
در گفت وگو با سرکار خانم دکتر معصومه کیانی مطرح شد. ایشان دکتراي تخصصی رشتة فلسفة تعلیم و تربیت و 
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سیناي همدان است و در کارنامة علمی خود مقاالت متعددی در موضوع تربیت 
معنوی دارد. مهم تر از همه اینکه رسالة دکتری ایشان در همین موضوع ارائه شده است. در خصوص »ضرورت تربیت 

معنوی، چیستی آن و چگونگی مشارکت معلمان و مدیران در تقویت این امر«، با ایشان به گفت وگو نشسته ایم:

معصومه کیانی
دکترای فلسفه تعلیم وتربیت و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سیناي همدان

سواد معنوي در چارچوب اسالم
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مهـم  توصیـة  دومیـن  اخـالق  و  معنویـت   ●
رهبـر انقالب اسـالمي در بیانیة گام دوم اسـت. 
فرمایشـات رهبـر انقـالب در بـاب معنویت این 
سـؤال را بـه ذهـن متبـادر می کند کـه تربیت 
معنـوی چیسـت و در سـاحت آمـوزش و برنامة 

درسـی چه اهمیتـي دارد؟
تمرکـز نظـام کنونـی آموزش وپـرورش )چـه در ایران 
ذهنـی  بعـد  پـرورش  بـر  کشـورها(  سـایر  در  چـه  و 
بـه  سـاحت ها  سـایر  پـرورش  و  اسـت  دانش آمـوزان 
حاشـیه رانـده شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
سـاحت  قبیـل  از  دیگـری  سـاحت های  دانش آمـوزان 
معنـوی و روحانـی، عاطفی، اجتماعی و غیـره نیز دارند 
کـه در صـورت بي توجهـي بـه این امـر، یعنـی پرورش 
سـالمت  ضامـن  آنچـه  واقـع  در  دانش آمـوز،  کلیـت 

جامعـه اسـت، بـه خطـر می افتـد.
همچنیـن، ظهـور گرایش هـای مختلفی تحـت عنوان 
گرایش هـای معنـوی نوظهـور در داخل کشـور همراه با 
تبلیغـات گوناگون و نشـر اطالعـات غیرصحیح از طریق 
رسـانه ها و فضـای مجازی، دانش آمـوزان و جوانان را به 
سـمت انـواع سـبک ها و گرایش هایی در رابطـه با معنا، 
هـدف، ارزش و حقیقـت غایـی زندگی جـذب كرده که 
در واقـع ارزش و اعتبـار ندارنـد و حتـی در برخی موارد 

زمینه سـاز انحـراف عمیـق فرد نیز می شـوند.
مضافـًا اینکـه، در منطقـه شـاهد ظهـور گرایش هـای 
افراطـی نظیـر داعـش هسـتیم کـه بـا ادعـای دیانـت 
و دینـداری، جنایـات بزرگـی را مرتکـب می شـوند. از 
سـویی، بـه اسـتناد تحقیقـات داخلـی صورت گرفته در 
داخـل کشـور، تربیت دینـی دانش آموزان در سـال های 
اخیـر توفیـق الزم را کسـب نکـرده و در ایـن زمینـه با 
ضعف هایـی جـدی ماننـد قشـری گرایی و ظاهرگرایـی 
در دیـن و بي توجهـي کافـی بـه باطـن دیـن همـراه 
بـوده اسـت. ایـن امر تربیـت دینـی دانش آمـوزان را در 

معرض آسـیب قـرار داده اسـت.
عوامـل فوق زمینه سـاز بروز انواع مشـکالت و مسـائل 
عقایـد  و  اعتیـاد  نابهنجاری هـا، خشـونت ها،  اخالقـی، 
اسـت.  بیـن جامعـة دانش آمـوزان شـده  نادرسـت در 
توجـه بـه این موارد موجب شـده اسـت تربیـت معنوی 
کـودکان و دانش آمـوزان در کانـون توجـه متخصصان و 

کارشناسـان تعلیم و تربیـت قـرار گیرد.

● تربیـت معنویـت در گفتمان انقالب اسـالمی با 
چـه ویژگی هایی شـناخته می شـود و چـه ضرورتی 

دارد؟

و  تعریف هـا  معنـوی،  تربیـت  چیسـتی  دربـارة 
رویکردهـای گوناگونـی وجـود دارد، چـرا کـه دیدگاه ها 
و رویکردهـای متعـددي نسـبت بـه چیسـتی مفهـوم 
معنویـت مطـرح شـده اسـت. در عین  حال، بـا توجه به 
ریشـه یابی ایـن مفهـوم، چنانچـه آن را ناظـر بـه معنـا، 
هـدف، ارزش و حقیقـت غایـی زندگـی و تنظیـم همـة 
ابعـاد وجـود آدمـی و ارتباطـات او- یعنـی ارتبـاط بـا 
خـود، خلـق، طبیعـت و امـر متعالـی- حول ایـن محور 
بدانیـم، و بـا تکیه بر مسـتندات موجـود، می توان اظهار 
كـرد کـه معنویت در چارچوب دین اسـالم به شـناخت 
خداونـد متعـال و تقـرب بـه او ناظـر اسـت. بـر همیـن 
اسـاس، در تربیـت معنـوی نیـز بایـد بـه سـمت ایجاد 
توانمندسـازی  نیـز  و  سـواد معنـوی در دانش آمـوزان 

آن بـراي نقـد و ارزیابـی دربارة معنـا، هدف، 
دیـن  در  زندگـی  غایـی  حقیقـت  و  ارزش 
خـود )اسـالم( و نیـز سـایر ادیـان یـا حتـی 
گرایش هـای گوناگـون معنـوی حرکـت کرد. 
کـه  می شـود  فراهـم  زمینـه ای  بدین سـان 
دانش آمـوزان در فراینـدی آگاهانـه، فکورانـه 
و خردمندانـه، معنـا، هـدف و حقیقـت غایی 
زندگـی را طبـق دین اسـالم بشناسـند و در 
عیـن  حـال مواجهـه ای خردمندانـه و نقادانه 

بـا گزینه هـای دیگـری که به اسـم و در قالـب معنویت 
ایـن  بـه آن هـا معرفـی می شـود، در پیش گیرنـد. در 
را هدایـت کـرد  بایـد دانش آمـوزان  راسـتا همچنیـن 
کـه همـة سـاحت های وجودی شـان ـ اعـم از سـاحت 
جسـمی، ذهنـی، عاطفـی و اجتماعـی ـ را پیرامون این 

امـر متعالـی تنظیـم کنند.

● بـه نظر شـما مدیـران و معلمـان در تقویت 
می تواننـد  نقشـی  دانش آمـوزان چـه  معنـوي 

كنند؟ ایفـا 
حداقـل اقدامی  که از نظام آموزش وپرورش، مدرسـه ها 
و معلمـان انتظـار می رود، این اسـت که بـه دانش آموزان 
کمـک کننـد سـواد معنـوی الزم را دربارة معنـی، هدف 
و حقیقـت غایی زندگی در چارچوب دین اسـالم کسـب 
کننـد. نیـز بـه آن هـا کمـک کننـد قـدرت تشـخیص و 
ارزیابـی نقادانـة آنچـه را تحـت عنـوان معنی، هـدف، و 

ارزش در جامعـه ارائـه می شـود، به دسـت آورند.

● از طرف رشـد مدرسـة فردا از شـما تشـکر 
می کنـم.

در صورت بی توجهی به 
این امر یعنی پرورش 
کلیت دانش آموز در 
واقع ضامن سالمت 

جامعه است، به خطر 
می افتد
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