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پدیدارنگاری مفهوم و تجربه 
معنویت 

مورد مطالعه: دانشجویان کار شناسی ارشد دانشگاه کردستان

مفاهیم معنویت و توســعه معنوی از هر دو دیدگاه مذهبی و سکوالر مورد مداقه پژوهشگران 
حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است، 
نوع نگاه انسان به مقوله معنویت است و اینکه معنویت در چه کنش و رفتاری نمود پیدا می کند. 
جوانان در جوامع قرن 21 به شدت از طرف نهادهای دینی و همچنین در برخی از موارد، از طرف 
حکومت ها و ســاختارهای سیاسی مبتنی بر دین، رصد می شــوند تا معلوم شود که معنویت در 
زندگی آنان تا چه اندازه رسوخ کرده و چه نوع معنویتی و با چه تعریفی مد نظر آنهاست. پژوهش 
کنونی به دنبال مطالعه پدیدارنگارانه تجربیات و دیدگاه های دانشجویان از مفهوم معنویت )چیستی و 
چگونگی، امکان آموزش پذیرِی آن و همچنین ابعاد رفتاری یک فرد معنوی( است. میدان پژوهش، 
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان است و مشارکت کنندگان 10 نفر از دانشجویان اند 
که با اســتفاده از روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر مالک انتخاب شــدند. ابزار پژوهش نیز 
مصاحبه نیمه ســاختارمند و عمیق است. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل 
مضمون مورد بررســی قرار گرفتند. براساس نتایج، داده ها در چهار طبقه توصیفی ابعاد معنویت، 
آموزش پذیرِی معنویت، عوامل تأثیرگذار بر آموزش معنویت و همچنین ویژگی های افراد معنوی 
دسته بندی شده اند. براساس انگاره ها و تجارب دانشجویان، آمیخته بودن با انسانیت، هم مسیری با 
عقل و منطق، فطری بودن و فرامادی بودن از جمله ابعاد معنویت اســت. همچنین خانواده، فرد، 

سیستم آموزشی و گروه دوستان نقش زیادی در شکل دادن به ابعاد معنویت در نزد افراد دارد.
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1مقدمه
»معنویت« مفهومى است كه به راحتى نمى توان آن را تعریف كـرد. نه تنها از آن حیث كـه 
مانند واژگان انتزاعى دیگر وجوه ملموس چندانى ندارد، بلكـه بیشـتر بـه این دلیل كـه 
هـر كسى از ظن خود مراد خویش را در پس آن مى جوید یا جامه خود را بر تن آن مى 
پوشـــاند. ابهام های موجود در تعریف این واژه، پژوهش های مرتبط بـا آن را در معـرض 
غیرواقعى بـــودن، مغالطـه های مفهـومى و ســـردرگمى روش شـناختى قرار مى نهـد. 
بنابراین اولین كار در حوزه معنویت پژوهى، واژه شناسى و مفهوم شناسى باشد. )ایزدپناه و 
شاكرنژاد، 1393( بر اساس پژوهش های انجام شده، از منظر محققان دانشگاهى، سؤاالت 
كلیدی در ارتباط با معنویت، پرسش هایى از این نوع اند كه آیا معنویت یک امر دینى است 
یا غیر دینى؟ آیا مى توان بدون دین به معنویت رسید؟ آیا منظور از مقوله دین گریزی این 
اســت كه جوانان هیچ تجربه معنوی ندارند؟. )مردینوویچ1 و دیگران، 2012( اما دغدغه 
مســئوالن تعلیم و تربیت و متولیان دین در جوامع سؤاالتى دیگر است: اینكه در دنیای 
كنونى چگونه مى توان به جوانان در یافتن و تجربه كردن مقوله های معنوی كمک كرد؟ 
وظیفه سیســتم تعلیم و تربیت در این راستا چیست؟ آیا مى توان تجربیات معنوی را در 

برنامه های درسى و تحصیلى جای داد؟. )كراكالین2 و دیگران، 2012(
»معنویت«یكى از عناصر كلیدی ادیان محسوب مى شود. بنابراین در نگاه دینى، این مفهوم 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسى آموزه های دینى نشان مى دهد كه اهتمام جدی ادیان 
در معنادارسازی حیات انسانى و تالش برای ایجاد ارتباط میان او و عالم ماوراء )ملكوت( است. 
بر این اســاس، طبیعى است كه ادیان در دوره های مختلف حیات بشر، پیشنهادهایى برای 
كیفیت بخشى به زندگى او داشته باشند. )باغگلى و دیگران، 1393( با عبور از دنیای قدیم 
و ورود به دنیای مدرن، با توجه به تجربه انســان غربى و بدبینى هایى كه نسبت به كارآیى 
دین )به طور خاص دین مسیحیت( در زندگى اینجا و اكنون بشر به وجود آمد، تقابل پنهان 
و آشكار رویكرد های مبتنى بر یافته های بشری و معارف دینى در مغرب زمین امری مشهود 
است )اینگلهارت و نوریس، 1387(، اما در دهه های پایانى همین قرن، نقد های مطرح شده 
به مدرنیته و پذیرش ناتوانى از سوی علمگرایان برای پاسخگویى به همه ابعاد وجودی انسان، 

حذف كامل دین از زندگى انسان را با تردید مواجه نمود. )باغگلى و دیگران، 1393( 

1. Mrdjenovich
2. Crook-Lyon
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معنویت دینی یا غير دینی؟ 
واژه »Religion« از ریشه التین »Religio« حاكى از پیوند بین بشریت و برخى قدرت های 
واالتر از قدرت های او است. )پرگمن، 1999؛ به نقل از كیانى و دیگران، 1394( در رویكرد 
روان شناسانه سنتى، »دین« سازه ای بسیار گسترده بود و تمایز صریحى از »معنویت« نداشت؛ 
اما این نگاه در رویكرد مدرن روان شناسى دچار تحول شد و »دین« را به عنوان یک عامل 
محدودتر و كمتر تأثیرگذار تعریف كرده اند. در نتیجه این نگاه، معنویت به طور روشن از 
دین قابل تمییز است و لذا یک دو قطبى دین و معنویت شكل گرفته است كه طى آن، 
دین نهادی تأثیر گذار و بیرونى )كه در اینجا موضوع ادیان شناخته شده مانند مسیحیت 
است كه دارای نهادی همچون كلیسا است( در برابر معنویت، كه امری درونى و شخصى 

است قرار گرفته است. )زینبائر1 و دیگران، 1999؛ به نقل از كیانى و دیگران، 1394( 
درباره چگونگى ارتباط دین و معنویت نظرگاه های گوناگون مطرح شده است. در نگاه 
سنتى و كالسیک )تاریخى(، دین عرصه فراگیرتر دارد و معنویت بخشى از آن را در برمى 
كیرد و در اینجا دین در مقابل اندیشــه سكوالر قرار مى گیرد. )كوئینگ2، 2011( از نگاه 
برخى صاحب نظران تا قرن ها مطالعه دین مى توانست معنویت را هم تحت پوشش قرار دهد 
اما به طور مستقیم از معنویت بحثى به میان نمى آمد. بنابراین دسته ای از اندیشمندان این 
عرصه، معنویت را به عنوان بخش جدایى ناپذیر از دین دانستند و یا در برخى از موارد به جای 
همدیگر از این دو اســتفاده كرده اند. )محققانى مانند كوئینگ، 2011؛ اشمیت3، 2008؛ 
پالمر4، 1981؛ به نقل از موبرگ، 2011( اكنون برخى محققان و اندیشمندان معنویت را 
امری كاماًل جدا از دین تفسیر كرده اند. این امر معموالً در قامت اندیشه ناخداباورانه نمود 
پیــدا مى كند و تالش مى كند هر گونه ارتباط بین معنویت با فراطبیعت گرایى، وجود امر 
مقدس و نهاد دین را انكار نماید. )موبرگ5، 2010( در برابر معنویتى كه برگرفته از دین 
است و ماهیت و ساختار خود را از جنبه های گوناگون دین اخذ مى كند. )به نقل از بست6، 
2014( در تبیین معنای اصطالحى معنویت، به نظر مى رســد اندیشــمندان مسلمان آن 
را امری واضح دانســته اند؛ زیرا كمتر در مقام تعریف آن برآمده اند. معنویت در اصطالح 
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ایشان، گاه در مقابل امور مادی و گاهى به معنای ارزش های اخالقى )مصباح یزدی، 1377(، 
دین، حقیقت اسالم، غیب و ملكوت، سیر و سلوك، حاالت عرفانى، صفای درون )مطهری، 

1368( و... به كار رفته است. )محمدی، 1390( 
مى توان گفت كه مسئله اصلى در اینجا نه فقط تعریف مفهوم معنویت بلكه این است 
كه آیا معنویت یک امر دینى اســت یا غیر دینى؟ با مرور ادبیات موضوع مشــخص شده 
است كه واژه معنویت، طیف گسترده ای از مفاهیم را ـ كه شامل همه اشكال خودآگاهى 
)فارو1، 1984( تا تمامى حس های خوشایند كه بر قدرت توانمندی و رضایت فرد از انجام 
یک عمل اثر مى گذارد )اومان و تورســن2، 2007( شامل مى شود. به طور كلى، بعضى  ها 
رشــد شــخصى را به عنوان معنویت درونى قلمداد مى كنند، در حالى كه برخى دیگر از 
پژوهشگران، از واژه معنویت به عنوان هر نوع رشدی كه انسان را فراتر از نگاه غیرمذهبى 
مى برد، اســتفاده مى كنند. )مارشــال3، 2010( فرهنگ ادیان جهان تعریف معنویت را 
امری دشــوار دانسته، ریشــه   های آن  را در سّنت مسیحى مى  داند كه تاریخى طوالنى در 
دین و عمل دینى دارد. »]امر[ معنوی به مثابه جست جوی درونى غالباً در برابر امر مادی، 
فیزیكى و بیرونى قرار داده شــده است«. عده ای از »معنویت« موضوعى گسترش یافته  تر 
از »دین« كه كمتر هم نهادینه شــده مى  فهمند. به  عكس، دیگران معنویت را مركز و قلب 

دین مى  دانند كه به ویژه در تجربه عرفانى و دینى مشاهده مى  شود.
 ســه سطح متمایز، اما به  هم وابســته را مى  توان در فهم معاصر از معنویت تشخیص 
داد: 1. معنویــت به منزله تجربه و یا عمل و فعل زیســته در زمینه  ای دینى؛ 2. معنویت 
به مثابه آموزه  هایى اســت كه از این عمل به ظهور مى  رسد و آن را هدایت مى  كند؛ یعنى 
همان اصول و قواعد معنوی و توصیه   های گوناگون برای رسیدن به كمال كه در دین   های 
متفاوت مشــاهده مى  شوند؛3. مطالعه نظام  مند و تطبیقى و نّقادانه تجربه   ها و آموزه   های 

معنوی كه در زمانه ما به روشى كاماًل تازه تكامل یافته  اند. )هینلز، 1386( 
آیا معنویت آموزش داده می شود؟؛ برنامه درسی معنوی

یكى دیگر از مسائل قابل طرح در این عرصه، مطرح كردن این سؤال است كه آیا معنویت 
قابلیت آموزش دارد؟ و اگر چنین است ویژگى های یک برنامه درسى و آموزشى معنوی 
چیست؟ منظور از »برنامه درسى« محتوای رسمى و غیررسمى، روش و آموزش  های آشكار 
1. Farrow
2. Oman & Thoresen
3. Marshall
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و پنهانى است كه به وســیله آنها، یادگیرندگان تحت هدایت نهاد رسمى آموزش، دانش 
الزم را به دســت آورند، مهارت الزم را كســب كنند و گرایش و ارزش ها را در خود تغییر 
دهند. )ملكى، 1392: 15( اكنون گرایش به ســمت معنویت، به عنوان گرایشــى نوین در 
عرصه های تربیتى، فرهنگى و آموزشى بیش از سایر ابعاد اجتماع دیده مى شود؛ چرا كه 
برخى معتقدند كه عرصه آموزش بهترین فرصت و شرایط را برای ظهور و توسعه معنویت 
در انســان فراهم مى كند. )اكبری الله و دیگران، 1389( معنویت ذاتاً امری دینى اســت 
اما با اطمینان مى توان اســتدالل كرد كه یكى از جنبه های بســیار مؤثری است كه باید 
در تربیت و تعلیم، چه در معنای مفهومى و نظری و چه در كنش و عمل تربیت و حتى 
در برنامه های آموزشــى هم آن را در اولویت قــرار داد. مى توان چنین گفت كه جنبش 
معنویت گرایى یک جریان فكری در حال توســعه اســت كه ابعاد و عرصه های گوناگون 
زندگى بشر را تحت تأثیر قرار داده است و مى توان از عرصه تعلیم و تربیت به عنوان یكى 
از تأثیرگذارترین این بخش ها نام برد. اثرگذاری در این عرصه به گونه ای است كه برخى از 
صاحب نظران معتقدند باید معنویت را بخش جذایى ناپذیر از برنامه های آموزشى و درسى 
دانست. )بوچانان1، 2010( فراهم كردن بستر های رشد و توسعه معنویت و رسیدن به كمال 
معنوی و باطنى مى تواند از رهگذر تعلیم و تربیت اتفاق بیفتد، چرا كه بر پایه تعلیم مبانى 
هستى شناســانه و ارزش شناختِى درست و بر مبنای آموزش ارزش های پسندیده اخالقى 
مى توان مفهوم بسیار معنوی خداپرستى را قابل فهم نمود و همچنین كماالت معنوی و 
سالمت روحى انسان را تضمین كرد. وجود برنامه درسى در نظام آموزشى مى تواند سازو 
كار عملى هدایت تعلیم و تربیت به این سمت وسو را فراهم آورد. برنامه درسى معنوی با 
برخورداری از اهداف، اصول و روش های معین مى تواند راه را برای پرورش و رشد انسان های 
با ویژگى هایى كمال و رشدیافتگى فراهم نماید. این برنامه درسى خواستار نیل به سطوح 
عالى آگاهى، معنابخشــى به زندگى انســان و همچنین درك چگونگى ارتباط با وجود 
متعالى خداوند و قدرت تأثیرگذار عالم هستى است. )حق پرست التى و دیگران، 1397( 
آموزش و برنامه درسى معنوی تنها وسیله ای برای انتقال مجموعه ای از مفاهیم نیست 
بلكه فرایندی فراتر از تبیین و استدالل و همچنین گونه های تحلیل و اندیشه ورزی است كه 
معموالً در ضمن آموزش اتفاق مى افتد. )میلر2، 2005( ویژگى اصلى این نوع از آموزش ها 

1. Buchanan
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استعالء و ارتباط ابعاد درونى و بیرونى انسان، كنترل خود، راهبری فردی و همچنین چگونگى 
فراگیری اندیشیدن و تفكر از مجرای عشق است نه آموزش. )برونا و فیونا1، 2007( برنامه 
درسى معنوی تحقق معنویت از طریق فرایند برنامه ریزی درسى است و شامل تمامى عناصر 
اصلى یک برنامه درســى یعنى هدف، محتوا، اجرا و ارزشیابى است. اهداف و محتوایى كه 
انسان را به حاالت، ارزش ها و درجات فطری كمال معنوی كه مورد وثوق ادیان و اندیشه های 
غیر دینى معنوی است رهنمود كند. برنامه درسى معنوی، نوعى از برنامه درسى است كه 
خواهان رســیدن به سطوح باالتر آگاهى و معنادار كردن زندگى است. در جریان مطالعه 
مراحل رشــد عقالنى، اخالقى و جســمانى دریافته ایم كه باید به مطالعه سطوح و مراحِل 
آگاهى معنوی بیشتر بپردازیم. )قاسم پور دهاقانى و جعفری، 1390: 80( بنابر نظر برتراند 
)1995( از یک نظر، برنامه درسى معنوی زمینه هایى را مى آفریند كه ضمن آگاهى نسبت 
به دنیای پیرامون خود آن چنان با یكدیگر مرتبط مى شــویم كه گویى همه عضوی از یک 

دنیای پهناوریم؛ تنها در این صورت است كه برای زندگى تغییر مى كنیم. 
ورود معنویت در برنامه درســى و اســناد مربوط به تحوالت آمــوزش و پرورش در 
بســیاری از كشــور های دنیا صورت گرفته است و بستر های الزم برای ساخته و پرداخته 
كردن مجرا های آموزش معنویت در این برنامه های درســى تدارك دیده شده است. باور 
به وجود خالق و تبیین اهمیت پیغام های الهى در برنامه های درسى بسیاری از نظام های 
آموزشــى تعببه شــده است. به طور مثال در آمریكا موسســه های آموزشى پیرو و مروج 
مذهب كاتولیک به دنبال تشویق جوانان برای رفتن به كلیسا از طریق آموزش آموزه های 
انجیل اند و در انگلستان نیز آموزش های معنوی مبتنى بر مذهب در برنامه های آموزشى 

و درسى جایگاه ویژه ای دارد. )سسرو و پرات2، 2011(
 با توجه به این دسته بندی  ها، پژوهش كنونى به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است: 

1. برداشت و انگاره دانشجویان از مفهوم معنویت چیست؟
2. از نظر دانشجویان معنویت دارای چه ابعاد و ویژگى هایى است؟

3. براساس تجارب دانشجویان، مشخصه های فكری و رفتاری )رفتار فردی و اجتماعى(
یک فرد معنوی كدام اند؟

1. Brona & Fiona
2. Cecero & Prout
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روش پژوهش
راهبرد پژوهش در این مطالعه، كیفى و روش پژوهش پدیدارنگاری1 اســت. پدیدارنگاری 
توصیف پدیدارشدن هاســت؛ بدین معنا كه به توصیف شیوه های متفاوت پدیدارشدن یک 
پدیده بــرای افراد گوناگون مى پردازد. )دانایى فرد و كاظمى، 1389( اســاس این روش 
بر این موضوع استواراســت كه افراد مختلف مى توانند تجارب و یا برداشــت متفاوتى از 
یک پدیده داشــته باشــند. )دارابى، 1388( پدیدارنگاری در پى احصا و طبقه بندی این 
تجارب مختلف اســت و در این راستا، مصاحبه های انفرادی عمیق را به عنوان ابزار كسب 
داده به كار مى گیرد. )مارتن، 1988( در این تحقیق، میدان پژوهش شــامل دانشجویان 
كار شناســى ارشد دانشگاه كردستان بودند. شركت كنندگان در پژوهش تعداد 10 نفر از 
دانشــجویان بودند كه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. معیار ادامه 
پژوهش رسیدن به اشباع نظری بود. جدول 1 توصیفى از مشاركت كنندگان در پژوهش 
است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. مراحل اجرای پژوهش به این 
صورت بود: 1. پدیده )موضوع پژوهش( یا جنبه ای از آن تعریف و بعضاً تحدید گردید: در 
این مرحله پدیده موردنظر )برداشت و تجربیات دانشجویان از مفهوم معنویت( در سطوح 
فردی و سازمانى مورد تحلیل قرار گرفت و پژوهشگر در نهایت سطح شخصى را به عنوان 
ســطح تحلیل داده ها لحاظ نمود. همچنین در این مرحله با بررسى پیشینه پژوهش، در 
سه بعد اطالعات الزم حاصل شد: تكمیل دانش در خصوص پدیده مورد مطالعه و كسب 
آمادگى برای انجام مصاحبه ها؛ تهیه سؤاالت محرك2 برای مصاحبه های نیمه ساختارمند 
و كسب توانایى تحلیل برداشت های متفاوت تجارب پژوهشگران 2. جمعیت انتخاب شده 
در كانون مطالعه، مورد مصاحبه قرار گرفت؛ 3. مصاحبه ها به دقت پیاده ســازی شــد؛ 4. 
مصاحبه ها تحلیل گردید؛ 5. نتایج تحلیل شده در طبقه بندی های توصیفى قرار داده شد.

جدول 1: مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش

رشتهجنسيت/ سنردیف

فیزیکمرد )26 ساله( 1

بازاریابى ورزشىمرد )25 ساله( 2

مدیریت آموزشىمرد )25 ساله( 3

1. Phenomenography
2. Trigger

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 
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رشتهجنسيت/ سنردیف

عمرانمرد )26 ساله( 4

بازاریابى ورزشىمرد )24 ساله( 5

علوم تربیتىزن )25 ساله( 6

روان شناسىزن )26 ساله( 7

كشاورزیزن )25 ساله( 8

علوم تربیتىزن )24 ساله( 9

مشاوره خانوادهزن )25 ساله( 10

یافته های پژوهش
با توجه به تحلیل مصاحبه ها و بر اســاس تعاریف و برداشــت های دانشــجویان، مى توان 
داده هــای حاصل را در طبقات توصیفى چندگانه ارائه كرد. در جدول 2 طبقات توصیفى 
حاصل از بررســى مباحث مرتبط با معنویت در این پژوهــش )ابعاد معنویت؛ قابلیت یا 
عــدم قابلت آموزش معنویت؛ عوامل مؤثر بر آموزش معنویت و ویژگى های فرد معنوی( 

خالصه نگاری شده است.

جدول 2: طبقات توصيفی و کد های استخراج شده در موضوعات مرتبط با معنویت

کد های استخراج شدهطبقات توصيفی

طبقه توصیفى اول: ابعاد معنویت 
آمیخته بودن با مفهوم انســانیت؛ هم مسیری با عقل و منطق؛ درك 
ارزش های زندگى؛ خود شناسى و خدا شناسى؛ دارای چارچوب الهى؛ 

فطری بودن؛ جدایى از دین و مذهب؛ فرامادی بودن

طبقه توصیفى دوم: قابلیت آموزش 
معنویت؟ 

معنویت از طرق نظری و عملى امری قابل آموزش اســت؛ معنویت 
قابل آموزش نیست 

طبقه توصیفى سوم: عوامل تأثیر گذار 
بر آموزش معنویت

عامل خانواده، خود فرد، سیســتم آموزشى )مخصوصاً مربى(، گروه 
همساالن و رسانه ها

طبقه توصیفى چهارم: ویژگى های 
ویژگى های روان شناختى؛ ویژگى های اجتماعى؛ ویژگى های فردیانسان معنوی

1. طبقه توصيفی اول: ابعاد معنویت 
بر اساس نتایج تحلیل داده  ها، كد های استخراج شده زیرمجموعه این طبقه از نتایج حاصل 

شده، شامل 9 كد اصلى است كه در ادامه توضیح داده شده است.
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کد 1.1. آميخته بودن با مفهوم انسانيت

در پیوســتار انسان گرایى سكوالر، معنویت به طور جامع هم در برون و نیز در درون دین 
بروز پیدا مى كند. )راسیتر1، 2010 اِی و بى؛ رایان2، 2006 و تاسى3، 2000( در محدوده 
این فضا همه مردم افراد معنوی به حســاب مى آیند اما لزوماً مذهبى نیســتند چرا كه 

معنویت جزئى از انسانیت است. )هى و نای4، 2006 و اومورچ5، 1997( 
»اصل حقیقى كه میان همه افراد انسانى مشترك بوده، انسانّیت است. انسان به مراتب 
عالى انسانّیت نمى رسد، مگر اینكه تمام آنچه را بالقوه دارد، فعلیت ببخشد تا اینكه 
به انسان كاملى تبدیل شود. كسى كه انسانیت را ر ها مى كند واز كرانه انسانیت دور 
مى شود از اصل و حقیقت خود دور مى ماند. انسان همه كماالت را بالقوه دارد و باید آنها 
را به فعلیت برساند. خود او باید سازنده خویشتن باشد. معنویت با تقویت ویژگى های 
خوب و سازنده در انسان ویژگى هایى مانند عشق به هم نوع، محبت، سپاسگزاری و... 
مى تواند به فرد كمک كند كه یک انســان كامل شود«. )مصاحبه شونده 6( »معنویت 
ریشه و پایه انسانیت در افراد است. اگر شخصى همه فاكتورهایى را كه یک فرد معنوی 

دارد در خود تقویت كند مى تواند به حّد اعالی انسانیت برسد«. )مصاحبه شونده 6(
کد 1.2. هم مسيری با عقل و منطق

معنویت، دین عقالنیت یا دین عقالنى شده است. )ملكیان، 1381 الف( یكى از مؤلفه های 
سالمت معنوی برخورداری از اندیشه یا معرفت ویژه نسبت به خدا، خود و چگونگى خلقت 
و رابطه متقابل آنها مى باشد. در قرآن آمده است: آیا آنها سیر در زمین نكردند تا دل هایى 
داشته باشند كه با آن حقیقت را تعقل كنند. )سوره حج، آیه 46( تعقل به معنای فهمى 
است كه از حاق فطرت ناشى شده و پرده ظواهر را دریده و به حقیقت باطنى دست یافته 

است. )مبینى، 1380؛ به نقل از مرزبند و زكوی، 1391(
»معنویت را مى تــوان چارچوبى برای تصمیم گیری مد نظر قرار داد. چارچوبى كه 
در آن تمام مشــكالت، اضطراب  ها، ترس ها و نیاز های درون خود را معنا بخشــیم 
و با آنها كنار بیاییم و درك كنیم. همه انسان ها به صرف انسان بودن، حِق اشتباه 
دارند، چون كامل نیستند و نیز به اندازه ای قوی نیستند كه بتوانند خود را در جهت 
1. Rossiter
2. Ryan
3. Tacey
4. Hay & Nye
5. O’Murchu
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مطلوب تغییر دهند. در میان عوامل مؤثر بر تعادل همه جانبه، معنویت هم در كنار 
عوامل جسمانى مى تواند به این تعادل كمک كند. البته برعكسش هم صادق هست. 
یعنى ممكن اســت نبود آن در زندگى، به بى تعادلى منجر گردد... سخن اصلى آن 
اســت كه ما معنویت را باید به عنوان یک امر قابل پذیرش عقالنى تعریف كنیم نه 
یک موضوع موهوم و ذهنى... معنویت باید در نمود های رفتار قابل مشاهده باشد و 

البته عقل سلیم انسانى هم بر آن صحه بگذارد«. )مصاحبه شونده 4(
کد 1.3. معناداری و درک ارزش های زندگی 

اعتقــادات و باور های معنوی به انســان ها كمک مى كند تا بداننــد زندگى و اتفاقات آن 
بى معنى و بى هدف نیســتند بلكه علت و غایتى دارند. پذیرش این موضوع برای زندگى، 
بـه خصـــوص در زمان رخداد های سخت زندگى، مقابله با چنین شرایطى را بسیار آسان 
مى كند. عالوه بر این داشــتن معنویت و خودآگاهى از چنین داشته ای اثرات متعددی در 
زندگى ایجاد مى كند كه عبارت اند از ایجاد آرامش عمیق در ذهن انسان؛ هدفمند بودن 
اتفاقات و رویدادها؛ پذیرش نسبت به اتفاقات؛ مثبت نگاه كردن به رویداد های ظاهراً منفى. 
)بوالهری و دیگران، 1392( در رویكرد های معاصر، عده ای معنویت را در حد مجموعه ای 
از توانایى های به هم مرتبط و یا نوعى هوش تلقى كرده اند. گروهى هم معنویت را جریان 
و رویكردی مى دانند كه به رضایت باطنى منتهى مى شود. لیكن در آموزه وحیانى، بدون 
در نظــر گفتن معنایى معقول، نمى توان از معنویت ســخن گفت؛ و این معنای معفول، 
همان خداوند است. سالمت معنوی در بردارنده مؤلفه های شناختى، احساسى، رفتاری و 
پیامدی مى باشد. همه زندگى یک انسان معنوی جهت گیری الهى پیدا مى كند. از حاالت 
معنوی ویژه ای چون حب به خداوند، دگردوستى، توكل و شرح صدر برخوردار است و از 
سالمت جسمى و روانى بیشتری بهره مى برد. )مرزبند و زكوی، 1391( به همین دلیل، 
هدف غایى از حركت، تالش، فعالیت و سلوك انسانى و عالى ترین كمال انسانى نیز باالترین 

نقطه ممكن در مراتب قرب به اوست. 
»من معنویت را در عشق و عالقه به انسان  ها، انسان گرایى و نوع دوستى مى بینم... 
افرادی كــه به دیگران عالقه، محبت، مهربانى، خوشــرویى و جوانمردی نشــان 
مى دهند، افراد معنوی هستند كه در جهت بهبود زندگى خود و دیگری مى كوشند« 
)مصاحبه شونده 6(؛ »از منظر یک انسان معنوی، زندگى دارای هدف و غایت است و 
لحظات آن هم فرصتى است برای همیاری و كمک به دیگران. ارزش زندگى از نظر 
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من در داشتن بینش و نگاه معنوی به جهان و اتفاقات آن است وگرنه نمى توان این 
شعر را تفسیركرد: تو نیكى كن و در دجله انداز/ كه ایزد در بیابانت دهد باز« ...در 
نــگاه معنــوی، همه اتفاقات زندگىـ  اعم از خوب و بد آنـ  در یک مدار حكمت و 
عدالت مى چرخد لذا همه امورات ارزش خاص خود را دارند و هیچكدام بدون دلیل 

و حكمت اتفاق نمى افتند. )مصاحبه شونده 4(
کد 1.4. خود شناسی و خدا شناسی

معنویت پدیده و تجربه ای ژرف و عمیق است كه ارتباط با خود، خدا، انسان ها و طبیعت 
را به گونه  ای عمیق و معنایى در برمى گیرد، چیزی كه در آموزه ها و جوهره همه ادیان 
الهى به خوبى احســاس مى شود. بدون تردیـــد ایمان، امید و عشق با معنویت همراه 
هســتند. ایمان به پروردگاری یكتا كه قادر متعال است و از رگ گردن به ما نزدیک تر 
است، یكى از ابعاد معنویت به شمار مى رود. معنویت گرایان بر این باورنـــد كه خداوند 
در تمامى ســـختى ها و دشواری های زندگى در كنارشان است و در دشواری ها به آنها 
كمک مى كند. )غباری بناب، 1385( چون خداوند قله انجام وجود انســان شمرده شده 
اســت همان طوركه نقطه آغاز او نیز هم اوست: ما از خداییم و به سوی او بازمى گردیم. 
)سوره بقره، آیه 156( چون او به بندگانش نزدیک است و فریاد بندگانش را مى شنود. 
)ســوره بقره، آیه 186( آنچه نزد خداســت، بهتر و پایدارتر اســت. )سوره قصص، آیه 
60( جهان هدف دار سیر الى الحقى دارد. )سوره اسراء، آیه 44( هر آنچه بخواهند نزد 
پروردگارشــان مى یابند. )سوره زمر، آیه 34( به واسطه او از هر رنجى رهایى مى یابند. 
)ســوره مائده، آیه 69( انســان فطرتاً به كمال مطلق یا خداوند گرایش دارد. )ســوره 

عنكبوت، آیه 61(
»به نظر من منشــأ همه آگاهى ها از شــناخت خود آغاز مى شــود. شما در بیشتر 
ادیان الهى مى بینید كه چقدر بر خود شناســى تأكید دارند. انسان نمى تواند ادعای 
خدا شناســى داشــته باشــد مگر اینكه رابطه خود با خداوند را تعریف كرده باشد. 
به نظر من معنویت امری آغشــته به خود  شناسى است. مگر مى شود انسان با تفكر 
در خویش، استعداد، توانمندی و منشأ خود را بشناسد اما به خداوند بى توجه باشد. 
شما اگر زندگى افراد بزرگ و سرنوشت ساز تاریخ را مرور كنید همواره به این نكته 
مى رســید كه در مرحله رشدیافتگى انسان، لزوم وجود خالق امری حتمى است«. 

)مصاحبه شونده 1(
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کد 1.5. دارای چهارچوبی الهی )الهی بودن(

بررســى مفهوم معنویت از دیدگاه متخصصان نشان مى دهد كه معنویت، جوهر و اساس 
انسانیت و زمینه عالى آدمیت و مستعد رشد و توسعه است. )میهن، 2002( معنویت اگر 
مبنای توحیدی و الهى نداشته باشد، امری بیش از توهم معنویت نخواهد بود. معنویت با 
مؤلفه های پیش گفته، منحصر در معنویت وحیانى است؛ زیرا اوالً اگر معنویت گوهر و لب 
دین است )رشاد، 1388( پس چگونه مى توان فردی معنوی، اما بدون دین را تصور كرد؟ 
بنابراین، مى توان گغت كه معنویت منهای دین، معنویت كاذب اســت. ثانیاً، اگر یک كل 
)دین( به اجزایى )از جمله معنویت( تجزیه شود، دیگر كاركرد كل بر جزء صادق نخواهد 
بود و نمى توان از معنویت، فلســفه جامع حیات را انتظار داشــت؛ ثالثاً، بسیاری از اركان 
معنویت، از جمله اینكه عالم هستى منحصر به طبیعت نیست، بیش از آنكه وام دار عقل 
باشــد، مرهون تعالیم ادیان است. به راستى، با حذف مبدأ و معاد چگونه مى توان درباره 

معنویت و معنا سخن گفت؟ )رشاد، 1388(
»انســان های معنــوی مى توانند دركنار ایمان و اعتقاد بــه خداوند به چنان اوجى 
برسند كه جز لطف خداوند را نبینند و اگر سختى و مشكلى برای آنها پیش بیاید 
در مواجهه با آن سختى ها به خدا توكل مى كنند و خدا به آنها كمک مى كند تا آن 
شــرایط دشوار را فرصتى برای رشد و تعالى ببینند. انسان های معنوی با ایمان به 
خدا در ناكامى ها و شكست ها حكمتى مى بینند كه دیگران ممكن است متوجه آن 
نمى شــوند و با این حكمت سرخوشى و آرامشى عمیق پیدا مى كنند. نمونه عمیق 
آن را مى توان در عرفان اســالمى یافت. من برای توجیه بســیاری از مشكالتى كه 
برایم پیش مى آید این شــعر را به خاطر مى آورم كه حتى نمى دانم از كیســت: در 
طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست/ در صراط مستقیم ای دل كسى گمراه 

نیست«. )مصاحبه شونده 1(
کد 1.6. فطری بودن

معنویت و معنویت  گرایى در دین اســالم، مفهوم، حالت و سبک زندگى و اندیشه خاصى 
است. در این دیدگاه، معنویت  گرایى، امری فطری است كه انسان در پى یافتن حقیقتى 
فطری بدان همت مى  گمارد. فطرت الهِى آدمى همیشــه وی را به سوی خداوند رهنمون 
مى  شــود. )خداجویى و میل به پرســتش(، صدایى است كه از درون انسان برمى  خیزد و 
هرگز خاموشــى ندارد و نوری اســت كه فروغ آن افول نمى كند؛ چنانكه خداوند خالق و 
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ِ الَّتى  َفَطَر النَّاَس َعلَىْ ها ال تَْبدیَل  یِن َحنیفاً فِْطَرَة اللَّ حكیــم مى  فرماید: »َفَأقِْم َوْجَهَک لِلدِّ
یُن الَْقیُِّم َو لِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال یَْعلَُمون .]ســوره روم، آیه 30[ فطرت،  ِ ذلَِک الدِّ لَِخلْــِق اللَّ
همان بُعد ملكوتى و روحانى انســان اســت كه در عالم السْت، در محضر ربوبى بوده و او 
را به روشــنى شناخته اســت.« معنویت در حقیقت، یادآوری و یافتِن همان حالت فطری 
است كه انسان خود و منشأ وجودش را نزد وجدانش مى  یابد. بنابراین معنویت را مى  توان 
این گونه تعریف كرد: »گرایشــى درونى در انســان   ها است كه با توجه به فطرت الهى شان 
خود را در محضر خدا حاضر مى  بینند و شاهد جالل و جمال، شكوه و كمال، نور و سرور، 

علم و قدرت، لطف و رحمت او خواهند بود.« )مشكانى، 1391: 19(
»معنویت و معنویت گرایى یكى از توانایى های ذاتى بشراست. بنابراین، معنویت گرایى 
پدیده ای درونى است نه بیرونى. من یک روز هم نمى توانم زندگى كنم اگر اعتقاد 
به این نداشــته باشم كه مأموریتى دارم در زندگى برای كمک به خود و دیگران«. 
)مصاحبه شونده 3(؛ »تجربه زندگى من اینه كه خداوند را در زمان سختى شناختم. 
من یک دوره مشــكالت بســیار سختى را پشت سر گذاشــتم كه واقعاً در تک تک 
لحظه هایش خداوند را دیدم. اعتقاد عمیقى به این دارم كه انسان بالذات دارای وجه 
معنوی اســت كه او را به سمت مسیر اصلى زندگى اش مى كشاند. این شعر مولوی 
را كه اثبات كننده معنویت ذاتى است بعد از آن مشكالت پیدا كردم و حفظ كردم: 
چون به وقت رنج و محنت زود مى یابى درش/ بازگویى او كجا درگاه او را باب كو«. 

)مصاحبه شونده 5(
کد 1.7. جدایی از دین و مذهب

در وهله اول، درك ماهیت معنویت و ارتباط آن با دین و دینداری مهم است. با توجه به 
اینكه معنویت به طور ســنتى به طور جدایى ناپذیری با دین و دینداری مرتبط است، این 
امر مى تواند به خاطر شفافیت درك واژه مذهب برای شروع این بررسى مفید باشد. غالباً 
مذهب به عنوان معنویت دینى فهمیده مى شود؛ راسیتر معتقد است كه »دینداری معنویتى 
است كه به وضوح به دین اشاره كرده است« )راسیتر، 2010: 7( و نیز دینداری را مى توان 
به عنوان یک اندازه گیری رفتار دینى »مانند حضور در كلیسا، مسجد؛ میزان نیایش، نماز 
و یا تعامل با جوامع محلى مذهبى« تعریف كرد. با این حال اتفاق نظر گسترده ای در مورد 
یک تعریف واضح از معنویت وجود ندارد. )ادو1، 2003 و 2005؛ هریس2، 2007؛ هاید3، 
1. Eaude
2. Harris
3. Hyde
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2007؛ لدی1، 2007؛ واگنر و بنســون2، 2006 و تاسى3، 2004( یكى از جنبه های این 
عدم اجماع به ماهیت رابطه بین معنویت و دینداری مرتبط است. برای رسیدن به هدف 
این بررسى، یكى از راه های درك بسیاری از توصیفات و تعاریف گوناگون برای معنویت، 
قرار دادن آنان بین دو انتهای یک پیوستار است. در یک انتها، معنویتى قرار دارد كه در 
درون اومانیســم و سكوالر رواج داشته و بر جنبه انسانى بودن و جدایى از مقوله مذهب 
متمركز شــده و در انتهای دیگر معنویتى اســت كه با همسویى نزدیک و یا به طور كامل 
در داخل، دین توصیف مى شــود. )گرین4، 2010( در اینجا معنویت منحصراً از یک فهم 

دینى برخاسته و در چارچوب دین شرح داده شده است.
»هر چند كه یک مســلمان هســتم اما معتقدم كه مى توان عالئق معنوی خود را 
خارج از چارچوب های مذهبى رایج هم سراغ گرفت، لذا من معنویت را از مذهب 
جدا مى دانم. بســیاری از افراد هستند كه از معنویت پیروی مى كنند، آشكارا هر 
نوع مذهبى را كه ســدی در برابر رشد معنوی و شــخصى خود مى پندارند، كنار 
مى گذارند« )مصاحبه شــونده 1(؛ »معنویت یک امر درونى و روحانى است و مسیر 
آن با مذهب فرق مى كند.در واقع معنویت ممكن اســت یک حس اخالقى باشــد 
كه در ضمیر نا خودآگاه افراد اســت و از دین و مذهب متفاوت اســت. معنویت 
یــک امر فردی مى تواند باشــد كه ارتباط فرد با خــودش یا دیگران و یا محیطى 
را كه در آن زندگى مى كند شــامل شــودـ مثاَل حس فرد بــه طبیعت را به نظرم 
مى توان جز معنویت دانســت.« )مصاحبه شــونده 4(؛ »معنویت مفهومى كلى تر از 
دین اســت و دین و مذهب را كه در بســیاری موارد سرشار از معنویت است، نیز 
در بر مى گیرد. معنویت یک مفهوم عام است و بیشتر جنبه های اخالقى را شامل 

مى شود«. )مصاحبه شونده 8( 
کد 1.8. فرامادی بودن

معنویت ارتباط با واقعیات فرا مادی است كه در صدر تمام آنها ذات اقدس خداوند تعالى 
است. معنویت صرفاً یک احساس و تجربه شخصى و درونى، كه ریشه و منبع آن مشخص 
نباشد، نیست بلكه ارتباطى عمیق و چندجانبه با واقعیات متعالى است كه معرفت، عواطف 

1. Liddy
2. Wagener & Benson
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4. Green
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و احساسات فرد را به مشاركت مى گیرد، به گونه ای كه نوع نگاه و جهان بینى او را متحول 
مى كند. تفاوت در اینجا در نوع منشأ و انتهای امور است كه در بینش معنویت دینى آغاز، 
انتها، ظاهر و باطن امورات همان ذات مقدس است1. ساگبرگ2 )2008( نشان مى دهد كه 
در تمام توصیف های پذیرفته شده معنویت دو عنصر مشترك وجود دارد. اولین توانایى ما 
برای ماورا رفتن اســت و حركت مصرانه به سمت ماورائى كه بالفصل فراتر از زمان حاضر 
و فراتر از مكان واقعى اســت تا معنا و انســجام در زندگى را در آنجا جستجو كنیم. دوم 
یک حس اخالقى از آنچه كه یک انســان واقعى شویم. این حس ممكن است در مذهب 
و به همان ســان شــرایط انسانى بیان شده باشد. افراد دیگر چون تاسى )2000( و ونگ 
)2000( نیز بر جنبه های تعالى در درون معنویت تأكید دارند. هى و نای )1998( استدالل 
مى كند كه معنویت طبق تعریف همیشه با تعالى مربوط مى شود كه »ما را ملزم مى كند از 
ضمیر ناخودآگاه فراتر برویم و ارتباط خود را با افراد دیگر، با طبیعت و با مؤمنان مذهبى 

و نهایتاً با خدا« توسعه دهیم. )به نقل از آدامز3، 2009( 
»معنویت امری است كه به طور ذاتى با فرد همراه است. مى توان با آموزش هایى 
آن را تقویت كرد اما امر قابل لمســى نیســت كه بتوان آن را آموزش داد و از 
پایــه، معنــوی بودن را به فرد یــاد داد. چرا كه یک امر فرامــادی و فرا جهانى 
اســت، لذا ابتدا فرد باید شــعله هایى را در درون خود كشف كند تا بعد بتواند با 
كمک معنویت، به عالم فرامادی دســت یابد« )مصاحبه شــونده 8(؛ »معنویت را 
جســتجو و تالش برای یافتن دنیای مقدس مى دانم، دنیای مقدسى كه انسان با 
پرورش بعد روحانى خود درصدد ارتباط با آن اســت و به كمک همین بعد است 
كه انســان معنوی به حقایق هســتى پى مى برد، حقایقى كه نشــانگر این است 
كه انســان موجودی فراتر از جســم مادی اســت و به جهانى دیگر تعلق دارد«« 
)مصاحبه شونده 3(؛ »معنویت با تمایل به متعالى دیدن خود و زندگى در ارتباط 
اســت. به این ترتیب، انســان با دیدی فراتر از نگاه مادی به جهان، خود و دیگر 
پدیده ها مى نگرد. طوری اســت كه با اعتقاد به انرژی و قدرت بیكران در هستى 

مرتبط است«. )مصاحبه شونده 9( 

اِهُر َو الْبَاِطُن )سوره حدید، آیه 3( ُل َواْلِخُر َوالَظّ 1. ُهَو اْلََوّ
2. Sagberg 
3. Adams
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2. طبقه توصيفی دوم: قابليت آموزش معنویت؟ 
کد 2.1. معنویت از طرق نظری و عملی امری قابل آموزش است: 

برخى تصور مى كنند كه رشــد معنوی افراد نه تنها از طریق برنامه های درســى خاصى 
)نظیر آموزش آموزه های دینى یا همان تعلیمات دینى( امكان پذیر است بلكه همه دروس 
آموزشــگاهى توان پرورش بعد معنوی مخاطب را دارند. )مردینوویچ و دیگران، 2012( 
در اینجا باید تأكید كرد كه كســانى كه طرفدار ایده قابلیت آموزش معنویت اند، چنین 
مى اندیشــند كه برای آموزش معنویت الزم نیســت كه حتماً از كتاب های مقدس )مثاًل 
قران برای مسلمانان و تورات و انجیل برای یهودیان و مسیحیان( و دروس مرتبط به آنها 
اســتفاده كرد. )مارشال، 2010( اهمیت ترسیم نقشه توسعه معنوِی یادگیرنده، به عنوان 
مقدمه ای برای ادغام معنویت در برنامه های درســى مراكز آموزشى امری ضروری است. 
پیشــگامان تأثیر گذار آموزش مانند پستالوزی، مونتسوری و اشتاینر مدل های خود را از 
آموزش و پرورش بر اســاس ارتباط صحیح یادگیرنده با خود، با دیگران، با طبیعت و با 
ساختار كلى جهان طراحى كردند. هرچند كه هر یک از این مدل های متفاوت ویژگى های 
خاص خود را د ارند، اما همه آنها پیشــنهاد مى كنند كه ســؤاالت یادگیرنده در ارتباط 
با مســائل معنوی باید در قلب برنامه درســى باشد. به طور مشابه، نویسندگان معاصر نیز 
استدالل كرده اند كه مراكز آموزشى باید به جای تبدیل شدن به مكانى برای انباشت دانش، 
اعداد و ارقام، باید به مكانى برای توســعه معنویت تبدیل شــود. )اگان1، 2001 و پالمر، 
1999( حاال این پرسش كه چگونه ممكن است معنویت دربرنامه درسى گنجانیده شده 
باشــد، مطرح مى شود. كمبل2 )1991( استفاده از داستان و روایت های حاوی مؤلفه های 
معنوی و همچنین تكیه بر رفتار فردی مربى را برای آموزش معنویت پیشنهاد مى كند. 
»معنویت قابل آموزش اســت و مى تــوان آن را به صورت آكادمیک آموزش داد اما 
نیازمند الگو و اســوه ای تمام عیار مى باشــد و معنویت را مى توان از طریق كل مواد 
درســى آموزش داد نه فقط در قالب كتاب های دینى و یا واحد های درسى مربوط 
به آن«. )مصاحبه شــونده 4( »هر چند كه معنویت یک امر درونى و ذاتى اســت اما 
برای پرورش دادن این حس باید زمینه ای مناسب را برای بیدار كردن آن در وجود 
انســان فراهم نمود. یكى از این راه ها اســتفاده از برنامه های درسى و تحصیلى در 

1. Egan
2. Campbell
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مراكز آموزشى است. شما نمى توانید، نقش یک مرشد یا راهنما را در زندگى عارفان 
بزرگ منكر شــوید. من معتقدم معنویت قابل آموزش اســت اما حتماً الزم نیست 
كه آن را فقط از طریق كتاب درســى آموزش داد بلكه مى توان در حین برگزاری 
كالس هــا و از طریق رابطه مربى و مخاطــب و همچنین از طریق عملى و به عینه 
آموزش داد. یعنى عمل خود فرد باید راهنما باشد و تنها نمى توان به نظریه پردازی 

روی آورد«. )مصاحبه شونده 2(
کد 2.2. معنویت قابل آموزش نيست

راسیتر1 )2010 اِی( معتقد است كه معنویت چیزی جز بیدار شدن آگاهى درونى در فرد 
برای بازتعریف جایگاه خود در جهان هستى و همچنین بازتعریف روابط خود با تمام اركان 
آن نیســت. از نظر او معنویت فقط از یک راه امكان پذیر اســت و آن هم بیداری وجدان و 
آگاهى درونى است. او مى گوید: هر فردی با مراجعه به درون و ناخودآگاه خود با یک حقیقت 
مواجه مى شود و آن اینكه او دارای مأموریتى است. رودوك2 )2010( مى گوید به نظر من 
معنویت یک ریشــه روان شــناختى دارد كه تنها از طریق مراجعه به خود قابل شناخت و 
بازیابى است. آموزش در اینجا نمى تواند مؤثر واقع گردد مگر اینكه زمینه كشش درونى در 
فرد وجود داشته باشد. در صورت وقوع این امر در فرد )خودیابى(، بودن یا فقدان آموزش 
تأثیری بر كمیت و كیفیت رشــد معنویت در انسان نخواهد داشت. انسان باید معنویت را 
خودش در درون بیدار سازد و این امر لزوماً از طریق یک واسطه متافیزیكى محقق نمى گردد.

»من معتقدم باید انسان درون خود را آماده پذیرش ندای آسمانى قرار دهد. مگر غیر از 
این بود كه رسول اكرم)ص( قبل از بعثت برای سالیان زیادیـ  بدون آموزش و بدون مربى 
ـ خود به پرورش معنویت خویشتن مى پرداخت. زمان نزول وحى بر ایشان، حضرت 
در اوج رشدیافتگى معنوی بود. من مى گویم معنویت قابل آموزش نیست و تجربه من 
نشان مى دهد كه آموزش مقوله های دینى و معنوی اثر آن چنانى روی افكار ما نداشته 
است. البته دلیلش را نمى توانم تبیین كنم« )مصاحبه شونده 5(؛» در حالى كه با لب تاپش 
دنبال چیزی مى گشــت، گفت: آ ها پیدا كردم... منظور من از اینكه مى گویم معنویت 
چیزی غیرقابل آموزش دادن است، این شعر حافظ است: نگار من كه به مكتب نرفت و 

خط ننوشت/ به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد )مصاحبه شونده 4(«.

1. Rossiter
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3. طبقه توصيفی سوم: عوامل تأثير گذار بر آموزش معنویت
کد 3.1. عامل خانواده، خود فرد، سيستم آموزشی )مخصوصًا مربی(، گروه همساالن و رسانه ها

آن دســته از افرادی كه اعتقاد به قابلیت آموزش معنویت دارند دســته ای از عوامل را در 
اتفــاق افتادن این امر دخیل مى دانند. ونــگ1 )2006( نقش خانواده ها و همچنین نظام 
آموزشــى را برجسته كرده است. فرابوت و راچا2 )2009( به موضوع رسانه ها و همچنین 
نقش گروه همســاالن و دولت در این میان اشــاره دارند. جیمز3 و همكاران )2010( به 
نقش خود فرد در عالقه و پشتكار به رشد معنوی اشاره دارند و در كنار آن به نظام تعلیم 

و تربیت هم به عنوان عاملى تأثیر گذار مى نگرند. )نمودار 1(

کدهای استخراج شده
عوامل تأثير گذار بر 

آموزش معنویت

خود فرد
خانواده

نظام آموزشی، مخصوصاً مربی
گروه همساالن

رسانه ها

نمودار 1: کدهای حاصل از تحليل مصاحبه ها در خصوص عوامل تأثيرگذار بر آموزش معنویت

»من در ضمن اینكه نقش خود فرد را مؤثر مى دانم، معتقدم رفقا و دوستان در هر 
دوره از زندگى ـ مخصوصاً در دوران نوجوانى و جوانى ـ نقش مهمى در رغبت فرد 
به مقوله دین و معنویت دارند« )مصاحبه شونده 7(؛» نظام تعلیم و تربیت مى تواند 
نقش پر رنگ و تعیین كننده داشــته باشد، چرا كه بیشترین میزان حضور افراد در 
ســال های اثرگذار در رشد شــخصیتى آنان، در مراكز آموزشى و تعلیمى و تربیتى 
است و در این میان معلم ـ هم به عنوان منبع آگاهى و هم به عنوان الگو ـ مى تواند 
نقش بى همتایى بازی كند« )مصاحبه شــونده 9(؛ »به نظر من خانواده ها نقش اصلى 
در آموزش معنویت و آموزه های دینى دارند. من تجربه آشنایى با دوستانى را داشتم 
كه با تمام خلوص قلبى كه داشــتند اما چون این موارد در دوره های اولیه آموزش 
و در خانواده بهشون اهمیت داده نشده، عماًل در این مسیر قرار نگرفته اند. كسانى 
را مى شناســم كه بعداز جدایى از خانواده و در ضمن تحصیل صد و هشتاد درجه 

1. Wong
2. Frabutt & Rocha
3. James
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تغییر مسیر داده و گرایش خاصى به دین و معنویت پیدا كرده اند« )مصاحبه شونده 
10(؛ »در دنیای كنونى رســانه هاـ  اعم از دیداری، شنیداری، رسانه های موجود در 
شبكه های اجتماعى در مقوله تربیت دینى و معنوی بسیار اثرگذارند. البته این امر 
عكســش هم صادق است یعنى همین رسانه ها در بى اعتقادی و دور كردن افراد از 

افكار و زندگى معنوی اثر داشته اند«. )مصاحبه شونده 3(
کد 3.2. نقش معلم )مربی( در آموزش معنویت 

اوبرسكى1 )2011( در پژوهشــى به بررسى موضوع آزادی به عنوان پایه آموزش معنوی 
پرداختــه اســت. او در اینجا نقش نظام تعلیم و تربیت و مخصوصــاً معلم را در آموزش 
معنویت برجســته ساخته است. از منظر او كلیه روش های استفاده شده توسط معلم در 
آموزش و تربیت مى تواند حاوی یک پیغام معنوی باشــد، كما اینكه رفتار او هم الگویى 
برای تبلیغ معنویت مى تواند باشد. باگوان2 )2010( به نقش مشورتى و هدایتگر معلم در 
مقوله معنویت مى پردازد و معتقد اســت كه معلم باید راهنمای فرد در طى مراتب رشد 
معنوی باشــد. رافتوپلوس و باتز3 )2011( مى گوید نقش معلم آگاه سازی فرد در راستای 
شــناخت ویژگى های معنوی خود و كمک به فرد در پرورش این بعد از وجود یادگیرنده 

است. )نمودار 2( 
»مربى و معلم نقش همراه و مشاور را مى توانند در تربیت معنوی داشته باشند. در 
مباحث عرفانى طى مراحل ســلوك معنوی بدون همراهى یک راهنمای خوب غیر 
ممكن اســت. در اشعار فارسى داریم كهـ  طى این مرحله بى همرهى خضر مكنـ  
كه اشاره دارد به نقش راهنمایى خضر برای حضرت موسى كه در نهایت هم حضرت 
موسى تاب سكوت نیاورد« )مصاحبه شونده 1(؛» معلم مهم ترین نقش را در آموزش 
معنویت دارد. معلم ها اوالً باید خودشون معنوی باشد. معلم رفتاری دوستانه داشته 
باشد نه اینكه محیط رعب و ترس را ایجاد كند. محیطى را توأم با احترام متقابل را 
به وجود بیاورد و نقش الگوی عملى را داشته باشد. در منابع دینى ما هست كه  لََقْد 
ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة. این اسوه بودن در تمام امورات مخصوصاً در تربیت  کاَن لَُكْم فِی َرُسوِل اللَّ
دینى و معنوی اســت« )مصاحبه شونده 8(؛ »انسان دارای توانمندی های بى شماری 
اســت كه بعضاً خودش بر آنها آگاهى ندارد. آن همه در قرآن، پیامبر)ص( به عنوان 
1. Oberski
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آگاه كننده معرفى شــده دلیل بر غفلت انسان است. لذا معلم مى تواند نقش آگاهى 
بخش را داشته باشد. اگر بخواهیم معلم نقش خود را در آموزش معنویت به خوبى 
ایفــا كند، باید محیطى آزاد را برای دانش آموزان به وجود آورد كه بتوانند به صورت 
خالقانه تجربه هایى ناب را در مورد معنویت درك نمایند. من معتقدم كه معنویت 
را باید در خالقیت تركیب كرد. من با كار های تكرار مكررات و نقش معلم به عنوان 
كســى كه فقط مطلبى را بیان مى كند مخالفم. تجربه نشان داده كه دانش آموزان 

كاری را كه با خالقیت همراه باشد بهتر یاد مى گیرند.« )مصاحبه شونده 2( 

4. طبقه توصيفی چهارم: ویژگی های انسان معنوی
کد 4.1. ویژگی های روان شناختی: )آرامش، رضایت درونی، صبر، خوش اخالقی( 

آرامش1؛ صبر )چرا كه معتقد اســت هرآنچه در زندگى برای وی اتفاق مى افتد بر اساس 
مصلحت و حكمت اســت2(، اخالق حســنه و نهایتاً رضایت و تعــادل درونى3 ثمره یک 
بینش و نگرش معنوی و حیات معنوی اســت. الكساندر4 و همكاران )2011( دسته ای از 
ویژگى ها را برای یک فرد معنوی برشــمرده اند كه مى توان آنها را به عنوان مشخصه های 
روان شــناختى افراد معنوی قلمداد كرد. آنها رضایت از خویشــتن و صبور بودن را برای 
یک فرد معنوی مالك عمل قرار داده اند. اگان5 )2001( خوش اخالقى و رفتار حسنه را 

به عنوان ویژگى های یک فرد معنوی برمى شمارد. )نمودار 3(
»به نظرم بخشى از مشخصه های فرد معنوی به ویژگى های روان شناختى او برمى گردد. 
تجــارب من از مواجهه با چنین افرادی نشــان مى دهــد كه یک فرد معنوی، قبل 
از هر چیز، دارای نوعى آرامش ذهنى اســت كــه این آرامش در رفتار او هم نمود 
دارد. آنها غالباً به دلیل داشــتن ویژگى هایــى چون قناعت، از نوعى رضایت درونى 
هم برخوردارند« )مصاحبه شــونده 5(؛ »انسان معنوی در مقابل اتفاقات و مشكالتى 

ِ تَطَمئُِنّ الُقُلوُب )سوره رعد، آیه 28(؛ هوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا  1. أاَل بِِذکِر الَلّ
ایمانا مع ایمانهم )سوره فتح، آیه 4(

2. لَِّکیاَْل تَْأَسْواْ َعلیَ  َما َفاتَُکْم َو اَل تَْفَرُحواْ بَِما َءاتَئُکم )سوره حدید، آیه 57(
مــا أَصاَب مِْن ُمصیبٍَة فِی اْلَْرِض َو ال فی أَنُْفِســُکْم إاَِل فی کِتاٍب مِْن َقبِْل أَْن نَبَْرأَ ها إَِن ذلِک َعَلی الَلِ 

یَسیر )سوره حدید، آیه 22(
3. یا أَیَّتَُها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّه اْرِجِعی إِلی َربِِّك راِضیًَه َمْرِضیًَّه  )سوره فجر، آیه 28(

4. Alexander
5. Egan
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كه برایش پیش مى آید بســیار صبور است. به نظرم صبر مشخصه یک انسان رشد 
یافته است«. )مصاحبه شونده 7(

کد 4.2. ویژگی های اجتماعی: )مسئوليت پذیری؛ مردم داری؛ احسان و نيکوکاری1؛ تأثيرگذاری 

بر محيط(

افراد معنوی دارای ویژگى هایى چون صداقت و كسب اعتماد اطرافیان هستند. )تروینو2 و 
دیگران، 2010( هاردی3 و همكاران )2011( ویژگى هایى چون احترام به حقوق دیگران 

و صداقت را برای این افراد برمى شمارند. 
»به لحاظ ارتباطات اجتماعى، افراد معنوی انســان های قابل اعتمادی هستند. شاید 
سرچشــمه اعتماد، صداقت است. یعنى انســان معنوی به دلیل صداقتى كه دارد 
مورد اعتماد اطرافیان خود اســت« )مصاحبه شونده 2(؛ »اگر بخواهم در چند كلمه 
ویژگى های انســان معنوی را بگویم مى توانم از مســئولیت پذیری آنها ـ در مقابل 
دیگرانـ  ؛ تأثیرگذاری بر محیط اطراف خودـ  بر تمام كسانى كه باهاش در ارتباط 

هستند ـ نام ببرم«. )مصاحبه شونده 5(

آگاه سازی و 
ومرشددهنده

 س
کد

ی 
يد

تقل
ی 

گو
ال

يار
م ع

ما
ت

کد اول

مشاوره و 
راهنمائی کننده  وم

د د
نقش معلم )مربی( ک

در آموزش معنویت

نمودار 2: کدهای حاصل از تحليل مصاحبه ها درخصوص نقش مربی در تربيت معنوی

1. نیکی به دیگران نه تنها یکی از ویژگی های حیات معنوی اســت بلکه عامل پایداری و ســالمت 
جامعه می شــود؛ َو ُقولُوا لِلنَاِس ُحْســنًا )سوره بقره، آیه 83( ؛َهْل َجزاُء اْلِْحساِن إاَِل اْلِْحساُن )سوره 
الرحمان، آیه 61(؛ َو أَْحِســْن َکما أَْحَســَن الَلُ إِلَیْک )سوره قصص، آیه 71( نیکوکاری می تواند در 
گفتار، فکر، اخالق و رفتار بروز و ظهور پیدا کند، این مفهوم قرآن، آن قدر وسعت دارد که چنانچه 

سرلوحه زندگی قرار گیرد عامل حیات طیبه و زمینه رشد و کمال قرار می گیرد.
2. Trevino
3. Hardy
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کد 4.3. ویژگی های فردی: )عقالنيت، صداقت1، فرامادی بودن و عدم پایبندی به ظواهر دنيایی(

شاید اولین ویژگى یک فرد معنوی كه بالفاصله در ذهن ما نقش مى بندد، عدم دلبستگى 
به مادیات و امورات زودگذر2 است. البته این ویژگى با كسب ثروت و تالش برای احیای 
جامعه و رشد اقتصادی آن تناقضى ندارد. یعنى فرد هم مى تواند به امورات دنیایى بپردازد 
ولــى در عین حال دلبســتگى خاصى به آنها ندارد. افــراد معنوی اغلب بر معیار و اندازه 
عقــل صحبت كرده و عمــل مى كنند. عقالنى بودن یكى از ویژگى های یک تربیت دینى 

عامه پسند است. )اسمیت و پارتیسیا3، 2009(
»فرد معنوی به هیچ وجه در بند مسائل زودگذر دنیایى مثل ثروت یا قدرت و جایگاه 
اجتماعى و سیاســى نیست. ممكن است چنین فردی یک زمان به قدرت و ثروت 
هم برسد، اما چگونگى هزینه آن ثروت و یا استفاده از آن جایگاه قدرت را بر معیار 
منافع شــخصى تعریف نمى كند. من از این افراد كســانى چون گاندی و یا ماندال 
را به عنوان نمونه در ذهن دارم« )مصاحبه شــونده 7(؛ »دارا بودن منطق در رفتار و 
گفتار مشــخصه یک انسان معنوی است. لذا اصول عقالنى و منطقى در رفتار های 

او موج مى زند.« )مصاحبه شونده 2(

ویژگی های روان شناختی

آرامش، رضایت درونی، صبر، 
خوش اخالقی

ویژگی های فردی

عقالنيت، صداقت، فرامادی بودن و 
عدم پایبندی به ظواهر دنيایی

ویژگی های اجتماعی

مسئوليت پذیری؛ مردم داری؛ احسان 
و نيکوکاری؛ تأثيرگذاری بر محيط طبقه توصيفی 

چهارم: 
ویژگی های 
انسان معنوی

نمودار 3: کدهای حاصل از فرایند کدگذاری محوری و گزینشی در ارتباط با ویژگی های انسان معنوی

1. از اعمال صالحی که باعث معنوی شدن حیات فردی و جمعی می گردد و فضای زندگی را معرر 
و معنوی می کند راســتگویی و صداقت اســت. قرآن می فرماید نباید هر چه شــنیدید بدون دقت و 
ْونَُه بَِألِْسنَتُِکْم َو تَُقولُوَن بَِأفْواِهُکْم ما لَیَْس لَُکْم بِِه ِعْلٌم َو تَْحَسبُونَُه َهیِّنًا َو ُهَو  تحلیل بازگو کنید» إِْذ تََلَقّ

ِعنَْد الل عظیم« )سوره نور، آیه 19(
نْیا فِی اْلِخَرِة إاَِلّ قَلیٌل )سوره توبه، آیه 38( 2. فَما َمتاُع الَْحیاِة الُدّ

3. Smith & Patricia
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بحث و نتیجه گیری 
مفهوم معنویت به ساحتى از ساحات وجودی انسان اشاره دارد. به گونه ای كه تقسیم بندی 
دو بعد اصلى وجودی انســان، ابعاد مادی و معنوی را در بر مى گیرد. صاحب نظران راجع 
به اینكه این بعد از وجود انســان غالباً به چه مؤلفه هایى اشــاره دارد، دچار تفاوت رأی و 
تناقض دیدگاه هســتند. برخى آن را بنیه اصلى و وجودی انســان مى دانند و عده ای به 
آن به عنــوان یک نوع منش انســانى برتر مى نگرند. )كمبــل و دیگران، 2012( آنچه در 
این پژوهش به آن پرداخته شــد بررســى مفهوم معنویت از منظر دانشجویان بود. هدف 
اصلى محققان شناســایى و پى بردن به برداشت های حاصل از تعریف این مفهوم از نظر 
دانشجویان و بر اساس تجارب زندگى آنان است. یافته های پژوهش بیانگر آن است كه از 
منظــر جوانان مورد مطالعه، ابعاد معنویت كاماًل منطبق با نگاه دینى به موضوع و مقوله 
»معنویت« مى باشــد. البته این انطباق را مى توان در ســاحت دین به معنای اعم و هم در 
معنای اخص آن )آموزه های دین مبین اســالم( مالحظه نمود. در این میان دســته ای از 
ویژگى ها )8 ویژگى یا بعد( حاصل شد كه با نتایج پژوهش های دادخدا )1993(؛ مرزبند 
و زكــوی )1391(؛ باغگلى و همكاران )1393(؛ قاســم پور دهاقانى و جعفری )1390(؛ 
تاجور )1392( و محمدی )1390( و همچنین با پژوهش های هى و نای )2006(؛ اومورچ 
)1997(؛ راسیتر )2010(؛ رایان )2006(؛ هریس )2007(؛ هاید )2007(؛ آدامز )2009(و 
فیشر )2010( و همچنین پژوهش ابوالهری و همكاران )1392( و غبـاری بنـاب )1385( 

همخوانى دارد.
 یكى از نتایج حاصل شــده از تحقیق جدایى امور معنوی از مذهب و دین اســت. این 
یافته هر چند كه به دلیل رعایت اخالق حرفه ای ـ رعایت شــرط امانت داری ـ از آنجا كه 
برخاســته از نظرات مصاحبه شــونده ها بوده، ذكر گردیده اســت، اما از منظر علم دین و 
عالمان دینى )على الخصوص عالمان مســلمان( قابل نقد و حتى رد شــدن است. این امر 
به دلیل تقابل بین نظریه های نوین درخصوص معنویت با اندیشه های كالسیک و سنتى به 
وجود آمده است. در میان دانشمندان غربى، معنویت در فلسفه، گاهى مرادف ایده گرایى 
است )ریس1، 1969( معنویت در حوزه دین، تعریف های متعددی دارد؛ تا آنجاكه برخى 
مدعى انــد از نظرگاه تاریخى و تطبیقى، فقط مى توان از كثرت معنویت ها ســخن گفت 
)كینگ2، 1997( با این همه، برخى از تعریف های ارائه شده كه ترسیم كننده فضای فكری 
1. Rees
2. King
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محققان معنویت در غرب اســت عبارت اند از: معنویت محصول مواجهه جان آدمى با امر 
قدســى به درجات مختلف اســت كه موجب پرورش جان آدمى مى شود و رشد معنوی 
را تضمین مى كند )الكین1، 2009(؛ معنویت به معنای ســاكن شــدن روح القدس در فرد 
است كه روح القدس به نحوی بر رفتار فرد معنوی تأثیر مى گذارد )ریس، 1969(؛ معنویت 
جســت وجوی چیزی است كه در پیوند با انسان شــدن است )كینگ، 1997(؛ معنویت 
كوششــى برای پیدا شدن حساســیت به خود، دیگران، موجودات غیرانسانى و خداست. 

)اشنایدر و بوگنتال2، 1999( 
معنویت نوین دارای ویژگى هایى اســت كه تمایز آن را از معنویت دینى كاماًل روشن 
مى سازد: الف. در چارچوب دین، »معنویت«، یک امری ذهنى، باطنى و حاصل از احساسات 
سرشــار انسانى نسبت به واقعیات مادی نیست؛ بلكه احساسى است كه انسان نسبت به 
حقایقى كه در افقى باالتر از عالم ماده قرار گرفته اند، پیدا مى كند؛ حقایقى كه وجود دارند 
و بر عالم، تأثیر مى گذارند. ولى در معنویت نوین، به هیچ وجه، بحث »حقیقت« در میان 
نیســت، هرگونه تجربه عاطفى یا هیجانى شدید نسبت به هر موضوعى مى تواند معنویت 
به حســاب آید. مهم، این است كه شما برانگیخته شوید، احساس اوج و تعالى نمایید و یا 
به اصطالح، سرشار از حّس عظمت گردید. چنین است كه یک قطعه موسیقى، یک شعر 
عاشــقانه و حتى شــكوه یک نمایش آیینى مى تواند شما را در فضایى معنوی پرواز دهد. 
ب. در معنویت نوین، اثری از »تكلیف« نیست. شما مى توانید با آغوش باز به سراغ هرگونه 
تجربه  ای بروید؛ تجربه ای كه مى تواند آن نقطه »اوج« را برای شــما به ارمغان بیاورد. ولى 
در معنویت دینى، تجربه معنوی، تنها در چارچوب و ضوابطى خاص میســر اســت. اصاًل 
بعضى از تجارب معنوی تنها زمانى حاصل مى شــوند كه شما از بسیاری از تجارب دیگر، 
چشم  پوشى نمایید. تجربه یک گناه، قطعاً احساس لطیف معنوی یک »حضور« در نماز را 

لّكه  دار مى كند. )الكین، 2009(
اما این تصویر از معنویت با معنویت مدنظر ما به عنوان یک مســلمان، بسیار متفاوت 
اســت. در اندیشه ما معنویت ارتباط در هم آمیخته ای با دین دارد. تعالیم دینى و الهى، 
مجموعه ای از قوانین است كه از سوی انسان آفریِن آگاه به حقیقت و جایگاه انسان و مصالح 
و منافع او برای پاســخگویى به نیاز های اصیل بشــر و تأمین حقوق، منافع و مصالح وی 

1. Elkins
2. Schneider & Bugental
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تدوین و در مجموعه ای به نام دین ارائه شده است. یعنى بخش عمده دین كه مجموعه ای 
از باید ها و نبایدهاست، برای تأمین نیاز ها و حفظ حقوق انسانى است. باید ها طرق تأمین 
حقوق و نیاز های اصیل و نباید ها نشان دهنده موانع و آفات تأمین حقوق اند )طباطبایى، 
1363: ج 2: 149( و از طریــق این باید ها و نبایدهاســت كه مى توان به معنویت واقعى 
رسید و نیاز های معنوی انسان را پاسخ گفت. دین از منظر ما، مجموعه  ای از معارف است 
كه از حقایقى ماورای عالم مادی و انســانى محدود سخن مى گوید؛ حقایقى كه براساس 
آن، انســان اشرف مخلوقات اســت و باید برای حفظ آن جایگاه خاص، راهبرد و راهگذر 
ویژه ای را طى كند و این راهگذر نیازمند رفتار ها، سلوك و توشه خاصى است. پس باید 
فعالیت هایى را انجام دهد و از بخشــى دیگــر دوری نماید. آنچه مطلوب ما، جامعه ما و 
نســل های كنونى و آتى ما اســت همان برداشــتى از معنویت است كه دین در آن نقش 
اساســى دارد. مقصود همان معنویت دینى اســت، نه معنویت نوین و به دالیلى كه ذكر 

خواهد شد معنویت نوین نمى تواند پاسخگوی نیاز های روحى انسان باشد. 
از طرف دیگر معنویت پاســخى اســت به نیازی كه انسان در خود احساس مى كند و 
اینجاست كه ما باید دست به انسان  شناسى و شناخت نیاز های واقعى و اصیل او بزنیم و 
بیان كنیم كه آیا معنویت نوین مى تواند این نیاز های واقعى انســان را اشباع نماید یا نه؟ 
آیا انســان قادر است بدون كمک دین و تنها با عقل خود به نیازهایى خود واقف گردد و 

برنامه ای برای تأمین آن پى ریزی نماید؟
از دیدگاه اسالم انسان موجودی دو بُعدی )روحانى و جسمانى( است كه غایت خلقت 
او در دنیای مادی، غایتى مقدس اســت. این موجود شریف حدوثاً و بقائاً به خداوند غنّى 
بالّذات وابســته اســت. یعنى در دستگاه شریعت الهى كه طرح حیات زمینى برای انسان 
است، انسان هویتى دارد كه دارای درجات و مراتب است، یک مرتبه از این واقعیت مرتبه 
ناسوتى اوست كه همان بدن خاكى و كالبد آدمى است، اّما مراتب گسترده و حقایق وسیعى 
كه درجات هویت انسان را مى سازد در پشت پرده بدن ناسوتى است و تحت عنوان »من« 
از او نام برده مى شود. كه همان نفس ناطقه یا روح غیبى است. به چشم وحى و عقل، این 
»من« انسانى همان هویت اصلى او را تشكیل مى دهد و ابزار تكامل آن، همان ارتباطاتى 
اســت كه انسان با بدن و عالم خارج دارد. تمام ادراكات و تحریكاتى كه در انسان تحقق 
پیدا كند در عالم انسانى به وسیله »من« است و بدن حكم ابزار و آلت تصاعد و تكامل آن 
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هویت انسانى را دارد1.
قــرآن حقیقــت روح، را یک واقعیت امری یعنى از امر و ملكوت عالم مى داند و راجع 
به این »من« انســانى مى فرماید: »یســألونک عن الروح قل الروح من امر ربى«2 گویند كه 
روح چیســت؟ بگو روح از امر پروردگار من است. این امر چیست؟ قرآن مى فرماید: »انما 
امره اذا اراد شــیئاً ان یقول له كن فیكون3« یعنى امر خداوند، وجودی اســت، كه تدریج 
در آن راه ندارد، نیاز به زمان ندارد و یک واقعیت فرازمانى است، یعنى همین كه خداوند 
اراده كــرد، تأخیر ندارد، اراده او همان و وجود آن همان. یک موجودی اســت از جنس 
ملكوت و سرمدی است و نه از ملک هستى و از واقعیت طبیعى. بر این اساس در شناخت 
آفریده هایى مثل انسان و نیاز های او، باید تعالیم آفریدگار را مورد توجه قرار داد در غیر 
این صورت، فرآیند انسان  شناسى به انحراف و گمراهى كشیده مى شود و شناخت نیاز ها و 

روش ها و ابزار های پاسخگویى به این نیاز ها نیز با مشكل روبرو خواهد شد.
حال آیا عقل مى تواند بدون كمک گرفتن از دین حق كه تنها یكى بیش نیست برای 
نیاز های معنوی انســان برنامه بدهد و قوانینى را عرضه كند؟ در پاسخ به این سؤال باید 
گفت: گرچه دین اســالم تأمین برخى از نیاز های انســان را به عقل و تجربه واگذار كرده 
است. )خسرو پناه، 1382( اما در جای خود ثابت شده است كه انسان با تعریفى كه از آن 
ارائه شد، اوالً در كشف تمام نیاز های اصیل و واقعى و تمییز نیاز های اصلى و فرعى توانمند 
نیست و در این مقوله به دین نیاز دارد )خسرو پناه، 1386( و ثانیاً ابزار های موجود بشر از 
برآورده كردن نیاز های انسان عاجزند، لذا دین باید پا به عرصه وجود گذارد. )نصر، 1381(

ســؤاالت دیگری كه در این پژوهش به آن پرداخته شــده این است كه آیا معنویت 
قابلیت آموزش دادن دارد و اگر جواب مثبت اســت، عوامل مؤثر بر آموزش آن كدام اند؟ 
در این راستا دو دیدگاه متضاد وجود داشت. اولى معتقد به آموزش معنوی و دومى به عدم 
قابلیت آموزش معنویت اشاره داشتند. همچنین دسته بندی های گوناگونى از عوامل مؤثر بر 
آموزش معنویت حاصل شده كه این نتایج با یافته های پژوهش های مردینوویچ و همكاران 
)2012(؛ مارشال )2010(؛ هالفورد )1999(؛ راسیتر )2010 اِی(؛ ونگ )2006(؛ فرابوت 

1. این بخش برگرفته از سایت زیر است: 
http: //www.wikiporsesh.ir/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D
9%87_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D
9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86#foot2 

2. سوره اسراء، آیه 85
3. سوره یس، آیه 82
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و راچا )2009( و جیمز و همكاران )2010( همخوانى دارد. همچنین بخش دیگر پژوهش 
به ویژگى های انسان معنوی از منظر دانشجویان پرداخته است. نتایج حاصل به سه دسته 
یا طبقه تقسیم شدند. )ویژگى های روان شناختى، اجتماعى و فردی( این بخش از نتایج با 
یافته های پژوهش حاصل از پژوهش مرزبند و زكوی )1391( و باغگلى و همكاران )1393(، 
جوادی آملى )1384 و 1390( همچنین با یافته های الكساندر و همكاران )2011(؛ اگان 
)2001( تروینو1 و همكاران )2010(؛ هاردی و همكاران )2011( و اســمیت و پارتیسیا 
)2009( همسو و هم جهت است. از یافته های دیگر پژوهش مى توان به گستردگى دیدگاه 
و تعریف و برداشــت دانشــجویان از مفهوم معنویت و توصیف معنویت به عنوان مفهومى 
فرادینى و فرامذهبى اشــاره داشت و همچنین اعتقاد به ذاتى بودن معنویت و اینكه این 
توانایى و استعداد یک نوع بارقه الهى است كه در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده است.

1. Trevino

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 
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