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 چكيده  

در میان شهروندان « گرایی جدید معنویت»گرایش به  مقاله حاضر با هدف فهم چیستی و چرایی

های گرایش به این پدیده خواهد پرداخت. رویکررد   ها و شاخص تهرانی، به بررسی عوامل، زمینه

نی ره    اسرت و از ماراح ه   3روشی مقاله، کیفی و روش به کرار گرفتره شرده، تل یرل میر ونی     

ماراح ه   23ایرم. از مم رو     ها بهره بررده  گیری نظری برای گردآوری داده ساختاریافته و ن ونه

عنوان عامل: تنش اخالقی، تمربه رنج، ملرومیرت، دسترسری بره     انمام شده، هشت می ون به

گرایان جدید، بلران معنا، تمربه فرامادی و تمربره حردی    گرایی، ارت اط مؤثر با معنویت معنویت

هرای دیگرر و    جهان ربه زیستشدگی، نارضایتی فرهنگی، تم شناسایی شد. چهار می ون: مدرن

های گرایش به سه بعد معرفتری،   شناسایی شد. ه چنین شاخص  عنوان زمینه گرایی نیز به عاطفه

روانی و ع  ی تقسیم شد. گرایش معرفتی با باورهای فرامادی جدید، تغییر نظام معنایی، ترالش  

ر میان گروندگان مشخص سازی نظام معنایی فع ی و پیشین و تغییر غایات زندگی د برای نزدیک

شد. گرایش روانی شامل جذب آثار خوب روانی شدن و تمربه فرامادی بود و گرایش ع  ی نیرز  

سازی ارتقای اجت اعی و اقتاادی شردن و ه چنرین جرذب کارکردهرا      های آسان با جذب روش

 شدن معرفی شد. 
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3. Thematic analysis 
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 مقدمه 

اگرچه موضوع معنویت و گرایش بهه عها م معنها تهدمتی بهه درامای عمهر بشهر دارد   هیک          
های پومیتیویستی ام سوی دیگر سو و روشنظری ماتریا یستی ام یک هایحاکمیت دیدگاه

دوامهی    سبب حذف طوالنی مدت آن ام دایره تحقیقات علمی شهد. تهیریری کهه سهبب بهی     
کردن موضوع معنویت و  ذا غیرتابل پژوهش دانست   ناپذیر و یا متعا ی تلقی عرفانی  وصف

جههانی  سهرد و    های ایه   مطا عه توسط روش ای معتقد بودند که معنویت برای عده»شد.  آن 
پنداشهتند کهه معنویهت موضهوع بسهیار       دنیوی علم  بیش ام اندامه مقدس است. دیگران مهی 

دهههد.  مرمههومی اسههت کههه آن را بسههیار فراتههر ام طیههف وسههیق مشههاهدات حسههی تههرار مههی  
 انگهاری  کردند که معنویهت چیه ی بهیش ام یهک شهی       گرا ادعا می های منطق پومیتیویست

گرایههان  تظههاهرات آن را تحههت مفههاهیم    فظههی یهها محتههول تسیههل انسههان نیسههت و تقلیههل 
تهدری  ایه  آگهاهی     دادنهد. امها بهه    شناختی  عتبی  پ شکی و یا دیگر مفاهیم ترار می روان

های درونی دیگهری   تر ام پدیده گیری تر و غیرتابل اندامه توسعه یافت که معنویت  ناملموس
شناسهی   شناسی  اپیدمیو وژی و جامعهه هایی مانند روانطریق رشته حاضر ام نیست که درحال

اکنون موضهوعات ههنهی غیرمهادی بسهیاری تابهل پهژوهش        گیرند. هم مورد بررسی ترار می
ها  مفاهیم شستی و... که تنهها   داوری ها  باورها  عقاید  پیش شوند ام جمله نگرش تلقی می

 (. Moberg, 2010: 101« )ام طریق گ ارشات شستی تابل دسترسی هستند
امرومه  موضهوع معنویهت ام چنهان محبهوبیتی برخهوردار شهده کهه آن را بها سهیلی ام          

های متعدد همراه ساخته است و به بررسی ارتباط آن با بهداشت  سهالمتی   پژوهش  در رشته
ویهژه   پردامند. پیشتر ای  موضوع تحت مجموعه ادیهان  بهه  شمار دیگری می و موضوعات بی

گرفت و هنوم هم با موضوع دیه  همووشهانی دارد  امها     مسیحیت  مورد مطا عه ترار می دی 
طور ف اینده در حال تبدیل شهدن بهه موضهوعی مج اسهت کهه در میهان ادیهان و افهراد بها           به

شود. ای  در حا ی است کهه پهیش ام ایه      ها و اصطالحات متنوع به کارگرفته می فرض پیش
ورمیدنهد    ی و اجتماعی ام توجه به موضوع معنویت اجتناب مهی اکثر دانشمندان علوم رفتار
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ها هنوم چنهی  اجتنهابی برتهرار اسهت   هیک  موضهوع معنویهت بهه         اگرچه در بعضی ام رشته
 های مستلف مبدل شده است.   موضوعی برجسته در پژوهش

ایه  تیییههر نگههرش در میههان پژوهشههگران و نسبگهان علمههی  تهها حههد میههادی مههدیون و   
گرایهی در عتهر نهوی      یافت  صور جدیدی ام معنویهت و معنویهت   ایی و اهمیتمحتول پید

های مستلف مندگی انسان برخوردار شهده اسهت.    است که ام تیریرگذاری عمیقی در عرصه
محوری  دی  که ممانی تمام ابعاد مندگی انسان غربهی را   با شروع مباحث روشنگری و عقل

کهم مهورد انتقهاد متفکهران و روشهنفکران       کم گرفت )در ترون هفدهم و هیجدهم( در برمی
ترار گرفت. بحث ام سکوالری اسیون که ریشه در همی  دوران دارد  ام موال و افول دی  و 

مدار سس  به میان آورد. ایه  رونهد ادامهه داشهت تها       های عینی و عقل جایگ ینی آن با نظام
شناسهی   در جامعهه « 1یههای نهوی  دینه    جنهبش »بها هههور و شهناخت پدیهده      1970اینکه دهه 

آمریکا  فضا تا حد میادی تیییرکرد و ای  بار به جای سس  ام افهول و موال دیه   سهس  ام    
ههای   دینهداری »ههای جدیهدی بها عنهاوینی چهون       به میان آمد. بحهث « بامترکیب امر تدسی»

ادیهان  »  «ادیهان مهوامی  »  «شهکل  ادیهان بهی  »  «ادیان سکوالر»  «های جدید معنویت»  «جدید
ههای پرهیهاهوی میهادی را     و... مورد بررسی ترار گرفتند و به دنبال خود  بحهث « ودساختهخ

در عرصه عمومی به راه انداختند که اندیشمندان ام ای  عرصه با عنوان چهرخش ام پهارادایم   
 (. 12: 1387کنند )ویلسون   یاد می« بامگشت امر تدسی»به « موال دی »

گرایهی جدیهد صهورت     غربی در مهورد معنویهت   تاکنون گفتگوهای میادی در جوامق
گیری ام اصطالحات هکر شده در پهاراگراف   گرفته است و با وجود محبوبیت گسترده بهره

پیشی   معنای دتیق آن همچنان مبهم باتی مانهده اسهت. شهاید بهدی  د یهل کهه ایه  رجهوع         
رهبهران    دوباره به امر تدسهی ام سهاممان مشستهی برخهوردار نیسهت کهه بتهوان بهر مبنهای         

صهورت شهفاف    ههای مهذهبی اسهتاندارد و ایه  تبیهل مهوارد بهه        ههای رسهمی  روش   دکتری 
توانهد بهر اهمیهت     شناسایی و تعریف شود.  یک  حقیقت آن است که ابهام در ماهیهت  نمهی  

ههای مهرتبط بها آن( سهرپوش     هها و روش فرهنگی و مذهبی آن )ام نظر محبهوب شهدن ایهده   
میاد کتب و مقاالت و دیگر محتوالت تو یدشده پیرامون ایه   گذارد  اهمیتی که ام تعداد 

 موضوع نمایان است. هنگراف ای  آرار منتشره را در چند دسته جای داده است:  
هها را بهه    گرایهی جدیهد توجهه رسهانه     دسته اول  محتوالت ژورنا یستی است. معنویت

                                                                                                                                        
1. New religious movement 
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جهر شهده اسهت. دسهته     خود جلب کرده و ای  روند به تکثیر اطالعات میهادی دربهاره آن من  
اند. آرهاری کهه ههم ام نظهر      دوم  مربوط به انتشارات میادی است که به ای  موضوع پرداخته

ههای ا هیهاتی بهی  کلیسهاها و      نهایت متنوع هسهتند  ام تهالش   رویکرد و هم ام نظر کیفیت بی
های ختمانه در جهت افشاگری در مورد ایه  پدیهده    مدافعی  معنویت عتر جدید تا تالش

هسهتند. ایه  دیهدگاه در    « گرایانهه  شهک »عنوان یک جنبش شیطانی. در دسته سهوم  متهون   هب
کهه انتشهارات مسهتقل     1توسط کمیته بررسی علمی ادعاهای فراطبیعهی  1967آمریکا ام سال 

کنهد  مطهرش شهد. در کشهورهای دیگهر ههم        پسند را نیه  منتشهر مهی    داشته و یک مجله عامه
گراهها کهه فقهط     انهد. شهک   بهه وجهود آمهده    CSICOPاسسامی شده بر اس های مدل ساممان

ههای   صورت اسمی متعهد به تحقیهق علمهی هسهتند  در حقیقهت بهر اررگهذاری بهر رسهانه         به
های دینهی   سمت دیدگاه شان را ام ادعاهای فراطبیعی به اند. آنها توجه پسند تمرک  کرده عامه

سهکوالر ه اومانیسهتی    طور کلی دی  را بر اساس ایدئو وژی  اند و به جایگ ی  معطوف کرده
دهند. اما دسته چهارم  شهامل تحقیقهاتی اسهت کهه در آن عتهر جدیهد        مورد انتقاد ترار می

های اجتماعی بررسهی شهده اسهت و در دسهته پهنجم  مکتوبهاتی بها         عنوان نمایشی ام نظریه به
گیرنهد کهه غا بهاز ام جایگهاهی ایهدئو وژیک بهه        های عتر جدیهد تهرار مهی    موضوع دیدگاه

 (. Hanegraaff, 1996: 1-3اند ) نگریسته موضوع
ههایی مشهابهی در مطا عهه موضهوع      پوشهی  هها و چشهم   در ایران نی  کم و بیش با نگرش
ههای کهافی بهر روی پدیهده      کهه فقهدان پهژوهش     پوشهی  معنویت مواجه بوده و هستیم  چشم

در  ههای گسهترده و مستلهف بها موضهوع دینهداری را       رغم وجود پژوهش  گرایی  به معنویت
گرایی جدید که بها گهرایش تابهل     برداشته است.  ذا هنوم توصیف و تبیی  دتیقی ام معنویت

اگرچهه در ههاهر     گرایهی  های اخیر مواجه شده است  وجهود نهدارد. معنهوی    توجهی در دهه
ههای   رسهد در نههان پیونهد خهود را بها بنیهان       رنگ و بوی بومی به خود گرفته اما به نظهر مهی  

نیته حفه  کهرده اسهت. پهژوهش حاضهر بها توجهه بهه ایه  نقه   مطا عهه            مدرنیته و پسامدر
 گرایی جدید را محور بررسی خود ترار داده است.   معنویت

 گرایی جدید در ایران . معنویت1

گرایهی جدیهد    ام دهه هفتاد به بعد در ایران شاهد پیدایی و رشد گرایش بهه نهوعی معنویهت   

                                                                                                                                        
1. CSICOP 
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به عا م معنا در ایران و در میهان ایرانیهان مسهبو      ایم. اگرچه گرایش به معنویت و توجه بوده
ای متفاوت را عرضه داشته که هرچند در  ای طوالنی است   یک  پدیده جدید گونه به سابقه

ههای   ای و ناراضی بوده است   یک  در سهال  های حاشیه وهله اول محدود و منحتر به گروه
توان مالحظه کهرد. بهرای مثهال  در     را در میان تشرهای مستلف میاخیر نفوه و گسترش آن 
ههای کسهب    ههای مستلفهی بها عنهاوینی چهون یوگها  پهیالت   راه        سطح شهر تهران کهالس 
سهامی مفهاهیم رایه  در     شهان  عهادی   های شود که در جریان فعا یت موفقیت و... برگ ار می

سهبات  ای در منا ههای معنهوی تهامه    گرایهی جدیهد اتفها  افتهاده و بهه پیهدایی انگهاره        معنویت
ها بها دوپهاره کهردن روش و     شوند. ای  انگاره های بی  فردی منجر می اجتماعی و در موتعیت

ههای ههنهی ه روحهی ه بهدنی         کهارگیری انهواع تکنیهک    ها به سا م و ناسا م  و به روان انسان
کهارگیری واژگهان  مفهاهیم و     کنند. همچنی  بهه  ای را برای مندگی تجوی  می ا گوهای تامه

غریبهه بها     ای تامه معنوی در مندگی روممره ایرانیان دال هت بهر امهور مهافو  طبیعهی     ه انگاره
عناصر گذشته و حال فرهنگ ایرانهی دارد. مفهاهیمی چهون انهرژی مثبهت افهراد  ارتعاشهات        

و نیهروی حهال ههر روم بهیش ام بهیش فضهای        2  کارمها 1افکار منفی  شعور کائنهات  چهاکرا  
دربرگرفته و در تعریف کنشهگران دربهاره آنچهه شایسهته      فرهنگی بسشی ام جامعه ایرانی را

رو  رود  تیریری تابل توجهه دارد و امآن  می  انجام است و آنچه انتظار آن ام دیگران و جامعه
گیری نظم اخالتی جدیدی در بسشی ام کنشگران ایرانی اسهت. ام ایه  رو    گواهی بر شکل
عنهوان   ندگی اجتماعی بنگریم و یها بهه  عنوان عنتر ههنی مضمر در درون م چه به فرهنگ به

شهود    یک محتول یا تو ید اجتماعی عینی  که ام خالل کنش متقابل اجتماعی آفریده مهی 
 ما با نوعی تحول یا تیییر فرهنگی حداتل در بسش شایان توجهی ام ایرانیان مواجه هستیم.  

گیرنهد.   تهرار مهی   هها  کنشگران ایرانی ام طر  مستلفی در تماس با ای  ا گوها و انگهاره 
های حاکم بهر   فرض های اجتماعی  پیش گاه آگاهانه و در پی مطا عه کتب  نشریات و شبکه

واسهطه کارکردههای    صهورت اتفهاتی بهه    پذیرنهد و گهاه بهه    ای  نگاه جدید به معنویت را مهی 
رسد اغلهب آنهها    شوند. اما به نظر می مستلف درمانی  ورمشی و... با معنویت جدید آشنا می

داستانی با آن را در پهرده سهینما و یها در صهفحه تلوی یهون خهانگی        آنکه آگاه باشند  هم بی

                                                                                                                                        
شود و در واتق رابط بهی  روش و   ای در ستون فقرات گفته می گانه . چاکراها یا مراک  انرژی  به مراک  هفت1

 ای سانسکریت به معنای چرخ است.  جسم هستند. چاکرا کلمه
. در بودیسم  کارما به معنی مجموعه اعمال فرد در طول عمر اوست که نتیجه ایه  اعمهال  شهکل او را در    2

 کند.  مندگی بعدی مشس  می
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ههای کارگهاهی  سهمینار و مجلهه وجهود       کنند. به عالوه صدها کالس  دوره خود تجربه می
دارد که با عناوینی چون یوگا  مدیتیش   انرژی درمانی  رامهای موفقیت  معجه ه شهادی و   

 1سامی مفاهیم جدید معنوی هستند. ای ب رگ در حال عادیمانند آن در سطح شهره
هها و ا گوهها معرفهی     گمان تفاوت میادی میان تجربه حال خوبی که در ایه  انگهاره   بی

ای کهه در ادیهان به رگ آسهمانی ام آن سهس  بهه        شود با بهجت و فرش و انبساطِ عارفانه می
ههای   یافتنی است. تاکنون دیهدگاه هایی نی   شود  وجود دارد  هرچند شباهت میان آورده می

گرایهی جدیهد در جههان مطهرش شهده       مستلفی در باب چیستی و چرایی گرایش به معنویهت 
هها در توضهیح واتعیهت موجهود در جامعهه ایرانهی        یهک ام ایه  دیهدگاه    است اما اینکه کدام

ه های بومی گرایش به ای  پدید تواناتر و راهگشاست  در گرو شناخت بیشتر و بهتر شاخ 
دارنهد.  هذا در ایه  تحقیهق      و دالیلی است که کنشگران ایرانی برای گرایش خود اهعان می

ههای   گرایی جدید  به بررسی عوامهل و ممینهه   سعی شده ضم  کشف مفهوم و ابعاد معنویت
 گرایش به آن در میان شهروندان تهرانی پرداخته شود. 

ن و تحلیلگران تهرار گرفتهه   های اخیر ای  موضوع مورد توجه برخی پژوهشگرا در سال
انههد.  موجههود ام منظههر ا هیههاتی بههه ایهه  موضههوع پرداختههه  اسههت  بهها ایهه  حههال اغلههب کتههب

گرایهی جدیهد را بها موضهوعات دیگهری       های دانشگاهی موجود نی  گاهی معنویت پژوهش
ای  اند و گاهی به بررسی گونهه  های نوپدید دینی خلط کرده چون انواع دینداری و یا جنبش

هایی کهه   رسد شاخ  اند   ذا به نظر می و همه انواع آن را نکاویده  ام آن اکتفا کردهخاص 
                                                                                                                                        

های کارگاهی هیونوتی م  یوگها     در تهران فعا یت دارد که دوره« شفای آرام». برای مثال  مرک ی با عنوان 1
مههرورمان پویهای   »کنهد. مسسسهه     انی  ها هه بینهی و... برگه ار مهی    پاتی  چشم سوم  انرژی درمه   مدیتیش   تله

خهوانیم: آمهومش میسهت  در      کند. در بسشی ام تبلیغ ای  تورها می    تورهای ب رگ خنده برگ ار می«ایرانیان
 های دسته جمعی  مدیتیش  ساحلی و...   اکنونِ جاودانه و  ذت بردن ام  حظات  اجرای خنده

خنده نقطه اوج رشد انسان است. ام طریق خنده است کهه  »خوانیم:   می« رام موفقیت»جله در صفحه عارفانه م
تهوان بهه نهایهت دسهت       شود  میرا فقط به وسیله باالتری  صفت انسانی است که مهی  انسان به خدا ن دیک می

 «. یافت. خنده مانند پلی بی  انسان و خداوند است
در فیلم رام که در ایران مورد استقبال واتق شده و حتهی چنهد نوبهت ام رسهانه ملهی نیه  پسهش شهده اسهت           

وتتی فهمیهدم ههدف او یهه ام خلقهت مه   خوشهحال بهودن و        »هایی ام ای  دست تابل توجه است:  دیا وگ
 «. تجربه  ذت در دنیاست  شروع به انجام کارهایی کردم که برایم  ذت به همراه داشت

چگونه با استفاده ام رامهای جههان هسهتی در کهار و    »آمده: « رام»در آگهی سمینارهای ب رگی تحت عنوان 
 «. های مادی و معنوی را با کشف رامها به دست آوریم مندگی موفق شویم. چگونه رروت

و در آگههی خهود  بهر جه وات خودآمهوم انهرژی اهکهار        « مطا عات رامهای پروام»مسسسه دیگری با عنوان 
شویی و... اشاره دارد. تیکید پایانی ای  آگهی نی  تابل توجهه اسهت کهه:     اسما  ا هی و انرژی کیهانی و فنگ

سایت و یا وبالگی که ج وات ای  مسسسه را بفروشد  عالوه بر انجام فعل حهرام  در   هر گروه یا فرد یا وب»
 (. 407-412: 1391)حمیدیه  « پیشگاه خداوند مسئول است
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انههد  ام دتههت و شههمو یت کههافی  هههایی کههه معرفههی کههرده تشههسی  داده و عوامههل و ممینههه
ها و  برخوردار نیستند. پژوهش حاضر تتد دارد رفق نقوص یاد شده را در شناسایی شاخ 

 گرایی جدید پیش گیرد.  معنویت های گرایش به عوامل و ممینه

 . پيشينه پژوهش2

 پيشينه نظری

گرایی جدید ارائه شده اسهت.   نظران برای معنویت تاکنون تعاریف مستلفی ام سوی صاحب
( تیکید بر 1اند که عبارتند ام:  (  هفت ویژگی را برای آن برشمرده2009وینست و وودهد )

عنوان داور نههایی حقیقهت    ار بسشیدن به فرد به( اعتب2ناپذیر.  اهمیت تجربه درونی و وصف
( اسهتفاده  4های معنوی.  ( ارمش میاد تائل شدن برای جستجو و تساهل در برابر راه3معنوی. 

یابی به درک و دریافت معنوی )برای مثهال مدیتیشه (.    هایی برای دست ام اب ارها و تکنیک
ابرخهواهی  دموکراسهی  خودسهامی     خواهانهه ماننهد  یبرا یسهم  بر    ( داشت  تمایالت ترتهی 5

( تیکید بر نگاهی جامق )یعنی اعتقاد به وجود ارتبهاط  6مسا فت با هر نوع نهاد و تشکیالت. 
( نگهاه بهه طبیعهت    7ههای مرئهی و نهامرئی کیههان(.      درونی میان همه اج ای هسهتی یها جنبهه   

 عنوان مکانی برای حضور ا وهیت و دارای نیروی مندگی.  به
اند که  گرایی جدید معرفی کرده رجعیت درونی را ویژگی بارم معنویتبرخی دیگر  م

 ,Houtman & Aupersشهود )  مهی   عنوان تنها مرجق  معتبر دانسهته  مبتنی بر آن  انتساب فرد به

گرایی جدید برشهمرده شهده  وجهود تمرینهات      (. وجه ممی ه دیگری که برای معنویت2007
ههای متنهوعی اسهت   هیک  ام      دربرگیرنده فعا یت روحی ه ههنی ه بدنی است. ای  تمرینات  

(  او ی  ویژگی مشترک همه آنها ای  است که به دنبهال درمهان انسهان    2002نظر هنگراف )
شده ام هه   بدن و روش هسهتند  بهه همهی  سهبب بهه روابهط میهان         عنوان یک کل تشکیل به

در اینجها بیمهار  معنهای     های مستلف فی یکی  ههنی و معنوی انسان توجهه دارنهد. ا بتهه    جنبه
عامی دارد و شامل هر کسی است که ام برهم خوردن تعادل میهان روش  بهدن و ههه  خهود     

است. تعها ی فهردی    « تعا ی فردی»برد. دومی  ویژگی ای  تمرینات  توجه به عنتر  رن  می
ه به نوعی رهایی انسان ام ضعف و رن  تیکید دارد که با تقویهت نیروههای نهفتهه انسهان  که     

 (. Hanegraaff,2002: 42- 46شود ) نتیجه ارتباط با ا وهیت درونی خواهد بود  میسر می
گرایههی جدیههد ام تههرار گههرفت  تحههت نظههام و   در مجمههوع  بهها وجههود اینکههه معنویههت 
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و نمودههای آن    های تیییرناپذیر و صلب گریه ان بهوده   هذا مرمههای جداکننهده      چارچوب
تهوان بهر    های مستلف اجتماعی متفاوت خواهد بهود. مهی   نهسیال و  ی نده است و بسته به ممی

هها و تفسهیرهایی در    تبیهی    ای  موارد در تعریف آن اهعان داشت که ای  پدیده دربرگیرنهده 
بسش احساسات و هیجاناتی ویهژه   باب هستی بر پایه مفروضاتی مافو  طبیعی است که ا هام
جهههانی اسهت. توضههیح بیشههتر در   در کنشهگر بههوده و غایهت آن  رسههتگاری و موفقیههت ایه    

 ختوص ای  تعریف در ادامه مقا ه و در بسش چهارچوب مفهومی آمده است. 

 پيشينه تجربی 

گرایی و موضوعات ن دیک به آن در ایران تهاکنون دو گونهه    در ختوص موضوع معنویت
و دسهته    پژوهش صورت گرفته است که دسته اول به چیستی ایه  پدیهده در ایهران پرداختهه    

 است.   های گرایش به آن را واکاویده دوم  پیامدها  علل و ممینه

 گرایی جدید در ایران چيستی معنویت

  بها اسهتفاده ام   «گرایهی جدیهد در ایهران    فرتهه »در رسا ه دکتری خود با عنهوان   طا بی دارابی
دههد کهه    چار   تیلور و روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف نشان مهی  1نظریه انفسی شدن
هههای گفتمههانی در غههرب  گرایههی جدیههد در ایههران تقریبههاز ام همههان نشههانه  گفتمههان معنویههت

ههایی ام   نی بها همهان صهورت غربهی در میهان بسهش      برخوردار است. در واتق چنهی  گفتمها  
گرفت  ام برخی عناصهر بهومی بهرای تقویهت      جمعیت ایران نفوه کرده و اینک در حال بهره

ها در درون خود است تا تمای  خهود بها گفتمهان دینهی را تثبیهت کنهد )طها بی         آرایش نشانه
گرایهی   داران معنویهت (. ای  پژوهش ام طریق متاحبه بها برخهی ام ههوا   271: 1390دارابی  

های ای  جریان است  به ای  معنا که در برخی  جدید مدعی است که ویژگی ا تقاط ام نشانه
گرایی جدید جمق شده بود و  های معنویت ام افراد نوعی دینداری ن دیک یا مسلوط با نشانه

ههها و اعمههال دینههی را بهها  ایههم کههه برخههی آمههومه گرایههانی داشههته در سههوی دیگههر  معنویههت
 (. 273و  272گرایی مسلوط کرده بودند )همان:  معنویت

بهه مطا عهه مهوردی دو    « مروجان رفتارهای نهوی  دینهی  »خسروی در پژوهشی با عنوان 
شناسانه و عرفانی بهه فعا یهت مشهیو ند      هایی که در تهران با رویکردهای روان نمونه ام جمق

                                                                                                                                        
1. subjectivization 
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هها  بسهیاری ام    روی  شده در ای  جمقها و رفتارهای ت گیرد که آمومه پردامد و نتیجه می می
ارکان و کارکردهای دینداری ام جمله احساس معنهوی و مهذهبی  بهاور و آیهی  را فهار  ام      

آوردنهد. آنهها در    های رفتارهای مذهبی مرسوم  برای پیروان خود بهه همهراه مهی    محدودیت
التهی   عی  حهال بها تیکیهد بهر خهود و  ه وم خودشناسهی و خودبهاوری در کنهار اصهول اخ          

شده ام علوم و ادیان مستلف  دتیقاز  ای تلفیقی و ترکیب صورت مجموعه شان را به های آمومه
شان احتیاج دارند  که رسهیدن بهه درکهی متفهاوت ام مسهائل منهدگی         مطابق با آنچه پیروان

پیشرفت و موفقیت  شادی و خوشبستی و در نهایت تعها ی و تکامهل شستهی اسهت  ارائهه      
بنهدی   ها و فضاهای ای  جوامق را در یهک جمهق   آمومه  تری  ویژگی یت  مهمدهند. درنها می

توان تجربه معنوی و احساس دینی  باورهها و اعتقهادات جدیهد  تیریرگهذاری میهاد       کلی می
ها  تقویت اصهول اخالتهی  گهام برداشهت  در مسهیر خوشهبستی بهه جهای راه نجهات و           آیی 

آمیستگهی  تلفیقهی و ترکیبهی     ه جهای آن  درههم  رستگاری  توجه به خود درکنار خدا و یا ب
ها و سیا یتی که ههر  حظهه تابهل تیییهر اسهت  معرفهی کهرد )باسهتانی           ها و آیی  بودن آمومه

1388 :122 .) 
  بها مطا عهه مهوردی    «ههای جدیهد   خهود در معنویهت  »کاشی در پژوهش خود با عنهوان  

بهه دو دسهته اب ارانگهاران و     بندی کلی  شاگردان ای  گهرایش را  عرفان حلقه  در یک دسته
انگاران تقسیم کرده است. اب ارانگاران  کسانی هستند که به سبب جاهبهه ابه اری ایه      غایت

ههای روحهی و    انگاران  کسانی هسهتند کهه بهه سهبب بحهران      شوند. غایت نحله بدان وارد می
هها   تسهمت ایه  معنویه    های مندگی بهه  ها  مشکالت مندگی  مد و انواع سبک معنوی  گره
هها  کهه    طلهب  شهوند: ا هف( تنهوع    انگاران خود به سه دسته تقسیم می شوند. غایت کشیده می

ههای جدیهد کشهیده     سهمت معنویهت   براساس مُد  کنجکهاوی یها سهبک منهدگی خهاص بهه      
اعتبار شدن ساختارهای دینی و معنهوی سهنتی  آنهان     شوند. ب( جستجوگران معنا  که بی می
هها  یعنهی کسهانی کهه درگیهر یهک        مده کشاند. ج( بحران یهای جدید م سمت معنویت را به

انهد و بهرای کنهار آمهدن یها حهل        شهان بهوده   مشکل عمده یا بحران خاص در میست روممره
بنهدی   آورند. کاشی همچنهی  بها اسهتفاده ام طبقهه     های جدید پناه می سمت معنویت مشکل به

و خودشیفته را مطرش کرده و ههر  مند  تحلیل رفته  باماندیش  تاعده«: خود»آدام  چهار نوع 
دانهد   ههای جدیهد همووشهان و مهرتبط مهی      یک ام آنها را بها یهک تیهز ام اعضهای معنویهت     

 (. 138 -160: 1389)کاشی  
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 گرایی جدید در ایران ها، علل و پيامدهای گرایش به معنویت زمينه

  بهه هفهت   «ههای نوهههور   های اجتماعی گرایش به عرفهان  ممینه»میری در پژوهشی با عنوان 
ههای   کنهد کهه عبارتنهد ام: رشهد ارمش     های نوههور اشهاره مهی   ممینه برای گرایش به عرفان

شهدن دینهداری  معاشهران فهرد  مدرنی اسهیون          رفتار رمانتیهک  عوامانهه  1تومی مادی  کی 
منطقه تههران انجهام شهده     5ای ام  گیری خوشه های ای  تحقیق که با نمونه فرهنگ رفاه. یافته

دههد  امها میه ان بهاالیی ام      های نوههور را نشان نمهی  می ان باالیی ام گرایش به عرفاناست  
 (. 1390دهد )میری   گرایی را نشان می گرایش به عرفان

ها و پیامهدهای گهرایش بهه یگهه در      معانی  انگی ه»خراسان فردی در پژوهشی با عنوان 
دهد که به دسهت آوردن   فته  نشان میمتاحبه نیمه ساختاریا 30  با انجام «شهروندان تهرانی

سالمتی جسمی و ههنی و یافت  امنیت روانی ام دالیل اصلی و مههم گهرایش بهه یگهه بهرای      
ها به بعد معنهوی منهدگی    یابی به آرامش است و ادامه حضور و شرکت در ای  کالس دست

ه برود سمت یگ شوند گروه خاصی به کند. به عالوه  شرایطی که موجب می افراد کمک می
شامل همگانی بودن یگه  ن دیکی بهه محهل منهدگی  حضهور یکهی ام اعضهای خهانواده یها         
دوستان صمیمی  جستجوی معنویت  عوامهل اتتتهادی ه فرهنگهی و عهدم آگهاهی عمهومی        

 (. 1390است )خراسان فردی  
شناسهانه   های مهوامی  دالیهل جامعهه    دینداری»ماده بهبهانی در پژوهشی با عنوان  غالمی

گیرد که علل اصلی گهرایش   نتیجه می 2NLP  با مطا عه موردی کالس «ایش آن در ایرانپید
شناسهانه  مسهائل مربهوط بهه معنها        تهوان در مسهائل روان   افراد به ای  کالس را به ترتیب مهی 

 (. 1385مسائل مربوط به اخال  و دالیل آمومشی معرفی کرد )بهبهانی  
ارمیههابی عملکردههها و پیامههدهای اجتمههاعی »خههادملو نیهه  در پههژوهش خههود بهها عنههوان 

دههد کهه سهاممان تعلیمهات      نشان می« گرا )مطا عه موردی گروه پیوندها( های معنویت گروه
سهامی و   ههایی چهون کاری ماسهامی  متهنوعی     هها و مکهانی م   جهانی پیوندها به واسطه رویه

وضهعیتی را  ههای جمعهی و مهندسهی معنویهت       ههای معنهوی و فعا یهت    تنظیم و طراحی بسته
ا عهاده و منحتهر بهه فهرد دانسهته و       سامد که مساطبانش آن را وضعیتی فراانسانی  خهار   می

کنند  حال آنکه وضعیت ایجادشده  های نیروهای برتر و متعا ی را در آن تتدیق می دخا ت
                                                                                                                                        

اش   د یهل خهوب بهودن هاتهی     شود  نه بهه   . کی  تومی حا تی است که در آن نظام ارمشی )ا ف( پذیرفته می1
 بلکه به تتد بر مبان نیامده انکار و نفی نظام ارمشی )ب(. 

2. Neuro-linguistic Programming ه کالمی : ری ی عتبی  برنامه   
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ریه ی  طراحهی     توان فرآیند برنامه راحتی می شده سراسر انسانی است و به و توفیقات کسب
دههد کهه پیونهدها در     اش را نشان داد. ای  پژوهش همچنی  نشان مهی  ی و تو ید شدنمهندس
مده را تحت سرپرستی و کنتهرل گرفتهه و آنهها را       افراد آشفته حال و بحران«دستگاه»هییت 

در چهارچوب وضق جاری امورشان بهه افهرادی رام  سهامگار  بهنجهار  کهارا و مطیهق بهدل        
ای را    مسههیر  در خههالل فرآینههدهای مبههانی  سههوبژکتیویتهخواهنههد سههاخت. پیونههدها در ایهه

تهوان ردیهابی    های نهادی را مهی  هایش با عالیق و نیامهای تدرت کند که تالتی برساخت می
 (. 1389کرده و برمال ساخت )خادملو  

عنههوان علههت یهها ممینههه گههرایش بههه    هههای هکرشههده بههر عوامههل مستلفههی بههه   پههژوهش
ند   یک  وجه بهارم مشهترک همهه آنهها تیکیهد بهر ترکیبهی و        گرای جدید اشاره دار معنویت

توانهد در تحلیهل ایه      گرایی جدید در ایران اسهت کهه مهی    های معنویت ه تلفیقی بودن آموم
 پدیده راهگشا باشد. 

 . چهارچوب مفهومی 3

ها و تفسیرهایی  تبیی   گرایی جدید دربرگیرنده همان طور که پیش ام ای  گفته شد  معنویت
بسهش احساسهات و هیجانهاتی     اب هستی بر پایه مفروضاتی مافو  طبیعی است که ا ههام در ب

جههانی اسهت. بنهابرای   در یهک      ویژه در کنشگر بوده و غایت آن رستگاری و موفقیت ای 
نگاه کلی  دارای سه بعد معرفتی ه معنهایی  روانهی ه عهاطفی و اتتتهادی ه اجتمهاعی اسهت.          

توان به  ردهای نظری موجود یا ام منظر ایده سکوالرشدن میامسوی دیگر  برمبنای بر رویک
گرایی جدید را ام پیامدهای سکوالرشدن و در ارتبهاط بها مقهوالتی     نگریست و معنویت آن 

پنداشت. یا اینکهه تکثرگرایهی    شدن دینداری  شدن دی  و ختوصی چون عقالنی و شستی
ی سههکوالرمدا معرفههی و  ههها حاصههل ام مدرنیتههه را فضههایی مناسههب بههرای ههههور پدیههده    

انهدام نظهری راهگشهای     گرایی جدید را نشانه و گواهی بهر آن تلمهداد کهرد. چشهم     معنویت
سهوی عرضهه     دیگر مبتنی بر ایده انتساب عقالنی اسهت کهه بها چهرخش منظهر ام تقاضها بهه       

دههد.   گرایی جدید را ام ماویه تیییر در عرضه و مکانیسم رتابت توضیح مهی  پیدایی معنویت
ریست  مرم عرفی/ تدسی و چرخش سوبژکتیو در فرهنگ نیه  دیهدگاه نظهری دیگهری     فرو 

گرایی جدید کمک کهرده و آن را نمهودی ام    است که به توضیح چرایی و چیستی معنویت
چرخهد   پندارد. منظر نظری تابل توجه دیگری نی  بر محور تیکید بر کنشگر خلّا  می آن می

معنههوی تههدیم و جدیههدِ غربههی و شههرتی در   هههای دینههی و سههامی سههنت تکههه کههه بههر چهههل



 چهارم و شماره بيست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     200

گرایی اشاره دارد که نه تنها در آن کنشگر ام ای  طریق سعی در رفق نیامهای خهود   معنویت
 مند.  دارد بلکه به ساخت  معنا و هویت دینی جدیدی برای خود دست می

هها و ا  امهات نظهری خهود بهر       فرض هر کدام ام رویکردهای هکرشده  به واسطه پیش
گرایی جدید توجه و تیکید بیشتری دارند. بعد معنایی ه معرفتی پدیده   ام ابعاد معنویت بعدی

گرایی جدید  مورد توجه مهدافعان ایهده سکوالرشهدن و ایهده کنشهگر خّلها  تهرار         معنویت
گرفته است. بعد روانی ه عاطفی  محل توجه ایده سکوالرمدایی و ایده چهرخش سهوبژکتیو    

تهوان   نظر است. بنهابرای  مهی   تماعی  در ایده انتساب عقالنی مطمحاست و بعد اتتتادی ه اج 
گانهه معرفتهی ه معنهایی       های هر یک ام ای  رویکردها نه تنها برای توضیح ابعاد سهه  ام شرش

گرایی جدیهد  بلکهه بهرای کشهف چرایهی و       روانی ه عاطفی و اتتتادی ه اجتماعی معنویت  
نتهای  بررسهی نظهری بهر اسهاس اتسهاه چنهی          چگونگی جذابیت آنها ن د کنشگر بهره بهرد. 

  گرایی جدید و جذابیت آنها برای کنشگر و نقش ممینهه  راهبردی  با شرحی بر ابعاد معنویت
رنگ ساخت  بعد یا ابعهادی نسهبت بهه بعهد یها       سامی یا کم فرهنگی جامعه ایرانی در برجسته

 ابعاد دیگر در ادامه بیان خواهد شد. 

 یی جدیدگرا . ابعاد معنویت1-3

گرایی جدید شامل سه بعهد اصهلی معرفتهی ه معنهایی  روانهی ه        تر اشاره شد که معنویت پیش
دهنهده معنهایی    عاطفی و اتتتادی ه اجتماعی است. در بعد معنایی ه معرفتی  ای  پدیده ارائه  

برای ابعادی ام مندگی است که در دنیای مدرن معنای سنتی آنها منسوخ و معنابسشی آن به 
ههایی   دههد. واتعیهت   واگذار شده است  اما علم مدرن نی  پاسسی برای آنهها ارائهه نمهی   علم 

برد  که کنشگر را  نام می« های حدی موتعیت»ام آنها با عنوان « برگر»چون مرگ و رن  که 
سامد و نه تنها ههی  معنهایی بهرای آن متتهور نیسهت       بینی مواجه می با موتعیتی غیرتابل پیش

باشهد. در چنهی  شهرایطی  ام یهک سهو       تی نی  برای آن موجود و میسر نمهی رف بلکه راه برون
کند.  ری د و ام سوی دیگر  نظام معنایی جدیدی را جستجو می جهان معنایی کنشگر فرو می

دههد. میهرا چتهر     ههای متکثهر دیگهر نیه  رخ مهی      جهان مشابه ای  وضعیت در مواجه با میست
ههای   جههان  شگر را پوشانده  بها مواجهه بها میسهت    معنایی که رومگاری همه ابعاد مندگی کن

کنند  اعتبهار پیشهی     دیگری که گاه معناهای فرد را مورد تردید ترار داده و گاه تکذیب می
گر چه د  اشو میان بحرر چام معنههایی دتتی یک نظادهههد.  ههیک  و  خههود را ام دسههت مههی  

دی عتقام ای  نظار اما هر تدامییابد ورت ضرم معنههههایی جههههایگ ی  ئه نظای و اراشکلگیر
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خانوادگی )ترابت( بیشتری داشته باشد  بهرای   مده  همانندی و هم د بحرانعتقام اجدید با نظا
خاطر میست طهوالنی در درون یهک چتهر معنهایی      تر است. میرا آنان به ها مطلوب نوگرونده

که هستند مههههی نظاه پذیرندی بیشههههتر فکرظ روانشههههناختی و به  حا  فری آ منیتو اگیر افر
ست ایجی رتدم معنهایی  نظابه عبارت دیگر  تیییهر در  که  باشد. دی عتقام انظاه کنند عیاتد
(. در ای  میان  باورهای جدیهدی نیه  در   30: 1395)محدری  ها نیست ورکل بادر نقالبی و ا

کننده  باور به جریان هسهتی و   گیرد  باور به نیروهای فرامادی برتر حمایت کنشگر شکل می
 ون  باور به تدرت هه  در تیییر حقایق و واتعیات مندگی و ... .موسیقی در
ههایی بهرای    دهنهده  دهنهده تسهکی    گرایی جدید در بعد روانی ه عهاطفی  ارائهه    معنویت

ههای   هها و اضهطراب   رفته ناشی ام تجربه رن  و محرومیت یها تهرس   امنیت و آرامش ام دست
ناشی ام شرایط مندگی متیرر ام عتر مدرن است که اشکال تدیمی کنش را بهه سهرعت بهه    

کند و احساس امخودبیگانگی  نهاتوانی  تنههایی و    می نفق سود اتتتادی مضمحل و فرسوده
ههایی ام دنیهای سهنت و بها ایجهاد       گذارد. معنویت جدید با احیای بسش غربت را برجای می

های شبه روانکهاوی )ماننهد    شده و با تطق ارتباط موتتی ام طریق تکنیک های اغرا  صمیمیت
داتل بهرای سهاعاتی ام منهدگی    تجسم خال   مدیتیش   حضور در  حظه و...( کنشگر را حه 

کنههد و بههه عمههق   روممههره رهانههده و او را ام هیههاهوی جامعههه پرآشههوب صههنعتی جههدا مههی  
اش برای دنیهای سهنت را تسهکی      گرداند. درواتق  د تنگی هایی ام دنیای سنت بام می میبایی

کاهد و آرامش مایدا وصفی را بهه   اش می بسشیده  ام اضطراب  افسردگی و آشفتگی ههنی
 سامد.   آورد که تحمل وضق موجود را برایش ممک  می ارمیان می

ههای جدیهدی بهرای     دهنهده راه  گرایی جدید ارائه در بعد اتتتادی ه اجتماعی  معنویت 
اجتمهاعی در دنیهایی بها حاکمیهت عقالنیهت        رسیدن به اهداف اتتتادی و یا ارتقای من  هت 

سهامی موفقیهت در ابعهاد مستلهف      سهان اب اری بر همه ابعاد منهدگی روممهره بهوده و نویهد آ    
منههدگی )اعههم ام محسههنات اخالتههی  مههدارج علمههی  وضههعیت اتتتههادی و...( را تنههها بهها    

دهد. ای  توانی   ام اموری ممینی چون احترام به طبیعهت   ساده به توانی  خود می  آوری ایمان
ینههی و و انجههام مسههتمر اتههدامات المم بههرای حفاهههت ام محههیط میسههت تهها مقههوالتی فرامم  

شهود کهه همگهی در هیهل نههوعی      سهحرگونه چهون انهرژی گهرفت  ام کائنهات را شهامل مهی       
یابد. در ای  نوع تقدیرگرایی باید خهود را بهه جریهان منهدگی سهورد و       تقدیرگرایی معنا می

یهابی   یگانه مسیر فهم ای  حقیقت که چی ی سهم تو ام مندگی بوده یها خیهر سههو ت دسهت    
 است.  
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گرایی جدیهد  سهیا یت    شده  ویژگی منحتر به فرد پدیده معنویت اف ون بر ابعاد هکر
شهود.  هذا در بامارههای     ههای مساطبهان مستلهف را سهبب مهی      است که امکان تطبیق با سلیقه

طلبانهه را   معنوی ام توان رتابت باالیی برخوردار بوده و برای افرادی که سبک مندگی تنهوع 
تواننهد سهبک    راحتهی مهی   ار است  چرا کهه بهه  ای برخورد کنند  ام جذابیت ویژه جستجو می

مندگی خود را ام نوع خاصی ام معنویت به نوع جدیهدی ام آن تیییهر دهنهد. ایه  سهیا یت       
گرایهی معرفتهی و گریه  ام چههارچوب و اصهول پایهدار در        برآمده ام حاکمیت نوعی نسبی

 گرایی جدید است.   معنویت

 گرایی جدید . علل گرایش به معنویت2-3

گرایی جدید برای کنشگرانی جذابیت دارد کهه درگیهر مسهئله     عنایی ه معرفتی معنویت بعد م
توانهد متعاتهب سکوالرشهدن عینهی رخ      شوند. ای  سکوالرشدن ههنهی مهی   سکوالرشدن می

خانمهان  سکوالرشهدن عینهی ام طریهق      دهد. براساس دیدگاه پیتر برگر در کتهاب ههه  بهی   
آورانه )با هر نهوع   دهد. حامالن او یه  تو ید ف  رخ میحامالن او یه و یا رانوی آگاهی مدرن 

سهاالرانه )بها    دهی دیوان ساممان اتتتادی و اجتماعی مربوط به آن( و دو ت مبتنی بر ساممان
هر نوع ویژگی سیاسی و ایهدئو وژیک خهاص( اسهت. حهامالن رهانوی  شهامل فرآینهدهای        

ظر تاریسی ریشهه در عهامالن او یهه    اجتماعی و فرهنگی گوناگونی هستند که اغلب آنها ام ن
بندی اجتماعی با تحهرک  تلمهرو ختوصهی بهه من  هه       دارند  ام جمله: شهرنشینی  نظام الیه

مت  اصلی منهدگی فهردی  نهادههای مسهت  نهوآوری علمهی و فنهی  آمهومش همگهانی و          
 (. 109: 1381عنوان متمم آن )برگر و دیگران   های جمعی به رسانه

شود.  ن  سکوالرشدن دیگری را در بعد ههنی کنشگران سبب میای  نوع سکوالر شد
ههای   های خود ترار نداده و ای  مبنا را ام دی  به پدیده چنی  کنشگرانی  دی  را مبنای کنش

اند. ای  سکوالرشدن بها خهیای معنهوی مواجهه اسهت  میهرا        مدرنی چون علم واگذار کرده
اند.  ذا ای   هایی چون مرگ و رن  وامانده بههای مدرن جایگ ی  ام معنابسشی به تجر پدیده

کنشگران سکوالرمدایی ام مندگی شستی خود را با جسهتجوی نظهام معنهابسش جدیهدی     
سهکوالر ارائهه     که با وضعیت مدرن سکوالر سامگار باشد  پیش خواهنهد گرفهت. معنویهت   

ت کهه نهه   گرایی جدید  برای ای  دسته ام کنشگران  نسهسه معنابسشهی اسه    شده در معنویت
دههد  بلکهه پاسهخ او ام سهویی بها وضهعیت        پاسخ مانده آنها را پاسخ مهی  های بی تنها پرسش

مدرن سامگار بوده و ام سوی دیگر  کنشهگر را بهه انجهام احکهام عبهادی دسهت و پهاگیر و        
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 کند.   سست ا  ام نمی
گرایی جدیهد بهرای دو دسهته ام کنشهگران جهذابیت دارد.       ه عاطفی معنویت بعد روانی

دسته اول کنشگرانی که غلبه عقالنیهت ابه اری بهر منهدگی روممهره  سهرکوب احساسهات         
بسهش   های ارتبهاطی و دیهوان سهاالری مهدرن  آنهها را محتهاج فنهون آرامهش         کاهش کنش

گرایههی جدیهد و شههرکت در اجتماعههات شهورانگی  آنههها کهرده اسههت. دسههته دوم      معنویهت 
ت چون جنگ  مهاجرت  شهورش سیاسهی   های رن   بحران و محرومی کنشگرانی که تجربه

اند و به میمنی جدید نیاممندند تا سهرخوردگی آنهها را    ناموفق یا فقر شدید را ام سر گذرانده
شان را بامگرداند و شهرایط تحمهل وضهعیت موجهود را      ا تیام بسشیده  آرامش ام دست رفته

 برایشان فراهم سامد. 
برای کنشگرانی جذابیت دارد که بر ارهر  گرایی جدید  بعد اتتتادی ه اجتماعی معنویت 

چندگانگی نظم اخالتی حهاکم بهر جامعهه ناشهی ام تیییهرات اتتتهادی ه اجتمهاعی و تیییهر          
های جامعه و بهه دنبهال آن    ا گوهای مندگی  تقابل و ناهمسوانی میان انتظارات خود با پاسخ

ی موتعیهت خهود   های اخالتی و کاهش احساس امنیت را تجربه  و در جستجوی ارتقها  تنش
تهری  ایه  انتظهارات  انتظهارات مربهوط بهه مناسهبات تهدرت و          کنند. ام جمله مهم تالش می

من  ت اسهت کهه تئهودور کموهر  شهرحی ام آن و برانگیستگهی هیجهانی ناشهی ام آن ارائهه          
هها و   دهد. تدرت در نظریه او به معنای تهوان وادارکهردن دیگهران بهه پیهروی ام خواسهته       می

  و من  ت به معنای دریافت احترام  پیروی  توجه و افتسار بدون اجبهار اسهت   دستورات فرد
(Kemper, 1991: 32   کموهر توضهیح مهی   152: 1390به نقل ام مقدس .)     دههد کهه ام دسهت

دادن تدرت  با تجربه احساس ترس و ام دست دادن من  ت با تجربهه احسهاس گنهاه و شهرم     
ههای پیشهی  ارتقهای من  هت اتتتهادی ه         بهور  راه (.  ذا کنشگران م153همراه است )همان: 

گردنهد. آنهها همچنهی      ههای جدیهد مودبهامده مهی     اجتماعی را ناکارآمد یافته و به دنبهال راه 
گرایهی  تحجهر    توانند میانبرهای ماورا ا طبیعی گذشته را به دالیلی چون برچسب خرافه نمی

ههای   ود با افه ایش رومافه ون نهابرابری   و... انتساب کنند.  ذا برای باال بردن توان همراهی خ
داری   اتتتادی و اجتماعی و تطبیق بیشتر ا گوهای جدید منهدگی حهاکم بهر عتهر سهرمایه     

کنند. بهرای   های بدیق مودبامدهی را برای ارتقای طبقه و من  ت اجتماعی جستجو می حل راه
رجهوع امهور رامآمیه     گرایی جدید بهتری  نسسه است  چرا که نه تنها بها   ای  دسته  معنویت

ههایی ام علهم    سامی بها شهاخه   گشاید  بلکه با آمیست  و شبیه های میانبری به روی آنها می راه
گری بر پیشانی ندارد و مدرن و عقالنی بهه   شناسی  مدیریت و... دا  خرافی رای  چون روان
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 رسد.  نظر می
رکردههای کاالهها و   سهامی کا  گانه هکر شهده در بهاال  برجسهته    های سه عالوه بر جاهبه

سهمت   توانهد کنشهگران دیگهری را بهه     خدمات معنوی جدیهد در بامارههای معنهوی نیه  مهی     
گرایی جدید سو  دهد. دسته اول  کنشگرانی که کارکردههای درمهانی  ورمشهی      معنویت

های صهعب ا عهالج     کند که شفا برای بیماری تناسب اندامی پدیده مذکور آنها را جلب می
های روحی ام جمله آنهاست. دسته دوم  کنشهگرانی کهه بهه پدیهده      واناییبه دست آوردن ت

شهناختی منحتهر بهه فهرد( در سهبک       بسش )حهائ  وجهوه میبهایی    مذکور بسان کاالیی  ذت
نگرنهد کهه متهرف آن در اوتهات فراغهت  بهه فرآینهد تمهای  آنهها ام           رمانتیک مهی   مندگی

 ها کمک خواهد کرد.  «دیگری»

 گرایی جدید ش به معنویتهای گرای . زمينه3-3

جامعه ایرانی در چند دهه اخیر تحوالت چشمگیری را بهه خهود دیهده اسهت. ام جملهه آنهها       
های حاصل ام آن ام جمله جههانی شهدن  گسهترش اب ارههای      شرایط مدرنی اسیون  و پدیده

ههای جدیهد مواجههه بهی       شهدن ارتباطهات بهی  فرهنگهی  پیهدایش موتعیهت       ارتباطی  سههل 
اشاعه و انتقهال فرهنگهی )بهه معنهای جهایگ ینی عناصهری ام فرهنهگ خهودی بها           فرهنگی و

گرایهی جدیهد در ایهران تحهت      توان گفت گرایش به معنویت فرهنگ غیرخودی( است. می
 تیریر ای  عوامل است. 

اشاعه یا انتقال فرهنگی عبارتست ام گسترش یک ف  یا فکر ام یک جامعه بهه جوامهق   
ههای جدیهد    رد. یکی ام اشکال آن که با مدل گرایش به معنویهت دیگر و اشکال مستلفی دا

است. ای  نهوع ام اشهاعه ممهانی صهورت      1«اشاعه محرک»در ایران همسوانی بیشتری دارد  
در مورد ختیته یا ترکیبی فرهنگی  بدون منتقهل شهدن    2گیرد که انتقال انگاره عمومی می

گیرنهدگان   گو کم و بیش توسهط وام ج ئیات واتعی محتوای آن صورت بگیرد و محتوای ا 
گرایی جدید در ایران  (. معنویت293: 1381به نقل ام راد نیکنام   1375تعیی  شود )فاضلی  

اش ام صورت مشابهی برخوردار است. انتقهال فرهنگهی محهرک     نی  به سبب ختلت تلفیقی
نشهگری خهال    افتد یها غیرآگاهانهه. در شهکل آگاهانهه  بها ک      صورت آگاهانه اتفا  می یا به

گ یند: یا ام فرهنگ خهودی   مواجهیم که به دو د یل عناصری ام فرهنگ غیرخودی را برمی
                                                                                                                                        
1. Stimulus Diffusion 

2. General idea 
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دهد کهه   هایی را پیش روی کنشگر ترار می رضایت کامل ندارد و یا فرهنگ غیرخودی افق
وار  ام جذابیت باالتری برخوردار است. در شکل ناآگاهانه  انتقال فرهنگی طی کنشی تهوده 

سهامی   تیییر هائقه فرهنگی و سبک مندگی و یا طی کنشهی احساسهی و بها برجسهته    و در ارر 
 وحانه فرهنگ خودی و  انگاری ساده ابعاد ناعقالنی فرهنگ و گرفتار آمدن به نوعی یکسان

 دهد.   غیرخودی رخ می
انتقال فرهنگی آگاهانه غا باز با تیییر نظام معنایی همهراه اسهت کهه یها ناشهی ام شهکاف       

رفت ام آن خواهد بهود و   حل برون ظارات کنشگر با وضعیت موجود و جستجوی راهمیان انت
تهری    یا پیامد مطلوبیت بیشتر عناصر فرهنگهی جدیهد ام دیهد کنشهگر اسهت. ام جملهه مههم       

شهدگی   کننده ای  دو حا ت در میان ایرانیان  بعد ههنی مهدرن شهدن یها مهدرن     عوامل ایجاد
ی جدید چون   وم باماندیشی در وضعیت موجهود مبتنهی   ها سامی انگاره است که با برجسته

هها و   گیری ها و احساسات شستی در تتمیم بر عقالنیت سکوالر  محور ترار گرفت  ارمش
شهود کهه کنشهگر     هها سهبب مهی    طرد هرگونه معیار بیرونی و واحد در ارمیابی افراد و پدیده

میهت تفسهیر کهرده و یها     وضعیت موجود خهود در جامعهه را سرشهار ام تجربهه رنه  و محرو     
درگیر تنش اخالتی شود. ای  نارضایتی اگر نسهبتی بها عناصهر دینهی فرهنهگ داشهته باشهد         

تواند با انتساب جایگ ی  برای بسشی ام نظام معنایی دی  و یها همهه آن همهراه شهود. در      می
ر گه  ههای تبیهی    های حدی ناشی ام درماندگی نظام چنی  موتعیتی  کنشگر در تجربه موتعیت

شناختی و بحران معنا در فههم خهود و    دیگری چون علم و یا فشار ناشی ام عدم امنیت هستی
های معنایی   آورد که یکی ام ای  نظام های معنایی جدید رو می محیط پیرامون خود  به نظام

 گرایی جدید است.   معنویت
پسهند و   عامههای جمعی  اما انتقال فرهنگی غیرآگاهانه تا حد تابل توجهی توسط رسانه

سهامی تتهویر جدیهد و ارائهه ا گهوی مهدرنی ام        در نسبت با موضوع ای  پژوهش با برجسته
های جدید تشهویق کهرده و    راه  افتد. تتویری که فرد را به تجربه مندگی مطلوب  اتفا  می

سهوی در اختیهار گهرفت      خطرپذیری برای کسب موفقیت ای  جهانی را ستوده و حرکت بهه 
فرهنگهی   کنهد.  هذا خهرده    و خدمات و مترفی شدن روم اف ون را تمجیهد مهی  بیشتر کاالها 

پهردامی  معنهای جدیهدی بهرای منهدگی       پروراند کهه بها خیهال    طلب یا رؤیاپردام را می تنوع
آفریند و یا با تیییر محیط مهادی منهدگی  خهود را ام یکنهواختی اوتهات فراغهت        خویش می

 بسشد.  تامگی دوباره بدان میرهاند و  ناپذیر خویش می گسترده و پایان
رسد جامعه ایرانی نی  ممینهه انتقهال فرهنگهی غیرآگاهانهه را بها تیکیهد بیشهتر         به نظر می
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کند. ایه    ها و سن  ایجاد می عناصر غیرعقالنی فرهنگ چون احساسات و تعتبات  اسطوره
شهود   مهی و گسترش کنشگرانی مشاهده « دینداری ناعقالنی»اتفا  به وضوش در رواج نوعی 

شان تادر به فهم تمهای  میهان محتهوای آن بها      که به سبب نحیف ماندن وجه عقالنی دینداری
های جدید نیستند. در ای  کنشگران  بعد عاطفی به بعد اساسی دی  و پایه دینهداری   معنویت
کنهد کهه بهه نهوعی      گرایهی جدیهد پیهدا مهی     شود و  ذا شباهت میادی بها معنویهت   تبدیل می

منهد.  هذا    ت عقل و گاه اراده انسان ام تجلی عقیده و اخال  دینی دست مهی آمادسامی ساح
شده و انسان گواه هستی خدا را باید در درون خویش بجوید.  1دی  تبدیل یه یک امر تیملی

واسطه است نسهبت بهه امهری نامتنهاهی و حها تی       برای  اساس  دینداری نی  ح  و شوتی بی
(. ایه  تیکیهد بهر بعهد     35: 1388منهد    اندیشهه )شهجاعی  است غیرمسبو  به هر نوع عقیده و 

شود برای عدول ام چنهد اصهل بنیهادی  در     عنوان پایه دینداری  ممینه مساعدی می عاطفی به
( عهدول ام  2سوی نوعی همهه خهدایی.    ( عدول ام اعتقاد به خدای متشس  به1ادیان ا هی: 

( انتفهای ضهرورت   3انی. سهوی منهدگی معنهوی ایه  جهه      مالحظات و انتظارات اخهروی بهه  
( عهدول ام وجهه   4واسطگی با بسط همگانی تجربهه نبهوی و تقلیهل آن بهه تجربهه معنهوی و       

 (. 37اجتماعی دی  و اکتفا به تیمالت شستی )همان: 

 . روش پژوهش4

رویکرد روشی ای  پژوهش  کیفی و روش به کار گرفته شده  تحلیل مضهمونی اسهت. تفههم     
ههای   در محیط و جسهتجوی شهواهد و مهدارک در بسهتر تعامهل      درک و تشریح کنش معنادار

رود.  شناختی روش کیفی به شهمار مهی   ی روشتری  ویژگ اجتماعی سیال و به هاهر عادی  مهم
گرایهان   یابهد  میهرا معنویهت    ام ای  منظر  استفاده ام روش کیفی در ای  پژوهش ضهرورت مهی  

ر تهرار دارنهد کهه مسهئله بایهد ام دیهدگاه       نظه  گراها  مطمح عنوان خرده فرهنگ جدید در آن  به
های فرهنگی دیگر ام جمله دیدگاه محقق پرهیه  شهود.    خود آنها فهم شود و ام تحمیل دیدگاه

سهامد و مطا عهه تفسهیری و     گرایی جدید محروم می نگاه ام بیرون  ما را ام فهم درست معنویت
 ضر است.  الممه پژوهش حا گرا  فهم معنای کنش ام منظر کنشگر معنویت

تکنیهههک گهههردآوری داده  متهههاحبه نیمهههه سهههاختاریافته فهههردی اسهههت. انتسهههاب    
ها تا حد اشباع نظهری   صورت نظری و هدفمند صورت گرفت و متاحبه ها به شونده متاحبه

                                                                                                                                        
1. Contemplative 
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های نظری گواه  ادامه یافت. همان طور که در بسش علل گرایش اشاره شد  بررسی دیدگاه
ده دارد: در تسم اول جاهبه یا به عبارت دیگر  جذب بر سه تسم جاهبه در ختوص ای  پدی

تهوان گفهت ایه      ه معنایی شدن  د یل گرایش افراد روشنگری است. در واتق می بعد معرفتی
گرایی جدیهد هسهتند.    های ههنی معنویت مندی ام روشنگری دسته ام کنشگران به دنبال بهره

ه روانهی   بسشهی روحهی   ن  ا تیهام د یل گرایش در تسم دوم یا جذب بعد روانی ه عاطفی شهد  
است و د یل گرایش در تسم سوم یا جذب بعد اتتتادی ه اجتماعی شدن  کسهب موفقیهت    

سهامی   است. همچنی  توجه به مقو ه تمهای  و  هذت بهردن ام معنویهت نیه  مها را بهه برجسهته        
عنوان د یل گرایش رهنمون خواهد ساخت و ب رگنمایی کارکردههای ورمشهی    سرگرمی به

اسب انهدامی و درمهانی  د یهل جدیهدی بهرای گهرایش را پدیهدار خواههد سهاخت کهه           و تن
کننههدگان ام  شههوندگان ام میههان اسههتفاده  عبارتسههت ام رفههق مشههکالت جسههمانی. متههاحبه  

هکر شده و بها ترکیبهی ام روش گلو هه     1های روحی ه ههنی ه بدنی مبتنی بر پن  د یل   تمری 
ت کههه بههرای معرفههی نفههر بعههدی ام هههر   ای انتسههاب شههدند. بههدی  صههور   برفههی و خوشههه

شونده  به دربرگیرندگی پن  د یل هکر شده توجه و مبتنی بر آن و اطالعاتی که در  متاحبه
 23شهد. در مجمهوع    شهد  نفهر بعهدی انتسهاب مهی      شونده گرفته می ای  ختوص ام متاحبه

شهوندگان ام نظهر سه   تحتهیالت و وضهعیت       متاحبه انجهام شهد. سهیمای کلهی متهاحبه     
 تتتادی در جدول میر درج شده است. ا

  

                                                                                                                                        
. انتساب واژه د یل در اینجا با عطف نظر به تمای  معنایی دو واژه علت و د یل انجهام شهده اسهت. در واتهق     1

کننهده   گرایی جدید هستند و نهه تبیهی     های افراد ام گرایش به معنویت  های نیت  ای  پن  د یل  توضیح دهنده
کنهد  مهد نظهر ماسهت  یعنهی        معنایی که کنشگر ام کنش تتد مهی  آن. در حقیقت در استفاده ام واژه د یل 

های اجتماعی مستلهف بهر     گذرد. و ی علت در علوم اجتماعی بر تیریر و تیرر پدیده  آنچه در هه  کنشگر می
 یکدیگر اشاره دارد. 
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 شوندگان . سيماي كلي مصاحبه1جدول 

 ها شونده سی ای ک ی مااح ه

 سن

 نفر 9 سال 30تا  25

 نفر 7 سال 30-40

 نفر 7 سال 40-60

 تلایالت

 نفر 2 دیپ م و زیر دیپ م

 نفر 5 کارشناسی و دانشموی کارشناسی

 نفر 12 کارشناسی ارشد و دانشموی ارشد

 نفر 4 دکتری و دانشموی دکتری

 وضعیت اقتاادی

 نفر 4 خوب و خی ی خوب

 نفر 3 متوسط رو به باال

 نفر 7 متوسط

 نفر 4 متوسط رو به پایین

 نفر 4 پایین

 جنیست
 نفر 14 زن

 نفر 9 مرد

سامی و ویرایش شد و سو  مورد تحلیل ترار گرفهت کهه    ها خط به خط پیاده همه متاحبه
گرایهی جدیهد    های گهرایش بهه معنویهت    ها و شاخ  نتای  آن در ادامه در تا ب علل  ممینه

 شود.   گ ارش می
های مستلفهی   های کیفی دیدگاه در ختوص امکان بررسی روایی و پایایی در پژوهش

ناپهذیری آن بهه جههت ابتنها  بهر پهارادایم تفسهیری در         رخهی بهر امکهان   مطرش شده است و ب
( معتقدنهد کوشهش در جههت    1994اند و برخی همچون گوبا و  یهنکل  )  پژوهش رأی داده

های جایگ ی  ارمیابی اعتبهار بهرای پهژوهش کیفهی ضهروری اسهت        ایجاد و گسترش روش
بهرای افه ایش دتهت علمهی در      ههای مستلفهی نیه     (. با ای  همه روش23: 1391ماده   )عباس
هها  ام   ها عرضه شده است. در ای  پژوهش برای تضهمی  روایهی و پایهایی متهاحبه     متاحبه

ههایی   استراتژی ممی ی در فرآیند پژوهش استفاده شده است. ای  اسهتراتژی بهرای پهژوهش   
است و های ممی ی پ  ام فرآیند پژوهش  که بار اکتشافی باالیی دارند  کاراتر ام استراتژی

کند جهت و گسهتره پهژوهش    در صورتی که به نحو مناسب استفاده شود  محقق را وارد می
 (. 155: 1387فرد   را اصالش کرده و در نتیجه روایی و پایایی نهایی را اف ایش دهد )دانایی

گرایی روشی و خوداصهالحی محقهق بهود.     شده  ترکیبی ام کثرت های استفاده تکنیک
هها ام مشهاهده    یی روشی آن است که پژوهشگر در کنار انجهام متهاحبه  گرا منظور ام کثرت
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گرایان جدید بهره گرفته است  هر چند  های مستلف معنویت مشارکتی با شرکت در کالس
ها بوده است. همچنهی  در اجهرای شهیوه خوداصهالحی نیه        تیکید اصلی بر محتوای متاحبه

یهان چههارچوب مفههومی و اسهتفاده ام     گونه عمل شد که نه تنها بها رفهت و برگشهت م    بدی 
نامهه در فراینهد اجهرا      بسش نظری پژوهش  بلکه با نظهر اسهاتید راهنمها و مشهاور  متهاحبه     
هها بها کمهک گهرفت  ام      اصالش و تکمیل شد. همی  روش در تحلیل و کدگذاری متهاحبه 

 های مستلف صورت گرفت.  ها در ممان کدگذاری مجدد متاحبه

 های پژوهش . یافته5

ر علوم اجتماعی و رفتاری  گرایش افراد نسبت به چی ی را معموالز آمادگی او برای عمهل   د
عنهوان نظهامی سهه     ادراک  تفکر و احساس نسبت به آن چی  تعریف کرده و اغلهب آن را بهه  

. عنتر شناختی: شامل اعتقادات و باورههای مشستهی دربهاره یهک     1کنند:  ج ئی مطا عه می
. عنتر رفتهاری:  3ر احساسی: یا وجود نوعی پیوند یا احساس عاطفی. . عنت2شی  یا اندیشه. 

(. بهر  145: 1374های خاص رفتار )ستوده   تمایل به عمل و آمادگی برای پاسسگویی به شیوه
تهوان سهه نهوع گهرایش را ام ههم       اساس غلبه هریک ام ایه  عناصهر بهر دو عنتهر دیگهر مهی      

ی  گرایش معرفتهی  گهرایش روانهی و گهرایش     بامشناخت که در ای  پژوهش ام آنها با عناو
 صورت جداگانه پرداخته خواهد شد.  های هرکدام به شود و به شاخ  عملی یاد می

 . گرایش معرفتی1-5

گرایش معرفتی یا جذب بعد معرفتی ه معنایی شدن  پیش ام هر چیه  بها اهعهان بهه باورههای       
ای ام امهور   ن جدیهد بهه مجموعهه   گرایها  فرامادی جدید شناسایی شد  بدی  معنا که معنویهت 
ههای   شان بهاور داشهتند  ام جملهه  کانهال     مافو  طبیعی و تدرت تیریرگذاری آنها بر مندگی

انرژی در بدن انسان  شعور کائنات و پاسسگویی و واکنش آنها در برابر اعمال و رفتارههای  
گرایان با بیهان   یتها. دومی  شاخ  گرایش معرفتی  تیییرنظام معنایی بود. غا ب معنو انسان

« نقطه بیداری م  ام آنجها شهروع شهد کهه...    »  «کردم طوری فکر نمی تبالز ای »عباراتی چون 
ههها و  اشههاره بههه اشههکا ی ام تیییههر در نههوع نگههرش نسههبت بههه خههود  مههرگ  منههدگی و رنهه  

سهامی   شان  خداوند و طبیعت داشتند. ای  تیییر نظام معنایی با تالش برای ن دیک های شادی
گرایهی   ظام معنایی فعلی و پیشی  نی  همراه بود که شاخ  سوم گرایش معرفتی به معنویتن

داد. در واتق کنشگر سعی در اهعان بر ایه  مطلهب داشهت کهه هرچنهد       جدید را تشکیل می
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تیییر تابل توجهی در نگرش او درباره جهان ایجاد شده و باورهایی جدید بهه همهراه آورده   
کند. ایه    پیشی  او نی  تا حد تابل توجهی آن را تییید و همراهی می است   یک  نظام معنایی

هها   های نظام فعلی و پیشی  توسط کنشگران در متاحبه میاد به هکر شباهت  موضوع با توجه
کرد. نتیجه نهایی ای  تیییر نظام معنایی نی  شاخ  چهارم گرایش معرفتی به  جلب توجه می

ساخت که عبارتست ام تیییهر غایهات منهدگی  چهرا کهه       گرایی جدید را روش  می معنویت
ههای جدیهدی چهون تسهلیم جریهان       واره هها و عهادت   گرایان جدید اههداف  برنامهه   معنویت
شدن  همراهی با طبیعهت و انهرژی گهرفت  ام کائنهات را در منهدگی روممهره خهود          مندگی
 کنند.   دنبال می

 مضمون اول: باور فرامادی

بشر در تاریخ به اشکال مستلف به تیریر نیروهای ماورایی در سرنوشت خویش اعتقاد داشهته  
هایی مافو  اختیهار و کنتهرل آدمهی کهه فراتهر ام معهادالت طبیعهی و منطقهی           است  تدرت

توانند بر مندگی او تیریر بگذارند. گرچه اشکال ابتدایی چنهی  اعتقهادات و باورههایی بها      می
تهر هنهوم ههم     رنگ شده  اما در اشکال پیچیهده و متکامهل   به به تدری  کمبلو  دانش و تجر
توان در میان گرونهدگان   گونه اعتقادات و باورها را می های متعددی ام ای  ادامه دارد. نمونه

هایی جدید پیجویی کرد  که نشان ام تهیریر نظهام معنهایی جدیهد آنهها و گهرایش        به معنویت
تهانون  »های معنهایی میهر کهه بهه ترتیهب در ارتبهاط بها کهدهای         معرفتی به آن دارد. به واحد

 است  توجه کنید:  « شعور کائنات»  «جذب
توی بچگی با مادر ب رگم تو حیاط نشسته بودیم. گفتم د م یهه بادکنهک ترمه  گنهده     »
خواد. همون  حظه طوفان شد. یهو دیدم گوشه حیاط یه بادکنک ترم ه. وتتی یه چیه ی   می

دت  با تمام حضورت  با تمام بودنت بسوای و با هه  و فکرت براش تالش رو با تمام وجو
 سا ه(.  29)خانم « ده نکنی  رهاش کنی. دنیا حتماز یه جایی بهت می

گهرده...   ها باید به هم خوبی بکنند  چون خوبی به خودشون بر می اعتقاد دارم که آدم»
گیهد   گید مرگ بهر فالنهیچ چهرا مهی     ا میم  همیشه یکی ام انتقاداتم به جامعه ایران اینه. چر

طلبیم. تیریرش  خدا  عنت کنهچ اینها منفیه. اصالز خوب نیست که ما بدی رو برای دیگران می
 سا ه(.  36)خانم « روی منه
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 مضمون دوم: تغيير نظام معنایی

صهورت جمعهی و    ای منسجم و مرتبط ام مفاهیم است که بهه  منظور ام نظام معنایی  مجموعه
ای به جامعه دیگهر طهی فراینهد     ای مشس  ایجاد شده و یا ام جامعه نه فعاالنه در جامعهگو به

های معنایی  به فهم و شناخت خهود و   شود. کنشگران ام طریق نظام انتقال فرهنگی منتقل می
پردامند. به عبارت دیگر  واتعیت ام طریق نظام معنایی برای کنشهگر   محیط پیرامون خود می

ها  همچنی  راهنمای کهنش فهرد هسهتند و بهدون آن کنشهگر        ود. ای  نظامش تابل درک می
های رفتاری هستند. بنهابرای     دهد  میرا دربرگیرنده دال ت توانایی عمل خود را ام دست می

های فردی و جمعهی شهود و ام ایه  رو     تواند منجر به تیییر در کنش تیییر در نظام معنایی می
هها   میت است. تیییر نظام معنایی با کدهای مستلفی در متاحبهدر مطا عات اجتماعی حائ  اه

( نهوعی تیییهر نگهرش نسهبت بهه      1تهوان آن را در تا هب:    طور کلی مهی  شناسایی شدند که به
( طبیعت و جهان پیرامهونی  3ها.  ( مندگی و آمیستگی آن با رن 2مرگ و جهان پ  ام آن. 

ههای بها قوه و بها فعلش     ( انسان و توانایی5ایت ( خداوند و رابطه انسان با او و در نه4انسان. 
 مشاهده کرد. 

گرایان جدید  ام دو منظر تابل توجه بهود   تیییر نگرش به مرگ  در متاحبه با معنویت
که هر یک ام آنها در نظام معنهایی فهرد مسهتقیماز مهسرر اسهت. ایه  تیییهر نگهرش گهاهی بها           

سهوی درک و دریافهتِ معنهای     ات  بهه مثابه پایان مندگی و حیه  چرخش ام پنداشت مرگ به
آگهاهی و   شهد و گهاهی نیه  بها فهرار ام مهرگ       ای پیرامون حیات په  ام مهرگ نمایهان     تامه
اهمیت انگاشت  آن و یها میبها دیهدن     اندیشی و گام نهادن در وادی نادیده گرفت  و بی مرگ

 مرگ همراه بود. 
ای جدیهد ام حقهایق هسهتی و    تیییر نگرش نسبت به جهان غا باز ام طریق پیدایی تفسیره

افتاده بود. مسئله تعادل با هستی برجسته شده و هرگونه دخا هت   روابط میان عناصر آن اتفا  
نگری به جههان   گردید. در ای  نگاه  کل خوردن ای  تعادل تلقی می در طبیعت منجر به برهم

خورد کهه در آن   یگونه پنداشت  اج ای آن نسبت به هم  با نوعی تقدیرگرایی گره م و پامل
ای در جریان انگاشته شده و جاری بودن در آن و تسهلیم امهواج آن    مثابه رودخانه مندگی به

 گرفت.  شدن مورد ستایش ترار می
تیییر نگرش نسبت به خود نی  بیشتر با توجه و تمرک  بر خود و کشف ابعاد جدیدی ام 

دی کهه تحهت تهیریر عوامهل مستلهف      های خود همراه بهود. ابعهاد جدیه    ها و ناتوانایی توانایی
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گردیهد  طهی فرآینهد واکهاوی و      اعتبار تلقی مهی  شده یا بی اجتماعی میفول مانده  کمرنگ 
شد. به عالوه  ام آنجایی کهه پهذیرش    اکتشاف درونی  بامبینی و باماندیشی شده و احیا  می

ود  دریافهت جدیهد   نگرش تبلی غا باز با درجاتی ام تحمیل  تهدید و تنبیه اجتماعی آمیسته به 
خهورد و   شده آن گره مهی  اعتمادی به جامعه و ساختارهای ام پیش تعیی  ام خود  با نوعی بی

شهد کهه در آن    منجر به تقویت سوژگی در کنشگر و تهروی  سهبک منهدگی جدیهدی مهی     
هها و انتظهارات جامعهه ام     هها  نقهش    ذات  نیامها  احساسات و تجربیات شستی بر آگهاهی 

 داشت.  کنشگر ارجحیت 
گونهه بهروم و هههور داشهت کهه خداونهد ام        تیییر نگرش نسبت بهه خداونهد نیه  بهدی     

وجودی مقدس و تا حد میادی بیرونی کهه بایهد ام اوامهرش تبعیهت کهرد  تبهدیل بهه حه          
شهد. در مهوارد    خوِب میست   تهدرت مهاورایی یهاریگر یها موجهودی جهاری در هسهتی مهی        

کننده به خدای نوامشگر  بسشهاینده   ک و عقوبتبسیاری نی   شاهد چرخش ام خدای ترسنا
گرفهت کهه فهرد خهود را      کننده بودیم. باور به خدای درونی گاه آنچنان توت مهی  و حمایت
خواند. عبادت همه مکانی شده و تسلیم امر خدا شدن  به تسلیم مندگی شهدن تعبیهر    خدا می

شهده و گهاه حتهی جههنم      شد. گناه نکردن ام روی ترس و یا معامله بهشت مهذموم تلقهی    می
 شد.   ساخته هه  و عمل انسان و فاتد حقیقتی مستقل فرض می

شوندگان نمود میادی داشهت. ایه  تیییهر      تیییر نگرش نسبت به رن  نی  در بی  متاحبه
شود  ناشهی   آور می ها و حوادث رن  نگرش که غا باز منجر به نگاهی مثبت نسبت به موتعیت

ها  گاهی نتیجهه خطاههای شستهی و سهیکل      . براساس آن  رن ام تفسیر جدید ام رن  است
ای رشددهنده برای یادآوری امهوری   شود و یا نشانه شادی و غم حاکم بر مندگی دانسته می

 های انسان.  خاص و یا اف ایش توانمندی

 سازی نظام معنایی فعلی با نظام معنایی پيشين مضمون سوم: نزدیک

سامی نظام معنهایی تبلهی و فعلهی     ها غا باز با تالش برای ن دیک تیییر نظام معنایی در متاحبه
عنهوان   معنایی تدیم بهه   سامی در اینجا  ناهر به تالش فرد برای حف  نظام همراه بود. ن دیک

دههد و کنشهگر    است. ای  تالش گاه طی فرآیندی آگاهانه رخ می« هویتی تجربه شده»منبق 
هها   ها را نادیده گرفته و حتی برخهی شهباهت   تفاوت ها  سامی شباهت کند با برجسته سعی می

ههای دینهی     هها و انگهاره   صورت ههنی و یا با استفاده ه درسهت یها نادرسهت ه ام آمهومه      را به
گیری ام تجسم خلّا  در دعا و توسل به ائمه. گهاهی   ساخته و توجیه کند  برای مثال  با بهره
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انگاری نظام معنایی تبلی و  ب مشابه و یکسانهای بنیادی   سب نی  عدم فهم تمای ات و تفاوت
سههامی کارکردهههای نظههام معنههایی جدیههد  آن را    نظههام معنههایی فعلههی شههده و بهها برجسههته  

شهود   کند. ای  در حا ی است که همواره سهعی مهی   کننده نظام معنایی پیشی  تلقی می تکمیل
جهادو را دارنهد  کهامالز    هایی ام گرایش به امور فرامادی که برچسب خرافه یا  فاصله با گونه

سها ه بها تحتهیالت عها ی در رشهته مهدیریت بهه شهرش          47حف  شود. برای نمونهه  آتهایی   
وتتهی شهما   »پردامد:  ها می طور خاص وضو با تعا یم یوگیست های آیی  اسالمی و به مشابهت
ون ته  کنید و انرژی خوبی وارد بدن گیرید  دارید تمام چاکراهای بدنتون را تمی  می وضو می

کنید  مستوصاز وتتهی بها شهناخت ایه  کهار را انجهام بدیهد. وتتهی سهرت را بهه سهجده             می
های  هاری و داری انرژی تری  چاکرا یعنی چشم سومت را داری به خاک می هاری  مهم می

 «.  گیری های مثبت را می منفی را میدی و انرژی

 مضمون چهارم: تغيير غایات زندگی

ههای   گیری ها جهت تیییر نظام معنایی در مندگی فرد در متاحبهتری  پیامدهای  ام جمله مهم
جهویی   عملی جدید و به عبارت دیگر  تیییر در غایاتی بود که کنشگر در مندگی روممره پی

سامد و بسیاری ام امهور و   های او را متحول می کند. میرا نظام معنایی جدید  غایات کنش می
ی فرد حضور نداشتند یا حضور داشتند  اما فاتهد اعتبهار   اهدافی که پیش ام ای  در دایره معنای
طهور جهدی وارد منهدگی شهده و در دایهره       شهدند  بهه   و فایده بهرای دنبهال کهردن تلقهی مهی     

ای را در خهود در   سا ه تیییهرات گسهترده   30گیرند. آتای م. هه  های روممره او ترار می کنش
ههای بیرونهی داشهتم و یهه      سهری متهرف  م  یه »گوید:  کند  ام جمله می ای  باره گ ارش می

ههای درونهی مه  فکهر بامیسهت. اسهتفاده میهاد ام         های درونی. یکی ام متهرف  سری مترف
ههنه. م  ای  تهدر ههم نیهام نهدارم ام هههنم اسهتفاده کهنم. ههر چنهد ههه  تنبلهی دارم  و هی             

ای  تهدر  کنم ای  تو جامعه  کنم. یک نوع وسواس فکری دارم. ا بته فکر می فکربامی هم می
کنه مشکلی نیستش. }اما{ هدفم اینه که ایه  ممهانی و    متداو ه که به هر کی که بگی فکر می

ای  مکانی مندگی کنم و فقط هرجا که الممه  بشینم فکر کنم. در صهورتی کهه ایه  رومهها     
عنوان یه هدف بهرای   هه  م  همش ای  ور و اون ور هست.... }مندگی کردن در  حظه{ به

تونم تجربه بکنم که تو حهال حضهور داشهته باشهم  و هی خهب        گاهی هم می هم  هست و گا
 «.  ام که بتونم تو  حظه حال مندگی کنم هنوم به اون پاالیش نرسیده
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 . گرایش روانی2-5

توان افرادی را یافت که جذب بُعد روانهی ه    گرایی جدید  می در میان گروندگان به معنویت
ی ام ای  کنشگران  جذب آرار ای  تجربه بر روش و روان ا شوند. دسته عاطفی ای  پدیده می

سهمت اسهتمرار ایه  تجربهه و      شوند و شیفتگی روانهی حاصهل ام آن  آنهان را بهه     خویش می
دهد. دسته دیگر  ح  نهاب دریافهت امهری فرامهادی      اف ایش آگاهی نسبت به آن سو  می

دیهد چنهان آنهها را    ههای مستلهف تجهارب معنهوی ج     ههای رایه  در گونهه    حی  انجام تمری 
سامد که پیوسته به تالش بهرای تقویهت آن و تجربهه دوبهاره و دوبهاره آن       مجذوب خود می

 اندیشند.  می

 مضمون اول: جذب آثار روانی شدن

ههای جدیهد  نیهل بهه      های روحی ه ههنی ه بهدنی معنویهت     تری  ارر روانی تجربه تکنیک مهم
ههای   هها و تمهری    ی اسهت. انجهام تکنیهک   مدت و موتت ناپذیر  هرچند کوتاه آرامشی وصف

بسشهی بهه آالم ام    گذارد. ام جمله  تسکی  ههنی ه روحی ه بدنی آرار دیگری نی  برجای می  
ن و پذیرش وضعیت موجود  اندیشیدن نسبت به پیرامون  به فراموشی سورد طرتی چون مثبت

رسها ت خهویش    . ای  آرهار گهاه آنقهدر اررگهذار اسهت کهه فهرد اسهتمرار آن را         آماددهنده
 پندارد.  می

هها در میهر    کننده به ایه  آرهار روانهی مسهتسرج ام متهاحبه      هایی ام عبارات اشاره نمونه
 آمده است: 

کهردم    کردم  خیلهی محاسهبه مهی    هه  م  خیلی شلو  بود. خیلی دو دوتا چهارتا می»
. بهه خهودِ   های ههنی مرا به درون خودم برگردونهد  گرا بودم  و ی اون سکوت آل خیلی ایده

 سا ه(.  30)خانم« خودم برگردوند. یه آرامش عجیبی به م  داد
هها و یهه    خهوابی  ههام و بهی   دادیم باعث شد دیگه ام اون اسهترس  حرکاتی که انجام می»

ها که داشتم جدا بشم. یعنی سه ماه اول واتعاز سهه مهاه خهوبی بهود. انگهار ام یهه        سری دغدغه
« دغدغهه بهدون اسهترس    ومده بودم توی یه دنیای آروم بیای کنده شده بودم و ا دنیای دیگه

 سا ه(.  31)خانم 
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 مضمون دوم: تجربه فرامادی

گذارنهد متفهاوت    کهه بهر فهرد مهی      های جدید  اگرچه به  حاظ آرهار مهافو  طبیعهی    معنویت
کهه در    هستند  هی  یک خا ی و عاری ام ایه  موضهوع نیسهتند. منظهور ام تجربهه فرامهادی      

پذیر است  ح  نهاب دریافهت امهری مهافو       گرایی جدید رؤیت به معنویتگرایش روانی 
افتد. گذشهته ام مباحهث    اتفا  می 1طبیعی است که حی  انجام نوعی عمل یا سلوک رامآمی 
ههای روحهی ه ههنهی ه بهدنی مطهرش          مستلفی که پیرامون کیفیت و چگونگی انجهام تمهری   

هها و بهاور    ها و تمهری   با انجام برخی تکنیکها  است  نکته حائ  اهمیت  هم مانی ای  تجربه
 به ارربسشی آن است. به واحدهای معنایی میر در ای  ختوص توجه کنید:  

تونم بگم چقدر تیریرش میهاد   اون حرکت شاواسانا خیلی روی م  تیریر گذاشت. نمی»
 کردم با ممی  یکی شدم  با کل کائنهات یکهی شهدم  وتتهی اون     بود. اونقدر که احساس می

کنهه کهه کهل     کردم مرمهای بدنم اینقدر گسترش پیدا می دادم  فکر می حرکت را انجام می
 سا ه(.  30)خانم « شه ممی  را شامل می

در یکی ام اون تمرینات خیلی سنگی   م  برای  حظاتی متوجه شدم کهه ام بهاال دارم   »
شدت  گریه افتادم و بهکنم و اینقدر ای  تجربه عجیب بود که ناخوداگاه به  خودم را نگاه می

گریه کردم. وتتی چشهمام را بهام کهردم  دیهدم آتهای... سهرم را گذاشهته روی پاههاش. امم         
کنم به شما بگم. گفت بگو! گفتم خودم را دیهدم. مه     پرسید چی دیدیچ گفتم جرأت نمی

دیدم که اونجا خوابیدم. تعجب کردم که اگه مه  اونهم په  ایه       داشتم ام باال خودم را می
 سا ه(.  47)آتای « بینهچ ه که داره اون را میکی

 . گرایش عملی3-5

گرایهی جدیهد شهدن  ام سهویی در      گرایش عملی یا جذب بُعد اتتتادی ه اجتماعی معنویت 
گیرد و ام سهوی دیگهر  بهه هنجارههایی اشهاره       نسبت با کاالیی و خدماتی شدن آن ترار می

کند که مندگی مُدرن برای انسان برساخته و ام او پیشهرفت و کسهب شایسهتگی ههر چهه       می
کند. ایه  نهوع گهرایش بها دو      انسان طرام مُدرن را طلب می بیشتر در مسیر هماهنگ شدن با

 سامی ارتقا .   کُد اصلی شناسایی شد: جذب کارکردها شدن و آسان

                                                                                                                                        
1. Mystiacal Practice 
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 مضمون اول: جذب کارکردها شدن

گرایی جدید  جنبه درمانی به خود گرفتهه و مهرتبط بها حهومه      برخی ام کارکردهای معنویت
برخهی دیگهر ام کارکردهها  بهه بهبهود       شهود و  سالمت جسم و رفق مشهکالت جسهمانی مهی   

کنهد. در واتهق  بهبهود منهدگی مهدرن       های مندگی در دنیای مدرن ارتبهاط پیهدا مهی    مهارت
ههایی اسهت کهه در منهدگی روممهره نقهش        نیاممند برخورداری و توانمند شهدن در مههارت  
حهومه  کننده دنیای مهدرن در تسهسیر کامهل     مهمی ایفا  کرده و گاه ما را ام عوارض تهدید

سال یوگا کار کهرده اسهت  بهه     13هایی ام متاحبه با خانمی که  رهاند. بسش ختوصی می
ام نقش داشته  مثالز وتتی م  ام کوه میهام    یوگا تو سالمتی»کند:  فهم ای  موضوع کمک می

ها رو یاد گرفتم. مشکل مانو دردم حل شد. بها دسهت    گیره. وتتی ای  نرمش مانوهام درد می
ههای نهرمش یوگها  تانهدون      تونستم یک کیلو بار بلند کنم  و هی بها کهالس    میراستم حتی ن

منهه... دائهم    دست راست م  خوب شد. ا بته باور هم مهم بود. باور به حرفی کهه اسهتاد مهی   
ههام   شد ریه دادم  باعث  های تنفسی رو انجام می رفتم و نرمش کردم. وتتی یوگا می سرفه می

 سا ه(.  40)خانم « دش هام کمتر  بام بشه و سرفه
طور به مواردی کهه در بهبهود شهرایط منهدگی مهدرن راهگشاسهت اشهاره         ایشان همی 

تونی با کمک آنها فکرتهو آماد کنهی و بها     هایی تو یوگا داره که شما می یه نرمش»کند:  می
گفهت بهه صهدای     کشهیدیم و اسهتاد مهی    صداهای اطهراف حسهاس و کالفهه نشهی. درام مهی     

دادیهم  صهدای مه   صهدای بیهرون  صهدای        د  یعنی دتیقاز ما گوش میاطرافتون گوش کنی
کهم دیگهه برامهون مههم نیسهت. اول       دادیهم کهه کهم    ماشی . اینقدر به ای  صداها گوش مهی 

ها شاکی بودند  اینجا چقدر سرو صداست. اما بعدها همه احساس  ها یه سری ام خانم کالس
کنیهد و دیگهه    مهم نیست. شما گهذر مهی   کردند یه آرامشی دارند و دیگه براشون سرو صدا

 «.  کنه کنید و ای  تو مندگی به آدم کمک می بهش فکر نمی

 سازی ارتقاء مضمون دوم: آسان

های موفقیت در مندگی و کار  رروتمند شهدن  رسهیدن بهه آرموهها و ماننهد آن ام جملهه        راه
پسهند   نشریات عامههای اجتماعی  کتب و  کرات در شبکه اصطالحاتی است که ای  رومها به

شهود. مفهاهیمی کهه کنشهگران باممانهده ام خیهل        و حتی گفتگوهای عامیانه دیده و شنیده می
های استانداردشده مبتنی بر معیارهای مدرن را به تالش هر چه بیشهتر بهرای پیهرومی در     انسان
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کنهد و جبهران    ای جهانی برای ارتقای وضعیت اتتتادی و اجتماعی خهود دعهوت مهی    مسابقه
کهارگیری تهوانینی مشهس  و سهاده همچهون در       آوری و بهه  مانهدگی آنهها را بها ایمهان     عقب

دسترس بودن آرموها با داشت  تنها اشتیا  بهه آنهها و یها تتهویر ههنهی روشه  ام آنهها نویهد         
تجسم خلّا  رو میاد داشتم. مستوصاز تو بحث اتتتادی خیلهی بههم کمهک کهرد.     »دهد:  می

ریه ی   کنهه  برنامهه   گران.... بهه نظهرم ههر چیه ی کهه آدم فکهر مهی       طور تو روابطم با دی همی 
کهنم   گیرم و ح  می کنه )یعنی ای  که م  در یک سکوت ترار می کنه  تجسم خلّا  می می

 سا ه(.   36)خانم « افته کنه روش  حتماز اتفا  می ام( و تمرک  می ها رسیده به اون
گرایی جدید در بهاال بررسهی    تهای گرایش به معنوی مضامی  مستلفی که هیل شاخ 

 صورت خالصه آمده است.  شد  در نقشه مضمونی میر به
 

 

 گرایي جدید هاي گرایش به معنویت . نقشه مضموني شاخص1شکل 

 گرایی جدید . عوامل گرایش به معنویت6

عنهوان سهبب گهرایش فهرد بهه       هها بهه   شهود کهه در متهاحبه    ای  عوامل شهامل مضهامینی مهی   
ید شناسایی شده است. در مجموع هشهت مضهمون در ایه  ختهوص بهه      گرایی جد معنویت

دسههت آمههده کههه عبارتنههد ام: تههنش اخالتههی  تجربههه رنهه   محرومیههت  دسترسههی بههه         
گرایهی جدیهد  بحهران معنها       گرایان جدید  ارتباط مسرر با معنویهت  گرایی/ معنویت معنویت

 تجربه فرامادی و تجربه حدی. 
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 مضمون اول: تنش اخالقی

ههای کنشهگر بها واتعیهت جهاری در جامعهه        التی به معنای وجود تناتض میان ارمشتنش اخ
سهامد و گهاه بها     های نبرد  مبارمه و حتی عتیان می است که مندگی را سست و پر ام صحنه

شود که فرد را مجبور به فرمانبرداری و انطبا  کنش خود بهر   همراه می  چنان فشار ساختاری
هها گهاهی    کند. ای  حا هت در متهاحبه   را ناصحیح تلمداد میسامد که خود آن  هنجاری می

در نسبت با خانواده و در مواردی چون انتساب پوشش  انتساب رشهته دانشهگاهی  انتسهاب    
شیل  نوع رابطه با جن  مسا ف  انجام اعمال عبادی اسالمی مانند نمام و یا اختالف عقیده 

شهود  کهه    خواهر و برادرها مشاهده مهی  در شیوه درست مندگی کردن با همسر یا وا دی  یا
در مواردی به مشاجره  اختالف و درگیری و شوریدن بر علیهه اجبهار منجهر شهده بهود و در      

عنوان نقطهه اتکهایی بهرای فهرد پهیش       مواردی تا حد تجدیدنظر در نوع نگرش به خانواده به
 رفته بود. 

شت و در مواردی چهون  تنش اخالتی گاهی حا تی درونی داشته  در خود فرد نمود دا
ههای   های دینی حاکم بر جامعهه و یها دیهدگاه    متناتض دیدن عالیق و تمایالت خود با ارمش

علمههی رایهه   مههداومت بههر رفتههاری خههاص در عههی  احسههاس شههرم درونههی ام انجههام آن     
اعتمادی به دیگران و سرگردانی در ترجیح یا عدم ترجیح آنهها نسهبت بهه خهود مشهاهده       بی

ههای دوسهتی نیه  در مهواردی چهون برتهراری روابهط         تی در ارتباط با گهروه شد. تنش اخال
انگارد و تنها به خاطر نیام بهه احتهرام بهه آنهها      دوستی با افرادی که کنشگر آنان را ناسا م می

های حهاکم بهر خهانواده خهود و      آورد و همچنی  احساس تناتض شدید میان ارمش روی می
هها و یها    شد که گاه با تجربه مکرر دعوا بها همکالسهی  های تحتیلی دیده  دوستان در محیط

ها همراه بود. گاهی هم تنش در ارتباط بها جامعهه  در مهواردی ایه  چنینهی خهود را        همسانه
اعتمادی و اختالف  ساخت: نارضایتی ام عدم رعایت توانی  اسالم  ایجاد ح  بی نمایان می

ن شعار و واتعیت در جامعه  ها مانهه  با مدیر در محل کار  سرخوردگی ناشی ام دوگانه بود
های آنان برای ارتقای مجموعه تحت مدیریت خهود و   تلمداد کردن رفتار مدیران و ارمیابی

 نارضایتی ام وضعیت اتتتادی و شیلی خود.  

 مضمون دوم: تجربه رنج

های فشاری است که آرار روانی بهرای فهرد بهه     منظور ام تجربه رن   ترار گرفت  در موتعیت
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توان آن را ام بروم و هههور   مراه داشته باشد. پدیده رن   یک ح  درونی است و تنها میه
بیرونی آن تشسی  داد  اینکه فرد خود را در موتعیت فشهار عهاطفی تلقهی کنهد و یها آرهار       
روانی فشارها چون اضطراب  عدم اعتماد به نف  و افسردگی را در خود گه ارش کنهد. در   

ههای   رای ما اهمیت ندارد بلکه بعهد اجتمهاعی آن  یعنهی موتعیهت    ای  پژوهش کیفیت رن  ب
 سام و تفسیر کنشگران ام آنها حائ  اهمیت است.   اجتماعی رن 

های انجام شده  تجربه رن  گاهی ام ناحیه خانواده و بهه سهبب تحقیهر و یها      در متاحبه
فها  افتهاده بهود و    بدرفتاری ام سوی وا دی  که منجر به مجادالت مکرر با آنها شده بهود  ات 

دیهده پهدر )جانبهام( و یها      گاهی برآمده ام شرایط ویژه خانواده بود: رن  دیدار چهره آسیب
فراری و سیاسی بودن وا دی  و یا اختالف وا دی  با یکدیگر. گاهی رن  ام ناحیه خود فهرد  

های مستلف در مندگی و یا شهرایط سهست منهدگی در     و تحت تیریر عواملی چون شکست
های رن  بهه مشهکالت    ام کشور و یا شهری جدید اتفا  افتاده بود. گاهی نی  موتعیت خارج

جامعه ربط داشت: مقابلهه بها فرهنهگ سهنتی امدواج  احسهاس فشهار اجتمهاعی در موضهوع         
ههای مها ی مکهرر  ام دسهت      حجاب  متیرر شدن ام عواتب منفی اتتتادی جنهگ  شکسهت  

ی باالی حاکم بر جامعه  مورد هلم ترارگهرفت  و یها   دادن استقالل ما ی به د یل فشار اتتتاد
 های دو تی.  ها مانه پنداشت  سیاست

 مضمون سوم: محروميت

هها   شود که فرد به سبب آن ام دستیابی بهه بعضهی ام فرصهت    محرومیت  به موتعیتی گفته می
رد در هایی مستلفی بود که یها فه   ها ناشی ام محدودیت دور بماند. ای  دور ماندن در متاحبه

ههایی کهه جامعهه     شد یا محدودیت های جسمی و ههنی او مربوط می خود داشته و به توانایی
کرد. بسهته بهه اینکهه     )اعم ام خانواده تا اجتماعات ب رگتر( و محیط اطراف بر رو تحمیل می

توان انواعی مستلفی برای محرومیت در نظر گرفت: محرومیهت   ها چه باشند  می ای  فرصت
ارتبهههاطی  محرومیهههت حقهههوتی و حتهههی    حرومیهههت تحتهههیلی  محرومیهههتاتتتهههادی  م
های هیجانی و عاطفی. برخی ام کدهایی که نشان ام محرومیهت داشهتند عبارتنهد     محرومیت

خهاطر فشهار    د یهل تتهادف  محهدودیت در پوشهش بهه      سا ه حرکتهی بهه   ام: محدودیت یک
ههای دیگهر      در خهانواده های اجتماعی معمهول و رایه   اجتماعی  امتناع اجباری ام مشارکت

خاطر خاص بودن افراد خانواده )جانبام  سواهی یا روحانی بهودن(  شکسهت عهاطفی و یها      به
خهاطر عارضهه    شیلی و محروم ماندن ام مندگی مورد عالته خهود  محرومیهت ام فوتبهال بهه    
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خهاطر ضهعف اتتتهادی خهانواده  محرومیهت       جسمی  محرومیت ام تحتیل در دانشگاه بهه 
آفرینهی و   های نادرست  محهدودیت  ه ام تحتیل یا رشته مورد عالته به د یل سیاستناعادالن

 کنترل افراطی ام سوی وا دی  به جهت ترسِ ام دست دادن فرمند. 

 مضمون چهارم: بحران معنا

 1های وجهودی بنیهادی    برای پرسش  بحران معنا در ای  پژوهش یعنی در اختیار نداشت  پاسخ
ههایی ام بحهران    انهد. وجهود دوره   که همه آدمیان در طول عمر خود به نحوی به آن پرداخته

رسد همهه ایه  مهوارد را در     یابد. به نظر می های مستلفی بروم می معنا در مندگی فرد با نشانه
 توان خالصه کرد:  سه عنوان کلی می

یه  شَهک کهردم.    م  یه مدتی وارد دوران شَک شهدم و بهه همهه چ   » جستجوگری معنا:
هها بهه    و خهورده سها گی شهک    30بعدها فهمیدم که به ای  میگ  بحران میانسا ی. توی سه   

ههام  خهانواده  بهه مسهیر پهول       تدری میاد شد که م  به همهه چیه   بهه خهدا  دیه   انتسهاب      
درآوردن شک کردم. یکی دو سا ی دست ام کار کشیدم و دنبال خودم بودم. م  کهیمچ ام  

 سا ه(.  47)آتای « نامه م  چیهچ خیلی حا م بد بودکجا اومدمچ بر
کردم یهه پهدر و    ای بودم. فکر می گشته ام کودکی{م  دنبال یه گم»} وجود خأل درونی:

ام.  برنهد. ایه  فضها بهود تهو کهودکی       مادری هستند که حاال اینها میان و م  را ام پیش اینها مهی 
ش پیهدا نکهردما ایه  جها بهود کهه کلیهد یهه         ]ب رگتر که شدم همه چی  را تجربه کردم اما آرام

شهه. وجهود مه      چی هایی تو م  خورد که م  یه خال  درونی دارم و ای  خال  با خهدا پهر مهی   
خواست  اما مه  دختهر بههش رسهوندم  سهیگار روشه  کهردم  مه  یهه اسهتکان عهر              خدا می

بچگی با م  بهود   خوردم  م  فکر کردم باید پول در بیارم و ای  خال  همون خالیی بود که ام
 سا ه(.   30)آتای « کردم که م  تو کودکی با پُرخوری و گاهی با افسردگی و غم پُرش می

ای بهودیم کهه    مها یهه خهانواده   » سردرگمی در فهم چگونه خوب بودن و خوب زیستن:
چون تحتیل کرده بودیم  ایه  تضهادها تهوش تنیهده بهود. یعنهی پهدر و مهادری کهه بهه تهو            

رفتهی   گه گوش بدی. اگر مهی  به خ عبالت آخوندی که چرت و پرت می گفت  تو نباید می
                                                                                                                                        

ی انسان  تجربه دیگهران و تهداوم   های وجودی ام نظر گیدن  چهار حومه هستی  فناپذیری و مندگ  . پرسش1
گیرد. پرسش ام هستی  همهان تهالش بهرای کشهف چههارچوب واتعیهت بیرونهی          هویت شستی را در برمی

شهود. سهومی      است. پرسش دوم به فناپذیری آدمی در تیاس با نامتناهی بودن ممان یا جاودانگی مربهوط مهی  
خورد. چهارمی  پرسش نی  به تداوم فهرد در    پیوند میپرسش با وجود اشساص دیگر و اعتماد بنیادی  به آنها 

 شود.   ممان و مکان و تفسیر او ام آن مربوط می
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کهرد  مامهان و بابهای مه  ههم بها مه          تو یه مجل  مهذهبی کهه یهارو داشهت سهسنرانی مهی      
بهودی.   ست. و هی تهو ایه  فضها بایهد معتقهدم مهی        ای خندیدن که ای  دیگه چه آدم پیاده می

. دیه  عامهه نداشهته بهاش. یهه دیه        گ  رویکرد عقالنی داشته باش تضادی که هی به تو می
سطح باال داشته باش. آدم منطقی باش. دینت با کالس باشهه و هی در عهی  حهال خیلهی ههم       

مدار باش... کورکورانه همه چی  را نوذیر  و ی یه چی هایی ههم هسهت کهه کورکورانهه      دی 
گفهت   مه  مهی  پرست بودند  و ی بابای  امشون تبعیت ک ... مثالز ما هند رفته بودیم ملت بت

ای  بُت مثا ه  خداپرست هستند. یه موتق فکر نکنی اینهها کهافر هسهتند  حهرف آخونهدها را      
 سا ه(.  28)خانم « شون اخالتیه شون ام دی  ما بهتره  اصالز منش گوش نک . خیلی دی 

 مضمون پنجم: تجربه حدی 

رویدادهای  آید که تجربه حدی  نوعی سردرگمی و استیتال عملی است و ممانی پیش می
دهند که هی  یک ام وسایل رایه  تبیهی      انگی ی در مندگی فرد رخ می غیرعادی یا شگفت

حلهی بهه فهرد نشهان دهنهد. در واتهق  کنشهگر بهه عهدم           توانند راه ام عهده آن برنیامده و نمی
هها   رسد. تجربه حدی با ای  کدها در متاحبه کفایت منابق ام هر دو نوع درونی و بیرونی می

اه بوده است: باال گرفت  مشکالت با پدر تا حد فکر کردن به خودکشی  ترس ام مرگ همر
خاطر تجربه فوت پدر در جوانی  متیرر شدن ام شههادت بهرادر دوتلهو در     در سنی  جوانی به

حل رهایی ام فشارهای مندگی  اتدام بهه خودکشهی بهرای     نوجوانی  درماندگی ام یافت  راه
رغهم    بسشهی بهه خهود بهه     به آخر خط رسهیدن و عجه  ام آرامهش   رهایی ام گذشته  احساس 

 های شناخته شده.  حل پیگیری همه راه

 مضمون ششم: تجربه فرامادی

تجربه فرامادی در ایه  پهژوهش  احسهاس نهاب دریافهت امهری فهو  طبیعهی اسهت کهه بها            
سهتقیم یها   گیری ام ایده شوت  به تجربه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شده و آن را تجربهه م  وام

غیرمستقیم هر امر  پدیده یا چی ی غیرعادی که فراتر ام فهم عرفی بوده و سهبب حیهرت در   
عنهوان یهک    ایم. ایه  تجربهه عمومهاز بهه     اش را برانگی د  در نظر گرفته فرد شده یا کنجکاوی

هها و تجربیهات منهدگی     شود که با هنجارهای حهاکم بهر فعا یهت    رخداد غیرمعمو ی بیان می
های فرامادی مستلفی اشهاره شهده اسهت:     ها به تجربه رد سامگار نیست. در متاحبهروممره ف

ای کشنده  مشهاهده توانهایی    یا حادره  ا عاده ام بیماری خواندن نمامی خاص  شفایافت  خار 
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غیرمعمول در خود یا دیگران  تحت تهیریر جریهان ارتبهاط بها ارواش تهرار گهرفت   مشهاهده        
گرفت  ام توسل و توکل بهه ائمهه  تجربهه رؤیهای صهادته یها        کمکارربسشی دعانویسی و یا 

 گویی مطابق با واتق با کمک ح  ششم  بام شدن چشم برمخی در خود یا دیگران.  پیش

 گرایان جدید گرایی/ معنویت مضمون هفتم: دسترسی به معنویت

عنوان  د بهگرایان جدی گرایی یا معنویت دسترسی و وجود شرایط و امکان آشنایی با معنویت
عاملی که حضورش در کنار عوامل دیگر در گرایش یافت  نقهش مهمهی داشهت  شناسهایی     
شد که ام طرتی مستلفی ایجاد شده بهود. گهاه ام طریهق دوسهتان و خهانواده و گهاهی نیه  ام        

هههای  ههها صههورت گرفتههه اسههت: شههرکت در کههالس ههها و دوره طریههق دسترسههی بههه کههالس
وابستگان ام طریق انجم   کالس کاراته  آشنایی با انجم  همفرادرمانی  تجربه مدیتیش  در 

]معتادان گمناما و آشنایی ام طریق کالس تندخوانی. گاهی نیه  ام طریهق    NAدوامده تدمی 
ههای موفقیهت     هها و کتهاب   کتاب و سی دی: مطا عه کتاب تدرت حال  ارتباط با سهسنرانی 

 های یوگانیندرا.   دی بوطه و تهیه سیشویی و تانون جذب ام طریق کتب مر آشنایی با فنگ

 گرایی جدید مضمون هشتم: ارتباط مؤثر با معنویت

گرایی جدید چنانچه همراه با ارتباط مهسرر باشهد     تیریر دسترسی در گرایش افراد به معنویت
د یهل   ها فرد دسترسی المم را داشته است اما بهه  شد. چرا که در برخی ام متاحبه مشاهده می
ی ارتباط مسرر با آن  حتی با وجود عوامل دیگر اشاره شده چون تنش اخالتی و عدم برترار

تجربه رن  یا محرومیت ای  دسترسی منجر به گرایش نشده بود. گاهی ایه  ارتبهاط مهسرر و    
د یل نوع رفتار با فرد و محتوای ارائه شده به او پهیش آمهده بهود: تشهویق      خوب با مربی و به

های رفتاری منحتهر بهه    های ماورایی استاد شدن  جذابیت ناییشدن توسط مربی  جذب توا
های اخالتی مربی شدن  همهاهنگی فضهای کهالس یوگها بها       فرد استاد شدن  جذب ویژگی

های فرد )دنبال جنبش و حرکت بیشهتر نبهودن(  مطلوبیهت موتعیهت و ههاهر افهراد         خواسته
تهدری  شهده و وجهود     احساس ن دیکی فکری داشت   جدید و کهاربردی یهافت  محتهوای   

د یل وجود حمایت عاطفی اتفا  افتهاده اسهت:    صداتت کاری. گاهی نی  ای  ارتباط مسرر به
تماس تلفنی مستمر شاگرد استاد با فرد  وجود رابطه عاطفی توی بهی  همسهر فهرد و اسهتاد      

 برخورد صمیمانه اعضای انجم  دوامده تدم در بدو ورود و حمایت اعضا  ام یکدیگر. 
موعههه مضههامی  و کههدهای میرمجموعههه آن در ختههوص عوامههل گههرایش بههه       مج
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 تابل مشاهده است.   2گرایی جدید در تتویر شماره  معنویت

 گرایي جدید . نقشه مضموني عوامل گرایش به معنویت2شکل 

 گرایی جدید به معنویتهای گرایش  . زمينه7

هایی اسهت کهه یهک     ممینه به معنای بستر  افق ممانی ه مکانی و یا مجموعه شرایط و واتعیت 
گیرد و تنها با رجوع به آن  فهم معنهای آن موتعیهت یها پدیهده      می موتعیت یا پدیده را در بر

در واتهق   پذیر خواهد بود. بر ای  اساس  ممینه گهرایش در ایه  پهژوهش    برای کنشگر امکان
اند که پیش ام ای  بر گرایش کنشگر مسرر دانسته  شرایط و اموری که سامنده معنای عواملی

ای  دهنهد. بهرای مثهال  ممینهه     شد و نوع پاسخ و دریافت او نسبت به آن عوامل را شهکل مهی  
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آور  کند را رنه   شود که کنشگر  شرایطی که در آن میست می شدگی سبب می مانند مدرن
توانهد   که همان شرایط برای فرد دیگری که فاتهد ایه  عامهل اسهت مهی      در حا یتلقی کند  

آور نباشد. در ختوص ممینه گرایش  چهار مضمون کلی شناسایی شد که عبارتنهد ام:   رن 
 گرایی.   های دیگر و عاطفه جهان شدگی  نارضایتی ام فرهنگ خودی  تجربه میست مدرن

 مضمون اول: مدرن شدگی 

هها تنهها شهش     های بسیاری اسهت  امها در میهان ایه  مس فهه      ی ابعاد و مس فهشدگی دارا مدرن
هها عبارتنهد ام:    گرایهی نمایهان شهد. ایه  مس فهه      مس فه در متاحبه با گرونهدگان بهه معنویهت   

گرایههی و سکوالرشههدن.  شههدن  پیشههرفت گرایههی  متههرفی گرایههی  نسههبی سههوژگی  علههم
های روممهره   کننده کنش تری  معیار و تنظیم عنوان مهم گرایی  به معنای رجوع به علم به علم

است. سوژگی  بهر عهدول ام ههر آنچهه محوریهت فهرد را بهه مسهاطره انهدامد  اشهاره دارد.           
گرایی  ناهر بر عهدم وجهود معیهار واحهد و تیییرناپهذیر بهرای ارمیهابی تطعهی افهراد و           نسبی
خهدمات بهرای بیهان    سوی در اختیار داشهت  کاالهها و    شدن  حرکت به هاست. مترفی پدیده

گرایهی  بهر تمایهل بهه      دهد. پیشهرفت  هویت و به نمایش گذاردن تمای  اجتماعی را نشان می
های جدید و باور بهه مفیهد بهودن     موفقیت و ارتقای وضعیت خود با خطرپذیری و تجربه راه

ری ی اشاره دارد و منظور ام سکوالر شدن  باماندیشی در وضعیت موجهود  مبتنهی بهر     برنامه
 رد سکوالر است که در ادامه در ختوص آن توضیح بیشتری داده خواهد شد. خ

های مستلفی بروم و ههور  گرایی جدید در عرصه گرایی در گروندگان به معنویت علم
شهد و گهاهی در    گرایانهه بها مشهکالت مشهاهده مهی      کرده بهود  گهاهی در مبهارمه علهم     پیدا 

سهاخت. در   ای فهرد  خهود را نمایهان مهی    ه گیری کاربست نظریات مستلف علمی در تتمیم
گرایهی جدیهد نمایهان     گرایی با تالش برای توجیه علمی پدیده معنویهت  ها  علم برخی نمونه

ههای   گرایی بها پایبنهدی تهوی بهه نتهای  و اسهتانداردهای رایه  در شهاخه         شد. گاهی نی  علم
 ه شد. فرد مشاهد« های مهم دیگری»رغم متفاوت بودن نوع کنش  مستلف علم  به

وتفه تافله بشر در طهول تهاریخ    گرایی  اعتقاد به پیشرفت مستمر و بی منظور ام پیشرفت
جهویی   شهکنی و همچنهی  خطرپهذیری  پهی     ستی ی و سهنت  است که گاه با درجاتی ام سنت

های جدید در مندگی  اسهتقبال ام دسهتاوردهای جدیهد بشهری و حتهی       مداوم تیییر و تجربه
خهورد. ایه  موضهوع در     ی به آنها در متاحبه شوندگان پیونهد مهی  یاب گرایی در دست کمال

ها همچنی  با پذیرش و استقبال ام دنیای مهدرن در کنهار اهعهان بهه نهوات  آن نیه         متاحبه
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 نمایان بود. 
انهدومی بهه حهدی اسهت کهه آن را ام       مترفی شدن  به معنای ارمش یافت  پول و مهال 

دهد. در ایه  معنها  فهرد حتهی بهرای بهه        تی سو  ای اخال سوی پدیده یک پدیده اتتتادی به
عنهوان   دست آوردن آن  تائل به میر پاگذاشت  اخالتیهات شهده و در مهواردی بهه آن نهه بهه      

رفهتم تجهریش     ههایی کهه ام سهمت ا هیهه مهی      یه وتت»نگرد:  عنوان هدف می وسیله  بلکه به
واد بدون محمت کشیدن یهه  خ کردم که وای منم د م می دیدم  داشتم فکر می ها را می خونه

دونه ام اینها را داشته باشم... و ی خب تا االن که نتونستم هر پو ی را تبول کنم اما داره بههم  
 سا ه(.  25)خانم « هاره گذره و تیریراتش را داره روی روانم می سست می
گرایی  به معنای ای  اسهت کهه کنشهگر داشهت  معیهاری واحهد بهرای ارمیهابی و          نسبی
داند. ایه  موضهوع    ها و امور پیرامونی را ناممک  می در مورد همه یا برخی ام پدیده تضاوت
گرایهی   های مستلف فرهنگی و اخالتهی را بهه دنبهال خواههد داشهت. براسهاس نسهبی        دال ت

اخالتی  هی  حکم اخالتی رابت و تیییرناپذیری وجود ندارد و ام ای  جهت وابسته بهه میهل   
گرایهی فرهنگهی  افهراد نبایهد ام      دهای خود آنهاست. بر اسهاس نسهبی  و سلیقه افراد یا تراردا

استانداردهای خود جهت تضاوت رفتار افراد ام فرهنگ دیگهر اسهتفاده کننهد. ایه  مهدارا و      
کهن  نمهام و    هها فکهر مهی    بعضهی »یابد:  تسامح و تساهل گاهی تا حومه دی  هم گسترش می
کنه. و ی م  نور را تهو وجهود    ن میاد میترآن خوندن  هکر گفت   روشنایی را تو وجودشو

کنند. یعنی یه کسی که به خدا ایمان نهداره  اعتقهاد    بینم که به دیگران کمک می کسانی می
هها  مهربهونی     ا ناس خیلهی میهاده... همهی  حرکهت     به امام حسی  نداره و ی محبتش به خلق

هاست که به  داشته. ای هاست که امروم خدا را تو وجود م  منده نگه  محبت و بسشش  ای 
 سا ه(.   31)آتای « گه خدایی وجود داره م  می

سوژگی در دنیای مدرن به معنای ای  است که انسان به آگاهی خهودش آگهاهی پیهدا    
کند و ام مجرای همی  آگاهی به موجودی فعال تبدیل شهده و دیگهر ههر آنچهه خهود ام       می

دهد  نه آنچه ام مراجهق   های خود ترار می ابها و انتس گیری یابد را معیار تتمیم جهان درمی
شود. نمودههای   های مهم یا نهادهای اجتماعی به او تحمیل یا ا قا  می دیگر همچون دیگری

ههای اطرافیهان     تفاوتی نسبت به اجبار یها تضهاوت   ها در خود مرجق شدن  بی آن در متاحبه
 انتقادگری و ساختارشکنی مالحظه شد. 

های پیرامون خهود مبتنهی بهر     نوعی باماندیشی در خود و پدیده سکوالر شدن  در واتق
گیهرد   خرد سکوالر است. منظور ام خرد سکوالر  خردی است که در تقابل با دی  ترار مهی 
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شهود. در واتهق  سکوالرشهدن     و وجه تمای  دوران مهدرن ام دوران ماتبهل مهدرن تلقهی مهی     
ههایی کهه در گذشهته دور ام     فعا یهت دربرگیرنده فرآیندی است که بهر پایهه آن واتعیهات و    
(. براساس 318: 1375گیرند )بیرو   حیطه خرد جای داشتند  در محدوده سلطه خرد ترار می

توانسهت رام و رمه  حهوادث عها م را متوجهه شهود  ام        ای  اندیشه  در گذشته چون بشر نمی
کهرد و   یجانبه داشت  بهرای توجیهه ایه  حهوادث اسهتفاده مه       دی  که در جامعه حضور همه

کردند. با ورود به عتر جدید و غلبهه شهناخت    نیروهای ماورایی علت حوادث را توجیه می
های دیگر شناخت  دی  باید ام عرصه توجیه و تبیی  کنار گذاشته شهود. ام   علمی بر صورت

رمرات ای  موضوع در حهومه اجتمهاعی  کنارگذاشهت  دیه  ام صهحنه اجتمهاعی اسهت  در        
وم باماندیشی در آن مبتنی بر شهرایط عتهر مهدرن اسهت و در حهومه      حومه محتوای دی    
مدایی و کهاهش تلمهروی دیه  اسهت. بهه دو واحهد معنهایی میهر کهه           مندگی فردی  تقدس

 ها در توضیح ای  مضمون است توجه کنید:   استسراج شده ام متاحبه
تونهه بههش    هایی است که آدم نمی اعتقادی به مذهب ندارم. به نظرم خدا ام اون سوال»

 سا ه(.   30)خانم« جواب بده
ختوص نسل جدید  ام دیدگاه مُدرن ببینه. دیه  بایهد    م  دوست دارم که دی  رو  به»

پر ام انسانیت باشه نه اینکه حاوی مطا ب تدیمی باشه  چون هی  نسل جدیدی امکان نهداره  
 سا ه(.  60)خانم « همچی  چی ی رو تبول کنه

 گرایی مضمون دوم: عاطفه

گرایی به معنای تیکید بر نقش عوامل انگی شی و عاطفی در انجام یا ترک عمل است  اطفهع
دهنهد کهه    گرایان به آن عوامل اخالتی اصا ت می شناختی. عاطفه تا عوامل عقالنی و معرفت

ام   گرایهی متهیرر   (. عاطفهه 149و 148: 1385مبتنی بهر هیجانهات و عواطهف باشهند )غفهاری       
  حکایات و  طهایف رایه  در میهان     ها ا مثل ها  اشعار  ضرب انی  اسطورهادبیات عامیانه عرف

شهوندگان   شهناختی و عنتهر خیهال در میهان متهاحبه      ایرانیان به معنای برجستگی بُعد میبایی
های معتقدی بودن و ی خشهکه مهذهب نبهودن.     مادر و پدرم آدم»خورد:  وفور به چشم می به

خیلی مُد شده  تو یه همچی  فرهنگی یعنی عارفانهه  اسهالم    ه اسالمی که االن ای  واژه ایرانی
 سا ه(.  29)خانم م. م « کردند ا مثل استفاده می رو پذیرفتیم. همیشه ام ضرب

منهدی در   شناسهی و خیهال   ای ام کنشگران حتی به دنبال کاربست ای  نهوع میبهایی   پاره
بودنهد. ایه      ها و نامالیمات ها و شرایط مندگی برای رهایی ام روممرگی همه امور  موتعیت
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توان با عنهوان سهبک    آیند که می افراد نماینده سبک مندگی و دینداری خاصی به شمار می
گرایهی   سامی کرد. معنویهت  طلبانه و دینداری احساسی  مضمون مندگی رؤیاپردامانه و تنوع

را  توانسهت شهرایط تسههیل در تعمهیم هکهر شهده       جدید به جهت تیکید بر ح  درونی  می
برای آنان با محو میان امر خیا ی و امر واتعهی فهراهم سهامد. دینهداری احساسهی  اشهاره بهه        

های دینی پرشور و حال را به شرکت در جلساتی که  کنشگرانی دارد که مشارکت در برنامه
دهند. در ای  دسهته ام افهراد  احسهاس دینهی      شان خواهد اف ود  ترجیح می به اطالعات دینی

 تعبد دینی است.   تر ام پررنگ
ههای خهود  بهر     طلبانه  شاهد کنشگرانی هسهتیم کهه در انتسهاب    در سبک مندگی تنوع

های منطقهی. آنهان در پاسهخ بهه      نوعی ح  و هائقه شستی اشاره دارند تا اهعان به رجحان
حه  خهوبی   »یها  « پسهندم  گونه می ای »گویند:  های خود  معموالز می پرسش ام د یل انتساب

اما در سبک منهدگی رؤیاپردامانهه  بها کنشهگرانی مواجهه بهودیم کهه بها         «. دارم نسبت به آن 
بسشی بر تتاویر ههنی خود ام ارتباطی عاطفی با خداوند  ب رگهان دیه  و ماننهد آن      عینیت

هها و بامگردانهدن مسهرّتی تهامه بهه       هها و فهرام و نشهیب    بسشی خود ام سستی سعی در رهایی
 مندگی دارند: 

تونه ام تدرت تتور ههنهیش بهرای توسهل     اد دادند که آدم چه جوری میاستاد به ما ی»
گهم   کنم بعد ام نمام رفتم جمکران  بعهد مهی   نشینم تتور می استفاده کنه. مثالز م  خودم می

ده. بعهد اون آدمهی کهه امش     های منو گوش مهی  االن امام ممان هم نشسته اینجا  داره حرف
گهم یها امهام ممهان تهو       گم. بعد مهی  ام رو بهش می راحتیشونم کنارم. اول تمام نا د گیرم می

ده. بعهد   های منهو گهوش مهی    کمکم ک  که م  ببسشمش. اون طرف هم نشسته داره حرف
شهون رو   اندامنهد. دسهت   رنهگ روی سهر دوتهامون مهی     امام ممان بلند میش  یه نهور نهارنجی  

ه نهور نهارنجی رنهگ بهه تلهب      گه  یهاا   یها ا   یها ا . یه      گیرن باالی سر دوتامون و می می
کنم و میام بیرون خیلی ح  سبکی داره. االن  هام رو بام می تابونه. بعدش چشم دوتامون می

کنم. هر وتتی ای  کار رو تکرار کردم   منم  دارم اون رو ح  می که دارم با شما حرف می
 سا ه(.   34)خانم س. ت « برای م  جواب داده

 مضمون سوم: نارضایتی فرهنگی

گیری روانی و یا ارمیابی ارمشی منفی است که ام فاصله و خهی میهان    نارضایتی نوعی جهت
شود. نارضهایتی فرهنگهی نسهبت بهه اههداف یها        واتعیت موجود و شرایط مطلوب حاصل می
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انتظارات فرهنگی در جامعه است که با آگاهی فهرد ام حقهو  و نیامههای خهود و امکانهات      
خهوردگی فرهنهگ ایهران بها دیه        ای  نارضایتی به جهت گره موجود در جامعه رابطه دارد.

ههایی اینچنهی  در    کنهد کهه بها ابهرام شهکایت      معموالز نسبت وریقهی بها عنتهر دیه  پیهدا مهی      
ای صهرف بهودن    ها همراه بود: گره مدن خهود بهه اسهالم بهرای امتیهام گهرفت   اد هه        متاحبه

دینی  نارضهایتی ام تربیهت دینهی    های  روحانیون  فرهنگ ناصحیح امدواج برآمده ام آمومه
ههای فرهنگهی داشهت:     سنتی و اتتدارگرا. مواردی هم اشاره به فرهنگ عمهومی یها سیاسهت   

ههای   بهامی  انتقهاد ام دخا هت    عدم حمایت خانواده جانبامان ام سوی جامعه  انتقاد ام پهارتی 
د ام تمسهسر  جای ایرانیان در کار یکدیگر  انتقاد ام عدم رعایهت بهداشهت شههری  انتقها     بی

پدر به خاطر جانبامی ام ناحیه صورت. ای  نارضایتی گاه چنان شهدت داشهت کهه بهه ابهرام      
تنفر ام شرایط مندگی فعلی در شهر یا کشور خود و ترجیح شههر یها کشهور دیگهری بهرای      

 انجامید.   سکونت می

 های دیگر جهان مضمون چهارم: تجربه زیست

دههد راه خهود را ام میهان     که بهه فهرد امکهان مهی     ای ام معانی است جهان شامل شبکه میست
اش با دیگران در پیش گیرد. فرد در ای   رویدادهای معمو ی و برخوردهای مندگی روممره

شبکه بها دیگهران شهریک اسهت و نیهام بهه حمایهت و تیییهد پهی در پهی اعضهای متعلهق بهه              
راد بهرای حفه  ایه     شود. اف جهان مربوطه دارد که در تعامالت و ارتباطات محقق می میست

واتعیات  نه تنها به تییید ضمنی بلکه به تییید صهریح و آکنهده ام بهار عهاطفی دیگهران مههم       
توانند دوسهتان صهمیمی  اسهتادان و معلمهان و... باشهند.       خود نیاممندند. ای  دیگران مهم می

و  های دیگر غا بهاز بها هههور دیگهران مههم جدیهد ناشهی ام تیییهر محهیط          جهان تجربه میست
ها در مهواردی اینچنهی  نمهود داشهت:      افتد. ای  موضوع در متاحبه شرایط مندگی اتفا  می

سکونت در کشور یا شهر جدید  تبهو ی در دانشهگاه  مههاجرت ام شههری بهه شههر دیگهر         
تجربه سفرهای متعدد به کشورها یا شهرهای دیگهر  امدواج نهاهمسوان  ارتبهاط بها افهرادی      

 های متضاد.   بینی های دینی متفاوت  معاشرت با صاحبان جهان واجههو م  دارای نوع دینداری
صورت  گرایی جدید بررسی شد  به های گرایش به معنویت مضامینی که پیرامون ممینه

 خالصه در تتویر میر آورده شده است.  
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 گيری بندی و نتيجه جمع

هها و ا گوههای برآمهده ام آن  ام مسهائل      های جدید و انگهاره  گرایش روم اف ون به معنویت
هها    ههای فرهنگهی جامعهه ایرانهی اسهت. چهرا کهه ایه  انگهاره          مهم و تابل توجه در بررسهی 

کنند  ا گوهایی که ام طریق تطق ارتبهاط مهوتتی    ای را برای مندگی تجوی  می ا گوهای تامه
یطی خود  شرایط دشهوار منهدگی مهدرن را کهه همنشهی  گری ناپهذیر       کنشگر با واتعیت مح

بهرد کهه بها     پهذیر سهاخته و کنشهگر را در وضهعیتی فهرو مهی       ترس و اضطراب است  تحمهل 
  ها سرگرم سامد. سهرگرمی  ها و خوشی ها  خود را با خیال موفقیت ها و ناکامی فراموشی رن 

موکارهای جمعهی  همچهون خندیهدن    مبتنی بر ساخت  اجتماعی خیها ی ام طریهق ایجهاد سها    
شده )با تبدیل آن ام رفتاری واکنشی به کنشی با اراده مشترک(  آوامها و حرکات  مهندسی
هها و   مدایهی و فرافکنهی تمهامی تهنش     جمعی و یا بها تهاریخ   بسش دسته های آرامش و تکنیک
ی  که ا وهیت شود نه تنها میبای ها به چهره طبیعت. گویی تنها در طبیعت است که می تناتض
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و مندگی را بامیافت و یا با ساخت  پنداری خیا ی ام در دسترس بودن آرموها با داشت  تنهها  
آ هود   بار یا رنه   ای به مندگی کسا ت اشتیا  و تتویر ههنی روش  ام آنها  شور و شو  تامه

 بسشید.   و تیره و تار آنها 
هها و یها بهه عبهارت      ام ای  انگاره ای  مقا ه به دنبال پاسخ به چرایی و چگونگی استقبال

گرایی جدید در میان شههروندان تهرانهی بهود.     های گرایش به معنویت دیگر  عوامل و ممینه
 23ههایی بهرای ایه  گهرایش شناسهایی شهد کهه ام تحلیهل مضهمونی           در ای  راستا  شاخ 

ه سه دسهته  ها ب شده ام گروندگان به ای  پدیده به دست آمده بود. ای  شاخ  متاحبه انجام
گههرایش معرفتههی  گههرایش روانههی و گههرایش عملههی تقسههیم شههدند. بررسههی دالیلههی کههه    

میسهته    ها برای کنش خود هکر کرده بودند  درکنهار تحلیهل تجربهه    گروندگان طی متاحبه
 های ای  گرایش را نمایان ساخت.  آنها نی  عوامل و ممینه

شناسی دی  بهود. بهرای    رصه جامعههای مطرش در ع ای ام دیدگاه نتیجه نهایی مسید پاره
بهود کهه معتقهد انسهان همهواره در      « کلیفهورد گیهرت   »نمونه  ای  نتای  تیییدی بهر دیهدگاه   

تضاوت در مورد اطراف خود بوده و میان امور بدانسان که هستند و آنگونه که باید باشهند   
مهدرن بهه سهبب     های ناشی ام آن در عتر ها و تنش یابد. امکان بروم ای  شکاف شکافی می

ههای بشهر ام    تواند با توجیه تجربهه  گرایی جدید می شود   ذا معنویت تکثر فرهنگی بیشتر می
پهذیر سهاخت     عدا تی و نابرابری به او کمک کند. همچنی  ای  پدیده نوهههور در تحمهل   بی

گرایههی جدیههد  گههاه ام طریههق تسفیههف و گریهه  ام  رنهه  نیهه  نقههش دارد. در واتههق  معنویههت
های خاصهی   کند و گاه با فراهم آوردن شیوه های فشار عاطفی به کنشگر کمک می موتعیت

پذیر سامد. گاهی نی  ام طریق ترار دادن رن  در یک ممینه  کوشد رن  را تحمل ام کنش می
 (. 269: 1390سامد )همیلتون   دار  انسان را با آن تطبیق داده و آن را تابل فهم می معنی

گرایی نوپدید با ارائه معانی تامه بهرای     معنویت«آنتونی گیدن »همچنی  مطابق دیدگاه 
یابهد و گرفتهار احسهاس نهاامنی      های وجودی خهود پاسهسی نمهی    کنشگری که برای پرسش

اهعهان  « پیتهر برگهر  »( یا آنچنان کهه  82: 1388بسش است )تانعی راد   ای رهایی است  نسسه
دی است  یعنهی اوضهاع و احهوا ی کهه در     دارد  پناه انسان امرومی در تجربه مرمی یا ح می

آن انسان با تمام وجودش  عدم کفایت منهابعی را کهه بهرای رسهیدن بهه مقتهود در اختیهار        
گهالک و  »(. براسهاس دیهدگاه مهورد توجهه     22و21: 1394کنهد )ملکیهان     دارد  تجربه مهی 

ته ام کننهده بهرای آن دسه    عنهوان جبهران   توانهد بهه   گرایهی جدیهد مهی    نی   معنویهت « استارک
دانهد   ها عمل کند که فرد برطرف کردن آن را ام توان یا اختیار خهود خهارج مهی    محرومیت
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 (. 8: 1391)طا بان  
گرایی جدید و  عوامل هکرشده در باال  بدون دسترسی و ارتباط مسرر با پدیده معنویت

مینهه  یا گروندگان به آن ممک  نیست. اف ون بر آن  توجه بهه مسهئله برخاسهتگی معهانی ام م    
گرایهی جدیههد نهه د   آفههری  در گهرایش بههه معنویههت  اجتمهاعی در فهههم معنههای عوامهل نقههش  

کنشگران اهمیتی ویژه دارد. در واتق  اینکه کنشگر موتعیت و شرایط موجود خود را تجربه 
کند   است که در آن میست می  رن   محرومیت یا حدی معنا کند  وابسته به ممینه اجتماعی

جویی کرد. سوژگی یها عهدول ام    توان در ختای  فردی او پی ن را میای که نمود آ ممینه
گرایهی یها عهدم وجهود معیهار واحهد و        هر آنچه محوریت فرد را بهه مسهاطره انهدامد  نسهبی    

سهوی در اختیهار    شدن یا حرکت بهه  ها  مترفی تیییرناپذیر برای ارمیابی تطعی افراد و پدیده
بههه نمههایش گههذاردن تمههای  اجتمههاعی     داشههت  کاالههها و خههدمات بههرای بیههان هویههت و   

ههای   گرایی یا تمایل به موفقیت و ارتقای وضعیت خود با خطرپهذیری و تجربهه راه   پیشرفت
جدید  و سکوالر شدن یا باماندیشی در وضعیت موجهود مبتنهی بهر خهرد سهکوالر ام ممهره       

 ند. شدگی جای گرفت شده در ای  مقا ه هستند که تحت عنوان کلی مدرن موارد بررسی
های دیگری نی  داشت  تجربه  ها حکایت ام   وم مطا عه ممینه تحلیل و بررسی متاحبه

های دیگر که اشاره به تعاریف جدیدی ام واتعیت دارد. تعهاریفی کهه کنشهگر     جهان میست
کند.  واسطه پیدایی تعامالت جدید ناشی ام تیییر مکان مندگی و یا دیگران مهم تجربه می به

طلبانه و یا تمایل بهه تعهویض مهداوم عناصهر مهادی و معنهوی منهدگی و         عسبک مندگی تنو
هها. سهبک    هها و توانهایی   بهودگی دانهایی   انگاری گستردگی در عهی  سهطحی   همچنی  مطبوع

ام رابطه با گذشهته  اکنهون و آینهده و یها       مندگی رؤیاپردامانه و یا ساخت  تتاویری رؤیایی
  موارد در کنار دو عامل نارضایتی ام فرهنهگ خهودی   های فرامادی. ای امور  افراد یا پدیده

ویژه عناصر دینی آن( و دینداری احساسی که اختتاص به جامعه ایرانی دارد  ام نقش و  )به
 گرایی جدید برخوردار بودند.  اهمیت تابل توجهی در گرایش به معنویت

در ایهران و در  توان گفت اگرچه گرایش به معنویت و توجه به عا م معنا  در نهایت می
گرایهی   ای طوالنی است   یک  گسهترش و اسهتقبال ام معنویهت    میان ایرانیان مسبو  به سابقه

گیری خرده فرهنگی نوههور در جامعه ایرانی دارد. چرا کهه حهاکی ام    جدید نشان ام شکل
ههای بهی     ای در مناسهبات اجتمهاعی و در موتعیهت    های معنهوی تهامه   پیدایی ا گوها و انگاره

داننهد و بهه مها     هایی که گهاه جههان بیهرون را آیینهه جههان درون مها مهی        ی است  انگارهفرد
بینیم  بامتاب نابسامانی روحی ماست و کنشهگرانی   آمومند هر نابسامانی که در جامعه می می
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ههای دنیهای مهدرن فهرورفت  در خهود و       کامی شان در مواجهه با مشکالت و تلخ که واکنش
شناسهی و برپایهه یوتوپیهایی     اندیشی متکی بر اعتبهار علهم روان   ام مثبت  مراتبه است با چاشنی

دهنده نجاتی ممینی با تواعدی سحرگونه و ماورا ا طبیعی. گویی به تدری  بها   انسانی بامتاب
کننهد کهه بهه طهرد      شویم کهه خهرده فرهنگهی را نماینهدگی مهی      کنشگران خالتی مواجه می

 پردامند.  گری اجتماعی می های اصالش ایدئو وژی عناصری ام گفتمان رای  دینی و همچنی 
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