هوالطيف
سالمت معنوی -آموزش و پرورش کودکان

دكترسهيالخزاعي -فوق تخصص بيماري هاي عفوني كودكانMPH-
عضوهيات علمي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دكتر سعيد خزاعي – رزیدنت پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشكي تهران
مقدمه :
مفهوم سالمت معنوی نخستین بار در سال  1791توسط موبرگ تحت عنوان بهزیستی معنوی مطرح گردید .پیشنهاد و گنجاندن بعد
سالمت معنوی در مفهوم سالمت از سوی راسل و عثمان یک بعد مهم از زندگی فردی و گروهی را فراروی صاحبنظران امر سالمت قرار
داد .در سال  ،1797سازمان جهانی بهداشت بحثی را عنوان كرد كه آیا جنبههای معنوی ) (spiritualرا باید در تعریف سالمت
) (Healthوارد نمود؟ .چند سال بعد افزودن سالمت معنوی ) (spiritual healthبه ابعاد جسمی ،روانی و عوامل اجتماعی سالمت
پیشنهاد شد ..در سال های آخر قرن بیستم ،دولتهای كشورهای اروپایی در "معاهده كپنهاك در توسعه اجتماعی" متعهد شدند كه به
نیازهای معنوی جامعههای خود در سطح فردی ،خانوادگی و جامعه توجه كنند و سیاستهای خود را با دید سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی و
معنوی برای توسعه اجتماعی متمركز نمایند.
سازمان جهانی بهداشت در تقسیمبندی بیماری ها در " ICD-10بعد معنوی" را اضافه كرده است .به عبارت دیگر همان گونه كه ابعاد
جسمی ،روانی و اجتماعی بهم ارتباط دارند و در هم تأثیر می گذارند  ،بعد معنوی انسان و سالمت معنوی او با سایر ابعاد سالمت در
ارتباط و تأثیرگذار است ،و این مهم باید برای ارتقای سالمت مورد توجه قرار گیرد .همچنین بعضی دانشمندان اظهار كردهاند كه
پیشرفت های عمده در قرن كنونی از طریق تكنولوژی عاید نمی شود بلكه منوط به شناخت عمیق انسان و جنبههای معنوی اوست ،اگر
كانون توجه علمی در قرن بیستم میالدی "محیط خارج" بوده است ،در قرن بیست و یكم توجه علمی به "درون" انسان معطوف خواهد
بود .به عبارت دیگر وارد زمانی می شویم كه اكتشافات مهم نه در محیطی است كه ما را احاطه كرده است بلكه در دنیای درون ما خواهد
بود.
روش تحقيق :
بررسی كتابخانه ای و استفاده از منابع غنی اسالمی و سایتهای research gate,pubmed,google scholar,sid.ir
یافته ها و بحث :
اخالقیات یا معنویات یا به عبارتی ارزشها جزء جدایی ناپذیر هر فرهنگی است  .در واقع هیچ جامعه ای نیست كه در تالش اشاعه معنویات
و اخالقیات نباشد .به طوری كه بیشتر جامعه شناسان بزرگ به پدیده مذهب و مسائل مذهبی به عنوان منابع معنوی و اخالقی توجه
زیادی داشته اند  .زیرا وجود معنویات و اخالقیات نه تنها مانع شیوع فساد و نهایتاً تباهی و انحالل جامعه شده بلكه باعث ارتقاء كمال،
پیشرفت و سالمت اخالقی افراد جامعه خواهد شد كه در چنین شرایطی جامعه می تواند به اهداف و پیشرفت مدنظر خود نائل شود.
سالمت معنوی فرایندی مبهم و پیچیده از تكامل انسان است كه رابطه هماهنگ را بین نیروهای درونی فرد فراهم كرده و با ویژگی های
ثبات در زندگی ،صلح ،داشتن ارتباط نزدیک با خدا ،خود ،جامعه و محیط كه یكپارچگی و تمامیت فرد را تعیین میكند ،مشخص می شود
معموالً سالمت را بر حسب زمینه و ساحتی كه برای آن در نظر گرفته میشود به اقسامی مانند سالمت جسمانی ،سالمت روانی ،سالمت
معنوی و سالمت اجتماعی تقسیم میكنند.سالمت معنوی وضعیتی است دارای مراتب گوناگون ،كه در آن ،بینشها ،گرایشها و
توانایی های الزم برای تعالی روح كه همان تقرب به خدای متعال است فراهم میباشد ،به گونهای كه همه قوا و استعدادهای خدادادی
انسان به طور هماهنگ و متعادل ،در جهت هدف كلی مزبور بكار گرفته می شوند و رفتارهای درونی و بیرونی متناسب با آنها ظهور
مییابند.
سالمت در یک سیستم به وضعیتی اطالق میشود كه در آن ،ویژگیهای الزم به گونهای فراهم باشند كه همه اجزا كار خود را بخوی
انجام داده ،با هماهنگی یكدیگر هدف آن سیستم را تأمین نمایند .برای مثال ،سالمت جسمانی ،به وضعیتی اطالق میشود كه در آن ،همه
اجزای بدن به عنوان یک سیستم ارگانیک ،ویژگیهای الزم را برای ادامه حیات جسم انسان به صورت مطلوب دارا بوده ،در این جهت با
یكدیگر هماهنگ باشند.
سالمت را گاه نسبت به هر فرد انسان جداگانه در نظر میگیریم و گاه آن را به جامعه انسانی نسبت میدهیم .سالمت اجتماعی
ناظر به سالمت جامعه انسانی است و سه قسم دیگر ،ناظر به سالمت فرد هستند.
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روشن است كه بخشی از مباحث سالمت فرد مربوط به بدن و ارگانیسمهای موجود در آن است اما ،بخش مهمی از فعالیتها و
انفعاالت  ،همچون ،ادراك ،اراده ،لذت ،رنج ،محبت ،نفرت ،خشم ،هیجان ،امید و ترس ،در درون انسان اتفاق میافتند ،و گرچه بدن در
پدید آمدن آنها تأثیراتی دارد یا از آنها اثر میپذیرد ،نمی توان آنها را كنش یا واكنش مستقیم هیچیک از اجزای بدن دانست و از این رو،
بحث درباره آنها به دانشهایی دیگر مانند روانشناسی واگذار میشود .در میان این ویژگیها ،برخی مانند آنچه گفتیم ،به انسانها
اختصاص ندارند و بسیاری از حیوانات را نیز میتوان در آنها با انسان شریک دانست ،گرچه ممكن است كیفیت یا دامنه آنها در انسانها
متفاوت باشد ،چنانكه انسان عالوه بر ادراك حسی ،توانایی درك عقلی نیز دارد ،و به همین ترتیب ،عالوه بر لذت و رنج حسی ،از لذتها و
رنج های عقالنی نیز برخوردار است ،دامنه محبت ،نفرت ،خشم ،هیجان ،امید و ترس انسان نیز با سایر حیوانات تفاوتهایی دارد ،چنانكه
حیوانات گوناگون نیز در این ویژگیها با یكدیگر متفاوت هستند .این ویژگیها را عموماً به روان نسبت میدهند .بدین ترتیب ،ویژگیهایی
همچون احساس آرامشی كه فرد پس از رفع گرسنگی یا ترس بدان دست مییابد یا حتی استعدادهای زیباییشناختی و هنری یا ریاضی
را نیز میتوان مربوط به روان انسان دانست ،و سالمت انسان از جهت ویژگیهای مزبور در مبحث سالمت روانی بررسی میشود.
افزون بر موارد یاد شده ،میتوان در انسان ویژگیهایی یافت كه ناظر به تعالی انسان هستند ،و نیازهای خاصی را در انسان به
وجود می آورند ،به طوری كه صرفاً با برآورده شدن نیازهای جسمانی و روانی ،پاسخ مناسب دریافت نمیكنند ،و در صورتی كه به گونهای
مناسب برآورده نشوند موجب ناهنجاریهایی میشوند .از جمله این ویژگیها میتوان به حس پرستش و بندگی در برابر موجودی متعالی،
عشق به معبود ،و خضوع و تسلیم در برابر او اشاره كرد .عموماً از ساحت معنوی انسان ،چنین ساحتی را مراد میكنند و در مبحث سالمت
معنوی ،به سالمت انسان از این جهت میپردازند ،گرچه به نظر میرسد بدون تعیین مصداق امر متعالی ،نمیتوان شاخصهای الزم برای
سنجش سالمت معنوی را به درستی تعیین كرد .برای مثال ،ناظر بودن امور مزبور به امری كه صرفاً از دیدگاه خود فردْ متعالی است،
میتواند بدین نتیجه منجر شود كه هندو ،مسیحی ،یهودی و مسلمان ،و حتی شیطانپرست ،همگی میتوانند به طور یكسان و در یک
سطح از سالمت معنوی برخوردار باشند.
اما بر اساس انسانشناسی اسالمی ،ساحت معنوی انسان را میتوان بر اساس حقایقی چند مشخص كرد .در این دیدگاه ،انسان
دارای دو بعد جسم و روح است ،و معنویت به بعد روحانی انسان مربوط میشود .از آنجا كه روح انسان دارای استعدادهای فراوان و
متنوعی است و از این جهت ،كاملتر از روح سایر حیوانات است ،بعد روحانی انسان را میتوان دارای مراتبی دانست .یكی از مراتب روح
انسان ،مرتبهای است كه در آن با سایر حیوانات مشترك است یا به خودی خود ،با مبدأ هستی ،كه مبدأ ارزش حقیقی برای انسان است
ارتباط مستقیم ندارد .چنانكه گفته شد ،این مرتبه را میتوان روان انسان نامید .اما ویژگیهایی همچون خداشناسی آگاهانه ،خداجویی،
حس پرستش و بندگی خداوند و عشق به او ،خداگزینی ،و تسلیم و رضا در برابر خداوند را میتوان از ویژگیهای متعالی روح انسانی
دانست كه در سایه ارتباط روح با خداوند متعال حاصل میشوند .این مرتبه متعالی روح را بعد معنوی انسان مینامیم .بدین ترتیب،
معنویت از دیدگاه اسالم ،تنها در سایه ارتباط با خداوند و از طریق عبودیت و پذیرش و تسلیم در برابر دین حق امكانپذیر است و تعیین
مصادیق دیگر برای معنویت ،مبتنی بر اشتباه در تعیین مصداق بعد متعالی انسان خواهد بود .بدین جهت در تعریف سالمت معنوی الزم
است به مصداق درست تعالی كه همان تقرب یافتن به خداوند متعال است اشاره شود .در واقع« ،معنویت» در تعبیر «سالمت معنوی»،
همچون «جسم» در «سالمت جسمانی»« ،روان» در «سالمت روانی» و «اجتماع» در «سالمت اجتماعی» ساحت و بستری است كه
سالمت و بیماری میبایست در آن تعیین گردد و همانگونه كه رشد غده سرطانی در بدن با اینكه رشدی در جسم است ،نشانه سالمت
جسمانی نیست ،بلكه نوعی بیماری محسوب میشود ،رشد معنویت كاذب همچون گرایش به شیطانپرستی و عرفانهای دروغین نیز
بیماری معنوی و نیازمند درمان است ،نه تعالی حقیقی در ساحت معنویت.
از سوی دیگر ،از آنجا كه انسان دارای قوا و استعدادهای متنوعی است كه خداوند با حكمت بالغه خود ،همه آنها را برای نیل به
هدف از آفرینش وی در وجود او نهاده است ،وصول به این هدف تنها با بكارگیری هماهنگ و متعادل آنها در جهت هدف مزبور كه تقرب
به خداوند متعال است حاصل میشود .به عبارت دیگر ،تعالی حقیقی انسان در صورتی حاصل میشود كه عالوه بر تأمین سایر
نیازمندی های انسان ،همه آنها در جهت این هدف واحد سامان یابند ،به طوری كه نه هیچیک از آنها به طور افراطی و بیش از آنچه برای
این هدف الزم است مورد توجه قرار گیرد ،و نه درباره هیچیک تفریط صورت گرفته ،از آن غفلت شود.
قوا و استعدادهای مزبور را به طور كلی میتوان به سه دسته بینشها ،گرایشها و تواناییها تقسیم كرد همچنین هریک از آنها
دارای مراتب گوناگونی است و پیشرفت در هریک به تدریج صورت میگیرد .بدین ترتیب ،سالمت معنوی را میتوان وضعیتی دانست كه
ناظر به تقرب به خداوند متعال است و بسته به سطح بینش ،گرایش و توانایی حاصل ،میتوان به درجات گوناگونی از آن دست یافت.
رفتارهای انسانی ،اعم از درونی (جوانحی) و برونی (جوارحی) نمایانگر میزان تعالی روح در ساحت معنوی هستند و از این طریق نیز
میتوان میزان سالمت معنوی را مورد سنجش قرار داد.
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با توجه به آنچه در تعریف گفته شد ،برای وصول به هدف نهایی سالمت معنوی كه تقرب به خداوند متعال است ،باید بینشها ،گرایشها و
توانایی های الزم فراهم باشد .بدین ترتیب ،اهداف متوسط سالمت معنوی را میتوان در سه دسته اهداف بینشی ،گرایشی و رفتاری،
دستهبندی كرد و برای هریک نمونههایی ذكر كرد .در زیر به برخی از نمونههای هریک از این سه دسته اشاره میكنیم:
 .1اهداف بینشی :شناخت خداوند متعال و رابطه او با سایر موجودات ،شناخت پیامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) و یادگیری
معارف دین از منابع اصیل؛
 .2اهداف گرایشی :احساس محبت و عشق به خداوند ،خوش گمان بودن به او ،امید به او در همه حال ،احساس خوف و خشیت در
برابر خدا و درباره نافرمانی او ،تسلیم در برابر احكام الهی ،روحیه رضایت و شكر در برابر خداوند ،احساس خضوع و خشوع در
برابر او و شرمساری و پشیمانی از گناه و نافرمانی او؛
 .3اهداف رفتاری :ایمان به خدا و غیب ،تقوا ،بندگی محض در برابر خدا ،اطاعت از اولیای الهی ،توجه و یاد خدا در همه حال،
اخالص ،توكل ،شكر ،صبر بر مصیبت ،معصیت و طاعت ،ترجیح دادن خشنودی خدا ،التزام عملی به احكام دین ،انس با قرآن و
روایات معصومین (ع) و شركت فعال در مساجد و مراسم عبادی.
گروههای هدف:
با اینكه سالمت معنوی ،برای همه آحاد جامعه انسانی ،هدف تلقی میشود ،از آنجا كه هریک از اقشار یا گروههای جامعه اقتضائات خاص
سنی ،شغلی و مهارتی مخصوص به خود دارند ،میتوان گروههای هدف را به دستههای مختلف تقسیم كرد و برای هریک اهدافی
اختصاصی با شاخصهای خاص تعیین كرد .در زیر به مهمترین گروههای هدف برای سالمت معنوی اشاره شده است:
كودكان ،نوجوانان ،جوانان ،پدر و مادر ،معلمان ،مربیان ،دبیران ،اساتید ،مبلغان ،هنرمندان و مدیران.
اصول:
روشن است كه برای برقراری سالمت معنوی ،باید عوامل و روشهای متنوعی را بسته به گروههای هدف و شرایط موجود بكار گرفت و
موانع احتمالی را برطرف كرد كه پس از این بدانها اشاره خواهیم كرد .اما بكارگیری عوامل ،رفع موانع و استفاده از روشهای گوناگون ،در
صورتی ما را به نتیجه مطلوب می رسانند كه در عملیات مزبور از اصول خاصی پیروی كنیم .این اصول راهنمای عمل دستاندركاران
سالمت معنوی در مراحل گوناگون هستند كه در اینجا به مهمترین آنها اشاره میكنیم.
 .1ایجاد هماهنگی میان عوامل و نهادهای تأثیرگذار در امر سالمت معنوی ،مانند آموزش و پرورش و خانواده ،بر محور تعالیم
اسالم و الگو قرار دادن شیوه معصومین علیهم السالم؛
 .2توجه همزمان به نیازهای مادی و معنوی ،و ظاهر و باطن؛
 .3رعایت تناسب و توازن در زمانبندی برنامههای پیشنهادی ،محتوا و روشها ،با اهداف ،شرایط ،فرصتها ،سطح ،پیشینه،
استعداد و ظرفیت مخاطبان؛
 .4رعایت اصل تدریج در حركت به سوی تثبیت گرایشها و خصلت های معنوی مثبت ،مانند تزكیه ،تقوا ،زهد ،عزت و كرامت،
احساس مسئولیت و فطرتگرایی ،و رفع گرایشها و عادات منفی؛
 .5استمرار برنامهها و نظارت دائمی بر اجرای آنها و ارزیابی مستمر آنها؛
 .6اولویت دادن به اهداف متعالی و معنوی نسبت به سایر اهداف در برنامههای سازمانها و نهادهای مختلف؛
 .9بكارگیری معلمان و مربیان متعهد و پایبند به ضوابط شرع مقدس و متخلق به اخالق اسالمی؛
 .8مدیریت سالمت معنوی شامل برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع انسانی و امكانات الزم ،هدایت و رهبری فرآیند سالمت
معنوی و كنترل و ارزیابی مستمر آن.
عوامل و موانع:
وصف سالمت همواره ناظر به ویژگی های انسان است .برای مثال ،بدن سالم بدنی است كه همه اجزای آن ویژگیهای الزم را برای انجام
كاركردهای خود داشته باشند به طوری كه بتوانند با هماهنگی یكدیگر ،حیات انسان را به نحو مطلوب تأمین كنند .بدین ترتیب ،در
اطالق وصف سالمت بر بدن ،به فراهم بودن امكانات یا شرایط بیرونی ،مانند شرایط جغرافیایی ،خانوادگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
مانند آن نظر نداریم .اما با توجه به اینكه انسان عالوه بر تأثیر بر محیط زندگی و بیرون خود ،از آن اثر میپذیرد ،برای تأمین سالمت باید
عالوه بر عوامل و موانع درونی ،عوامل و موانع بیرونی دخیل در سالمت را نیز شناسایی و آن دسته از آنها را كه در اختیار ما هستند به نحو
مناسب كنترل كنیم .در زیر نگاهی گذرا خواهیم داشت به مهمترین عوامل و موانع درونی و بیرونی دخیل در امر سالمت معنوی.
 .1عوامل درونی :علم و دانش نسبت به خداوند متعال و دین حق ،محبت به امور معنوی و بیزاری و نفرت از مظاهر فساد و
گمراهی ،امید به تعالی و وصول به مقام قرب الهی ،همت بلند و احساس شرافت ،ایمان و اطاعت از خدا و اولیای او ،توكل،
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صبر ،اخالص ،تقوا و پرهیز از گناه ،یاد خدا و نعمت های الهی ،تفكر درباره مرگ و جهان آخرت ،شكر ،دعا و استغاثه ،شرح
صدر؛
 .2موانع درونی :خودپسندی ،خودرأیی ،دنیاگرایی ،تجملگرایی ،لذتگرایی و شهوتپرستی ،راحتطلبی ،احساس بینیازی از خدا
و آرزوهای دور و دراز ،سستی و اهمال؛
 .3عوامل بیرونی :معلم و مربی مهذب ،خانواده ،دوستان مناسب ،سخنوران و هنرمندان متعهد ،مساجد و اماكن مذهبی ،رسانهها و
مواهب طبیعی مناسب؛
 .4موانع بیرونی :مراكزگناه ،همنشینان و دوستان  ،فقر و بیكاری ،مال حرام.
روشها:
برای دستیابی به سالمت معنوی ،از روشهای متنوعی میتوان استفاده كرد .گرچه استفاده از این روشها بسته به گروههای مختلف
هدف ،شرایط و امكانات و اهداف متوسط ،متنوع است و بكارگیری هریک نیز ممكن است دارای محدودیتهای خاص باشد ،اما در اینجا
تنها به فهرستی از روشهای متنوعی كه میتوان در امر سالمت معنوی از آنها استفاده كرد اشاره میكنیم:
استدالل ،تفكر ،تمرین و تكرار ،شبههزدایی ،عبرتآموزی ،تحلیل ،نقل داستان ،الگوبرداری ،تقلید و همانندسازی ،معرفی بزرگان اخالق و
معنویت ،مطالعه سرگذشت ایشان و دیدار با آنها ،مشاوره ،موعظه عمومی و خصوصی ،برگزاری مراسم عبادی ،توسل به معصومین علیهم
السالم ،مسابقه و رقابت سالم ،استفاده از جاذبههای محیطی در القای مفاهیم معنوی ،تشویق ،امتیازدهی و تحسین ،توبه و بازگشت سریع
از گناه و خطا ،مبارزه با انحرافات محیطی و اسباب آن ،پرورش روحیه حیا ،عفت ،غیرت دینی و عفو و بزرگواری.
راهبردها:
میتوان راهبردهایی كلی برای دست یابی عموم افراد جامعه به سطوحی از سالمت معنوی را پیشنهاد كرد .در اینجا به چند نمونه از
مهمترین راهبردها اشاره میكنیم:
 .1آسیبشناسی معنوی ،مسألهیابی و ارائه راهكار جهت ارتقای سطح معنویت در جامعه از طریق تأسیس یا تقویت مراكز پژوهشی
تخصصی؛
 .2تقویت اندیشه ،انگیزه و عمل معنوی خانواده (پدر و مادر) به عنوان عامل مهم در شكلگیری شخصیت معنوی كودكان؛
 .3تعلیم و تربیت ،هدایت و تقویت عوامل مهم تأثیرگذار در سالمت معنوی جامعه ،مانند معلمان ،مربیان ،دبیران ،اساتید ،مبلغان،
هنرمندان و مدیران؛
 .4نشر و گسترش معنویت در سطوح مختلف جامعه ،از طریق تهیه و تدوین بستههای آموزشی و تبلیغی در موضوع دین و
معنویت ،شامل نشریه ،كتاب ،سیدیهای آموزشی ،سایت و مانند آن برای گروههای سنی مختلف ،و استفاده از رسانه ملی و
كارگروههای آموزشی ،برای پاسخ به سؤاالت ،رفع شبهات و تبیین راهكارهای دشمن در ترویج معنویتهای كاذب و ایجاد
انحرافهای عقیدتی و عملی.
در خصوص آموزش معنویت در حوزه آموزش ،برنامه ریزان درسی باید به سؤاالت زیر با دقت پاسخ دهند:
الف  -نیاز آموزشی چیست؟ چه مسائلی ضرورت آموزش معنویت به دانش اموزان را مشخص می كند؟ منظور از معنویت چیست؟ چه
ابعادی ازمعنویت تأثیر بیشتری دارند؟ آیا نیازهای معنوی مؤثر یكسان است؟
ب  -محتوای آموزشی چیست؟ برای رفع نیازهای معنوی  ،مناسب ترین محتوا كدام است؟ آیا یافتههای دینی در این زمینه كفایت
می كنند؟ و یا نیاز به مطالب جدید وجود دارد؟ آیا در ایران نیاز به محتوای معنویت بومی وجود دارد و یا می توان از مطالب سایر فرهنگ
ها استفاده كرد؟
ج  -روش های آموزشی كدام است؟ مناسب ترین روش برای آموزش معنویت به دانش اموزان گروه های مختلف سنی كدام است؟ آیا
روش های سنتی كفایت می كنندو یا نیاز به روش های نوین است؟ بهترین افراد برای آموزش معنویت چه كسانی هستند؟
د  -ارزشیابی آموزشی چگونه صورت گیرد؟ چگونه از تغییرات معنوی صورت گرفته در خدمات آموزش وپرورش اطمینان حاصل
شود؟
انسان در هر زمانی به معنویت احتیاج داردو بهترین زمان برای تعلیم دادن معنویت دینی زمان كودكی و زمان به مدرسه
رفتن است .چنانكه خداوند در ایه ای یاداوری می كند كه:
دین هماهنگ با فطرت و طبیعت انسانی است  .و بنابراین همیشه به صورت یک احتیاج ضروری و قطعی بشر خود نمایی می
كند معنو یت در مدارس باید به گونه ای مطرح شود كه بتواند متناسب با درك و فهم كودكان انها را متوجه عوامل روحی و
معنوی نماید (اگر چه در جنبه های مادی زندگی  ،دستورات و تعالیم اسالم ،بی اندازه ،چشم گیر و فراوان است ).
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وظیفه مدرسه تنها تلقین معلومات و معارف نیست ،بلكه مانند محیط منزل و خانواده ،عامل مهمی در ایجاد اخالق می باشد
.جمع شدن كودكان در مدرسه ،سبب پیوستگی اخالق بین انهامی شود كه این امر با اموزش صحیح درست معنویت در
مدارس با رعایت اصل میانه روی و تعادل امكان پذیر است .
جوامع در گذر از نهادهای اجتماعی و آموزشی خود مانند نهاد خانواده ،نهاد آموزش و پرورش و امروزه رسانه های جمعی
در تالش هستند تا افراد جامعه خود را بخصوص فرزندان را نسبت به ارزش ها جامعه پذیر كنند .از آنجا كه هر جامعه ای و به
دنبال آن هر نهادی در صدد درونی كردن و نهادینه كردن فرهنگ خود در مخاطبانشان است ،بحث جامعه پذیری مطرح می
شود .در حوزه جامعه پذیری می توان مدعی شد كه از میان سه عنصر اساسی ،یعنی محتوا ،روش ها یا مكانیسمها و منابع،
عنصر مكانیسم ها مهمترین عامل برای انتقال و ساختن ارزش های فرهنگی و تبدیل آن به هویت فرهنگی و هویت دینی یا
معنوی است .در پی پژوهش های انجام شده به روش كیفی چه ارتباط با نوجوانان دبیرستانی و چه در مورد خانواده ها در
رابطه با نهادهای آموزشی متوجه این نكته شده اند كه اوالً روز به روز با افول هویت معنوی در جامعه روبه رو بوده ،ثانیاً نهادینه
كردن ارزشهای مورد قبول خود موفق تر بوده اند (منادی.)1387 ،
اكثریت قریب به اتفاق جمعیت كشور ما مسلمان و حكومت آن نیز اسالمی است و یكی از وظایف اصلی آموزش و
پرورش ،اهتمام به تأمین سالمت معنوی نسل جدید است .فعالیتهای آموزش و پرورش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در
تربیت دانش آموزان مؤثر است .در این میان نقش معلمان و مربیان از دیگر افراد برجستهتر مینماید .با توجه به نقش مهمی كه
تعلیم و تربیت در تأمین سالمت معنوی دانشآموزان دارند هرگاه از مسائل تربیتی دانشآموزان سخن به میان میآید نقش و
جایگاه معلمین و مربیان بیشتر مورد توجه قرار میگیرد (مهاجری و دیگران.)1387 ،
«روح» به عنوان كاركردى از آموزش و پرورش مطمئناً ایده اى نو نیست و طى هزاران سال توسط مؤلفان (گوناگون) توصیف
شده است .با این حال ،در خالل دهه هاى پیش از دهه ى  1771فقدان گفتوگوهاى جدى روى این موضوع مشهود بوده است.
واژه هایى همانند «روح»« ،معنویت» و «راز حیات» در آموزش و پرورش سكوالر یا گفتمان جدى ،نامتناسب تلقى شده بود اما
همین واژه ها در زندگى معاصر و از جمله آموزش و پرورش به طور فزاینده اى همگون و متناسب تلقى شدند .در زمان هاى
اخیر د انشمندانى پیدا شده اند كه با صراحت و برجستگى تمام از اشراب و داخل سازى روح (معنویت) در قلمرو آموزش و
پرورش سخن گفته اند .فهرست نام كسانى كه در این باب نقشى داشته اند ،عبارت است از :پاركر پالمر ،دیوید پرپل ،ران میلر،
جان گاردنر و توماس مور.
توماس مور ،در كت اب خود زیر عنوان نگهدارى و مراقبت روح،روح را نه به عنوان یک شىء كه به عنوان كیفیت یا حالتى براى
تجربه ى تمامیت زندگى تعریف مى كند .روح (در این تعریف) با ابعادى از تجارب زندگى پیوند خورده كه در برگیرنده ى ژرفا،
عشق (مهر) ،تعلق ،دل و رشد شخصى است .روح با علم حضورى بهتر شناخته شده و عبارت است از چیزى كه صداقت و عمق
معنا به تمامى ابعاد زندگانى ما مى دهد .مور ،پیوستگى طبیعى روح را بدین گونه شاخص گذارى مى كند كه با همه ى ابعاد
زندگى ما ،از یک گفتوگوى رضایت بخش گرفته تا تجارب واقعى و صادقانه اى كه در حافظه ى ما مى ماند و با دلمان تماس
مى یابد ،در ارتباط است .روح هنگامى بروز و تجلى مى یابد كه ما حركت یا عمق چیزى را احساس و تجربه مى كنیم مثل
وقتى كه غذاهاى خاصى را مى چشیم یا به یک قطعه موسیقى شورانگیز گوش فرا مى دهیم .تجلى دیگر روح هنگامى است كه
ما عشق ،صمیمیت و وفا و حضور جمعى بى آالیشى را تجربه مى كنیم.
براى این كه موضوع روح در تعلیم و تربیت را به پژوهش بكشیم ،پیش از هر چیز باید بدانیم كه روح كاركردى از روش
شناسى ،استراتژى و یا حل مسأله نیست .باور اولیه در آموزش و پرورش امروز این است كه اگر چیزى خطا باشد پس باید آن را
تصحیح نمود .به روح نمى توان به عنوان چیزى كه نیازمند تصحیح است ،نگاه كرد; بلكه باید روح را چیزى دانست كه نیازمند
توجه و مراقبت شخصى مستمر ،هم در تفاصیل ریز ابعاد معمولى زندگى است كه به زندگى عمق و معنا مى دهد ،و هم در
تصمیم هاى كالنى كه زندگى هاى ما را متحول مى كند .روح نیازمند مراقبت و شكوفایى است نه نیازمند درمان براى رهایى از
یک آسیب.
قرار است روح در مركز فرایند یادگیرى یافت شود .هنگامى كه روح مورد مراقبت و توجه ویژه قرار گیرد تعلیم وتربیت با نشاط
و برانگیزاننده خواهد بود و این همان روند رایج پیش از ورود ما به ورطه سفر تعلیم و تربیتى رسمى است .احیاى روح در
آموزش و پرورش بر معنایى عمیق تر از یادگیرى و دانستن متمركز است كه نه تنها كاركرد عقل بلكه كاركرد تمامى ابعاد
ماهیت انسان با لحاظ احساسات و تخیالت است .روح ما سرچشمه اى است كه یادگیرى عمیق از آن بیرون مى تراود .آوردن
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روح به مركز فرایند آموزش و پرورش به یادگیرى معنا و حیات مى دهد و دانش آموزان را دعوت مى كند كه خود را در آن
دسته از تجارب یادگیرى داخل كنند كه از رویه خود آن ها و نه راهى كه دیگران پیش پایشان مى گذارند ،نشأت مى گیرد.
تعادل بوم شناختى كه ما درون و همراه زندگى خود جستوجو مى كنیم به بهترین شكل ساحت روح را توصیف مى كند .روح
چیزى است كه ما را با هم نگه مى دارد .روح تكانه و انگیزشى است كه با تكیه بر آن ،ما در جست وجوى شناختن و شناخته
شدن (چنانچه دوست داریم) ،بر مى آییم .روح ما را بر آن مى دارد كه بیابیم چرا ما این جاییم و چگونه مى توانیم با این جهان
سازگار شویم .روح ما را وا مى دارد كه در تمامى روابطمان در جست وجوى معنا باشیم .روح به ما مى گوید كه ما چه كسى
هستیم ،نه به عنوان دانش آموزان متوسط یا ممتاز ،كه به عنوان موجوداتى كه با مهر و محبت به هم پیوسته ایم.
روح در دو بستر آموزشى و پرورشى چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟
روح و معنویت در آموزش و پرورش یهودیان باستان
(حضرت) ابراهیم(علیه السالم) در آغاز هزاره ى دوم پیش از میالد پایه گذار آیین یهودیت شد ..فرزندان اسرائیل عمیقاً باور
داشتند كه آنان گروهى برگزیده اند كه دست تقدیر ،خوشبختى برخوردارى از نسل هاى پایان ناپذیر را براى آنان رقم زده
است .این باور كه آنان مردمانى «برگزیده اند»  ،ایشان را بر آن مى داشت كه فرهنگ و عقاید خود را در فرایندى به فرزندانشان
منتقل كنند.
تاریخ یهودیت و یهودیان ،داستانى طوالنى و پیچیده است و به دقت نمى گوید كه چگونه این فرزندان آموزش داده و تربیت
شدند .دغدغه ى اصلى این بود كه میراث و هویت ملى خود را ابقاء كند .قلب (محور اصلى) برنامه ى آموزشى و پرورشى آنان
نخستین پنج كتاب حقوقى ایشان بود كه توسط (حضرت) موسى(علیه السالم) تألیف و تورات نام گرفت .آموزش و پرورش
اینان هماره با تورات كه حاوى قصه ى بنى اسرائیل بود ،آغاز مى شد.
در اثر تجربه و تقلید ،فر ایندى از یادگیرى پیدا شد كه براورنده ى نیاز آنان براى انتقال میراث ،اخالق ،ارزش ها و مأموریت
ویژه ى آنان بود .چه بسا آموزش در بین آنان طى مراسم مذهبى ذكرشكل مى گرفت كه داراى زمینه اى بود كه به هدف
برانگیختن عالقه ،كنجكاوى و حس اعجاب و شگفتى بچه ها ایجاد شده بود .آموزش مناسک در موسم هاى آموختنى به تدریج
به صورت داستان سرایى و قصه گویى در آمد .ماجرا چنین آغاز مى شد كه همیشه كودك سؤالى مى كرد و بزرگ ترى هم در
قالب یک داستان به او پاسخ مى گفت .البته این داستان یک داستان معمولى كه فقط پاسخ كنجكاوى كودك باشد ،نبود بلكه
داستانى بود كه براى انتقال این پیام كه بنى اسرائیل مردمانى ویژه و داراى مسؤولیت ها و نظام ارزشى معینى هستند كه هدف
خاصى را دنبال مى كنند ،پرداخته شده بود.
به عنوان یک فرایند آموزشى و پرورشى ،بنى اسرائیل روى برانگیختن شور و اشتیاق فرزندان خود سرمایه گذارى كردند تا در
البه الى اسرار موجود در یک كومه ى سنگ جاى گیرد .گذر زمان ،بخش مهمى از این فرایند بود چرا كه بزرگ ترها ناچار
بودند منتظر بمانند تا اشتیاق و شور فرندانشان به راز (موجود در سنگ ها) تعلق بگیرد .هنگامه ى آموزش تنها زمانى سر زد
كه اشتیاق كودك وى را بر آن داشت كه بپرسد« :این سنگ ها چه معنایى مى دهند؟» همانند كسى كه مى خواهد رازى را
بداند ،كودك به طرف بزرگسالى مى آمد و مى خواست كه بخشى از راز باشد .چه بسا آموزش ،اداره ى تیزهوشانه یک راز ،یا
توانایى نگهدارى آن و باالخره آگاهى از زمان درست و به موقعى كه مى توان آن را آشكار نمود ،بود.
بزرگسال در حالى كه مى خواست با شور و شوق به سؤال او پاسخ بدهد ،به گونه اى مشخص مى گفت« :به من اجازه بدهید
برایتان داستانى بگویم ».داستان سرایى با حالتى از شور و شوق و همراه با پیام و معنا ،تخیل كودكان را بر مى انگیخت  .این
داستان سرایى ابزار تبیین سنت هاى فرهنگى و مذهبى مى شد و ایمان و اعتقاد كودكان را نسبت به سنت ها شكوفا و عمیق
مى نمود .این شیوه ى تبیین ،با اهمیت دانشى كه قرار بود انتقال یابد ،همگون بود .قصه گویى هنگامى به اوج مى رسید كه
گوینده ى داستان آماده مى شد كه راز را به بچه بگوید .قرار نبود كه داستان كمّى ،جهانى و فشرده شود بلكه داستان مى
بایست ابعادى از درد انسان ،مرهم آن و صفات ملكوتى را كه در ذات خدا بود ،برجسته كند.اكنون دانستن راز به این معنا است
كودك عضوى از جامعه اى است كه داستان متعلق به آن است و از این رو ،وى مسؤول است كه داستان را زنده نگه دارد .این
شیوه براى زنده نگه داشتن سنت هاى فرهنگى و دینى به كار مى رفت.
به نظر مى رسید كه جامعه ى یهود ابعادى از زندگى روزمره را ارزشمند مى دانست كه در ارتباط با روح باشد .مناسک «ذكر و
یادآورى» از ارزش گذارى آنان نسبت به زندگى جمع مدار كه همگون با نیاز آنان به زنده نگاه داشتن سنت هاى فرهنگى و
دینى بود ،سرچشمه مى گرفت .ذكر روشى را توصیف مى كرد كه ارتباطات میراث خدامحور آنان را شكل مى داد و بستر و
زمینه ى درد و دشوارى را كه آنان متحمل مى شدند ،فراهم مى آورد .از خالل این داستان هاى دخیل و تجارب ناب ،راهى از
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شناخت باز مى شد كه آنان را به سمت ارتباطات عمیق با خانواده ها ،جامعه ى یهودیان و خدا رهنمون مى ساخت .روح
هنگامى شكوفا مى شود كه رابطه با خانواده و جامعه به جاى آن كه بر ترس یا تهدید مبتنى باشد بر شور و اشتیاق به تقدس
رابطه ها متكى باشد .براى چنین جامعه اى ،فرایند (عمل) ،جنبه هایى از آموزش و پرورش را لحاظ و برجسته تر كرده ،كه
روح را تكریم و شكوفا نموده است; جنبه هایى همانند احساسات ،مهر و رحمت ،بهبود و سالمتى ،تعلق و بى همتایى.
روح و معنویت در آکادمى و جمهورى افالطونى
افالطون خواهان جامعه اى نخبه گرا بود كه به جاى تكیه بر عوامل تعیین كننده اى همانند نژاد ،بر عقل تكیه داشت .نگرش
افالطون به واقعیت گواه این بود كه دانش ،مبتنى بر نظریه اى است كه مى گوید حقایق یا ایده ها درون ذهن هاى ما حضور
دارد .این دیدگاه بر این باور بود كه هر یک از انسان ها داراى روحى است كه پیش از حلول (زندانى شدن) در بدن مادى( ،در
دنیایى) موجود بوده است .یادگیرى نتیجه ى كشف دوباره ى حقیقت از مسیر تخیل و نه از مسیر تجارب حسى عینى است
(اگر چه تجارب حسى و عینى احتماال در بیدارسازى تخیل مؤثر باشد ).چنین دانشى براى همیشه معتبر بوده و هرگز تغییر
نخواهد كرد « .دانشى كه انسان ها در جستوجوى آنند دانش به چیزى نیست كه براى یک لحظه به وجود آمده و آن گاه زوال
بیابد بلكه دانش به چیزى است كه همیشه هست ».افالطون در «تمثیل یا استعاره ى خود به غار»به روشنى از اعتقاد به این كه
دنیاى مدركات را مجموعه اى از حقایق تند و خشن بداند به نفع یک دنیاى آرمانى كه منابع آن ریشه در عمق تخیل دارد،
دست مى كشد« .دنیاى مشاهدات ما (در این جهان) همانند خوگیرى به (تاریكى) زندان است».
نظریه ى افالطون در باب آموزش و پرورش به گونه ى عمیقى مربوط به تمامى ابعاد زندگى یک فرد و نه محدود به یادگیرى
هاى رسمى او بود .به یک معناى گسترده تر و عام تر ،آموزش و پرورش همان عمق و معنایى بود كه فرد در اثر تعامل خود با
محیط بدست مى آورد .در حالى كه به یک معناى وسیع ،طبیعت ،آموزگار انسان ها بود ،تجارب فردى به خود افراد واگذار نمى
شد تا شخصى و خصوصى شوند بلكه در یک بستر اجتماعى كنترل و «هدایت» مى شدند .چنین محیط آموزشى مى تواند به
عنوان همان محیطى فرض شود كه انسجام كودكان و نیاز آنان به تخیل و تعامل را ارزشمند مى داند .چنین ایده اى اخیراً در
البه الى نوشته هاى جان د یویى و سایر پیشگامان نهضت آموزشى و پرورشى پیش برنده در ایاالت متحده بازیابى و نمود یافته
است.
در جمهورى آرمانى افالطون ،فرایند تربیت بخشى بر دوش والدین و بخش دیگرش بر عهده ى آموزگاران بود .افالطون مى
كوشید ویژگى هاى اصلى نشاط ،مهارت ،قدرت و معنویت را بازیابى كند .افالطون در سال  389پیش از میالد «آكادمى» خود
را در شهر آتن براى مطالعه ى نظام مند فلسفه و ریاضى پایه گذارى نمود« .آكادمى» افالطون را كه به نام «مجمع دوستان»
نیز موسوم بود امروزه به خوبى مى توان به عنوان یک همبستگى و همیارى سالم در یک فعالیت مشترك یا بین اعضاى یک
جامعه ى علمى توصیف كرد .هنگامى كه افالطون از آموزش و پرورش بحث مى كرد غالباً در ذهنش همان رابطه ى دانش آموز
آموزگار را مى آورد كه امروزه ما عموماً از آن به عنوان «عشق افالطونى» یاد مى كنیم .این همبستگى علمى چیزى بیش از
یک گردهمایى اجتماعى بو د و مربیان و متربیان را در سیر و سفرى براى كشف گونه هاى متعالى زیبایى ،خوبى ،عدالت و نیكى
متحد و همداستان مى ساخت.
دیالیكتیک از جمله روش هایى بود كه افالطون آن را به عنوان یک اصل براى كشف یا پرده بردارى از حقیقت به كار مى
گرفت .هدف از (به كارگیرى این روش) این بود كه موضوع یا عنوانى با شكیبایى و در فرایندى از سؤال و پاسخ به پرسش هاى
گوناگون دنبال شود .كاوش گر هرگز با رسیدن به یک پاسخ ساده و آسان قانع نمى شد و تمامى راه هایى را كه به گونه اى به
پاسخ ختم مى شدند ،جست وجو مى نمود .روش هاى سقراطى از آموزگار مى خواست كه از دانش آموزان پرسش هایى بكند
كه ذهن آنان را به دغدغه هاى اصلى انسان در مورد مفهوم زندگى و حقیقت مشغول كند .هدف این بود كه دانش آموزان در
بستر پرسشگرى شان به گونه اى یارى داده شوند كه بتوانند توجه خود را از دنیاى صورت هاى دیدنى به یک واقعیت آرمانى
منعطف كنند .این گونه از یادگیرى رابطه اى كامال شخصى را بین آموزگار و دانش آموز برقرار مى نمود .این شیوه از یادگیرى
همچنین راهى براى ترغیب مردم به معرفى خود از راه تحلیل و خود آزمایى بود.
این جامعه روح را بخش پیوسته و پیوند خورده اى با زندگى مى دید .افالطون بر آن بود كه مردم را یارى دهد در مسیر زندگى
فطرت و طبیعت روح خود را خدشه دار ننمایند .روح و معنویت در آموزش و پرورش چنان جایگاه بلندى داشت كه محور
اندیشه ى هستى شناختى به حساب مى آمد .از نظر افالطون ،جامعه ،پیوستگى و ارتباطات ،محور و گوهر روح و روان بود .این
نكنه در اهمیتى كه وى به روابط آموزگار ـ دانش آموز مى داد ،یافت مى شد( .از نگاه افالطون) به جاى پى جویى از لذت،
قدرت و ثروت برترین آرمان یک جامعه خدمتگزارى بود 63.اهمیت پیوستگى و ارتباط ،همچنین در گفتمان ها كه مى توان آن
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ها را در بهترین شكل ،به گفتوگوى روح با خود تعریف نمود ،دیده مى شد .به جاى آن كه اصرار بر آن باشد كه یک شخصیت
برجسته دانش آموزان را به سوى حقیقت یک موضوع رهنمون باشد ،تالش مى شد هر فرد به گونه اى به استفاده ى از عقل و
كنكاش شخصى كشانده شود كه به كشف حقیقت روح خود نایل گردد .هر دانش آموزى بخش پیوسته اى از یک جامعه ى
آموزنده تلقى مى شد.
عنصر حیاتى در شیوه ى دیالیكتیک استفاده از قدرت تخیل بود .كاربرد هم زمان تخیل و عواطف گوهر اصلى شیوه ى
اندیشیدن در بین یونانیان بود .مرحله ى استفاده از تخیل در فرایند گفتمان هنگامى بود كه فرد مى توانست خودش را از
محدودیت هاى اداركات حسى جهان پیرامون برهاند .نگاه به آموزش و پرورش از این زاویه اعماق روح را فرا مى خواند .روح به
عنوان گوهر درونى هر فرد تلقى مى شد كه قداست داشت.
معنویت در آموزش و پرورش جامعه مسيحي :
درنظام اموزشی استاندارد انگلیس از سال  1774كوریكولوم اموزشی مدارس برمبنای ایجادتكامل شخصیتی باچهار ایتم مبانی
معنوی،اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی طراحی وارزشیابی مدارس انها براین مبنا صورت می گیرد.در افریقا ازحدودسال 1772
موضوع تخصیص مناسب منابع جهت مراقبت معنوی ازكودكان بیمار مطرح شده است و........
درواقع معنویت راهى براى حل مشكالت آموزش و پرورش و به عنوان راهكار سامان دهى مدارس می باشد .ما به این ابزار به
عنوان راهبردى نوین در برخورد با دانش آموزان بهنجار و غیر متهم نگاه نمى كنیم بلكه آن را راهى مى دانیم كه بر اساس آن
هر دانش آموز موجودى مقدس و داراى ارزش ویژه تلقى مى شود .روح و معنویت باید در ما بینش تیزبینانه و بصیرتى درونى را
به وجود آورد كه بتواند آموزگاران و دانش آموزان را در جست وجو براى یافتن پیوندهاى معنادار و عمیق هدایت كند .روح و
معنویت قصه اى درباره ى كار كردن در مورد چیزى كه وجود ندارد ،نیست بلكه مى خواهد ما را به كار دوباره در باره ى آن
چه از پیش بوده است ،وادارد .روح و معنویت ما را به برقرارى روابط دو سویه ى من ـ تو 82پاى بند مى كند نه این كه راهى
براى به كارگیرى برخى از مجموعه هاى نوین اصالحات باشد .معنویت مسأله ى به كارگیرى نیست ،مسأله ى چگونه بودن
است .معنویت از مدارس مى خواهد كه به آزمون سیاست ها ،رویه ها و نقش هایى بپردازند كه در شكوفاسازى و تقویت روابط
و پیوندهایى كه روح را تكریم مى كند ،مؤثر است و نیز این مدارس باید به نقش خود در گسستن و جداسازى ما از آن جنبه
هایى از زندگى كه روح را شكوفا مى سازد ،توجه كنند .معنویت از ما مى خواهد كه در تمام ابعاد زندگى خود در جستوجوى
تعادل باشیم چرا كه اگر ما روح و معنویت را در زندگى از یاد بردیم درد این از یادبردگى همه ى ما را متأثر كرده و خود را در
شیوه هاى ناسالمى كه ما با آن زندگى مى كنیم ،نشان مى دهد.
معنویت در آموزش و پرورش جامعه اسالمي
تاكید بر رویكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه جسمی-روانی-اجتماعی -معنوی در سیاستگزاری های سالمت اهمیت ویژه
دارد.فرهنگ غنی اسالمی  ،ادبیات معنوی و نوشته های شعرا و نویسندگان شهیر كشورمان نیز این مهم رامكررا یاداوری نموده
است.
سالمت معنوی عالوه بر اهمیت ویژ ه به عنوان یكی ازابعاد سالمت ،از چهار طریق برروی سایر ابعاد سالمت ( جسمی ،روانی و
اجتماعی)نیز تاثیر می گذارد :
· رفتارهای بهداشتی  :تعهد دینی و معنویت موجب فعال سازی مسئولیت پذیری شخص در زمینه اصول و باورهای دینی
می شود كه اثرات جسمانی و روانی را ن یز به خود اضافه می كند .مانند :رفتارهای تغذیه ای توصیه شده در اسالم و مسئولیت
انسان در حفظ ،تامین و ارتقاء سالمت جسمی و روانی خود به عنوان امانت الهی
· حمایت اجتماعی :انجام مناسک دینی و معنوی توصیه شده در دین موجب افزایش حمایت اجتماعی شده كه مولفه
اخیر یكی از تعیین كننده های اجتماعی سالمت شناخته شده است .دین تعامالت اجتماعی را افزایش داده و حمایت اجتماعی
را به عنوان یک منبع ارتقای سالمت فراهم می آورد. .حمایت اجتماعی  ،در كاهش واكنش پذیری قلبی و عروقی ،تسهیل
بهبودی پس از حمله قلبی و كاهش سایر عوامل خطر و از جمله كاهش استرس تاثیر مثبت دارد .حمایت اجتماعی با افزایش
میزان بهبودی از انواع مختلف سرطان رابطه دارد.و...
· سایكونوروفیزیولوژیک :احساس رضایت ناشی از دیدگاه معنوی از طریق نوروپپتیدهای پیام رسان روی سیستم ها و
ارگان های بدن مانند قلب و عروق ،ایمنی و  ...تاثیر تقویت كننده دارد.
· اثرات مافوق طبیعی.
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نتیجه این تاثیرات ،اطمینان  ،آرامش  ،رضایت خاطر و نشاط در افرادجامعه و پیشگیری از بیماری ،افزایش تحمل بیماری،
بهبود سریع تر بیماری و....است كه در تحقیقات مختلف این مسئله نشان داده است.
آنچه در نوشته های بینالمللی برای تامین ابعاد مختلف سالمت تعریف میكنند ،تقسیم این ابعاد در دو جایگاه فردی و جمعی
است ،در جایگاه فردی ،ابعاد جسمی ،روانی ،احساسی و معنوی اهمیت دارد و در جایگاه جمعی ،ابعاد اكولوژیک و جغرافیا،
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و بازهم بعد معنوی اهمیت پیدا میكند .یعنی تدریجا بعد معنوی چه در جایگاههای
فردی و چه در ابعاد جمعی  ،جای خود را در نظام سالمت پیدا كرده است ،درواقع  ،سالمت معنوی ،قلب نظام سالمت و نظام
آموزشی كشورمی باشد.
آرمان ما تحقق جامعه متعالی سالم و نهادینه نمودن سبک زندگی سالم در كشوراسالمی ایران می باشد .سالمت همه جانبه
جسمی-روانی –اجتماعی – معنوی به عنوان حق اساسی همه مردم بوده و تامین و حفظ كرامت اسالمی ،انسانی و ارتقای
سالمت معنوی افراد و درنظرگرفتن ارتقاء سالمت معنوی دربرنامه خودمراقبتی ونیزبرنامه ارتقاء تكامل معنوی دوران ابتدای
كودكی ازاولویتهای نظام سالمت كشور است .قطعا آنچه مورد نظرماست معنویت دینی می باشد كه عالمه طباطبایی (س) سه
مشخصه اصلی ان را زیبایی شناسی  ،محبت و عشق و عبودیت معرفی نموده اند.انسانها درفطرت خویش زیبایی را دوست
داشته  ،زمانی كه زی بایی خلقت رادرابعادمختلف ناظرباشند ،ضمن تحسین و دوست داشتن این زیبایی ها  ،نسبت به خالق این
همه زیبایی ،محبت و عشق خواهند ورزید و این عشق ومحبت ،كرنش و عبودیت رانسبت به مبدامتعالی قادری كه جمال و
كمال مطلق است ونیزمحبت مخلوقاتش را به دنبال خواهدداشت كه :
عاشقم برهمه عالم كه همه عالم ازاوست
به جهان خرم ازانم كه جهان خرم ازوست
زندگی مبتنی برمكارم اخالق و قلب سلیم و عشق به مبدامتعالی و مخلوقاتش واعتقادبه جاودانگی انسان پس ازمرگ كه
ازنظرقران خود یک خلقت جدیداست  ،نشاط ،امید ،رضایتمندی ،اطمینان قلبی ،آرامش وسالمت معنوی را برای فرد،خانواده
،جامعه و جهان ایجادخواهدنمود.
سخن یكی ازبزرگان است كه درسن  85سالگی فرمودند:زمانی كه كودك بودم می خواستم دنیا را تغییردهم.بزرگتركه شدم
می خواستم كشورم راتغییر دهم ،درسن باالتر مصمم شدم شهرم را تغییردهم و.......امروزمی فهمم كه اگرخودرا تغییرداده و
اصالح كرده بودم،خانواده ام ،شهرم ،كشورم و دنیارا تغییرداده بودم .نگاه مادر سالمت معنوی  ،تاكیدبراصل خودمراقبتی معنوی
فردفردجامعه و انداختن نورافكن برروی خوداست .
قطعا طبق مستندات علمی ،هشت سال اول زندگی كودك در تكامل معنوی او نقش ویژه دارد و پایهگذار آن ،والدین و مربیانی
می باشند كه خود دارای سالمت معنوی هستند.
حضرت رسول اكرم(ص) می فرمایند«:أكرموا أوالدكم  ،وأحسنوا آدابهم» بهفرزندان خود احترام بگذارید و آنان را نیكو تربیت
نمایید.
امیرالمؤمنین علیهالسالم به فرزند خود امام مجتبى علیهالسالم مىفرمایند«:قلب كودك نورس همانند زمین كاشته نشده ،آماده
پذیرش هر بذرى است كه در آن پاشیده شود .از این رو در تربیت تو شتاب كردم ،پیش از آن كه دل تو سخت شود و
اندیشه ات به چیز دیگرى مشغول گردد ،تا به استقبال كارهایى بشتابى كه صاحبان تجربه ،زحمت آزمودن آن را كشیدهاند و تو
را از تالش و یافتن بىنیاز ساختهاند».
در برنامههای آموزشی كشورهای جهان،موضوع ( Personality Developmentتكامل شخصیت) مطرح شده است .طبق
نظریه كانت  ،انسان همان گونه كه قد و وزنش افزایش پیدا میكند از لحاظ شخصیت هم باید تدریجا تكامل پیدا كند .تكامل
شخصیت شامل ابعاد معنوی ،اخالقی ،اجتماعی ،فرهنگی است كه در بسیاری از كشورها ،مدارس برای تأیید اعتبار خود باید
امتیاز مناسب جهت شاخص های مرتبط طراحی شده راكسب نمایند.در مدارس این كشورها  ،همزمان با آموزش جنبه های
تئوری تكامل شخصیت ،زمینههایی را برای عملی كردن این آموزشها ایجاد كردهاند ،مثال اگر در مورد نیكوكاری به كودكان
آموزش میدهند ،زمینهای ایجاد میكنند كه كودكان به صورت عملی آن را تجربه كرده و در زندگی خود به كار بندند.
برای پرداختن به سالمت معنوی كودكان  ،باید بیست سال پیش از تولد آنها این كار را آغاز كرد  .ابتدا باید مكارم اخالقی
و قلب سلیم را در والدین نهادینه نمود  ،تا آنها بتوانند این ارزشها را به كودكان خود منتقل كنند .خانواده اولین مركز
مراقبتی رفتاری كودكان است .كودكان مقلدان خوبی هستند ،بنابراین والدین ومربیان ومراقبین كودك ،بیش از اینكه با سخن
خود بخواهند كودك راتربیت كنند ،باید با عمل نیک خود كودكان را تربیت نمایند.ضروری است كه  ،در حوالی سن ازدواج،
آموزش خودمراقبتی معنوی را به جوانان كه والدین فردا هستند ،آغاز نماییم .اگر والدینی داشته باشیم كه در سه بعد دانش
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،نگرش و عملكرد ،دارای سالمت معنوی باشند ،كودكان نیزازانهاالگوبرداری خواهندنمود .عدم توجه به سالمت معنوی كودك و
شاخصهای فوقالعاده مهم آن آسیبهای جبران ناپذیری را نخست برای فرد و خانواده او ،و در مرحله بعد اجتماع به همراه
خواهد داشت.
ازسوی دیگر  ،در سیستم بهداشتی درمانی  ،پزشكان وسایرارائه دهندگان خدمت اگر دارای سالمت معنوی كه طیف وسیعی
دارد ،باشند  ،می توانند به همان میزان به بهبودی بیماران كمک نمایند .یک پزشک به عنوان ارائه دهنده خدمات پزشكی ،
زمانی میتواند سالمت معنوی را به دیگران هدیه دهد كه در درجه اول خود ،دارای این بعد از سالمت باشد .یک پزشک اگر
سالمت معنوی داشته باشد قطعا با تعهد و آرامش روحی كه دارد در انجام مراقبت ها بسیار بیشتر دقت خواهد كرد و میتواند
این آرامش را به بیمار خود منتقل ،و با توجه به اعتقاد به مبدأ و معادی كه دارد و اینكه سالمت هر فردی در دست خداست،
به آرامش و بهبودی بیمار كمک كند .مراقبت و سالمت معنوی بیماران در رده های مختلف سنی  ،از دهها سال قبل در برنامه
مراقبت های بهداشتی درمانی بسیاری از كشورها طراحی و البته باتوجه به فرهنگ و اعتقادات این كشورها اجرا شده است
اصلی كه روی آن تأكید می شود خودمراقبتی معنوی است یعنی اینكه ما توجه را در درجه اول روی خود داشته و در اصالح
خود بكوشیم ،از این راه می توان گام های مهمی در راه ارتقای سالمت معنوی جامعه برداشت و به یک جامعه سالم معنوی
دست یافت .اسالم سالمتی را نعمت و از جمله حسنات خداوند بر بندگانش معرفی كرده است و بهداشت ،تأمین كننده سالمت
است  .هدف نزول قرآن ،تربیت و هدایت انسان به سوی رشد و كمال است .همچنین اسالم برای صیانت و حفاظت انسان در
ابعاد مختلف جسمی ،معنوی ،روانی ،اجتماعی ،اعتقادی و فكری نیز نظریه و برنامه دارد.
.
نتيجه گيری :
از كاوش درباره ى عقالنیت موجود در سنت هایى كه به زندگى ارزش داده و خود را درگیر شاخص هاى روح و معنویت كرده
اند ،چه مى توان آموخت؟ آیا مدرسه ها تخیل را به شكوفایى و خالقیت مى كشانند یا این كه بینش و نگرش را سركوب و خفه
مى كنند؟ آیا از نگاه ما ،مدرسه ها دارند به روح و معنویت نزدیک مى شوند یا از آن فاصله مى گیرند؟ آیا آموزش هاى ما منجر
به پیدایش بینش هاى گسترده ترى از واقعیت مى شود یا این كه برعكس ،آگاهى هاى دانش آموزان از زندگى را محدودتر و
تنگ تر مى كند؟ آیا مدرسه ها به سوى شكوفاسازى پیوندهاى دو سویه من ـ تو پیش مى رود ؟ آیا ما در محیط كار خود با
یک گروه و جامعه ى همبسته روبه روییم یا با افراد و گروه هایى كه در تكاپوى رقابت و بدگمانى اند؟ چه موانع یا سدهایى ما
را از بازبینى و بازسازى یک نظام آموزشى و پرورشى باز مى دارد كه سیاست ها و كاركردهایش ،جنبه هایى از زندگى را تقویت
كند كه تحسین گر روح و معنویت است؟
چه بسا ما نیز در خود شور و شوقى بیابیم كه زندگى هاى خودمان را نیز بازبینى و مرور كنیم و به جنبه ها و ساحت هایى از
روح وارد شویم كه به زندگى تعادل بخشیده و دل و جانمان را احیا و سرزنده كند.
ضروری است  ،سالمت معنوی را به عنوان قلب نظام آموزش و نظام سالمت كشوردر نظر بگیریم و درطراحی های آموزشی و
برنامه های نظام سالمت كشور ادغام نماییم.
قطعا توجه به حیطه مهم سالمت معنوی درسه بعداگاهی ،نگرش و عملكرد ،اقدامی زیربنایی و اصولی برای تحقق جامعه متعالی
سالم است كه شایسته و بایسته جامعه اسالمی ماست
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