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 چکیده

» ه میممجموع«گرای نوپدید که در این مطالعه  گرویدن تعداد چشمگیری از مردم شهر تبریز به مجموعه معنویت
ای است که این مطالعه در پی دستیابی به عوامل مؤثر  اجتماعیـ  نامیده شده است، حاکی از وجود جریان فرهنگی

نامه  هـا از طریــق پرســش محور بــوده و داده روش پـژوهش مقالــه، کیفـی بــا تکنیـک نظریــۀ پهنـه. بـر آن اســت
آمده  دست نتایج به. آوری و تحلیل شده است جمع یافته با مصاحبه عمیق از چهارده نفر از گروندگان، ساخت نیمه

تـرین عناصـر  دهـد کـه ابعـاد آن همـراه بـا مهم ها، الگوی پـارادایمی را در دو مرحلـه تشـکیل می از تحلیل یافته
های زندگی دینی در عصر مدرن، عدم مقبولیت فرهنگ دینی  تنش: علل مقدم ـ  الف: ها عبارتند از دهندۀ آن تشکیل

) نیاز معنوی و بحران معرفتی، بیماری جسـمی و روانـی؛ ج: شرایط علی) های عاطفی؛ ب وابستگیسنتی، قطع 
شـرایط ) احساس دردمندی با محتـوای متفـاوت از نظـر شـدت، اسـتمرار و تنـوع؛ د: و زمینۀ آن ١پدیده مرکزی

پزشـکی، روانپزشـکی، رجوع به منابع دینی سنتی، درمـان : ١راهبرد) هعدم مقبولیت فرهنگ دینی؛ : ١گر مداخله
احسـاس دردمنـدی : ٢پدیـدۀ مرکـزی) هناکارآمدی راهبرد اولیه و تداوم دردمندی؛ : ١پیامد) مشاوره، ورزش؛ و
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١٢٠
  دهمدوره 

  ٢شماره 
  ١٣٩۶ تابستان

  مقدمه
با توجه به اینکه دین در کشور ما از عناصر اصلی سازندۀ نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، 

تحول  این درحالی اسـت کـه جامعـۀ درحـال. ای مداوم بررسی شود گونه الزم است تغییرات آن به
ن، شاهد تغییرات شدید، گسترده، و عمیق در بسـیاری از ابعـاد سوی مدرن شد ایران، در حرکت به

های  داری ازجملـه شـکل پیدایش مفاهیم بسـیار متنـوع در تحـوالت دیـن. زندگی اجتماعی است
گرا و مواردی از این  های معنویت  های دینی، نوگروی، دین انتخابی، جنبش گیری ورزی، جهت دین

های جدیدی از  های اخیر، ایران شاهد ظهور و رشد گونه  ر دههد. قبیل، تأییدکننده این مدعا هستند
این جریـان در دو . درنظر گرفت ١٣۵٠توان شروع آن را اوایل دهۀ  گرایی بوده است که می معنویت

ها،  ها، مجلـه دهۀ اخیر، رونق بسیار زیادی داشته و در قالب انواع کاالهای فرهنگی ازجمله کتاب
 .ا و نوارهای ویدیویی، تولید، توزیع و مصرف شده استه های آموزشی، سایت کالس

گرای نوپدید اسـت  های معنویت ای که در این پژوهش، بررسی شده است، از جنبش مجموعه
های اخیر، در برخی از شهرها مانند تهران، مشهد، یزد، و تبریز، رشد چشمگیری داشته  که در سال

وع به آموزش و عضوگیری کرده بود، بنـا بـه گفتـه ها پیش در تهران شر این مجموعه که سال. است
 ١٣٨٨با سی نفر نوآموز شروع شد و در سال  ١٣٨٣یکی از مدیران شورایی گروه در تبریز، در سال 

با تعطیلی شورای مرکزی در . هزار عضو و پانصد مربی بوده است درصدی، دارای پنج ١٣٠با رشد 
های گذشته تشـکیل شـده  طور زیرزمینی، در طول سال ها به ، جلسه)دالیل امنیتی  به( ١٣٨٨سال 

های افراد با گرونـدگان  است و آمار دقیقی از تعداد اعضای آن وجود ندارد، ولی فراوانی رویارویی
رو بررسـی شـرایط  های عمومی، حاکی از رشد گرایش این مجموعه است؛ ازایـن به آن در اجتماع
 .رسد نظر می ان، امری ضروری بهگر در انگیزۀ مشارکت کنشگر  علی و مداخله

  
  بیان مسئله. ١

معنای خردمندانه، حقیقـی، بـاطنی، و روحـانی، در  منسوب به معنوی در لغت به» معنویت«واژۀ 
درمجمـوع، نگـرش معنـاگرا بـه . است) نامه دهخدا لغت(مقابل مادی، لفظی و صوری و ظاهری 

ها را قصدمندانه و خردمندانه تلقی  د، بلکه آندان ها را تصادفی و احتمالی نمی هستی، امور و پدیده
گاه و قدرتی برتر در آن دخیل است؛ بنابراین، اصطالح معنویـت، هم کند که اراده می پوشـانی  ای آ

گری، تجربه دینی، امـر قدسـی، تجربـه  ، باطنی١ای با مفاهیمی مانند دین، مذهب و عرفان گسترده
هـایی در مرزبنـدی  همچنـین، تعارض. قبیـل داردفراحسی، اخالق، معرفـت و مفـاهیمی از ایـن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
 

1. religion, denomination and mysticism 
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١٢١ 
شناختی به  نگاهی جامعه

  ...گرایی  گسترش معنویت

تر  معنویت را نسبت به دین، شخصی«عنوان مثال، برخی  معنویت و مفاهیم یادشده وجود دارد؛ به
که  ویژه هنگامی ای آن را، به  ، عده»)١، ٢٠١١و همکاران،  ١اینتاش مک(دانند  شده می و کمتر نهادینه

دهند، و گروهی نیز  ود، در مرکز و قلب دین قرار میش که با تجربۀ عارفانه و دینی همراه می هنگامی
، ٢٠١٣، ٢افتخار خوانسـاری(گیرند  عنوان اموری همسان و جایگزین یکدیگر درنظر می  ها را به آن

و مشـارکت در   طور سـنتی نهادینـه هـای بـه داری براسـاس رفتارهـا و کنش که دین حالی  ؛ در)١۴٢
گرایی در درون و بیرون از نهادهای دینی رخ داده  ویتشود، معن ساخت اجتماعی دینی تعریف می

). ٢، ٢٠١١اینتاش و همکـاران،  مک(» شود و با باورهای شخصی و تجربۀ درونی قدسی تعیین می
ویژه تغییرات فناورانه و تأثیر آن بر ابعاد مختلف فرهنگ، هویـت  با تغییرات سریع دوران مدرنیته به
آن بـا عنـوان   از ٣کـه هرویـولژه گونـه     شود؛ همان فته و تفکیک مییا  سوژه بیش از هر زمانی فردیت

کند که در آن شخص باید در جایگاه یک فرد بیندیشد و تالش کنـد  یاد می» شناختی مدرنیتۀ روان«
که ورای هرگونه هویت موروثی که منبع اقتدار خارجی آن را تجویز کرده اسـت، هویـت شخصـی 

هـای  شـدن ناشـی از زیسـتن در جهان ، اجتمـاعی٤به گفتۀ برگـر). ٢٩١، ١٣٨٠هرویولژه، (بیابد 
اسـت » یافتـه  فردیت«، و »اندیشـیده«، »شده تفکیک«، »باز«سازد که  زیست چندگانه، هویتی می

افراد از منابع نمادین متنوعی که موافـق مشربشـان اسـت یـا از طریـق آن ). ٨٨، ١٣٨۶محدثی، (
هـای  گیرد، به ساختن هویت  متفاوتی که در دسترسشان قرار میهای  منابع، با درگیر شدن در تجربه

در ایران نیز تحوالت صنعتی، ). ٩٠، ١٣٨۶محدثی، (کنند   دینی و اجتماعی خودشان مبادرت می
داری و تغییــرات  رشــد شهرنشــینی و تغییــرات ســریع اجتمــاعی، مبــاحثی را در مــورد افــول دیــن

). ١٣٨٠؛ مرجـایی، ١٣٨٣؛ میرسندسی، ١٣٨٣زاده،  جسرا(دنبال داشته است  گیری دینی به جهت
ــران معاصــر، گرایش ــافع و  در ای ــع، من ــیاری مواق ــه در بس ــاگونی وجــود دارد ک ــی گون ــای دین ه

تغییـرات «نتایج مطالعـۀ ). ٨۵، ١٣٨۶محدثی، (دهند  های متضادی از خود بروز می گیری جهت
افـرادی  ـ ــ  است که در نسل سوم انقالبحاکی از این ) ١٣٨٣منطقی، (» نسلی رفتار دینی ایرانیان

های اول و  نسـبت بـه نسـل ـ ــ  اند گذرانده که در زمان انقالب و جنگ، دوران خردسالی خود را می
گیری تـدریجی تفکـر  دوم، شاهد بروز مواردی مانند کاهش نسبی ابعاد پیامدی و مناسکی، شـکل

ش تسامح دینی، ترجیح مرجعیت علمـی بـه فلسفی بر دید فقهی، پذیرـ  سکوالر، غلبۀ دید عرفانی
گرایی  های دینی، رویارویی گزینشی با دیـن و تأویـل چالش کشیدن برخی آموزه مرجعیت دینی، به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
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های بسیاری نیز، تحول از نوع کاهشی را در بعد مناسکی  پژوهش .در برخی از مسائل دینی هستیم
سـرا،  زاده خطبـه حبیـب(انـد  گـزارش دادهو تحول افزایشی را در بعد اخالقی در میان دانشـجویان 

  ).١٣٨٨؛ نوابخش و همکاران، ١٣٨۴؛ زارع، ١٣٨۴
گفتمان دینی رسمی در غرب و ایران بر این نظر است که این تولیدات فرهنگی در تضاد با باورها، 

ال های عرضه در بـازار دیـن، بـا ها را براساس نظریه ها، و هنجارهای دینی بوده و علت رونق آن  ارزش
فرهنگی اسـت کـه  شـود جریـانی ضـد دانـد کـه تصـور می بودن عرضه این تولیدات در بازار دین می

آینـد و  شـمار می زنند؛ بنابراین، گروندگان، منحـرف و مبلغـان، مجـرم به  دشمنان دین به آن دامن می
افـراد  های تقاضا در بازار دین، این موضوع مطـرح اسـت کـه شوند، اما در نظریه مشمول مجازات می

عبارت دیگـر، نیازهـایی  کنند یا بـه متقاضی این کاالهای فرهنگی، تولید این کاالها را درخواست می
هـای  عنوان مثـال، پژوهش دارند و مصرف این نوع کاالهای فرهنگی، پاسخی به آن نیازها اسـت؛ بـه

گرایی،  تحاکی از ایـن اسـت کـه معنویـ) ١١۶، ٢٠١٠( ١، و کوئنیگ)٨٨، ١٣٨۴(پورزارع و بحری 
مراقبۀ متعالی، دعا و یوگا با بازیابی سالمت جسمی و ذهنـی، یـافتن معنـایی بـرای زنـدگی، و بهبـود 

ها نیـز خـالف ایـن ادعـا تصـدیق شـده  ها و پژوهش در برخی نظریه. روابط با دیگران، مرتبط هستند
های جسـمی،  آسـیب های آنان موجب آیند و گرایش شمار می ای که گروندگان، بیمار به گونه است، به

 ؛١۵۵- ١٧۴، ١٣٨٧، ٥و کرسول ٤به نقل از ویلسون ٣و شفرد ٢لیلستون(شود  روانی، و اجتماعی تلقی می
کنـد و از  محدثی نیز بر سـویۀ تقاضـا تأکیـد می). ١٨، ١٣٩٠به نقل از کاویانی،  ٦ماسیمواینتروواین
). ۵٢٨، ١٣٩۵محـدثی، (ماننـد  پاسـخ می گوید که در فرهنـگ دینـی سـنتی بی نیازهایی سخن می

هـای دینـی و معنـوی  محدثی بر این نظر است که یکی از متغیرهای مهم برای پیوستن افراد به جریان
های دینی و معنوی بدیع کـه  آن دسته از جریان«: ها است کارکردی بودن آن بدیع، چندکارکردی یا تک

عنوان مثال، عرفـان حلقـه  شوند؛ به یاند، به موفقیت بیشتری در جذب افراد متنوع نایل م چندکارکردی
معنابخشی از طریـق ارائـۀ یـک نظـام . ١: دهد زمان، چندین کارکرد را انجام می جریانی است که هم

ــر؛  ــامع و فراگی ــدتی ج ــی؛ . ٢عقی ــتگی گروه ــی و وابس ــق جمع ــاد تعل ــی و  آرامش. ٣ایج بخش
ای سرپرستی یک حلقـۀ جدیـد شدن به مقام مربی بر امکان نایل. ۵گری؛  درمان. ۴دهندگی؛  تسکین

  .»)۵٢٨- ۵٢٩، ١٣٩۵محدثی، (عنوان زیرمجموعۀ جریان اصلی  به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
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 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٢٣ 
شناختی به  نگاهی جامعه

  ...گرایی  گسترش معنویت

گر  انگیزۀ گرویدن افراد، زمینه، شرایط علی و مداخلـه«بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است که 
ن مقاله بـا ای که در ــ   گرای بدیع را ای که انگیزۀ گرویدن به این جنبش معنویت کننده و بازدارنده تسریع

 مجموعۀ مورد مطالعـه» کند، چیست؟ فراهم میــ   به آن اشاره شده است» میم«نام مستعار مجموعه 
هایی کـه   ها و آسـیب با توجه به فراوانی تعداد گروندگان، نقاط قوت و ضعف مجموعه، توانمنـدی

دارد،  ینـدگان در پـکنمشارکت یکه برا ییهابیها و آسیگیرد توانمند کنندگان را دربرمی مشارکت
دارد که عوامل اثرگـذار بـر ارادۀ کنشـگران بـرای مشـارکت را  پژوهشگر علوم اجتماعی را بر آن می

شده، بیشتر به پیامدهای گرویدن افراد به مجموعه توجه  های انجام که پژوهش تحلیل کند؛ درحالی
لحاظ مکانی نیز ضرورت  به. فرادگر در انگیزه و نیات گرویدن ا اند نه به علل و شرایط مداخله داشته

شده در مورد این مجموعه، بیشتر به مطالعـۀ شـهر تهـران  پژوهش وجود دارد، زیرا تحقیقات انجام
که در مورد شهر تبریز کـه یکـی از مراکـز اصـلی رشـد ایـن مجموعـه بـوده،  اند، درحالی پرداخته

ای عمقـی و بـه روش  گونـه ا بهبه این منظور قصد داریم ایـن موضـوع ر. تحقیقی انجام نشده است
  .مطالعه و تحلیل کنیمــ    ١محور نظریۀ پهنه ــ   کیفی
  

  مروری بر پیشینه پژوهش. ٢
بر اسـتقرا اسـت، ایـن مقالـه فاقـد ادبیـات  محور، روشی اکتشافی و مبتنی با توجه به اینکه نظریۀ پهنه

در تبیـین عوامـل مـؤثر بـر ، تـوان گفـت نظری است، اما در یک نگاه کلی به رویکردهای نظـری می
های  نظریـه. ارائه شده اسـت سه سطح کالن، میانی و خردهای مختلفی در  داری، نظریه تغییرات دین

معنای عام، به مواردی ماننـد معنابخشـی  شناختی دین در پاسخ به دالیل گرایش افراد به دین به جامعه
، به ١٩۶٢یونگ، (، و نمادگرایی دینی )١٩٨٠، ٣بریج استارک و بین(کنندگی  ، جبران)١٩۶۶، ٢گیرتز(

ــون ــد اشــاره کرده) ١١٨، ١٣٩٠، ٤نقــل از همیلت ــور و رشــد معنویــت. ان ــا ظه ــا ب ــدرن،  ام گرایی م
ای در راسـتای شناسـایی دالیـل پیـدایش و  هـای گسـترده شناسان دین، پس از انجـام پژوهش جامعه

اعتـراض انسـانی «بـه  ٥هـانتر«: ز جملـهانـد ا ها، به نتایج متنـوعی دسـت یافته گرایش به این جنبش
وجوی هویــت در جهــان غیرشخصــی  جســت«و همکــارانش بــه  ٧، آنتــونی٦؛ بکفــورد»تجدد ضــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
 

1. grounded theory 
2. Geertz 
3. Stark and Bainbridge 
4. Hamilton 
5. Hunter 
6. Beckford 
7. Anthony 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٢۴
  دهمدوره 

  ٢شماره 
  ١٣٩۶ تابستان

زوال دیـن «بـه  ٢؛ بـال»وجوی اشـتراک اجتمـاعی زوال و جسـت«بـه  ١؛ آنتـونی و رابینـز»دیوانساالر
گیری فردگرایـی و  ه با شـکلها و هنجارها، تنزل در خداشناسی، همرا بحران ارزش«به  ٣؛ واثنو»مدنی
هـای شـرقی، پیـدایش  گسـترش تبلیـغ و اطالعـات دربـاره دین«بـه  ٤؛ ملتون»اندازهای علمی  چشم
ها   گرایانه و الغای قانون منع ورود شـرقی شناسی انسان زا، روان پریشی ، داروهای روان٥شناسی فراروان

فضای بـاز «بر ) ٢٨٧- ٢٩٧، ١٣٨٩(و بکفورد ) ٣۴٩- ٣۵٢، ١٣٩٠(همیلتون » ،»به ایاالت متحده
مدرن بـا  یـابی پسـت های مذهبی سنتی، هویت سبب غیاب سازمان برای محصوالت جدید دینی، به

سـازی  سـازی سـود و حداقل زمینه عدم قطعیـت و خودبازتابنـدگی، انتخـاب عقالیـی بـرای حداکثر
 .اند ها اشاره کرده عنوان دالیل گرایش به این جنبش به» هایشان هزینه

ایم که  گرا، به تحقیقاتی توجه کرده های معنویت های تجربی در مورد جریان در بررسی پژوهش
نتـایج ایـن . اند نه به پیامدها و اثرات آن ها توجه داشته های پیدایش و رشد این گروه به علل و زمینه

    .ارائه شده است) ١(بررسی در جدول شماره 
  پیشینۀ تجربی). ١(جدول شماره 

  
دار با متغیر  متغیر مستقل تأییدشده در رابطه معنی ابستهمتغیر و 

  موضوع پژوهش وابسته

 دینی های جنبش به گرایش
 جدید

 جنسی ،)مجرد( تأهل وضع ،)باال( طبقاتی ساختارهای
 )هنر دانشجویان( علمی و ،)ترک و لر( قومیتی ،)زنان(

 به دانشجویان گرایش با مرتبط عوامل
 )١٣٨٧ فری،جع( جدید دینی های جنبش

لی
داخ

ش 
وه
پژ

  

 سنتی های  هیئت دگرگونی
 زنانه مذهبی

 و اجتماعی سیاسی، فرهنگی کالن ساختارهای تحوالت
 )نوگرایی زنان، شدن فعال جنگ، انقالب، مانند( اقتصادی

 :زنانه مذهبی های هیئت دگرگونی بررسی
 )١٣٨٩ دستوری،( نوین و سنتی های  هیئت

 جدید زندگی سبک به گرایش
 دینی

 به تمرکز خود، تعالی و شناخت و خود به توجه
 جدید های روش کاربرد رستگاری، جای به خوشبختی

 فراروانشناسی، مانند تلفیقی و جدید معنوی های آیین
قوی و  دینی حس شرعی، و دینی های محدودیت از رهایی

 ها، رویکردهای روشنفکرانه علمی سیالیت آموزه

 به نگاهی :یاجتماع نوستالژی در جوامعی
 خالل از( ایران در جدید های معنویت پدیده
 عرفانی های جمع از نمونه دو موردی مطالعه

 )١٣٨۶ همکاران، و شریعتی( )روانشناسی
گاه و (داری  انواع دین خودآ

فعال شدن کنشگر، تیز شدن 
ها و ایجاد  داری دین
 )های بدیل داری دین

: ١٣٩٠کالهی، (شدن  و جهانیداری  دین شدن با بسط جهان غریبه جهانی
۶۵( 

 های معنویت به زنان گرایش
 جدید

  گرایی قومیت معکوس رابطۀ
 دانشجو قشر گرایش مستقیم رابطه

 به زنان گرایش شناختی جامعه علل بررسی
 گرگان موردی مطالعه جدید؛ های معنویت

 )١٣٩٠ کاویانی،(

 پایبندی دینی

ه، تعارض رویارویی با محیط متکثر و مدرن دانشگا
معرفتی در رویارویی با تفکر عقالنی و تربیت انتقادی، 

زا مانند تجربۀ ناموفق  های تنش تجربۀ محرومیت و تجربه
شدن، تجربۀ تنش ناشی از تحمیل دین  اجتماعی

مدارانه، محرومیت وجودی، رویارویی با مسئلۀ  شریعت
 شر و دین دولتی

مطالعۀ تحول در پایبندی دینی دانشجویان 
نشگاه خوارزمی براساس تحلیل روایت دا

 )١٣٩٣نظری، (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
 

1. Robbins 
2. Bellah 
3. Wuthnow 
4. Melton 
5. parapsychology 



 
 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٢۵ 
شناختی به  نگاهی جامعه

  ...گرایی  گسترش معنویت

دار با متغیرمتغیر مستقل تأییدشده در رابطه معنی ابستهمتغیر و 
وابسته   موضوع پژوهش

مشارکت در جنبش 
 انگیزه توانمندسازی جنسیتی گرا معنویت

زن، خود، و تحوالت زندگی در جنبش معنوی 
افتخار خوانساری، (عرفان کیهانی در ایران 
٢٠١٣( 

ش خارجی
پژوه

 

های  جذب زنان به جنبش
 های جنبش در زنان« عنوان با ١اتیکپ تحقیق زنان نقش کردن پررنگ گرا معنویت

 )١٧٧ ،١٣٨٧ ویلسون،( »نوین دینی

های  گرایش به جنبش
 گرا معنویت

فرد تاریخی، فرهنگی، ملی هر  های منحصربه تفاوت
 جامعه؛ در مورد روسیه، خأل نمادین

 ای مطالعه و دینی نوین های جنبش« مطالعۀ
 »روسیه موردی مطالعه :فرهنگ دربارۀ

 )١١١ ،٢٠١٠ ،٢پانچنکو(

بازار رقابت آزاد دینی بدون اتخاذ موضع سکوالر توسط  مناقشه و ستیز دینی
 دولت

های مذهبی  جنود در مطالعۀ فعالیتـ  موریو
، ١٣٨٩بکفورد، ( ١٩٨٩موزامبیک در سال 

١٧٢( 

مارک؛ های دینی جدید در دان مطالعۀ جنبش ، رابطه معکوس سن طبقه متوسط و باال های دینی جذب جنبش
 )۶٢، ١٣٨٨ریاحی و جعفری، ( ٣روتشین

های  علل گرایش به جنبش
 »دینی نوین های جنبش« مایک مقالۀ مدرنیته محصول جدید معانی و مفاهیم کاربرد نوین دینی و تداوم آن

 )٢٠ ،١٣٩٠ کاویانی،(

های   پیدایش و رشد جنبش
 دینی جدید

، رشد نفوذ نژاد، طبقه، قومیت، رشد ادیان ژاپنی و اسالمی
مسیحیت انجیلی در آمریکای التین و ماورای آن، اعمال 

رمزآمیز دینی، دوران مدرنیتۀ اخیر، پرسش از اعتبار و 
 پرستی و ضد آن، تلفیق عقاید درستی، اعتقاد به یگانه

تاریخی پیدایش و رشد ـ  شناختی  مطالعۀ جامعه
، ٤سلکا(های دینی جدید در برزیل  جنبش

٣، ٢٠١٢(  

های دینی  رشد جنبشعلل 
 جدید

شدن، سکوالریسم،  المللی از قبیل جهانی های بین مؤلفه
نشر آموزش و شهرنشینی؛ عوامل فردی مانند تجربه 

 دینی، بحران وجودی

های دینی جدید در نیجریه   نرخ و رشد جنبش
 )١٨١، ٢٠١٣، ٥مورتاال(

  
تـوان عوامـل مـؤثر را در چنـد  های جدول بـاال می با توجه به نتایج مشترک و متفاوت پژوهش

؛ )١٣٨٨ریاحی و جعفری، (؛ روتشتین ١٣٨٧جعفری،(ساختار طبقاتی . ١: بندی کرد دسته، طبقه
؛ )٢٠١٢؛ سـلکا، ١٣٩٠؛ کاویـانی،١٣٨٧جعفری، (ساختار نژادی و قومیتی . ٢؛ )٢٠١٢سلکا، 

ه موریو جنـود بـه البت) (١٣٨٩بکفورد، (؛ موریو جنود ١٣٩٣نظری، (ساختار اجتماعی متکثر . ٣
شـود  ها منجر می این نتیجه رسیده است که بازار آزاد دینی با دخالت برخی عوامل به مناقشه اقلیت

؛ ٢٠١٣؛ افتخـار، ١٣٨٩؛ دسـتوری، ١٣٨٧جعفـری، (ساختار جنسیتی . ۴؛ )نه سکوالریزاسیون
؛ ١٣٨٩؛ دسـتوری، ١٣٩٣نظـری، (مدرنیزاسـیون . ۵؛ )٢٠٠٧؛ واثنو، )١٣٨٧ویلسون، (پاتیک 
؛ ٢٠٠٧؛ واثنـو، ١٣٩٠کالهی، (شدن  جهانی. ۶؛ )٢٠١٣؛ مورتاال، ٢٠١٢؛ سلکا، ٢٠٠٧واثنو، 

محوری، فردگرایــی،  هــای مــدرن ماننــد خودمــداری، تجربــه ظهــور ارزش. ٧؛ )٢٠١٣مورتــاال، 
ریاحی و (؛ روتشتین ١٣٨۶؛ شریعتی، ١٣٩٣؛ نظری، ١٣٨٩دستوری، (طلبی  گرایی و لذت حس

رشــد و انتقــال ادیــان و علــوم متنــوع قــدیم و جدیــد، و . ٨؛ )١٣٩٠کالهــی، ؛ )١٣٨٨جعفــری، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

 

1 . Puttick 
2. Panchenko 
3 . Rothstein 
4. Selka 
5. Murtala 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٢۶
  دهمدوره 

  ٢شماره 
  ١٣٩۶ تابستان

ها از جوامعی به جوامع دیگر و افزایش دانـش دینـی، عرفـانی و علمـی و فراروانشـناختی  علم شبه
       ؛)١٣٩٠؛ کاویــانی، )١٣٨٨ریــاحی و جعفــری، (؛ روتشــتین ٢٠١٢؛ ســلکا، ١٣٨۶شــریعتی، (
که رابطه مسـتقیمی بـا پایبنـدی ) ٢٠٠٧واثنو، (ندهای اجتماعی وضعیت تأهل و استحکام پیو. ٩

  .اخالقی فرد به دین خود دارد
اسـت ) ٢٠١٠(بندی باال متفاوت هستند، یکی پژوهش پـانچنکو  دو پژوهش دیگر که با دسته

ای در علـل پیـدایش و  فرد تاریخی، فرهنگی، و ملی هـر جامعـه های منحصربه که بر نقش تفاوت
کید دارد؛ دیگری تحقیق گراده های معنویت شگرایش به جنب است که بـه گفتمـان رایـج در  ١گرا، تأ

بینـد  هـای دینـی جدیـد و قـدیم نمی ها توجه دارد و تفـاوت چنـدانی میـان اهـداف جنبش  جنبش
گروهـی  های درون ها بر شاخص توجه این است که این پژوهش نکته قابل). ٢٠، ١٣٩٠کاویانی، (

های یادشده، رویکرد  بر این، پژوهش عالوه. اند ار بر گرایش افراد، تمرکز نداشتهدینی تأثیرگذ و درون
هـا، عوامـل بازدارنـده و علـت قطـع  تاریخی نداشته و به موانع رشد، عوامل مؤثر بـر افـول جنبش

  .اند عضویت اعضا، توجهی نداشته
  
  روش پژوهش. ٣

های کیفی اسـت کـه بـرای  یکی از انواع روش ایم، محور که در این مقاله از آن بهره برده نظریۀ پهنه
های افراد در یک موقعیت خاص و عمـدتًا  ها و نگرش هایی با هدف شناخت منظم دیدگاه پژوهش

کارگیری یـک رشـته اعمـال  بـا بـه) ٢١، ١٣٩٠ازکیا و ایمـانی، (» مقیاس های کوچک پروژه«برای 
، ٢اسـتراس و کـوربین(ای معـین   بـاره پدیـدهبر استقرا در ای مبتنی مند در راستای ایجاد نظریه نظام

شـوند، نـه اینکـه  گردآوری می» خام«ها در وضعیتی  در این روش، داده. کاربرد دارد) ٢٣، ١٣٨٧
هـا از طریـق  بر این اسـاس، داده. دار پیشین شکل گرفته باشند های جهت براساس مفاهیم یا نظریه

برگشـت فـراوان میـان نظریـه  و شکل رفت یافته بهساختاریافته و غیرساختار  های عمیق نیمه مصاحبه
 ـ ــ  نامـد می» زیگزاگـی«کـه کرسـول آن را جریـان  ـ ــ  )هـا گردآوری داده(و میدان ) ها تحلیل داده(

  .اند آوری شده جمع
کدگذاری بـاز . ١: ها، کدگذاری نظری در سه مرحله انجام شده است تحلیل داده و برای تجزیه

کدگـذاری محـوری کـه . ٢؛ )ها، کل سند ها و پاراگراف کدگذاری جملهخط،  به خط(با سه روش 
آمده از کدگذاری باز را با هم مقایسه، ترکیب و ادغام، تقلیل و تلخـیص  دست ها یا مفاهیم به مقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
 

1. Garde  
2. Strauss & Corbin  



 
 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٢٧ 
شناختی به  نگاهی جامعه

  ...گرایی  گسترش معنویت

هـای فکـری، کـل  بخش اسـت کـه بـا خالقیت فراینـدی انسـجام: کدگذاری انتخابی. ٣کند؛  می
گذاری محوری را برحسب ارتباطشان با هم، در چند نقطـه یـا چنـد آمده از کد دست های به مقوله

سوی الگوی پارادایمی نسـخه  با این کار، گام بزرگی به. کند سازی می محور اصلی یا نظری، مرتب
که متضمن شرایط علی و میانجی، زمینه، محتـوای ) ١٧٠، ١٣٩۵فراستخواه، (اشتراوس و کوربین 

اسـتراس و (قابـل، و پیامـدهای کـنش و کـنش متقابـل اسـت پدیده، راهبردهای کنش و کـنش مت
های اضافی، در نقطۀ  ها، همانند افزودن داده مرحلۀ تفسیر داده. داریم ، برمی)٩٧، ١٣٨٧کوربین، 

  ).٣٣٧، ١٣٨٨، ١فلیک(یابد  اشباع نظری پایان می
مسـتعار گرای فعال نوپدید در شهر تبریز بـا نـام  جمعیت آماری پژوهش، شامل گروه معنویت

در شـهر  ١٣٨٣بوده و دربردارندۀ همۀ افرادی است که از سـال ) در این پژوهش(» میم«مجموعه 
اینکه در حال حاضر به این آیین و اصول آن پایبندند یـا از  اند، اعم از  تبریز به این مجموعه گرویده

گیری نظری بـوده  نمونهدر این مقاله، انتخاب نمونه به روش تدریجی و بیشتر بر پایۀ . اند آن گسسته
ای کـه بـه مجموعـۀ مـیم گرویـده بودنـد،  نفر از افـراد پیوسـته و گسسـته ١۴درمجموع، با . است

  .یافته انجام شده است ساخت مصاحبۀ عمیق نیمه
  
  های پژوهش یافته. ۴

گیری نظری پیش رفت و در طـول رونـد پـژوهش،  نمونه سگونه که گفته شد، این مقاله براسا همان
 ١٢٠ها، حـدود  دست آمد، سپس این کدها با تبدیل به مقوله کد باز به ١٧٠٠ع نزدیک به درمجمو

 ۴١بندی شـدند و  تـری دسـته های بزرگ ها در مقولـه پس از آن همین مقوله. مقوله را تشکیل دادند
 ها با قـرار گـرفتن در هفـت این مقوله. اند ارائه شده) ٢(مقوله را تشکیل دادند که در جدول شماره 

  نشـان داده شـده) ١(سمت یک الگوی پارادایمی حرکت کردند که در قالب شکل شـماره  طبقه، به
  .گر، راهبردها و پیامد هستند ها، پدیدۀ مرکزی و زمینۀ آن، شرایط مداخله است و شامل علت

  
  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
 

1 . Flick 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٢٨
  دهمدوره 

  ٢شماره 
  ١٣٩۶ تابستان

  مقوالت نهایی بدست آمده از کدگذاری محوری). ٢(جدول شماره 
  

تکرار کد
 

انگیزه 
تکر  مشارکت
ار کد

بحران و 
محرومیت 

مستقیمًا مؤثر 
بر انگیزه 
 مشارکت

تکرار کد

بحران یا تنش 
غیرمستقیم مؤثر 
 بر انگیزه مشارکت

تکرار کد
 

مدت  کننده شرایط تسریع
 مقاومت

تکرار کد
 

 شرایط بازدارنده

١٠  

ــازی  توانمندس
ـــــــــی  درون

معنـــــــوی، (
معرفتــــــی و 

 )اخالقی

۴  
تنــاقض فرهنــگ 
ـــران  ـــی و بح دین

  معنا

ناقص فرهنگ  پذیرش ٣
تازگی و مقبولیت شیوه تبیین و  ۴  دینی

  نگرش
  ماه ١٨
تهدیــــد و ریســــک   ٣  سال ١

  های جدید روش

  اعتمادی نهادی بی ٢

  یک سال  عالیق معنوی  ۴
  دو سال

  ماه ۵
احساس کفایت دانـش   ٣

  دینی و معنوی
ـــن در  ۴ ـــاد دی ـــدی نه ناکارآم

  گویی پاسخ

٣  

حل مشکالت 
زنــدگی ناشــی 

یروهـــــای از ن
 متافیزیکی

ــــــــــای  تنش  ٢ ه
 خانوادگی

 بخشی جذابیت ادعاهای توان ٣  های خانوادگی تنش ٣
  ماه ۶
  ماه ۵
  ماه ١٨
  ماه ۵

٨ 

همنوایی با دین سـنتی، 
ـــــد  احســـــاس تهدی

در (داری و تناقض  دین
ـــتن ـــا و م ـــا ) اعض ب

الگوهای سـنتی دینـی 
  دین ، اخالق، عرفان(

  ١  ینابهنجار ٢
:E2ی داری سـنت تضعیف دین

ــراد و دانــش  ــا اف در آشــنایی ب
  ضددینی

بحــران ســالمت  ۵  درمان  ۵
  )جسمی و روانی(

  بیماری ۴

ها و گزارش  رویارویی با نمونه ٩
 کارآمدی روش

  سال ١
هـای  همنوایی با ارزش ٣  بسیار کم

 سنتی

ـــان   ٨ ـــاد درم ـــدی نه ناکارآم
  سال ١  )جسمی و روانی(

ـــاتی   ٣  سال ٢ غیرمنطقـــی و اثب
  کار عملبودن سازو

های  قطــع وابســتگی  ۴
  تجربه دینی ٢ عاطفی

ـــا  ١ همنـــوایی ب
      گروه اولیه

رویارویی بـا مـوارد همنـوا بـا  ٢
 های سنتی آموزه

ماه، شش ماه،  ۵
سال،  ٢سال،  ١

  اصالً 
۵ 

پایبنــدی بــیش از حــد 
ــط خــانواده بــه  متوس

  های دینی ارزش

شـــکنی  رویــارویی بــا سنت  ١
سال،  ٢سال،  ١  همساالن سنتی

 ۵ماه،  ۶ماه،  ۵
 ١٨سال،  ١ماه، 

  ماه، اصالً 

٨  
پایبنــدی بــیش از حــد 
ــط خــانواده بــه  متوس

  همنوایی با گروه اولیه ٢  های سنتی ارزش

١  

ــازی  توانمندس
ـــــــــی  بیرون

اقتصــــادی، (
اجتمـــــاعی، 

 )جسمانی

ـــــــایتی از  ٢ نارض
فقــدان ابــزار بهنجــار اهــداف  ٢ بحران مالی ٢ زندگی

      )ازدواج و شغل(مطلوب 

محرومیــــــــت  ٢   
های دینـی و  ناکارآمدی روش ٣  نسلی اختالفات بین ٢ اخالقی

      معنوی در حل مسائل اخالقی

کمیــت و کیفیــت پیونــدها بــا  ٧      
     مجموعه



 
 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٢٩ 
شناختی به  نگاهی جامعه

  ...گرایی  گسترش معنویت

  شرایط علی. ۴-١

د بندی شـدن در تحلیل نهایی علل گرویدن افراد به مجموعۀ میم، این علل در شش مقولۀ بزرگ دسـته
ها که در افراد مورد مطالعه، ایجـاد دردمنـدی و  این بحران. که حاکی از داشتن بحران در زندگی است

احسـاس .  ٢نیاز معنوی و بحران معرفتـی؛ . ١: انگیزۀ مستقیم حل بحران ایجاد کرده است عبارتند از
دیدگی  یبآسـ. ۴بیمـاری جسـمی؛ . ٣؛ )های اخالقی  ناتوانی در رعایت ارزش(محرومیت اخالقی 

عدم امکان دستیابی به شغل مطلوب و (محرومیت مادی . ۶های حاد خانوادگی؛  اختالف. ۵روانی؛ 
) الـف: هـا مقـدم هسـتند؛ شـامل ، ولی برخی علل و عوامل وجود دارند کـه بـر ایـن بحران)ازدواج
های ناشــی از  آســیب) هــای خــانوادگی؛ ج اختالف) هــای زنــدگی دینــی در عصــر مــدرن؛ ب تنش
مسـائل ) همقبولیت نداشـتن فرهنـگ دینـی؛ ) ؛ د)مانند دوری و مرگ عزیزان(های عاطفی  ستگیواب

های زندگی دینی در عصـر مـدرن هسـتند کـه  بخش عمدۀ افراد، دچار تنش. ژنتیک و عوامل طبیعی
های دینی با سازوکارهای زنـدگی مـدرن و گـاهی نیـز حاصـل تضـاد  گاهی ناشی از تضاد بین ارزش

در برخـی افـراد، . آرمانی و واقعی است که در میزان مقبولیت فرهنگ دینی اثرگذار استفرهنگ دینی 
زای  البته لزومًا آسیب روانی، نتیجـۀ شـرایط تـنش. شود های زندگی دینی سبب آسیب روانی می تنش

عـدم مقبولیـت فرهنـگ . شده باشد برده زندگی دینی نیست، بلکه ممکن است ناشی از موارد دیگر نام
ها، و هنجارهای دینی از عوامل مقـدم بـر نیـاز  تر، عدم مقبولیت باورها، ارزش عبارت دقیق یا به دینی

معنوی و بحران معرفتی هستند، زیرا شدت این نیاز حاکی از این است که افراد، پاسخ این نیازشـان را 
 :گوید می» ن«آقای . اند از دین سنتی و جاافتادۀ جامعه دریافت نکرده

سـؤاالتی در مـورد عـدالت ... باره خداوند یا دربارۀ اینکه چرا اینجا هسـتم وسؤاالتی در
ولی هیچ جوابی برای این سؤاالتم پیدا نکرده بـودم بـه فـرض در مـورد ... خداوند داشتم

  .با مسائلی که قبًال آموخته بودم، دچار تضاد شده بودم... شیطان، غضب خداوند
د افراد، بیشتر باشد، بحران معنا و نیاز معنوی افزایش هر چقدر فقدان مقبولیت فرهنگ دینی نز

 :گوید می» پ«خانم .یابد می
گردم، فرد خداشناسی هستم که دین ندارد، یعنی هیچ چیزی را در مورد   ام برمی وقتی به گذشته
اما  ...کردم همه را خرافات تلقی می. ها برایم جای سؤال داشت همۀ این... کردم دین قبول نمی

کشش عجیبی در درونم بود؛ تا حدی کـه گویـا گریبـان خـدا را ... ود خدا یقین داشتمبه وج
 ...خواهم تو را بشناسم، عبادتت کنم گفتم خدایا من می گرفته بودم، مدام می

رو هستند، امـا  عدم مقبولیت فرهنگ دینی ازجمله مواردی است که تقریبًا همۀ افراد با آن روبه
  .د مختلف، متفاوت استمیزان و ابعاد آن در افرا



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٣٠
  دهمدوره 

  ٢شماره 
  ١٣٩۶ تابستان

های خـانوادگی یـا  های عاطفی که در پی مرگ عزیزان یا اختالف های ناشی از وابستگی آسیب
تنـی در حـد بسـیار شـدید، و  هـای روانـی و روان اند، سـبب بـروز بیماری وجود آمده مهاجرت به

رکت در ایـن های مختلف، انگیزۀ مشا های جسمی شده است و به شیوه درنهایت، منجر به بیماری
عنوان مثال، از رهگذر نیاز به درمـان، ایجـاد پیونـدهای عـاطفی،  مجموعه را فراهم کرده است؛ به

 :کند روایت مشارکتش را چنین نقل می» ص«خانم . احساس نیاز به پیوستن به منبع مهر و لطف
] بعـد از مـرگ فرزنـدم[راستش چون من یک دوره حاملگی بسیار سخت گذرانـده بـودم 

دکتر گفت، افسردگی آنقدر شدید است که ممکن است جسمًا بهـت ... کرد درد می قلبم
 ...آسیب برساند

 :گوید که می» ه«اند، مانند خانم  برده برخی افراد نیز از محرومیت اخالقی رنج می
بایـد . دانسـتم زنـدگیم بـه اصـالحات زیـادی نیـاز دارد می. از طرز زندگیم راضی نبودم

  ...یافتم هایم می هیدرمانی برای خودخوا
، محرومیت مادی و محرومیت اجتماعی، مانند محرومیت از داشتن شـغل و ازدواج مطلـوب

 :گوید می» ه«عنوان نمونه خانم  های دیگر در این زمینه هستند؛ به ازجمله محرومیت
امکـان ازدواج بـرام، راهـی کـه مـورد قبـول ... کرد کاری داشتم که رضایتم را جلب نمی

  .شه نبود، نیاز به چیزی داشتم که زندگیم را سروسامان دهدجامعه با
هـای  برخی افراد نیز دچار مشکالت حاد در روابط خانوادگی بودند که یـا مربـوط بـه اختالف

اند یا  افرادی نیز وجود دارند که یا نقاط بحرانی را در زندگی نداشته. نسلی، یا روابط زوجین بود بین
بیشـتر . اند، علت مستقیم و یا علت مقدم بر مشارکتشان نبـوده اسـت ندهای که گذرا  شرایط بحرانی

این افراد برای پاسخ به کنجکاوی، عالقه و میل به دانستن، تصمیم بـه مشـارکت در ایـن مجموعـه 
بندی در مقولۀ افرادی که دارای نیاز معنوی و بحران معرفتی هسـتند، قـرار  اند که در این دسته گرفته
شدت این نیاز در بین افراد، متفاوت است؛ گـاهی در حـد بحرانـی و گـاهی عامـل  اند، ولی گرفته

  .آید شمار می انگیزشی به
  پدیده مرکزی مرحله نخست. ۴-٢

و » دردمنـدی«انـد، سـبب ایجـاد احسـاس   هایی که افراد تجربـه کرده ها و محرومیت انواع بحران
مندی در افراد مختلف، متغیر بوده شدت احساس درد. احساس کاستی و ناکامی در فرد شده است

هر چقـدر . در برخی افراد، دردمندی، شدید و بحرانی و در برخی، متوسط یا کم بوده است. است
فرد شدت دردمندی خود را بحرانی ارزیابی و توصیف کرده است، از مقاومتش در برابـر نـوگروی، 

کـه   ـ ــ  ای گر بازدارنده یط مداخلهکاسته شده و بر سرعت گرویدن افزوده شده است؛ مگر اینکه شرا
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کـه احسـاس  رسد هنگامی نظر می مقاومت او را افزایش دهد و به  ـ ـ  در ادامه به آن اشاره خواهد شد
همچنین، هر اندازه . شود تر می دیدگی روانی باشد، وضعیت فرد، بحرانی دردمندی، ناشی از آسیب

تر مصمم به رفع وضعیت بحرانـی و خـروج از آن تر باشد، فرد بیش دوره احساس دردمندی طوالنی
تر بــوده و ناشــی از انــواع متنــوع  کــه ابعــاد دردمنــدی گســترده بــر ایــن، هنگامی عالوه. شــود می

عنوان  یابـد؛ بـه توجه افزایش می ای قابل گونه ها باشد، میزان احساس دردمندی در فرد به محرومیت
  :گوید می» س«مثال، خانم 

روانشناسـی، انـواع مختلـف : خیلی از مسائل رو امتحان کردم. مافسردگی شدیدی داشت
نشده، شرایط اجتماعی و مشکالت اجتمـاعی  داده های جواب ها، سؤال ها، پیگیری کتاب

... باعث افسردگی شدید در من شده بود... دیدم، شدیدًا تضاد داشتم؛ همه اینا رو که می
کنـه چنـگ  لوی پاش میذارن، سعی میگرده هر راهی که ج حلی می وقتی کسی دنبال راه
  .بندازه و اون راه رو بره

  گر مرحله نخست شرایط مداخله. ۴-٣
: برخی شرایط در انتخاب راهبرد اولیۀ فرد در کنش متقابل به دردمندی نقـش مهمـی دارد ازجملـه

مقبولیت هر اندازه . میزان مقبولیت فرهنگ دینی که رابطۀ مستقیمی با همنوایی با فرهنگ دینی دارد
ــه هــا، باورهــا، و هنجارهــای فرهنــگ دینــی همه ارزش ــن، دردهــا و  تر و ژرف جانب ــر باشــد، دی ت

کند و خـالف  ها، تسکین داده و معنادار می کننده کند و با وعدۀ جبران های فرد را توجیه می ناراحتی
که تقریبًا همۀ  ای است پدیده عدم مقبولیت فرهنگ دینی، با توجه به اینکه. این امر نیز صادق است

گر در انتخاب راهبردهای فرد برای حل بحران  افراد با نسبت متفاوت دچار آن هستند، شرط مداخله
کننـده،  هـای توجیه کس بـا کـاربرد گزاره دهـد کـه هـیچ  های پـژوهش نشـان می یافتـه. نیز هسـت
و نیز از نیروهای کنندۀ دینی برای رفع دردها و حل مسائل خود همنوا نیست  بخش یا جبران تسکین
گیرد، بلکه در  های دینی برای حل مسئله خود در مرحله نخست، کمک نمی الطبیعی و روش ماوراء

از سوی دیگر، با توجه به اینکـه . شود به آن متوسل می ـ ــ  که توضیح داده خواهد شد ـ ـ  مرحلۀ نهایی
عنوان شرط میانجی، بـر شـدت  به دهد، های افراد را تسکین نمی های دین سنتی، دردها و رنج تبیین

  .هایشان مؤثر است ها و کاستی احساس دردمندی افراد از محرومیت
  راهبردها و پیامدهای مرحله نخست. ۴-۴

انـد کـه انتخـاب  افراد مورد مطالعه در کنش برای مقابله با دردمندی خـود، راهبردهـایی را برگزیده
هـا، راهبـرد  ای از آن ی دینی حل مسئله، در عدهوجوگر عبارتی جست گرویدن به مجموعه میم یا به

وجوی دینـی حـل  جسـت«دهـد  ها نشان می داده. اولیه و در عده دیگری، راهبرد نهایی بوده است
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هایی مانند نیـاز  ای از گروندگان است که دارای بحران های غیرمادی برای عده معلول تنش» مسئله
های آنـان از نـوع  ند، ولی در بین افرادی که تنشمعنوی، بحران معرفتی، و محرومیت اخالقی هست

ایـن افـراد، ابتـدا . های مادی یا دنیوی است، روش دینی حـل مسـئله، آخـرین گزینـه اسـت تنش
بنـدی کلـی، راهبردهـایی کـه  در مقوله. اند های حل مسئلۀ عقالنی و مدرن را در پیش گرفته روش

  :اند عبارتند از گرفته  ت درپیشهای یادشده در مرحله نخس افراد در برخورد با تنش
ترتیب اولویـت  های جسـمی و روانـی، عمومـًا بـه راهبردهایی که افراد برای درمان بیماری ـ  الف

. ۴ورزش؛ . ٣روانشناسـی و مشـاوره؛ . ٢درمـان پزشـکی مـدرن؛ . ١: انـد عبارتنـد از درپیش گرفته
پیامـد ). یتیشن بـا ذکرهـای اسـالمیمثًال مد(مدرن / های معنوی ترکیبی سنتی روش. ۵دعادرمانی؛ 

که برای حل مسـئله جسـمی و  انتخاب هریک از این راهبردها به این شرح است که تقریبًا همۀ کسانی
انـد کـه  روانی، راهبرد پزشکی را انتخاب کرده بودند، درمان پزشکی مدرن را ناکارآمـد ارزیـابی کرده

بسیاری از افراد این گـروه، نـاقص و . کند تغییر میشدت این اعتقاد به ناکارآمدی از متوسط تا کامل، 
عنوان مثـال،  انـد؛ بـه عنوان ایراد روش درمان پزشکی مدرن مطرح کرده موقتی بودن روش درمان را به

  .»دهد، ولی آن فکر هنوز در دل من هست  دارو به من تسکین می«: گوید می» ف«خانم 
نـد و تغییـر اساسـی و بنیـادینی بـرای حـل ک بنابراین، درمان پزشکی مدرن مشکل را حل نمی

آورد و تنها با بهبودی نسبی، سازش و پذیرش زندگی همراه با درد و دارو را برای  وجود نمی مسئله به
های درد یا درمـان مـوقتی، از نظـر افـراد، راه مقابلـۀ  دهنده که تسکین زند؛ درحالی شخص رقم می

به قـول «: گوید می» ح«آقای . ه بهبودی کامل برسندخواهند ب ها می مطلوب با بیماری نیست و آن
  .»...گفت اصًال دکتری وجود ندارد مان که می استاد قبلی

میزان رضایت افراد از کارآمدی . اعتماد هستند متخصصان این حرفه از نظر کارآمدی، غیرقابل
درمـانی، افـراد  زشدر مـورد ور. روانشناسان و مشاوران، از بسیار ناچیز تا زیاد، متغیر بـوده اسـت

روش . کارگیرندۀ ایـن راهبـرد، رضـایت زیـادی از کارآمـدی آن دارنـد، امـا نـه رضـایت کامـل به
افـراد . اند کارگیرندگان، آن را ناکارآمـد دانسـته ای بوده است که به دعادرمانی به روش سنتی، گزینه

ضایت زیـادی از کـارآیی آن اند و ر کار بسته های معنوی تلفیقی سنتی و مدرن را به اندکی نیز روش
اعتمـادی  همچنین، انتخاب راهبردهای دیگر معنوی مانند دعا و مدیتیشن، حـاکی از بی. اند داشته

  .مردم به کارآمدی نهاد درمانی مدرن در ایران است
شده برای رفع محرومیت اخالقی، تغییر و اصالح شخصـیت خـود،  کارگرفته ـ راهبردهای به ب

     مراجعـه بـه روانشـناس؛. ١: های اخالقـی، عبارتنـد از و کسب توانمندی های اخالقی رفع ضعف
کارگیری دستورها و متون دین سنتی، که هر سه مورد، ناکارآمـد گـزارش  به. ٣مشاوره اخالقی؛ . ٢
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هـای  ها برای افراد، تداوم دردمندی و درماندگی بیشتر از ناکـارایی روش اند و پیامد انتخاب آن شده
  .یج حل مسئله بوده استمرسوم و را

هـای خـانوادگی، فاقـد  دهد، افراد در مورد رفع و حل اختالف ها نشان می گونه که پاسخ آن ـ  ج
هـا برایشـان مـبهم  همچنین، با توجه به اینکه دالیل بـروز ایـن تنش. اند راهبردهای هنجارمند بوده

هـای متـافیزیکی  دنبال روش نیز بهاند و برای حل آن  است، آن را به نیروهای متافیزیکی نسبت داده
  :گوید می» غ«خانم . های متافیزیکی مدرن و سنتی اند؛ روش بوده

اگر بخواهم مشکلی را به آن اشاره کنم که باعث شد به مجموعـه مـیم متوسـل شـوم، ازدواج 
هـای  کردم بـا تکنیک گفتند که جادو و جنبل است و چون فکر می اشتباه من بود و همگی می

  .حل است به آن متوسل شدم میم قابلمجموعه 
داری داشـته و در  که دغدغه دیـن افرادی که دچار بحران معنا و نیاز معنوی بودند، درصورتی ـ  د

متخصـص  هایی داشتند، به منابع کتبی و شفاهی و مراجع نیمه مورد مسائل دینی تردیدها و پرسش
های ادیان دیگر و حتی منابع و مراجع  به مکتبهمچنین، تعداد اندکی از افراد نیز . اند مراجعه کرده

  :گوید می» ن«مثًال آقای . اند ای دریافت نکرده کننده های قانع اند، اما پاسخ ضددینی مراجعه کرده
کـردم کـه  ام وقتی به کسـی نگـاه می آمد؛ مثًال در پانزده سالگی سؤاالت زیادی برایم پیش می

قـبًال گفـتم کـه خـانواده متـدینی . ز من جلوتر استکردم پس چرا ا خواند، فکر می نماز نمی
  .پای منبر و مسجد بودم، ولی هیچ جوابی برای این سؤاالت پیدا نکرده بودم. داشتم

قبول نبـوده  دهی دین سنتی برایشان قابـل اند، لیکن شیوۀ تبیین و پاسخ اما اگر نیاز معنوی داشته
  :گوید می» پ«خانم . کنند ینی سنتی رجوع نمیاست، برای پاسخ به نیازهای معنویشان به منابع د

کـدام از  خواهم تو را بشناسـم، عبادتـت کـنم، ولـی بـه هیچ گفتم خدایا من می مدام می
  ...خودت راهی به من نشان بده. شناسم، باور ندارم هایی که می روش

ی معرفتـی، هـا بنابراین، پیامد انتخاب راهبرد دین سنتی برای پاسخ به نیازهای معنوی و بحران
  .ها و نیازهای معنوی شده است ناکارآمد و همراه با تداوم پرسش

. ـ افراد برای حل مسائل اجتماعی و مادی مانند امکان ازدواج و شغل، روش مطلوبی ندارند    ه
  :گوید می» ه«خانم 

ندگیم را برام، امکان ازدواج، راهی که مورد قبول جامعه باشه نبود، نیاز به چیزی داشتم که ز... 
  .شود هایی برای ازدواج می گفتند در این مجموعه گشایش می... سروسامان دهد

  پدیده مرکزی مرحله دوم. ۵-۴
شده و معمولی که افراد برای کاستن و رفع دردمنـدی  گونه که در باال گفته شد، راهبردهای شناخته همان
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آمـد نبـوده اسـت؛ بنـابراین، زمینـه و گرفته بودند، چندان کار  حاصل از محرومیت و نیازمندی درپیش
شود و این امر باعـث افـزایش  محتوای دردمندی این افراد با درماندگی، و ناامیدی از رفع درد همراه می

  .رود های نوآورانه می احتمال زیاد، راه دنبال راهبردهای دیگری و به شدت و تداوم دردمندی شده و فرد به
  گر مرحله دوم شرایط مداخله. ۶-۴

شده توسط فرد گفته شد، افراد ابتـدا راهبردهـای  کارگرفته گونه که در مورد پیامد راهبردهای به همان
اند، اما با توجه به کارایی ناقص یـا  شدۀ جامعه را برای رفع درد محرومیتشان برگزیده آشنا و شناخته

پیامد راهبرد اولیـه، شـرط  .١اند؛ بنابراین،  های دیگری رفته دنبال روش ناکارآمدی این راهبردها، به
نقـص کـارایی ) الـف: گر در انتخاب راهبرد ثانویه است کـه دربردارنـدۀ دو عامـل اسـت مداخله

فقدان راهبردهـای مناسـب و مـألوف بـرای حـل ) راهبردهای مألوف و مرسوم دینی و درمانی؛ ب
گر در  مداخلـه بر این، عوامل دیگری نیز وجـود داشـتند کـه جـزء شـرایط عالوه. های مادی بحران

پـذیری دینـی و نـاهمنوایی بـا  جامعه. ٣نظـام ارزشـی افـراد؛ . ٢: نوگروی فرد بودند که عبارتند از
هـای  اعتمادی نهـادی، و اختالف بحران مالی، بی: های جنبی زندگی شامل تنش. ۴فرهنگ دینی؛ 

رد مجموعــه بــر مــوارد یادشــده، عــواملی نیــز وجــود دارنــد کــه مــرتبط بــا راهبــ عالوه. نســلی بین
دینی معطـوف بـه مجموعـه  دینی و برون این موارد، عوامل درون. گرای نوپدید میم هستند  معنویت

گاهی و عالیـق معنـوی؛ . ۵: شوند میم هستند که شامل موارد زیر می کمیـت و کیفیـت . ۶میزان آ
. ٧؛ )شـدت، تکـرار، شـعاع اعتمـاد، تعـدد پیونـد(شبکه پیوندهای ارتباطی با اعضای مجموعـه 

. ٨مستندات و شواهد عینی کارآمدی و اثربخشی و شـواهد ناکارآمـدی روش مجموعـه نوپدیـد؛ 
. ١٠جذابیت ادعاهـای توانمندسـازی؛ . ٩مقبولیت و تازگی نگرش و شیوه تبیین مجموعه نوپدید؛ 

  .تهدیدها و مخاطرات. ١١باز بودن کامل شرایط عضوگیری؛ 
زه نظام ارزشی فرد از سنتی به مدرن تغییـر کـرده ها مشخص شد که هر اندا پس از بررسی داده

اندیشـی  عنوان نمونه، تمایل به استقالل اندیشه، تجربه شخصی، تحول، عقالنیت، اثباتی به(است 
) ها گرایی، و پیـروی از سـنت  گرایی، تقدیرگرایی، ثبات، جمـع جای همنوایی، عاطفه و فردگرایی به

   .یافته و از میزان مقاومت آنان کاسته شده استاحتمال پیوستن به مجموعۀ میم افزایش 
هـای مـدرن تمایـل دارد و  سـمت ارزش هـای افـراد به دهد که ارزش ها نشان می متن مصاحبه

. شـوند های دینـی سـنتی، قـانع نمی شوندگان در مرحله بازاندیشی دینی هستند و با پاسخ مصاحبه
چرا و مقلدانه از سـنت  و چون ه اطاعت بیهای دینی آنان حاکی از این است ک شیوه پرسش و پاسخ

ای مانند استقالل رأی برخوردارنـد  های مدرن فردگرایانه برایشان پذیرفتنی نیست و بیشتر، از ارزش
گویان از خودشان این بـوده اسـت کـه در  برداشت بسیاری از پاسخ. های سنتی همنوایانه تا ارزش
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. ای، خودشـان بایـد تجربـه کننـد پذیرش هر ایـدهمورد اندیشه، خودمدار و مستقل هستند و برای 
های سنتی ازجملـه قیـدهای دینـی، پایبنـدتر باشـند، معمـوًال در پـذیرش  هرچقدر افراد به ارزش

کننـد و در گرویـدن بـه روش نوپدیـد   تر رفتـار می بسیار محتاطانه) گرایی تحول(های جدید  روش
ان مقاومت این افـراد، براسـاس شـدت پایبنـدی ای که میز گونه کنند؛ به معنوی، بیشتر مقاومت می

همچنین، آمیختگـی یـا شـباهت احتمـالی روش . شان از پنج ماه تا دو سال متغیر بوده است دینی
راستا با آن باشـد،  آید و هر چقدر هم شمار می کننده به نوپدید معنوی با دین سنتی از شرایط تسریع

هـا و  خالف آن نیز صادق است، یعنی هر انـدازه نمادشود و  دار بیشتر می احتمال گرویدن فرد دین
داری فرد  ای مکتب نوپدید، با دین سنتی در تعارض باشد، خطر و تهدیدی برای دین باورهای هسته

  : گوید می» ص«عنوان مثال، خانم  آورد؛ به آید و احتمال مشارکت را پایین می شمار می به
های مجموعه میم خیلی  دا با کمک کالسبار دوستم گفت که دیدگاه من نسبت به خ یک

شـاید ایـن هـم تـأثیر . تر شده اسـت تغییر پیدا کرده، حتی نسبت به ائمه دیدگاهم روشن
هرحال، هرچی که باشـه مـا زمینـه مـذهبی داریـم، بیشـتر از اون جنبـه  زیادی داشته؛ به

  .نگرانیم که به دیدگاه مذهبی ما آسیب برساند
هـای همنوایانـه و سـنتی پایبنـد هسـتند، همنـوایی، موافقـت، یـا  در مورد افرادی که به ارزش

ای که فرد در وهلۀ نخست تمایل  گونه مخالفت گروه اولیه با نوگروی دارای اهمیت زیادی است؛ به
در این حالت، انتخاب فرد، چندان . زیادی به همنوایی با گروه اولیه و در وهلۀ دوم، جامعه کل دارد

گاهی و اندیش عنوان  گرایانه نیست و نوگروی افراد نیز عاطفی است نه شناختی؛ به ه، و ارادهاز روی آ
  :گوید در توصیف مشارکت خود می» ج«مثال، خانم 

کردم، ولـی عمیقـًا  بافته نباشم، ظاهرًا قبول می جدا حتی باورهای دینی رو برای اینکه تافته
بـرای  ...واند نباید به او نـان دادگفت کسی که نماز نخ مثًال والدینم و مادربزرگم می... نه

تـا اینکـه از خـواهرزادم شـنیدم  ...آوردم، ولی قلبًا نه جا می اینکه مورد قبول عام باشم، به
گفـتم چـه خداشناسـی، خداشناسـی  ...هایی هست، بریم تجربه کنـیم؟ همچین کالس

است که شنیدیم دیگه مگه کـالس داره اون؟ بـا نظـر شخصـیه خودشـون کـالس  همین
شرطی که  باالخره گفتم به. تونستم درخواستشون را رد کنم عنوان میزبان نمی به ...ذاشتنگ

ایـن کـارا چیـه مـن دوسـت نـدارم ایـن مسـائلو، مگـه . غریبه نباشـه، خودمـون باشـیم
  .»...جدابافته هستیم، عرفان و خداشناسی و تافته

هـای سـنتی و همنـوا،  ارزش همچنین، داشتن رابطه عاطفی و اعتماد به معرف، برای افرادی با
کـه دارای » ح«آقـای . شـود ای در گـروه اولیـه یافـت می کننده است و معموًال چنـین رابطـه تعیین
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اعتمـادم  ...مند شدم دو سال طول کشید تا عالقه«: گوید های دینی و سنتی قوی است، می پایبندی
  .کننده بود به دوستم خیلی در تصمیم من تعیین

دهد که افرادی که پایبندی دینـی و ارزشـی سـنتی کمتـری  ها نشان می حلیلدر مقابل، نتایج ت
اند، بـا مقاومـت بسـیار کـم یـا بـدون مقاومـت بـه  گرایانه بوده های تحول اند و دارای ارزش داشته

دار است و  همچنین، همنوایی فرهنگ دینی در بین این افراد، بسیار مسئله .اند مجموعه میم گرویده
هـای متـداول رسـیدن بـه آن را  ا هدف و هسته اصلی دین را قبول دارنـد، امـا روشه بسیاری از آن

این افراد، . کنند های نو و بدیع را انتخاب می پذیرند؛ بنابراین، برای رسیدن به این هدف، روش نمی
) هـای مـدرن و فردگرایانـه مطـابق بـا ارزش(گرا  بیشتر به دین بازاندیشانه، باطنی، انتخابی و انسان

  .دلیل کنجکاوی و میل به دانستن بوده است رایش دارند و مشارکتشان، بهگ
گر بازدارنده در نظـام ارزشـی اسـت کـه  ها، وجود این شرط مداخله آمده از داده دست نکته دیگر به

گرا هسـتند و یکـی از دالیـل مقاومتشـان، فقـدان منطـق  گو، دارای اندیشه اثبات بسیاری از افراد پاسخ
عبارت دیگـر، افـراد،  بـه. های مجموعه مـیم اسـت طبیعی بودن سازوکار عمل در تکنیکریاضی و غیر

: گویـد کـه می» ص«انطباق باشد؛ مانند خـانم  پذیرند که با علم و منطق اثباتی، قابل هایی را می روش
چیز  کردگان علوم پایه بـه همـهمخصوصًا تحصیل. پذیرفت ازآنجاکه دارای ذهن علمی بودم، عقلم نمی

ادعاهای مجموعه «: گوید که دارای تحصیالت دیپلم است نیز می» ح«آقای . نگرند شدت علمی می به
  .»آید، غیرطبیعی است با عقل جور درنمی. تواند بپذیرد میم در ابتدا طوری است که انسان نمی

موفق بودن در نیل بـه ازدواج های مادی و اجتماعی مانند کسب شغل، یا نا در مورد محرومیت
مطلوب، فقدان راهبرد مناسب و ابزارهای متناسب با اهداف مطلوب، شرایط را بـرای گرویـدن بـه 

از . کرد کاری داشتم که رضایتم را جلب نمی«: گوید می» ه«خانم . های نو، فراهم کرده است روش
تـونم درمـانگر بشـم،  مـن میوقتی دیدم تو این مجموعـه  ...کودکی به شغل پزشکی عالقه داشتم

طور غیرمسـتقیم،  انـد کـه بـه هایی را تجربـه کرده برخی افراد نیز بحران .»...خیلی خوشحال شدم
هـا   این بحران. آیند شمار می گر در کاهش تحمل دردها به عامل تنش در زندگی و از شرایط مداخله

عنوان مثال، خـانم  سلی هستند؛ بهن های بین اعتمادی نهادی، و اختالف های مالی، بی شامل بحران
داند و از یک خـانواده بسـیار مـذهبی و سـنتی  توجهی به سیاست می که خود را فرد کامًال بی» ج«

. اعتمـادی سیاسـی و نـاامنی شـده اسـت  است، طـی یـک رویـداد سیاسـی، دچـار احسـاس بی
های دینی رسـمی نیـز تردیـد  اعتمادی او به نهاد دین نیز سرایت کرده و پس از آن، در مورد گزاره  بی
شود اما این امر، عامل مستقیم نوگروی وی نیسـت،  لحاظ دینی دچار تنش می شدت به کند و به می

نوازی، در مجموعـه  های سـنتی مهمـان بلکه او تنها برای همنوایی با گروه اولیه و پایبندی به ارزش
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شـد، پایبنـدی اخالقـی  مند نمی لهلحاظ دینـی مسـئ توان گفت، اگر او به می. کند میم مشارکت می
از . شـد بیشتری به دین سنتی و رسمی داشت و احتمال گرویدن وی بـه مکتـب نوپدیـد کمتـر می

نسـلی در برخـی افـراد شـده  هـای بین سوی دیگر، تغییرات نظام ارزشی، موجب پیدایش اختالف
  .آورده است های خانوادگی انجامیده و احساس دردمندی را در فرد پدید است که به تنش

گرایی نوپدیـد، نـاهمنوایی بـا  گر مهم در تسریع رونـد معنویـت همچنین، یکی از شرایط مداخله
 .پذیری ناقص دینی و عدم مقبولیت فرهنگ دینی است فرهنگ دینی است که متأثر از دو عامل جامعه

وبـیش  کم شناسـی، و ایـدئولوژی دینـی سـنتی اسـالمی، بینی، هستی برای بسـیاری از افـراد، جهـان
بسیاری . گویان متغیر است این عدم مقبولیت از بسیار کم تا بسیار زیاد در بین پاسخ. پذیرفتنی نیست

  :شوند اند، به موارد زیر مربوط می های دینی شده از موارد ذکرشده که منجر به عدم مقبولیت پاسخ
اجع و منـابع دردسـترس محدودیت مر. ٢های دینی؛  ها و پاسخ کننده نبودن شیوه تبیین قانع. ١

های سنتی دینی با اقتضائات زنـدگی  تضاد باورها و ارزش. ٣دهی از نظر کمی و کیفی؛  برای پاسخ
محدود کردن حق کنش فرد و منابع دستیابی بـه ارتبـاط . ۴؛ )ویژه در مورد امور جنسیتی به(مدرن 

  :گوید می» پ«خانم ). داری باواسطه در دین(معنوی 
یعنـی . خواهـد کـه از او اطاعـت کنـیم دهد و از ما می در رأس قرار می اسالم یک نفر را

هـر سـؤالی کـه . توانی درک کنی، هرچه که او بگوید مطـاع اسـت تو خودت نمی: اینکه
  .فهمی ها حکمت است، تو نمی شود که این داشتی، پاسخ داده می

یکـی دیگـر از عوامـل نیـز   های فرهنگـی عدم تطابق الگوهای مرجع با الگوی آرمانی در نظام
اعتمادی به کارآمدی راهبرد دینی و عدم مقبولیت  ایجادکنندۀ ناهمنوایی با فرهنگ دینی درنتیجۀ بی

دیدم افراد زیادی که دارم دنبالشـون «: گوید می» س«خانم . ها و هنجارهای دینی بوده است ارزش
زننـد، امـا در  گی میهـای قشـن  حرف. دوم، توی زندگی خودشون هم مشکالت زیـادی دارنـد می

این درحالی است در کشور ما الگوهای مرجـع دینـی و  .»عمل، خودشون مشکالت زیادی دارند
هـای سیاسـی، نگـرش  شوند و درصورت بروز انحراف برهم تلقی می طور آرمانی منطبق سیاسی به

  : گوید می» ع«آقای . کند منفی از نهاد سیاسی به نهاد دینی سرایت می
مطرح شده حتـی » عبادت چیزی جز خدمت به خلق نیست«ها عبارت  در خیلی مکتب

کـدام ! ، اما کدام مملکت اسالمی موفق شده است؟ به خاورمیانه نگاه کنیـد...در اسالم
االن شـاهزاده  ...پـس حتمـًا دلیـل دارد، چـون دروغ اسـت. کشور مسلمان، موفق است

اسالمیت است؟ اگـر اسـالمیت  این. کند بدون صیغه  عربستان، کنیز خود را انتخاب می
  .است، خالف است



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١٣٨
  دهمدوره 

  ٢شماره 
  ١٣٩۶ تابستان

همچنین، اگر فرد، دارای دانش دینی بسیار زیادی باشد، با توجـه بـه احسـاس کفایـت دینـی، 
دهد، اما اگر احساس کفایت دانش دینی فرد، احساس کاذبی بـوده  مقاومت بسیار زیادی نشان می

ها مقلدانه و تحمیلی باشند نه محققانه  اگر این دانسته ویژه به ــ  و درواقع، از دانش باالیی برخوردار نباشد
گاهی از دانش معنوی نوپدید و با اندیشـه احسـاس بی صورت دراین ــ  و ارادی کفـایتی از غنـای  با آ

که دارای پیشینۀ » ح«آقای . پیوندد دانش دین سنتی، با مقاومت اندکی به مکتب معنوی نوپدید می
  :گوید ی بوده است میدینی قوی با دانش دینی زیاد

خدا رو شکر مـن  ...طور ها هم همین نوه. ایم ایم و روزه گرفته همه خانواده ما نماز خوانده
العـاده  هـای کتـب دینـی داریـم کـه فوق کالس... قبًال در این مسیر بودم حدود سی سال

بـا مجموعـه مـیم آشـنا ) دینـی(چند سال پیش از طریق یکی از همین دوستانم ... است
گفتنـد  هرحال دست خالی نبودم، مطـالبی کـه می به. دادم اوایل، زیاد اهمیت نمی. مشد
  ...مند شدم دو سال طول کشید تا عالقه ...تونستم جواب بدم می

پـذیری  کیشی قوی داشته باشد، در پی آن فرایند جامعه های عاطفی درون اگر فرد، وابستگی
ناختی و هـم عـاطفی خواهـد بـود و درنتیجـه، ای داشته و پایبندی دینی فرد، هـم شـ دینی قوی

تری به دین سنتی داشته و با عـدم احسـاس نیـاز عـاطفی و معنـوی بـرای  پایبندی اخالقی قوی
بسیاری از افرادی کـه از نظـر پایبنـدی بـه دیـن . دهد مشارکت، مقاومت بسیار زیادی نشان می

دارند و این امر حاکی از آن   ینیبا فرهنگ د  ای با همنوایی ضعیف  سنتی ضعیف هستند، خانواده
جانبه و ژرف نبوده اسـت یـا بعـدها دچـار  پذیری دینی در این افراد، همه است که فرایند جامعه

های سنتی، هم در خود این افراد و   اند و در بسیاری موارد، پایبندی به ارزش های دینی شده تنش
هـای معرفتـی و نیازهـای  بحران این اشخاص برای پاسـخ بـه. شان ضعیف است هم در خانواده

خـالف ایـن . هـا نیسـتند کنند، زیـرا مـورد پـذیرش آن معنویشان به منابع دین سنتی رجوع نمی
پـذیری دینـی وضـع بهتـری دارنـد، در  لحاظ جامعه افـرادی کـه بـه. ها نیز صادق اسـت حالت

و هنجارها در مـتن ها  های مدرنیته، با و در بازاندیشی ناشی از تصادم ارزش رویارویی با چالش
کنند، اما ایرادهای ذکرشـده  مدرن، برای حل مسئله به منابع دینی سنتی رجوع می/ زندگی سنتی

دار  در این منابع و مراجع، موجب همنوایی ناقص با فرهنگ دینـی در افـراد دیـن) در موارد باال(
دی هسـتند، اش دارای پایبنـدی دینـی و ارزشـی زیـا کـه خـود و خـانواده» ص«خانم  .شود می
حتـی یـادم . تضاد داشـتم. بعضی مسائل مذهبی شاید در ذهن من حل نشده بودند«: گوید می

ها بود خیلی تضاد برام ایجاد کرده بود، یا مثال مفهـوم نبـودم  میاد بعضی آیات که در مورد خانم
 .»که چرا باید نماز را عربی بخوانم
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شناختی به  نگاهی جامعه

  ...گرایی  گسترش معنویت

  )دینی  دینی و برون درون(مجموعه میم  کننده معطوف به گر و تسریع شرایط مداخله. ۶-۴-١

گاهی معنوی  همان های معنوی سایر ادیـان و  مکتب(گونه که در مورد دانش دینی گفته شد، میزان آ
حـدی زیـاد باشـد کـه فـرد احسـاس کفایـت کنـد، احتمـال  نیز اگر به) های سنتی و مدرن مکتب

د متوسـطی باشـد، فـرد، کنجکـاو های نوپدید، کم خواهد بود، اما اگر در حـ گرویدنش به مکتب
خواهد شد و تمایل خواهد داشت که اطالعات جدیدی کسب کند و بـه تکمیـل اطالعـات خـود 

گاهی اصًال وجود نداشته باشد، احتمال گرویدن فرد، به سبب ناشناختگی، تـازگی و  بپردازد و اگر آ
مـن قبـل از رفـتن بـه « :گوید که استاد یوگاست می» غ«خانم . شود مخاطرات آن، بسیار کمتر می

های ریکی رفته بـودم و نتـایج خـوبی گرفتـه  دوره، نگرشم کامًال منفی بود، چون قبل از آن به دوره
  .»نظرم این مجموعه، برداشتی از همان دوره ریکی بود به. بودم

دهد که کمیت و کیفیت شبکه روابـط فـرد، ازجملـه تعـداد،  ها نشان می همچنین، تحلیل داده
ر و میزان صمیمیت، اعتمـاد، و ارتبـاط فـرد بـا معـرف، دارای اهمیـت بـوده و عامـل شدت، تکرا

  :گوید می» ص«خانم . کننده مشارکت اوست بازدارنده یا تسریع
... در باشـگاه... افسردگی بسیار شدیدی داشتم به توصیه پزشک، ورزش را شروع کـردم

ها ارتباط عاطفی  نستم با آنتوا شد که می در جمعی قرار گرفتم که مسائل مثبت مطرح می
شـدم بـرم  شـد، امـا راضـی نمی های مثبـت در مـن ایجـاد می مرور زمینـه به. برقرار کنم

ها رابطه دوستی بینمون ایجاد شد و شش مـاه  با یکی از بچه ...های مجموعه میم؛ کالس
  .خره قبول کردمیک روز باأل ...تمام به من اطالعات داد

اند که عبارتند  ارتباطشان با معرف واسطه در چند دسته قرار گرفتهافراد مورد مصاحبه برحسب 
پنج نفر از طریق دوستان، چهار نفر از طریق اعضای خانواده، یک نفر از طریـق همسـایه، سـه : از

دهندۀ کارآمـدی  مستندات و شواهد عینی نشان .نفر با معرفی همکاران، و یک نفر در اماکن عمومی
هـا، و  نوپدید، وجود شواهدی دال بر کارآمـدی درمـانی در درمـان بیماریو اثربخشی روش مجموعه 

تقریبـًا همـۀ . اند همچنین رشد معنوی، تأثیر زیادی بر تصمیم افراد برای ورود به ایـن مجموعـه داشـته
هـای  گویان یا در رویارویی مستقیم با اثربخشی مجموعه بـر آشنایانشـان، یـا بـا شـنیدن گزارش پاسخ

اند که در مورد نخست، اثرگذاری بـر تصـمیم فـرد  یگران ناشناخته، تحت تأثیر قرار گرفتهاثربخشی بر د
اند  رو شـده افرادی که با شخصی از اعضا روبـه. خالف این امر نیز صادق بوده است. بیشتر بوده است

ارنـد؛ شود، تمایل کمتری به مشارکت و ورود بـه آن د که تأثیر مثبتی از مشارکتش در مجموعه دیده نمی
  :گوید می» ن«عنوان مثال، آقای  به

تعدادی از دوستانم که در مجموعه میم شرکت کرده بودند، از لحاظ عادات و مشـکالت 
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١۴٠
  دهمدوره 

  ٢شماره 
  ١٣٩۶ تابستان

... بـارد اخالقی، تغییر کرده بودند و بعد از پنج ماه احسـاس کـردم از درونشـان نـور می
  .واقع من را متحول کرد همین تغییرشان به

  :دگوی می» ص«و برعکس، خانم 
دیـدم مـدام نقـره  ...ها، اما من را جذب نکرده بود رفت کالس بین فامیل بود کسی که می

پـس ایـن چـه ... گفتم آخر عرفای قدیم در قیدوبند دنیا نبودنـد خرد با خودم می می ...و
  !اند ها به زندگی گرایش پیدا کرده عرفانی که این

روز بـودن و شـیوه تبیـین  انـد، نـو و بـه برخی از افراد که بـا شـناخت، تصـمیم بـه مشـارکت گرفته
اند و این امر در موافقتشـان بـا  بینی را جذاب، پذیرفتنی و روشنگر ارزیابی کرده شناختی و جهان هستی

روز  نگاه مجموعه میم، به«: گوید می» ح«عنوان مثال، آقای  ورود به این مجموعه، دخیل بوده است؛ به
کنیم، ولـی در مجموعـه مسـائل بـاز   ا به مسائل، کلی نگاه میم. کند شکلی جدید مطرح می است و به

آید، در مقابـل  میان می که صحبت از دردمندی به هنگامی. مورد دیگر، حس دردمندی است .»شود می
بینی اتصال  این مجموعه با ارائه جهان. آن هر روشی که نوید حل مسئله را بدهد، امیدبخش خواهد بود

دهد و ایـن  حدوحصر می هزینه، به فرد وعدۀ توانمندی بی طریق عضویت بی به منبع قدرت و دانش از
برای افرادی که دارای نیاز معنوی هسـتند . کننده هستند ها ترغیب ها با درنظر گرفتن پاداش و هزینه وعده

  : گوید می» س«خانم . های ارتقای معرفتی، معنوی، و اخالقی، کافی است نیز وعده
قع حرف زدن، من وقتی گفتم مواظبم تـو فـالن دردسـرها نیفـتم، مـثًال ترین حرفی که مو مهم

رسـی کـه هـرکس هـر  خودت به جـایی می: طلسم و جادوی دیگران بهم اثر نکنه، بهم گفتن
  .گشتم من دنبال همین می. این برام خیلی جالب بود. بینی خواد بکنه، تو آسیب نمی کاری می

های دینـی و معنـوی اهمیـت دارد، شـرایط  مکتب یکی دیگر از عواملی که در رشد و گسترش
طور طبیعـی  اگر شرایط عضویت، دشوار، پرهزینه، یا انحصاری باشـد، بـه. ها است عضوگیری آن

هـای  یکـی از ویژگی. تعداد افرادی که تمایل یا قابلیت عضویت داشته باشند، کمتـر خواهـد بـود
ف سـنی، جنسـی، طبقـاتی، دینـی یـا هـای مختلـ مجموعه میم این است که همـۀ افـراد، از گروه

  : گوید می» ل«خانم . توانند عضو شوند با پرداخت کمترین هزینه می... غیردینی، مذهبی، ملی و
. داری نداشت و این چیزها در اونجا مهم نیست که مجموعه میم اصًال ربطی به دین درحالی...
گفتند وقتـی  می. شی، مهم نیستخوانی اگر الک ناخن هم داشته با گفتند که وقتی نماز می  می

ایـن کـار را بکـن، ایـن کـار را «قدر  این ...مهم خلوص قلب است. دار خوانی دل نگه نماز می
خواستیم نماز بخـوانیم، امـا از بـس کـه  که می درحالی. ایم اند که از اسالم زده شده گفته» نکن

  .خیال خوانم و بی نمیکه گفتم ولش کن و نماز  ...اند وجود آورده گیری در دین به سخت
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. ترین عناصر ایمان اسـت همچنین، در این مجموعه، تجربه دینی، شهودی، و فراحسی از مهم
چنانچه فرد، پـیش . پندارند کنند، تردیدناپذیر می طور فراحسی تجربه می افراد معموًال آنچه را که به

ته باشد، در حد زیادی به واسطه اعضای گروه، تجربه شهودی یا فراحسی داش از عضویت ارادی به
ترین  آورد و شاید بتوان گفت این مورد یکـی از قـوی وجود یک حقیقت در مجموعه میم ایمان می

  :گوید  می» پ«عنوان مثال، خانم  گر در تصمیم فرد به گرویدن است؛ به عناصر مداخله
از سر، وارد و از  ریزند و این برق سرم می من در اولین ارتباط، حس کردم سطل پر از برق را به

پریـدم و  زده شوم که باال و پـایین می قدری هیجان این تجربه باعث شد به. پاهایم، خارج شد
  .ها رفتم بعد از این تجربه به کالس. گفتم من یک چیزی حس کردم، چیزی هست می

یکی از عوامل بازدارنده، مخاطرات و تهدیدهایی است که ممکن است در هر روش تـازه و 
پذیر هستند، یا در  لحاظ شخصیتی، مخاطره معموًال افرادی که به. ای وجود داشته باشد ختهناشنا
گیرند، امکان ریسـک کردنشـان  گرایانه قرار می  های مدرن تحول بندی ارزشی دارای ارزش  طبقه

در این مجموعه معمـوًال . یابد صورت، سرعت گرویدن افراد کاهش می این باال است، اما درغیر
های روانی، متافیزیکی، و آسیب باورهای دینی، در معـرض تهدیـد و خطـر  د از نظر بیماریافرا

  :گوید می» غ«خانم . بودند
خواستم به مجموعه میم وارد شوم، افـرادی از اطرافیـانم بودنـد کـه نگـرش  که می زمانی

شـدند کـه نـروم و معتقـد بودنـد کـه تـوهم اسـت و  منفی به آن داشـتند و مـانع مـن می
  .کند ساز است و ذهن را خراب می لمشک

  راهبرد مرحله دوم. ۴-٧
عنوان راهبـرد رفـع دردمنـدی  افراد، پس از دعوت به مجموعه میم توسط یک یا چند معرف، به

: ها همراه با بهبود و ارتقای مادی و معنـوی خـود در دو جهـت ها و کاستی ناشی از محرومیت
های  در راسـتای بهبـود درد کاسـتی(غیرمـادی  .٢؛ و )برای بهبود دردمنـدی مـادی(مادی . ١

 »توانمندسازی معنـوی خـود«کنند که اولی  ، اقدام به مشارکت می)اخالقی، معنوی و معرفتی
های مـادی، یـا  کارگیری ابـزار معنـوی بـرای دسـتیابی بـه هـدف معنی بـه بـهو  شود نامیده می

های خـود بـا  مین نیازهـا و خواسـتهعبارتی افزایش توان تسلط و تغییر شرایط مادی به نفع تأ به
کارگیری ابـزار و روش جدیـد  معنی بـه بـه، »خـودافزایی معنـوی«روش معنوی است و دومـی 

گاهی از هویت و معنای بـاطنی خـود در راسـتای  معنوی به منظور افزایش و بهبود شناخت و آ
گاهی است که دارای جه . ١هـای  گیری تافزایش معنا و کیفیت زندگی و رفتار متناسب با این آ

  .باشد متافیزیکی، می. ۴اخالقی؛ . ٣دینی؛ . ٢معرفتی؛ 
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  پیامد مرحله دوم. ۴-٨

پیامد این راهبرد برای افراد مـورد مطالعـه، گرویـدن بـه یـک روش نـو و بـدیع معنـوی اسـت کـه 
 دنبال دارد کـه همراه دارد و طبعًا سـبک زنـدگی متفـاوتی را بـه بینی و ایدئولوژی خاصی را به جهان

البته الزم به یادآوری است که مطالعۀ نوع نوگروی دینی . گنجد بحث از آن در مجال این مقاله نمی
دهد که این نوگروی دو جهت ابزاری و شناختی داشته است، به این معنا  افراد موردمطالعه نشان می

  .ای از افراد هدفشان از مشارکت ابزاری و عدۀ دیگر غایی است  که عده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ها الگوی پارادایمی حاصل از تحلیل داده). ١(شکل شماره 

 ١پیامد 

 کارایی ناقص

  ناکارآمد، بدکارکرد
 ناکارآمد

 ناکارمد

  ناکارآمد
  )متوسط تا اصال(کارآیی 
 ناکارآمد

  کم تا اصال
  خوب

  ناکارآمد
 بسیار خوب

 ١راهبرد 

  : ١پدیده مرکزی
 احساس درمندی

منابع دینی، مشاور 
 شناس اخالق، روان

فقدان هنجار دعانویس 
 و جادو

  روانپزشک
 روانشناس

  پزشکی
  ورزش

  دعادرمانی
های معنوی  روش

 تلفیقی

  ٢پیامد 
 نوگروی معنوی

توانمندسازی معنوی 
 )ابزاری(خود

خودافزایی معنوی 
 )غایی(

عدم مقبولیت : ١گر شرایط مداخله
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  ...گرایی  گسترش معنویت

  گرایی و استنباط نظری توصیف کلی روند معنویت. ۵
اسـت کـه گونـه  گرایی این محور انجام شد، روند معنویت براساس پژوهشی که به روش نظریۀ پهنه

» دردمنـدی«ها احسـاس  شوند که در آن هایی می ها و محرومیت ها، بحران ابتدا افراد دچار کاستی
هـای جسـمی و  بیماری(ها شـامل مشـکالت مـادی  هـا و کاسـتی ایـن محرومیت. کند ایجاد می

) یاخالقی، معرفتـی، و نیـاز معنـو(مادی  و غیر) های خانوادگی تنی، مالی، و اختالف روانـ  روانی
های زندگی دینی در عصر مدرن، عدم مقبولیـت فرهنـگ دینـی، آسـیب  شود که ریشه در تنش می

افـراد بـرای رفـع درد ناشـی از . زا، ژنتیک و عوامل طبیعـی دارد  های عاطفی، روابط تنش وابستگی
و راهبـرد عقالنـی ) الـف: گیرند کـه عبارتنـد از ها و نیازها، دو نوع راهبرد را درپیش می محرومیت

منطقی برای حل مشکالت مادی در وهلـۀ نخسـت و در صـورت نـاموفق بـودن، راهبـرد دینـی و 
راهبرد دینی برای حل مشکالت غیرمادی، اما در مرحلۀ انتخاب راهبـرد، میـزان ) گرا؛ ب معنویت

اینکـه افـراد تـا چـه . کننده است  مقبولیت فرهنگ دینی و به تبع آن، همنوایی با فرهنگ دینی تعیین
هـا را  دانند و ایدئولوژی دینی، تا چه حـد دردهـای آن روش دینی حل مسئله را پذیرفتنی می حدی

افرادی که همنوایی با فرهنـگ دینـی و . دهد، در انتخاب راهبرد از سوی آنان مؤثر است تسکین می
پایبندی به دین سنتی در آنان بسیار ضـعیف اسـت، راهبـرد دینـی مرسـوم و مـألوف در جامعـه را 

گویان از کـارایی نهادهـای درمـانی  ها، پاسـخ براساس تحلیل مصاحبه. کنند اب و آزمون نمیانتخ
های  جای تسـکین درد کاسـتی ها در پی این هستند که به آن. ویژه شاخۀ پزشکی، رضایت ندارند به

بخشـی  بـه همـین دلیـل نیـز تسکین. کن کننـد طور کامـل ریشـه ها را بـه خود با دارو، این کاسـتی
آید و این امر حاکی از آن است کـه الگوهـای  شمار نمی وژی دینی برایشان راهبرد مطلوب بهایدئول

خواهنــد زنــدگی  طلبی در حرکــت اســت و آنــان می گرایی و قــدرت ســمت لــذت ارزشــی افــراد به
ای مطلوب، بهینه، و توانمند بگذراننـد و بـه همـین دلیـل، کـارایی  گونه جهانی را بدون درد و به این

هـای  از سوی دیگر، افرادی که برای حـل بحران. تر از دارو است نظرشان محبوب ورزش بهدرمانی 
  .کنند اند، آن را ناکارآمد ارزیابی می غیرمادی، راهبرد دینی را انتخاب کرده

هـای  گروه دیگـر کسـانی بودنـد کـه در دسـتیابی بـه شـغل و ازدواج مناسـب و حـل اختالف
رو رویکرد نـوگروی  ای برای انتخاب نداشتند و ازاین جاافتادهخانوادگی دچار مشکل بودند و روش 

هـای مـألوف،  گوید، افراد بـا عـدم دسـتیابی بـه روش گونه که مرتون می همان. اند را درپیش گرفته
کار  هـا را بـه ای برای رسـیدن بـه اهـداف مطلـوب، راهبـرد نـوآوری در روش شده مرسوم، و تثبیت

هـای متـافیزیکی حـل  در وهلۀ دوم با تـداوم دردمنـدی، در پـی روش گیرند؛ بنابراین، این افراد می
با ناکارآمدی راهبردهـای بـاال، . اند بحران و محرومیتشان، اقدام به مشارکت در مجموعه میم کرده
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شود کـه دردمنـدی را  تداوم دردمندی با زمینۀ حس درماندگی و ناامیدی از بهبود شرایط، همراه می
سـمت انتخـاب  گر، به عنوان شـرط مداخلـه دهد و بـه مل آن را کاهش میافزایش داده و قدرت تح

گر در نوگروی افـراد در وهلـۀ دوم انتخـاب  از شرایط دیگر مداخله. دهد راهبرد بدیع و نو سوق می
پذیری دینی، عدم مقبولیت فرهنگ دینی، ناهمنوایی با فرهنـگ دینـی،  راهبرد، نظام ارزشی، جامعه

های مطلـوب جامعـه ماننـد شـغل و   ای مرسوم و مألوف رسیدن به هـدفه عدم دستیابی به روش
نسـلی  هـای بین اعتمادی نهادی، اختالف های جنبی زندگی شامل بحران مالی، بی ازدواج، و تنش

گاهی و عالیق معنـوی،  دینی و برون هستند؛ از عوامل درون دینی معطوف به مجموعه میم، میزان آ
ارتباطی با اعضـای مجموعـه، مسـتندات و شـواهد عینـی میـزان کمیت و کیفیت شبکه پیوندهای 

شـناختی  کارآمدی یا ناکارآمدی روش مجموعه میم، مقبولیت و تازگی نگرش و شیوۀ تبیـین هستی
هزینـۀ  هـای کم منطقی مجموعۀ میم، جذابیت ادعاهای توانمندسازی و دردسترس گذاشـتن روش

ی، باز بودن کامل شرایط عضوگیری، تهدیدها های مطلوب مادی و غیرماد معنوی رسیدن به هدف
  .و مخاطراتی است که در روش جدید احتمال وقوع دارد

هسـتند   کننـده دهد که چهار عنصر، در نوگروی افراد، بسیار تعیین ها نشان می تحلیل مصاحبه
ی و دینـ هـای درون نظام ارزشی، عدم مقبولیت و ناهمنوایی با فرهنگ دینـی، ویژگی: که عبارتند از

های مألوف و جاافتاده، که دو عنصـر  گرای نوپدید، و ناکارآمدی روش دینی مجموعه معنویت برون
کمتـر باشـد، ) سـنتی(هر اندازه که مقبولیت و همنوایی با فرهنگ دینـی . اولیه با هم مرتبط هستند

دیـن،  صورت بـا کـاهش پایبنـدی بـه روند و دراین  های مدرن پیش می سمت ارزش افراد، بیشتر به
ها از سنتی به مدرن که موجب افزایش  از سوی دیگر، تحول ارزش. شود احتمال نوگروی بیشتر می

کارانه و فراخودگرایی  های محافظه گرایانه و خودارتقایی در مقابل ارزش های تحول گرایش به ارزش
دارد و ایـن امـر طور نسبی از کم تا زیاد در بین افراد وجـود  شود، به می) همنوایی، سنت و امنیت(

شود که بـه نیازهـای انسـان نسـبتًا مـدرن،  های نوینی می موجب افزایش احتمال گرویدن به روش
ای از  هـای ارزشـی مـدرن، در مرحلـه  فـردی بـا گرایش. دهـد ویژه نیازهای معرفتی او پاسخ می به

رو، بـه  ایـن است، ازبازاندیشی قرار دارد و متمایل به شیوۀ تبیین ایجابی، تجربی، واقعی، و منطقی 
بـر . بینی و ایدئولوژی هسـتند  ای گرایش دارد که دارای قدرت تبیین ایجابی در جهان منابع معرفتی

گرای بدیع، توان بیشتری در جلب رضـایت و  های معنویت علمی مکتب های شبه این اساس، تبیین
  .ها دارد ذائقۀ فرد نسبتًا مدرن از نظر ارزش

های متقابل با یکدیگر رابطۀ معکوسـی دارنـد  ارزش) ٢٠٠۶(شوارتز در الگوی مدّور ارزشی 
اسـتقالل، (گرایانـه و خودارتقـایی  های تحول  ارزش: گیری متقابل ارزشی است که شامل دو جهت



 
 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

١۴۵ 
شناختی به  نگاهی جامعه
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همنوایی، سـنت و (کاری و فراخودگرایی  در مقابل محافظه) قدرت، لذت، برانگیختگی و موفقیت
های سنتی و مـدرن را در  ین مقاله نیز اثر معکوس پایبندی به ارزشآمده در ا دست نتایج به). امنیت

دست آمد، گرایش افراد به جـذب فرهنـگ دینـی  کند، اما آنچه در این پژوهش به نوگروی تأیید می
در ایـن حالـت، . های ابزاری و غایی سـنتی و مـدرن اسـت جدید است که متشکل از آمیزۀ ارزش

کنندۀ کاالهـای  گرای نوپدید، در جلب رضـایت مصـرف ویتدینی مجموعۀ معن های درون ویژگی
هـای عوامـل درونـی و  از سـوی دیگـر، تناسـب ویژگی. کننده است تولیدشدۀ بدیع فرهنگی تعیین

کنندۀ فرهنگ دینی جدید، نیز در پایبندی وی  ها و ذائقۀ مصرف بیرونی دین سنتی با نیازها، خواسته
های زنـدگی دینـی در عصـر مـدرن،  ی، عواملی مانند تنشبه دین سنتی اهمیت دارد؛ عوامل بیرون

کننـدگی  دینـی شـامل، مطلوبیـت و قانع پذیری دینـی و نظـام ارزشـی بـوده و عوامـل درون جامعه
  .دهی و شیوۀ تبیین هستند های دینی، کمیت و کیفیت منابع و مراجع، و کیفیت پاسخ پاسخ
د دین و نظام فرهنگـی، نیازهـا و مقتضـیات رسد با تغییر نظام ارزشی در جامعه، نها نظر می به

کم در راستای انطباق بـا آن، اقـدام کارآمـدی انجـام  نظام ارزشی مدرن را شناسایی نکرده یا دست
یابی دینـی در تضـاد یـا مسـتقل از  پذیری دینی و هویت در چنین وضعیتی، فرایند جامعه. اند نداده

شود، افراد از نظر فرهنگـی  متکثر و جهانی انجام میپذیری مدرن، عقالنی، ایجابی و   فرایند جامعه
گوید، نظام ارزشی، کارکرد خـود  گونه که روکیچ می   شوند، و درنهایت همان دچار تضاد ارزشی می

مراتبی باورهای فرد است که امکان حل تضادهای ارزشـی و  یک برنامۀ کلی در نظام سلسله«که  را
  .دهد از دست می) ١٣٧٨فرامرزی، : به نقل از ١٩٧۵فیتر، (» دهد رفتاری را به او می
ازآنجاکه . مرتبط هستند  کننده در این پژوهش، با نهاد سیاست و اخالق دینی تعیین  عوامل برون

های نهـاد سیاسـت در نگـاه  در کشور ما نهاد دین و سیاست رابطه تنگاتنگی با هم دارنـد، آسـیب
ارهای ضداخالقی و ضـددینی و عـدم دسـتیابی بـه رفت. کند اعضای جامعه به نهاد دین سرایت می

اعتمادی به نهاد دین و عـدم  های مرجع دینی و سیاسی، موجب بی زندگی مطلوب آرمانی در گروه
در ایران، نتایج عملکرد اشتباه در . شود و هنجارهای دینی و سیاسی می ها،  ارزش مقبولیت باورها، 

شـود و از مشـروعیت هریـک از ایـن  یگـر منتقـل میبه قلمـرو د) مثًال قلمرو سیاست(یک قلمرو 
ها را کـه منطبـق بـا  تنیده با آشوب و بحران های درهم  روزنا یکی از گرایش. شود قلمروها کاسته می

های  در دهـه). ۶٠، ١٣٨۶ربیعی، (داند  بحران در جامعه ایران است، بحران مرجعیت و اقتدار می
بخش کاسته شده است و درمجموع، امروزه در هـر  رضایت های حل اخیر از توان دولت در ارائۀ راه

ای که مقداری قـدرت و الـزام بـه اطاعـت وجـود دارد، بحـران مرجعیـت و اقتـدار  نهاد اجتماعی
های دولـت ایـران در  سیاسـت) ١٣٨٠(از نظـر ربیعـی ). ۶۴، ١٣٨۶ربیعی، (مشاهده است  قابل
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پذیری در حـوزه  ای را برای بروز آسـیب ستردههای گ گسترۀ ارزشی، فرهنگی، و ایدئولوژیکی، زمینه
  .اقتدار پدید آورده است

ازجملـه   شده در پیشـینه پـژوهش های تجربی مطرح نتایج پژوهش با برخی متغیرهای پژوهش
ــای پژوهش ــورد : ه ــو )٢٩٠، ١٣٨٩(بکف ــون، (؛ واثن ــتوری )١۵١، ١٣٩٠همیلت ؛ )١٣٨٩(؛ دس

طور مشـخص، نتـایج ایـن  بـه. خـوانی داردهم) ١٣٩٣(؛ نظـری )١٣٨٩(شریعتی و همکـارانش 
  .کند را تأیید می) ١٣٩۵(های برگرفته از نظریۀ نوگروی دینی نسلی محدثی  پژوهش، فرضیه

  
  گیری بحث و نتیجه

محور، در مـورد تعـدادی از اعضـای پیوسـته و  شـده بـه روش نظریـه پهنـه براساس پژوهش انجام
هـا حـاکی از ایـن اسـت کـه شـرایط  ج تحلیل دادهگرای بدیع میم، نتای ناپیوستۀ مجموعۀ معنویت

های مادی و غیرمادی، علت اصلی احساس دردمندی شدید در  بحرانی در رفع نیازها و محرومیت
. افراد است که زمینۀ شدت، استمرار، و تنـوع آن در افـراد متفـاوت، بـر حـل مشـکل مـؤثر اسـت

و گـاهی (مادی در مرحله نخست  حل دردمندی ناشی از مشکالت) غیردینی(راهبردهای درمانی 
و راهبردهای دینی سنتی، نخسـتین راهکـار بـرای حـل دردمنـدی ناشـی از ) بدون راهبرد جاافتاده

مشکالت غیرمادی و معنوی است که در این مرحله، پایبندی دینی و همنوایی با فرهنگ دینی فـرد 
ترین شرایط  ومین مرحله، مهمدر صورت ناموفق بودن این راهبردها، در د. در رفتار وی دخیل است

پـذیری  دینـی و جامعه  گر در انتخاب راهبرد فرد، نظام ارزشی، میزان همنـوایی بـا فرهنـگ مداخله
گر در انتخـاب راهبـرد  دینی سنتی و نوپدید، از شرایط مداخله دینی و درون های برون دینی، ویژگی

هـا و رفتارهـای او   وانی در همـه گرایشنظام ارزشی فرد اهمیت فرا. معنوی نوآورانه برای فرد است
تغییر نظام ارزشی از سنتی به مدرن و بازاندیشی دینی موجب نـاهمنوایی بـا فرهنـگ دینـی و . دارد

تغییر ذائقه در مصرف کاالهای فرهنگی تولیدشده برای تأمین نیازها، ازجمله نیازهای معنوی شـده 
بـرای بـرآوردن نیازهـا و حـل مشکالتشـان گفتنی است در دستۀ نخست، اگر ابزار مناسب . است

هـای موجـود،  شـود، امـا ناکارآمـدی ابـزار و روش موجود باشد، احتمال نوگروی بسیار کمتـر می
در دســته دوم نیــز ناکارآمــدی نهــاد دیــن در . شــود موجــب پیگیــری روش دینــی حــل مســئله می

دینی و همچنین   شه در عوامل درونکه ری ـ ــ  هایشان گویی به نیازها، متناسب با ذائقه و خواسته پاسخ
کننده نـوگروی افـراد  منجر به ناهمنوایی با فرهنگ دینی شـده و از شـرایط تسـریع ـ ــ  دینی دارد برون
دینی ایجـابی و  های درون گرای نوپدید، از قابلیت از سوی دیگر، مجموعه معنویت. آید شمار می به

گویی و تبیــین  شـیوۀ پاسـخ. برخـوردار اسـتعقالنـی متناسـب بـا نیازهـا و ذائقـۀ انســان مـدرن 
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گرای نوپدید میم از نظر افراد، منطقی، دقیـق، و صـریح اسـت و  شناختی مجموعۀ معنویت هستی
راستا بـودن آن بـا دیـن  پندارند و برداشتشان از آن، در امتداد و هم همچنین، افراد آن را نوپدید نمی

گرایی نوپدیـد،  دین سنتی و مجموعۀ معنویـت سنخی نسبی بین راستایی و هم این هم. سنتی است
شود؛ این درحالی است که  موجب عدم احساس تعارض با ذخیرۀ دانش فرهنگ دینی خودشان می

. انگارنـد فهم می نگـر و غیرقابـل داننـد و آن را کلی کننـده نمی هـای دیـن سـنتی را قانع افراد، تبیین
هر قدر این نظام «نامد و بر این نظر است که  می» های اعتقادی قرابت نظام«محدثی، این پدیده را 

بیشـتری داشـته ) قرابـت(خـانوادگی  شده، همانندی و هم اعتقادی جدید با نظام اعتقادِی تضعیف
همچنین، استقالل رأی نسـبی ). ۵٢۴، ١٣٩۵ محدثی، (» تر است ها مطلوب باشد، برای نوگرونده

جای همنوایی با سنت و پذیرش  ها به که آنهای انسان مدرن است، موجب شده است  که از ارزش
گیری خـود در انتخـاب مکتـب فکـری بـرای حـل  اقتدار سنتی، مشاهده و تجربه را مبنای تصمیم

های موجـود  شان قرار دهند؛ بنابراین، تقریبًا در همه افـراد موردبررسـی، نشـانه های معرفتی بحران
های مورد بحث، عامـل  مسائل و بحران گرای نوپدید در حل حاکی از اثربخشی مجموعۀ معنویت

  .ها به انتخاب راهبرد گرویدن به مجموعه میم شده است مهمی در تصمیم آن
از عوامل دیگری که موجب ناهمنوایی با فرهنگ دینی و سستی در پایبندی به دین سـنتی شـده 

داف مـادی است، شواهد مغایرت الگوهای آرمانی دین با الگوهای مرجع واقعی، در رسیدن به اه
ویژه اینکـه  منزلۀ سند شکست راهبرد خودافزایی معنوی بـرای فـرد اسـت؛ بـه و معنوی است که به

انگارند و هرگونه ضعف و شکست اخالقـی در  افراد، الگوهای مرجع دینی و سیاسی را همسان می
  .دهند نهاد سیاسی را به نهاد دین تسری می

تن تعامالت دینی قوی با دوستان دینـی، دانـش پذیری دینی فرد از لحاظ داش همچنین، جامعه
کننده است و هر اندازه پایبندی دینی  دینی زیاد، و پایبندی دینی خانواده، در پایبندی دینی فرد تعیین

در بین این عوامـل، . تر بوده، مقاومت فرد در مقابل نیروهای نوگروی نیز بیشتر شده است فرد قوی
فرد بـا احسـاس . ان گرایش به نوگروی دارای اهمیت زیادی استمیزان دانش دینی و معنوی در میز

همچنین، . کفایت دینی و معنوی، احساس نیاز معنوی بسیار کمتر و پایبندی اخالقی بیشتری دارد
دسترسی محلی آسان، و آشنایی یکـی از «شامل » مزیت دسترسی«در این مقاله مشخص شد که  

متغیر مهمی برای پیوستن به ) ۵٢٨، همان(» و معنوی بدیعنزدیکان یا خویشاوندان با جریان دینی 
  .ها است ها و جنبش گونه جریان این
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). جلد دوم(های کاربردی تحقیق؛ کاربرد نظریه بنیانی  روش). ١٣٩٠(جاجرمی، حسین  ازکیا، مصطفی؛ و ایمانی
  .کیهان: تهران

چاپ ( ها ها و روش اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی، رویه). ١٣٨٧(استراس، آنسلم؛ و کوربین، جولیت 
   )١٩٩۶صل اثر تاریخ ا. (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران). بیوک محمدی :مترجمدوم؛ 

دانشگاه امام : تهران). نیا  مسعود آریایی :مترجمچاپ اول؛ ( دین و نظریه اجتماعی). ١٣٨٩(بکفورد، جیمز
  )٢٠٠٣تاریخ اصل اثر ). (ع(صادق

 جیمی و ویلسون برایان در ).پور قلی محمد :مترجم(های نوین دینی زنان در جنبش). ١٣٨٧(پاتیک، الیزابت 
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  .، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مازندران)نامه کارشناسی ارشد پایان(جدید 

نامه کارشناسی  پایان(بررسی انواع دینداری در میان دانشجویان دانشگاه تهران ). ١٣٨۴(سرا، رامین  زاده خطبه حبیب
 .دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران) ارشد
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دانشکده علوم ). نامه کارشناسی ارشد  پایان( ها و رفتارهای دینی جوانان تغییر نگرش). ١٣٨۴(زارع، مریم 
  .ران، ایراناجتماعی، دانشگاه تهران، ته

  .طرح نو: تهران. های دین و مدرنیته چالش). ١٣٨٣(زاده، سید حسین  سراج

جوامعی در نوستالوژی اجتماع؛ نگاهی به ). ١٣٨۶(شریعتی مزینانی، سارا؛ باستانی، سوسن؛ و خسروی، بهناز 
  .١۶٧-١٩۵ ،)٨(٣ ارتباطات،ـ  فصلنامه مطالعات فرهنگ. ر ایرانهای نوپدید د پدیدۀ معنویت
گاه: تهران). چاپ اول(روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی؛ با تأکید بر نظریه برپایه ). ١٣٩۵(فراستخواه، مقصود   .آ

   .١٠٧- ١٢٩، )١۵و١۴(نامه پژوهش، . های شوارتز ساختار مدور ارزش نظریه). ١٣٧٨(فرامرزی، داوود 

  )٢٠٠۶تاریخ اصل اثر . (نی: تهران). هادی جلیلی :مترجم( درآمدی بر تحقیق کیفی). ١٣٨٨(فیلیک، اووه 
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 گرگان موردی مطالعه جدید؛ های  معنویت به زنان گرایش شناختی جامعه علل بررسی ).١٣٩٠( نسیم کاویانی،
  .ایران مازندران، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده ).ارشد کارشناسی نامه پایان(

  .۶۵-٩۴،  )٢۴(٧فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، . شدن ری و جهانیدیندا).١٣٩٠(کالهی، محمدرضا 

 در ).پور قلی محمد :مترجم( روانی سالمت و دینی نوین های جنبش ).١٣٨٧( گری شفرد، الرنس؛ لیلیستون،
 اصل تاریخ( .مرندیز نشر :مشهد ).١۵۵ - ١٧۴ ص( دینی نوین های نبشج کرسول، جیمی و ویلسون برایان
  )١٩٩٩ اثر

سیاسی دین در ایران ـ  انداز اجتماعی امکانات و چشم: قدسی    آینده جامعه).١٣٨۶(محدثی گیلوایی، حسن 
  .٧۶ -١١٢، )١(٨ شناسی ایران، انجمن جامعه مجله. پساانقالبی

 .یادآوران: تهران. )چاپ اول(شناسی دین؛ روایتی ایرانی  جامعه). ١٣٩١(محدثی گیلوایی، حسن 

  سی و نقد رویکردهای تبیینی،برر: های دینی و معنوی بدیع جریان«) ١٣٩۵(گیلوایی، حسن  محدثی 
مجموعة   در غالمرضا غفاری؛ محمدرضا جوادی یگانه،. »های هنجارین و راهبردهای عملی گیری جهت

شورای اجتماعی کشور، پژوهشکدة : تهران). جلد دوم،  چاپ اول ( مقاالت گزارش وضعیت اجتماعی کشور
 .وریتحقیقات و فنآ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 

گیری سکوالریستی و بنیادگرایی در بین جوانان  بررسی اعتقادات دینی و جهت). ١٣٨٠(مرجایی، سیدهادی 
  .١٢٩-١۴٣). ٢١و٢٠(۵نامه پژوهش، . دانشگاهی

پژوهشگاه علوم انسانی و : تهران. های سوم و چهارم انقالب رفتارشناسی جوان در دهه). ١٣٨٣(منطقی، مرتضی 
 .طالعات فرهنگیم

، )۴٢و  ۴١( ١٨، نشریه پرستاری ایران. یوگا عامل تندرستی). ١٣٨۴(مهدی پورزارع، نسرین؛ و بحری، سوری 
٨-٩١۵  

دانشکده علوم ). شـناسی رساله دکـترای جـامعه(طالعة میزان و انـواع دینـداری م). ١٣٨٣(میرسندسی، محمد 
  ..اجتماعی، دانشگاه تهران

بندی دینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی بر اساس تحلیل روایت  مطالعۀ تحول در پا). ١٣٩٣(نظری، محمد 
  .دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی. )نامه کارشناسی ارشد پایان(

میزان پایبندی مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد ). ١٣٨٨(نوابخش، مهرداد؛ پوریوسفی، حمید؛ و میرآخورلی، مژگان 
  .۶١- ٩١، )٣(٣امه علوم اجتماعی، ن پژوهش. اسالمی واحد گرمسار

سـیدمحمود نجاتی  :مترجم( دینی در مدرنیتهـ  های اجتماعی گیری هویت انتقال و شکل). ١٣٨٠(هرویولژه، دانیل 
  .٢٨٧-٣٠٩، )٢١و  ٢٠(۵نامه پژوهش، ). حسینی

تاریخ اصل اثر . (ثالث: تهران). محسن ثالثی  :مترجمچاپ سوم؛ ( شناسی دین جامعه). ١٣٩٠(همیلتون، ملکلم 
١٩٩۵( 
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