
 

 

 آسیب شناسي هویتي عرفان های نوظهور مقاله پژوهشي:
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 2جهانبخش ایزدی ،1روح اله احمدی

 04/05/1400 :تاریخ پذیرش                                                                                         25/11/1399 :تاریخ دریافت

 چکیده
کلی  ام تعریفدر مق حوزه علوم انسانی دارای تعریف مشخص و متقنی نیست اما معرفانهای نوظهور مانند تمام مفاهی

 1960ه میالدی به خصوص ده 1800که بعد از ایی ت گرمعنوی گروههایبه می توان گفت عرفانهای نوظهور 

و  کل گرفتهش های مدرنیته باالخص اومانیسم، سکوالریسم، عقالنیت ابزاری و غیرهمبتنی بر مولفهبه بعد، میالدی 

ود. شطالق می ابه شیوه های انفسی دارند، انسان معاصر و رهنمایی برای شاد زیستن  داعیه به سعادت رساندن

 ینبنیادین بچالش  کیبا توجه به اینکه  ،مواجه بوده استانقالب اسالمی از آغاز پیروزی، با معنویت های نوپدید 

د، عدم وجود دار انقالب اسالمیشور و در واقع کایرانی -اسالمیهویت معنویت های مدرن با هویتهای ایجابی این 

 که ماید، چرانآینده ی انقالب اسالمی روند حرکت تبعاتی را متوجه درک صحیح و شناخت این پدیده می تواند 

ودن نمکوالر( عرفی)س به دنبالبا حرکتی نرم و خزنده یت های نوپدید برگرفته از مبانی نظام لیبرال دموکراسی معنو

ند،رشد و می باشی انقالب اسالماسالم ناب و منبعث از  بوده و بالتبع در مخالفت صریح با معنویت الهی معنویت

زنده ریع و خسبع و سرشت راحت طلب انسان بوده جامعه بدلیل اینکه منطبق بر طنفوذ معنویت های نوپدید در 

ت واند هویت، می  خواهد بود و با توجه به انحرافی که ناآگاهانه در ذهن مخاطب از معرفت واقعی ایجاد می کند

 ویل شناخت امعه را تحت تاثیر قرار داده و باورهای دینی را خدشه دار نماید، به همین دلجمذهبی افراد -الهی

 اثیر آموزه هایو ت این مقاله برای نشان دادن پیامدها.تنها در پرتو بصیرت صورت می گیردزم و ال آنمدیریت 

ف و وصییوه ی تاز شمی باشد و انقالب اسالمی )هدف( وایرانی  الهیمستحیل کردن هویت معنویت های نوپدید در 

 تحلیل بهره می برد)روش(. 
 

 .عرفان های نوظهور ،بش های نوپدیدجن ،معنویت نوپدید ،هویت دینی :هاکلیدواژه

 

                                                           
 r_ahmadi2005@yahoo.comکز، نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مر - 1

 .استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 2

 راهبردیای دانشرشتهفصلنامه علمی مطالعات بین

 171 -195صفحه  ،1402بهار  ،50، شماره سیزدهم سال
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 مقدمه 
ایران اسالمی به عنوان تنها کشور داعیه دار اسالم ناب با حاکمیت الهی بعد از انقالب اسالالمی همالواره 

به دالیل مختلف همواره طمع کشورهای به اصطالح پیشالرفته را برانگیختاله اسالت، یکالی از مهمتالرین ایالن 

دعای برتری جهانی فرهنگ لیبرالیسم و مدرنیتاله منالتا از آن  بالا پیشالنهاد دالیل مخالفت صریح و آشکار با ا

وارد کردن معنویت مذهبی عقالنی در زندگی اجتماعی مردم و به خصوص ایجاد حاکمیت مبتنالی بالر ایالن 

نوع از معنویت و عقالنیت می باشد، این ایده و پیشنهاد که بالا انقالالب اسالالمی باله منصاله ظهالور و عمالل 

بیان سرمست بی رغیب را تلخ کرد، طبیعی است که در این شالرای  هالر طریقالی را بالرای از نشست کام غر

بین بردن یا به انحراف کشاندن اهداف این انقالب مورد آزمایش قرار دهنالد،از جنالگ نظالامی و اسالتفاده از 

.هماله و قدرت عریان و انواع تهدیدات گرفته تا اقدامات اطالعاتی و جاسوسی و تحریم هالای اقتصالادی و..

همه تاکنون بارها مورد استفاده قرار گرفته است،حال آنکه نتیجه حاصل از تمالامی ایالن تالشالها اسالتحکام و 

تقویت بیشتر قدرت ایران در برخی ابعاد آنبوده است و در سایر ابعاد نیز منجر باله هوشالیاری ایرانیالان شالده 

له انقالب و در حال حاضر دشالمنان ایالن که تالش در رفع ضعفها را آغاز نمایند.پس از طی دوران چهل سا

نظام دراین شرای  تنها راه پیش روی خود رااستفاده از قدرت نرم و نفالوذ از درون دیالده انالد، و بالرای ایالن 

مهم بهترین روش ایجاد شبهه در باورهای مذهبی مردم و به تبع آن هویت مذهبی افالراد کاله مقالوم حرکالت 

ینکار بهترین ابالزار تالرویا شالعار آزادی بیالان و تبلیالم و کمالک باله سعادتمند جامعه است، می باشد، برای ا

گسترش پدیده فرق مختلف در سطح اجتماع است، چرا کاله تجرباله اسالتفاده از معنویالت هالای نوپدیالد در 

کشورهای خودشان نشان داد که این گروهها تا چه اندازه می تواننالد خطرنالاک بالوده و مشالکالت مختلالف 

رای آن بوجود آورند بنابراین به عنوان یک سالح و ابزار نالامریی بالدون دردسالر و امنیتی، فرهنگی و هویتی ب

کم هزینه می توان از آن برای منحرف کردن مسیر حرکت جامعه ایران و انقالب اسالمی مطمالح نظالر قالرار 

گیرد)در این زمینه تجربه تبعات گسترش این فرقه ها در کشورهای غربی بسالیار کالارایی داشالته اسالت(، باله 

دیالده و یکالی از بهتالرین همان معنویت دینالی اسالالمی را انقالب اسالمی  و پایایی رمالز پیدایی عبارتی آنان

معرفتی اقشالار مختلالف اجتمالاعی در ایالران از طریالق -راهها را شبیحخون فرهنگی و نفوذ به حوزه شناختی

 هور در ایران می باشد.همین فرق یافته اند، این موضوع از دالیل مهم ترویا و گسترش عرفانهای نوظ

یژگی اساسی و بنیادین انقالب اسالمی نسبت به سایر انقالبهای جهان ، همانا معنویالت گالرایالالی آن از و

؛ چالرا کاله رهالبالر نالهالضالت در ایالران ، از راه و روش پالیالامبران الهی الهام گالرفالتالاله بالالود و بالا ه استبالود

اه مبالارزه و ایجالاد انقالالب فالراروی انسالانهای آزاده و حالق تلفیق معنویت و سیاست ، شیوه ای جدید در ر
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جویان جهان ، و در مرحله نخست ، ایرانیان قرار داد. ایشان با دسالت خالالی و بالدون کالمالالک خواسالتن از 

قدرتهای موجود جهان ، توانست معادالت و فرضیات مالعالمالول سالیالاسالی جالهالان را بالالر هالالم بالزنالالد و 

 .بی شگرف در جهان بیافریندتالحولی عظیم ، و انقال

 :می شمردندحالضالرت امالام )ره ( خالود ویالژگالیالهای منحصر به فرد انقالب اسالمی ایران را چنین بر

ه امالالام ، ( جالوشالیالدن از مالتالن ملالت )صالحالیالفالال354، ص 4)صالحالیالفاله امالام ، ج  فالراگالیالر بالودن

، 7ام ، ج ( مالقالدس بالودن )صالحالیالفالاله امالال35، ص 5( الهالی بالودن )صالحالیالفاله امالام ، ج 256، ص 4ج 

 (404، ص 4صالحالیالفالالاله امالالالام ، ج الن جامعالاله و فالطالالالرت انالسالانالالالی )بالرخالاسالتالالالن از مالتالال (24ص 

کننالده تحالول  ( ایجاد450، ص 5خالواسالتالار تالغالییرات اساسی در همه ابعاد جامعه )صالحالیالفاله امالام ، ج 

ظم بالودن ( مالالن103، ص 7سانی بودن )صالحالیالفاله امالالام ، ج ( ان383، ص 8صالحالیالفاله امالام ، ج فکری )

( 361ص  ،6قوه ایمان ، عامل بسیا سراسالری )صالحالیالفالاله امالالام ، ج (206، ص 5صالحالیالفاله امالام ، ج )

الفالاله ( جالالوشیدن انقالالب از درون انسالانها )صالحالی514، ص 7وحدت در مقصد )صالحالیالفاله امالالام ، ج 

ب ( سالالرکو337، ص 9ی مطلالالق بالاله همالاله مالالردم )صالحالیالفالالاله امالالالام ، ج ( دادن آزاد81، ص 5امالالالام ، ج 

لباله حالق ( نالهالضالت همه قشالرها بالرای مطا15، ص 13نالکالردن پالس از پالیالروزی )صالحالیالفاله امالام ، ج 

م نسالجاا( 360، ص 11صالحالیالفالاله امالالام ، ج ( غلبه اسالالالم بالر کفالر )305، ص 4)صالحالیالفاله امالام ، ج 

د مالردم و ( قدرت معنوی عالامالالل اتالحالالا366، ص 11تی )صالحالیالفاله امالام ، جیافتن مردم با صدای ملکو

، 5ه امالالام ، ج ( مشابهت داشتن با قیام انبیالا )صالحالیالفالال310، ص 6پیروزی انقالب )صالحالیالفاله امالام ، ج 

ودن باله ی بال( متکال98، ص 64صالحالیالفاله امالام ، ج قابل همه قدرتهای شرقی و غربی )( قیام در م315ص 

 . …( و232، ص 13صالحالیالفاله امالام ، ج ند و خود مردم )خداو

د و مالعالنالویالت و خالداخواهی و حق جویی ، رمز پیروزی انقالالب عظالیم اسالالم شال روی آوردن باله

 .رژیم پهلوی را ساق  کرد و در اندک زمانی ، نظام جمهوری اسالمی را جایگزین آن کرد

دشالمنان خالارجی را حیالران و دشالمنان داخلالی را  همین سالح معنویت ، پایاله هالای نظالام را اسالتوار،

سالرکالوب کالرد و سپس در دفاع جانانه ملّت ایران از دین ، ناموس و سرزمینشان ، طالی هشالت سالالال بالاله 

حضالرت امالالام )ره (  چنانچه بیان گردید رزمندگان مدد رساند تا در مقابل دنیا بایستند و سربلند بیرون آیند.

اله ایالن رمز و به این واقعیت اشالاره کالرده انالد. بارهالا در رهنمودهالای کتبالی و در سالخالنالان بالسالیالاری ، ب

شفاهی خود به مردم ایران گوشزد کرده اند که اگر می خواهند عزت و اسالتالقالالل و هالویت دینالی و حتالی 

ملّی آنان باقی بماند، تنها راهش حفظ معنویت ، حفظ اخالص خالود در انالجالام امالور و اسالالالم خالواهالالی 
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مردمی می توانند کشور خودشالان را حفالظ کالنالنالالد، مالردمالالی مالی تواننالد مملکالت و ملالت »آنان است : 

 (4623، 17امام خمینی ، )« د که معنویت داشته باشند.خودشان را نجات بدهن

سالت : مالعالنالویالت از نظر رهبر کبیر انقالالب ، همانالا ثمالره ایمالان ، عبودیالت و خلالوص بنالدگی خدا

ام امال).« ت و جاودانگی ما می شود، صفای معنویت و ثمرات خلوص بنالدگی اسالت آنالچاله موجب سعاد»

دی مالان باله مالبالالاایمان باله خالدا، ای»(. امالام در بالیالان عالوامالل پالیروزی یک جا می فرماید: 51، 21خمینی 

نالالوان وارد بالالا عال( و در جای دیگر از همه این مال18،326امام خمینی )« اسالالمالی بود که شما را پیروز کرد.

دنالد االّ یالک ملت ما جریان تاریخ را عوض کرد، آنها حساب همه چیز را مالی کر»نام می برد:  « مالعالنویت»

 (6،310امام خمینی)!« ت حساب و آن حساب معنوی

الد در امالور، اله خالداونالببالنالابالرایالن مالی تالوانالیالم مالقالوله هالایالی از قالبالیالل ایالمالان باله خالدا، اتالکالال 

ی را الحالول روحالالتاز اسالم و احکام الهی ، یاد خدا، شهادت در راه خالدا، اسالالمالخالواهالی و تقوا، پیروی 

کاله از آن . انیمبالد « معنویت»مالرادف مالعنویت بگیریم و نقش آنها را در پیروزی انقالب همان نقش و تاءثیر 

 هویتی بنام هویت مذهبی نشات می گیرد.

ر اگال»نقالش معنویالت در پیشالبرد انقالالب مالی فرمایالد: اسالتالاد شالهالیالالد مالرتالالضی مطهالری دربالاره 

و در « رده ایالم .مالعالنالویالت را فالرامالوش کالنالیالم ، انالقالالب خالود را از یالک عالامالل پیش برنده محروم کال

دالت عالمعنویالت ،  بالدون»پاسخ آنان که رسیدن به عدالت را شعار خود قرار داده بودند، تاءکید داشتند که : 

و روی  الدم اول در رسالالیدن باله معنویالت ، ایمالان باله خالداقال  (128, 1384)مطهری,  «. امکان پذیر نیست

نجام آوردن به خالق هستی است . این قدم نخست در شرط تحول مردم و مسلح شدن باله معنویالت و سالرا

 : پیروزی است

الان آفالریالن بر این قدرت ایمان و قدرت بازوی عزیزان و صدها آفرین بر امّتالی کاله خالود را و جالوانال»

خالود را از لجالنالزار و کالانون فساد و تیره روزی که رژیم شاهی برای آنان فراهم کرده بودند رهالا سالاخته و 

شالمالا سالربالازان اسالالم ، شالمالا جوانمردان با ایمان ، با ایمالان خودتالان ، به اوج عظمت و معنویت رساندند

را و این قوّه ی شیطانی را. شالما بالا ایمالان شکستید این سدّ بالزرگ را، شالکالسالتالیالد ایالن قالوت طالاغالوتی 

 خالدا باله کاله مالادامی. کنالد می پیروز را شما خدا و کرد پیروز را شما خداوند و …این پیشرفت را کردید. 

 : معنویت ، همانا ایمان و توجه باله خالدای تبالارک و تعالالی اسالت (7،136امام خمینی،) «.باشید داشته توجه

 کالالوتاه را اجانالب دست و است داده ما به تالعالی و تالبالارک خالدای کاله یاسالتالقالالل ایالن …ایالن آزادی »

 کالاله بالالود تالعالالالی و تبارک خدای به توجه و کلمه وحدت و ایمان قدرت آن خاطر برای این ، است کرده

امالالام )« ر ایالالن ملالالت سالالایه افکنالالد و ایالالن پیالالروزی حاصالالل شالالد.سالال بالالر تالالالعالی حالالالق عالنالایالالالت دسالالالت
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الاعات یا قوای مادی و معنوی و نیروی ایمان پیش رفتند و این نهضت عظالیم را باله اجالتالم( »243،،8خمینی

مالالعنویت غلباله »هو سالرانالجالام آن کالال(221،،8امام خمینی)« قدرت های شیطانی را شکستند.پا کردند و آن 

بالرای خالدا ملّت مالا ( »8،427امام خمینی،)!« کرد بر مادیت ؛ خدا غلبه کرد به شیطان و غلبه دارد بالر شیطان 

امالام ) «.قیام کرده است و ملّتی که بالرای خالدا قیالام کنالد، از هالی  چیالز نمالی ترسالد و آسالیب نمالی بینالد

عزیزان من ! ایمان خود را قوی کنید، گمان نکنید کاله قالدرت مالادی ایالن ه من به و تالوصالی»(26،13خمینی،

همالان روحیاله ای کاله در »(310،،6امالام خمینالی)!« کار را کرد. این حساب معنوی است و نه حساب مادی 

 را مالا آنچه.  …این روحیه در ماللّت مالا پالیالدا شده بود . …زمان رسول اهلل )ص ( برای مردم پیدا شده بود

امالام نبالود! )نبود. هی  این حرف هالا  شناسی اسالم نالبالود، بینی جهان نبود، فلسفه بود، روحیه این داد، غلبه

شالما را غاللبالاله داد، مالادامی کاله آن هسالت پالیش شالما، شالما ( این چیزی ]روحیه ای [ کاله 492،،6خمینی

پیروزید! دعا کنید باشد! جدّیت کنید، جدّیت کالنالیالد کاله نالگالهالش داریالد. خالدا بالاله شالالما عنالایتی کالرده 

(و تاکیالدات بسالیار دیگالر بالر لالزوم 203،،8امام خمینالی)« نگهش دارید! !است . این عنایت را حفظش کنید

جتماع برای ثبات مسیر انقالب توس  ایشالان وجالود دارد. در همالین ایالن ارتبالاط حفظ این عنصر مهم در ا

 معنویت در وجود انسان مالایه ی هالدف دار شالالدن اسالالت»  :مقام معظم رهالبری )مالدظله العالی( میفرماید

که آرمان های معنوی و اخالقی زنالدگی یالک جامعاله و یالک  چنان را معنا و جهت مالیدهد. هالم . زنالدگی

. وقتالی میسالازد ت را جهت دار میکند و به تالش و مبارزه ی آن ها مالعنا مالیدهد و بالرای انسالان هویالتمل

از آرمالان هالای اخالالقی و مالعنوی تالهی شالد، هویالت حقیقالی خالود را از دسالت  کالشور یک ملت و یک

 و گالاهی یالنمیدهد و مثل پر کاهی میشود. گاهی به این طرف و گاهی به آن طرف میالرود. گالاهی دسالت ا

 (17/07/1381سخنرانی عمومی «).دست آن میافتد

 

اما در دهه های اخیر در جامعه ایران پدیده ای در حالال رشالد و نضالا مالی باشالد کاله حتالی در مالورد 

نامگذاری آن بین کارشناسان اختالف نظر وجود دارد این پدیده در برخالی مالوارد باله عنالوان جنالبش هالای 

ان جنبش های نوپدید معنوی ، برخالی مالوارد فالرق جدیالد ، و برخالی شالبه نوپدید، در برخی موارد به عنو

چرا که امکان اطالق یک نام برای همه انواع آنها وجود نالدارد و هالر  جنبش های معنوی و... نامیده می شود

نامگذاری برخی را شامل و برخی دیگر را از شمول عنوان خارج می کند. اال ایها الحال فالارق از نامگالذاری 

متعدد صورت گرفته که به دلیل ماهیت متفاوت هر کدام از این گروهها می باشد، بالرای شالناخت بهتالر های 

گوناله ای کاله ریشاله ی آن :تقسالیم بنالدی کرد دوگونه بهمی توان این جنبش ها را در یک نوع گونه شناسی 

اسالت و گوناله  و...، فالالون دافالا اهلل ، رامهالم چون : اشو، داالیی الما، سای بابا شالرقی برگرفته از آیین هالای
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آیین های غالربی هالم چالون : اکنکالار، عرفالان سالرس پوسالتی، پالایولو  از برگرفتهآموزه ها و ریشه آن ای که 

 و....  ، اکهارت تولهکوییلو

ر کنالار ده امالور واهالی ابتدا به بهانه وجود آزادی و برای سرگرم کردن افراد بشر ب پدیدهاز منظر سیاست این 

ار کومتهالا قالرحر صنایع اغواگر مانند فوتبال،سینما و پورن در کشورهای سکوالر و الییالک مالورد اقبالال سای

دت بالرای مالگرفت و به دلیل انطباق و سازگاری با برخی روحیات و امیال بشر، نضا گرفالت امالا در بلنالد 

یی کاله رد تالا جالابالار آو خود آنها نیز تبعات بسیار زیادی از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسالی، فرهنگالی و... باله

 مجبور به ممنوع اعالم کردن فعالیت اکثر آنها شدند.

شالر کاله بنکته جالب اینکه اکثر این فرق تمرکز خود را بر روی موضوعات غایی مالورد سالئوال دایمالی 

ش و روش و مالن تاکنون فق  ادیان الهی پاسخگوی آنها بوده اند قالرار داده انالد و مالدعی ارایاله راهکارهالا و

یاله مالی انسان ارا جدید هستند که راهی کوتاه تر و سریعتر و راحت تر از ادیان ابراهیمی برای سعادتآیینی 

دیالدی دهند و با قلب تعریف سعادت به شادی و خوشی انسان در واقع مخاطب را فریالب داده و سالبک ج

 پیچالی مالی سالخهاز زندگی را که معموال برخاسته از تجربه زیسته رهبران این فرق هسالتند بالرای پیالروان ن

 نمایند.

رونالی است که آنالرا موضالوعی د مالعنویت از مهمترین شاخص های این پدیده ارایه تعریف جدیدی از

وجالود  و انفسی معرفی کرده و در نهایت کار و درجات آخر آموزش آموزه هالای خالود باله پیالروان اساسالا

ای و سالریع بالر ارایاله راهالی آسالان شغالالالبا در پوشالخدای آفاقی و بیرونی را منکر می شوند البته در ابتدا 

 یالن معنویالتشادی و خوشبختی انسان ارایه می شود و در مراحل پیشرفته هر کالدام از ا ،رسیدن به سعادت

برخالی  یان مباحالثها خود را تنها راه سعادت معرفی می نمایند. رد اثر این جریانات فکری را می توان در م

ه و... نیالز مشالاهدیی و اصالالح گالری م چالون نواندیشی، نوگراعناوین ظاهرفریبی هال با  جدید روشنفکران

باله صالراط  کردنالد؛ صالراط مسالتقیم را تعبیر دیانت باله ختم را ختم نالبوت برای نمونه در این رهگذر؛نمود

نیالز مالالدعی  نالالهایت های مستقیم تقسیم بندی نالموده و عالقل تجربی را جایگزین وحی الهی نالمودند؛ در

آن بودنالد تالا بالا ایالن ترفنالد،  بر بالاشد. این طیف داشالته محض حقانیت ادعای تواند نی نمیشالدندهالی  دی

معنویالت اسالالمی و  از دور و بهتعریف نموده تمدن مطلقا مادی و فالاسد غالربی  منبعث ازمعنویت نوین را 

 هدیه دهد. که بتواند به انسان مدرن آرامشی درونی  تجربه کالنند، معنویت نوینی را الهی

نظالام  مطالابق بالا نگالره هالای معنویالت هالای نوپدیالدمنجر به ظهور و بروز ایالن رونالد رو به تزاید این 

 ایالرانبرای آینده ی انقالب و نظام اسالالمی زیان بالار خواهالد بالالود. قطعا  در جامعه ایران شد که ستیلیبرالی

هالویتی و در  ا و مالعنویت دینی، مساوی بالا بالیاز بین رفتن باورهبا  چنانچه رهبر کبیر آن فرمودند، اسالالمی
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در این ارتبالاط بالدنبال مقایساله برخالی  انقالب اسالمی خواهد بود.در نهایت نظام و درونی  فروپاشی نتیجه

  مولفه های هویتی پیشنهادی این معنویتهای نوین با هویت مذهبی جامعه ایران هستیم.

 ذیل است :  و ارزش های یداین تحقیق دارای  فوا: اهمیت و ضرورت تحقیق

 بصیرت زایی برای افراد جامعه در مقابل روش ها و تبلیغات و خرافات این جریانات.

 می شود.   جعلینی با هویت افراد و جایگزی اسالمی -انقالبی مانع تخریب هویت 

عالی را واقاسالمی جامعه تاکید و نتایا برخی از پذیرش ارزش هالای غیر –بر ارزش های هویت ایرانی 

 گوش زد می نماید.

ین نظالام ضرورت آن اینکه بی توجهی به نتایا تحقیق باعث غافلگیری راهبردی برای جامعاله و مسالئول

ال کوالر و لیبالرسالصهیونیسم و جامعه  مانندعرفان های نوظهور تولید کنندگان توطئه های شوم  ه بادر مقابل

اخت امکالان شالن اتتحقیقال گونالهایننتالایا باله برخی کشورهای غربی و شرقی می شود، بعالوه بی توجهی 

ه باله چنالین را کاهش می دهد و در نهایت عدم توج این پدیده خزندهجوانان )قشر هدف این جریانات( از 

انقالالب د بلنالمانهای جامعه با آرپیوسته به آنها در مسایلی باعث ایجاد بحران هویت و ایجاد فاصله بین افراد 

 اسالمی خواهد شد.

بی بالر هویالت مالذهمعنویت های نوپدید : هدف تحقیق بررسی تاثیر هویتهای پیشنهادی  هدف تحقیق

 بالاو هویالت ملالی ایرانالی تبیین و مقایسه ی تطبیقی شاخص های معنویت دینالی  با جامعه ایران می باشد و

 زد.حالرکت روباله رشد انقالب اسالمی را رقم  معنویت نوپدید، ضمن بصیرت زایی، زمینه ی تقویت

د در فرهنگ معین آنچه موجب شناسایی می شود تعریف شده و فرهنالگ عمیال: هویت یف مفاهیمتعر

اخته سالحقیقت شیء یا شخصی که مشتمل بر صفات واقعی و ذاتی او باشد. همچنالین کاسالتلز آنالرا رونالد 

اسالتلز, کر دارنالد )شدن معنا بر پایه یک ویژگی یا یک دسته از ویژگیهای فرهنگی که بر دیگر منابع معنا برتال

دیالن اشالاره  آید،در واقع باله ابالعاد کارکردی و عینیمیان می به نگامی که از هویت دینی سخنه (28, 1384

دهالد و ایشالان را یکدیگر پیونالد می که پیروان یک دین را به است خاصی شود.هویت دینی آن احساسمی

 (.14:  1385کند )گزارش راهبردی،جمعی تعریف می هویت در تعلقشان به یک

که گوناگون پوشی از بررسی تعاریف و تمایزات ظریف معنایی میان مفاهیم با چشمعرفان های نوظهور : 

هایی که توان موضوع نوشتار حاضر را با تعریفی گسترده عبارت دانست از گروهطلبد، میمجالی دیگر می

و مابعد آن، در غرب و بویژه آمریکا ظهور یافته،  شصت، خصوصاً در دهه جنگ جهانی دومپس از 

تر اصلی پیشادیاناند که های غایی شده، متصدی ارایه پاسخ به برخی پرسشغفلتآگاهانه و عامدانه یا به 

 .پرداختندها میبدان

http://wikifeqh.ir/جنگ_جهانی_دوم
http://wikifeqh.ir/جنگ_جهانی_دوم
http://wikifeqh.ir/غفلت
http://wikifeqh.ir/غفلت
http://wikifeqh.ir/ادیان
http://wikifeqh.ir/ادیان
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 : متغیر مستقل : عرفانهای نوظهور و متغیر وابسته : هویت مذهبی متغیرهای تحقیق

و می و قلمالرقلمرو مکانی : کشور ج.ا.ایران و قلمرو زمالانی : ایالران پسالا انقالالب اسالالقلمرو تحقیق : 

 عرفانهای نوظهور بر هویت مذهبی جامعه موضوعی : تاثیر شاخص های معنویت 
 

  مباني نظری و پیشینه شناسي تحقیق
و مفاهیم مشابه و شالناخت علالل و عوامالل  مقوله هویت بررسى در ادبیات سیاسى و اجتماعى موجود براى

شناسالان جامعه برای مثالالشالده اسالت. دى ارایالههاى نالالظرى متعالدمؤثر بر تکوین و تغییر هویت، رهیافت

پذیرى و باله پذیرى و فرهنگاجتماعى و فرایند جامعه زندگى بستر دانند که دریت را امرى غیر ازلى مىهو»

، هابرمالاس، گیالدنز، (. برخى مانند پارسالونز13: 1377گیرد)ریتزر،واسطه و دیالکتیک فرد و جامعه شکل مى

و « همسالازى»داراى خصالایل هالاى جمعالى فوکو، اسالتوارت هالال عقیده دارنالد در جوامالع جدیالد، هویت

 هویالت باله شالناختى باله مقولال رو رویکرد جامعهتوانند در کنار هم به سر برند؛ ازاینبوده و مى« همزیستى»

 :بندى استچند دسته قابل صورت

 شناسان سالاختارگراالف(جامعه

سالازى ر فراینالد هویتکنشگران، د تمایالت ن توجه بهاجتماعى بدو هایى که به تأثیر ساختارهاىنالظریه

سالى، و تغییر و تحوالت آن پرداخته و مقوله هویالت و هویالت جمعالى را در قالالب جبالر سالاختارهاى سیا

 هالامالشهورند. در واقع ایالن تئورى« پارادایم واقعیت اجالتماعى»کنند و به وجو مىاجالتماعى تالبیین و جست

پردازنالد و در مى بر کنشگران و افکار و اعمالال آنهالا دامناعى پهنآور ساختارها و نهادهاى اجتمبه تأثیر الزام

(. مکتالب کالارکردگرایى سالالاختارى، 403: 1377شالوند)ریتزر،بندى مىدسالته« نگالرهالاى کالنتئورى»زمره 

یالن طیالف ا، مالارکس و پارسالونز در ، دورکیمهاى مارکسیستى، نالظریات کنالتهاى نوسازى، نظریهتالئورى

گالرا، کالسالیک، پالارادایم واقعیالت اجتمالاعى و شناسالان نظمتوان گفت جامعهگیرند. در مجموع مىقرار مى

 قالرار نگالرکالن هالای پردازان ساختارگرا با اندک تفاوت، عناوین متفاوتى هستند که ذیل مقوله تئالورىنظریه

 .گیرندمى

 گراشناسان تعریفب(جامعه

اعى و عملکرد آنهالا از ایالن تعالاریف هاى دسالته دوم بر نحوه تعریف کنشگران از موقعیت اجتمتالئورى

(.ایالن 322: 1377)ریتزر،دانندمى تأکید دارند و کنشگران را به عنوان نیروهاى فعال و خالق عرصه اجتماعى

اند که باله جالاى تأکیالد بالالر نامیده شده« پارادایم تعریف اجتماعى»شناسى ها در ادبیات جامعهدسته از تئورى

از خالود و نقالش آنهالا  آگالاهى»، «خود ارزیابى»و « برداشت از خود»، «خود»، به هاى اجتماعىجامعه و گروه
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پردازنالد و هویالت را برسالاخته و بازسالازى شالد  مى« ارزیابالى گروهالى»و « افراد و شناسایى یابىهویت در

، ا، کنشالگرانگرپردازان پارادایم تعریالفدانند. نظریهمالى -و نه سالاختارهاى کالن اجالتماعى–رفتار کنشگران 

ساخت را موضوع اصاللى مطالعاله  این هاى ناشى ازواقعیت اجتماعى از سوى آنان و کنش ساخت هاىشیوه

: (. ایالن پالارادایم طیالف گونالاگونى از نظریالات شالامل404: 1377دانند)ریتزر،شناسى مىجالامعه در عالرصه 

گیرد. در نگارى و وجالالودگرایى را دربالالرمىشناسى مالالردممتقابل نمادین، پدیدارشناسى، روش کنش نظریه

. ها به مقوله هویالت پرداختاله اسالالتمتقابل اجتماعى بیشتر از سایر نظریه کنش ، نظریهگرایانپارادایم تعریف

درک مفهوم هویت و هویت جالمعى در نالظریه کنش متقابل، شناخت خود و تصویرى است کاله فالرد  کلید

 اندازچشالم از تصویر دیگران از خود است.کارگزاران در فرایند اجتمالاعى شالدنو نیز شناخت  دارد خود از

 ، دیگالران: والدینشوند. این شش دسته عالبارتند ازگرایى نمادى به شش دسته تقسیم مىمکتب کنش متقابل

کاله  سالنتى متقابالل آالن، محی  آموزش رسمى، مجامع عمومى و ارتباط جمعى . نظریه کنشمهم، گروه هم

هالاى همالراه اسالت، ولالى رهیافت بلالومر و افکار دهد، با آراهاى فکرى این مکتب را نشان مىیکى از ریشه

 ایالن نگارانه و پدیدارشناسى، در ذیلشناسى مردمعلمى مانفوردکون، رهیافت نمایشى اروین گافمن و روش

« فالاعلى من»، «جامعه»، «خود»، «ذهن»، «آشکاررفتار »، «رفتار پنهان»، «نشانه»، «نماد»گیرند. مالکتب جالاى مى

 اسالت« معنالا»شوند.کلید درک این مکتالب مفهالوم از مفاهیم بنیادین این مکتب محسوب مى« من مفعولى» و

بالا الهالام از  . وىپرداز دیگالالر در ایالن حالالوزه ریچالارد جنگینالز اسالتنظریاله .بین کنشگران وجود دارد که

یالک الگالوى  از تالوانست براى درک و فهم هویت فردى و هویت اجتماعى، مىمید،گافمن و بارث،معتقد ا

اسالت کاله پیوسالته « درونى»و « بیرونى»وجه  شناسى واحد استفاده کرد. در این الگو، هویت داراى دوهویت

ا در اسالت و جایگالاه فالرد ر افالراد . هویت فردى مبتنى بر تالفاوت و تالالمایز مالالیانتالعاملند در بالا یکدیگالر

که فرد براسالاس تعلالق  تعریفى هاست و بهدهند  شباهتسازد و هویت اجتماعى نشانها نمایان مىبندىرده

حال هویت فالردى باله شالالدت از  این شود. باکند، اطالالق مىاز خالودش مالى اجتماعى رده گروه یا یک به

هویالت و زنالدگى  جنگینز تعاملى دوسالویه میالان . به اعتقادگیردمى هاى اجتماعى فرد تأثیرهالویت یا هویت

زنالالدگى اجتمالاعى اسالت و از سالویى دیگالر در  . از سویى هویت، شرط الزم بالالراىدارد اجتماعى جریان

 .(15: 1381شود )جنگینز،و بازسازى مى کندمى گیرد، تالغییرجریان زندگى اجتماعى شکل مى

 )ىتئور )فیلدیا میدان لوین پهنه ج(تئورى

. از فیزیک به امانت گرفت و به مطالعه رفالتار انالسان در حالوزه اجتمالاعى تسالرى داد را لوین واژه میدان

هالم پیوسالته و  تالالابع عوامالل مختلالف باله انالالسانى کالنش (، رفتار یاتئورى نظر تئورى پهنه یا میدان)فیلد از

خالصوصیات شالالخصى  دسته توان به دوها را مىشود، این نیرواى است که نیروهاى میدان نامیده مىوابسته



 

 

180 

ین
ت ب

لعا
طا
ی م

لم
 ع
امه

صلن
ف

شته
ر

ره 
ما
 ش
ی،

رد
اهب
ش ر

 دان
ای

50 
ار 

به
14

02
 

. بالدین ترتیالب اسالت زمالانى و مکالانى خالاص شرای  از تابعى که بندى کردو خالصوصیات محیطى تقسیم

هاى شخصى و محیطى و شرای  زمانى و مکالانى خاصالى بالراساس تالئورى مالیدان، رفتار انسان تابع ویژگى

 تأثیرپالذیرى تالوانمىهمینطالور  تئالورى این (. بالراساس59:  1364پور،فالیعدر آن قالرار دارد )ر فرد که است

اى آنان و شالالرای  مالالحیطى یعنالى هاى فردى و زمینهتابعى از ویژگىنیز افراد از محتواى فضاى مجازى را 

او و هویالت  معرض آن قالرار دارد اى در نظر گرفت که فرد دررسانه-محتوا، میزان و شدت عناصر فرهنگى

 .را شکل می دهد

 د(رویکرد مالطالعات فالرهنگى،ارتالباطات اجتماعى و هویت جمعى

گیالرد تالالا نالالقش هایى که مطالعات فرهنگى و نظریه دریافت به خالدمت مىاز جمله مفاهیم و موضوع

رمزگالذارى و »و فرهنگالى مسالتدل و برجسالته کنالد، عبارتنالد از :  اىرسالانه مخاطب را در معناسازى متون

« شالالناختىمالالازاد نشانه»، «رمالالالزگشایى تالالالقابلى»، «لالالذت»، «پرستىمالالالردم»، «چنالالدمعنایى»، «ایىرمزگشالال

(. نظریاتى مانند: اسالتفاده و خشنودى،کاشالت، تحلیالل و دریافالت، هویالت پیونالدى، 51:  1381زاده،)مهدى

یالالل و (، مالالک کوت1387پردازانى ماننالالد: هالالایبرت)(، نظریالاله197: 1381)تالالالاملینسون،مرکالالب و بریکالالوالژ 

بندى ضالالمن جالالمع کاله (بخشى از نظریات مربوط به ایالن رویکالرد هسالتند1365(و از کمپ)1372کالپر)

 :شودها استناد مىى از این نظریهجهت اهمیت، به برخ ، بهدستاورد نظرى آنها

 فالتهاى استفاده و خشنودى،تالحلیل و دریا.نظریه1

فعالال ، در ایالن رویکالرد،  رسالانه ت کاله گیرنالد رویکرد اسالتفاده و خشنودى بر این اصل اسالتوار اسال

مندى اسالت و بالاور دارد کاله انتخالاب رسالانه شود که باله دنبالال رضالایترو فعال انگاشته مىمخاطب ازاین

مندى . همچنین مشارکت فعاالن  مخاطب با رسانه بالر رضالایتکندمى مندى مالورد نظرش را فراهمرضالایت

(. اهمیالت میالراث پژوهشالى اسالالتفاده و 1977؛لالین،1375گالذارد)الیوت،اى اثالر مىحالاصل و رفالتار رسانه

مالالنفعل هسالتند و باله  نظریاله مالالخاطبان مخالالف مندى بالر این واقعیت استوار است که پیروان آنرضالایت

از اینالالکه مالالخاطب  ترین آن عبارت اسالتهند که مهمدهایى را مبناى کار خود قرار مىهمین جهت فرض

دار دسالالت بالاله انالالتخابى آگاهاناله و انگیالزه شالودمى عالرضه ارتباطى و محتواهایى که باله اواز میان مجراى 

اسالتفاده و »(.براسالاس تئالورى 1380،؛مالک کوایالل1382؛باله نالقل از:مالک کوایالل،1387زند )منتظر قایم،مى

تصمیم آنها در نالوع  که گیرى کرد: نخست، این شهروندان و مالردم هالستندگونه نتیجهتوان اینخشنودى مى

پایگالالاه اجتمالاعى،  انالتخاب محتوا براساس عالیق شالخصى، آرزوهالا، نظام هنجارى و اعتقادى، تعلالق بالاله

، نظالام فالالکرى گیرد. دوم آنکه شهروندان، براسالاس بالالافتعادات و ارضاى نیازهاى مختلف سرچشمه مى

دارنالالد و  ضویت در فرق و گروههای مختلالفعها و اهالداف مالتفاوتى در ارزشى و اجتماعى خود، انالگیزه
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دهنالد و ایالن بازخوردهالا، ها و بالازخوردهاى متفاوتى از خالود نشالان مىبر این اساس در مقابل آن واکنالش

گالذارد؛ در ها و رفتار، فرهنگ و هالویت جالمعى آنهالا مىاحساسات، نوع نگرش، ارزش تأثیرات متفاوتى در

داراى معنالایى ثالالابت یالا ذاتالالى  دین این است که معارف و آمالوزه هالافرض بنیاپیشنظریه تحلیل دریافت، 

 کاله نیستند، بلکه در لحظه دریافت از سوى مالخاطب، باله تالناسب مالوقعیت سالالاختارى و پایگالاه اجتمالاعى

توانالد بالدون کند که یک مالتن نمىیابد. تئورى دریافت در این مورد بحث مىفالرد در آن قرار دارند، معنا مى

هاى نظریه بر این نالکته تالأکید دارد کاله پیامالال گى به موقعیت و شالرای  خالواننده ایجالاد معنى کند. اینوابست

هاى طبقالاتى و پایگالاه هاى متفاوتى براساس مسایل فرهنگى و شرای  اجتماعى و جایگاهباله شالکل دریافتی

 شوند.اجتماعى افراد تفسیر و رمزگشایى مى

 . نظریه کاشت2

شناسى ارتباطالات، نظریاله کاشالت یالا پالرورش اسالت. هاى موجود در حوزه جامعهز نظریهدیگر ا یکى

نگالى و هالویتى در در ایجالاد تغییالرات فرهگروههالا ایالن  و عملکردآموزه ها براساس نظریه کاشت تأثیرات 

و پیامهالا ردن آن کالتلقى حقیقی، میزان پیامها و رسانه انتقال آنهاو نوع مواجهه افراد با  ، مدتافالراد تالابع میزان

ورین ، فرض اسالالاسى نالالظریه ساست.در نظریه  (مجازى فضاىرسانه واس  )برای مثال  از نیز نوع استفاده

ارتبالاط پیامهالا پنالدارى حقیقالت ه از رسالانه و اسالالت کاله بالالین میالزان اسالتفاد اسالتوار اصل پرورش بر این

قالرار داشالته و از آن اسالتفاده  پیالامی خالاصض که مدت زیالادى در معالر . مخاطبانىدارد دارى وجودمعنى

کاله  کنندمالالى بندى کرده و در اثر این در مالعرض بودن چیالزى را تولیالدها را طبقهکنند، اطالعات و ایدهمى

در نظریاله شالکاف آگالاهى « دونوهو»و « تیکنور»طور و همین «بورک»و  «پیر بوردیو»شود. پرورش نامیده مى

 در خالود ع معانى باله کالار گرفتاله بالراىیک نظام کنترل ادراک است و هویت، مجموهویت،  فرایند معتقدند

 .(69: 1379؛ اعزازى،98: 1379)هرمز،کندمى شود، تعریفیک نقش یا موقعیت اجتماعى را شامل مى
 

 تحقیق شناسيروش

یالن شود نتایا حاصالل از اسعی می باشد چرا کهاین تحقیق از منظر هدف تحقیقی کاربردی می

اده قالرار در سیاستگزاری عمالومی مالورد اسالتف قرار داده و نتایا آنعملی  یاستفادهتحقیق را مورد 

باشد. هنگامی کاله در می حلیلیت-. اما این تحقیق از منظر گردآوری اطالعات تحقیقی توصیفیگیرد

ز نالوع ارایاله گالردد، تحقیالق ابحالث مفهالومی ای هشود با اتکا به مطالعات کتابخانالتحقیق سعی می

، تالوا قالرار گیرنالداسناد مورد واکالاوی و تحلیالل محگردد اما هنگامی که سعی می باشدتوصیفی می

 باشد. می تحلیلیاز نوع سطح ازایه 
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 هاوتحلیل دادهتجزیهیافته ها و 

 الف: یافته های تحقیق

و فالرق اسالتفاده از نامهایی است که برای این گرووهالا  دیگر  یکی  )NRMs (1جنبش های نوپدید دینی 

بودند که در مدت کوتاهی بالا اسالتفاده این پدیده  و بروز ملت ها در چند دهه ی اخیر شاهد ظهورمی شود، 

 ها و هویت آنها ضربه بزنند. شالروع به فرهنگ توانستند از فضاهای مجازی به راحالتی وارد کشورها شده و

ت عقالنیت ابزاری، سنت گریزی، تعبدسالتیزی و مدرنیته در غرب و رشد تفکرات اومانیستی، حاکمی دوران

را  معنویالت مانند آن ، زمینه های بروز یک خأل معنوی را باله وجالود آورد و توانست انسان های نیازمند باله

. از سالویی دیگالر، سالوق دهالدبودند به سوی این جنبش های نوپدیالد ا معنحقیقت و که در جست وجوی 

گیالری جنالبش هالای  شالالکل مالالوضوع مع غربی در دهه های اخیالریکی از بحث های اندیشمندان در جوا

ها در بررسیها به دنبال تفاوت های میان این جنبش ها )که به نالوعی درصالدد ایجالاد و  . آنبود نوپدید دینی

 مسالیحیت سالابق بالودند. عالدم پاسالخ گالویی از سالوی رهبالران ادیان ( باتولید مالعنویت نالو و جدید بودند

باعالث شالد کاله تصالویری نالاتوان از  و خواست حاکمان بدالیل مختلالف رسش های مطرح شدهنسبت به پ

و اسباب گالرایش عالده ای باله سالوی ایالن جنالبش هالالای  آید وجود ادیان ابراهیمی در اذهان مردم اروپا به

زهالای را رقم بزند. باری نیاز به معنویت در دوران گالذر از مدرنیتاله باله پسالت مالدرن و تشالدید نیا نالوپدید

در پالی درهالم  ؛ چراکالهی گرایش به جنبش های نوپدید را در غرب بیش تالر نمالود ، زمینهنیز انسان روحی

 اروپالا 19و  18شکستن و فروریختن بالسیاری از ایدیولوژیهالای غربی که آبشخور اندیشه های فلسفی قالرن 

متفکالران و  تالر ، بالیشیسالمبودند و با برچیده شدن بساط اندیشه های فلسالفی جدیالد توسال  پسالت مدرن

 معنالوی و تشالنگی بگشالایند آدمیالاناندیشمندان معتقد شدند که دیگر مکاتب فلسفی نالمیتوانند گالره از کار 

برخالف مدرنیسم کاله مالالخالف تالالنوع طالاللبی و تکثرگرایالی بالود و  و با توجه به اینکهآن ها را رفع کنند؛ 

شه باشد، پست مدرنیستم ، تکثرگرایالی و تنالوع طلبالی را باله حمایت کننده ی یک اندی همواره میکوشید که

در ربالع قالرن گذشالته  ویژه از این رو بعد از جنگ جهانی دوم و به(507: 1381،  بالیات شالناخت) رسمیت

معنالوی باله وجالود آمالد. پایبسالت چنالین  نیازهالای رفع جهت و شرق عالم جنبش هایی در آمالریکا و اروپا

ایالن فضالایی  چنالین د و درنالزبشرای  شکل گیری جنبش هالا را رقالم بود که توانست ی تفکراتی، تکثرگرای

گالرفتن نقالش  . نادیالدهنمیشالد در قالالب مالعنویت باله ترویا اموری پرداختند که هرگز تصور آنجنبش ها 

                                                           
1New religious movements.  
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ارواح  ، پیشگویی، احضالار و ارتبالاط بالا، جادوگریبینی دین در ساللوک معنوی، به حاشیه راندن عقل ، طالع

 دوران مالدرن و جنبش ها برای ترویا معنویت نو به بشالراین کاله در قالالب  بود القایات تالنها پاره ای از این

 ایران نیز از این پدیالده ی وارداتالی حسالاب شالده بالیچنانچه بیان گردید انقالب اسالمی شد.  ارایه نیازمند

 در این جنبش ها چند سالالالی اسالت کاله از خی. بر در معرض این چالش غربی قرار گرفتنصیب نماند و 

 دینی آحاد مردم ، صالف آرایالی و معنویت هویت رسمیکشورمان فعالیت گسترده ای انجام داده و در برابر 

  .اند کرده

دیالدگاه " : آینده ی انقالب اسالمی به طور خالصاله ساله دیالدگاه عمالده وجالود دارد. یالک به در نگاه کالن

ابهی کاله معتقالد اسالالت هالالمه ی انقالالب هالا دارای مراحالل مالالش "ه ی انقالب اسالمیفروپاشی و استحال

ننالد وارد مراحل یکسان فراز و فرود خواهند شد. برخی از نظریاله پالردازان ما هالستند و در طول حیات خود

کاله  "سالالمیارط انقالب تداوم بیقید و ش"برینتون از این پدیده با عنوان ترمیدور یاد کرده اند. دوم : دیدگاه 

 تالمدن سالکوالر غربی یارای ایستادگی در برابالر معنویالت دینالی انقالالب اسالالمی را نالدارد؛ و است معتقد

، تالداوم انقالالب اسالالمی قالالطعی اسالالت جدیالد هویالت توجه به ماهیت ضدغربی انقالب و شکل گیری

گر انقالب برپایاله ی اصالول کاله ا "اسالالمی انالقالب نظریه ی تداوم مشروط"سه : ( 82 :1385)عالسگری، 

: 1370راه خود ادامه دهالد )محمالدی،  به تواندی اساس آن ها انقالب شکل گرفته ، مای باشد که بر و مبانی

ت مالذهبی جامعاله ایالران یکالی از با توجه باله اینکاله هویال رسد ی سوم به نظر می (. با توجه باله نظریه196

 د در معالرضکه خود علت مبقیه آن نیز به شمار می رو اصلی ترین اصول و مبانی شکل گیری انقالب بوده

دنبال بالتهدیدات مختلف از ناحیه دنیای سکوالر می باشد از ایالن منظالر اسالت کاله دشالمنان ایالن انقالالب 

 باله فکالرو  استحاله آن بوده و تالش می نمایند آنرا از مسیر تعالی خود باله طالرق مختلالف منحالرف نماینالد

آمالده تالا بر برای مخاطالب خالود در قالب معنویت های نوپدید نی معنویتدال مرکزی آن یعبدیل  قبوالندن

 .زمینه ی سکوالریزه نمودن انقالب اسالمی و فروپاشی آن را باله وجالود آورند

منسالوب باله معنالی ، در مقابالل  یعنالی است و معنالوی "معنوی"معنویت در لغت ، مصدر جعلی از واژه ی 

ی مانند: حقیقی، راست ، اصلی، ذاتی، باطنی و روحانی بالاله کالالار اسالت . این کلمه در معانی دیگر "لفظی"

 جهالان روحالانی کاله کالامال متمالایز از امور متوجه احساسات(: ذیل واژه معنویت1373رفالته است )دهخدا، 

را کاله در یک سنت خاصی وجود دارد، معنویالت میخالوانیم .  است و کیفیت ویژه ی ارتباط با گالیتی  مادی

 واژه ی مالالعنویت در اوایالل(37 :1392است )حالمیدی،  داشته گوناگونی در طول تاریخ کاربردهایمعنویت 

پنجم با توجه به کاربردهای کتاب انجیل به هرچیزی که باله کلیسالا و روحالانیون تعلالق داشالالت گفتاله  قالرن

کالالاربرد 19و  18ر قالرن ، معنویت در مقابل جسمانیت و مادیت قرار گرفت . د دوازدهم قرن میشد. در آغاز
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 ادیالان مفهالوم این معنی رو به افول گالذاشت و در دوران مالالدرن ، معنویالت باله کلالی از مفهالوم مطالرح در

و توسعه ی تجرباله ی درونالی افالراد  رفاه ابراهیمی جدا شد و متضمن مفهومی درون گرا گردید که منجر به

، آرامالش حاصالل خالأل ، ایجالادو معانیای چون : تمرکز میگشت . امروز، با تحوالتی در این واژه روبه روییم

(. 22: 1393میشالود )موسالوی نسالب ،  اراده آن از تأمین نیازهای مادی، معنای زندگی و هدف منالدی آن از

و اومانیستی به دنبال پاسخ گویی بالاله نالالیازهای  سکوالریستی مبانی آن چه که محرز است غربیان با تکیه بر

، عمومالا از نالوع معنالویتی کاله در غالرب شالکل گرفالت جهالت عصر جدید هستند؛ به همینمعنوی انسان 

است. در این نوع معنویت اعتقاد باله خالدا جایگالاهی نالدارد؛ چالاله  لیبرالیستی مبانی معنویت های متناسب با

 کننالدهای وحیانی. اغلب آنان معنویت را خارج از چارچوب ادیان الهالی جسالتجو می و آموزه رسالد به دین

در این نوع معنویت هرگونه تجربه ی عاطفی میتواند معنویت به حساب آید و اعتقالادی (34 :1387،)شریفی

. در ایالن و الغیالر است که ماورای عالالم مالاده باشد، وجود ندارد. مهم ، برانگیخته شدن خود فرد حقیقتی به

 .نوع معنویت جایی برای تکلیف نیست 

سالان باله دنبالال . یعنالی اناسالت دیالن معنویالت بالدون ،الا میشالودد القمعنویت نوپدی رد امروز چه که آن

 را بالالرنتابد. امالروز القالای ادیان الهالی باله ویالژه اسالالالم نالالاب های معنویت برود، در عین این که شاخص

  .قرار دارد در برنامه های اصاللی دشالمن الهی دروغین خارج از چهارچوب دستورات معنویت

چالارچوب شالالریعت دینالی  در صالالح از فرآیند معرفت ، ایمان و عمل که ویت دینی برآیندی استمعن

بدون معرفت نسبت به حقایق عالالم و ملکالوت جالالهان و چالالالش هالالای آینالده ی  ؛ بنابراینحاصل میشود

و  ، منبالعالداوند. خال نخواهالد داشالت مفهالومی خدا و صفات و افعال او، معنویت دینی به مادی و نیز ایمان

محور و بخشاینده ی معنویت میباشد و معنویت منهای خدا، چیالزی جالز فریالب و دل مالالشغولی ظالالاهری 

 و کالالامل که مصالداق اتالم دینی معنویت است مسلم (. آن چه که23: 1390نویسندگان ،  از نیست )گروهی

وری، عقالنی، تقالوی و خویشالتن بر شاخص های: خدامحوری، شریعت مح -آن مالعنویت اسالالمی است 

 -که مولفه های هویت مذهبی مردم ایالران نیالز بالوده و در حرکتهالای مختلالف اجتمالاعی داری استوار است

بر محوریت انسالان   هویتی هالای نوپدید که مالعنویت ؛ برخالفسیاسی خود را به منصه ظهور رسانده است

وزه های اسالمی و در پرتالو بنالدگی و ارتبالاط بالا مبالد  . مالعنویت اسالالمی در چارچوب آمدنمای می استوار

در مناجالات  را ت؛ تالبلور این معنویالکه باعث ایجاد هویتی با مولفه های فوق می شود گیرد حکیم شکل می

(، امام حسین )ع ( و امام سالالجاد مالالیتوان یافالالت . عصومین به ویژه امیرمؤمنان علی)عها و راز و نیازهای م

مساللمانان باله  ویالژه ا برترین و باالترین روش کسب معنویت را بالرای آحالاد بشالریت بالهاین نوع ارتباط ه

ارمالغان آورده اسالت. انالسانی که رفتالار و ساللوکش ریشاله در وحالی دارد، از هویالت دینالی و در نتیجاله از 
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 آدمالی بالا خداونالد متعالال و ارتبالاط معنویت دینی و آسمانی بالرخوردار اسالت. این هویت بعالد از تحکالیم

آیالد. پالس از تالالثبیت هالالویت دینالی، رفتارهالای پذیرفتن حاکمیت الهی در وجود انسان و جامعه پدید مالی

. هویت و معنویت دینالی باله انسالان مالیگیرد ها و هدف های دینی شالکل آرمان فردی و اجتماعی بر اساس

یعالالنی عالالم ملکالوت  ی بالالرتر آننشان مالیدهد کاله عالالم طبیعت مرتبه ی نازل هسالتی و متالأثر از مرتباله 

منالد دارد؛ خلیفاله و جانشالین خالالداوند در زمالالین  و ارزش بینی الهی جایگالاهی واال جهان . انسان دراست

داند از کجا آمده و باله کالجا رهسپار اسالت . انالسانی کاله از منظر دین به عالالم هسالتی مینگالرد،  است و می

کننالده ای دارد، غافالل نمیشالود و میکوشالد ضالالمن  به ظالاهر نقالش تعیالین نسبت هالرگز از بالاطن امور که

بالرخورداری از معنویت دینی، پندار، گفتار و رفتار خالویش را با جهان بینی الهالی سالالازگار نمایالد. در پرتالو 

انسان دارای هویتی روشالن، امیالدبخش و هالدف منالد میگالردد. ایالن هویالت و  اسالت که الهالی جهان بینی

امالالام در ایالن ارتبالاط نالوین و جدیالد روبالاله روسالالت .  معنویالت هالای معنویت دینی امروز بالالا چالالالش

الا و آمریکالا و شالوروی در تعقیالب صالالهیونیست هال نخالواهیم و چاله میفرمود: مالا چاله بخواهیم(خمینی)ره

(. بالاری! 237: 20صالالحیفه نالالور، ج ) نماینالدخواهند بود، تا هویت دینی و شرافت مکتبیمان را لکاله دار ما

اسالت کاله اسالاس برناماله هالای آن را وحالالی  این ها انقالب اسالمی ایران از دیگالر انالقالب شاخص تمایز

و معنویت دینی برخوردار است. این معنویت دینالی انسالان هالا  الهی و دینی معین میکند و انقالب از هویت

دهد و بالالا مالالبانی و ستم زدایی و عدالت خالالواهی سالالوق مالالی به اخالقی پایبند و او را را باله ارزش هالای

را تضعیف نماینالد تالا  هویت مذهبیفرهنگ غربی کالامال مالتضاد است ؛ لذا برنامه ریزان غربی در تالشند تا 

را بر ماللت هالا تالالحمیل نماینالد و بالدین وسالیله زمیناله ی فروپاشالی  در سایه ی باورسوزی، سیاست خود

  .دانقالب و نالظام مالقدس جالمهوری اسالالمی را فالراهم آورنال

 ب: تجزیه و تحلیل یافته ها

نگالاه باله  و نالوع این دو نوع معنویت، تقابلی مبنایی وجود دارد. نالوع نالگاه باله انسالان بین به نظر میرسد

نظالر  و از معنویت تفاوت اصولی وجالود دارد به ، رفاه و خالصه نوع نگاه جهان، سعادت ، اخالق ، عدالت

غربالی  نالالظام لیبالرال دموکراسالی بالر مالالبتنی خوانی ندارند. معنویتی کههمهم  مبنایی و مبانی این دو نگاه با

بالا معنویالت  توانالد ، نمیباشد و اصالت انسان اساس آن نظام بر شکل گیری آن و داربست و پایبست باشد

 و وجالو مالالیکند جسالت دینی که توحیدمحور است و کمال و سعادت و رستگاری انسان را در پرتو بندگی

هالای اصالول و  تقابالل از اختصار برخالی به ، یکالی باشد. بدین سانهویت مذهبی ایرانیان را شکل می دهد

  . نوپدید با معنویت دینی که ماهیت انقالب اسالمی را شکل میدهند، بررسی میکنیم مبانی معنویت
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 ن از سپیده دم تالالاریخانساویت انسان؛ هو اصالت انسان در  خودمحوری برابر خدامحوری دربندگی و 

ترین بالاور دینالی در نهالاد  باله خالدا را به عنوان اساسی ، اعالتقادپاک خدادادی خود فطرت حکم باله تالاکنون

، کالالند رسالالوس تالالر بالیش انسان این باور هر اندازه در عمق جان که است خود داشته است. او نیک دریافته

تاپرسالتی وحیالد و یکا، گفتار و حتی رفالتار وی تالأثیر میگالذارد. در اهمیالت تدر انگیزه ها، آرزوها، اندیشه ه

ا بالاله ر. همه ی پیامبران کوشیده اند تالا مالالردم همین بس که اولین شرط تشرف انسان به آیین اسالم میباشد

اطمینالان دا را سالبب (. قرآن که زبان اسالم است یاد خالال25؛ انبیاء: 36تالوحید و یکتاپستی فراخوانند )نحل : 

؛ «لقلالوبااهلل اال بالذکر اهلل تطمالئن و تطمالئن قلالوبهم بالذکر  آمنوا الذین»و آرامش قلوب میداند و میفرماید: 

 دا دل هالابا یالاد خال همان کسانیکه ایمان آورده انالد دل هالایشان باله یاد خدا مطمئن و آرام است ،آگاه باشید

فکر توحیدی است و معنویالت دینالی و اسالالمی بالا ایالن اب ، تن(. پایبالست اسالم 28مییابد )رعالد:  آرامش

 گالره سالرچشمه ی هسالتی و تالداوم آن ضالمن بالا نگاه محوری شکل گرفته است . در این معنویت ارتالباط

ده ود جالزم کالرخگشایی، باورهای آدمی را تحت کنترل  آدمی درمالیآورد و عالزم انالسان را در پیمودن مسیر 

واجالد صفاتی هم چون : رحمان ، رحالیم ،  کاله آخر طی نماید. پروردگالاری تا راالهی و کمک میکند تا راه 

ی  ردیالد مایالهجواد، کریم و پژوهشی خیرخواه میباشد، حل هر مشکلی در بالرابرش بالسیار آسان بالوده و بیت

  .آرامش دل ها و تقویت باورها میگردد

از خالدا ارایاله  "اشو"نوان مثال ، توصیفاتی که نوپدید هالی  جالایگاهی نالدارد. به ع معنویت این نگاه در

مبدایی نیست که موجودات هسالتی باله آن مبالد   ! میدهد، واجب الوجود بالذات من جمیع الجالهات نالیست

وابسته باشند. خالدای اشالو، خالدای مجوز صدور سکس است ؛ خدای جشالن و شالادی  و به او داشته تعلق

 گالویی انسان قرار است جالای خالدا(22 :1383رقص و ... )اشالو، است و  است ؛ خدای زمینی است ؛ شعر

و ارتباط با آسمان و آن مبد  حالکیم مالعنای خالود را از دست میدهد. اصوال محوریالت بالا انسالان  گیرد قرار

، دیگالر عبالارتی ی مسایل با توجه به انسان تفسیر مالیشوند؛ ولی انالسانی کاله خود خداست . به همهو  است

هالا هالدف از  در بسالیاری از ایالن آمالوزها.د بر محوریت انالسان اسالت ، نه خالدمان بخشی معنویت نوپدیسا

 از مالالشکالت و سالالختیها و جالایگزین معنویت های نوپدید آرام گرفتن دردها و رنا ها میباشالد و رهالایی

 "هارولالد کلمالپ "ارد. شادیها به جای آن ؛ و جایی برای بندگی انسان و ارتباط با آسالمان وجالود نالد کردن

و رهبالر فرقاله  از رهبران اکنکار در عبارتی مالدعی مالیشود کاله میتوان به جای ارتبالاط بالا خالدا بالالا مالالاهانتا

استاد وسیله ی رسیدن به سرزمین های خالداوند اسالالت کاله روح الهالی آن » :ارتباط برقرار نمود. او مینویسد

وجالود ندارد کاله یالک بچاله بتوانالد باله  ای ی اک هالی  روزنالهرا در اختیار ما قالرار داده اسالت . در مدرسه 

در عبالارت دیگالری ( 70: ص 1380)هارولالد کلمالپ ، « وسالیله ی آن از دید اسالتاد بیرون رفته و گم شود.
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مالدعی میشالود خالدایی  "ربازار تالالارز"رهبر معنوی خود  زبان بنیان گذار جالنبش اکالنکار از "پال توییچل "

هودیان و... ده ها دین و مذهب دیگر در جالهان زمالینی و حتی تا چهالارمین بخالش اعظالم کاله مالسیحیان ، ی

(. یالا 6تشکیل میدهد تالصور مالیکنند، وجود ندارد )توییچل ، حکمالت اک:  را هستی که جهان های خدایی

یکالی از رهبران جنبش هالا مالدعی میشود که در تعالیم خالالودش جالالایی بالرای خالدا وجالود  "سالای بالابا"

و مالالتاسفانه عالالده ای از مالردم را از  مینمایالد معرفالی و جالادو خالود را هماله کالاره سالحر انجام ندارد و با

 (. در معنویالت هالالای نالالوپدید هالالم چالون183: 1390کشورهای مختلف جذب کالرده بالالود )نالالگارش ، 

خود را که در ادیالان ابراهیمالی و  واقعی دافالا، اشو، عرفانسرس پوستی، کاستاندا و... خدا جایگاه ، فالوناکنکار

بالاله عالالنوان  خالود و بالیرونی در معنویت دینی بر آن تالاکید شالده است ، ندارد و از جایگاه متعالی و قدسی

و به یک جایگاه فرودین و درونی تنزل پیالدا کالرده  واجالب الوجود بالذات مالن جالمیع الجهات خارج شده

آن مبالد  وجالود نالدارد و آن  در ، قالادربودن م بالودن ، عالالم بودناست . یعنی صفات ثبوتی هم چون حالکی

، هی  تناسبی با خدایی که در معنویت دینی به ویالژه اسالالم مالیگویند چه کاله بالانیان مالعنویت هالای نالوپدید

.بنابر مطالب مطروحه طبیعیست کاله هالویتی کاله از عرفانهالای نوظهالور در وجالود ، نیستمیشود اشاره ناب

ی نقش می بندد کیستی انسان را مطلق می پندارد و خارج از او چیزی را مقدس نمالی دانالد و بالاالتبع از آدم

این پندار گفتار و کرداری بوجود می آید که همه چیز باید در خدمت به من باشد و ایالن مالن تنهالا ملجالا و 

مالن در ایالن حالالت ناله مرجع تمام امور و سنگ محک تمام مقتضیات است و چنانچه می دانیم امیال ایالن 

محدودیت و نه محدوده ای را نمی پذیرد اما هویتی که خود را بنده خدای احالد و واحالد بدانالد و خالود را 

ملتزم و ملزم به رعایت اصول تشریعی نماید از اساس متفاوت و در تقابل با آن نوع هویت قالرار مالی گیالرد 

بودن با بنده نفس و شیطان بودن مانند رابطاله بالین شاید بتوان برای تقریب به ذهن اینطور گفت که بنده خدا 

 حق و باطل ، توحید و شرک ، و... قابل جمع نیست.

در مدل های معنویالت نوپدیالد، شالریعت ؛ستیز هویت توحید شریعت در برابرهویت بر پایه آموزه های 

قالای دسالتورالعمل هالای اباحیگری و بیبندوباری میشوند و با ال نبوی جایی ندارد و همواره پیروان دعوت به

ادیان را به نالوعی پر مالالیکنند. در برابالر ایالن مالدل ، معنویالت  شریعت ساختگی و مراقبه های سطحی، خأل

 :از شریعت که پیروی از خدا و آموزه های وحیانی است تأکید دارد. قالرآن میفرمایالد پیروی بر دینی همواره

)پیالامبر( پیالروی کالالنید  من از  ؛ بگو اگر خدا را دوست میداریدان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل قل»

زبان اسالم است بر این نکته اسالت کاله راه  که اصرار قرآن( 31)آل عمران« تالا خدا نیز شما را دوست بدارد

فالمن تالبع هدای فالال خالوف علالیهم و ال »دستورات الهی میگذرد. و میفرماید:  از پیروی رستگاری از طریق

)بقالره : « را پیروی کنند برایشان بیمی نیسالت و غمگالین نخواهنالد شالد هدایتم که هالم یحالزنون ؛ پس آنان
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 آیات استفاده میشود که در سلوک معنوی اگر غیر از راه شالریعت نبالوی بالرویم باله رسالالتگاری این (. از38

با شالریعت نبالوی هالم  ها ورالعمل. از طرف دیگر، از آن جایی کاله در مالعنویت های نوپدید، دست نالمیرسیم

رهبالران معنویالت  از "اشالو"چیز دیگری برای انسان نخواهند داشالت .  و هالکت نابودی خوانی ندارد؛ جز

، اما وقتیکه صالاحب اصاللی  پابرجاست های نوپدید میگوید: هر پیامبری تا زمانیکه شالریعت او زنالده است

اسالت . نعالش بیالروح کاله زنالدگی در آن  نعش یعت او به مثابه یکصورت شر آن در دنیا رفت از شریعت

رهالبر اکنکاریهالا در  " پال تالوتیچل"(. 79: ص 1384است )اشو،  بیخاصیت جاری نیست و هم چون بدنی

ادعا کرد که دین و مذهب پدیده ای سالاخت بشالر نباشالد  میتوان مدعی میشود که به سختی صریح تالعبیری

 :1379،  تونیچالل نیافته اند )پال ماموریت خودشان یقینا از طرف کسی جز روحانی اماتو کشیش ها و مالق

، طالرف داران همواره دعوت میشوند که دستورالعمل های جنالبش را جالایگزین اکالنکاری در مالعنویت(.22

کاله در شالریعت  ای روزه را جالایگزین ی ذهالالنیقرار دهند و یا روزهچون نماز  هم دستورالعمل های دینی

(. زیالر پالاقراردادن دسالتورالعمل هالالای شالالریعت از 133: 1380شده قرار دهند )هارولالد کلپالپ ،  سفارش

را انالالجام  هالا و انسالان میتوانالد آن نالدارد وجود قرمزی خ  رهبران معنویت نوپدید به این که القای طالریق

 (107 :1380ایولو کوییلیو، دهد، از دیگر شاخص های معنویت های نوپدید است )پ

و بالالتبع آن هویالت  دینالالی در مالالعنویت؛ اخالق ستیز هویت در بالرابر  محور )شریعت( اخالقهویت 

خاصی دارند. کسی که باله فرجالام و معالاد اعتقالاد دارد  جایگاه اخالقی های ، ارزشمنبعث از معنویت دینی

 دس را جلب نماید؛ شالارع و خالالقی حکالیم کاله پیوسالتهقطعا به گونه ای رفتار میکند که رضایت شارع مق

الم یعلالم بالان اهلل یالری؛ آیالا او نمیدانالد کاله »حاضر و ناظر بالر رفتار انسان ها است . قرآن کریم می فرماید: 

کاله هالر کالاری انسالان انجالام میدهالد در  واقعیالت (. توجه به این14)علق : « خداوند همه اعمالش را میبیند

صوال تالمام هالستی محضر خداست و چیزی از اعمال و حتی نیالات آدمالی از او پنهالان پیشگاه خداست و ا

تالأثیر گالذارد و او را از خالالف کاریهالا بالاز دارد. از  انسالان نیست ، میتواند روی برنامه ی زندگی و رفتاری

رفتارهالای مرتکالب  کالاله سویدیگر در معنویت نوپدید، تقیدی بر این معنی وجود ندارد و گویی انسانی هالم

معنویت خواهی او پیدا نمیکند. این رویکرد زمینه ی جر ت بر کارهالای خالالف  با غیراخالقی شود، منافاتی

معروف غربالی دربالاره  نویسنده را در بین گروندگان به معنویت نوپدید دوچندان نموده است . ویلیام گاردنر

درصالد مالأموران تحقیالق آنتالاریو بالا 70»  :یسدگالذاشتن اصالول اخالقی و ارزش ها در غرب مینو پا ی زیر

جوانان خالف کاری کاله دارای عالیالق شالدید شالیطان پرسالتی هسالتند برخالورد کالرده انالد. رابالرت تالاکر 

کرده که این موارد )خالالف کالاری( در تالمام آمریکا و کانادا در حالال افالزایش اسالالت .  ( اظهار )کارشناس

تل ، خودکشی، مثله کردن و تجاوز تقالدیس میشالود. گالروه هالای او مالیگوید در فاللسفه ی شیطان پرستان ق
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سالاله ای که یالک پرسالتار را  18قتل و خوردن خون میکنند. جیمز تالوبین جالوان  دعوت به آشکارا موسیقی

، شالیطان پرسالت شالدند آویختاله بود. سه پسالر چالهارده ساله ای که در کانادا باله دار کشت ، شیطان پرست

 (327: 1386اردنر، ویلیام گ)بودند

قالید از دنالالیا دم مالالیزنند؛ چراکاله  بدونو  بانیان معنویت های نوپدید از لذت خواهی و بهره مندی آزاد

مالالثال ، پالایولو بالا طالرح موضالوع افسالانه ی  عنالوان . بالهمبانی آن ها مبتنیبر سکوالریزم و لیبرالیسم میباشالد

ا دوران کالودکی یالا نوجالوانی در دل پرورانالده ر ه فالرد ازشخصی افراد، ارضای امیال و هرگونه خواهشی ک

بالرای باله ثمالر رسالاندن آن افسالانه مالی دانالد. او  تالالش بالاطنی آدمی را در تجویز میکند و تالنها راه تالعالی

ن ت در شکسالتخطوط قالرمز اجالتماعی، اخالقی و ... را که مانع تحقق افسانه شخصی افراد دانسته و شالهام

م ارضالای بیحالد و انالدازه ی غرایالز هالال "اشالالو"عامل پیشرفت مالالیداند.  از آنخطوط را این حدود و عبور

 د.به معیارهای اخالقی توصیه مالیکن جنسی را بدون توجه

 واقالع نوپدیالدهالای در معنویالت ؛ گرایی معرفتی و ارزشی معنا گالرایی معرفتی و ارزشی در برابر  مادی

صورات و تصدیقات ما حالاکی از واقعیالت انالد از آن جالالا کاله مالیگردد و ت ترویاگرایی معرفتی و ارزشی 

 جنبش های نوپدید مبانی خود را از مبانی نظام لیبالرال دموکراسالی غالرب مالالیگیرند، هالالمه ی ارزش هالای

 امالارا غیرواقعی میدانند؛ حال آن که در معنویت دینی معرفت ها ریشاله در واقالع و نفس االمالر دارنالد  دینی

نالوپدید چالالش های آینده ی در خارج از ذهن آدمی نیسالت و اگالر چیالزی باشالد، قابالل  معنویت در تفکر

و  مطالرح میباشالد ارزش هالای دینالی دینی معنویت گرایی ارزشی که در معناشناخت بالرای مالا نالمیباشد. در

باشالند؛ در در واقعیت دارند و ساخته و پرداخته ی ذهن انسان ، احساسات و امیال آدمی نمی ریشاله اخالالقی

گوناله منشالأ و مبالدایی بالرای ارزش هالای  هی  ارزشی گرایی مادهحالیکه در مالعنویت نالوپدید بالا اعتقاد بر 

(. غالالب رهبران جنبش های نوپدیالد کاله مالدعی 27: 1384نالمیباشند )مالصباح یزدی،  قایل دینی و اخالقی

و معتقدند ارزش هالای دینالی ساللیقه ای  انندمالیخو غالیراخالقی معنویت نوپدید هستند، ارزش های دینی را

ارزش ها را واقعی ندانست ، به لوازم آن یعنی کثرت گرایالی و نالالسبیگرایی مالاللتزم  است . طبیعتا اگر کسی

امور میگوید: فرد باید تشخیص دهالد کاله هر پدیالده ای  نسبیدانستن ضمن رهبر تبتیان "داالیی الما"میشود. 

؛ همه چیز از یک طالبیعت نالسبی بالرخوردار است و هی  چیالز خالوب و بالد مطلالق مختلف دارد های جنبه

: پایولو کوییلو هم ضمن تایید ناواقع گرایی معرفتی و ارزشالی میگویالد( 120: 1388، فعالی) نالمیشود یافالت

ن و ایال ایی یالا المالذهب یالا شالالکاککالرد کاله انسان میتواند مسلمان باشد یا کالالاتولیک یالا بالالود اعالم باید

گرایالی  واقالع نالکته ی مالهم آن است کسالانی کاله( 94 :1379به کسی ارتباط ندارد )پایولو کوییلو،  مالوضوع

نسالبیت در معرفالت هالالا  و شعار کرده معرفتی و ارزشی را انکار کردند، باب ورود به نالسبیت گالرایی را باز
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و معرفت مالطابق بالا واقع نیست ، بلکاله ممکالن  صدق و ارزش ها را سر دادند؛ بالا این رویکالرد دیگر معیار

. در ارزش هالالا هالالم همالین گوناله اسالت . در واقالع ،  کاذب دیگری است برای کسی صادق باشد و برای

بالالدین روی بالالا نگالاه نسالبیگرایی، هالم جالالنس بالالازی، . هستند ارزش هالا امالوری قالراردادی و سلیقه ای

بسیاری از انحرافات که در قالالب معنویالت نوپدیالد عرضاله  امروز .میگردد خودکشی، خون خوری و... مباح

مسایل جالنسی در تالفکر اشویی یا تالالرویا خالالودکشی  . ترویالیبرالیستیاند شالده انالد، برگرفته از این مبنای

(. بالا ایالن 135: 1380پالایولوکوییلو، )برگرفتاله از ایالن تالالفکر انحرافالی اسالت  همه در جالریان فکری پایولو

و نتیجتالا  معنا میشوند و جایگاه واقعی خود را از دسالت مالالیدهند بی همه ویکرد ارزش های دینی انقالبیر

 .هویت مذهبی را از بین می برد

بالالر آمالالوزه  مبتنالی کاله - یت دینالالیبر اسالاس آمالوزه هالای مالعنو؛ گرایی  کثرت حصرگرایی در برابر

نمیپذیرد و یکی بیش نیسالت . حقیقالت دیالن یکالی اسالت کاله کثرت  دین - های وحیانی اسالم ناب است

(. بالالنابر آیالات قالالرآنی 19:  عالمران )آل« االسالم  عنداهلل ان الدین»خداوند است :  بالرابر هالمان تالسلیم در

 پیشالین بشر را تا ابد به عهده دارد و خاتم پیالامبران و کامالل کننالده ی شالرایع علمی پیامالبر اسالالم هالدایت

اگر کاربست واقالالع گرایالی  . باریتا ابد به عهده دارد را شریعت اسالم هدایت بشر است ؛ از این رو قوانین

 بالرای جالایی ادیان یعنی اسالم پذیرفتیم ، دیگالر برترین معرفت شناختی را در نگاه حصرگرایی دینی آن هم

رفتی اسالت کاله رفت صادق وجود دارد و آن معمع یک باقی نمیماند. در واقع شناختی کثرت گرایی معرفت

 را معرفالت شالناختی گرایالی کاذب و بیارزش هستند؛ اما اگر ناواقع ها مطابق بالا واقالع است و دیگر معرفت

لالب امالروز مالدافعان تفکالر لیبالرال دموکراسالی در قا . گرایی معرفتی دفالاع کنالیم کردید، باید از کثرت قبول

 :میگویالد "المالا داالیی" مثال عنوان . بهاقبال به کثرت گرایی کرده اند ناخواسته یامعنویت نالوپدید خالواسته 

جهان آدم های مختلفی هستند و باورهای مختلفی دارند. پنا میلیارد انالالسان روی کالالره ی خالاکی  این رد» 

 انسالان و تفکالرات ها برداشت در میلیارد دین مختلف نیاز داریم ؛ چراکه 5باله  مالعتقدم و من زندگی میکنند

 «بالور کنالد.ها تنوع بسیار گسترده ای وجود دارد. به اعتقالاد مالن هالر انسالانی بایالد از یالک مسالیر معنالوی ع

 ( در این مبنا هویت مذهبی که پایدار است از اساس بی معنی خواهد بود.61 :1389)شالریفی، 

ست . در آمالوزه هالای وحیالانی و اسالالمی دینالی خالردگرا معنویت؛ خالردمحوری در برابر خردستیزی 

کالارگیری عقالل و خالرد تأکیالد شالده عقل ، پیامبر باطنی انسان است . روایات فراوانی وجود دارد که بر باله 

گر آن است که آن هالا هالم خالود و هالم دیگالران را باله همالراه  نشان سیره ی عملی رهبران دینی هم. است

 و انزلنا الیک الالذکر لتبالین للنالاس مالا»زبان اسالم است میفرماید:  کردن تدین و تعقل برمیانگیختند. قرآن که

؛ و ما قرآن را بر تو نازل کالردیم تالا آن چه را کاله برای مردم نالازل شالده تبیالین «الیهم و لعلهم یتفکرون  نزل
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ی در سالتیزی و مخالفالت بالا تالالعقل و اندیشاله ورز عقل (. از سویی دیگر44)نحل :  بیندیشند کنی که مردم

دستورکار برنامه های بانیان معنویت های نوپدید دینی است . فالکرخوانی، نالیرودرمانی، اسالتفاده از سالحر و 

 ذهنی، تالرویا مراقباله هالا و مدیتیشالن هالایی کالاله  تمرکز و مردان عریان برای یافتن زنان جادو، حلقه زدن

از کارهایی است که مدعیان مالالعنویت هالالای  هالی  گونه پشتوانه ی شرعی و عقلی ندارند، تنها گوشه هایی

اید اندیشمندان منطقالی را رهالا شما ب»عجیب میگوید:  عبارتی در "اوشو"مالدرن به مخاطبان عرضه میکنند. 

شالما باید غیرمنطقی بشوید؛ باید برای پذیرش امور غیرعقالنالی آمالاده شالوید، چالون زنالدگیغیرعقالنی د.کنی

کاله بتواننالد القایالات ذهنالی و بافتاله هالای  بالرای ایالن مالعنویت ران این نوع(. رهب63: 1384)اوشو، « اسالت 

و خردسالتیزی را سالر میدهنالد. در ایالن  شخصی خودشان را بر مخاطبان تحمیل نمایند، شعار پرهیز از عقل

مالواد تالوهم زا و سالکرآور، زیالاده روی در مسالایل جنسالی و  از اسالتفاده حالت بیخردی است که میتواننالد

 .ی، تباه نمودن پیشینه ی درخشان معنویت های دینی ادیان ابراهیمی را به مخاطبان القا کنندهالرزگ

رهبالران معنویالت دینالی براسالاس آمالوزه هالالای ؛ برابر انزواطلبی و عزلالت نشالینی در آفرینی مسئولیت

رنالد، باله دا سالعادت منالدی خالود را در سالر  یهمان اندازه که دغدغه ی و چالش هالای آینالده وحالیانی به

همواره مشکالت دیگالران را مشالکالت خالالود دانالالسته و خودشان نیز میاندیشند. آنان  اننوع رستگاری هم

، نمیتواننالد در این نگاه آسمانی، کسانیکه از معنویت دینالی برخوردارنالد.سعی میکنند آن ها را برطرف نمایند

علیکم بالنصح هلل فالی خلقاله فلالن »  :میفرمایددر قبال مسایل هم نوعان خود بیتفاوت باشند. امام صادق )ع ( 

بالا کالاری برتالر از آن  کاله تلقاه بالعمل افالضل منه ؛ بر شما باد خیرخواهی بندگان خالدا بالرای رضالای خالدا

از سویی دیگر در معنویت های مدرن و جدید با ابالزاری (.208: 2)کلینی، ج « خداوند را دیدار نخواهی کرد

فراهم مالیآورند و هالالرچیزی را کالاله موجالب  را شالرای  گوشه نشینی افراد ...هم چون تالمرکز، مالدیتیشن و

تقویت این تمرکز شود، خوب و باارزش تلقی میکنند. به همین جهت شرای  بیتوجهی پیالروان خالود را باله 

حالساب شده باعث میشود پیروان این نوع معنویالت  حالرکت مسایل سیاسی و حکومتی فراهم مینمایند. این

اره در خالود فالرو روند و در قبال ظلم ها و جنایت های احتمالی که رس میدهد، بیتفالاوت باشالند. آن ها همو

، به گوناله ای کاله ذهالن از اشالتغال باله مسالایل مالیکنند ایجالاد این نوع مراقبه ها آرامالش که هستند ها مدعی

دینالی، راه کسالب آرامالش از یالت هو بیرون از خود عالاریشده و همواره در خود فرو میالرود؛ در حالیکاله در

 . و دستورالعمل هایی در چارچوب شالریعت شالکل مالیگیرد و غیر از آن مردود اسالت خدا طریق ارتباط با

 مالیکند کاله خداوند را به یالاد آورنالد و در آفالرینش او معرفی کسانی خداوند در قرآن کریم صاحبان خرد را

یان با شیوه ی خالیساختن ذهن از هرگونه انالدیشه و رسالالیدن بالاله امروزه مراقبه های معنویت گرا .بیندیشند

که عالیترین شیوه ی مراقباله در مالالعنویت و  (t.m) . در مدیتیشن متعالیمیپذیرد انجام خأل و خلسه ی باطنی
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 است ، انسان با خیره شدن به یک شعله ی شمع یا تکرار صالدا یالا لفالظ و کلماله ای غیردینی عالرفان هالای

و باله  سالاخته منصرف ( یا تالمرکز بر روی تنفس میکوشد توجه خویش را از هرچیز دیگری)مالانترا صخالا

یا کلماله جلالب شالود و خلساله ای نسالبی  شعله آن غیر از این امور فکر نالکند؛ تالاآن جاکه تمام توجه او به

 کنالد شعله یا کلمه هم قطع آن است که فرد توجهش را از آن خلسه برای آن فالرد حالاصل شالود. کمال این

را ایالن گوناله  خالود را از تالوجه باله هرچیزی خالی سازد. اوشو یکی از مدل های مراقبه و مدیتیشن و ذهن

دسالت هایتالان را روی دامالن تالان  ، آنگالاهبنشالینید در جایی که احساس ناراحتی میکنیالد»  :تالشریح مالیکند

دو شصالت باله هالم متصالل  ...! این حالت مهم اسالت دهید بگذارید. دست راسالت را زیر دسالت چپ قرار

دقیقه شالروع کنیالد... هالر  50؛ چشم هایتان را ببندید. اگر ممکن است با کالنید اسالتراحت میشوند. آن وقالت

هالای نوپدیالد  جنبش این نالوع مراقبه ها در میان رهبران(. 91: 1380)اوشالو، « انجام دهالید. را عمل روز این

تالرویا  زیالادی نزین گیاتسو، لی هالنگ جالی، کارلوس کاستاندا، هارولد کلمپ و... در حد بسالیارهم چون ت

 پرکالردن جایگاه شریعت دینالی قالد علالم کالرده قالصد میشود. حقیقت آن است از یک سو تمام مراقبه ها به

یشالن هالا، انالالسان هالالایی ، مدل این نوع مراقبات و مدیت است طرفی دیگر آن چه که قالابل تالوجه ، و ازاند

 در بیگانگالان اسالت کاله چالالیزی را تحویل میدهالد و ایالن هالالمان و اجتماع عالزلت نشین و بیزار از جامعه

  .نمودند می پیریزی پایبست معنویت های جدید دنبال
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 و پیشنهاد گیرینتیجه

ایجالاد و  د کاله بالر پایاله آنانقالب اسالمی برای ادامه حرکت در مسیر حق خود نیالاز باله حفالظ هالویتی دار

م ز ایالن نظالابرخاسالته ا هویت .توانسته مشکالت خود اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و... را پشت سر نهد

ی باشالد، ارزشی که در واقع هویت مطروحه و تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیالز مال

عالدی بدیالن محالوری، دو رد اصالالت انسالان،  دارای مولفه هایی من جمله توحید محوری، اخالق مالداری،

. مالی باشالد پذیری در حوزه فالردی واجتمالاعی و.. مسئولیت، خالردمحوری بودن انسان )مادی و روحانی(، 

باله تولیالد  منجر به پندار و در نهایت کردار و رفتار خاصی مالی گالردد کاله منجالرانسان این هویت در ذهن 

مالا در او مبقیه این انقالالب اسالت و بایالد صالیانت شالود،  انسان مومن می گردد، همین هویت علت موجده

عنویالت، هویت پیشنهادی عرفان های نوظهور با قلب مفاهیم و معانی برخی الفالاض مقالدس ماننالد خالدا، م

عنویالت هالر نالوع م ودین ، خود و... سعی در ارایه تعریفی از آنها دارند که در سایه آن بتوان هر نالوع خالدا، 

نالوع  هالردر نهایالت سالبک و مالنش و روش همین اسالاس و بر  ،نی را تعریف نمود( و هر نوع دیماده گرا)

یم از ایالن مفالاه این نوع تعریالف ابه عبارتی ب ه می شود، مجاز شمردکه باب میل و دلخواه فرد باشد زندگی 

احالد مالی وبیرونالی افراد مجاز به قبول نگره نسبی گرایی در همه امور حتی مسلماتی ماننالد وجالود خالدای 

ظر مالی رسالد نبه دیگر این نفس و هدایت شیطانی است که افسار انسان را به دنبال خود می کشد. و  ندگرد

د ایالن آگاهی رسانی و روشن سازی افکار عمومی و اطالع رسانی عمالومی مهمتالرین راه پیشالگیری از رشال

وقالع بالا مپدیده نامیمون در سطح اجتماعی و و جلوگیری از امنیتی شدن موضوع و برخالورد مقتضالی و باله 

ای اهکالاری بالرررهبران و هادیان فکری این جریانات قبل از ایجاد ساختار تشکیالتی و سازمانی می توانالد 

 کنترل و مدیریت این آسیب اجتماعی باشد. 
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