معنويتگرايي
در فرآيند ياددهي ـ يادگيري

برنامه درسي «تربيت معنوي» مبتني بر سند تحول بنيادين تعليم و تربيت
دکتر یداله اقدامی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان  /دانشآموخته فلسفة تعلیموتربیت دانشگاه تهران
معنویتگرایی بهعنوان یکی از نیازهای اساســی آموزشوپرورش و عامل اصلي در رشد زندگی معنوی انسان،
کانون توجه روزافزون متخصصان برنامة تعليموتربيت ،روانشناســان و فالســفه است؛ بهطوری که لحاظ نکردن
آن را بیاعتنایی به عناصر اصلی آموزش و یادگیــری میدانند و بر این باورند که باید معنویت را بخش مهمی از
برنامههای آموزشی بهحساب آورد (قاسمپور دهاقانی و نصر اصفهانی .)1390 ،ورود معنویت به برنامههای درسی و
اسناد تحولی در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته است و برنامهها بر آن اساس و در بستری از مفاهیم معنوی
ســاخته و پرداخته شدهاند (میلر .)۶ :1380 ،این مقاله با ارائة چند پیشنهاد با محوریت «معنویتگرایی در فرایند
یاددهیـیادگیری و تربیت دانشآموزان» ،به چگونگی برنامة درسی «تربیت معنوی» براساس سند تحول بنیادین
تعلیموتربیت پرداخته است.
کلیدواژهها :تربیت معنوی ،برنامة درسی ،سند تحول بنیادین تعلیموتربیت

معنویت و تربیت معنوی

مربیان دینی بر این باورند كه «تربیت معنوی» آن اســت
که بــر آموزههای دینی مبتنی باشــد .در واقع ،دینداران،
معنويت را نوعــي از معنايابي زندگي با رويكرد ديني تلقي
میکنند (باغگلی .)57:1392 ،معنويت از منظر اسالم يک
مفهوم کلگراســت و همة ابعاد زندگي فرد را دربر میگیرد
و چهار بعد ارتباط فرد با خدا ،خود ،خلق و محيط را شامل
میشود.

«تربیــت معنوی» در ســند تحــول بنیادین
تعلیموتربیت

يافتههاي مطالعاتي نشان میدهند ،در سند تحول بنیادین
در مجموع  168مرتبه به مؤلفههای مفهومی مرتبط با رشد
معنوی انســان توجه شــده اســت (نجفی.)150 :1394 ،
با وجود تأکید اســناد و برنامههــای کالن تعلیموتربیت بر
محوریت تربیت دینی و ارتقــای روحی و معنوی متربیان،
متأســفانه موجودیت نظام رســمی در مقام عمل بر تحقق
اهداف آموزشی ِصرف تأکید دارند و تربیت ،خاصه «تربیت
معنوی» ،مغفول واقع شــده است .از این رو ،شایسته است
سیاســتگذاران نظام تعلیموتربیت محتــوای برنامههای
تربیتــی را بهگونهای طراحی و تدویــن كنند که اصالت را
به بعد روحی و معنوی انســان بدهنــد و به نیازهای مادی
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بهعنــوان ابزار و وســیله (نه بهعنوان هــدف) بنگرند (علم
الهدی.)178:1386 ،
سند تحول بنیادین ،تربيت را براساس ابعاد و ساحتهای
وجودی متربيان و توجه به شئون گوناگون حيات طيبه ،به
شــش ساحت تقسيم كرده است« .تربیت معنوی» در سند
ِمحوری تربيت اعتقادی،
تحول بنیادین با گنجاندن ساحت
ِ
عبادی و اخالقی (در میان ساحتهاي ششگانه) مورد تأکید
قرار گرفته است .ساحت تربيت اعتقادی ،عبادی و اخالقی،
ناظر به خودشناســي و معرفت نســبت به خداوند متعال،
معاد ،نبوت و پذیرش والیت رهبــران دینی پیامبر(ص) و
ائمة معصوم(ع) و پیروی از ایشــان است ،که بهحق برترين
انسانهای کامل در طول تاريخ هستند (مبانی نظری سند
تحول بنیادیــن 1390،ص  .)274با مروری بر رویکرد این
ساحت معلوم میشود ،مؤلفههای رویکرد معنوی در تربیت
دینی ،بهطور آشــکار و ضمنی مورد تأکیــد قرار گرفتهاند.
مهمترین رویکردهای این ساحت عبارتاند از :فطرتمداري
ربوبي سرشته در وجود متربيان)؛
(شــروع از معرفت و ميل ِ
تعالــي مرتبتي (رعايت مراتب تشــکيکي تدين و تخلق ،با
توجه بهمراتب دينداري)؛ عقالنيتمحوري (اصالتدادن به
تعقل و عقالنيت ،که استخوانبندي و محور تربيت اعتقادی،
عبادی و اخالقي تلقی میشود)؛ توجه به بعد عاطفي و واليي
دين (بهرهمندی مناسب از عواطف ،احساسات و تجربههاي

شخصي براي تعميق و گسترش تدين) (همان ،ص .)299

برنامة درسی معنویتمحور

از آن رو که «برنامة درسي» مجموعة فرصتهای تربيتي
نظاممند و طرحريزيشــده و نتايج مترتب بر آنهاســت ...
(همان  ،)372 :1390بنابراین ،زیرنظام برنامة درســی در
سطح برنامهریزی کالن و بهعبارت دیگر ،در مرحلة طراحی
برنامههای درسی در راستای تربیت معنوی ،نقش محوری
و خطدهندگــی دارد .محتوای تمامی درسهاي مدرســه،
قابلیت و تــوان پرورش بُعد معنوی فراگیرنــدگان را دارد.
محتوای این برنامة درســی میتواند شامل ذکر نمونههایی
از «قوانین حاکم بر طبیعت ،چگونگی ارتباط مؤثر با خلق،
شناخت نقاط قوت و ضعف خود و چگونگی برقراری ارتباط
با خدا» باشــد .لذا باید راههای دسترســی به آموزش را با
معنویــت آمیخته ســاخت ،زیرا با واردکــردن معنویت در
آموزشوپــرورش ،کالس درس به جایگاهی زنده و پرانرژی
تبدیل میشــود (میلر .)2002 ،و این همان مفهومی است
کــه اخیراً با عنوان «برنامة درســی معنــوی» مورد توجه
اندیشمندان تعلیموتربیت قرار گرفته است .پیشنهاد محقق
به محوریت «معنویتگرایــی در فرایند یاددهیـيادگیری
و تربیت دانشآموزان» برمیگردد؛ یعنی «تربیت معنوی»
و روحــی یادگیرندگان باید محور و راهبرد همة فرایندهای
آموزشی و پرورشی باشد.

برنامة درسی فطرتگرای توحیدی

برنامة درسی مبتنی بر فطرت به این معناست که تمامی
عناصر آشــکار و پنهان برنامة درسی به نحوی سامان یابند
کــه تقویتکنندة معرفــت و میل ربوبــی در دانشآموزان
باشــد .درسهاي این دوره بايد تمامی استعدادهای فطری
دانشآموزان را نشــانه بروند و ضمن تقویت قوای حسی و
خیالــی ،معرفت فطــری خداونــد و گرایشهایی همچون
حقیقتجویــی ،عبودیتمحــوری و زیباییگرایــی آنان را
پرورش دهند (توجه به رویکرد آیهای و زیباییهای طبیعت).

عقالنیتمحوری در برنامة درسی

توجه به روشهای کسب معرفت (حسی ،عقلی ،شهودی،
وحی و الهــام) در تربیت دینی متربیان در برنامة درســی
اهمیت دارد .برای کســب معرفت از طریق شهود میتوان
از روشهایی نظیر خودآگاهی (معرفت نفس) ،خودارزیابی،
و نیز توجه به احساســات درونی کــودک در حین آموزش
توجه کرد .معرفــت از طریق منبع وحی و الهام میتواند از
طریق توجه دانشآموزان به نمونههای اســوهای از زندگی
معصومین(عليهمالســام) ،اولیا ،بزرگان و همچنین قصص

قرآنی صــورت پذيــرد .همچنین ،بســیاری از جنبههای
معنویت صبغة عقلی دارند و میتوان با اســتفاده از رویکرد
عقالنی در تربیت معنوی ،باورها و اعمال معنوی را متناسب
با دورة سنی متربی توجیه و تبیین کرد.

معنویتمحوری در برنامة درسی

پــرورش ویژگیهــای معنــوی همچــون خودآگاهــی،
انعطافپذیــری ،خودکنترلی ،توانایی مواجهه با مشــکالت،
رنجها و تحمل آنها ،بخشــی از اهدافی هستند که ضرورت
دارد در محتواهای آموزشی و فعالیتهای تربیتی مدرسهها
گنجانده شــوند؛ ایــن مؤلفهها قادرنــد در دوران کودکی و
بلوغ ،در راستای مطلوبشــدن کیفیت زندگی ،معنابخشی
و خودکارآمدی آنان ،نقش مهمی به عهده بگیرند .بنابراین،
توجه به سه مؤلفة فطرت ،عقالنیت و معنویت در برنامة درسی
معنوی مدرسهها میتواند تربیت دینی را در سنین نوجوانی و
جوانی بهگونهای مستحکم كند که دینورزی با جوهر فطری
و عقالنی ،متربیان را از فروغلطیدن به ظواهر،
خرافــات و معنویتهای کاذب مصون ســازد تربيت معنوي در سند
و تربیت دینی معنوی را در راســتای فطرت تحول با گنجاندن
(تربیت فطری) و عقالنیت فطری سامان دهد .ساحتهاي محوري
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