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چکیده
این تحقیق بهمنظور تعیین الگوی طراحی برنامه درسی شهودی مبتنی بر بررسیی ییبیا شناسیانه دییوا
حافظ ،صورت گرفته است .واکاوی ابییات بیه روش کیفیی هرمنوتیین انجا یافتیه و ای کلییه منیابچ پیاپی و
الکترونیکی در دسترس ،برای جمچآوری اطالعات استفادهشده است .تجزیهوتحلیل دادهها با بهکارگیری نظیا
مقولهبندی قیاسی انجا شده و نتایج دریمینه اهداف ،منابچ و راهبردهای یاددهی –یادگیری در قالب مقولههای
محوری ،تقسیمبندی گردیده است .الگوی برنامه درسی شهودی ،برای تمیا برنامیه رییزا و دسیتاندرکارا
تعلیم و تربیت کشور این امکا را فراهم میکند که ای منابچ غنی ادبی ،هنری و عرفانی در امر تعلیم و تربییت
استفاده کنند .تعلیم و تربیت ،با این فهم و ادراک به سمت کشف معانی فراعقلی در سایه دانش درونی بیمیری
و انتها بهعنوا سرپشمه خطاناپذیر حقیقت خواهد رسید.
کلید واژهها :برنامه درسی شهودی ،ییباشناسی ،اصطالحات عرفانی ،دیوا حافظ

 .9دانشجوی دکتری گروه علو تربیتی ،واحد اصفها (خوراسگا ) ،دانشگاه آیاد اسالمی ،اصفها  ،ایرا .
 .6دانشیار گروه علو تربیتی ،واحد اصفها (خوراسگا ) ،دانشگاه آیاد اسالمی ،اصفها  ،ایرا (نویسنده مسئول) n_keshtiara@khuisf.ac.ir

 .9دانشیار گروه علو تربیتی ،واحد اصفها (خوراسگا ) ،دانشگاه آیاد اسالمی ،اصفها  ،ایرا .
 .4استاد گروه علو تربیتی ،واحد اصفها (خوراسگا ) ،دانشگاه آیاد اسالمی ،اصفها  ،ایرا .
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مقدمه
یکی ای عالیترین دستاوردهای حاصل ای سوق داد تعلیم و تربیت به سمت ییباشناسی و نگرش
هنرمندانه ،تلطیف عواطف و هیجانات و نیز ایجاد نوعی پختگی و رشد ،ناشیی ای تعمیق اسیت کیه ای
طریق کشف دانش باطنی حاصل میآید و حویه جدیدی ای تلفیق هنر و کشف شهودات باطنی عرصه
شگفتانگیزی پدید میآوردکه منشأ خالقییت و پییدایش معیانی جدییدی میگردنید (حسیینی خیواه،
مهرمحمدی .)9916 ،در طیف دیدگاههای تربیتی دیدگاه کل گرایانه و ماورای فردی نییز بیر اهمییت
تفکر شهودی تأکید دارد (قادری .)9911،برنامههای ماورای فردی بیر پیرورش قیوه خالقییت ،اتخیا
رویکردهای تایه در حل مسایل و هنرها تأکید دارد (سلیما پور.)9914 ،
ادبیات کشور ما سرشار ای هنرهایی است که در اوج پاالیش و ییبایی و در باالترین مرتبیه ادراک
شهودی قرارگرفتهاند .حافظ ،مولوی ،سعدی ،خیا و دیگرا پنا در کال سحرانگیز شاعرانه خود به
ییبایی تما عوالم معنا و شهودات غیبی را تصویر کردهاند که بشریت را در برابر این تابلوهای هنیری
منحصر بفرد هنوی هم شگفتیده مینمایند وصیت شهرت آنا مری جغرافییا را در هیم پیدییده اسیت
(جمشیدآبادی .)9994،حافظ در کشور ما قلهای است که ادبیات ما به آنجا منتهی میشیود کیه تحفیه
سخن او را دستبهدست تا فرامری جغرافیا و یما همدنا پس ای صدها سال میبرند .حافظ در دیوا
خود عنصر جدید درخشا و صورتی ای الهه عشق با قلم ماورایی خیویش آفرییده اسیت کیه بیشین
نشا ای بهرهمندی صاحب دیوا ای جها اشراق ،شهود و کشف است (خرمشاهی .)9911 ،آندنانکیه
به یبا خودش:
یملن تا ملکوتش حجاب برداشتهاند ،ای کنگره عرش وی را سفیر یدهاند ،بهشت خانه موروثی اوسیت،
ای همنفسی فرشتگا ملول گشته و در مقا عبودییت بیا میاه و پیروین همنشیین شیبانگاهی اسیت،
هیدکس پو او ای رخ اندیشه نقاب برنداشته است و در پی آ گوهر یکدانه تا تماشاگه رای تا کارخانه
آفرینش ،قد در قد سیاکنا حیر راه پیمیوده و ای گرییه شیا و سیحر و قطیره بیارا او گیوهری
حاصلشده است که اینن پیش روی ماست.
لزو رشد معنویت و ظرفیت سایی برای دستیابی بیه مقاصید معنیوی ای ابتیدایی تیرین مراحیل
آمویش در برنامه درسی است مهرمحمدی ()9911؛ و در عین حال هوش معنیوی و معنوییت گراییی
عمده ترین خصیصه ین نظا آمویشی و بهعنوا ین انرژی فعال و مهمترین عامل هدفمند کرد و
معنا بخشید به یندگی فراگیرا و سرمنشا تعادل درونی و بیرونی هستند (یثربی)9991،؛ لذا ضیرورت
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توجه به بعد معنوی برنامه درسی ،ویژگی باری برنامه درسی و توجه به فطرت ،بهعنوا معنیوی تیرین
مخلوق الهی است (ملکی .)9995،برنامه درسی معنوی یکی ای حلقههای بنیادین نظا کیفیی تعلییم و
تربیییت یمینییه سییای تحییول و تغییییر اساسییی در سییاختار فعلییی آمییویش و پییرورش اسییت (ایییزدی و
همکارا  .)9991،رویکردهای سنتی برنامه درسی در برآورده ساختن همه نیایهیای آمویشیی معلمیا
پاسخگو نیست و نیای به گسترش معنا دارد (امینی .)9994،ارتباط برنامه درسی معنیوی بیا بسییاری ای
مولفههای تربیت شهروندی مثل شاد ییستن ،دگردوستی ،معناداشتن ینیدگی و هدفمنیدی ،مسیئولیت
پذیری ،احترا به دیگرا و سایندگی ارتباط کامل دارد (حسینی و همکارا .)9911،
در دورا معاصر مفاهیمی همدو معنویّت ،شهود ،9تعالی ،6ادراک کل نگر 9و خویشیتن

درونیی4

که بیشتر ،ای حقایق غیرمادّی و فراحسی به شمار میآینید ،در مقولیه آمیویش ،تربییت و برنامیهریزی
درسی ،ای عوامل و مؤلفههای تأثیرگذار محسوب میگردند (مهرمحمدی وکیانی .)9919،برنامه درسیی
شهودی که در پیدیدگی رمز آلود هنر ،ایها اعجیای ،الهیا  ،شیهود ،اشیراق و کشیف نهفتیه اسیت و
ضرورت پرداختن به آ توسط فیلسوفا و صاحبنظرا تعلیم و تربیت ای جملیه نیل نیادینگز)9194( 5
تحت عنوا پشم درو  ،دال )6115(2با طرح برنامه درسی پست مدر  ،برونر )9121(7تحیت عنیوا
تفکر شهودی ،آرتور فشی با تأکید بر اهمیت شهود به موایات تفکر عقالنیی در برنامیه درسیی ،آیزنیر
 ) 9112(9توانایی شهودی داشتن را به معنای درک و فهم جها به روش انتزاعی و ای طرییق حسهیا
میداند و ای حاکمیت صرف عقالنیت بر برنامه درسی انتقاد میکند و نهایتا جا میلر( )6117بیا طیرح
برنامه درسی کل نگر به دنبال پیوند ید تکههای جدا ایهم هن ،بد  ،جا  ،جها  ،عقیل و شیهود،
پیوندهای شهودی را مطرح مینماید .با این وجود عرصه پر معنای شهود همدنیا در برنامیه درسیی
ناشناخته است .این پژوهش در پی یافتن معانی و اسرار ی هست که وقوف بیه آ سرمنشیا تغیییرات
شگرف خواهدشد و پو دیوا حافظ نیزبه یقین گنجینه اریشمندی است که ای غور در باطن و اتصال
به منابچ غیبی پدید آمده است و در این پدیده فوق بشری معمای اشیراق ،شیهود و کشیف تیا حیدود
ییادی ،برای اهل معنا ،رمز گشایی شده است  .عرفا دری است به جها درو انسیا کیه دییدگا
1

- Intuition
- Transcendence
3
- Holistic perception
4
- Innerself
5
- Nol dding's
6
- Doll,
7
- Bruner
8
- Eisner
2
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جستجو گر انسا را تا به بی انتهایی حقیقت میگشاید" .محی الدین عربی " میگوید  " :آنکس کیه
به خدا تقرب جوید و اورا دوست بدارد ،خداوند انوار معرفت خودرا بیر او افاضیه کنید تیا حقیایق بیر او
مکشوف گردد و هر پیز را به نور این معرفت ببیندجهانی را ای تشعشچ تابناک اندیشههای ناب روشین
ساخته است (مطهری.)9929 ،
شمشیری ( )9995عمده ترین ویژگی تعلیم و تربیت عرفانی را عبیارت مییدانید ای  -9 :وحیدت
گرایی  -6اصالت باطن  -9تأکید بر شناساییهای شهودی -4تلقی سفر (سیر و سلوک) و هدف غایی
تربیت را وصال حق و یا معرفت توحیدی ،هدف میانی را مشیتمل بیر خودشناسیی و تحقیق ادراکیات
شهودی و اهداف کوتاه مدت را عبارت ای  -9عشق پروری ،تربیت اخالقیی و تربییت هنیری (ییبیایی
شناسی) میداند .همدنین در ارتباط معلم و شاگرد بر محبت؛ عشق و اطاعت متربی ای مربیی بعنیوا
ارکا اساسی تربیت اشاره دارد.
شمشیری و نقیب یاده ( )9994بیا می دارند که عشق بهعنوا برنامه درسی پوچ که میورد بیی
توجهی قرار گرفته است .میلر ( )6111حل مشکالت روحی ناشیی ای پیوپی و فقیدا معنیا در دانیش
آمویا را ای طریق طرح بعد معنویت در آمویش و پرورش میداند .کسلر )6111( 9آمیاده سیایی ابعیاد
روحانی انسا ای طریق ارتباطات روحانی ،رابطه با طبیعت و ادبیات انجیا مییپیذیرد .پیالمر)6119( 6
اعتقاد به اینکه معنویت تکههای گم شده آمویش امرویی است و اریشمندی آمویش کل نگری بسیار
حائز اهمیت است .شروود )6112( 9معتقد است کسب بیینش تییز بینانیه و بصییرت درونیی ای طرییق
معنویت و کمن به ایجاد پیوندهای عمیق یاری رسا است .پترسو ( )9119توجه بیه اریش هیوش
معنوی و قدرت معنا یابی را به عنوا مهم ترین استعداد انسانی محسوب میشود .یوهیار و

مارشیال4

( )6111یادگیرنده را نیایمند برقراری روابطی در یمینههای تفکر خطی و شهودی ،هن و بد  ،دانیش
خویشتن ای مقولههای انتقال ،مبادله یا تغیییر شکل میداند .این رویکرد بیر مسیاله گشیایی خالقانیه،
یادگیری مشارکتی و درهم آمیزی مهارت ،بهمنظور دست یابی به روابط عمیق تر با جامعه ،خویشتن و
کره یمین و نیز خویشتن و روح میداند .میلر ( )6117بیا می دارد که آمویش کل نگر تالش میکند
تا رشد تما ابعاد انسا را شامل شود .اسیدرینر.)6115( 5اهمییت تربیتیی سیکوت ای دییدگاه هسیتی
1

- kesller
- Palmer
3
- Sherrod
4
- Zohar, D. & L. Marshall
5
- Schreiner,
2
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گرایانه به منزله ایجاد فرصت تفکر و تامل و نیز کشیف و شیهود و ییافتن دریافتهیای بیی واسیطه
شهودی عرفانی و کشف دنیای درونی تاکید می کند (میرلوحی .)9999،توجه به نقش اریشمند هنیر و
موسیقی در تقویت قوای مغزی و تأکید بر ایجاد فضیای عیاطفی و ابعیاد هنیری تأکیید دارد (تلخیابی
وهمکارا  .)9997،توجه به برنامه درسی پست مدر با تأکید بر بر ابعاد هنری ،شهودی و نمایشی فرد
در فرایند یادگیری بعنوا برنامه درسی مغفول مطرح شده است (قادری و حسینی.)9911،
روش شناسی
روش پژوهش به شیوه کیفی 9میباشد .در این مطالعه بهمنظور بررسی نقطیه نظیرات عرفیانی و
شهودی در دیوا حافظ به روش هرمنوتین «معنای تاویل کرد یا بایگرداند پییزی بیه اصیل آ
است» .هدف تاویل متن آ است که دریابیم ین متن یا ین اثیر در حیال حاضیر پیه معنیایی دارد.
نخستین پیامد هرمنوتین در برنامه درسی تاویل دیدگاهها و غنی سایی یبیا برنامیه درسیی اسیت.
دومین پیامد هرمنوتین ،توسعه نظریههای تعبیری و تاویل گفتار و نوشتار بین تدوین کنندگا برنامیه
درسی ،معلما و فراگیرا است .سومین پیامد هرمنوتین در برنامه درسی معناشناسی است .بیا توجیه
به اینکه هر متن یا گفتاری دارای معانی متعدد است پس تسلط بر فعالیتهای فکیری کیه هیدف آ
رمز گشایی معنای پنها متن یا گفتار است ،با شالوده معنای استعاره ها ،تشبیههای معانی و نیتهای
یبانی در حقیقت ای میا برداشتن فاصله میا متن و تاویل کننده متن است «بیا توجیه بیه ایین امیر
تحلیل محتوایی کیفی ،کلیه اشعار موجود در ااشعار حافظ مورد بررسی قرار گرفته واحد تحلیل "بیت"
در نظر گرفته شده است ابتدا شبکه مضامین 6در تحلیل مضمو تیدوین شیده و ای طرییق کدگیذاری
اولیه تعداد 527کد و استخراج مفاهیم و تشکیل مقوالت محوری به تعیداد 42مقولیه؛ سیعی در اراییه
پارپوب منسجمی گردیده است .که طبق روش آتراید-استرلینگ 9در سال 6119انجا گرفتیه اسیت.
آنده شبکه مضامین عرضه میکند نقشه ای شبیه تارنما به مثابه اصل سایما دهنده و روش نمایش
است .شبکه مضامین ،بر اساس روندی مشخص ،مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن) ،مضیامین
سایما دهنده(مضامین به دست آمده ای ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضیامین
عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل) را نظا مند میکند؛ سپس این مضامین به صورت
نقشه های شبکه تارنما ،رسم و مضامین برجسته هر ین ای این سه سطح همراه با روابیط مییا آنهیا
1

- Qual
- Thematic Network
3
- Stirling-Attride
2

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آیاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 26

944

نشا داده میشود .محیط و حجم این پژوهش را کلیه غزلیات دیوا حافظ تشکیل میدهد .دادهها به
روش تحلیل ابیات با توجه به عناصر مورد نظر در قالب جداول و شیکل ،کدبنیدی شیده اسیت .روش
تجزیهوتحلیل دادها با استفاده ای روش کد گذاری موضوعی و نظا مقوله بندی قیاسی انجیا گرفتیه
است .در این پژوهش برای تعیین اعتبار یافتهها ایروش سه سیو سیایی یعنیی بکیارگیری پنید روش
گردآوری اطالعات استفاده گردید.
یافته ها
ای مطالعه دیوا حافظ بعنوا منبچ اصلی جهت تحلیل محتوای ابیات مورد نظر انتخیاب گردیید.
سپس مفاهیم مربوط استخراج وپس ای دستهبندی و کد گذاری مقولههای اصلی بدسیت آمیده کیه در
جداول مربوط به شکل جداگانه تدوین گردیده است.
 .9برنامه درسی شهودی براساس بررسی دیوا حافظ په اهدافی را دنبال میکند؟

شکل  .9مقوله محوری شهودی مبتنی بر بررسی ییبا شناسانه دیوا حافظ
جدول .9اهداف برنامه درسی شهودی مبتنی بر بررسی ییبا شناسانه دیوا حافظ

واکاوی عناصر برنامه درسی شهودی بر اساس بررسی ییباشناسانه دیوا حافظ
اهداف غایی
اتصیییال بیییه مرکیییز
هستی و وحدت وجود

اهداف میانی
کسب انوار اشراقی بمنظور حصول اسیرار و مکاشیفات
غیبی
ایجاد ظرفییت کشیف معنیا ای طرییق تمرکیز ییابی و
پایداری
کمال گرایی ای طریق داشتن الگوی پیر طریقت
خدامداری
کسب فضائل اخالقی
ییباشناسی و انعکاس هنرمندانه
ادراکات اشراقی
توجه به جنبههای ییباشناسانه در هستی
خودشناسی و کاوش در باطن
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اهداف عینی
حکمت اندویی
هنر آمویی و کسب فضیلت
تزکیه نفس و طهارت پیشگی
تفکر و تعمق در سیر کمال
رعایت تعادل و توای در امور یندگی
عبادت و پرستش خداوند
کسب آرامش و رضایت
شادمانی و ساده ییستی
عشق پروری و تالش در درک جا بههای
معنوی
ایجاد ظرفیت کشف معنا ای طریق تمرکیز
و پایداری

 -6برنامه درسی شهودی مبتنی بر بررسی ییباشناسیانه دییوا حیافظ ،پگونیه محتیوایی را در بیر
خواهد داشت؟

شکل  .6مقوله محوری محتوی برنامه درسی شهودی مبتنی بر بررسی دیوا حافظ
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-9راهبردهای یادگیری -یاددهی برنامه درسی شهودی مبتنی بربررسی ییباشناسانه دیوا
حافظ کدا است؟

شکل .9مقوله محوری راهبردهای یادگیری -یاددهی برنامه درسی شهودی مبتنی بربررسی ییباشناسانه دیوا حافظ

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به بینشهای بنیادی که در رشته برنامه ریزی درسی مهجورمانده و فعالیتی صیورت
نگرفته است دقت نظر داشته و با توجه به اندیشمندانی پو میلر ( )6117والدروف ،آیزنر ،برودی و ...
که به حلقه مفقوده معنویت در برنامه ریزی درسی توجه نموده اند گا نهاده و با عرفا عاشقانه ایرانی
در سطحی باالتر ای همه مبانی و منابعی که بعضی محققا اروپایی برای تصوف میشیمارند حرکتیی
هدفمند قرار داده و به سه عامل مشخص فلسفه و اصطالحات ایرا باستا و نبوغ بی نظیر علمدارا
عرفا ای جمله حافظ ،که ای هر فکر و اندیشه و مکتبی ممتای است .با رقت و لطافت خاص بخصیوص
روش ییرکانه عاشقانه و وق مالمتی و پاشنی رندی و فلسفه بیودا و عشیق و درد درو بیه بررسیی
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پرداخته است .اهداف برنامه درسی شهودی مبتنی بر بررسی ییبا شناسیانه دییوا حیافظ ،بیا در نظیر
گرفتن اصالت درونمایه ابیات و حذف ابیات همسا  ،در شکلهای مربیوط و در سیه جیدول جداگانیه
تحت عنوا اهداف غایی ،اهداف کلی یا میانی و اهداف عینی و ییا رفتیاری دسیتهبندی شیدند .ایین
مبنای مقولهبندی و نا گذاری بیر اسیاس دادههیای درونیی و البتیه در راسیتای پشیم انیدایی کیه
برنامهریزی درسی تصویر مینماید ،انجا گرفته است.
ای مهمترین یافتههای کلیدی در مبحث اهداف برنامه درسی شهودی مبتنیی بیر بررسیی دییوا
حافظ ،کسب انوار اشراقی جهت کشف اسرار غیبی ،ییباشناسی و انعکاس هنرمندانه ادراکات اشیراقی،
حکمت اندویی ،و.....بوده است .اهداف حاصل ای تفحص در ابیات عالمانه ،عارفانه و هنرمندانه حیافظ،
حاکی ای آنست که ادراک شهودی ،درک خاصی است که بر اثر تهیذیب نفیس و مجاهیده و مراقبیه،
برای افراد خاصی حاصل میشود .ادراک شهودی پو در نتیجه شایسیتگی ییافتن بیرای اتصیال بیه
جها نامحدود حاصل میشود ،سرمنشأ کشف حقیایق شیگرف ،گشیایش رایهیای علمیی و فلسیفی
پیدیده و اشراف یافتن بر اسرار غیبی است که بر دیگرا به طیور معمیول پوشییده اسیت پیه ،رای و
رمزی است که بر محرما سراپرده وصال و به تعبیری تنها بر "خواص" مکشیوف مییگیردد .افیراد
دارای نگرش سطحی و به تعبیری "عوا " فاقد ظرفیت فهم اداراکات شهودی مییباشیند بیه همیین
دلیل پنها داشتن این رموی و اسرار ای عوا الی و انتشار آ بر اهل معنا مستحسن است .یافتیههای
حاصل ای تحلیل محتوای ابیات دیوا حافظ دریمینه کلییه مقیوالت حاصیل ایایین بخیش پیژوهش،
دیدگاهی نو و جدید ارایه میدهد و الگوی کاملی ای منابچ و ابزارهای الی بهمنظور تحقق ادراکات بیر
مبنای کشف ،شهود و اشراق میباشد
منبچ حکمت و فلسفه ،طبیعت و دریافت اشارات طبیعت ،بعنوا واسطه دریافت فیوضات قدسیی،
موسیقی ،شعر ،قلب تزکیه شده و آمادگیهای روحی ای اهم منابعی است که حافظ بر آ تأکید داشیته
و دریافت شهودات را بدو این اتکا به این منابچ ناممکن میداند نتایج این پژوهش در بخش مربیوط
به راهبردهای یاددهی -یادگیری ،در بردارنده راهکارهای مناسب جهیت اسیتفاده در فراینید تیدریس
میباشد.
نتایج این پژوهش با تأکید بر برنامه درسی شهودی برای همیه کسیانی کیه بیه دنبیال تقوییت
بنیههای معنوی وشهودی تدریس میباشند قابل بهره گیری است .نتایج حاصل ای این مطالعه بالغ بیر
 96مقوله است ،که در پهار تم دسته بندی و تفکین شده اند و عبارتندای  :ارائه الگوهای تفکیر ،ارائیه
روشها هنرمندانه در تدریس ،اخالق تدریس و تکنینهای تدریس.
ای آ جهت که قبالً پژوهشی در این یمینه انجا نشده است لذا مقایسه آ بیا تحقیقیات مشیابه
امکا پذیر نیست .اصوال برنامه درسی شهودی نگاه تایهای است در قلمرو علم ،هنر ،عرفا و ادبیات.
یافتههای جدید این تحقیق ،نگرش به دانش بعنوا اندوخته حقیقی انسا ونه ابزاری در جهت منیافچ
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فردی ،رمز گذاری تجارب شهودی وحفظ تجارب است ،استفاده ای روشهای بدیعه پردایی در استفاده
ای تمثیل و قصه پردایی بهمنظور انتقال مفاهیم معنایی ،تأکید بر داشتن الگوی فکری و رفتاری ،پرهیز
ای خا اندیشی ای طریق سعی ،تالش و ایجاد پالش ،ارتباط با طبیعت و آمیوختن ای طبیعیت و تجلیی
رمز آلود حقایق هستی ،خود انتقادی ،،ارییابی اجتمیاعی بیه قصید اصیالح و اسیتفاده ای عنصیر طنیز،
استفاده ای روش مباحثه ،تاویل و تفسیر و راهبردهای اشارهای در تفهیم معنیای راهبیردی در تیدریس
میباشد.
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