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 چكيده

مايالدي، ساااما     1191در ساا    .به قدمت تاريخ است و گاهي به شکل معناگرايي خودنمايي كرده است تاريخچه سالمت معنوي :زمينه و هدف

 (2و1)معنوي را به سه بعد قبلي سالمت يعني سالمت جسمي، رواني و اجتماعي اضافه كرد  المللي، سالمت جهاني بهداشت در اجالسي بين

است؛   پرورش ابعاد معنوى هدف اصلى و نهايى ،هرچند در تربيت اسالمى. انسا  است كيد بر پرورش همه ابعاد اندگى أهاى دين اسالم ت اا ويژگي

 .پذير است  امکا  سالم و روانى با نشاط  هدف بزرگ در پرتو داشتن جسمىاين اما دستيابى به 

ايرا در اين سنين حس تقليد و نيز حس پذيرش . دارند، بهترين دوره براى تربيت فراند، دورا  كودكى است ميكارشناسا  تربيت كودك اذعا  

 (3). گيرد شود، فرا مى خته مىچه را كه به او آمو  هاى تربيتى، در سطح بااليى اا توانمندى قرار دارد و كودك به خوبى آ  آمواه

  Research Gate, Pubmed, Google Scholar, SIDهاي  اي و استفاده اا منابع غني اسالمي و سايت بررسي كتابخانه :روش كار

 نهايتدر  و فساد شيوع مانع تنها نه اخالقيات و معنويات وجود .است فرهنگي ناپذير هر جدايي جزء ها اراش عبارتي به يا معنويات يا اخالقيات :ها يافته

 انساا   تکامال  اا پيچيده مبهم و فرايندي معنوي سالمت .دش خواهد جامعه افراد اخالقي سالمت و پيشرفت كما ، ارتقاء باعث بلکه جامعه شده تباهي

 محيط و جامعه خود، خدا، با نزديك رتباطا داشتن صلح، اندگي، در هاي ثبات ويژگي با و كرده فراهم فرد دروني نيروهاي بين را هماهنگ رابطه كه است

سالمت معنوي نسال جدياد    تأمينيکي اا وظايف اصلي آمواش و پرورش، اهتمام به .شود مي مشخص كند، مي را تعيين فرد تماميت و يکپارچگي كه

ميا  نقش معلما  و مربيا  اا ديگر افراد  در اين. آمواا  مؤثر است طور مستقيم يا غيرمستقيم در تربيت دانش هاي آمواش و پرورش به فعاليت. است

 (1و4).اند در قلمرو آمواش و پرورش سخن گفته( معنويت)دانشمندا  با صراحت تمام اا داخل سااى روح امرواه، . نمايد تر مي برجسته

ا  كودكي و اما  به مدرسه رفتن اسات  انسا  در هر اماني به معنويت احتياج دارد و بهترين اما  براي تعليم داد  معنويت ديني ام :گيری نتيجه

معنويت در مدارس . كند دين هماهنگ با فطرت و طبيعت انساني است و بنابراين هميشه به صورت يك احتياج ضروري و قطعي بشر خود نمايي مي

هاي مادي اندگي،  اگر چه در جنبه)ايد ها را متوجه عوامل روحي و معنوي نم  آاي مطرح شود كه بتواند متناسب با درك و فهم كودكا   گونه بايد به

 (.گير و فراوا  است چشم اندااه، بي دستورات و تعاليم اسالم،

جمع شد  . استدر ايجاد اخالق و قلب سليم  ميعامل مه بلکه مانند محيط منز  و خانواده، وظيفه مدرسه تنها تلقين معلومات و معارف نيست،

روي و تعاد   مواش صحيح درست معنويت در مدارس با رعايت اصل ميانهآشود كه اين امر با  ها مي  آين سبب پيوستگي اخالق ب كودكا  در مدرسه،

 .پذير است امکا 
 

 و پرورش ، معنويت، كودكا ، آمواشبهداشت :ها واژهكليد 

 

شااود كااه در آ ،  سااالمت در يااك سيسااتم بااه وضااعيتي اطااالق مااي 

همه اجازا كاار خاود را باه خاوبي       اي فراهم باشند كه هاي الام به گونه ويژگي

باراي مااا ،   . كنناد  تأمينانجام داده، با هماهنگي يکديگر هدف آ  سيستم را 

شود كه در آ ، همه اجازاي باد  باه     سالمت جسماني، به وضعيتي اطالق مي

هاي الام را براي ادامه حيات جسم انساا    عنوا  يك سيستم ارگانيك، ويژگي

 .ر اين جهت با يکديگر هماهنگ باشندبه صورت مطلوب دارا بوده، د

ناظر باه تعاالي انساا  هساتند، و نيااهااي       اه ويژگيبرخي در انسا  

با بارآورده شاد     تنهاآورند، به طوري كه  خاصي را در انسا  به وجود مي

 صورتيكنند، و در   اسب دريافت نمينيااهاي جسماني و رواني، پاسخ من

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 واارت بهداشات،  ماي ت علئا هي عضاو ، MPH عفوني كودكاا   هاي فوق تخصص بيماري. 1

عضاو شاوراي ساالمت معناوي فرهنگساتا  علاوم پزشاکي        ، درما  و آمواش پزشکي

dr.s.khazaee@gmail.com ،01123032300 

 s-Khazaei@razi.tums.ac.irدانشگاه علوم پزشکي مشهد،  ،نوادهمتخصص پزشك خا* . 2
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اا جملاه  . شوند اي مناسب برآورده نشوند موجب مشکالتي مي كه به گونه

توا  به حس پرستش و بندگي در برابر موجودي متعالي،  ها مي اين ويژگي

 .(2)عشق به معبود، و خضوع و تسليم در برابر او اشاره كرد

تاوا    ناسي اساالمي، سااحت معناوي انساا  را ماي     ش براساس انسا 

در اين ديدگاه، انساا  داراي دو بعاد   . اساس حقايقي چند مشخص كردبر

اا آنجا . شود جسم و روح است، و معنويت به بعد روحاني انسا  مربوط مي

كه روح انسا  داراي استعدادهاي فراوا  و متنوعي است و اا ايان جهات،   

تاوا  داراي   انات است، بعد روحاني انساا  را ماي  تر اا روح ساير حيو كامل

اي است كه در آ  با ساير  يکي اا مراتب روح انسا ، مرتبه. مراتبي دانست

حيوانات مشترك است يا به خودي خود، با مبدأ هستي، كاه مبادأ اراش   

توا  روا   اين مرتبه را مي .حقيقي براي انسا  است ارتباط مستقيم ندارد

هايي همچو  خداشناسي آگاهانه، خداجويي، حس  ا ويژگيام. انسا  ناميد

پرستش و بندگي خداوند و عشق به او، خداگزيني، و تسليم و رضا در برابر 

هاي متعالي روح انساني دانست كاه در ساايه    توا  اا ويژگي خداوند را مي

اين مرتبه متعالي روح را بعد . شوند ارتباط روح با خداوند متعا  حاصل مي

 (9و0). ناميم انسا  مي معنوي

انسا  داراي قوا و استعدادهاي متنوعي است كه خداوناد باا حکمات    

ها را براي نيل به هدف اا آفرينش وي در وجود او نهاده  بالغه خود، همه آ 

ها در  كارگيري هماهنگ و متعاد  آ ه است، وصو  به اين هدف تنها با ب

باه  . شاود  ت حاصال ماي  جهت هدف مزبور كه تقرب به خداوند متعا  اس

شود كه عالوه بار   عبارت ديگر، تعالي حقيقي انسا  در صورتي حاصل مي

اين هادف واحاد    راستايها در  هاي انسا ، همه آ  ساير نياامندي تأمين

ها به طاور افراطاي و بايش اا     يك اا آ  ساما  يابند، به طوري كه نه هيچ

ياك   د، و نه درباره هيچآنچه براي اين هدف الام است مورد توجه قرار گير

 . تفريط صورت گرفته، اا آ  غفلت شود

هاا،   توا  به ساه دساته بيانش    قوا و استعدادهاي مزبور را به طور كلي مي

هاا داراي مراتاب    هاا تقسايم كارد همچناين هرياك اا آ       ها و توانايي گرايش

بادين ترتياب،   . گيرد گوناگوني است و پيشرفت در هريك به تدريج صورت مي

توا  وضعيتي دانست كه ناظر به تقرب به خداوند متعاا    ت معنوي را ميسالم

تاوا  باه درجاات     است و بسته به سطح بينش، گرايش و توانايي حاصال، ماي  

و بروناي  ( جوانحي)رفتارهاي انساني، اعم اا دروني . گوناگوني اا آ  دست يافت

ا اين طرياق  نمايانگر ميزا  تعالي روح در ساحت معنوي هستند و ا( جوارحي)

 . توا  ميزا  سالمت معنوي را مورد سنجش قرار داد نيز مي

براي وصو  به هدف نهايي سالمت معنوي كه تقرب به خداوند متعا  

بدين ترتيب، . هاي الام فراهم باشد ها و توانايي ها، گرايش است، بايد بينش

توا  در ساه دساته اهاداف بينشاي،      اهداف متوسط سالمت معنوي را مي

در . هايي ذكر كارد  بندي كرد و براي هريك نمونه ايشي و رفتاري، دستهگر

 :كنيم اا اين سه دسته اشاره مي هاي هريك اير به برخي اا نمونه

شاناخت خداوناد متعاا  و رابطاه او باا سااير        :اهداف بينشی   .1

و ( ع)و اماماا  معصاوم   ( ص)موجودات، شاناخت پياامبر اكارم    

 يل؛يادگيري معارف دين اا منابع اص

گماا    احساس محبت و عشق به خداوناد، خاوش   :اهداف گرايش  .2

بود  به او، اميد به او در همه حا ، احساس خوف و خشيت در برابار  

خدا و درباره نافرماني او، تسليم در برابر احکام الهي، روحيه رضايت و 

ساري  شکر در برابر خداوند، احساس خضوع و خشوع در برابر او و شرم

 ا گناه و نافرماني او؛و پشيماني ا

ايما  به خدا و غيب، تقوا، بنادگي محاد در برابار     :اهداف رفتاری .3

خدا، اطاعت اا اولياي الهي، توجه و ياد خدا در همه حاا ، اخاالص،   

توكل، شکر، صبر بر مصيبت، طاعت ، تارجيح داد  خشانودي خادا،    

و ( ع)التزام عملي به احکام دين، انس با قارآ  و رواياات معصاومين    

 . شركت فعا  در مساجد و مراسم عبادي

براي تأمين سالمت بايد عالوه بر عوامل و موانع دروني، عوامل و موانع 

بيروني دخيل در سالمت را نياز شناساايي و آ  دساته اا آنهاا را كاه در      

تارين عوامال و مواناع     مهم. اختيار ما هستند به نحو مناسب كنتر  كنيم

 :سالمت معنوي عبارتند اا  دروني و بيروني دخيل در امر

علم و دانش نسبت به خداوناد متعاا  و ديان حاق،      :عوامل درون  .1

محبت به امور معنوي ، اميد به تعالي و وصو  باه مقاام قارب الهاي،     

همت بلند و احساس شارافت، ايماا  و اطاعات اا خادا و اوليااي او،      

ي الهاي،  ها توكل، صبر، اخالص، تقوا و پرهيز اا گناه، ياد خدا و نعمت

 تفکر درباره مرگ و جها  آخرت، شکر، دعا و استغاثه، شرح صدر؛

گراياي،   خودپساندي، خاودرأيي، دنيااگرايي، تجمال     :موانع درون  .2

نياااي اا خادا و    طلبي، احساس بي پرستي، راحت گرايي و شهوت لذت

 آراوهاي دور و دراا، سستي و اهما ؛

واده و دوساتا   معلام و مرباي متقاي و ماومن، خاان      :عوامل بيرون  .3

مناسب، سخنورا  و هنرمنادا  متعهاد، مسااجد و امااكن ماذهبي،      

 ها و مواهب طبيعي مناسب؛ رسانه

 .نشينا  و دوستا ، فقر و بيکاري، ما  حرام مراكزگناه، هم :موانع بيرون  .4

هاي متنوعي را بساته باه    براي ارتقاي سالمت معنوي، بايد عوامل و روش

. د بکار گرفت و موانع احتماالي را برطارف كارد   هاي هدف و شرايط موجو گروه

هاي گونااگو ، در صاورتي    اما به كارگيري عوامل، رفع موانع و استفاده اا روش

رسانند كه در عمليات مزبور اا اصو  خاصاي پياروي    ما را به نتيجه مطلوب مي

انادركارا  آماواش ساالمت معناوي در      اين اصو  راهنماي عمل دست. كنيم

 .مكني ترين آنها اشاره مي   هستند كه در اينجا به مهممراحل گوناگو

ايجاد هماهنگي ميا  عوامال و نهادهااي تأثيرگاذار در امار ساالمت       .1

معنوي، مانند آمواش و پرورش و خانواده، بر محور تعاليم اسالم و الگو 

 قرار داد  شيوه معصومين عليهم السالم؛

 ر و باطن؛اما  به نيااهاي مادي و معنوي، و ظاه توجه هم .2

هاي پيشنهادي، محتاوا و   بندي برنامه رعايت تناسب و تواا  در اما  .3
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هاا، ساطح، پيشاينه، اساتعداد و      ها، با اهداف، شارايط، فرصات   روش

 ظرفيت مخاطبا ؛

هاي  ها و خصلت رعايت اصل تدريج در حركت به سوي تابيت گرايش .4

معنوي مابت، مانند تزكياه، تقاوا، اهاد، عازت و كرامات، احسااس       

 ها و عادات منفي؛ گرايي، و رفع گرايش مسئوليت و فطرت

 ها و نظارت دائمي بر اجراي آنها و ارايابي مستمر آنها؛ استمرار برنامه .2

اولويت داد  به اهداف متعالي و معنوي نسابت باه سااير اهاداف در      .0

 ها و نهادهاي مختلف؛ هاي سااما  برنامه

 به معنويت و اخالق اسالمي  يبندكارگيري معلما  و مربيا  متعهد و پا هب .9

دهي، بسيج منابع  ريزي، سااما  مديريت سالمت معنوي شامل برنامه .3

انساني و امکانات الام، هدايت و رهباري فرآيناد ساالمت معناوي و     

 .كنتر  و ارايابي مستمر آ 

توا   هاي متنوعي مي ، اا روشبه كودكا  سالمت معنوي آمواشبراي 

 . استفاده كرد

آماواي، تحليال، نقال     ادايي، عبارت  کر، تمرين و تکرار، شبههاستدال ، تف

سااي، معرفي بزرگاا  اخاالق و معنويات،     داستا ، الگوبرداري، تقليد و همانند

مطالعه سرگذشت ايشا  و ديدار با آنها، مشاوره، موعظه عماومي و خصوصاي،   

برگزاري مراسم عبادي، توسل به معصومين علايهم الساالم، مساابقه و رقابات     

هااي محيطاي در القااي مفااهيم معناوي، تشاويق،        سالم، اساتفاده اا جاذباه  

امتياادهي و تحسين، توبه و بااگشت سريع اا گناه و خطا، مباراه باا انحرافاات   

 .محيطي و اسباب آ ، پرورش روحيه حيا، عفت، عفو و بزرگواري

 ريازا   برناماه  ،كودكا  آمواش حواه در معنويت آمواش خصوص در

 ، آمواشاي  يهاا  روش ، آمواشاي  محتاواي  ، آمواشاي  هاينياا بايد درسي

 .كنندرا بررسي و طراحي  آمواشي اراشيابي

 

 روش تحقيق
هااي   اي و استفاده اا مناابع غناي اساالمي و ساايت     بررسي كتابخانه

research gate,pubmed,google scholar,sid.ir  

 

 ها يافته
بهتارين اماا  باراي تعلايم     انسا  در هر اماني به معنويت احتياج دارد و 

چنانکاه  . داد  معنويت ديني اما  كاودكي و اماا  باه مدرساه رفاتن اسات      

و طبيعات   كناد كاه ديان هماهناگ باا فطارت       وري ميآاي ياد يهآخداوند در 

بنابراين هميشه به صورت يك احتيااج ضاروري و قطعاي بشار      انساني است و

اي مطرح شاود كاه بتواناد     گونه معنويت در مدارس بايد به.كند  ميخود نمايي 

 .كندها را متوجه عوامل روحي و معنوي   آمتناسب با درك و فهم كودكا  

بلکه مانناد   وظيفه مدرسه تنها تلقين معلومات و معارف نيست،

در ايجاد اخاالق و قلاب ساليم     ميعامل مه محيط منز  و خانواده،

پيوساتگي اخاالق باين     سبب شد  كودكا  در مدرسه، جمع. است

مواش صحيح معنويات در مادارس باا    آشود كه اين امر با  ها مي  آ

 .پذير است روي و تعاد  امکا  رعايت اصل ميانه

جوامع در گذر اا نهادهااي اجتمااعي و آمواشاي خاود مانناد نهااد       

هاي جمعي در تالش هستند  خانواده، نهاد آمواش و پرورش و امرواه رسانه

پاذير   ها جامعه   را نسبت به اراشخصوص فراندا هتا افراد جامعه خود را ب

اا آنجا كه هر جامعه اي و به دنبا  آ  هر نهاادي در صادد دروناي    . كنند

كاارد  و نهادينااه كاارد  فرهنااگ خااود در مخاطبانشااا  اساات، بحااث  

پذيري مي توا  مدعي شاد   در حواه جامعه. پذيري مطرح مي شود جامعه

ها و منابع، يا مکانيسم ها كه اا ميا  سه عنصر اساسي، يعني محتوا، روش

هاي فرهنگي  ترين عامل براي انتقا  و ساختن اراش مهم ها عنصر مکانيسم

 (3).و تبديل آ  به هويت فرهنگي و هويت ديني يا معنوي است

اكاريت قريب به اتفاق جمعيت كشور ما مسلما  و حکومات آ  نياز   

 تاأمين  اسالمي است و يکي اا وظايف اصلي آمواش و پرورش، اهتمام باه 

هاي آمواش و پارورش باه طاور     فعاليت. سالمت معنوي نسل جديد است

در ايان مياا    . آمواا  مؤثر اسات  مستقيم يا غير مستقيم در تربيت دانش

با توجه به نقاش  . نمايد تر مي نقش معلما  و مربيا  اا ديگر افراد برجسته

ناد  آماواا  دار  سالمت معناوي داناش   تأمينمهمي كه تعليم و تربيت در 

آيد نقش و جايگااه   آمواا  سخن به ميا  مي هرگاه اا مسائل تربيتي دانش

 (9).گيرد   و مربيا  بيشتر مورد توجه قرار ميامعلم

اى نو  ايده طور حتم بهبه عنوا  كاركردى اا آمواش و پرورش « روح»

باا  . توصيف شده است( گوناگو )نيست و طى هزارا  سا  توسط مؤلفا  

وگوهااى   فقادا  گفات   1110هاى پايش اا دهاه      دههاين حا ، در خال

، «روح»هاايى همانناد    واژه. جدى روى اين موضاوع مشاهود باوده اسات    

در آمواش و پرورش سکوالر يا گفتما  جادى،  « راا حيات»و « معنويت»

در انادگى معاصار و ااجملاه     هاا  نامتناسب تلقى شده بود اما هماين واژه 

در . همگاو  و متناساب تلقاى شادند     اى طور فزاينده آمواش و پرورش به

سااى  اند كه با صراحت تمام اا داخل هاى اخير دانشمندانى پيدا شده اما 

 (1و3) .اند مرو آمواش و پرورش سخن گفتهدر قل( معنويت)روح 

روح را  توماس مور، در كتاب خود اير عنوا  نگهدارى و مراقبت روح،

حالتى براى تجرباه تماميات   نه به عنوا  يك شىء كه به عنوا  كيفيت يا 

با ابعاادى اا تجاارب انادگى    ( در اين تعريف)روح . كند اندگى تعريف مى

و رشد شخصى  قلب، تعلق، (مهر)پيوند خورده كه در برگيرنده ژرفا، عشق 

كاه   آنچاه روح با علم حضورى بهتر شناخته شده و عبارت اسات اا  . است

ماور، پيوساتگى   . مى دهد صداقت و عمق معنا به تمامى ابعاد اندگانى ما

كند كه با همه ابعاد اندگى ما،  گذارى مى گونه شاخص طبيعى روح را بدين

اى كه در  بخش گرفته تا تجارب واقعى و صادقانه وگوى رضايت اا يك گفت

 (10). يابد، در ارتباط است ماند و با دلما  تماس مى حافظه ما مى

ا به پژوهش بکشيم، پايش اا  براى اين كه موضوع روح در تعليم و تربيت ر

شناساى، اساتراتژى و ياا حال      هر چيز بايد بدانيم كاه روح كااركردى اا روش  
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باور اوليه در آمواش و پرورش امروا اين اسات كاه اگار چيازى     . مسأله نيست

توا  به عناوا  چيازى كاه     به روح نمى. كردخطا باشد پس بايد آ  را تصحيح 

بايد روح را چيازى دانسات كاه نياامناد      بلکه؛ نياامند تصحيح است، نگاه كرد

ابعااد معماولى    ي كوچاك هاا  انتخااب توجه و مراقبت شخصى مستمر، هم در 

هااى كالناى    دهد، و هم در تصاميم  اندگى است كه به اندگى عمق و معنا مى

روح نياامند مراقبت و شکوفايى اسات ناه   . كند ى ما را متحو  مىها كه اندگى

 (12و11).ا يك آسيبنياامند درما  براى رهايى ا

هنگاامى كاه روح   . قرار است روح در مركز فرايند يادگيرى يافت شود

مورد مراقبت و توجه ويژه قرار گيرد تعليم وتربيت با نشاط و برانگيزانناده  

خواهد بود و اين هما  روند رايج پيش اا ورود ما به ورطه سافر تعلايم و   

تر اا  ش بر معنايى عميقاحياى روح در آمواش و پرور. تربيتى رسمى است

يادگيرى و دانستن متمركز است كه نه تنها كااركرد عقال بلکاه كااركرد     

روح ماا  . تمامى ابعاد ماهيت انسا  با لحاا  احساساات و تخايالت اسات    

آورد  روح به . تراود اى است كه يادگيرى عميق اا آ  بيرو  مى سرچشمه

ياات ماى دهاد و    مركز فرايند آمواش و پارورش باه ياادگيرى معناا و ح    

كند كه خود را در آ  دسته اا تجارب ياادگيرى   آمواا  را دعوت مى دانش

و نه راهاى كاه ديگارا  پايش پايشاا        ها داخل كنند كه اا رويه خود آ 

 (14و13).گيرد گذارند، نشأت مى مى

كنايم   وجو ماى  شناختى كه ما درو  و همراه اندگى خود جست تعاد  بوم

روح چيزى است كه ماا را باا   . را توصيف مى كند به بهترين شکل ساحت روح

روح تکانااه و انگيزشاى اسات كاه بااا تکياه بار آ ، مااا در      . دارد هام نگاه ماى   

. آيايم  ، بار ماى  (چنانچه دوست داريام )وجوى شناختن و شناخته شد   جست

توانيم باا ايان    روح ما را بر آ  مى دارد كه بيابيم چرا ما اين جاييم و چگونه مى

روح مااا را وا مااى دارد كااه در تمااامى روابطمااا  در  . شااويم جهااا  سااااگار

گويد كه ما چه كساى هساتيم، ناه باه      روح به ما مى. وجوى معنا باشيم جست

آمواا  متوسط يا ممتاا، كه باه عناوا  موجاوداتى كاه باا مهار و        عنوا  دانش

در روح در دو بساتر آمواشاى و پرورشاى    (. 13و12).ايام  محبت به هم پيوسته

 (2.)اسالم همواره مورد توجه بوده است اديا  مختلف و خصوصاً مکاتب و

گذار آيين يهوديات   در آغاا هزاره دوم پيش اا ميالد پايه (ع)حضرت ابراهيم

اناد كاه    باور داشتند كه آنا  گروهى برگزياده  طور جد به فراندا  اسرائيل. شد

اى آناا  رقام   ناپذير را بر هاى پايا  دست تقدير، خوشبختى برخوردارى اا نسل

داشات   ، ايشا  را بار آ  ماى  «اند برگزيده»اين باور كه آنا  مردمانى . اده است

 .كه فرهنگ و عقايد خود را در فرايندى به فراندانشا  منتقل كنند

تاريخ يهوديت و يهوديا ، داستانى طوالنى و پيچيده است و به دقات  

دغدغه اصلى . دندگويد كه چگونه اين فراندا  آمواش داده و تربيت ش نمى

برنامه ( محور اصلى)قلب . اين بود كه ميراث و هويت ملى خود را ابقاء كند

آمواشى و پرورشى آنا  نخستين پنج كتاب حقوقى ايشا  بود كه توساط  

  آمواش و پرورش اينا  هماره. نام گرفت تأليف و تورات( ع)حضرت موسى

 .شد اسرائيل بود، آغاا مى با تورات كه حاوى قصه بنى

ورناده نيااا   آدر اثر تجربه و تقليد، فرايندى اا يادگيرى پيدا شد كه بر

چه بسا . ها و مأموريت ويژه آنا  بود آنا  براى انتقا  ميراث، اخالق، اراش

گرفات كاه داراى    شاکل ماى   مراسم مذهبى ذكار  درآمواش در بين آنا  

ب و اى بود كه به هدف برانگيختن عالقه، كنجکااوى و حاس اعجاا    امينه

هااى آماوختنى    آمواش مناسك در موسام . ها ايجاد شده بود شگفتى بچه

مااجرا چناين آغااا    . گويى در آمد صورت داستا  سرايى و قصه تدريج به به

ترى هام در قالاب ياك     كرد و بزرگ شد كه هميشه كودك سؤالى مى مى

البته اين داستا  ياك داساتا  معماولى كاه     . گفت داستا  به او پاسخ مى

سخ كنجکاوى كودك باشد، نبود بلکه داستانى بود كه براى انتقاا   فقط پا

ها و نظام اراشاى   وليتئاسرائيل مردمانى ويژه و داراى مس اين پيام كه بنى

 .كنند، پرداخته شده بود معينى هستند كه هدف خاصى را دنبا  مى

اسرائيل روى بارانگيختن   عنوا  يك فرايند آمواشى و پرورشى، بنى به

الى اسارار   گاذارى كردناد تاا در الباه     شتياق فراندا  خود سرمايهشور و ا

گذر اماا ، بخاش مهماى اا ايان     . موجود در يك كومه سنگ جاى گيرد

 فرايند بود چرا كه بزرگترها ناچار بودند منتظر بمانناد تاا اشاتياق و شاور    

هنگاماه آماواش تنهاا    . تعلق بگيرد( ها موجود در سنگ)فرندانشا  به راا 

ايان  »: اد كه اشتياق كاودك وى را بار آ  داشات كاه بپرساد      امانى سر

خواهد رااى را بداند،  همانند كسى كه مى« دهند؟ ها چه معنايى مى سنگ

چه . خواست كه بخشى اا راا باشد آمد و مى كودك به طرف بزرگسالى مى

بسا آمواش، اداره تيزهوشانه يك راا، ياا تواناايى نگهادارى آ  و بااالخره     

 .د، بودكرتوا  آ  را آشکار  ما  درست و به موقعى كه مىآگاهى اا ا

خواست با شور و شوق به سؤا  او پاسخ بدهد،  كه مى بزرگسا  درحالى

« .به من اجااه بدهيد برايتا  داستانى بگويم»: گفت اى مشخص مى گونه به

سرايى با حالتى اا شور و شاوق و هماراه باا پياام و معناا، تخيال        داستا 

هااى   ايان داساتا  سارايى ابازار تبياين سانت       .انگيخت بر مىكودكا  را 

هاا   شد و ايما  و اعتقاد كودكا  را نسبت به سانت  فرهنگى و مذهبى مى

اين شيوه تبيين، با اهميت دانشاى كاه قارار باود     . كرد شکوفا و عميق مى

رسايد كاه گويناده     گويى هنگامى به اوج مى قصه. انتقا  يابد، همگو  بود

قرار نبود كه داساتا  كمىاى،   . شد كه راا را به بچه بگويد مىداستا  آماده 

بايست ابعادى اا درد انسا ، مارهم   جهانى و فشرده شود بلکه داستا  مى

اكنو  دانساتن   .آ  و صفات ملکوتى را كه در ذات خدا بود، برجسته كند

اى است كه داستا  متعلق به  راا به اين معنا است كودك عضوى اا جامعه

ايان  . و  است كه داستا  را اناده نگاه دارد  ئو اا اين رو، وى مس آ  است

 .رفت هاى فرهنگى و دينى به كار مى شيوه براى انده نگه داشتن سنت

ابعادى اا اندگى رواماره را اراشامند    يهودرسيد كه جامعه  نظر مى به

اا « ذكار و ياادآورى  »مناساك  . دانست كاه در ارتبااط باا روح باشاد     مى

نا  نسبت به اندگى جمع مدار كه همگو  با نيااا آناا  باه    گذارى آ اراش

ذكر . گرفت هاى فرهنگى و دينى بود، سرچشمه مى انده نگاه داشتن سنت

كرد كه ارتباطاات مياراث خادامحور آناا  را شاکل       روشى را توصيف مى
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شدند، فراهم  داد و بستر و امينه درد و دشوارى را كه آنا  متحمل مى مى

هاى دخيل و تجارب ناب، راهى اا شناخت باا    اين داستا اا خال. آورد مى

ها، جامعه يهوديا  و  شد كه آنا  را به سمت ارتباطات عميق با خانواده مى

شود كه رابطه با خانواده و  روح هنگامى شکوفا مى. ساخت خدا رهنمو  مى

جامعه به جاى آ  كه بر ترس يا تهديد مبتنى باشد بر شور و اشاتياق باه   

، (عمال )اى، فرايناد   باراى چناين جامعاه   . هاا متکاى باشاد    س رابطهتقد

تار كارده، كاه روح را     هايى اا آمواش و پرورش را لحا  و برجساته  جنبه

هايى همانند احساسات، مهار و رحمات،    جنبه ;ه استكردتکريم و شکوفا 

 .همتايى بهبود و سالمتى، تعلق و بى

ه جااى تکياه بار عوامال     گرا باود كاه با    اى نخبه خواها  جامعهافالطون 

نگرش افالطو  به واقعيت . اى همانند نژاد، بر عقل تکيه داشت كننده تعيين

گوياد حقاايق ياا     اى است كه ماى  گواه اين بود كه دانش، مبتنى بر نظريه

اين ديدگاه بر اين باور باود كاه هار    . هاى ما حضور دارد ها درو  ذهن ايده

در بد  ( اندانى شد )ش اا حلو  ها داراى روحى است كه پي يك اا انسا 

يادگيرى نتيجه كشف دوباره حقيقت . موجود بوده است( در دنيايى)مادى، 

اگار چاه تجاارب    )اا مسير تخيل و نه اا مسير تجارب حسى عينى اسات  

چنين دانشى براى ( در بيدارسااى تخيل مؤثر باشد حسى و عينى احتماالً

هاا در   دانشاى كاه انساا    ». كردهميشه معتبر بوده و هرگز تغيير نخواهد 

وجوى آنند دانش به چيزى نيست كه براى يك لحظه به وجود آمده  جست

افالطو  « .گاه اوا  بيابد بلکه دانش به چيزى است كه هميشه هست و آ 

به روشنى اا اعتقاد به ايان كاه دنيااى    «تمايل يا استعاره خود به غار»در 

شن بداناد باه نفاع ياك دنيااى      اى اا حقايق تند و خ مدركات را مجموعه

دنيااى  ». كشاد  آرمانى كه منابع آ  ريشه در عمق تخيل دارد، دست ماى 

 «.اندا  است( تاريکى)همانند خوگيرى به ( در اين جها )مشاهدات ما 

گونه عميقى مربوط به تماامى   نظريه افالطو  در باب آمواش و پرورش به

به يك معنااى  . ى رسمى او بودها ابعاد اندگى يك فرد و نه محدود به يادگيرى

تر، آمواش و پرورش هما  عمق و معنايى بود كه فارد در اثار    تر و عام گسترده

كاه باه ياك معنااى وسايع،       درحاالى . آورد دسات ماى   هتعامل خود با محيط ب

شاد تاا    ها بود، تجارب فردى به خود افراد واگاذار نماى   طبيعت، آمواگار انسا 

« هادايت »ك بساتر اجتمااعى كنتار  و    شخصى و خصوصى شوند بلکه در يا 

عنوا  هما  محيطى فار  شاود    تواند به چنين محيط آمواشى مى. شدند مى

چناين  . داناد  كه انسجام كودكا  و نياا آنا  به تخيل و تعامل را اراشامند ماى  

هاى جاا  دياويى و سااير پيشاگاما  نهضات       الى نوشته اى اخيراً در البه ايده

 .يافته است كرده در اياالت متحده باايابى و آمواشى و پرورشى پيش برند

در جمهورى آرمانى افالطو ، فرايناد تربيات بخشاى بار دوش والادين و      

هااى اصالى    كوشيد ويژگى افالطو  مى. بخش ديگرش بر عهده آمواگارا  بود

پايش اا   339افالطو  در سا  . نشاط، مهارت، قدرت و معنويت را باايابى كند

مناد فلسافه و رياضاى     را در شهر آتن براى مطالعه نظامخود « آكادمى»ميالد 

نيز موساوم  « مجمع دوستا »افالطو  را كه به نام « آكادمى». كردگذارى  پايه

عنوا  يك همبستگى و هميارى ساالم در ياك    توا  به بود امرواه به خوبى مى

هنگاامى كاه    .فعاليت مشترك يا بين اعضاى يك جامعه علمى توصايف كارد  

كارد غالبااً در ذهانش هماا  رابطاه       اا آمواش و پرورش بحاث ماى  افالطو  

عشاق  »عناوا    آورد كاه امارواه ماا عمومااً اا آ  باه      آموا آمواگار را مى دانش

اين همبستگى علمى چيزى بيش اا ياك گردهماايى   . كنيم ياد مى« افالطونى

ى هاا  اجتماعى بود و مربيا  و متربيا  را در سير و سافرى باراى كشاف گوناه    

 .الى ايبايى، خوبى، عدالت و نيکى متحد و همداستا  مى ساختمتع

عناوا  ياك    هايى بود كه افالطو  آ  را به ديالکتيك اا جمله روش

هادف اا  . گرفات  كاار ماى   بردارى اا حقيقت باه  اصل براى كشف يا پرده

اين بود كه موضوع يا عنوانى باا شاکيبايى و در   ( كارگيرى اين روش به)

كاوش گر . هاى گوناگو  دنبا  شود پاسخ به پرسش فرايندى اا سؤا  و

شاد و تماامى    هرگز با رسيد  به يك پاساخ سااده و آساا  قاانع نماى     

. كارد  وجاو ماى   شدند، جسات  اى به پاسخ ختم مى گونه هايى را كه به راه

آمااواا   خواساات كااه اا دانااش  هاااى سااقراطى اا آمواگااار مااى  روش

هاى اصلى انساا  در ماورد    هايى بکند كه ذهن آنا  را به دغدغه پرسش

آمواا  در  هدف اين بود كه دانش. مفهوم اندگى و حقيقت مشغو  كند

اى يارى داده شوند كه بتوانند توجه خود را  گونه شا  به بستر پرسشگرى

ايان  . هاى ديدنى به يك واقعيت آرمانى منعطاف كنناد   اا دنياى صورت

آماوا   مواگاار و داناش  شخصى را باين آ  اى كامالً گونه اا يادگيرى رابطه

اين شيوه اا يادگيرى همچنين راهى براى ترغيب ماردم  . كرد برقرار مى

 .به معرفى خود اا راه تحليل و خود آامايى بود

. دياد  اى با اندگى مى اين جامعه روح را بخش پيوسته و پيوند خورده

افالطو  بر آ  بود كه مردم را يارى دهد در مسير اندگى فطرت و طبيعت 

روح و معنويت در آمواش و پرورش چناا   . دار ننمايند خود را خدشه روح

اا . آمد شناختى به حساب مى جايگاه بلندى داشت كه محور انديشه هستى

. نظر افالطو ، جامعه، پيوستگى و ارتباطات، محور و گوهر روح و روا  بود

افات  داد، ي آموا ماى  دانش ا ه در اهميتى كه وى به روابط آمواگارتاين نک

جويى اا لذت، قدرت و ثروت برترين  به جاى پى( اا نگاه افالطو . )شد مى

اهميت پيوستگى و ارتباط، همچنين  03.آرما  يك جامعه خدمتگزارى بود

وگاوى روح باا    ها را در بهترين شکل، به گفت توا  آ  ها كه مى در گفتما 

د كاه ياك   آ  باشبه جاى آ  كه اصرار بر . شد ، ديده مىكردخود تعريف 

آمواا  را به سوى حقيقت يك موضاوع رهنماو     شخصيت برجسته دانش

اى به استفاده اا عقل و كنکاش شخصى  گونه شد هر فرد به باشد، تالش مى

آماواى   هار داناش  . دشوكشانده شود كه به كشف حقيقت روح خود نايل 

 .شد اى اا يك جامعه آموانده تلقى مى بخش پيوسته

كااربرد  . يالکتيك استفاده اا قدرت تخيل بودعنصر حياتى در شيوه د

. هم اما  تخيل و عواطف گوهر اصلى شيوه انديشيد  در بين يونانيا  بود

توانست  مرحله استفاده اا تخيل در فرايند گفتما  هنگامى بود كه فرد مى

نگاه باه  . هاى اداركات حسى جها  پيرامو  برهاند خودش را اا محدوديت
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عناوا    روح باه . خواناد  ين ااويه اعماق روح را فرا مىآمواش و پرورش اا ا

 .شد كه قداست داشت گوهر درونى هر فرد تلقى مى

و به عنوا  ماا ، درنظام آمواشاي   پرورش جامعه مسيح  و آموزش در

كوريکولوم آمواشي مدارس برمبنااي ايجااد   1114اا سا   استاندارد انگليس

اخالقي، اجتمااعي و فرهنگاي    تکامل شخصيتي با چهار آيتم مباني معنوي،

در آفريقاا اا  . گيارد  ها بر اين مبنا صورت ماي  طراحي و اراشيابي مدارس آ 

مراقبات معناوي    باراي موضوع تخصيص مناسب مناابع   1112حدود سا  

معنويات راهاى باراى حال     درواقاع  ... ااكودكا  بيمار مطرح شاده اسات و  

ماا  . اسات هى مدارس د عنوا  راهکار ساما  به ومشکالت آمواش و پرورش 

آمواا  بهنجاار و غيار    عنوا  راهبردى نوين در برخورد با دانش به اين ابزار به

آماوا   دانيم كه براساس آ  هر دانش كنيم بلکه آ  را راهى مى متهم نگاه نمى

روح و معنويات باياد در   . شود موجودى مقدس و داراى اراش ويژه تلقى مى

را به وجود آورد كه بتواناد آمواگاارا  و    ما بينش تيزبينانه و بصيرتى درونى

وجو براى يافتن پيوندهاى معنادار و عميق هادايت   آمواا  را در جست دانش

اى درباره كار كارد  در ماورد چيازى كاه وجاود       روح و معنويت قصه. كند

خواهد ما را به كار دوباره درباره آ  چه اا پايش باوده    ندارد، نيست بلکه مى

 ،و معنويت ماا را باه برقارارى رواباط دو ساويه مان ا تاو        روح . است، وادارد

هااى   كاارگيرى برخاى اا مجموعاه    كند نه اين كه راهى براى باه  بند مى پاى

كارگيرى نيست، مسأله چگونه باود    معنويت مسأله به. نوين اصالحات باشد

هاا و   هاا، روياه   خواهد كاه باه آاماو  سياسات     معنويت اا مدارس مى. است

اند كه در شکوفاسااى و تقويت روابط و پيوندهايى كاه روح  هايى بپردا نقش

كند، مؤثر است و نيز اين مدارس بايد به نقش خود در گسستن  را تکريم مى

ساااد، توجاه    هايى اا اندگى كه روح را شکوفا مى و جداسااى ما اا آ  جنبه

وجوى  خواهد كه در تمام ابعاد اندگى خود در جستمعنويت اا ما مى. كنند

عاد  باشيم چرا كه اگر ما روح و معنويت را در اندگى اا ياد برديم درد اين ت

هاى ناسالمى كاه ماا باا     اا يادبردگى همه ما را متأثر كرده و خود را در شيوه

 .دهد كنيم، نشا  مى آ  اندگى مى

كيد بار رويکارد انساا  ساالم و ساالمت هماه جانباه        أت در جامعه اسالم ،

ي آماواش ساالمت   ها اريذگ معنوي در سياستا   ياجتماعا   روانيا   جسمي

ي شاعرا و  هاا  ، ادبيات معنوي و نوشاته  ميفرهنگ غني اسال. اهميت ويژه دارد

 ( 9.)ه استكردوري آنويسندگا  شهير كشورما  نيز اين مهم را مکررا ياد

سالمت معنوي عالوه بر اهميت ويژه به عناوا  يکاي ااابعااد    آمواش

جسامي، رواناي و   ) روي سااير ابعااد ساالمت    سالمت، اا چهار طريق بار 

 :گذارد ميثير أنيز ت(اجتماعي

سااااي  تعهااد دينااي و معنوياات موجااب فعااا  :رفتارهییای بادايییت 

شود كه اثرات  ميپذيري شخص در امينه اصو  و باورهاي ديني  مسئوليت

اي  رفتارهااي تغذياه  : مانناد . كند ميجسماني و رواني را نيز به خود اضافه 

مين و ارتقاء ساالمت  أه در اسالم و مسئوليت انسا  در حفظ، تتوصيه شد

 و رواني خود به عنوا  امانت الهي  ميجس

انجام مناسك ديني و معنوي توصيه شاده در   :حمايت اجتماع 

لفه اخير يکي اا ؤدين موجب افزايش حمايت اجتماعي شده كه م

ديان  . ي اجتمااعي ساالمت شاناخته شاده اسات     هاا  كننده تعيين

الت اجتماعي را افزايش داده و حمايت اجتماعي را به عنوا  تعام

حمايات اجتمااعي، در    .آورد ماي يك منبع ارتقاي سالمت فاراهم  

پذيري قلبي و عروقي، تسهيل بهبودي پس اا حمله  كاهش واكنش

قلبي و كاهش ساير عوامل خطر و اا جمله كاهش اساترس تااثير   

ا  بهباودي اا اناواع   حمايت اجتماعي با افزايش مياز . مابت دارد

 ...و .مختلف سرطا  رابطه دارد

احساس رضاايت ناشاي اا ديادگاه معناوي اا      :سايكونوروفيزيولوژيك

ي باد  مانناد   هاا  و ارگا  ها طريق نوروپپتيدهاي پيام رسا  روي سيستم

 .كننده دارد ثير تقويتأت... قلب و عروق، ايمني و 

 

 اثرات مافوق طبيع 
مينا ، آرامش، رضايت خاطر و نشاط در ثيرات، اطأنتيجه اين ت

جامعه و پيشگيري اا بيماري، افزايش تحمل بيمااري، بهباود    افراد

است كه در تحقيقات مختلف اين مسئله نشا   ....تر بيماري و سريع

 (10و9.)داده است

ابعااد مختلاف ساالمت     تاأمين المللي براي  ي بينها آنچه در نوشته

اد در دو جايگاه فردي و جمعي است، در كنند، تقسيم اين ابع تعريف مي

جايگاه فردي، ابعاد جسمي، رواني، احساسي و معنوي اهميت دارد و در 

جايگاه جمعي، ابعاد اكولوژي و جغرافيا، سياساي، اقتصاادي، فرهنگاي،    

 طور تدريجي بهيعني . كند اجتماعي و بااهم بعد معنوي اهميت پيدا مي

و چه در ابعاد جمعي ، جاي خاود   هاي فردي بعد معنوي چه در جايگاه

 پيدا كرده اسات، درواقاع، ساالمت معناوي،     را در نظام آمواش سالمت

 .استقلب نظام سالمت و نظام آمواشي كشور

  كارد و نهاديناه   آرما  جامعه اسالمي، تحقق جامعه متعاالي ساالم  

ا اجتماعي  ا رواني  ا   سالمت همه جانبه جسمي. است سبك اندگي سالم

مين و حفاظ كرامات   أاساسي همه ماردم باوده و تا    نوا  حقمعنوي به ع

و ارتقاي سالمت معنوي افراد و درنظرگرفتن ارتقاء سالمت  اسالمي، انساني

برناماه ارتقااء تکامال معناوي دورا       نياز  برنامه خودمراقبتي و معنوي در

آنچاه   طور حاتم  به. هاي نظام سالمت كشور است ابتداي كودكي اااولويت

ساه  ( س)كاه عالماه طباطباايي     اسات  ، معنويات ديناي  مورد نظر است

شناسي، محبات و عشاق و عبوديات معرفاي        را ايباييآمشخصه اصلي 

درفطرت خويش ايباايي را دوسات داشاته، امااني كاه       ها انسا  .اند هكرد

ايبايي خلقت رادرابعادمختلف ناظرباشند، ضمن تحسين و دوست داشاتن  

مه ايبايي، محبات و عشاق خواهناد    ، نسبت به خالق اين هها اين ايبايي

متعاالي  أ باه مباد   محبت،كرنش و عبوديات رانسابت   ورايد و اين عشق و

را باه دنباا     قادري كه جما  و كما  مطلق است ونيزمحبت مخلوقااتش 
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 :خواهدداشت كه

 وستا نم كه جها  خرم ااآ به جها  خرم اا

 اوست عاشقم برهمه عالم كه همه عالم اا

متعاالي و  أ م اخالق و قلب سليم و عشق به مباد اندگي مبتني برمکار

خاود    آقر نظر مرگ كه اا اعتقادبه جاودانگي انسا  پس اا و مخلوقاتش

 مندي، اطمينا  قلبي، آرامش و اميد، رضايت يك خلقت جديداست، نشاط،

نگاه  .كرد ايجادخواهد و جها  جامعه خانواده، سالمت معنوي را براي فرد،

فردفارد   آمواش اصل خودمراقبتي معنوي بر كيدأتدر سالمت معنوي،  ما

 .جامعه و انداختن نورافکن بر روي خود است

هشت سا  او  اندگي كاودك در   ، ميقطع طبق مستندات علطور  به

والاادين و مربياااني  آ ، گااذار ويااژه دارد و پايااه تکاماال معنااوي او نقااش

  .كه خود داراي سالمت معنوي هستندباشند مي

أكرماوا أوالدكام، وأحسانوا    » :ماي فرمايناد  ( ص)حضرت رسو  اكرم

 )19 (.كنيدفراندا  خود احترام بگذاريد و آنا  را نيکو تربيت  به« آدابهم

الساالم   السالم به فراناد خاود اماام مجتباى علياه      اميرالمؤمنين عليه

قلب كودك نورس همانند امين كاشته نشده، آماده پذيرش » :فرمايند مى

رو در تربيت تو شتاب كردم،   اا اين. پاشيده شودهر بذرى است كه در آ  

ات باه چياز ديگارى مشاغو       كه د  تو سخت شود و انديشه  پيش اا آ 

گردد، تا به استقبا  كارهايى بشتابى كه صاحبا  تجربه، احمت آاماود   

 (13 («.اند نياا ساخته اند و تو را اا تالش و يافتن بى آ  را كشيده

شود كه داراي خلاق و   ه فردي محسوب ميهر كودك، موجود منحصر ب

چناا    هم. خو، سبك يادگيري و الگوي رشد وتکامل مخصوص به خود است

كه كودك در مسير تکاملي خويش به جلاو ماي رود، باه اناواع مختلفاي اا      

  .ندشويش پرورش يافته و كامل ها تعامالت نياا دارد تا مهارت محركات و

انساا    پرورش همه ابعااد انادگى    كيد برأهاى دين اسالم ت اا ويژگي

هرچند در تربيات اساالمى پارورش ابعااد معناوى هادف اصالى و        . است

هدف بزرگ در پرتو داشتن جسمى سالم و اين است؛ اما دستيابى به  نهايى

 . پذير است  امکا  روانى با نشاط 

دارند، بهترين دوره باراى تربيات    ميكارشناسا  تربيت كودك اذعا  

ايرا در اين سانين حاس تقلياد و نياز حاس      . كودكى است فراند، دورا 

هاى تربيتى، در سطح بااليى اا توانمندى قرار دارد و كودك  پذيرش آمواه

 . گيرد شود، فرا مى چه را كه به او آموخته مى  به خوبى آ 

انتخاب همسر  بر تدريجي بود  تربيت،، (ع)سيره تربيتى امام رضادر 

 نامگذارى،  هاى ايام باردارى مراقبت، رعايت آداب اادواج ،صالح و شايسته

 ،محبات ، با كاودك   صحبت ،كودك و سالمتى، مراقبت اا كودكمناسب، 

پارورش بعاد   و  خوداتکاايى  بر كودك، نظارت والدينوي،  تشويق، احترام

 (11.)اي شده است كيد ويژهأودكي تدر دورا  ك عقالنى

اسالم در تربيت كودك و دعوت او به سوي كماا  و فضايلت و برتار    

شود؛ بلکه در كسب هنر و كما   گاه به تنبيه و اور متوسل نمي شد  هيچ

كند و كساني كه تالش بيشتري دارند و هنر خود را بهتر آشکار  توصيه مي

 .دگيرن ميكنند مورد لطف و محبت قرار  مي

در تبين جايگااه فرانادا  اماتش در جاا      ( ص)حضرت رسو  اكرم 

هر آينه نوااد امتم نزد من محبوب تر اا آنچه خورشيد "فرمايد  ميآفرينش 

باذرهاي   ها در وجود انسا ده كه شهم چنين بيا  . "استتابد  ميبر آنا  

سعادت و خوشبختي نهفته است كه با پرورش صاحيح، هار ياك اا آنهاا     

به خواهد بود كه در تعالي و كما  انسا  نقش بسزايي دارد كاه  شجره طي

اا ":يکي اا آ  بذرهاي سعادت داشتن فراند صالح است كه پيامبر فرمودند

اصو  كاافى،  )".سعادت انسا  داشتن دوستا  صالح و فراند نيکوكار است

 (4ج 

و فراند منهاي آداب اكتسابي او اا جامعه، بيانگر فرهنگ و اخاالق  رفتار 

چارا  . ي حاكم نهادينه شده بر وجود والدين و خانواده اسات ها ايما  و اراش

كه پدر و مادر بذر كماالت وجودي خاويش را در وجاود فراندشاا  پاروش     

يابند، بلکه آنگوناه كاه    ميخواهيم پرورش ن ميدهند، فراندا ، آنگونه كه  مي

ودند خداوناد  فرم( ص)هستيم، خواهند بود و اا اين رو است كه پيامبر اعظم

فرماياد و ايان    ماي سعادتمند به انساا  عطاا   متعا  فراند را با فطرت سالم

 .كنناد  ماي والدين هستند كه او را آنگونه كه خود هستند بادبخت و گماراه   

بر كوشا بود  پدر و مادر و تربيات فرانادا  دساتور داد و    ( ص)پيامبر اكرم 

 ( 20) .يديا به آداب نيکو بيارابداريد و آنا  ر  ميفراندانتا  را گرا: فرمودند

 ها  آيکي اا مصاديق مهم اكرام فراندا  و تربيت او تشويق و ترغيب 

بررسي جايگاه پرورش حس معناوي   براي .استبه ارتباط با آفريدگار يکتا 

 تربيت معنوي كودكا  آمواش در تربيت معنوي كودكا  الام است اصو 

 .مورد توجه قرار گيرد

 

 گيری نتيجه
يى كاه باه انادگى    هاا  كاوش درباره عقالنيت موجود در سانت اا 

اند، چاه   ى روح و معنويت كردهها اراش داده و خود را درگير شاخص

تخيال را باه شاکوفايى و خالقيات      هاا  توا  آموخت؟ آياا مدرساه   مى

كنند؟ آيا اا  كشانند يا اين كه بينش و نگرش را سركوب و خفه مى مى

شاوند ياا اا آ     روح و معنويت نزديك ماى دارند به  ها نگاه ما، مدرسه

ى هاا  ى ماا منجار باه پيادايش بيانش     ها گيرند؟ آيا آمواش فاصله مى

ى هاا  شاود ياا ايان كاه بارعکس، آگااهى       ترى اا واقعيت ماى  گسترده

به  ها تر مى كند؟ آيا مدرسه آمواا  اا اندگى را محدودتر و تنگ دانش

رود؟ آيا ما در  مىسوى شکوفاسااى پيوندهاى دو سويه من ا تو پيش 

يا با افراد  رو هستيممحيط كار خود با يك گروه و جامعه همبسته روب

اند؟ چه موانع يا سدهايى  يى كه در تکاپوى رقابت و بدگمانىها و گروه

ما را اا باابينى و بااسااى يك نظام آمواشى و پرورشى بااا ماى دارد   

تقويت كند كاه   يى اا اندگى راها و كاركردهايش، جنبه ها كه سياست

 گر روح و معنويت است؟ تحسين
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ى خودماا  را  ها چه بسا ما نيز در خود شور و شوقى بيابيم كه اندگى

يى اا روح وارد شويم كاه  ها و ساحت ها نيز باابينى و مرور كنيم و به جنبه

 .به اندگى تعاد  بخشيده و د  و جانما  را احيا و سرانده كند

ي كودكا ، بايد بيست سا  پيش اا براي پرداختن به سالمت معنو

قلاب ساليم را   ابتدا بايد مکارم اخالقي و. ها اين كار را آغاا كرد تولد آ 

هاا را   ها بتوانند اين اراش ، تا آ كرددر والدين و مربيا  كودك نهادينه 

شاود   كاه روي آ  تأكياد ماي   اصالي  .به كودكاا  خاود منتقال كنناد    

لين مركز مراقبتي رفتاري كودكا  خانواده او. خودمراقبتي معنوي است

  امراقب مربيا  و بنابراين والدين و كودكا  مقلدا  خوبي هستند،. است

كودك، بيش اا اينکه با سخن خود بخواهند كودك راتربيت كنند، باياد  

ضروري است كه، در حاوالي   .كنندبا عمل نيك خود كودكا  را تربيت 

به جوانا  كه والادين فاردا    خودمراقبتي معنوي را  سن اادواج، آمواش

كه در ساه بعاد    ني داشته باشيمااگر والدين و معلم .كنيمهستند، آغاا 

 اا كودكاا  نياز   باشاند،  داراي سالمت معنوي نگرش و عملکرد، دانش،

عدم توجه به ساالمت معناوي كاودك و    . كرد ها الگوبرداري خواهند  آ

يري را نخسات  ناپاذ  هااي جبارا    العاده مهم آ  آسيب هاي فوق شاخص

 .و در مرحله بعد اجتماع به همراه خواهد داشتبراي فرد و خانواده او،

 نظاام  و آماواش  نظاام  قلاب  عنوا  به را سالمت معنوي است، ضروري

 نظاام  يهاا  برناماه  و آمواشي يها درطراحي و بگيريم نظر كشوردر سالمت

 .كنيم ادغام كشور سالمت

 
Spiritual Health and Child Education 

 
Soheila Khazaei1, Saeid Khazaei*2 

 
Abstract 
Background: The history of spiritual health dates back to ancient times and has sometimes manifested itself in a 

semantic way. In 1979, the World Health Organization in an International Conference, added spiritual health to the three 

former Healths \ (physical, mental and social). 

The characteristics of Islam emphasize the matters of all aspects of human life. However, in Islamic education, the 

spiritual dimension is the ultimate goal, but achieving this great goal is possible in the light of a healthy and spirited 

physical body. 
Child education experts acknowledge that the best period for child upbringing is childhood. Because in this age the sense 

of imitation and the sense of acceptance of the educational teachings are at a high level of empowerment and the child 

learns well what he is taught.  

Methods: Library review and use of rich Islamic resources and websites (Research Gate, Pubmed, Google Scholar) 

Results: Ethics or spirituality, or values, are an inseparable part of any culture. The existence of morals \not only prevents 

the spread of corruption and ultimately the degradation of society, but also promotes   perfection, development, and moral 

well-being of the people of a society. Spiritual health is a vague and complicated process of human evolution that 

provides a coherent relationship between the forces of the individual with the characteristics of stability in life, peace, 

being close to God, self, society and environment, which determine the integrity and integrity of the individual. One of 

the main duties of education is to provide spiritual health of the new generation. Educational activities are directly or 

indirectly effective in educating students.  The role of teachers and educators is more prominent. Today, scholars have 

explicitly spoken about the spiritualization (spirituality) in the realm of education. 

Conclusion: The school's mission is not only information and education, but also a home and family environment; it is an 

important factor in creating ethics\. The gathering of children at school creates a connection between them, which is 

possible with proper education of spirituality in schools, observing the principle of mediation and balance. 
 

Keywords: Children, Education, Health, Spirituality,  
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