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كه نظام معنايي  به مثابه"گرايي معنويت"بررسي منابع موجود نشان داد

و نشانه و سفر از زندگي گفتمان بر اساس مضامين هايي مانند محوريت خود

به يك زندگي اصيل دروني، فردگرايي، نگرش بر اس اس انتظارات بيروني

و فرد كل و استفاده از روانشاسي  نتيجه. گرايي استوار است نگرانه، التقاط

كه پيدايش گفتمان معنويت هاي تجربي، ثابت بررسي گرايي جديد، نشان كرد

و ابهامي است كه در حوزه معاني گفتمان دين از تعارض ي وجود هاي دروني

و موقعيت مسلط گفتمان ديني را با چالش. دارد اين مسئله فرصت بالندگي

گرايي در ايران فراهم كرده، زمينه را براي پيدايش گفتمان معنويت مواجه

مي بررسي. نمود و قرار ها نشان در دهد اين گفتمان مرحله پيدايش يابي را

به شفافيت معنايي دستمي ايران طي و هنوز و با موانعي كند نيافته است

به يك گفتمان هژمونيك مواجه است .جدي براي تبديل شدن

گرايي جديد، عصر جديد، گرايي نوين، فرقه معنويت:هاي كليدي واژه

گرايي، گفتمان ديني، تحليل گفتمان، تحليل گفتمان انتقادي، گفتمان معنويت

 ايران

 طرح مسئله

و گرايي نوين پديده فرقه و رشد اين. هاي رايج است متفاوت از ديندارياي جديد ظهور

و عقالنيت يافته آوري آن، چندان شگفت پديده در غرب، با توجه به بافت سكوالريزه

و آزادي بيان عقايد، اين فرصت را در اختيار اقليتي از مردم. نيست چرا كه آزادي دين

ب داده مغرب زمين قرار و باورهايي گروند كه گاه در تضاد با فرهنگ است كه به اعمال

و در عرصه عمومي نيز آن گرايش را بروز نوع. دهند ديني غالب آن جوامع نيز هستند،

به اي كه اين فرقه دينداري مي هاي جديد هاي ديني دهند، اغلب با آن برداشت دست

م دينداري. دارد تفاوت اند، گرفته موروثي كه مردم از كودكي با آنها خو از بطور تعارف

و در مراسم كليساها، كنيسه و مسجدها به پيروان والدين به فرزندان منتقل ها، معبدها
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مي تعليم  ديني هاي بزرگ از طريق نهادهاي شدن در دين فرايند اجتماعي. شود داده

و نهادهاي ديني به عهده وظيفه كنترل اجتماعي را نيز سازمان. پذيرد صورت مي . دارند ها

ش و نهادينه مردم و باور ديني موروثي و آرامش رواني را نيز از راه فرهنگ ادماني

كه. كنند جستجو مي و آموزه دينددربارهدر اين ميان كساني هستند  هاي آن ترديد اري

و فرقه ها با ادعاي در برداشتن پاسخ اين ترديدها، همين ترديد هاي نوظهور در ميانه كرده

و رشد مي .كنند ظهور

 گرايي گرايي به جاي فرقه نويتمع

و جرياني خاص در فرقه گرايي جديد در دنياي كنوني توجه ما در اين مقاله به مفهوم

 شامل2گرايي فرقه. شود نام برده مي1گرايي جديد معنويتعنوان داريم كه از آن به 

مي فرقه  شناسان جامعه. شود كه انشعاب يا انشقاقي از اديان بزرگ جهان هستند هايي

مي را بر فرقه3هاي نوپديد ديني دين، اصطالح جنبش در اين ميان. دهند گرايي، ترجيح

5تر است كه بر خالف طريقت ظاهري اي خاص پديده4جريان طريقت باطني غربي

فرا«يا» غير ديني«در غرب آن را يك جريان. مشاهده آن در عرصه عمومي دشوار است

گرايي جديد تجلي مدرن از همين طريقت باطني غربي ويتمعن. اند تعريف كرده» ديني

اند كردهياداست كه برخي محققان از آن به طريقت باطني در آيينه تفكر سكوالر غرب 

و نه در قالب كلي دين مي كه نه نهادينه است  ,Hanegraaff(گنجد هاي بزرگ

ي نوظهور مواجه هستيمها هاي اخير با ظهور فرقه در ايران نيز در سال). 2001:385-400

و معنوي جنبش«و» هاي كاذب عرفان«،»هاي نوظهور عرفان«كه از آن به هاي ديني

مي» جديد .شود نام برده

1. New Spirituality 
2. Sectarianism 
3. New Religious Movements (NRMs) 
4. Western Esotericism 
5. Exoterism 



62فصلنامه علوم اجتماعي شماره 216

در پديده» جديد فرقه گرايي«كه گفت بايدپيشينه تحقيق درباره جامعه ايران اي مهم

درپس از انقالب  و مقاله كتابها، گيري موضع بسياريكه هاي اخيري كه در سالهاي ها

اين آثار بر مبناي رويكردي كه براي تحليل.، منعكس استهشد درباره اين پديده مطرح

هاي نوشته در زمرهبيشتر منابع فارسي:شوندميبه چند دسته تقسيم اند، برگزيده

ميژورناليستي از در اين نوشته. گيرند قرار نا عنوابمعموالً» گرايي جديد فرقه«ها

مي هاي كاذب يا عرفان عرفان توجه جديدي شود كه مانند هر چيز هاي نوظهور ياد

.ه استو اين امر به توليد انبوهي از اطالعات انجاميدكرده ها را به خود جلب رسانه

مي» شوك«اي مانند برنامه و نوشته كه از شبكه سوم سيما پخش هايي كه در بسياري شود

و سايت بالگواز  و ها ميها از شوند، برخي نشريات چاپ و ذهنيت عمومي برداشت

مي فرقه و بحثاين منابع. سازند گرايي جديد را  انگيز گرايش ذاتاً به امور احساسي

ب بع رسانهمنا. دارند ميآنا وجوداي، از چيزهاي زيادي درباره توانند كه طرز تلقي جامعه

و ذاتِسازتر درك عميقبه به ما ياد دهند، اما»هاي نوظهور عرفان« اين پديده رست

.كنند كمكي نمي

و جدلي مشرب ها داراي تمام اين نوشتهتقريباً:داردينهاي ناظران نوشته  كالمي

و هم از نظر كيفيت، بي نهايت متنوعاين. هستند .اند منابع هم به لحاظ رويكرد كلي

ميهايي تالش تا صورت توان نمي انكار.دن بردار»شيطاني پديده«نقاب از چهره اينگيرد

دنرادبردر مفيدنيز گاهي مطالب»شيطاني سازي«رويكرد كرد كه محصوالت ناشي از 

ميبه لحاظ علمي بيشتر اما .ند دهند، غير قابل اعتماد اطالعاتي كه بدست

را اين دسته از نوشته:هاي نوظهور هاي موسوم به منابع فرقه نوشته  معموالًها

و هواداران آن نوشتهبن و يا رهبران هاي ها به درك برداشت اين نوشته. اند يانگذار فرقه

مي االذهاني باورمندان به فرقه بين و سرشت اين ها كمك زيادي و دربارة ماهيت كند

را اين نوشته. دهد پديده اطالعات مفيدي بدست مي ها در بازار كتاب ايران جاي زيادي

هاي جامعه نوشتهشودمي آنچه جاي خالي آن به شدت احساس اما. اند اشغال كرده
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شود نمي واقع بررسيمورد بخودي خود»گرايي جديد فرقه« كه در آن شناختي است

 قرار تحقيقهاي جامعه شناختي مورد توضيح نظريه براي1نشانه يا شاخصيبه مثابه بلكه 

م. گيرند مي و گاه شاهدي بر نظريه به اين معنا كه گاه به عنوان شاهدي بر حروميت

و  و مواردي از اين دست، مورد ارزيابي و گاه شاهدي بر آنومي اجتماعي عرفي شدن

.هيچ سابقه پژوهشي در ايران ندارد بررسي گفتماني اين پديده. گيرند سنجش قرار مي

و نوشته كه عمدتاً و دوم هستند، اشاره در اينجا به برخي از مقاالت  از نوع اول

و شناختي نگاهي جامعه» گرايي نوپديد در ايران شناسي معنويت آسيب«مقاله. كنيم مي

و جريان به جنبششناسانه آسيب ).17-1386:3 وكيلي،( داردگرا ويتهاي نوپديد معن ها

ف و حتياين نوشته همچنين. است آسيب شناختياقد مبناي نظري جامعه شناختي

و يكمتهاجم معنو«توان از مقاله مي تهاجم سخن گفت كه از منظر» يت در قرن بيست

ميمعنوي اين مقاله نيز مبناي نظري ). 1389مشهديان، وهاب(كند به اين پديده نگاه

و آن  و اين امر موجب ضعف دومي در اين نوشتار شده است و معيني ندارد مشخص

و روش نظام و رقهف» در ايرانگرايي روند فرقه« مقاله. مند است فقدان يك رويكرد گرايي

بامي سابقه ديرينه را دارايانحرافات مذهبي در ايران و  نگاهي به تاريخ معاصر داند

گري، بابي:هاي مذهبي مانند فرقه دهد كه جامعه ايران همواره از ناحيه ايران، نشان مي

و تصوف يا صوفي ، آقاجاني خليل(گري مورد تهديد قرار گرفته است عرفان كاذب

بي.)1387  نشده شناختي در آن رعايت طرفي روش ضعف عمده اين مقاله آن است كه

و با نگاه جانب در نقش جنبش« مقاله. است شده دارانه نوشته است هاي معنوي نوظهور

هاي معنوي نوظهور در جنگ نرم عليه نظام جمهوري آيا جنبش: با پرسش» جنگ نرم

و كاركردي دار مياسالمي ايران نقش مظاهري سيف،(پردازد ند؟ به بررسي اين پديده

و ابزاري ضعيف براي اثبات آن ادعا، نوشته شده است). 1388 . اين مقاله با ادعايي بزرگ

ـ معنوي جنبش« مقاله يكي از داليل مهم عدم توانايي مسئوالن براي» هاي نوپديد ديني

و نپذيرفتن هايي را واقع مهار چنين پديده و گرا نبودن  شرايط حقيقي اجتماع

1. indicator 
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مي پردازي نظريه : فالون دافا«مقاله).62-1388:7 گودرزي،(داند هاي بدون پشتوانه

"فالون دافا" يك جنبش نوپديد ديني با نام دربارهپژوهشي موردي» جنبش نوپديد ديني

و ديگران(است و رشد دين« مقاله). 150-119: 1388تاجيك » نماهاي جديد ايران

و ظهور به تعبير نويسنده، دينرهدربا مي علت بروز ،(گويد نماها در ايران سخن حميديه

 است، داراي اين مقاله به لحاظ رعايت ارجاع به منابعي كه از آنها استفاده كرده). 1388

.مشكالتي است

و عرفان سكوالر«مقاله مي» عرفان ديني منابع موجود از نگاه بيروني كه كند ثابت

و فاقد نظامبه اين و"كتاب ). 1385همتي،(ندا مندي پديده در ايران چقدر ناتمام آفتاب

مي» تهاجم فرهنگي« از دوره"ها سايه كهو تاثير فرهنگ غربي سخن و معتقد است گويد

ضد انسان عصر ما را دائم به گرايش،اين تهاجم و مي هاي اهريمني و انساني وسوسه كند

از عرفان و سلسله دراويش هاي وارداتي بهاز يك سو  سوي ديگر، در داخل كشور

و هدف اين اثر كه در بررسي).1386فعالي،(ند هست دار مشغول فعاليت صورت گسترده

مي عرفان و در بسياري هاي نوظهور از منابع اصلي محسوب نهادهاي فرهنگي، از شود

و امنيتي مورد قبول واقع شده است  انتقادي برخوردار–توصيفي از رويكردي،انتظامي

و به دليل پوشش دادن شمار . باشدميهاي نوظهور منبع مناسبي زيادي از جنبش است

و باورهاي فرقه و بررسي عقايد و نويسنده سعي كرده است تا از موضع كالمي به نقد ها

مي از اين نظر در زمره آن دسته از نوشته. رهبران آنها بپردازد كه ها قرار داراي حال گيرد

و. هستند كالمي–و هوايي جدلي  و مباني نظري فاقد معيار است اين اثر به لحاظ روش

شود كه در بررسي اين پديده مبنايي نظري يا روشي ارائه تواند به عنوان اثري تلقي نمي

.كند مي

ميپيشينه مطالعات خارجيدر سوي ديگر، دهد كه دين پژوهان، جامعه، نشان

و  و با دقت دانان غربي از جنبه الهيشناسان . اند تمام به اين موضوع پرداخته هاي مختلف

بيمجموعه رو به رشد در پرداختهه تبيين ابعاد گوناگون اين پديده از ادبيات كه اند كه
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گذار از آثار تاثير1.جود دارد، كتاب چارلز تيلور در درجه نخست اهميت استوميان آنها

و ديگرانمي بارهو مهم ديگر در اين بِلّاه ،3، آنتوني گيدنز2توان به آثاري از رابرت

گِراس و ديگران5، ريچارد سنِِّت4مارتين و دانيل يانكلويچ6، جوزف وِرف . اشاره كرد7،

و معنويت گرايي جديد، آيا پرسش اين است كه با فرض تمايز ميان فرقه گرايي

ها گرفت؟ نشانه نظردر» گفتمان«رايي را به مثابهگ معنويتدربارههاي رايج توان بحث مي

و غيريتو پيامدهاي اين گفتمان چه مي سازي آن با گفتمان ديني چگونه تواند باشد

 است؟

و چهارچوب مفهومي  مباني نظري

و8براي نمونه گالك.در تبيين پديده هاي نوظهور ديدگاه هاي متفاوتي ارائه شده است

و نارضايتي اجتماعي دگر اي ديني را در قالب دو ايدهه ظهور فرقه9استارك  انديشي ديني

 بر اين باور است 10ملتون يينگر.)Glock and Stark,1965, 46; 53- 61(اند كرده تببين

1. Taylor,Charles 1991: The Ethic of Authenticity .Cambridge , MA: Harvard 
University Press. 
2. Bellah,Robert N. , Richard Madsen, William M. Sullivan , Ann Swidler and Steven 
M. Tipton, 1985:  Habits of heart: Individualism and commitment in American Life. 
Berkeley: University of California Press. 
3. Giddens, Anthony, 1993: The Transformation of Intimacy. Stanford, CA: Stanford 
University Press. 
4. Gross, Martin, 1979: The Psychological Society .New York: Simon and Schuster . 
5. Sonnett, Richard :1977: The fall of Public Man.Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 
6. Veroff, Joseph, Elizabeth Douvan and Richar Kulla, 1981: The Inner American: A 
Self – Portrait from 1957 to 1979.New York; Basic books. 
7. Yankelovich, Daniel, 1981: New Rules .New York: random house. 

8.Charles Glock ،جامعه شناس دين امريكايي 

9.Rodney Stark ،جامعه شناس دين امريكايي كه به واسطه نظريه اقتـصاد دينـي)Theory of Religious 

Economy (داردشهرت .

10.John Milton Yinger ،از)-1916(جامعه شـناس امريكـايي  رياسـت انجمـن جامعـه 1977-1976كـه

.شناسان امريكا را برعهده داشت
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و خواست كه فرقه و همه فرقهمي هاي افراد ظهور ها از دل نيازها هاي ها، به روش كنند

و خواستگوناگون، درپي برآوردن اين نياز  برايان.)Yinger ,1957: 54(ها هستند ها

و رشد فرقه1ويلسون و فرايندهاي ظهور ها در يك جامعه را به شرايط تغيير اجتماعي

و مخل وابسته مي ها را با سير وي رشد فرقه). Wilson, 1982: 99(داند اجتماعي مزاحم

شا«تحول تاريخي، به تعبير فرديناند تونيز،   مرتبط دانسته»گِزِل شافت«به»فتگِماين

 ياد2»گيري جامعه فرايند شكل«ويلسون از اين تحول به ). Tonnies, 1887: 1-40(است

به گذاري گريز. است4 به جامعه3كند كه مقصود از آن گذر از اجتماع مي ناپذير از يكي

و ظهور فرقه ديگري مي كه به افول دين ). Wilson, ibid: 80;94(»انجامد ها

بي« از مفهوم5 پيتر برگر مي» خانمان ذهن بر استفاده به«كند كه بنياد آن بازگشت

بي. استوار است» سوژگي به بازگشتي كه از . آيد پديد مي6»هاي اوليه نهاد«اعتمادي انسان

به رفتن به سراغ فرقه نهادهاي«هاي جديد، رفتن به سمت چيزي است كه برگر از آن

مي اين نهادها راه ميانه. كند ياد مي7»ثانوي هاي نهادهاي كنند كه ميان ناكامي اي را مطرح

و بي كنند با جستجويمي ها سعي بنابراين، آدم. خانماني دنياي مدرن قرار دارد اوليه

يا» هايي خانه« و پا نمايند»نهادهاي ثانوي«جديد، يكي.، سرپناهي براي خويشتن دست

و فرقه جديد يا نهادهاي از اين خانه و رازورز هستند هاي ثانوي اديان  هاي عرفاني

و فرقه در بريتانيـا اسـت-1 وي. برايان ويلسون پيشكسوت مطالعات جامعه شناختي دين  Sectsرسـاله دكتـري

and Society)=و جامعه فرقه شدبود كه بعدها نخستين اثر) ها كتـاب. مهم ويلسون درباره جامعه شناسي دين

Patterns of Sectarianism)=چـاپ شـد كـه 1967ويراسته ويلسون است كه در سال) الگوهاي فرقه گرايي 

آن در بردارنده مجموعه . ها بوده است ايي از تحقيقات دانشجويان دوره دكتري است كه ويلسون استاد راهنماي

2. Societalization 
3. Community 
4. Society 

5-Peter Ludwig Bergerو الهي ).-1929( متولد اتريشيدان لوتري امريكاي، جامعه شناس دين

6. Primary Inttitutes 
7. Secondary Instituts 
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)Berger, 1974: 168 .( و لوواسور سه اصلي در سنخ شناسي» نمونه آرماني«بكفورد

ميئهاي نوپديد ديني ارا جنبش :كنند كه در جدول شماره يك آمده استه

و لواسورها بر اساس نمونه آرماني بكف گونه شناسي فرقه-1جدول  ورد

ها توصيف نوع  نمونه

كها فرقه ناجيه مي» بهشتي امن«ي ، سازد از جهان آگاهي كريشنا

 فرزندان خدا

و آموزه مصلح رابه مردم امكان تغيير جامعه هاي ديني

 كند پيشنهاد مي

ها،كليساي موني

 شناسي علم

استعداد معنوي دروني اعضا» آزاد سازي«مدعي رهايي بخش

كه در آن است  تا آنها را قادر سازد از عهده جهاني

.، بهتر برآيند كنند زندگي مي

تي امو، ايي اس تي

و فيلسوفان علوم اجتماعي به نظريه برخي از جامعه شناسان، هاي دين پژوهان

و تحليل اين پديده در غرب رسيده اين افراد از مفهوم كلي. اند جديدتري براي تبيين

تر در تحليل اينو به مدلي جديد گرفتند هاي نوپديد ديني فاصلهي يا جنبشگراي فرقه

و معنويت اين مدل، بر نظريه. كردند پديده توجه و با مفهوم سازي تفكيك دين  استوار

 جاي2قدسيو نظريه بازگشت امر1شدن عرفي جديدي همراه است كه در ميانه دو نظريه

ب. گيرد مي ايم واقعيتي مدرن اي كه امروزه با آن مواجه اورند كه پديدهاين متفكران بر اين

و با معيارها، گزاره يادگرايي جديد معنويتاست كه بايد از آن به  و متغيرهاي كرد ها

را ويژه . كرد بررسياي، آن

1. Secularization 
2. Resacralization 
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و نظريه پرداز در ميان متفكران ايراني مصطفي ملكيان، فيلسوف، دين پژوه

و معنويت« و معنويتا» عقالنيت و ست كه به تحليل دين گرايي از منظر تفكيك دين

وي. پرداخته است معنويت و جهاني دنياي مدرن با جهاني«از نظر  شدن مواجه است

و بزرگتر شدن جهان سوبژكتيو ثمره اين. شدن يعني كوچك شدن دنياي عيني يا اوبژكتيو

و بزرگ شدن ك به چالش كشيده شدن دين،كوچك و ظهور هاي سنتي ه اوبژكتيو هستند

از ديگر)44-37: 1383ملكيان،(باشد نياز به معنويت كه امري سوبژكتيو است، مي

در متفكران ايراني داريوش شايگان، دين و فرهنگ شرق است و متخصص اديان شناسي

و وضعيت ديني موجود را در ذهني برخي از نوشته هايش بر محوريت سوژه تاكيد دارد

ميشدن هر  و فاصله يافتن از امور عيني و عصر. بيند چه بيشتر به نظر شايگان در جامعه

و جهان مدرن به سمت» چهل تكه هويت«كنوني با  » افسون زدگي جديد«مواجه هستيم

). 1383، 1380شايگان،(رود كه متمايز از افسون قديم است، پيش مي

باوضعيت اين1كالين كمبل، 2»ها اجتماعي كيشيطمح«مفهوم در دنياي معاصر را

و بر اساسِ بحثِ كمبل تمايز ).Campbell, 1972: 119-136(است كرده تبيين ميان فرقه

:باشدمي2كيش، به شكل جدول 

مي گوناگونيبا وجود»ها كيشاجتماعيمحيط«لببنا به نظر كم تواند سازنده اش،

هر جهان). Campbell, ibid: 121-122( آيد حساب موجودي واحد به  ِ كيشي بيش از

و ها، جزوات درس، خطابه كتاب مجالت، نشريات، بواسطهچيز ديگري ها، تظاهرات

مي از طريقكهغير رسميهاي نشست و اعمال آن مورد بحث قرار ودنگير آنها باورها

محيطگ دينيبه نظر كمبل فرهن). Campbell, ibid: 123(ماندمي، زنده شوند اشاعه مي

هاي سنت؛ اما استو طريقت باطنيعرفان هايش ترين ويژگي برجستهها، كيشاجتماعي

و فنّ و علوم دن را نيز در خود دارنابهنجاروريآ الحادي پيش از مسيحيت

)Campbell,ibid:124-126(.

1.Collin Campbell ،و استاد جامعـه شناسـي در دپارتمـان جامعـه شناسـي دانـشگاه جامعه شناس بريتانيايي

(يورك .1940-.(

2. Cultic Milieu. 
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و كيش از نظر كالين كمبل شاخصه-2جدول  هاي فرقه

)sect(فرقه)cult(كيش

 گرايانه جمع يانهفردگرا

وليساختاري دارا و و سخت ساختاريدارا شل ي سفت

زي دارا مطالبات اندك از اعضايدارا  اد از اعضايمطالبات

 مدارايب مداراگر

اانحصارگر گرا شمول

 باثبات ثبات بي

و مرزهايدارا و مرزهايدارا نشدهي تعيين حد  واضح كامالي حد

 ثابتي اعتقادهاي نظامي دارا ثباتيبيتقاداعيها نظامداراي

 سازمان ثابتي دارايي سازمان ابتدايدارا

طيپا ار كم دواميبس  زمانيدار در

و نظريه انفسي داردمي شدن، بيان انفسي نظريه، خالصه بطور: شدن چارلز تيلور

و ترويج معنوي» چرخش گسترده ذهني در فرهنگ مدرن«كه   گراييتموجب تقويت

و اعمال را و اعتبار باورها مبتني بر زيست ذهني يا انفسي شده است كه منبع حجيت

و مهم معنا نيز هستد درون فرد قرارمي و همين درون، منبع اوليه در نتيجه، آن نوع. هد

و زندگي را بر اساس انتظارات بيروني هاي ديني كه منبع را درون فرد نمي از زيست دانند

و غيرانفسي شكلو مرجعي را وزن، اعتبار،د،ندهميت خارجي و نفوذ خود  اهميت

و معنويتمي به بيان ديگر، اين نظريه بيان. دهندمي دست از در كند كه دينداري گرايي

و بخت متفاوتي  و فرصت را به هستندروزگار ما داراي فرصت و اين تفاوت در بخت

مي فرايند دنيوي شدن جاي طرح دو نظريه توان با فراينديو فرايند بازگشت امر قدسي

بر. كرد تببين1واحد يعني نظريه انفسي شدن وقوع چرخش گسترده ذهني از تاكيد

 
1. Subjectivization 
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به»زندگي بر اساس انتظارات بيروني«ارزش موسوم به بر« به ارزش موسوم زندگي

و اي كه مدل زندگي در جامعه. نظريه است بنياد اين»اساس اقتضائات درون  انفسي

گرايانه هاي زندگي معنويت است، اين گونه دروني از اولويت فرهنگي بيشتري برخوردار

وو دروني است كه به افراد آرامش مي . بيشتر رواج خواهد يافتاحتماالًدهد

و معنويت سخن به ميان در باال ياد شده از دو نوع زندگي وقتي: تمايز دين

و. كند معنا پيدا مي2گرايي ويتو معن1آيد، تفكيك دين مي زندگي نوع اول همان دين

و زندگي نوع دوم معنويت گرايي  كه بنياد است دينداري است كه اساس آن تعبد است

و اتونومي فرد مي و توجه به آناتومي بنابراين، تحليل بر مبناي تفكيك. باشد آن عقالنيت

و معنويت نشان دهنده حركت از مطالعات پديد يك شناختياردين  دين به سمت

و تجربه ديني در مقابل مطالعات بي طرف رويكرد جديد، يعني تاكيد بر درونيات

به عينيت و گوهر دين آن گرا است؛ يعني بررسي روح و صدف . جاي بررسي جسم

و بند معنويت  ها است گرايي با اين مبناي نظري به معناي رها كردن دينداري از قيد

)Taylor, 2006: 167(.3

و صورت  مفهوم انفسي شدن در دستگاه نظري:بندي اجتماعي انواع سكوالريته

است آن را به مفهوم ديگري به نام كرده او سعي. چارلز تيلور، يك مفهوم اساسي است

و گونه : از نظر تيلور سكوالريته سه نوع است. هاي مختلف آن توضيح دهد سكوالريته

و دولت، سكوالريته نوع دوم به معناي كاهش سكوالريته نوع اول به معناي  جدايي دين

و سكوالريته نوع سوم به معناي آن است كه اعتقاد به و مراسم ديني مشاركت در مراكز

به نظر تيلور. است در زندگي انسان مدرن غربي تبديل شده خدا نيز به عنوان يك گزينه

 
1. Religion 
2. Spirituality 

و-3 و راه شريعت مطرح بـوده اسـت و شريعت اسالمي از آغاز به عنوان راه طريقت چنين تفكيكي در بافت دين

و خود نيز مصداق بارز آن بـودهه كرده توصي)س(معموالً بهترين شيوه كه ائمه معصومين  دو اند انـد، راه جمـع هـر

. است
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و برخيآاين نوع سوم سكوالريته به  كشورهاي اروپايي مانند انگلستان مريكاي شمالي

و جهان سوم هنوز اين نوع سوم را تجربه و كشورهاي اسالمي  اند نكرده محدود است

)Taylor, 2007: 1-5 .( و تحليل مفهوم سوم نوع تمام تالش تيلور اين است كه به درك

 خورده گرهشدن اين نوع از سكوالريته از نظر وي با مفهوم انفسي. آيد سكوالريته نايل

در رسد با توجه به اين مفهوم سكوالريته، علت ظهور معنويتمي نظربه. است گرايي

.)Ibid: 225(.شود دستگاه نظري وي به درستي درك مي

 شناسي از صورت نوعي سنخهئتيلور براي توضيح سكوالريته نوع سوم به ارا

مي بندي ميهاو مبناي اين دست. كند هاي اجتماعي مبادرت كه بندي را ديدگاه دوركيم داند

در عين حال. اي است كه در آن وجود دارد نماي جامعه تمام دين هميشه آيينه«: گويد مي

مي جامعه مي اي كه در آن وجود دارد را و از آن محافظت مي.»كند سازد گيرد تيلور نتيجه

و اين برخ و جامعه دو سويه است الف برداشت بسيار كه در نظر دوركيم رابطه دين

مي متداولي است كه دوركيم را يك تقليل و معتقد است كه از نظر گراي اجتماعي داند

و با تفسيري. سازد دوركيم اين فقط جامعه است كه دين را مي تيلور بر پايه اين ديدگاه

1دوركيمي، هاي اجتماعي يك جامعه را به سه شكل پيشا كه خود از آن دارد، صورت

.كندمي بندي طبقه3دوركيميو پسا2يميدورك نو

 يعني شكلي از جامعه كه دين در آن از نفوذي:دوركيمي شكل اجتماعي پيشا

و عميق در ساختار اجتماعي برخوردار و عرصه در اين. است جدي جا دين يك فضا

و يا صرفاً يك عرصه خصوصي نيست تمايز مدرن، هاي اجتماعي پيشا تمامي شكل. يافته

براي نمونه، اروپاي قرون وسطي يكي از مصاديق شكل. آيندمي دوركيمي به حساب يشاپ

.وركيمي استد اجتماعي پيشا

1. Paleo-Durkheimian 
2. Neo-Durkheimian 
3. Post-Durkheimian 
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آنمي به آن شكل اجتماعي اطالق:دوركيمي شكل اجتماعي نو شود كه دين در

و زندگي روستايي كنده درمي به طور خاص، از ساختار اجتماعي خويشاوندي شود اما

مي-است كه در غرب آن را دولت اي بزرگترل بيانگر هويت جامعهعين حا . گويند ملت

در اين شكل اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با ظهور ملي گرايي يا ناسيوناليسم مدرن دارد كه

مي ظاهر ديني نيست اما كليساها در بسياري مواقع هم جهت با مليت موضع .كنند گيري

لي از اجتماع است كه فردگرايي در آن بسيارشك: دوركيمي شكل اجتماعي پسا

و اين نوع فرد برجسته و قالب اجتماعي است گرايي ديگر هيچ پيوندي با يك شكل

و روش در اين دوره افراد با راه. ندارد  هاي متنوع خاص خودشان به سمت انواع ها

يكمي پيدا ها سوق گوناگون معنويت و ديگر به دين خود به عنوان شكل اجتماعي كنند

كهمي گرايي بروز دينداري اين دوره در قالب معنويت. كنند نمي مسلط بر جامعه نگاه يابد

و دروني است 1نمايانه فردگرايي درون دوركيمي با نوعي شكل اجتماعي پسا. مدلي فردي

و. است همراه در اين جامعه، فرد براي ارتباط با امرمقدس نيازي به هيچ قالب

حتچارچو و  :Taylor,1991( دولت ندارديب اعم از كليسا، مذهب، فرقه يا كيش

14;25-27; 2007: 473-485.( 

 تيلور، غرب شاهد يك چرخش ذهني عظيم از زندگي بر اساس نظريهمطابق

و مقرر به سمت و انفسي زندگي است تجربهانتظارات بيروني مشخص با. هاي دروني

ا و و نيز نوع سوم در نظر گرفتن اين پديده و قاعده دوركيمي نطباق آن بر اصل

و جامعه پسا كه فعاليت تمامكه دوركيمي، بايد انتظار داشت سكوالريته هاي جمعي

و به رشد عطف توجه آنها به امر مقدس است، تحت تاثير اين روند قرار  زندگي بگيرند

و فعاليت كل انفسي و محيط رشد از اين. بيانجامند2نگرانه هاي متناسب با آن در يك فضا

در اي مانند معنويت شود كه در نگاه نخست، ظهور پديدهمي گونه فرض منظر، اين گرايي

 
1. expressive individualism 
2. Holistic 
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اي، حاكي از آن است كه ما با يك الگوي جديد در عرصه دينداري مواجه هر جامعه

. هستيم

 تحقيق روش

ب و از دو و تجربي تشكيل شدهش تحليليخروش تحقيق ما در اين نوشته، كيفي است

و پيچيدگي ها يا متد تكنيك. است هاي هاي بكار گرفته در اين نوشته به فراخور موضوع

، چند بر دليل ما براي چنين مبناي روش. گانه است آن شناختي آن است كه تحقيق كيفي

معنا در اثر فرايند كنش متقابلِ كنشگران در جهان اجتماعي« اين باور مبتني است كه 

ميخو و بنابراين معنا داراي ساخت اجتماعي است دشان، ساخته  ,Merriam(»شود

 جهان دربارهدر پي درك معنايي است كه مردم« بر اين اساس، پژوهش كيفي). 3 :2002

و تجربه مي خودشان سازند؛ به تعبيري ديگر، يعني ما در پي درك اين هاي خودشان

خ مساله هستيم كه چگونه مردم تجربه ميهاي مي ود را توضيح و معنا »كنند دهند

)Merriam, 2002: 4-5 .(شد در. عمليات اجرايي روش مورد نظر در سه مرحله طراحي

و ويژگي گرايي معنويت هاي مرحله نخست، با بررسي اسناد موجود به معرفي چيستي

و نشانه جديد در غرب مبادرت به هاي گفتماني معنويت كرديم ستد گرايي جديد را

در مرحله دوم، به بررسي اين پديده در ايران بر اساس يك بررسي تجربي اقدام. آورديم

ساختاري مند، به انجام مصاحبه كيفي نيمه گيري هدف در اين راستا با نمونه. نموديم 

در. كرديم مبادرت دوهر بردارندهدركه داديم قرار بررسي مورد» ميداني«اين كار را

با. ميدان تحقيق ما تهران بود. باشد» جديد گرايي معنويت«و»ريديندا«گرايش مصاحبه

كه به سراغ اين نوع علت اين. داديم روش گلوله برفي در انتخاب نمونه، انجامبا افراد را 

بر نمونه ، مكان،هاي نوظهور كه داراي ساختار خالف برخي فرقه گيري رفتيم اين بود كه

و عضويت معين هستن گرايان گرايي امري سيال است كه يافتن معنويت د، معنويترهبري

با توجه به اين دشواري، بهترين راه، رفتن به سراغ. سازد را در جامعه ما بسيار مشكل مي

او گرايي بود كه به ما اعتماد فرد معنويت و براي موارد بعدي نيز به واسطه معرفي كند
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و مصاحبه از طيف20با اين ترتيب حدود. سازي شود اعتماد هاي سني، شغلي، جنسيتي

.شد سكونتي مختلف انجام

بديهي است كه اين پرسش به ذهن خطور كند كه مالك براي انتخاب اين تعداد

و با چه منطقي به اين تعداد اكتفا شده است؟ در پاسخ بايد  و چرا نمونه چه بوده است

تحقيق كيفي. اي اطالعات بيشتر نيست، به معنها لزوماً تعداد زياد نمونهگفت كه اوالً

مي مستلزم يك كار بسيار فشرده است، بنابراين تحليل تعداد زياد نمونه  تواند وقت گير ها

، در فرايند تحقيق كيفي بايد به جايي رسيد كه افزودن.و غيرعملي باشد در عين حال

م بر تعداد نمونه و سطحي مينها به اطالعات تكراري  اين اساس، تعدادبر. شوند تهي

). Glaser & Strauss, 1976( همراه است1 در غالب تحقيقات كيفي با مفهوم اشباع نمونه

هاي جديد ديگر كمكي به روشن شدن بيشتر تحقيق نكند، آوري داده يعني اگر جمع

مي. حالت اشباع پديد آمده است كند اگر چه اشباع است كه تعداد نمونه كيفي را تعيين

از. ها نيز هستل اشباع خود در گروه عوامل ديگري غير تعداد نمونهاما حصو استفاده

در نام برده مي2»هاي در سايه داده« از آن به معموالًچيزي كه  شود، از عوامل تعيين كننده

ها از روش در زماني كه براي جمع آوري داده هاي در سايه مفهوم داده.اشباع است

ميمعموالًما. بيشتر مطرح استكنيم، مصاحبه استفاده مي  كنيم كه مصاحبه فراموش

با. گويند شوندگان فقط از جانب خودشان سخن نمي آنها ممكن است به صراحت يا

و اشاراتي از طرف ديگران نيز سخن بگويند سخن گفتن«از اين اطالعات ناشي. ضمائر

مي» از جانب ديگران ه در ظاهر هست، بيشتر شود كه در واقع حجم نمونه از آنچ موجب

و اطالعاتي و قلمروها، پيش انواع، ويژگيدربارهشود و ديدگاه فرض ها هاي ها، رفتارها

. نامندمي» هاي در سايه داده«را ديگران نيز بدست آيد كه آن

ما، اگر چه تعداد مصاحبهياد شدهبنابر توضيحات  مصاحبه است، اما اگر20هاي

 نيز لحاظ كنيم، چنانچه مورد توجه اين تحقيق بوده است، حجمرا»هاي در سايه داده«

1. Saturation 
2. shadowed Data 
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مي نمونه  مصاحبه17از سوي ديگر، حد اشباع در مصاحبه بعد از حدود. يابد ها افزايش

و احساس شد كه افزودن بر تعداد نمونهدي تقريباً ها ها چيزي جز تكرار داده ده شد

به، نمونهبا وجود اين، براي اطمينان بيشتر. نخواهد بود  افزايش داديم تا اين20ها را

. اصل اساسي در روش تحيقيق مبتني بر مصاحبه كيفي رعايت شود

گرايي جديد در ايران است كه تحليل تقرير گفتماني پديده معنويتمرحله سوم

تح يافته شدگفتمانليلها، با روش  با اتخاذ چنين روشي سعي. انتقادي فركالف انجام

دوكرديم فرات و تحقيات الهام اي قدم گانهر از تقسيم  برداريم كه يك سوي آن، كارها

كه نظريهگرفته از و سوي معموالً اجتماعي است  تمايل چنداني به تحليل متون ندارند

 از پرداختن به موضوعات،ديگر آن رويكردي است كه از فرط تاكيدش بر زبانِ متن

نيامابه، متونو تبيينريتفس،فيتوصدر فركالف الگوي تحليلي.ماندمي نظري باز

)معنويت گرايي(گفتمانكيچگونهكهميده نشان گفتارهاقيطرازتا دادرا امكان

و ديگر مناسبات انسانيتا كنديم تالش اين روش. كندريتفسراوضعيت زندگي، خود

گرايي معنويت گفتماندوانيمكهينامرئ منازعهبهيزبانيگفتارها خاللازتاكمك كرد 

و عميق، جدياستانيجردردينيو گفتمان .تر نگاه كنيم تر

و قواعد تحليل گفتمان انتقادي عبارتند از  فركالف.نييتبوريتفسف،يتوص:مراحل

مينييتبوريتفسف،يتوصازيانتقاد گفتمانليتحل كتاب در به ناظركه گويد سخن

و تبيين به رابطهريتفس، متنبهفيتوص:ل استسطح تحليسهازيكي و تعامل  ميان متن

و بافت اجتماعي مربوط مي به به رابطه ميان تعامل  عملويگفتمان عملشود كه از آنها

).297-167: 1379فركالف،(شودمي تعبيرياجتماع

 هاي تحقيق يافته

ميئهاي تحقيق در دو بخش ارا يافته هاي تحقيق از يافتهدر بخش نخست. شوده

و نشانه ويژگيدربارهاي كتابخانه گرايي جديد در غرب سخن به ميان هاي معنويت ها

) تهران(هاي تجربي حاصل از مصاحبه در ايران در بخش دوم به يافتهوخواهد آمد
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و اين يافته ي در غرب،يگرا هاي گفتماني معنويت ها را به محك نشانه خواهيم پرداخت

ميخواهيم و تالش ه كنيمئگرايي جديد ارا كنيم تقريري گفتماني از معنويت سنجيد

 گرايي جديد در غرب گفتمان معنويت:اي هاي تحقيق كتابخانه يافته

آنمي قدسي سخن شاتكليف از يك برداشت كامالً نوين از امر و را اصالتاً گفتمان گويد

از ). Sutcliff, 2003(و اروپا استمريكاي شماليآخواند كه مركز آن فرهنگ غربي مي

و همراه با رشد فن1950ّدهه  در به اين سو و و نقل و حمل آوري اطالعات، ارتباطات

و نتيجه شروع فرايند جهاني شدن، جامعه جهاني به ويژه غرب، با رشد فزاينده مهاجرت

و رخنه اعمال ديني جديد مواجه شد و گرايش به ادي رشد عالقه. نفوذ ان شرق مندي

 ,Campbell(حدي شد كه برخي از نويسندگان از آن به شرقي شدن غرب نام بردند به

شد مسيحي مواجه در سوي ديگر، جامعه غرب با گرايش به باورهاي دوران پيشا.)2003

بهو نيز جريان2پگانيسمو نئو1 پگانيسم:هاي اعتقادي مانند كه در قالب نظام هاي معتقد

4 جنبش تسخير روح:هايي مانند در همين راستا بايد از جريان.ر يافتند ظهو3علوم خفيه

و جنبش متاخرتري به نام جنبش پاد فرهنگ در  ياد1960دهه در اواسط قرن نوزدهم

.)Hanegraaff, 2001; Hunt, 2003(ندكرد كه فرهنگ ديني غرب را متاثر ساخت

از با گذشت زمان مجموعه و عقايداي متنوع و معنوياعمال كرد ظهور روحاني

و باورهااين. بود دين سنتي بودن براي5»جايگزين« آنها كه عنصر مشترك همه در عقايد

و به همين دليل است كه گاهي از آن به ظهوري ريشهتاريخ غرب  جديد از داشت

و باستاني مغرب زمين و اعمالاين ظهور جديد. شودمي ياددينداري قديم  عقايد

به زندهادياند در موجو و علومي مانند روانشناسي، برداشتي ويژه جهان  اديان شرقي

1. Paganism 
2. Neo-paganism 
3. Occultist 
4. Spiritualism 
5. Alternative 
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 هاي بر نوشتههاي جديد اين باور گسترش. زده است قدسي را رقم جديد از امر

و بر فوق طبيعيات1هاي تئوزوفيست مسيحي آليس بيلي به ويژه نوشتهخفيهعالمان علوم

ر انسان  كه3با وساطت روحي بيلي 1937در سال. دارد تكيه2دلف اشتاينراشناس آلماني

و وحي از موجودات قلمروهاي نوعي واسطه هستي است، به ديگر گري در دريافت الهام

كه نايل» نيايش عظيم«يك دعاي معنوي با عنوان  مورد توجه امروزه همچنان آمد

اين5ليانوِِرج ترِوجو4ديويد اسپانگلربعدها كساني مانند. استگرايان جديد معنويت

 ).Hanegraaff, 2001: 33( را گسترش دادندنگاه به امر قدسي

تر از حامالن گفتمان ديني هاي سنّي بسيار جوان نسل جديد كه بر اساس شاخص

و نهادينه بوده، در مخالفت با گفتمان ديني رايج در پي ايجاد نوعي همزيستي  سنتي

و انتظار  نفي اين6انتقاد از مرجعيت ديني،. شر از دين برآمدباتانتظارات دين از بشر

و حضور در كليسا و معنويت فقط از راه عضويت به ايده كه دينداري دست هاي نهادينه

و نيز نفي جهان مي و- مسيحيانگارانه موجود در سنت دينيِ نگري دوگانه آيد  يهودي

جد از شاخص،اموري ديگر از اين دست يد در نقد مدل دينداري ترين كارهاي اين نسل

و در دهه 1970و دينداري گفته شد از اواخر دهه معنويتدربارهتمام آنچه. حاكم بود

مي گرايي جديد مطرح با عنوان معنويت1980 و امروزه به شد گفتمان عنوان توان از آن

ا كرد كه داراي نشانه گرايي ياد معنويت و معاني كانوني خاص خود است كه در دامه به ها

.پردازيم بررسي آنها مي

از:گرايي جديد غرب هاي گفتمان معنويت نشانه بر اساس مطالعات انجام گرفته

و نوشته و تعريف منابع موجود، مباحث گرايي جديد داراي هاي مربوط به معنويت ها

و نظام نشانه :شودمي گفتاري مشتركي است كه به شرح ذيل بيان ها

1. Alice Bailey (1949- 1880) 
2. Rudolf Steiner 
3. channeling 
4. David Spangler 
5. George Trevelyan 
6. Religious Authority 
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گرايي معنويت. دارد گرايي بر فردگرايي تاكيد گفتمان معنويت: رايينشانه اول، فردگ

يك جديد در كهمي در اين گفتمان چنين القا. با خدا استبردارنده ارتباط يك به شود

باشيم چه نيازي است كه يك بشر ديگر توانيم خودمان با خدا ارتباط داشته وقتي ما مي

 شود كه اينك زمان آن رسيدهميو نيز گفته). David Icke,: 366(واسطه اين ارتباط باشد

بين است كه هركسي خود يك شَمن شود، يك دانشمند علوم ماوراء طبيعي شود، رؤيا

 ). Sutcliffe, 2003: 218(.كندمي شود، كسي شود كه در ميانه عوالم متعدد سير

دين، تمايز ميان گرايي در ساحت خاستگاه فرد: مدرن گرايي فردو ديني فردگرايي

دين مناسكي مستلزم رعايت مومنانه يك دسته اعمال. است2و دين دروني1دين مناسكي

داشت حقيقت، توسط تك تك افراد مومن، اما دين دروني به معناي گرامي،معين است

هاي ديني بزرگ، اين در تمام سنت. درون ديني است در قالب عرفان، اخالق يا معنويت

ا بهتفكيك پيش در. بود خوبي برقرارز ظهور مدرنيته، و طريقت بحث رايج شريعت

به سنت و درون هاي ديني اديان ابراهيمي  در بافت4گراييو ظاهر3گرايي ويژه اسالم

.پژوهي روزگار ما، حاكي از همين تمايز است مباحث دين

و فرد ؟ در پاسخ دهدمي گرايي مدرن پيوند چه چيزي فردگرايي ديني را با مدرنيته

 يا5كرد كه خاستگاه فردگرايي مدرن به رسميت شناختن اتونومي بايد ابتدا اشاره

كم از دو نظر با فردگرايي مدرن فرق گرايي ديني دست فرد. است6مختاري فاعل آگاه خود

و خودداري به منظور،نخست:دارد  در فردگرايي ديني، فرد در يك فرايند رياضت

شود، در فردگرايي ديني سعي ميدوم. گيردمي در پيشگاه خدا قراررسيدن به مقام تسليم

به كه موانع دنيوي يكي كه. شود كلي، از ميان برداشته شدن با خدا، اين در حالي است

و از سوي ديگر يكي  فردگرايي مدرن از يك سو رياضت براي رسيدن به مقام تسليم

 
1. Exoteric 
2. Esoteric 
3. Esoterism 
4. Exoterism 
5. autonomy 
6. Subject 
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رد شدن با خدا را به و بيرون از گرا در فرد.كندمي كلي يي مدرن اساساً خدايي متعال

.شود كه آدمي در پي برقراري ارتباط يا يكي شدن با او باشد وجود آدمي تصور نمي

معنويت گرايي جديد حاكي از جذب شدن فردگرايي ديني در فردگرايي مدرن از

و خود  رنيتهمد. است سوي ديگراز متدين مختاري سوژه راه ارج نهادن به دنيا از يك سو

 را با مدرنيته1مدرنيته ديني، جستجوگر معنوي. ديني اساساً، محصول اين فرايند است

اين. دهد كه ويژگي بارز آن فردِ معطوف به تكامل خود استمي شناختي پيوند روان

و قدر» حقيقت«انكار، هاي سنتي سازي دين ذهنيبر ها، عمدتاً گرايش دريافتي از ديگران

ميمي چنين تعليم، استوارندار سفر معنوياعتبنهادن به  تواند مطابق دهند كه هر كسي

و ساليق خود، راه رسيدن به حقيقت را برگزيند  .عاليق

،نيست مطلوب خود ذاتبه گرايي معنويت:بودن اكنونيو دوم، اينجا نشانه

 اكنونو اينجادر كاركردييا سازد محققرا هدفيكه است توجه مورد رويآناز بلكه

و رشد نفس، درمان توانميرا كاركردها اين. باشد داشته ما و درون استعدادهاي تحقق

 گرا سعي فرد معنويت ديدگاه ايناز). Hunt, 2003: 135(دانست حقيقي خودِبه رسيدن

به مي و اين روزمره زندگيدر معنا ايجاد كند با استفاده از حكمت معنوي خويش،

 بيشرا انسان گرايي معنويت گفتمان.) Sutcliffe, 2003: 221(كندتجهاني خود مبادر

 در عين حال، اين گفتمان.كندمي نامطلوب تلقّي وضع داراي كند،مي گمان خود آنچه از

بر تكيه. دهدمي نشان پذير درمان كامالًرا انسان وضع يا جهاني اين درمان اين گفتمان

 شده توصيه روشكه اين يعني اينجادر از سكوالرما مقصود. است سكوالر درمان

و اكنوني فرد مهم است. دارد جهاني اين آزمون  سرانجام آزمون قابل يعني.آرامش اينجا

 طلب گرايي معنويت طريقازكه به همين دليل نجاتي.در همين دنيا است شناختي

آنبه توانندمي همهكه هستند است؛ اهدافي اكنونيو اينجا كامالً نجاتيك شود مي

. زيباييو نشاط، رفاه، سالمتي برسند؛

1. Seeker 
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 تجربهبر گرايي معنويت گفتمان: درونيو شخصي تجربه سوم، تقدم نشانه

 همراهبهرا نتايجي تاكيد، اين.دارد تاكيد هستياز احساسيو عاطفي دروني، ذهني،

بهبا جديد بيگانگي نوعي. دارد از هيچ چيز تعلقعلم كه در ذات خود و خاطر ندارد

 بر ترازوي گرايي معنويت اما گفتمان. كند بيرون به موضوعات مورد بررسي خود نگاه مي

 بيروني مرجعيت يا معيار وقتي. دارد فعاليت معنوي تكيه سنجش معيار عنوانبه درون

زمانه،ريفك هاي الگواز تعبد، تقليد، تبعيت كم شدن:مانند نتايجي شودمي تضعيف

به افكاراز تبعيت و تربيت رايج و تبعيت از نظام تعليم  درونبه. آيدمي دست عمومي

 وجدانو محور قرار دادن كاوي خود گرايي، استدالل: است گانهسه سنجش ترازوي بردن

.دارد گرايي جديد وجود ها در معنويت اين اخالقي كه تمام

از يكي1نگريكل: نگرانهكل ديدگاه چهارم، نشانه  گرايي معنويت هاي نشانه ديگر

 مشكالت اصلي سببو علتكه شودمي تاكيد نكته اينبر گفتمان ايندر. است جديد

بر براي از بين بردن علت اين رنج. است2شدگي تجزيه اجتماعيو فردي هاي رنجو ها

آنو شودمي تاكيدموجودات هستي تمام3دروني ارتباطبه آگاهييك نگر يعنيكل نگاه

آنپيدر جديد گرايي گفتمان معنويت. داندمي تعادل حفظو موازنه برقراري عامل را

باوري انكار دوگانه. باشد»نگرانهكل«غير هاي گرايش همه براي جايگزيني است تا

گرايي در علم مدرن، شاخصه اصلي تقليلو مسيحي-موجود در فرهنگ ديني يهودي

.)Hanegraaff, 2001: 25(ستا اين نگاه

جديد گرايي معنويت گفتمان هاي نشانهاز: پنجم، استفاده از روانشناسي نشانه

 روانشناسي مفاهيمو ابزاراز استفاده.روانشناسي است زبانو دين زبان تركيببر تاكيد

و تصديق:مانند و درمان ابزار عنوانبه انديشي مثبتوها تصورات  مورد معنوي شفايابي

1. Holism 
2. Fragmentation 
3. Interconnection 



نو معنويت  235 ين به مثابه گفتمان گرايي

 آگاهي، موتور باالتر مراتبو سطوحبهو رسيدن1معنوي درمانيا شفايابي. است توجه

درماني روان،در اين گفتمان. شودمي قلمداد اجتماعي تحولو جسماني بهداشت محركه

و روش گيري از ظرفيت با بهره از ترتيببه درمان هاي هاي معنوي آدميان، مطرح است

براي. شودمي كشيده اجتماعي مسايلبه جسمازو جسمبه ذهنزاو ذهنبه روان

 اين نتيجه پذيرفتنبا فردكه شودمي تصور رواني امريك در اين گفتمان نمونه، بدبيني

به درگيري. كندمي تبديل ذهني امريبهراآن بيني، بد تدريج ذهني فرد با اين امر

ا اعصابش را مي و با گذشت زمان، است جسماني امريعصاب فرسايد كه اين فرسودگي

ومي اين فرسودگي اعصاب موجب  دعوا. كند دعواشود كه آستانه تحمل فرد كم شود

مي گفتمان معنويت با اين تحليل،.است اجتماعي امري  درمان امر براي گويد گرايي

.)Heelas, 1996(كرد توجه فرد روانو ذهن عصبي، سيستمبه بايد،دعوا اجتماعي

 جديد گرايي هاي گفتمان معنويت نشانهاز ديگر يكي:بودن ششم، التقاطي نشانه

ازگوناگون اعمالوها ازآموزه گيري بهره و معنوي مختلف هاي سنت است كه و ديني

مي متفاوت مي گرد يك مجموعه جديددرو شوند گلچين  براي نمونه مواردي. آيند هم

همبا درماني رقصو شياتسو، كريستالي هاي درمانيا بلورهابا درمان، دوباره تولد:مانند

-Sutcliffe, 2003: 204(آيد براي فرد پديد شخصي، معنوي عملتادنشومي تركيب

به اين معنا كه در امور معنوي بايد. فرد است مبناي اين التقاط، تكيه بر آناتومي.)205

و سنخ ظرفيت تك هاي وجودي ا هاي رواني برآوردن.بگيرد فراد مورد توجه قرارتك

و خوشه مي چيني از سنت نيازهاي متفاوت هر فرد، التقاط .شود هاي مختلف را موجب

مي گفتمان معنويت كه گرايي  فرهنگو منطقه پيشينه، سن، نژاد، طبقه، لحاظبه افراد گويد

و اين تفاوت نگاه متفاوتهم با را فيدم آنان برايكه آنچه،آنان هستند  نيز است

 كافه«يا»سرويس سلف معنويت«پژوه دين عالماناز برخي تعبيربه.كند متفاوت مي

 عرفانيو فلسفي ديني، هاي سنت فرهنگيو ديني توان محصوالتميكه است»تريايي

).1384 اسميت،(مختلف را در آن يافت

1. Healing 
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 گرايي جديد در ايران گفتمان معنويت: هاي تجربي يافته

با گرايي در غرب داراي نشانه شد گفتمان معنويت كه اشاره گونههمان هايي است كه ما

از اينك بر اساس يافته،كرديم بررسي منابع موجود آنها را بيان هاي تجربي حاصل

 گرايي جديد بررسي ها را در گفتمان ايراني معنويت با كنشگران ايراني، آن نشانه مصاحبه

گرايي ايراني تقريباً دهيم كه گفتمان معنويتميز به اجمال توضيحدر همين آغا. كنيم مي

بنابراين شايد بهتر باشد از همان. است هاي گفتماني در غرب برخوردار از همان نشانه

گرايي گفتمان معنويت: گرايي جديد در ايران، به جاي تعبير گفتمان معنويت: تعبير درست

از هايي چنين گفتماني با همان صورت غربي در ميان بخشدر واقع. كنيم ايراني، استفاده

و اينك در حال بهره كرده ايران نفوذ جمعيت  گرفتن از برخي عناصر بومي براي است

. كند ها در درون خود است تا تمايز خود با گفتمان ديني را تثبيت تقويت آرايش نشانه

و معنويت در تمايز موجود ميان دينداري نظريه چارلز تيلور مطرح است، در گرايي كه

به عرصه. ايران به شدت غرب نيست عنوان دينداري در ايران كه از اين پس از آن

با شود داراي نشانهمي ديني ياد گفتمان  هاي خاص خود است كه غيريت گفتماني

مي معنويت .سازد گرايي جديد را به خوبي نمايان

:هاي گفتمان ديني در ايران نشانه

و حجيت خداباورانه ساختار و متون مقدس.در اين گفتمان مهم استهاي مرجعيت  خدا

و برتر«هاي زندگي بر اساس ارزش. دارند در آن بسيار اهميت  كه شودمي تنظيم» متعالي

و منابع بيروني به به. آيدمي دست از مراجع حامالن گفتمان ديني همچنان بر پايه اتكا

خودشناسي، ديني، همچنين در گفتمان.كنندمي به امر قدسي توجه مرجعيت بيروني 

و زندگي حقيقي  و پيروي از يك منبع معنايي كه فراتر از تحول را بايد از راه تبعيت

بر. محقق ساخت زندگي اين جهاني است و حامالن اين گفتمان  تبعيت از تعاليم قرآن

و شركت در مراسم ديني ديني در گفتمان. دارند تاكيددسته جمعي تقليد از مراجع تقليد
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دواز و ديگري كه موجودي متعالي رابطه و اين رابطهمي گفته است، سخنسويه فرد شود

ب  كه خير استدر اين گفتمان سخن از خدايي.دانندمي نامتوازن بودن، سازندها وجودرا

ميو صالح همه انسان ر. داند ها را و بد آدمي ا بهتر از خود او اوست كه خوب

و فرامين او راه نجات است. شناسد مي . بنابراين سر سپردن به دستورات

از هاي گوناگوني مواجه در درون گفتمان ديني با سنخ هستيم كه در برخي از آنها

و انفسي نيز مهم  و در برخي تجربه معنوي و امور انفسي فرد سخني نيست درون

ه. شودمي پنداشته ومبنابراين، و نقاط مشترك اندكي از دو وادي دينداري پوشي

شد كه آيا براي نمونه، وقتي از افراد سوال. دهدمي گرايي جديد را نشان معنويت

و اعمال معنويت از فعاليت كدام هيچ  با معموالًگرايانه با مسلماني قابل جمع است، ها

. شديممياران مواجهدپاسخ منفي دين

 گرايي در ايران ان معنويتهاي گفتم نشانه

 كرده تغيير)بطور خاص تهران(ايران جمعيتاز بخشي روحيهكه دهدمي نشان شواهد

وها گفتار مجموعه روحيه، اين. است شده تبديل گرا معنويت روحيهبه بيشترو است

 مثابههب جديد، معنايي نظاميكدردتوانميكه است زده رقمرا اعماليوها نوشته

 تحقيقاتكه هاي گفتاري اين گفتمان همان است زبان يا نشانه. شود بندي دسته گفتمان

در عين حال. است داده دستبه غربدر جديد گرايي معنويت گفتمان درباره اسنادي

و مدت درازدر برخوردار است كه شايدييها گفتمان معنويت گرايي در ايران از ويژگي

 آنچه. آورد ميانبه سخن ايراني گرايي معنويت گفتمانيكاز بتوانها انهنش اين تثبيت با

. است، نوعي بازتوليد همان گفتمان غربي در ايران است اين تحقيق نشان داده

و معنويت كه شوندگان پرسيده در مصاحبه از تمام مصاحبه: گرايي تمايز دين شد

مي چرا خود را معنويت و گرا مگخوانند و معنويتدر بين دين آيا است؟ گرايي، فرق اري

كه مصاحبه مي بر معنويتمعموالًشوندگان و،كردند گرا بودن خود تاكيد  در توضيح باور

هايي است كه آن را از ساختار كردند كه داراي ويژگيميموضع خويش از زباني استفاده
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و دينداري كه در باال توضيح داديم، متمايز مي و در نتيجه شايد اين تمايزسا زبان دين زد

و  را به تعبير فركالف، بتوان حاكي از يك منازعه زباني پنهان ميان دينداري

و دربارهبراي نمونه يكي از آنها. گرايي قلمداد كرد معنويت  تفاوت ميان دين

مي معنويت : گويد گرايي

به چنين تفاوتي قائلم مي. من ، يعني دانم من دين را زير مجموعه معنويت

و به نظرم جوهره مي دانم  تمام اديان آن معنويت كلي است معنويت را فراتر از دين

مي من خود را معنويت... آوردكه توي ذهن من به وجود مي به نظر. كنم گرا قلمداد

و با اين سه من دين چارچوب داره، دينداري جزميت داره، دينداري احكام داره،

و سيال است، چارچوب پذير،متوانم كنار بياي مورد نمي  اما معنويت خيلي شناور

.)1مصاحبه شونده شماره(نيست

با توجه به اين توضيحات اين سوال مطرح شد كه آيا در چنين معنويتي كه شما

 بهش معتقديد خدا هم جايگاهي دارد؟

كه، در اديان ابراهيمي خدا بيشتر انسان وار است در شايد علتش اين باشد

و ، ولي اگر قرار باشد انسان ذهن عقل بشر آن روز بگنجد تا بتواند تصورش كند

 سال پيش نيستم، وضعيت ذهني من فرق كرده،1400رشد كند پس من ديگر آن آدم 

1400هاي انسان شرايط محيطي من هم آن شرايط نيست، دغدغه هاي من هم دغدغه

ميپيشسال به اين تفاوت توجه داشته كنم در معنويت گرايي ما بايد نيست، فكر

مي خدايي كه بهش معتقدم خيلي نمي.باشم ، فقط دونم تونم با كلمه وصف كنم

ميا همونيه كه توي تنهايي منم مرا .گريونه، يعني خدايي است در درون

، هيچ گفتمان ديني ديگري مانند از خارج شدن از گفتمان دينيپسآيا شما

 ايد؟ اي جديد را تجربه كردهه بوديسم يا هندويسم يا فرقه

 از فاصله گرفتن از نوع دينداري خودم به سراغ هيچ دين ديگري نرفتمپسمن

 چون از نظر من اسالم آخرين دين است، يعني تكامل،كه با خدايي ديگر آشنا شوم

 به همين دليل وقتي مفهوم،به نظر من تكامل يافته اديان قبل است اسالم.يافته است

به سراغ دين هايي كه تكامل نايافته خدا در چنين ديني برايم زير سوال است، ديگر
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را بنابراين اگر معنويت. اصال به هيچ ديني مراجعه نمي كنم. روم هستند نمي گرايي

و اراده خدا معنا كنيد مي گويم نه، اين اطاعت محضبه اطاعت از خواست

به. گرايي نيست معنويت تر بگويم، به خدايي باور دارم كه خدا در درون من است يا

و هم در بيرون من است، خدا فراتر از من است  مصاحبه شونده شماره(هم درون

8(.

، پاسخ مصاحبه شونده در بستري از بحث هاي عمومي درد ر پرسش نخست

و معنويت مي گيرد؛ مسئلهمي گرايي قرار دينداري تواند در شرايط خاص فرهنگي اي كه

ا و برجسته باشداتفاقاً  با اين حال، متن يا زبان مورد استفاده اين.ز موضوعات مهم

و تبيين كرد مصاحبه شونده را بطور طبيعي بايد اين پاسخ دهنده بر اين باور: گونه تفسير

و پا گير، ولي معنويت و دست گرايي اين مشكل است كه دينداري داراي چارچوب است

دهد در خدمت اكثريتمي شونده ترجيح است كه مصاحبهگرايي چيزي معنويت. را ندارد

و خاص براي برخي افراد نيز مهم استهئمردم باشد اما در عين حال ارا . تعاليم فردي

و تبييني، متن مصاحبه همچنان مشكل كه با وجود چنين تفسير آفرين است؛ چرا

و انسجام در آن از ويژگي زبان مصاحبه شونده نيست هاي مختلف در بخش.سازگاري

 آن اظهار دربارهو شونده از منظرهاي مختلفي به اصل موضوع نگاه اين مصاحبه، مصاحبه

حت نظر و من دين را زير مجموعه«:ندشتدا كرد كه با هم تعارض نظراتي را مطرحي كرد

و معنويت مي زي اين جمله آن تماي.» به نظرم جوهره همه اديان معنويت است.... دانم

و معنويت رد كه ميان دينداري و خود او نيز تصديق كرده است، را گرايي وجود دارد

شودمي شونده، يك ديدگاه كليدي ديده هاي اين مصاحبه در هر بخش از صحبت. كند مي

و معتبر  و قاطع. موضوع مورد بحث استدربارهكه انگار ديدگاه اصلي ديدگاهي محكم

مي مثالًاست كه با استدالل همراه :گويد در بخشي از مصاحبه

، به دين به عنوان وقتي در دوراني دينداري سنتي« ام زير سوال رفت

و مشاركتي اگر در مراسم ديني داشتم ديگر از بابمي فرهنگ عمل كردم

.»دينداري نبود



62فصلنامه علوم اجتماعي شماره 240

و معنويت گرايي مي :گويدو يا در جاي ديگر در ارزيابي دين

دهم چرا كه گاهي اعتقادات ديني خيلي زيادي نمي به اعتقاد ديني نمره«

و كشتارها نفاق افكن مي و در جوامع بشري باعث بسياري جنگ ها شوند

و من اين را نمينشو مي .» پسندمد

مي تصويري كه مصاحبه ديني كند، با تصويري كه در گفتمان شونده از خدا ترسيم

هايي كه در برخي جمالت هست، اما اري ناسازگبا وجود. ايراني وجود دارد، فرق دارد

دهد كه خداباوري مصاحبه شونده با خداباوري مطرح در گفتمان ديني در كل نشان مي

.متفاوت است

كش است در پاسخ به اين پرسش كه آيا شونده ديگري كه يك كارگر لوله مصاحبه

و معنويت مي شما فرقي ميان دينداري ر گرايي و آيا شما خودتان گراا معنويتبينيد

:داردمي دانيد يا ديندار؟ اظهار مي

آغاز سخنم را بايد با اين جمله شروع كنم دين يا شريعت ساخته ذهن انسان

، موافقم نيستم. است آن،من با شريعت مخالفم به ولي در مورد معنويت، را هم

و معنويت خودم مي كنيم، من حقيقت خودم را دارم  را دارم عبارتي داريم از هم كپي

وقتي من از معنويت هر كسي سخن ....و كال هر كسي معنويت خودش را دارد

يكي درون.گويم، مقصودم اين است كه هر كدام وابسته به درون خودمان هستيم مي

مي گويد خدا آن چون،را را كه شريعت اسم اون درون را گذاشته خدا، ولي عرفان

مي... گويد حقيقت مي ز معنويت من خداي من، حقيقت من همين. ندگيگويد

، در اليه اليه ، حقيقت هاي زندگي شما خدا نمي هاي زندگي است توانيد ببينيد

كه به ما معرفي شده است. بايد حقيقت را زندگي كرد،ناديدني است اين حقيقتي

. كند براي ما راهگشا نيست، براي ما هيچ دردي را دوا نمي

ب ه اين پرسش كه آيا براي چنين حقيقتي به سراغ همين مصاحبه شونده در پاسخ

ايد؟ ها غير از اسالم يا گفتمان رايج ديني در كشور، رفته ديگري از دين يا فرقه هيچ گونه

: داردمي اظهار
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اما، البته اين را هم بگويم كه امروزه. نه، به نظر من مجموعه بايد متعادل باشد

كهي مواجه هستند؛ با اين فرقههاي خوبي براي ديندار مردم با گزينه هاي نوظهور

و خود شناسي است  بنابراين دسترسي.بسياري از آنها كارشان بيشتر ترويج ارامش

و فرقه ها به انواع دين آدم و از كانال ها هم ها بسيار زياد است هاي بسيار زياد

عمومي به دين كه همين را مقايسه كنيم با دسترسي در اين.توانند استفاده كنند مي

بنابراين، آن گروه در موقعيت. كنيم كه هيج تعادلي برقرار نيست سنتي، مشاهده مي

مي گيرند ت يا حقيقتي در زماني كه معيار دسترسي عمومي به معنو،اقليت قرار

ها را صرف فراهم آوردن بنابراين براي رفع اين نابرابري بايد بخشي از هزينه.باشد

و بخشي ديگر را صرف زمينه سازي براي معنويت هاي ديندار زمينه ي سنتي كرد

.)2مصاحبه شونده شماره(گرايي

با دارد بر اين شونده تاكيد مصاحبه خاص گفتمانيك كردن مسلط كه جامعه نبايد

به. پي تزريق يك نوع حقيقت به شهروندان باشد در به طور نظام در يك جامعه بايد مند

و معنويت توجهو نيازمنديهاتقاضا جامعه يك نهاد. شود هاي شهروندان به دينداري

و مردم را تشويق  كند تا به سمت اهدافي باالتر از اهدافي كه دارند، حركتمي است

مي اي كه از يك حقيقت برخوردار جامعه. كنند كند، باشد با فضاي خاصي كه توليد

د نمي و در تواند گفتمان نتيجه نميرتواند پاسخگوي ساليق معنوي افراد باشد هايي را

مي درون خود جاي و معنوي افراد جامعه و بيشتر ديني .شود دهد كه موجب تربيت بهتر

و زبان مشترك است در تمام مصاحبه: گرايي فرد براي. ها فردگرايي نقطه كانوني

و خانه نمونه مصاحبه شونده و خود را معنوي اي كه يك خانم خياط گراتدار است

مي مي : گويد داند

مي معنويت گرايان خود به سان خود در آنها اگر جامعه باز. آورند شان زندگي را

و مراجع اين معنويت مي باشد خودشان منابع مصاحبه شونده(آورند گرايي را فراهم

.13شماره  (

مي مصاحبه : گويد شونده ديگري كه مهندس ساختمان است،
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ج و در ميدر روزگار ما و امعه ما همه سعي كهكنند بر يك چيز متمركز شوند  واقعا اين

چه چيزي از همه بيشتر براي انسان ها پركردن اوقات فراغت براي آدم. ها اهميت دارد دريابند

كه بطور و در اين مسير سعي دارند و سرگرم شدن اهميت دارد همزمان به پرورش خود

مي.بپردازند از دلمشغولي اوليه در اين و اگر به معنويت درون است و رسيدن ان خود پروري

مي اي دست شسته تحقق اين امر در جامعه و معنوي و شود، بسياري دچار نارسايي دروني شوند

.18مصاحبه شونده شماره(هاي ناگواري دارد اين امر پيامد (

و استفاده از سنت م معنويت:هاي ديگر التقاطي بودن ها صاحبهگرايان ايراني در

و سنتهاي بارها از امكان استفاده از آموزه در. اند گفته هاي مختلف سخن اديان اين ايده

براي مثال يكي از آنها چنين. داشت شوندگان وجود درصد مصاحبه90 بيش از تقريباً

: داشت اظهار

آن تنوع در جامعه با. قدرها هم پذيرفته نيست ما هنوز پي آن شد اگرجامعه در

وكه به مثابه تريبوني براي ديدگاه هاي مختلف عمل كند، نبايد اين ديدگاه هاي بديل

و ساليق ديگر را ناديده بگيرد ما بايد بتوانيم براي شهروندان توضيح دهيم. جايگزين

تواند در جامعه باشد اماكه چرا فالن گرايش يا فرقه يا جريان ديني يا معنوي مي

د براي دسته و نياز آدم. حا امكان فعاليت نيستر اين ديگري به فراخور حال ها

يك20مصاحبه شونده شماره(توانند از اين تنوع باورها استفاده كنند خودشان مي

كه خود را معنويت گرا مي .داند دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي (

جر در پاسخ به اين پرسش كه گرايشمعموالًشوندگان مصاحبه هاي يان به

مي معنويت و يا اديان ديگر با مسلمان بودن افراد ، پاسخ مثبت داده گرايانه . اند سازد يا نه

مي اند مقصودشان آن است كه معنويت داشته اما در عين حال تاكيد هاي تواند از آموزه گرا

و فرق اسالمي نيز مانند آموزه و بر اساس اقتضائ استفادههاههاي ديگر اديان ات كند

.آورد پديدراو اعمالهااي از باور دروني خودش، مجموعه

و اعتقاد به خداي درون ها در پاسخ به اين پرسش كه آيا شونده مصاحبه: كل نگري

و يا از خدا رسيده جديدي از امرگرايي به تصوير در معنويت ايد، پاسخ مثبت قدسي
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و داده و از خدايي دروني براي. اندهو موجودات سخن گفتحلول كرده در هستي اند

:داردمي نمونه يكي از آنها اظهار

و بقيه جهان مانند اجزاي اين، من خيلي ساده بگم  انگار خدا ميتونه يه فرد باشه

و بافت اون سلول. دهند فرد هستند كه همه دارند كاري را انجام مي ،هاي اين بدن ها

و موجودات ديگر هستند انسان و محيط .ها

مي مصاحبه شد براي اطمينان از او سوال. داند شونده همه عالم را اجزاي يك كل

و اظهاراتي آيا منظور اين است كه ما همه اجزاي يك كل هستيم؟ جواب مثبت مي دهد

مي كرد كه وجود نگاه كل : كند نگرانه را تاييد

و به تعبير من هستي را يك كل مي .وجودي دارم نگاه وحدتيبينم

اين برداشت از خدا با آن نگاه به خدا آياو در پاسخ به اين سوال كه به نظر شماا

 در بيرون از ما وجودي مستقل دارد،وخالق است كه در دينداري كه خدايي است 

: داشت است يا نه، اظهار سازگار

.من ديگه تصور آنچناني از خدا ندارم

از شونده يكي ديگر از مصاحبه  سخنان خود بر اهميت دورن انسان ها در بخشي

مي تاكيد و معيار ترازوي سنجش را دورن وي. داند دارد :از اين رو از نظر

كه مي« و نيروهايي را مي درون منبع الهام است ».كند خواهم جذب

و روانشناسي ها پرسيديم كه آيا معنوي شونده از مصاحبه:استفاده از روان درماني

آنندا درماني انجام داده و روان كه در در معنويت  تمامي تقريباً.شودمي آميختههم شناسي

و  آنها روان درماني را دست كم بيشترآنها به اين استفاده از روان شناسي باور داشتند

: گفت يكي از آنها. براي يكبار انجام داده بودند

بر.به هر دو طرفش را هم كردم و هم ،اي ديگران بكار بردمهم روي خودم انجام دادم

به مرحله خودكشي كه دوستانمان دچار ناراحتي خانوادگي شده بودند حتي مثالً فرض بكنيد

به نحوي درواقع اينها را با فردي آشنا كرديم  خواني هاي ذهن يك مقدار حالتكه رسيده بودند

عال؛شناسي داشت هاي روانو حالت و به زندگي درقه االن ايشان يكي از معتقدان مندان بوده
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و كمك كه با افرادي درواقع در ارتباط بودم هاي مورد خودم هم خيلي اين حالت پيش آمده

.ام بسيار فكري گرفته

و اكنوني و لوازم دربارهگان شوند از تمامي مصاحبه:زيست اينجا  زندگي دنيوي

هتوجه به زندگي اين جهاني يعني شان مه پاسخ دلمشغولي به محيط زيست پرسيديم كه

و توجه به محيط زيست مثبت بوددرباره ها شونده مصاحبه. اهميت زندگي اين جهاني

و ابراز و طبيعت وجود دارد بر اين باور بودند كه پيوندي عميق ميان زندگي آنها

مي مي عِ داشتند كه كارهايي كه انجام و ترس از و بسياري از دهند، براي ثواب قاب نيست

مير زندگي بعد از مرگ بوده منكيآنها حت و زندگي دوباره سخن و از تناسخ . گفتند اند

مييكي از ايشان كه اظهار : دارد

و تضمين زندگي سالم، سعي مي هاي مربوط كنم فيلم براي حفظ محيط زيست

و اگر پولي براي حفظ حيات  و منابع طبيعي را ببينم به حيات وحش، محيط زيست

جمووحش مي. كنممي كنند، مشاركتميع محيط زيست كنم از مواد بازيافتي استفاده

.كنم از مواد ارگانيك استفاده نمايمو سعي مي

كهجالب توجه ما گرايان ايراني به نكاتي توجه معنويتآن دارند كه هنوز در جامعه

دهندمي داشتند كه ترجيح تمام آنها اظهاربراي مثال تقريباً. است چندان عموميت نيافته

تر محصولي را استفاده كنند كه در فرايند تهيه آن معيارهاي حفظ محيط زيست دقيق

چه. است شده رعايت يكي از آنها در پاسخ به اين پرسش كه در مصرف لوازم آرايش به

:دارد چيزهايي توجه داريد اظهار مي

هن. من بسيار حساس هستم نسبت به اين موضوع وز اين البته در جامعه ما

مي.ل رواج نداردئمسا كه اما من سعي ، اكر آگاهي پيدا كنم، از محصوالتي كنم

هم. هايي روي حيوانات انجام شده باشد، پرهيز كنم براي تهيه آنها آزمايش

هاي ماشيني استفاده چنين براي مثال دوست دارم تا حد امكان از تخم مرغ

، مرغ را نكنم چرا كه در تهيه آنها و از مواد24ها ساعته هوشيار نگه مي دارند

و هم تخمنكن هورموني استفاده مي ».هاي مناسب بگذارندد تا هم رشد كنند
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 مصاحبه تمام:زندگي براساس اقتضائات دروني نه بر اساس انتظارات بيرون

و مدل زندگي شما چه نوع زندگي است؟ شوندگان در پاسخ به اين پرسش  كه نوع

تظارات بيروني يا زندگي براساس اقتضائات درون خودتان؟ از ترجيح زندگي براساس ان

مي. توجه به درون سخن به ميان آوردند : گويد براي نمونه يكي از آنها

يك نمييعني اصالً. دهم به بيرون زياد اهميت نمي،اقتضائات درون خودم خوام

درون خودم. مثالً شيعه خوب باشم يك مهندس پركار يا يك همسر شايسته باشم

. مالك درون خودم است،مالك است

و نتيجه  گيري بحث
و تببين معنويتاين و در ايران مقاله درپي توضيح در بخش. استگرايي جديد در غرب

گرايي جديد، معنويت شد كه بهترين مبناي نظري براي تحليل پديده مباني نظري اشاره 

و بازگشت است شدن چارلز تيلور بوده انفسي نظريه كه ميان دو نظريه سكوالريزاسيون

داد كه يك چرخش انفسي در ميان بخشي تحقيق ما نشان. است كرده جمعرا قدسي امر

مي. است داده از جمعيت ايران رخ و نظم اين چرخش را توان در قالب يك نظام معنايي

به نشانه ما. كرد مثابه گفتمان تلقي اي از كمكروش تحليل گفتمان به كرد با استفاده

و تاريخيادست ، معنويتدربارهوردهاي تحقيق اسنادي  نشانه گفتماني6گرايي در غرب

در هاي تجربي حاصل از مصاحبه ها با يافته آن نشانه. را استخراج كنيم مياني كيفي

ييها داد كه با همه شباهت همچنين تحقيق ما نشان. باشد شهروندان تهراني هماهنگ مي

و گفتمان معنويت كه ميان گفتمان معنويت دارد، اين گرايي ايراني وجود گرايي غرب

و افتراقمي گفتمان در كشور ايران از برخي عناصر بومي نيز استفاده با كند هايي نيز

از طوري كه اشاره براي نمونه در گفتمان غربي همان. گفتمان غرب دارد شد، فردگرايي

و التقاط در آنجا با دين نوع مدرن وجود و سنت پيشامسيحي است دارد  اما،هاي شرقي

و التقاط در گفتمان ايراني نوع فردگرايي بيشتر به فردگرايي ديني شباهت دارد تا مدرن

ما نيز بيشتر با سنت . تعاليم مولوي استمانندهاي عرفاني
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و معاني كانونيهگرايي به دليل در بر داشتن نشان در عين حال گفتمان معنويت ها

به خاص خود كه با نشانه «زمرهدر بخودي خود طور هاي گفتمان ديني غيريت دارد،

و مخالف مي» گفتمان رقيب از ديني گفتمان دروندرها نوشته برخيدر.شود دسته بندي

 مظاهري.رك(است آمده ميانبه سخن» نرم جنگدر معنوي هاي جنبش«اين نقش

كهمي نشانها نگرش نوع اين).45: 1388 سيف، هايي، ايدهيا كسانبا ديني گفتمان دهد

.شدندمي تصورآن دروندر زمان اينتاكه كندمي سازي غيريت

بد  ظهور برخي مشكالت در گفتمان ديني در ايرانا وجودر پايان بايد گفت كه

و شكست آن سخن نمي و گفتمان معنويت توان از افول ي را جايگزين آن گراي گفت

مي گفتمان ديني هنوز بخش گسترده.دانست  نظربه. گيرد اي از مردم ايران را در بر

نو اصول(چندگانگي دروني گفتمان دينيكه با رسد مي و گرايانه، سنتي، انديشانه

 در آينده نزديك، شاهد تحول چندان،و نيز برخورداري از ابزار تبليغي) طلبانه اصالح

چرخش عظيم فرهنگي در فرهنگ روزگار«اشيم كه در نظريه تيلور از آن به مهمي نب

و دينداري است معنويتكهاست شده ياد» مدرن . گرايي در اين چرخش، جايگزين دين

گرايي هر چه بيشتر به جذب نيرو بپردازد گفتمان معنويتكه رسدمي نظر در اين مدت به

طبيعي است كه با قدرت. شود ان ديني تبديلتر براي گفتمو به رقيبي هر چه جدي

و حرف هاي جديدي كه براي انسان مدرن دارد، در صورت ريزش گرفتن اين گفتمان

. كند نيروهاي گفتمان ديني، قادر خواهد بود همه آنها را جذب

 كارهاو راههاپيشنهاد

، بطور عام فرقهدربارهمطالعه علميِ جامعه شناختي گرايي جديدو معنويتگرايي جديد

آن بطور خاص، در غرب، از سطح نزاع و مشاجرات عمومي كه ما در ايران درگير ها

و دين پژوهان جهان از جبنه جامعه. هستيم، فراتر رفته است با شناسان و هاي مختلف

مي دقت از آنجايي كه مطالعه اين پديده فرصتي مغتنم براي. پردازند تمام به اين موضوع
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و افول دين هدهمشا مي چگونگي رشد، گسترش ، بويژه ها به حساب آيد، محققان ايراني

و دقيق چون اطالعاتي. تر به آن توجه نشان دهند از منظر جامعه شناسي، بايد بيشتر

و دست اول بي و اساسي دين جنبهدربارهواسطه ها در اختيار محقق قرار هاي مهم

مي مي ظ دهد كه و گسترش دينتواند درك ما از و هور هاي بزرگ در گذشته را نيز بهتر

و فرايند بررسي اين فرقه. بيشتر كند هاي نوظهور ما را به شناخت هر چه بهتر منطق

و مساله تغيير دين رهنمون مي و جذب پيرو نو. شود عضو گيري گرايي به آگاهي ما از

و گروه گيري ديني، شكل و مذهبي و تحول هاي ديني، تغييرات ديني تحول ساختارها

و دربارههاي بيشتر پژوش. رساند نهادهاي ديني كمك مي  اين پديده به بررسي مالحظات

و گرايش مي عاليق جديدتر در جامعه شناسي دين .انجامد هاي ديني مختلف

و جنبش بررسي معنويت ما گرايي جديد بطور خاص هاي نوپديد ديني بطور عام

مي را به مواردي رهنمون مي در تواند راهبرد شود كه هاي تحقيقي جامعه شناسانه دين

: ايران باشد

مي.1 و قابل انجام هاي كوچك آورند كه طرح براي محقق اين امكان را فراهم تر تر

.را براي تحقيق بر گزيند

مي.2 آورند تا محقق بتواند شناخت دست اولي از چگونگي فرصتي را فراهم

و خط مشي تكوين باورها، طرح ب ها دور از تاثير تفسيرهاي سنتي، بدسته هاي ديني،

.آورد

و بررسي آنها آسانمي.3 و افراطي كه سنجش را توانند رفتارهاي تندروانه تر است

و زمينهندر معرض ديد محقق قرار ده و اي نمونه را براي بررسي مقايسهد هاي معتدل

و معنويت فرا نرم .دنهم آور تر دينداري

 منابع
(ابوزهره، محمد− عليرضا ايماني، انتشارات:، ترجمهتاريخ مذاهب اسالمي،) 1384.

و مذاهب ..دانشگاه اديان
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