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نگاهی به "هویت معنوی" از دیدگاه روان شناسان غربی:

آیا می توان آن را ترویج داد؟
نرجس الری1

ُقْل َیا أَْهَل الِْکَتاِب تََعالَْواْ إِلَی َکلََمٍۀ َسَواء بَْیَنَنا َوبَْیَنُکْم أاَلَّ نَْعُبَد إاِلَّ اللَّ َواَل نُْشِرَک بِِه َشْیًئا َواَل َیتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعضًا أَْربَابًا مِّن ُدوِن 
... اللِّ

ای اهل کتاب، بیایید به یک اصل مشترک میان خودمان عمل کنیم و آن این است که غیر خدا را نپرستیم و کسی را شریک 
او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را به خدایی نپذیرد...

آیه 64 سوره آل عمران

چکیده
به نظر می رسد که از منظر گفتمان کثرت گرای این عصر پرداختن به تربیت معنوی، بیش از تربیت دینی، می تواند راهگشا باشد زیرا اگر به 
معنویت به عنوان جوهرۀ مشترک ادیان بنگریم، این امر نقطه مشترکی برای دیدگاه های گوناگون است. از طرفی توجه جهانی به علم معنویت 
در کودکان و نوجوانان، به عنوان عاملی که نقش مهمی در رشد و توسعه انسان دارد، رو به افزایش است. بررسی چگونگی ورود معنویت2 به 
هویت فرد از لوازم ضروری پرداخت علمی و روانشناسی این مبحث است. این مجال، فرصتی است برای نگاهی به نظریه هاي روان شناسی 
غربی پیرامون تشکیل انگاره های معنوی فرد یا هویت معنوی.3 این مقاله به ضرورت پرداختن به هویت معنوی، علل پیچیدگی تبیین آن، 
تعاریف، ارتباط معنویت با دین، بررسی فردی یا اجتماعی بودن هویت معنوی، عوامل مؤثر و در نهایت به همبسته های هویت معنوی از دیدگاه 

روان شناسان غربی می پردازد.
کلیدواژه ها: معنویت، هویت معنوی، جوان، تحول.

Narjes.lari@gmail.com   1. دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
2. Spirituality
3. Spiritual Identity
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مقدمه
به نظر می رسد که توجه جهانی به علم معنویت در کودکان و نوجوانان، به عنوان عاملی که نقش مهمی در رشد و توسعۀ 
انسان دارد، رو به افزایش است )روهلکپارتین و بنسون و اسکیلز، 2011(. پرسش هاي مختلف، پیچیده و بسیار مهمی در ذهن 
انسان ها طي دوره های تحولی شکل می گیرد که نحوه و فرایند پاسخ دهی به آنها، تأثیرات شگرفی بر سالمت جسم و روان 
عملکرد و رفتار و متغیرهای مهم دیگری در زندگی می گذارد. از میان آنها می توان به پرسش هایي دربارۀ هدف غایی زندگی و 
معنای آن، ظرفیت انسان ها برای یافتن شادی و امید، ادراک زیبایی و نوع دوستی و درک پیوند با وجودی باالتر و برتر اشاره کرد. 
پاسخ پرسش هایي از این قبیل، در "معنویت" انسان ها نهفته است. معنویت به سبب همبستگی با سالمت جسم )همتی پاک و 
احمدی و انوشه،1389؛ معینی کیا و زاهد بابالن،1389؛ کاتن و زبراکی و روزنتال و تسوت و دروتر1، 2006( و سالمت روان )پلینت 
 و شرمن2، 2001؛ مکنایز و راجاگوپال و ملیبهم و الویزو- موری2000،3؛ جانی پژوه و شریفی و سجادیان و جوزدانی،1389(،

از اهمیت باالیی برخوردار است.
در مسیر رشد انسان، نوجوانی دورۀ حساسی است که در نظریۀ اریکسون مرحلۀ پنجم از رشد را تبیین می کند: مرحلۀ هویت 
در برابر سردرگمی نقش4 )برک، 2007(. ویژگی این مرحله جستجوی خویشتن است. در واقع این مرحله به پیدایش درکی از خود 
می انجامد. اریکسون هویت را مفهومي سازمان یافته از "خود" می داند که از ارزش ها، باورها و اهدافی که فرد به آنها پایبند است 
تشکیل شده است )اریکسون1964،5(. بخشی از این باورها را پاسخ به پرسش های معنوی دربرمی گیرد. در این مرحله، فرد ممکن 
است هویت معنوی پایایی را برای خود شکل دهد که متعاقبًا هدایتگر اهداف، رفتارها و انتخاب تجارب شخصی باشد. طول مدت 
و عمق این مرحله به خود شخص و بافت فرهنگی اجتماعی او مربوط می شود )روهلکپارتین، کینگ و واگنر و بنسون ، 2006(.

تصویر اریکسون از معنویت بزرگسال، شامل مفاهیم مقدسی بود: 1( واقعیت و تقابل6 )دوسره بودن(: یک نوع رهاسازی حالت 
تدافعی شخص که این به نوبۀ خود در رسیدن به خودمختاری برای مشارکت و به اشتراک گذاشتن مؤثر و آزاد، نقش دارد؛ 
2( راه گریز7: آزادی برای خود بودن و دادن این آزادی به دیگران؛ 3( انطباق8: ارتقا از حالت پذیرش منفعالنه شرایط زندگی 
غیرقابل قبول به سمت شخصی قدرتمند برای متناسب سازی محیط با نیازهای خود و دیگران؛ 4( بینش9: حقایقی که از طریق 
تأمل و درون نگری و موقعیت های اخالقی به دست می آید؛ 5( تقوا و تمرکز10: مرکز معنوی و اخالقی که با ثبات قدم در مراحل 
زندگی به شخص اجازه می دهد تا در چهارچوب امید، هدف، وفاداری، عشق، خرد و ... قرار بگیرد )کیزلینگ و سورل11، 2009(.

بنابراین در نظریه هاي اریکسون به مقولۀ معنویت و دین به خوبی توجه شده و مفهوم سازی دقیقی از آن به عمل آمده است. 
این مفهوم همچنین در تفکرات اریکسون دربارۀ تحول خود در گسترۀ حیات به شکل مناسبی جای خود را یافته است. به هر 
حال این موضوع چیزی نبوده است که در تحقیقات پس از اریکسون امتداد خود را همیشه حفظ نماید )کیزلینگ و سورل، 2009(. 
روهلکپارتین، کینگ و واگنر و بنسون )2006( معتقدند که دامنۀ تحول معنویت، توسط دانشمندان علوم اجتماعی در حاشیه قرار 
گرفت و نسبت به دامنه های شناختی، هیجانی و اجتماعی کم اهمیت تر دانسته می شد. تیزدل12)2002( اذعان داشت تحقیقاتی که 

فهم فردی از هویت خود را به دین و معنویت در نوجوانی مرتبط سازند، معدود هستند. 
بنابراین اگرچه معنویت و هویت در پیشینۀ روان شناسی به هم ربط داده شده اند، پژوهش علمی دربارۀ رابطۀ آنها با یکدیگر به 
تازگی فزونی یافته است. در عصر کنونی، بیشتر اوقات پژوهشگران حوزۀ هویت، با این پیش فرض که معنویت، "خود" را می سازد 
و پیامدهای پایداری را در ارتباط با سایر اجزای هویت شکل می دهد، هویت معنوی را به عنوان یکی از مهم ترین اجزای هویت 
فردی شخص به حساب می آورند )جوسلسون1996،13(. معنویت به عنوان جزیی از هویت بر خالف سایر ابعاد ثابت تر ساختار 

1. Cotton & Zebracki & Rosenthal & Tsevat & Drotar
2. Plante &  Sherman
3. Mackenize & Rajagopal &Melibhom & Lavizzo-Mourey
4. Identity versus confusion
5. Ericsson
6. Actuality and mutuality
7. leeway
8. Adaptation
9. Insight
10. Virtue and centrality
11. Keisling & Sorell
12. Tisdell 
13. Josselson
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هویت، مثل نژاد و جنسیت و ابعادی که نقش های متفاوتی مثل موقعیت های خانوادگی )مادر، برادر و...( را شامل می شوند، به 
طور عمده طبیعت ویژه و مخصوص به خود فرد است و امری بینشی و بصیرتی است )روهلکپارتین و کینگ و واگنر و بنسون، 
برچسب زنی   های  با  و کمتر  است  تدریجی تر  فرایندی  اجزای هویت،  به سایر  نسبت  معنوی،  از هویت  آگاهی  فرایند   .)2006
اجتماعی شناخته می شود. در حقیقت به ندرت قابل تصور است که کسی بدون کاوش و یا بدون تعهد در یک حالت از احساس 
هویت معنوی قرار بگیرد )کیزلینگ و سورل، 2009(. با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی علمی به این بعد از هویت، در این 

مقاله به تبیین دیدگاه روان شناسان غربی راجع به هویت معنوی پرداخته می شود.

تبیین هویت معنوی
امروزه به دنباله روی از اریکسون تعداد زیادی از نظریه پردازان هویت، معنویت را به عنوان دامنۀ مهمی از تشکیل هویت 

تشخیص داده اند )مارکستوم1999،1؛ ری و مک فادن2001،2(. 
پیچیدگی تعریف معنویت، دلیل مهمی برای نبود تبیین روشنی از مفهوم هویت معنوی شده است. تنوع بسیار زیادی برای 
تعریف معنویت در متون مشاهده می شود )مک دونالد و فردمن3، 2002(. این تکثر در تعاریف معنویت به طور عمده به چهار 
علت اتفاق می افتد: 1( ارتباط معنویت با دین و دینداری؛ 2( وضعیت هستی شناختی آن )به این معنی که آیا معنویت یک واقعیت 
است یا اینکه تنها محصولی از فرایندهای روان اجتماعی زیستی است؟(؛ 3( بعدپذیری آن )به این معنی که آیا معنویت سازه ای 
واحد یا چندبعدی است؟(؛ 4( رابطۀ آن با روان شناسی شخصیت )به این معنی که آیا معنویت به عنوان بخشی از شخصیت بهتر 

فهمیده می شود یا به طرز متفاوتی؟( )مک دونالد2009،4(.
از جمله ابعاد مختلفی که در مدل های معنوی برخی نظریه پردازان آمده است می توان به معنا و هدف زندگی، تکلیف در 
زندگی، آگاهی از قدرت متعالی، نوع دوستی، فعالیت های معنوی، تجارب جاری معنوی، انتظارهاي واقعی و ... اشاره کرد )هال 

و ادواردز5)1996(؛ هودن6)1992(؛ ولمن7)1997(؛ الکینز و همکاران8)1998((.
از طرف دیگر تنوع دیدگاه های هویت معنوی به تعاریف مختلفی که از هویت وجود دارد مربوط می شود. به عنوان مثال 
در نظریه های رایج روان شناسی که از تفکرات روان پویایی9 تاثیر جسته اند، هویت به طور کلي با اصطالحات "خود10" تعریف 
می شود، که در نهایت به تعریفی از"من11" منجر می شود که دارای محدوده های خاص )یعنی مرزهای تعریف شده دارد( و به 
شدت فردی شده است و همچنین اکثر اوقات انتزاعی است. در چنین دریافت مفهومی از هویت، تبیین هویت معنوی، به طور 
کلي به این صورت است  که "خود" فرد چگونه به معنویت ارتباط پیدا می کند و آن را در درون فهم شخصی از خویشتن جای 
می دهد. به عبارت دیگر می   توان گفت هویت معنوی شامل شناسایی جنبه هایی از خود است که با تجاربی که معنوی در نظر 
گرفته می  شوند، توام بوده است )مک دونالد2009،12(. تعاریف وینک و دیلون13)2002( و کیزلینگ14)2006( از جمله تعاریفی از 

هویت معنوی است که در این رویکرد تألیف شده اند. این تعاریف در ادامۀ مقاله آورده شده است. 
رویکرد دیگر به هویت، نگاهی رمزآلود، فلسفی و معنوی را دربرمی گیرد که در عصر حاضر به بهترین نحو در نظریه فرافردی15 
فرمول بندی می شود. طبق این نگاه هویت ممکن است محدود به خود یا عملکردهای خود16 نباشد؛ بلکه بیشتر از آن و به طور 
اساسي هویت را یک امر معنوی می داند. با این چهارچوب، مرزهایی که حدود خویشتن را مشخص می کند )یعنی من را از غیر 

1. Markstrom
2. Ray & Mcffarden
3. MacDonald & Friedman
4. MacDonald
5. Hall & Edwards
6. Howden
7. Wolman
8. Elkins et al. 
9. psychodynamic
10. ego
11. self
12. MacDonald
13. Wink & Dillon
14. Keisling
15. Transpersonal theory
16. Egoic function
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من1( مطلق و ثابت نیستند بلکه بیشتر اختیاری و انعطاف پذیر هستند و توانایی اصالح یا ادغام شدن در یکدیگر را دارند. 
این نظریه بهتر از همه در ادبیات مازلو2)1986، به نقل از مک دونالد،2009( دیده می شود که ماهیت انسان را برای فرا رفتن 
از نیازها و عالیق انسانی و رسیدن به انسانیت، هویت و تحقق خویشتن و امثالهم می داند. از این منظر، هویت معنوی نه تنها 
به درصدی از هویت خویشتن که معنوی ساخته شده است مربوط می شود بلکه هم شامل تحلیلی از ساختار طبیعی اساسی 
)محدوده های خود و غیر خود( است و هم فرایندها )مثاًل شناسایی و فقدان شناسایی( را دربرمی گیرد که بر این اساس هویت 
تحول یافته و بروز می یابد. در واقع در این نگاه، معنویت و هویت تا حدی برابر دیده می شوند- هردو طبیعت ذاتی حقیقت را نشان 

می دهند که به این وسیله تفاوت بین خود و غیر خود به تدریج از بین خواهد رفت )ویلبر3، 2000؛ به نقل ازمک دونالد،2009(.
مک دونالد )2009( معتقد است، گذشته از بحث پیچیدگی های تعریف هویت معنوی دربارۀ تاریخچۀ آن می توان گفت که در 
روان شناسی تاریخچۀ ارتباطی هویت و معنویت به ویلیام جیمز4)1890،1902( برمی گردد. همانطور که گفته شد این اندیشه ها را 
همچنین در عقاید اریک اریکسون )اریکسون 1958و1969و1996( می توان دید. از دیگر افرادی که پژوهشگر این زمینه بوده اند، 
گوردون آلپورت )1955( کارل یونگ )1967(، آبراهام مازلو )1970( )همانطور که گفته شد( و کارل روگرز )1961 و 1963 و 

1980( را می توان برشمرد.
برای مثال وینک و دیلون  پرداخته اند.  به تعریف موضوع هویت معنوی  تئوری پردازان هویت،  نیز برخی  در دوران معاصر 
)2002( معنویت و به تبع هویت معنوی را به عنوان״ جست وجوی وجودی5 خویشتن برای یافتن معنای غایی6 از طریق یک فهم 

فردی از وجودی قدسی7 ״ تعریف کرده اند.
به طور مشابه کیزلینگ و همکاران )2006( هویت معنوی را به عنوان  ״یک جنبۀ وظیفه محور از درک کلی از هویت خود״ 
تعریف کرده اند که این تعریف حسي پایا در خویشتن را نشان می دهد که پاسخ گوی پرسش هاي غایی دربارۀ طبیعت، هدف، و 

معنای زندگی است.
این تعاریف روی ارزش های شخصی تأکید دارد. با این فرض که این ارزش ها کیفیت متعالی دارند )با برداشتی از متصل بودن 
با  آرمان های غایی(، یک هویت معنوی برتر طي رشد، رفته رفته تبدیل به دژی محکم تر می شود. به نظر می رسد که طي زمان، 
تجارب معنوی احتمااًل مقوله های ارزش های اعتالیی را هضم می کنند که تأثیر آنها در طیفی از رفتارها نمایان است. والدین، 
همساالن، روابط عاشقانه مملو از بار ارزشی و انتظارهایي است که در قسمتی از روایت هویتی شخص ثبت می گردند. دین نیز در 
این روابط رسوخ می کند، حتی اگر شخص اعمال دینی را انجام ندهد. تعریف کردن هویت معنوی به عنوان ارزش های شخصی 

و کاماًل مجزا از تأثیرات جمعی و تکوینی، در عمل کاری بسیار مشکل است )ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو2009،8(.
کیزلینگ )2006( همچنین با تحلیل داده ها در مصاحبه های کیفی، سه زمینۀ اصلی را برای موضوع هاي پیرامونی هویت 
معنوی اعالم کرد: برجستگی و معنا )محوریت هویت معنوی و معنای آن در ذهن شخص چگونه است؟(، تأثیر و سرمایه گذاری 
)هویت معنوی با چه درصدی روی انگیزه ها و احساسات شخص مؤثر است؟(، بازتاب پذیری و امتداد )به چه میزان شخص به 

هویت معنوی خود می اندیشد و تغییر یا ثابت ماندن آن را متوجه می شود؟(.
به عالوه، کیزلینگ )2006( به نتایج دیگری پیرامون هویت معنوی رسید: الف( هویت معنوی یک حس اتصال بین شخص و 
قدرت باالتر، یا یک جامعۀ معنوی و یا جنبه های بسیار ارزشمندی از خود ایجاد می کند؛ ب( ارتباط با افراد دیگر که برای شخص 
مهم هستند، تاثیر بسیاری بر نحوۀ عملکرد هویت معنوی در چگونگی ایجاد معنا دارد؛ ج( تالش فرد برای ادراک صفات مثبت 
و از بین بردن یا انکار صفات منفی با خلق هویت معنوی ارتباط دارد؛ د( تالش عمدی برای ارتقای هویت معنوی الزم است؛ 

هویت معنوی الگوهای مشارکت و سازشی را نشان می دهد که با سایر اجزای هویت در نوجوانی قابل مقایسه است
ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو )2009( تعریف خود را از هویت معنوی بر اساس یک واکاوی طبیعت گرایانه9 در یک گروه نمونه 
تألیف کرده اند. بر اساس تعریف این افراد، هویت معنوی یک تعهد پایدار همراه با درک از خود دربارۀ رفتارهای بین فردی متعالی، 

ویژگی اصالح هدف و تأکید بر هدف، زایندگی و مسئولیت اجتماعی است. 

1. Self from not-self
2. Maslow
3. Wilber
4. James
5. Existentional
6. Ultimate meaning
7. The sacred
8. Reimer , Dueck, Adelchanow & Muto
9. Naturalistic
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و  روایتی4  شناختی3،  روان پویایی2،  )مثل  موجود  نظریه های  جمع بندی  طریق  از  تا  کردند  تالش   )2003( اسمیت1  و  پل 
با  آنها  پیرامون هویت معنوی بسازند.  را  پیرامون هویت، آنطور که به معنویت مربوط می شوند، نظریۀ جدیدی    ) سیستم ها5 
استفاده از  مفروضه های ریچاردز و برگینز6 )1997 به نقل از پل و اسمیت،2003( که شامل اعتقاد به وجود خدا و روح می شد، 
هویت معنوی را با عبارت "اعتقاد فرد به اینکه او وجودی جاودان و به خدا متصل است" تعریف کردند. فردمن7 )1983( با دیدگاه 
فرافردی به معنویت تالش کرد تا مدلی را از هویت توسعه دهد، که در آن دیدگاه های مرتبط با خودپنداره ها را با سنن مهم 
معنوی پیوند پیدا کند. در این مدل، او "خود" را )اصطالح خود، برای نشان دادن ذات اساسی هویت، آگاهی و واقعیت به کار رفته، 

همانطور که برای هر یک از سنن معنوی به کار می رود( وجودی ذاتًا محاط شده در درون عالم توصیف کرد.
مؤسسۀ سرچ8 برای تحقیق پیرامون رشد معنویت کودک و نوجوان، و بررسی مفهوم هویت معنوی، گروه هایی را در 13 کشور 
جهان با ادیان مختلف تشکیل داد )کیمبال، مانس، و هکل9، 2009(. در واقع نتایج به تعریف همگنی از رشد معنوی نرسید، 
لیکن نکته ای که می   توانست به عنوان نقطۀ اشتراک نتیجه شود این بود که "تحول معنوی یک برهم کنش پایا، جاری، و پویا 
بین سیاحت درونی و بیرونی یک فرد است". به عبارت دیگر تحول معنوی ما را به جست وجو در بیرون، برای ایجاد اتصال یا 
جای دادن زندگی خود در درون کل زندگی است و در عین حال ما را  ناچار می کند تا به درون نگاه کنیم و ظرفیت خود را برای 
رشد، یادگیری، ارتباط و جوهرۀ خود بپذیریم و یا کشف کنیم. این نگاه به این منجر خواهد شد، که معنویت را ظرفیت درونی ای 
قلمداد کنیم که جوان را برای پیوند دادن اکتشاف خود از دنیا و اکتشاف او از خود برای رسیدن به یک زندگی رو به شکوفایی 

ترغیب می کند )اسکوارتز2011،10(.
تمپلتون و اکلز11 )2006( هویت معنوی را یک هویت فردی تعریف می کنند که عکس  العمل  های شخصی فرد را دربارۀ معنویت 

زندگی خود، انعکاس می دهد )روهلکپارتین و کینگ و واگنر و بنسون، 2006؛ ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(.
کوئنیگ12 و همکاران )2001( معنویت را "جست وجوی شخصی برای فهم پاسخ هایی برای پرسش هایی راجع به زندگی، 
معنا، رابطه با وجود متعالی، می داند که ممکن است از تعالیم دینی برخاسته یا برنخاسته باشد". بر اساس این تعریف یک پیش نیاز 
هویت معنوی، اعتقاد به جای گرفتن در وجودی متعالی است و این اعتقاد نوعی حس احترام، ستایش، خود اعتالیی، تعهد و 
اتصال را به ارمغان خواهد آورد. در هماهنگی با این احساس اتصال است که فرد به بعضی رفتارها مثل شرکت در مراسم های 
مذهبی، برداشتن زباله در طبیعت، دعا و مراقبه، انجام کارهای داوطلبانه در اجتماع و گذراندن وقت در طبیعت، اعتقاد می یابد 

)ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(.

هویت معنوی؛ فردی یا اجتماعی
  نظام "خود" شامل دو قسمت فردی13 و تکوینی یا جمعی14 است.  اینکه هویت معینی، جمعی نامیده شود، به این وابسته 
است که آن بخش از خودپندارۀ فرد که از دانش یا نگرش او نسبت به عضویت در یک گروه وجود دارد،، با ارزش و اهمیت 
احساسی نسبت به آن عضویت همراه بشود؛ و این بر خالف هویت شخصی است که نوعی از هویت است که  شخص را از افراد 
دیگر تمایز می بخشد. هویت های جمعی بخشی از "من جمعی" هستند که  فرد را بر اساس اشتراک ها با سایر اعضای آن گروه 

اجتماعی تعریف می کند )ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(.
همۀ مردم هویت های فردی و جمعی چندگانه دارند که نسبت به آنها متعهد هستند، برجستگی هر یک از این هویت ها نسبت 

1. Poll & Smith
2. Psychodynamic
3. Cognitive
4. Narrative
5. System
6. Richards & Bergin
7. Friedman 
8. Search institute
9. Kimball, Mannes & Hackel
10. Schwartz
11. Templeton & Eccles
12. Koenig et al.
13. Personal 
14. Collective
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به بقیۀ اجزا به موقعیت ها و بافت ها وابسته است )بروئر1991،1(. هر دو نوع هویت فردی و جمعی شامل اجزایی از شناخت، 
عاطفه و رفتار هستند.

بر اساس این افتراق بین هویت ها، می توان هویت دینی را یک هویت جمعی و هویت معنوی را یک هویت فردی تلقی کرد. 
در واقع هویت دینی در صورتی یک هویت جمعی محسوب می شود که تعریف دین را با عبارت "یک ساختار نظام مند از عقاید، 
اعمال مراسم ها و نشانه هایی که، الف( برای تسهیل نزدیک ساختن فرد به وجود مقدس یا وجود متعالی )مثل خداوند، حقیقت( 
آمده است؛ ب( برای فهم بیشتر از مسئولیت ها و ارتباط هایي که باید با سایر افراد در جامعه داشته باشیم، آمده است "بپذیریم 
)کوینگ، مککالوق و الرسون،2 2001(. با این تعریف، یک فرد دیندار خود را جزئی از یک گروه می داند و هویت او ممکن است 
با پذیرش نظام عقاید، با تائید ارزش های دینی توسط آنها، با تعهد به گروه دینی و اعمال دینی تغییر یابد )ریمر، دوئک، آدلکانو 

و موتو ،2009(.
در مقابل، هویت معنوی را به عنوان یک هویت فردی شناخته می شود، زیرا که با گروهی در اشتراک نیست و به ویژگی  های 
معنوی خود شخص وابسته است. در واقع معنویت با احساس تعلق به یک گروه وابسته نیست. بنابراین گفتار، یک هویت مشخص 
می تواند دینی، معنوی یا هر دو باشد. برای مثال، اینکه مسلمان بودن هویت فردی یا جمعی دارد، وابسته به خود فرد است. 
اگر کارکرد هویت با عضویت او در جامعۀ اسالمی همراه است، هویت جمعی است و اگر مربوط به ویژگی هایی است که به فرد 
محدود است و به عنوان مثال، تعهدات فکری به مسئلۀ تقدیر است، جزء هویت فردی است )ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(. 

یک شخص می تواند مسلمان بودن را در هر دو بعد فردی و جمعی با هم تجربه کند. 
در هر صورت باید به این نکته توجه کرد که دین بافت یا زمینه ای را ایجاد می کند که بر نوع و رشد هویت معنوی اثر 
می گذارد. بنابراین در بحث از هویت معنوی، این مقوله را یک هویت فردی انتخاب شده است که می تواند مؤلفه هایی از هویت 

جمعی داشته یا نداشته باشد )ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(.
به هرحال با وجود توضیحاتی پیرامون انتساب دین به هویت اجتماعی و معنویت به هویت فردی )هود، اسپیلکا، هاسبرگر و 
گرساچ1993،3(، به نظر می رسد تأکید مبرم بر چنین موضوعی شایسته نیست. به چند دلیل: اول اینکه این جدایی در عمل برای 
میلیون ها نفر از مردمی که در مذاهب مختلف هستند بی معناست، چرا که محتوای ایده آل های جمعی و اعمال مذهبی چنین 
افرادی با ابعاد تجربه ای تعریف خود آنها، به هم پیچیده و ترکیب شده است. در واقع، همۀ ابعاد معنویت می تواند به وسیلۀ دین 
و یا هر ایدئولوژی و مکتبی توجیه شود )روهلکپارتین و کینگ و واگنر و بنسون، 2006(. دلیل دیگر اینکه، ترجیح داده می شود 
که رویکرد انتخابی، بین دو مقولۀ معنویت و دین را جمع کند تا اینکه به صورت قطبی با آنها برخورد کند )زینبائر، پارگامنت و 

اسکات1999،4(.

ابعاد هویت معنوی
مک دونالد5 )1997، 2000، 2009؛ اسکوارتز،2011( یک مدل چند بعدی را به عنوان نقشه ای برای محتوای دامنۀ معنویت 
ارائه داد. و او مدل خود را بر اساس تحلیل عاملی 19 مقیاس مختلف دربارۀ معنویت ارائه داد و همزمان پرسشنامه ای را برای 
هویت معنوی ساخت. این ابزار، )سیاهۀ ابرازهای معنویت (6 نامیده شد. پنج بعد هویت معنوی در مدل مک دونالد به شرح زیر 

است:
الف( جهت گیری شناختی نسبت به معنویت7 :اعتقادها، گرایش ها و انتظارهاي غیرمذهبی نسبت به حقیقت و اهمیت معنویت 

در عملکرد روزانه شخصی و بهزیستی؛
ب( بعد تجربی/واقعه ای8 : تجاربی که در ذات معنوی هستند. شامل تجاربی که مرموز، مذهبی، فرافردی، اوج، و اعتالیی 

نامیده می شوند. همچنین وقایعی که توصیف گر چنین تجاربی باشند؛
ج( بهزیستی وجودی9 : حس معنی و هدف و انتظار از خود به عنوان اداره کنندۀ چالش های درونی وجود؛

1. Brewer 
2. Koing & Maccullough & Larson
3. Hunsberger, Pratt & Pancer
4. Zinnbauer, Pargament  &Scott
5. Macdonald 
6. Expressions of Spirituality Inventory (ESI)
7. Cognitive orientation toward spirituality (COS)
8. Experiential/Phenomenological dimension (EPD)
9. Existential well-being (EWB)
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د( اعتقادهاي غیرعادی)PAR(1  : اعتقادهایي که مربوط به اتفاق هاي غیرعادی می شوند مثل اعتقادهاي مربوط به سحر و 
جادو یا معنوی گرایی )مثل روح(؛

ه( مذهبی بودن )REL(2: تجلیات معنویت از طریق دینداری حقیقی، اعمال ، سبک زندگی )مثل دعا، مراقبه، حضور در مراسم 
مذهبی(. شبیه به مفهوم جهت گیری درونی مذهبی است )اسکوارتز،2011؛ مک دونالد،2002(.

به نظر می رسد که پنج فاکتور مک دونالد می تواند به سه سطح از معنویت تقسیم بندی شود: به این صورت که تجربه معنوی 
و دینی بودن، با عنوان "معنویت اولیه"3 تبیین می  شوند )به معنی فاکتورهای علیّ رایج که از فهم روان شناسی از خود توسعه 
"معنویت خود-ساختاری"4  اعتقادهاي معنوی و غیر معمول،  قرار می دهند(؛  تأثیر  را تحت  اما تشکیل و عملکرد آن  می یابند 
را می سازند )به معنی طرح اساسی شناختی  که محدودیت های ساختار خود و عملکردهای آن را تعریف می کند(؛ و بهزیستی 
وجودی، "معنویت خودارزیابی"5 )به معنی ارزیابی از من به وسیلۀ کارآمدی ادارک شده در مقابله  با عوامل تنش زا( را می سازد. 

)شکل 1( )مک دونالد،2009(.
از طرفی معنویت خود- ساختاری و خود- ارزیابی به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط ندارند. بلکه، معنویت ساختاری از طریق 
تعدادی متغیر میانجی و تعدیل کننده، این ارتباط را برقرار می کند. ایدۀ وجود این متغیرها، بر مبنای این یافته استوار است که 
بهزیستی وجودی، در حالی که خود را به شدت با مقیاس های بهزیستی موجود مرتبط نشان می دهد، ارتباط بسیار کمی با سایر 
ابعاد موجود در پرسشنامه ESI )مک دونالد،1997،2000( دارد. متغیرهای آزمون شدۀ میانجی و تعدیل کننده در شکل1 هم پایۀ 

نظری و هم پایۀ تجربی دارند )مک دونالد،2009(.

شکل1. تصویر ساختاری کامل بر مبنای مدل مک دونالد )1997و2000( برای ابعاد معنویت برگرفته از مک دونالد )2009(

پیامدهای هویت معنوی
یکی از مسائل مهم، دیدن رشد معنوی به عنوان یکی از اجزای رشد بهینه یا ارتقا6 است، که در روان شناسی مثبت مطرح 
 DSM4 است. )بنسون، اسکیلز2009،7( البته به این معنا نیست که همۀ پیامدهای مربوط به معنویت مثبت است. اختالل هایي در
و همکاران8،  )هیل  داروهای مخدر  معنوی، مصرف  توهمات  استبداد،  آمریکا،2000( مثل خودبزرگ بینی،  روانپزشکی  )انجمن 
1. Paranormal beliefs
2. Religiousness
3. “Primary” spirituality
4. “Ego structural” spirituality
5. “Ego-evaluative” spirituality
6. Thriving
7. Benson &Scales
8. Hill et al.
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2000(  تحت تأثیر انواعی از معنویت وجود دارند که اضطرارهای معنوی نامیده می شوند. در هر صورت وجهۀ ارتباط معنویت با 
پیامدهای مثبت، پررنگتر جلوه می کند )اسکوارتز،2011(.

از جمله پیامدهای مثبت مرتبط با دین و معنویت در اوایل بزرگسالی می توان به گرایش ها و رفتارهای سالم و عزت نفس باال 
)نکس، النگهو و والتر1، 1998؛ ریو و ونگ2006،2؛ زولینگ و همکاران3، 2006( اشاره کرد. پس از کنترل جنسیت و تنش ها، 
معنویت رابطۀ مثبتی را با خودتنظیمی هیجان ها و خودتنظیمی تحصیلی در دانشجویان کاتولیک آمریکا پیدا می کند )گیلیام، بری 
و باکچس2008،4(. به عالوه دین و معنویت فاکتورهای محافظت کننده ای برای فقدان انجام رفتارهای پرخطر مثل رفتار ضد 

اجتماعی )نکس و همکاران، 1998( و مصرف مواد مخدر )وایت و همکاران5، 2006( ایجاد می کنند.

عوامل مؤثر بر هویت معنوی
به منظور ایجاد فهم بیشتر راجع به اینکه چگونه مدل پیشنهاد شدۀ مک دونالد )1997،2000( با ایجاد و نگهداری هویت 

معنوی ارتباط برقرار می کند، شکل )2(، مکانیزم پیشنهادی را ارائه می دهد که بسیار نیرومند پنداشته می شود. 
همانطور که دیده می شود، فاکتورهای اولیۀ معنویت بر شکل   گیری هویت معنوی تأثیر مستقیم دارند. همانطور که قباًل گفته 
شد به این معنی است که تجربۀ معنوی و دیندار بودن به نوعی از ظهور حسی از هویت معنوی می انجامد و نوعی معنادهی 
)مک  دارند  وجود  خود،  نفوذپذیری  و  زندگی  خانواده، سبک  و  جامعه  شامل  میانجی  فاکتور  سه  به عالوه،  می دهد.  انجام  را 

دونالد،2009(.
هویت  اجتماعی  و  فردی  بخش های  آنها  تأثیر  تحت  که  هستند  ارتباط  در  محیطی  مختلف  منابع  با  جوانان،  و  نوجوانان 
می کنند  تمرین  اطرافیان  شکل گیری  و  دادن  شکل  در  را  خود  عاملیت  ناخواسته،  یا  خواسته  افراد  می سازند.  را  خود  معنوی 

)اسکوارتز،2006(.
با رفتار سایر  همانطور که در سایر نظریه های روان شناسی هویت گفته می شود، تجارب، ارزش ها/عقاید، و رفتارهایی که 
اعضای گروه اجتماعی همساز است که شخص در آن عضویت دارد، حس خویشتن را تقویت می کند و این با نقش و جایگاه او 
در گروه ارتباط دارد. با در نظر گرفتن همین عبارت می توان به نقش خانواده در هویت معنوی پی برد )مک دونالد،2009(. بنابراین 
خانواده )والدین، خواهران و برادران و سایر بستگان( اولین زمینۀ بافتی برای رشد و تشکیل هویت معنوی هستند )بویاتزیس، 
دوالهیت و مارکز6، 2006(. خانواده از طریق الگوهای والدینی، سنت ها و روایت ها نقش مهمی را نه تنها در شکل تشکیل شدۀ 
هویت معنوی نوجوان دارند بلکه زمینه را برای جستجوگری در سایر منابع، روابط و انتخاب هایی فراهم می سازد که بر رشد او 
اثرگذارند )اسکوارتز،2006(. پژوهش بلک7 )2004( نشان می دهد که در آیین هندو و بودایی، "من"  در هر یک اعضا به عنوان 
بخشی از خانواده تعریف می شود و نه به عنوان عضوی که تحت تأثیر خانواده است. البته در کشورهای غربی که خودمختاری 

افراد وزن بیشتری دارد، این موضوع کمتر دیده می شود.
در مورد تأثیر همساالن و مربیان بر هویت معنوی، نیز تحقیقاتی انجام شده است. باکوسکی و آوکی8 )2006( راه هایی را که 
از طریق آنها دوستان، مربیان و رهبران دینی، نقش خانواده را در شکل گیری هویت معنوی تکمیل می کنند، با دقت مورد بررسي 
قرار دادند. آنها پیشنهاد کردند که این روابط و غنی سازی روابط معنوی دوستانه، تنها یک بده بستان نیست، بلکه بیشتر از آن 
یک نوع عامل دگردیسی و تحول محسوب می شود. برای مثال، داشتن دوستان و مربیانی که کالمی و عملی، معنویت خود را 

بروز می دهند، باعث افزایش تعهدات معنوی شخص می گردد )اسکوارتز، 2006(.
 سبک زندگی به عنوان یک متغیر جدا آورده شده تا اثر اجتماع دینی را بر روی انتخاب های رفتاری به خوبی جلوه دهد. 
مثاًل کسی که تعهدات دینی دارد با احتمال بیشتر در خلوت خصوصی خود، دعا و مراقبه را به صورت منظم انجام می دهد. این 
اعمال از طرفی احتمال بروز تجارب دینی و در نتیجه رسیدن به هویت معنوی را تسهیل می کند. در نهایت نفوذپذیری خود، به 
این معنی است که به چه مقدار شخصیت فرد روی ورود تجارب معنوی به آگاهی شخص و حس جاری از خود تأثیرگذار است. 
1. Knox,,,Langehough & Walters
2. Rew &Wong
3. Zullig& Ward
4. Gilliam, Barry& Bacchus
5. White
6. Boyatzis, Dollahite &Marks
7. Black 
8. Bukowski,and Aoki
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به عبارت دیگر، اینکه یک شخص به چه مقدار خود را به عنوان موجود معنوی تجربه می کند و خود را معنوی می پندارد شبیه 
این است که عملکردهای "خود" تحت تأثیر آگاهی لحظه به لحظۀ شخص از معنویت خود باشد و در ذهن داشتن عقاید معنوی 

است، )مک دونالد، 2009(.

شکل2. مدل علی پیشنهادی مک دونالد)2009( برای هویت معنوی

از دیگر عوامل مؤثر بر ساختار هویت معنوی جوان، می توان به مؤسسه هایي که جوانان عضو هستند مثل مدرسه، کلوب ها 
و باشگاه ها، مجامع مذهبی؛ مکان فیزیکی و دنیای طبیعی، فرهنگ، قومیت و جهانی سازی، افسانه ها و اسطوره ها اشاره کرد 

)اسکوارتز،2006( که در این مجال کم فرصت پرداختن به آنها نیست.

نتیجه گیری
در این مقاله به ضرورت پرداختن به هویت معنوی، علل پیچیدگی تبیین آن، تعاریف، ارتباط معنویت با دین، بررسی فردی یا 
اجتماعی بودن هویت معنوی، عوامل مؤثر و در نهایت به همبسته های هویت معنوی از دیدگاه نظریه پردازان غربی پرداخته شد. 
آنچه محرز است، در کنار همۀ فقدان قطعیت ها و تکثری که در تعریف معنویت به عنوان جزئی از انگاره های هویتی نوجوان 
وجود دارد، نتایج این مرور گفتۀ تیسی )2007( را تائید می کند که "معنویت جوان پویا، زنده و عالی است، پر قدرت و با تنوع 
بسیاری رشد می کند ... و منبع سرشاری و سرزندگی بالقوه ای  است و تعهدات محکمی را برای دین، اخالق و قوانین اجتماعی 
به ارمغان می آورد". با توجه به چنین پتانسیلی در پرداختن به این مقوله از طرفی و تأکید نظام فرهنگی و آموزشی کشور ما در 
تعمیق معنوی و دینی در جامعه، ضروری است تا برای بحث ورود علمی برای دریافتن ابعاد معنویت در هویت نوجوانان میهن 
ما، تشخیص آرمان های معنوی مدنظر، عوامل مؤثر بر آن و سازوکارهای تربیتی کارآمد، سرمایه گذاری الزم صورت گیرد. نباید 

فراموش کرد که ظاهر دین، وجهۀ بیرونی شرع ماست، که از اهداف اساسی آن رسیدن به الیۀ درونی و معنوی است.  

سپاس:
از راهنمایی های سرکار خانم دکتر الهه حجازی، تقدیر و تشکر می شود.
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