
 

  

  

  

  

  

 

  ؛ »معنويت«رواج 

  گردانى از دين يا بازگشت به دين؟ روی

  احمد شاكرنژاد
  

  چكيده

حكايت از  ،گفتن از معنويت سخنبازگشت به دين است؟ آيا رواج آيا عصر  ،عصر حاضر

چرخشى به سمت دينداری دارد؟ چرا امروزه معنويـت كـه در جهـان سـنت در چـارچوب 

معنويـت منهـای  ،فارغ از دين هم قابل تصور است و حتى برای برخـى ،شد دين فهميده مى

محوری در مقاله حاضر اين است كه چه عوامـل  ی مسئلهكند؟  تر نيز جلوه مى مترقيانه ،دين

انجـام » معنويـت«هايى در عصر حاضر باعث شده است چرخشى از ديـن بـه سـمت  و زمينه

ها گريخته و بـرای  هايى دارد كه فهم انسان جديد از آن داللت گيرد و دينداری چه داللت

ت؟ بـه عبـارت ديگـر جويانه خود به واژه معنويت روی آورده اسـ های تعالى ناميدن دغدغه

) های اجتماعى و فرهنگـى زمينهويژه  به(هايى  چه زمينه ،اصلى مقاله اين است كه اوالً  سؤال

باعث شده است كه برخى معنويت را بدون دين بخواهند و در صدد داشتن معنـويتى فـارغ 

ايـن  .يابد هايى مى چه ويژگى ،معنويت در اين چرخش جديد دينداری ،ثانياً  .از دين برآيند

شناسـى ديـن و فرهنـگ از جملـه نظريـه  هايى در حوزه جامعه گيری از نظريه مقاله با كمك

گرايى و نظريه خودشيفتگى فرهنگى سـعى خواهـد  گرايى، خودابرازگرايى، پساماده انفسى

های پيدايش معنويت فارغ از ديـن را شناسـايى كنـد و بـا تحليـل  كرد عمده عوامل و زمينه

يـابى،  كه چگونه با تأكيد بسيار زياد بـر نفـس انسـان در فرآينـد معنويت ها نشان دهد نظريه

شــود و تحــت نــام معنويــت، بــه جــای دينــداری نهادينــه و  ای جديــد مى ديــن وارد مرحلــه

  .يابد نوعى دينداری شخصى و خودمحور مقبوليت مى ،محور وحى

                                                           
 عضو هيات علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى    shakerfr@yahoo.com  

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  ها هكليدواژ

  .گرايى انفسىمعنويت پست مدرن، خودابرازگرايى، خودشيفتگى فرهنگى، 

  مقدمه

جـزم انـديش و ظاهرگراينـد امـا معنويـت،  ،مـذهبيون«، »من معنوی هستم اما مذهبى نيستم«

گرايى دارد و دينـداری بـرای  آينـده بشـر رو بـه سـوی معنويـت«، »اصيل، پويا و زنده است

تعبد غير اخالقـى اسـت و آفـت «، »كردن ندارند كسانى است كه توانايى انديشيدن و تجربه

ايـن . »گرايى بايد خودانگيختـه و خـودآيين باشـد معنويت«، »آيد مىشمار  گرايى به معنويت

حامل مفاهيمى است كه امروزه برای برخـى افـراد مفـاهيمى  ،قبيل ينا عبارات يا عباراتى از

عنـوان  بـه. اما ساليانى پيش كامًال مفاهيمى غيرعقاليى و بعضاً متناقض بودنداست » عقاليى«

ماننـد آن بـود كـه » من معنوی هستم اما مـذهبى نيسـتم«جهان سنت اين عبارت كه مثال در 

تعبـد غيـر اخالقـى  :من يزدی هستم اما ايرانى نيستم و يا به جای اينكه بگويند :كسى بگويد

  .خودبسندگى و خودآيينى امری غيراخالقى است :گفتند در جهان سنت مى ،است

نوعى فـراروی از  ،خواهيم ديد كه هرچند اين عبارات ،تر به عبارات فوق با نگاهى دقيق

كنند اما پرهيز دارند از اينكه فراروی مذكور را از جاده اديان سـنتى  مى حس مادی را تاييد

گردند كه به جـای اينكـه معنويـت  اين عبارات به دنبال راهى جديد مى. و نهادينه بگذرانند

بـه ايـن . و سـاخته خالقيـت فـردی باشـدبرخاسته از درون  ،در چارجوب دين تعريف شود

شيوه در اين عبارات هسته مركـزی معنـا، حـول ايجـاد تقابـل بـين معنويـت و تـدين شـكل 

شـود امـا ديـن امـری  امری خودانگيخته، پويا، اصـيل و زنـده دانسـته مى ،معنويت. گيرد مى

  .آيد جزمى، تعبدی، غيرعقالنى، غيركاربردی و تبعى به حساب مى

بـه عـواملى  ،هدف آن است كه بعد از معرفى اين نوع نگاه به معنويـت ،ردر مقاله حاض

از خـالل ايـن . نظـری افكنـده شـود ،بخشى بـه آن اسـت كه بسترساز اين نگاه و مشروعيت

مـدرن نظـر انداختـه و در  خواهيم توانست به تحول عميق دينداری در عصـر پسـت ،بررسى

رك آن را باز يابيم كه همان تكثرانديشى، تعدد و تكثر اين سبك دينداری، عنصر مشتميان 

  . محوری است خودآيينى و انسان

گرايى را متعدد ساخته است اما در نگاهى از  های معنويت اين تكثرانديشى هرچند جلوه
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  :بندی كرد چنين دسته) البته نه به حصر تام(های موجود معنوی را  توان اهم جريان فراز مى

گرا كـه متـأثر از هنجارهـای عصـر  احسـاس اران ليبـرال يـا د دين(خواه  معنويت ترقى. 1

  ؛)پذيرند حاضر قرائتى شخصى و مطابق با طبع و فهم خود از معنويت دينى را مى

های روانى و  ها درمان رنج گرايانى كه وجه همت آن معنويت (گرايانه  معنويت درمان. 2

شناسـى و  روز ماننـد روان جسمى انسان است و از هر سنت و مكتبى چـه برخاسـته از علـوم

  ؛)گيرند های جادويى و شمنى بهره مى طب مكمل و يا سنت

هــای دنيــوی و يــافتن  هــايى كــه بــا هــدف كســب موفقيت جريان(معنويــت موفقيــت . 3

  ؛)كنند های معنوی توجه مى ها و آموزه رضايت باطن در موفقيت شغلى به انديشه

يند اهای خوشـ در دوران كودكى تجربه ويژه بهكسانى كه قبًال ( 1معنويت ناستالجيك. 4

مدرن بـه تجـارب گذشـته  دينى البته در فضای سنتى داشته و اكنون رجوعى فانتزی و پست

  ؛)خود دارند

  ). گرايش به معنويت تلفيقى به عنوان ُمد روز و كااليى لوكس(معنويت تجملى . 5

گـران معنويـت در  و پژوهش پردازان اين بررسى بر مبنای تحليل و بازخوانى آراء نظريه

های  عنوان نظريه های تجربى استوار است و به شود؛ نظرياتى كه بر مبنای داده غرب انجام مى

ها مانند  با كمك گيری از اين نظريه. آيد پژوهى به حساب مى شده در حوزه معنويت شناخته

ريـه معنويـت نظ 4نظريـه معنويـت زنـدگى، 3گرايى، نظريـه پسـاتخيل 2گرايى، نظريه انفسـى

گيـری ايـن چـرخش در  سعى خواهيم كرد عوامـل و بسـترهای شـكل... و 5داری پساسرمايه

ابتنـای بحـث بـر (ناگزير بـه اتخـاذ چنـين رويكـردی  ،اين تحقيق. دينداری را بهتر بشناسيم

ای مربـوط  پديـده ،گرايى جديـد معنويت زيرا  ؛ها است  آوری داده در جمع) تحقيقات غربى

های اخيـر  هـای تجربـى بـر روی آن نيـز تنهـا در سـال نعتى است و پژوهشبه كشورهای ص

چنين ازآنجاكـه ايـن  هم. است  و در همان كشورها انجام شده.) م 2000عمدتاً بعد از سال (

                                                           
1. Nostalgic 

2. Subjectivism 

3. Post-emotionalism 

4. Spirituality of life 

5. Post-capitalism 



  1394تابستان ، اولوم، شماره سسال   98

از طريـق (زبانان تنها با برخـى از وجـوه آن  وارد ايران نشده و فارسى ،پديده در كليت خود

درمـانى و موفقيـت و نيـز بـا  هـای روان و عاميانه و كتاب شناسى كاربردی ترجمه آثار روان

داران ليبرال از روی آثار معلمين فكری ايـن  های جديد معنوی يا دين های فرقه برداری گرته

رو، محـور بحـث را تبيـين  نه با تماميت اين جريان يـا فرهنـگ، از ايـن ،آشنا هستند) جريان

زيرا تا اين پديده در خاسـتگاه خـود  ؛ايم ادهمدرن در كشورهايى غربى قرار د معنويت پست

  .تواند تجليات فرعى آن در داخل را فهميد نمى ،و در كليت اش فهم نشود

  گرايى جديد مدرن و معنويت عصر پست

مدرن  زيرا دوران پست ؛)188: 1383اسمارت، (مدرن دشوار است  تعيين مرز دقيق دوران پست

يعنى گفتمان مدرنيته است امـا  ،گفتمان قبل خودعنوان يك چرخش فرهنگى گسست از  به

مثل يـورگن (های زيادی با دوران مدرنيته دارد به نحوی كه برخى  با اين حال هنوز پيوست

مـذكور را نيـز امتـداد گفتمـان مدرنيتـه  ۀگـذاری هسـتند و دور مخـالف ايـن نام) هابرماس

. م 60از دهـه  داری دين ،ه مسلم استچ آنها،  فارغ از اين چالش. )977: 1388گيدنز، (دانند  مى

در اروپا و امريكا تغييراتى به خود ديده است كه بسيار متأثر از فضـای فكـری ـ فرهنگـى و 

َ  برای درك بهتر اين تغييرات و به. گسست گفتمانى جديد است َ ت ع آن داشتن فهمى بهتر از ب

تا بـه امـروز را عصـر . م60چرخش معنايى واژه معنويت در اين دوره، بُرش تاريخى از دهه 

تحـوالت مفهـومى معنويـت را در  ،های اين دوره مدرن ناميده و ضمن بررسى ويژگى پست

  .كنيم آن بررسى مى

مركزی خود حاكى از نـوعى  هدر هست ،مطرح شد. م70مدرن كه البته از دهه  واژه پست

به بعد . م 60رهنگى از دهه احترام به تنوع در ميان شيوع ابهام، پيچيدگى و تكثر روزافزون ف

انديشـانه  شناختى مبتنى بر مبانى نسبيت احترامى كه از لحاظ معرفت ؛)59: 1392كينگ، (است 

گرايى و  است و شورشى عليه قطعيت و جزميت علمى دوران مدرن و برنتافتن ژسـت مطلـق

ايى گر ای جديـد بـرای ايمـان و معنويـت زمينـه ،مدرن اين آگـاهى پسـت 1.گری است نخبه

                                                           
تفـاوت دارد و بـه جـای ) هيوم و راسـل(گرا در پايان دوران مدرن  های الادری البته اين جريان فكری با فلسفه. 1

يـك حقيقـت شـود و نسـبيت خـود  شناختى، عـدم قطعيـت فضـيلت معرفتـى دانسـته مى گرايى معرفت الادری

 .يد آ حساب مى شناختى به معرفت
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به تنوع، تكثير و آزادی انتخاب و جسـتجوگری در  ،فراهم آورد كه به جای قطعيت و ثبات

  .داد داری اهميت مى دين

بخشيد كه پايبند به  داری مشروعيت مى فرهنگى مذكور به سبكى از دين -فضای فكری

از آنجـا كـه . يك سنت، شريعت و نهاد دينى نباشد و سرگشـتگى و گريزپـايى را ارج نهـد

برای ناميدن ايـن سـبك جديـد واژه معنويـت  ،گره خورده است ،واژه دين با تسليم و تعبد

معنويـت : انـد محققان، معنويت در اين عصر را با اسامى مختلفى خوانده. تر به كار آمد بيش

سكوالر، معنويت زندگى، معنويت سيال، معنويت دنيـوی، معنويـت ماترياليسـتى، معنويـت 

درن بســيار در بــه م امــا از آنجــا كــه فرهنــگ پســت... نوپديــد، معنويــت فــارغ از مــذهب و

گسـترش آن را فـراهم كـرده   و زمينه )60 :1391حميديه، (وجودآمدن اين جريان نقش داشته 

گرانى  پژوهش. مدرن دانست توان بر همين اساس معنويت جديد را معنويت پست مى ،است

 5ولتـر هنينگـراف، 4ديويـد ِری گـريفين، 3ليندا وودهـد، 2پاول هيالس، 1چون ديويد ليون،

و بهزاد حميديه كسانى هستند كه مفهوم جديد معنويت را در خـالل تحليـل  6چندلر شووان

 های محـدوديت« در مقاله مثال پاول هيالس ،به عنوان. اند تبيين كردهمدرن  گفتمان فرهنگى پست

 و بهـزاد )258ـ  249ص( 8کتـاب دیـن عصـر جدیـد، هنينگـراف در )105ص ( 7»گرايى مصرف
فرهنـگ  مفهوم معنويت جديد را متـأثر از ،)317ص ( در سبد مصرفمعنویت  حميديه در كتاب

 9،»هـای مابعدمسـيحى معنويت«در مقالـه  ،دانند و ليندا وودهـد مدرن مى مصرفى عصر پست

و رابـرت  10اخالق اجتماعی در معنویت فارغ از دیننامه دكتری خود به نام  در پايان ،چندلر

                                                           
1. David Lyon 

2. Paul Heelas 

3. Linda Woodhead 

4. David Ray Griffin 

5. Wouter Hanegraaff 

6. Siobhan Chandler 

7. limits of Consumption and the Post-Modern Religion of the New Age 

8. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought (Suny Series, 

Western Esoteric Traditions) 

9. Post Christian Spirituality 

10. The Social Ethic of Religiously Unaffiliated Spirituality 
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جای تحقيق، مفهوم جديـد معنويـت را متـأثر از  یدر جا» معنويت و آزادی«در مقاله  1واتنو

داری  های ديـن های دينى و تعـدد گزينـه آزادیخصوص  بهمدرن  فضای كلى فرهنگ پست

  .اند دانسته

به  ،در معنای اول :تواند معنويت سكوالر نيز خوانده شود البته اين معنويت به دو معنا مى

پس  .ای امكان تحقق دارد ای باز و سكوالر چنين پديده تنها در جامعه ،گفته اورسال كينگ

بـا نظـر بـه آبشـخور سـكوالر و غيـر وحيـانى  ؛اين معنويت سكوالر است و در معنـای دوم

هـا بـه  چنين اتكا ايـن جريان گيرند و هم مدرن نام معنويت مى هايى كه در عصر پست جريان

پـس واژه . را بـر ايـن پديـده نهـاد 2تـوان نـام معنويـت سـكوالر مى ،فهم بشر تا وحى الهـى

سكوالر و با  ۀدر يك زمين ،مدرن به جای زمينه دينى و يا منبع دينى معنويت در فضای پست

هـای مربـوط بـه آمـوزش در مـدارس، در ميـان  مـثًال در بحث(يابـد  منابع بشـری رونـق مى

گران، موفقيت تجاری و تحصيلى، آمـوزش و  درمان گران امر صلح، روان ها، تالش فمنيست

  . )61 :1392كينگ، (...) پرورش، ورزش، اوقات فراغت و 

هـای سـكوالر اختصـاص  يك جلـد بـه معنويت 3معنویت جهـانهای  در مجموعه كتاب

پيتـر وان  ،اسـت و در مقدمـه آن 4»معنویت و جستجوی سـکوالر«نام اين مجلد . يافته است

ای برای كشف خـود برتـر فـرد  بعد معنوی زندگى فعاليت فشرده«: كند چنين بيان مى 5،نس

ايـن تماميـت  )Wiseman, 2006: 5(» مثابـه يـك تماميـت كيهـانى اسـت در بافـت حقيقـت بـه

 ،بــر همــين اســاس. چيــزی خــارج از ايــن جهــان مــادی نيســت ،يــا عمــق طبيعــت ،كيهــانى

كند  دين يا ماوراء تعريف مىمعنويت را در همين دنيا و بدون نياز به  ،های سكوالر معنويت

  .شود ها اطالق مى نيز به آن 6»معنويت طبيعت«و به همين دليل نام 

مدرن همـين معنويـت سـكوالر  های اصلى معنويت در عصر پست هر چند يكى از جلوه

                                                           
1. Robert Wuthnow 

بلكه مراد از سكوالر و معنويت سكوالر معنويتى است كـه شدن نيست  سكوالر در اينجا صرفاً به معنای دنيوی. 2

 .مبتنى بر تجربه و درك بشر است نه وحى الهى
3. World Spirituality. 

4. Spirituality and Secular Quest. 

5. Peter Van Ness. 

6. Nature Spirituality. 
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هـايى كـه از  انگاری و حفظ توجه به جريان اما برای پرهيز از ساده )Wiseman, 2006:5(است 

كه به مرجعيـت آسـمانى  كنند در زمينه دينى فعاليت دارند و يا اين واژه معنويت استفاده مى

در اين مقاله  ،مدرن هستند فرزند عصر پست ،بينى دهند اما به نوعى از لحاظ جهان ارجاع مى

كنيم و بـرای تحليـل  مدرن استفاده مى از تعبير معنويت پست به جای معنويت سكوالر بيشتر

  . اندازيم مدرن نظر مى معنای آن به شرايط و وضع پست

يك وضع فرهنگى، اقتصادی، سياسى و اجتماعى خاص اسـت  ،مدرن مدلول واژه پست

مدرن در ايـن  مدرن بـا معنويـت پسـت تمايز دين پسـت. كه در اواخر قرن بيستم بروز يافت

خـواه يـا  داری ترقى مثـل ديـن(مدرن  دينى است با شـرايط پسـت ،مدرن كه دين پستاست 

كـه محققـان ايـن حـوزه از واژه مـذكور اسـتفاده  چنـان(مدرن  اما معنويـت پسـت) سكوالر

مدرن ظهور يافته و شـكل گرفتـه  آن نوع فراروی از ماده است كه در وضع پست ،)اند كرده

های بعد خـواهيم ديـد ديـن  كه در بخش هرچند چنان( چه دينى باشد و چه غير دينى ؛است

 ،ايـن معنويـت). مدرن خوانـده شـود مدرن پتانسيل بااليى دارد تا همان معنويت پسـت پست

محصول يك شكل جديـدی از معرفـت اسـت كـه ليوتـارد، فردريـك جيمسـون و ديويـد 

ق فكـری جديـد در ؛ و اين منطـ)Boaz Huss, 2007: p117(اند  مدرن ناميده هاروی آن را پست

گيرند و هم افرادی  تواند هم افرادی كه ادبيات معنوی سنتى را به كار مى حوزه معنويت مى

  . كه ادبيات معنوی مدرن دارند را متأثر كند

ديگرمحـور و  ،مدعای بحث حاضر اين است كه معنويت در منطق فكری جهـان سـنت

   ز بــر نيازهــای فــردی اســتفردمحــور و متمركــ ،گرا بــود و در منطــق فكــری مــدرن تعبــد

)Griffin, 1988: 14( پـذيری از عوامـل و بسـترهای تأثيرمدرن و بـا  اما در منطق فكـری پسـت

ها و  معنويـت كـامًال مبتنـى بـر يافتـه ،)گرای انتقال فردگرايى بـه انفسـى(مدرن  فكری پست

  .شود كه اكنون درك مى چنان يعنى حقيقت انفسى و نسبى آن ؛درك شخصى است

مثابـه  مدرن به پست: مدرن تفكيك قائل شد بايد بين دو نوع پست ،تدقيق بهتر مدعا برای

ــه يــك جريــان فلســفى و پســت مثابــه يــك جريــان فرهنگــى؛ جريــان اول يكــى از  مدرن ب

و در بـين متفكـران فرانسـوی و عمـدتاً بـا رويكـرد . م70های فلسفى مربوط بـه دهـه  جريان

بـين . اشاره به مرحله اخير فرهنگ غرب صـنعتى داردپساساختارگرايى است اما جريان دوم 

گرايى و  مثـل انفسـى(های انـدك  مدرن فلسـفى بـا معنويـت جديـد در كنـار شـباهت پست
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  :ها بدين قرار است های فاحشى وجود دارد كه برخى از آن تفاوت) انديشى نسبى

از واقعيـت بكر و شخصـى  ۀشناسى تجربه بنياد دارد البته تجرب ـ معنويت جديد معرفت1

شـناختى  مدرن بر مبنای نظريه زبـان اما مكتب فلسفى پست) كه لزوماً محدود به زبان نيست(

  شمارد؛ امكان حصول به تجربه بكر را كًال مردود مى ،)عمدتاً بحث بازی زبانى(

اعتنـا دارد امـا مكتـب فلسـفى ) خـود واقعـى(ـ معنويت جديد به حقيقت عميـق خـود 2

  اش قائل است؛ در نظريه ادبى) نبود خود(و مرگ سوژه خودی  مدرن به بى پست

مدرن نافى و منكر هر نوع فراروايت است و خود نيـز فراروايتـى  ـ مكتب فلسفى پست3

های نهادينه و دينى از امور  كند اما معنويت جديد هر چند نافى و منكر روايت را توصيه نمى

هر چند ممكن اسـت ايـن فراروايـت بـين (خود يك شكل از فراروايت است  ،معنوی است

  .)Woodhead, 1993: 177() هايى داشته باشد های معنويت جديد تفاوت گونه

مدرنيسـم فلسـفى  هـای معنويـت معاصـر كـه متـأثر از پست البته هسـتند برخـى از جريان

ای را شـاهد هسـتيم  مدرنيستى معنويت پست 1به عنوان مثال در تفكرات دان كيوپيت. هستند

شـناختى گرفتـه اسـت و بـا اتخـاذ مبنـا از مكتـب  كه كامًال از تفكراتى دينى فاصـله معرفت

پيروی كرده و يك نوع معنويت  2گرايى از مدياميكه بوديسم مدرن فلسفى در معنويت پست

ار در ايـن معنويـت وجـود خـود، تجربـه و غيرخـود كـامًال انكـ. دهـد گرا را بسط مى توهم

شود كه هر چه هست تنها تغيير و توهم است و معنويـت نيـز پـذيرش و  شود و اذعان مى مى

  .)Woodhead, 1993: 176( است 3درك كامل اين توهم يعنى مرحله شونيتا

طور محدود  مدرنيسم فلسفى تنها در يك سطح نخبگانى و به البته معنويت متأثر از پست

معنويـت متـأثر از  ،و در سـطح عـام تحقـق يافتـه طـور وسـيع چـه كـه بـه آن ؛رخ داده است

داری متـأخر يـا  اشاره به فرهنگ سرمايه ،مدرنيته فرهنگى پست. مدرنيته فرهنگى است پست

هايى بـين مفهـوم  تـوان شـباهت گرايى دارد و در ايـن فضـای فرهنگـى مى فرهنگ پسـاماده

  .مدرن و مفهوم معنويت جديد يافت پست

                                                           
1. Don Cupitt. 

2. Madhyamika Buddhism. 

3. Sunyata 
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گرايى دارد كه سازگار با بسـتر فرهنگـى خـود  ايى و تفننروحيه گريزپ ،معنويت جديد

گرايى،  عـدم جـديت و قطعيـت و دمـدمى ،در اين بسـتر فرهنگـى. مدرنيته است يعنى پست

تر از ثبات و استقامت  شود و تغيير و تحول بيش جستجوگری و مطالبه زندگى اصيل معنا مى

برای نوعى از جسـتجوی معنـا و در اين فضای فكری است كه واژه معنويت . يابد ارزش مى

التزامـى بـه قواعـد ثابـت و ) در حـوزه فـردی(رود كه البته  فراروی از ظاهر امور به كار مى

های  اصول انشاء شده از بيرون ندارد و به دنبال ساختن راه معنوی خود با جستجو در گزينـه

ماحصـل  1.بكر اسـت های ها با هدف پرهيز از مرارت و يافتن گزينه موجود و تغيير مدام آن

 2كـوالژ طور كه بعـداً تبيـين خواهـد شـد، سـاختن يـك بيری گرايى، همان اين نوع معنويت

دسـت بـا التقـاط  های دم بندی گزينـه  كه از راه سرهم 3تكه است معنوی يا يك لحاف چهل

قطـع اميـد  ،ترين توجيه توسل به آن های معنوی به وجود آمده است كه مهم عقايد و آموزه

  .)Wuthnow, 2010: 14( شود اهبری اديان نهادينه در امور معنوی دانسته مىاز ر

يـك پديـده فرهنگـى و برخاسـته از شـرايط فرهنگـى  ،از آنجا كـه ايـن مفهـوم جديـد

گيری آن انـداخت و  بـرای درك بهتـر آن بايـد نگـاهى بـه نحـوه شـكل ،مدرن است پست

شود را شناخت تا بتوان بعـد  عواملى كه باعث گريز فرزندان اين فرهنگ از دين نهادينه مى

چيستى معنويت از نگاه ايـن نسـل را درك  ،عبارت ديگر از آن، مفهوم ايجابى معنويت يا به

  .حل تثبيت گفتمان آن را شناسايى كردها و همچنين مرا كرد و عوامل و زمينه

  چرخش دينداری در عصر پست مدرن

ريزی كـرد و انقـالب  اصول شكاكيت در متافيزيـك ديـن را پايـه ،هيوم ،.م18اگر در قرن 

نيازی از دين فراهم كرد و تحقيقات  با ايجاد غرور علمى زمينه را برای بى. م19صنعتى قرن 

ديــن را امــری ســاخته بشــر  ،وايــل قــرن بيســتم مــيالدیشــناختى در ا شــناختى و روان جامعه

جلوه داد اما در نيمـه دوم قـرن بيسـتم مـيالدی شـك در دسـتاوردهای ) اجتماعى يا روانى(

                                                           
1. Ibid, p 177. 

2. Bricolage. 

3. Patchwork. 
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ــه  ــانى در نتيجــه جنــگ(انســانى مدرنيت ــالم و  و تشــكيك در مكــانيكى) هــای جه ــودن ع ب

و آن  يـك ثمـره مشـخص داشـت ،شدن آثار زيست محيطى و روانى علم سكوالر مشخص

اما بـا مـرور تحـوالت فرهنگـى دهـه . احساس نياز دوباره بشر به فراروی از ماده و ظاهر بود

خواهيم فهميد كه چرا اين احساس نياز به شكل بازگشت دوباره به  ،شصت و هفتاد ميالدی

  .دين سنتى برآورده نشد

هـايى از اروپـا  در امريكـا و بخش 1»خدا مرده است«شعار  ،در آغاز دهه شصت ميالدی

اين شعار جای خود را به اين ايـده داد  ،شد اما در پايان دهه شصت ميالدی فراوان شنيده مى

از يك طرف احساس  .)Wuthnow, 1998: 89-90(» های به سمت خداوند بيشمار است راه«كه 

ديگـر تنـوع نيـاز بـه ديـن در اواخـر دهـه شصـت و اوايـل دهـه هفتـاد مـيالدی و از طـرف 

هـای  بـا چاشـنى آزادی) NRMS(های دينـى نوپديـد  شـيوع نهضـتويژه  بههای دينى  گزينه

يـا در مراحـل (باعث ايجاد زمينه برای انتخاب گزينه متناسـب بـا خـود  ،.م60اجتماعى دهه 

ــه ــود از گزين ــه خ ــاختن گزين ــدی س ــود بع ــرد) های موج ــراهم ك ــكل. را ف ــن ش ــه اي    ،ب

پديــده جســتجوگری معنــوی از دل آشــفتگى فرهنگــى دهــه شصــت مــيالدی ســر بــرآورد 

)Wuthnow, 1998: 92(. كشف دوباره معنويت به شكل متناسـب  ،نتيجه اين جستجوی معنوی

بوديسـم،  هـا ماننـد ذن البته جديد برای امريكايى( با خود يا برگزيدن طريقت معنوی جديد 

  .بود...) يوگا، تصوف و

ای بـا نـام  در مقالـه ،داری چـه بـود؟ رابـرت واتنـو علت اين گرايش جديـد در ديـن اما

های  كند كه مساوقت آزادی مدنى بـا فراوانـى گزينـه چنين استدالل مى» معنويت و آزادی«

مندی آزادی از يك حق مدنى به يك حق معنوی تبـديل شـود و  دينى باعث شد كه ارزش

 دينى پيگيری شـودتر آزادی در آزادی  های عميق اليه
)Wuthnow, 1998: 95(البتـه بـه قـول  ؛

چه در نهايت باعث مطالبه آزادی در امور معنوی شد اين بود كـه در دهـه شصـت  آن ،واتنو

يـافتن  داشـت بلكـه رسـميت خواهى نه تنهـا آزادی مـدنى و دينـى را در پى آزادی ،ميالدی

رو، در حوزه معنويت اين ارزش فراگيـر  از اين. آزادی در احساس و تجربه را نيز باعث شد

                                                           
عنوان روی جلد آن . م 1980اما در سال . اين بود كه خدا مرده است. م 60عنوان روی جلد مجله تايم در دهه . 1

  .و در اصل مقاله توضيح داده بود كه خدا در ميان چه كسانى برگشته است» گردد خدا بر مى«ابن بود كه 
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شد كه امور معنوی بايد دلبخواهى و براساس اراده، احساس و تجربه فرد انجام شود و نـه از 

 روی تقليد، اجبار، اكراه يا عادت
)Wuthnow, 1998: 94( وفـاداری بـه اعمـال  ،و به اين شكل

ــ ــهثاب ــر گون ــه اســم  ،داری ای از ديــن ت و مــداومت ب ــه هنجــار جديــدی ب جــای خــود را ب

  .و خود انگيختگى معنوی داد» خودبودگى«

البته محققان عوامل ديگری را نيـز در پيـدايش مفهـوم جديـد معنويـت از دهـه شصـت 

. شـودلحـاظ  ،واتنـوای بـر نظريـه  تواند به عنوان تكملـه اند كه مى بيان كرده ،ميالدی به بعد

  :كند ديگر عوامل بيان شده را به شكل زير فهرست مى ،چندلر

  ؛ـ رشد سريع جمعيت بعد از جنگ جهانى دوم كه نسل انفجار جمعيت را ايجاد كرد1

  ؛ـ رشد اقتصادی بعد از جنگ جهانى كه باعث گسترش طبقه متوسط جامعه شد2

جار جمعيت كـه باعـث های كنترل بارداری در بين نسل انف ـ گسترش استفاده از قرص3

َ  گسترش روابط جنسى آزاد و به َ ت   ؛طلبانه فردی شد شناختن تمايالت لذت ع آن به رسميتب

ـ تغيير در قوانين مهاجرت كه باعـث ايجـاد يـك فضـای چنـدمليتى و چندمـذهبى در 4

  ؛امريكای شمالى شد

ای  نـهنهادي گرايان و حقوق زنان كه شكل حقوق حيوانات، حقوق همجنسهای  ـ جنبش 5

ُ  برای به چالش   ؛ها و هنجارهای اديان سنتى را به جامعه معرفى كرد رمكشيدن ن

شدن مدارس و شيوع آموزش همگانى به صورت رايگان در امريكا كه باعـث  ـ دولتى6

  ؛افزايش شمار دانشجويان و گسترش مقطع تحصيالت تكميلى شد

يـافتن كامـل  اديان و رسميت ـ تغيير در نظام تعليم و تربيت و خروج آن از تحت سلطه7

  ؛تعليم و تربيت سكوالر

گردان و گسترش همگانى و امكان دسترسى عمومى به تجارب  ـ شيوع داروهای روان8

  1.غير معمول

رفته باعث به وجودآمدن نسلى از مردم شد كه در عين بدگمانى  موارد مذكور روی هم

های متعـدد دينـى و فرصـت  نـهگزي ،های سنتى و داشتن دغدغه جستجوگری معنوی به دين

                                                           
1. Siobhan Chandler, The Social Ethic of Religiously Unaffiliated Spirituality, (Proquest Dissertations 

Publishing, 2011): p 66 – 67. 
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بـودن و داشـتن زنـدگى  چنـين ُمـد متفـاوت هم. های متعدد را داشته باشند انتخاب آن گزينه

داری را  شخصـى خـود در ديـن ۀزدن به اين انتخاب و داشتن گزين خودساخته جرأت دست

  .)Wuthnow, 1998: 105( كرد ها چند برابر مى برای آن

اسـالم، (هايى كه بـه عنـوان بـديل اديـان نهادينـه  ع گزينهطيف وسي ،از اين دوره به بعد

ــت و  ــيحيت، يهودي ــد...) مس ــده ش ــت خوان ــبهم معنوي ــى و م ــظ كل ــا لف ــد ب ــرح ش . مط

های جديد از  برداشت...) مثل يوگا، ذن، تنتره و (های دينى شرق  هايى از سنت برداری گرته

ن عصـر جديـد، احيـاء شـرك های نوپديـد دينـى، ديـ های عرفانى اديان نهادينه، فرقه سنت

هـای  كه سابقاً در تاريخ فرهنـگ غـرب گفتمان(گرايى  های رازورزانه و باطن باستان، سنت

، )شـدند رد مىطـآمدند و تحت عنوان كفر يـا شـرك و الحـاد  مىشمار داری به  فرعى دين

هـای  هـای فكـری و ذهنـى، درمان گرا و ورزش شناسى انسـان هايى عوامانه از روان برداشت

در . )124-122 :1391كـارت و كينـگ، ( ، همه و همه ملقب به معنويت شد...گياهى و طبيعى و 

تواند به عنوان وجه مشترك تلقـى  چه مى آن ،اموری كه معنويت نام گرفت  ِاين طيف وسيع

  .تنها نوعى فراروی از سطح ظاهر زندگى است ،شود

والت مفهـومى واژه معنويـت البته برخـى از محققـان بـرای ارائـه تصـويری بهتـر از تحـ

اند كه شناسايى ايـن  به هم پيوسته را ترسيم كرده هدو دور ،مدرن داری پست درگفتمان دين

 ،ليندا وودهد. گشاست راه. م 21دو دوره برای داشتن دركى بهتر از مفهوم معنويت در قرن 

  كنـد  ای جديـد در ايـن گفتمـان معرفـى مى دوره ،در سخنرانى اخير خود در دانشگاه اوتاوا

هــای فرهنگــى ايــن دوره را از ايــن قــرار  وی ويژگى. شــود شــروع مى. م 1989كــه بعــد از 

ـ كـاهش 4طبقه متوسط  تر اجتماعى ـ نقش بيش3 ـ گسترش اينترنت2 سازی ـ جهانى1: داند مى

 يـافتن زنـان قـدرت ــ5ها  ها و افزايش قـدرت بـازار و شـركت ها و ايدئولوژی قدرت دولت

)Woodhead, 7 Nov 2013(.  

هـای  جريان دارد كـه نيز در سخنرانى اخير خود در مدرسه اقتصاد لندن بيان مى ،الين باركر

يكـى در : ديـتـوان در دو دوره فهم مدرن را مى داری پسـت معنوی نوظهور در گفتمان ديـن

تيـك، چهـره بـه چهـره و های مذكور محلى، كوچـك، كاريزما كه جريان. م 80و  70دهه 

محـور،  های چند مليتى، رسـانه انحصارگرا بود و ديگری در دهه نود و بعد از آن كه جريان

  .)Barker, 18 Nov 2014( گرا و از لحاظ معرفتى باز و تكثرگرا شكل گرفتند نسبى و كيفيت
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يـد نحوه استقرار گفتمـان جد ،عبارت ديگر درك بهتر اين تحول درون گفتمانى و يا به

» عصـر جديـد«در گروی توجـه بـه اصـطالح ) از اواخر دهه هشتاد ميالدی به بعد(معنويت 

پديده مورد بحث يعنى معنويت خارج از نهادهای رسـمى ديـن بـا نـام . م 70در دهه . است

يعنى افرادی كه به دنبال . شد كلى معنويت عصر جديد يا نهضت عصر جديد نيز خوانده مى

نشـانگر نيـاز (داری جديد و انتخابى بودند با نام عصر جديـد  نتجارب شخصى معنوی و دي

. خوانـده شـدند) بشر به معنويت جديد برای عصری كامًال متفـاوت بـا ادوار پيشـين بشـری

) توسعه خـود(ـ اهميت تكامل فردی 1: ويژگى كلى معنويت در اين جريان از قرار ذيل بود

گيری از  ـ بهره4های باطنى غربى  سنت ـ توجه به3ـ خودانگيختگى و خودمختاری معنوی 2

  .های ماوراء الطبيعى انسان ـ تمركز بر توانايى5های شرقى  عرفان

شناسـى و  هـای منفـى آن و ابتنـای آن بـر يـك كيهان البته اين اصطالح به خـاطر داللت

 .)Chandler, 2010: p70( محبوبيت خود را از دسـت داد. م80شناسى خرافى از اواخر دهه  ستاره

كـه بخشـى از نيـاز مـردم بـه ) NRMS(های نوپديد دينـى  ها و نهضت از طرف ديگر جريان

. م90و  80در دهـه  ،كردنـد داشتن معنويت فارغ از نهادهای رسـمى دينـى را بـر آورده مى

جمعى گروه جـيم  مثًال خودكشى دسته. فجايعى بار آوردند كه باعث بدبينى همگانى شدند

سوختن پيروان فرقه ديويديان در شـهرك ويكـو و يـا  ن در آتشجونز در گويان و بعد از آ

اندوزی برخى از گوروهای هنـدی ماننـد ماهاريشـى  ها به رفتار جنسى اوشو و مال بدگمانى

محور بودنـد نيـز  های بديلى كه كاريزماتيك و سازمان باعث شد تا معنويت ،TMرهبر فرقه 

انديشـى شـدند و  خواهى و جزم ماميـتزيـرا مـتهم بـه مغزشـويى، ت ؛از چرخه بيـرون رونـد

. )Wuthnow, 1998: 105( باشـندتوانستند جايگزينى برای دين و مصداق كلمه معنويـت آزاد  نمى

هـايى شـد كـه بـه  جريان »معنويـت«كلمـه  مـرور مصـداقِ  به ،.م 80به اين شكل بعد از دهه 

ــا مى ــت به ــاخت معنوي ــا در س ــذيرش و ي ــراد در پ ــاب و آزادی اف ــد انتخ ــين  دادن و در ع

و قابليت آن  )Wuthnow, 1998: 105( كردند محوری از افراد تبعيت و اطاعت طلب نمى تجربه

زيـرا بـه همـراه خـود سـبك  ؛را داشتند كه به راحتى با سبك زندگى روزمره جمـع شـوند

  .كردند  زندگى خاصى را الزام نمى

هرچـه كـه سـفت و سـخت  ،مدرن داری پسـت يعنى گفتمـان ديـن ؛پس در اين گفتمان

های نوپديـد دينـى و جريـان  نهضت(های بديل معنويت  حتى نسخه ؛ريخت فرو مى ،شد مى
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البته در دوره آشفتگى گفتمانى و نه در زمان استقرار (نيزكه در همين گفتمان ) عصر جديد

شـدند كـه روحيـه كلـى فرهنـگ  شكل گرفته بودند تا جايى با اقبال عموم مواجه ) گفتمان

كردند اما با بروز نشانه هايى چون  مدرن يعنى عدم انقياد و پرهيز از ثبات را رعايت مى پست

ساختار و نهاد رسمى و مطالبه سرسـپردگى بـه هنجارهـای بيرونـى از رونـق افتادنـد و يـا بـا 

  .بدبينى نگريسته شدند

  داری از نگاه جامعه شناسى معنويت  چگونگى تحول در دين

مدرن به شكل محـدود  هچنين در دور در جهان سنت و هم 2و ساختارگريز 1معنويت انفسى

در فرهنـگ اسـالمى افــرادی چـون خيــام و  .و در ميـان نخبگـان جامعــه رواج داشـته اســت

پژوهـان،  اما چه شـده كـه بـه گفتـه معنويت. توان از اين دست دانست ابوالعالء معری را مى

 گرايى وجه غالب معنويـتـ اخير  هدر چند دهـ  ها گريز از مرجعيت و فراروايت 3گرايى، انفسى

در چه در سطح نخبگانى و چه در سطح همگانى شده است و چگونـه مفهـوم معنويـت كـه 

سـتيزانه معنـا  گريزانـه يـا ديـن امـروزه غالبـاً دين ،داد تنها در چارچوب دين معنا مـىگذشته 

معنويـت و علـت اقبـال  طور كه گفته شد برای درك تحوالت جديد مفهـوم همان. شود مى

توجه به تحـوالت فرهنگـى و اجتمـاعى چنـد دهـه اخيـر در  ،وسيع به معنويت ساختارگريز

بسترساز شيوع اين نوع معنويت و مؤثر در  ،زيرا اين تحوالت فرهنگى ؛غرب ضروری است

چنين بـا  هم. شد مقبول دانسته مى اند كه سابقاً غير بخشى به شكلى از معنويت شده مشروعيت

گرايى  های معنويت توانيم درك كنيم كه چگونه ايده دانستن اين تحوالت فرهنگى بهتر مى

همچون ايده خود مقدس و هستى الوهى و خدای حاضر در همه جا در عمل به جای تالش 

  .برای محو خود در هستى يكپارچه، به خود مركزی انجاميده است

.) م21 و اوايـل 20اواخر قـرن ( اخير اجتماعى چند دهه سريع و متفاوت فرهنگى وتحوالت 

                                                           
1. Subjective Spirituality 

2. Unchurched Spirituality 

گرايـى نيـز  تـوان آن را بـه ذهن است كه البته مى Subjectivismگرايى معادل مصطلحى برای واژه غربى  انفسى. 3

يابد و تعريف  گرا نيز معنويتى است كه بر اساس ذهنيت فردی و شخصى شكل مى معنويت انفسى. ترجمه كرد

  .شود مى
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تر تحوالت فرهنگ و اجتماعى جوامع غربى از دهـه شصـت مـيالدی بـه بعـد  طور دقيق و به

شناسان و محققان مطالعات فرهنگى تمايزی بـين ايـن دوره و قبـل  باعث شده است تا جامعه

ن جامعـه تعـابيری چـو. مـدرن ننامنـد ،از آن احساس كنند و ايـن گفتمـان جديـد را ديگـر

، جامعـه پساصـنعتى )دريـدا و لويتـاربـه خصـوص پساساختارگرايان فرانسـوی (مدرن  پست

حـاكى ) هابرماس و گيدنز(، مدرنيته متأخر )جيمسون(داری متأخر  سرمايه ه، دور)دنيل بل(

گفتمان فرهنگى بعـد از جنـگ جهـانى  تفاوتى بين ،پردازان اين حوزه از آن است كه نظريه

بــرای تبيــين ايــن ) فوكــو و لويتــار ماننــد(البتــه برخــى . كننــد ن احســاس مىدوم و قبــل از آ

كننـد  قبل تأكيد مى ههای فرهنگى و اجتماعى ايجادشده با دور تر بر گسست بيش ،ها تفاوت

مانـده بـا دوره مـدرن تكيـه دارنـد و  های بـاقى بر پيوست) مانند هابرماس و گيدنز(و برخى 

تغييرات فرهنگـى جديـد را نـه در ادبيـات گسسـت و پيوسـت  1،برخى نيز مانند پاكولسكى

  . كنند مطرح مى ،بلكه در ادبيات فرابسط

قـدرت  -دانـش بر پيدايش نظم جديد گفتمانى و روابـط جديـد  ،فوكو ،عبارت ديگر به

هـای در دوره جديـد  بر شكسـت فراروايت ،كند و لويتار بعد از جنگ جهانى دوم تكيه مى

ــه تفــاوت در ســبك مدرنيتــه بعــد از جنــگ جهــانى  ،اس و گيــدنزتمركــز دارد و هابرمــ   ب

همـان ـ يعنـى دوره بعـد از مدرنيتـه ـ در دوره اخيـر  ،پردازند اما از نظر پاكولسـكى دوم مى

هـا افـزوده شـده  دهای اصلى مدرنيته بسط يافته است و بر سرعت، دامنـه و شـدت آنينفرآ

سـازی  سـازی بـه ابرعقالنى ، عقالنى)رفىفرهنگ مص(شدن  شدن به ابركااليى كااليى. است

تبـديل ) گرايى خـودابرازگرايى و سـطحى(سـازی  فردی سازی به ابر و فردی) گرايى انفسى(

چه مسلم است اين است كـه فرهنـگ حاضـر  آن ،به هرحال. )169 :1391حميديه، ( شده است

ن تحـوالت تـوا شـد و ديگـر نمى ديگر آن فرهنگى نيسـت كـه از آن بـه مدرنيتـه تعبيـر مى

در ادبيـات سكوالريسـم، اومانيسـم، تنهـا را ) گرايى از جمله معنويـت(ها و عناصر آن  مؤلفه

  .داری تفسير كرد فردگرايى و سرمايه

مدرن را كـامًال  اين نيز اشتباه است كـه دوران پسـت ،طور كه گفته شد با اين حال همان

ان ادعا كرد كـه همـه متعلـق بـه تو زيرا در عصر حاضر نه مى ؛منفك از دوران مدرن بدانيم

                                                           
1. Jan Pakulski 
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توان ادعا كرد كه عناصر فرهنگـى مـدرن در عصـر بعـد از  مدرن هستند و نه مى عصر پست

تواند به درك تحوالت  گذاری مى موجود نيست اما اين تمايزـ يعنى در عصر حاضر ـ خود 

گرايى  معنويـتماننـد های فرهنگـى حاضـر  ويژه عصر حاضر كمـك كنـد و درك پديـده

  .را در بستر خود ميسر سازد جديد

ُ  البته نظريه عـدی از ابعـاد آن تكيـه های موجود دربـاره ايـن تحـوالت نيـز هـر يـك بـر ب

با ناميـدن جامعـه  ،دانيل بلطور مثال،  به. سازند كنند و وجهى از وجوه آن را برجسته مى مى

نولـوژی و بعد از جنگ جهانى دوم به جامعه پساصنعتى و بررسى خصلت كار، سرمايه و تك

 ،داری اقتصاد قبل و بعد از جنگ جهانى و تأكيد بـر تغييـر سـاختار و اهـداف نظـام سـرمايه

به سمت  ،تر بود دهد كه چگونه جامعه صنعتى كه هدفش كار و توليد سرمايه بيش نشان مى

يافتن بيش از پـيش احساسـات، ابـراز  تر و اهميت جامعه پساصنعتى با هدف ايجاد لذت بيش

مدرن بـر جنبـه  با تعبير جامعـه پسـت ،اما دريدا و ليوتار. رود رضای فردی پيش مىعقيده و ا

آن را برجسـته  1هـا گرايى و فـرار از فراروايت كننـد و نسـبى معرفتى اين تحوالت تكيـه مى

شناسـى جديـد بـا سـبك زنـدگى  به تحليـل نسـبت ايـن معرفت ،در اين بين دريدا. كنند مى

چنـين پاكولسـكى بـا توجـه بـه پررنـگ شـدن  هم. ردازنـدپ گرايى نيز مى مصرفى و سطحى

كنـد كـه در  بر اين نكتـه تأكيـد مى ،فرديت مدرن در دوره جديد و ظهور پديده ابرفرديت

فرهنگ جديد فرديت يك گام از فرديت مـدرن جلـوتر رفتـه اسـت و بـه جـای تأكيـد بـر 

بخشى بـه  د خوديعنى هر كس باي ؛دهى و خودبودگى تأكيد دارد خودمحوری بر خودتحقق

های خـود  ها و ترجيحات فردی نظر كنـد و خويشـتن را بـر اسـاس تصـورات و ايـده ارزش

فرهنگى بُعد بيمارگونه فرهنـگ  »نارسيسيسم« نيز با استفاده از نظريه 2،لش كريستوفر. بسازد

  .آورد شدن فرهنگ خودشيفتگى سخن به ميان مى دهد و از عمومى ابرفرديت را نشان مى

ترين تحول ايـن دوره را  اساسى ،های موجود بعد از بررسى نظريه ،بهزاد حميديهبه گفته 

دانست كـه » گرای افراطى و سطحى شده پيدايش فرهنگ مبتنى بر سوژه خودابراز«توان  مى

و بر اساس اين است  )172: 1391حميديه، ( »دستورالعمل ديگری ندارد» بخشى خودتحقق«جز 

                                                           
1. Metanarratives 

2. Christopher Lasch 
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ترين اجزاء اين تحول  گرايى سطحى را مهم رديت و احساسخودشيفتگى، ابرف ،كه حميديه

  .به شمار آورد

شناسـان كـه نـاظر بـه تحليـل بسـتر  های جامعه ها يعنـى نظريـه اما بررسى جامع اين نظريه

خـود نيازمنـد تحقيقـى امـا  ،هرچنـد نيـاز اسـت ،انـد گيری معنويت جديد سخن گفته شكل

بـه ذكـر نـام و تنهـا ها  جـا بـرای داشـتن تصـويری كلـى از ايـن نظريـه در اين .مستقل است

  . ها در ذهن داشته باشيم ها اكتفا كرده تا تصويری كلى از آن بندی آن دسته

تـر  دو متغيـر يـا بيش(شود كه مفاهيم و متغيرها  قانون و چارچوبى تلقى مى ،اساساً نظريه

دريافـت كلـى نسـبت بـه (اندازی  كند و چشم مى ديگر مرتبط را با يك) در يك زمان معين

هـای  نظريه صرفاً طرح. سازد های ديگر مى متفاوت از چشم اندازها و ديدگاه) پديده خاص

مفهومى يا مفروضات نيست بلكه مجموع عبارات منسـجم در داخـل يـك علـم هسـت كـه 

جمعـى مفيـد  اتدهند و در تعيين و تبيين برخى از وجوه حيـ فهمى را تشكيل مى كليت قابل

  .)44: 1391حقيقت، ( شود واقع مى

جـا بـه عنـوان  هايى كـه در اين ديـدگاه ،اّما اگر تعريف فوق از نظريه علمـى را بپـذيريم

روايتـى  ،تر از آن كه يك نظريه منسجم و جامع باشند شوند بيش نظريه به خدمت گرفته مى

زيـرا  ؛هستند) م جديد معنويتگيری مفهو ناظر به شكل(و قرائتى از تحوالت فرهنگى اخير 

گوينـد، ثانيـاً در  سخن مى) يعنى معنويت جديد(اوالً درباره يك امر نامرئى و بدون ساختار 

كننـد و ثالثـاً همـه  همـه جهـات آن را لحـاظ نمى ،مواجهه با اين پديده چندسطحى و متكثر

ا انعكاس نيافتـه ه مدرن نيز در اين نظريه جهات و وجوه بستر اين تحوالت يعنى جامعه پست

هـای تجربـى هسـتند ولـى  ها مبتنى بـر داده كه هر چند اين نظريه تر اين اما از همه مهم. است

پرداز است؛ يعنى يك داستان يا  تصورات نظريه ،نظريه را ساخته است ،چه كه در نهايت آن

هـا  هـا و هـم در تحليـل آن آوری داده ها وجود دارد كه هم در جمع روايت در پس آن داده

هـای تجربـى كـه  عـالوه بـر ايـن، شـواهد و داده. (Spickard, 2006: p.14) دخالت كرده است

های محـدودی در امريكـای شـمالى و  اند مختص به گسـتره ها قرار گرفته پشتوانه اين نظريه

پس هر چند ممكـن اسـت در . بريتانيا است و نه مختص به كل گستره جهان صنعتىتاحدی 

تــوان  نمى ،ســجامى باشــيم امــا چــون آزمــون نظريــه كامــل نيســتســاخت نظريــه شــاهد ان

های ذيل آن را قابل تعميم به كل وجوه پديده و قابل تبيين برای تحـوالت فرهنگـى  ديدگاه
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  .چه رسد به جوامع غير صنعتى و غير غربى ؛در كل جوامع صنعتى دانست

بـه جديـدبودن پديـده و زيرا نظر  ؛ها ضروری است استمداد از اين نظريه ،اما با اين حال

سـاز معنويـت  گيری و عوامـل مفهوم های شـكل نوپايى مطالعات معنويت برای يـافتن زمينـه

جـا كـه در ايـن  ازآن. های موجـود نيسـت ای جز نگاه بـه آن از دريچـه نظريـه چاره ،جديد

از حوصله بحث بيرون اسـت تنهـا  ،ها و رويت مفروضات آن نگاه انتقادی به نظريه ،بررسى

كنار هم طـرح  ،بندی شده و مواردی كه مفروضات مشابه دارند ها دسته شود نظريه مى سعى

طور  البته همان. ها انداخته شود بندی نگاهى اجمالى به مفروضات آن شوند و در خالل دسته

ارائه دركـى اجمـالى از  ،ها بندی و نگاه كلى به نظريه جا هدف از دسته در اين ؛كه گفته شد

ها و يا ارائه يك فرانظريه درباره معنويت جديد كه اين امر  ه معرفى كامل آنها است و ن آن

 .خود نيازمند تحقيقى مستقل است

توان بـه دو دسـته كلـى  اند را مى هايى كه درباره چيستى معنويت جديد طرح شده نظريه

هايى كـه چيسـتى معنويـت جديـد را بـر اسـاس بسـتر، زمينـه و عوامـل  نظريـه: تقسيم كـرد

گرايى، نظريـه  گرايى، نظريـه پسـاتخيل ماننـد نظريـه انفسـى(كنند  دهى به آن تبيين مى شكل

هايى كـه بـا  و نظريـه) ابرازگرايى، نظريه خودشيفتگى فرهنگى، نظريه فرهنگ مصرفى خود

ــن ــى و الگــوی دي ــه بررســى ماهيــت آن  تحليــل ســاختار درون ــد ب داری در معنويــت جدي

خـواه،  رسـمى، معنويـت ترقى رئى، نهـاد ثانويـه، ديـن شبهمانند نظريه ديـن نـام(پردازند  مى

  ...).بند و معنويت ماركتى، معنويت سرهم

داری بـه تحليـل معنويـت  های دسته اول كه بـر اسـاس زمينـه و بسـتر جديـد ديـن نظريه

ُ  های تـك نظريـه :اند بندی كلى به دو دسته قابل تقسـيم اند نيز در يك دسته پرداخته عـدی و ب

ُ های  نظريه در هنگـام تشـريح بسـتر  ،گران اين حـوزه اگر تحليل ،به عبارت ديگر. عدیچندب

اقتصـاد، (تر بـر يكـى از چهـار وجـه جامعـه  تأكيد خود را بيش ،گيری معنويت جديد شكل

ُ  تـوان نظريـه تـك ها را مى نظريه آن ،نهاده باشند) اجتماع و سياست، فرهنگ عـدی ناميـد و ب

 ،دهى يا عامـل تأثيرگـذار توجـه كـرده باشـند نوان بستر شكلع اگر به چند وجه از جامعه به

تر بـه  بيش ،نظريه چرخش انفسى ،به عنوان مثال. تواند چندبعدی ناميده شود ها مى نظريه آن

تحوالت اخير و تأثيرات آن پرداخته ) ها ها و ارزش ها ، سمبل ها، بينش دانش(وجه فرهنگى 

گيری معنويـت  الت اخيـر و تـأثير آن در شـكلو نظريه فردگرايى بـه جنبـه اجتمـاعى تحـو
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توان فرهنگى و ديگری را اجتماعى ناميـد  ها را مى هر چند يكى از اين نظريه. پرداخته است

  .بعدی هستند ها تك اما هر دوی آن

  در بررسـى  ،ارائـه شـده اسـت ،گرايى خودابرازگرا كه توسـط چنـدلر اما نظريه پساماده

  بـه چنـد عامـل  ،سـاز در پيـدايش مفهـوم جديـد معنويـت بستر فرهنگـى و تحـوالت زمينـه

  توجــه كــرده ) گرايى خــودابرازگری، نارسيسيســم فرهنگــى و پســاماده(فرهنگــى و روانــى 

  هـم بـه  ،است و يا نظريـه جرمـى كـارت و ريچـارد كينـگ يعنـى نظريـه معنويـت كـااليى

  مصـرفى  فرهنـگ(و هم عوامل فرهنگـى ) سازی سازی و خصوصى فردی(عوامل اجتماعى 

ــازی شناسى و روان ــت) س ــته اس ــه داش ــه. توج ــته نظري ــن دس ــه ها را مى اي ــوان نظري   های  ت

  .چندبعدی ناميد

 1گرايان فروكاهشى باشند های مذكور از ديدگاه معنويت البته هرچند ممكن است نظريه

سازی فرآيند پيدايش معنويت جديد نيز يك ادعاست و تنها بر اساس مفروضـات  اما قدسى

ها وارد  اما به هر حال نقدی كه بر اين نـوع بررسـى. مقبول است ،جديد های معنويتِ  دهو اي

مطالعاتى گزينشى است و واقعيت را خـرد و محـدود  ،است آن است كه مطالعات اجتماعى

نگرد تا قابل بررسى باشد، پس الجرم ممكن است در  ای خاص به آن مى كند و از زاويه مى

هر نظريه برخى از وجوه پديده برجسته و برخى ديگر از وجوه آن كم اهميت جلـوه كـرده 

  .يا ناديده انگاشته شود

گذارنـد و تبيينـى  ايـن تحـوالت مى كه هريـك اسـمى بـر اين ها با به هر حال اين نظريه

ای از شرايط  توان مجموعه ها مى تر به آن دهند اما با نگاهى دقيق مختص خود از آن ارائه مى

ا ه مايه طرح اين نظری و رخدادهای اجتماعى مشتركى را ديد كه بستر اين تحوالت و دست

های مـذكور  ای اجتماعى كه مورد تأكيد نظريهبرخى از اين رخداده ،رابرت واتنو. اند شده

نگاهى بـه ايـن . كند اند را بيان مى ها از معنويت جديد نقش ايفا كرده هستند و در تحليل آن

تواند زمينه را برای داشتن دركى بهتر از بستر فرهنگى معنويت جديد و تحليـل  رخدادها مى

سـازد، رخـدادها و تحـوالتى كـه های مـذكور آمـاده  داری آن بر اساس نظريـه الگوی دين

                                                           
آن بـر  تـأثيرزيرا اين نظريه ها صرفاً پيدايش معنويت جديد را در نتيجه تحوالت اجتماعى و فرهنگى جوامع و . 1

  .دانند داری مى سبك دين
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  :اند از اين قرار است گرايى در عصر حاضر شده نوع معنويت ناي  ساز پيدايش زمينه

 ؛تنهايى و انزوای عاطفى .1

 ؛معنای زندگى استرس شغلى و افسردگى ناشى از بى .2

 ؛شدن روابط عاطفى ضعف نهاد خانواده و شكننده .3

 ؛تبديل اخالق به هنجارها و قوانين اجتماعى .4

 ؛ها و آشفتگى فكری در نتيجه انفجار اطالعات عدد نظريهت .5

 ؛ (Wuthnow, 1998: 89-90)فراوان های وجود گزينه آزادی انتخاب عقيده با تنوع دينى و .6

 ؛های راديكال و ضدفرهنگ معنوی در دهه شصت ميالدی ظهور جنبش .7

 ؛ (Ibid: 95)های آزادی مدنى و برابری حقوق شيوع جنبش .8

 ؛ (Ibid: 104)خانواده چنين افزايش طالق و فرزندان بى جنسى و همآزادی در انتخاب  .9

گريـز و غيـر كتـاب  های روايت خدا و قرائت های الهياتى بى فعاليت گسترده جريان .10

  ؛)مدرن الهيات پست(مقدسى از الهيات مسيحى 

 ؛(Ibid: 105) گرايى بودن و خاص ُمد متفاوت .11

بعـد ويژه  بهای و كاريزماتيك  ای فرقهگر های معنويت ايجاد بدبينى نسبت به جريان .12

 ؛(Ibid: 105) از دهه هشتاد ميالدی

هـای مقاومـت در برابـر تغييـر  پايـه جريان های علمى ضـعيف و نقـدهای بى فعاليت .13

 ؛(Ibid: 105) فرهنگى

 فقدان آموزش مذهبى در مدارس؛ .14

 ؛تبديل دين از يك هويت اجتماعى به يك انتخاب فردی و غيرهويتى .15

ــه اســم  ها و بازارچــه فرهنــگ و رواج نمايشــگاه گســترش صــنعت .16 های معنويــت ب

 ؛های ذهن، بدن و روح فستيوال

 ؛داری نهادينه نگر در نفى دين های فمنيستى و تأثير الهيات زنانه گسترش فعاليت .17

هـای لـوتر  داری و تالش خـواهى اجتمـاعى در امريكـا بـر ديـن تأثير جريان آزادی .18

 ؛(Ibid: 92) جفرسون كينگ و توماس

 ؛ممانعت اجتماعى از دخالت حكومت در امور دينى .19

 ؛ُمد فكر باز و فضيلت عدم التزام به يك نوع هويت يا سبك دينى .20
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هـا و  شـدن گـزارش جنگ  ا درك فزاينده از شرور اجتمـاعى بـا همگـانى و رسـانه .21

 ؛(Ibid: 99-100) های مذهبى درگيریخصوص  بهها  درگيری

خواهان و افرادی كـه سـمبل  ترور آزادی و سرخوردگى اجتماعى با مرگ و  شك .22

 )مثـل تـرور جـان اف كنـدی و مـارتين لوتركينـگ(شدند  دوستى معرفى مى انسان

(Ibid: 100)؛ 

 ؛مفاسد جنسى و اقتصادیويژه  بهشدن فساد كليسا  ای علنى و رسانه .23

كرده و آشنا با هنجارهای  باالرفتن سطح تحصيالت و افزايش طبقه متوسط تحصيل .24

 ؛(Ibid: 99) علمى

ـــه  .25 ـــارج از خان ـــان خ ـــران و زن ـــمار دخت ـــزايش ش ـــاغلين و (اف ـــجويان، ش دانش

 ؛)ها خودسرپرست

 ؛ (Ibid: 98)ها گردان شيوع استفاده از مواد مخدر و روان .26

 ؛ (Ibid: 98-99)رفتن سن ازدواج و عدم ازدواج دختران باال .27

 ؛(Ibid: 99) افزايش اوقات فراغت با گسترش نسبى رفاه اجتماعى و كاهش جمعيت فقير .28

ــا اديــان شــرقى در  هــای اديــان و اســتقبال از درس افــزايش كالس .29 هــای آشــنايى ب

 ؛(Ibid: 99) ها دانشگاه

ماننـد (های عرفانى شرق به عنوان ورزش برای سالمتى جسم و روان  رواج تكنيك .30

 ؛و انواع ماساژ و مديتيشن) چى يوگا و تايى

 .(Ibid: 100) معنویافزايش ميزان مسافرت و رونق توريسم مذهبى و  .31

  ورزی تغيير در الگوی معنويت

چنـين الگـو و سـبك  های اصـلى آن و هم گرايان به دين و معنويت و مؤلفـه نگرش معنويت

های خـود بـه كـار  سازی ايـده هايى كه برای پياده ها يعنى سرمشق و شيوه ورزی آن معنويت

هم  ،كنند طبيعت برقرار مى/ تى چنين نحوه ارتباطى كه بين خدا، انسان و هس گيرند و هم مى

. متأثر از مبانى نظری اين جريان و هم متاثر از شرايط اجتماعى و فرهنگى عصر حاضر است

ها نسبت به جهان بر روی خداشناسى،  گرايان از هستى و ديدگاه مونيستى آن تصور معنويت

هسـتى بلكـه عـين  ها تأثير گذاشته است و خداوند نه خالق شناسى آن شناسى و طبيعت انسان
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  يابنـد و بـه مرتبـه  هسـتى اسـت و انسـان و طبيعـت نيـز بـه عنـوان اجـزاء هسـتى الوهيـت مى

  .رسند خدايى مى

خداانگاری و تقديس طبيعت و انسـان تحـت  اما به گفته برخى محققان در معنويت همه

 )رابـرت واتنـو(تكـه  بـه شـيوع معنويـت تلفيقـى و چهـل ،تأثير عوامل اجتماعى و فرهنگـى

جرمــى كــارت و ريچــارد (، معنويــت كــااليى )1ود كــالرك ُرف(معنويــت ســوپرماركتى 

، معنويت پـاپكورنى )پاول هيالس(معنويت مصرفى ) شووان چندلر(، معنويت سيال )كينگ

پردازان حـوزه  نظريـه. و معنويت نارسيستى و خودمحـور منجـر شـده اسـت) بهزاد حميديه(

پژوهان در بررسى تأثير شرايط فرهنگـى و اجتمـاعى  شناسى، مطالعات فرهنگى و دين جامعه

و تبديل مونيسـم معنـوی بـه نـوعى معنويـت ) بعد از دهه شصت ميالدی(مدرن  دوران پست

ُ  ،اند كه با توجه به هـر يـك های متعددی ارائه كرده نظريه ،ساختارگريز و مصرفى عـدی از ب

  .شود ص مىگرايان مشخ داری معنويت ابعاد پديده و بخشى از الگوی دين

البته بـر اسـاس نظريـه چـرخش (كه پاول هيالس و ليندا وودهد  »معنويت انفسى«نظريه 

گرايـى دوران مـدرن بـه  بـر ايـن بعـد تكيـه دارد كـه فردارائـه كردنـد ) انفسى چارلز تيلور

مدرن تبديل شده است و افراد نه تنها يافتن حقيقت را امری فردی  گرايى دوران پست انفسى

بر اسـاس ايـن . سازند بلكه حقايق را خود جعل كرده و بر اساس سليقه شخصى مىدانند  مى

دهـد  نشـان مى) كنـدال های پروژه يافتهويژه  به(های تجربى  نظريه، عمده تحولى كه بررسى

رجوع به درون برای كشف يا (گرايى  داری در جوامع صنعتى رو به انفسى اين است كه دين

 شـود گرايى خوانـده مى داری انفسـى اسـت كـه معنويـت است و همين ديـن) جعل حقيقت

(Heelas, Woodhead, 2005: 1-11) .در تحليلى مشابه با نگاه به شـرايط اجتمـاعى  ،رابرت واتنو

گيـرد كـه معنويـت  خواهانه مدنى و اجتماعى نتيجـه مى های آزادی چند دهه اخير و فعاليت

هـايى  جنبش. درن شكل گرفته اسـتم خواهى پست های آزادی جديد در نتيجه تأثير جنبش

داننـد بلكـه فراتـر از آزادی انتخـاب بـه آزادی  تنها به آزادی انتخاب فـرد اهميـت مى كه نه

بـر . انـد های موجـود مجـال داده ضمير و وجدان و امكان ساختن گزينه خود در كنار گزينه

دهد كه فراتر  مىداری است كه به فرد آزادی آن را  معنويت نوعى از دين ،اساس اين نظريه

                                                           
1. Wade Clark Roof 



  117  گردانى از دين يا بازگشت به دين؟ ؛ روی»معنويت«رواج 

ند خود را نيـز اياز امكان انتخاب دين خود، امكان ساختن دين بر اساس فهم، تجربه و خوش

  .(Wuthnow, 1998: 94) داشته باشد

شناسانه در زمينه تحوالت فرهنگى اخير و حركت  های جامعه بر اساس تحليل ،اما چندلر

بيـان ) ه بـه ادبيـات ابراهـام مـازلوالبتـه بـا توجـ(گرايى  فرهنگ غرب به سمت دوره پساماده

دارد كه بشر در چند دهه اخير از نيازهـای مـادی و اوليـه خـود عبـور كـرده اسـت و بـه  مى

بـرهمين اسـاس . بخشى و خودشكوفايى رسيده است نيازهای سطوح باالتر يعنى خود تحقق

يكى شـود كـه هـر چنـد متـافيز گرايى نوعى گرايش به معنا احسـاس مى در فرهنگ پساماده

گيری از نظريـه  وی بـا كمـك. نيست اما فراروی از نيازهای مادی نيز در آن مشـهود اسـت

گرايى  معنويــت پســاماده«گرايى بــه نظريــه  خــودابرازگرايى و تلفيــق آن بــا نظريــه پســاماده

معنويتى جديد كه مبانى فكری مونيستى دارد اما در عمل بـه خـاطر  ؛رسد مى» گرا خودابراز

  دانسـتن خـود  يعنـى الـوهى. گرا شـده اسـت گرايانه و خودابراز د پسامادهبستر فرهنگى جدي

كـه  چنان به عنوان مايا و توهم آن(در اين بستر فرهنگى و اجتماعى منجر به نفى خود و ماده 

گرايى منجـر بـه تأييـد خـود و  نشـده بلكـه در بسـتر پسـاماده) در آيين جينه يا بـودا رخ داد

گرايى و  بزرگتـرين ارزش خـودابراز ،در ايـن فرهنـگ. تتقديس تمايالت فردی شده اسـ

هـای كريسـتوفر لـش و نظريـه  البتـه بـر اسـاس تحليل(خودبودگى است كه به گفته چندلر 

گری معنـوی  منجـر بـه معنويـت نارسيسـتى و گسـترش فرهنـگ درمـان) فرهنگ نارسيسـم

  .(Chandler, 2011: 279-283) شود مى

اند و معنويـت  زاويـه ديگـری بـه پديـده نگريسـته جرمى كارت و ريچارد كينگ اما از

. دانند داری به فرهنگ مصرفى مى سازی جديد و تبديل سرمايه جديد را محصول خصوصى

عنـوان دو رژيـم  گری بـه درمان شناسى و روان روان ،كينگ به گفته جرمى كارت و ريچارد

چنـين  يابد و هممشروعيت علمى ب ،بخش باعث شدند كه فردگرايى دوران مدرن مشروعيت

شناسى به مباحـث معنـوی و البتـه بـا خدشـه واردشـدن بـه  با ورود موج سوم و چهارم روان

دار بــرای  شناســى توانســت بــه عنــوان مرجعــى صــالحيت مشــروعيت و حجيــت ديــن، روان

ايـن . چنين نحو زندگى و شيوه معنايابى در هسـتى مطـرح شـود اظهارنظر درباره انسان و هم

نظام نئوليبرال نيز با تأكيد بر جامعه آزاد و . سازی دين شد سازی و ذهنى امر باعث خصوصى

طلبـى حتـى در  بخشـى بـه تنـوع های دينـى و مشروعيت اقتصاد باز زمينه را برای تعدد گزينه
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داری شركتى كه همه چيـز را تبـديل بـه  سرمايه ،در چنين فضايى. داری باز كرد عرصه دين

وارد عرصه خريد و فروش ديـن شـد؛  »معنويت«تحت برند  ،كند با كاالسازی دين كاال مى

 داری بـود شـدن ديـن شدن و غيـر هـويتى شدن، ذهنى را مديون فردیخود  بازاری كه رونق

(Carrette, King, 2005: 66-67). گرايى خود را بـر اسـاس همـين  نيز نظريه پساتخيل 1مسترويچ

سـاخته و بـه  ،رومانتيسـتى فرهنـگ كـااليىگرايانه و  مبانى البته با تأكيد بر رويكرد احساس

  .كمك اين نظريه به تحليل ابعاد معنويت مصرفى پرداخته است

انـد  محققان به عوامل فرهنگى و اجتماعى ديگری نيز اشاره كرده ،ها در كنار اين تحليل

تـأثير : قـرار اسـت برخى از ايـن عوامـل بـدين .گرايى جديد شده است كه بسترساز معنويت

های جديد معنوی در دهه  های اشتباه با فرقه ، تأثير مبارزه)ليندا وودهد(فمنيستى  های جنبش

در نتيجـه آن اشـتباهات و . م90و  80و پديدآمدن معنويت بدون فرقـه در دهـه . م 70و  60

ــدروی ــاركر(ها  تن ــو و ب ــطحى)واتن ــدگى در دوران پسا ، س ــدن زن ــنعتى  ش ــون(ص ، )جيبس

ــگ ــانى و جهانى فرهن ــن جه ــازی دي ــوزاوا( س ــو ماس ــت )توموك ــكى(، ابرفردي و ) پاكولس

جويى و  جويى، جستن آزادی انتخـاب، مسـرت گرايى سطحى با چهار مصداق رفاه احساس

ها و  بايد تمام اين نظريه ،با اين حال برای فهم بستر اين تحوالت). بهزاد حميديه(گرايى  بدن

گرايى يـا  جانبـه محقـق دچـار تـك ،عوامل را در كنار هم در نظر آورد تا در ارزيابى پديده

  .نگری نشود عاملى فروكاهش و تك

يعنـى الگـوی (گرايان جديد از خود ديـن و معنويـت  البته بايد افزود كه درك معنويت

بينى رايج ايـن  جدای از جهان) ها با خود، ديگران و هستى اعم از خدا و طبيعت ارتباطى آن

بـين معنويـت  رشناسـانه د يدگاه رايج هسـتىكه د(بر اساس ديدگاه مونيستى . جريان نيست

امری يكپارچـه، بسـيط و فراگيـر ) خدا و طبيعت اعم از انسان، (، هستى )گرايان جديد است

 .توان درباره آن سخن گفت، آن را توصيف يا تحديد كرد و به بيان در آورد است كه نمى

ت و هـر الگـوی دينـى و پس هر نوع بيانى درباره نحوه ارتباط بـا خـود، بـا خـدا و بـا طبيعـ

الجرم ناقص و وابسته بـه فرهنـگ، تـاريخ و درك محـدود افـراد اسـت و اديـان و  ،معنوی

هايى برای تقرب به حضور الهى و درك رازهای آن هستند تا  های معنوی تنها كوشش نظام

                                                           
1. Mestrovic 
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توانـد مـدعى  پس هيچ سنتى نمى. كه حقايقى مطلق و ثابت درباره ماهيت الوهيت باشند اين

از الوهيت باشد و ادبيـات و متـون مقـدس ) وحيانى(ئه راهى نهايى و داشتن قرائتى موثق ارا

دهند و از قطعيت برخـوردار  ای و محدود از الوهيت را نشان مى های استعاره تنها بيان ،اديان

  .(Lynch, 2007: 60) نيستند

را ) ها مستقيم صراطى(ها  نوعى پلوراليسم دينى و پذيرش تنوع راه ،توان از اين سخن مى

مـدگويى بـه هـر نـوع آ جـا بـه معنـای خوش پلوراليسـم در اين ،ليـنچ گفته درك كرد اما به

شـمارد كـه  های دينى را محترم مى اين طرز تفكر تا جايى سنت. داری نيست معنويت و دين

پـس . نفـس انسـان را بـه رسـميت بشناسـند مفروضات اصلى آن درباره الوهيت، طبيعـت و

هـای تقريبـى و حكمـت  كنـد امـا بـا نگاه معنويت جديد هرچند خود را تكثرگرا معرفى مى

 البتـه. ورزد مخالفـت مـى ،انحصـارگرا داریِ  نزديكى بسيار دارد و با اشكال دين 1جاويدانى
دئولوژی و الهيـات جا كه معنويـت جديـد يـك ايـ داند و از آن اين امر را تناقض نمى ،لينچ

ــدارد ــجم ن ــارگرا را جزم نمى ،منس ــان انحص ــا ادي ــت ب ــوع مخالف ــن ن ــوان اي ــى و  ت انديش

لينچ، تأكيد بر  رغم توجيه با اين حال و على .(Ibid: 61) يافته تلقى كرد گرايى سازمان انحصار

 ،ددر معنويت جديلذا عنوان تنها قرائت مقبول، خود نوعى انحصارگرايى است و  مونيسم به

هـا  شـناختن حقانيـت ديگـر قرائت نوعى پلوراليسم و به رسـميت ،اساس پذيرش تنوع اديان

هـای  سـازی قرائت های مشـابه بـا مونيسـم يـا مشابه نخواهد بود بلكه در عمل پذيرش قرائت

و نـه (متفاوت در جهت اثبات ادعای اصلى معنويت جديد يعنى يكپارچگى الوهيـت اسـت 

  ).هنجاری پلوراليستى

داری بر اساس وحى و كالم  آن است كه طراحى الگو و سرمشق دين ،جه اين ديدگاهنتي

زيـرا  ؛شود انجام نمى) يافته از طريق سنت دينى عنوان كالم ُمنزل بر پيامبران و انتقال به(الهى 

عنوان وجودی ساری و جاری كه به مثابه انرژی هسـتى يـا اكسـيژن در هـوا و يـا  خداوند به

 ،ديگر قادر بـه تكلـم بـه شـكل وحـى نيسـت و بـه جـای وحـى ،حركت استمانند زمان و 

عنـوان  چه بـه نگری و توسل به ندای درون با او ارتباط برقرار كند و آن هركس بايد با درون

های تاريخ زده و متأثر از فرهنگ زمـان و زيـر  وحى يا كتاب مقدس وجود دارد تنها قرائت

                                                           
1. Perennialism. 
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يجانــات و تجــارب نويســنده آنهاســت و تنهــا ه  هــای شخصــيتى، ادراكــات، ســلطه ويژگى

  .آيدشمار های ممكن به  تواند قرائتى در بين انواع قرائت مى

يافتـه  های دينى شكل توان به سنت نمى ،گرايان جديد بر همين اساس از ديدگاه معنويت

 ،ورزی اصيل برای هر كـس پس الگو و سرمشق معنويت. اتكا كرد» وحيانى«بر اساس متون 

گيری از تجـارب  نگری، تجـارب فـردی معنـوی و كمـك است كه بر اساس درونالگويى 

آميز  های سـّری و چندخـدايى و شـرك ها و حتى جريان معنوی ديگران كه در اديان، فلسفه

های موجـود  كه هيچ كدام از اين مدل البته به شرط آن ؛شود حاصل مى ،باستان وجود داشته

آن چيـزی  ،گرايى اصيل الگوی معنويت ،به اين شكل .(Lynch, 2007: 62) قطعى تلقى نشوند

بـرای خـود  )240-239: 1390ملكيـان، ( اش اسـت كـه فـرد بـر اسـاس تجـارب و سـنخ روانـى

های  سازد؛ الگويى كه در يك فعاليت مداوم و در يك جستجوی پايدار در البالی سنت مى

  .شود ها حاصل مى دينى و عدم تعلق به آن

  گيری نتيجه

زمينـه  ،تن فهم شخصى در جهانى كه هيچ فهم و دانشى بر ديگری برتری نداردياف محوريت

يـابى آزادی ضـمير  گرايى كه نتيجه مشـروعيت انفسى. سازد را برای آزادی ضمير فراهم مى

كند و وقتى اين آزادی  يند هر شخص را معيار حجيت معرفى مىافهم، تجربه و خوش ،است

همه سطوح فرهنـگ را  ،شود ی اجتماعى و فرهنگى مىهمراه با آزادی ها ،در فهم و ضمير

متـأثر از ايـن ديـدگاه  ،عنوان بخش اساسى فرهنگ دين نيز بهباره، در همين . سازد متاثر مى

شده و دينداری موجه، دينداريى خواهد شد كه به جای تبعيت از مراجع رسمى دين، مبتنى 

بر درك آزاد و تجربه شخصى باشد و به جای مفاهيم پيروی از وحـى آسـمانى، پيـروی از 

مفـاهيمى چـون آزادی دينـى، زنـدگى اصـيل و دينـداری بـر  ،پيامبر و تسليم در برابر شرع

 ،عبوديت باشـد ،شود و به جای آنكه كانون مفاهيم دينى مى س فهم خود ارزشمند تلقىاسا

به اين شكل است كـه در . يابد انديش و غيرتبعى اهميت مى  داری خودانگيخته، تجربت دين

تـوان  زيـرا بهتـر مى ؛كند جلوه مى »دين«تر از واژه  جذاب »معنويت«مدرن واژه  فضای پست

های ضمنى واژه ديـن  ك دينداری جديد سازگار ساخت و از داللتآن را با مفروضات سب

  .رهايى يافتـ كه حاكى از نوعى سرسپردگى و تسليم در برابر حقايق ثابت وحيانى است ـ 
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