توان به دنبال یافتن الگویی 
برای تعلیم وتربیت مقتضی بود تا بتوان این نوع الگوی معنوی 

را در تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان پیاده کرد.
می توان معنویت گرایی را به چهارگونه تقسیم کرد:

الف( معنویــت زاهدانه؛ که در آن فرد ســعی می کند از 
تمایالت فردی خود چشم  بپوشد و با زهدورزی با امر قدسی 

ارتباط زنده برقرار کند.
ب( معنویت عابدانه؛ در آن فرد تالش می ورزد بر ترس های 
خود غلبه کند و از روی تسلیم و عبودیت تجربة زیست با امر 

قدسی را به وجود آورد.
ایــن دو نــوع )معنویت هــاي زاهدانــه و عابدانه( 
معنویت های فردی اند، اما دو نوع معنویت اجتماعی 

داریم که عبارت اند از:
1. معنویت قدیسانه؛ 2. معنویت قهرمانانه.

در معنویت قدیســانه، شــخص تالش 
می کنــد با محبت و عشــق ورزی به دیگران، 
معنویــت را در خود تقویت کند و از آن انرژی 

معنوی کسب کند.
در معنویت قهرمانانه، فرد تالش می کند، در 

جریان مبارزه با ظلم و بی عدالتی، از معنویت قدیسانه و 
لوازم آن فراتر رود و ریشــة رنج و درد ناشی از ظلم و ستم و 
بی عدالتی را برکند، تا افراد در جامعه و در زندگی اجتماعی 
دچار درد و رنج نشوند. من این مدل از معنویت در گفتمان 
انقالب اســالمی را که معنویت قدیسانه را در دل خود دارد 
اما تالش می کند از آن فراتر رود و ریشــه های رنج را برکند، 
»معنویت حماســی« می نامم. و با این نام گذاری می خواهم 
اضافــه کنم که مــا دو نوع از این معنویــت داریم: معنویت 

حماسی سکوالر و معنویت حماسی توحیدی.
در معنویت حماســی توحیدی، با اتمام ســفر قهرمانانه، 
فرد به »خلیفئ اهلل« و به »انســان کامل« تبدیل می شــود و 
به قرب الهی نائل می گردد. اما جاذبیتی که ســفر قهرمانانه 
برای کودکان و به ویژه نوجوانان دارد، متأسفانه فقط در قالب 
معنویت حماســی سکوالر به آنان عرضه می شود. آن هم در 

قالب پویانمایی )انیمیشن( و بازی های رایانه ای.
مثال بزنم. اگر ما مدل معنویت عاشــورایی را در نظر 

بگیریم، همین ســفر قهرمانانة توحیدی یا معنویت 
حماسی توحیدی را شــاهدیم که بازتولید می شود. اگر 

برای همین مدل عاشــورایی، تولید محتوا شــود و در برنامة 
تربیت وارد شــود، همان جذابیت را بــرای متربیان دارد و در 

همین حال با فضای فکری و باورهای ما هم سازگار است.
شــما سفر اربعین را در نظر بگیرید. مشاهده می کنید برای 
جوانان هم سفري ماجراجویانه است و هم سفر معنوی. مسافر 

این ســفر با چالش هایی مواجه می شــود که 
در نهایت خــود و توانایی های خود را بهتر در 
می یابد و به نوعی به خودشناسی دست می یابد. 
اما دریافتی منطبق با مبانی توحیدی و والیی 
تشیع و نه در قالب یک اردوی تفریحی مدرسه. 
اما این نوع سفرهای معنوی و مدل هایی که ما 
داریم و از ظرفیت های تشــیع است، در نظام 
تعلیم وتربیت رسمی امتداد پیدا نمی کند. این 
سفر می تواند به عنوان مدلی در تعلیم وتربیت 

مورد نظر قرار گیرد.
همین مدل و موارد مشابهی چون اردوهای 

جهادی، راهیان نور، فعالیت های رزمی بســیج مدرسه، 
در گفتمان انقالب اســالمی توصیه شده و راهکاری 
اســت برای ترویج معنویت گرایی که از آن به عنوان 
یاد کرده ام  توحیدی«  »معنویت گرایی حماسی 
که مدلي کاربردی اســت که می توان آن را در 

عرصة تعلیم وتربیت وارد کرد.
به فایده هاي این مدل هم اشــاره  ای کنم. در 
ایام کرونا، به ویــژه در میان کودکان و نوجوانان 
ما، بی تحرکــی و بی انگیزگی و در کنار آن ترس از 
مخاطــرات و ترس از چالش آفرینی برای خود و دیگران را 
شــاهدیم. لذا ترس از ویروس کرونا، شجاعت را از کودکان و 
نوجوانان سلب کرده است و شــجاعت آنان برای مواجهه با 
مشکالت و مخاطرات تضعیف و به عبارت دیگر کشته می شود. 
کرونا سبب شــده اســت تمام موقعیت های چالش برانگیز 
اطرافمــان را حذف کنیــم. این موارد دست به دســت هم 
می دهند تا فرهنگ راحت طلبی، جرئت و جسارت کودکان و 
نوجوانان برای داشــتن یک زندگی فعال را از آنان بگیرد. اما 
این مدل  ـ معنویت حماسی توحیدی ـ این جرئت و جسارت و 
شهامت را به آنان و زندگی شان باز می گرداند و با ایجاد انگیزه 
برای همدلی، نوع دوســتی و ایثار با بیماران و بازماندگان، از 

آنان قهرمانان معنوی می سازد.
 از فرصتی که به مجلة رشد مدرسة فردا دادید، 

تشکر می کنم.

پي نوشت
    1. education 

در معنویت قهرمانانه، 
فرد تالش می کند، 
در جریان مبارزه با 

ظلم و بی عدالتی، از 
معنویت قدیسانه و 
لوازم آن فراتر رود 
و ریشة رنج و درد 

ناشی از ظلم و ستم 
و بی عدالتی را بر َکند

، فرد تالش می کند، در 

اســت برای ترویج معنویت گرایی که از آن به عنوان 

ما، بی تحرکــی و بی انگیزگی و در کنار آن ترس از 

در گفتمان انقالب اســالمی توصیه شده و راهکاری معنویت های فردی اند، اما دو نوع معنویت اجتماعی 
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