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تاریخ پذیرش97/05./15 :

چکیده
عرفانهای نوظهور در یک نگاه وسیع به هرگروه معنویت گرا گفته می شود کهه بعهد اد دههه  1800مهیددی
مبتنی بر مولفههای مدرنیته باالخص اومانیسم ،سکوالریسم ،عقدنیت ابهزاری و ییهره ،داعیهه ایهده جدیهد و
آسانی در به سعادت رساندن انسان معاصر را دارند .معنویهت ههای نوپدیهد برگرفتهه اد مبهانی نیهاا لیبهرا
دموکراسی به دنبا سکوالریزه نمودن معنویت دینیِ منبعث اد انقدب اسدمی است .هدف این مقالهه تبیهین
مولفههای اثرگذار عرفانهای نوظهور بر هویت جامعه می باشهد کهه بهه روش توصهیفی و تحلیلهی و ابهزار
گردآوری اسناد و مدارک و روش گردآوری اسنادی انجهاا شهده اسهت .هویهت برخاسهته اد دیهن ،میتوانهد
پاسخ گوی همه ی نیادهای معنوی و روانی انههسانی باشهد و اد آن جهایی کهه نههگاه تههوحیدی دارد و بها
فطرت انسان عجین اسهت  ،بههترین پاسخ گوی احتیاجات بشری است .جنهبش ههای نوپدیهد کهه بانیهان
اصلی معنویت های نوپدید دینی هستند با استفاده اد نفوذ در میهان پیهروان ادیهان ،بهه دنبها آن هسهتند کهه
بگویند آن هویتی که در قهالب معنویت نوپدید عرضه میشود ،همان هویت مهذهبی اسهت کهه سهابر بهرآن
ادیان ابراهیمی مطرح مینمودند .آن هها به دنبا اثبات این نهکته ههستند کهه معنویهت جدیهد اد دیهن ههای
آسمانی جدا شده و دیگر ضرورتی در دین داری معنویت داران وجود نهدارد .ههم ننهین آن هها بهه دنبها
نابودی مهیراث فرهنگی و پیشینه ی معنویت دینی هستند .نتیجه ی این نوع معنویت ههای درویهین  ،ظههلم
و اسهتعمار آحهاد مردا خواهد بود که به تبع آن بتوانند آثار انقدب اسدمی را به تدریج کهم رنهن نماینهد و
به عهمر نهیاا اسدمی خاتمه بخشند .نفوذ معنویت های نوپدید در هویت دینی انقدب اسهدمی ،معنویهت
های تاده ای را می آفریند که تشخیص آن اد ناسره ،تنها در پرتو بصیرت صورت می گیرد.

 - 1دانشهههجوی دکتهههری جامعهههه شناسهههی سیاسهههی دانشهههکده علهههوا سیاسهههی دانشهههگاه آداد واحهههد تههههران مرکهههزی:
rahmadi0755@gmail.com

 2استادیار دانشکده علوا سیاسی دانشگاه آداد اسدمی واحد تهران مرکزی
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کلیدواژهها :هویت دینی ,معنویت نوپدید ,جنبش های نوپدید ,تعارضهای معنوی -فرهنگی.
مقدمه
انقدب اسدمی این واقعه ی عییم تاریخ ساد با استفاده ادمعنویت دینهی و الههی ،قهویترین اراده ههای
مادی گرا و تجهیزات نیامیشان ،را اد کار انداخت تها جهانیهان  ،مهمتهرین و بزرگتهرین پدیهده قهرن را بهه
نیاره بنشینند .طبیعی است که دشمنان خدا و اسدا ناب این وضعیت را بر نتابند و به هر طریهر ممکهن بهه
مقابله با این پدیده ی شگرف بپا خیزند و بهرای نهابودی آن اد ههیچ کوششی دریغ ننمودند .نفوذ در ارکهان
دولت موقت  ،تحریک گروه های قهومی و مذهبی و سیاسهی ،ایجهاد آشهوب و نهاامنی در نقها مختله
کشور ،تقویت تجزیه طلبان و تحمیل بزرگ ترین جنن کدسهیک پها اد جنهن جهههانی دوا اد سههوی
رژیم بهعثی اد جمله اقداماتی بود که برای مهار و نابودی این خیزش الهی و مههعنوی در مهههم تهرین نقطهه
ی استراتژیکی جهان پیموده شد؛ اما در کما ناباوری با سد عییمی بهه نهاا حماسهه و ایثههار ،وحههدت و
ههم دلی ،عشر و ایمان و باالتر اد همه اندیشه ی پویا و مترقی والیهت و مکتهب سهرافراد تشهیع علهوی و
فرهنن پر فهروغ و حهماسی شههادت عاشورایی برخورد نمود .بدین روی دشمنان دریافتند که علت مبقیهه
انقدب  ،همان علت موجده اسهت ؛ یعهنی رمهز پیدایی و پایهایی انقهدب اسهدمی همهان معنویهت دینهی
اسدمی است که تماا توطئه ها و ترفندها را با شههکست مههواجه نمهوده اسهت بنهابراین تنهها تهرین راه را
شبیحخون فرهنگی و نفوذ به حوده شناخت اقشار مختل

اجتماعی یافتند و به همین دلیل شروع بهه تهرو

و گسترش معنویت های نوظهور در کشورمان کردند.
بیان مسئله :در یک تقسیم بهندی کهلی این معنویت ها را میتوان به دوگونه تقسیم بندی کهرد :گونهه ای کهه
ریشه ی آن برگرفته اد آیین ههای شهرقی ههم نون  :اشو ،داالیی الما ،سای بابا ،راا اهلل  ،فهالون دافها اسهت
و گونه ای که برگرفته اد آیین های یهربی ههم نون  :اکنکار ،عرفان سرخ پوسهتی ،پهالولو کولیلهو اسهت

.

پدیده ای که در راستای سکوالریزه نهمودن مهعنویت ادیان الههی ،به ویژه اسدا ناب بهه میهدان آمهد تها بها
بهره گیری اد مبانی نیاا لیبرا دمهوکراسی یهربی و یهالبا در پوشش جنهبش ههای نوپدیهد دینهی یادشهده،
هویت مذهبی و انقدبی مردا ایران را به نههالش بههکشاند و خهرمن باورههای معنهوی و انقدبهی آنهان را
بسودانند .و متاسفانه کشور نیز اد این نالش فراگیر در امان نماند .برای مثا  :روشهنفکران ایهن مسه له را بها
عناوین ظاهرفریبی ههم نهون نواندیشی ،نوگرایی و اصدح گری تزیین کرده و بهه تههرویج نههیریه ههایی
مانند :پلورالیسم و مانند آن پرداختند؛ ختم نهبوت را بهه خهتم دیانهت تعبیهر کردنهد؛ صهرا مسهتقیم را بهه
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صرا های مستقیم تقسیم بندی نهموده و عهقل تجربی را جایگزین وحی الههی نههمودند؛ در نهههایت نیهز
مهدعی شهدند ههیچ دینی نمیتواند ادعای حقانیت محض داشهته بهاشد .این طی

بهر آن بودنهد تها بها ایهن

کهنند .اماا خمینی (ره ) مهی فهرمود« :دشمنان و جهان خواران تاکی و تها کهجا مها را تحمهل میکننهد و تها
نه مردی استقد و آدادی ما را قبو دارند؟ به یقین آنان مهردی جهز عهدو اد همهه ی هههویت ههها و
اردش های معنویمان نهمیشناسند،13٦1( ».

)237 :21

رونهد رو به تزاید این حرکت حهساب شهده که در تکمیل ت ثیرگذاری خود اد حمایت معنویهت ههای
نوپدید نیاا لیبرالی یهرب بهرخوردار است  ،برای آینده ی انقدب و نیاا اسهدمی دیان بهار خواههد بههود.
انهقدب اسهدمی با اد بین رفتن باورها و مهعنویت دینی ،مساوی با بی هویتی و در نتیجه فروپاشهی نیهاا و
انقدب اسدمی خواهد بود .مقاا معیم رههبری (مهدظله العالی) میفرماید:
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ترفند ،معنویت نوین را در تمدن مطلقا مادی و فهاسد یهربی و به دور اد معنویهت اسهدمی و الههی تجربهه

«معنویت در وجود انسان مهایه ی ههدف دار شهدن اسهت  .دنههدگی را معنها و جههت مههیدهد .هههم
ننان که آرمان های معنوی و اخدقی دندگی یک جامعه و یک ملهت را جههت دار میکنهد و بهه تهدش و
مبارده ی آن ها مهعنا مهیدهد و بهرای انسان هویت میسادد .وقتی یک ملت و یک کهشور اد آرمههان هههای
اخهدقی و مهعنوی تههی شد ،هویت حقیقی خود را اد دست میدهد و مثل پر کاهی میشود .گهاهی بهه ایهن
طرف و گاهی به آن طرف میرود .گاهی دست این و گاهی دست آن میافتد)1381/07/17(».
اهمیت و ضرورت تحقیق :این تحقیر دارای فواید ذیل است :
بصیرت دایی برای افراد جامعه در مقابل روش ها و تبلیغات و خرافات این جریانات.
مانع تخریب هویت واقعی افراد و جایگزینی با هویت مجادی می شود.
بر اردش های هویت ایرانی – اسدمی جامعه تاکید و نتایج برخی اد پذیرش اردش ههای ییرواقعهی را
گوش دد می نماید .و ضرورت آن اینکه بی توجهی به نتایج تحقیر باعث یافلگیری راهبردی بهرای جامعهه
و مسئولین نیاا در مقابل توطئه های شوا عرفان های نوظهور که سهاخته و پرداختهه صهیونیسهم و جامعهه
سکوالر و لیبرا برخی کشورهای یرب ی و شرقی می شود ،و بعهدوه بهی تهوجهی بهه ایهن تحقیهر امکهان
شناخت جوانان (قشر هدف این جریانات) اد آنها را کاهش مهی دههد و در نهایهت عهدا توجهه بهه ننهین
مساللی باعث ایجاد بحران هویت و ایجاد فاصله بین افراد جامعه با آرمانهای انقدب اسدمی خواهد شد.
هدف اصلی تحقیق  :تبیین مولفههای اثرگذار عرفانهای نوظهور بر هویت جامعهه مهی باشهد .بایهد بها
تبیین و مقایسه ی تطبیقی شاخص های معنویت دینی و هویهت ملهی ایرانهی بها معنویهت نوپدیهد ،ضهمن
بصیرت دایی ،دمینه ی تقویت حهرکت روبهه رشد انقدب اسدمی را رقم دد.
مبانی نظری تحقیق
پیشینهشناسی
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دو عنوان مقاله شامل  -1مولفه ها و پیامدهای جنن هویتی علیه .ا.ایران مطالعه شد که در این تحقیر
مولفه های جنن هویتی عبارتند اد وجود گسل های ایدلولوژیک پایه  ،تقابل بین گفتمان انقدب اسدمی
– اسدا هراسی -شیعه هراسی و ایران هراسی و مهمترین پیامد آن تبدیل مردهای جغرافیایی به مردهای
عقیدتی اد طریر جنن هویتی می باشد (کدنتری)2٦ ،1397 ،و  -2مدیریت روانی تحوالت داخلی اد
طریر نفوذ و جنن شناختی مطالعه شد که در این تحقیر مولفه های جنن شناختی شامل فروپاشی اد
درون ،گفتمان سادی برای فشار خارجی بر ایران برای گسستن مردا ایران اد نیاا اسدمی،دامن ددن به
شکاف های داخلی ایران ،تغییر باور ،تغییر رفتار و مهمترین پیامد آن تحمیل انتخاب بین دوگانه مذاکره-
مقاومت به مردا می باشد.
در هیچکداا اد مقاالت یاد شده نقش مولفههای اثرگذار عرفانهای نوظهور بر هویت جامعه مورد توجه
قرار نگرفته است و به همین دلیل محقر بر آن شد که تحقیر فوق را انجاا دهد .
مفاهیم

هویت :در فرهنن معین آنچه موجب شناسایی می شود تعری

شده و فرهنن عمید حقیقت شهی یها

شخصی که مشتمل بر صفات واقعی و ذاتی او باشد .همچنین کاستلز آنرا روند ساخته شهدن معنها بهر پایهه
یک ویژگی یا یک د سته اد ویژگیهای فرهنگی که بهر دیگهر منهابع معنها برتهر دارنهد (کاسهتلز ,1384 ,ص.
 )28هنگامی که اد هویت دینی سخن به میان میآیهد،در واقهع بههه ابههعاد کهارکردی و عینهی دیهن اشهاره
میشود .هویت دینی آن احساس خاصی است که پیروان یک دین را به یکدیگر پیوند مهیدههد و ایشهان را
در تعلقشان به یک هویت جمعی تعری

میکند (گزارش راهبردی.)14 : 1385،

عرفان های نوظهور  :با نشهم پوشهی اد بررسهی تعهاری

و تمهایزات ظریه

معنهایی میهان مفهاهیم

گوناگون که مجالی دیگر میطلبد ،میتوان موضوع نوشتار حاضر را با تعریفهی گسهترده عبهارت دانسهت اد
گروههایی که پا اد جنن جهانی دوا ،خصوصاً در دهه هفتاد و مابعد آن ،در یرب و بویژه آمریکها ظههور
یافته ،آگاهانه و عامدانه یا به یفلت ،متصدی اراله پاسخ به برخی پرسشهای یایی شدهاند کهه ادیهان اصهلی
پیشتر بدانها میپرداختند.
در ادبیات سیاسى و اجتماعى موجود براى بررسى مقولهه هویهت و مفهاهیم مشهابه و شهناخت علهل و
عوامل مؤثر بر تکوین و تغییر هویت ،رهیافتهاى نهیرى متعددى اراله شده است .جامعهشناسهان «هویهت
را امرى ییر ادلى مىدانند که در بستر دندگى اجتماعى و فرایند جامعهپذیرى و فرهننپذیرى و بهه واسهطه
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و دیالکتیک فرد و جامعه شکل مىگیرد(ریتزر .)13 :1377،برخى مانند پارسهونز ،گیهدنز ،هابرمهاس ،فوکهو،
اسهتوارت هها عقیده دارند در جوامع جدید ،هویتهاى جمعى داراى خصایل «همسهادى» و «همزیسهتى»

صورتبندى است:

الف)جامعهشناسان سـاختارگرا
نهیریههایى که به ت ثیر ساختارهاى اجتماعى بدون توجه به تمایدت کنشگران ،در فرایند هویهتسهادى
و تغییر و تحوالت آن پرداخته و مقوله هویهت و هویهت جمعهى را در قالهب جبهر سهاختارهاى سیاسهى،
اجهتماعى تهبیین و جستوجو مىکنند و به «پارادایم واقعیت اجهتماعى» مهشهورند .در واقع این تئهورىهها
به ت ثیر الزااآور ساختارها و نهادهاى اجتماعى پهندامن بر کنشگران و افکار و اعما آنهها مهىپردادنهد و در
دمره «تئورىهاى کدننگر» دسهتهبنهدى مهىشهوند(ریتزر .)403 :1377،مکتهب کهارکردگرایى سههاختارى،
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بوده و مىتوانند در کنار هم به سر برند؛ اداینرو رویکرد جامعهشناختى به مقولۀ هویت به نند دسهته قابهل

تهئورىهاى نوسادى ،نیریههاى مارکسیستى ،نهیریات کنهت ،دورکیم ،مهارکا و پارسهونز در ایهن طیه
قرار مىگیرند .در مجموع مىتوان گفت جامعهشناسان نیهمگهرا ،کدسهیک ،پهارادایم واقعیهت اجتمهاعى و
نیریهپردادان ساختارگرا با اندک تفاوت ،عناوین متفاوتى هسهتند کهه ذیهل مقولهه تئهورى کهدننگهر قهرار
مىگیرند.

ب)جامعهشناسان تعریفگرا
تهئورىهاى دسهته دوا بر نحوه تعری

کنشگران اد موقعیت اجتماعى و عملکرد آنهها اد ایهن تعهاری

ت کید دارند و کنشگران را به عنوان نیروهاى فعا و خدق عرصه اجتماعى مىدانند(ریتزر.)322 :1377،ایهن
دسته اد تئورىها در ادبیات جامعهشناسى «پارادایم تعری

اجتماعى» نامیده شدهاند که بهه جهاى ت کیهد بههر

جامعه و گروههاى اجتماعى ،به «خود»« ،برداشت اد خود» و «اردیابى خود»« ،آگهاهى اد خهود و نقهش آنهها
در هویتیابى و شناسایى افراد» و «اردیابهى گروهى» مىپردادند و هویهت را بهر سهاخته و بادسهادى شهد
رفتار کنشگران –و نه سهاختارهاى کدن اجهتماعى -مهىدانند .نیریهپردادان پارادایم تعری گهرا ،کنشهگران،
شیوههاى ساخت واقعیت اجتماعى اد سوى آنان و کنشهاى ناشى اد این ساخت را موضوع اصهلى مطالعهه
در عهرصه جهامعهشناسى مىدانند(ریتزر .)404: 1377،ایهن پهارادایم طیه

گونهاگونى اد نیریهات شهامل:

نیریه کنش متقابل نمادین ،پدیدارشناسى ،روششناسى مهردانگارى و وجههودگرایى را دربههرمىگیهرد .در
پارادایم تعری گرایان ،نیریه کنش متقابل اجتماعى بیشتر اد سایر نیریهها به مقوله هویهت پرداختهه اسههت.
کلید درک مفهوا هویت و هویت جهمعى در نهیریه کنش متقابل ،شناخت خود و تصویرى است کهه فهرد
اد خود دارد و نیز شناخت تصویر دیگران اد خود است.کارگزاران در فرایند اجتماعى شهدن اد نشهمانهداد
مکتب کنش متقابلگرایى نمادى به شش دسته تقسیم مىشوند .این شش دسته عهبارتند اد :والدین ،دیگهران
مهم ،گروه همآالن ،محیط آمودش رسمى ،مجامع عمومى و ارتبا جمعى  .نیریه کنش متقابهل سهنتى کهه
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یکى اد ریشههاى فکرى این مکتب را نشان مىدهد ،با آرا و افکار بلومر همهراه اسهت ،ولهى رهیافهتههاى
علمى مانفوردکون ،رهیافت نمایشى اروین گافمن و روششناسى مردانگارانه و پدیدارشناسى ،در ذیل ایهن
مهکتب جهاى مىگیرند« .نماد»« ،نشانه»« ،رفتار پنهان»« ،رفتار آشکار»« ،ذهن»« ،خود»« ،جامعه»« ،من فهاعلى»
و «من مفعولى» اد مفاهیم بنیادین این مکتب محسوب مىشوند.کلید درک این مکتهب مفههوا «معنها» اسهت
که بین کنشگران وجود دارد .نیریه پهرداد دیگههر در ایهن حههوده ریچهارد جنگینهز اسهت .وى بها الههاا اد
مید،گافمن و بارث،معتقد است براى درک و فهم هویت فردى و هویت اجتماعى ،مىتهوان اد یهک الگهوى
هویتشناسى واحد استفاده کرد .در این الگو ،هویت داراى دو وجه «بیرونى» و «درونى» اسهت کهه پیوسهته
بها یکدیگهر در تهعاملند .هویت فردى مبتنى بر تهفاوت و تههمایز مههیان افهراد اسهت و جایگهاه فهرد را در
ردهبندىها نمایان مىسادد و هویت اجتماعى نشاندهند شباهتهاست و به تعریفى که فرد براسهاس تعلهر
به یک گروه یا رده اجتماعى اد خهودش مهىکند ،اطهدق مىشود .با این حا هویت فهردى بهه شههدت اد
ههویت یا هویتهاى اجتماعى فرد ت ثیر مىگیرد .به اعتقاد جنگینز تعاملى دوسهویه میهان هویهت و دنهدگى
اجتماعى جریان دارد .اد سویى هویت ،شر الدا بههراى دنههدگى اجتمهاعى اسهت و اد سهویى دیگهر در
جریان دندگى اجتماعى شکل مىگیرد ،تهغییر مىکند و بادسادى مىشود (جنگینز.)15 :1381،

ج)تئورى پهنه یا میدان لوین(فیلد

تئورى(

لوین واژه میدان را اد فیزیک به امانت گرفت و به مطالعه رفهتار انهسان در حهوده اجتمهاعى تسهرى داد.
اد نیر تئورى پهنه یا میدان(فیلد تئورى) ،رفتار یا کهنش انههسانى تههابع عوامهل مختله

بهه ههم پیوسهته و

وابستهاى است که نیروهاى میدان نامیده مىشود ،این نیروها را مىتوان به دو دسته خهصوصیات شههخصى
و خهصوصیات محیطى تقسیمبندى کرد که تابعى اد شرایط دمهانى و مکهانى خهاص اسهت .بهدین ترتیهب
بهراساس تهئورى مهیدان ،رفتار انسان تابع ویژگىهاى شخصى و محیطى و شرایط دمانى و مکهانى خاصهى
است که فرد در آن قهرار دارد (رفهیعپور .)59 : 13٦4،بهراساس این تئهورى مهىتهوان ت ثیرپهذیرى افهراد اد
محتواى فضاى مجادى را تابعى اد ویژگىهاى فردى و دمینهاى آنان و شهرایط مهحیطى یعنى محتهوا ،میهزان
و شدت عناصر فرهنگى-رسانهاى در نیر گرفت که فرد در معرض آن قرار دارد.
د)رویكرد مـطالعات فـرهنگى،ارتـباطات اجتماعى و هویت جمعى
اد جمله مفاهیم و موضوعهایى که مطالعات فرهنگى و نیریه دریافت به خدمت مهىگیهرد تهها نههقش
مخاطب را در معناسادى متون رسهانهاى و فرهنگهى مسهتد و برجسهته کنهد ،عبارتنهد اد « :رمزگهذارى و
310

رمزگشههایى»« ،ننههدمعنایى»« ،مهههرداپرسههتى»« ،لههذت»« ،رمهههزگشایى تهههقابلى»« ،مههاداد نشههانهشههناختى»
(مهدىداده .)51 : 1381،نیریاتى مانند :اسهتفاده و خشنودى،کاشهت ،تحلیهل و دریافهت ،هویهت پیونهدى،

کدپر()1372و اد کمپ()13٦5بخشى اد نیریات مربو به این رویکهرد هسهتند کهه ضههمن جههمعبنهدى
دستاورد نیرى آنها ،به جهت اهمیت ،به برخى اد این نیریهها استناد مىشود:

.1نظریههاى استفاده و خشنودى،تـحلیل و دریافـت
رویکرد اسهتفاده و خشنودى بر این اصل اسهتوار اسهت کهه گیرنهد رسهانه فعها  ،در ایهن رویکهرد،
مخاطب اداینرو فعا انگاشته مىشود که به دنبها رضهایتمنهدى اسهت و بهاور دارد کهه انتخهاب رسهانه
رضهایتمندى مهورد نیرش را فراهم مىکند .همچنین مشارکت فعاالنۀ مخاطب با رسانه بر رضهایتمنهدى
حهاصل و رفهتار رسانهاى اثر مهىگهذارد(الیوت1375،؛لهین .)1977،اهمیهت میهراث پژوهشهى اسههتفاده و
رضهایتمندى بهر این واقعیت استوار است که پیروان آن مخهال
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مرکههب و بریکههوالژ (تهههاملینسون ،)197: 1381،نیریهههپردادانههى ماننههد :هههایبرت( ،)1387م هک کوتیههل و

نیریهه مههخاطبان مههنفعل هسهتند و بهه

همین جهت فرضهایى را مبناى کار خود قرار مىدهند که مهمترین آن عبارت اسهت اد اینههکه مههخاطب
اد میان مجراى ارتباطى و محتواهایى که بهه او عهرضه مىشهود دسههت بههه انههتخابى آگاهانهه و انگیهزهدار
مىدند (منتیر قالم1387،؛بهه نهقل اد:مهک کوایهل1382،؛مهک کوایهل.)1380،براسهاس تئهورى «اسهتفاده و
خشنودى مىتوان اینگونه نتیجهگیرى کرد :نخست ،این شهروندان و مهردا ههستند که تصمیم آنها در نهوع
انهتخاب محتوا براساس عدیر شهخصى ،آردوهها ،نیاا هنجارى و اعتقادى ،تعلهر بههه پایگههاه اجتمهاعى،
عادات و ارضاى نیادهاى مختل

سرنشمه مىگیرد .دوا آنکه شهروندان ،براسهاس بههافت فههکرى ،نیهاا

اردشى و اجتماعى خود ،انهگیزهها و اههداف مههتفاوتى در اسهتفاده اد فضهاى مههجادى دارنههد و بهر ایهن
اساس در مقابل آن واکنهشها و بهادخوردهاى متفاوتى اد خود نشان مىدهنهد و ایهن بادخوردهها ،ته ثیرات
متفاوتى در احساسات ،نوع نگرش ،اردشها و رفتار ،فرهنن و ههویت جهمعى آنها مىگهذارد؛ لهذا هرنهه
افراد هدفمندتر اد فهضاى مهجادى استفاده کنهند ،ته ثیرات هههویتى بیشهترى خواهنهد پهذیرفت .در نیریهه
تحلیل دریافت ،پیشفرض بنیادین این است که متون رسانهها داراى معنایى ثهابت یا ذاتهى نیستند ،بلکهه در
لحیه دریافت اد سوى مهخاطب ،بهه تهناسب مهوقعیت سهاختارى و پایگاه اجتماعى کهه فههرد در آن قهرار
دارند ،معنا مىیابد .تئورى دریافت در این مورد بحث مىکند که یک مهتن نمهىتوانهد بهدون وابسهتگى بهه
موقعیت و شهرایط خهواننده ایجهاد معنى کند .این نیریه بر این نهکته ته کید دارد که پیامههههاى رسههانههها
بهه شهکلهاى متفهاوتى براسهاس مسهالل فرهنگهى و شهرایط اجتمهاعى و جایگهاهههاى طبقهاتى و پایگهاه
اجتماعى افراد تفسیر و رمزگشایى مىشوند.
 .2نظریه كاشت
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یکى دیگر اد نیریههاى موجود در حوده جامعهشناسى ارتباطهات ،نیریهه کاشهت یها پهرورش اسهت.
براساس نیریه کاشت ت ثیرات فضاى مجادى و عملکرد این رسانه در ایجاد تغییرات فرهنگهى و ههویتى در
افهراد تهابع میزان ،مدت و نوع مواجهه افراد با رسانهها و فضاى مجادى ،میزان واقعى تلقهى کهردن محتهواى
آن و نیز نوع استفاده اد فضاى مجادى است.در نیریه سورین  ،فرض اسهاسى نهیریه پرورش بر ایهن اصهل
استوار اسهت که بهین میزان استفاده اد رسانههاى جمعى و واقعیتپنهدارى برنامههههاى رسهانهههاى ارتبها
معنىدارى وجود دارد .مخاطبانى که مدت دیادى در معرض رسانههاى قرار داشته و اد آن استفاده مىکننهد،
اطدعات و ایدههاى رسانهها را طبقهبندى کرده و در اثر ایهن در مههعرض رسههانه بهودن نیهزى را تولیهد
مهىکنند که پرورش نامیده مىشود .پیر بوردیو و بورک و همینطور «تیکنور» و «دونوهو» در نیریه شهکاف
آگاهى معتقدند فرایند هویت ،یک نیاا کنتر ادراک است و هویت ،مجموع معانى به کار گرفته براى خهود
در یک نقش یا موقعیت اجتماعى را شامل مىشود ،تعری

مىکند(هرمز98: 1379،؛ اعزادى.)٦9 :1379،

روششناسی تحقیق

این تحقیر اد نوع کاربردی میباشد نرا که سعی میشود نتایج حاصل اد این تحقیهر را مهورد
استفادهی عملی قرار داده و با کمک نتایج آن ،مشکدت سادمان رفع شوند .اما این تحقیر اد منیهر
روش توصیفی -تحلیلی میباشد.
این تحقیر به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد کیفی انجهاا گردیهده اسهت .نتهایج پهژوهش
کاربردی و تصمیمگرا میباشد ،لذا نوع پژوهش کاربردی است .اد نیهر مکهانی ،یهک مسهئله عهاا
است و شامل جغرافیای بینالملل میباشد .اطدعات این تحقیر اد روش بررسهی اسهناد و مهدارک
(کتابخانهای علمی و تخصصی) گردآوری شده است.
متغیرهای تحقیر :متغیر مستقل  :عرفانهای نوظهور و متغیر وابسته  :هویت جامعه
قلمرو تحقیق  :قلمرو مکانی  :کشور .ا.ایران و
قلمرو زمانی  :اد سا  1397تا افر  1404شمسی
قلمرو موضوعی  :تبیین مولفههای اثرگذار عرفانهای نوظهور بر هویت جامعه
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها

در نگاه کدن به آینده ی انقدب اسدمی به طور خدصه سه دیدگاه عمده وجود دارد .یهک"  :دیهدگاه
فروپاشی و استحاله ی انقدب اسدمی" کهه معتقهد اسههت هههمه ی انقهدب هها دارای مراحهل مههشابهی
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ههستند و در طو حیات خود وارد مراحل یکسان فراد و فرود خواهند شد .برخی اد نیریهه پهردادان ماننهد
برینتون اد این پدیده با عنوان ترمیدور یاد کرده اند .دوا  :دیدگاه "تداوا بیقید و شر انقدب اسهدمی" کهه

روی به فکر بادتولید بدیل آن در قالب معنویت های نوپدید برآمده و آن ها را فهراوری نمهوده تها دمینهه ی
سکوالریزه نمودن ماهیت انقدب اسدمی و فروپاشی آن را بهه وجهود آورند .

معنویت در لغت  ،مصدر جعلی اد واژه ی "معنوی" است و معنهوی یعنهی منسهوب بهه معنهی  ،در مقابهل
"لفیی" اسهت  .این کلمه در معانی دیگری مانند :حقیقی ،راست  ،اصلی ،ذاتی ،باطنی و روحانی بههه کههار
رفهته است (دهخدا :1373 ،ذیل واژه معنویت )احساسات متوجه امور روحانی کهه کهامد متمهایز اد جههان
مادی است و کیفیت ویژه ی ارتبا با گهیتی را کهه در یک سنت خاصی وجود دارد ،معنویهت میخهوانیم .
معنویت در طو تاریخ کاربردهای گوناگونی داشته است (حهمیدی)37: 1392 ،واژه ی مههعنویت در اوایهل

مولفه های موثر عرفان های نوظهور بر هویت جامعه

معتقد است تهمدن سهکوالر یربی یارای ایستادگی در برابر معنویت دینی انقدب اسهدمی را نهدارد؛ بهدین

قهرن پنجم با توجه به کاربردهای کتاب انجیل به هرنیزی که بهه کلیسها و روحهانیون تعلهر داشههت گفتهه
میشد .در آیاد قرن دواددهم  ،معنویهت در مقابهل جسهمانیت و مادیهت قهرار گرفهت  .در قهرن  18و 19
کهاربرد این معنی رو به افو گهذاشت و در دوران مهدرن  ،معنویهت بهه کلهی اد مفههوا مطهرح در مفههوا
ادیان ابراهیمی جدا شد و متضمن مفهومی درون گرا گردید که منجر به رفاه و توسعه ی تجربهه ی درونهی
افراد میگشت  .امرود ،با تحوالتی در این واژه روبه روییم و معانیای نهون  :تمرکهز ،ایجههاد خه  ،آرامهش
حاصل اد ت مین نیادهای مادی ،معنای دندگی و هدف مندی آن اد آن اراده میشود (موسهوی نسهب :1393 ،
 .)22آن نه که محرد است یربیان با تکیه بر مبانی سکوالریستی و اومانیسهتی بهه دنبها پاسهخ گهویی بههه
نهیادهای معنوی انسان عصر جدید هستند؛ به همین جهت معنویتی که در یرب شهکل گرفهت  ،عمومها اد
نوع معنویت های متناسب با مبانی لیبرالیستی است  .در این نوع معنویت اعتقهاد بهه خهدا جایگهاهی نهدارد؛
نهه رسهد به دین و آموده های وحیانی .ایلب آنان معنویت را خهار اد نهارنوب ادیهان الههی جسهتجو
میکنند (شریفی )34: 1387،در این نوع معنویت هرگونه تجربه ی عاطفی میتواند معنویت به حسهاب آیهد و
اعتقادی به حقیقتی که ماورای عهالم مهاده باشد ،وجود ندارد .مههم  ،برانگیختهه شهدن خهود فهرد اسهت و
الییر .در این نوع معنویت جایی برای تکلی

نیست و توجه به ماهیت ضهدیربی انقهدب و شهکل گیهری

هویت جدید ،تداوا انقدب اسدمی قهطعی اسهت (عهسگری )82: 1385 ،سه " :نیریه ی تهداوا مشهرو
انهقدب اسهدمی" کهه اگر انقدب برپایه ی اصو و مبانیای باشد که براساس آن ها انقدب شهکل گرفتهه ،
میتواند به راه خود ادامه دهد (محمدی .)19٦ :1370 ،با توجه بههه کههامل بههودن نیریهه ی سهوا بهه نیهر
میرسد بصیرت دایی در خصوص جهایگاه مههم ماهیت دینی انقدب اسدمی در مصاف نهالش ههایی ههم
نون معنویت های نوپدید ،بسیار راه گشا خواهد بود.

313

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  ،32پاییز 1397

آن نه که امرود در معنویت نوپدید القها میشود ،معنویهت بهدون دیهن اسهت  .یعنهی انسهان بهه دنبها
معنویت برود ،در عین این که شاخص های ادیان الههی بهه ویهژه اسههدا نههاب را بههرنتابد .امهرود القهای
معنویت درویین خار

اد نهارنوب دستورات الهی در برنامه های اصهلی دشهمن قرار دارد .

معنویت دینی برآیندی است که اد فرآیند معرفت  ،ایمان و عمل صهال در نهارنوب شههریعت دینهی
حاصل میشود؛ بنابراین بدون معرفت نسبت به حقایر عالم و ملکوت جههان و نهالش ههای آینده ی
مادی و نیز ایمان به خدا و صفات و افعا او ،معنویت دینی مفهومی نخواهد داشت  .خهداوند ،منبهع و
محور و بخشاینده ی معنویت میباشد و معنویت منهای خدا ،نیهزی جهز فریهب و د مههشغولی ظههاهری
نیست (گروهی اد نویسندگان  .)23 :1390 ،آن نه که مسلم است معنویت دینی که مصداق اتهم و کههامل
آن مهعنویت اسهدمی است  -بر شاخص های :خدامحوری ،شریعت محوری ،عقدنی ،تقهوی و خویشهتن
داری استوار است که مولفه های هویت مذهبی مردا ایران نیهز بهوده و در حرکتههای مختله

اجتمهاعی-

سیاسی خود را به منصه ظهور رسانده است؛ برخدف مهعنویت ههای نوپدید که هویتی بر محوریت انسهان
استوار میباشد .مهعنویت اسهدمی در نارنوب آموده ههای اسهدمی و در پرتهو بنهدگی و ارتبها بها مبهد
حکیم شکل میگیرد که باعث ایجاد هویتی با مولفه های فوق می شود؛ تهبلور ایهن معنویهت را در مناجهات
ها و راد و نیادهای معصومین به ویژه امیرمؤمنان علی(ع ) ،اماا حسین (ع ) و اماا سههجاد مههیتوان یافههت .
این نوع ارتبا ها برترین و باالترین روش کسب معنویت را بهرای آحهاد بشهریت بهه ویهژه مسهلمانان بهه
ارمهغان آورده اسهت  .انهسانی که رفتار و سهلوکش ریشهه در وحهی دارد ،اد هویهت دینهی و در نتیجهه اد
معنویت دینی و آسمانی بهرخوردار اسهت  .این هویت بعد اد تحکهیم ارتبها آدمهی بها خداونهد متعها و
پذیرفتن حاکمیت الهی در وجود انسان و جامعه پدید مهیآیهد .پها اد تههثبیت هههویت دینهی ،رفتارههای
فردی و اجتماعی بر اساس آرمان ها و هدف های دینی شهکل مهیگیرد .هویت و معنویت دینهی بهه انسهان
نشان مهیدهد کهه عهالم طبیعت مرتبه ی ناد هسهتی و مته ثر اد مرتبهه ی بههرتر آن یعههنی عهالم ملکهوت
است .انسان در جهان بینی الهی جایگهاهی واال و اردش منهد دارد؛ خلیفهه و جانشهین خههداوند در دمههین
است و میداند اد کجا آمده و بهه کهجا رهسپار اسهت  .انهسانی کهه اد منیر دیهن بهه عهالم هسهتی مینگهرد،
ههرگز اد بهاطن امور که نسبت به ظهاهر نقهش تعیهین کننهده ای دارد ،یافهل نمیشهود و میکوشهد ضههمن
بهرخورداری اد معنویت دینی ،پندار ،گفتار و رفتار خهویش را با جهان بینی الههی سههادگار نمایهد .در پرتهو
جهان بینی الههی اسهت که انسان دارای هویتی روشهن  ،امیهدبخش و ههدف منهد میگهردد .ایهن هویهت و
معنویت دینی امرود بها نهالش معنویت های نوین و جدید روبهه روسهت  .امهاا خمینی(ره )میفرمهود :مهها
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نهه بخواهیم و نه نخواهیم صههیونیست هها و آمریکا و شوروی در تعقیب مان خواهنهد بهود ،تها هویهت

اسدمی ایران اد دیگهر انهقدب ها این اسهت کهه اساس برنامه های آن را وحهی الهی و دینی معهین میکنهد
و انقدب اد هویت و معنویت دینی برخوردار است  .ایهن معنویهت دینهی انسهان هها را بههه اردش هههای
اخدقی پایبند و او را به ستم ددایی و عدالت خهواهی سهوق مهیدهد و بها مهبانی و فرهنهن یربهی کههامد
مهتضاد است ؛ لذا برنامه ریهزان یربهی در تدشهند تها هویهت مهذهبی را تضهعی

نماینهد تها در سهایه ی

باورسودی ،سیاست خود را بر مهلت هها تهحمیل نمایند و بدین وسیله دمینه ی فروپاشی انقهدب و نههیاا
مهقدس جهمهوری اسهدمی را فهراهم آورنهد .

جنبش های نوپدید دینی

(NRMs) 1

مولفه های موثر عرفان های نوظهور بر هویت جامعه

دینی و شرافت مکتبیمان را لکه دار نماینهد (صههحیفه نههور .)237 :20 ،بهاری شهاخص تمهایز انقهدب

در نند دهه ی اخیر ملت ها شاهد ظهور و برود گروه ها و جنبش هایی بودند کهه توانسهتند در مهدت
کوتاهی با استفاده اد فضاهای مجادی به راحهتی وارد کشورها شده و به فرهنن ملهت هها و هویهت آن هها
ضربه بزنند .شروع دوران مدرنیته در یرب و رشد تفکرات اومانیستی ،حاکمیهت عقدنیهت ابهزاری ،سهنت
گریزی ،تعبدستیزی و مانند آن  ،دمینه های برود یک خه معنهوی را بههه وجههود آورد و توانسهت انسهان
های نیادمند به معنویت را که در جست وجوی معنویت بودند به سوی این جنبش های نوپدید بکشهاند .اد
سویی دیگر ،یکی اد بحث های اندیشمندان در جوامع یربی در دهه ههای اخیهر مههوضوع شههکل گیهری
جنبش های نوپدید دینی بود .آن ها در بررسیها به دنبا تفاوت های میهان ایهن جنهبش هها (کهه بهه نهوعی
درصدد ایجاد و تولید مهعنویت نهو و جدید بودند) با ادیهان سههابر بههودند .عهدا پاسهخ گهویی اد سهوی
رهبران مسیحیت نسبت به پرسش های مطرح شده باعث شد کهه تصهویری نهاتوان اد ادیهان ابراهیمهی در
اذهان مردا اروپا به وجود آید و اسباب گهرایش عهده ای به سوی این جنبش ههای نههوپدید را رقهم بزنهد.
باری نیاد به معنویت در دوران گذر اد مدرنیته به پست مدرن و تشهدید نیادههای روحهی انسهان  ،دمینهه ی
گرایش به جنبش های نوپدید را در یرب بهیش تهر نمهود؛ نراکهه در پهی درههم شکسهتن و فهروریختن
بهسیاری اد ایدلولوژیههای یربی که آبشخور اندیشه های فلسفی قهرن  18و  19اروپها بودنهد و بها برنیهده
شدن بسا اندیشه های فلسفی جدید توسط پست مدرنیسم  ،بیش تر متفکران و اندیشمندان معتقد شهدند
که دیگر مکاتب فلسفی نهمیتوانند گهره اد کار یهربیان بگشایند و تشنگی معنوی آن ها را رفع کننهد؛ اد ایهن
رو بعد اد جنن جهانی دوا و به ویژه در ربع قرن گذشته جنهبش ههایی در آمههریکا و اروپها جههت رفهع
نیادهای معنوی به وجود آمد و برخدف مدرنیسم که مهخال

تهنوع طهلبی و تکثرگرایهی بهود و میکوشهید

که همواره حمایت کننده ی یک اندیشه باشد ،پست مدرنیستم  ،تکثرگرایهی و تنهوع طلبهی را بهه رسهمیت
. New religious movements 1
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شهناخت ( بهیات  .)507 :1381 ،پایبست ننین تفکراتی ،تکثرگرایی و شرایط شهکل گیهری جنهبش هها را
رقم دد و در ننین فضایی در قهالب مهعنویت بهه تهرویج امهوری پرداختنهد کهه هرگهز تصهور آن نمیشهد.
نادیده گرفتن نقش دین در سهلوک معنوی ،به حاشهیه رانهدن عقهل  ،طهالع بینهی ،جهادوگری ،پیشهگویی،
احضار و ارتبا با ارواح تهنها پاره ای اد این القالات بود کهه در قهالب این جنبش ها برای تهرویج معنویهت
نو به بشر نیادمند اراله شد .ایران نیز اد این پدیده ی وارداتهی حسهاب شهده بینصهیب نمانهد و در انقهدب
اسدمی معرض این نالش یربی قرار گرفت  .برخی اد این جنبش ها نند سهالی اسهت کهه در کشهورمان
فعالیت گسترده ای انجاا داده و در برابر انقدب اسدمی و معنویت دینی آحاد مردا  ،ص

آرایی کرده اند .

هویت های مذهبی در تقابل با هویت عرفانهای نوظهور
به نیر میرسد بین این دو نوع معنویت  ،تقابلی مبنایی وجود دارد .نهوع نهگاه به انسهان و نهوع نگهاه بهه
جهان  ،سعادت  ،اخدق  ،عدالت  ،رفاه و خدصه نوع نگاه به معنویت تفاوت اصولی وجود دارد و اد نیهر
مبنایی و مبانی این دو نگاه با هم هم خوانی ندارند .معنویتی که مهبتنی بهر نههیاا لیبهرا دموکراسهی یربهی
باشد و پایبست و داربسهت شهکل گیهری آن بهر اسهاس آن نیهاا باشهد ،نمیتوانهد بها معنویهت دینهی کهه
توحیدمحور است و کما و سعادت و رستگاری انسان را در پرتو بندگی جسهت وجهو مههیکند و هویهت
مذهبی ایرانیان را شکل می دهد ،یکهی باشد .بدین سان به اختصهار برخهی اد تقابهل ههای اصهو و مبهانی
معنویت

نوپدید با معنویت دینی که ماهیت انقدب اسدمی را شکل میدهند ،بررسی میکنیم .

خدامحوری در برابر خودمحوری
انسان اد سپیده دا تهاریخ تهاکنون بهه حکم فطرت پاک خدادادی خود ،اعهتقاد بههه خههدا را بهه عنهوان
اساسیترین باور دینی در نهاد خود داشته است  .او نیک دریافته است که این باور ههر انهداده در عمهر جهان
انسان بیش تهر رسهوخ کهند ،در انگیزه ها ،آردوها ،اندیشه ها ،گفتار و حتی رفههتار وی تهه ثیر میگهذارد .در
اهمیت توحید و یکتاپرستی همین با که اولین شر تشرف انسان به آیین اسدا میباشد .همهه ی پیهامبران
کوشیده اند تا مهردا را بهه تهوحید و یکتاپستی فراخوانند (نحل 3٦ :؛ انبیا  .)25 :قرآن که دبان اسهدا اسهت
یاد خهدا را سبب اطمینان و آرامش قلوب میداند و میفرمایهد« :الهذین آمنهوا و تطمهئن قلهوبهم بهذکر اهلل اال
بذکر اهلل تطمئن القلوب »؛ همان کسانیکه ایمان آورده انهد د ههایشان بهه یاد خهدا مطمهئن و آراا اسهت ،
آگاه باشید با یاد خدا د ها آرامش مییابهد (رعههد .)28 :پایبههست اسهدا نهاب  ،تفکهر توحیهدی اسهت و
معنویت دینی و اسدمی با این نگاه محوری شکل گرفته است  .در این معنویت ارتههبا بهها سههرنشمه ی
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هستی و تداوا آن ضمن گره گشایی ،باورهای آدمی را تحت کنتر آدمی درمههی آورد و عههزا انههسان را
در پیمودن مسیر خود جزا کرده و کمک میکند تا راه علمی را تا آخر طی نماید .پروردگههاری کههه واجههد

بهسیار آسان بوده و بیتردید مایه ی آرامش د

ها و تقویت باورها میگردد .

این نگاه در معنویت نوپدید ههیچ جهایگاهی نهدارد .به عنوان مثا  ،توصیفاتی که "اشو" اد خهدا ارالهه
میدهد ،واجب الوجود بالذات من جمیع الجههات نهیست ! مبدالی نیست که موجودات هسهتی بهه آن مبهد
تعلر داشته و به او وابسته باشند .خهدای اشهو ،خهدای مجود صدور سکا است ؛ خدای جشهن و شهادی
است ؛ خدای دمینی است ؛ شعر است و رقص و ( ...اشهو )22: 1383 ،گهولی انسان قرار است جهای خهدا
قرار گیرد و ارتبا با آسمان و آن مبد حهکیم مهعنای خهود را اد دست میدهد .اصوال محوریهت بها انسهان
است و همه ی مسالل با توجه به انسان تفسیر مهیشوند؛ ولی انهسانی کهه خود خداست  .به عبهارتی دیگهر،

مولفه های موثر عرفان های نوظهور بر هویت جامعه

صفاتی هم نون  :رحمان  ،رحیم  ،جواد ،کریم و پژوهشی خیرخواه میباشد ،حل هر مشهکلی در بههرابرش

سامان بخشی معنویت نوپدید بر محوریت انهسان اسهت  ،نه خدا .در بسهیاری اد ایهن آمهوده هها ههدف اد
معنویت های نوپدید آراا گرفتن دردها و رنج ها میباشهد و رههایی اد مههشکدت و سههختیها و جهایگزین
کردن شادیها به جای آن ؛ و جایی برای بندگی انسان و ارتبا با آسهمان وجهود نهدارد" .هارولهد کلمهپ "
اد رهبران اکنکار در عبارتی مهدعی مهیشود کهه میتوان به جای ارتبها بها خهدا بهها مههاهانتا و رهبهر فرقهه
ارتبا برقرار نمود .او مینویسد «:استاد وسیله ی رسیدن به سردمین های خهداوند اسههت کهه روح الههی آن
را در اختیار ما قهرار داده اسهت  .در مدرسه ی اک ههیچ رودنهه ای وجهود ندارد کهه یهک بچهه بتوانهد بهه
وسهیله ی آن اد دید اسهتاد بیرون رفته و گم شود( ».هارولهد کلمهپ  :1380 ،ص  )70در عبهارت دیگهری
"پا تولیچل " بنیان گذار جهنبش اکهنکار اد دبان رهبر معنوی خود "ربادار تههارد" مهدعی میشهود خهدایی
کهه مهسیحیان  ،یهودیان و ...ده ها دین و مذهب دیگر در جههان دمهینی و حتی تا نههارمین بخهش اعیهم
هستی که جهان های خدایی را تشکیل میدهد تهصور مهیکنند ،وجود ندارد (تولیچل  ،حکمهت اک .)٦ :یها
"سهای بهابا" یکهی اد رهبران جنبش هها مهدعی میشود که در تعالیم خههودش جههایی بهرای خهدا وجهود
ندارد و با انجاا سهحر و جهادو خهود را همهه کهاره معرفهی مینمایهد و مههتاسفانه عههده ای اد مهردا را اد
کشورهای مختل

جذب کهرده بههود (نههگارش  .)183 :1390 ،در معنویهت هههای نههوپدید هههم نهون

اکنکار ،فالون دافها ،اشو ،عرفان سرخ پوستی ،کاستاندا و ...خدا جایگاه واقعی خود را که در ادیهان ابراهیمهی
و در معنویت دینی بر آن تهاکید شهده است  ،نهدارد و اد جایگهاه متعهالی و قدسهی و بههیرونی خههود بههه
عهنوان واجهب الوجود بالذات مهن جهمیع الجهات خار شده و به یک جایگاه فرودین و درونی تنز
پیدا کرده است  .یعنی صفات ثبوتی هم نون حهکیم بهودن  ،عهالم بودن  ،قادربودن در آن مبد وجهود
ندارد و آن نه کهه بهانیان مهعنویت ههای نهوپدید مهیگویند ،هیچ تناسبی با خدایی کهه در معنویهت دینهی
به ویژه اسدا ناب اشاره میشود ،نیست .
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شریعت محوری در برابر شریعت ستیزی
در مد های معنویت نوپدید ،شریعت نبوی جهایی نهدارد و همهواره پیهروان دعهوت بهه ابهاحیگری و
بیبندوباری میشوند و با القای دستورالعمل های ساختگی و مراقبه های سطحی ،خه شهریعت ادیهان را بهه
نهوعی پر مهیکنند .در برابر این مد  ،معنویت دینی همواره بر پیروی اد شریعت که پیروی اد خدا و آمهوده
های وحیانی است ت کید دارد .قرآن میفرماید « :قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل ؛ بگهو اگهر خهدا
را دوست میدارید اد من (پیامبر) پیروی کهنید تها خدا نیهز شهما را دوسهت بهدارد» (آ عمهران  )31اصهرار
قرآن که دبان اسدا است بر این نکته است که راه رستگاری اد طریر پیروی اد دسهتورات الههی میگهذرد .و
میفرماید« :فهمن تهبع هدای فد خوف علیهم و ال ههم یحههزنون ؛ پها آنهان کهه ههدایتم را پیهروی کننهد
برایشان بیمی نیست و یمگین نخواهند شد» (بقره  .)38 :اد این آیات استفاده میشود کهه در سهلوک معنهوی
اگر ییر اد راه شریعت نبوی برویم به رسهتگاری نهمیرسیم  .اد طرف دیگر ،اد آن جهایی کههه در مههعنویت
های نوپدید ،دستورالعمل ها با شریعت نبوی هم خوانی ندارد؛ جز نابودی و هدکهت نیهز دیگهری بهرای
انسان نخواهند داشت " .اشو" اد رهبران معنویت های نوپدید میگوید :هر پیامبری تها دمانیکهه شههریعت او
دنهده است پابرجاست  ،اما وقتیکه صاحب اصلی شریعت اد دنیا رفت در آن صورت شهریعت او بهه مثابهه
یک نعش است  .نعش بیروح که دندگی در آن جاری نیست و هم نون بدنی بهی خاصهیت اسهت (اشهو،
 :1384ص " .)79پا تهوتیچل " رههبر اکنکاریها در تهعبیری صری مدعی میشهود کهه بهه سهختی میتهوان
ادعا کرد که دین و مذهب پدیده ای ساخت بشر نباشد و کشهیش هها و مههقامات روحهانی یقینها اد طهرف
کسی جز خودشان ماموریت نیافته انهد (پها تونیچهل .)22: 1379 ،در مههعنویت اکههنکاری ،طههرف داران
همواره دعوت میشوند که دستورالعمل های جنبش را جایگزین دستورالعمل های دینی هم نون نماد قهرار
دهند و یا روده ی ذههنی را جایگزین روده ای که در شریعت سفارش شهده قهرار دهنهد (هارولهد کلپهپ ،
 .)133 :1380دیر پا قراردادن دستورالعمل ههای شهریعت اد طهریر القای رهبران معنویهت نوپدیهد بهه ایهن
که خط قرمزی وجود ندارد و انسان میتواند آن ها را انهجاا دههد ،اد دیگهر شهاخص ههای معنویهت ههای
نوپدید است (پالولو کولیلیو)107: 1380 ،
اخالق محوری در بـرابر اخالق ستیزی
در مهعنویت دینهی ،اردش های اخدقی جایگاه خاصی دارند .کسی که بهه فرجهاا و معهاد اعتقهاد دارد
قطعا به گونه ای رفتار میکند که رضایت شارع مقدس را جلب نماید؛ شهارع و خهالقی حکهیم کهه پیوسهته
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حاضر و ناظر بهر رفتار انسان ها است  .قرآن کریم می فرماید« :الم یعلهم بهان اهلل یهری؛ آیها او نمیدانهد کهه
خداوند همه اعمالش را میبیند» (علر  .)14 :توجه به این واقعیهت کهه ههر کهاری انسهان انجهاا میدههد در

نیست  ،میتواند روی برنامه ی دندگی و رفتاری انسهان ته ثیر گهذارد و او را اد خهدف کاریهها بهاد دارد .اد
سوی دیگر در معنویت نوپدید ،تقیدی بهر ایهن معنهی وجهود نهدارد و گهولی انسهانی هههم کههه مرتکهب
رفتارهای ییراخدقی شود ،منافاتی با معنویت خواهی او پیهدا نمیکنهد .ایهن رویکهرد دمینهه ی جهر ت بهر
کارهای خدف را در بین گروندگان به معنویت نوپدیهد دوننهدان نمهوده اسهت  .ویلیهاا گهاردنر نویسهنده
معروف یربی درباره ی دیر پها گههذاشتن اصههو اخدقهی و اردش هها در یهرب مینویسهد  70« :درصهد
م موران تحقیر آنتاریو با جوانان خدف کاری که دارای عدیر شدید شیطان پرستی هسهتند برخهورد کهرده
اند .رابرت تاکر (کارشناس ) اظهار کرده که این موارد (خهدف کهاری) در تههماا آمریکها و کانهادا در حها
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پیشگاه خداست و اصوال تهماا ههستی محضر خداست و نیزی اد اعما و حتی نیهات آدمهی اد او پنههان

افزایش اسهت  .او مهیگوید در فهلسفه ی شیطان پرستان قتهل  ،خودکشهی ،مثلهه کهردن و تجهاود تقهدیا
میشود .گروه های موسیقی آشکارا دعوت به قتل و خوردن خون میکنند .جیمهز تههوبین جههوان  18سههاله
ای که یک پرستار را کشت  ،شیطان پرست بود .سه پسهر نهههارده سهاله ای کهه در کانهادا بهه دار آویختهه
شدند ،شیطان پرست بودند(ویلیاا گاردنر)327 :138٦ ،
بانیان معنویت های نوپدید اد لذت خواهی و بهره مندی آداد و بدون قهید اد دنههیا دا مههیزنند؛ نراکهه
مبانی آن ها مبتنی بر سکوالریزا و لیبرالیسم میباشد .به عنهوان مههثا  ،پهالولو بها طهرح موضهوع افسهانه ی
شخصی افراد ،ارضای امیا و هرگونه خواهشی که فهرد اد دوران کهودکی یها نوجهوانی در د پرورانهده را
تجویز میکند و تهنها راه تهعالی بهاطنی آدمی را در تهدش بهرای بهه ثمهر رسهاندن آن افسهانه مهی دانهد .او
خطو قهرمز اجهتماعی ،اخدقی و  ...را که مانع تحقر افسانه شخصی افراد دانسته و شههامت در شکسهتن
این حدود و عبور اد آن خطو را عامل پیشرفت مهیداند" .اشههو" هههم ارضهای بیحهد و انهداده ی یرایهز
جنسی را بدون توجه به معیارهای اخدقی توصیه مهیکند.
واقـع گـرایی معرفتی و ارزشی در برابر ناواقع گرایی معرفتی و ارزشی
در معنویت نوپدید واقع گرایی معرفتی و اردشی نهفی مهیگردد و اد آن جها کهه جنهبش ههای نوپدیهد
مبانی خود را اد مبانی نیاا لیبرا دموکراسهی یهرب مههیگیرند ،هههمه ی اردش ههای دینهی را ییرواقعهی
میدانند؛ حا آن که در معنویت دینی معرفت ها ریشهه در واقهع مهعنویت های نوپدید و نفا االمهر دارنهد
و تصورات و تصدیقات ما حاکی اد واقعیت اند .در تفکر معنویهت نههوپدید ،و نههالش ههای آینهده ی در
خار اد ذهن آدمی نیزی نیست و اگر نیزی باشد ،قابل شهناخت بههرای مهها نههمیباشد .در واقهع گرایهی
اردشی که در معنویت دینی مطرح میباشد اردش های دینی و اخهدقی ریشهه در واقعیت دارند و سهاخته و
پرداخته ی ذهن انسان  ،احساسات و امیا آدمی نمیباشند؛ در حالیکه در مههعنویت نههوپدید بهها اعتقهاد بهر
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ناواقع گرایی اردشی هیچ گونه منش و مبدالی برای اردش های دینی و اخدقهی قالهل نههمیباشند (مههصباح
یزدی .)27 :1384 ،یهالب رهبران جنبش های نوپدید که مدعی معنویت نوپدید هستند ،اردش ههای دینهی
را یهیراخدقی مهیخوانند و معتقدند اردش های دینی سلیقه ای است  .طبیعتا اگر کسی اردش هها را واقعهی
ندانست  ،به لوادا آن یعنی کثرت گرایی و نهسبیگرایی مهلتزا میشهود" .داالیهی المها "رهبهر تبتیهان ضهمن
نسبی دانستن امور میگوید :فرد باید تشخیص دههد کهه هر پدیده ای جنبه های مختل

دارد؛ همهه نیهز اد

یک طهبیعت نهسبی بهرخوردار است و هیچ نیز خوب و بد مطلر یافههت نههمیشود (فعهالی)120 :1388 ،
پالولو کولیلو هم ضمن تایید ناواقع گرایی معرفتی و اردشی میگوید :بایهد اعهدا کههرد کههه انسهان میتوانهد
مسلمان باشد یا کهاتولیک یا بهودالی یا المذهب یا شهکاک و این مهوضوع به کسهی ارتبها نهدارد (پهالولو
کولیلو )94: 1379 ،نهکته ی مههم آن است کسانی که واقع گرایی معرفتی و اردشی را انکهار کردنهد ،بهاب
ورود به نهسبیت گهرایی را باد کرده و شعار نسهبیت در معرفهت ههها و اردش هها را سهر دادنهد؛ بهها ایهن
رویکهرد دیگر معیار صدق و معرفت مهطابر بها واقع نیست  ،بلکه ممکن است برای کسی صهادق باشهد و
برای دیگری کاذب  .در اردش هها ههم همین گونهه اسهت  .در واقهع  ،اردش ههها امههوری قههراردادی و
سلیقه ای هستند .بهدین روی بها نگاه نسبیگرایی ،هم جههنا بههادی ،خودکشهی ،خهون خهوری و ...مبهاح
میگردد  .امرود بسیاری اد انحرافات که در قالب معنویت نوپدید عرضه شهده انههد ،برگرفتهه اد ایهن مبنهای
لیبرالیستی اند .ترویج مسالل جهنسی در تهفکر اشولی یا تهرویج خهودکشی در جهریان فکهری پهالولو همهه
برگرفته اد این تهفکر انحرافی است (پالولوکولیلو .)135 :1380 ،با این رویکهرد اردش ههای دینهی انقدبهی
همه بیمعنا میشوند و جایگاه واقعی خود را اد دسهت مهیدهند و نتیجتا هویت مذهبی را اد بین می برد.

حصرگرایی در برابر كثرت گرایی
بر اسهاس آمهوده ههای مهعنویت دینهی  -که مبتنی بهر آمهوده های وحیانی اسدا نهاب اسهت  -دیهن
کثرت نمیپذیرد و یکی بیش نیست  .حقیقت دین یکی است که ههمان تههسلیم در بههرابر خداونهد اسهت :
«ان الدین عنداهلل االسدا » (آ عهمران  .)19 :بهنابر آیات قهرآنی پیامهبر اسهدا هههدایت علمهی بشهر را تها
ابد به عهده دارد و خاتم پیامبران و کامل کننده ی شرایع پیشین اسهت ؛ اد ایهن رو قهوانین شهریعت اسهدا
هدایت بشر را تا ابد به عهده دارد .باری اگر کاربست واقهع گرایی معرفت شناختی را در نگهاه حصهرگرایی
دینی آن هم برترین ادیان یعنی اسدا پذیرفتیم  ،دیگر جهایی بهرای کثهرت گرایهی معرفهت شهناختی بهاقی
نمیماند .در واقع یک معرفت صادق وجود دارد و آن معرفتی اسهت کهه مطهابر بهها واقههع اسهت و دیگهر
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معرفت ها کاذب و بیاردش هستند؛ اما اگر ناواقع گرایی معرفهت شهناختی را قبهو کردیهد ،بایهد اد کثهرت
گرایی معرفتی دفاع کنیم  .امرود مدافعان تفکر لیبرا دموکراسهی در قالهب معنویهت نههوپدید خههواسته یها

مختلفی هستند و باورهای مختلفی دارند .پنج میلیارد انههسان روی کههره ی خهاکی دنهدگی میکننهد و مهن
مهعتقدا بهه  5میلیارد دین مختل

نیاد داریم ؛ نراکهه در برداشهت هها و تفکهرات انسهان هها تنهوع بسهیار

گسترده ای وجود دارد .به اعتقاد من هر انسانی باید اد یک مسیر معنوی عبور کنهد( ».شههریفی)٦1: 1389 ،
در این مبنا هویت مذهبی که پایدار است اد اساس بی معنی خواهد بود.
خـردمحوری در برابر خردستیزی
معنویت دین هی خهردگراست  .در آموده های وحیهانی و اسهدمی عقهل  ،پیهامبر بهاطنی انسهان اسهت .
روایات فراوانی وجود دارد که بر به کارگیری عقل و خرد ت کید شده است .سهیره ی عملهی رهبهران دینهی
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ناخواسته اقبا به کثرت گرایی کرده اند .به عنوان مثا "داالیهی المها" میگویهد  «:در ایهن جههان آدا ههای

هم نشان گر آن است که آن هها ههم خود و هم دیگران را به همراه کردن تهدین و تعقهل برمهی انگیختنهد.
قرآن که دبان اسدا است میفرماید« :و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نز الهیهم و لعلههم یتفکهرون »؛ و مها
قرآن را بر تو ناد کهردیم تها آن نه را کهه برای مردا ناد شده تبیین کنی که مردا بیندیشهند (نحهل .)44 :
اد سویی دیگر عقل ستیزی و مخالفت با تهعقل و اندیشه وردی در دستورکار برنامهه ههای بانیهان معنویهت
های نوپدید دینی است  .فهکرخوانی ،نهیرودرمانی ،اسههتفاده اد سهحر و جهادو ،حلقهه ددن دنهان و مهردان
عریان برای یافتن تمرکز ذهنی ،ترویج مراقبه ها و مدیتیشن ههایی کههه هههیچ گونهه پشهتوانه ی شهرعی و
عقلی ندارند ،تنه ا گوشه هایی اد کارهایی است که مهدعیان مههعنویت هههای مههدرن بهه مخاطبهان عرضهه
میکنند" .اوشو" در عبارتی عجیب میگوید« :شما باید اندیشمندان منطقی را رها کنید  .شهما بایهد ییرمنطقهی
بشوید؛ باید برای پذیرش امور ییرعقدنی آماده شوید ،نهون دنهدگی ییرعقدنهی اسههت » (اوشهو:1384 ،
 .)٦3رهبران این نوع مهعنویت بهرای این که بتوانند القالات ذهنهی و بافتهه ههای شخصهی خودشهان را بهر
مخاطبان تحمیل نمایند ،شعار پرهیز اد عقل و خردستیزی را سر میدهند .در این حالت بیخهردی اسهت کهه
میتوانند استفاده اد مواد توهم دا و سکرآور ،دیاده روی در مسالل جنسی و ههردگی ،تبهاه نمهودن پیشهینه ی
درخشان معنویت های دینی ادیان ابراهیمی را به مخاطبان القا کنند.
مسئولیت آفرینی در برابر انزواطلبی و عزلت نشینی
رهبران معنویت دینی براساس آموده ههای وحهیانی به همان انداده که دیدیه ی و نالش ههای آینهده-
ی سعادت مندی خود را در سر دارند ،به رسهتگاری ههم نوعهان خودشهان نیهز میاندیشهند .آنهان همهواره
مشکدت دیگران را مشکدت خهود دانهسته و سعی میکنند آن ها را برطرف نمایند.در ایهن نگهاه آسهمانی،
کسانیکه اد معنویت دینی برخوردارند ،نمیتوانند در قبا مسالل هم نوعان خود بیتفاوت باشهند .امهاا صهادق
(ع ) میفرماید « :علیکم بالنص هلل فی خلقه فلن تلقاه بهعمل افهضل منه ؛ بهر شهما بهاد خیرخهواهی بنهدگان
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خدا برای رضای خدا که با کاری برتر اد آن خداوند را دیدار نخهواهی کهرد» (کلینهی.)208 :2 ،اد سهویی
دیگر در معنویت های مدرن و جدید با ابزاری هم نون تههمرکز ،مههدیتیشن و  ...شههرایط گوشهه نشهینی
افراد را فراهم مهیآورند و ههرنیزی را کهه موجب تقویت این تمرکز شود ،خوب و بااردش تلقهی میکننهد.
به همین جهت شرایط بی توجهی پیهروان خهود را بهه مسهالل سیاسهی و حکهومتی فهراهم مینماینهد .ایهن
حهرکت حهساب شده باعث میشود پیروان این نوع معنویت هها همهواره در خههود فههرو رونهد و در قبها
ظلم ها و جنایت های احتمالی که رخ میدهد ،بیتفاوت باشند .آن ها مدعی هستند کهه ایهن نهوع مراقبهه هها
آرامهش ایجهاد مهیکنند ،به گونه ای که ذهن اد اشتغا به مسالل بیرون اد خهود عههاری شهده و همهواره در
خود فرو میرود؛ در حالیکه در هویت دینی ،راه کسب آرامش اد طریر ارتبا با خهدا و دسهتورالعمل ههایی
در نارنوب شهریعت شهکل مهیگیرد و ییر اد آن مردود است  .خداوند در قرآن کهریم صهاحبان خهرد را
کسانی معرفی مهیکند کهه خداوند را به یاد آورند و در آفرینش او بیندیشند  .امهروده مراقبهه ههای معنویهت
گرایان با شیوه ی خالی ساختن ذهن اد هرگونهه انههدیشه و رسههیدن بههه خه و خلسهه ی بهاطنی انجهاا
میپذیرد .در مدیتیشن متعالی ) (t.mکه عالیترین شیوه ی مراقبه در مهعنویت و عهرفان ههای ییردینی اسهت ،
انسان با خیره شدن به یک شعله ی شمع یا تکرار صدا یا لفظ و کلمه ای خههاص (مههانترا) یها تههمرکز بهر
روی تنفا میکوشد توجه خویش را اد هرنیز دیگری منصرف ساخته و به ییر اد ایهن امهور فکهر نههکند؛
تهاآن جاکه تماا توجه او به آن شعله یا کلمه جلب شود و خلسه ای نسبی بهرای آن فههرد حههاصل شههود.
کما این خلسه آن است که فرد توجهش را اد آن شعله یا کلمهه ههم قطهع کنهد و ذههن را اد تههوجه بههه
هرنیزی خالی سادد .اوشو یکی اد مد های مراقبه و مدیتیشن خهود را ایهن گونهه تههشری مههیکند « :در
جایی که احساس ناراحتی میکنید بنشینید ،آنگاه دست هایتان را روی دامن تان بگذاریهد .دسهت راسههت را
دیر دسهت نپ قرار دهید این حالت مهم است ...دو شصت به هم متصل میشوند .آن وقههت اسههتراحت
کهنید؛ نشم هایتان را ببندید .اگر ممکن است با  50دقیقه شروع کنید ...هر رود این عمل را انجهاا دهههید».
(اوشهو .)91 :1380 ،این نهوع مراقبه ها در میان رهبران جنبش های نوپدید ههم نهون تنهزین گیاتسهو ،لهی
ههنن جهی ،کارلوس کاستاندا ،هارولد کلمپ و ...در حد بسیار دیادی ترویج میشهود .حقیقهت آن اسهت اد
یک سو تماا مراقبه ها به قهصد پرکهردن جایگاه شریعت دینی قد علم کرده اند ،و اد طرفهی دیگهر آن نهه
که قهابل تهوجه است  ،مد این نوع مراقبات و مدیتیشن ها ،انهسان ههایی عهزلت نشین و بیهزار اد جامعهه
و اجتماع را تحویل میدهد و این ههمان نهیزی است که بیگانگان در پیریزی پایبست معنویت ههای جدیهد
دنبا
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مینمودند .

گهرفته  -با هویت دینی  -که بر اسهاس آمهوده های وحیانی اسهت  -تفهاوت مهاهوی وجهود دارد .هویهت
برخاسته اد دین ،میتواند پاسخ گوی همه ی نیادهای معنوی و روانی انهسانی باشد و اد آن جهایی کهه نههگاه
تهوحیدی دارد و با فطرت انسان عجین اسهت  ،بهههترین پاسهخ گهوی احتیاجهات بشهری اسهت  .در ایهن
معنویت اصالت انسان در پرتو بندگی مبهدالی تفسهیر مههیشود کههه واجهب الوجهود بالهذات مهن جههمیع
الجههات اسهت ؛ مبدالی حکیم کهه اد طهریر آموده های وحیانی ،راههنمای سههعادت و رسهتگاری انسهان
برای همیشه ی تاریخ است  .این راهنمایی آسمانی و فرابشری به دنبا این اسهت کهه انههسان بههه مقهاا و

مولفه های موثر عرفان های نوظهور بر هویت جامعه

نتيجه گيري
میان هویتی که مهعنویت ههای نوپدید  -که بر اساس تهفکرات بهشری و تجربیهات شههخصی شههکل

جایگاه خلیفه اللهی دست یابهد و بهه عزت و شهرافت و مهقاا مهعنوی خود آشنا شود؛ بههداند کهه همهه ی
هستی برای انسان خلر شده تا بتواند در پرتو این ظرفیت بینییر تقرب بیش تهری بهه خدای متعها کسهب
نماید .

او نیک مهیداند کهه راهه کهسب تهقرب بیش تهر در پرتههو عههمل بهه شهریعت و دسهتورالعمل ههای
آسمانی است و تنها شریعت نبوی است که میتواند سعادت و رستگاری انسان را بههه ارمههغان آورد .بههدین
سان معنویت های نوپدید که برپایه ی تهوحید شهکل نهگرفته انهد و صهرفا مهتکی بهه تجربیهات شخصهی
رهبران شان هستند و نسخه های سطحی ای ههم نهون  :انهواع مراقبهه هها و مدیتیشهن ههای گونهاگون را
میپیچیند ،هرگز نمیتوانند پاسخ گوی همه ی نیادهای آدمی باشند و آن هها را بهه رسهتگاری برسهانند .یافتهه
های پژوهش حاکی اد آن است رهبران
جنبش های نوپدید که بانیان اصلی معنویت های نوپدید دینی هستند با استفاده اد نفوذ در میهان پیهروان
ادیان  ،به دنبا آن هستند که بگویند آن هویتی که در قهالب معنویت نوپدید عرضهه میشهود ،همهان هویهت
مذهبی است که سابر برآن ادیان ابراهیمی مطرح مینمودند .آن ها با استفاده اد خ هها و کمبودههای مطهرح
شده و به وجودآمده در اراله ی برنامه ههای ادیان ابراهیمی و معنویت دینی ،کوشهیده انهد اد طریهر ادبیهات
سهل و د پذیر ،عده ای اد مخاطبان را انقدب اسدمی به طرف خود جذب نمایند .آن هها شهناخت کهافی
و جامعی اد ههمه ی ابهعاد وجودی انسان و نیادهای او نهداشته انهد و صرفا در جهت رفع بعضی اد نیادهها
گاا برداشته اند .پایه گذاران معنویت های نوپدید و مدرن نمیخواهند انسان ها به جایگهاه واقعهی و شهرافت
و عزت خود دست یابهند .آن هها به دنبا اثبات این نهکته ههستند که معنویت جدید اد دین ههای آسهمانی
جدا شده و دیگر ضرورتی در دین داری معنویت داران وجود ندارد .سیاست ددالی گاا دیگهری اسهت کهه
طراحان معنویت سادی نوپدید و مدرن به دنبا آن بوده اند؛ یعنی کسانی کهه اد ایهن مههعنویت بههرخوردار
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میشوند ،الدا نیست که افرادی سیاسی باشند و در مسالل سیاسی هم ورود پیدا کنند .همچنهین الدا نیسهت
در قبا مسالل اجتماعی و سیاسی و هرگونه ظلم و بیدادگری اد خود عکا العملی نشان دهند .طهرح قهب
ددالی اد گناه ها اد دیگر تهدابیر این جهنبش هاست تها بدین وسیله مغهایرت ههای موجهود بهین گناههان و
معنویت داری برنیده شود .

هم ننین آن ها به دنبا نابودی مهیراث فرهنگی و پیشینه ی معنویت دینی هستند .نتیجهه ی ایهن نهوع
معنویت های درویین  ،ظهلم و اسهتعمار آحهاد مردا خواهد بود که به تبع آن بتوانند آثهار انقهدب اسهدمی
را به تدریج کم رنن نمایند و به عهمر نهیاا اسدمی خاتمه بخشند .باری آن نه کهه باعهث شهد انقهدب
اسدمی شکل بگیرد ،مهعنویت و ههویت دینهی بود که به واسهطه ی همهت و اراده ی الههی مهردی اد تبهار
صلحا و اولیای الهی در این کشور احیاگری شد و این همه بهرکات – هم نون  :بیهداری و بصهیرت دالهی
برای همه ی مسلمانان  -را به ارمغان آورد .امرود معنویهت ههای درویههین در پهی نهابودی ایهن معنویهت
آسمانی هههستند .آن نههه قابهل توجهه اسهت  ،مفههوا انقهدب اسهدمی اسهت کهه اد جهنا قیهاا ههای
ایدلولوژیکی میباشد و با نگاهی جامعه شناختی و ایدلولوژیک به موضوع انقدب  ،ضهمن پهذیرش سهیر و
روند اجتماعی تحقر انقدب  ،موفقیت آن را با عیار بسط و گهسترش تفکر ایدلولوژیکی آن میسهنجد و راه
آینده را در گسترش معنویت دینی اسدمی و تمیز آن اد معنویت سکوالر و ییردینهی میدانهد .بهاری تهداوا
حرکت روبه رشد انقدب اسدمی منو به حفظ هویت دینی و معنویت اسهدمی آن اسهت و اگههر مههانند
گذشته  ،معنویت آسمانی و دینی آن برقرار بماند ،تداوا حرکت روبه رشد آن در برابهر همهه ی ترفنهدهای
بیگانگان قطعی خواهد بود .بیتردید بصیرت دایی نقش به سزایی در تقویت این حرکت روبه رشهد خواههد
داشت .
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