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خــردورزی ،یــک مجلــه اندیشـهای آزاد و مســتقل بــا هویــت اســامی اســت کــه تأملــی
دارد در تطبیــق مبانــی علــوم انســانی و اســامی بــر مســائل و انگارههــای شــناختی
انســان در جامعهی مدرن؛ بدین منظور با رویکردی اندیشــمندانه و فکری ،ســعی در
تجمیــع آثــار اندیشــمندان و متفکــران آزادمنــش و ژرف اندیــش در موضوعــات متعدد
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مدیر مسئول:
رفیعالدین اسماعیلی
سردبیر:
مجید رحیمی
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حسن صدرایی عارف ،محمد حسنی ،دانیال بصیر  ،محمدحسن فرجنژاد

و گفتمانــی را رقــم بزنــد .خــردورزی در حقیقــت محملــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت
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تحریریه ایرانی :مهدی جمشیدی ،محسن ردادی ،محمدجواد فرجنژاد
علی قهرمانی ،مهدی نیکوئی ،علیرضا مالاحمدی ،عطيه كشتكاران
فاطمهالساداتهاشمیان ،محمدامینرضایی
تحریریه خارجی :دانیال ویالنی  ،آنجال سورجنته  ،پائوال ایانلو
جنسن
الساندرو آنتونیتی ،لورا جی .والمر ِ ،ل ِنه ِآرنت ِ
گروه ترجمه :سید محمد امین علوی ،سجاد اکبری ،رویا مظفری

غــرب را فرصتــی مغتنــم جهــت ایجــاد فضــای گفتمانــی اندیشــمندان دینــی میدانــد
و در تــاش اســت بــا توجــه بــه انگارههــای ذهنــی اقشــار نخبگانــی در موضوعــات
ـف حــوزه دیــن و اندیشــه ،از خاســتگاه اندیشــمندان اســامی فضایــی فکــری
مختلـ ِ
کــه در بســتر آن متفکــران آزادمنــش در جایگاهــی برابــر و مبتنــی بــر منطــق و اســتدالل
بــه بحــث و گفــت و گــو و طــرح دیدگاههــای خــود میپردازنــد .در راســتای وصــال و
پو یــش ایــن رســالت «مجلــه تخصصــی خــردورزی» از اعانــت تمامــی عالقمنــدان
در نــگارش یادداشــت ،طــرح ایــده و ایجــاد فرصتــی بــرای گفتگــو بــا اندیشــمندان بــا
کمــال افتخــار اســتقبال کــرده و دســت یــاری یکایــک آنــان را بــه گرمــی میفشــارد.
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ویراستار:
سید محمد امین موسوی ،محمدحسین کتابی

هنگام ارسال مطلب ،نکات زیر را مدنظر قرار دهید:
 آثــار خــود را تایــپ شــده و براســاس رســم الخــط خــردورزی ارســال کنیــد. آیین نگارش و شیوه نامه نسخه پردازی ما نسبت به کلیه آثار اعمال میشود.ً
 از آثــار ارســالی حتمــا رونوشــتی بــرای خــود نــگاه دار یــد ،ز یــرا مقاالت دریافتــی عودتداده نمیشــوند.

فنی و هنری:
مدیر هنری :عرفان خلیلیفر
نقاشی جلد :عباس گودرزی
تولید رسانه اندیشه و آ گاهی فکرت
تصویربرداری و تدوین :گروه ِ

 -ارجاعــات ،مســتندات و پاورقیهــای هــر مطلــب را بــر اســاس شــیوههای مرســوم

روابط عمومی:
علیرضا فرهادی

منبــع نویســی دانشــگاهی ذکــر کنیــد.
 به همراه ترجمه ،اصل مطلب را نیز ارسال کنید. نشانی خود را به صورت دقیق با قید کدپستی و شماره تماس بنویسید. خــردورزی در ویرایــش ،حــک و اصــاح مطالــب آزاد اســت ،امــا چنانچــه میــزانویرایــش بیــش از حــد متعــارف باشــد ،بــه اطــاع صاحــب اثــر خواهــد رســید.
 صاحبــان آثــار ا گــر خواهــان آ گاهــی از پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش اثــر خــود هســتند،از طریــق ایمیــل مجلــه یــا از طریــق صفحــه اینســتاگرام بــا ذکــر دقیق مشــخصات خود
بــا مــا در ارتبــاط باشــند.

موسسه
فرهنگی
رسانهای
شناخت

با تشکر از :
میالد پورعسکری ،اباصلت غریب
راههای ارتباطی:
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معنویت نمایشی و خدای سانتیمانتال!
| جمید رحیمی

سردبیر جمله ختصیص خردورزی

درآمدی بر مبانی و مؤلفههای معنویت

مســئله معنویــت ،کالمــی آشــنا ،امــا پدیــدهای

عناصــری بــه نظــام باورهــای مــا ،میتوانــد روایــت مــا از زندگــی را معنــادار ســازد و مــا را از چالــش پوچــی

نوظهــور اســت .تفحــص و جســتار در بیانهــای

برهانــد .در جهــان معاصــر  ،مقابــل و رویــاروی معنویــت دینــی ،مفهــوم «معنویــت مــدرن» شــکل گرفتــه

دینــی ،مبیـ ِـن فقــدان موضــع صریــح پیرامــون ایــن

ـود برتــر
اســت .معنویــت مــدرن ،برآینــد نحــوهای از زیســتن اســت کــه بــر مبنــای رابطــه قلبــی و محبــت بــه خـ ِ

پدیــده اســت .بســیاری از اندیشــمندان دیــن،

انســان و تواناییهــای روحــی او میباشــد.

معنو یــت را بهمثابــه عرفــان و اخــاق و فقــه

معنویــت دینــی قائــل بــه عقال نیــت ،وحیانیــت ،وجــود خــدا ،هویــت ربطــی مخلوقــات نســبت بــه خــدا،

پنداشــتهاند و چهبســا نیــاز انســانهای پیشــین

ـت فطــرت ،همچنیــن آخرتگــرا ،شــریعتگرا ،اعتدالگــرا ،و قائــل بــه اخــاق
وجــود و اصالــت روح ،اصالـ ِ

مفاهیــم متعالــی،
نیــز ،بــا درک و عمــل بــه ایــن
ِ

و معرفتشــناختی اســت .در حالــی کــه معنویــت مــدرن شریعتســتیز  ،غیروحیانــی ،اومانیســت،

ایجــاد مفهومــی
برطــرف گشــته و فقدانــی بــرای
ِ

جدیــد ،احســاس نشــده اســت.
ً
انســان ،دائمــا در کشمکــش تضادهــا و مفاهیــم و
ـروان
معانــي متفــاوت اســت .از ابتــدای تاریــخ ،پیـ ِ
ـیطان رجیــم در تالشــند کــه انســان را از جایــگاه
شـ ِ
آدمیــت بــه جایــگاه حیوانیــت و حتــی کمتــر از آن
َ َ ُّ
َ ْ َْ َ ْ
ـام َبــل ُهـ ْـم أضــل» برســانند .این کشمکش،
«کالنعـ ِ
ّ
ـان معاصــر بهشــدت تشــدید یافتــه و هــر
بــرای انسـ ِ
ّ
لحظه ،در مسیر انتخابی نوپدید با جذابیتهای
دلفر یــب یــا حــس همزیســتی و همافزایــی بیشــتر

ساینتیســم ،تجربهگرای افراطی و قائل به نســبیت اخالقی ،ماتریالیســم روشــی ،راسیونالیســم ،آمپریســم،
پوزیتویســم ،ولیبرالیســم الهیاتــی میباشــد .معنویــت دینــی دربردارنــده معرفــت ،نیــت الهــی ،و رفتــار
مطابــق بــا شــریعت الهــی اســت؛ در حالــی کــه معنویــت مــدرن در غیــاب خــدا و تقلیــل تفکــر  ،بــر عشــق
انســان بــه خــود و عالــم اســتوار میباشــد.
معنویــت فرادینــی ،مــدرن یــا «دیــن نویــن جهانــی» برخاســته از مبانــی نظــری سکوالریســم و زمینههای عملی
ً
لیبرالیســم و غرب جدید اســت .طبیعتا مبلغ این تفکر ،ابزارهای چندرســانهای هســتند که در کل جهان،
ِ
ً
ً
ـروج تفکــر لیبرالیســم میباشــند .گرچــه اساســا ابزارهــای چندرســانهای و رســانههای مکتــوب ،خصوصــا
مـ ِ
کتــاب و مجــات تخصصــی نقــش بــه ســزایی در تعمیــق و تثبیــت ایــن اندیش ـهها داشــتهاند ،امــا شــاید
ّ
بتــوان گفــت« :مهمتریــن ابــزاری کــه در راســتای همگانیســازی مبانــی و مؤلفههــای دیــن نو یــن جهانــی
اســتفاده شــده ،آثــار ســینمایی بودهاســت ».برخــی از ایــن آثــار عبارتانــد از :بچــه ُر زمــاری ،دروازه نهم ،شــاگرد

ـدم بســط نظریههــای تربیتــی ،فقــرِ تئوریــک و عــدم توجــه کافی به
حــوزه ،کماثــر نبــوده اســت ،امــا بــه جهــت عـ ِ

ظرفیتهــای چندرســانهای ،مواجهـهی کامــل و پایاپایی شــکل نگرفته اســت.

پوچگرایانــه مختلــف ،بــه زندگــی هســتیم .ایــن

در دوازدهمیــن شــماره از مجلــه تخصصــی «خــردورزی» قصــد دار یــم بــه اندیش ـهها ،مســائل ،انگار ههــا ،و

نگا ههــا در تقابــل جــدی بــا نــگاه معنویــت دینــی به

چالشهــای «معنویــت دینــی و فــرا دینــی» بپردازیــم .در ایــن شــماره تــاش کردهایــم کــه از دریچــه و نگا ههــای

ـش متقابـ ِـل
زندگــی هســتند و الزم ـهی کن 
شوواکنـ ِ
پیرامــون پدیدههــای اینچنینــی ،ســخن گفتــن از

مختلــف ،مســئله معنویــت را بــه بحــث و گفتگــو بگذاریــم .همچنیــن باتوجهبــه بحثهــای متعــدد اســتاد
مصطفــی ملکیــان ،پیرامــون پروژههــای «معنویــت عقالنــی» یــا «عقالنیــت معنــوی» و یــا «معنو یــت و

مســئله معنویــت دینــی اســت.

عقالنیــت» ،تــاش شــده کــه ابعــاد و زمینههــای فکــری و شــناختی مباحــث نظــری ایشــان نیــز ،مــورد بحــث

معنو یــت دینــی ،برآینــد و حاصــل شــکلی از

و بررســی و نقــد قرارگیــرد .برخــی از مهمتر یــن موضوعاتــی کــه در ایــن ویژهنامــه بــه آن پرداختهایــم ،عبارتانــد

زیســتن اســت کــه بــر پایــه رابطــه قلبــی و پیونــد
ّ
حبــی بــا خــدا شــکل گرفتــه و حــاالت و اعمــال

از :معنویــت و عقالنیــت خودبنیــاد ،تحقــق معنویت در جهان مدرن ،انســان و جهان معنوی ،تبارشناســی
معنویتگرایــی نویــن ،معنویــت و رفــاه ذهنــی ،نقــش نهــاد دیــن در ترویــج معنویــت ،جایگاه ســینما در رشــد

ـرد معنــوی را بــر پایــه تعالیــم وحیانــی
و زندگــی فـ ِ

معنــوی انســان معاصــر ،نســبت معنویــت و روح مصنوعــی در جهــان معاصــر ،هستیشناسـ ِـی زیســت

و فرادینــی» تفســیر معنویــت بــه فقــه و عرفــان و

تبلــور میبخشــد .معنویــت دینــی بــا افــزودن

ســایبری و مســیر رشــد معنــوی و•. ...

خردورزی | شماره دوازدهم | اردیبهشت 1401

اخــاق ،ناصــواب اســت.از ســوی دیگــر ،در جهان
َ
ُسـ ّـنتی کمتــر متفکــری پیــدا میشــد کــه زندگــی را
ُتهــی و پــوچ بدانــد ،ولــی امــروزه شــاهد نگاههــای

ـود هجمههــای بیســابقه فرهنگــی غــرب ،کوشــش نهادهــای متولــی در ایــن
معنویــت دینــی هســتند .بــا وجـ ِ

و بــا ایجــاد دوگانههایــی ماننــد «معنویــت دینــی

سرمقاله

قــرار میگیــرد .بــه همیــن جهــت ،در شــرایط کنونــی

جادوگــر ،آواتــار ،اربــاب حلقههــا ،جادوگــر شــهر بلــر ،ماتریکــس ،آ گاهــی ،درخت زندگــی ،ناین ،جنــگ اژدها،
ترانســفورمرز ،گولــم فرانکشــتاین ،ترمیناتــورَ ،ســفر تکشــاخَ ،ون ِهلســینگ ،و. ...
ّ
ـان اســامی و نهادهــای دینــیُ ،متولــی مقابلهــی صحیح با معنویت مــدرن و ُمــروج و ُمبلغ
دولتهــا و حاکمـ ِ
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فلسفهومعنویت

دکتر بیژن عبدالکریمی و حجتاالسالم والمسلمین دکتر رضا برنجکار
●همراه با آثاری از:
محمدجواد فر جنژاد ،علی قهرمانی ،مهدی نیکوئی ،دانیال ویالنی  ،آنجال سورجنته  ،پائوال ایانلو و الساندرو آنتونیتی
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●گفتوگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطرح علوم انسانی:
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گفتوگویاختصایص با دکتر بیژن عبدالکریمی
فیلسوف ،نویسنده و استاد دانشگاه

تحققمعنویت
در جهان مدرن
جهان بدون معنا ،وحشتنا ک است |
| زیستن در
ِ
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| معر یفنامه

تهــای دینــی و
معنویــت بــا مســائل اجتماعــی -سیاســی ،نقــش عرفانهــای جدیــد در معنویــت ،معنوی 

بیــژن عبدالکر میــی (زادۀ  )۱۳۴۲فیلســوف ایــراین

یشــوند.
شــاخصههایآنو...از جملــهمســائلیهســتند کــههمــوارهدر محافــلعلمــیو نخبگانــیمطــرحم 

اســت .وی دانشــیار گــروه فلســفه دانشــگاه آزاد

مجلــه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن ارتبــاط انســان و معنویــت ،گفتگویــی را بــا دکتــر بیــژن

اســامی واحــد هتــران مشــال اســت .عبدالکر میــی دوره

عبدالکریمــی فیلســوف ،نویســنده و اســتاد دانشــگاه انجــام داده اســت.

کارشــنایس و کارشــنایس ارشــد فلســفه را بــه ترتیــب
در ســالهای  ۱۳۶۷و  ۱۳۷۳مشــی در دانشــگاه

ّ
معنویت برای انسان بما هو انسان ،یک امر ضروری است؟
▪ خردورزی :آیا

هتــران بــه پایــان رســاند و در ســال  ۱۳۸۰مشــی ،از

مســأله اول ،ایــن اســت کــه شــما از چــه کســی ایــن ســؤال را میپرســید؟ زیــرا در ایــن صــورت پاســخ ایــن
ّ
معنویــت را بســیار
پرســش متفــاوت خواهــد بــود .اگــر ایــن ســؤال را از مــن بپرســید ،مــن انســان بــدون معنــا و

(هندوســتان) فارغالتحصیــل شــد .او از منتقــدان

وحشــتناک میبینــم .انســانی کــه از معاصــر تاریخــی جــدا میشــود و در نهیلیسـ ِـم دوران مــدرن غوط ـهور

یســازی دانشــگاهها
انســاین اســامی ،و اسالم 

متأســفانه روشــنفکران ،هــر زمانــی کــه یــک دایکوتومــی یــا انســان نهیلیســتیک و یــا یــک بنیادگــرا بــه معنــای
ّ
معنویــت ،تئولوژیســم و بــاور بــه یــک
یــک خــر مقــدس ،خــوارج و مفهومــی ایــن چنیــن را میســازند .معنــا و

اونتولوژ یــک ،جایگز یــن رویکردهــای تئولوژ یــک
و ایدئولوژ یــک شــود .او بــر بازخــواین سـ ّـنت فکــری

فرقــه نیســت .انســانی کــه بــا حقیقــت و معنــای جهــان نــه در معنــای روانشناســانه و جامعهشناســانه،
بلکــه در معنــای آنتولوژیــک کلمــه ،انســانی وحشــتناک خواهــد بــود.

متفکــراین مهچــون «عــی شــر یعیت» و «امحــد فردیــد»

ـس ایــن کثــرات وجــود دارد کــه وحدتبخــش جهــان باشــد؟ بیــن
آیــا حقیقتــی در ورای ایــن جهــان و در پـ ِ

دوره دکتــری فلســفه در دانشــگاه اســامی علیگــر
ـدی نــگاه ســیایس بــه مقولــه فرهنــگ ،علــوم
جـ ِ

اســت .عبدالکر میــی معتقــد اســت کــه بایــد رویکــرد

میشــود ،سرنوشــت بســیار بــد و وخیمــی پیــدا میکنــد.

تأ کیــد میکنــد و رویکــرد صاحــب نظــراین چــون

وجــودات قــدر مشــترکی اســت کــه میتوانیــم از آن بــه «وجــود فینفســه» تعبیــر کنیــم .ا گــر ایــن حقیقــت از

عبدالکــر می ســروش ،مصطــی ملکیــان ،و حممــد

زندگــی بشــر رخــت بربنــدد ،مــا بــا مــرگ انســان مواجــه خواهیــم بــود .چنانکــه نیچــه متفکــر بــزرگ غر بــی بــه

جمهتــد شبســتری نســبت بــه متــون مقــدس را مــورد

مــا نشــان داد ،مــرگ خــدا فقــط بــه مــرگ خــدا منتهــی نشــد .مــرگ خــدا بــه مــرگ بنیادهــا ،مــرگ مطلــق ،مــرگ

نقــد قــرار دادهاســت .ایشــان در رابطــه بــا تفکــر

ارزشهــا ،مــرگ اخــاق و در نهایــت بــه مــرگ انســان نیــز منتهــی شــد؛ بنابرایــن پاســخ مــن بــه پرســش شــما

تئولوژ یــک ،معتقــد اســت کــه ایــن تفکــر بــر اســاس

ـان بــدون معنــا بــرای مــن بســیار وحشــتناک اســت.
ایــن اســت کــه زیســتن در جهـ ِ

نیطــور سیســتماتیک بــه
تفکــری جــدیل و مه 
معنــای خــاصاســت.
مقدمه
ّ
ســیر تاریخــی -تطــوری ملتهــای مختلــف
و بــه وجــود آمــدن ِفــ َرق و مذاهــب مختلــف و
ّ
معنویــت ،بیانگــر ایــن اســت
تمایــل انســانها بــه
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ّ
معنویــت ،امــری فــردی اســت یــا اجتماعــی؟ بــرای مثــال در ادبیــات عرفانــی از
▪ خــردورزی :از نــگاه شــما
عرفــان اجتماعــی صحبــت میشــود و برخــی معتقــد بــه فردگرایــی هســتند ،نظــر شــما چیســت؟
ّ
معنویــت در برخــی از دورههــای تاریخــی بــا هنــر  ،ادبیــات ،شــعر  ،معمــاری،
ســؤال شــما چنــد جنبــه دارد.
یشــود و
و زندگــی مــردم پیونــد میخــورد .بــرای مثــال فرهنــگ قومــی در برهــهای فرهنگــی معنــوی م 
انســانهایی کــه در ایــن فرهنــگ هســتند در یــک افــق فرهنگــی تنفــس میکننــد .البتــه معنــای آن ایــن
نیســت کــه همــه انســانها در ایــن فرهنــگ ،معنــوی هســتند؛ بلکــه چارچوب فرهنــگ آنها یــک چارچوب

ّ
معنوییتگرایــی نیــاز ضــروری انســان اســت.
کــه

معنــوی اســت .چنانچــه در فرهنگهــای بــزرگ شــرقی شــاهد آن هســتیم.

دنیــای مدرنیتــه بــا ایجــاد جاذبههــای مختلــف
دنیایــی ســعی در کمرنــگ کــردن ُبعــد معنــوی
ّ
انســان داشــت ،ولــی بهمــرور  ،مشــخص شــد
کــه ُبعــد معنــوی چیــزی نیســت کــه بتــوان آن را

مــا امــروز  ،در جهانــی زندگــی میکنیــم کــه افقهــای فرهنگــی ،در واقــع افقهــای معنــوی نیســتند .مــا در

ســرکوب کــرد .ایــن واقعیــت ،موجــب حمایــت

زیســت جهانــی زندگــی میکنیــم کــه هژمونــی ،ســیطره ،و رهبــری ایــن جهــان بــا عقال نیــت جدیــد علمــی و
تکنولوژیــک اســت .عقال نیــت حاضــر بــه ذات ســکوالر و غیرمعنــوی اســت .معنــا در ایــن عقال نیــت ،آن
معنایــی کــه در افقهــای فرهنگــی شــرقی میفهمیدیــم ،نیســت.
ّ
تحقــق امــر معنــوی در چنیــن جهانــی بســیار دشــوار اســت .مــن در مقالــه آخــر کتاب «پرســش از امــکان امر

حرکتشــان همســو بــا مدرنیتــه بــود و در واقــع

معنــوی در جهــان مــدرن بســیار دشــوار اســت .دشــواری بــه حــدی اســت کــه میتوانــم از امتنــاع وقوعــی و

خطــری بــرای مدرنیتــه نداشــتند.

امتنــاع تاریخــی ظهــورِ زندگــی معناگرایانــه در جهــان کنونــی صحبــت کنم.

پاســخ بــه نیــاز معنــوی انســان ،از مســائلی اســت
مطــرح بــوده و هســت .معنــای معنویــت ،ارتبــاط

گفتوگو

کــه همــواره در جامعــه نخبگانــی و اندیشــمندان

البتــه امــکان دارد کــه در برخــی از افــراد شــاهد زیســت معنــوی باشــیم؛ امــا ایــن افــراد ،ز یــاد نیســتند و
ّ
هژمونــی فرهنگــی جامعــه را در اختیــار ندارنــد .در جهــان کنونــی ،تحقــق انســان ،جامعــه ،و حکومــت
ً
معنــوی تقریبــا غیرممکــن اســت.
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▪ خــردورزی :پیامبــر اســام بــا ایــن اندیشــه ظهــور
ّ
معنویــت و یــا
نکــرد کــه جامعــه را بــه ســمت
حقیقــت محــض حرکــت بدهــد؟ شــما گفتیــد
کــه ایشــان در ایــن بیســت و ســه ســال توانســت
تحــول ایجــاد کنــد .آیا پیامبــر ایــن کار را بهعنوان
یــک منجــی و رهبــر دنبــال نکــرد؟
پیامبــر در تلقــی مــن نمیتوانســت همــه نتایــج و
پیامدهــای کنــش خــود را پیشبینــی کنــد .پیامبــر
▪ پرسش از امکان امر در دینی در جهان معاصر

▪ فریدریش ویلهلم نیچه

بــا ایــن ادعاهــا نیامــد .ندایــی از درون پیامبــر ،او را بــه
دعوتــی ســوق داد .یــک ندایــی از ژرفنایی هســتی،

ّ
معنویــت بســیار خطرنــاک و فاجعهبــار میشــود .راهــی
▪ خــردورزی :شــما معتقدیــد کــه انســان بــدون
ّ
معنویــت ســوق بدهیــم و وقتــی ســوق دادیــم ،آن جامعــه نیــز معنــوی
نیســت کــه همــه انســانها را بهســوی

داشــت؛ امــا پیامبــر نگفــت« :مــن آمــدم حکومــت

نمیشــود؟

نهــای یــک
تشــکیل بدهــم و مــن میخواهــم بنیا 

ا گــر بشــود کــه بســیار خــوب میشــود .یکنفــر  ،کاس ـهای ماســت بــه کنــار دریــا بــرده بــود و میگفــت« :اگــر
ایــن دریــا بــه دوغ تبدیــل شــود ،چــه چیــزی میشــود!» مســأله بــه ایــن ســادگی نیســت کــه مــا اراده کنیــم تــا
معنــوی بشــویم و معنــوی هــم بشــویم .بارهــا ایــن تعبیــر مــن را شــنیدهاید و تکــراری اســت کــه جهــان ســوبژه
محــور نیســت ،یعنــی اراده بشــر جهــان را نمیچرخانــد .مــا صاحــب جهــان نیســتیم .تاریــخ بشــر و زندگــی
بشــر هــم ســوبژه محــور نیســت .حتــی زندگــی فــردی مــا بهتمامــه از اراده و برنامههــای مــا تبعیــت نمیکنــد.
اتفاقهــای بســیاری در زندگــی مــا رقــم میخــورد کــه مــا خواهــان آن نبودهایــم؛ حتــی تفکــر  .متأســفانه

پیامبــر را بــه خــود خوانــد و او تجرب ـهای از هســتی

تمــدن را پیریــزی کنــم و ایمــان مــردم را درســت
ً
کنــم » .اتفاقــا برعکــس بــه پیامبــر گفتــه شــد«َ :و مــا
َّ ْ ُ ْ
ََ ّ
ـول ِإل ال َبــاغ ال ُم ِبیـ ُـن» تــو وظیفــه ابــاغ
علــى ال َر ُسـ ِ
داری ،اینهمــه جــوش نــزن ،ایمــان و کفــر دســت تــو
ً ّ َُ ً
َّ َ َ ْ ُ َّ َ ّ
السـ ِـبیل ِإ َمــا شــاکرا َو ِإ َما کفــورا»
نیســت! ِ«إنــا هدینــاه
شــکر و کفــر دســت ماســت نــه دســت تــو.

علیرغــم ادعاهایــی کــه در خصــوص دیــن و امــر معنــوی وجــود دارد ،بســیاری از بهظاهــر دیـنداران مــا هــم

مــن بههیچوجــه ایــن ادعاهایــی کــه انقالبیــون و

کــه ادا و اطفــار دیـنداری دارنــد ،تفکــر بســیار ســوبژه محورانــه از زندگــی ،جهــان و حتــی تفکــر دارنــد .گویــی

گفتمــان انقــاب دارنــد را در پیامبــر ســراغ نــدارم.

مــن اراده کنــم کــه مؤمــن بشــوم ،مؤمــن میشــوم .درصورتیکــه میدانیــد مطابــق عقایــد معاصــر مــا ،ایمــان

پیامبــر تحقق عینی یک زیســت معنــوی و تجربه

امــری کــه تابعــی از اراده مــن باشــد ،نیســت.

بســیار اصیلــی از حقیقــت و ســاحت قــدس و

ایمــان مســتقل از اراده نیســت؛ امــا چنیــن نیســت کــه بهتمامــه تابــع اراده مــن باشــد .خداونــد در قــرآن
َّ َ َ ْ ُ َّ َ
السـ ِـبیل» ایــن مــا هســتیم کــه حقیقــت راه را نشــان میدهیــم .تفکر ســوبژه محورانه،
میفرمایــد«ِ :إنــا هدینــاه
ً
بههیچوجــه بــا ســنت و معاصــر دینــی و معنــوی مــا مطابــق نیســت .اصــا چنیــن نیســت کــه تفکــر تابــع

خداونــد را در اختیــار داشــت .مــن فکــر میکنــم
چــون مــا آن نســبت را ندار یــم ،میخواهیــم جــای
آن را بــا شــعارهای دهنپرکــن پــر کنیــم.

اراده ماســت و مــا مســیر تفکــر را تعییــن کنیــم.
گاهــی فــرد بــه مســیری از تفکــر میرســد کــه خــودش پیشبینــی نمیکــرد .اعمــال و رفتــار مــا نیــز چنیــن

▪ خــردورزی :منظــور مــن ایــن بــود کــه مــا نبایــد

هســتند؛ یعنــی همــه اعمــال و رفتــار مــا تابــع اراده مــا نیســت .البتــه ایــن بــه معنــای دعــوت بــه جبرگرایــی

مثــل پیامبــر تــاش کنیــم تــا جامعــه بــه ســمت
ّ
معنویــت حرکــت کنــد؟

نیســت .یــک امــر احاطهکننــدهای وجــود دارد کــه مــا درون امــر احاطهکننــده غــرق هســتیم و اراده مــا در
نســبت بــا او معنــا پیــدا میکنــد .همیــن تفکــر ســوبژه محورانــه و بــه تعبیــر دیگــر تفکــر اومانیســتی ،بشــر
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ً
اوال مــا پیامبــر نیســتیم .دوم ایــن کــه حــق ندار یــم

محورانــه ،و بــه تعبیــری تفکــر سکوالریســتی و بــه تعبیــر دیگــر تفکــر نهیلیســتی اســت.

از ایــن جــا کــه «میخواهیــم جامعــه را معنــوی

مــا بــه شــکلی دربــاره تاریــخ ،جامعــه و جهــان ســخن میگوییــم کــه گویــی همــه چیــز تابــع اراده ماســت .او

کنیــم» ،شــروع کنیــم.

میگویــد مــا تصمیــم گرفتهایــم کــه جامعــه را معنــوی کنیــم .حــرف مــن ایــن اســت کــه تــو چــه کســی هســتی

پیامبــر جملــه فوقالعــادهای در حــوزه اخــاق

کــه میخواهــی جامعــه را معنــوی کنــی؟ ایــن ،دروقــع بیــش از انــدازه قائــل بــودن و درک نکــردن ایــن کــه

دارد کــه میتــوان از آن در حــوزه جامعــه نیــز

حقیقــت دیگــری صاحــب ایــن جهــان اســت و ایــن جهــان را بهپیــش میبــرد ،خطــری اســت کــه گفتمــان

اســتفاده کــرد .پیامبــر گرامــی اســام میفرمایــد:

انقــاب مــا را بســیار تهدیــد میکنــد و آن را از درون تهــی کــرده اســت.

«فرزندانتــان را نــه بــر اســاس آن چــه کــه میگوییــد

نوعــی اومانیســم ،سکوالریســم ،بشــر محــوری ،ولنتاریســم و ارادهگرایــی ،دیواربهدیــوار نهیلیســم غربــی

بلکــه آنچنانکــه هســتید تربیــت میکنیــد».

حرکــتمیکنــد کــهانقــابمــارااز درونتهــی کــردهاســتو ماننــدموریانــه،چــوبانقــابمــارامیخــورد.

اگــر تــو میخواهــی اثرگــذاری اجتماعــی داشــته

\

مــا بــه شــکلی دربــاره تاریــخ ،جامعــه و جهــان ســخن میگوییم کــه گویی همــه چیز تابع
اراده ماســت .او میگویــد مــا تصمیــم گرفتهایــم کــه جامعــه را معنــوی کنیــم .حــرف مــن
ایــن اســت کــه تــو چه کســی هســتی کــه میخواهــی جامعــه را معنوی کنــی؟ ایــن ،دروقع
بیــش از انــدازه قائــل بــودن و درک نکــردن ایــن کــه حقیقــت دیگــری صاحــب ایــن جهــان
یبــرد ،خطــری اســت کــه گفتمــان انقــاب مــا را بســیار
اســت و ایــن جهــان را بهپیــش م 
تهدیــد میکنــد و آن را از درون تهــی کــرده اســت.
▪ خــردورزی :منظــور مــن از امــکان ،ایــن بــود کــه مــن وقتــی امــکان تحقــق را داشــته باشــم ،مــن بهعنــوان یــک
فــرد مســلمان و نــه انقالبــی بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنــم؟
بــه ایــن دلیــل کــه شــما هیــچ تجربــه زیســتهای از تفکــر نداریــد ،ایــن ادعاهــا را مطــرح میکنیــد .افــرادی کــه
تجربــه زیســتهای از تفکــر دارنــد ،نــوع لیترچــر و ادبیــات شــما را بیگانــه از تفکــر میداننــد؛ یعنی نباید مســأله
را از جایــی شــروع کنیــد کــه بگوییــد امــکان اثرگــذاری هســت و مــن میخواهم اثرگذاری داشــته باشــم .شــما
باشــی ،بایــد نحــوه بــودن شــما آن اثــر اجتماعــی

بایــد در جــای دیگــری حرکــت را شــروع کنیــد .ابتــدا بایــد تجربــه زیســتهای از جهــان و حقیقــت را ببینیــد و

را ایجــاد کنــد .مــا بــه آنچــه کــه میگوییــم تکیــه

وجوهی از هســتی برای شــما منکشــف شــود .در این هنگام آشــکارگی و ظهور  ،خود را در ادبیات و کنش

کردهایــم؛ نــه آنچنــان کــه هســتیم .شــما بایــد

شــما نشــان میدهــد .کنــش و رفتــار شــما نیــز نتایــج و پیامدهایــی خواهــد داشــت؛ امــا چــون شــما فاقــد آن

افقــی را ایجــاد کنیــد کــه ایــن افــق ،راه جدیــدی را

تجربــه اصیــل هســتید ،میکوشــید جــای آن خــأ را بــا شــعارهای سیاســی ایدئولوژیــک پــر کنیــد.

بــه بشــریت نشــان بدهــد؛ نــه اینکــه بگوییــد« :مــا
میخواهیــم بشــریت را نجــات بدهیــم!» ،ایــن
عیــن منیــت ،خودبزرگبینــی و عجــب اســت و

ّ
ّ
معنویــت شــما را برمیانگیزانــد تــا آن
معنویــت برســید ،خــود
▪ خــردورزی :یعنــی شــما معتقدیــد کــه وقتــی بــه
را بــه دیگــران انتقــال بدهیــد؟

بههیچوجــه بــا تفکــر و زیســت مؤمنانــه کــه عیــن

بلــه ،ذات نایافتــه از هســتیبخش کــی توانــد کــه کنــد هســتیبخش!؟ از کــوزه همــان بــرون تــراود کــه در

خاکســاری اســت ســازگار نیســت.

اوســت!شــمابایــدآن کــوزهراپــر کنیــدو الزمنیســترویایــن کــوزهبزنیــدتــاصــدایآنرابلنــدو بلندتــر کنیــد.

▪ خــردورزی :امــکان دارد کــه کســی بتوانــد جامعه
ّ
معنویــت ســوق بدهــد؟
را بهســمت

ّ
معنویــت داشــته باشــیم ،آن تعریــف چیســت؟ از کجــا
▪ خــردورزی :اگــر بخواهیــم تعریــف صحیحــی از
ّ
ّ
معنویــت رســیدهایم ،همــان معنویــت صحیحــی اســت کــه میتواند بــرای من
بدانیــم بــه چیــزی کــه بــه نــام

مغالطـهای در اینجــا وجــود دارد ،هــر گردویــی گــرد

و اطرافیــان مــن مفیــد باشــد و ضــرری همــراه خــود نیــاورد؟
ّ
معنویــت را بــه یــک امــر قابــل اشــاره ،ابــژه یــا متــر تبدیــل
ایــن ســؤال ،بســیار ســترگ و بــزرگ اســت .مــا نمیتوانیــم

امــر امکانپذیــری اســت؛ بلــه امکانپذیــر اســت.

کنیــم .مــا نمیتوانیــم بــرای مثــال بگوییــم هرکســی که ایرانی و شــیعه اســت ،اهل معنا هم میباشــد و هرکســی
ّ
معنویت پیدا
کــه ایرانــی نیســت نمیتوانــد اهــل معنــا باشــد .امــکان دارد یــک نفر ایرانی باشــد ،ولی تناســبی بــا

اســت؛ امــا هــر گــردی گــردو نیســت .اینکــه یــک
آیــا ایــن امــر دور از عقــل اســت کــه شــخصی
فلســفهای ارائــه بدهــد کــه تاریــخ بشــر بــه دو دوره
قبــل از آن شــخص و بعــد از او تقســیم بشــود؟

ّ
معنویــت باشــد .امــکان دارد
نکنــد و ممکــن اســت یــک فــرد دیگــر ،بــرای مثــال ،یهــودی باشــد امــا سرشــار از
ّ
معنویــت نباشــد و از طرفــی یــک نفــر در غــرب ،بــه دنیــا بیایــد و
کســی در شــرق جغرافیــا بــه دنیــا بیایــد و اهــل

امکانپذیــر اســت کــه یــک جریانــی اثرگذار باشــد،

حقیقــت متعالــی اســت .تمــام ســخنان مــا یــک نــوع اشــاره بــه خودمــان دارد .شــخص ،در هــر کالمــی

بــه ایــن معنــا نیســت کــه آن جریــان میتوانــد

میخواهــد خــودش را بــزرگ کنــد .تمــام نحــوه بــودن او اراده معطــوف بــه قــدرت ،شــهوت و اراده ایــن اســت

اثرگــذاری را داشــته باشــد.

کــه خــود را لمســه و بــزرگ کنــد.

تناقــض میشــویم؟ خیــر ؛ امــا نمیتوانیــم نتیجــه
بگیر یــم کــه آن شــخص متفکــری اســت کــه تاریخ
بشــر  ،بــه قبــل و بعــد از او تبدیــل میشــود؟ اینکــه
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آیــا بــه لحــاظ عقلــی غیرممکــن اســت و دچــار

اهــل معنــا باشــد .حتــی نمیتوانیــم بگوییــم هرکســی کــه نمــاز میخوانــد اهــل معنا اســت .ممکن اســت شــما
ُ
ّ
القرآن
القرآن و
تال ِ
نماز بخوانید ،اهل معنا هم نباشــید و جای شمشــیر امام زمان در گردن شــما باشــد«ُ .ر َب ِ
ّ
معنویتهــا را تعییــن کنیم.
َی َلع ُنـ ُـه» .مــا نمیتوانیــم بــا ایــن معیارهــا خــوب یــا بــد بــودن
ّ
معنویــت شــمیم و بــو دارد .انســان معنــوی ،انســانی اســت کــه نحــوه بــودن او یــک نشــانه ب هســوی یــک
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کالم ،اندیشــه ،نــوع ســخنگفتن ،نــوع
نشستوبرخاســت و ...امــر بیکرانــی را در فــرد
ّ
معنــوی متجلــی میکنــد .وقتــی او صحبــت
میکنــد ،مــا نــدای حقیقــت را میشــنویم؛ نــه
نــدای خودمــان را .وقتــی او کنــش دارد یــک
حقیقــت مطلــق ،عشــق و دوســتی بیکــران ،نوعی
از خودگذشــتگی و ایثــار را نشــان میدهــد.
شــما از خودگذشــتگی ،قربانــی کــردن خویــش،
شــفقت بــر خلــق ،ترجیــح دیگــری بــر خویشــتن
و عشــق بــه دیگــری بــه نحــو مطلــق را در جایــی
میبینیــد نمیگوییــد ایــن مســلمان ،شــیعه

ً
ّ
معنویــت بــا دیــن و آیــا لزومــا معنــوی بــودن ،بــه
▪ خــردورزی :ایــن تفــاوت معنایــی کــه وجــود دارد ،نســبت
ً
معنــای دی ـندار بــودن اســت یــا کســی کــه دی ـندار باشــد لزومــا انســان معنــوی اســت؟

اســت ،شــاید بهایــی باشــد و اینهــا را از خــود

کلمــات ،در اینجــا بســیار رهزنــی میکننــد .گاهــی مــا دربــاره مشــترک لفظــی ســخن میگوییــم و بــه ایــن

نشــان میدهــد .شــما از کجــا میفهمیــد او بــه

دلیــل کــه مشــترک لفظــی داریــم؛ شــما یــک کلمــه میگوییــد کــه یــک معنــا را بــه کار میبر یــد ،معنــای

دیگــری عشــق دارد و دیگــری را بــر خودش ترجیح

خاصــی در ذهــن خودتــان را مدنظــر داریــد و مــن همــان کلمــه را بــه کار میبــرم و معنــای دیگــری را مدنظــر

میدهــد؟ چــه چیــزی در شــعر حافــظ وجــود دارد

دارم؛ ماننــد شــیر کــه مــن میگوییــم شــیر منظــور مــن شــیر جنــگل اســت و شــما شــیر آب را فهــم میکنیــد.
ّ
معنویــت و دیــن صحبــت میکنیــد تــا زمانــی کــه مشــخص نشــود کــه مــراد مــا از دیــن و
وقتــی از نســبت

کــه در شــعر عنصــری وجــود نــدارد؟
نمیتوانیــم ایــن را در فرمــول خالصــه کنیــم .بــه

ّ
معنویــت چیســت ،روشــن نیســت کــه ایــن ســؤال دربــاره چــه چیــزی بحــث میکنــد .ا گــر منظــور شــما از

همیــن دلیــل بــه حافــظ لســانالغیب و بــه مثنــوی

دیــن ،نظــام تئولوژیــک یــا بــاور بــه پــارهای از اعتقــادات تاریخــی اســت کــه در هــر یــک از مذاهــب ماننــد

موالنــا قــرآن عجــم گفتــه میشــود .ایــن چیــزی

شــیعه ،اهلســنت ،کاتولیــک ،بودیســم و ...بــه یــک شــکل خــاص هســتند ،در ایــن صــورت بــه نظــر مــن
ً
ّ
ّ
معنویــت بــه معنــای شکســتن ایــن
معنویــت و نظامهــای تئولوژیــک پیونــدی وجــود نــدارد .اساســا
بیــن

او نســبت دادهایــم .مــن بایــد بگویــم کــه در فــان

چارچوبهــای تئولوژیــک اســت.

شــخصیت و در فــان گفتمــان چــه چیــزی ظهــور

اگــر مــراد مــا از دیــن ،یــک نحــو بــودن و زندگــی باشــد؛ نــه پــارهای از اعتقــادات نظــری ،بایــد وجــه دیگــری از

و بــروز پیــدا میکنــد.

جهــان را مشــاهده کنیــد .دیــن در ایــن فهــم ،عبــارت اســت از ســکنا و مــأوا گزیــدن در ســاحت قــدس .در
ّ
معنویــت نیــز در معنــای خاصــی فهــم کنیــم .نه ویکتــور فرانــکل 2در کتاب انســان در
معنــای ایــن جهــان و

اســت کــه مــا خواننــدگان در بســتر تاریخیمــان بــه

اینکــه مــا بگوییــم« :ســوبژه پیـشاز انقــاب و پســا

جســتجوی معنــا ،نــه وبــر و نــه جامعهشناســان ،ایــن معنــا را نمیفهمنــد.

انقــاب بــه فــان و بهمــان تبدیــل شــده اســت ،مــا
ّ
معنویــت جدیدی
جهــان را کنفیکــون کردهایــم و

دیــن در معنــای «ســکنا و مــأوا گزیــدن در ســاحت قــدس» ،انســان معنــوی را انســانی میکنــد کــه با معنای

نیــز بــا مــا ظهــور کــرده اســت ،» .صحیــح نیســت،

جهــان یعنــی وجــه غیــب ارتبــاط برقــرار کــرده اســت .بــه اعتقــاد مــن انســان معنــوی و انســان دینــی یکــی

بلکــه دیگــران بایــد ایــن را در مــورد شــما بگوینــد.

هســتند؛ چــون ســاحت قــدس همــان معنــای جهــان و معنــای جهــان نیــز همــان ســاحت قــدس اســت.

طریــق معکــوس
طــی
مــا در بســیاری از
ِ
مقاطــع ِ
ِ
میکنیــم.

بــه نظــر مــن ،اصیلتریــن تجربیــات معنــوی در ادیــان ظهــور کــرده اســت.
ّ
معنویتهایــی مســتقل از ادیــان هــم داشــته باشــیم .مــراد مــن از ادیــان،
ممکــن اســت بــه ایــن معنــا،

گفت خواجه پندارد عبادت میکند

نظامهــای کالمــی ،فقهــی و نظامهــای ســاخته شــده تاریخــی تئولوژیــک یــا ایدئولوژ یــک هــم نیســت .ایــن

بیخبر از معصیت جان میکند

اشــکالی اســت کــه مــا همــواره بــا مخاطبیــن خــود داریــم .بــه همیــن جهــت جــواب مــن بــه ســؤال شــما یــک
ّ
معنویــت میبخشــیم.
پاســخ دوگانــه بــر اســاس معنایــی اســت کــه بــه دیــن و

ایــن سرنوشــت توصیــف وضعیــت بســیاری از
ماهاســت.

گفتوگو
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▪ ویکتور فرانکل

▪ انسان در جستجوی معنا

▪ ماکس وبر

ّ
معنویــت بــا دیــن و مذهــب
▪ خــردورزی :نســبت
چیســت؟ از نــگاه شــما دیــن ،همــان ایدئولوژی
اســت یــا بــر آن تســلط دارد؟
از نظر من دین ایدئولوژی نیست.

اگــر دیــن را نظامهــای تئولوژیــک یــا ایدئولوژیــک بدانیــم و یــا دیــن را به معنــای فرهنگ فهم کنیــم ،ارتباطی
ّ
معنویتگرایــی وجــود نــدارد .در مقابــل اگــر دیــن را ســکنا گزیــدن در معنــای جهــان فهــم
میــان دیــن و
ّ
معنویــت یکــی هســتند•.
کنیــم ،دیــن و

پینوشت
1. Friedrich Nietzsche.
2. Viktor Frankl.

| معر یفنامه
رضــا برجنــکار  ،زاده  ۱۳۴۲مشــی در شهرســتان
ّ
آســتارا میباشــد .وی ،مترجــم ،نویســنده ،مؤلــف
و پژوهشــگر حــوزه دیــن اســت .او حتصیــات
متوســطه را در ســال ۱۳۶۰مشــی ،بــا اخــذ دیپلــم
ر یــایض بــه پایــان رســاند و در ســال  ۱۳۶۱مشــی وارد
حــوزه علمیــه قــم شــد .حتصیــات حــوزه را پــس از
امتــام ســطح و گذرانــدن هفــت ســال درس خــارج فقه
سهــای
و اصــول بــه پایــان رســاند .وی در کنــار در 
رایــج حــوزه بــه حتصیــل کالم ،فلســفه ،تفســیر و

گفتوگویسردبیر خردورزیبا

حجتالاسلاموالمسلمیندکتررضابرنجکار

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ّ
عقالنیت خودبنیاد
معنویتو
عقالنیت ضد معنویت ،ابزاری و ضد عقل است
ِ

حدیــث پرداخــت .مهچنــن حتصیــل در رشــته
فلســفه غــرب را در دانشــگاه ادامــه داد و در ســال
ّ
ـرای فلســفه
 ۱۳۸۰مشــی موفــق بــه اخــذ مــدرک دکتـ ِ
از دانشــگاه هتــران شــد .وی هماینــک عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه هتــران اســت و در حــوزه و دانشــگاه
مشــغول تدر یــس میباشــد .مهچنــن بــا بســیاری از
ـی حــوزه ،مهچــون مؤسســه فرهنگــی
مرا کــز پژوهـ ِ
داراحلدیث،مؤسســه نوراملجتــی ،دفتــر تبلیغــات
اســامی و پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی،
مشــغول مهــکاری اســت .از وی چهــار عنــوان
کتــاب و بیــش از یس مقالــه در زمین ههــای خمتلــف،
بــه چــاپ رسیدهاســت .او بــا زبا نهــای عــریب،
انگلیــی و ترکــی آشناســت.
مقدمه
ّ
آرامــش و معنویــت و نیــل رســیدن بــه آن ،از امــور
غیــر مــادی و ناملموســی اســت کــه تمــام افــراد
بشــر  ،بــرای درک و رســیدن بــه آن ،در تــاش
هســتند .نیــاز بــه معنــا و معنویــت ،در وجــود
تمامــی افــراد بشــر موجــود اســت ،درســت شــبیه
نیــاز بــدن انســان بــه غــذا و آب و حتــی بیــش
از آن .فطــرت کمالجــو و خــوی آرامشطلــب
آدمــی بــرای برطــرف کــردن حــس نیــاز معنــوی
خو یــش ،همــواره در تــاش و تکاپــو بــوده کــه
اســت کــه منشــأ غیــر الهــی دارنــد.
ایــن نیــاز اساســی و راههــای ارضــای آن ،همــواره
اندیشــمندان را بــه تفکــر حــول آن واداشــته و
ّ
هماکنــون از دغدغههــای جــدی نظریهپــردازان
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و روشــنفکران اســت .ثمــرات تالشهــای
اندیشــمندان اعصــار مختلــف در تعریــف
معنویــت و راههــای رســیدن بــه آن ،اکثــرا بــه
بیراهــه رفتــه کــه نشــانهی آن ،تاریــخ ّ
تطــو ری
معنویــت در فرهنگهــا و ملتهــای مختلــف
اســت .پایــهی اصلــی اندیشــه متفکــران غربــی
بــه بیخدایــی و اومانیســم ختــم گردیــد و در
شــرق ،تماریــن تمرکــز و ریاضــات نفســی ،بــه
عنــوان معنویــت مطــرح شــد .مجلــه تخصصــی
خــردورزی بــا هــدف بررســی ابعــاد مختلــف
معنویــت و معنــای آن از منظــر فلســفه دیــن،
گفتوگویــی را بــا حجتاالســام والمســلمین
ّ
دکتــر رضــا برنجــکار مترجــم ،نویســنده ،مؤلــف و
پژوهشــگر حــوزه دیــن ترتیــب داده اســت.

از مـ ّ
ّ
معنویــت را در
ـاده و ظاهــر و محســوس از طریــق ارتباطــی کــه انســان ،بــا خــدا برقــرار میکنــد و اســاس

ایــن ارتبــاط و در ایــن نســبت میــان انســان و خــدا میبینــد.
ّ
ّ
معنویتهــای ســکوالر و یــا غیردینــی ،ســعی میکننــد کــه معنویــت را بــدون خــدا و دیــن مطــرح
امــا
ّ
تهــای ســکوالر
کننــد .حــاال میخواهیــد وارد هــر کــدام از اینهــا بشــویم و بحــث بکنیــم؛ راجــع بــه معنوی 
ّ
معنویتهــای دینــی.
و غیردینــی بحــث کنیــم و بعــد راجــع بــه

ّ
معنویتهای سکوالر و غیردینی
الف.
ّ
معنویت ،در زمانهای گذشته

ّ
ّ
معنویــت را معنــا
معنویتهــای غیردینــی را بگوییــم؛
اگــر بخواهیــم برگردیــم بــه عقــب و نمونههایــی از
ّ
ّ
کردیــم بــه معنــای خیلــی ّ
عامــش ،یعنــی در مقابــل مادیــت ،امــور مــادی ،امــور ظاهــری ،و امــور محســوس

ّ
تهــای غیردینــی،
معنوی 
و بــه نحــوی بــه امــور متعالــی مربــوط اســت .حــال اگــر بخواهیــم راجــع بــه
ً
ّ
مصادیقــی از قدیــم مع ّرفــی کنیــم ،میتوانیــم مثــا بــه افالطــون اشــاره کنیــم .افالطــون مادیــت را در همیــن
عالــم محســوس میدیــد و معتقــد بــود کــه« :مــا دو تــا عالــم داریــم ،یکــی عالــم محســوس و مـ ّ
ـادی و یکــی

▪خــردورزی :بهعنــوان اولیــن ســؤال ،چیســتی
ّ
معنویــت را
و ضــرورت پرداختــن بــه مســئله

هــم عالــم معقــول یــا مج ـ ّرد؛ و یــا عالــم ُم ُثــل کــه در واقــع دو تــا عالــم ،عالــم ّ
مادیــت ،عالــم محســوس و
عالــم معنــا یــا مثــال یــا ایــده یــا معقــول ».و معتقــد بــود کــه« :روح ،چــون جنبــه تجـ ّردی دارد و مجـ ّرد اســت،
ّ
تعلــق دارد و قبــل از [ورود بــه] ایــن عالــم مـ ّ
ـادی ،در آن عالــم تج ـ ّردی بــوده و حقایــق را در
بــه آن عالــم

بفرماییــد؟
ً
ّ
ّ
ّ
معنویــت ،معمــوال در مقابل مادیــت و امور مادی

آنجــا مشــاهده کردهاســت ،در ایــن عالــم هــم ،روح بایــد بــا یــک ســلوک عقلــی ( کــه بــه آن دیالکتیــک

ناظــر بــه رویکردهــای دینــی و فلســفی تبییــن

و ظاهــری و محســوس ،بــه کار مـیرود؛ گرچــه بــه
ً
معناهــای دیگــر هــم بــه کار مـیرود ،ولــی معمــوال ،
معنویــت در مقابــل ّ
ّ
ّ
ظاهریــت و امــور
مادیــت و

ّ
محســوس اســت و اغلــب« ،معنویــت ،بــه امــورِ
متعالـ ِـی مربــوط بــه روح اطــاق میشــود ».ماننــد
امــور دینــی ،امــور اخالقی ،امــور عرفانی ،و معنای

زندگــی یــا تفســیرهایی از جهــان کــه میخواهــد
ّ
بــه علــت و باطــن جهــان برســد و آن را توضیــح
ً
ّ
ّ
معنویــت بــه ایــن
بدهــد .معمــوال بهصــورت کلــی،
معانــی بــه کار مــیرود؛ ولــی اگــر بخواهیــم یــک
ّ
معنویــت را
مقــداری دقیقتــر شــویم ،میتوانیــم
ّ
بــه دو تفســیر کلــی و در واقــع ،دو دیــدگاه دینــی
و غیردینــی نســبت بــه آن ،تقســیم کنیــم و شــاید
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ّ
ّ
ّ
معنویــت [ارائــه]
معنویــت دینــی( ،اگــر بهصــورت کلــی بخواهیــم بیــان کنیــم) یعنــی تفســیری کــه دیــن ،از
ّ
معنویتــی را برمیگردانــد بــه نســبت میــان انســان و خــدا؛ یعنــی فراتــر رفتن
میدهــد ،ایــن اســت کــه هرگونــه

ایــن تقســیم ،مهمتریــن تقســیم یــا در واقــع ،دســته
ّ
معنویــت
بنــدی نســبت بــه تقســیمهای دیگــرِ
ّ
«معنویــت دینــی
باشــد کــه عبارتاســت از :
ّ
ّ
معنویــت ســکوالر کــه معنویتهــای بشــر
و
ّ
معاصــر -یــا بــه تعبیــری ایــن تمــدن مــدرن و
ّ
معنویتهــایســکوالر اســت».
امــروزی-بیشــتر

میگفــت) ،از عالــم محســوس عبــور و بــه عالــم معقــول بــرود و صعــود کنــد و حقایــق ثابــت و ازلــی را
در آنجــا ببینــد کــه معتقــد بــود فیلســوف کارش همیــن اســت» او میگفــتّ :
«حتــی بعــد از مــرگ هــم
غیرفالســفه دو بــاره بــه ایــن عالــم برمیگردنــد ».قائــل بــه تناســخ بــود ّامــا در غیــر فالســفه ،ز یــرا فالســفه،

عــادت کردهانــد کــه در ایــن دنیــا بــه عالــم معقــول صعــود کننــد ،پــس بعــد از مــرگ هــم میتواننــد بــه آن
عالــم برونــد و دیگــر وارد زنــدان بــدن نشــوند.
ّ
ّ
معنویــت .میبینیــم کــه مــا ردپایــی از دیــن و بهاصطــاح ،مفاهیــم دینــی ماننــد
خــب ایــن یــک تفســیر از
عبــادت و  ...در آن نمیبینیــم.
ً

حــال ،یــک مثــال در قســمت غــرب عالــم و یــک مثــال در قســمت شــرق عالــم میزنیــم .مثــا مــا میبینیم
کــه بــودا (برخــاف ادیــان هندویــی) معتقــد بــود کــه آنهــا ،در ادیــان هندویــی ،خدایــان وجــود داشــتهاند و
پرســتش خدایــان بــه گونـهای مطــرح بــودّ .امــا بــودا معتقــد اســت کــه مــا میتوانیــم از طر یــق اصــول اخال قــی
ّ
معنویــت برســیم .او از این
ـت بهاصطــاح میانـهرو  ،نــه ریاضــت ُتنــد و افراطــی ،بــه
و ریاضــت ،حــاال ریاضـ ِ
ّ
معنویــت ،تعبیــر بــه نیروانــا میکــرد .نیروانــا حالتــی اســت کــه روح ،از بــدن (یعنــی از مــاده و از جســم یــا
از محســوس) جــدا میشــود و میتوانــد حقایــق جهــان را در حالــت نیروانــا درک کنــد کــه در ایــن عالــم،
ّ
گاهــی مــا میتوانیــم بــه آن حالــت برســیم؛ ولــی بعــد از مــرگ بعضــی از انســانها میتواننــد ب هصــورت کلــی
و کامــل بــه آن حالــت دســت یابنــد.
اینهــا دو مثــال از زمانهــای قدیــم ،در قســمت شــرق و غــرب عالــم بــود .حــاال ،میرســیم بــه عصــر حاضــر ،
ّ
معنویت مــدرن و معاصر .
یعنــی
ّ
معنویت ،در دنیای معاصر و مدرن
ّ
دوم و در نیمــه ّ
معنویــت مــدرن و معاصــر  ،در اصــل بــه بعــد از جنــگ جهانــی ّ
یگــردد.
دوم قــرن بیســتم برم 

▪ رنه دکارت

▪ افالطون

▪ فرانسیس بیکن

ّ
معنویــت در عصــر حاضــر  ،یعنــی از زمــان ُرنســانس بــه بعــد ،مقدماتــش آمــاده
گرچــه اصــل و اســاس ایــن
ً
ّ
یشــود؛ یعنــی مثــا در قــرن هفدهــم و هجدهــم کــه بشــر میخواهــد محوریــت خــدا را کنــار بگــذارد
م 
ّ
«محوریــت انســان» و «اومانیســم» و «انســان محــوری» را جایگز یـ ِـن
(کــه در قــرون وســطی ،مطــرح بــود) و
«خدامحــوری» قــرار بدهــد و در واقــع جــای خــدا بنشــاند.

آرامــش برســد).

در ایــن دوره ،انســانها ،چــه عقــل گرایــان ،راسیونالیســتها بــه رهبــری دکارت و چــه آمپریســتها
بــه رهبــری فرانــس بیکــن ،میگفتنــد« :مــا بــر اســاس عقال ّنیــت خودبنیــاد و بــدون اســتفاده از دیــن،

ّ
معنویت و دینسازی بشر
نتایج

میتوانیــم همیــن عالــم را بــه بهشــت تبدیــل کنیــم؛ همانگونــه کــه دیــن بــه مــا وعــده داده کــه بهشــت

وقتــی افــراد بشــر میخواهنــد دیــن بســازند ،در

کــه در آن ،هــر چــه بخواهیــم ،داریــم و زندگــی ابــدی هــم داریــم و مریــض نمیشــویم و یــا اگــر مر یــض

نتیجــه هرکســی یــک دیــن میســازد؛ برخــی

بشــویم مــداوا میشــویم و تــا ابــد اینجــا زندگــی میکنیــم و هــر چــه هــم کــه بخواهیــم داریــم ،بــه تعبیــر

آمارهایــی کــه تــا بــه امــروز دادهانــد ،ایــن اســت
ّ
تگــرا در
معنوی 
کــه بیــش از دو هــزار فرقــه

قــرآن کریــم «بهشــتیان در بهشــت هــر چــه دلشــان بخواهــد ،دارنــد» 1خــب مــا بــا ایــن علــم و تمــدن بــه
ً
اینجــا میرســیم ».البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نبــود کــه اینهــا منکــر دیــن هســتند ،اتفاقــا دکارت ،دیــن را قبــول
ّ
داشــت؛ ّ
حتــی فرانســیس بیکــن هــم منکــر دیــن نبــود ،منکــر خــدا نبودنــدّ ،امــا داعی ـهدارِ تمدنــی بودنــد
کــه مبتنــی بــر خــدا و دیــن نباشــد .اینهــا در واقــع معتقــد بودنــد کــه انســان ،اگــر ایــن تــز و ایــدهای کــه مــا
پیشــنهاد میدهیــم را پیگیــری کنــد ،بــه نتایــج مطلــوب مـ ّ
ـادی و معنــوی ،بــدون نیــاز بــه دیــن ،خواهــد
ً
رســید( .حــاال مثــا دکارت بحــث اصالــت ریاضیــات را مطــرح میکــرد و فرانســیس بیکــن بحث اســتقراء

گرایــی را مطــرح میکــرد).
ّ
وضعیــت ادامــه پیــدا کــرد ،بــه خصــوص در قــرن بیســتم ،بشــر میخواســت کــه ایــن میــوه بهاصطــاح
ایــن
ّ
ّ
ّ
تمــدن جدیــد را بچینــد و بــه آن طــراوت بدهــد و از طریــق علــم ،بــه آن بهشــت موعــود برســد؛ امــا اتفاقاتــی
ً ّ
افتــاد کــه از همــه مهمتــر بــود و آن ،جنگهــای جهانــی ّاول و ّ
دوم بــود کــه تقریبــا کل اروپــا و غــرب ،ویــران
شــد .یعنــی انســان بهجــای اینکــه بــه بهشــت برســد ،جهــان را تبدیل بــه یک ویرانـهای کرد .حدود شــصت
میلیــون نفــر کشــته در جنــگ جهانــی ّ
دوم ،عــدد ســادهای نیســت کــه مــا [بهســادگی] از کنــارش ردشــویم!
شــصت میلیــون نفــر عــدد خیلــی خیلــی باالیــی اســت! ویــران شــدن اروپــا و مشــکال تی کــه بههرحــال [بــر
اثــر آن جنگهــا] بــود.
ّ
بعــد از آن هــم بهاصطــاح ،بشــر بــا بحرانهــای متعــددی مواجــه شــد کــه مهمتریــن آنهــا ،بحــران هویــت،
معنــای زندگــی ،بحــران اخــاق ،بحــران خانــواده ،بحــران آرامــش ،و اینکــه بههرحــال انســان آرامشــش را از

و بتوانــد بــه زندگــی خــود معنــا بدهــد ،بتوانــد
ورای ایــن ّ
ّ
معنویتــی برســد ( ،کــه
مادیــات بــه یــک
بههرحــال نمیتوانــد بــه زندگــی معنــا بدهــد و بــه

ّ
معنویتگــرا در
آمریــکا و بیــش از دو هــزار فرقــه
اروپــا شــکلگرفتهاند ،یعنــی در غــرب حــدود
چهــار پنــج هــزار مکتــب و فرقــه شــکلگرفته!
ّ
معنویــت هســتند؛
همــه اینهــا هــم بــه دنبــال

ّ
ّ
معنویــت ســکوالر .
معنویــت بــدون دیــن،
منتهــا
نقطــه مشــترک بیــن حــدود پنــج هــزار مکتــب
ّ
معنویتگــرا ایــن اســت کــه علیرغــم
و فرقــه
اینکــه تمــدن جدیــد را پذیرفتــه و چــارهای جــز
تســلیم شــدن در مقابــل ایــن تمــدن نمیبینــد،
میخواهــد بــه نحــوی از ایــن تمــدن ،هرچنــد
بــرای لحظاتــی از زندگــی خــودش خــارج
بشــود و بهنوعــی هنجارهــای تمــدن مـ ّ
ـادی
و ســرمایهداری و مــدرن را بشــکند و بــه یــک
تجربــه غیرمـ ّ
ـادی و شــناختی و عرفانــی دســت
ّ
معنویتــی اســت کــه
یابــد؛ یعنــی مســئله اصلــی،

کــه بــه دیــن مراجعــه کنــد و بــا دیــن آشــتیکند.
ّ
ّ
در آن زمــان ،گرچــه تفکراتــی مبنــی بــر اینکــه کــه مــا بایــد بــه دیــن برگردیــم بــودّ ،امــا بههرحــال ایــن تمــدن

در واقــع یــک نــوع فــرار از تمــدن مــدرن کــه
میتوانیــم آن را بیــرون حســاب کنیــم ،یعنــی فــرار

ـدون دیــن و بــدون خــدا ،بهشــت و تمــدن خــودش را
جدیــد ،تصمیــم گرفتــه بــود کــه در عصــر جدیــد ،بـ ِ
بنــا کنــد .اینجــا بــود کــه مواجــه شــدیم بــا نیمــه ّ
دوم قــرن بیســتم کــه هنــوز هــم ایــن وضعیــت ادامــه دارد؛ در

جدیــد خــود بنیــاد شــده و جــای خــدا نشســته،

آمــده اســت] ،بــرای چــه؟ بــرای اینکــه انســان ،بتوانــد بــه آرامــش برســد ،هرچنــد بــرای لحظاتــی در زندگــی

بنابرایــن میخواهــد معنویــات را هــم از درون
ّ
معنویــت را
خــودش پیــدا کنــد و میخواهــد ایــن

ّ
ّ
معنویتهــای خودســاخته [بــه وجــود
تهــای غیردینــی و در واقــع
معنوی 
ایــن زمــان یــک مراجع ـهای بــه

از بیــرون بــه ســمت درون .انســان ،چــون در عصــر
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دســت داده بــود و بــا علــم هــم نمیتوانســت معنایــی بــرای زندگــی خویــش پیــدا کنــد و حاضــر هــم نبــود

بــا یــک تجربــه عرفانــی میخواهــد بــه آن برســد.
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ً ّ
ّ
تمدن جدید را بچیند و به آن طراوت بدهد و از طریق علم ،به آن بهشت موعود برسد؛ ّاما ّاتفاقاتی افتاد که از همه مهمتر بود و آن ،جنگهای جهانی ّاول و ّ
دوم بود که تقریبا کل اروپا و غرب ،ویران شد.
▪ در قرن بیستم ،بشر میخواست که

از بیرونــی کــه ّ
مادیــت مــدرن اســت ،خــارج شــود

نمیخواهــد تمــدن مــدرن را نفــی کنــد ،بلکــه میخواهــد درون ایــن تمــدن ،لحظاتــی از ایــن تمــدن
ّ
تگــرا اســتقبال میکننــد .ز یــرا
معنوی 
نهــای
خــارج شــود؛ بنابرایــن ،ســردمداران تمــدن غــرب ،از جریا 

حقایقــی را مشــاهده کنــد .ایــن مدیتیشــنی کــه

ایــن جریــان هــا ،بــا منافــع آن ســرمایهداران و اســتکبار منافاتــی نــدارد .یعنــی جر یــان هــای معنو یــت گــرا،
ً
یشــکنند و از
اتفاقــا جریــان اســتکبار را بــه نوعــی تقویــت میکننــد ،هرچنــد بهظاهــر اینهــا هنجارهــا را م 
ایــن تمــدن خــارج میشــوندّ ،امــا بههرحــال ،تمــدن نویــن را بــه رســمیت میشناســند .آنهــا میخواهنــد

و بــه درون خــودش برگــردد و از درون خــودش
در ایــن فرقههــا و بســترها مطــرح میشــود ،در
واقــع یــک نــوع ّ
تأمـ ِـل درونزا و یــک نــوع از درون بــه
بیــرون رفتــن اســت .اینهــا بــرای ایــن اســت کــه روح
و عالــم دیگــری را مشــاهده کنــدّ ،
حتــی بــه مــواد

تمــدن ،بــه یــک تجربیــات معنــوی برســند .آنهــا نمیخواهنــد در خــارج ،تمــدن مــدرن را نفــی کننــد؛ بلکــه

مخــدر روانگــردان هــم متوســل میشــود کــه بشــر
ایــن وضعیــت را -هرچنــد بــا یــک ّ
توهــم ذهنــی-

تمــدن مــدرن غربــی ،مخالفتــی بــا آیینهــای هندویــی و بودایــی ندارند ،حتی مســیحیان زیادی هســتند

میخواهــد بــه یــک تجربــه درونــی از بیــرون کــه
مادیــت و تمــدن مــدرن ّ
ّ
مــادی از بیــرون اســت،

بهــای بهاصطــاح
کــه بــا ترکیبهایــی از آیینهــای هندویــی و بودایــی و مســیحیت بــه همیــن مذه 
ّ
معنویتگــرا رســیدهاند .چــرا؟ زیــرا در آیینهــای هندویــی ظلــم توجیــه میشــود؛ وقتــی کســی بــه شــما

بیایــد و در درون ،بــه یــک تجربــه متفاوتــی برســد

ظلــم میکنــد شــما بایــد آن را تحمــل کنیــد ،دلیــل اینکــه امــروز بــه شــما ظلــم شــده ،ایــن اســت کــه شــما

کــه حــاال اســم ایــن را میگــذارد «معنــا» .او بــرای

در عالــم قبــل بــه کســی ظلــم کردهایــد ،حــاال مردیــد و بعــد از تناســخ ،برگشــتید بــه ایــن عالــم کــه مجــازات

رســیدن بــه ایــن معنــا ،بــه هــر وســیلهای توســل

آن کارهایتــان را ببینیــد .بــر اســاس نظریــه تناســخ ،کــه مــورد اجمــاع همه ادیان شــرق از جمله هندوئیســم

میجویــد ،حتــی بــه مــواد مخــدر و مــوادی کــه

یگــردد .بنابرایــن ظلــم خیلــی
اســت ،انســان پــس از مــرگ ،دوبــاره بــرای جــزای اعمــال بــه ایــن دنیــا برم 

در واقــع روانگــردان اســت ،چــون ایــن مــواد یــک

راحــت پذیرفتــه میشــود.

تجربــهمتفاوتــیاز تجــاربرایــجرابــهمــامیدهــد.
ً
بههرحــال ایــن یــک مثــال بــود؛ مثــا آقــای کایلــو

در کشــور هندوســتان ،یــک عــده کمــی وضــع مالیشــان خــوب اســت و اکثــر مــردم ،فقیــر  ،بدبخــت و
یهــا و
کنــار خیابانهــا هســتند .در برخــی مناطــق دهلینــو  ،در کنــار خیابــان یــک چیزهایــی بــا حلب 

میگویــد« :مــا وقتــی میتوانیــم بــه معنــا برســیم ،کــه

اینهــا هســت کــه در آنهــا یــک خانوادههایــی زندگــی میکننــد و آن خانــواده ،پدرانشــان و اجدادشــان هــم،

بــه عشــق برســیم و ایــن عشــق اســت کــه بــه زندگــی

همانجــا زندگــی میکردنــد و همــان جــا بــه دنیــا آمدنــد ،اعتراضــی هــم ندارنــد .بــه چــه دلیــل!؟ میگوینــد:

معنــا میدهــد؛ متعلــق عشــق مهــم نیســت ،شــما

«ایــن حــق مــا اســت .زیــرا زندگــی اینجهانــی نتیجــه زندگــی قبلــی مــا اســت ،بنابرایــن مــا بایــد تحمــل

میتوانیــد عشــق را یــک زن ،عشــق را یــک حیــوان،
ً
و یــا هــر چیــز دیگــری قــرار دهیــد؛ اصــا متعلــق

کنیــم کــه در عالــم بعــد ،بــا تحمــل ایــن ظلمهــا و تبعیضهــا و فاصلههــای طبقاتــی ،مــا هــم یــک آدم
ّ
ّ
پــولدار و ُم َرفهــی بشــویم .بنابرایــن تمــدن غــرب بــا ایــن فرق ههــا مشــکلی نــدارد ،بلکــه اینهــا را ترو یــج و

عشــق مهــم نیســت ،عشــق مهــم اســت».
ّ
معنویــت مــدرن ،بــا بــه رســمیت شــناختن تمــدن

حمایــت میکننــد.

مــدرن ،میخواهــد انســان در درون ایــن تمــدن،
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درعیــن بــه رســمیت شــناختن ایــن تمــدن ،لحظاتــی بــدون ایــن تمــدن و خــارج از ایــن تمــدن و ورای ایــن

لحظاتــی را بــه یــک حالتهــای لذتبخــش و
شــادیآفرین و آرامشبخــش برســد .رســیدن بــه
چنیــن حاالتــی بــا مدیتیشــن ،بــا ّ
تأمــل درونــی،

بــا پذیــرش ظلــم و ســتم تمــدن مــدرن ،لحظاتــی را در حــاالت معنــوی و نشــاطآور خــود باشــند.

ّ
معنویت دینی
ب.

ّ
ّ
تهــای ســکوالر و
معنوی 
معنویــت را بهصــورت اجمــال گفتیــم ،بعــد بــه
در ابتــدا بحــث چیســتی
ّ
ــت دینــی اشــاره کنیــم.
غیردینــی در قدیــم و جدیــد اشــاره کردیــم و در نهایــت میخواهیــم بــه
معنوی ِ
ً
مــا بــر اســاس مفاهیــم دینــی ،معتقدیــم کــه انســانها فطرتــا خداشــناس و خدا گــرا هســتند .خداونــد در

یــوگا ،مــواد مخــدر  ،و عشــق (عشــق مبتنــی بــر

قــرآن میفرمایــد« :رو بهســوی دینــی بیــاور کــه فطــری اســت و ایــن فطــرت هــم قابــل نابــودی و تبدیــل

هــوای نفــس یــا غیــر هــوای نفــس) اســت .انســان

نیســت ».فطــرت ،آن چیــزی اســت کــه خداونــد در ذات انســان قــرار داده و بــر اســاس روایاتــی کــه در
2
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ّ
دوم و در نیمــه ّ
معنویــت مــدرن و معاصــر ،در اصــل بــه بعــد از جنــگ جهانــی ّ
دوم قــرن
ّ
معنویــت در عصــر حاضــر ،یعنــی از زمــان
بیســتم برمیگــردد .گرچــه اصــل و اســاس ایــن
ً
ُرنســانس بــه بعــد ،مقدماتــش آمــاده میشــود؛ یعنــی مثــا در قــرن هفدهــم و هجدهــم
ّ
محوریــت خــدا را کنــار بگــذارد (کــه در قــرون وســطی ،مطــرح بــود) و
کــه بشــر میخواهــد
ّ
«محوریــت انســان» و «اومانیســم» و «انســان محــوری» را جایگزیـ ِـن «خدامحــوری» قــرار
بدهــد و در واقــع جــای خــدا بنشــاند.

ذیــل ایــن آیــه و آیــات دیگــر آمــده ،خداونــد معرفتــی از خــودش را در روح همــه انســانها قــرار داده و آن
معرفــت نابــود نمیشــود .غفلــت و حجــاب بــر معرفــت الهــی حاصــل میشــود امــا ایــن فطــرت در وجــود
مــا هســت و نابــود نمیشــود.
فطــرت انســان خداشــناس اســت ،زیــرا خــدا را میشناســد .ایــن شــناخت بــه ایــن صــورت اســت کــه
خــدا را بهعنــوان کمــال مطلــق و اینکــه همــه چیــز و هــر کمالــی و هــر چــه داریــم از اوســت ،و بــه او حــب و
گرایــش دارنــد .پــس شــناخت خــدا و گرایــش بــه خــدا یــک امــر فطــری و در نتیجــه فطــرت و فطــرت منشــأ
ّ
معنویــت اســت.
ّ
معنویــت نیســتند .آنهــا فقــط
خــب چــرا در حیوانــات ،چنیــن فطرتــی نمیبینیــم؟ زیــرا حیوانــات ،طالــب
دنبــال ایــن هســتند کــه غــذا و جفتشــان تأمیــن شــود.
ّ
معنویــت ،فقــط در وجــود انســان اســت ،وگرنــه بشــر امــروز بایــد تمــدن مــادی را زندگــی کنــد؛ پــس چــرا
ً
ّ
معنویــت اســت!؟ ایــن چنــد هــزار مکتــب بــرای چــه درســت شــدهاند!؟ زیــرا بشــر  ،فطرتــا بــه دنبــال
دنبــال

اتصــال ایجــاد شــد مــا میرو یــم بــه آن ســمت
و تقــ ّرب الــی اهلل پیــدا میکنیــم .تقــرب الــی اهلل
ّ
معنویــت ،یعنــی نزدیــک شــدن
یعنــی تقــرب بــه

قــرآن ،خــدا ایــن خوبیهــا و بدیهــا و اینکــه بدیهــا بــد و خوبیهــا خــوب هســتند را بــه انســان الهــام

آرامــش! ایــن اســت راهــی کــه میتوانیــم بــا آن راه،
ّ
معنویــت برســیم.
بــه

ّ
ّ
معنویــت ،و گرایــش بــه خوبیهــا وجــود دارد .بــه تعبیــر
معنویــت اســت .در ذات او خــدا ،دیــن ،فطــرت،
ـرت الهــی و خداشــناس اســت کــه موجــب شــناخت فضائــل اخالقــی میشــود و بر اســاس
کــرد 3.ایــن فطـ ِ
ّ
معنویــت وجــود دارد .آنهــا فهمیدنــد کــه بــا ایــن
آن ،انســانها دریافتنــد کــه درونشــان یــک چیــزی بــه نــام

تمــدن مـ ّ
یشــود.
ـادی بــه آرامــش نمیرســند .زیــرا آن اطمینــان قلــب و آرامــش بــا یــاد خــدا حاصــل م 
ّ
ّ
معنویــت بدلــی درســت
معنویــت بــرود ،در نتیجــه
بشــر نمیخواهــد ایــن را بپذیــرد و زیــر بــار خــدا و ایــن
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میکنــد ،و البتــه ایــن معنویــت بدلــی راهگشــا نیســت .اگــر راهگشــا بــود ،بــه ایــن همــه مکتــب معنــوی
مختلــف نیــاز نبــود ،بلکــه یــک مکتــب درســت میشــد و همــه آن را میپذیرفتنــد.
ّ
معنویــت ،نســبتی بیــن انســان و خدا اســت و چیزی
مــا بــر اســاس مبانــی دیــن مبیــن اســام معتقدیــم کــه
ّ
معنویــت یعنــی رفتــن
اســت کــه خــدا در قلــب انســان گذاشــته ،از جملــه فضایــل اخالقــی .مــا معتقدیــم،
از ّ
مادیــت بــه ســمت معنــا .ایــن معنــا بــا خــدا و دیــن الهــی تفســیر میشــود و دیــن کــه مجموع ـهای از

ّ
معنویــت و کمــال
اعتقــادات و عبــادات و اخالقیــات اســت ،همــان برنامـهای اســت کــه خداونــد بــرای
ّ
ّ
معنویــت وجــود داشــت ،خداونــدی کــه
معنویــت و راهــی بهتــر از دیــن بــرای رســیدن بــه
فرســتاده و ا گــر

نمــاز  ،روزه ،درســته کــه نمــاز و روزه در واقــع عبــادت خداســت امــا ایــن عبــادت بــه چــه منظــور اســت؟!
«اقــم الصــا ة لذکــری» و ایــن رو ضمیمــه کنیــد بــه «اال بذکــر اهلل تطمئــن القلــوب» ،یعنــی نمــاز ذکــر و یــاد
ّ
ّ
ّ
معنویت
معنویت هســتیم،
معنویــت میشــود؛ پــس اگــر دنبــال
خداســت ،یــاد خــدا هــم باعــث آرامــش و

و عبــادت یعنــی اتصــال بــا خــدا ،بــا معنــا ،بــا حقیقــت مطلــق ،بــا حقیقــت غیرمـ ّ
ـادی .هنگامیکــه ایــن

ّ
معنویــت ،نیاز غایی انســان اســت،
▪خــردورزی:
ً
یــا نیــاز مصرفــی اســت و صرفــا بایــد بهعنــوان
یــک نیــاز مصرفــی تأمیــن شــود؟
ّ
اگــر قائــل بــه فطــرت باشــیم ،معنویــت چیــزی
نیســت کــه تمــام شــود و مصرفــی باشــد و مثــل
غذایــی باشــد کــه مــا مصــرف میکنیــم و تمــام
تگــرا» را بــه
میشــود .شــما تعبیــر «مصرفــی و غای 
کار میبریــد ،ولــی مــن مفهــوم دینــی و درســتش
ّ
معنویــت یــک نیــاز دائمــی و
را عــرض میکنــم.

ّ
معنویــت را در ســؤال
همیشــگی بشــر اســت و
قبــل ،ریشــهیابی و تفســیرکردیم.
ّ
معنویــت یــک امــر فطــری و درونــی و ابــدی و
ّ
معنویت
همیشــگی انسان است و انســان ،بدون
بــه آرامــش نمیرســد .همیشــه نمیتوانــد بــرای
زندگـیاش معنــا پیــدا کنــد و ریشــه ،فطــرت و آن
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خالــق انســان اســت آن راه را نشــان م ـیداد .بنابرایــن معتقدیــم کــه مســیری کــه دیــن بــرای مــا مشــخص
ً
کــرده ،بهتریــن راه ممکــن اســت .کل ایــن مســیر  ،بــه نحــوی بــه ارتبــاط بــا خــدا بــر میگــردد؛ مثــا میگوییــم

ّ
ّ
معنویــت .ایــن اســت راه
معنویــت ،ایجــاد
بــه
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حقیقتــی اســت کــه انســان دارد .یعنــی حقیقــت

پیــدا کنــد .اگــر منظــور از عقال نیــت ایــن اســت ،یعنــی عقال نیــت ســکوالر و بینیــازی از خــدا و دیــن؛
ّ
معنویتهــای ســکوالر اســتّ .امــا مــا یــک معنــای دیگــری
مــا ایــن را قبــول ندار یــم .ایــن در واقــع مبنــای

ز یــرا حقیقــت و فطــرت انســان بــه ایــن صــورت

از عقــل هــم داریــم کــه معنــای درســت و واقعــی عقــل ،همــان اســت .آن عقلــی کــه در خــارج اســت
ً
و آن عقلــی کــه مــا دار یــم واقعــا ایــن اســت و آن «العقــل مــا عبــد بــه الرحمــن» ،5بــر ایــن اســاس ،عقــل

انســان بــا حیــوان و جمادهــا متفــاوت اســت،
اســت و خــدا انســان را بــه ایــن صــورت آفریــده
ّ
معنویــت یــک امــر ابــدی ،ذاتــی،
اســت .بنابرایــن
فطــری و همیشــگی انســان اســت .اگــر منظــور از
مصرفــی ،یعنــی مقطعــی و یــک لحظــه مصــرف

اثبــات شــده و خدایــی کــه منبــع همــه کمــاالت اســت ،بایــد نســبت خــودت را بــا خــدا ،تعر یــف کنــی و

کنیــم و تمــام شــود ،نــه ایــن درســت نیســت.
ّ
معنویت
غایــی ،یعنــی غایــت انســان ،رســیدن بــه

باالتریــن آرامــش ،در نســبتی اســت کــه بیــن تــو و آن خالقــی کــه عقــل ،آن را اثبــات کــرده و منبــع کمــال
اســت و همــه داراییهــا و کمالهــا بــه آن بــر میگــردد .ولــی متأســفانه ،روش ـنفکران عقــل را تحر یــف

و کمــال اســت ،بلــه درســت اســت .اگــر منظــور ،

میکننــد و در واقــع عقلــی کــه آنهــا میگوینــد ،عقلــی اســت کــه ضــد خــود عقــل اســت .یعنــی عقــل،

ایــن اســت کــه غایــت بشــر چیســت؟ غایــت

خــدا را اثبــات میکنــد و حکــم میکنــد بــه اینکــه از خــدا بهــره ببــرد .آنهــا میگوینــد« :مــا میخواهیــم
ً
خــدا را کنــار بگذار یــم ».ایــن اصــا عقــل نیســت ،ایــن عقــل ،اســیر هــوای نفــس اســت .ایــن همــان عقــل
ابــزاری اســت کــه بعــد از نفــی عقــل نظــری و عملــی بــه آن میرســیم .ایــن بحــث ّ
مفصلــی اســت کــه در

صــورت میگیــرد ،البتــه بــر اســاس تفســیری کــه
ً
ّ
معنویــت یــک امــر فطــری
قبــا عــرض کــردم .بلــه

مقاالتــم توضیــح دادهام .اینکــه میگوینــد« :مــا بهجــای عقــل نظــری کــه خــدا را اثبــات میکنــد ،حــس

بشــر  ،ایــن اســت کــه بــه کمــال برســد و ایــن کمــال
بــا ّ
ّ
معنویــت
مادیــت صــورت نمیگیــرد ،بلکــه بــا

و ذاتــی و همیشــگی اســت و بــا غایــت انســان در

و تجربــه را میگذاریــم؛ بهجــای عقــل عملــی کــه بــه خوبیهــا و پیــروی از خــدا حکــم میکنــد ،شــهوت
و فعلوانفعــاالت و گرایــش و میــل را میگذار یــم ».بایــد پرســید« :آنوقــت از عقــل چــه باقــی میمانــد؟»
ً
عقــل ابــزاری کــه در مســیر حــس و انفعــاالت و گرایشهــا اســت؛ مثــا مــن دلــم میخواهــد کــه بــر دنیــا

ارتبــاط اســت .بــا ایــن توضیــح کــه هــدف نهایــی
مــا کمــال اســت و ایــن کمــال ،بــا ّ
مادیــت صــورت

نمیگیــردّ .
مادیــت یــک چیــزی اســت کــه انســان،

مســلط شــوم و عقــل کمــک میکنــد کــه مــن مســلط شــوم ،کشــورهای دیگــر و مــردم را بکشــم و نابــود

بههرحــال بــه آن نیــاز دارد و مجبــور اســت بــرای

کنــم تــا بــه منافعــم برســم .بلــه ،آن عقــل ،عقلــی اســت کــه خــودش را نقــض کــرده اســت ،عقلــی کــه
ً
روشـنفکران مــا میگوینــد ،عقلــی اســت کــه خــودش را قبــا نقــض کــرده و در یــک مرحلــه بلکــه در دو

اینکــه زنــده بمانــد ،غــذا بخــورد ،آب بنوشــد

مرحلــه بعــد آمــده در خدمــت هواهــای نفســانی قــرار گرفتــه وگرنــه ،خــود عقــل حکــم بــه اثبــات خــدا و

و  ...ولــی ایــن ،هــدف نهایــی نیســت ،هــدف

عبــادت خــدا میکنــد .چگونــه میشــود کــه عقــل بیایــد و بگویــد« :مــن بــر اســاس خــودم و بــر اســاس

نهایــی رســیدن بــه کمــال اســت .ایــن کمــال بدون
ّ
معنویــت ممکــن نیســت،
ارتبــاط بــا خــدا و بــدون

آن مدیتیشــنی -یــا بهاصطــاح اخالقیاتــی -کــه ربطــی بــه دیــن و خــدا نــدارد ،میخواهــم بــه کمــال
برســم ».مگــر آن عقــل خــدا را اثبــات نکــرده؟ مگــر عقــل ،بــه عبــادت خــدا حکــم نمیکنــد؟! بنابرایــن،

یعنــی انســان بــا خــدا ارتبــاط برقــرار میکنــد و بــه

عقلــی کــه روشــنفکران میگوینــد ،بــه تعبیــری عقــل ناقــص اســت کــه خویــش را در یکمرحل ـهای

کمــال میرســد ،چــون خــدا منبــع کمــال اســت.

نقــض کــرده اســت ،عقــل مشــروع بــه گرایشهــا و امیــال اســت؛ نــه عقــل خالــص .پــس ا گــر عقــل ،عقــل

بــه کمــال رســیدن ،یعنــی بــه معنــا رســیدن ،بــه
ّ
معنویــت رســیدن .بــه ایــن معنــا ،میتوانیــم

دینــی اســت ،عقــل قدســی اســت ،عقــل بــه معنــای کامــل کلمــه اســت ،عقلــی کــه هــم خــدا را اثبــات

ّ
معنویــت یــک امــر غایــی اســت نه
بگوییــم« :بلــه،
یــک امــر مقطعــی و مصرفــی».
ّ
باتوجهبــه
▪خــردورزی :بهعنــوان آخریــن ســؤال،
ّ
معنویتگــرا ،نســبت
آرای روشــنفکران
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ی اســمش را «عقــل الهــی» و «عقــل قدســی» -انســان را بــه خــدا دعــوت میکنــد .ایــن عقــل
کــه بعضـ ً
ّ
منافاتــی بــا دیــن و معنویــت دینــی نــدارد .اتفاقــا ایــن عقــل اســت کــه در واقــع میگو یــد کــه خدایــی کــه

ّ
معنویــت را تبییــن کنیــد.
عقالنیــت و
پاســخ این ســؤال را در محور ّ
دوم ،یعنی قســمت
ّ
معنویتهــای ســکوالر  ،جــواب دادم و گفتــم

کــه بشــر  ،در واقــع بــر اســاس عقال نیــت خــود
بنیــاد ،عقــل خــود بنیــاد غیردینــی ،میخواهــد
بــرای خویــش ،معنایــی منقطــع از دیــن و خــدا

میکنــد و هــم حکــم بــه عبــادت خــدا میکنــد ،هــم راههــا در واقــع تشــخیص میدهــد کــه آینــده
چــه بایــد بکنیــم؛ اگــر ایــن ،عقــل اســت کــه منافاتــی بــا دیــن نــدارد ،بلکــه ّ
مؤیــد دیــن اســت و خــودش
دعــوت میکنــد بــه خــدا و دیــن .امــا آن عقــل ســکوالر کــه در واقــع ،خــود عقــل را نقــض کــرده اســت،
همــراه بــا امیــال و گرایشهــای نفســانی اســت و مــا آن عقــل را قبــول ندار یــم .آن عقــل ،منبــع و منشــأ
ّ
معنویــت همیــن پنــج هــزار تــا فرق ـهای میشــود کــه در غــرب ،امــروز آنهــا را میبینیــم•.
پینوشت
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ّ
معنویت در قرن معاصر

ُ
قــرن معاصــر را میتــوان ،دوره گــذار بشــر بــه
ّ
معنویــت دانســت و ّ
تحــوالت انســان معنــوی را
بایــد از دوره رنســانس پیگیرینمــود .درحقیقــت
ّ
ـرب
رنســانس یــا نوزایــی ،مبــدأ اصلــی تحــوالت غـ ِ
جدیــد اســت و شــروع آن ،از نیمــه ّ
دوم َســده
1300میــادی و از ایتالیــا بــود .این عصر  ،مصادف
بــا زوال نهادهــای قرونوســطی بــود کــه در آن
دوران ،کلیســا شــوکت خــود را از دســت داد .نظــام
فئودالــی رو بــه ضعــف جــدی نهــاد و بانکــداران و
ســرمایهداران جــای اصنــاف را گرفتنــد و ثــروت،
یــک ارزش اجتماعــی شــد .در واقــع رنســانس یــک
عصــر فلســفی صــرف نمیباشــد ،بلکــه دوران
گــذار از قرونوســطی بــه دوران روشــنگری و مــدرن
ّ
اســت .رنســانس ،در واقــع شــیوه زندگــی و تفکــر
غــرب بعــد از قرونوســطی بــود.
جدیــد ِ

دو جریــان مهــم رنســانس ،دینپیرایــی و انقــاب
علمــی هســتند و حاصــل دوره رنســانس ،حــذف
ّ
معنویــت پــس از طــی مراحلــی بــود .مارتیــن
دیــن و
لوتــر در ســال 1517م ،جنبــش اصــاح دینــی را
بــه راه انداخــت و بــه مرجعیــت رســمی کلیســا
اعتــراض نمــود؛ وی در نامــه معــروف خــود ،کلیســا
را در بــاب «فــروش عفــو گناهــان و پــارهای از
رفتارهــای غیراخالقــی» ،خطــاکار خوانــد .بــه نظــر
او ،کلیســا از آموزههــای واقعــی مســیح دور شــده
و ر بــط و نســبت خــود بــا زندگــی عملــی انســان را
ازدس ـتداده بــود .وی معتقــد بــود کــه نیــازی بــه
ّ
ـاد کلیســا بــرای تفســیر کتــاب مقدس نیســت و
نهـ ِ
هــر فــرد مســیحی ،خــود بهتنهایــی میتوانــد کتاب
ّ
مقــدس را تفســیر نمایــد .او کلیســای پروتســتان
را تأســیس نمــود و در نتیجــه عملکــرد او ،راه
جســارت و کنــار زدن دیــن ،در غــرب بازشــد.
ّ
معنویت در عصر حاضر
علم و

معرفــت ،روششناســی ،و جهانبینــی شــد و

[احتضار معنویت]
ّ
معنویتگرایینوین
تبارشناسی

همراهــی دیــن بــا علــم و عقــل بشــری انــکار شــد .دکارت بــر عقلگرایــی تأکیــد خاصــی داشــت؛ جــان ال ک
نحــال
فیلســوف تجربهگــرا نیــز  ،راه شــناخت و معرفــت را تنهــا از طریــق حــس و تجربــه میدانســت ،باای 
تأکیــد داشــت کــه ّ
حتــی دقیقتریــن شــناخت ،بــر پایــه مشــاهده و دریافــت مســتقیم هــم ،بــه طــور مطلــق

قابلاطمینــان نیســت .ال ک تأکیــد داشــت کــه نبایــد از مراجــع عقال نــی ،سیاســی ،دینــی ،و سـ ّـنتهای
اجتماعــی ،کورکورانــه پیــروی کــرد؛ بلکــه بــا مغــز خــود و روش تجربــی صــرف بایــد اندیشــید!
ّ
در قــرن هجدهــم نیــز بــا حضــور هیــوم در انگلیــس و کانت در آلمان ،دین و متافیزیک ب هشــدت تضعیف
ّ
شــدند .فلســفه هیــوم را میتــوان شــکاکیت محــض و بنبســتی دانســت کــه راه بــه جایــی نــدارد .وی بــا
ّ
تشــکیک در برهــان نظــم و نپذیرفتــن ضــرورت علــی ،راه مادیگرایــی غــرب را همــوار نمــود .هیــوم ،تأکیــد
میکــرد کــه «آییــن مســیحیت نهتنهــا در ابتــدای کارش بــا معجــزات همــراه بــود ،بلکــه ّ
حتــی امــروز هــم بایــد
«روش شــناخت»
معجــزهای ّاتفــاق بیفتــد تــا یــک فــرد عاقــل و منطقــی بــه آن ایمــان بیــاورد!» 1هیــوم در مــورد
ِ

یادداشت

عقــل بشــری و علــم ،در برابــر خــدا و ایمــان و
ّ
علمــی
انقــاب
معنویــت دینــی ،فزونیگرفــت.
ِ
ِ
بــه وجــود آمــده ،منجــر بــه برداشــت تــازهای از
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نیــز  ،تجربهگــرا بــود و غیــر از ریاضــی ،هیچچیــز دیگــر را یقینــی و قابــل یقینــی بــودن ،نمیدانســت.
کانــت نگاهــی اغواگرایانــه از دیــن ارائــه نمــود و عبــادات دینــی را چاپلوســی بــرای خــدا قلمــداد کــرد .وی بــا

و بــه معنــای واقعــی کلمــه ،بشــر نیازمنــدی خــود
معنویــت را دریافــت و ّ
ّ
حتــی علــم نیــز دیگــر
بــه
جاذبـهای بــرای بشــر نداشــت .پلوالــری فیلســوف

تقلیــل دیــن و خــدا بــه اخالقیــات و نفــی براهیــن وجــود خــدا ،بــه جریــان حــذف دیــن و عالــم معنــا کمــک
ً
نمــود .او بــا نگاهــی «عملکردگرایانــه» ،وجــود خداونــد را صرفــا پیشفــرض اخــاق میدانــد ،نــه حقیقتــی که

فرانســوی ،این دوره دهشــتناک را چنین توصیف

بــا عقــل نظــری اثبــات و تأییــد میگــردد و بــرای آن برهــان اخالقــی را بیــان میکنــد.

میکنــد« :انســان ســرور همــه چیزهاســت ولــی
ســرور خویــش نیســت! در وفــور و رفاهــی کــه بــه

ّ
معنویت ،از قرون وسطی تا کنون
عقل و

بــار آورده ،احســاس گ مشــدگی دارد!»

3

ـیحیت مبتنی بر وحی و ایمان ،در مقابل عقل خودبنیادّ ،
اهمیت خود را از دســت
در قرن هجدهم ،مسـ
ِ

یتــوان عوامــل
در یــک جمعبنــدی کلــی م 
ّ
معنویــت را ایــن مــوارد دانســت« :آشــکار
گســترش

خودبنیــاد بــود .داســتان «دینپیرایــی» و «دینزدایــی» از زندگــی بشــر  ،در قــرن نوزدهــم میــادی ،بهســرعت
ّ
معنویــت در احتضــار کامــل رفــت و عصــر بیخدایــی شــکل گرفــت!
اوج گرفــت و در قــرن بیســتم ،دیــن و

شــدن نقایــص و آثــار منفــی علــم ســکوالر ،

داد و در مقابـ ِـل عقـ ِـل مــدرن قــرار گرفــت .قــرن هجدهــم ،قــرن شــکوفایی عقــل و اصالــت دادن بــه عقــل

روشــن شــدن آثــار فــردی و اجتماعــی دیــن،
بنبســتهای فلســفی در پاســخ بــه ســؤاالت

هــگل در قــرن نوزدهــم ،ایــده مطلـ ِـق دســتگاه دیالکتیکــی خــود را خــدا نامیــد کــه نــه مــورد قبــول مادیــون
ـود جهــل بشــر مع ّرفــی نمــود و خــود را پیامبــرِ دیـ ِـن خردگــرای
بــود و نــه الهیــون! آ گوســت کنــت ،دیــن را مولـ ِ
ّ
ّ
خدانابــاور خوانــد .مارکــس ،دیــن را زاییــده اقتصــاد و توهــم محــض دانســت و آن را افیــون تودههــا و مخـ ِـدر ،
معرفــی کــرد و مارکسیســم ،در قــرن بیســتم بــر همیــن بنیــاد ،چیــزی حــدود یکسـ ّـوم جهــان را در برگرفــت.
ّ
نظریــه «تبــدل انــواع دارویــن» نیــز  ،تشــکیک در منزلــت الهــی انســان و کرامــت او را در پــی داشــت .نیچــه
در آســتانه قــرن بیســتم ،مــرگ خــدا را اعــام نمــود و دیــن را «ســرکوبگر هنــر » مع ّرفــی نمــود .فرویــد ،بــا ّ
توهــم
ـوری وسوس ـهانگیز عــام بشـ ّـریت» دانســت کــه ماننــد
خوانــدن دیــن ،آن را «بیمــاری عصبــی» و «روانرنجـ ِ
روانرنجــوری وسواســی کــودکان ،از «عقــده ادیــپ» سرچشــمه میگیــرد؛ بــه عبارتــی دیگــر  ،دیــن نــه ناشــی از

نهــا را در طــول تار یــخ
کــه شــاید بتــوان تکتــک آ 

تــرس یــا جهــل و نــه عکسالعملــی در مقابــل بینظمــی و نــه عاملــی در راه کســب امتیــازات طبقاتــی ،بلکه

مشــاهده نمــود ،ولــی در مدرنیســم ،همــه آنهــا گــرد

ناشــی از تمایــل جنســی اســت!

هــم آمدنــد .عقلگرایــی ،فرهنــگ سکوالریســتی

آنمزلــو نیــز تأکیــد بــر دیــن انسانشناســانه و روانشناســی انســانمدارانه داشــت و انســانگرایی را نیــروی
سـ ّـوم و درعینحــال عالیتریــن تجربــه فلســفی و عقیدتــی معاصــر میدانســت .راســل نیــز بــا طعنــه بــه

فراگیــر  ،دموکراســی لیبــرال ،کاپیتالیســم،
انســانگرایی ،فردگرایــی ،احساســاتگرایی،

اعتقــادات مذهبــی ،اشــکال میگرفــت و برخــی از آنهــا را دروغ میخوانــد.

برابریطلبــی ،اندیشــه پیشــرفت و مادیگرایــی،

بنیادیــن انســان ،ناکارآمــدی علومتجر بــی در
نهــای فــردی و
حــل مشــکالت معنــوی ،بحرا 
اجتماعــی ناشــی از مدرنیتــه ،و تحقیقــات جدید
در علــوم روانشناســی و فراروانشناســی».
دنیــای مــدرن جدیــد ،مجمــع بســیاری از
ویژگیهــا و پدیدههــای فــردی و اجتماعــی شــد

یهــای دنیــای
و روش تجربــی از مهمتر یــن ویژگ 
علمگرایی محض و حذف ادیان الهی

یتــوان
مــدرن بــوده و هســت .در ایــن میــان ،م 

رونــد حــذف دیــن و
نتیجــه رونــد انحصــار علــم بــه علومتجربــی و طبیعــت و بــه بیــان دقیقتــر،
حاصــل ِ
ِ
ّ
معنویــت و نیــاز بــه عالــم معنــا را میتــوان در بیانیــه اومانیســتی هــزاران روشــنفکر در ســال  1973میــادی

عقال نیــت مــدرن یــا همــان عقــل خودبنیــاد را

خدایی» انســان تأکیــد دارد و
بهوضــوح مشــاهده نمــود .بیانیــه ّدوم اومانیس ـتها کــه بهصراحــت بــه «انســان
ِ
حضــور و ّ
توجــه الهــی را از زندگــی بشــری جــدا میکنــد کــه متن آن بدین شــرح اســت« :ما میتوانیــم دریابیم که
هیــچ تقدیــر یــا غایــت الهــی بــرای نــوع انســان وجــود نــدارد؛ هیــچ خدایــی مراقــب مــا نخواهــد بــود؛ مــا بایــد خــود
محافــظ خویشــتن باشــیم .وعدههــای بهشــت و ّ
جهنــم ،هــم موهوماند و هــم زیانبخــش؛ این وعدهها انســان
ّ
را از تفکــر دربــاره موضوعــات مختلــف مربــوط بــه زمان حــال باز مـیدارد .عقل نقاد درآمیخته بــا گونهای حس
نوعدوســتی انســانی ،بهتریــن روشــی اســت کــه بشــریت بــرای حــل مشــکالت در اختیــار دارد».
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مهمتریــن ویژگــی دنیــای مــدرن برشــمرد.
بــه تعبیــر کانــت« ،انســان مــدرن ،خوداندیــش
اســت و فکرکــردن را بــه دیگــران وا گــذار نمیکنــد».
در ایــن عرصــه بــا ادغــام روح اومانیســم و بخشــی
ّ
ـان
از دیــن کــه البتــه تکلیــف آور نباشــد ،گفتمـ ِ
ّ
معنویتگرایــی جدیــدی رقــم
معنــوی و جریــان
یتــوان شــروع آن را نیمــه ّ
دوم قــرن نوزدهــم
خــورد و م 
ـان جدیــد را
میــادی دانســت .دنیــای جدیــد ،انسـ ِ

خأل معنوی عصر حاضر و آثار آن

ـال دیــن
در پــی داشــت و
ِ
انســان جدیــد بــه دنبـ ِ

حاصــل ایــن خــأ معنــوی و بســنده کــردن بــه امــر متناهــی (محــروم کــردن خــود از امــر نامتناهــی و در یــک

دین
جدیــد ،متناســب و همــراه با مدرنیســم بــود و ِ
ّ
معنویــت جدیــد را بــه دنبــال داشــت.
جدیــد هــم،
ّ
توجــه بــه ایــن نکته مهم اســت که اســاس گفتمان

کلمــه ،حاصــل ایــن بیخدایــی) چیــزی نبــود جــز ســطحینگری ،اضطــراب ،التقــاط ،هیپیســم ،نهلیســم،
پوچگرایــی ،اســتثمار  ،اســتعمار  ،دو جنــگ جهانــی خانمانســوز (بــا بیــش از صــد و بیســت میلیــون
ّ
معنویــت ،جهــان را در برگرفــت
کشــته) ،تشــدید اختــاف طبقاتــی ،فقــر وســیع ،اســراف ،و تبذیــر  .بحــران

ّ
معنویتگرایــی جدیــد« ،نــه» گفتــن بــه دو گفتمان

پیشــین ،یعنــی گفتمــان دینــی (مســیحیت) و
گفتمــان علمــی (تجربــی) اســت .انســان مــدرن ،از
ســویی دین را با ســنجه علم و عقل تجربی خود،
خرافــه و گزافــه دانســت و در ورطــه علمگرایــی
افراطــی افتــاد؛ ّامــا بحــران معنــوی و روحــی ،او را

ّ
معنویتگرایــی
بــه ســمت گفتمــان معنــوی و
ّ
معنویتــی در چارچــوب مدرنیتــه و بــا
ســوق داد؛
محور یــت کابالیســم ،بودیســم تبتــی و مطالعــات
پوزیتیویســتی روانشــناختی و جامعهشناختی و
تلفیــق شــده بــا عقال نیــت خــود بنیــاد بشــری.
ّ
معنویتگراییجدید
ّ
معنویتگرایــی جدیــد ،نوعــی جســتجوی
معنــا و مــاوراء اســت امــا بــدون تســلیم در برابــر
قرائتهــای رســمی و سـ ّـنتی از دیــن .ایــن پدیــده
فرهنگــی بیــش از آنکــه یــک نهضــت یــا جریــان
فکــری باشــد ،رویکــردی جدیــد بــه دیــن و
دی ـنداری اســت؛ رویکــردی کــه از دهــه شــصت
ّ
میــادی و پــس از جنــگ جهانــی ّ
موردتوجــه
دوم،
قــرار گرفــت و منبعــث از فضــای فرهنگــی جدیــد
اســت .بــر همیــن اســاس ،برخــی از ایــن گفتمــان
بــه ادیــان جدیــد ،ادیــان جایگزیــن ،دیــن عقال نــی،
ّ
ّ
معنویــت
معنویــت عقال نــی ،دیــن نویــن جهانــی،

ّ
معنویــت یــاد میکننــد.
مــدرن ،عقال نیــت و

اصول معنویتگرایی مدرنیته
ّ
معنویتگرایــی جدیــد را
اصــول اساســی جریــان
یتــوان چنیــن برشــمرد« :ایمــان نــا واقعگرایانــه،
م 
ّ
ّ
ّ
عقال نیــت مــدرن ،نفــی تعبــد و تقــدس ،توجــه
بــه ابعــاد روحــی انســان و عالــم ،کارکردگرایانــه
بــودن ،درک روانشــناختی ،التقــاط ،تقــدم تجربــه
شــخصی ،اینجــا و اکنونــی بــودن ،و مرجعیــت
و ّ
حجیــت درون ».ایــن اصــول ،همگــی در

ّ
معنویتــی متناســب با عالــم مدرن
راســتای ایجــاد
دیــن بهعنــوان راهحــل تعــارض علــم و دیــن مطــرح
تلفیقــی علمی-دینــی را
یشــود .جهاننگــری
م 
ِ
یتــوان در کتابهایــی ماننــد دائــوی فیزیــک و
م 
جهــان هولوگرافیــک ،4فیزیــک جدیــد و عرفــان 5و
دیگــر آثــار ازایندســت ،دیــد.

ّ
یتــوان گفــت:
معنویتگرایــی جدیــد ،از راههــای مختلفــی در حــال ترویــج و تبلیــغ میباشــد و م 
گفتمــان
ّ
«مهمتریــن ابــزار همگانــی ســازی و تابوشــکنی معنویــت عصــر نویــن ،ســینمای داســتانی و مســتند اســت.
کتابهــای رمــان و داســتانی نیــز از ابزارهــای قابلتوجــه در ایــن زمینــه هســتند 6».همچنیــنّ ،
مؤسســات و
ّ
معنویتگرایــی نو یــن میباشــند 7.در
ســازمانهای زیــادی در ســطح جهانــی و منطقـهای مشــغول بــه ترویــج
ّ
معنویتگرایــی ،میتــوان بــه شــخصیتهایی چــون اورســوال کینــگ ،دیو یــد
ـردازی
ســطح تئوریــک و نظریهپـ ِ
فیونتــا ،کارل گوســتاو یونــگ ،آبراهــام مازلــو ،اریــک فــروم ،و ریچــارد داوکینــز اشــاره نمــود .در ســطح ترویجــی

نیــز افــرادی چــون دکتــر ویــن دایــر ،دن میلمــن ،دیپــاک چوپــرا ،اکهارتتولــه ،و والــش حضــور دارنــد 8.در ایــران
ّ
ّ
معنویتگرایــی جدیــد پرداختهانــد؛ در ایــن میــان ،از
معنویــت و
نیــز شــخصیتهای مختلفــی بــه بحــث
روشــنفکران مشــهور میتوان به عبدالکریم ســروش ،ســید حســین نصر و مصطفی ملکیان اشــاره نمود که در
ّ
معنویــت (ســکوالر) بــه بســط ایــن اندیشــه ّ
همــت گماشــتهاند.
زمینــه گفتمــان
سخن پایانی
نهــای مبتنــی بــر
مبحــث جریانهــای نوظهــور معنــوی و جنبشهــای نوپدیــد دینــی (همچــون آیی 
جــادو ماننــد شــیطان پرســتی ،آیینهــای نوپدیــد شــرقی ماننــد هیــر کریشــنا ،آیینهــای رازورز و باطــن گــرا
نهــای کاذب
ـوان عرفا 
ماننــد اشــو ،اکنــکار  ،کریشــنا مورتــی ،مدیتیشــن متعالــی و ســای بابــا) کــه گاه بــا عنـ ِ
ّ
ّ
معنویتگرایــی ،خــود
معنویتگرایــی اســت .پدیــده
نیــز خوانــده میشــوند ،نتیجــه و حاصــل گفتمــان
زمینهســاز شــکلگیری فرقههــا و ادیــان جدیــد و عرفانهــای التقاطــی یــا فــرا دینــی اســت .شــکلگیری ایــن
نهــا و کیشهایــی
فرقههــای اجتماعــی و دینــی در اواخــر قــرن هجدهــم میــادی ،منجــر بــه تشــکیل آیی 
ـصت قــرن بیســتم ،ادیــان جدیــد ســر برآوردنــد•.
جدیــد در قــرن نوزدهــم و بیســتم میــادی شــد و از دهــه شـ ِ
پینوشت

 .1برایان ،داستان فلسفه ،ص.117
 .2فیشر  ،دین در قرن بیست و یکم ،ص43؛ ر .ک :طلعتی ،درآمدی بر انسان گرایی در غرب ،ص  200ـ .20۴
 .3باومر  ،جریانهای اصلی اندیشه غربی ،ج ،2ص 564ـ .565
 .4تالبــوت ،جهــان هولوگرافیــک ،ص  20ـ 150؛ بــرای بررســی بیشــتر ر .ک :توکلــی صابــری ،جهــان هولوگرافــی ،جهــان هپروتــی
و جهــان هالوســاالری ،جهــان کتــاب ،ســال پانزدهــم ،ش  8و  ،9ص  58ـ .65
 .5تالبوت ،عرفان و فیزیک جدید ،ص .94
نهــای نوظهــور  ،ص  215ـ 85؛ فــرج نــژاد و دیگــران،
 .6در ایــن زمینــه ر .ک :مظاهــری ســیف ،جر یــان شناســی انتقــادی عرفا 
دیــن در ســینمای شــرق و غــرب ،ص  693ـ .701
 .7مظاهــری ســیف ،بــه ســوی یــک دیــن جهانــی ،ص  41ـ 175؛ انــواری ،زمین ههــای معرفتــی ورود و گســترش عرفانهــای
نوظهــور  ،مطالعــات معنــوی ،ش  ،7ص  40ـ .58
 .8در ایــن زمینــه ر.ک :مجموعــه نویســندگان ،ماهنامــه خبــری تحلیلی بهداشــت معنــوی ،شــماره هــای ،12 ،7 ،6 ،4 ،3 :بهمن
ّ
معنویــت گرایــی جدیــد مهــم بــه نظــر میرســد.
 96ـ آبــان  .97در ایــن میــان بررســی نقــش ســلبریتیها نیــز در توســعه و ترویــج
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میباشــد .در ایــن گفتمــان ،تلفیــق و ادغــام علــم و

▪ عبدالکریم سروش

▪ سید حسین نصر

▪ مصطفی ملکیان
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برخــاف محسوســات کــه حـ ّـدی ّ
معیــن و مــرزی
ّ
مشــخص دارنــد و بــه همیــن دلیــل ،تعر یــف و

ّ
معنویت
درآمدی بر مفهومشناسی

انسانوجهانمعنوی
| عیل قهرماین

طلبه سطح چهار حوزه علمیه

تبییــن آنهــا ســادهتر اســت ،مفاهیــم ،بهو یــژه
اصطالحاتــی کــه ریشــه مـ ّ
یتــوان
ـادی ندارنــد و نم 
حــد و مــرزی دقیــق و منطقــی بــرای آنهــا ترســیم
نمــود ،بهراحتــی قابــل تعر یــف نیســتند؛ همیــن
نکتــه باعــث شــده تــا اندیشــمندان ،در تعر یــف
ّ
ایــن دســت مفاهیــم ،دچــار اختــاف نظــر جــدی
شــوند .یکــی از ایــن مفاهیـ ِـم دشــوار کــه بهو یــژه

در دهههــای اخیــر  ،رواج ز یــادی یافتــه و تعر یــف
چنــدان ّ
معینــی بــرای آن ارائــه نشــده ،واژهی
ّ
«معنویــت» اســت.

ّ
معنویت
معنای لغوی و اصطالحی
ّ
«معنویــت»
در «لغتنامــه ُمعیــن» در بــارهی
آمد هاســت:
ـت منســوب بــه معنــی؛ مر بــوط بــه معنــی.
 .1صفـ ِ
ّ
 .2باطنــی ،حقیقــی؛ مقابــل مــادی ،ظاهــری و
صــوری.
ترکیبــات .1 :مــرد معنــوی؛ شــخصی کــه در عالــم
معنــی و باطــن ســیر کنــد؛ عــارف  .2مقامــات
معنــوی،درجــاتعالــمباطــن،مقامــاتعرفانــی».

1

در لغتنام ـهی «دهخــدا» نیــز معنــای معنو یــت
اینگونــه آمــده اســت:
حقیقــی و راســت ،اصلــی ،ذاتــی و مطلــق ،باطنــی
و روحانــی ،مقابــل مـ ّ
ـادی.
بــه هرآنچــه کــه شــامل یــا مر بــوط بــه معنــی و روح
باشــد ،گفتــه میشــود و مقابــل ظاهــری و مـ ّ
ـادی
اســت؛ هرآنچــه مـ ّ
ـادی نباشــد را معنــوی گوینــد .از
ّ
یشــود.
معنویــت اســتعاره م 
دیــن بــه
ترکیبــات .1 :مــرد معنــوی :آنکــه در عالــم معنــی
ســیر میکنــد ،ســالک راه حــق .2 .مقامــات
معنــوی :مراتــب ســیر باطنــی ،درجــات ســلوک
بهســوی حــق».
ّ
«معنویــت» واژهای مجعــول و مصــدر َجعلــی از
2
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واژه «معنــوی» اســت .معنــوی نیــز صفتــی اســت
کــه از واژه «معنــی»  -بــا افــزودن یــای نســبت
بــه آن -مشــتق گردیــده و «معنــی» نیــز  ،مصــدر
میمــی اســت؛ بنابرایــن ،معنــوی یعنــی منســوب

ّ
معنویــت بــه ســروکار داشــتن بــا معنــا اشــاره دارد .از همیــن رو اســت
بــه معنــی و در مقابـ ِـل لفظــی اســت و
ّ
3
کــه «دهخــدا» ،ابتــدا کلمــه «معنــوی» را توضیــح میدهــد و ســپس «معنویــت» را بــه آن ارجــاع میدهــد.

معنویــت بیشــتر بــه معنــای «کاوش درونــی و در مقابــل مفاهیمــی ماننــد مـ ّ
ّ
ـادی
در بســیاری از تعاریــف،
ّ
و فیزیکــی و بیرونــی قــرار داده شــده اســت« ».دهخــدا نیــز » در تعریــف معنویــت از زبــان «جرجانــی»
میگو یــد« :معنایــی کــه فقــط بهوســیله قلــب شــناخته میشــود و زبــان را بهــرهای در آن نیســت».
ّ
غیرمــادی کــه بــا قــوای روحانــی و فکــر و اندیشــه،
«جوهــری» در معنــای «معنــوی» مینویســد« :امــور
4

ســروکار دارنــد را معنــوی میگوینــد».
ّ
«معنویــت» در زبــان انگلیســی ،واژه « »spiritualityاســت کــه از کلمــه «»spiritus
ـرادف
مناسـبترین متـ ِ
َ
َ
ْ
ّ
بــا ریشــه التیــن و بــه معنــای «نفــس» و «دم» گرفتــه شــده و معانــی «معنویــت ،روحانیــت ،عالــم روحانــی،
5

روحیــه مذهبــی» از آن اســتفاده میشــود .واژهی « »spiritusبرگرفتــه ازواژهی « ،»spirareبــه معنــای
«دمیــدن یــا نفــس کشــیدن» اســت« .واژهی « »spiritبــه معنــای انــرژی اعــم از جســمی و یــا روانــی اســت.
َ
واژه « »spiritاز ریشــه التینــی « »spiritusبــه معنــای َنفــس و َد ْم « »breathگرفتــه شدهاســت و فرهنــگ
انگلیســی آ کســفورد ،آن را روحبخــش یــا حیاتــی انســان توصیــف میکنــد و بــا ایــن عقیــده در ارتبــاط
اســت کــه خداونــد روح زندگــی را در آدم دمیــد».

آنقــدر گســترده و متنـ ّـوع هســتند کــه دایــره ایــن
ّ
معنویــت تــا تســاوی آن،
تعاریــف ،از تبایــن واژهی
یشــود.
بــا دیــن را شــامل م 

ّ
بااینحــال ،بیشــترِ تعاریــف و مؤلفههایــی کــه
ّ
توســط رهبــران مکاتــب شــبهمعنوی نوظهــور ،
ّ
یشــود ،نســبت بــه
معنویــت بیــان شــده و م 
بــرای
امــر دیــن ســاکت بــوده و ّ
حتــی در اغلــب مــوارد،
امــکان جمعشــدن بــا هــر دیــن و شــریعتی را
ً
دارد؛ لــذا در ایــن نگــرش «زندگــی معنــوی لزومــا بــه
ّ
معنــای تعلــق بــه یکــی از ادیــان نهادینــه و تاریخی
نیســت ،بلکــه بــه معنــای داشــتن نگرشــی بــه
عالــم و آدم اســت کــه بــه انســان آرامــش و شــادی
ّ
«معنویــت ،نحــوهای از
و امیــد بدهــد 17».بلکــه
مواجهــه بــا جهــان هســتی اســت کــه فــرآوردهاش

6

در «ترجمــه وولــگات» (ترجمــه التیــن کتــاب مقــدس) از واژه « »spiritusبــرای ترجمــه واژه یونانــی
« 7»πνεῦμαاســتفاده شدهاســت و همچنــان کــه در انگلیســی دو واژه « »soulو « ،»spiritبــا هــم تفــاوت

ـانی نامطلــوب،
ایــن اســت کــه حالتهــای نفسـ ِ

ماننــد اضطــراب ،دلهــره و انــدوه ،غــم ،ناامیــدی،

دارنــد ،در یونانــی نیــز « »pneumaو « »psycheبــا یکدیگــر فــرق دارنــد .بــا ایــن تعریــف و در ایــن ترجمــه از

احســاس سرشکســتگی و ســردرگمی ،و احساس

کتــاب مقــدس بهعنوانمثــال در اول قرنتیــانspiritualis« 8؛ شــخص معنــوی» بــه کســی گفتــه میشــود

بیمعنایــی و بیهدفــی کــه همــواره در طــول

کــه زندگــی او را روحالقــدس (روح خــدا) نظــم میبخشــد و ســامان میدهــد .واژه انتزاعــی «»spiritualitas

زندگــی همــراه انســان اســت ،تــا آنجــا کــه ممکــن

کــه متــرادف بــا « »spiritualityاســت ،دسـتکم در اوایــل قــرن پنجــم میــادی ،بــه همیــن معنــای مأخــوذ

اســت در انســان پدیــد نمیآیــد یــا ا گــر پدیــد آمــد،

از انجیــل بهکاررفتــه اســت.

ناپدیــد خواهــد شــد .یعنــی آنچــه نصیــب انســان

«شــلدراک» معتقــد اســت« :صفــت  spiritualبــرای کســی بــه کار م ـیرود کــه روحالقــدس در او ســکنی
گز یــده یــا تحتتأثیــر روحالقــدس زندگــی میکنــد هرچنــد جســمی ّ
مــادی داشــته باشــد 9».بنابرایــن

میکنــد ،نوعــی رضایــت باطنــی اســت 18».و

توصیــف  spiritualمتضــاد «جســمانی» یــا ّ
«مــادی» ( corpusدر التیــن و  σῶμαدر یونانــی) نیســت تــا

«زندگــی معنــوی یعنــی زندگــی نیــک داشــتن».

معنــای غیــر جســمانی بدهــد ،بلکــه در نقطــه مقابـ ِـل هــر چیــزی اســت کــه تقابــل بــا روحالقــدس دارد.

و ایــن مســئله باعــث شــده تــا امــروزه طیــف
ّ
معنویــت شــاهد
وســیعی از تعریفهــا را بــرای

بــه بیــان دیگــر  ،تقابـ ِـل میــان بــدن و روح نیســت ،بلکــه تقابـ ِـل میــان روحانــی زیســتن و دور از روح الهــی

باشــیم؛ از عالیتریــن رابطــه انســانی تا جســتجوی
یــک معنــای وجــودی و از ُبعــد متعالــی انســان ،تــا
ّ
نظــرات و رفتارهــای شــخصی کــه حـ ّـس تعلــق بــه
یــک ُبعــد متعالــی یــا چیــزی فراتــر از خــود را بیــان

یکــردن اســت.
زندگ 

از آغــاز قــرن دوازدهــم ،واژه « »spiritualityبهتدریــج معانــی ضمنــی ،بــا کارکــرد واقعـ ِـی روانــی بــه خــود گرفــت کــه
در مقابــل جســمانیت یــا ّ
مادیــت قــرار داشــت 10.اســتفاده از ایــن واژه ،شــکلی عــادی داشــتّ ،امــا کاربــرد آن در
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ـون نویســندگان کاتولیک فرانســوی 12اســت.
معنــای اصلــی دینــی و عبــادی هســتیم که بیشــتر ،مرهـ ِ

مباحــث روانشــناختی اشــاره دارنــد و برآمــده از
ّ
نیــازِ بشــر بــه حــل مشــکالت روحــی و برونرفــت
از رنجهــا و اضطرابهــای روانــی اســت کــه

تعــداد و گســتره فعالیتهــای جنبشهــای معنــوی در دنیــا آنقــدر زیــاد اســت کــه برخــی از نویســندگان،
ّ
معنویــت» نامیدهانــد 13.بــه همیــن دلیــل و دالیــل
عصــر کنونــی (هــزاره ســوم میــادی) را «عصــر ایمــان و

جدیــد تجربــی نیــز  ،نمیتواننــد
دانشهــای
ِ

ماننــد «والتیــر» 11از ایــن واژه باشــد .بــا آغــاز ســده بیســتم میــادی ،دوبــاره شــاهد رشــد اســتفاده از ایــن واژه در

ّ
معنویت
نسبت دین و

ّ
ّ
معنویــت،
شهــای موجــود در بــاب
معنویــت ،از تعریــف علــم هــم دشــوارتر اســت 16».انــواع نگر 
«تعریــف

ـردازان ایــن دســت نگرشها
بــا آنکــه بیشــتر نظریهپـ ِ
[بــه معنویــت و دیــن] ،عامــل مواجهــه و تجر بــه
لحظــات معنــوی را منحصــر در مســیر بندگــی

یادداشت

ّ
معنویــت امــری مبهــم اســت»
دیگــری ماننــد انتزاعــی و نوپدیــد بــودن ایــن مفهــوم« ،تردیــدی نیســت کــه
ّ
ّ
معنویــت از تعریــف دیــن ســختتر اســت» ،15و حتــی
و از همیــن رو  ،برخــی بــر ایــن باورنــد کــه «تعریــف
14

راهــکاری بــرای آنهــا بیابنــد.
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ســدههای هجدهــم و نوزدهــم ،رو بــه افــول میگــذارد و شــاید ایــن مســئله بــه دلیل اســتفاده تحقیرآمیز افــرادی

شهــا و تعار یــف از
میکنــد 20.ایــن دســت نگر 
ّ
کارکــرد دیــن و بیشــتر بــه
معنویــت ،بــه بخشــی از ِ

25

تقیــد بــه شــریعت ّ
و ّ
خاصــی نمیداننــدّ ،امــا
نظریــات ایشــان نیــز در یــک تــراز [و همســو]
نیســت؛ بهعنوانمثــال ،برخــی بــر ایــن باورنــد
ّ
ـان آدمــی بــا
کــه:
ـول مواجهــه جـ ِ
«معنویــت ،محصـ ِ
امــر قدســی در درجــات مختلــف اســت 21».و گاه
نیــز  ،بــا تنـ ّـزل امــر قدســی بــه جنبــه غیرمـ ّ
ـادی وجود

ّ
«معنویــت ،بیانگــرِ اعتقــاد بــه
انســان ،میگوینــد:
ّ
ّ
غیرمادی (روح) اســت کــه در جهان مادی
جنبــه
جریــان دارد و مــوج درجــات دیگــر وجــودی اســت
کــه در تجربــه عرفانــی و نیــز زندگــی پــس از مــرگ،
قابــل وصــول اســت .همچنیــن ایــن اصطــاح بــه
ایــن اشــاره دارد کــه انســانها فراتــر از جســم مـ ّ
ـادی

تعــداد و گســتره فعالیتهــای جنبشهــای معنــوی در دنیــا آنقــدر ز یــاد اســت کــه
ّ
معنویــت»
برخــی از نویســندگان ،عصــر کنونــی (هــزاره ســوم میــادی) را «عصــر ایمــان و
نامیدهانــد .بــه همیــن دلیــل و دالیــل دیگــری ماننــد انتزاعــی و نوپدیــد بودن ایــن مفهوم،
ّ
معنویــت امــری مبهــم اســت» و از همیــن رو ،برخــی بــر ایــن باورنــد
«تردیــدی نیســت کــه
ّ
ّ
ّ
معنویــت از تعریــف دیــن ســختتر اســت» ،و حتــی «تعریف معنویــت ،از
کــه «تعریــف
ّ
نقــدر
تعریــف علــم هــم دشــوارتر اســت ».انــواع نگرشهــای موجــود در بــاب معنویــت ،آ 
ّ
معنویــت تــا تســاوی
گســترده و متنـ ّـوع هســتند کــه دایــره ایــن تعار یــف ،از تبایــن واژهی
آن ،بــا دیــن را شــامل میشــود.
ّ
معنویــت کــه در بیــن اکثــر اندیشــمندان و نظری هپــردازان مســلمان وجــود
چنیــن نــگاه قدســی و متعالــی بــه

خــود هســتند و زندگــی انســان ّ
مــادی ،مفهومــی
ِ
اســت کــه زندگــی بــر آن ّ
22
متکــی باشــد».

دارد ،باعــث شــده تــا آن را بینیــاز از تعریــف و تبییــن بداننــد ،بــه همیــن دلیــل در کمتــر نوشــته و ســخنان
ّ
معنویــت مشــاهده میشــود.
ایشــان ،تالشــی بــرای تعریــف

برخــی دیگــر نیــز تعریــف «معنویــت» را زمینیتــر
ّ
«معنویــت ،بیانگــر انــدازه
ســاخته و میگوینــد:

حاصــل ســیر و ســلوک در مراتــب مختلــف اخالقــی و عرفانــی اســت و ایــن مســئله تنهــا مختــص اســام

شــناخت انســان از ماهیــت معنــوی خــود اســت
و اجــازه میدهــد کــه ایــن ماهیــت را بهواســطه
ّ
23
روان ،در رفتــار و زندگــی دنیــوی متجلــی ســازد».
ّ
«معنویــت در ســطح عمیقتــر بــه
در ایــن نگــرش،
معنــای تــاش بــرای تجربــه َمنشــأ معنــوی خــود
انســان اســت».

24

رهبــران جنبشهــای
بســیاری از ّفعــاالن و
ِ
ّ
معنویــت را موضوعــی
شــبهمعنوی،
گســترشیافتهتر از دیــن میداننــد کــه کمتــر
نهادینــه شــده اســتّ ،امــا «برخالف ّ
تصور کســانی

ّ
معنویــت ،رقیــب یــا جانشــینی
کــه فکــر میکننــد
ّ
بــرای مذهــب اســت و یــا آن را رهایــی از ســنت
کــه مســتلزم رهایــی از همــه لــوازم دیــنداری،
تقلیــد و حکومــت دینــی اســت ،میداننــد،
ّ
معنویــت مفهومــی اســت کــه بــا مذهــب و دیــن،
ارتبــاط مســتقیم دارد 25».دیــدگاه درســتتر آن
ّ
معنویــت ،نهتنهــا امــری دینــی اســت،
اســت کــه
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ـب
بلکــه بایــد آن را جــزو مراتــب بــاالی ایمــان و قلـ ِ
دیــن دانســت کــه بهویــژه در تجربههــای دینــی و
ُ
ّ
«معنویــت ،لــب
عرفانــی حاصــل میشــود 26.و

ّ
«معنویــت یــا همــان
و گوهــر ادیــان اســت 27».و
ُ
امــر قدســی ،امــری واقعــی اســت کــه لباللبــاب
ادیــان و غایــت زندگــی انســان اســت».

28

ّ
ّ
معنویــت،
معنویــت را امــری مرتبــط و برآمــده از دیــن میداننــد ،کســب
نحــال ،بــه تصریــح افــرادی کــه
باای 
یــا ادیــان توحیــدی نیســت ،بلکــه در مکاتبــی ماننــد بــودا کــه صبغــه دینــی دارنــد نیــز چنیــن نگرشــی حاکم
اســتّ ،
البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن ِســیر  ،بیشــتر ناظر به ســلوک فــردی و معطوف بــه کاوش درونی اســت،
یعنــی مراتــب ســیر و ســلوک در چنیــن آیینهایــی ،اغلــب نفســانی و همــراه بــا ســکون و ســکوت و یــا انــواع
ِمدیتیشـنها اســت .در حالیکــه در ادیــان توحیــدی و دارای شــریعت ،ســلوک درونــی بــه مــوازات ســلوک
بیرونــی ،بــه معنــای انجــام اعمــال عبــادی ،بــذل مــال و مجاهــده بــا اعضا و جوارح اســت و ســیر و ســلوک،
تنهــا در جنبــه فــردی خالصــه نمیشــود ،بلکــه جنبههــای خانوادگــی و اجتماعــی و نیــز ابعــاد سیاســی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،اعتقــادی ،و  ...را نیــز شــامل میشــود.
ّ
ّ
معنویتپژوهــان مســلمان ،تالشهایــی بــرای تعر یــف معنویــت
البتــه نبایــد نادیــده گرفــت کــه در میــان
ّ
صــورت گرفتــه کــه هــر کــدام از منظــری و ناظــر بــه مؤلفههایــی بــه ســراغ ایــن مســئله رفتهانــد .بــه عنــوان
ّ
«معنویــت ،برآینــد مجمــوع اعمــال و عبــادات ،بــا منشــأ اعتقــاد بــه خــدا و
مثــال ،تعریفــی کــه میگویــد:
ّ
ـوکل و ّ
توســل بــر او و اطاعــت از اوامــر و پرهیــز از نواهــی حــق تعالــی اســت 29».نــگاه بــه جهانبینــی و
تـ
ّ
رفتــار توحیــدی دارد .در بیانــی دیگــر  ،معنویــت ناظــر بــه مباحــث اخالقــی و عرفانی تعریف شــده اســت،
ّ
ـاط رشــدیابنده بــا خــدا اســت کــه بــا دفــع جاذب ههــای ظاهــری دنیــا،
و آن بیــان ایــن اســت:
«معنویــت ارتبـ ِ

تهــا و رفتارهــای اخالقی
قلــب انســان را در جاذبــه لطــف الهــی توســعه میدهــد و پشــتوانه درونــی فضیل 
ّ
«معنویــت ،عبــارت اســت از ارتبــاط بــا خــدای متعــال از راه ایمــان بــه خــدا و
اســت 30».و یــا گفتهانــد:
ُ
غیــب جهــان ،عواطــف و انگیزههــای الهــی و نیــز اســتعانت از نیروهــای غیبــی بــر اثــر قــرب الهــی 31».و
ّ
«معنویــت ،نتیجــه نوعــی ســیر از ظاهــر بــه باطــن و ارتباطــی درونــی
نیــز بــه ایــن شــکل تبییــن کردهانــد کــه:
بــا امــور متعالــی و حقایــق غیرمـ ّ
ـادی کــه برخواســته از بینــش و انتخــاب آ گاهانــه بندگــی خــدا و تهذیــب

شهــای متعالــی ،یافتــن نگرشــی الهــی بــه هســتی و حیاتــی
نفــس بــوده و نتیجــه آن اولویــت دادن بــه ارز 
32
ّ
محبــت آمیــز اســت».
ّ
ّ
معنویت دینی
مؤلفههای
یشــود،
آنچــه از خالصــه باورهــای «شــهید مطهــری» بهویــژه در کتــاب «جهانبینــی توحیــدی» اســتفاده م 
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ّ
بســیاری از ّ
معنویــت را موضوعــی
رهبــران جنبشهــای شــبهمعنوی،
فعــاالن و
ِ
گســترشیافتهتر از دیــن میداننــد کــه کمتــر نهادینــه شــده اســتّ ،امــا «برخــاف تصـ ّـور
ّ
معنویــت ،رقیــب یــا جانشــینی بــرای مذهــب اســت و یــا آن را
کســانی کــه فکــر میکننــد
ّ
رهایــی از ســنت کــه مســتلزم رهایــی از همــه لــوازم دیـنداری ،تقلیــد و حکومــت دینــی
ّ
معنویــت مفهومــی اســت کــه بــا مذهــب و دیــن ،ارتبــاط مســتقیم
اســت ،میداننــد،
ّ
دارد ».دیــدگاه درس ـتتر آن اســت کــه معنویــت ،نهتنهــا امــری دینــی اســت ،بلکــه بایــد
آن را جــزو مراتــب بــاالی ایمــان و قلـ ِـب دیــن دانســت کــه بهویــژه در تجربههــای دینــی و
عرفانــی حاصــل میشــود.
معنویــت را «نوعــی گرایــش بــه امــور غیرمـ ّ
ّ
ـادی و متعالــی ماننــد کمــال و دانایــی،
ایــن اســت کــه ایشــان،
جمــال و زیبایــی ،فضائــل اخالقــی ،و پرســتش جایــگاه قــدس ربوبــی میداننــد کــه وجــه تمایــز انســان [بــا

ایشــان در «بیانیــه گام ّ
دوم انقــاب اســامی»
ّ
معنویــت و اخــاق را دو عامــل مهــم اعتــای
جامعــه مع ّرفــی میکننــد کــه جهتدهنــدهی
همــهی حرکتهــا و ّفعالیتهــای فــردی و
اجتماعــی و نیــاز اصلــی جامعــه اســت؛ بــودن
آنهــا ،محیــط زندگــی را ّ
حتــی بــا کمبودهــای

ّ
مــادی ،بهشــت میســازد و نبــودن آنّ ،
حتــی
بــا برخــورداری ّ
مــادیّ ،
جهنــم میآفرینــد 40.در
ّ
«معنویــت بــه معنــی برجســتهکردن
ایــن بیانیــه
ّ
ارزشهایــی از قبیــل :اخــاص ،ایثــار  ،تــوکل،
ایمــان در خــود و در جامعــه اســت».

41

تعریفمنتخب
ّ
بــرای ارائــه تعریفــی درســت از «معنویــت»،

ســایر موجــودات] اســت .وی آزادی معنــوی را نیــز زائیــده ایــن نــوع ســلوک میدانــد کــه حاصــل رهایــی
ـاده و ّ
انســان از مـ ّ
33
مادیــات و پیونــد او بــا معنــی و عالــم باالســت».

نیازمنــد بــه نگاهــی دوبــاره بــه معانــی لغــوی و

امــام خمینــی(ره) -در جمــع مســئوالن آســتان قــدس رضــوی« -عمــل معنــوی را عملــی خــوب و
معنویــت را بــه خلــوص نیــت و ّ
ّ
توجــه عمیــق
بینقــص کــه از روی خلــوص ّنیــت انجــام گیــرد میداننــد و

اصطالحــی و بازنگــری در تعار یــف ارائــه شــده،
ّ
توســط نظریهپــردازان کــه میتوانــد راهگشــا باشــد،

بــه حاضــر و ناظــر بــودن پــروردگار  ،در تمامــی کارهــا تعبیــر میکننــد کــه شــور و جاذبـهای قــوی و شــدید

هســتیم .معمــول تعاریــف لغــوی و اصطالحــی

و درعینحــال ،منطقــی و صحیــح را در انســان بــه وجــود مـیآورد کــه بــه طــور اعجــابآوری او را در ســیر

چــه مــواردی کــه پیشتــر بیان شــد و چه مــواردیّ
معنویــت را در
کــه ذکــری از آنهــا در متــن نیامــد-

معنویــت در زندگــی انســان و ّ
معنویــتّ ،
ّ
ّ
ّ
توجــه بــه اخــاق و
معنویــت ،واردکــردن عنصــر
توجــه بــه
پیــام
ّ
35
خداســت [و ] هــر جــا کــه نــام و پیــام امــام نفــوذ کــرد ،معنویــت را در آنجــا بــه همراه بــرد« ».وجهــه جهانی و

ّ
ُ
ـمانی زندگــی انســان
شــگرف در بعـ ِـد مــادی و جسـ ِ

ب هســوی خــدای عالــم پیــش میبــرد».
ّ
امــام خمینــی(ره) بــا همیــن نــگاه در نیمــه دوم قــرن بیســتم میــادی ،انقــاب بــزرگ دینــی برپــا کــرد کــه
ّ
ـان خاکــی شــد .بنابرایــن« ،پیــام انقــاب اســامی،
عامــل شــکلگیری و گســترش
معنویــت در ایــن جهـ ِ
34

معنویــت در ســطح جهان اســت» 36و ایــن واقعیت فرامـ ّ
ّ
ـادی ،دنیای
بینالمللــی انقــاب ،عبــارت از پیــام
ّ
مـ ّ
ّ
ـادی غــرب و شــرق را بهشــدت لرزانــد و پسلرزههــای آن در علــم ،فرهنــگ ،سیاســت ،و حتــی اقتصــاد

نقطــه مقابــل امــور مـ ّ
ـادی و یــا دس ـتکم معنـ ّ
ـوی
را امــری غیرمـ ّ
ـادی بهحســاب آوردهانــد کــه تأثیــری

ـف ذکــر
میگــذارد .بااینحــال ،در میــان تعار یـ ِ
ّ
معنویــت از ســنخ عمــل ،قلمــداد شــده
شــده ،گاه
یشــود
اســت و گاه اوصــاف و حاالتــی را شــامل م 

ّ
معنویــت را کــه بــه َپســتوی خانهها و خلوت شــخصی افراد
جهانــی خــود را نشــان داد .ایــن انقــاب ،دیــن و

کــه برآمــده از اعمالــی خــاص ،پیرامــون آموز ههــای
ّ
دینــی ،بــا اصــول و قواعــد مشــخص هســتند.
ّ
ـوب از
باتوجهبــه مطالــب ذکــر شــده ،تعر یـ ِ
ـف مطلـ ِ
ّ
معنویــت بایــد دارای چنــد نکتــه باشــد:
ّ .1
توجــه بــه ســاحت شــناختی انســان و مســائل

ّ
معنویــت را امــری فــردی و مختـ ّـص خلــوت و تنهایــی انســان نمیدانــد ،بلکــه آن را بــال ّ
دوم
دارد و نهتنهــا
ّ
عقال نیــت و عنصــر و مؤلفـهای اساســی ،بــرای برپایــی جامعــه زنــده و پویــا مع ّرفــی میکننــد؛ عنصــری کــه

دارنــد.

خزیــده بــود را بــه میــدان اجتمــاع کشــاند و بازیگــر مهــم مســائل گردانــد .ایــن امــر «آنــدره مالــرو» نویســنده
ً
فرانســوی -کــه مدتــی وزیــر فرهنــگ آن کشــور بــود -را واداشــت تــا بگویــد« :قــرن  21میــادی یــا اصــا وجــود
ّ
37
معنویــت خواهــد بــود».
نخواهــد داشــت و یــا قــرن
ّ
ّ
ّ
معنویت پرداخته
مقــام معظــم رهبــری ،در میــان اندیشــمندان مســلمان ،بیش از همه بــه بیان مؤلفههــای
ّ
معنویت
و بــا جزئیــات بیشــتری از ایــن مفهــوم ،ســخن بــه میــان آوردهانــد .ایشــان نگاهــی جامــع بــه مســئله

معرفــی نمــوده و آن را ّاولیــن پیــام ایــن انقــاب و امــام خمینــی(ره) میداننــد و میفرماینــد« :امامــی کــه
ّ
خـ ْ
ـود یــک انســان واال و معنــوی ،عــارف ،فقیــه ،دینشــناسّ ،
متعبــد و قائم ِباللیــل بــود؛ امــام ،کســی بــود کــه
نیم هشــب بــا خــدا خلــوت میکــرد و تضـ ّرع مینمــود».

39

 .2درنظرگرفتـ ِـن ُبعــد عاطفــی و مســائل انگیزشــی
ّ
معنویــت ،تحـ ّـول و رشــد یافته و موجب
کــه در اثــر
یشــوند.
حرکــت و نشــاط و پویایــی در انســان م 
ّ
معنویت نقش
ـت
 .3اعمالــی کــه در ایجــاد و تقو یـ ِ
بســزایی دارنــد و رفتــاری کــه تحتتأثیــر آن نظــم و
انســجام مییابنــد.
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بــدون آن ،عدالــت بهعنــوان بزرگتریــن آرمــان بشــری ،ابتــر و از حقیقــت خــود عــاری شــده و به ظاهرســازی
و ر یــاکاری تبدیــل میشــود 38.ایشــانّ ،رد پــای انقــاب بــزرگ اســامی را در دنیــای مـ ّ
ّ
معنویــت
ـادی امــروز ،

ّ
معنویــت ،ســهمی بســزا
ایجــاد
معرفتــی کــه در
ِ

27

ّ
معنویــت در شــکلگیری ،تقویــت
بــه بیــان دیگــر،
و تــداوم ،دارای وجــوه بینشــی ،انگیزشــی و رفتــاری
اســت کــه ثمــره آن شــکوفایی اســتعدادهای
روحــی و رشــد قــوای ایمانــی در دل و عمــل اســت
و برخــاف تصــور کســانی کــه فکــر میکننــد:
ّ
«معنویــت رقیــب یا جانشــینی برای مذهب اســت
و آن را رهایــی از سـ ّـنت کــه مســتلزم رهایــی از همــه

لــوازم آن ،همچــون دی ـنداری ،تقلیــد و حکومــت
ّ
«معنویــت،
دینــی اســت ،میداننــد 42».بایــد گفــت:
مفهومــی اســت برآمــده از آموزههــای متعالــی دیــن
کــه عوامــل ایجادکننــده آن ،در چارچــوب شــرع
ّ
مقــدس تعریــف میشــود و بــا معرفــت و بصیــرت
ّ
معنویتــی بهجــای آنکــه
بــه اوج میرســد .چنیــن
انســان را بــه پســتوی خانــه بکشــاند و در ُعزلــت

خویــش فروببــرد ،او را بــه ســاحت اجتمــاع کشــانده
مســائل اجتماعــی ،سیاســی،
و در وســط میــدان
ِ

اقتصــادی ،و  ...قــرار میدهــد».
ّ
معنویــت را از ســنخ عمــل یــا ملکـهای در
میتــوان
رده ایمــان و تقــوا بــه شــمار آورد و یــا آن را نتیجــه
ایمــان و تقــوا دانســت و اینگونــه تعریــف کــرد:
ّ
«معنویــت ،نورانیــت و صفــای باطنــی اســت
کــه در اثــر معرفــت توحیــدی ،عمــل بــه شــریعت
الهــیّ ،
تلبــس بــه اخــاق حســنه ،ســلوک در
ُبعــد روحانــی و باطنــی ،و دوام در ذکــر و دعــا

بــه درگاه الهــی ،حاصــل میشــود و ملکــهای
اســت کــه بــه شــور و جذبــه عبــادت خالصانــه و
خاضعانــه پــروردگار  ،حـ ّـس حضــور حضــرت حق
در تمامــی شــئون زندگــی ،خدمــت صادقانــه بــه
عنــوان ِعیــال الهــی و ســبقت در
خلــق خــدا به
ِ
مجاهدتهــای گوناگــون فرهنگــی ،سیاســی،
اجتماعــی ،و  ...روح و تــداوم میبخشــد».
ـان معنــوی فــردی اســت کــه
بــا ایــن تعریــف ،انسـ ِ
ـال عشــق و عقــل را در ســایه ایمــان توحیــدی
دو بـ ِ
بــه هــم آمیختــه و خــود را از خمودگــی و بیحالــی
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در اعمــال و عبــادات رهانیــده اســت .چنیــن
فــردی حضــوری پرنشــاط و شــاداب در تمامــی
عرصههــای زندگــی و بندگــی دارد و رفتــار و گفتــارِ
ّ
سرشــار از آرامــش ،شــفقت و امیــد او ،دیگــران را نیز
ُ
انگیزهمنــد و پرامیــد میگردانــد•.
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 .26فرهنــگ ادیــان جهــان؛ جــان راســل هینلــز ،ترجمــه گروه مترجمــان ،ویرایــش دوم ،چــاپ اول ،قم ،انتشــارات دانشــگاه ادیان و
مذاهــب ( 1386ه.ش) ،ص .597
 .27گوهر ادیان (مجموعه مقاالت ّ
سنت و سکوالریسم)؛ مصطفی ملکیان ،ص 316و .356
ّ
معنویت؛منوچهر دینپرست،سیدحسیننصر،ص.22
.28دلباخته
ّ
ّ
معنویت و نقش آن در مبارزه با دشمن؛ سید محمد حسینی ،فصلنامه حصون ،1386،ص.88
.29
 .30تجربههای عرفانی در ادیان؛ حمیدرضا مظاهری سیف ،ص.17
ّ
معنویت در زندگی و میدان رزم؛ ّ
محمد ناصر سقای بیریا ،فصلنامه حصون( ،تابستان 1387ه.ش) ،ص.80
 .31نقش
ّ
 .32نقد نظریه تباین دین و معنویت ،معرفت کالمی؛ عبداهلل محمدی( ،پاییز 1390ه.ش) ،ص.117
 .33مقدمهای بر جهان بینی توحیدی؛ مرتضی مطهری ،تهران ،صدرا ،چاپ 1385( ،22ه.ش) ،ص.47
 .34صحیفه نور؛ سیدروحاهلل موسوی خمینی ،ج ،16ص.8
.35بیاناتسیدعلیحسینیخامنهای،در مراسمششمینسالگردرحلتامامخمینی(ره).1374/03/14-
.36بیاناتسیدعلیحسینیخامنهای،در مراسمششمینسالگردرحلتامامخمینی(ره).1374/03/14-
 .37عصر امام خمینی ،میر احمد رضا حاجتی ،ص.84
 .38بیانات سید علی حسینی خامنهای در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت .1387/06/02-
.39بیانات سیدعلی حسینیخامنهای در مراسمششمینسالگردرحلتامامخمینی(رحمهاهلل)–.1374/03/41
 .40بیانیه گام ّدوم انقالب اسالمی ایران.
 .41بیانیه گام ّدوم انقالب اسالمی ایران.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .42بحــران معرفــت ،نقــد عقالنیــت و معنویــت تجــدد گــرا؛ محمــد فنایــی شــکوری ،چــاپ اول ،مرکــز انتشــارات مؤسســه امــام
خمینــی(ره) 1384( ،ه.ش) ،زال ل کوثــر ،ص .134

ّ
معنویتورفاهذهنی
ّ
موقعیتهای متفاوت مذهبی
جایگاه معنویت در
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ّ
ـدارک متفــاوت ،ممکــن اســت بــه
معنویــت و دی ـنداری ،بــا رفــاه ذهنــی افــراد در ارتبــاط اســت .وجــود مـ ِ
ّ
ّ
موقعیــت ذهنــی افــراد ،بــر رابطــه بیــن
ـذاری
دلیــل عــدم بررســی کافـ ِـی معیارهــا و عــدم توجــه بــه تأثیرگـ ِ
ّ
ّ
معنویت و
معنویــت و دیـنداری و رفــاه ذهنــی آنهــا باشــد .تحقیقــات پیــش رو بــا هــدف بررســی رابطه بیــن
دیـنداری ،بــا رفــاه ذهنــی (کــه فراینــدی بهعنــوان رضایــت از زندگــی و تعــادل بیــن تأثیــرات مثبــت و منفــی
ّ
وضعیــت مذهبــی ،تفاوتــی بیــن افــراد( ،ماننــد مذهبــی و
در نظــر گرفتــه میشــود) ،و بررســی اینکــه آیــا از نظــر
ّ
غیرمذهبــی و نامشــخص) وجــود دارد یــا خیــر (؟!) انجــام شدهاســت.
نتایــج بهدســتآمدهی مذکــور  ،از  ۲۶۷نفــر از بزرگســاالن ایتالیایــی  ۱۸تــا  ۷۷ســاله کــه  ۵۹.۹درصــد
ّ
معنویــت (فراینــدی بهعنــوان
آمــار را زنــان تشــکیل داده بودنــد ،جم ـعآوری شــد .بهمنظــور بررســی نقــش

هویــت دینــیّ :
اهــداف ،ارتبــاط متقابــل و رابطــه درونــی) و دیـنداری (فراینــدی بهعنــوان ســه ُبعــد ّ
تعهــد
و اکتشــافات عمیــق و بازنگــری در ّ
تعهــد) در رفــاه ذهنــی ،دو نــوع تحلیــل و بررســی مســیر وجــود داشــت
کــه بــرای هــر ّ
لهــا را اجــرا کردنــد .بــرای بررســی تغییرناپذیــری ایــن دو نــوع تحلیــل در
نظریــه ،یکــی از تحلی 
ّ
وضعیــت مذهبــی افــراد ،بهصــورت دو ویژگــی از گرو ههــای چندگانــه اجــرا شــد .مدلهایــی کــه بــه
بیــن

رفــاه ذهنــی بــه ارز یابــی افــراد از ّ
کیفیــت زندگــی
ّ
مربــوط میشــود کــه شــامل یــک مؤلف ـهی
شــناختی و عاطفــی اســت کــه بــه ترتیــب بــه
ّ
مــورد دســتیابی بــه
نظریههــای شــناختی در
ِ
ارزشهــا و اهــداف مهــم در طــول زندگــی افــراد و
تعــادل بیــن عاطفــه مثبــت و منفــی آنهــا اشــاره
میکنــد.
ّ
بنابرایــن ،رفــاه ذهنی افراد ،مربــوط به رضایت کلی
ّ
از زندگــی و ســطوح طوالنیمــدت شــادی اســت
کــه از ارزیابــی جهانــی نشــأت میگیــرد که آیــا افراد،
زندگــی خوبــی دارنــد یــا خیــر ؟ در ّ
ادبیــاتُ ،بعــد
عاطفــی رفــاه ذهنــی ،همــواره بهعنــوان یــک فراینــد

مذهبــی افــراد قــرار نمیگیــرد).
ّ
در مقابــل ،از مدلهــای مربــوط بــه دیـنداری ،تنهــا روی مــوارد مذهبی و نامشــخص مورد آزمایش و بررســی
ّ
وضعیتهــای متفــاوت مذهبــی
قــرار گرفــت و نتیجــه آن ایــن بــود کــه رابطــه بیــن دیـنداری و رفــاه ذهنــی ،در

شــناختی رفــاه ذهنــی )حــس رضایــت از زندگــی
(از هــر دو روش معیارهــای رضایــت از زندگــی
(ویژگیهــای جهانــی و رفــاه شــخصی) مــورد
در ارزیابــی افــراد نســبت بــه ســطوح مختلــف

تفســیر و تحلیلــی از نتایــج و پیامدهــای آن ،موردبحــث قــرار گرفتــه اســت.

زندگــی ،وجــود جنبههــای متفــاوت ،اعــم از

یادداشت

ـاوت اصلــی ایــن بــود کــه داشــتن ّ
تعهــد و ّ
هویــت مذهبــی ،رضایــت از
تغییــر میکنــد؛ بــه خصــوص کــه تفـ ِ
ِ
ّ
زندگــی را در افــراد بــاال مــی بــرد ،ولــی در افــراد بــا گروههــای نامشــخص اینگونــه نیســت؛ بــه همیــن دلیــل

ارزیابــی و ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
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ّ
ّ
معنویت،
معنویــت ارتبــاط داشــتند ،روی همـهی افــراد مــورد آزمایــش قــرار گرفــت و نتیجــه آن ایــن بــود کــه
ّ
وضعیــت
ـاط متقابــل کــه تحتتأثیــر
ـاد ارتبـ ِ
تأثیــر مثبتــی روی رفــاه ذهنــی افــراد دارد (البتــه غیــر از ابعـ ِ

ظاهــر شــده و از نظــر شــاخصهای مختلــف
عواطــف ،مــورد ســنجش قــرار میگیــردُ .بعــد
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ویژگیهــای فــردی ،نقــش دارد؛ همچنیــن ارزشهایــی را کــه افــراد در زندگــی بــرای برطرفکــردن نیازهــای
ّ
اجتماعــی ،مهــم و ارزشــمند تلقــی میکننــد ،نیــز در ایــن ارزیابــی تأثیرگــذار اســت .در بیــن ســایر افــراد،
ّ
معنویــت و دیـنداری بــر رفـ ِـاه ذهنـ ِـی درک شــده افــراد پرداختــه اســت
تحقیقــات زیــادی بــه بررســی نقــش
ّ
معنویــت بــر شــرایط ســامت و روان و طــول عمــر افــراد را شناســایی میکننــد.
کــه تأثیــرات مثبــت دیــن و
ّ
ّ
باتوجــه بــه اینکــه ســاختارهای دیـنداری و معنویــت ،دارای پیچیدگیهایی هســتند ،میتوان تشــخیص
داد کــه چگونگــی مفهومســازی ایــن مــوارد در ادبیــات ،امــری حیاتــی بــه شــمار میآیــد؛ دیــنداری و
شهــا ،باورهــا ،رفتارهــا ،و ّ
ّ
یشــود و ممکــن اســت
هویــت هــر فــرد در نظــر گرفتــه م 
معنویــت بــر اســاس ارز 
ّ
همــه ایــن مــوارد روی جنبههــای مذهبــی یــا کاربــردی دیــن مؤثــر باشــد.
بــه طــور خــاص ،در اکثــر مــوارد از یــک ســو دیـنداری بهعنــوان یک بیان رســمی ،نهــادی و ظاهــری از رابطه
ّ
فــرد بــا موضوعــات مذهبــی تلقــی میشــود و بــه طــور معمــول ،بهعنــوان باورهــا و فعالیتهــای مذهبــی
ّ
معنویــت بهعنــوان یــک موضــوع،
بهخصوصــی بــه شــمار میآیــد؛ از ســوی دیگــر نیــز میتــوان گفــت کــه

از زندگــی در فرهنگهایــی کــه وجــود خداونــد را
انــکار میکردنــد ،کمتــر و ّ
حتــی منفــی بــود.
بااینحــال ،در تحقیقــات دیگــری ،ارتباطــی
بیــن دی ـنداری و رضایــت از زندگــی افــراد یافــت
نشــد ،بــه همیــن دلیــل ،وجــود رابطــه مســتقیم
بیــن باورهــای افــراد و نگــرش آنهــا نســبت بــه دیــن
و رضایــت از زندگــی ز یــر ســؤال م ـیرود .البتــه
بهتــر اســت بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه تأثیــر
ّ
معنویــت ،روی ُبعــد عاطفــی رفــاه
دیــنداری و
ذهنـ ِـی افــراد مختلــف نیــز  ،بــا داد ههــای متفاوتــی

بــرای جســتجوی معنــا و مفهــوم زندگــی بــرای برقــراری ارتباطــات در نظــر گرفتــه میشــود .بهعبارتدیگــر

همــراه اســت.

میتــوان گفــت« :دیـنداری ،تمایــل انســان بــرای تعالــی ،خوداندیشــی ،پیوند ،و جســتجوی معنــا در زندگی
ّ
تلقــی میشــود کــه ایــن موضــوع میتوانــد در یــک زمینــه مذهبــی خــاص یــا خــارج از ایــن موضــوع بــرای هــر
فــردی ّاتفــاق بیفتــد».

بــه طــور خــاص ،بــرای ایــن اثرگــذاری مثبــت

ّ
معنویت و رفاه ذهنی
ارتباط بین دینداری،
ّ
بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده ،حتــی اگــر نتایــج بهدس ـتآمده در مــورد مرتبــط بــودن رفــاه ذهنــی و
ّ
ّ
معنویــت و دی ـنداری ،جــزء نظریههــای
معنویــت و دی ـنداری ،بــه طــور کامــل بــا واقــع ســازگار نباشــد،
مثبــت رفــاه ذهنــی محســوب میشــود .بــا ّ
توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در ُبعــد شــناختی رفــاه ذهنــی،

معنــوی ،میتــوان گفــت« :بــه نظــر میرســد برخــی
از اعمــال و فعالیتهــا ،ماننــد نمازخوانــدن یــا
دعاکــردن میتواننــد در القــای حــاالت مثبتــی
ماننــد قدردانــی و  ...بــه افــراد کمــک کننــد».
ـات اخیــر
عــاوه بــر همــه ایــن مــوارد ،در مطالعـ ِ
نقــش احساســات افــراد( ،نظیــر تــرس ،امیــد،
عشــق ،بخشــش ،و  )...در رابطــه بیــن مذهــب

ّ
معنویــت ،دیـنداری و رضایــت از زندگــی ،در افــراد وجــود دارد؛ بــرای توضیــح در مــورد
رابطــه مثبتــی بیــن
ّ
ایــن یافتههــا ،محققیــن بیانکردنــد« :افــرادی کــه مشــارکت مذهبــی و معنــوی زیــادی از خــود بــه نمایــش

ایــن تحقیقــات ،نقــش دی ـنداری در القــای تأثیــر

میگذارنــد ،دیــد و ارزیابــی مثبتتــری از زندگــی دارنــد».

مثبــت ذهنــی افــراد بــه شــمار میآیــد.

عــاوه بــر ایــن مــورد ،میتــوان گفــت کــه مشــارکت مذهبــی و معنــوی ممکــن اســت از طریــق برخــی منابــع

ســازوکار مهــم دیگــری کــه میتوانــد رابطــه بیــن

نیــز بــه افــراد کمــک کنــد کــه این منابــع شــامل« :منابع درونی (احســاس ارزشــمند بــودن) ،منابــع اجتماعی
ّ
(تقویــت حــس تعلــق داشــتن در جامعــه) و مــوارد دیگــر اســت ».حمایــت بیشــتر از ایــن دیــدگاه ،شــامل
ً
اعتقــادات و شــیوههای مذهبــی اســت کــه معمــوال بــه طــور مثبــت ،بــا رضایــت از زندگــی افــراد در ارتبــاط

دیــنداری و رفــاه ذهنــی را تشــریح کنــد ،کنتــرل

اســت.
ًّ
اعتقــادات و باورهــای قــوی ،ممکــن اســت مســتقل تأثیــرات مفیــدی داشــته و بــا کاهــش اختالفهــای
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یکــه رضایــت
یشــود؛ درحال 
رضایــت از زندگــی م 

ـش ذهنــی روبـهرو میشــوند،
شـ
ـدم آرامـ ِ
ـناختی ،ســبب افزایــش رفــاه ذهنــی افــراد شــود .زمانــی کــه افــراد ،بــا عـ ِ
ً
ّ
ـش روانــی را تجربــه میکننــد کــه ایــن موضــوع ،ســبب کاهــش انگیــزه میشــود.
معمــوال یــک وضعیــت تنـ ِ
بــرای درک بهتــر نقــش دیـنداری در رفــاه ذهنــی ،بایــد بــه ایــن نکتــه ّ
توجه کرد کــه دیـنداری در یک فرهنگ
ِ
ّ
مشــخص بــه چــه شــکل اســت؟ بهعنــوان مثــال ،پژوهشــگران زیــادی ،از یــک مجموعــه و دادههــای عظیــم
ّ
متوجــه شــدند کــه یــک رابطــه
در مقیــاس بــزرگ -شــامل  ۱۶۰کشــور  -را مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دادنــد و
ّ
کلــی بیــن دیـنداری و رفــاه ذهنــی افــراد ،وجــود دارد کــه ّ
توســط فرهنــگ اداره شدهاســت .بــه طــور
مثبــت
خــاص میتــوان گفــت« :در فرهنگهایــی بــا ســطوح بــاالی دی ـنداری ،در مقایســه بــا فرهنگهایــی کــه
از ســطح پایینتــر دی ـنداری برخوردارنــد ،افــراد از ســطح باالتــرِ رفــاه ذهنــی برخوردارنــد ».عــاوه بــر ایــن،
ّ
پژوهشــگران و محققــان دیگــری نیــز بــه همیــن نتیجــه رســیده و دریافتنــد کــه بــا اســتفاده از دادههــای
ّ
مطالعاتــی اروپایــی و جهانــی ،نظریــهی دیــنداری در فرهنگهــای بهشــدت مذهبــی ،ســبب وجــود

و رفــاه ذهنــی ثابــت شدهاســت .معیــار اصلــی

تلفیق
احساســات اســت کــه ایــن موضوع ،شــامل
ِ
حــاالت عاطفــی بــا نیازهــای جامعــه و محیــط
ً
میشــود؛ تــا جایــی کــه دیــن و مذهــب دائمــا
ّ
افــراد را بــرای ارزیابــی مجــدد رویدادهــای عاطفــی
آمــوزش میدهــد و از ســوی دیگــر ممکــن اســت
ّ
افــراد مذهبی ،بیشــتر بــه ارزیابی مجدد شــناختی
فرضی ههــا ّ
ّ
حتــی در میــان
عــادت کننــد .ایــن

افــراد و جامع ـهای بــا مذاهــب مختلــفّ ،
توســط
بســیاری از پژوهشــگران بــه تأییــد رســیده اســت
امــا دیگــر مطالعــات و تحقیقــات دررابط هبــا
ّ
معنویــت و
کشــف ارتبــاط بیــن دی ـنداری و
اثــرات مثبــت و منفــی ،بــا شکســت مواجــه شــده
و نتوانســتند گزارشــی مناســب و کامــل را در ایــن
بــاره ارائــه دهنــد.

تحقیقات حال حاضر

تجربیــات مذهبـ ِـی گــزارش شــده در ســطح ذهنــی ،بــه طــور یکســان نبــوده اســت .در چندیــن پژوهــش،

تحقیقــات مربــوط بــه رابطــه بیــن دیــنداری،
ّ
معنویــت ،و رفــاه ذهنــی همچنــان نتوانســته بــه

افــرادی کــه بــا اعتقــادات پاییــن (شــامل اعتقــادات ضعیــف یــا اعتقــادات اندک) بــا افــراد فاقـ ِـد اعتقادات
ً
مذهبــی (شــامل افــراد کامــا غیرمذهبــی یــا ملحــد) ،در یــک گــروه ترکیــب شــدهاند ،بنابرایــن در ایــن مــورد،
ّ
ـاد در ُبعــد اعتقــادی (افــراد دارای اعتقــادات انــدک و غیرمذهبــی) را بــا یکدیگــر ترکیــب
قطبهــای متضـ ِ

اســتدال لی مبنــی بــر وجــود ســه نقــص کلــی

کردهانــد.

تحقیقاتــی در ایــن مــورد وجــود دارد.
چارچــوب نظــری اســتفاده شــده
در مــورد ّاول،
ِ
بــرای تعریــف و بررســی رفــاه ذهنــی بهعنــوان یــک
ّ
معنویــت ،بــه
موضــوع وابســته بــا دیــنداری و

وجــود ایــن گروهبندیهــا ســبب ایجــاد مشــکل در مقایســه نتایــج بهدس ـتآمده شدهاســت .بــه دنبــال
ّ
یشــان
وضعیــت مذهب 
پیشــنهاد برخــی پژوهشــگران ،در تحقیقــات فعلــی ،شــرکتکنندگان را بــر اســاس

نتایــج ثابتــی دســت پیــدا کنــد ،بــه همیــن دلیــل،

دلیــل گســتردگی ،فقــط روی ُبعــد شــناختی یــا

عاطفــی رفــاه ذهنــی تمرکــز داشــته اســت کــه ایــن
مــوارد موجــب نقــص در تحقیقــات میشــود.

تقســیمبندی کردیــم.
درنتیجه ،تحقیقات حال حاضر با این شرایط شروع میشود:
ّ
معنویت بر روی ُبعد شناختی و عاطفی رفاه ذهنی افراد.
 .۱بررسی نقش دینداری و

معنویــت و رفــاه ذهنــی ،بــا ّ
ّ
ّ
وضعیــت مذهبــی افــراد
توجــه بــه
 .۲بررســی اینکــه آیــا رابطــه بیــن دی ـنداری،
ّ
(ماننــد مذهبــی ،غیرمذهبــی و نامشــخص) متفــاوت اســت یــا خیــر .

بــرای غلبــه بــر ایــن ضعــف ،در تحقیقــات حــال
مــدل نظــری در رفــاه ذهنــی را بهعنــوان
حاضــر ِ ،
ّ
یــک مؤلفــه شــناختی و عاطفــی در نظــر گرفتیــم و

روشها و اصول
ّ
ّ
بــرای یــک گــروه روانشناســی متشــکل از دانشــجویان و محققــان ،یــک نظرســنجی بــرای مشــارکت در

از معیارهــای عــادی بــرای ارزیابــی آنها کــه مواردی
همچــون رضایــت از زندگــی و تعــادل بیــن عاطفــه

پژوهــش ،از طریــق ایمیــل و بــه صــورت شــخصی ،ارســال شــد .شــرکت در ایــن نظرســنجی کــه ب هصــورت
ً
ً
آنالیــن برگــزار شــد و تقریبــا  ۲۵دقیقــه طــول کشــید .شــرکت در ایــن نظرســنجی کامــا داوطلبانــه و بــدون

مثبــتو منفــیراشــاملمیشــود،اســتفادهکردیم.
ّ
در مــورد ّ
معنویــت
دوم ،ســاختارهای دیـنداری و

هیچگونــه هزینـهای بــود و همــه افــراد شــرکتکننده ،مطابــق بــا شــرایط پژوهشــگری ،رضایــت کتبــی دادنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تمامــی ایــن مراحــلّ ،
توســط دانشــگاهی در شــهر میــان ایتالیــا بــه تأییــد رســیده

در حــوزه ادبیــات ،بهصــورت مجـ ّـزا و متمایــز ظاهر
میشــوندّ ،امــا ا گــر ایــن دو موضــوع بــه هــم مرتبــط
ً
باشــند -در تحقیقــات -معمــوال تنهــا یکــی از
نهــا بــا رفــاه ذهنــی درنظــر
ایــن دو مــورد و ارتبــاط آ 
گرفتهمیشــود کــه ممکــن اســت وجــود چنیــن
تمایــز مهــم و اساســی بــرای درک چگونگــی تفاوت
ّ
معنویــت در ارتبــاط بــا رفــاه ذهنــی،
بیــن دیــن و
مفیــد و کاربــردی نباشــد .در تحقیقــات حــال
حاضــر ،مــا دی ـنداری را بــر حســب ّ
ـت دینــی
هویـ ِ
بررســی کردیــم کــه افــراد ،بــه میــزان درک اعتقــادات
ّ
قــات اجتماعــی خــود را
مذهبــی ،اعمــال و تعل ِ
قصــد
بهعنــوان مرکــزی در نظــر میگیرنــد کــه
ِ

اســت.
شرکتکنندگان
دادههــا از دســامبر ســال  ۲۰۱۷تــا مــی  ۲۰۱۸جمـعآوری شــده اســت .ایــن دادهها از  ۲۶۷بزرگســال ایتالیایی
ّ
وضعیــت مذهبـ ِـی ایــن
 ۱۸تــا  ۷۷ســاله جم ـعآوری شــدهبود کــه  ۵۹.۹درصــد آنهــا ،زنــان بودنــد .از نظــر
یکــه
دســته از افــراد ،بایــد گفــت کــه اکثــر شــرکتکنندگان یعنــی  ۵۸.۱درصــد آنهــا مذهبــی بودنــد؛ درحال 
 ۱۴.۲درصــد آنهــا دینــی نداشــتند و غیرمذهبــی بودنــد ۲۷.۷ .درصــد باقیمانــده ،اعــام کردنــد کــه در
ّ
ّ
وضعیــت مذهبــی خــود ،اعتقــادات نامشــخصی دارنــد؛ زیــرا ایــن دســته از افــراد گفتنــد« :نــه در گــروه
مــورد
ّ
مذهبــی و نــه غیرمذهبــی هســتند ».در نتیجــه ،در دســته ســوم یعنــی اعتقــادات نامشــخص قــرار گرفتنــد.
ّ
ّ
بــا ّ
توجــه بــه ایــن آمــار  ،فقــط از شــرکتکنندگان مذهبــی و نامشــخص درخواســت کردیــم کــه مشــخص
ّ
ّ
کننــد کــه بــه کــدام یــک از مذاهــب تعلــق دارنــد کــه پــس از کســب نتایــج ،مشــخص شــد کــه  ۹۵.۹درصــد
ً
آنــان مســیحی (عمدتــا کاتولیــک) هســتند .بهمنظــور اعتباربخشــی بــه جایگاههــای دینــی (مذهبــی و
ّ
غیرمذهبــی و نامشــخص) کــه بــه شــرکتکنندگان اختصــاص یافت ،شــاخصهای رفتاری و دیـنداری
متفاوتــی را از ایــن دســته از افــراد خواســتار شــدیم و حضــور در مراســم مذهبــی و همچنیــن تعــداد دفعــات

خو یــش اندیشــی ،بههمپیوســتگی ،و جســتجوی
ّ
معنــا در زندگــی تلقــی میشــود .بــه همیــن دلیــل،
ّ
ّ
معنویــت
مجــزای دیــنداری و
نقــش متمایــز و

دعاکــردن آنهــا را مــورد ارزیابــی قــرار دادیــم .ایــن ارزیابــی در یــک مقیــاس پنــج گزینـهای شــامل ( =۰هرگــز ،
ّ
موقعیتهــای خــاص =۲ ،بهنــدرت =۳ ،حداقــل یکبــار در مــاه =۴ ،حداقــل یکبــار در هفتــه،
 =۱فقــط در
ً
 =۵هــر روز یــا تقریبــا هــر روز ) بــود.

ـدل تجزیهوتحلیــل
در رفــاه ذهنــی ،از طریــق دو مـ ِ

کنندگان مذهبــی اظهــار داشــتند کــه حداقــل یکبــار در مــاه ،در مراســمهای ِکلیســا شــرکت
شــرکت
ِ

جداگانــه ،مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت.
ّ
در مــورد ّ
متوجــه شــدیم کــه گروهبنــدی
ســوم

میکننــد و عــاوه بــر ایــن مــورد ،حداقــل یکبــار در هفتــه بــه دعاکــردن میپردازنــد .شــرکتکنندگان
غیرمذهبــی نیــز اظهــار داشــتند کــه در مراسـمهای مذهبــی شــرکت میکننــدّ ،امــا بــه دعــا و نمازخوانــدن
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ّ
نمیپردازنــد .در نهایــت افــرادی کــه گمــان میکردنــد بیــن دســته مذهبــی و غیرمذهبــی (نامشــخص)

سهــای
ردهبنــدی شــدهاند .تمــام ایــن مقیا 

هســتند ،اظهــار داشــتند در مراســم مذهبــی شــرکت و دعــا میخواننــد امــا ایــن مراحــل را فقــط در

کوچــک ،کــه در ادامــه نشــان میدهیــم بــه ترتیــب

مناســبتهای خــاص انجــام میدهنــد.

از اعتبــار باالیــی برخــوردار هســتند:

انواع معیارها
ّ
معنویت

البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مقیــاس ،تنهــا
بــرای شــرکتکنندگانی کــه اعــام کردنــد کــه در
ّ
دســته افــراد مذهبــی یــا نامشــخص هســتند ،اجــرا

ّ
معنویــت مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .ایــن آیتمهــا
در ایــن روش ،نســخه ایتالیایــی  ۲۸آیتمــی ،معیــارِ بررســی
ً
ً
در یــک معیــار  ۶مرحلـهای کــه از گزینــه اول (کامــا مخالــف) تــا گزینــه ششــم (کامــا موافــق) رتبهبنــدی
ّ
تعلــق داشــتند .بــا ّ
ّ
جمعیــت ایتالیا
توجــه به اینکه ایــن معیار  ،هنــوز در
شــدند و بــه چهــار معیــار مختلــف

شــد و گمــان کردیــم کــه بــرای آن دســته از افــراد کــه
ّ
وضعیــت
در گــروه غیرمذهبــی بودنــد ،دارای یــک

بــه تأییــد نهایــی نرســیده اســت ،توانســتیم ایــن موضــوع را تأییــد کنیــم کــه ســاختار فاکتوریــل مــورد انتظــار ،

نهــا اجــازه
جداگانــه مذهبــی هســتند کــه بــه آ 

بهخوبــی بــا دادههــای مــا ســازگار اســت کــه ایــن شــاخصها در مــدل زیــر بــه نمایــش درآمــده اســت:

پاســخدادن بــه ســؤاالتی مر بــوط بــه دیــن مــن را
نمیدهــد و نمیتواننــد بهخو بــی بــه ایــن ســؤاالت
پاســخ دهنــد.

همچنیــن ایــن معیــار از اعتبــارِ بســیار باالیــی برخــوردار اســت و  αکرونبــاخ بــرای چهــار معیــار کوچــک بــه
ترتیــب شــامل:

رضایت از زندگی
ُبعــد شــناختی رفــاه ذهنــی افــراد ،بــا نســخه
ایتالیایــی رضایــت از زندگــی مــورد بررســی قــرار

دینداری

توســط  ۱۳آیتمــی  Utrecht-Managementاندازهگیــری شــد کــه معیــار ّ
تشــکیل ّ
هویــت مذهبــیّ ،
تعهدات
ِ
(تعهــد و اکتشــافات عمیــق و بازنگــری ّ
هویتــی ،یعنــی ّ
ّ
تعهــد) را در حــوزه دینــی مــورد ارزیابی قــرار میدهد.

بــه طــور منحصربهفــردی ،افــراد بایــد دارای ّ
تعهــدات ّ
هویتــی ماننــد داشــتن جهانبینیهــای مذهبــی
خــاص باشــند کــه ایــن دســته از افــراد میتواننــد ّ
تعهــدات خــود را از طریــق اکتشــافات عمیــق ،کــه شــامل
ّ
تعهداتشــان میشــود ،افزایــش داده یــا ّ
تفکــر  ،یادگیــری و بهاشــترا کگذاری ّ
حتــی در بســیاری از
ِمیــل بــه
ّ
شــرایط ،میتواننــد بــا بــه عقــب برگشــتن ،در تعهــدات خــود تجدیــد نظــر کننــد .زیــرا در ایــن مســیر  ،افــراد
بســیار زیــادی وجــود دارنــد کــه ممکــن اســت تصمیــم بــه تغییــر جهــت و یــا ّ
حتــی جداشــدن از ّ
تعهــدات

گرفته اســت .این مقیاس ،از  ۵آیتم تشــکیل شــده
(بهعنــوان نمونــه :اگــر میتوانســتم دو بــاره زندگــی
ً
کنــم ،تقریبــا هیچچیــز را تغییــر نم ـیدادم) کــه
ایــن آیتمهــا نیــز از یــک معیــار  ۷گزین ـهای شــامل
ً
ً
( =۱کامــا مخالــف =۷ ،کامــا موافــق) تشــکیل
شــده اســت .ارتبــاط درونــی بهدسـتآمده در ایــن
مقیــاس نیــز درجــه باالیــی داشــت:

خــود ،بــه ســمت باورهــای مذهبــی مختلــف را داشــته باشــند ،بـ ه همیــن دلیــل ،میتواننــد ایــن مراحــل را
انجــام دهنــد.
ً
ّ
قبــا معیــار  U-MICSدر ایتالیــا تأییــد شــده اســت ،امــا ایــن تأییــدی ،در حوزههایــی غیــر از هویــت

تأثیر مثبت و منفی
ُبعــد عاطفــی و رفــاه ذهنــی افــراد ،بــرای مبحــث
تأثیــرات ُمثبــت و منفــی نیــز  ،بــه واســطه نســخه

نیــز  ،بــا نمونههــای مــا مطابقــت دارد .شــاخصهای مناســب مــا بــه صــورت زیــر اســت:

ایتالیایــی مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت .ایــن

ای مــورد انتظــار
مذهبــی بــوده اســت ،در نتیجــه بــرای ایــن مــورد نیــز تأییــد کردیــم کــه ســاختار ســه گزینـه ِ

مــورد شــامل  ۲۰صفــت اســت کــه بــرای توصیــف
احساســات و عواطــف مختلــف ،مــورد اســتفاده

خردورزی | شماره دوازدهم | اردیبهشت 1401

32

قــرار میگیــرد کــه ایــن  ۲۰صفــت ،ب هصــورت

همانطــور کــه انتظــار میرفــت ،ایــن معیــار از ســه مقیــاس کوچکتــر تشــکیل شــده کــه هــر یــک از ایــن
هویتــی متفاوتــی مربــوط اســت [کــه عبارتانــد از ] ۵ :آیتــم معیــار ّ
مــوارد ،بــه فراینــد شــکلگیری ّ
تعهــد

 ۱۰احســاس و حالــت مثبــت و  ۱۰احســاس

(بهعنــوان نمونــه :دیــن در زندگــی بــه مــن امنیــت میدهــد) ۵ ،آیتــم بررســی مقیــاس کوچــک (بهعنــوان

و حالــت منفــی در نظــر گرفتــه شدهاســت.

نمونــه :ســعی میکنــم اطالعــات زیــادی در مــورد مذهبــم کســب کنــم) ۳ ،آیتــم بازنگری مقیــاس کوچکتر
ّ
تعهــد (بهعنــوان نمونــه :گاهــی اوقــات تصـ ّـور میکنــم کــه داشــتن دیــن متفــاوت میتوانــد زندگــی مــن را
ّ
جذابتــر کنــد).
ً
ً
آیتمهــا در یــک مقیــاس پنجمرحلــهای از گزینــه یــک (کامــا نادرســت) تــا گزینــه ( ۵کامــا درســت)

شــرکتکنندگان در ایــن نظرســنجی ،بایــد
سهــای پنــج
پاســخهای خــود را در مقیا 
ً
ً
گزینــهای یعنــی (=۱اصــا تــا  =۵کامــا ) نشــان
دهنــد کــه آیــا ایــن مــوارد را تجر بــه کردهانــد یــا خیــر

(؟) .در ایــن نظرســنجی ،هــر دو مقیــاس کوچــک
در  ۱۰آیتــم تأثیــرات مثبــت (ماننــد :عالقهمنــدی)
و  ۱۰آیتــم تأثیــرات منفــی (ماننــد :عصبــی بــودن) از
اعتبــار باالیــی برخــوردار بودنــد.

\

بــا ّ
توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در ُبعــد شــناختی رفــاه ذهنــی ،رابطــه مثبتــی بیــن
ّ
معنویــت ،دی ـنداری و رضایــت از زندگــی ،در افــراد وجــود دارد؛ بــرای توضیــح در مــورد
ّ
ایــن یافتههــا ،محققیــن بیانکردنــد« :افــرادی کــه مشــارکت مذهبــی و معنــوی زیــادی از
تتــری از زندگــی دارنــد».
خــود بــه نمایــش میگذارنــد ،دیــد و ارزیابــی مثب 

تحلیل دادهها
در ابتــدا آمــار توصیفــی بــرای تمامــی شــرایط ،در
تحقیقــات حــال حاضــر بــه طــور جداگانــهای
بــرای ســه گــروه (مذهبــی و غیرمذهبــی و
ّ
نامشــخص) مــورد بررســی قــرار گرفــت .مــورد
ّ
روابــط ّ
ّ
معنویــت،
نظریــهای بیــن
دوم اینکــه در
ِ

بهکارگرفت هشــد ،کــه در ایــن مــدل ،تمــام مســیرهای همبســتگی و رگرســیون ،محــدود شــده بودنــد تــا در
ّ
ـدل جایگزیــن ،اشــباع نشــده بــود ،در مجمــوع
بیــن تمــام گروههــا یکســان باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مـ ِ
شــاخصهای مناســب و ســازگار از ّ
اهمیــت ویــژهای برخــوردار بودنــد .مــدل مناســب ،بــا اســتفاده از
شــاخصهای زیــر مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت« :ارزش  ،x2ریشــه میانگیــن مربعــات خطاهــای تخمیــن و
شــاخص تناســب مقایســهای».

دی ـنداری و رفــاه ذهنــی افــرادّ ،
توســط مدلهــای

مــدل  x2معیــاری از یــک ســازگاری ضعیــف بــه شــمار میآیــد ،بهطــوری کــه مقادیــر بــزرگ و معنــادار

تحلیــل مســیر  ،بهصــورت جداگانــهای مــورد

از  ۵مرحلــه یــا بیشــتر بررســی میشــود ،بــه عنــوان

دیگــر  x2نشــانگر ایــن موضــوع هســتند .درحالیکــه مقادیــر غیرمعنــادار  x2نشــانگر ایــن اســت کــه مــدل،
بــا دادههــا ســازگاری دارد .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،شــاخص ریشــه میانگیــن ّ
مربعــات خطاهــای تخمیــن،
ِ
ســازگاری ضعیــف بــه شــمار میآیــد و هرچقــدر مقادیــر  ،نزدیــک بــه صفــر باشــند،
معیــاری بــرای
ِ
نشــاندهنده تناســب بهتــر بــا معیارهــا اســت .ایــن موضــوع بــه ایــن معنــا اســت کــه هرچقــدر مقادیــر  ،کمتر

مقیاسهــای پیوســته در نظــر گرفتــه شــدهاند کــه

از  ۰.۰۸باشــد نشــاندهنده تناســب معقــول و اگــر مقادیــر زیــر  ۰.۰۵باشــد ،نشــاندهنده تناســب خــوب

ممکــن اســت میزان پذیــرش حداکثــر احتماالت

بــه شــمار میآیــد.

را فراهــم کننــد.

در مقابــل ایــن موضــوع« ،شــاخص تناســب مقایسـهای» معیــار خوبــی بــرای بررســی بــه شــمار میآیــد ،ز یــرا
نحــال ،بــا ّ
توجــه بــه
بــا داشــتن مقادیــر نزدیــک بــه عــدد یــک ،اشــاره بــه وجــود یــک مــدل خــوب را دارد .باای 

بررســی قــرار گرفتنــد و همــه مدلهــا در Mplus
اجــرا شــدندّ .
متغیرهایــی کــه در مقیــاس لیکــرت

ّ
معنویت و رفاه ذهنی

ّ
معنویــت (کــه بــا
مــدل مــورد آزمایــش رابطــه بیــن

اینکــه مقادیــر «شــاخص تناســب مقایس ـهای» کمتــر از  ۰.۹۰تعــداد را اعــام میکنــد ،نشــاندهنده ایــن
اســت کــه ایــن مــدل ،بهخوبــی بــا داد ههــا تطابــق نــدارد.

 ۴معیــار کوچــک یعنــی اهــداف ،ارتبــاط متقابــل،

ّ
تهــای
موقعی 
بــرای ارزیابــی اینکــه آیــا اضافهکــردن محدودیــت برابــری (یکســان بــودن همــه مســیرها در
مذهبــی مختلــف) ســبب کاهــش قابل ّ
توجهــی در تناســب میشــود یــا خیــر (؟) از آزمــون اختــاف x2

منفــی) مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه تمام ایــن موارد

گــروه مــورد بررســی و تخمیــن قــرار میگیــرد) را بهعنــوان یــک مــدل اشــباع شــده ،در نظــر میگرفتنــد و زمانــی
ّ
معنویــت و رفــاه ذهنــی
کــه مــدل محــدود  x2بهعنــوان مقادیــر غیرمعنــادار بــود ،نشــان داد کــه رابطــه بیــن
ّ
یتــوان گفــت
در بیــن شــرایط مذهبــی ،غیرمذهبــی و نامشــخص ثابــت و یکســان اســت .از ســوی دیگــر  ،م 

رابطــه درونــی ،و تعالــی) و رفــاه ذهنــی (کــه بــا ســه
ُبعــد رضایــت از زندگــی و تأثیــر مثبــت و تأثیــر
روی کل نمونههــا اجــرا شــده اســت ،267=N
ّ
معنویــت را میتــوان بــدون
(بــا فــرض اینکــه
درنظرگرفتــن جایــگاه معنــوی تجربه کــرد ).با ّ
توجه
بــه اینکــه بیــن چهــار ُبعــد ّ
نظریــه و همچنیــن ســه

ُبعــد نتیجهگیــری ،ارتبــاط وجــود داشــت ،ســبب

اســتفاده شــده اســت .بــا ّ
توجــه بــه اینکــه مــدل پایــه (مدلــی کــه در آن ،مســیرها بــه طــور جداگانــه بــرای هــر

کــه بالعکــس ،مــدل محــدود معنــادار  x2نشــان داد کــه حداقــل ،یــک بهعنــوان یــک مســیر در بیــن گرو ههــا
تفاوتهــای قابل ّ
توجهــی دارد .در ایــن مــورد مــدل محــدود شــده بایــد حداقــل بــا ایجــاد یــک مســیر آزاد
(غیرقابلتغییــر ) در یکــی از ســه گــروه اصــاح میشــد.

شــد کــه ایــن مــدل اشــباع شــود و بــه طــور خــودکار ،
بــا دادههــای موجــود مطابقــت یابــد.
لهــای اجرایــی ،تمــام نمونههــا را بررســی کننــد
مد 
ّ
کــه آیــا وضعیتهــای مذهبــی مختلــف ،ماننــد
ّ
(مذهبــی و غیرمذهبــی و نامشــخص) ثابــت
بودهاندیــا خیــر (؟!) یــک مــدل چنــد گروهــی

هویــت دینــی و رفــاه ذهنــی ،در مقیاسهــای زیرشــاخه اجــرا شــد کــه ّ
آزمــودن روابــط بیــن شــکلگیری ّ
البتــه
ّ
یشــود ،ز یــرا
بایــد بــه ایــن مــورد هــم اشــاره کــرد کــه ایــن موضــوع ،تنهــا شــامل مــوارد مذهبــی و نامشــخص م 
آیتمهایــی را در مــورد گروههــای دیـندار ،بــرای کســانی کــه غیرمذهبــی بودنــد اجــرا نکردیــم .بــا ّ
توجــه به اینکه

همبســتگی بیــن ســه ُبعــد ّ
نظریــه و همچنیــن ســه ُبعــد همبســتگی مــورد نیــاز بــود ،ایــن مــدل نیــز اشــباع شــد.
ّ
ـری روابــط بهدسـتآمده بیــن مذهــب و دینهــای نامشــخص در ایــن مــدل،
بهمنظــور بررســی تغییرناپذیـ ِ
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یــک مــدل چنــد گروهــی را اجــرا کردنــد کــه در آن ،همــه مســیرهای همبســتگی و رگرســیون در بیــن دو
معنویــت ،مــدل مناســب بــا مقادیــر ریشــه میانگیــن ّ
ّ
مربعــات
گــروه یکســان بودنــد .دررابطهبــا گروههــای
خطاهــای تخمیــن ،شــاخص تناســب مقایســه و  x2مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و بــرای مقایســه مدلهــای

به این موضوع هم ّ
توجه داشــته باشــید که در شــکل
( )۲ایــن مــدل ،تنهــا روی شــرکتکنندگان مذهبی و
ّ
نامشــخص اجرا شــده است.

آزاد و محــدود از تفــاوت تســت  x2اســتفاده شــد.

جدول 1

نتایج

ـودن روابــط گــزارش
بهمنظــور بررســی ثابــت بـ ِ
شــده در شــکل ( ،)۲بیــن گرو ههــای مذهبــی
ّ
و نامشــخص ،یــک مــدل چنــد گروهــی را اجــرا

آمار توصیفی
ّ
در جــدول ( )۱میانگیــن و انحــراف معیــار را بــرای هــر متغیــر در ایــن تحقیقــات مــورد بررســی قــرار دادیــم
ّ
وضعیــت مذهبــی شــرکتکنندگان مختلــف (مذهبــی و غیرمذهبــی و
و بهصــورت جداگانــه بــرای
ّ
نامشــخص) گزارشــی ارائهدادیــم .البتــه آمــاری در مــورد ابعــاد دی ـنداری شــرکتکنندگان غیرمذهبــی در
دســترس نیســت ،زیــرا ابــزاری بــرای ســنجش ّ
هویــت دینــی آنهــا اجــرا نشــده اســت.

کردنــد کــه در آن ،تمــام مســیرهای همبســتگی
و رگرســیون ،بیــن همــه گرو ههــا یکســان بودنــد.
بــرای رســیدن بــه یــک مــدل محــدود غیرمعنــادار
بــا مــدل پایــه (مدلــی بــا پارامترهــای آزادی کــه
ّ
بیــن گروههــای مذهبــی و نامشــخص متفــاوت
اســت) چهــار پارامتــر متوالــی آزاد شــد (جــدول
شــماره ( )۲را مشــاهده کنیــد) و چهــار پارامتــر
ّ
وضعیــت مذهبــی در
غیرثابــت در بیــن دو
جــدول ( )۳گــزارش شــده اســت.
جدول 2

ّ
معنویت و رفاه ذهنی

خالصـهی نتایــج تحقیقــات ،ایــن اســت کــه تأثیــر
یتــوان بــدون ّ
ّ
توجــه
معنویــت بــر رفــاه ذهنــی را م 

ّ
معنویــت و رفــاه ذهنــی در شــکل ( )۱گــزارش شــده
نتایــج مــدل اشــباع شــده بــرای تســت رابطــه بیــن

ّ
وضعیــت مذهبــی فــرد ،تغییرناپذیــر در نظــر
بــه

اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مــدل روی تمامــی شــرکتکنندگان یعنــی (مذهبــی و غیرمذهبــی و
ّ
نامشــخص) اجــرا شــده اســت.

گرفــت؛ بهعبارتدیگــر ،آنچــه در شــکل ( )۱گــزارش
شــده ،بــرای افــراد گروههــای مذهبــی ،غیرمذهبــی ،و
ّ
نامشــخص کاربــرد دارد؛ در عــوض ،تأثیر دیـنداری
و رفــاه ذهنــی بــا ّ
ّ
وضعیــت مذهبــی افــراد،
توجــه بــه
متفــاوت اســت .در شــکل ( )۳بــه طــور خــاص،
ّ
وضعیت مذهبی،
مــواردی را کــه بــدون درنظرگرفتن
نهــا ،مــواردی را کــه
معتبــر اســت و در نقطهچی 
ّ
بــرای گــروه مذهبی ( )Rو نامشــخص ( )Uمتفاوت
عمــل میکنــد را نشــان دادهایــم.
جدول 3

بهمنظــور بررســی اینکــه آیــا مــدل نشاندادهشــده در شــکل ( ،)۱بهصــورت یکســان بــرای گروههــای مذهبــی
ّ
و غیرمذهبــی و نامشــخص بهدرســتی کار میکنــد ،یــک مــدل چنــد گروهــی را اجــرا کردنــد کــه در آن ،تمــام
مدل
مســیرهای همبســتگی و رگرســیون (معنــادار و غیرمعنــادار ) در بیــن همــه گروهها یکســان بودنــد .این ِ
ّ
مقیــد دارای شــاخصهای بســیار مناســبی بــود .عــاوه بــر ایــن ،شــاخص غیرمعنـیدار  x2نشــان داد کــه
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وضعیــت مذهبــی فــرد و ّ
ّ
ّ
توجــه بــه آن ،یکســان اســت.
معنویــت بــر رفــاه ذهنــی ،بــا صرفنظــر از
تأثیــر

دینداری و رفاه ذهنی

نتایــج مــدل اشــباع شــدهای بــرای تســت رابطــه بین شــکلگیری ّ
هویت دینــی و رفــاه ذهنی ،گزارش شــده اســت.
ِ

بررسی نهایی نتایج
ّ
ایــن تحقیقــات باهــدف بررســی رابطــه معنویــت
تهــای
و دی ـنداری بــا رفــاه ذهنــی و بررســی تفاو 
ّ
وضعیــت مذهبــی آنهــا ،انجــام
افــراد ،بــر اســاس

شــده اســت .بــا ّ
توجــه بــه جنب ههــای مختلــف
ّ
نهــا با ابعاد رفــاه ذهنی،
معنویــت و ارتبــاط آ 
دیــن،
بــرای تجزیهوتحلیــل پی ـشرو ،الگوهــای جالــب
ّ
توجهــی از نتایــج بــه دســت آمــد.

ایــن موضــوع ،میتــوان بــه ســاختار خودکارآمــدی
اشــاره کــرد کــه در آن ،انجــام ّفع ّ
تهــای فــردی
الی 
ِ
افــراد ،ســبب کســب اعتمــاد بــه نفــس در عملکــرد
ـات انجــام شــده،
آنهــا میشــود .در برخــی تحقیقـ ِ
ّ
ـراد دارای اعتمادبهنفــس بــاال
متوجــه شــدند کــه افـ ِ

جدول 1

نســبت بــه افــرادی کــه از درجــه کمتــری از اعتمــاد
بــه نفــس برخوردارنــد ،رفــاه ذهنــی باال تــری را تجر بــه
میکننــد؛ عــاوه بــر ایــن موضــوعّ ،
متوجــه شــدند

جدول 2

کــه خودکارآمــدی عمومــی ،میتوانــد در رشــد
ّ
عز ِتنفــس افــراد ،نقــش بســیار ز یــادی داشــته
ّ
باشــد کــه همیــن موضــوع بهعنــوان ارزیابــی کلـ ِـی
ارزش فــرد بهحســاب میآیــد و ممکــن اســت
روی شــکلگیری تأثیــرات َ
مثبــت ،کمــک کنــد.
بــه طــرز شــگفتانگیزی ،دریافتیــم کــه ارتبــاط
ّ
متقابــل -کــه بهعنــوان احســاس تعلــق و ارتبــاط بــا
دیگــران و محیــط ،در نظــر گرفتــه شــده اســت -بــه
صــورت گســتردهای بــا تأثیــرات منفــی در ارتبــاط
اســت .درحالیکــه در برخــی از مطالعــات،
احتمــال تأثیرگــذاری منفــی در میــان گرو ههــای
مذهبــی و همچنیــن اثــرات مخـ ّرب ایــن موضــوع
روی رفــاه ذهنــی افــراد ،کمتــر مــورد بررســی قــرار
یتــوان قبــول کــرد
گرفتــه اســت؛ بااینحــال م 
کــه اشــترا کگذاری تجربیــات بــا افــراد دیگــر  ،بــا
نهــا بــه اعتقــادات و
صرفنظــر از وابســتگی آ 

جدول 3

ّ
معنویت و رفاه ذهنی
بــا ّ
ّ
ّ
معنویــت دســت پیــدا میکنیــم
معنویــت و رفــاه ذهنــی ،بــه یــک رابطــه قــوی از
توجــه بــه رابطــه بیــن
کــه بهعنــوان «میــل انســان بــرای تعالــی ،خویــش اندیشــی ،ارتبــاط متقابــل ،و جســتجو بــرای درک معنــی
ّ
موقعیــت مذهبــی افــراد ،یکســان اســت.
زندگــی» ،در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ایــن رابطــه ،بــا صرفنظــر از
ّ
ّ
معنویــت کــه بهشــدت بــا ُبعــد رفــاه ذهنــی ،هــم در جنبــه شــناختی و هــم از نظــر
بــه طــور خــاصُ ،بعــد
عاطفــی در ارتبــاط اســت ،ســبب میشــود کــه بــه موضوعــات دیگــری چــون هــدف و معنــا در زندگــی،

و رفــاه ذهنــی انجامدادهانــد ،بهصــورت یکســان و هــم مســیر ظاهــر شــد».
در ُبعــد درونــی ،کــه بهعنــوان درک آرامــش و قدرت درونی در شــرایط دشــوار بهحســاب میآید ،ســبب ایجاد
نتایــج منفــی در مقابــل ُبعــد عاطفــی منفــی شــد .بهعبارتدیگــر میتــوان گفــت کــه در ایــن مســیر ّ ،
متوجــه
ـتن قــدرت درونــی ،تجربــه عاطفــی منفــی در افــراد را کاهــش میدهــد .بــرای درک بیشــتر
شــدیم کــه ِ
درک داشـ ِ

و تجربــه تأثیــرات منفی باشــد .تحقیقــات بعدی،
بــه منظــور بررســی بیشــتر ایــن رابطــه (تأثیــر ارتبــاط
متقابــل بــر رفــاه ذهنــی افراد)خواهدبــود.
بــر خــاف آن چیــزی کــه تصـ ّـور میکردیــم،
«تعالــی» بــا رفــاه ذهنــی مرتبــط و هــم راســتا
نیســت .در ایــن روش ،انتظــار داشــتیم کــه ارتبــاط
مثبتــی بیــن ُ«بعــد تعالــی» و ُ«بعــد عاطفــی رفــاه
ذهنــی» پیــدا کنیــم کــه اینگونــه پیــش نرفــت؛ در
ّ
واقــعّ ،
نظریــه محققــان ایــن بود کــه عواطف مثبت
و تعالــی ،بــه یکدیگــر متصــل هســتند و عواطــف
مثبــت در افــراد ،ذهنیــت بــاز و گســتردهای را
ایجــاد میکنــد کــه همیــن موضــوع ،ســبب ارتقــاء
نحــال ،در بررســی
تعالــی افــراد میشــود .باای 
ّ
معنویــت از جملــه معیــار
محتوایــی معیارهــای
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دســت پیداکنیــم .انگیــزه داشــتن بــرای ایجــاد معنــا یــا هــدف در زندگــی ،پیامــد اصلــی انســان بــودن بــه
شــمار میآیــد تــا موضوعــی کــه بخواهــد تحــت یــک چارچــوب مذهبــی یــا فلســفی خــاص تصـ ّـور شــود؛
ً
بنابرایــن میتــوان گفــت« :نتایــج تحقیقــات مــا بــا ســایر مطالعاتــی کــه قبال بــرای ارتبــاط بین معنــای زندگی

مذهــب ،ممکــن اســت بــه دلیــل وجود مشــکالت
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عمیــق بــا تأثیرات مثبت بــرای رضایــت از زندگی در
ّ
میــان گروههــای بــا دیــن نامشــخص همــراه بــود.
ً
احتمــاال در فراینــد اکتشــاف درونــی باورهــا
و اعمــال مذهبــی خــود ،ممکــن اســت
ّ
افــراد در گروههــای نامشــخص ،نســبت بــه
جهانبینیهــای متفــاوت ،پذیراتــر باشــند و
همیــن امــر ســبب ایجــاد رضایــت از زندگــی
بــرای آنهــا میشــود .امــا بــرای گرو ههــای افــراد

ّ
معنویــت ،دریافتنــد کــه دســتهبندی چندیــن آیتــم بهدرســتی صــورت نگرفتــه اســت؛ مــواردی
ارزیابــی
بــرای مقیــاس تعالــی ماننــد «مــن توانایــی ارتقــاء یــا فراتــر رفتــن از شــرایط فیزیکــی یــا روانــی را دارم» و «مرزهای
جهــان مــن ،فراتــر از تصـ ّـورات عــادی مــکان و زمانانــد و محــدود نیســتند» ،بهنوعــی عمــل میکنــد کــه
ً
ـام تجربیــات جدیــد نمیکنــد و احتمــاال بــه دلیــل معنــای زبــان تمثیلــی و مفاهیــم
افــراد را مجبــور بــه انجـ ِ
ّ
انتزاعــی ،بــا یکدیگــر ناســازگاری دارنــد .عــدم شفافســازی در فرمولبنــدی آیتمهــا ،اجازه تســت و بررســی
در مــورد ارتبــاط بیــن تعالــی و رفــاه ذهنــی را بــه مــا نمیدهــد.

مذهبــی ،ایــن نــوع اکتشــافات بهعنــوان تهدیــدی
ّ
یشــود و بــه
بــرای باورهــای دینــی آنهــا تلقــی م 
همیــن دلیــل ،اگــر نســبت بــه نگــرش دو بــاره در
ً
زندگــی خــود اقــدام کننــد ،قطعــا بــا تأثیــر منفـ ِـی
یشــوند .در نهایــت انتظــار
رفــاه شــناختی روبــرو م 
نمیرفــت کــه ّ
ســومین فراینــد بازنگــری مــدل
تعهــد ،بــا ّ
هویــت دینــی در ّ
ّ
شهــای
توجــه بــه تال 
فــرد بــرای تغییــر ّ
تعهــدات ،تأثیــری روی رفــاه
ذهنــی داشــته باشــد و بتوانــد نتایــج نظر یــه مــا را

دینداری و رفاه ذهنی
توجــه بــه رابطــه بیــن دی ـنداری و رفــاه ذهنــیّ ،
بــا ّ
متوجــه شــدیم کــه وجــود ّ
تعهــد نســبت بــه داشــتن یــک
ّ
دیــدگاه مذهبــی ،میتوانــد بــه تأثیــرات مثبــت گروههــای مذهبــی و نامشــخص کمــک کنــد .در چندیــن

نتیجهگیری و پیامدها

تحقیــق مشــابه ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نقــش دیـنداری در ایجــاد احساســات مثبــت ،تأثیــر زیــادی

بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت« :رضایــت از
زندگــی و تأثیــرات آن بــه همــراه دو ُبعــد رفاه ذهنی،

بــر ایــن موضــوع ،در ایــن تحقیقــات بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه احساســات مثبــت ،رابطــه مســتقیمی
بــا رفتارهایــی کــه از روی ّ
تعهــد مذهبــی انجــام میدهنــد -ماننــد حضــور در مراســم مذهبــی -داردّ ،امــا

الگوهــای متفاوتــی را بــا معیارهــای مورداســتفاده
ّ
معنویــت از خــود بــه نمایــش
بــرای ارزیابــی دینــی و

دارد و افــراد مذهبــی ،مســیرهای بیشــتری را بــرای تنظیــم و کنتــرل احساســات خــود ،فراگرفتهانــد .عــاوه

درعینحــال ،داشــتن ایــن ّ
تعهــد مذهبــی باعــث افزایــش رضایــت از زندگــی در هــر دو گــروه نمیشــود.
همچنیــن ّ
متوجــه شــدیم کــه ّ
تعهــد ّ
هویــت دینــی ،روی رضایــت از زندگــی تأثیــر مثبتــی داردّ ،امــا ایــن
ّ
موضــوع تنهــا در دســته افــراد مذهبــی مشــاهده شــده اســت و در افــراد بــا دیــن نامشــخص اینطــور
نبــوده اســت؛ همانطــور کــه در ادبیــات و اشــعار نشــان دادهانــد ،باورهــای مذهبــی میتوانــد بــه افزایــش
«اعتمــاد ایدئولوژیــک» کمــک کنــد ،درحالیکــه وجــود شــک در جهانبینــی افــراد ،اکثــر اوقــات بــا پریشــانی
همــراه اســت و ســبب سســتی در آنهــا میشــود .ایــن موضــوع میتوانــد توضیحدهنــده ایــن باشــد کــه
ّ
چــرا ّ
یگــذارد .بــه طــور
تعهــد دینــی بــه روشهــای متفاوتــی روی رفــاه افــراد مذهبــی و نامشــخص تأثیــر م 
خــاص میتــوان گفــت« :وجــود ّ
تعهــد دینــی در افــراد مذهبــی ،ســبب انســجام در زندگی آنها میشــود و این
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تأییــد کنــد.

لهــا
گذاشــتند؛ همانطــور کــه تجز یــه و تحلی 
نشــان دادنــد ،رضایــت از زندگــی معیــاری بــرای
رفــاه شــناختی افــراد ،بــا هــر دو ُبعــد دی ـنداری و
ّ
معنویــت در ارتبــاط اســت».

ّ
معنویــت،
از یــک طــرف ،دیــنداری و
سیســتمهای معناســازی هســتند کــه بهعنــوان

راههایــی بــرای افــراد عمــل میکننــد کــه بتواننــد
درک از خــود و تعاملــی
بهواســطه ایــن دو ُبعــدِ ،

موضــوع میتوانــد موجــب رضایــت از زندگــی گذشــته و ســبب افزایــش آن شــود؛ بــا افزایــش و مشــاهده ایــن

بــا جهــان داشــته باشــند و ممکــن اســت درک و

انســجام در زندگــی خــود ،بهمرورزمــان ســبب مشــاهده احســاس رضایــت از زندگــی میشــود».
ّ
از ســوی دیگــر ،افزایــش رضایــت از زندگــی در گروههــای بــا دیــن نامشــخص ّاتفــاق نمیافتــد ،زیــرا بــرای ایــن
دســته از افــراد ،داشــتن ّ
تعهــد مذهبــی ،بــا دیدگاههــای متفــاوت آنهــا نســبت بــه زندگــی تطابــق نــدارد .نتایــج

ـورد آینــده در افــراد ایجــاد
ـارات مثبتــی را در مـ ِ
انتظـ ِ

تأثیــر اکتشــافات عمیــق کــه بهمنظــور فراینــد اکتشــاف باورهــا ،اعمــال مذهبــی ،و همچنیــن معنــای آن برای
افــراد ،طــوری بــود کــه روی ُبعــد رفــاه ذهنــی مشــاهده نشــد؛ ّ
حتــی اگــر همیــن نتیجــه بــرای گــروه افــراد مذهبــی و
ً
ّ
نامشــخص به دســت میآمد ،قطعا شــاهد نتایج متفاوتی در بین دو گروه بودیم؛ درحالیکه فرایند اکتشــاف

کنــد؛ و از ســوی دیگــر  ،ادبیــات روبهرشــدی در
مــورد فوایــد احساســی ّ
تهــای معنــوی
فعالی 
وجــود دارد .تحقیقــات ،نشــان داده اســت کــه
روشهــای مختلــف «مدیتیشــن» ســبب افزایــش
احساســات مثبــت در افــراد شــده ،کــه همیــن

موضــوع بهمراتــب ســبب ایجــاد پیامدهــای
مثبتــی بــرای رضایــت از زندگــی میشــود.
بــرای بررســی بهتــر تفاوتهــا در «نقــش
ّ
معنویــت در رفــاه ذهنــی» ،بایــد
دی ـنداری و
ّ
متغیرهــای تأثیرگــذار دیگــری را نیــز در نظــر

بگیر یــم ،بهعنوانمثــال ،در ایــن روش میتــوان
از ارزشهــای شــخصی کــه فــرد بــرای دیــن و
ّ
معنویــت خــود قائــل اســت ،ماننــد احتــرام،

پذیــرش آدابّ ،
توجــه بــه رســوم و عقایــد ســنتی،

ماننــد معیارهــای
مــوارد دیگــری
و همچنیــن
ِ
ِ
اجتماعــی -فرهنگــی ،شــناختی و شــخصی کــه
میتوانــد تأثیــرات ّ
مهمــی روی رفــاه ذهنــی داشــته

باشــدّ ،
توجــه داشــت.

\

ّ
ّ
بــا ّ
معنویــت
معنویــت و رفــاه ذهنــی ،بــه یــک رابطــه قــوی از
توجــه بــه رابطــه بیــن
دســت پیــدا میکنیــم کــه بهعنــوان «میــل انســان بــرای تعالــی ،خویــش اندیشــی ،ارتباط
متقابــل ،و جســتجو بــرای درک معنــی زندگــی» ،در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ ایــن رابطــه،
ّ
ّ
معنویت
موقعیــت مذهبــی افــراد ،یکســان اســت .بــه طــور خــاصُ ،بعــد
بــا صرفنظــر از
ّ
کــه بهشــدت بــا ُبعــد رفــاه ذهنــی ،هــم در جنبــه شــناختی و هــم از نظــر عاطفــی در
ارتبــاط اســت ،ســبب میشــود کــه بــه موضوعــات دیگــری چــون هــدف و معنــا در
زندگــی ،دســت پیداکنیــم.
ّ
معنویــت ،دیـنداری و رفــاه ذهنــی ،در مراحــل خــاص زندگــی تکــرار و
خــاص ،بــرای کشــف ارتبــاط بیــن
مــورد بررســی قــرار گیــرد».
ّ
محدودیــت سـ ّـوم« ،نیــاز بــه عمومیســازی بافــت فرهنگــی اســت» کــه بتــوان در آن ،روابــط را بررســی کــرد؛

بهعنوانمثــال ،رابطــه مثبــت بیــن «دیــنداری و

بنابرایــن ازآنجاییکــه ایــن ســری از نمونههــا بیشــتر از افــراد کاتولیــک ایتالیایــی تشــکیل شــده بودنــد ،بایــد

رفــاه ذهنــی» بــا «میانجیگــری اجتمــاع» ،ســبب
ایجــاد احســاس احتــرام و معنــا در زندگــی

احتیاط بیشــتری انجام
ســعی کنیــم کــه عمومیســازی ایــن نظرســنجی را بــه ســایر زمینههــای فرهنگی بــا
ِ
دهیــم .جهتگیریهــای مذهبــی متفاوتــی ،شــامل ایدئولوژ یهــا یــا ّ
فعالیتهــای اجتماعــی اســت کــه

یشــود .همــه ایــن مــوارد بــه نوبــه خــود میتواننــد
م 

میتوانــد بــه طــور متفاوتــی بــا رفــاه ذهنــی افــراد در ارتبــاط باشــد .تاکنــون مطالعــات دینــی متقاعدکننــده

در شــرایط دشــوار زندگــی ،تطبیــق یابنــد و خــود را

و درســتی انجــام نشــده اســت و فعالیتهــای پی ـشرو بــرای ایجــاد دیدگاههــای خــاص دینــی تشــویق

بــا شــرایط زندگــی وفــق دهنــد؛ بنابرایــن در زمــان

ـگ موجــود ،بــرای بررســی رابطــه دیــن و
میشــوند و در ایــن مســیر بــه چگونگــی درک دی ـنداری در فرهنـ ِ
ّ
معنویــت بــا رفــاه ذهنــی در نظــر گرفتــه میشــود.

دشــوار شــرایط زندگــی ،دیــنداری و رفــاه ذهنــی
بهواســطه حمایــت اجتماعــی تطابــق مییابــد.
اگرچــه ایــن موضــوع میتوانــد جالــب بــه نظــر
برســدّ ،امــا ایــن یافتههــا بایــد در پرتــو چندیــن
محدودیــت ســنجیده شــوند .در درجــه اول بایــد
گفــت« :بــه دلیــل ماهیــت همبســتگی دادههــا بــا
یکدیگــر در تفســیر و تحلیــل روابط بیــن ّ
متغیرها،
کــه در تحقیقــات پیـشرو شــاهد آن خواهید بود،
نیــاز اســت کــه احتیــاط الزم را در نظــر بگیریــد.

سخن پایانی

در پایــان میتــوان گفــت« :بــا ّ
ّ
معنویــت و دیـنداری بــر روی رفــاه ذهنــی
توجــه بــه ارزش و تأثیــری کــه ُبعــد
ّ
متخصصــان ســامت و روان بایــد در مــورد ایــن موضوعــات ،اطالعــات کافــی را کســب نمــوده و
افــراد دارد،
ســپس از ایــن مــوارد در کار خــود اســتفاده کننــد».
ّ
اهمیــت جهتگیــری مراجعهکننــدگان بــرای شناســایی اهــداف
نتایــج حاصــل از ایــن تحقیقــات ،بــر
ّ
آنهــا در زندگــی تاکیــد میکنــد و ایــن موضــوع بــا نظریــه تصمیمــات افــراد مطابقــت دارد؛ عــاوه بــر
ایــنّ ،
حتــی اگــر نخواهیــم ّ
اهمیتــی کــه جهتگیــری درونــی بــر روی ُبعــد مذهبــی ،بــرای رفــاه ذهنــی

ذهنــی میشــود؛ بااینحــال طرحهــای طولــی
ّ
بــرای تعییــن بهتــرِ نظــم زمانــی و علیــت شــرایط،

محیطهــای بالینــی و هــم غیربالینــی فعالیــت میکننــد ،بایــد گفتگوهــای آزادی را بــا مراجعــان خــود
ّ
معنویــت و دیـنداری ،بــه عنــوان یکــی از عوامـ ِـل اســترسزا ،داشــته باشــند کــه بتواننــد
در مــورد نقــش
از ایــن طریــق نیــز بــه مراجعــان خــود کمــک کننــد•.

حاضــر بــه شــمار میآیــد ،زیــرا در ایــن ســری

پینوشت

ضــروری اســت .وجــود نمونههــای کوچــک،
ّ
محدودیــت تحقیقــات حــال
نشــاندهنده
از تحقیقــات ،محــدوده ســنی گســتردهای در
میــان شــرکتکنندگان وجــود داشــت کــه شــرایط
برگــزاری نظرســنجی را نداشــتند .یافتههــا بایــد بــا
نمون ههــای بزرگتــر و بــا تمرکــز بــر گروههــای ســنی

عنــوان اصلــی ایــن یادداشــتThe Role of Spirituality and Religiosity in Subjective Well-Being of Individuals With« ،
 »Different Religious Statusاســت و نخســتین بــار در ســال  2019توســط دکتــر دانیــا ویالنــی  ،دکتــر آنجــا ســورجنته  ،دکتــر
پائــوال ایانلــو و دکتــر الســاندرو آنتونیتــی از دانشــگاه کاتولیــک قلــب مقــدس شــهر میــان ایتالیــا منتشــر شــده اســت .جهــت
دسترســی بــه متــن اصلــی ،ر.ک:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01525/full.
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در مدلهــای تحقیقاتــی در نظــر گرفتیــم کــه
ّ
معنویــت ،منجــر بــه افزایــش رفــاه
دی ـنداری و

دارد را انــکار کنیــم ،نتایــج تحقیقــات پی ـشرو ســبب میشــود کــه تأثیــر مثبــت پایبنــدی بــه ایمــان
و ّ
فعالیتهــای مذهبــی بــر رفــاه ذهنــی را دســتکم نگیریــم؛ بنابرایــن روانشناســانی کــه هــم در
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قــرن  21میتوانســت قــرن رفــاه ،آزادی ،برابــری و توســعه اقتصــادی بــرای همــه جهــان باشــد؛ دسـتکم امیــد

عهــده خواننــده میگذاریــم .معنــوی در لغتنامــه

بــر آن بــود کــه بــا کاهــش جنگهــای بــزرگ ،افزایــش مــراودات بینالمللــی و پیشــرفت فنــاوری ،انســان

بــه معنــای باطنــی اســت (در مقابــل ظاهــری).

شــادتر از همیشــه شــود .بااینحــال ،طبــق آمارهــای مؤسســه ملــی ســامت روانــی آمریــکا 8.4 ،درصــد از

معنــای دیگــر آن روحانــی (وابســته بــه روح) اســت.

شــهروندان اقتصــاد نخســت دنیــا افســردگی شــدید دارنــد .همچنیــن نــرخ خودکشــی ایــن کشــور بــا افزایــش

قتــر و شــفافتری از واژه
ایــن معنــا مفهــوم دقی 

 53درصــدی در ۲۰ســاله نخســت قــرن کنونــی از  10.5مــورد بـهازای هــر  100هــزار نفــر در ســال  1999بــه 16.1

انگلیســی  spiritualوابســته به  Spiritارائه میکند.

نفــر بـهازای هــر  100هــزار نفــر در ســال  2020رســیده اســت .ایــن رقــم نزدیــک بــه  2برابــر چیــن و  3برابــر ایــران

البتــه در جوامــع غربــی ،گاه  spiritرا بــه بخــش

اســت و فقــط برخــی کشــورهای کمجمعیــت آفریقــای جنوبــی و روســیه نــرخ خودکشــی باالتــری از آمریــکا

غیرفیزیکــی انســانمانند روان و شــخصیت او

دارنــد .حتــی کشــورهای فقیــر آفریقــای مرکــزی اینگونــه دســت بــه خودکشــی نمیزننــد .آیــا میتــوان نتیجــه

یشــود
اطــاق میکننــد .در شــرق ،بحــث از روح م 

گرفــت کــه معنویــت حلقــه مفقــوده انســان مــدرن اســت؟ آیــا لیبرالیســم بــا معنویــت تناقــض دارد و همیــن

و ایــن مفهــوم را بــا روان یکــی نمیداننــد.

عامــل مانــع از غیــر مؤثــر بــودن ثــروت در افزایــش شــادی و رضایــت شــهروندان شــده اســت؟

اگــر بــر اســاس ایــن معانــی لغــوی قصــد تعر یــف

بهســادگی نمیتــوان بــه ایــن ســؤال پرداخــت امــا میکوشــیم کــه در ایــن نوشــتار جوابــی بــرای آن بیابیــم .در

معنویــت را داشــته باشــیم ،معنو یــت میتوانــد

ابتــدا نیــاز اســت کــه مفهــوم معنویــت بهدقــت معنــا و تشــریح شــود و ســپس ارتبــاط آن بــا لیبرالیســم (هــر

عبــور از ظواهــر و رســیدن بــه روح و باطــن امــور

حکومــت و ایدئولــوژی دیگــری) رســی شــود .بااینحــال ،همیــن ابتــدا بایــد اعتــراف کــرد کــه بحــث دربــاره
ً
مفهــوم عمیــق و ناملموســی ماننــد معنویــت احتمــاال فقــط از امثــال عطــار برمیآیــد کــه هفت شــهر عشــق

باشــد .بحــث ارتبــاط بــا ارواح و جهــان فراحســی
یتــوان از یــک انســان
نیــز موضوعــی اســت کــه م 

را گشــتهاند و مــا فقــط قــادر بــه گمانهزنــی خواهیــم بــود .نظریهپــردازی واقعــی را بایــد بــه دیگرانــی واگــذار کــرد

معنــوی انتظــار داشــت (منظــور از فراحســی ،فراتــر

کــه در هــر دو حــوزه اســتاد باشــند.

حــواس پنجگانــه اســت و شــاید افــراد معنــوی
بتواننــد از طریــق گیرندههایــی کــه ممکــن اســت

معنویتچیست؟

پنــج حــس اولیــه تقویــت شــده بهاضافــه حــس

معنویــت بــر خــاف تصــور بســیاری از افــراد ،متــرادف بــا عرفــان یــا مذهــب نیســت؛ چهبســا افــرادی مذهبی

ششــم باشــد ،احســاس و ادرا کــی عمیــق از ســایر

کــه معنــوی نباشــند .همچنیــن تفاوتهایــی بــا عرفــان در آن بــه چشــم میخــورد کــه جســتجوی آن را بــه

جهانهــا داشــته باشــند).

شــعار معروفــی در اندیشــه بودایــی بــا عنــوان

گتــر
ندانیــم؟ بــه توصیــه معصــوم میتوانیــم خودشناســی کنیــم .ســلولهای بــدن مــا جزئــی از یــک کل بزر 
ً
ً
هســتند و احتمــاال ایــن را نمیداننــد .آنهــا مــا را احتمــاال چیــزی شــبیه خــدای خــود تلقــی میکننــد و بــرای

هیچچیــز » دیــده میشــود کــه عــاوه بــر تأکیــد بــر

بقــا و ســامتی مــا میکوشــند .همیــن موضــوع ممکــن اســت دربــاره مــا هــم مصــداق داشــته باشــد .مــا

معنــای ارتباطــات فراحســی معنویــت ،راهنمــای

میتوانیــم جزئــی از یــک کل منجســم و هــدفدار باشــیم و درک کافــی از آن نداشــته باشــیم .از جنبــه

ســالکان اســت .در ایــن تعاریــف ،معنای مذهب

فیزیکــی چنیــن چیــزی قابــل تصــور اســت .حتــی بــا ماتریالیســتیترین دیــدگاه نیــز مــا (و البتــه حیوانــات و

بــه چشــم نمیخــورد .هرچنــد بســیاری از افــراد

گیاهــان و ســنگها) بخشــی از کــره زمیــن هســتیم و هرکــدام از مــا نقشــی در ســامت کلــی ایــن ســیاره بــر

از مذهــب بــه معنویــت میرســند .امــا معنــوی

یتــوان یافــت (زمین
عهــده داریــم .از آنجــا کــه در حقیقــت هیــچ سیســتم بســته و مســتقلی را در کیهــان نم 

شــدن افــرادی از مذاهــب و ادیــان گوناگــون و

از خورشــید انــرژی میگیــرد و مــا هــم بــرای دریافــت انــرژی و پــس دادن آلودگیهــا بــه بیــرون وابســتهایم)،

حتــی افــرادی ماتریالیســت و بیدیــن ،ایــن تردیــد

گتــر باشــد کــه
میتــوان احتمــال داد کــه هــر پدیــده و هــر موجودیتــی در کیهــان بخشــی از یــک پیکــر بزر 

را بــه ذهــن وارد میکنــد کــه شــاید راههــای رســیدن

ماننــد ســلولهای بــدن بــرای جــذب غــذا و دفــع ســموم بــه آن وابســته اســت.

بــه خــدا بیشــمار اســت و شــاید هــم هــر راهــی بــه

حــال بــه بحــث اتصــال و ارتبــاط بازگردیــم .مــا بــا تکتــک اعضــای بــدن و ســلولهای خــود ارتبــاط دار یــم .ایــن

معنو یــت منتهــی میشــود.

موضوع را به لطف زیستشناســی میدانیم .سیســتم عصبی وســیعی تمام بدن را گســترش داده و از طریق

«اتصــال بــه همــه چیــز و وابســته نبــودن بــه

گرههــای عصبــی اطالعــات بــه آنهــا منتقــل شــده و دریافــت میشــود .اندامهــای مختلــف بــدن میتواننــد
اتصال به همه چیز

بــا انتقــال درد یــا ســوزش ،مــا را از خطــری کــه متوجهشــان اســت ،آ گاه کننــد .همچنیــن نیازشــان بــه غــذا را بــا

بحــث اتصــال بــه همــه چیــز را در اندیشــههای

احســاس گرســنگی بــه مــا میگوینــد .خســتگی ،بیمــاری و بیحالــی هــم شــاید شــیوه اطالعرســانی آنهــا از

مختلــف شــرق و غــرب میتــوان مشــاهده کــرد.

افزایــش ســموم و نیــاز بــه اســتراحت یــا آب و اکســیژن بیشــتر باشــد .مــا هــم بــه نوبــه خود ،بــه اعضای بــدن خود

هایدگر از هســتی و ارتباط انســان با آن مینویســد.

دســتور میدهیــم .بهعنوانمثــال از دســت میخواهیــم کــه چیــزی را بگیــرد یــا از چشــم میخواهیــم کــه بــاز یــا

بوداییهــا بــه دنبــال اتصــال بــه همــه چیز هســتند.

بســته شــود .امــا اکثــر ایــن ارتباطــات بهصــورت ناخــودآ گاه صورت میگیــرد .میتوان تصور کرد که آن سیســتم
ً
عصبــی گســترده ،بتوانــد ارتباطــات آ گاهانــه را هم مدیریت کنــد .در جهان فوقانی هم احتماال قــادر به ارتباط

«بنـیآدم اعضــای یــک پیکرنــد» میگویــد .عرفــای

آ گاهانــه باشــیم .شــاید زمیــن و کیهــان چیــزی شــبیه به سیســتم عصبی بدن داشــته باشــد و بتوانیــم از طریق

اســامی از بازگشــت بــه اصــل و بازگشــت بــه خــدا

آن ،دسـتکم رونــد دریافــت انــرژی و دفــع ســموم را تســریع کنیــم.

صحبــت میکننــد و مســیحیت از شــناخت

اگــر معنویــت بــه معنــای اتصــال بــا همــه چیــز باشــد ،فــرد معنــوی دسـتکم بایــد بــا دنیــای زیر یــن (بــدن

خــدا ،شــناخت جهــان و ماهیــت انســان حــرف

خــود) و اولیــن دنیــای باالتــر (کــره زمیــن و همچنیــن اعضــای مختلــف آن) ارتبــاط آ گاهانه داشــته باشــد و
ً
بــه آنهــا متصــل شــده باشــد .ارتبــاط بــا عوالــم باالتــر احتمــاال با حــواس پنجگانه تقویت شــده و حس ششــم

اســترالیا نیــز ارتبــاط بــا زمیــن را بســیار مهــم و

باشــد؛ همــان مــواردی کــه بــا نامهــای مختلفــی چــون الهــام ،وحــی ،تلهپاتــی ،رؤیــای صادقــه ،آیندهبینــی و

مقــدس میداننــد .ســخن معصــوم بــر «هــر کــس

 ...یــاد میشــود .فــردی کــه چنیــن ارتبــاط و اتصالهایــی نداشــته باشــد ،معنــوی نیســت .فــردی هــم کــه در

خــود را بشناســد ،خــدا را خواهــد شــناخت»

مســیر کســب و درک آنهــا باشــد ،میتــوان ســالک دانســت .بــا ایــن تعریــف ،سرخپوســتان و برخــی از قبایــل

تأکیــد دارد .آیــه قــرآن نیــز هشــدار میدهــد« :خــدا را

بومــی آفریقایــی و اســترالیایی ممکــن اســت بهرغــم مذهبــی نبــودن ،معنــوی باشــند .در منابــع مختلفــی از

فرامــوش کردنــد و او نیــز آنها را دچار خود فراموشــی

ارتبــاط آنهــا بــاروح زمیــن یــا تواناییهایــی ماننــد تلهپاتــی یــاد شــده اســت.

ســهروردی از وحدت وجود مینویســد .ســعدی از

میزنــد .سرخپوســتان و قبائــل بومــی و غیرمتمدن

کــرد ».در ایــن دو مــورد ،عــاوه بــر خداشناســی ،بــر
موضوعــی کــه میتــوان آن را اتصــال بــا خــود یــا

عرفــان اســامی ،دلیــل خلقــت را تبلــور یافتــن صفــات خدایــی میدانــد .به عبــارت دیگر ،خدا کــه وحدت

همــان اتصــال بــه همــه چیــز قلمــداد کــرد.

فهــا
تهــا و اختال 
و اصــل بــود ،خــود را در کثــرت و فــرع نشــان داد .راه بازگشــت بــه اصــل ،رهــا شــدن از کثر 

اجــازه دهیــد در معنــای «بن ـیآدم اعضــای یــک

دانســته میشــود .ایــن همــان موضوعــی اســت کــه راهنمــای عملی بــرای اتصــال و ارتباط بــا همه چیز تلقی

پیکرند» ریز شــویم .تفســیر این مصرع یکی بودن،

یهــا شــکایت میکنــد ».ســهروردی وحــدت وجــود را میبینــد .هاتــف اصفهانــی
یشــود .موالنــا از «جدای 
م 

مکمــل بــودن و همســطح بــودن انســانها اســت.

تأکیــد میکنــد کــه هیــچ کثرتــی واقعــی نیســت و «دل هــر ذره را کــه بشــکافی ،آفتابـیاش در میــان بینی».

امــا ممکــن اســت ســعدی معنــای تحتاللفظــی

امــا اکثــر پدیدههــای عالــم ،دوگانــه هســتند و غــرق شــدن در کثرتهــا ســاده اســت .خــوب و بــد ،ســیاه

آن را مدنظــر داشــته اســت؟ آیــا ممکــن اســت مــا
ً
واقعــا جزئــی از یــک پیکــر بزرگتــر باشــیم و ایــن را

و ســفید ،روز و شــب ،تاریکــی و روشــنایی .امــا اصـ ِـل نخســت دیــن اســام توحیــد اســت و ممکــن اســت
توحیــد بــه معنــای عبــور از ایــن کثرتهــا باشــد .یکــی از عرفــا همیــن تلقــی را از توحیــد و شــرک داشــت:
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«ا گــر چیــزی را قضــاوت کنیــد ،دچــار نوعــی شــرک شــدهاید .اگــر از کثــرت و شــرک رهایــی یابیــد امــا متوجــه

یشــوند کــه
نفــر از آنهــا باقــی میماننــد و متوجــه م 

شــوید کــه فــرد دیگــری دچــار شــرک اســت ،بــاز هــم بــه خانه نخســت بازگشــتهاید ».اینجا اســت کــه ظرافت

خودشــان س ـیمرغ هســتند .عبدالکر یــم ســروش

عمــل نیــاز اســت .هویتــی کــه فــرد بــرای خــود ســاخته اســت (تحــت عنــوان عــارف ،معنــوی ،موحــد ،مؤمن

نیــز مجمــوع دیدگاههــای دینــی را معــادل معرفــت

یــا مذهبــی) میتوانــد خــود مصداقــی از کثــرت و دســتهبندی و متمایــز دانســتن خویــش بــا دیگــران باشــد.

دینــی واقعــی میدانــد .تمثیــل «فیــل در اتــاق» نیــز

بــه مثــال «بن ـیآدم اعضــای یــک پیکرنــد» بازگردیــم .بیــن اعضــا و ســلولهای یــک پیکــر چــه قوانینــی
ً
حاکــم اســت؟ احتمــاال همــه شــاد ،آزاد و واحــد هســتند .یــک قانــون کلیتــر نیــز بیــن آنهــا حاکــم اســت
ً
کــه بعــدا بــه آن اشــاره میشــود .ســلولهای بــدن هرکــدام تخصصــی دارنــد امــا بــرای خیــر کل میکوشــند.

بــه نظــر ایــن دیــدگاه را تأییــد میکند و بــر این فرض
یتــوان کلیــت فیــل را درک
انســانها ،فقــط زمانــی م 

همــه در راســتای نیازهــا و اهــداف کل تــاش میکننــد .در خدمــت یکدیگــر هســتند و در عــوض ،تمــام

کــرد کــه یــا همــه دیدگاههــا را بــه وحــدت رســاند یــا

نیازهایشــان توســط کل تأمیــن میشــود .در حقیقــت ،آنچــه کــه در بــدن در راســتای خیــر کل نباشــد ،یــا

یــک نفــر بتوانــد همــه دیدگا ههــا را تجمیــع کنــد.

ســلول ســرطانی اســت و یــا مهاجمهایــی ماننــد باکتــری و ویــروس .بیــن ســلولهای ســالم قتــل ،خیانــت،

در انتهــای ایــن بخــش ،بــه ایــن موضــوع اشــاره

حــرص ،رقابــت (و جنــگ) ،خشــم ،حســد ،تــرس ،ناامیــدی ،خودخواهــی ،تنآســایی و ســایر مــواردی کــه

یتــوان
کنیــم کــه وحــدت را در هــر حــوزهای م 

در دیــن گنــاه پنداشــته میشــوند ،بــه چشــم نمیخــورد .شــاید گنــاه معرفــی کــردن ایــن مــوارد ،بهمنظــور

انتظــار داشــت .معلــم معنــوی ،درونوالــو

دســتورالعملی همگانــی بــرای رســیدن بــه وحــدت بــوده اســت.

ملچیــزدک حتــی ادعــا کــرده اســت کــه علــم،

انســان معنــوی یــا دسـتکم در مســیر معنویــت ،فــردی اســت که خــود را با ســایر اعضای پیکــر بزرگتر یکی

دیــن و هنــر یکــی هســتند .از آنجــا کــه بســیاری

دانســته و اعمــال و احساســات بــاال را رفــع کــرده اســت؛ اقدامی که گاه نیــاز به درمان ضمیر ناخــودآ گاه دارد.

از دانشــمندان و عرفــای قدیــم بــه حوز ههــای

او مثــل ســهروردی همــه هســتی را دارای وحــدت میبینــد و بــا عبــور از خودخواهــی و دلبســتگیها بــرای

مختلــف علــم و هنــر تســلط داشــتند و بــه

خیــر کل میکوشــد .البتــه دل بریــدن از کثرتهــا (نفســانیات یــا مادیــات) بــه معنــای لــذت نبــردن نیســت،

اصطــاح حکیــم بودنــد ،احتمــال درســت

بلکــه فــرد میتوانــد بــا درک فانــی بــودن آنهــا ،قدردانــی بیشــتری از بودنشــان بــرده و لــذت بیشــتری ببــرد .در

بــودن چنیــن ادعایــی وجــود دارد .شــاید امثــال

جهــا و تولــد دو بــاره بــه
درعینحالــه طــور معمــول از شــادیها و سرخوش ـیهای درونــی بــه دلیــل درمــان رن 

ابوریحــان ،ابنســینا و خواجهنصیــر توســی از

مثابــه یــک کــودک آزاد (کــه یکــی از ویژگیهایــش حضــور در لحظــه حــال اســت) لــذت بیشــتری میبــرد.

اطالعــات خــود در یــک زمینــه خــاص ،بــرای

نبــر هــم دارد و آن عشــق
بــه نظــر  ،رهایــی از حــرص ،خشــم ،خودخواهــی ،حســد ،تــرس و  ...راهــی میا 

پیشــبرد و درک ســریع در حــوزهای دیگــر اســتفاده

اســت؛ همــان قانونــی نهایــی کــه بــه نظــر بیــن اعضــا و ســلولهای بــدن حاکــم اســت .زمانــی کــه عشــقی

کــرده باشــند .بــه هــر حــال ،میدانیــم کــه مثــا

ماننــد عشــق بیــن خواهــر و برادرهــا حاکــم باشــد ،کثرتــی باقــی نخواهــد مانــد .وحــدت و آزادی و شــادی

نجــوم و موســیقی هــر دو مبتنــی بــر ریاضیــات

و آرامــش جــای همــه چیــز را میگیــرد .البتــه گفتــه شــده اســت کــه بــرای آنکــه عشــق بــه وحــدت ،آزادی و

یتــوان بــرای
هســتند و از علــم ریاضیــات م 

شــادی بینجامــد ،نیــاز بــه دو شــرط دیگــر نیــز هســت .نخســت جهانشــمول بــودن آن کــه باعــث میشــود

درک ســریعتر و پیونــد دو علــم نجــوم و موســیقی

هیــچ محدودیــت و هویتســازی و کثرتــی باقــی نمانــد (مرشــد هنــدی ،ســادگورو بیــان میکــرد کــه بــرای

هــم اســتفاده کــرد .نمــاز هــم بــر اصــول علــوم

ســنجش پیشــرفت شــاگردان خــود از آنهــا میپرســیم کــه چــه کســی هســتید؟ هویتــی کــه بــرای خویــش

مختلفــی مثــل زمینشناســی ،مغناطیــس،

ســاختهاند ،نشــان میدهــد کــه چــه میــزان افــرادی را خــودی و چــه میزانــی را غیرخــودی میداننــد) .بــر

زیستشناســی ،یــوگا ،نجــوم و  ...منطبــق اســت.

اســتوار اســت کــه بــه دلیــل نــگاه و درک محــدود

ایــن اســاس ،فــرد معنــوی ،عاشــق خــود ،عاشــق ســلولهایش ،عاشــق انســانها ،طبیعــت و تمــام هســتی
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اســت .شــرط دوم عشــق ،بیقیــد و شــرط بــودن یــا بــه عبارتــی بیچشمداشــت بــودن آن اســت .زمانــی کــه

لیبرالیسم و معنویت

انتظــار نباشــد ،هــدف از عشــق ،مالکیــت و خودخواهــی نخواهــد بود .همچنین پشــیمانی به بــار نخواهد

معنویــت بــه طــور کلــی جایگاهــی فــردی بــه نظــر

آمــد و فقــط بــرای دیگــران طلــب آرامــش و شــادی خواهیــم داشــت.

میرســد و پــس از دســتیابی بخــش اثرگــذاری

بــا ایــن معیارهــا ،هــر تالشــی بــرای حــذف مرزبندیهــا ،اقدامــی معنــوی اســت .فــردی کــه گیاهخــواری

از جامعــه ،میتــوان تمــام آن جامعــه را معنــوی

میکنــد ،تفاوتــی بیــن اصــل خــود و حیوانــات نمیبینــد .کســی کــه از گروههــای کمبرخــوردار ســخن

پنداشــت و شــاهد تبلــور معنو یــت در حکومــت

میگویــد ،فرقــی بیــن اصــل خــود و آنهــا نمیبینــد .کســی هــم کــه درخــت جنگلی میافشــاند ،نفع شــخصی

تهــا،
نیــز بــود .بااینحــال ،برخــی از حکوم 

خاصــی نمیبــرد و بــه دنبــال خیــر جمعــی اســت .ایــن مســیر بیانتهــا اســت و همــواره میتــوان بــر میــزان

میتواننــد شــرایط مســاعدتری بــرای طــی طر یــق

عشــق افــزود و از هویتهــا و دلبســتگیها کاســت.

شــهروندان خــود فراهــم آورنــد یــا در دور کــردن

برخــی دیگــر از فالســفه و عرفــا اهمیــت دیگــری نیــز بــرای وحــدت برشــمردهاند .بهعنوانمثــال ،در

آنهــا از پیوندهایشــان بکوشــند .بــه طــور کلــی،

منطقالطیــر عطــار  ،پرندگانــی کــه بــرای یافتــن پادشاهشــان ســیمرغ راهــی ســفر میشــوند ،در نهایــت ســی

معیارهــای معنویــت نــام بــرده شــده در ایــن

ً

مطلــب (عشــق ،شــادی ،آزادی و وحــدت) در

یشــود کــه برخــاف اصــول اولیــه علمــی،
بخشــی از جامعــه دانشــگاهیان و انســان عصــر مــدرن دیــده م 

جوامــع لیبــرال کمتــر بــه چشــم میخــورد.

نهتنهــا تالشــی بــرای شــناخت پدیدههــای فراحســی نمیکننــد ،بلکــه بــه رد و تمســخر کلیــت آنهــا هــم

دوری از معنویــت ،شــاید زاییــده مدرنیتــه باشــد.

میپردازنــد (بــا آنکــه قــادر بــه رد علمــی بســیاری از آنهــا نیســتند) .مدرنیتـهای کــه میخواســت دسـتکم

مدرنیتــه راهــی بــرای ســلطه بــر طبیعــت و رهــا

دنیــا را بــه شــهروندان عرضــه کنــد ،پوچــی را بــه آنهــا داده اســت.

شــدن از ســیطره خــدا بهمنظــور آزادســازی انســان

یشــود و ســرمایهداری را پدیــد م ـیآورد ،شــرایط خاصــی بــرای
لیبرالیســم زمانــی هــم کــه وارد اقتصــاد م 

بــود .ایــن اندیشــه شــاید در واکنــش بــه ضعفهــا،

معنویــت ایجــاد نمیکنــد .رقابــت بهجــای همــکاری ،منافــع فــردی بهجــای منافــع کل ،گاه جنــگ و

ســیطره و قدرتطلبــی ســنت (و در رأس آن

میهنپرســتی بهجــای همکار یهــای بینالمللــی ،مصرفگرایــی بهجــای پــرورش اخالقیــات و تأمیــن

کلیســای کاتولیــک) پدیــد آمــد کــه دیــن را در

نیازهــای اساســی ،لذتهــا و ســرگرمیهای بیرونــی و حتــی آمــوزش و القای تفکرات غالــب از ویژگیهای

جهــت مقاصــد خــود تصاحــب کــرد .امــا انســانی

لیبرالیســم و ســرمایهداری اســت .اختــاف طبقاتــی بــه اختــاف اجتماعــی (و تفرقــه) میانجامــد و

کــه بــه گمــان خــود از ســیطره خــدا آزاد شــد و

سیســتمهای آموزشــی ،غذایــی و پزشــکی نیــز بــه جســم توجــه بیشــتری دارنــد تــا روح و حتــی روان (بــه

خــود را حاکــم جهــان و طبیعــت یافــت ،هنــوز بــه

فــرض آنکــه بــه روح و روان آســیب نزننــد) .تعهــدات مالــی و دغدغههــای آینــده و گاه ترو یــج (آ گاهانــه

آرامــش و شــادی نرســیده اســت .او پیوندهایــش

یــا ناآ گاهانــه) تــرس از طــرق مختلــف ماننــد رســانهها نیــز شــهروندان را از زمــان حــال خــارج کــرده و بــه

را فرامــوش کــرد و در کیهانــی بیانتهــا ،تنهــا شــد.
ســلطه بــر طبیعــت نیــز بــه معنــای جنــگ بــا

ـدوه گذشــته دچــار میکنــد .در نهایــت ،مجــازی شــدن جهــان و کــوچ بــه خان ههــای
ـراب آینــده یــا انـ ِ
اضطـ ِ

سربســته ،پیونــد بــا طبیعــت را حتــی در بعــد فیزیکــی نیــز بــه حداقــل رســانده اســت .امــا آیــا امــکان دارد

نخســتین کل باالتــر از خــود بــود.

ایدئولوژ یهــای دیگــری فضــای رشــد و توســعه معنو یــت را فراهــم ســازند؟

لیبرالیســم را میتــوان زاییــده همیــن مدرنیتــه
دانســت؛ فلســفهای کــه بهجــای همــکاری بــر

معنویت و ایدئولوژی

رقابــت و بهجــای وحــدت بــر کنتــرل تعارضهــا

بررســی آرای مختلف فیلســوفان حکومت از افالطون گرفته تا هابز  ،ال ک ،روســو ،مارکس و دیگران جای

و حرکــت در جهــت خواســتههای اکثریــت (و

امیــد چندانــی نمیگــذارد .هرکــدام از آنهــا بــر نقطهضعــف و گناهــی (از دیــدگاه مذاهــب) از انســان تأکیــد

نــه منافــع همــگان) حرکــت میکنــد .تناقــض

داشــته و آن را ذات بشــر میپندارنــد .یکــی زیادهخواهــی ،یکــی خودخواهــی ،یکــی رقابــت ،یکــی حســد

دیگــر مدرنیتــه و لیبرالیســم بــا معنویــت،

و دیگــری ناتوانــی را طبیعــی میپنــدارد و حکومتــی خــاص بــرای کنتــرل ایــن ویژگیهــا توصیــه میکنــد.

حــذف امــور ناملمــوس از دایــره دانــش (و

در ایــن میــان ،محافظ ـهکاری و مارکسیســم اندکــی بــه ســمت وحــدت حرکــت کردهانــد .محافظ ـهکاری

حتــی حکمــت) اســت؛ جایــی کــه علــم در آن

بهجــای توجــه بــه آرای اکثریــت ،بــرای تأمیــن منافــع همــه جامعــه میکوشــد .مارکسیســم نیــز مالکیــت

ز یــادهروی هــم کــرد و حتــی فرهنــگ کنونــی بــه

جمعــی و البتــه حاکمیــت کارگــران را توصیــه میکنــد .مالکیــت جمعــی نیــز  ،هرچنــد هیچــگاه در عمــل

اهــداف اولیــه علــم نیــز خیانــت کــرده اســت.

اتفــاق نیفتــاده اســت ،در تناقــض بــا معنویــت اســت .بــه نظــر ،انســانهای معنــوی خــود را مالــک هیچچیــز

علمــی کــه میخواســت بــر نقــاط قــوت خــود

نمیداننــد و همــه چیــز را از ِآن کل میداننــد (مصــداق دیگــری از وابســته نبــودن بــه هیچچیــز).

تمرکــز کــرده و در شــناخت طبیعــت پیــش بــرود،

نــگاه ایــن نظری هپــردازان از نظــرِ واق عگــرا بــودن آنهــا قاب ـلدرک اســت .جامعــه معنــوی (شــامل شــهروندان
ً
معنــوی) جامع ـهای آرمانــی بــه نظــر میرســد و البتــه اگــر تحقــق یابــد ،ظاهــرا نیــاز بــه حکومــت خاصــی
ً
نخواهــد بــود و دولــت آن صرفــا مســئول انجــام برخــی خدمــات خواهــد بــود .ضمــن آنکــه معنو یــت باهویت

نمیتــوان دانشــمندی را یافــت کــه بــه دلیــل درک

داشــتن و خــود را پیــرو یــک ایــده خــاص پنداشــتن نیــز در تضــاد اســت .آرمانشــهرهای مدنظــر روســو و

پیوندهــا ،در حوزههــای مختلــف مســلط باشــد.

افالطون تا حدی نزدیک به جامعه معنوی هســتند .آرمانشــهر روســو جامعه آزاد و وحشــی قبل از اختراع

روح و ارتبــاط بــاروح بهعنــوان معنــای لغــوی

نشــهر
پــول (و شــروع اختــاف طبقاتــی) اســت کــه در آن مالکیــت فــردی مــورد احتــرام اســت .البتــه در آرما 

معنو یــت مدتهــا اســت کــه بــه دلیــل (تصــورِ )

یشــود .نکتــه مثبــت،
او همچنــان خبــر چندانــی از پیوندهــا نیســت و مالکیــت هــم طبیعــی پنداشــته م 

جزئیــات گسســته شــد و پیونــد بیــن
غــرق در
ِ
علــوم مختلــف را از دســت داد .دیگــر بهســادگی

قابــل شــناخت و اندازهگیــری نبــودن آن از جهــان

ـان ناشــی از تــرس (ماننــد رقابــت ،جنــگ ،حــرص ،حســد ،نفــرت و خشــم)
وجــود آزادی و فقــدان گناهـ ِ

قابلاندازهگیــری بــودن هــر پدیــدهای در کیهــان،

یشــود
مدنظــر افالطــون (فــارغ از نــگاه منفــی و ســلطه محــور او بــه عمــوم شــهروندان) شــامل جامعـهای م 

احتمــال دارد بتــوان روح یا بســیاری از پدیدههای

ـان همخــون بــودن ،رفتار شایســته داشــته
کــه افــراد خواهــران و بــرادران خــود را نشناســند و بــا هــر فــردی بــه گمـ ِ

فراحســی را هــم انــدازه گرفــت یــا درکــی تجربــی از

باشــد .واقعیــت آن اســت کــه بــرای شــکلگیری چنیــن جامعـهای نیــاز بــه پیونــد خونــی نیــز نیســت و کافــی
ً
اســت حتــی صرفــا از دیــدگاه عقلــی بــه وحــدت (و یکــی پنداشــتن همــگان) برســیم•.

آن بــه دســت آورد) .فراتــر از اینهــا ،فرهنگــی در
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مــدرن حــذف شــده اســت (هرچنــد کــه بــه دلیــل

نشــهر
اســت .البتــه کــه پیوندهایــی هرچنــد انــدک بــا طبیعــت و در ســطح فیزیکــی هــم وجــود دارد .آرما 
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●گفتوگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطرح علوم انسانی:
دکتر مهدی مطهرنیا ،سعید مستغاثی ،حجتاالسالموالمسلمین دکتر حمیدرضا مظاهری سیف و محمدعلی ترحینی
●همراه با آثاری از:
علیرضا مالاحمدی ،مهدی جمشیدی ،محسن ردادی ،عطيه كشتكاران و لورا جی .والمر

گفتوگو با دکتر مهدی مطهرنیا
استاد دانشگاه ،آیندهپژوه و نئولوژیست

متاورسو انسانمعنوی
نسبت معنویت و روح مصنوعی در جهان معاصر

| معر یفنامه
دکتــر مهــدی مطهرنیــا (زاده  ،)۱۳۴۴متولــد کاشــان،

مقدمه
ّ
ّ
ّ
در دنیــای کنونــی و عصــر معاصــر  ،معنویــت و معنویتگرایــی بــا توجــه بــه تغییــرات ســاختاری و

اســتاد دانشــگاه ،آیند هپــژوه ،نئولوژ یســت ،کارشــناس

بنیادیــن عصــر حاضــر و در بســتر ارتباطــات درهمتنیــد ه و پیچیــدهی فضــای حقیقــی و مجــازی ،دچــار
ّ
معنویــت ،مطلــب پوشــیده و عجیبــی نیســت و نمونـهی
دگرگونــی شــده اســت؛ بازتــاب ایــن دگرگونــی بــر
ّ
ّ
معنــوی متفــاوت کــه روز بــه روز در حــال
معنویتهــای متعــدد نوظهــور و ِفــرق
آن ،بــه وجــود آمــدن
ِ
ّ
ّ
وضعیــت جدیــد ،آیــا معنویــت ،تعر یــف
زیادشــدن هســتند ،میباشــد .حــال بایــد بررســی کــرد کــه در ایــن

مشــال ،و اســتاد مدعــو در دانشــگاههای عــایل دفــاع

آن ،و شــاخصه و معیارهــای آن دچــار تغییــر شــده اســت یــا خیــر ؟ ،در صــورت بــروز تغییــر  ،آیــا تربیــت

مــی ،و صیــاد شــیرازی در رشــتههای علــوم ســیایس،

انســان معنــوی ،بــه معنــی حقیقــی آن ممکــن اســت!؟ و آینــده معنویــت در جهــان چگونــه رقــم خواهــد
ّ
معنویــت و فرهنــگ در جهــان معاصــر
خــورد؟ مجلــه خــردورزی بــا هــدف تبییــن آیندهپژوهــی نســبت

بودهاســت .مطهرنیــا جــزء نظر ی هپــردازان توســعه در
ایــران اســت و خــود را ّ
حتو لخــواه مینامــد .مهــدی

گفتوگویــی را بــا دکتــر مهــدی مطهرنیــا اســتاد دانشــگاه ،آیند هپــژوه و نئولوژیســت انجــام داده اســت.

مطهرنیــا عــاوه بــر تدر یــس ،ســابقه چندیــن ســال
مهــکاری بــا دانشــگاه آزاد اســامی در ِ َســت ر یاســت

▪خــردورزی :بــا توجــه بــه تغییــرات روز افــزون جهــان معاصــر و تأثیــرات فناور یهــای نویــن شــناختی در

و حتلی لگــر مســائل ســیایس داخــی و بنیامللــل و
تئوریســن ســیایس اســت .او ســالها اســتاد دانشــگاه
آزاد اســامی در واحدهــای قــم ،هتــران مرکــز هتــران

آینــده پژوهــی ،جامع هشــنایس ،و مدیر یــت فرهنگــی

ـاب ســازمان
پژوهشــکده علــوم اجتماعــی و انقـ ِ

مرکــزی دانشــگاه آزاد اســامی و نیــز مدیر یــت
ســیمای مجهــوری اســامی را در کارنامــه خــود دارد .او
در زمینــه علــوم اجتماعــی و ســیایس ،آینــده پژوهــی،
رواین ،صاحــب کتــاب و مقالــه اســت.

مشـ ّ
ـخصی از جامعــه معاصــر بــا شــاخصههای تعریــف شــده در حــوزه نظــری و تعریــف عملیاتــی از آن را

ـدن آدمــی ،یــا بــه بــاورِ مــن ،جهان برســاخته
ـان برســاخته شـ ِ
در اختیــار داشــته باشــیم .جهــان معاصــر  ،جهـ ِ
ّ
ـین دانــش بنیــاد اســت.
شــده آدمــی ،بــا هویــت تــک سرنشـ ِ
انســان ،درهمتنیدگــی عناصــر زمــان و مــکان را پشــت ســر گذاشــته اســت؛ مرزهــای ملــی کمرنــگ شــده و

گفتوگو

ارتباطــات و رســانهها ،و نیــز امنیــت و عملیــات

بایــد ارتبــاط دقیقــی از جهــان معاصــر و جامع ـهی برســاخته جهــان معاصــر را پیــدا کــرد .ا گــر بخواهیــم
ّ
معنویــت ،در جهــان معاصــر و جامعـهی برخاســته از ایــن جهــان را بدانیــم ،بایــد معنــا و تعر یــف
تعریــف
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شهــای حمتــوایی صــدا و
و سیاســت گــذاری خب 

تصمیمگیریهــا و اقدامــات انســان معاصــر  ،بــه نظــر حضرتعالــی در جهــان کنونــی و آینــدهی ایــن جهــان
ّ
معنویــت و انســان چگونــه تعریــف و تبییــن میشــود؟
رابطــه
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ارتباطــات ،در پرتــو ّفناور یهــای ارتباطــی ،مــرگ

ّ
ّ
پیش رو ،بایســتگی
معنویــت نیــز بــه همیــن جهــت ،از ایــن معنــا و دگرگونــی مصــون نخواهد بــود.
معنویـ ِ
ـت ِ
ّ
ـادل درونــی مناســب،
ـتگی آدمــی بــه امــر بیرونــی اســت ،در حالــی کــه
معنویـ ِ
ـت آینــده ،بــه نظــم و تعـ ِ
و پیوسـ ِ
بــرای شــکل و محتــوا دهــی در بیــرون ،گرایــش خواهدداشــت .اینگونــه ،بشــرِ کوچــک ،فر بــه خواهــد شــد و
ّ
قتــر  ،موشــکافانهتر  ،و
تهــا بــه افــراد دانایــی تبدیــل خواهنــد شــد کــه زمانــه ،آن را بســیار دقی 
تهــا و دول 
مل 

از انقــاب صنعتــی پنجــم و ورود مصنوعــی بــه

شــفافتر در پرتــو پذیــرش خصلتهــا و ایجــاد وحــدت کثیــر محورانــه در حــوزه اندیشــه بشــری میرســاند.

انقــاب صنعتــی ششــم اســت کــه روح مصنوعی

پارادایــم یــا فــرا پارادایـ ِـم حاکــم بــر اندیشــه بشــری ،بــا معیــار وحــدت در فطــرت ،بــه یــک دگرگونــی درونــی

فاصل ههــا را رقــم زده اســت.
بـهزودی بشــر وارد عصــری خواهــد شــد کــه دوران
فــرا پســامدرن را تجربــه میکنــد ،دورانــی کــه گــذار

ـان مــوازی بــا امــر واقــع زندگــی ،قــرار میگیــرد.
جهـ ِ
ِ
«متــاورس» واقعیــت مــوازی اســت کــه خــود را بــر

واژگان «کثــرت در وحــدت» و «وحــدت در کثــرت» تبدیــل خواهــد
خواهــد رســید کــه بــه جابهجایــی
ِ
ّ
ـاد
ـاد خــود ،اثرگــذاری بیشــتری در ایجـ ِ
ـین دانــش بنیـ ِ
ـب هویـ ِ
شــد .بدیــن ترتیــب ،بشــر در قالـ ِ
ـت تکسرنشـ ِ
ّ
ـت قابلپیشبینــی،
چنیــن نظمــی در آینــده خواهــد داشــت ،اگرچــه گــذار از وضـ ِـع موجــود بــه آن وضعیـ ِ
بــا درنگهــا ،دردهــا ،و رنجهایــی رو بــرو اســت.
بــر اســاس اصــل ّ
ســوم «قانــون نیوتــن»« ،هــر عملــی ،عکسالعملــی بهصــورت معکــوس دارد» ،بهتبــع،

در ایــن عصــر شــکل میگیــرد؛ در ایــن عصــر ،

واقــع امــر زندگــی بشــر در دهههــای آینــده دیکتــه

تهــا همانگونــه کــه
مقاومتهایــی [در مســیر ایــن تغییــر و دگرگونــی] ایجــاد خواهــد شــد ،ولــی ایــن مقاوم 

میکنــد؛ بدیــن ترتیــب مــا بــه بازتعریــف واژگان ،در

در قــرون گذشــته از ســوی افراطگرایــان در برابــر تغییــرات دنبــال شــد[ ،در ] نهایــت ،آنها را در خود مســتحیل

همــه زمینههــا نیازمنــد خواهیــم شــد؛ نهتنهــا در
حــوزه غیرمـ ّ
ّ
معنویــت
ـادی کــه دربرگیرنــده حــوزه

میکنــد و ایــن مقاومتهــای نامیمــون را از بیــن خواهــد بــرد؛ اگرچــه هزینــه عبــور از ایــن مســأله ،میتوانــد
گزافتــر از گذشــته باشــد و انقالبــی عظیمتــر از انقالبهــای (گذشــته) را پی ـشروی بشـ ّـریت قــرار دهــد.

آدم ســایبری ،چهــره نشــان خواهــد داد؛ بشــر وارد
ِ

واقعیــت مــوازی بــا فضــای واقعــی زندگــی خــود در

اســت؛ بلکــه در تمامــی حوزههــای مـ ّ
ـادی و کمتــر

نیازمنــد بازتعریــف واژگان هســتیم،
معنــوی،
ِ
گفتمانهــا تغییــر خواهنــد کــرد و انقالبهــای

تعریفــی از «انســان معنــوی» وجــود دارد کــه دچــار تزلزل اســت؛ انســان از واژه نســیان میآید؛ یعنی دور شــدن
از اصالــت جوهــری و ماهــوی خــود؛ در عالــم ّ
واقعیــت ،واقــع امــر و امــرِ واقــع ایــن اســت کــه« :انســان امــروز
ِ
ّ
معنویت ،بهواســطه
انســان اســت؛ نــه آدم»؛ بازگشــت انســان بــه اصالــت ذاتــی خــود در عصر آینــده در حوزه

ا گــر تمامــی دگرگونیهــا در ســدههای گذشــته،

گســترش دانایــی بشــر اســت کــه بزنــگاه و درنــگ دیگــری را در تاریــخ زندگــی آدمــی بــه وجــود خواهــد آورد.

دگرگونــی در عاملیتهــا و ســاختارها بــوده

تکاملــی دانشافزایــی بشــر و شکســتن انحصارهــای دانــش ،در حوز ههــای کالســیک ،چهــره
رونــد
ِ

گفتمانــی ،دگرگونیهــای عظیمــی را در الیههــای
بیرونــی جهــان شــکل خواهنــد داد.

اســت ،ایــن بــار دگرگونیهــا در بافــت و
ســاختار اندیشــه بشــری شــکل خواهــد گرفــت؛
دســتاوردهای علمــی بشــر محصــول تالشــی
اســت کــه در دوران گذشــته انجــام داده اســت؛
بشــر  ،توانســته در ایــن دوران دیدهبانهــای

خــود را در آینــده نشــان خواهــد داد .دانشــگاهها ،آموزشــکدهها ،آموزشــگاهها ،و  ...دوران نهایــی خــود
را طــی میکننــد و در آینــدهای نهچنــدان دور  ،فضــای مجــازی یــا ّ
واقعیــت مــوازی ،دانشــگاه جدیــدی
را میســازد کــه همــه بشـ ّـریت ،در یــک گســتره وســیع ناشــی از نقلوانتقــال آزاد اطالعــات ،تحتتأثیــر
ِ
گزارههــای متفاوتــی قــرار خواهنــد گرفــت.
ّ
بدیــن ترتیــب ،تــاش و درهمتنیدگــی مجــددی ایجــاد خواهــد شــد؛ بــه عبــارت دیگــر  ،شــالوده شــکنی

بســیار قدرتمنــدی ماننــد «جیمــز وب» را بــه

جدیــد و شــالوده ســازی نویــن در طــی ایــن شــالوده شــکنی ایجــاد خواهــد شــد؛ بدیــن ترتیــب آنچــه کــه
ّ
معنویــت ،در قالــب دیدگا ههــای گونا گــون ،خــود را چیــره کــرده ،بــا چالــش رو بــرو اســت.
امــروزه بهعنــوان

توانســته بســیاری از مفاهیــم را بــا تزلــزل درونــی
گفتمانهــای کالســیک روبــرو کنــد.

در ایــن رویارویــی ،زایشهــای جدیــدی از منظــر گفتمانــی در کنــار گزارههــای معنــادارِ تعر یــف شــده
جدیــد ،شــکل میگیــرد.

ـش رو و انســان آینــده ،بهتبــع ،خــود را در
بشــرِ پیـ ِ

ـش بینش
مــن بــه وحــدت بــاور نــدارم؛ برخـ ِ
ـاف هــگل و  ...تأ کیـ ِـد مــن بر این اســت کــه «دیالکتیک» ،نقـ ِ

کهکشــانها بفرســتد؛ دادههــای ناشــی از آنهــا

گذشــته محبــوس نخواهــد کــرد؛ او پردههــای

ـان موجــود ،وجــودی متضــاد بــا چیــز
ـدت اضـ
و وحـ ِ
ـاع یــک چالــش و زایــش اســت؛ هیچچیــز در جهـ ِ
ِ
ـون
همگــن برخــوردار اســت کــه در قال 
دیگــری نــدارد؛ همــه چیــز در جهــان ،از وجــودی ِ
بهــای گونا گـ ِ

خواهــد دریــد و نقشــی نــو و نــه جــدا از دوران

موجودیــت خویــش ،در تضــاد ،تزاحــم ،و ســپس تضــاد ظاهــری قــرار میگیــرد؛ ولــی بیتردیــد ،نهایــت

کالســیک کــه از همــان دوران برســاخته ،بــا

در ماهیــت و جوهــره خــود متوجــه ایجــاد فضایــی میگــردد کــه بتوانــد در آن [فضــا] ،ایجادکننــده نوعــی

وضعیتــی شایســتهتر و جهتدهــی بایســتهتر

زایــش جدیــد ،در میــان همتایــان خــود باشــد.
ّ
قتــر و
آنچــه کــه در آینــده رخ خواهــد داد ،شــکلگیری شــاکله جدیــدی از معنویــت ،بــا محتوایــی دقی 

رفتارهــا و کنشهــای خــود خواهــد داشــت.

درنگهــای تاریخــی اســت کــه بــه دانایــی افزایــی در آینــده ،بــه نســبت گذشــته حاصــل خواهد آمد؛ بهواســطه

نهــای گذشــته،
حاکــم بــر ذهــن خــود را در دورا 
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▪خردورزی :آیا روند فرهنگی جهان معاصر به تربیت انسان معنوی منجر میشود؟

در تعریــف واژگان ،تبییــن گفتمانهــا ،و تنظیــم

\

بـهزودی بشــر وارد عصــری خواهــد شــد کــه دوران فــرا پســامدرن را تجربه میکنــد ،دورانی
کــه گــذار از انقــاب صنعتــی پنجــم و ورود مصنوعــی بــه انقالب صنعتی ششــم اســت که
آدم ســایبری ،چهــره نشــان
روح مصنوعــی در ایــن عصــر شــکل میگیــرد؛ در ایــن عصــرِ ،
ـان مــوازی
خواهــد داد؛ بشــر وارد واقعیــت مــوازی بــا فضــای واقعــی زندگــی خــود در جهـ ِ
بــا امــر واقـ ِـع زندگــی ،قــرار میگیــرد.

زمانهــای گذشــته چهــره نشــان داده ،اســتمرار
خواهنــد بخشــید.
نهــای بشــر  ،در
ـان زیس ـتها و زیســت جها 
جهـ ِ
حــال دگرگونــی بســیار عظیــم هســتند .بــه بیــان
ســاده ،امــروز بشــر بایــد بــرای پنــج زندگــی فــردی،
ّ
اجتماعــی ،ملــی ،منطقـهای ،و بینالمللـ ِـی خود،
برنامهریــزی کنــد؛ زیــرا دســتاوردهای علمــی
بشــر  ،زمانــه دیگــری را خواهــد ســاخت.

ـزرگ تاریخــی ترســناک ،آنچــه کــه در آینــده میبینیــم ،بــه نظــر گریـهآور میرســد ،ماننــد فرزنــدی کــه
ـش بـ ِ
ایــن زایـ ِ
ّ
بهتازگــیمتولــدمیشــودو نگــرانآناســت کــهدر چــهجایــیچشــم گشــودهو چــهسرنوشــتیخواهــدداشــت!؟
ّ
ـراس ناشــی از ایــن زایــش ،ســایه
بــار دیگــر  ،یــک زایــش بـ ِ
ـزرگ تاریخــی در برابــر بشــریت قــرار میگیــرد و هـ ِ
یجــای
خــود را بــر همــه ســرزمینها افکنــده اســت .بــه بــاور مــن ،ایــن احســاس در همــه آدمیــان در جا 

میــادی و در گــذار زمــان شــدهایم .زمان ههــا تغییــر

زایــش بــزرگ ،رویکردهــای جدیــدی از خــود را بــه نمایــش خواهــد
جهــان قابــل ردیابــی اســت؛ ایــن
ِ

میکنــد ولــی از بیــن نمیرونــد؛ خلــق ،خلقــت

اکنــون ،در آســتانه «آخرالزمــان» قــرار گرفتهایــم؛
یــک زمانــه و هــزاره دیگــر تمــام شــده اســت و
وارد هــزاره دیگــری در تقویــم هجــری شمســی و

گذاشــت کــه بســیاری از جهتگیریهــای قدیمــی و کالســیک را فربــه و بــا اصــاح درونــی آنهــا بهســوی

و زمــان باقــی خواهنــد مانــد ،ممکــن اســت

یــک وحــدت بیرونــی بیشــتر حرکــت خواهــد کــرد.
ّ
ّ
«معنویــت» ،همــان گونــه کــه شــخصی اســت ،موجــب
«معنویــت» امــری جهانــی اســت ،نــه منطقـهای؛
ّ
تبلــور شــخص در گســتره جهانــی هــم میگــردد؛ ایــن معنــا ،اتصــال بیشــتری بــا یکدیگــر پیدا خواهــد کرد؛

مخلوقــات ،تغییــر پیــدا کننــد امــا ایــن ســه مقوله،
بــه نمایــش خواهنــد گذاشــت و اســتمرار خواهند

ـاد معنــوی ،خــوف از
ـاد اندیشــه بشــری و بهویــژه ابعـ ِ
ـان آینــده ،دچــارِ خــوف و رجــاء اســت؛ در همــه ابعـ ِ
زمـ ِ

جــود انتفــاع و راســتای خــود را حفــظ
داشــتِ .

ـش بــزرگ ،خــود را بــه نمایــش میگــذارد.
یــک زایـ ِ

زایــش بــزرگ تاریخــی
امیــد بــه آینــده در میــان کســانی کــه بــه ایــن آینــده و بــه ایــن
بعــد از ایــن زایــشِ ،
ِ

میاندیشــند ،ایجــاد میشــود؛ عبــور از ایــن مــرزِ گــذار ،هزینهســاز ،هزینــه آور  ،بحرانخیــز ،و بحــرانزا اســت
کــه بهتبــع نیــز  ،میتوانــد بــرای بشــر عبــور از ایــن دریچــه و تنگنــا همــراه بــا اضطــراب و نگرانــی باشــد.

در وصــف دیگــری ،در ایــن زمانــه ،آینــده خــود را

خواهنــد کــرد و موجوداتــی را برخواهنــد ســاخت
کــه بــا موجــودات کنونــی در عیــن پیونــد ،متمایــز
خواهنــد بــود و بــا تمایزهــای خــود ،وجــه دیگــری از
زندگــی را بــه نمایــش خواهنــد گذاشــت.

ـان معاصــر بــه وقــوع پیوســته اســت ،همیــن
▪خــردورزی :در حــال حاضــر  ،فضایــی جدیــد بــرای جهـ ِ

▪خــردورزی :ســاختار فرهنگــی جامعــه ایــران،

فضایــی کــه بیــان کردیــد را مقــداری ملموستــر بــه تصویــر بکشــید .مــا چــه تصویــری میتوانیــم از ایــن

چــه نســبتی بــا «انســان معنــوی» دارد؟

فضــا بــه مخاطــب ارائــه بدهیــم؟

مــا دچــار «تزلــزل ســاختار فرهنگــی» هســتیم؛

ـرگ رســانهها در رســانه رقــم خواهــد خــورد؛ بــه بیــان دیگــر
خواهــد رســید؛ فاصلههــا کــم خواهــد شــد و مـ ِ

اســت؛ مــا نمیتوانیــم حــوزه فرهنــگ را از حــوزه

ـاط جمعــی ،در پایــان ایــن قــرن ،از میــان میرونــد و آدمیــان از طریــق اذهــان خــود،
بســیاری از وســائل ارتبـ ِ

دیــن ،در عیــن پیونــد درونــی ،تمایــز بیرونــی

یعنــی فرکانسهــای مغــزی ،بــا همدیگــر از راه دور تمــاس خواهنــد داشــت.
ّ
کل کــره زمیــن و زمانـهای کــه
آدم کوچــک را بــه انــدازه ِ
ایــن ،جهــان را «میکروئیــزه» میکنــد و در عیــن حــالِ ،
در آن زیســت میکنــد ،فربــه میســازد؛ آدمــی از روی زمیــن کنــده خواهــد شــد و بــه سـ ّـیارات دیگــر خواهد

بدهیــم؛ مــا نمیتوانیــم حــوزه ریختــار را از
ّ
عاملیــت ،در عیــن
ســاختار و ســاختار را از
ّ
تأثیروتأثــرِ متقابــل بــر یکدیگــر  ،از هــم جــدا کنیــم.
بــه همیــن دلیــل ،حــوزه زندگــی فــردی ،اجتماعی،
ّ
خانوادگــی ،ملــی ،و بینالمللــی مــا ،مرزهــای
ّ
مشــخصی ندارنــد و قوانیــن مــا از اســتواری
ّ
برخــوردار نیســت؛ مــا در تار یــخ تمدنــی خــود،
ِ
ـگاری
ـ
ن
ا
«دو
ـام
ـ
ن
ـه
دچــار یــک مــرض بافتــاری بـ
ِ
ِ
ســتیزهگرانه» هســتیم؛ همــه چیــز را در پرتــو اهــورا

آدم آینــده
رفــت؛ جهـ ِ
ـان آینــده ،چندیــن برابــرِ جهــان امــروز  ،نســبت بــه گذشــته پیچیدهتــر خواهــد بــود و ِ

بایــد بــرای ایــن پیچیدگــی ،خــود را آمــاده کنــد.

ـان آینــده ،بــا «وارونگــی آدمــی» روبــرو نیســتیم؛ بلکــه بیشــتر
بــر خــاف بســیاری از دیدگاههــا ،مــا در جهـ ِ
ـدرت بیشــتری خواهنــد گرفــت
بــا «بازگشــت آدمــی بــه اصالــت خــود» رو بــرو خواهیــم شــد؛ آدمیــان ،قـ ِ
ّ
خــاص دیگــری را بــر جهــان آینــده
گوناگــون برســاخته از ایــن تغییــرات ،پیچیدگیهــای
کات
و تح ـ ّر ِ
ِ
ـود در زندگــی بشـ ّـریت ،وجــود خــود را در
حاکــم خواهــد کــرد؛ نهادهــا و ســامانههای ســازمانهای موجـ ِ
ّ
ّ
موجودیــت وجــودی خویــش ،بــا شــاخصهها و مشــخصههایی بســیار ســامانیافتهتر از آنچــه کــه در

و اهریمــن ،خــوب و بــد ،ســفید و ســیاه ،تار یــک
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و روشــن ،کوتــاه و بلنــد ،و صفــر و یــک تعریــف
میکنیــم؛ بــه همیــن جهــت ،ریختــارِ وجــودی مــا

تقابلــی اســت ،نــه تعاملــی.

ســاختار فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی،
حقوقــی ،و  ...ســاختارِ تعاملگــرا نیســت؛ بلکــه
ســاختارِ تقابلــی رودررو منــش و ســاختاری
متعــارض و متزاحــم اســت؛ ســاختاری اســت که
ّ
عاملیتهــای
محدودکننــده یکدیگــر اســت کــه

ّ
عاملیتهــای چیــره جــو و ســلطهجو
مــا،
ّ
قــدرت
خواهــان
عاملیتهایــی کــه
میشــوند؛
ِ
ِ
بیشــتر و جهتدهیهــای ســلطهطلبانه در
قالبهــای گوناگــون گفتمانــی اســت و تحــت
ّ
عنــوان پویشهــای مختلــف و متعــدد [و ] بیانــی
بــا قرائتهــای مختلــف قــرار میگیــرد.
تزلــزل بهگون ـهای اســت کــه هــر چــه هزینــه بیشــتر
انجــام میپذیــرد ،فایــده کمتــری بــه دســت

\

ّ
معنویت ،با محتوایی
آنچــه کــه در آینــده رخ خواهــد داد ،شــکلگیری شــاکله جدیــدی از
دقیقتــر و درنگهــای تاریخــی اســت کــه بــه دانایــی افزایی در آینده ،به نســبت گذشــته
ـزرگ تاریخــی ترســناک ،آنچــه کــه در آینــده
ـش بـ ِ
حاصــل خواهــد آمــد؛ بهواســطه ایــن زایـ ِ
ّ
یشــود و
میبینیــم ،بــه نظــر گریــهآور میرســد ،ماننــد فرزنــدی کــه بهتازگــی متولــد م 
نگــران آن اســت کــه در چــه جایــی چشــم گشــوده و چــه سرنوشــتی خواهــد داشــت!؟
ـت فــرد» معتقدنــد؛ بــه همیــن جهــت ،بایــد در حــوزهی جمعــی ،درونمایــه
تمــام ادیــان الهــی بــه «اصالـ ِ
معنــوی خــود را متبلــور کننــد؛ بایــد بــر آدمــی حرمــت نهــاد و انســان و حرمــت حریــم انســان را نقطــه عطــف
معنویــتو ُبعــدمـ ّ
ّ
ّ
معنویــترادر بــر میگیــرد».
ـادیاو شــاکلهایاســت کــهایــن
احتــرامقــرارداد؛«آدمــییعنــی
زمانــی کــه آدمهــا ،آدمهــای دیگــر را قضــاوت میکننــد یــا بــه آنهــا دروغ میگوینــد یــا بــرای قــدرت بیشــتر ،
بــه آدمهــای دیگــر تهمــت میزننــد ،غیبــت میکننــد ،حســد میورزنــد ،ریــاکاری میکننــد ،و  ...در واقــع
ً
تــاش دارنــد خــود را معنــوی نشــان داده و برآورنــده نیازهــای معنــوی درونــی آدمهایــی باشــند کــه اصالتــا
ّ
ّ
گهــای متعــدد و انحــراف
وضعیــت کنونــی ،در جن 
معنــوی هســتند؛ همیــن نــگاه اســت کــه بشــر را در
ّ
معنویــت قــرار میدهــد.
از تــراز

میآیــد .از ایــن منظــر  ،بایــد یــک انقــاب بافتــاری
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در ایــران صــورت پذیــرد تــا ایــن تمایلهــا ،در

▪خــردورزی :شــما بیــان کردیــد «بــرای اینکــه مــا بخواهیــم در یــک مســیر درســت قــرار بگیریــم و از جهــان

عیـ ِـن درهمتنیدگــی و پیچیدگــی در یکدیگــر ،
ّ
ّ
عاملیتهــای
مشــخص ،و ریختــار و ســاختار و
َ
ُمعظمــی را بــه اســتخدام درآورد تــا بتوانــد آنچــه

یهــای ایــن
ـاب بافتــاری و ســاختاری داریــم ».شــاخصهها و ویژگ 
عقــب نمانیــم ،نیــاز بــه یــک انقـ ِ

ـاب ســاختاری و بافتــاری» را تبییــن کنیــد.
«انقـ ِ
ً
ّ
آنچــه کــه بایــد اساســا بــه آن اشــاره کنــم ،بــر یــک «انقــاب بافتــاری» متکــی اســت؛ مــا بایــد «جهتگیــری

را کــه در گذشــته انباشــته اســت بــا داشــتههای

کال نمحورانــه یــا دو ِانــگاره ستیزشــگر » بــر فرهنــگ خــود را بــه یــک «رویکــرد مثبــت انگارانــه دور یگز یــن از

مناســب ،بــرای رفتــن بــه ایــن آینــده پــر تغییــر و
پرشــتاب از ّ
تحــوالت ،برســد؛ وگرنــه بــارِ دیگــر ،
ّ
شــاهد چندیــن پلــه ســقوط نســبت بــه جوامــع

جهتگیریهــای دو انــگاره ستیزشــگرِ کال نمحورانــه» پیــش ببریــم؛ خــوب و بــد ،کوتــاه و بلنــد ،ســفید

دیگــر خواهــد بــود.

«شــب ظلمــت نیســت ،نــور اســت ».مــا در وجــه طبیعـ ِـی زمینــی قــرار گرفتهایــم کــه خورشــید در آن وجــه
ّ
موضوعیــت
طبیعــی ،بــدان نمیتابــد ،روز  ،از دل شــب و شــب از دل روز میآیــد و همــه در یــک زمانــی

▪ خــردورزی :آیــا در ایــن ســاختاری کــه مــا در آن قــرار
ّ
«معنویــت»وجــوددارد؟
ـاسنیــازیبــه
داریــم،احسـ ِ
ّ
«معنویــت» ،یــک نیــازِ بهتنهایــی نیســت؛
ّ
«معنویت» یک جریان ،ســیالن ،و یک روح اســت؛

یشــود،
پیــدا میکننــد کــه مــا در یکزمــان ،در آن زیســت میکنیــم؛ وقتــی آغازیــن لحظــات روز آغــاز م 
ّ
تاریکــی اســتیال دارد؛ ّامــا ایــن تاریکــی ،مقدمــه روز اســت و جــزء روز بهحســاب میآیــد.

ـام
و ســیاه ،و ظلمــت و روشــنایی را در یــک ســوی نظــام هســتی،
ِ
مخلــوق خالقــی بدانیــم کــه در نظـ ِ
ـت همگنــی داشــته اســت.
[خلقــت] ،خلقـ ِ

بتــر  ،خــوب و ناخــوب ،و خــوب و کــم خــوب باشــد؛ نــه خــوب
ـان خــوب و خو 
نــگاه مــا بایــد «نــگاه میـ ِ
و بــد ».نــگاه مــا بایــد نســبت بــه زیبایــی نیــز چنیــن باشــد« :زیبــا و کــم زیبــا و نازیبــا ».زشــت ندار یــم؛ ا گــر

ّ
معنویــت ،بهعنــوان یــک نیــاز ،جداکــردن
نــگاه بــه
ّ
آدمــی از درونمایــه خــود اســت .اینکــه مــا معنویــت

مــا نــگاه خــود را از منظــرِ بافتــاری تغییــر بدهیــم ،آنوقــت «همپذیــر » میشــویم .از منظــر ریختــاری بــه
تعبیــر بوردیــو یــا بــه تعبیــر دیگــران ،از نظــر میدانــی ،تقابــل گــر  ،ستیزشــگر  ،جنگطلــب ،و دشــمن ســاز

را نیــاز بدانیــم و تــاش کنیــم نیــاز را از بیــرون بــه درون

نمیشــویم ،بلکــه تعاملگــرا میشــویم.

آدمــی تزریــق کنیــم و بر او ســلطه معنــوی در جهت
ّ
هدایــت برســازیم ،خــود یــک رویکــرد ضــد معنــوی

ســاختاری مــوزون قــرار بگیرنــد ،بایــد وزنــی مناســب بــا ســاختارها داشــته باشــند؛ قوانیــن ســاختارها

ّ
تهــا در
عاملی 
در چنیــن جایگاهــی از نظــر ســاختار  ،ســاختارهای مــوزون بــه وجــود میآور یــم؛ وقتــی

اســت .آیــا پیامبــران آمدنــد تــا از بیــرون ،نیــازِ درونــی

بایــد رعایــت شــود ،ولــی وقتــی بافــت حیــات فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی ،و  ...مــا بافتــاری «دو ِانــگاره
ّ
یشــود؛ مــا
عاملیتهــا در آن مســتحیل م 
ستیزشــگرانه خــود خــدا پنــدار » اســت ،ریختــار  ،ســاختار  ،و

را بــه بیــرون ،فربــه ســازند؟

نیازمنــد یــک «انقــاب بافتــاری» هســتیم•.

درون معنوی آدمی
آدمــی را بــرآورده کننــد یا آمدند تــا ِ

| معر یفنامه

گفتوگوی تفصییل سردبیر خردورزی با سعید مستغاثی

ســعید مســتغایث کارشــناس ،منتقــد ســینمایی و

منتقد سینمایی و مستندساز

مستندســاز اســت .وی از ابتدای ســال  ۱۳۸۷مشیس
رئیــس اجنمــن منتقــدان ســینمای ایــران شــد .او کار

ماهیتسینما
با معنویت سازگار نيست

حتقیقــایت و نوشــتاری را از ســال  ۱۳۶۷مشــی ،بــا
انتشــارات ســروش و کتــاب «تقــومی تار یــخ انقــاب
اســامی» آغــاز کــرد .نوشــتههای ســعید مســتغایث
در نشــر یایت از مجلــه هفتهنامــه ســینما ،دنیــای
تصو یــر  ،نقــد ســینما ،ســوره ،اطالعــات بنیامللــل،
فیلــم و ســینما ،فیلــم و هنــر  ،آفر ینــش ،بنیــان ،آیینــه

جایگاه سینما در رشد معنوی انسان معاصر

جنــوب ،هبــار  ،نــوروز  ،حیــات نــو ،مهشــهری ،جهــان
ســینما ،فیل منــگار  ،و ...چــاپ شدهاســت .آقــای

مقدمه

مســتغایث از آغــاز تأســیس اجنمــن منتقــدان و

ـمن خــدا تــاش کــرد تــا بــا زدودن نــور معنو یــت از جهــان ،آن را بــه کنــاری
از ابتــدای تاریــخ بشــریت ،دشـ ِ
ّ
وانهــد تــا بتوانــد در ظلمــت جهــان بــه تفــوق خــود بــر ملتهــا بیفزایــد .حتــی زمانــی کــه ابلیــس بــا فرمــان

عضــو ایــن اجنمــن بــود و در ســال  ۱۳۸۷مشــی بــه

الهـ ِـی ســجده بــر آدم روبــرو شــد ،چنیــن توجیــه آورد کــه« :آتــش از خــاک برتــر اســت و مــن هرگــز بــر آدم

نویســندگان ســینمایی ایــران در ســال  ۱۳۷4مشــی،

کــه معروفتر یــن آهنــا جمموعــه مســتند «راز

ـوی ذهــن کارگــردان فیلــم را در ذهــن مخاطــب ِکشــت و پــرورش دهــد .مجلــه
بــاور  ،حتــی باورهــای معنـ ِ
ّ
تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن نقــش و جایگاه ســینما در رشــد معنوی انســان معاصــر  ،گفتگویی

آرما گــدون» نــام دارد.
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روی آورد و بیــش از پانــزده ســر یال مســتند ســاخت

اســت کــه میتوانــد شــاگرد را ســاعتی پــای درس خــود بنشــاند ،او را مجــذوب و همــراه خــود ســازد و هــر

ســال  ۱۳۷۴مشــی بــه مستندســازی در تلویز یــون

گفتوگو

ر یاســت ایــن اجنمــن انتخــاب گردیــد .مســتغایث از

ســجده نخواهــم کــرد ».یکــی از مهمتریــن راهکارهایــی کــه بــه نظــر میرســد در معنــوی ســاختن جامعــه
ّ
مؤثــر و مفیــد باشــد ،اســتفاده از ابزارهــای رســانهای ماننــد ســینما اســت .ســینما بهمثابــه اســتاد عا ِلمــی
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▪ کتاب آفرینش

▪ نوح

▪ ده فرمان

را بــا اســتاد ســعید مســتغاثی ،کارشــناس ،منتقــد ســینمایی ،و مستندســاز انجــام داده اســت ،در ادامــه

انــواع و اقســام ایــن مســائل معنــوی را توســعه داد.

متــن ایــن گفتگــو تقدیــم میگــردد.

مفاهیمــی ماننــد ایمــان ،عشــق ،معنو یــت ،عرفان
و ...چگونــه بــه تصویــر در میآیــد؟

▪خــردورزی :معنویــت در ســینما چــه جایــگاه و اهمیتــی دارد و نــوع مواجهــه ســینمای جهــان بــا مســأله

بــا تبارشناســی تاریخــی ســینما متوجــه خواهیــم

معنویــت چگونــه بــوده اســت؟

شــد کــه ســینما به لحــاظ ماهــوی هــم نمیتواند با

بــا بررســی ماهیــت ســینما متوجــه میشــویم چــه بــه لحــاظ تبارشناســی ســینما و چــه بــه لحــاظ ماهیــت

معنویــت ســازگار باشــد .مفاهیمــی ماننــد عرفــان،

ســاختاری ،برخــاف هنرهایــی مثــل شــعر  ،رمــان ،خوشنویســی ،نقاشــی ،و حتــی موســیقی ،ســینما

عشــق ،ایمــان ،حــرکات فراواقعــی ،معنــوی ،و

نمیتوانــد چنــدان بــا معنویــت ســازگار باشــد.

متافیزیکی باید در ســینما ترجمه شــود .اگر شــما

ســینما بــه قــول بنیانگــذاران و تئوریزیســینها ،عصــارۀ تمــدن امــروز اســت .ســینما بــه لحــاظ ماهــوی

میخواهیــد ایمــان را نشــان بدهیــد بــه چــه شــکل

ـود مخاطــب دربــاره ابعــاد مختلــف
جــای نشــاندادن اســت .اگــر شــعر بــه تولیـ ِـد خیــال میپــردازد و خـ ِ
شــعر بایــد بــا خیالپــردازی بــه برداش ـتهای مختلفــی در تصـ ّـورات و خیــاالت برســد ،در حــاالت بســیار

میخواهیــد آن را نشــان بدهیــد؟ معنو یــت در
نشــان نــدادن و ایجــاد نوعــی بــاور و تصـ ّـور اســت،

فراواقعــی ســیر کنــد و حــاالت انفســی را تجربــه کنــد؛ ولیکــه ســینما اینگونــه نیســت.

درحالیکــه ســینما بــر خــاف ســایر هنرهــا ،بایــد

ســینما یــک تصویــر را بهصــورت بســیار مــادی دیکتــه میکنــد .البتــه فیلمهایــی هــم هســتند کــه از معانــی

هــر چیــزی کــه میخواهــد بگو یــد را نشــان بدهــد.

و نمادهایــی اســتفاده میکننــد ،ولــی آن چیــزی کــه در تصویــر نشــان میدهنــد خــود را فقــط در نشــاندادن

بنابرایــن ایــن مســائل در پایــه کار ،تضــاد بســیار

تعریــف میکنــد؛ بــر خــاف هنرهایــی کــه خــود را در نشــان نــدادن تعریــف میکننــد و بــه دنبــال ســاختن
تصـ ّـور تدویــن میشــوند.

شــدیدی پیــدا میکنــد .اینکــه شــما میخواهیــد
ایمــان را بــه چــه شــکلی نشــان بدهیــد؟! ایمانی که

کســانی کــه در غــرب ســینما را بنیــان گذاشــته و توســعه دادنــد ،بــه لحــاظ تبارشناســی نیــز همیــن نیــت را

حتــی نمیتوانیــم آن را توضیــح بدهیــم! یــا مســائل

دنبــال میکردنــد .آنهــا بــه دنبــال یــک نــوع بازنمایــی عناصــر و پدیدههــای مادی بودند .کســانی که ســینما

دیگــری ماننــد عشــق کــه توضیــح دادنی نیســتند و

را بــه آمریــکا آوردنــد و هالیــوود را بنیــان گذاشــتند ،یهودیانــی از شــرق اروپــا و افــرادی مــادی بودنــد.

یکــه
بهنوعــی بــه درونگرایــی ارتبــاط دارنــد ،درحال 

بااینوجــود مؤسســان ابتدایــی هالیــوود عنــوان دیــن یهــود را یــدک میکشــیدند؛ امــا همــه صهیونیســت
ّ
بودنــد و در ایــن افــراد ،بهشــدت آن تفکــر مادیگرایانــه دیــده میشــد .آنهــا از معنویــت و گرایشهــای

نگــرا اســت و ایــن
ســینما مقابــل مــا ،ســینمایی برو 

معنــوی دیگــران سوءاســتفاده کردنــد .گــروه دیگــر کــه در تأســیس ســینما نقــش داشــتند فرقــه پیورتنهــا
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مفاهیــم را الکــن ،چیــپ و ســخیف میکنــد.

1

اگــر شــما بخواهیــد مفهــوم شــهادت را در ســینما

بودنــد کــه از اروپــا بــه آمریــکا مهاجــرت کــرده بودنــد .آنهــا نیــز بــا ســران خودشــان کــه همان صهیونیسـتها

نشــان بدهیــد چــه کاری بایــد کنیــد کــه بــا قتــل

بودنــد ،درصــدد سوءاســتفاده از اعتقــادات معنــوی بخشــی از مســیحیان برآمدنــد .بهعنــوان مثــال گفتند:

یکســان نشــود؟ بایــد توضیحــات فــرا ســینمایی

«مــا بایــد بــرای بازگشــت مســیح موعــود ایــن کارهــا را انجــام بدهیــم».

ارائــه شــود و ســینما را بایــد با بیــان این توضیحات

ســران دو گروهــی کــه ســینما را در آمریــکا بنیــان گذاشــتند ،همگــی مادیگــرا بودنــد .آنهــا بــرای ســلطه و در

فــرا ســینمایی جلــو بــرد .مــا در عمــل بــا ســینما

اختیــار گرفتــن قــدرت جهانــی بــه آمریــکا آمدهبودنــد .آن دو گــروه بــرای آمریــکا مأموریتــی در تســخیر جهــان
ً
قائــل بودنــد و ســینما نیــز بازیچــه ایــن افــراد بــود .هــم از جهــت ماهوی و هم از جنبه تماشــا ،اساســا ســینما

یتــوان مفهومــی ماننــد
مشــکل داریــم .چگونــه م 
وحــی و حتــی معجــزات پیامبــران یــا ارتبــاط آنهــا

یــک پدیــده مــادی اســت؛ یعنــی نمیتوانــد چنــدان بــا معنویــت کنــار بیایــد.

بــا خــدا را نشــان داد؟

ســینما بــه طــور عملــی نمیتوانــد آن نعرههــای عرفانــی و طرههــای معنوی را به تصویر بکشــد .حتی عشــق

مادیتریــن و شــبه مادیتر یــن چیــزی کــه در

و اعتقــادات ایمانــی و معنــوی بایــد در ســینما بــه مادیگرایــی تصویــر شــود ،درحالیکــه در شــعر میتــوان

ســینما بــه تصویــر کشــیدهاند ،ســخنگفتن

▪ پادشاهان و خدایان

▪ دارن آرونوفسکی

▪ مصائب مسیح

ً
خداوند با موســی( ع) اســت .اصال آن را به صورتی

ّ
ایــن بــود کــه فیلمهایــی را دربــاره پیامبــران یــا قدیســین بســازند.

نشــان میدهنــد کــه عمــق مســأله چگونگــی

فیل مهــای آنهــا چیــزی از معنو یــت آن پیامبــران را نشــان نم ـیداد .بــرای مثــال  250فیلــم در بــاره حضــرت

صحبتکــردن و جــاری شــدن کالم ،مشــخص

موســی( ع) و  150فیلــم دربــاره حضــرت عیســی( ع) ســاختند؛ ولــی بیشــتر ایــن فیل مهــا تاریخــی اســت و

یشــود .ســینما در ماهیــت ،تبارشناســی و در
نم 

بــهبحــثزندگــیعــادییــکنفــر پرداختهانــد؛نــهبهتصویرکشــیدنمعنویــتو ابعــادعظیــمپیامبــرانالهــی.

عمــل بــا معنویــت ســازگار نیســت.

اگــر فیلــم «کتــاب آفرینــش » ســاخته جــان هیوســتون کــه دربــاره حضــرت نــوح یــا برخــی پیامبــران دیگــر

نگــذاران ســینما ،افــرادی مــادی بودنــد؛ یعنــی
بنیا 

اســت را نــگاه کنیــد ،چیــزی کــه از حضــرت نــوح( ع) نشــان داده میشــود ،هیــچ معنویتــی بــه دنبال نــدارد.

هیچگونــه گرایشهــای معنــوی نداشــتند .منتهــی

در حقیقــت ،ایــن فیلــم همــان روایتهــای بســیار عــادی از ســاخت کشــتی توســط حضــرت نــوح( ع)،

آنهــا ناچــار بودنــد بــرای اینکــه جهــان را بــه تســخیر

جمـعآوری حیوانــات و آغــاز طوفــان اســت .در ایــن فیلــم معنویتــی وجود نــدارد .هالیــوود فیلمهایی مانند

خودشــان درآورنــد از ســینما سوءاســتفاده کننــد.

فیلــم «ده فرمــان » دربــاره حضــرت موســی( ع) ســاختند کــه یکــی در مقطــع دوران ســینمای صامــت و

صهیونیســتها یــا ســامریها در طــول تاریــخ

دیگــری در دوران ســینمای ناطــق ســاخته شــد .هیچکــدام از دو فیلمــی که ســاخته شــد آن معنو یــت را به
ً
تصویــر نکشــید و شــما صرفــا بــا یــک روایــت تاریخــی روبــرو خواهیــد شــد.
ً
نگــذاران ســینمای
آنهــا مخصوصــا دربــاره پیامبرانــی کــه بــه قــوم بنیاســرائیل ،ایدههــا و آرمانهــای بنیا 

سوءاســتفاده کردنــد و بهناچــار از ســینما هــم

یشــود .حتــی
هالیــوود مرتبــط هســتند فیلــم میســازند .رونــد نزولــی ســینما بــه همیــن شــکل طــی م 

سوءاســتفاده کردنــد.

بهتدریــج آن نمایــش مادیگرایانــه معجــزات پیامبــران هــم کمرنــگ میشــود .هرچقــدر جلــو میآییــم،

چیــک از ســران فرقههایــی ماننــد پیوریتنهــا
هی 

نشــاندادن زندگــی پیامبــران و قدیســین بیشــتر بــه مادیگرایــی نزدیــک میشــود.

و یــا اشــراف یهــودی اعتقــاد معنــوی نداشــتند.

از اوایــل تأســیس ســینما تــا بــه امــروز  ،اگــر شــما فیلــم نــوح( ع) جــان هیوســتون را بــا فیلــم «نــوح » کــه در

آنهــا بــه بهانــه اینکــه مــا بــه دنبــال بازگشــت و ظهــور

ل  2012میــادی ،توســط آرونوفســکی صهیونیســتی ســاخته شــد ،مقایســه کنیــد ،ماجــرا بــه طــور کامــل
ســا 

حضرت مســیح هســتیم ،از ســینما سوءاســتفاده

بههمریختــه اســت .شــما در فیلــم نــوح جدیــد پیامبــری بیعرضــه را میبینیــد کــه نمیتوانــد هیــچ کاری

کردنــد .آنهــا ایدههــا و آرمانهــای ســلطهطلبانه

بکنــد .حتــی پدربــزرگ او بــر علیــه خــدا اقــدام میکنــد و خــدا میخواهــد مجازاتــی بــرای بشــریت اعمــال

شــر و شــیطانی خودشــان را در قالــب یکســری

کنــد ولــی او آن مجــازات را نفــی میکنــد و از بیــن میبــرد.

توجیهــات معنــوی و مذهبــی ارائــه میکردنــد تــا

حتــی فرشــتههای خــدا قیــام کردنــد و بــرای جنــگ روی زمیــن میآینــد کــه ماجــرای آنومیســم و شــرکی کــه

گرو ههــای مــردم و مســیحیان اوانجلیســت را بــه

یشــود .فیلمــی
از ابتــدا ایــن فرقــه را تقویــت میکــرد و بــه آنهــا تئــوری مـیداد ،بســیار در ایــن فیلــم دیــده م 

ســمت خودشــان جــذب کننــد.

کــه در اوایــل قــرن بیســتم و در ســال  1950میــادی ،تحــت عنــوان «ده فرمــان» دربــاره حضــرت موســی( ع)

ســینمایی کــه آنهــا درســت کردنــد چطــور

ســاختند را بــا فیلــم «پادشــاهان و خدایــان » ســاخت ریدلــی اســکات کــه در ســال  2012م ،در بــاره

میتوانــد بــا معنویــت کنــار بیایــد؟! آنهــا بــا
همــان ُبعــد مــادی بــا مســأله معنویــت برخــورد

حضــرت موســی( ع) ســاخت را بررســی کنیــد ،ســیر مادیگرایــی را بــه خوبــی درک خواهیــد کــرد.
حضــرت موســی( ع) در فیلــم اخیــر  ،حتــی نمیتوانــد بــا عصــای خــود معجــزه کنــد و رود نیــل را کنــار بزنــد.

کردنــد .شــیب نزولــی بســیار بــدوی و آرامــی کــه

در واقــع ایــن فیلــم القــا میکنــد کــه رود نیــل بــه دلیــل یــک پدیــده مــادی بــه کنــار مـیرود .حتــی حضــرت

دنبــال کردنــد ،باعــث فروکاســته شــدن معنویــت

موســی نمیتوانــد آن کتیبههــا را بــا انــوار الهــی بنویســد ،بلکــه بــا کندهکاری قلــم و چکش آنها را مینویســد.

در مخاطبــان ســینما شــد .اگــر مــا ابتــدای تاریــخ

خــدا در ایــن فیلــم ،بهمثابــه پســربچه دوازده ســالهای ظهــور کــرده کــه بســیار خشــمگین ،عصبانــی و

ســینما و فیلمهــا را بررســی کنیــم ،میبینیــم کــه

ناراحــت اســت؛ یعنــی در ایــن فیلــم بــه خــدا وجــودی مــادی دادهانــد.

آنهــا در ابتــدا تنهــا کاری کــه میتوانســتند بکننــد

شــرکی کــه از ابتــدا در هالیــوود بهصــورت بســیار قطعــی و ظریــف بــود در حــال حاضــر بســیار علنــی شــده

از اعتقــادات معنــوی فرقههــا ،ادیــان و مذاهــب
مختلــف از یهودیــت ،اســام ،مســیحیت ،و ...
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اســت .اولیــن خصوصیــت ایدئولوژیــک ســران هالیــوود و همــان اشــراف یهــود و پیورتنهــا شــرک بــود .آنهــا بــه

یکــی از آنهــا را بــه ایــران بیاورنــد.

اومانیســم ،سکوالریســم ،نژادپرســتی و زرســاالری ترجمــه میشــدند کــه امــروز بســیار برجســتهتر شــده اســت.

یشــود
ســینماتوگراف بــه دســتور شــاه خر یــداری م 

آنهــا بــا نشــاندادن زندگــی قلــب و تحریــف شــده پیامبــران ،بــا معنویــت برخــورد کردنــد .فیلمهایــی

و بــه ایــران میآیــد .ابتــدا ســینما در در بــار شــاه بــوده

ســاخته شــدند کــه زندگــی پیامبــران را از عــرش بــه فــرش رســانده بــود .حتــی در بعضــی فیلمهــا بــه ایــن

یکــرد؛
اســت ،شــاه بهوســیله آن فیل مبــرداری هــم م 

شــخصیتها توهیــن میشــد.

ولــی بعــد از مدتــی آن دســتگاه را میفروشــند .میــرزا

بــرای مثــال در فیلــم «مصائــب مســیح »9ســاخته مارتیــن اسکورســیزی 10حتــی مســیح( ع) را یــک انســان

یخــرد و اولیــن
ابراهیمخــان صحافباشــی آن را م 

هوسبــاز نشــان دادنــد .البتــه در فیلــم دیگــر موزیکالــی ،پیامبــران را مســخره کردنــد .آنهــا قــوم یهــود را کمتــر

ســالن ســینما در ایــران را در مــاه رمضــان راهانــدازی

ولــی بیشــتر حضــرت عیســی( ع) را مــورد اهانــت قراردادنــد .آنهــا بیشــتر از حضــرت عیســی( ع) ،اســام و

میکنــد! یعنــی فیلمهــای غر بــی بــا آن ســرووضع

مســلمین را مــورد اهانــت قــرار میدادنــد.

کــه بعضــی از آنهــا برهنــه و نیمــه برهنــه بودنــد،

آنها به مقطعی رســیدند که احســاس کردند که بشــر غربی از آن بتهای الت و عزی ســینما بریده اســت

بــا آن روابــط داســتانها و قص ههــا در مــاه مبــارک

و بـهزودی بــه معنویــت رو خواهــدآورد .بــرای همیــن ،همزمــان بــا ایجــاد فرقههــای جعلــی ،معنویتهــای

رمضــان بــه نمایــش در میآینــد.

کاذب و فرقههــای نوپدیــد ،بهاصطــاح خودشــان ،نوعــی معنویــت جدیــد را میســاختند تــا مخاطبــان

میــرزا ابراهیمخــان صحافباشــی بــه نوشــته

آنهــا بــه ســراغ چیزهایــی کــه یــک قــرن تــاش کردنــد از ذهــن افــراد پــاک کننــد ،نرونــد.

ناظماالســام کرمانــی کــه فراماســون بــوده اســت

فیلمهــای هالیــوود از ایــن بــه بعــد حــال و هــوای دیگــری پیــدا کــرد .همچنــان کــه ســینما پیامبــران الهــی را

در کتــاب «تاریــخ بیــداری ایرانیــان» مینویســند:

تحقیــر و تحریــف میکــرد ،معنویتهــای نوپدیــد کاذبــی را هــم بــه عــرش رســاند تــا بتواند مخاطب ســینما

«میــرزا ابراهیمخــان صحافباشــی ،یــک

را بهجــای دیگــری بکشــاند.

عتیقهفــروش بــوده کــه از سانفرانسیســکو میآیــد و
ســینماتوگراف را در ایــران راهانــدازی میکنــد .مردم

▪خــردورزی :جمهــوری اســامی ایــران داعیــه معنویــت دینــی و اســامی دارد؛ امــا چــرا ایــن ظرفیــت در هنــر
ســینمای مــا متبلــور نشدهاســت؟ ســینمای مــا پیــش از آنکــه تحتتأثیــر معنویــت اســامی باشــد ،یــا کال
معنــوی نیســت و یــا مبلــغ معنویــت فــرا دینــی و همــان دیــن نویــن جهانــی اســت.
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ً

از او اســتقبال نمیکننــد ،بــرای همیــن او بهناچــار
بــه هنــد مـیرود و روزنامـهای راهانــدازی میکند که
بســیار روزنامــه بدی بوده اســت .میــرزا ابراهیمخان

بــرای یافتــن پاســخ ایــن پرســش بــه همــان تبارشناســی و نقــل تاریخــی برمیگردیــم .بایــد بپرســیم کــه ســینما

صحافباشــی عضــو انجمــن مخفــی دوم از

چگونــه وارد ایــران شــد؟ چــه کســانی ســینما را بــه ایــران آوردنــد؟ ســینما برخــاف ســایر هنرهــا ،مثــل شــعر ،

انجمنهــای فراماســونری در دوران مشــروطه

موســیقی ،نقاشــی ،خوشنویســی ،ادبیــات ،و حتــی نمایــش بهعنوانهــای مختلــف در تاریــخ هنــر ایــران

میشــود کــه بعدهــا بــه انجمــن «بینالطلوعیــن»

وجــود داشتهاســت؛ امــا ســینما ،بااینوصــف ،شــکل و فــرم کنونــی تنهــا هنــر وارداتــی اســت کــه از خــارج

تغییــر نــام میدهــد .او از هدایتگــران کارگــروه

کشــور وارد شــده اســت .مــا چنیــن هنــری را نداشــتهایم.

یشــود».
مجــازات و قضایــای دیگــری م 

بایــد ببینیــم کــه چــه کســانی ســینما را وارد کردنــد؟ اگــر مــا بیمــاری را تشــخیص بدهیــم و بدانیــم کــه چــرا

ســالنهای ســینما در ایــران توســط دو نفــر بــه اســم

یــک فــرد مــدام بــه ســردرد دچــار میشــود ،میتوانیــم راه درمــان آن را بیابیــم .بــرای ســینما نیــز بایــد همیــن

علــی وکیلــی و اســحاق زنجانــی تأســیس شــد .هــر

فراینــد را داشــته باشــیم تــا متوجــه شــویم کــه علــت بیمــاری امــروز ســینمای مــا چــه چیــزی اســت؟

دو نفــر عضــو کلوپهــای روتــاری بودنــد کــه در

ســینمای جمهــوری اســامی از هرگونــه مســأله معنویــت ،انقــاب ،مــردم ،و اســام ب ـهدور اســت .اگــر مــا

واقــع ،بخــش اقتصــادی تشــکیالت فراماســونری

یکــه پروســه ورود تجــدد القایــی و وارداتــی بــه
تاریــخ را مطالعــه کنیــم ،ســینما در اوایــل دوران قاجــار درحال 

اســت و هنــوز کار میکنــد .ایــن کلــوپ هنــوز در

اوج خــود رســیده بــه ایــران وارد شــد.

شــیکاگو (ایــاالت متحــده امر یــکا) ،ب هصــورت

تجــدد مــدرن از اوایــل دوران قاجــار توســط فراماســونها بــا تأســیس مــدارس جدیــد ،روزنامــه ،کتــاب ،تئاتــر

رســمی فعالیــت دارد.

نــو ،رمــان ،شــعر نــو ،موســیقی ،و  ...آغــاز شــد کــه بــه ترو یــج ســبک زندگــی جدیــدی پرداختنــد .آدمهایــی

خصوصیــت مشــترک دیگــر علــی وکیلــی و

از کشــور مــا رفتنــد و فراماســونر شــدند ،از طرفــی هــم اســاتید خارجــی بــه ایــران آمدنــد .البتــه ایــن ارتبــاط از

اســحاق زنجانــی این بود کــه هر دو فارغالتحصیل

دوران زندیــه شــروع شــده بــود؛ ولــی از اوایــل دوران قاجــار بســیار شــدت گرفــت.

مــدارس آلیانــس 12یــا مــدارس جهانــی اســرائیلیت

تجــدد وارداتــی بــه نیــت پا ککــردن هویــت ملــی ،دینــی و اســامی ،بهتدریــج سراســر ایــران را تســخیر کــرد.

بودنــد .مــدارس آلیانــس ،مــدارس یهودیــان بــود

ســینما از آخریــن پدیدههایــی بــود کــه در ایــن پروســه تجــدد وارداتــی در اواخــر دوران قاجــار وارد ایــران شــد.

نشــاه قاجــار توســط میــرزا
کــه در دوران ناصرالدی 

مظفرالدیــن شــاه قاجــار  ،بــا گرفتــن قــرض از روســیه به فرانســه میرود و در آنجا به تماشــای ســینماتوگراف

حســینخان سپهســاالر کــه اولیــن نخس ـتوزیر

میپــردازد .شــاه از ســینماتوگراف خوشــش میآیــد؛ چــون اهــل بــازی و ملعبــه بــود ،دســتور میدهــد کــه

فراماســونر ناصرالدینشــاه بــود ،در جر یــان یــک
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▪ شیخ فضلاهلل نوری

▪ روسی خان

▪ شهید آیتاهلل سید حسن مدرس

▪ سید کریم امیری فیروزکوهی

▪ اوانس اوهانیانس

مباحثــه وارد ایــران میشــود.

شــهید مــدرس کــه مــن در جلــد اول کتــاب حکایــت ســینماتوگراف آوردهام ،در آن زمــان بــه احمدشــاه هشــدار

میــرزا حســینخان سپهســاالر گفتوگوهایــی بــا

میدهــد کــه بعــد از شــما رژیمــی خواهــد آمــد کــه پــای صهیونیسـتها را بــاز میکنــد .او میگو یــد کــه ســینما

آدولــف کرمیــو 13از ســران تشــکیالت صهیونیســتی

فضــوالت غــرب را بــه جوانهــای مــا القــا میکنــد و جوانهــای مــا فکــر میکننــد کــه ایــن ضایعــات ،مفاســد و

داشــت .آنهــا مــدارس آلیانــس را بهعنــوان اولیــن

نــکات منفــی غــرب همــه آن مدرنیســم اســت و همــه آن را میبیننــد.

پایگا ههــای صهیونیســتی ،در پوشــش اینکــه

بســیاری از اســاتید دیگــر  ،از روشــنفکران و فرهیختــگان جامعــه نســبت بــه ورود ســینما بــه ایــران هشــدار

مدرســه فرانســوی هســتند بــه ایــران وارد میکننــد.

تهــا را در کتــاب
میدهنــد کــه همــه ایــن هشــدارها موجــود اســت .مــن ،هــم اســناد و هــم متــن ایــن مخالف 

نهــا زبــان یــاد میدادنــد و بــه تربیــت افــراد
آ

حکایــت ســینماتوگراف آوردهام .زمانــی کــه مــا هنــوز فیلمــی نســاختهایم ،ســینما بــه ایــن شــکل وارد ایــران

میپرداختنــد تــا بــرای یهودیــان در ایــران جــای

میشــود .اولیــن فیلمهایــی کــه بعــد از آن ســاخته میشــوند در ســال  1309ش ،تحــت عنــوان «آبــی و رابــی»

پایــی بــاز کننــد.

اســت .فــردی بــه نــام اوانــس اوهانیانــس کــه یــک ارمنــی بــوده در ســال  1308ش از ترکمنســتان روســیه یــا

علــی وکیلــی و اســحاق زنجانــی کــه اولیــن

یشــود و در زمــان ورود بــه ایــران یــک مدرســه آرتیســتی ســینما درســت میکنــد.
شــوروی آن زمــان وارد ایــران م 

حلق ههــای ســالنهای ســینما را در ایــران بــه وجود

او جــرأت نمیکنــد اســم مدرســهاش را مدرســه آرتیســتی بگــذارد .بــرای همیــن عنــوان آن را ورزشــگاه

آوردنــد ،روتاریــن و فارغالتحصیــل مدارس آلیانس

آرتیســتی میگــذارد تــا بگویــد کــه کار او یــک کار ورزشــی اســت .در شــرایطی کــه تعــداد مــدارس عالــی در

بودنــد کــه نــام دیگــر آن ،اتحادیــه جهانــی اســرائیلی

کشــور از تعــداد انگشــتان یکدســت فراتــر نمیرفــت ،او یــک مدرســه آرتیســتی درســت میکنــد .بــرای

بــود .درحالیکــه هنــوز مــا در ایــران تولیــد فیلــم

مثــال در یــک روســتا کــه مدرســه ابتدایــی هــم نــدارد ،یــک مدرســه موســیقی و نقاشــی درســت کنیــد،

نداشــتیم ،شــروع میکننــد بــهآوردن انــواع و اقســام

ســؤالبرانگیز و بســیار باعــث شــگفتی اســت.

فیل مهــا و در آن شــرایط جامعــه ایــران ،نمایــش

مدرســه آرتیســتی بــا همــکاری علــی وکیلــی و یــک ســری دیگــر از فراماســونها بــرای پــرورش افــراد شــکل

میدهنــد .حتــی ســالنهای بزرگــی درســت کردنــد

گرفــت .اولیــن حضــور افــرادی کــه آنهــا پــرورش میدهنــد در فیلمــی بــه نــام «حاجیآقــا آ کتــور ســینما»

طهــای مجانــی بــه آنجــاآوردنــد.
و افــراد را بــا بلی 

اســت کــه در ســال  1312ش اکــران میشــود .ایــن فیلــم ،فیلمــی صامــت دربــاره یــک حاجیآقــا اســت کــه

در آن زمــان و در دوران مشــروطه فتــوای شــیخ

آن را دســت میاندازنــد و مســخره میکننــد .اولیــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران ،فیلمــی اســت کــه یــک

فض ـلاهلل نــوری علیــه ســینما وجــود دارد؛ چــون

نمــاد فرهنــگ ایرانــی و اســامی و نمــاد دینــی را مســخره میکنــد و دســت میانــدازد! چیــزی کــه در طــول

آدمهایــی ماننــد روســی خــان 14کــه در آن زمــان

ســالهای بعــد نیــز ادامــه پیــدا میکنــد.

ســینما را هدایــت میکردنــد ،از مخالفیــن

هنــوز کســی نمیتوانــد در ســینمای غــرب ،کابــوی را بهعنــوان نمــاد ســینما و نمــاد آمریکایی که در نسـلهای

مشــروطه بودنــد .روســی خــان از دوســتان والدیمیــر

پیش آمریکایی و اجداد آمریکایی وجود داشــته اســت را مســخره کند .اگر کابوی را مســخره کنند ،فیلمشــان

لیاخــوف بــود کــه مجلــس را بــه تــوپ میبنــدد.

جایگاهــی نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،همیشــه با احتــرام با کابــوی رفتار میشــود؛ ولی متأســفانه در فرهنگ ما به

ایــن افــراد بســیار بــا مــردم متضــاد بودنــد .بــرای

ایــن شــکل جاافتــاده اســت کــه ســمبلهای دینــی ماننــد حاجــی را به مســخره کالمی بگیر یــم .بایــد بدانیم که

همیــن امثــال شــیخ فضــلاهلل نــوری علیــه ایــن

ریشــه ایــن تمســخرها را میتــوان از اولیــن فیلمهــای تاریخ ســینمای ایران پیــدا کرد.

افــراد فتــوا میدهنــد و بســیاری از روشــنفکران

بایــد بررســی کنیــم کــه چطــور ایــن فیلمهــا آن هویــت ایرانــی و اســامی را پــاک میکننــد؟ اولیــن فیل مهــای

ماننــد ســید کریــم امیــری فیروزکوهــی ،شــاعر

یشــود.
ســینمای ایــران توســط فراماســونها و روتارینهــا ،بــا رویکــرد ضداســامی و ضدایرانــی تولیــد م 

معــروف آن دوره ،علیــه ســینما شــعر میگویــد کــه

از ســمت دیگــر شــخصی بــه نــام عبدالحســین شــیرازی کــه یــک روش ـنفکر بــوده ،بــه اعتــراف و نوشــته

ایــن ســینما دینوایمــان مــردم را بــه بــاد میدهــد و

خــودش ،توســط دوســت دایـیاش بــه هندوســتان فرســتاده شــده و بــه انجمــن «اکابــر پارســیان هنــد» کــه

مــردم را از خوبیــت میانــدازد.

انجمــن فراماســونری بــوده معرفــی میشــود.
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▪ شهید سید مرتضی آوینی

عبدالحســین شــیرازی اســم خــود را بــه عبدالحســین ســپنتا تغییــر میدهــد .او در هنــد بــا همــکاری

افــراد ،ســینمای ایــران را درســت میکننــد کــه

کمپانــی امپریــال فیلــم کــه یــک کمپانــی انگلیســی بــوده ،بــه فیلمســازی میپــردازد .اولیــن فیلــم او ،اولیــن

حضــرت امــام خمینــی(ره) در ابتــدای ورودشــان

فیلــم ناطــق ســینمای ایــران بــه اســم دختــر لــر  ،ایــران دیــروز و ایــران فــردا میشــود کــه در واقــع در تقدیــر و

بــه میهــن در ســال  1357ش ،در  12بهمــن در

تجلیــل از رژیــم رضاخانــی تولیــد میشــود .در آخــر فیلــم ،عکــس کــره زمینــی میآیــد کــه بعــد از کــره زمیــن

سخنرانیشــان میفرماینــد« :ســینمای مــا مرکــز

یــک ســتاره داوود صهیونیســتی پدیــدار میشــود و عکــس رضاخــان در آن ســتاره قــرار دارد.

فحشــا اســت» و بعــد از آن ایشــان میفرماینــد:

دوازده هــزار انجمــن رســمی صهیونیســتی در زمــان رضاخــان در ایــران فعالیــت میکردنــد .ســینمای مــا

«مــا بــا ســینما مخالــف نیســتیم و بــا مرکــز فحشــا

بــه ایــن شــکل توســط ایــن آدمهــا شــروع میشــود و تــداوم پیــدا میکنــد .همانطــور کــه تاریــخ ســینما را

مخالفــت داریــم ».متأســفانه ایــن بخــش اول را

دنبال کنید در ســال  1327ش .دور دوم ســینمای ایران توســط شــخصی به نام دکتر اســماعیل کوشــان،

یهــا تنهــا
سانســور کردنــد حتــی دوســتان و خود 

از رفقــای امثــال بــرادران رشــیدیان کــه جاسوســان پیشانیســفید ســفارت انگلیــس بودنــد -و اســناد آن

بــه بخــش دوم میپردازنــد.

موجــود اســت -شــکل میگیــرد.

امــام بــه طــور صریــح میفرماینــد کــه ســینما مرکــز

دکتــر اســماعیل کوشــان ،دکتــرای اقتصــاد ،از برلیــن میآیــد و همــکار فــرد مرمــوزی بــه اســم بهــرام شــاهرخ

فحشــا شــده اســت .ســینمایی کــه میتوانســت

میشــود .آنهــا در برلیــن علیــه متفقیــن و رژیــم رضاخــان صحبــت کردهانــد؛ امــا بعــد از اینکــه بــه ایــران

جوانــان مــا را متمــدن کنــد ،ولــی جوانــان مــا را بــه

میآینــد ،متفقیــن کــه هــر فــردی علیــه آنهــا عمــل میکــرد را بــه میــخ کشــیدند ،نهتنهــا بــا اینهــا هیــچ کاری

تباهی کشــیده اســت .این حاصل و نتیجه رویکرد

ندارنــد ،بلکــه بــه آنهــا پســت ،مقــام ،و جایــگاه میدهنــد .بهــرام شــاهرخ بــه دربــار مـیرود ،مجلــه چــاپ

آن ســینما بــوده اســت کــه بــا تلقیــن انــواع فســادها و

میکنــد و بعــد از آن همــراه فراماســونها ،بهعنــوان پیــامآور و پیــک خــاص شــاه تبدیــل میگــردد.

یکــرد.
ســبک زندگــی کار خــود را دنبــال م 

ســر دنیــس رایــت ،16ســفیر وقــت انگلیــس در ایــران ،ایــن ماجــرا را در کتــاب خویــش روایــت کــرده اســت.

متأســفانه ســینما هنگامــی کــه بــه انقــاب

دکتــر اســماعیل کوشــان اســتودیوی دوبــاژ راهانــدازی میکنــد و بــه دوبلــه فیلمهــای غربــی میپــردازد.

میرســد ،فقــط یــک پرچــم و عکــس عــوض

او بعــد از ورود در کار دوبــاژ  ،اولیــن اســتودیوی ســینمای ایــران را بــا همــکاری روتارینهــا درســت میکند.

میکنــد .همــان آدمهــای فراماســون و افــراد

افــرادی مثــل اســفندیار یگانگــی و طاهــر ضیایــی -کــه از ســران کلوپهــای روتــاری بودنــد -در ســاخت

دربــاری میرونــد؛ امــا تفکــر فراماســونی،

ایــن اســتودیو مشــارکت کردنــد .آن ســالها ،اولیــن فیلــم دوره دوم ســینمای ایــران را بــه اســم «طوفــان

سکوالریســتی و صهیونــی باقــی میمانــد .گرچــه

زندگــی» میســازند .علــی دریابیگــی از اعضــای فراماســون ،کارگــردان ایــن فیلــم بــود .فیلــم او دربــاره عشــق

بعــد از انقــاب ،بچههــای انقالبــی مدیــر ســینما

نامشــروع یــک دختــر و پســر در یــک کنســرت موســیقی اســت.

شــدند و هیچکــدام از کــره مــاه و کــره مر یــخ نیامــده

اولیــن اســتودیوی دکتــر کوشــان از بیــن مـیرود و اســتودیوی دیگــری بــه نــام پــارس فیلــم درســت میکند که

بودنــد؛ ولــی بــه دلیــل کمبــود ســواد ،اطالعــات و

تــا اواخــر رژیــم شــاه بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهــد .پــارس فیلــم شــروع بــه ســاخت فیلــم فارســی میکنــد.

افشــا نشــدن بســیاری از اســنادی کــه امــروز در

ســرمایهگذاران آن ،عــدهای از ســرمایهداران صهیونیســم بودنــد کــه اســامی آنهــا در کتــاب حکایت ســینما

دســتان مــا اســت ،فکــر کردنــد کــه فیلــم فارســی

توگــراف ذکر شــده اســت.

فقــط آن ســینمای مبتــذل بــود و ســینمای

یهودیــان صهیونیســم اولیــن اســتودیوی بــزرگ ســینمای ایــران را بنیــان گذاشــتند کــه فیلمهایــی کــه مــا

موســوم بــه مــوج نــو یــا ســینمای شــبه روشــنفکری

بــه اســم فیلــم فارســی میدانیــم را تولیــد میکردنــد .فیلمفارس ـیهایی کــه نوعــی ضــد اخــاق و فرهنــگ

ســینمای خــوب بــوده اســت!

کابــارهای را در جامعــه ایرانــی بســط میدادنــد .حتــی خــود منتقدیــن ســینما ،در آن زمــان بــه ایــن فیلمهــا

همــان ســینمایی کــه از دفتــر فــرح پهلــوی و

معتــرض بودنــد .ســینمای ایــران بــه ایــن شــکل پــا میگیــرد.

یشــد از ســال ۱۳48
اشــرف پهلــوی حمایــت م 

آدمهایــی کــه اســتودیو درســت میکردنــد یــا دربــاری ،یــا فراماســون و یــا یهودیــان صهیونیســم بودنــد .ایــن

ش فیلمهایــی ســاخته شــد کــه بیشــتر آنهــا،

فرهنــگ ،آئیــن ،و ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی

هنــوز حیطههــای مختلــف فرهنگــی ما همان قالب فرهنگ فراماســونری در ســینما اســت .بــرای همین،

را هــدف قــرار میدادنــد .ایــن فیلمهــا بیشــتر و

معنویتــی کــه مــا در ایــن ســینما معتقــد هســتیم آن معنویــت عالــی نمیشــود .معنویتی که ســینمای ما به

نتــر پــردهدری میکردنــد و فرهنــگ ایرانــی
عریا 

همین فراز و نشــیب انقالب ،شــهدا ،گفتمان انقالب اســامی ،فرهنگ ایرانی و اســامی و ســبک زندگی

و اســامی را بســیار شــدیدتر و عمیقتــر مــورد

بپــردازد ،دیــده نمیشــود .متأســفانه بــه دلیــل تبارشناســی و باقیمانــده تفکــر فراماســونری و حاکمیــت

هجــوم قــرار میدادنــد.
متأســفانه ایــن دوســتان و مدیــران ،بعــد از انقــاب

جریــان شــبه روشــنفکری ،ســینما نتوانســته بــا گفتمــان انقــاب و اســام مماس شــود.
ً
همانطــور کــه بیــان کردیــم ســینما اصــا معنوی نیســت .ســینما مبلغ همــان تفکــر و ایدئولــوژی پیرامونی

بــا ســادهلوحی فکــر کردنــد کــه ایــن ســینمای

جهانــی اســت کــه محســوس یــا نامحســوس از جشــنوارهها ،فضــای مجــازی و ســریالهای ماهــوارهای

عصیانگــر و معترضــی بــوده اســت .آن ســینما

خارجــی خــط میگیــرد .متأســفانه گفتمانــی کــه شــهید آوینــی یــا مرحــوم مــدد پــور و دوســتان دیگــر ســعی

بــا دو ســه خبــر جعلــی کــه فــان فیلــم توقیــف

کردنــد در ایــن ســینما راهانــدازی کننــد ،در اقلیــت و در گوش ـهکنارها مانــده اســت و ایــن جر یــان اصلــی

شــد یــا هویــدا فــان فیلــم را پاییــن کشــید ،آن

متأســفانه مجــال نمیدهــد.

فیل مهــا را روی سرشــان گذاشــتند و خشــت کــج

اگرچــه چشـماندازهای روشــنی ماننــد جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار و تغییــر تحــوالت در برخی از دوســتان

ســینمای بعــد از انقــاب را بنــا نهادنــد .ســینمای

فیلمســاز وجــود دارد کــه ســینمای مــا بتوانــد حداقــل در حــد معقولــی بــه ســمت انقــاب و اســام حرکــت

مــا تــداوم همــان ســینمای ســکوالری ،اومانیســتی

کنــد؛ ولــی ایــن خطــر هــم همــواره در ســر راه ایــن دوســتان وجــود دارد .بایــد در نظر داشــته باشــیم که ســینما

و فراماســونری قبــل از انقــاب شــد و فقــط مدیــران

یــک پدیــده مــادی و بســیار فریبنــده پرزرقوبــرق اســت .ســینما همــان گوســاله ســامری امــروز غــرب اســت

عــوض شــده بودنــد.

کــه هــر روز بــا یــک ترفنــد جلــو میآیــد.

گرچــه برخــی از فیلمهــای انقالبــی در ابتــدای

دوســتان فیلمســازِ جــوان و بــرادران انقالبــی بایــد توجــه کننــد کــه ســینما باتالقــی اســت کــه وقتــی
ِ
ً
میخواهنــد از درون ایــن باتــاق صیــدی کننــد یــا مثــا  ،کســانی کــه وارد پژوهــش در عرصــه فیلــم فارســی

انقــاب اســامی و امــام در ایــن فیلمهــای انقالبــی

میشــوند بایــد بــه خداونــد تــوکل کننــد و مراقــب باشــند غــرق نشــوند .مــا بــه دنبــال اینکــه ســینما معنو یــت

وجودنداشــت .مشــخص نبــود کســانی کــه مبــارز

را بــه تصویــر بکشــد نیســتیم .همیــن کــه ســینما بتوانــد فــراز و نشــیب ،تاریــخ و دغدغ ههــای انقــاب و

هســتند چــه کســانیاند و علیــه چــه چیــزی مبــارزه

پیشــرفتهای علمــی ،پیــش تمــدن نویــن اســامی و  ...را نشــان بدهــد خــوب اســت ولــی مــا متأســفانه

میکننــد .در حقیقــت ،فیلمهایــی ســاخته شــد

نتوانســتهایم همیــن را نشــان بدهیــم.

انقــاب ســاخته شــد؛ ولــی هیــچ نشــانی از

کــه بســیار شــعاری بودنــد .اســاس ســینمای مــا در
دوران پــس از انقــاب ،ایــن بــود کــه برخی از دوســتان
انقالبــی و مســئوالن متعهــد ســعی کردنــد گفتمــان

ً
▪خــردورزی :بــه نظــر شــما رســانههای غربــی و خصوصــا ســینما چــه فعالیتهــای راهبــردی و تاکتیکــی در
بســط معنویــت عصــر نویــن و پــروژه دیــن نویــن جهانی داشــتهاند؟

انقــاب اســامی را بــا ســینما آشــتی بدهنــد؛ ولــی

شهــای
آنهــا بعــد از اینکــه بهتدریــج شــروع بــه معنویــت زدایــی کردنــد ،فهمیدنــد کــه مــردم جهــان ،گرای 

ایــن ســعیها و جرقههــا بــه یــک جریــان اصیــل

معنــوی بــه ســمت ادیــان ابراهیمــی پیــدا میکننــد .بــرای جلوگیــری از ایــن مســأله ،همزمــان بــه تولیــد و

در ســینما تبدیــل نشــد .جریــان اصیــل ســینما در

شــکلدادن فرقههــای نوپدیــد و عرفانهــای جعلــی پرداختنــد .ایــن مســائل را هــم در فیل مهــا بــه شــکلی

خدمــت همــان تفکــر قبلــی باقــی مانــد.

عنــوان میکردنــد کــه در ایــران اینگونــه فیلمهــا تحــت عنــوان فیلمهــای معناگــرا دنبــال شــد.

دانشــکدهها و مبانــی درســی همــان دانشــکده

تهــای فرقــه کابــاال شــروع شــد .بــا گرایــش بســیاری از بازیگــران و عوامــل
ســینمای جهــان بــا ورود و فعالی 

و مبانــی قبلــی بــود کــه تدریــس میشــد .مدرســه

هالیــوود از ســال  2003و  2004م بــه ایــن فرقــه ،بهخصــوص اینکــه در آن زمــان ضمــن مطلبــی از دیلیمیــل بــه

اســامی فیلمســازی توســط مرحــوم ســیفاهلل

معرفــی رهبــر ایــن گــروه پرداخــت کــه کســی بــه اســم پیــوار فروبرگــر (پیتربــرگ) را در پشـتصحنه معرفــی کــرد.

داد تأســیس شــد؛ ولــی همــان مفــاد درســی قبــل از

آنهــا بســیاری از هنرپیشـهها و بازیگــران را در سرتاســر جهــان بــه خــود جلــب کــرده بودنــد .در آن زمــان ،بــه

انقالب درس داده میشــد .ســینما در واقع ،برآیند
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مناســبت پیوســتن مدونــا خواننــده معــروف آمریکایــی بــه ایــن فرقــه و افــراد دیگــری ماننــد دیو یــد بــکام ،

یــک ســری فعالیتهــای فرهنگــی اســت؛ یعنــی

جیمــز کامــرون 19و  ...کــه اثــرات کابــاال گســترش یافــت.

فعالیــت فرهنگــی و آن نفــوذ فرهنگــی از مــدارس

کابــاال مدعــی معنویــت و عرفــان یهــود از دیربــاز و اوایــل هــزاره دوم میــادی اســت .نفــوذ آنهــا در ســینما بیشــتر

شــروع میشــود ،در دانشــگاهها ادامــه مییابــد و

شــد و پــروژهاش در قضیــه دیــن نویــن جهانــی بهخصــوص در پدیــده آواتــار و آواتاریســم کلید خــورد .همزمان با

همــان چیــزی کــه مــا بــدان علــوم اســامی انســانی

ایجــاد شــبکههای مجــازی ،بــه ایــن شــکل وارد زندگــی مــردم میشــدند .اســاس ســینمایی آن بــر عهده جیمز

میگوییــم درســت نشــده بــود .ســینما و رســانهها

کامــرون قــرار گرفــت کــه فیلــم آواتار را ســاخت.

برآینــد ایــن علــوم اســامی انســانی اســت.

کامــرون ،ســه یــا چهــار فیلــم دیگــر بــه دنبــال آن میســازد کــه قــرار اســت یکییکــی در ســالهای ،2023
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روی هــوا پــرواز میکردنــد ،تمرکــز میکردنــد ،در

\

بنیانگــذاران ســینما ،افــرادی مــادی بودنــد؛ یعنــی هیچگونــه گرایشهــای معنــوی
نداشــتند .منتهــی آنهــا ناچــار بودنــد بــرای اینکــه جهــان را بــه تســخیر خودشــان درآورنــد
از ســینما سوءاســتفاده کننــد .صهیونیسـتها یــا ســامریها در طــول تاریــخ از اعتقــادات

ســاخت فیلمهــا زیــاد شــد .بــرای مثــال مــا در یــک
ســال شــاهد ســه چهــار فیلــم در بــاره بــودا بودیــم.
فیلــم بــودای کوچــک ،26هفــت ســال در تبــت 27و
فیلــم کونــدان 28در یــک ســال در بــاره بــودا و الماهــا

معنــوی فرقههــا ،ادیــان و مذاهــب مختلــف از یهودیــت ،اســام ،مســیحیت ،و ...

ســاخته شــدند .آنهــا در واقــع در اوایــل هــزاره ســوم

سوءاســتفاده کردنــد و بهناچــار از ســینما هــم سوءاســتفاده کردنــد.

میــادی ،اینطــور فیل مهــا را مطــرح کردنــد.
برنــاردو برتولوچــی ایتالیایــی هالیوودگــرا ،فیلــم
29

 2024و  2025م .اکــران شــوند .پدیــده آواتــار بــه فیلمهــای جیمــز کامــرون محــدود نشــد .کارتونــی بــه نــام

بــودای کوچــک را ســاخت .ژان-ژاک انــو 30هفــت

کارتونهــای ایربنــدر 20ســاخته شــد کــه کارتونهــای بامــزهای بودنــد و بــر اســاس فرهنــگ کابالیســتی چهــار

ســال در تبــت را هنریتــر ســاخت .اسکورســیزی

قــدرت آب ،بــاد ،خــاک و آتــش را مطــرح میکنــد کــه هرکــدام بــر افــراد خاصــی حاکــم اســت و آواتــار هــر

کــه خــودش هالیــوودی اســت ،کونــدان را تولیــد

چهــار قــدرت را در اختیــار دارد .ام .نایــت شــاماالن فیلمــی بــر اســاس ( Airbenderبادگیــر ) ،ســاخت کــه

کــرد .آنهــا آرامآرام ایــن فرهنــگ را جــا انداختنــد و

در آن هــر کــس یــک هویــت مجــازی بــرای خــود درســت میکنــد .شــما شــاهد هســتید کــه در شــبکههای

یهــا ماننــد داالیــی المــا
شــخصیتهای بودای 

گســترده مجــازی ،افــراد بــه صــورت مجــازی و آواتــار حضــور دارنــد .امــروزه ایــن شــبکهها ب هشــدت زندگــی

بســیار برجســته شــدند .فرقههای مختلــف مطرح

مــردم را در همــه جهــان تحتتأثیــر قــرار دادهانــد .آنهــا اینگونــه همــه تفکــرات خودشــان را تحت عنــوان پروژه

شــدند و داالیــی المــا بــا آمر یــکا ارتبــاط برقــرار کــرد.

دیــن نویــن جهانــی القــا میکننــد.

بوداییهــای بــیآزار و بســیار صلحطلــب بــه

ســینما در ایــن مســیر مکمــل اســت .اول جیمــز کامــرون بــود و بعــد ترنــس مالیــک فیلمــی بــه اســم درخت

جایــی رســیدند کــه بــه آن شــکل در میانمــار بــه

زندگــی 22ســاخت .ترنــس مالیــک یکــی از گزیدهکارتریــن فیلمســازان هالیــوود اســت و فیلمهــای مطرحــی

قتــل و عــام و نسلکشــی مســلمانهای روهینگیــا

تولیــد کــرده .بااینوجــود کــه ســاختار ایــن فیلــم بســیار ک ـشدار و ضــد قصهگویــی اســت ولــی در اســکار

دســت زدنــد؛ زیــرا بیســت ســال ،فضاســازی

جایــزه گرفتــه اســت.

کردنــد کــه ایــن افــراد را بهعنــوان افــراد صلحطلــب
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▪خــردورزی :ارتبــاط فیلمهــای کابالیســتی ،جادویــی و شــرقگرا ،بهخصــوص بودیســم تبتــی و فیلمهــای

روهینگیــا را بــه آن شــکل قلعوقمــع کننــد .آنهــا بــا

مــروج ســبک و زندگــی غربــی بــا پدیــده دیــن نویــن جهانــی چگونــه اســت؟

نهــای جعلــی
اینگونــه فیلمهــای شــرقگرا و عرفا 

فیلمهــای کابالیســم جادویــی از دیربــاز در هالیــوود وجــود داشــته اســت .عمدهتریــن خصوصیــت ایــن

حاکمیــت خودشــان را نشــان دادنــد.

فیلمهــا کــه در ژانــر وحشــت نیــز مطــرح میشــده ،برابــر نشــاندادن قطــب خیــر و شــر بــوده اســت .همیشــه

حتــی بااینوجــود کــه شــرقیها بــه مرد ههــای

در ایــن فیلمهــا شــیطان و خــدا برابــر بودهانــد .گاهــی خــدا ســلطه پیــدا میکــرد و گاهــی شــیطان .آنهــا ایــن

خودشــان بســیار احتــرام میگذاشــتند و

فرهنــگ شــرکآمیز را در فیلمهایشــان ارائــه میدادنــد کــه برخــاف فرهنــگ ابراهیمــی و ادیــان توحیــدی،

ســوزاندن ،یــک آییــن بودایــی بــود؛ امــا امــروز بــه

بهخصــوص اعتقــادات اســامی اســت کــه معتقدیــم شــیطان از مخلوقــات خداونــد اســت و بــا علــم

نهــا تبدیــل شــده
یــک رونــد عــادی در زندگــی آ 

خداونــد تــا روز معلــوم بنــدگان ناصالــح خداونــد را منحــرف میکنــد.

اســت .غربیهــا آرامآرام در فرهنــگ و ســبک

آنهــا در واقــع شــیطان را بــا خــدا برابــر میداننــد کــه بــا همدیگــر در نبــرد هســتند .ایــن مســأله از دیربــاز در

زندگــی نفــوذ کردنــد .هنــوز مســأله در ایــران بــه آن

فیلمهــای دراکوالیــی فرانکنشــتاین ،زامبیهــا و ...کــه ژانــر هــارور 23ســینما را تشــکیل میدهــد وجــود داشــته

صــورت مطــرح نشــده؛ ولــی آنهــا بــه نفــوذ تدریجــی

اســت .از زمانــی کــه کاباالیس ـتها در ســینما ،دیــن نو یــن جهانــی را از طر یــق آواتــار و فرهنــگ آواتاریســم و

خــود مشــغول هســتند.

ســبک زندگــی غر بــی در قالــب دیجیتالیــزه و مجــازی شــدن ســبک زندگــی دنبــال کردنــد ،مــا شــاهد نفــوذ

بررســی کنیــد کــه آنهــا چطــور س ـگبازی را

ســبک زندگــی غر بــی هســتیم .اغلــب افــراد زندگــی خودشــان را بــا شــخصیتهای مجــازی و آواتــار پیــش

یهــا
در ســبک زندگــی مــا رواج دادنــد! غرب 

میبرنــد .ایــن مســأله روزب ـهروز زیادتــر میشــود و بــا گــذر زمــان ،پدیــده دیــن نویــن جهانــی را بســط میدهنــد.

نــوع پوشــشها ،نــوع ارتباطــات و رفتــار ،

فیلمهــای شــرقگرا مکمــل عرفــان خودشــان هســتند ،تــا بهنوعــی بتواننــد بــا عرفــان اســامی مقابلــه کننــد.

بیبندوبــاری،

آنچنانــی،

عرفــان ،متعلــق بــه ادیــان توحیــدی و بهخصــوص اســام اســت کــه نمیتوانــد در آن فرقههــای مادیگرایانــه،

اشــرافیگری ،مصرفگرایــی ،رفاهزدگــی ،و  ...را

چــه در شــرق و چــه در غــرب وجــود داشــته باشــد .آنهــا بــا ســاخت فیلمهــای متعــدد کــه ابتــدا در مجموعــه

بــا رسانههایشــان رواج دادنــد .فوکویامــا زمانــی

فیلمهــای ماتریکــس 24و ســپس در فیلمهایــی ماننــد ببــر خیــزان ،اژدهــای پنهــان 25و فیلمهایــی کــه افــراد

یهــا
گفــت« :شــما نمیتوانیــد رودررو بــا ایران 

سهــای
لبا 

▪ َمدونا لوئیز چیکونی

▪ دیوید بکام

▪ جیمز کامرون

▪ ترنس مالیک

بجنگیــد ،شــما بایــد فرهنــگ شــهادتطلبی را به

بــا هــدف تغییــر ســبک زندگــی شــکل گرفــت .دســتگاههای امنیتی-نظامــی آمریــکا ماننــد پنتا گــون،

فرهنــگ رفاهطلبــی تبدیــل کنیــد».

ســیا ،و ...ســال 1955م ،بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،جلســات متعــددی بــا هالیــوود دارنــد کــه در اســناد

نتانیاهــو در ســال  2002م .زمانــی کــه هنــوز بــه

ســازمان ســیا در ســال 2006م .افشــا شــدند و خانــم فرانســیس ســاندرز 33در کتــاب جنــگ ســرد فرهنگــی

عــراق حملــه نشــده بــود در یازدهــم ســپتامبر 2002
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آن را آورده اســت .ســازمانهای نظامی-امنیتــی آمریــکا ،فرمــول و دفترچـهای را بــه نــام میلیتــاری فر یــدم

م ،در ســالگرد ماجــرای یــازده ســپتامبر گفــت:

تدویــن میکننــد و میگوینــد« :مــا بایــد در جهــان ،ســبک زندگــی و ایدئولــوژی آمریکایــی را در فیل مهــای

«شــما بایــد بــه عــراق حملــه کنیــد و صــدام را بــا

هالیــوود رواج بدهیــم ».ارائــه و ترویــج ســبک زندگــی غربــی ،مهمتریــن چیــزی اســت کــه آنهــا تــاش دارنــد که

نیــروی نظامــی خلع و ســاقط کنیــد ».آمریکاییها

در زندگــی شــرقیها و زندگــی مــا محقــق شــود .متأســفانه آنهــا مقــدار زیــادی موفــق بودهانــد کــه از ایــن طر یــق

شــش مــاه بعــد حملــه کردنــد .نتانیاهــو گفــت:

دیــن نویــن جهانــی را القــا کنند .ما باید بیشــتر مراقب مســأله ســبک زندگی ،نوع پوشــش ،ارتباطــات ،رفتار،

« ...ولــی شــما بایــد ایــران را بــا اینترنــت ،تلویزیــون

زندگــی ،گویــش ،و ...باشــیم کــه همـهاش ســبک زندگــی هســتند .ســبک زندگــی آمریکایــی از همان ســبک

و شــبکههای مختلــف اینترنتــی مــورد هجــوم

زندگــی صهیونــی میآیــد کــه مادیگرایانــه اســت.

قــرار بدهیــد ».حرفهــای نتانیاهــو در ســایت

ایــن مســأله در تمــام فیلمهایشــان موجــود اســت .مــا در رســانههای غربــی میبینیــم و بایــد مراقــب

آسوشــیتدپرس 31موجــود اســت .او گفتــک «بایــد
بــا ســریالهای تلویزیونــی و القائــات اینترنتــی،

باشــیم و هشــدار و آ گاهــی بدهیــم .امــکان دارد بســیاری از فیلمهــا سیاســی نباشــند ،فحــش ندهنــد
ً
بســیار عــادی بــه نظــر برســند ولــی دقیقــا در همیــن فیلمهــا ســبک زندگــی خودشــان را غالــب میکننــد.

ســبک زندگــی بــی بنــد و بــاری را ترویــج دهیــد

یشــود ایــن
غربیهــا فیلمهایــی میســازند کــه بــرای مــا عجیــب و غریــب اســت کــه میگوییــم« :مگــر م 

و ا گــر موفــق در تغییــر ســبک زندگــی شــوید،

فیلــم ،فیلمــی باشــد کــه ســازمان ســیا و پنتاگــون بــرای فریــب ســاخته باشــند!؟»

میتوانیــد رژیــم ایــران را ســرنگون کنیــد؛ نــه بــا تیــر ،

فیلمــی ماننــد پیتــر پــن ،آلیس در ســرزمین عجایب ،تعطیالت رونــی ،زنان کوچک ،و  ...فیلمهایی اســت

تفنــگ ،تــوپ و موشــک».

کــه اســم آنهــا در ایــن اســناد آمــده اســت! بســیاری از فیلمهایــی کــه امــروز شــاهد هســتید ،جوانهایــی کــه

ایــن تحلیــل نتانیاهــو بهعنــوان یکــی از متفکریــن

در خیابــان بــه طــور عــادی س ـگبازی میکننــد و روابــط آنچنانــی دارنــد ،امــروزه فریــاد ســینماگرانی کــه

غــرب بــود .بعــد از آن جــوزف نــای ،32تئوریزیســین

خودشــان عامــل ایــن مســأله هســتند را هــم درآورده اســت کــه میگوینــد« :مــا در حیطــه اجتماعــی خــود

جنــگ نــرم و نویســنده کتــاب ســافت پــاور  ،در

امنیــت نداریــم!» همیــن افــراد ناامنــی را در کل جامعــه بــه وجــود آوردهانــد.

اوج روزهایــی کــه صحبــت حملــه بــه ایــران بــود

اشــرافیگری ،رفاهزدگــی ،مصرفگرایــی ،و ...جــزو همــان ســبک زندگــی غربــی اســت کــه متأســفانه رســانه

فر یــاد زد کــه« :نکنــد بــه ایــران حملــه کنیــد! چــرا که

ملــی آنهــا را تبلیــغ میکنــد .آنهــا در ســریالها ،ســینما ،رادیــو ،تلویزیــون ،مجــات ،روزنام ههــا ،و ...حضــور

مــا ســالها روی جوانــان آنهــا و روی اذهــان مــردم

دارنــد .ایــن نــوع تبلیغــات شــوم از ســبک زندگــی غربــی وجــود دارد .اینهاســت کــه دیــن نو یــن جهانــی را

ایــران کار کردهایــم .شــما بــا جنــگ همــه آنهــا را بــا

بــرای مــا تئوریــزه میکنــد.
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هــم علیــه مــا متحــد میکنیــد».
نفــوذی کــه در ســبک زندگــی رقــم خــورده،

▪خردورزی :در پایان اگر نکتهای مدنظرتان هست که در سواالت مطرح نشد ،بفرمایید.

جلــو میبــرد .ایــن نفــوذ نــه از امــروز بلکــه از ســالها

همــه افــراد ایــن اســت کــه بــرای یافتــن هویــت خودمــان ،بایــد تاریــخ تمــدن اســامی را بخوانیــم و بدانیــم.

پیــش وجــود داشــته اســت .از همــان زمانــی کــه

آنهــا در طــول  500ســال تاریــخ مــا را از کتابهــا درآوردهانــد؛ یعنــی ایــن مســأله بــه دیــروز و زمــان انقــاب

تجــدد وارداتــی بــا دانشــکدهها ،مــدارس جدیــده،

و حتــی صــد ســال پیــش ربطــی نــدارد و تالشــی اســت کــه از  500ســال پیــش تاکنــون رقــم خــورده اســت.

روزنامــه ،کتــاب ،رمــان ،تئاتــر  ،موســیقی و ســینما

یشــود و
وقتــی شــما بــه ســراغ تاریــخ تمــدن و تاریــخ علــم میرویــد ،میبینیــد کــه از دوره باســتان شــروع م 
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موضــوع ســبک زندگــی بســیار مهــم بــود کــه بیــان کــردم .نکتـهای کــه بســیار اهمیــت دارد و توصیــه مــن بــه

55

وقتــی بــه قــرون وســطی میرســد ،یــک پرســش دارد و بعــد از آن بــه رنســانس میرســد!

میرســد خوانــدن تاریــخ تمــدن اســامی واجــب

شــاید یــک صفحــه در تاریــخ باشــد کــه گفتهانــد« :مســلمانها ،علــوم غربــی را ترجمــه کردنــد ».ولــی وقتــی

اســت .حضــرت آیــتاهلل خامن ـهای در دیــدار

شــما کتــاب پرفســور جــورج ســارتن 36کــه «مقدم ـهای بــر تار یــخ علــم» اســت را مطالعــه کنیــد ایشــان ده

بــا دانشــگاهیان فرمودنــد« :مــن نمیدانــم شــما

قــرن ،قــرون را بــه اســم دانشــمندان مســلمان نامگــذاری میکنــد .بســیاری از چیزهایــی کــه امــروزه غــرب

میخواهیــد ایــن را ب هصــورت کرســی درس،

بــه خــودش نســبت میدهــد ،توســط مســلمانان در تمــدن اســامی بهوجــود آمــده اســت .همــه علــم،

کالس یــا کتــاب ،بــه هــر شــکل دنبــال کنیــد .شــما

علــوم ،تمــدن ،هــم در تاریــخ ویلدورانــت 37و در تاریخهــای دیگــر را حــذف کردهانــد و اجــازه ندادهانــد بــه

بایــد ایــن را بــه دانشــجویان بشناســانید کــه فقــط
فکــر نکننــد کــه ّ
خیــام باد هنــوش کنــار رودخانــه

رهبــر انقــاب بارهــا تذکــر دادنــد کــه تاریــخ تمدن اســامی جزو هویت ملی ماســت که باید آن را بشناســیم.

و دشــت و دمــن بــوده اســت .خیــام منجــم و

ا گــر مــا نشناســیم ،فکــر میکنیــم کــه اســام کارایــی نــدارد؛ نــه در زمینــه هنــر  ،نــه در زمینــه مدیریــت ،و

ریاضـیدان بــوده کــه امــروز بســیاری از دنیای علم

 . ...نهایــت ایــن میشــود کــه خواننــده معروفــی آمــد و گفــت اینهــا  1400ســال اســت کــه باهنــر مخالــف

بــه امثــال خیــام وابســته اســت».

هســتند .اگــر مــا تاریــخ تمــدن اســامی را ندانیــم ،فکــر میکنیــم تحلیلگرانــی کــه میگوینــد« :اســام بــا علم

کالم آخــر اینکــه خوانــدن تار یــخ تمــدن اســامی

مخالــف اســت و همــه چیــز بــرای غــرب اســت ».درســت میگوینــد! اگــر تاریــخ تمــدن اســامی را بخوانیم،

واجــب اســت تــا بتوانیــم بــا آن اتــکای بهنفــس

متوجــه میشــویم کــه اینگونــه نیســت.

نقــدر خودباختــه و
خــود را بــه دســت بیاوریــم و آ 

غــرب بــوده اســت کــه همــه تمــدن خــود را از مــا گرفتــه اســت؛ یعنــی نــود درصــد علمــی کــه امــروز در غــرب

ضعیفالنفــس نباشــیم•.

جوانهــای مــا برســد کــه پشــتوانه و اتــکای بــه نفــس نداشــته باشــند.

وجــود دارد ،کار مســلمانها و دانشــمندان جامعــه اســامی بــوده اســت.

پینوشت

ادوارد گوســتالو! و ویلدورانــت میگوینــد« :اســام بــه ملتهــا ،شــخصیت و عــزت نفــس بخشــید» ،کــه
اینهــا حــذف و سانســور شــده اســت .آقــای گوســتالو میگویــد« :اســام مــردم غــرب را داخــل آدمیــت آورد».
ایــن عیــن جملــه او اســت! اســام بــوده اســت کــه بــه غربیهــا علــم را دادهاســت .شــما وقتــی بخواهیــد
تاریــخ علــم اســامی را بخوانیــد ،قوانیــن حرکــت ،قوانیــن جاذبــه ،قوانیــن نــور  ،دوربیــن ،ذره بیــن ،و  ...همــه
کار دانشــمندان اســامی بــوده اســت کــه آنهــا بــه اســم خودشــان ســند زدهانــد.
ز یــرا میخواهنــد کســی ماننــد اســحاق نیوتــن کــه یــک مبلــغ صهیونیســت بــوده را بــزرگ کننــد تــا
پیشــگوییهای آخــر الزمانــی او را غالــب کننــد .مثــل زمینهســاز یهای کاذب کــه بــرای بوداییــان کردنــد تــا
بعــد بتواننــد چیــز دیگــری را غالــب کننــد .همــه آدمهایــی کــه ماننــد اســحاق نیوتــن ،38داوینچــی ،39ژان-

 .14مهدی ایوانف.

ژاک روســو 40یــا جــان میلتــون 41و  ...عضــو انجمنهــای فراماســونری ،لیــدرِ کالــج ســلطنتی بریتانیــا بودنــد

کــه در ساختارشــان هــم آمــده اســت .رمــز داوینچــی و کتابهــای مختلفــی کــه دارنــد نشــان میدهــد همه
طرفــدار برپایــی اســرائیل بودهانــد .چندیــن ســال قبــل ،کتابــی از نیوتــن آوردنــد و تبلیــغ کردند ،اســحاق نیوتون
در ایــن کتــاب پیشبینــی آخرالزمانــی کــرده اســت کــه در ســال  2065م آخرالزمــان میشــود .زمینهســازی آنهــا
ایــن بــود و بــرای همیــن تاریــخ تمــدن اســامی را حــذف کردنــد.
توصیــه اکیــد مــن بــر اســاس فرمایــش رهبــر انقــاب بــه تمــام دوســتان فعــال در همه رشــتههای مختلــف؛ اعم
از فنــی ،تاریخــی و  ...ایــن اســت کــه تاریــخ تمــدن اســامی را بخواننــد تــا بداننــد کــه اســام در زمینه علــم ،هنر،
زندگــی ،تمــدن ،و  ...چهکارهایــی کــرده اســت .متأســفانه جهــان امروز ،نســل ما ،نســل دیروز و نسـلهای قبلتر
از مــا ،ایــن مســأله را نمیداننــد و بــرای همیــن گرایــش بــه ســمت غــرب بــه این شــدت وجــود دارد.
ا گــر مــردم بداننــد کــه غربیهــا تــا همیــن قــرن هجدهــم میــادی ،در چــه کثافاتــی دســت و پــا میزدنــد و
حتــی نمیتواننــد بــرای یــک قضــای حاجــت خــود را تمیــز کننــد ،متوجــه حقایــق جهــان غــرب خواهنــد
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شــد .مــن همــه اینهــا را در کتابــی بــه اســم «برگهــای گــم شــده از تاریــخ تمــدن اســامی» آوردهام کــه عیــن
ً
نوشــتههای خودشــان اســت .آنهــا اصــا بــا آب ســروکار نداشــتند .آنهــا در جنگهــای صلیبــی بــوی گنــد
میدادنــد و وقتــی میخواســتند کســی را بشناســند بــو میکردنــد .آنهــا بــه ایــن شــکل زندگــی میکردنــد .اصــا

ً

نمیتوانســتندنظافــت کننــد.آنهــابــهخرافــاتو جادوگــریبــرایدرمــانبیمار یهایشــانرجــوعمیکردنــد.
مــا بایــد بشناســیم کــه چــه بودهایــم ،اســام چــه بــوده و مســلمانها چــه بودنــد! بــر همیــن اســاس ،بــه نظــر

1.Puritans.
2.The Bible: In the Beginning....
3.John Huston.
4.The Ten Commandments.
5.Noah.
6.Darren Aronofsky.
7.Exodus: Gods and Kings.
8.Sir Ridley Scott.
9.The Passion of the Christ.
10.Martin Charles Scorsese.
11.Rothari.
12.Alliance Israélite Universelle.
13.Adolphe Crémieux.

15.Աւանէս Օհանեանս.
16.Sir Denis Wright.
17.Madonna Louise Ciccone.
18.David Robert Joseph Beckham.
19.James Francis Cameron.
20.Airbender.
21.Terrence Frederick Malick.
22.The Tree of Life.
23.horror.
24.The Matrix.
36.Crouching Tiger, Hidden Dragon.
26.Little Buddha.
27.Seven Years in Tibet.
28.Kundun.
29.Bernardo Bertolucci.
30.Jean-Jacques Annaud.
31.Associated Press.
32.Joseph Nye.
33.Frances Stonor Saunders.
34.The Cultural Cold War: The CIA and the World
of Arts and Letters.
35.Military freedom.
36.George Sarton.
37.William James Durant.
38.Isaac Newton.
39.Leonardo di ser Piero da Vinci.
40.Jean-Jacques Rousseau.
41.John Milton.

خردورزی | شماره دوازدهم | اردیبهشت 1401

57

| معر یفنامه
حجتاالسالمواملســلمنی دکتــر محیدرضــا مظاهــری
ســیف ،در زمســتان ســال  1357متولــد شــد .او
بنیا نگــذار و رئیــس مؤسســه هبداشــت معنــوی
شهــای
بشــنایس جنب 
اســت کــه بــا هــدف آسی 
معنــوی در ســال  1389مشــی ،تأســیس شــد .وی
دروس حــوزوی را ز یــر نظــر اســاتیدی ماننــد آیــات
عظــام جــوادی آمــی و مــکارم شــیرازی گذرانــد.
بهــا و مقــاالت فــراواین را در حــوزه عرفــان
ســیف کتا 
و معنو یــت بــه رشــته حتر یــر در آورد کــه از ایشــان
نزدیــک بــه شــانزده عنــوان کتــاب بــه ز یــور طبــع
آراســته شــدهاند .حجتاالســام مظاهــری ســیف
از مجلــه اســاتید فعــال در حــوزه عرفــان و معنو یــت
اســامی اســت که هم در ســنگر تئور یپرداز یهای
معنو یــت و هــم در ســنگر مبــارزه عمــی و مصــدایق
تهــای منحــریف ماننــد عرفــان
نهــا و معنوی 
بــا اجنم 
حلقــه حضــور داشــته اســت.
مقدمه
وادی معنویــت ،اقیانوســی عمیــق اســت
کــه بــرای واکاوی اعمــاق آن ،قویتر یــن ز یــر
دریاییهــا هــم ناتــوان هســتند .همــواره شــیاطینی
اقیانــوس تیرهوتــار  ،منتظــرِ فرصتیانــد
در ایــن
ِ
تــا افــرادی کــه بهتازگــی خــود را بــه اقیانــوس
معنویــت رســاندهاند را شــکار کننــد .حتــی
افــرادی کــه خیــال میکننــد کــه بــدون شــناخت
دقیــق معنویــت و وادی آن میتواننــد از دام
ایــن شــیاطین برهنــد ،گرفتــار میآینــد و خــود بــه

گفتوگو با دکتر حمیدرضا مظاهری سیف

استاد حوزه و دانشگاه و مدير مؤسسه بهداشت معنوی
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فقه ،بنای تربیت
انسان معنوی ندارد

جای خالی مطالعات معنویت در طبقهبندی علوم اسالمی

شــیطانی در ایــن مســیر تبدیــل میگردنــد .عرصــه
معنویــت ،جوالنــگاه اصلــی نبــرد میــان حــق و
باطــل اســت .تنهــا یــک گــروه هســتند کــه خــود را
بــه شــناخت دقیقــی پیرامــون مســأله معنو یــت،
آســیبها و فرصتهــای آن میرســانند و
ناجــی غریــق ،در تالشانــد کــه رویکــرد
چونــان
ِ

و فهــم منطقــی و عاقال ن ـهای از معنو یــت را
در اختیــار افــراد بگذارنــد .مجلــه تخصصــی
خــردورزی بــا هــدف تبییــن فلســفه پیدایــش
تهــای فرادینــی
و آسیبشناســی معنوی 
گفتگویــی را بــا حجتاالسالموالمســلمین

یســیف ،اســتاد حــوزه و دانشــگاه و مدیــر مؤسســه بهداشــت معنــوی انجــام داده
حمیدرضــا مظاهر 

مــن یــک دیــن جدیــد هســتم و شــما دیــن قبلــی

اســت ،در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم میگــردد.

خــود را کنــار بگذار یــد تــا دیــن جدیــد را بپذیر یــد،
آموزههــای خــود را در قالــب جریانهــای

ـردازان
▪خــردورزی :معنویــت از مهمتریــن مســائل انســان معاصــر اســت ،شــما بهعنــوان یکــی از نظریهپـ ِ

گهــای مختلــف
گوناگــون و هماهنــگ بــا فرهن 

ایــن عرصــه ،معنویــت را چگونــه تبییــن میکنیــد؟
بشــر ُمــدرن احســاس کــرد کــه دیگــر بــه دیــن ،معنو یــت و خــدا نیــاز نــدارد .بــه همیــن جهــت دیــن را از

الزم نیســت کســی اظهــار کنــد کــه مــن در حــال

عرصــه زندگــی حــذف کــرد؛ امــا بــا چالشهایــی مواجــه شــد .انســان مــدرن دیــد کــه نمیتوانــد بــا مادیــات،

حاضــر از مســیحیت ،بودیســم ،یهودیــت،

علــم ،طبیعــت ،و مســائل دنیــوی ،آن چالشهــا را بــرای خــود حــل کنــد .بشــر مــدرن ازای ـنرو ســعی کــرد

اســام و ...دســت برداشــتهام و دیــن تفکــر نــو را

کــه پاســخی بــرای نیازهــای عمیــق درونــی خــود ،بــدون اینکــه دیندارشــود ،پیــدا کنــد .انســان دسـتبهکار

نکــه
پذیرفت ـهام؛ بلکــه ایــن دیــن میگو یــد« :همی 

شــد تــا بــه مســائل بنیادیـ ِـن درون خــود بپــردازد کــه در اینجــا مقول ـهای بــه نــام معنویــت پیشآمــد .آنهــا در

بینشهــا و ارزشهــای مــا را بپذیر یــد ،در واقــع بــه

ـود دیــن را راهحــل چالشهــای خــود قــرار
عمــل بــه منابــع دینــی مراجعــه کردنــد؛ ولــی نــه اینکــه بخواهنــد خـ ِ

ترویــج میدهــد.

دیــن مــا درآمدهایــد .حــال میخواهیــد بگوییــد

دهنــد .دیــن ،بهعنــوان منبعــی قــرار گرفــت تــا ببیننــد چــه چیــز را میخواهنــد ،میفهمنــد و دوســت دارنــد

مــن مســلمان ،مســیحی و ...هســتم ،اهمیتــی

تــا آزادانــه از آن برداشــت کننــد و بــا خواســتههای خــود تطبیــق دهنــد.

نــدارد .مهــم ایــن اســت کــه افــراد آنگونــه کــه مــا

جریانهــای معنویتگــرای متعــددی بــه ایــن شــکل بــه وجــود آمــد .جریانهــای مختلفــی کــه هریــک

شهــای ارائــه
میخواهیــم فکــر میکننــد و ارز 

مدعــی پاس ـخگویی بــه نیازهــای درونــی انســان بودنــد .مــا در اینجــا بــا پدیــدهای بــه نــام معنویــت روبــرو

شهــای او پذیرفتــه
شــده از ســوی مــا بهعنــوان ارز 

هســتیم کــه برخــی میخواهنــد آن را در تقابــل ،هــم عــرض و هــم نهــاد بــا دیــن قــرار دهنــد .برخــی آن

شــده باشــد » .چنیــن شــخصی یــک پیــرو تفکــر

معنو یــت را دیــن میبیننــد؛ چــرا کــه شــباهت بســیاری بــا دیــن دارنــد کــه البتــه آنهــا ،دیـ ِـن رویکردهــای

اســت؛ ولــو هــر دینــی داشــته باشــد.

آزادانــه ،برداشــتهای شــخصی و تفاســیر بــه رأی هســتند.

اســتراتژی دیــن تفکــر نــو ایــن بــود کــه مواجهــه و
عرضــه غیرمســتقیم و بــه نوعــی بازنمایــی ،تکثــر

بــه همیــن جهــت اختــاف نظــری در پدیــده معنویتگرایــی دیــده میشــود .برخــی آن را نوعــی بازگشــت
ً
بــه دیــن میداننــد و برخــی دیگــر میگوینــد« :اتفاقــا ایــن ،عــدم بازگشــت بــه دیــن و رفتــن بــه ســراغ مقــوالت

داشــته باشــند؛ یعنــی آموزههــای خودشــان را بــه

دیگــری اســت کــه اقتــدار دینــی بشــر نمیخواهــد آن را بپذیــرد» .

شــیوههای مختلــف بــرای مــردم جهــان عرضــه
کننــد تــا نشــان بدهنــد ایــن آموز ههــا جهانــی

▪خردورزی :نسبت روانشناسیهای زرد و معنویتگرا ،با دین نوین جهانی چگونه رقم میخورد؟

هســتند و همــه فرهنگهــا و مــردم ،ایــن آموز ههــا را

وقتــی جریانهــای معنویتگــرا را بررســی کنیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه بــا تمــام تفاوتهایــی کــه هــر

یهــا بــر موضوعاتــی
قبــول دارنــد .بــرای مثــال بودای 

یــک بــه لحــاظ خواســتگاه فرهنگــی و جغرافیایــی دارنــد ،درونمایههــای مشــترکی میــان آنهــا وجــود

مثل اینکه خودت را دوســت داشــته باش ،نیروی

دارنــد .وقتــی ایــن درونمای ههــای مشــترک را کنــار هــم قــرار دهیــد خواهیــد دیــد کــه رویکــرد معنــوی آنهــا

بینهایــت در درون تــو اســت و اینکــه بــر زندگــی

تأییدکننــده ارزشهــای لیبرالیســم و ســرمایهداری غربــی اســت.

خــوب ،شــاد و لذتبخــش تأکیــد میکننــد و

ایــن اشــتراک و همانندیهــا در اینجــا نمیتوانــد بهصــورت خــودکار صورتگرفتــه باشــد .شــما بــا هــزاران

حتــی گاهــی بهصراحــت بگوینــد خــدای درون

ـوی بســیار پراکنــده بــه لحــاظ خواســتگاه جغرافیایی روبرو هســتید .به این جهــت اقتضائات
جر یــان معنـ ِ

وجــود دارد ،ازاینقبیــل اســت .در واقــع مســائل

فرهنگــی آنهــا در آن کشــوری کــه بــه وجــود آمدهانــد هماهنــگ شــده اســت.

دیــن تفکــر نــو در تقابــل بــا تفکراتــی اســت کــه

وقتــی درونمایههــای آنهــا بســیار بــه همدیگــر شــبیه و هماننــد اســت ،بــه نظــر میآیــد کــه در اینجــا مــا

ادیــان گذشــته بــر روی آن تأکیــد داشــتهاند .ایــن

بــا یــک جریــان فکــری برنامهریزیشــدهای مواجــه هســتیم .وقتــی آموزههــای مشــترک را بررســی میکنیــم

مســائل در تقابــل بــا ارزشهــا و هنجارهایی اســت

تــا متوجــه شــویم چــه کســانی اولینبــار آن را بــه دینــی بــه نــام دیــن تفکــر نــو 1مطــرح کردنــد ،میرســید بــه

یشــد.
کــه در ادیــان گذشــته بــر روی آنهــا تأکیــد م 

اینکــه در اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی در آمریــکا ایجــاد شدهاســت .دیـ ِـن تفکــر نــو درعینحــال کــه ظاهــر

ادیــان الهــی ،بــر جهــان دیگــر تأکیــد میکننــد؛ امــا

ارزشهــای لیبــرال ســرمایهداری هماهنــگ اســت.

ببریــد و ثــروت بــه دســت بیاور یــد.

دیـ ِـن تفکــر نــو در قالــب جریانهــای معنویتگــرای گوناگــون در ســطح جهــان گســترش پیــدا میکنــد.

دیــن تفکــر نــو بــا پاســخ بــه پرس ـشهایی مثــل

بــه نظــر میرســد کــه ایــن دیــن ،بــرای گســترش خــود بهجــای مواجهــه مســتقیم بــا مــردم دنیــا کــه بگویــد

اینکــه چگونــه ثروتمنــد شــویم؟ چگونــه بــه

گفتوگو

بــه مخاطبیــن و پیــروان خــود ارائــه نمیدهــد؛ بلکــه بینشهــا و ارزشهایــی بــه آنهــا پیشــنهاد میکنــد کــه بــا

و میگویــد کــه در همیــن دنیــا شــاد باشــید ،لــذت
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خاصــی نــدارد؛ امــا جنبههــای بســیار معنویــت گرایانـهای دارد .دیــن مذکــور مناســک و شــرایع ویــژهای را

دیــن تفکــر نــو بر همیــن زندگــی دنیوی تأکیــد دارد

59

آرزوهایمــان برســیم؟ چطــور رؤیاهایمــان را

یشــوید کــه ایــن
اســاتید روانشناســی مراجعــه میکنیــد ،متوجــه م 
وقتــی هــم کــه بــه منابــع و
ِ

محقــق کنیــم؟ و ...انســانهای موفــق و پــولدار

روانشناس ـیهای زرد را قبــول ندارنــد؛ زیــرا معتقدنــد ،مباحثــی کــه آنهــا مطــرح میکننــد قابــل تأییــد و
ً
ـرد
کارکـ ِ
اثبــات تجربــی نیســتند و اصــا در چارچــوب روانشناســی نمیگنجنــد .روانشناســان زرد در بــاره ِ
ً
کائنــات و عالــم هســتی نظــر میدهنــد و ایــن موضــوع ،اصــا در قلمــرو روانشناســی نمیگنجــد .آنهــا ایــن

گذشــته بــه شــکل دیگــری عمــل میکردنــد .آنهــا

ثهــا وجهه
مباحــث را مطــرح میکننــد ،مخاطــب زیــادی هــم دارنــد و مخاطــب فکــر میکنــد کــه ایــن بح 

هیچوقــت مواجهــه مســتقیمی بــا ادیــان نخواهنــد

علمــی و پشــتوانهای از نظریههــای علمــی دارد.

را برجســته میکننــد و بهعنــوان انســانهای
کامــل و الگــو ارائــه میدهنــد ،درحالیکــه ادیــان

داشــت .آنهــا ســعی میکننــد کــه ارزشهــای
دنیــوی ،لیبــرال و ســرمایهدارانه و پــول پرســتانه را

▪خردورزی :موضع ادیانی مانند مسیحیت ،اسالم و یهودیت در قبال این نوع معنویت چیست؟

بــا پیداکــردن مؤیدهایــی از فرهنــگ و دینــی کــه

ادیــان کــه دیــن نویــن را تأییــد نمیکننــد .ادیــان ابراهیمــی بــه صــورت کلــی تأییدکننــده دیــن تفکــر نــو کــه

میزبــان آنهــا اســت ،بــه دســت بیاورنــد.
بــرای مثــال وقتــی دیــن تفکــر نــو میخواهــد در

بهصــورت یــک دیــن جهانــی ارائــه میشــود نیســتند .ولــی بهصــورت بریــده و گزیدههایــی از منابــع ایــن
ِ
ادیــان ،مطالبــی درمیآیــد کــه میتوانــد تأییدکننــده دیــن تفکــر نــو باشــد؛ زیــرا در اینجــا تحر یــف معنایــی

بســتر جهــان اســام فعالیــت کنــد ،بــا اســتفاده از

صــورت میگیــرد .آن مباحــث دیــن تفکــر نــو از بســتر اصیــل خــود جــدا شــده و شــما بــا چنــد کلمـهای کنار

گزارههــای دیــن اســام ،آنهــا را از گزارههــا و معــارف
دینــی جــدا میکنــد و ّ
مؤیــد آنهــا خواهدبــود.

هــم روبــرو هســتید کــه میتوانیــد هــر معنــا و تفســیری را بــا پیشفرضهــای دیــن جهانــی تفســیر کنیــد.

بــرای مثــال ،دربــاره آمــوزه شــکرگزاری میگوینــد:

آنهــا بــه ایــن دلیــل کــه مواجهــه مســتقیمی بــا ایــن ادیــان ندارنــد و در مقابــل ادیــان نمیایســتند ،بلکــه بــه
ّ
طــور مکارانــه و زیرکانــه از آموزههــا ،گزارههــا و مفاهیــم دینــی بــرای تأییــد خودشــان اســتفاده میکننــد .بــه

«شــکرگزاری کنیــد تــا بیشــتر از دنیــا لــذت ببریــد

همیــن جهــت ،بــه نظــر میآیــد کــه ادیــان ،در حــال تأییــد دیــن جهانــی هســتند .گاهــی اوقــات پیــروان ادیان

و بتوانیــد امــوال بیشــتری بــه دســت بیاوریــد

چنیــن برداشــت میکننــد کــه دیــن خودشــان هــم تفکــر نــو را تأییــد میکنــد و حتــی بــه ایــن بــاور میرســند

و بــه آرزوهایتــان برســید » .درحالیکــه فلســفه

کــه حتــی حضــرت عیســی( ع) بــه شــیوه تفکــر نــو ،عمــل میکــرد .ایــن بــاور در حالــی اســت کــه ا گــر کســی

شــکرگزاری چیــز دیگــری بــوده اســت.

کتــاب مقــدس و قــرآن را بخوانــد ،در فضــای معرفتــی دیگــری قــرار میگیــرد.

بــرای مثــال موضوعــات مختلــف ماننــد مقولــه
خــدای درون و اینکــه قــدرت جهــان در درون تــو

▪خــردورزی :شــبکههای اجتماعــی ،بهخصــوص اینســتاگرام ،چــه جایگاهــی در ترو یــج دیــن نویــن

اســت و تــو خالــق زندگــی و خالــق جهــان و رؤیاها

جهانــی دارنــد؟

هســتی را از روایــت «مــن عــرف نفســه فقــد عــرف

دیــن نویــن جهانــی ،ارزشهــای عالــی ،مســائل بنیــادی و جاذبههــای معنــوی را بــا پس ـتترین تمایــات

ر بــه» گرفتهانــد .آنهــا روایتــی را پیــدا میکننــد و

بشــری و جاذبههــای زندگــی دنیــوی پیونــد زده و آنهــا را باهــم ترکیــب میکنــد .بــه همیــن جهــت ،دین نوین

تفاســیر موردنظــر خودشــان را از آن ارائــه میدهند.

جهانــی میتوانــد بــا ســطحیترین روشهــای تبلیغاتـ ِـی فضــای مجــازی ،اکران پیام ،تصویرســازی بــر روی
پیامهــا ،بازیگــران ،زنــان و دختــران و ...مـ ّـروج ایــن جریــان باشــند .در کنــار آن ،بــا اســتفاده از ســخنرانیها و
ً
تولیــد کلیپهــای انگیزشــی کوتــاه کــه صرفا هیجانــات و تمایالت اولیه افــراد را تحتتأثیر قــرار میدهند،
ً
بــه شــکل کامــا ســطحی میتواننــد مخاطــب خودشــان را جــذب کننــد .آن جاذب ههــا و مســائل معنــوی

یگــذارد هرکســی بخواهــد هــر برداشــتی را از
و نم 

عمیــق را ،بــه ایــن مســائل ســطحی و تمایــات اولیــه انســانی ،شــهوات ،و امیــال دنیــا گرایانــه پیونــد زدهانــد.

آن داشــته باشــد .آنهــا ،آن بخــش از معــارف دینــی

بــر همیــن اســاس ،فضــای مجــازی میتوانــد ابــزار خوبــی بــرای تبلیــغ و گســترش دیــن نو یــن جهانــی باشــد.

را کنــار میگذارنــد و نوعــی تحریــف صــورت

بــرای مثــال ،ارائــه و انتقــال مفاهیــم عمیــق دینــی کــه التزامــات عملــی ،ماننـ ِـد تزکیــه نفــس و برنام ههــای

میگیــرد .آنهــا ،در حقیقــت آن تفســیری کــه

تربیتــی دارد تــا افــراد ،آن معــارف را دریابنــد و ایــن منظــور  ،در فضــای مجــازی شــدنی نیســت .ایــن ارائــه،

خودشــان دوســت دارنــد را ارائــه میکننــد.

نیــاز بــه افــرادی دارد کــه در یــک سیســتم تربیتــی جانــدار  ،قــوی و زنــده و در ارتبــاط مســتقیم بــا یــک مر بــی

روانشناســیهای زرد ،قالبــی بــرای ارائــه آن

قرارگیرنــد و بــه پرورشهــای معنــوی برســند .ترویــج دهنــدگان دیــن نویــن جهانــی میتواننــد بــا شــیوههای

آموزههــای دیــن نویــن هســتند .آنهــا نمیخواهنــد

ســطحی ،کار خــود را پیشببرنــد و بــه همیــن جهــت ،فضــای مجازی بســیار بســتر مناســب و خو بــی برای

بــا یــک دیــن مســتقیم مواجه بشــوند ،بــرای همین،

فعالیــت آنهــا بــه شــمار مـیرود.

روایتهــای فراوانــی داریــم کــه دال لتهــای
دیگــری دارد و مفهــوم روایــت «مــن عــرف نفســه
فقــد عــرف ربــه» را مشــخص و محــدود میکنــد
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راهــکار آنهــا ایــن بــود کــه گفتنــد« :بیاییــد راههــای
موفقیــت و راههــای بهتــر زیســتن را بــا یــک ژســت

▪خــردورزی :آســیبها و چالشهــای اصلــی و اساســی مواجهــه بــا دیــن جدیــد و نــوع مواجهــه صحیــح

روانشناســانه بیــان کنیــم» .

بــا آن را بیــان میفرماییــد؟

دیــن جدیــد ،چالشهــای زیــادی را بــه دنبــال دارد؛ ولــی ّ
باتوجهبــه ورود آنهــا در قلمــروی معنویــت ،چالــش

▪خــردورزی :علت جذابیت ،فراگیــری و روزآمدی

اصلــی آنهــا بــه راهزنــی معنــوی و ایجــاد کژروی در پاســخ به نیازهای معنوی انســان اســت .آنها پاسـخهای

دیــن تفکــر نویــن نســبت بــه معنویــت برخاســته

کاذبــی ارائــه میدهنــد کــه باعــث ترویــج باورهــای معنــوی نادرســت میشــوند .سلســله آســیبهایی که در

از اســام نــاب را چگونــه تحلیــل میکنیــد؟

حــوزه معنویــت تعریــف میشــود ،از ســایر آســیبها در حوزههــای دیگــر بســیار بیشــتر اســت .امــکان دارد

بهعبارتدیگــر ،چــرا معنویت اســامی نتوانســته

گاهــی جریانــات معنــوی بهخاطــر رشــد معنــوی خودشــان حتــی دســت بــه خودکشـیهای دســتهجمعی

نســبت بــه ایــن نــوع از معنویــت پیشــی بگیــرد؟

حتــی ایــن فرقههــا بــرای تــداوم حیــات خــود ،بــرای پیــروان خودشــان مشــکالت روانــی بــه وجــود میآورنــد

نمیشــود .کشــفی در ایــن حــوزه صــورت نگرفتــه
اســت .مــا چیــزی بــه نــام معنو یــت اســامی ّ
تعیــن
ِ
یافتــه نداریــم .معنویــت در اســام هســت؛ ولــی مــا از

دیگر آسیب آنها ،سلطه سیاسی ثروتمندان و قدرتمندان در جهان است .وقتی آنها ،این باورها و ایدئولوژی

اســام فقــط دو چیــز را فهــم کردهایــم .یکــی برنام ههــا

لیبرالیســتی را میپذیرنــد ،بــه انســانهای ثروتمنــد و پــولدار بهعنــوان انســانهای کامــل و خودســاخته بــه

و دســتورالعملهای ظاهــری اســت کــه ب هصــورت

لحــاظ معنــوی نــگاه میکننــد کــه توانســتهاند آرزوهــای خودشــان را خلــق و بــه رؤیاهایشــان دســت یابنــد .در

احــکام شــرعی یــا دســتورات اخال قــی هســتند و

نظــر آنهــا افــراد ثروتمنــد ،آن نیــروی بینهایــت جهــان را کشــف کردهانــد کــه بــه اینجــا رســیدهاند .کســی کــه ایــن

دیگــری اصــول اعتقــادات و بخشــی اســت کــه

ســخنان را بپذیــرد ،ثروتمنــدان جهــان را بهمثابــه انســانهای مقدس میبیند .در چنین تفکــری ،پول مقدس

میخواهــد از دیــن بهصــورت اقناعــی و جدلــی

یشــود؛ زیــرا پــول زیــاد نشــانه و ثمــره رشــد معنــوی به شــمار مـیرود .باورهــای دین جدید باعث تداوم ســلطه
م

دفــاع کنــد کــه همــان علــم کالم اســت؛ بنابراین فقه

سیاســی ســرمایهداری خواهــد شــد .ایــن باورهــا ،بهنوعــی توجیــه معنــوی تبعیــض و ظلمــی میگــردد کــه در

و کالم ،دو علــم قــوی در حوز ههــای علمیه هســتند

جامعه توســط ســرمایهداران و قدرتمندان بر مردم انجام میشــود .به نظر من تمام اینها حاشــیه اســت .اصل

و بقیــه علــوم بســیار حاشــیهای و جنبــی هســتند و

ـدان بــه دیــن نویــن ،باورهــای معنــوی مــردم را تحریــف میکننــد .اعتقــادات
قضیــه در جایــی اســت کــه معتقـ ِ

یــا در خدمــت ایــن دو علــم قــرار دارنــد.

خــراب خواهــد گشــت و مقــدس و نامقدسهــا جابهجــا خواهنــد شــد.

علــوم کالم و فقــه هــم بــه حــدی نیســتند کــه

راهــکار مقابلــه بــا آســیب ایــن جریانهــا ایــن اســت کــه آنهــا ،بــا جزئیــات بــه مــردم معرفــی و در کنــار آن

آوردهای داشــته باشــند .معنویت اسالمی و دینی

معنو یــت اصیــل دینــی نیــز ،عرضــه شــود .بایــد ایــن دو کار بــا همدیگــر صــورت بگیــرد؛ یعنــی اگر شــما فقط

دراینبیــن جایگاهــی نــدارد و موردتوجــه نیســت.

معنو یــت دینــی را عرضــه کنیــد ،حجــم تبلیغــات دیــن جدیــد ،جاذبههایــی کــه ایجــاد کردهانــد و شــیوه

شــما یــک واحــد درس معنو یــت دینــی ندار یــد.

تحریفآمیــزی کــه دنبــال میکننــد ،باعــث میشــود کــه معنویــت دینــی ارائــه شــده را بــه نفــع خودشــان

معنویــت دینــی و اســامی در نــگاه برخــی،

تفســیر ،ثبــت و ضبــط کننــد .بایــد در کنــار ارائــه معنویت دینــی ،جریانهای معنوی منحــرف را بــرای مردم

عمــل بــه فقــه اســت .مخاطــب هــم میگو یــد:

بهخو بــی نقــد افشــا کــرد تــا مــردم ،تحریفهــا را تشــخیص بدهنــد و حــق و ناحــق را از هــم جــدا کننــد.

«مــن عمــل کــردم و بــه معنو یــت نرســیدم » .ولــی

و حتــی خانوادههــای آنهــا را از هــم میپاشــند .تمــام ایــن مشــکالت ،جــزو آســیبهای جریانهــای
معنویتگــرای جدیــد بــه شــمار میآیــد.
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معنویــت در حقیقــت بــه آن رابطــه قلبــی مــا
بــا خــدا مربــوط میشــود .شــما هــزاران بــار هــم
رســالۀ عملیــه بنویســید و هــزاران احــکام شــرعی
و فروعــات جزئــی را دربــاره نمازخوانــدن بــه کســی
یــاد بدهیــد کــه همـهاش فقهــی باشــد ،رابطه قلبی
او بــا خــدا بــا ایــن شــکل ،دانســتن احــکام برقــرار

دیــن جدیــد ،چالشهــای زیــادی را بــه دنبــال دارد؛ ولــی ّ
باتوجهبــه ورود آنهــا در قلمــروی
معنویــت ،چالــش اصلــی آنهــا بــه راهزنــی معنــوی و ایجــاد کــژروی در پاســخ بــه نیازهــای
معنــوی انســان اســت .آنهــا پاسـخهای کاذبــی ارائــه میدهنــد کــه باعــث ترویــج باورهــای
معنــوی نادرســت میشــوند .سلســله آســیبهایی کــه در حــوزه معنویــت تعر یــف

نمیشــود .شــما از حوزههــای علمیــه ســؤال کنیــد

میشــود ،از ســایر آســیبها در حوز ههــای دیگــر بســیار بیشــتر اســت .امــکان دارد گاهــی

کــه چگونــه میتوانیــم ایــن مســأله را برقــرار کنیم که

جریانــات معنــوی بهخاطــر رشــد معنــوی خودشــان حتــی دســت بــه خودکش ـیهای

در مقابــل از صــد نفــر حتــی یــک نفر هم ،پاســخی
نــدارد کــه بــه شــما بدهــد.
علــوم دینــی مــا ظاهرگــرا یــا از جهــت دیگــر
جدلــی و دفاعــی شــده اســت .شــاید در دفــاع از
آموزههــای دیــن بتوانیــد ذهــن مخاطــب را اقنــاع
کنیــد؛ ولــی آیــا میتوانیــد بــه قلــب او نفوذ کنیــد؟ و
آیــا پیامبــر و اهلبیــت ایــن کار را میکردنــد؟ شــیوه
آنهــا نفــوذ در دلهــا بــوده اســت؛ درحالیکــه
علــوم دینــی مــا بــه ایــن شــکل نیســتند .حتــی
آمــوزش و تعلیموتربیــت دینــی هــم ظاهرگرایانــه
و جدلــی اســت .تبلیــغ دیــن نیــز بــه ایــن شــکل،
ِ
در حــال دنبــال شــدن اســت .مــا ســراغ ریشــه
نرفتهایــم؛ بنابرایــن متوجــه میشــویم کــه دیــن در
جامعــه دینــی ،ثمــرهای نخواهــد داشــت.
چــه کســی غیــر از حوزههــای علمیــه میخواهــد
بــه مــردم معنویــت دینــی را یــاد بدهــد؟ آیــا
حوزههــای علمیــه یــک کرســی معنویــت دینــی
دارنــد؟ چقــدر کار عملــی کاربــردی دربــاره
معنویــت دینــی انجــام دادهانــد؟ در همیــن ده
ســال اخیــر هــم کــه مقولــه معنویــت بهصــورت
جــدی مطــرح میشــود و گروههــای علمــی
شــکلگرفته اســت و در حــال فعالیــت هســتند،
وقتــی بررســی میکنیــد ،میگوینــد« :معنویــت،
همــان اخــاق و عرفــان اســت».
عرفــان هــم یــک مجموعــه مربــوط به افــراد خاصی
اســت .اســاتید عرفــان حتــی حاضــر نیســتند
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بــه افــراد درسخوانــده و بســیاری از کســانی کــه
طلبــه هســتند آمــوزش بدهنــد؛ بنابرایــن چیــزی
از عرفــان اســامی هــم بــرای عرضــه بــه جامعــه
وجــود نــدارد .اینکــه مــا بخواهیــم بگوییــم« :چــرا
معنویــت دینــی نتوانســته پیشــی بگیــرد؟» بــه ایــن

دســتهجمعی بزننــد کــه بارهــا ایــن اتفاقــات رقــم خــورده اســت.
دلیــل اســت کــه بــه ســراغ آن نرفتهایــم .هنــوز معنو یــت دینــی مــا ،بــه ایــن رقابــت وارد نشــده اســت.
مــا ســطحیترین ابعــاد و جنبــه ظاهرگرایانــه و جدلــی دیــن را در مقابــل جریانــی کــه میخواهــد انگیز ههــا
ً
را تهدیــد کنــد ،عرضــه میکنیــم .آنهــا هیجانــات را جــذب میکننــد و اصــا مــا در مــداری نیســتیم کــه
بخواهیــم بــا آن رقابــت کنیــم .آنهــا بســیار انگیزشــی و هیجانــی ّ
توجــه مخاطــب را جلــب میکننــد؛ ولــی
آن کــه بتواننــد الیههــای عمیــق وجــودی انســان را برانگیزنــد و هدایــت کننــد ،موضــوع دیگــری اســت.
هدفگیــری آنهــا بــه ســمت جــذب دلهــا و پاســخ بــه نیازهــای عمیــق و معنویــت درونــی انســان اســت.
انســان ،هــر کاری کنــد از معنویــت ،گریــزی نــدارد .فقــط بــا معنویــت بــه آرامــش میرســد و میتوانــد شــادی
واقعــی را در آنجــا تجربــه کنــد.
آنهــا بــه ســراغ قلمــرو معنویــت رفتهانــد .آیــا درســت رفتهانــد و آیــا پاسـخهای مفیــدی دارنــد ،موضــوع دیگــری
ـنجی درســتی کردهانــد .مــا هنــوز آن نیــاز را بــه رســمیت
اســت .ولــی یــک هدفگیــری ،جهتگیــری و نیازسـ ِ

نشــناختهایم و بــرای پاســخ بــه آن نیازهــا تأملــی در منابــع دینــی نداشــتهایم .چالــش اساســی ایــن اســت کــه

متأســفانه بــا آن روبــرو هســتیم .اگــر وضــع بخواهــد به همین شــکل ادامه پیدا کند ،معنو یــت دینی هیچوقت
بــه میــدان نخواهــد آمــد تــا بــا معنویــت نوظهــور و کاذب رقابــت و مقابلــه کنــد .راهــکار اصلــی مــا در یـککالم،
بازگشــت بــه معنویــت دینــی اســت کــه بایــد از حوزههــای علمیــه آغــاز شــود.
▪خــردورزی :بهعنــوان مطلــب پایانــی ،اگــر نکت ـهای در ســؤاالت وجــود نداشــت کــه میخواهیــد بــدان
بپردازیــد ،بیــان کنیــد.
مــا بایــد معنویــت را بهعنــوان یــک قلمــرو علمــی در علــوم اســامی بپذیریــم .یــک ســنخی از مســائل
وجــود دارد کــه ایــن ســنخ ،از مســائل اخالقــی ،فقهــی ،کالمــی و حتــی عرفانــی هــم نیســتند .موضوعــات
ایــن مســائل در هیچیــک از آن موضوعــات دیگــر نمیگنجــد .روش ،دســتاوردها و غایــات آن هــم فــرق
میکنــد .مــا بــا یــک جــای خالــی در طبقهبنــدی علــوم اســامی مواجــه هســتیم و آن جــای خالــی علمــی
بــه نــام علــم معنویــت یــا مطالعــات معنویــت اســت .مــا بایــد بــه مســأله معنویــت دینــی بپرداز یــم و امــروز ،
ایــن ســنخ از مســائل وظیفــه ماســت؛ چــرا کــه بــرای بشــر جــدی شدهاســت .رســالت حوز ههــای علمیــه
ایــن اســت کــه روی ایــن مفاهیــم کار کننــد و دســتاوردها و یافتههــای آن بــه همیــن شــیوههای آمــوزش،
تبلیــغ و روشهــای مختلفــی کــه حــوزه میتوانــد بــه کار بگیــرد ،جهــت انتقــال پیا مهــای اصیــل اســام ،در
جامعــه و دنیــا گســترش پیــدا کنــد•.
پینوشت

1.New Thought.

گفتوگو با محمدعلی ترحینی
پژوهشگر و نویسنده جهان عرب

معنویت مدرن ،غایت نبرد
تمدنی غرب
درآمدی بر معنویتهای نوظهور در جهان معاصر

| خبرنگار و مترجم  :سجاد اکبری

مقدمه
پدیــده «عرفانهــای نوظهــور» امــروزه بــه عنــوان یــک مســأله اجتماعــی دلمشــغولیهایی را متوجــه
نهــا و جریانهایــی
کارشناســان ایــن عرصــه کــرده اســت .منظــور از عرفانهــای نوظهــور  ،دســتهای از آیی 
اســت كــه بــا نــام عرفــان و باعالمــت معنویــت بــه كشــور مــا وارد شــدهاند و نــدای حقیقتطلبــی ســر
ً
میدهنــد .در ایــن عرفانهــا الزامــا نزدیکــی و محبــت خداونــد هــدف اصلــی نبــوده اســت و اهدافــی
ادعائی؛ مانند عشــق ،شــادی و آرامش جای آن را گرفته اســت .بررســی جامعهشناســانه ســیر تاریخی ورود
عرفانهــای نوظهــور میتوانــد از نظــر علمــی یــک کار ارزشــمند محســوب شــود .مجلــه خــردورزی بــا هــدف
بررســی معنویتهــای نوظهــور در جهــان عــرب گفتگویــی را بــا اســتاد محمدعلــی ترحینــی ،پژوهشــگر و
توگویــی ترتیــب دادهایــم.
نویســنده جهــان عــرب گف 

| معر یفنامه
حممدعــی ترحیــی در ســال  ۱۹۸۷میــادی در شــهر
ّ
عبــا (در کشــور لبنــان) دیــده بــه جهــان گشــود .وی،
ّ
فعــال اجتماعــی ،شــاعر دیــی و آییــی عربز بــان و

▪خردورزی :نسبت رشد معنوی انسان را در جهان معاصر تبیین بفرمایید.
توســعه ســریعی کــه جهــان در ده ســال اخیــر شــاهد آن بودهاســت ،رســانهها را بــه مرجعــی بــرای
تصمیمگیــری در مــورد چگونگــی فرهنــگ جوامــع ،بهویــژه در کشــورهای جهــان سـ ّـوم تبدیــل کــرده اســت.
خانــه و زندگــی مجــازی ،فضــای وســیعی از دفتــر خاطــرات مــا را به خود اختصــاص داده اســت؛ الزامات
ّ
و ابزارهــای ّفنــاوری از ّ
ضروریــات تبدیــل شــدهاند و احساســات بــه مجموعـهای از نمادهــا
تجمــات ،بــه

آشــنا بــا زبا نهــای انگلیــی و فــاریس ،کارشــناس

و تصاویــر ارســالی از طریــق برنامههــای ارتباطــی تبدیــل شــدهاند .آنچــه بــه نظــر میرســد ،شــرکتهای

دیــی و ادیب برنام ههــای تلویز یــوین در شــبکههای
خمتلــف از مجلــه شــبکه ّ
الصــراط لبنــان اســت.

مختلــف رســانهای میخواهنــد بــا فناور یهــای نوینــی کــه در دســت دارنــد انســان را از معنو یــت نــاب

طر حییــی تألیفــات خمتلــف و متعـ ّـددی در زمینــه

دیــن و ادبیــات دارد و دارای ســابقه مهــکاری
بــا آموزشو پــرورش ،صداوســیما و رســانههای
خمتلــف لبنــان میباشــد؛ حممدعــی طر حییــی
حتصیــات داننشــگاهی خــود را در رشــتههای

میشــود و یــا در جریانهــای معنویــت ســتیز متبلــور میگــردد.
ّ
معنویتهــای نوظهــور چقــدر اســت؟ و علــل پیدایــش و
▪خــردورزی :در جهــان عــرب ،میــزان گرایــش بــه
ّ
معنویتهــای کاذب بــا رویکــرد فرهنگــی را چگونــه تحلیــل میکنیــد؟
رشــد و تثبیــت

ّ
معنویتهای جدید و نوظهور ،عرصه را تنگ کردهاند ،بنابراین انسان در جامعهای زندگی
این فرهنگها و
ّ
ّ
میکنــد کــه مســتقل از فرهنــگ غــرب نیســت و رفتارهــا ،زبانهــا ،و ارزشهــای تمــدن غــرب ،وارد خان ههــای

شهــای
دیــن و علــوم اجتماعــی بــوده؛ وی در مهای 

بخشــی از فرهنــگ مــا شــد ،مــدل لبــاس نســل جــوان نیــز ،تحتتأثیــر قــرار گرفتــه اســت و جوانــان بــه تقلیــد از

خمتلــف دیــی و ادیب در لبنــان ،ایــران و عــراق،

غربیهــا ،لباسهــای پــاره بــه تــن میکننــد و بــا تقلیــد از چهرههــای غربــی ،موهایشــان را کوتــاه میکننــد و

حضــور داشــته اســت.

مطالــب آموزشــی ،از جملــه رفتارهــای غربــی وارد مــدارس مــا شــده اســت .همیــن مــوارد زمین ههــای گرایــش به

گفتوگو

و حــوزه ختصــی ایشــان در مطالعــات فلســی،

گهــای غر بــی
مــا شــده و مــا خــود را بــا آن ســازگار کردهایــم؛ بیــن فرهنگهــا ،دادوســتد صــورت گرفــت و فرهن 
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ّ
ّ
معنویتهایــی کــه نــه ریشــه در دیــن دارنــد و نــه در انســانیت
معنویتهــای نوظهــور را نیــز فراهــم کــرده اســت؛
ّ
معنویتهایــی کــه رفتارهــای شــیطانی نامیــده شــده اســت ،بســیار در بیــن جوانــان رواج پیــدا
و همچنیــن
ّ
ّ
ّ
ـت رحمانــی قــرار میگیــرد .علــت گرایــش بــه ایــن
معنویتهــا و رفتارهــا ،در مقابــل
کــرده اســت و ایــن
معنویـ ِ
ً
ّ
معنویــات ،طبیعتــا عــدم آمــوزش صحیــح و عــدم وجــود معلومــات و اطالعــات در خصــوص ایــن
قبیــل
فرهنگهــای جدیــد اســت کــه کار مــدارس و دانشــگاهها در ایــن بــاره ســختتر و دشــوارتر اســت.

مقدمه
«جنــاب آقــای گورباچــف! بــرای همــه روشــن

ّ
ّ
ّ
معنویت دینی و اسالمی چیست؟
معنویتهای نوظهور نسبت به
▪خردورزی :علت جذب بیشتر
ّ
معنویتهــای نوظهــور ،غریــزه و شــهوتهای انســان را مــورد خطــاب قــرار
ایــن فرهنگهــای جدیــد و

تاریــخ سیاســی جهــان جس ـتوجو کــرد؛ چــرا کــه

میدادنــد ،زیــرا آن را بهعنــوان جایگزینــی رفتــاری مع ّرفــی میکردنــد کــه آن را ،شــهوت و غریــزهی هــر انســانی
ّ
معنویت بافرهنگ قــرآن و مبانی
میخواهــد ،هــر چیــزی کــه جدیــد باشــد؛ و ممکن اســت این فرهنــگ و این

مارکسیســم ،جوابگــوی هیــچ نیــازی از نیازهــای
واقعی انســان نیســت؛ چرا که مکتبی اســت ّ
مادی

دیــن در تضــاد باشــد .زمانــی کــه گفتمــان دینــی راکــد [و بــدون حرکــت] میمانــد ،در مقابــل جایگزینهــای
ـازی شــگفتانگیزی ظاهــر میشــود کــه امــروزه جوانــان را بــا هــر ابــزاری و از همــه راههــا دربرمیگیــرد.
مجـ ِ
ّ
معنویتهــای نوظهــور و شــاید شــیطانی ،نوعــی هیجــان کاذب بــه جوانــان تزریــق میکنــد و بــه همیــن
ّ
ّ
علــت ،جوانــان زودتــر و بهتــر بــه ایــن مــوارد جــذب میشــوند؛ و ّ
البتــه یکــی از دالیــل عــدم موفقیــت جذب
ّ
معنویتهــا و رفتارهــای اســامی در حــال حاضــر  ،نپرداختــن بــه ایــن مســائل و عــدم ســرمایهگذاری در
مرا کــز آموزشــی و مــدارس و دانشگاههاســت.

اســت کــه ازاینپــس ،کمونیســم را بایــد در موز ههــای

ّ
ـران عــدم
و بــا مادیــت ،نمیتــوان بشـ ّـریت را از بحـ ِ
معنویـ ْ
ّ
ـت کــه اساس ـیترین درد جامعــه
اعتقــاد بــه

بشــری در غــرب و شــرق اســت ،بــه در آورد».

1

یهــای
ایــن یکــی از شــگفتانگیزترین پیشبین 
تاریــخ سیاســت اســت کــه از ســوی یــک
سیاســتمدارِ فیلســوف و عــارف ،در دوران
اوج قــدرت ظاهــری ّاتحــاد جماهیــر شــوروی،

ماهیــت ّ
ّ
ّ
فع ّ
▪خــردورزی :ســاختار و ّ
معنویــت
معنویتهــای نوظهــور چگونــه اســت و چــه تفاوتــی بــا
ت
الیـ 

خطــاب بــه رئیسجمهــور آن کشــور مطــرح شــد.

اســامی دارد؟

حضــرت امــام خمینی(رضــواناهلل علیــه) در ایــن
ّ
معنویــت» را بهمثابــه یــک «بحــران
نامــه «فقــدان

ـامی] مــا ،ایــن روزهــا از وجــود اختــاف فاحــش بیــن آنهــا
در پرتــو تهاجــم فرهنگــی غــرب بــه جوامــع [اسـ ِ
گهــای اســامی خــود رنــج میبریــم ،اســام امــروز بــا ارزشهــای انســانی آمــده
(جوامــع اســامی) و فرهن 

اســت و چیــزی کــه بــه غریــزه انســان آســیب برســاند ،ارائــه نکــرده اســت .هــدف آنچــه امــروز بــه ســراغ مــا
میآیــد ،تحریــف مســتقیم غریــزه اســت .الگوهــای انســانی مـ ّ
ـادی ســعی میکننــد کــه در ازای شــناور
بــودن غرایــز و امیــال در شــخصیت انســان ،هــر چیــزی را کــه عاطفــی و فطــری اســت محــو کننــد .خطــر
ّ
معنویتهــای جدیــد واضــح اســت؛ آنچــه از غــرب بــه مــا میرســد ،بایــد از فیلتــر اســام بگــذرد (و بــا
ایــن
مبانــی اســامی ســازگار باشــد) وگرنــه شــهوات و غرایــز مختلــف ،زمینــه گرایــش بــه فرهنگهای نادرســت
ّ
را فراهــم میکننــدّ .فع ّ
معنویتهــای جدیــد و نوظهــور  ،بــر غرایــز و هیجانــات کاذب متمرکــز اســت
ت
الیـ 
و کوشــش میکنــد تــا جوانــان را بــه شــکلهای مختلفــی جــذب کنــد.
ً ّ
ً
ّ
ّ
ت اســامی یقینــا جذابتــر خواهــد بــود و ازآنجاییکــه ماهیــت رحمانــی دارد ،طبیعتــا
معنویـ 
ســاختار
ً
بــا فطــرت انســان کامــا ســازگار اســت؛ امــا نیازمنــد تبلیــغ و آمــوزش و ســرمایهگذاری در ایــن بــاره هســتیم.

یادداشت
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انســانی» مطــرح کــرده و قــدرت کمونیســم را بــه
ـودن همیــن بحــران ،در مــرز فروپاشــی
دلیــل واجدبـ ِ
عنــوان کــرد؛ پدیــدهای کــه کمتــر از ســه ســال بعــد
بــه وقــوع پیوســت! در ایــن ماجــرا ســخن از یــک
ّ
فــاق سیاســی صــرف نیســت؛ بلکــه مســئله
ات ِ
ّ
ّ
«فروپاشــی یــک تمــدن» و «انقضــای یــک تفکــر »
اســت کــه از قضــا داعیـهی سـ َـرو ری دنیا را داشــته!

ّ
«معنویــت» بهمثابــه یــک
از ایــن منظــر اســت کــه
ّ
«مســئلهی تمدنــی» کــه بــا بنیادیتر یــن نیازهــای
انســان گرهخــوردهّ ،
اهمیــت و یــژه پیــدا میکنــد.
ّامــا امــروز در هژمونــی فرهنــگ لیبرالیســم و در

▪خردورزی :آیا در جهان عرب ،پدیده یکسانسازی ادیان و ّ
نظریه دین نوین جهانی جریان دارد؟

عصــر مجــازی ،2ایــن مســئله شــکل دیگــری

بســیاری از احــزاب غربــی بــه دنبــال ترویــج فرهنــگ «دینگریــزی» هســتند و جهانــی شــدن بــا یکســان

پیــدا کــرده اســت .مدرنیتــه ابتــدا بــه دلیــل ذات

کــردن مفاهیــم و شــیوههای زندگــی در جهــان ،بهمنظــور ورود بیشــتر بــه الگوهــای عبــادی و ترویــج

ســکوالرش ،بــه تقابــل بــا هرگونــه «امــر قدســی و
معنــوی» پرداخــتّ ،امــا ب همــرور بــا پشــت ســر

رفتارهــای واحــد و دارای یــک محتــوا بــه ایــن امــر کمــک میکنــد.
ّ
پــس پــرده ایــن
در اکثــر جوامــع ،یکسانســازی ادیــان تحــت عنــوان یــک جریــان وجــود دارد ،امــا در ِ
ّ
معنویتهــا و فرهنگهــای نوظهــور و جدیــد غربــی ،ضــد فرهنــگ هاســت ،کــه
یکسانســازی ورود
ّ
بازهــم مراکــز آموزشــی بایــد فرهنــگ هــارا از ضــد فرهنگهــا تفکیــک کــرده و مطالــب درســت و واقعــی را

جدیــد از اصطــاح قدیمــی  spiritualityکــه قبــا

بــه دانشآمــوزان و دانشــجویان آمــوزش دهنــد تــا از هرگونــه خطــا و اشــتباه جلوگیــری شــود•.

بــه تقابــل بــا آن برخاســته بــود ،توانســته تعریفــی

ـتن چالشهایــی ،بــه بلوغ رســید و بــرای این
گذاشـ ِ

خــأ بنیــادی چــارهای اندیشــید و بــا مفهو مســازی
ً

ّ
بلکــه الفــاظ ،حداکثــر معبریانــد کــه از طر یــق
آنهــا میتــوان بــه معانــی راه یافــت و ایــن معانیانــد
ـود انســاناند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
کــه مقصـ ِ
ّ
متوقــف مانــدن در واژ ههــا و جمــاتْ
نــزد عاقــان،

و بی ّ
توجهـ ِـی محــض بــه معانــی ،امــری ســفیهانه
قلمــداد میشــود.

بــرای راهیافتــن بــه معنــا هــم راهــی جــز فـ َ
ـرار وی از

موطنــی ورای واژ ههــا
لفــظ نیســت .معنــا را بایــد در ِ
ـوس چشــم و گــوش نیســت-
و الفــاظ -کــه محسـ ِ
جســتجو کرد .معانی ،چون ْ
روح در کالبد لفظها

ملکوت
ِ
سایبریسم

شناسی زیست سایبری و مسیر رشد معنوی
درآمدی بر هستی
ِ

ً
ّ
کامــا مــدرن شــده از آن ،ارائــه دهــد کــه ضدیــت بــا دیـ ِـن نهادینــه ،رکــن آن محســوب میشــود! 3تعبیــر رایــج
«معنــوی ّامــا نــه دینــی» کــه بــرای توصیــف ایــن شــکل جدیــد بــه کار مـیرود ،از پیچیدگــی ایــن مفهــوم در
عصــر جدیــد حکایــت میکنــد .ایــن پیچیدگی با فراگیر شــدن «شــبکههای اجتماعــی» ظهور و بـهروزی
ُ
مضاعــف یافتــه و آن را بــه کالفــی َســردرگم تبدیــل کــرده اســت .چــرا کــه ایــن رســانهها بــه صورتــی پیچیــده
ّ
معنویــت مــدرن (در تقابــل بــا دیـ ِـن نهادینــه) را فراهــم کننــد.
و نامحســوس ،توانســتهاند بســتر گســترش
ـردن تمــام عرصههــای
اکنــون پرســش ایــن اســت کــه در ایــن عصــرِ مجــازی کــه بــه ســمت [و ســوی] مــدرن کـ ِ

یک :زیست معنوی از منظر حکمت اسالمی
ً
ـس «لفــظ» نهفته اســت و اساســا لفظ اســت [که]
در محــاوره عمومــی« ،معنــا» آن حقیقتــی اســت کــه در پـ ِ

انســان را بــه آن [معنــا] دال لــت میکنــد .هیـچگاه ،واژههــا و جمــات ،خودشــان هــدف و مقصــد نیســتند،

ســخیف و بــیارزش میکننــد نیــز  ،همیــن
یشــان
جایــگاه [ســخیف و بــی ارزش] را از معان 
اکتســاب میکننــد.
زندگـ ِـی معنــوی ،از منظــرِ حکمــت اســامی نیــز،
ـراروی از زندگــی طبیعــی مـ ّ
فـ َ
ـادی اســت .عارفــان،
ِ
ِ
فیلســوفان و ّ
مفســران مســلمان ،همگــی بــر ایــن
ّ
فاقنظــر دارنــد کــه وجــود انســان ،تلفیقــی
امــر ات ِ
ّ
معنویــت ،یــا بــه تعبیــر دیگــر ُملــک
از طبیعــت و
و ملکــوت اســت؛ در تمــام هســتی ،ایــن ویژگــی
ّ
ـام
فقــط مختــص انســان اســت ،چــرا کــه تمـ ِ
دیگــر موجــودات هســتی -حتــی مال ئکــةاهلل-
ّ
فقــط متعلــق بــه یــک نشــئه از عوالــم هســتیاند.
«موجودات طبیعی در نشــئه طبیعت (ناسوت)،
موجــودات مجـ ّرد مثالی در نشــئه مثال (ملکوت)
و موجــودات مجــ ّرد عقلــی نیــز تنهــا در نشــئه
عقــل (جبــروت) حضــور دارنــد؛ هیــچ یــک از ایــن
موجــودات ،از نشــئه خـ ّ
یشــوند
ـاص خود بیرون نم 
و در نشــئات باالتــر یــا پایینتــر حضــورِ همتــای بــا

آن مرتبــه نخواهنــد داشــت».
ّ
«امــا فقــط انســان اســت کــه مســیر خــود را از
5

ـاء مهیــن) آغــاز
ســخیفترین مرتبـهی هســتی (مـ ٍ
میکنــد و تــا باالتریــن مرتبــهی هســتی ،یعنــی
«خلیفةاللهــی» یــا از منظــری دیگــر «لقــاءاهلل»،
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زندگــیدر حرکــتاســت،4چگونــهمیتــوانتــداوم«زیســتمعنــوی»،بــهمعنــایواقعــی کلمــهراتضمیــن کــرد!؟
ً
گــره ایــن کالف را تــا
مــا در ایــن نوشــتار بــرای آنکــه بتوانیــم مســیری نســبتا منطقــی را طــی کــرده و ِ
ّ
حــدی بگشــاییم ،ابتــدا معنــای «زیســت معنــوی» را از منظــر حکمــت اســامی مــرور کــرده و ســپس بــا
ّ
ّ
ـت مــدرن شــده را کــه
مختصــات
آسیبشناسـ ِـی شــبکههای اجتماعــی ،از ایــن منظــر  ،بعضــی از
معنویـ ِ
ـت ســایبری» امــکان ظهورشــان را پررنــگ کــرده ،بیــان میکنیــم و در جســتجوی راهــی بــرای زیســت
«زیسـ ِ
ـوی واقعــی ،در متــن ّفعالیــت در همیــن شــبکههای اجتماعــی خواهیــم بــود.
معنـ ِ

جــای گرفتهانــد و آنقــدر مهــم و تعیینکنندهانــد
کــه لفظهــا را هــم به َت َبــع خودشــان ،دارای ارزش
ِ
و اعتبــار کردهانــد .لفظهایــی کــه حــاوی معانـ ِـی
قدســی هســتند ،نــزد آدمیــان -بــه اقتضــای نظــام
ّ
ارزشــی هــر مکتــب فکــری و ملیتــی -تقدیــس
ِ
میشــوند و لفظهایــی کــه دال لــت بــر معنایــی
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ویژگــی
میتوانــد پیــش بــرود .بــه دلیــل همیــن
ِ
تلفیقــی اســت کــه چهبســا انســانی از مرتبــهی

معنــوی» را اربــاب ســلوک و اهــل معرفــت از مفــاد یکــی از ســخنان منقول از حضرت عیسی(علیهالســام)
ّ
َ َ
َ
ـوت ّ
ـماوات َمــن لمیولــد َم َّر َتیــن» 11یعنــی کســی کــه دو بــار تولــد
السـ
ِ
برگرفتهانــد کــه فرمودنــد« :لن َی ِلـ َـج َملکـ ِ
ّ
ّ
مختصــات و مؤلفههایــی دارد
نیافتــه باشــد ،بــه ملکــوت آســمانها راه نمییابــد 12».ایــن زیســت معنــوی،

ـجود مال ئکــةاهلل باشــد .از همیــن روی ،انســان
مسـ ِ

ـال مباحــث آینــده بعضــی از آنهــا را توضیــح میدهیــم.
کــه در خـ ِ

حیوانــات پسـتتر گــردد و چهبســا دیگــر انســانی ،
تنهــا موجــودی اســت کــه حــق تعالــی او را مشــرِف
بــه چنیــن خطابــی کــرده اســت« :یــا َا ُّی َهــا االنسـ ُ
ـان
ِ
َّ َ َ ً َ
ِا َّنـ َ
7 6
دحــا ف ُمالقیــه ».
کاد ٌح ِالــی ر ِبــک ک
ـک ِ
ّ
جنابصدرالمتألهین(رضواناهللعلیه)مینویسند:
ّ
معنــوی وجــود انســان
کــردن آن جنبــهی
«فعال ِ
ِ
و در نتیجــهَ ،
طبیعــی
زندگــی
فــرار وی از ایــن
ِ
ِ
حیوانــی (کــه محصــور در طبیعــت اســت و فقــط
ّ
ـواس پنجگانــه انســان را بــه کار میگیــرد) را
حـ ِ
«حیــات معنــوی» عنــوان میکنــد 8».همانطــور

ـت معنــوی،
کــه از آی ـهی بــاال 9پیداســت ،ایــن زیسـ ِ
ّ ً
معطوف به «لقای اهلل» اســت و مســلما -همچون
همــه اهــداف بلنــدی کــه انســانهاّ ،
حتــی در
همیــن حیــات مـ ّ
ـادی پیــش چشــم دارنــد -چنیــن
زندگــیای مســتلزم ّ
تحمــل بعضــی رنجهــا و
ّ
دستکشــیدن از بعضــی لذتهــا اســت .آن
ّ
دســت لذتهایــی کــه باعــث پابســت شــدن
ـات حیوانــی (طبیعــی) میشــوند و
انســان در حیـ ِ
ّ
رنجهایــی کــه گــذر از آنهــا بــرای نیــل بــه لذتهــای
باال تــر و عمیقتــر و متعالیتــر ،ناگزیــر اســت.
عارفــان و حکیمــان مســلمان ،معتقدنــد [کــه] ایــن
حیــات ملکوتــی -کــه مرتبــهای باالتــر از حیــات
مـ ّ
یشــود کــه انســان
ـادی اســت -زمانــی حاصــل م 
در همیــن زندگــی دنیــوی ،بــار دیگــر زاده شــود
دوم» را پشــت ســر بگــذارد؛ ّ
«والدت ّ
البتــه ایــن
و
ِ
«مــرگ اختیــاری» اســت!
خــود مســتلزم نوعــی
ِ
ّ
ـات حیوانــی و تولــد در حیات
ـرگ نســبت به حیـ ِ
مـ ِ
الهــی« .صدرالمتألهیــن اصــرار دارد کــه انســان تــا از
ایــن جهــان نرفتــه ،بایــد از رغبــت بــه پوچیهــای
حیــات ظاهــری بمیــرد و دریابــد کــه اگــر بــا «والدت
ّ
دوم» ،آن زیســت معنــوی را تجربــه نکنــد و حیــات
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َ
ّ
نیــاورد ،در نشــئهی آخــرت،
طیبــه را بــه دســت
نــزد حقتعالــی هیــچ منزلــت و مرتبتــی نخواهــد
داشــت؛ زیــرا بــه حقیقـ ْ
ـت نشــئهی آخــرت اســت
َ
َّ ّ
اآلخ ـ َر َة ل ِهــی
کــه زندگــی واقعــی اســت« :و ِان الــد َار ِ
الح َیـ ُ
َ
ـوان» .10اصطــاح «والدت ّ
دوم» یــا «والدت

ّ
ت مدرن شده در شبکههای اجتماعی
دو :معنوی ِ
همــان گونــه کــه گذشــت ،فرهنــگ لیبرالیســم (برخــاف کمونیســم) ظرفیتهایــی داشــت کــه بــه کمــک
ّ
ّ
معنویــت،
ــت مصنوعــی کتمــان کنــد .اینگونــه
آنهــا توانســت خــأ بنیادیــن خــود را بــا نوعــی
معنوی ِ

احســاس معنــوی بــودن و نوعــی فـ َ
ـان مــدرن میدهــد ،بــدون اینکــه
ـرار وی از زندگــی طبیعــی را بــه انسـ ِ
ِ
َّ
ً
ّ
ّ
معنویــت [مصنوعــی] ،احتــراز مؤکــد از پایبنــدی
حقیقتــا ایــن امــر محقــق شــود .مهمتریــن نکتـهی ایــن
ّ
ّ
و ّ
ـت هــر «دیگــری» ای در افــکار  ،احساســات و
تقیــد بــه هرگونــه دیــن و شــریعت و بهطورکلــی
مرجعیـ ِ
ّ
ً
ّ
ّ
ـات شــناختی و رفتــاری اســت کــه مجموعــا
معنویــت ،مؤلفههــا و
رفتارهــا اســت .الزم ـهی ایــن
مختصـ ِ
ّ
ّ
مختصــات ،در بســتر شــبکههای اجتماعــی ،امــکان
ـت مــدرن شــده» را تکـ ّـون میبخشــند .ایــن
«معنویـ ِ

بیشــتری بــرای نهادینــه شــدن پیداکردنــد .در ایــن مجــال ،فرصــت کافــی بــرای بســط همـهی آنهــا نیســت؛
لــذا در ادامــه ،بــا آسیبشناسـ ِـی شــبکههای اجتماعــی ،از ایــن منظــر  ،ســه مــورد از بنیادیتر یـ ِـن ایــن
ّ
ّ
مختصــات را از موضــع حکمــت الهــی نقــادی کــرده و ذیــل هــر یــک ،راهــکار جایگز یــن بــرای رشــد
ِ
معنــوی را بیــان میکنیــم:
ّ
معنویت سوبژ کتیو و هنجار «خودبودگی»
.1
ّ
شــاید اساســیترین مؤلفــهی حاصــل از مؤانســت بــا فضــای ســایبر و بهویــژه شــبکههای اجتماعــی،
نوعــی سوبژکتیویســم بــه معنــای «فاصلهگرفتــن بــا ّ
ـان خویشــتن در
ـردن جهـ ِ
واقعیــت نفساألمــری و برپاکـ ِ
ذهــن» اســت؛ ابــزار ایــن رســانهها برخــاف رســانههای پیشــین ،همچــون تلویز یــون و ســینما و ...دیگــر
ً
یــک رســانهی جمعــی نیســت کــه اجتماعــی پــای آن بنشــینند و مشــترکا از آن بهــره ببرنــد؛ بلکــه هرکــس،
ً
یــک ابــزار (تلفــن همــراه یــا تبلــت یــا حداکثــر لپتــاپ) شــخصی و کامــا خصوصــی دارد کــه بهوســیلهی
ـازی جهــان حاصــل از ارتبــاط
آن ،میتوانــد از ایــن رســانهها بهــره ببــرد؛ ایــن ،نخســتین گام در شخصیسـ ِ

بــا شــبکههای اجتماعــی اســت.
گام ّ
دوم ،زندگــیای اســت کــه هرکــس بــر اســاس عالیــق و دغدغههــای خــودش ،در فضــای مجــازی
میســازد؛ آدمهایــی کــه قــرار اســت بــا آنهــا تعامــل داشــته باشــد ،آزادی در نحــوه تعامــل بــا دیگــران ،موضــوع
ِ
مطالبــی کــه از ایــن رســانهها دریافــت میکنــد ،شــخصیتی کــه از خــودش در ایــن فضــا بــه نمایــش
ّ
یســازند کــه چهبســا
ـرض زندگــی واقعــی ،بــرای او م 
میگــذارد ،و ، ...همـهی اینهــا یــک زندگــی دومــی را در عـ ِ
ّ
پرشــورتر و جذابتــر از زندگــی واقعــی باشــد؛ ّامــا نکتـهی مهــم ایــن اســت کــه ایــن زندگــی ،در ذهــن او و در
ّ
واقعیتــی در خــارج از ذهــن نــدارد؛ یعنــی «همـهی احساســات و
خیــال او ســاخته شــده و هیــچ نشــانه و
ّ
شهــا و تعامــات و افــکار او در ایــن دنیــای ذهنــی تحقــق دارنــد».
عواطــف و کن 
یتــوان از آن بــا عنــوان
ایــن امــر  ،باعــث شــکلگیری یــک هنجــارِ شــناختی و رفتــاری میشــود کــه م 

هنجــار «خودبودگــی» 13یــاد کــرد .مطابــق ایــن هنجــار «مـ ِـن ســوبژکتیو» ،تنهــا مرجــع تشــخیص همــه بایدها
ِ
ً
و نبایدهــا و هس ـتها و نیس ـتها میشــود و بالتبــع ،امــور معنــوی هــم «بایــد دلبخواهــی و [صرفــا] بــر
اســاس اراده ،احســاس و تجربـهی فــردی انجــام شــود» 14و هیــچ مرجــع دیگــری همچــون فرهنــگ ،سـ ّـنت،
ً
ّ
ّ
«معنویتــی
ـت حاصــل از ایــن خصیصــه هــم طبیعتــا
دیــن و ...اعتبــار اصالــی نخواهــد داشــت.
معنویـ ِ
ً
ً
ّ
معنویــت ،صرفا
خودانگیختــه» ،کامــا شــخصی و بــه شــیوهی اختصاصـ ِـی خویشــتن اســت؛ خــدای این

ـاری زندگــی نــدارد؛ ّامــا آنقــدر هســت کــه
در دلهــا جــا دارد (ســوبژکتیو اســت) و هیــچ تأثیــری در متــن جـ ِ

نیــاز درونــی انســان بــه امــر معنــوی را بهصــورت مصنوعــی و ســطحی تســکین دهــد.

 .2فردگرایی و شریعتگریزی
ّ
ـادی
یکــی از ثمــرات ایــن سوبژکتیویســم ،نوعــی فردگرایــی ( )Individualismاســت؛ همــان مؤلف ـهی بنیـ ِ

ـوژی مقتضــای خــودش (شــبکههای
لیبرالیســم سیاســی و اقتصــادی ،یعنــی فرهنــگ لیبرالیســم ،تکنولـ ِ
ّ
ـودی متناســب لیبرالیســم را توســعه میدهــد!
اجتماعــی) را ایجــاد کــرده و آن فنــاوری هــم بســترهای وجـ ِ
َ
ـازی
اینکــه فردگرایــی در حــوزهی فرهنگــی و اجتماعــی چــه تبعاتــی بــه دنبــال دارد و چگونــه جامعهسـ ِ
دینــی را ناممکــن میکنــد ،مجــال خــود را میطلبــد؛ ّامــا نوعــی «انــزوا»ی روانشــناختی ،یکــی از نتایــج آن
ّ
ً
ّ
ـت حاصــل از ایــن مؤلفــه نیــز  ،کامــا فــارغ از حیــات اجتماعــی و امــر قدســی اســت؛ وقتــی
اســت.
معنویـ ِ
ـان انســان ،بــر پایـهی «مــن» بنــا شــده باشــد ،دیگــر هیچ «بایــد» و دســتورالعملی از ســوی «دیگــری» ها،
جهـ ِ
ً
وجاهــت نخواهــد داشــت ،طبعــا «انقیــاد در برابــر دیگــری» هــم بیمعنــا و مســخره جلــوه میکنــد و نوعــی
ـوب فکری،
ـدی رفتــاری (بــر محــور مـ ِـن ســوبژکتیو) شــکل میگیــرد؛ طبیعی اســت کــه در این چارچـ ِ
بیقیـ ِ
ّ
التــزام بــه «شــریعت» ،امــری نامعقــول و ســفیهانه جلــوه میکنــد و ناگزیــر بــرای تأمیــن نیــاز بــه معنویــت هــم
بایــد در جســتجوی راهــی غیــر از شــریعت بــود.

ّاطالعــات بــر جریــان زمــان ســبقت میگیــرد و تــا
کاربــر بخواهــد اطالعاتــی را فهــم و تحلیــل کنــد،
ّاطالعــات جدیــد فــرا میرســد .در ایــن فضــا،
دانســتن و معرفــت ،هــدف اصلــی کار بــر نیســت
و ارتبــاط ،بــرای دسـتیابی بــه «معرفــت» صــورت
نمیگیــرد 18».ثمــرهی طبیعـ ِـی ایــن زیســت،
فاصلهگرفتــن از عقال نیــت منطقــی و بســط
عقال نیــت عرفــی اســت.
در عقال نیــت عرفــی ،بیــش از ارزش منطقــی و
معرفتـ ِـی گزارههــا ،ایــن کارکــرد گزار ههــا اســت کــه
ّ
ّ
نســبیت در صــدق ثمــرۀ
اهمیــت دارد .نوعــی

ّ
ایــن عقال نیــت اســت .آبشــار اطالعاتــی کــه کار بــرِ
شــبکههای اجتماعــی را محاصــره میکنــد،

هیــچ معیــار و مال کــی بــرای صــدق خبرهــا و
گزارههــا بــه دســت نمیدهــد و فقــط ،امــواج
ّ
دادههــای ضدونقیــض را وارد مغــز کار بــر میکنــد.
مخاطــب هــم کــه ناتــوان از ســنجش ّ
صحــت

َ
من سوبژ کتیو
 .3زیست معنوی با فراروی از ِ

در مقابــل مـ ِـن ســوبژکتیو« ،مـ ِـن شــهودی/حضوری/وجودی» در فلســفهی الهــی اســت .دسترســی بــه ایــن
ـتن انســان اســت ،مســتلزم تهذیــب نفــس و تحصیــل مرتبهای
«مــن» کــه عمیقتریــن و متعالیتریــن خویشـ ِ
ُ
از تجـ ّرد اســت .بــا دســتیابی بــه آن ،ســلوک توحیــدی و راه «ســیرِ أنفســی در آیــات الهــی» همــوار میشــود.
ـرار وی از مــن ســوبژکتیو اســت .ایــن فـ َ
ّامــا مقدمـهی آنّ ،اتفاقـ ًـا فـ َ
ـرگ اختیــاری» اســت کــه در
ـرار وی همــان «مـ ِ
ِ
بخــش قبــل توضیــح دادیــم [کــه] الزمــه زیســت معنــوی در نگــرش الهــی اســت؛ بــرای ایــن امــر  ،از یکســو
بایــد بــه طــرزی شایســته ،بــرای «دیگریهــا» ّ
اهمیــت قائــل باشــد و از ســوی دیگــر  ،در راســتای «ســیر آفاقــی
در آیــات الهــی» ّ
توجهــی ویــژه بــه آفــاق جهــان داشــته باشــد.
ّ
معنویــت مــدرن ،کــه شــبکههای اجتماعــی بــه آن دامــن زدهانــد ،بــرای
یعنــی در تقابــل بــا ایــن خصیصــه

دســتیابی بــه زیســت معنــوی ،آنچنانکــه نگــرش توحیــدی تعریــف میکنــد ،از طرفــی انســان بایــد تــاش
ّ
«الذيـ َـن َی ْذ ُك ـ ُر َ
ون َ
ٱهَّلل ِق ّ
یامــا
کنــد کــه بــا مشــاهدهی آفــاق جهــان بهمثابــه آیــات تکوینـ ِـی الهــی ،آیــه شــریفه ِ
َ
َ َْ َ َ َ
ً ُ ْ َ َ َ
ـودا َو َع َلــی ُج ُنوبهـ ْـم َو َی َت َف َّكـ ُر َ
َ
َو ُق ُعـ ً
السـ َـم ِ َ ْ ْ
ون ِفــی َخ ْلــق َّ
حانك ف ِق َنا
باطل ســب
ض َر ّب َنــا َمــا خلقــت هذا ِ
ِِ
ِ
وات والر ِ
ّ
اب َّ
َعـ َـذ َ
تحقــق ببخشــد و از دیگــر ســو ،بایــد در متــن حیــات اجتماعــی و ّ
معیــت
ٱلنــارِ » 15را در جــان خــود
َّ
ُ
ّ
َ ّ
َ ٌ
اهَّلل َوالذيـ َـن َم َعـ ُـه أ ِشــد ُاء
بــا رســولاهلل(صلیاهلل علیهوآلــه) در ایــن حیــات ،بــه آیــه شــریفه«ُ :م َح ّمــد َرســول ِ
َ
ّ
راهــم ُر َّك ًعــا ُسـ َّـج ًدا َی َبتغـ َ
ـون َفضـ ًـا مـ َـن اهَّلل َو ر ً
ـاء َب َین ُهــم َت ُ
الکفــار ُر َحمـ ُ
ضوانــا  16»...و دیگــر آموزههــای
َعلــى
ِ
ِ ِ
ِ
«اخــاق اجتماعـ ِـی قــرآن» جامـهی عمــل بپوشــاند.
وجــه مشــترک ایــن دوّ ،
توجــه بــه دیگــر مظاهــر اســماء الهــی (در متــن خلقــت و در متــن ارتباطــات

 .4بسط عقالنیت عرفی

یقینــی ،برایــش یــک ارزش بهحســاب میآیــد.
تنهــا معیــار بــرای انتخــاب گزار ههــا ،کارکــرد آنهــا
ـداد همــان
نیــت ابــزاری ،امتـ ِ
اســت؛ ایــن عقال ِ
ـان روشــنگری در
عقال نیتــی اســت کــه جر یـ ِ
ســدهی هجدهــم میــادی توانســت آن را نهادینــه
کنــد .همــان «عقــل معطــوف بــه تجر بــه» کــه در
ّ
مرجعیتــی رســید و
روشــنگری بــه اســتقالل از هــر

بــه تعبیــر کانــت ّقیــم نمیخواهــد.

19

ملکوت در ورطۀ بیمعنایی
ّ
«بــر اســاس ایــن نگــرش ،یــک هویــت دینـ ِـی

شــناور شــکل میگیــرد کــه در آن ،ایمــان ب هجــای
آنکــه مــازم یقیــن باشــد ،بــا شــک و ســرگردانی
ّ
20
معنویــت حاصــل از ایــن
همپیمــان اســت!»
عقال نیــت هــم نــه مبتنــی بــر حقایــق نفساألمــری،
ـال خــوب» شــکل میگیــرد و
بلکــه بــر محــور «حـ ِ

«در فضــای ســایبر  ،بهویــژه شــبکههای اجتماعــی ،اطالعــات (دادههــا) بهجــای معرفــت مینشــینند!»
یشــویم و فرصتــی بــرای ّ
«تأمــل و فهــم» ندار یــم .جریــان
زیــرا در ایــن فضــا «بــا آبشــار ّاطالعــات رو ب ـهرو م 

17

ـاس معنــوی بــه یــک
دیگــر مهــم نیســت کــه احسـ ِ
ّ
ّ
واقعیــت متعالــی و نفساألمــری تعلــق گرفتــه
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اجتماعــی) اســت .ایــن دو راهبــرد کــه ّاولــی شــناختی اســت و ّ
دومــی کنشــی ،درواقــع راهکارهایــی بــرای
فـ َ
ـرگ اختیــاری اســت کــه الزم ـهی ورود بــه حیــات معنــوی اســت.
ـرار وی از مـ ِـن ســوبژکتیو و همــان مـ ِ

و ُســقم گزارههــا اســت ،ناخواســته بــه ورط ـهی
نسـ ّ
ـت
ـت پسـ ِ
ـبیت میافتــد .ایــن همــان عقال نیـ ِ
ّ
ّ
قطعیــت فلســفی
مــدرن اســت کــه برضــد هرگونــه
ّ
ّ
ـت منطقــی برخاســته و شــکاکیت و بــی
و
جزمیـ ِ

67

باشــد؛ بلکــه هــر پدیــدۀ ســطحی و گذرایــی
میتوانــد احســاس معنــوی را شــعلهور کنــد.

فرهنگ لیبرالیســم (برخالف کمونیســم) ظرفیتهایی داشــت که به کمک آنها توانســت
ّ
ّ
معنویــت،
ـت مصنوعــی کتمــان کنــد .اینگونــه
خــأ بنیادیــن خــود را بــا نوعــی معنویـ ِ
َ
ـان مــدرن میدهــد،
ـاس معنــوی بــودن و نوعــی فــراروی از زندگــی طبیعــی را بــه انسـ ِ
احسـ ِ
ّ
ً
ّ
بــدون اینکــه حقیقتــا ایــن امــر محقق شــود .مهمترین نکتـهی این معنویــت [مصنوعی]،
َّ
ّ
ّ
مؤکــد از پایبنــدی و ّ
ـت هــر
تقیــد بــه هرگونــه دیــن و شــریعت و بهطورکلــی
احتــراز
مرجعیـ ِ

معنویــت هســتند.
ً
ّ
طبیعتــا ،ایــن عقال نیــت از معنویتــی کــه تأویلــی

«دیگــری» ای در افــکار ،احساســات و رفتارهــا اســت.

و نیازمنـ ِـد تفســیر یــک مرجــع فکــری یــا الهیاتــی

بســط عقالنیــت عرفــی ،یــک ّ
«هویــت دینـ ِـی شــناور» شــکل میگیــرد کــه در آن ،ایمــان ب هجــای یقیــن ،با شــک
ّ
عینــیایــندو مؤلفــهرابیــان کنیــم.
و ســرگردانی،همپیمــاناســت.اکنــونمیخواهیــمنتیجــهیمنطقــیو
ِ
ً
ّ
آن آبشــار اطالعاتــی کــه قبــا بــدان اشــاره شــد ،نوعــی تکثــر معرفتــی را بــه دنبــال دارد .اطالعــات فــراوان و
ّ
ّ
بعضـ ًـا متضـ ّ
ـاد نســبت بــه یــک پدیــده ،باعــث ایــن تکثــر میگــردد« .تکثــر معرفتــی بــه گون ـهای از بحــران

در ایــن نــگاه ،دیگــر نمیتــوان میــان عواطــف
احســاس معنــوی (ملکوتــی) مــرز
حیوانــی بــا
ِ

روشــنی ترســیم کــرد .احســاسمحوری و غلبـهی
ّ
معنویــت
احســاس بــر عقــل ،ثمــرهی طبیعــی ایــن
جنبان ایــن
اســت و عواطــف ســطحی ،سلســله
ِ

باشــد ،گریــزان اســت .در ایــن نگــرش ،هیــچ رازی
زندگانــی طبیعــی
در ســراپردهی خلقــت و ایــن
ِ
مــن ســوبژکتیو تعریــف
نیســت ،جــز آنچــه کــه ِ
«ملکــوت
«ملکــوت اشــیاء» 21و
کردهباشــد.
ِ
ِ

ـان توحیــدی از عمیقتریــن
اعمــال» 22کــه در عرفـ ِ
آموزههــا اســت ،در ایــن نگــرش ،دیگــر معنــای
ّ
محصلــی ندارنــد و همهچیــز  ،فقــط همــان چیزی
اســتکــهبــرایمــنســوبژکتیو قابلتعریــفباشــد.
ایمان یقینمحور
سلوک توحیدی با ِ

نقطــه مقابــل ایــن عقال نیــت ،عقال نیــت قرآنــی
اســت کــه بارهــا عمــوم مــردم را بهخاطــر «دوری از
استدال ل و علم و یقین»ّ 23
مذمت میکند و بارها

«ظـ ّـن و گمــان را فاقــد اعتبــار معرفتــی و ّ
حجیــت
عنــوان کــرده اســت 24».در ایــن نگــرش ،ایمــان بــا
تکیــه بــر پذیــرش عقــل ،معنــا پیــدا میکنــد؛ یعنــی
ً
ـت برهانــی نباشــد ،اصال ایمان شــکل
ا گــر عقال نیـ ِ
نمیگیــرد کــه بخواهــد بــه حــال دنیــا و آخــرت
انســان مفیــد باشــد و باعــث رشــد معنــوی انســان
شــود .در ایــن نــگاه« ،یقیــن» آن موهبــت عظیــم
و باشــکوهی اســت کــه پــس از شــهود ملکــوت
َ
عالــم ،بــه حضــرت ابراهیم(علیهالســام) 25و
ّ
بــه پیامبــر اســام(صلیاهلل علیهوآلــه) نیــز پــس
از طــی ّ
مقامــات ســلوکی از رهگــذر تســبیح و
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تحمیــد پــروردگار 26اعطــاء گردیــده اســت.
ّ
مزاجی معنوی و لحاف چهلتکه
 .5دمدمی
ِ

گفتــه شــد کــه بــر اثــر سوبژکتیویســم ،نوعــی
شــریعتگریزی در انســان شــکل میگیــرد و بــر اثــر

معرفتــی میانجامــد و از لحــاظ روانــی ،ســردرگمی و ّ
تحیــر را بــه دنبــال دارد .انبوهــی از ّاطالعــات مرتبــط بــا
ّ
تفکــر و ارزیابــی آنهــا باقی نمیگــذاردّ .
حتــی ســادهترین امور ،
یــک موضــوع یــا یــک مســئله کــه مجالــی بــرای
ّ
مثــل خریــد اینترنتــی هــم متوقــف بــر بررســی ّاطالعــات زیــادی اســت 27».هرچــه یــک موضــوع پیچید هتــر
ـت مــدرن اســت کــه
شــود ،ایــن بحــران پررنگتــر میشــود؛ البتــه ایــن ویژگــی از اختصاصــات تفکــرِ پسـ ِ

همانطــور کــه اشــاره شــد ،یــک ارزش محســوب میشــود؛ نــه یــک بحــران!
ّ
ُ َ
معنویــت اســت .آن «پلورالیــزم
ثباتــی معرفتــی ،دیــن و
یکــی از بغرنجتریــن عرصههــای ظهــور ایــن بی ِ
معرفتــی» بــا ضمیمهشــدن بــه شــریعتگریزی ،منجــر بــه نوعــی «دمدمیمزاجــی» و ّ
«تنوعطلبــی»
ّ
ّ
معنویــت ،مــدام در حــال
انســان مجــازی ،بــرای تأمیــن نیــاز بــه
معنویــت میشــود ،زیــرا
در ســاحت
ِ
جســتجوگری اســت و هیــچ نقطــهی ثبــات و آرامشــی نمییابــد .بنابرایــن ســعی میکنــد نســخههای
یشــود و ســعی
مختلــف معنــوی را امتحــان کنــد تــا شــاید آن نقطــه را بیابــد .هرچــه میگــردد تشــنهتر م 
ّ
زیســت معنــوی را انتخــاب کــرده یــا در واقــع بســازد.
مختــص بــه خــود ،در
میکنــد شــیوهی
ِ
ً
ّ ً
ایــن شــیوه ،مســلما یــک شــیوهی باثبــات و مبنایــی نیســت؛ بلکــه -معمــوال ناخــودآ گاه -تلفیقــی از
یتــوان از آن بــا
ـفی گوناگــون و متنـ ّـوع اســت .تلفیقــی نامنســجم کــه م 
شــیوهها و مکاتــب رفتــاری و فلسـ ِ
ّ
ّ
نگــرا دارد کــه بــا
عنــوان «لحــاف چهلتکــه» یــاد کــرد« .معنویتگرایــی جدیــد ،روحیهــای گریز پــا و تفن 
بســتر فرهنگــی خــود یعنــی پســامدرنیته ســازگار اســت .در ایــن بســتر فرهنگــی ،زندگــی اصیل به سـ ّـیالیت

ـتجوگری مــدام ،معنــا میشــود و تغییــر و تحـ ّـول بیشــتر از ثبــات و اســتقامت ارزش مییابــد.
ذهنــی و جسـ
ِ
ّ
در ایــن فضــای فکــری اســت کــه معنویــت (در حــوزهی فــردی) التزامــی بــه قواعــد ثابــت و اصــول انشــا
شــده از بیــرون نــدارد و بــه دنبــال ســاختن راه معنــوی خــود ،بــا جســتجو در گزینههــای موجــود و تغییــر
ـدف پرهیــز از مــرارت و یافتــن گزینههــای بکــر اســت .ماحصــل ایــن نــوع
ـدام گزینههــای خــود ،بــا هـ ِ
مـ ِ
ّ
بندی گزین ههــای دمدســت بــا
معنویتگرایــی ،ســاختن یــک لحــاف چهلتکــه اســت کــه از راه ســرهم ِ
28
التقــاط عقایــد و آموزههــای معنــوی پدیــد آمــده اســت».
شریعت؛ تنها راه نفوذ به ملکوت
ّ
یکــی از اصــول محکــم در سـ ّـنت عرفــان اســامی ،تقیــد و پایبنــدی به شــریعت و احکام دین اســت .توضیح
اینکــه« :انســانها غیــر از ایــن صــورت ُملکــی (ظاهــری) ،یــک صــورت باطنــی هــم دارنــد کــه گاهــی از آن تعبیر
بــه «صــورت غیبــی و ملکوتی» میشــود .ایــن صورت ،در قیامت نمایان میشــود  ...صورت ملکوتی و باطنی

َ
ُ
لقیات نهادینهشده در جان) او سرچشمه
انسان ،از ملکات نفسانی (خ
ِ
میگیــرد ....و آنچــه کــه ملــکات نفســانی را شــکل میدهد ،اعمــال ظاهری
او اســت .پــس ایــن ظاهــر اســت کــه باطــن انســان را میســازد .بــه وســیلهی
اعمــال ظاهــری ،صــورت ملکوتــی آرام آرام شــکل میگیــرد 29».بــه همیــن
ـت
دلیــل اســت کــه عارفــان مســلمان ،شــریعت را مای ـهی حفــظ و صیانـ ِ
طریقــت از فســاد و تباهــی میداننــد [و میگوینــد]« :کســی کــه حــال و
طریقــت خــود را بــا شــریعت صیانــت نکنــد ،حــال او تبــاه و ســلوک و
طریقــت او هــوا و هــوس و وسوســه خواهــد شــد•30».
پینوشت

عهد پساانقالبی
درخشش معنوی در ِ
| مهدی مجشیدی

عضو هیأتعلمیپژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی
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 .1صحیفه نور ،روح اهلل موسوی الخمینی ،ج  ،21ص .220
ّ
ّ
 .2اصطــاح «عصــر مجــازی» اشــاره بــه نظریـهای اســت کــه اولبــار توســط «پروفســور
علیاکبــر جال لــی» مشــهور بــه «پــدر ّفنــاوری ارتباطــات ایــران» در ســال  1387مطــرح
ـوج تافلــر ،چهارمیــن مــوج تحـ ّـوالت دنیــای مــدرن را بــا ایــن عنــوان
شــد و پــس از ســه مـ ِ
توصیف نمــود.
 .3معنویتگرایی جدید ،احمد شاکرنژاد ،ص .89
 .4در ایــن نوشــتار«مدرنیته بهمثابــه یــک زیسـتجهان» بــا مختصــات ممتــازی کــه
ّ
نســو) اســت و عصــر پســامدرن هــم
محصــول تمــدن جدیــد غر بــی (از رنســانس بــه ای 
دورۀ جدیــدی از آن اســت ،بــه عنــوان اصــل موضوعــی مفــروض اســت.
 .5تحریر ایقاظالنائمین ،عبداهلل جوادی آملی ،ج  ،2ص .674
 .6االنشقاق.۶ ،
 .7تحریر ایقاظالنائمین ،عبداهلل جوادی آملی ،ج  ،2ص .675
 .8ایقاظ النائمین ،صدرالمتألهین محمد شیرازی ،ص .53
َّ َ َ ً َ
« .9یا َا ُّی َها اال ُ
نسان ِا َّن َ
دحا ف ُمالقیه» (االنشقاق.)۶ ،
کاد ٌح ِالی ر ِبک ک
ک ِ
ِ
 .10العنکبوت.۶۴ ،
 .11شرح اصول کافی ،صدرالمتألهین محمد شیرازی ،ج  ،۱ص .۳۶۱
 .12تحریر ایقاظالنائمین ،عبداهلل جوادی آملی ،ج  ،2ص .724
 .13معنویتگرایی جدید ،احمد شاکرنژاد ،ص .101
 .14معنویتگرایی جدید ،احمد شاکرنژاد ،ص .101
 .15آلعمران.191 ،
 .16الفتح.۲۹ ،
 .17الهیات سایبر ،علیرضا قائمینیا ،ص .136
 .18الهیات سایبر ،علیرضا قائمینیا ،ص .134
 .19مدخل فلسفه روشنگری ،محمود خاتمی ،صفحه .236
 .20معنویتگرایی جدید ،احمد شاکرنژاد ،صفحه .170
َْ
ُ
يم َم َل ُك َ
راه َ
وت َّ
ماوات َو ال ْرض» (االنعام.)75،
الس
« .21ن ِري ِإ ْب ِ
ِ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً َّ ِ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ً
«ِ .22إن ال ِذين یأ كلون أموال الیتامى ظلما ِإنما یأکلون ِفی بطو ِن ِهم نارا» (نساء.)10 ،
 .23بهعنوان نمونه ر.ک :بقره111،؛ انبیاء24،؛ مؤمنون117،؛ نمل64،؛ قصص.75،
 .24بهعنــوان نمونــه ر.ک :نســاء157 ،؛ انعــام116 ،؛ انعــام148 ،؛ یونــس  6 ،و 66؛
احــزاب10 ،؛ نجــم 23 ،و .28
َ
ُ
يم َم َل ُك َ
ماوات َو ْال ْ
راه َ
وت َّ
ض» (االنعام.)75،
ر
الس
« .25نري إ ْب ِ
ِ
ِ
ْ
َ ِ ْ ِ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َْ
« .26و اعبــد ر بــك حتــى يأ ِتيــك اليقي ـن» (الحجــر .)9 ،البتــه ایــن «یقیــن» امــری
یتــر از یقیــن فلســفی اســت کــه یکــی از مقدماتــش همــان یقیــن
یتــر و بنیاد 
متعال 
فلســفی اســت.
 .27الهیات سایبر ،علیرضا قائمینیا ،صفحه .169
 .28معنویتگرایی جدید ،احمد شاکرنژاد ،صفحه .99
 .29ادب الهی ،مجتبی تهرانی ،کتاب یکم :تأدیب نفس ،صفحه  193تا .195
 .30اصطالحات الصوفیه ،مالعبدالرزاق کاشانی ،صفحه .116
 .31احمد شاکرنژاد ،معنویتگرایی جدید ،ص .170

ّ
آن تذکر رسوالنه
گشودگی قدسی
و این
ِ

69

نیاز به رسوالن الهی و انگیزه رسالت آنان
ّ
ُ
مالصــدرا مینویســد« :نبــی در حــد مشــترک میــان عالــم ملــک و محسوســات از یکســو ،و عالــم ملکــوت
و معقــوالت از ســوی دیگــر اســت؛ چراکــه هــم ابــواب ُملــک بــه قلــب او گشــوده اســت و هــم ذکــر و عبــادت
و معنــا ،دغدغــه وی اســت .او هــم در میــان مردمــان اســت و هــم میخواهــد مردمــان را بــه حرکــت کمالــی
تمنیــات مـ ّ
1
وادارد و از اســارت در ّ
ـادی برهانــد».
ـرورت معنــوی» در مــردم اســت؛
پــس مســأله و مشــغله نبــی ،برانگیختــن حــس «حرکــت باطنــی» و «صیـ ِ
ّ
تذکــر بــه مبــدأ و معــاد ،انســان را بــه عالمــی فراتــر از مـ ّ
ـاده و طبیعــت و زمیــن فرابخوانــد
او میخواهــد بــا
و «در یچ ـهای معنــوی» بــه روی او بگشــاید و بــه او حیــات باطنــی ببخشــد .ایــن در حالــی اســت کــه
ّ
ـری محــض بــه ســر میبــرد و جــز بــه خواســتههای
پیــش از «تذکــر رســوالنه» ،انســان در حیــات ظاهـ ِ
ـاد ایــن تکانــه سرنوشتســاز در فــرد و جامعــه،
جســمی و مطلوبهــای اینجهانــی ،نمیاندیشــد .ایجـ ِ
کاری رســوالنه اســت.
پیوند انقالب اسالمی و رسالت رسوالن الهی
ّ
انقــاب اســامی نیــز چنیــن غایتــی داشــت و امــام خمینــی(ره) ،بــا ّ
تنبــه و تذکــری رســوالنه کــه بــه گــوش
جــانودل ایرانیــان مســلمان رســید ،بســیج اجتماعـ ِـی بســیار گســتردهای را فراهــم آورد کــه اعجــاب تمــام
ُّ
تحلیلگــران و صاحبنظــران نامآشــنای غربــی را برانگیخــت .آریّ ،
حتــی آنهــا کــه در فضــای تجــدد بــه

برهه تاریخی انقالب اسالمی
ایــن پــاره از تاریــخ ،فضیلــت اســت و بایــد مجــال
وجــود و حضــور در ایــن تار یــخ قدســی را «نعمــت»
ّ
انگاشــت .مــا امکانهــای متعــددی بــرای ظهــور
تاریخــی داشــتیمّ ،امــا تقدیــر اینگونــه رقــم خــورد

ّ
موجودیــت یابیــم؛ مــا بــه
کــه در اینجــای تاریــخ،
یهــدف
اقیانــوس تاریــخ ،پرتــاب نشــدهایم و ب 
و بیحســاب در اینچنیــن محفــل و منزلــی
ننشســتهایم؛ پــس بایــد بــه «خودآ گاهـ ِـی تاریخــی»
دســت یابیــم و فضیلــت در اکنــون و اینجــا بــودن

را درک کنیــم .زندگــی غافال نــه یعنــی مکانــت
تاریخــی خویــش را ندانســتن و خـ ّـط حرکــت
ِ
تاریخــی را ندیــدن و خــود را در نســبت بــا تار یــخ
تعریفنکــردن ،پــس بایــد از غفلــت بــه در آمــد و
خویشــتن را یافــت.
تمــام فضایلــی کــه در دل ایــن تار یــخ نهفتــه

ســر میبردنــد و وجودشــان بــه سکوالریســم و ّ
مادیاندیشــی آمیختــه شــده بــود ،وی را چــون پیامبــر ایــن
زمانــی دیدنــد و تفســیر کردنــد .امــام خمینــی(ره) ،پیامبــر نبــودّ ،امــا خـ ّـط رســوالنه را پیگرفــت و بــا منطــق

کامــل» در دوره تاریخــی مــا بــود؛ او بــود کــه چنیــن

رســوالنه ،مــردم را فراخوانــد و انقــاب بهپاکــرد .چیــزی کــه اصــل و بنیــاد ایــن انقــاب را برمیســاخت ،همین
توجــه بــه خــدای ّ
ّ
متعــال و طلــب کمــال معنــوی و حیــات باطنــی بــود ،و تمــام شــعارها و خواســتههای

افقــی را گشــود و بــه «انحطــاط تاریخـ ِـی» مــا پایــان
داد .قدسـ ّـیت ایــن تاریــخ ،بــه امــام خمینــی(ره)

دیگــر  ،فــرع بــر ایــن امــر بودنــد .جانهایــی خداییشــده و معنااندیــش ،از پوســته ظواهــر مـ ّ
ـادی بــه درآمــده
ِ
بودنــد؛ چنیــن بــود کــه ّ
تمنــای شــهادت داشــتند و از مــرگ ،نمیهراســیدند.

یگــردد کــه مظهــر «انســان
اســت ،بــه کســی بازم 

بازمیگــردد و او بــود کــه همچــون انبیــای الهــی،
محــور ایــن تاریــخ جدیــد قــرار گرفــت و جامعــه
را بهســویی متفــاوت هدایــت نمــود .بایــد تار یــخ

ماهیت معنوی انقالب اسالمی
ّ
ّ
ّ
کلیــد فهــم ایــن انقــاب و عالــم معنایــی آن نیــز توجه بــه «ماهیت معنوی» آن اســت؛ در اینجــا ،واقعیتها

را بــر اســاس انســان کامــل ،دورهبنــدی کــرد ،نــه
ّفناور یهــا و ابزارهــای مـ ّ
ـادی؛ مــدار حرکــت

دارای «عمــق» و «باطــن» هســتند و اگــر بــه ایــن وجـ ِـه ناپیــدا پرداختــه نشــود ،یــا زنجیــره رویدادهــا بهصــورت
«معمــا» ،جلوهگــر میشــوند و برچســب ّ
ّ
ّ
«نامعقولیــت» میخورنــد و یــا بــه «روایــت ســطحی
«اتفاقیبــودن» و

معنــوی انســان اســت ،نــه
تاریــخ ،حیــات
ِ
ـزارآالت ســاخته انســان .تار یــخ انســانی ،تار یــخ
ابـ
ِ

و ظاهــری» از آن بســنده میشــود ،کــه ّ
البتــه از توضیــح و تبییــن واقعگرایانــه ،تهــی خواهــد بــود .انقالبــی کــه

ابــزاری نیســت کــه همــه چیــز در آن بــه چگونگــی

زمینـ ِـی محــض نیســت ،محتــاج «چشـ ِـم مشــاهدهگر دیگــر » نیــز هســت کــه از پوســته و قشــر  ،فراتــر مـیرود.
ّ
ـت «دســت غیبــی» و «تحفــه الهــی» در ایــن انقــاب ،بــه معنــی آن اســت کــه انقــاب ،بــه مصــداق
مدخلیـ ِ
ّ
ّ
حاکمیــت
تمامعیــارِ «اتصــال ُملــک بــه ملکــوت» ،تبدیــل شــده اســت و رو بــه «آســمان» دارد و میخواهــد
و جامعــه را بــه نردبانــی بــرای گــذار بــه آســمان تبدیــل نمایــد.

مواجهــه انســان بــا طبیعــت ،فــرو کاهیــده شــود،

دسـتیافتن بــه چنیــن تصویــری از انقــاب ،متوقــف بــر «ارتبــاط وجــودی» بــا انقــاب اســت؛ یعنــی بایــد

یادداشت
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ـوب نســبت انســان با خدای
بلکــه بایــد در چارچـ ِ

متعــال ،تاریــخ را دیــد و ســنجید .ازایـنرو  ،عهـ ِـد
انقــاب اســامی ،عهــد انبیــای الهــی و اســتمرار
همــان ّ
خــط تاریخــی اســت کــه مــا را از زوال در
ّ
درون تاریــخ طاغوتــی و تجــددی بیــرون کشــید

خــود را بــه دســت ایــن واقعــه قدســی ســپرد و از خــود بیخــود شــد و بــه مقــام «شــیدایی» و «شــیفتگی»
ُ
نســبت بــه آن رســید؛ «انــس وجــودی» ،یعنــی چــون او شــدن و از او شــدن.
َ ُ
ـس معنایــی بــا ایــن عالــم قدســی« ،فهــم متفاوتــی» میآفرینــد کــه موجــب دسترســی بــه
همگونــی و تجانـ ِ
ّ
«واقعیتهــای پنهــان» آن میشــود .پــس سرچشــمه اینچنیــن فهمــی ،سیروســلوک باطنــی اســت .ایــن

ایــن تعبیــر  ،از تاریــخ جدیــدی حکایــت میکنــد

در حالــی اســت کــه نــگاه مستشــرقانه و سفارشــی و از بیــرون ،حاصلــی نــدارد و ایــن انقــاب را بــه الیههــای

کــه در متــن آن ،انســانی قدســی و ملکوتــی ،زمــام

ناصــواب فرومیکاهــد.

و عنــان حرکــت تاریــخ را بــه دســت گرفتــه اســت.

و بــه ســاحل معنــا و قــدس ،هدایــت کــرد .عصــر
پســاانقالبی ،عصــر امــام خمینــی(ره) اســت و

ّ
یکســو« ،جریــان اصلــی» در جامعــه ،مؤمنــان راســتین و ّ
«اکثریــت مــردم» ،احــکام دیــن
مقیــد هســتند و

امــام خمینــی(ره) عنصــر ّ
معنابخــش
مقــوم و
ِ
ِ
ایــن تاریــخ اســت ،و او نیــز پرتــو و شــعاعی از

فهــا و لغزشهــا نیــز در «عرصــه عمومــی» صــورت نمیگیــرد و
را گــردن مینهنــد ،و از ســوی دیگــر  ،انحرا 

ـوی انبیاســت.
نهضــت معنـ ِ

فاســدان و عاصیــان ،جــرأت سرکشــی و فســاد در بســترِ جامعــه را ندارنــد.

ّ
«معنویت» در تاریخ قدسی پساانقالبی
قدســی پســاانقالبی ،اصالــت از ِآن
در تار یــخ
ِ
ِ
ّ
«معنــا» اســت نــه «مــاده» .فلســفه زندگـ ِـی انســان
در انقــاب اســامیّ ،
تمتعــات هرچــه بیشــتر از
ّ
ّ
ماد ّیــات نیســت و او در لذتهــای اینجهانــی،
طلــب «کمــاالت
غرقــه نیســت ،بلکــه او در
ِ
معنــوی» اســت« .اصالــت معنــا» ،کنــار زدن
معیشــت نیســت ،بلکــه ترجیــح معنــا بــر ّ
مــاده
نکــه انســان ،در مواقــع تزاحــم و تعارض،
اســت و ای 
ّ
جانــب معنــا را بگیــرد و از مــاده درگــذرد.
ـاس عالـ ِـم فرهنگـ ِـی
نظر یــه «اصالــت معنــا» ،اسـ ِ
شناســی
پســاانقالب اســت و از «انسان
ِ

توحیــدی» برمیخیــزد کــه در آن ،زندگــی دنیــا
ّ
در حکــم «مقدمــه» ای بــرای تحصیــل فضایــل
ُ
معنــوی و وصــول بــه ســعادت اخــروی اســت؛
ّ
عالــم تجــدد و سیاســتهای
امــری کــه در
ِ
توســعهگرایانهی آن ،نــه فقــط وجــود نــدارد،
ّ
معقولیتــی نیــز نــدارد.
بلکــه هیــچ معنــا و
بدینجهــت ،کســانی کــه جامعــه را بهســوی
«اصالــت ّ
مــاده» فرامیخواننــد و میخواهنــد

بــا تحر یــک و تهییــج ّ
تمنیــات حیوانـ ِـی دیگــران،
عـ ّـزت و شــرافت و دیانــت و ارزشهــای غایــی
را بــه میــدان معاملــه ســوقدهند ،زخــم بــر قلــب

شهــا درآمدهانــد
در ایــن حــال اســت کــه جامعــه اســامی ،بهواقــع شــکلگرفته و ســاختارها بــه خدمــت ارز 
ّ
و حامــی و مبلــغ آنها هســتند.

مبنای ترویج ارزشهای الهی در انقالب اسالمی
نکتــه دیگــر اینکــه اشــاعه ارزشهــای الهــی ،همیشــه بــر مبنــای ترویــج «فردبهفــرد» نیســت؛ ز یــرا چنیــن
شهــا
جفــوج» بــه ارز 
ترویجــی ،تنــگ دامنــه و محــدود اســت ،حــال آنکــه اســام میخواهــد مــردم« ،فو 
ّ
گرایــش یابنــد و بــه احــکام الهــی ّ
متعهــد شــوند .بــرای ایــن منظــور  ،بایــد «مقدمــه ســاختاری» ط ّراحی کــرد تا
ـت وســیع ســاختارها ،دیـنداری
کار نشــر و تبلیــغ ،در «الیــه فــردی» محــدود نمانــد ،بلکــه قــدرت و بضاعـ ِ
ِ
را بــه یــک «جر یــان عمومــی» و «مــوج اجتماعــی» تبدیــل کنــد و ایمــان ،بــه «گفتمــان غالــب» و «معنــای
ّ
مســلط» در جامعــه تبدیــل شــود.
از آنچــه در بنــد پیشــین گفتــه شــد ،روشــن میشــود کــه «دولــت اســامی» نســبت بــه فرهنــگ اســامی،
ـئولیتهای او همچــون «دولــت ســکوالر » ،بــه شــئون مـ ّ
ـئولیت دارد و اینگونــه نیســت کــه مسـ ّ
مسـ ّ
ـادی و
ـتی زندگـ ِـی افــراد جامعــه محــدود شــود ،بلکــه ایــن دولــت ،بــه ســبب اســامی بودنــش ،باید بــه میدان
معیشـ ِ
ّ
کارزار فرهنگــی وارد شــود و نســبت بــه نشــر و بســط ارزشهــای الهــی در جامعــه ،اهتمــام بــورزد؛ حتــی از
ایــن فراتــر  ،بایــد گفــت« :مهمتریــن و اساس ـیترین تکلیفــی کــه دولــت اســامی بــر عهــده دارد ،تکالیــف
ـت انســان» ،تکامــل معنــوی اســت و زیســتن در دنیــا و بهرهمنــدی
فرهنگــی اســت ».چراکــه «فلســفه خلقـ ِ
ّ
از نعمــات مـ ّ
ـادی و حضــور در جامعــه ،همهوهمــه ،در حکــم «مقدمــه» ای بــر تحصیــل فضایــل معنــوی و
الهــی اســت و نــه بیشــتر  .زندگــی دنیــا ،هیچگونــه اصالتــی نــدارد و تنهــا پیشدرآمــدی بــر رشــد و شــکوفایی
معنــوی انســان اســت؛ حالآنکــه در انــگاره «توســعه تجـ ّـددی» ،همــه چیــز بــه دنیــا و ّ
ماد ّیــات و لذایــذ
وجــودی خویــش دور میافتــد .چنیــن تفــاوت
محســوس آن فــرو کاهیــده میشــود و انســان از فلســفه
ِ
نکــه رویکرد سیاســتی
بنیادینــی ،بــه شــکافی بــزرگ در «سیاسـتگذاری اجتماعــی» نیــز میانجامــد؛ چنا 

در دولــت اســامی« ،آخرتاندیــش» اســت و در دولــت ســکوالر « ،دنیابســنده».
ّ
معنویت» پساانقالب
نقش جامعه و دولت ،در «فرهنگ و

انقــاب مینشــانند و دســت تطــاول بهطــرف

فرهنگــی اســام باشــد و فضــای جامعــه را
اینکــه «دولــت اســامی» بایــد حافــظ و حامــی ارزشهــای
ِ
ّ
معنویــت ســوقدهد ،بــه ایــن معنــی نیســت کــه جامعــه اســامی بایــد در ایــن زمینــه،
بهســوی معنــا و

«محمــل»
در عالــم پســاانقالبی ،جامعــه بایــد
ِ

حاشیهنشــین و نظارهگــر باشــد ،بلکــه برعکــس ،ازآنجاکــه دولــت اســامی ،کوچــک و محــدود اســت ،ایــن

معنــوی افــراد باشــد و افــراد را
و «بســتر » تکامــل
ِ
ب هســوی ّ
حــق و صــاح ،هدایــت کنــد؛ یعنــی

جامعــه اســت کــه بایــد بــار اصلــی را در ایــن بــاره بردوشگیــرد و دردهــای فرهنگــی و امــراض معنــوی را

ـت بنیادیــن انقــاب دراز میکننــد.
حقیقـ ِ

«ســاختارهای اجتماعــی» ،نبایــد خنثــی و
یطــرف باشــند و همــه چیــز در مســیر ســعادت،
ب 
ســاختارهای رســمی ،همگــی بایــد حــق مــدار و

حمایــت ،نظــارت ،مهــار  ،و مراقبــت» اســت؛ بــه بیــان دیگــر  ،کار اصلــی و عمــده بایــد بــه دســت «گروههای
خودجــوش فرهنگــی» و «ســاختارهای فرهنگــی غیررســمی» و «حلقههــای میانــی» انجــام گیــردّ ،امــا چون
ّ
ـت دولــت اســامی ،دشــوار و دیریــاب و گاه ناممکــن
ایــن
فاعلیــت و اقــدام ،بــدون مســاعدت و معاونـ ِ

هــادی باشــند .جامعه اســامی ،جامعهای اســت
ّ
کــه در آن ،فســاد و تباهــی ،هــم «اقلــی» و «ناچیــز »

خواهــد بــود و دولــت اســامی نیــز بایــد بــه میــدان عمــل و کنشــگری بیایــد و گرههــا را بگشــاید.
ّ
فرهنگی غیررســمی اســت و فاعلیت
پــس در ایــن رهیافــت ،دولــت اســامی ،فرع بر نیروها و ســاختارهای
ِ
اصلــی و عمــده از آن ِآنهاســت .دولــت اســامی بایــد کوچــک ّامــا قــوی باشــد ،و جامعه اســامی نیــز بزرگ و

اســت و هــم «پنهــان» و «ناپیــدا»؛ چنانکــه از

ـران غیررســمی را به حاشــیه
قــوی؛ چنیــن دولتــی« ،متمرکــز و خویــش بســنده» نیســت و بــا حضــورش ،دیگـ ِ
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انقالبــی کــه زمینـ ِـی محــض نیســت ،محتــاج «چشـ ِـم مشــاهدهگر دیگــر» نیــز هســت کــه از
ّ
مدخلی ِت «دســت غیبــی» و «تحفه الهــی» در این انقالب،
پوســته و قشــر ،فراتــر مـیرود.
ّ
بــه معنــی آن اســت کــه انقــاب ،به مصــداق تمامعیـ ِـار «اتصال ُملک به ملکــوت» ،تبدیل
ّ
حاکمیــت و جامعــه را بــه نردبانــی بــرای
شــده اســت و رو بــه «آســمان» دارد و میخواهــد
گــذار به آســمان تبدیــل نماید.
ـدت فرهنگــی نمیرانــد ،بلکــه خــود را «خــادم و بسترســاز » میشــمارد و
نمیبــرد و مــردم را از صحنــه مجاهـ ِ
ّ
ظرفیتهــای غیررســمی و بضاعتهــای نهفتــه در متــن جامعــه را شــکوفا مینماید.
کنشگری دولت اسالمی نسبت به دین و فرهنگ
نقش
ِ

ّ
فاعلیت،
ـگری دولــت اســامی نســبت بــه فرهنــگ دینــی و معنــوی باید افــزود که ایــن حضــور و
در بــاره کنشـ ِ

مبتنــی بــر «زور و اجبــار» نبــوده و اینگونــه نیســت کــه دولــت اســامی به ســبب دولتبودنش ،بــر «اهرمهای
ـدآوردن
قهــری و ســخت» تکیــه کنــد و بخواهــد دیــن را بــر مــردم «تحمیــل» کند .رویکــرد دولت اســامی ،پدیـ
ِ
ـری دولــت ،در
ـراس مواجهــه قهـ ِ
«دیـ ِـن دولتــی» نیســت؛ یعنــی غــرض ایــن نیســت کــه مــردم از خــوف و هـ ِ
ظاهــر و ریاکارانــه ،دیـندار باشــندّ ،امــا دل و جانشــان بــا دیــن ،بیگانــه باشــد و در آنجــا کــه از چشــم دولــت
دورنــد ،بــه خویــش بازگردنــد و غیردینــی و ضـ ّـد دینــی عمــل کنند .چنین وضعیّ ،
حتــی با غایــات و دعاوی
ُ
ـود دیــن نیــز ســازگار نیســت و اســباب کمــال معنــوی و ســعادت اخــروی را نیــز فراهــم نخواهــد کــرد.
خـ ِ

چراکــه نمیتــوان همــه چیــز را بــه ســاختارهای
بیرونــی ارجــاع داد و از آنهــا انتظــار مهــار و
نظــارت حداکثــری داشــت ،بلکــه خــود شــخص

زبــان دولــت اســامی در ایــن بــاره ،زبــان «موعظــه ،پنــد ،دعــوت ،تبییــن ،توضیــح ،و القای بصیرت» اســت،

نیــز بایــد آنچنــان باشــد کــه ارزشها در وجــود او ،
ّ
محقــق و ّ
مجســم باشــند .پــس پرســش از اینکــه:
«چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟» َّ
موجــه اســت

اینکــه محافظهکارانــه و مرعوبانــه ،پــروای قــدرت دولتــی را داشــته باشــند و تظاهــر بــه دیانــت کننــد.
ّ
البتــه روشــن اســت کــه هماننــد امــور و قواعــد غیردینــی ،در آنجــا کــه ّ
اقلیتــی فاســد و بدخــواه بخواهنــد

ـوی مــردم،
و ایــن امــر  ،بــر صــاح و ســعادت معنـ ِ

نــه زبــان «تحمیــل ،زور  ،زنجیــر  ،زنــدان ،و شــکنجه» .دولــت اســامی میخواهــد ،دیــن در متــن جامعــه،
ـاب خویــش ،ســبک زندگـ ِـی دیندارانــه را برگزیننــد ،نه
درونــی و «نهادینــه شــود و مــردم از ســرِ اختیــار و انتخـ ِ

موریانـهوار « ،تجاهــر بــه فســاد» کننــد و عرصــه عمومــی را آلــوده ســازند و در مــردم ،انگیــزه تمایــل بــه فســاد و
ّ
حاکمیتی
قدرت
ج و از
ضاللــت را فراهــم آورنــد ،دولــت اســامی از فضــای ســخن و گفتگو و موعظه خــار 
ِ
خویــش در راســتای مواجهــه بــا فســاد ســازمانیافته و عامدانــه اســتفاده خواهــد کــرد تــا بهواســطة ایــن
ّ
ّ
«اقلیــت عاصــی» ،مــردم و عرصــه عمومــی آســیبنبینند .بههرحــال ،تقــدم از ِآن مواجهــه نــرم و تبیینــی
ّ
موضوعیــت مییابــد.
و تربیتــی اســت و مواجهــه ســخت و حقوقــی و حــدودی ،تنهــا در پــارهای از مــوارد،

اثــر مســتقیم و عینــی دارد .برتر یــن مثــال معاصــر
ّ
حاکمیــت امــام خمینــی(ره) در
در ایــن زمینــه،
دهــه شــصت اســت کــه حضــورِ سیاس ـیاش
ّ
معنویــت و ارزشهــای
آنچنــان بــا معنــا و
قدســی آمیختــه بــود کــه جامعــه را نیــز در پــی
خویــش روان ســاخت و بســیاری از مــردم ،شــیدا
و شــیفته همیــن معنااندیشــی و عرفانخواهــی
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رفتار حا کمان در دین و فرهنگ جامعه
نقش اعمال و ِ
ّ
نکتــه دیگــر دربــاره وضــع فرهنگــی و معنــوی در جامعــه اســامی ایــن اســت کــه مدخلیــت دولــت اســامی
ِ
ـود عمـ ِـل حاکمــان و کنــش زمامــداران
در ایــن زمینــه ،فقــط از زاویــة «سیاس ـتگذاری» نیســت ،بلکــه خـ ِ
ّ
ـوی بســیار گســترده و جــدیای دارد؛ هرگــز اینگونــه نیســت کــه
نیــز دال لتهــا و نتایـ ِـج فرهنگــی و معنـ ِ
ّ
فقــط «سیاس ـتها» در دی ـنداری مــردم مؤثــر باشــند و «ســبک زندگـ ِـی حاکمــان» دیــده نشــود و مــردم بــر
ّ
اســاس آنهــا انتخــاب فرهنگــی نکننــد ،بلکــه چهبســا بیــش از سیاس ـتها ،رفتارهــای حاکمــان مؤثــر و
ّ
ّ
شهــا یــا ضدارزشهــا ســوق بدهنــد.
مولــد باشــند و مــردم را بهســوی ارز 
ِ
در فلســفه سیاســت ،ســخن بــر ســر ایــن اســت کــه «بایــد چگونــه حکومــت کــرد؟» ،نــه اینکــه «بایــد
چــه کســی حکومــت کنــد؟» ،درحالیکــه افــزون بــر ســازوکار حکومتکــردن ،حاکــم نیــز مهــم اســت؛

زندگــی خو یــش را بــر
ایشــان بودنــد و ســبک ِ
اســاس دال لتهایــی کــه از مشــاهده او دریافــت
میکردنــد ،دگرگــون ســاختند و بــه قافلــه قدسـ ِـی
انقــاب پیوســتند•.
پینوشت

 .1الشــواهد الربوبیــه فــی النهــاج الســلوکیه( ،مــع حواشــی
الحــاج مالهــادی الســبزواری ،تعلیــق و تصحیــح الســید
جال لالدین اآلشــتیانی ،مشــهد :المرکز الجامعــی،)1360 ،
اشــراق نهــم از مشــهد پنجــم ،ص .357-355

| حمسن ردادی

انقالباسالمیو رشدمعنویجامعه

عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اجتماعی

جايگاهمعنویتدر فرهنگو اندیشۀایرانی

پیــش از پرداختــن بــه نقــش انقــاب اســامی در

خــردورزی حکمــای ایرانــی ،بــا ســلوک و معنویــت آمیختــه بــود و هــدف از آن رســیدن بــه خــدای یگانــه

رشــد معنــوی جامعــه ،بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه

توصیــف میشــد؛ برخــاف حکمــت یونانــی کــه از چنیــن معانـیای تهــی بــود .حکمــت خســروانی پــس از

داشــت کــه فرهنــگ و هویــت ایرانــی از دوره

اســام ،در فلســفۀ اشــراق و بــه دســت شــیخ شــهید ،شــهابالدین ســهروردی ادامــه یافــت.

باســتان ،معنــوی و متعالــی بــود .بــر خــاف یونــان
کــه فرهنــگ و فلســفهای مـ ّ
ـادی داشــت ،فرهنــگ

شــعرای ایرانــی نیــز  ،معنویتگرایــی و دوری از دنیــای مــادی را بــه فراوانــی در شــعرهای خــود بازتــاب
دادهانــد .بهعنوانمثــال حافــظ بــا تحقیــر دنیــای فانــی میگویــد:

و اندیشــۀ ایرانــی ،معناگــرا بــود؛ بنابرایــن انقــاب

«زان پیشتر که عالم فانی شود خراب  /ما را ز جام باده گلگون خراب کن»

اســامی ،معنویــت در جامعــه را آغــاز نکــرد،

همچنیــن موالنــا جال لالدیــن بلخــی ،دانشــی کــه بهجــای معنویــات ،بــه دنیــا و آبــادی مــادی بپــردازد را

بلکــه در راســتای هویــت ایرانــی ،معنویتــی کــه

نکوهــش میکنــد« :اینهمــه ،علــم بنــای آخــور اســت  /بهــر اســتبقای گاو و اشــتر اســت

در فرهنــگ و اندیشــۀ ایرانــی بــود را احیــا کــرد .در

بهر استبقای حیوان چند روز  /نام آن کردند این گیجان رموز »

ایــران باســتان ،اندیشــمندان ایرانــی در مکتــب

بنابرایــن ،زمینــۀ معنویتگرایــی در اندیشــه و فرهنــگ ایرانــی ،ســابقۀ چندهزارســاله دارد و انقالب اســامی

«حکمــت خســروانی» فعالیتهــای فکــری

نیــز در ایــن زمینــۀ تاریخی-فرهنگــی بــه وقــوع پیوســت و بهنوبــة خــود ،معنویتگرایــی را تقو یــت کــرد.

خــود را ســامان میدادنــد .ایــن افــراد بــه فرزانــگان
و شــاگردان او بــه نامهــای جاماســب و فرشوشــتر

یادداشت

خســروانی و یا خســروانیون مشــهور بودند .زرتشــت

پهلوی و ترویج مادیگرایی
ً
حکومــت پهلــوی دقیقــا بــر خــاف هویــت معنویتگرایانــۀ ایرانــی اقــدام میکــرد .در دورۀ رضاخــان،
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معنویت و هویت ایرانی

ً
حکمــت خســروانی را تأســیس کردنــد .اصــول و مبانــی حکمــت خســروانی کامــا معنویتگرایانــه بــود.
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مناســک جمعــی دینــی ماننــد عــزاداری محــرم

یشــد ،بــه
محرومیــن ،بــرای آنهــا بـیارزش بــود .ایــن دیـنداری کــه بــا ممانعــت حکومــت پهلــوی هــم مواجــه نم 

تعطیــل شــد .بهعــاوه ،روحانیــت هــم کــه

دی ـنداری واقعــی آســیب زد و بــا تضعیــف دیــن ،معنویتگرایــی نیــز آســیب دیــد.

پاســداران معنویــت جامعــه بودنــد تضعیــف
شــدند و حوزههــای علمیــه بســیار محــدود شــد.

بســیاری از روشــنفکران آن زمــان کــه دغدغههــای اجتماعــی داشــتند ،بــا مالحظــۀ ایــن دی ـنداری
ً
کاســبکارانه ،اصــل دیــن را زیــر ســوال میبردنــد .مثــا جــال آلاحمــد در داســتان س ـهتار و صــادق

در خــارج از حکومــت نیــز روشــنفکران عصــر

هدایــت در داســتان حاجیآقــا بــه ایــن جریــان متحجــر و خشــک و ظاهــری اشــاره میکننــد و البتــه کل

رضاخــان ،بــه دنبــال تضعیــف معنویتگرایــی

دی ـنداران را بــا همیــن معیــار  ،نقــد میکننــد.

ایرانیــان بودنــد .بهعنوانمثــال ،مجلــۀ دنیــا در

جریــان اصیــل دینــی در حوزههــای علمیــه و در میــان روحانیــت ،مبلــغ اســامی بــود که نســبت به اجتماع

بهمــن  ۱۳۱۲ش توســط جمعــی از روشــنفکران

بیتفــاوت نبــود و در جریــان ملــی شــدن صنعــت نفــت ،نشــان داد کــه در اســتیفای حقــوق مــردم کنــار

تأســیس شــد و در مــدت انتشــار  ،مادیگرایــی را

آنهاســت .بهعــاوه اســامی تبلیــغ میشــد کــه عــاوه بــر فقــه ،بــه عرفــان و عقــل هــم متکــی بــود .خشــک

ترو یــج میکــرد .ایــن ماهنامــه اثــر زیــادی بــر جامعــۀ

و ب ـیروح نبــود و دلســوزانه بــرای بهبــود وضــع مــردم تــاش میکــرد .ایــن جریــان اصیــل دینــی ،یــک نظــام

تحصیلکــرده داشــت و در طــول انتشــار خــود بــا

کامــل بــود کــه معنویــت ،فقــه ،سیاســت و اجتمــاع را درهمتنیــده بــود و بــا جریــان متحجــر فاصلــه داشــت.

مزاحمــت دولــت مواجــه نشــد .علیرغــم اینکــه
اغلــب نشــریهها پــس از مدتــی توقیــف میشــدند،

امام خمینی و انقالب معنوی

ایــن نشــریه تــا آخــر بــه کار خــود ادامــه داد.

از دهــۀ چهــل شمســی ،امــام خمینــی(ره) رهبــری جریــان اصیــل اســامی را بــر عهــده گرفــت .ایــن جر یــان،

مجلــۀ دنیــا بــرای خــود رســالت تاریخــی قائــل بــود

بــه دنبــال احیــای معنویــت و دیــن در زندگــی اجتماعی-سیاســی مــردم بــود .امــام خمینــی(ره) بــه دلیــل

و در هــر شــماره تأکیــد داشــت کــه از نظــر اصــول

ایــن کــه در کنــار دس ـتیافتن بــه باالتر یــن مــدارج علــم فقــه ،مــدرس فلســفه و اســتاد عرفــان هــم بــود،

مــادی ،بــه پدیدههــای علمــی و اجتماعــی و

شایســتگی کافــی بــرای هدایــت ایــن جریــان احیاگــر را داشــت .یــک رهبــر فقیــه بهتنهایــی نمیتوانســت

هنــری میپــردازد .در مقالــۀ آغازیــن دنیــا ،هــدف

احیاگــر معنویــت در جامعــه ایــران اســامی باشــد .فقــه بایــد در کنــار عرفــان و فلســفه قــرار میگرفــت تــا

از انتشــار آن بهتفصیــل بیــان شــده اســت« :مجلــۀ

امــکان احیــای معنویــت فراهــم شــود .امــام خمینــی(ره) بــه دلیــل اشــراف بــر فلســفه و عرفــان ،توانســت بــه

دنیــا بــه اصــول ماتریالیســم معتقــد اســت ،بــا

معنویــت در طــول مبــارزه و نیــز پــس از پیــروزی انقــاب اســامی محوریــت ببخشــد.

ایدئالیســم میســتیزد و جدیــت میکنــد تــا فکــر

رابطــۀ مــردم بــا رهبــر انقــاب اســامی ،رابطــه بــا یــک رهبــر سیاســی یــا حتــی رابطــه مقلــدان بــا مرجــع تقلیــد

خواننــدۀ خــود را بــا درجۀ تمدن امروزی بشــر آشــنا

نبــود؛ بلکــه رابطــۀ امــام و امــت بــود .رابطــۀ مریــد و مــرادی جریــان داشــت و ایــن فقــط بــه مــدد حا کــم بــودن

ســازد» .مادیگرایی توســط روشــنفکران نســل بعد

معنویــت بــر جامعــۀ اســامی امکانپذیــر شــد.

هــم ادامــه یافــت و هنــوز هــم در دانشــکدههای

انقــاب اســامی بیــش از آنکــه یــک انقــاب سیاســی باشــد ،انقالبــی معنــوی بــود و در ایــن چارچــوب

فنــی ایــران میتــوان معنویتســتیزی و تعصــب

بایــد فهــم شــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه بهتریــن تحلیــل از انقــاب اســامی را آقــای لیلــی عشــقی،

بــر مادیگرایــی را میــان برخــی اســتادها و

در کتــاب «زمانــی میــان زمانهــا :امــام ،شــیعه و ایــران» بیــان کــرده اســت .چــرا کــه بــه گفتــه «کریســتیان

دانشــجویان مشــاهده کــرد.

ژامبــه» ،ایــن کتــاب بــرای فهــم انقــاب اســامی از «متافیزیــک ایرانــی» بهــره بــرده اســت .بــدون درنظرگرفتــن

عــاوه بــر حکومــت پهلــوی و روشــنفکران عصــر

معنویتگرایــی ایرانــی ،نمیتــوان انقــاب اســامی را فهمیــد.

پهلــوی ،جریــان دیگــری نیــز وجــود داشــت کــه در آن
دوران به معنویتگرایی ایرانیان ضربه زد« :دینداران

حیوان همه چیزش فدای اقتصاد است

متحجــر» .ایــن دی ـنداران ســطحی کــه اغلــب جــزو

مجموعــه شــعارهای انقــاب اســامی در کتــاب «جامعهشناســی شــعارهای انقــاب اســامی» نوشــته
ً
آقــای محمدحســین پناهــی گردآمــده اســت .تقریبــا هیــچ شــعار مــادی در دورۀ انقــاب اســامی ســر داده

فــردی و ظاهــری پایبنــد بودنــد .خشــک ازاینجهت

نشــد .خواســتههای مــردم ،از جنــس فرامــادی بــود .یــک انقــاب معنــوی کــه خواســتههای اقتصــادی در

کــه نســبت بــه معنویــت و عرفــان بیاعتنــا بودنــد
ً
و صرفــا بــه شــریعت و احــکام ظاهــری آن ،تکیــه

آن جایــی نداشــته باشــد ،فقــط در جامعــۀ معنویتگــرای ایرانــی امــکان تحقــق دارد.
امــام خمینــی(ره) بــه غیراقتصــادی بــودن انقــاب اســامی بهدرســتی اشــاره کردهانــد« :هیــچ مــن نمیتوانــم

میکردنــد؛ و از ایــن جهــت فــردی کــه بــه جامعــه

تصــور کنــم و هیــچ عاقلــی نمیتوانــد تصــور کنــد کــه بگوینــد مــا خونهایمــان را دادیــم کــه خر بــزه ارزان

بیتوجــه بودنــد و دغدغــۀ آنهــا تنهــا ،اجــرای احــکام

بشــود! مــا جوانهایمــان را دادیــم کــه خانــه ارزان بشــود .هیــچ عاقلــی جوانــش را نمیدهــد کــه خانــه ارزان

شــرعی بــود .متحجــران دینــی ،ظاهرگــرا بودنــد و

گیــرش بیایــد .مــردم همــه چیزشــان را بــرای جوانهایشــان میخواهنــد .جوانهایشــان را بــه کشــتن بدهنــد

اصولــی ماننــد عدالــت ،ظلمســتیزی و رســیدگی بــه

کــه نــان ارزان گیرشــان بیایــد؟! ایــن یــک چیــز معقولــی نیســت .اینهایــی کــه زیربنــای همــه چیــز را اقتصــاد

کاسـبهای جزء و عمده بودند ،به اســام خشــک،
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میداننــد اینهــا انســان را حیــوان میداننــد .حیــوان هــم همــه چیــزش فــدای اقتصــادش اســت .زیربنــای
همــه چیــزش [اســت]؛ االغ هــم زیربنــای همــه چیــزش اقتصــادش اســت .اینهــا انســان را نشــناختند اصــا

ً

اســامی را برجســته کننــد و مــردم را بــه تعالــی
روحــی فرابخواننــد .در زمــان دولــت ســازندگی،
ً
متأســفانه ایــن رونــد معکــوس شــد و کامــا بــر

کــه چــه هســت  ...مملکــت مــا همــه چیــزش را فــدا میخواســت بکنــد بــرای اســام زیربنــا توحیــد اســت،
ّ
زیربنــا عقایــد حقــه الهــی اســت؛ نــه زیربنــا شــکم باشــد .اینهایــی کــه اقتصــاد را زیربنــا میداننــد ،اینهــا
ّ
منحــط کردنــد انســان را از حــد انســانیت بــه حــد یــک حیوانــی ،مثــل ســایر حیوانــات».

ارزشهــای مــادی برجســتهتر شــد و بــا بــه حاشــیه

بنابرایــن امــام و امــت ،هــدف از مبــارزه و زندگــی را فراتــر از جنبههــای مــادی میبیننــد و ایــن نــگاه،

رانــدن معنویــات ،برخــی مــردم و مســئولین،

تقویتکننــدۀ معنویــت اســت .برخــی از دشــمنان انقــاب بــا برجســتهکردن ایــن جملــه کــه «...االغ هــم

شهــای معنــوی
تجمــات و رفــاه مــادی را بــه ارز 

زیربنــای همــه چیــزش اقتصــادش اســت» ،و البتــه تحریــف آن بــه ایــن صــورت کــه اقتصــاد بــرای خــر

ترجیــح دادنــد .ایــن آغــاز شــکلگیری یــک جر یــان

اســت! اینگونــه القــا میکننــد کــه امــام خمینــی(ره) و انقــاب اســامی بــه اقتصــاد و معیشــت مــردم

انحرافــی در جمهــوری اســامی بــود.

بیتوجــه بــود .درحالیکــه دقــت در جمــات امــام خمینــی(ره) نشــان میدهــد کــه ایشــان انســان را فراتــر از

در حــال حاضــر دو جریــان سیاســی اجتماعــی

نیازهــای حیوانــی میبینــد و معتقــد بــود کــه اقتصــاد و میلهــای حیوانــی انگیــزۀ انقالب اســامی نیســت؛

وجــود دارد کــه بــا موضــوع معنویتگرایــی بــه دو

شــأن مــردم ایــران فراتــر از ایــن اســت کــه بــرای شــکم انقــاب کننــد .امــام خمینــی(ره) اقتصــاد و معیشــت

گونــۀ مختلــف برخــورد میکننــد:

یکــرد ،بلکــه زیربنــا و اصــل بــودن آن را زیــر ســؤال میبــرد .مــردم ایــران بــرای اســام و بــر
مــردم را نفــی نم 

 .۱جریــان انقالبــی بــه پیــروی از امــام خمینــی(ره)

اســاس انگیزههــای مــادی انقــاب کردنــد.

معنویتگرایــی را در رأس امــور قــرار میدهــد و

خــاف خواســت و آرمانهــای انقــاب اســامی،

بــدون اینکــه از معیشــت مــردم غافــل باشــد ،بــه
دلخوش به این مقدار نباشید

دنبــال تعالــی معنــوی و دینــی ایرانیــان اســت.

پــس از انقــاب اســامی ،امــام خمینــی(ره) ســعی کردنــد تــا همــواره امــور معنــوی و انســانی را مهمتــر

ایــن جریــان ،بهبــود اقتصــاد و رفــاه مــردم را بــه

از عنصرهــای مــادی معرفــی کننــد .زمانــی کــه ســخنگوی دولــت موقــت ،اعــام کــرد کــه بــرای فقــرا و

ایــن دلیــل پیگیــری میکنــد کــه معتقــد اســت:

محرومیــت ،آب و بــرق مجانــی فراهــم میکنــد ،امــام خمینــی(ره) در اســفند  ۱۳۵۷ش واکنــش نشــان

«مردمــی میتواننــد بــه ســازندگی روحــی و معنــوی

دادنــد و تــاش کردنــد کــه ذهــن مــردم ،از معنویــات منحــرف نشــود« :مــا عــاوه بــر اینکــه زندگی مادی شــما

بپردازنــد کــه بــه غنــای کفافــی رســیده باشــند و

را میخواهیــم مرفــه بشــود ،زندگــی معنــوی شــما را هــم میخواهیــم مرفــه باشــد .شــما بــه معنویــات احتیاج

دغدغههــای معیشــتی نداشــته باشــند».

ـات مــا را بردنــد اینهــا .دلخــوش نباشــید کــه مســکن فقــط میســازیم ،آب و بــرق را مجانــی
داریــد .معنویـ ِ

 .۲جریــان تجدیدنظرطلــب معتقــد اســت:

میکنیــم بــرای طبقــه مســتمند ،اتوبــوس را مجانــی میکنیــم بــرای طبقــه مســتمند ،دلخــوش بــه ایــن مقدار

«تعالــی معنــوی ،امــری خــارج از حیطــۀ وظایــف

نباشــید .معنویــات شــما را ،روحیــات شــما را عظمــت میدهیــم؛ شــما را بــه مقــام انســانیت میرســانیم.

و مســئولیتهای دینــی اســت و وظیفــۀ دولــت،

اینهــا شــما را منحــط کردنــد؛ اینقــدر دنیــا را پیــش شــما جلــوه دادنــد کــه خیــال کردیــد همــه چیــز ایــن

تهــا
لهــا و تکنوکرا 
توســعه و رفــاه اســت .لیبرا 

اســت .مــا ،هــم دنیــا را آبــاد میکنیــم و هــم آخــرت را».

کــه دولتهــای مختلــف در جمهــوری اســامی را

البتــه ایــن ســخنان امــام خمینــی(ره) نیــز  ،از تحریف دشــمنان انقالب اســامی مصون نمانده اســت! این

در دســت داشــتند چنیــن تفکــری دارنــد .بــه نظــر

ســخنرانی کــه در مذمــت دنیاگرایــی بــود و همــۀ تأکیــد امــام خمینــی(ره) ایــن بــود کــه معنویــات را عامــل
ً
اصلــی انقــاب معرفــی کنــد ،در تردســتی ضدانقالبهــا کامــا وارونــه جلــوه داده شــده اســت! ضدانقالب
ً
ً
اوال ایــن ســخنرانی را در دواردهــم بهمــن و در بهشـتزهرا معرفــی میکننــد؛ ثانیــا بــا تقطیــع بخشهایــی،
ً
چنیــن القــا میکننــد کــه مــردم بــه هــوای آب و بــرق مجانــی انقــاب کردنــد؛ ثالثــا امــام خمینــی(ره) را متهم

میرســد کــه بــرای غلبــۀ نــگاه انقالبــی بــر جر یــان
و معیشــت مــردم بهخو بــی صورتبنــدی
ً
شــود .معنویــت ،حتمــا زیربناســت و دولــت،

میکننــد کــه وعــدۀ آب و بــرق مجانــی بــه مــردم داده اســت .درحالیکــه تاریــخ و فیلــم ســخنرانی نشــان

کتــر
مســئولیت دارد کــه مــردم را بــه معنو یــت نزدی 

میدهــد کــه ایــن ســخنرانی پــس از انقــاب اســامی بیــان شــده اســت .بهعــاوه پیــش از انقــاب نــه امــام
ً
خمینــی(ره) و نــه هیــچ فــرد انقالبــی دیگــری از آب و بــرق مجانــی و اصــوال هــر انگیــزۀ مــادی دیگــری بــرای
ً
تحر یــک مــردم بــه انقــاب اســتفاده نکــرد .از همــه عجیبتر  ،اینکــه اصال محتوای ســخنرانی ،توجــه دادن

کنــد؛ درعینحــال ،اقتصــاد و معیشــت جــزو
بــرای موفقیــت در تعالــی روحــی و معنــوی مــردم،

مــردم بــه معنویــات و دلخــوش نکــردن بــه تســهیالت مــادی و مجانــی شــدن امکانــات بــرای فقراســت؛

بایــد تأمیــن و فراهــم شــود•.

خمینــی(ره) در ایــن ســخنرانی آب و بــرق مجانــی را تبلیــغ میکنــد؟!»
در ســالهای بعــد هــم حضــرت امــام خمینــی(ره) همچنــان تــاش میکردنــد کــه اهداف معنــوی انقالب

تهــای نظــام جمهــوری اســامی اســت کــه
فوری 

پینوشت

 .1صحیفۀ امام ،ج  ،9ص .۳۵۱ - ۳۴۹
 .2صحیفه امام ،ج  ،6ص .273
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| عطيه كشتكاران

دكترای فلسفه دين

«عجــب دوره و زمانــهای شــده!» بخشــی از تحلیــل
مــا از فاصلــه دیروز و امروز اســت ،اینکه در گذشــته
ســبک زندگــی و رویکــرد و مــردم و جامعــه در چــه
سمتوســویی بــوده و امــروز چــه مشــاهداتی دار یــم.
اگــر پیشازایــن ،تفاوتهــا در فاصلــه بیــن چنــد
نســل دیــده میشــد ،ولــی امــروزه ،هــر فــرد بهتنهایــی
نیــز میتوانــد بــا مشــاهداتی مقطعــی و کمــی گــپ و
گفــت بــا مردم ببیند که دیــنداری و بــروز و ظهور آن
چــه تغییراتــی داشــته اســت .تجاهــر بــه مخالفت با
دیــن و مظاهــر آن ،بهویــژه نهاد دین ،رشــد داشــته اما
از ســوی دیگر گرایش به نوعدوســتی ،فعالیتهای
خیرخواهانــه ،توصیه بــه اخالقمــداری و معنایابی
بــرای زندگــی ،افزایشیافتــه اســت .ایــن حرکــت
جامعه از دینداری مناســکی به دینداری باطنی،
نیازمنــد پیمایــش اجتماعی نیســت و هرکــس آن را
در زندگــی و اطرافیــان خــود لمــس کــرده اســت ،امــا
پرســش اساســیتر آن اســت کــه ایــن تغییــرات بــه
چــه نحــو و بــا چــه ســرعتی پیشخواهنــد رفــت؟
بهعبارتدیگــر نحــوه دی ـنداری و گرایــش بــه
معنویــت در آینــدهی ایــران اســامی چــه خواهــد
بــود؟ بایــد توجــه داشــت کــه همــه مســائل ،تار یــخ
تولــد و مــرگ دارنــد .شــاید در ده ههــای گذشــته
معنویتگرایــی نقــش پررنگــی در جامعــه نداشــته،
امــا بهمــرور بــر اثــر عوامــل متعــددی در اولو یــت
فهرست مسائل جهان و ایران قرار گرفته و بهعنوان
یکــی از مســائل دیـنداری یا حتی بهمثابهی رقیبی
بــرای دیــنداری ،خــود را عرضــه کــرده اســت .هــر
مســئله را بایســتی در ابــری از شــبکهی مســائل
ســنجید و زمانمنــدی آن را در نظــر داشــت.
بــا ایــن توصیفــات ،معنویتگرایــی رونــدی

یادداشت
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آيندهپژوهی معنویت و دینداری در ایران اسالمی

ایران فردا
معنویتگرایی در ِ

اســت کــه از گذشــته تــا بــه امــروز در دی ـنداری
ایرانیــان نمــودار شــده و شــاید در آینــده بــا عمــق و
گســترش بیشــتری جامعــه را دربرگیــرد .در ایــن بیــن،
آیندهپژوهــی دانشــی اســت کــه بــه مــا در کشــف
محتمــل آینــده کمــک میکنــد .در
ســناریوهای
ِ

آیندهپژوهــی اکتشــافی ،در مییابیــم کــه باتوجهبــه

نهــای
پیوســتن افــراد دی ـندار و غیردی ـندار بــه گروههــای معنــوی و عرفانــی و عالقهمنــدی آنهــا بــه عرفا 

روندهــای فعلــی ،آینــده چگونــه میتوانــد باشــد؟ و

نوپدیــد ،امــروزه رونــق بســیاری یافتهاســت .پیوســتن افــراد بــه گروههــا و جریانهــای معنــوی یــا ب هصــورت

در آیندهپژوهــی هنجــاری درمییابیــم کــه باتوجهبــه

حضــور منظــم و مــداوم در مراسـمهای مراقبــه اســت یــا در نــوع نوینتــری در ســخنرانیها و ســمینارهای

اصــول ،ارزشهــا ،و هنجارهــا ،آینــدهی مطلــوب

معنویــت و موفقیــت شــرکت میکننــد .ایــن گونههــای معنویــت نوپدیــد بهتدریــج بهعنــوان کاالیــی

بایــد چگونــه باشــد .بهدسـتآوردن شــمایی کلــی از

مصرفــی بــه مــردم عرضــه شــدهاند .ایــن عرفانهــا و جریانهــای معنویتگــرا بهمــرور بــه شــبه دیــن تبدیــل

آینــده ،مــا را در برابــر رویدادهــای آن آماده میکند .به

میشــوند و ارکان اصلــی دیــن ماننــد مناســک ،رهبــری دینــی و حتــی متــون مقــدس را در خــود ایجــاد

مــا کمــک میکنــد تــا بدانیــم چــه اقدامــات مفیدی

میکننــد .درحالیکــه امــروزه بخشــی از مــردم ،اکــراه دارنــد کــه خــود را دی ـندار معرفــی کننــد ولــی ممکــن

انجــام دهیــم و از چــه اقداماتــی خــودداری کنیــم.

اســت همانهــا ابایــی از معرفــی خــود بهعنــوان فــردی معنــوی نداشــته باشــند .در ایــن رونــد ب هصــورت
کلــی ،توجــه بــه مســائلی اســت کــه بــه روان انســانی برمیگــردد .گرچــه تابهحال فرقههــا و گرو ههــای معنویت

دستهروند معنویتگرایی در دینداری آینده

نوپدیــد بیشــترین بهــره را ازاینرونــد بردهانــد ،امــا پــس از ایــن ،ممکــن اســت نمودهــای دیگــری نیــز بیابــد.

یکــی از راههای شــناخت دســته روندهــای آینده،
مصاحبــه بــا اندیشــمندان و افــراد صاحبنظــر در

روند دوم :گرایش به دینورزی احساسی

حــوزهی مربوطــه اســت .بــر اســاس پژوهشــی کــه از

همان قدر که تقید به واجبات شــرعی و دوری از محرمات فقهی در جامعه کاهش یافته اســت ،شــاهد

ســال  ۱۳95ش .آغــاز شــده و مصاحبــه بــا بیــش

آن هســتیم کــه بخشهایــی از دیــن کــه جنبــه عاطفــی آنهــا غلبــه دارد یــا میتــوان از دریچــه احســاس و

از چهــل متخصــص ،یکــی از دســته روندهــای

عاطفــه نیــز بــه آنهــا نگریســت ،بــا اقبال بیشــتری نســبت بــه گذشــته مواجــه میشــوند .از این میــان میتوان

آینــده دیــنداری در ایــران «معنویتگرایــی»

تهــای
بــه زیــارت ائمــه معصومیــن و امــامزادگان ،شــرکت در مراســم مصیبــت اهلبیــت ،افزایــش فعالی 

اســت .گرچــه در مطالعــات معنویــت ،میــان

خیریــه و بشردوســتانه اشــاره کــرد .ایــن رونــد روبهرشــد ،کمکــم بــه ادبیــات سیاســی حا کــم بــر نظــام و تســری

معانــی اصطالحــی معنویــت در غــرب و کشــور

نهــای مــداح محور
لفــظ معنویــت در الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت نیــز منجــر شــده اســت .رشــد جریا 

مــا اختالفنظرهایــی وجــود دارد ،امــا در ایــن

و خــرده جریانهــای مداحــی را نیــز میتــوان بهعنــوان نشــانهای بــرای ایــن گرایــش در نظــر گرفــت .البتــه
مناســک دینــی ،گاهــی میتواننــد از هــر دو ُبعــد معنــوی و مناســکی برخــوردار باشــند و گســترش اقبــال
ً
عمومــی بــه مناســک عــزاداری ،لزومــا دلیلــی بــر رشــد گرایــش بــه معنویــت نخواهــد بــود.

پژوهــش ،معنویــت بــه معناجویــی تعبیــر شــده
اســت و از نمودهــای آن در جامعــه ،حضــور
در حلقههــای عرفانــی ،افزایــش چــاپ و فــروش
کتــب مرتبــط بــا معنویتهــای نوظهــور و

روند سوم :رشد لذتگرایی و فراغتی شدن دینداری

انرژ یدرمانــی و مجــات فراروانشناســی عنــوان

بخشــی از جامعــه بــر ایــن باورنــد کــه دی ـنداری ،بــه معنــای تقیــد بــه احــکام فقهــی و نادیــده انگاشــتن

شدهاســت .در مجمــوع میتــوان گفــت« :امــروزه

هویــت فــردی و ســبک زندگــی نیســت .ازایـنرو هرچــه مناســک دینــی لذتبخشتــر باشــند ،نســل جــوان

معنویتهــای نوپدیــد بــه یکــی از شــیوههای رایــج

ایرانــی گرایــش بیشــتری بــه آن نشــان میدهــد .لذتجویــی بهمــرور بــه زندگــی دینــی افــراد هــم رســوخ کــرده

دی ـنداری در ایــران تبدیــل شــده اســت » .تمایــل

و بخشهــای دشــوار و خشــک دیــن ،کمتــر موردتوجــه قــرار میگیــرد .برایناســاس ،شــاید بتــوان یکــی

یهــا بــه وجــوه احساســی دیــن ،روزبــهروز
ایران 

از علــل گرایــش بــه روزهداری را تبدیــل شــدن مــاه مبــارک رمضــان بــه فســتیوال و جشــنی عمومــی ماننــد

بیشــتر میشــود ،بــه اســتقبال لذتهــای روحــی و

کشــورهای عربــی دانســت و لذتهــای هیجانــی در برخــی عزادار یهــا ،آنهــا را از لحــاظ جذابیــت و لذت

آموزههایــی میرونــد کــه احســاس خــوب بــودن را

در ردیــف کنســرتهای موســیقی قــرار میدهــد .لذتگرایــی حتــی بــه ویرایــش آداب ملــی و مذهبــی نیــز

در آنهــا تقویــت میکنــد .ایــن عال ئــم ،مجموعهای

میانجامــد ،بهنحویکــه ایــن اعمــال دینــی غنیســازی شــده و اقبــال بــه آنهــا افزایــش مییابــد.

درهمتنیــده هســتند کــه تغییــرات گرایشهــای
و بررســی پیامدهــای هرکــدام از روندهــای ایــن

در ســالهای اخیــر  ،انگیــزهای جمعــی بــرای رســیدن بــه احســاس خــوب بــودن در جامعــه شــکلگرفته

مجموعــه تصویــر بهتــری از حــال و آینــده میدهد

اســت .اطعــام فقــرا ،فعالیــت در گروههــای خیریــه و دوســتدار محیطزیســت ،کارهــای عامالمنفعــه،

و بــه فهــم بیشــتر آن یــاری میرســاند.

حمایــت از حقــوق حیوانــات ،و ...از نمودهــای ایــن احســاس هســتند .افــرادی کــه از دی ـنداری دســت
میشــویند ،بــه علــت زمینههــای تدیــن در معــرض احســاس گنــاه و اضطــراب قــرار میگیرنــد و ازای ـنرو

روند اول :گرایش به معنویتهای نوظهور

شهــای عمیــق
خــود را بــا چنیــن فعالیتهایــی تســکین میدهنــد .ایــن مســئله نشــان میدهــد کــه ارز 

جریانهــای عرفانــی معنویتگــرا ماننــد یــوگا،

انســانی و دینــی دچــار تحــول چندانــی نشــدهاند .ایــن احســاس گنــاه اختصــاص بــه ایــن گــروه نــدارد و
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جریانهــای عرفانــی معنویتگــرا ماننــد یــوگا ،پیوســتن افــراد دیـندار و غیردیـندار بــه
گروههــای معنــوی و عرفانــی و عالقهمنــدی آنهــا بــه عرفانهــای نوپدیــد ،امــروزه رونــق
بســیاری یافتهاســت .پیوســتن افــراد بــه گروههــا و جریانهــای معنــوی یــا بهصــورت
حضــور منظــم و مــداوم در مراسـمهای مراقبــه اســت یــا در نــوع نوینتری در ســخنرانیها
و ســمینارهای معنویــت و موفقیــت شــرکت میکننــد .ایــن گونههــای معنویــت نوپدیــد
بهتدریــج بهعنــوان کاالیــی مصرفــی بــه مــردم عرضــه شــدهاند.
شــامل دیـنداران نیــز میشــود .از عوامــل آن میتــوان بــه احســاس بدبینی به گســترش رباخــواری ،اختالس
و دروغ در جامعــه اشــاره کــرد کــه احســاس گنــاه را حتــی بــرای افــرادی کــه مرتکــب ایــن رذایــل نمیشــوند،
شــدت میبخشــد و حــس میکنــد کــه در برابــر گســترش فســاد و بیبندوبــاری ،هیــچ اقــدام مؤثــری انجــام
نمیدهــد .گرچــه ممکــن اســت ریشــه ایــن احســاس نیــاز بــه عمــل نیکــو ،از تضعیــف دیـنداری و رشــد
انفســی گرایــی برآمــده باشــد ،امــا در ظاهــر اشــتراک بســیاری بــا آموزههــای دیـنداری دارد و میتوانــد باعــث
کشــش مجــدد فــرد بــه فضــای دیـنداری شــود.
معنویتگرایی در آینده
تغییــرات بــزرگ جهانــی در قالــب کالن ،بــر ارزیابــی آینــده رونــد معنویتگرایــی نیز تأثیر قابلتوجهــی دارند .رشــد
شهرنشــینی و زندگی شــهری ،جامعه مهارتمحور ،پراکندگی قدرت جهانی و دیجیتالی شــدن ،از روندهای
کالن جهانــی مؤثــر در معنویتگرایــی هســتند .روشــن اســت کــه نیــاز بــه معنویــت بــه یــک اصــل انکارناپذیــر در
زندگی انســان امروزی تبدیل شــده اســت ،ازاینرو شــاهد تداوم نقش کلیدی این مفهوم در زندگی بشــر خواهیم
بــود .اگــر ســه کلیــدواژه آزادی ،برابــری و معنویــت را بهعنــوان ارزشهــای اصلــی حاکــم بــر چنــد دهــه آینــده ایــران و
جهان بپذیریم ،گسترش معنویتگرایی در جامعه نمود بیشتری خواهد یافت و چون گروههای معنویتگرا،
کمتــر زمــام حکومــت را در دســت دارنــد بــه همان نســبت کمتــر مورد انتقــاد واقع خواهند شــد.
یکــی از پیشــرانهای گرایــش بــه معنویتهــای نوپدیــد ،افزایــش حــس ناامیــدی از اصــاح جهان اســت .اگر
امیدوار یهای پراگماتیســمی در حل مشــکالت بشــر به وجود بیاید ممکن اســت تمایل به معنویتهای
جدیــد نیــز کاهــش یابــد ،امــا بــا رونــد فعلــی اقتصــادی کــه ناظــر آن هســتیم ،بــه نظــر میرســد کــه ایــن گرایــش
همچنــان روبهرشــد باقــی خواهــد مانــد .گرچــه در زمینــه عرفانهــا و معنویتهــای نوپدیــد بــا رشــد ّ
کمــی
چشــمگیری مواجــه نیســتیم ،امــا از لحــاظ کیفــی ،عنصــری تأثیرگذار بــر جامعه خواهنــد بود.
یکــی از عوامــل مؤثــر بــر آینــده رونــد معنویتگرایــی در ایــران ،پیشــرفت علومشــناختی اســت .بســیاری از
ریشـههای ایــن دســته رونــد ،ماهیتــی شــناختی دارنــد و ا گــر بنــا بــر گــزارش ســازمان ملــل ،انقــاب چهــارم
عظیــم در دنیــای جدیــد ،فناور یهــای همگــرا باشــند بســیاری از ریش ـههای ایــن رونــد نابــود یــا تقویــت
خواهنــد شــد .از ســوی دیگــر پررنــگ شــدن هویــت دینــی در قالــب معنویــت یکــی از آیندههــای محتمــل
اســت کــه بــه عملکــرد نهــاد دیــن وابستهاســت.
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پیامدهایدستهروند
حــال کــه دانســتیم وضعیــت فعلــی و آینــده احتمالــی ایــران در موضــوع گرایــش بــه معنویــت چیســت،
مناســب اســت کــه برخــی از پیامدهــای ایــن دســتهروند را از نظــر بگذرانیــم.
تأکیــد بــر آموزههــای عاطفــی و احساســی در امــور اجتماعــی افزایــش خواهــد یافــت و حتــی در مســائل

دینــی نیــز تاکیــد بــر وجــوه ِم َ
هرو رزانــه دینــی ،ماننــد
گتــر
محبــت بــه والدیــن و بــرادران دینــی پررن 
خواهــد شــد .صلــح و صلحجو یــی ،ادعایــی
فراگیرتــر خواهــد شــد و هــراس از جنــگ (و نــه
ً
لزومــا وقــوع آن) افزایــش خواهــد یافــت .افزایــش
معنویتگرایــی در آینــده ،بــه معنو یــت اصالــت
بیشــتری خواهــد بخشــید و در نتیجــه عــده
بیشــتری از مــردم ،معنو یــت را ابــراز بینیــازی
از دیــن خواهنــد کــرد .البتــه عمــق و ابعــاد ایــن
مســئله از عملکــرد نهــاد دیــن ،حــدود و ثغــور
دیــنداری و تــدارک راهکارهــای دیگــری بــرای
پاســخبــهنیازهــایمعنــوینیــز متأثــر خواهــدبــود.
امــروزه در حــوزه ،فقــه حــرف اول را میزنــد .رشــد
رویکــرد احساســی بــه دیــن در تنافــی بــا روحیــه تفقــه
حــوزوی اســت و ممکــن اســت منجــر بــه کاهــش
مرجعیت حوزه و روحانیت شود و مردم را به سمت
مرجعیتهــای دیگر ســوق دهــد .از پیامدهــای این
امــر ،کاهــش نقــش فقــه در علــوم حــوزوی و افزایــش
نقــش علوم دیگر همچــون اخالق خواهــد بود .همه
اینهــا در شــرایطی اســت کــه حــوزه بــر موضــع فقهــی
خــود پافشــاری ورزد ،در غیــر ایــن صــورت ،بــا تغییــر
رویکــرد حــوزه و یافتــن راهــی بــرای پاســخ بــه نیازهــای
جامعه ،این پیامد دگرگون خواهد شــد .چهبســا فقه
هــم احساســیتر شــود و جامعــه ســنتی بــه مقابلــه بــا
ایــن انحــراف پیشآمــده برآیــد.
گرایــش بــه معنویتهــای نوپدیــد ،منجــر بــه
جابهجایــی مرزهــای هو یــت دینــی خواهدشــد
و تجــارب معنــوی و عضو یــت در گرو ههــای
معنــوی ،حتــی اگر آشــکار نباشــد ،به هو یــت افراد
تهــای نوظهــور
تبدیــل میشــود؛ بنابرایــن ،معنوی 
نیــز از فعالیتهــای حاشــیهای بــه ســمت
فعالیتهــای هویتســاز پیشخواهندرفــت.
معنویتهــای نوظهــور در انــواع فرق ـهای خــود،
پیامدهــای دیگــری نیــز بــه دنبــال خواهنــد
داشــت .ایــن فرقههــا ابتــدا بــا فعالیــت زیرزمینــی
آغــاز بــه کار میکننــد کــه در آن ســطح ،تنهــا بــرای
یشــوند،
نهادهــای متولــی دیــن موجــب نگرانــی م 
امــا بــا عضوگیــری گســترده قــدرت بیشــتری
مییابنــد و ســطح اثرگــذاری آنهــا بــر جامعه بیشــتر

خواهــد شــد .ایــن مســئله در مواضــع حســاس
سیاســی ماننــد انتخابــات نمــود خواهــد یافــت و
نیــاز آنهــا بــه کمکهــای مالــی خارجــی میتوانــد
در مقاطعــیبــهچالــشامنیــتملــیتبدیــلشــود.
دســتهروند معنویتگرایــی بــه علــت اهمیــت
یافتــن ابعــاد احساســی و درونــی میتوانــد
زمینهســاز رشـ ِـد اســتفاده از روانگردانهــا و مــواد
مخــدر شــود .زیــرا در گونههــای جدیــد معنــوی،
تقیــد بــه شــریعت کاهــش مییابــد .بــا کاهــش
نقــش دیــن در پیشــگیری و جلوگیــری از ایــن
آســیبها ،ایــن چالــش پررنگتــر خواهــد شــد.

ریشهشناسی معنویت دینی و سکوالر

ّ
یوگا،از مذهبتامعنویت
| لورا جی .واملر

نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه و دين

| مترجم  :رویا مظفری

دی ـنداری احساســی ،اگــر موجــب اســتفاده از
مــواد روانگــردان و مشــوق بــه تجــارب جدیــد
ماورایــی نباشــد حداقــل نمیتوانــد عامــل
مســتحکمی نیــز بــرای تــرک آنهــا باشــد.
نتیجه
رشــد معنویتگرایــی ،پدیدهای اســت کــه بهوضوح
در جامعــه مشــاهده میشــود .اگــر رویــداد خاصــی
ایــن ســیر صعــودی را بــر هــم نزنــد ،در آینــده بیشــتر
افــراد جامعــه بــا ایــن وجــه عاطفــی ،بیشــتر درگیــر
معنویــت آینــده در ایــران،
خواهنــد بــود .ایــن کــه
ِ
معنو یــت دینــی ،غیردینــی یــا ضــد دینــی باشــد،
نســبت مســتقیمی بــا عملکــرد متولیــان امــر دیــن
در کشــور و حتــی رفتــار و کــردار دیــنداران دارد.
چهبســا گرایــش روزافــزون بــه معنویــت در کشــور مــا
نقطــه عطفــی بــرای بازگشــت بــه دیــن به شــمار آیــد و
چــه محتمــل که بدیلــی برای دین باشــد .شــناخت
مســائل آینــده معنویــت در ایــران و ســوق دادن
پژوهشــگران ،نهادهــای دینــی و فرهنگــی دولتــی و
خصوصــی ،و سیاســتگذاران بــه ســمت حــل آنها
میتوانــد بــه رویارویــی هوشــمندانه و قدرتمنــد مــا با
ایــن پدیــده منجــر شــود•1.
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پینوشت

 .1ایــن یادداشــت برداشــت و گزارشــی اســت از کتــاب:
آینــده دی ـنداری در ایــران ،احمــد کوهــی ،همــکاران:
مهــدی شــریفی ،مصطفــی ناصحــی .تهیــه شــده در گــروه
آیندهپژوهــی .مرکــز برنامهر یــزی و نظــارت راهبــردی ،دفتــر
تبلیغــات اســامی.
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مقدمه
در ایــن نوشــتار  ،بــه بررســی «ریشهشناســی
ارتباطــات» ،در اصطــاح «ســکوالر » ،نســبت بــه
ّ
معنویــت در تغییــر گفتمانــی
دیــن و نقــش مفهــوم
میپردازیــم .دربــاره ایــن موضــوع ،بــا اســتفاده
رویکــرد دانــش ،بــرای
از یــک روش ارتباطــی از
ِ
تحلیــل گفتمــان ،شــکلگیری مفهــوم و تبدیــل
ِ

اصطالحــات ،بــه عنــوان یــک موضــوع خــاص و
همچنیــن چگونگــی قرارگیــری ایــن مفاهیــم در
اصطالحــات ،بهــره بردهایــم .در بررسـیهای انجــام
ّ
«معنویت» ،ابتــدا در کنار
شــده ،متوجــه شــدند کــه

ّ
ّ
«معنویــت» ،در
تهــای ســکوالر را بــه وجــود آورده اســت .بهاینترتیــب اصطــاح
معنوی 
مفاهیـ ِـم ادیــان و

مقابــل و همچنیــن در کنــارِ اصطالحــات «ســکوالر » و «مذهبــی» ظاهــر میشــود.
در بررســی ّ
تحــول ریشهشــناختی اصطــاح «ســکوالر » نســبت بــه «دیــن» ،متوجــه شــدیم کــه کلمــه
ِ
ّ
شهــای ّ
ّ
مجزایــی دارد.
«معنویــت» ،بــرای «ســازماندهی مجــد ِد دانــش» و «مفهومســازی اصطالحــات» ،نق 
ّ
معنویــت -بــه عنــوان
اصطــاح ســکوالر  ،بــا تطـ ّـورِ در طــول تاریــخ ،در ســاختار ویــژهای نســبت بــه دیــن و
ّ
معنویــت -ابتــدا دیــن را از مبحــث ســکوالر متمایــز کــرد و پــس از گذشــت
یــک عامــل جداکننــده دیــن و
ّ
ّ
مدتــی ،ایــن موضــوع مفهومســازی شــد .بــه همیــن دلیــل ،ایــن تطــورِ تاریخــی ،موضــوع اصلــی ایــن مقالــه
بهحســاب میآیــد و در ادامــه بــا مبحــث «یــوگا در بریتانیــا» مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
ّ
معنویــت ،مذهــب ،و ســکوالر » وجــود دارد کــه
رویکردهــای بســیاری بــرای بررســی ســاختار متقابــل «دیــن،

«دیــن» بــرای ایجــاد تمایــز نســبت بــه «ســکوالر »،
ّ
فعالیــت میکــرد و پــس از گذشــت مدتــی ،از دیــن

• چارچوبهای تحلیلی برای رویکرد دانش جامعهشناسی نسبت به تحلیل و بررسی گفتمان.

جــدا شــد و در گفتمــان ســکوالر جــای گرفــت.

• نظریه ارتباطی برای تغییر گفتمان.

در بــارهی ایــن مبحــث ،مثالــی در مــورد «یــوگا در

• نظریههای سکوالریزاسیون (دنیاپرستی).
ّ
معنویت به عنوان مجرای مفهومسازی رابطه بین دین و سکوالر .
• و از همه مهمتر  ،نظریهپردازی
ً
مبحــث تحلیــل و بررســی گفتمــان ،معمــوال بــه عنوان یک دیدگاه پژوهشــی بــه عنوان یک «روششناســی»

دنیاپرســتی را مــورد بررســی قــرار داده ایــم.

در نظــر گرفتــه شــده کــه همیــن موضــوع ،ســبب ایجــاد رویکردهــای متفــاوت و زیــادی نســبت بــه موضــوع

بریتانیــا» را بــه تصویــر میکشــیم و همچنیــن
پیامدهایــی بــرای رابطــه بیــن دیــن و ســکوالر و

مسئله ،هدف و روش
در گذشــته ،اصطالح ســکوالر در برخی از کاربردها
ِ
بــه عنــوان «موضــوع دیــن» شــناخته میشــد،
مفهــوم ســکوالر
درحالیکــه در همــان زمــان نیــز ،
ِ
بــه عنــوان مبحــث ّ
مــادی و دنیــوی نیــز کاربــرد
داشــت و بخشــی از معنــای آن ،بــه مذهــب مرتبــط
ّ
نبــود .پــس از گذشــت مدتــی ،مفهــوم ایــن دو واژه
بــه یکدیگــر نزدیــک شــد و هماکنــون -بــه طــور
خــاص -ب هصــورت متــرادف بــا واژهی «انــزوا»،
یشــوند .درک ارتبــاط ،بــرای مفهو مســازی
بررســی م 

بــر اســاس تحلیــل زیــر اســتوار اســت:

میشــود .در ایــن موضــوع ،بیشــتر بــه بررســی اصطالحــات و چگونگــی ایجــاد آنهــا ،بررســی مفاهیــم واژ ههــا
ّ
معنویــت و  ) ...و اینکــه چطــور میتــوان ایــن موضوعــات را در
(ماننــد اصطالحــات دینــی و ســکوالر ،
ّ
یتــوان بــا اســتفاده از
ـث «روش ارتباطــی گفتمــان» قــرار داد ،پرداختهایــم .بهطورکلــی بایــد گفــت« :م 
مبحـ ِ
ّ
ایــن روش ،بــه ریشــه و تاریخچــه مفاهیــم و اصطالحــات دسـتیافت و همیــن موضــوع ،ســبب شــفافیت
بیشــتر در زمینــه ریشهشناســی ارتباطــی ،میشــود.
زمانــی کــه اصطالحــات را بــه عنــوان «مــوارد ارجاعــی» ،در ایــن موضــوع در نظــر بگیر یــم ،بایــد بپرســیم کــه
«در ایــن روش ،چــه ارتباطاتــی را بــا خــود درگیــر میکنــد؟» کــه مبحــث دیــن بــا مــوارد ارجاعــی و همچنیــن
ســکوالر بــه عنــوان رابط ـهای دوگانــه ،بــا روشهــای غیرمذهبــی ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد .الزم بــه ذکــر
ّ
«معنویــت» بــه عنــوان یکــی از راههــای ایجــاد مــرز بیــن «دیــن» و «ســکوالر » شــناخته
اســت کــه اصطــاح

ّ
معنویــت»
میشــود؛ بدیهــی اســت کــه تحلیــل کامــل روابــط بیــن اصطالحــات «ســکوالر  ،مذهبیــت ،و
ّ
فراتــر از محــدوده ایــن نوشــته اســت ّامــا در ادامــه ســعی کردهایــم ،تــا در حــد امــکان ،بــه بررســی و تحلیــل

بــه عنــوان «ارتبــاط بــا جهــان فیزیکــی ،نــه جهــان

روابــط بیــن ســکوالر  ،دیــن و دنیاپرســتی بپردازیــم.

معنــوی» ،کار دشــواری نیســت؛ عالوه بــر این ،یکی
ّ
از مؤلف ههــای اصلــی دنیاپرســتی« ،افــول دینــی بــه

ّ
معنویت به عنوان روشی متقابل با سکوالر
دین و

ـف قــرار دادن دیــن و سکوالریســم
روشهــای مختلـ ِ
در قطبهــایمتضــادیکدیگــر »بــهشــمار میآیــد.

یادداشت
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اســت ّامــا مذهبــی نیســت» روب ـهرو شــده باشــید کــه در بررســی ،غالبـ ًـا ،ســکوالر بـ ْ
ّ
معنویــت
ـودن عامـ ِـل
محســوب میشــود .ســکوالر ّ
حتــی از نظــر دینــی و معنــوی ،بــه عنــوان یــک مفهـ ْ
یشــود کــه
ـوم محســوب م 

از نظــر مفهومــی ،واژه «ســکوالر » در مقابــل مذهــب
ّ
معنویــت همــراه
ـوم
قــرار میگیــرد و گاهــی بــا مفهـ ِ
ـاد شــبکهای
ـبب ایجـ ِ
اســت و همیــن موضــوع ،سـ ِ
از مفاهیــم دوگانــه میشــود .گاهــی ممکــن اســت با
ایــن اصطــاح رایــج کــه میگوینــد« :فــردی معنــوی
ِ

اگرچــه در دیگــر روابــط ،اصطالحــات مبحــث «دیــن» بــه عنــوان موضوعــی بــدون دخالــت بــا مفاهیــم دیگر
محســوب میشــوندّ ،امــا در طــول تاریــخ ،بــرای ریشهشناســی مفهــوم ســکوالر -از همــان ابتــدا -از مبحــث

«دیــن» بهــره میبرنــد .عــاوه بــر مفاهیــم متضــاد کــه در تعاریــف ّاولیــه اصطالحــات بــه آن اشــاره کردیــم،
ً
چارچــوب تقابــل بیــن دیــن و ســکوالر  ،غالبــا به عنوان بخشــی از توســعه تاریخی در حــوزه مطالعات دینی
ّ
و بخشــی از دنیاپرســتی تلقــی شدهاســت .ایــن امــر در آغــازِ جامعهشناســی دینــی ظاهــر شــد و همچنــان
بــه عنــوان مبنــای اصلــی دنیاپرســتی شــناخته میشــود.
ّ
الت اخیــر  ،واژ ههــای «دیــن»
مثالهــا و مــوارد زیــادی در ایــن بــاره وجــود دارد و علیرغــم اتفاقــات و تحـ ّـو ِ

و «ســکوالر » ،تــا حــدود زیــادی ،از نظــر تاریخــی بــه عنــوان روابطــی متضــاد بــا یکدیگــر توســعه یافتنــد
ّ
و بــه عنــوان یــک نســبت معکــوس ،عمــل میکننــد ،طــوری کــه اگــر یکــی از آنهــا رشــد و ترقــی کنــد ،بــه
همــان انــدازه ،دیگــری از بیــن م ـیرود .موضــوع ســکوالر  ،بــه طــور نســبی ،ب هصــورت متمایــز از مذهــب،
مفهومســازی شــده اســت و برخــی ّادعــا دارنــد کــه همیشــه مبحــث «مذهــب» و «ســکوالر » بایــد در
هم هجــا در مقابــل یکدیگــر باشــند و برخــی دیگــر  ،ادعــا دارنــد کــه هــر یــک از ایــن مباحــث ،بهصــورت
مجـ ّـزا ،دیگــری را تعریــف میکنــد.
ّ
ـات دینــی و ســکوالر در
نحــال ،نقــش واژه
باای 
«معنویــت» در ایــن مــورد روی شــکلگیری مفهومــی موضوعـ ِ
ّ
ادبیــات ،بهصــورت کامــل بررســی نشــده اســت .در نظریههــای اولیــه «سکوالریزاســیون» ،زمانی که مبحث
ّ
ـردن
ســکوالر بــه عنــوان یــک موضــوع غیرمذهبــی بــه میــان میآیــد ،مفهــوم
معنویــت بــرای تشــریح و جداکـ ِ
دیــن از ســکوالر ّ ،فعالیــت میکنــد و بــه عنــوان مثــال ،توضیــح میدهــد کــه مبحــث دیــن چیســت کــه

ـبب ایجــاد ایــن چالــش شــده اســت(؟!)
سـ ِ
ّ
ـات اســتدال لی بــا دیــن در کاربردهــای معنویــت ،کارِ دشــواری نیســت .ایــن موضــوع را
مشــاهده ارتباطـ ِ
میتــوان اینگونــه عنــوان کــرد کــه برخــی مفاهیــم کــه بــه کاهــش باورهــای مذهبــی و روحانــی اشــاره دارنــد،
ّ
معنویت،
در هســته اصلــی معنــای سکوالریزاســیون نهفتــه اســت! بــه همیــن ترتیــب میتوانیــم ببینیــم کــه

بــه عنــوان مذهــب ،در زمینــه سکوالریزاســیون یافــت میشــود و دیــن را از ســکوالر محــدود میکنــد .در
ّ
معنویــت تــا اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم بهنــدرت مورداســتفاده قرارمیگرفــت
واقــع ،اصطــاح
ً ِ
ّ
ّ
کــه احتمــاال میتــوان دلیــل رخدادن ایــن اتفــاق را پیوندهــای ایجــاد شــده بیــن مذهــب و معنویــت دانســت
کــه فضایــی مفهومــی بــرای مبحــث ســکوالر  ،ایجــاد کــرده اســت.
ً
ایــن موضــوع بــه ایــن معنــی اســت کــه مبحــث ســکوالر ّ ،اوال بــه عنــوان یــک مقولــه پیچیــدهی رابط ـهای
ّ
در نظــر گرفتــه میشــود کــه جهــان را بــه بخشهــای متمایــزی ماننــد دنیــای دینــی ،معنــوی ،مقــدس
ّ
رســتگاری و دنیــای موقتــی ســکوالر تقســیم میکنــد ،امــا بــه طــور دقیقتــر بایــد گفــت کــه بــه نظــر مــا مفهــوم
ّ
معنویــت در آن وجــود نــدارد.
دیــن و
ّ
معنویت به سکوالر
انتقال

ّ
باتوجهبــه اینکــه یکــی از محققــان ،دیــن و ســکوالر را دو ُبعــد متقابــل بــا یکدیگــر در نظــر گرفــت ،از واژه
ّ
معنویــت» اســتفاده کــرد کــه ایــن موضــوع ،نمایانگــر
«سکوالریزاســیون» بــرای توصیــف تغییــرات «فراخــوان
تغییــر و تبدیــل ،از محیــط مذهبــی بــه محیــط ســکوالر اســت .ایــن فراخــوان بــه عنــوان موضوعــی
نشــئتگرفته از احساســات مذهبــی بــه شــمار میآمــد و جالــب اســت بدانیــد کــه افــراد بســیار زیــادی،
ّ
ّ
معنویــت بــه حــوزه ســکوالر را علتــی بــرای ســقوط دیــن میدانســتند .پژوهشــگران دیگــری
انتقــال مبحــث
نیــز بــر ایــن بــاور بودنــد کــه علـ ِـم مــدرن در مســیر توســعه تاریخــی ،جایگزیــن خواهــد شــد و تــاش میکردند

کــه دینــی را کــه بــه عنــوان دیــن علــم در نظــر گرفتــه میشــود ،در محیطهــای ســکوالر جایگزیــن کننــد.
ّ
ّ
معنویت ،همیشــه به این شــکل از یکدیگــر متمایز نبودند.
البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کرد که دین و
بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع ،میتــوان بــه ایــن تفــاوت اشــاره کــرد کــه بارهــا بــر آن تأکیــد شــده اســت و آن
ّ
معنویــت ،موضوعــی
ایــن اســت کــه دیــن ،مربــوط بــه جنبههــای بیرونــی زندگــی هــر فــرد اســت؛ درحالیکــه

از نظــر تاریخــی بــه یــک «احساســات/تجربه مذهبــی» عمومیــت داده شــده کــه به طور مفهومــی از عقاید،
باورهــا و نهادهــای خــاص جدا شــده اســت.
بــه عنــوان مثــال ،در قــرن نوزدهــم ،جدایــی «دیــن عینــی» بــا «دیــنداری درونــی» دیــده میشــود کــه از
ّ
مــورد ّ
معنویــت» یــاد کردهانــد .بخشــی از اســتدال ل در مــورد
دوم بــه عنــوان «جوهــر و سرچشــمه درونــی

میشــود کــه اغلــب ،از نظری ههــای تکاملــی دیــن،
بــه عنــوان حرکتــی «فراتــر از دیــن» ،بــه ســمت
دنیاپرســتی و علــم نشــأت میگرفــت.
دیــن عینــی بــه عنــوان یــک
بــه همیــن دلیــلِ ،
ّ
موضــوع تحقیــق علمــی مــورد توجــه قــرار گرفــت
ِ
ّ
ّ
معنویــت ،بــه چالــش
اهمیــت آن بــرای رشــد
و
ّ
کشــیده شــد .راه حلی که برای این مورد پیشــنهاد
شــد« ،دیـنداری درونــی» بــود کــه بــه عنــوان جنبــه
معنــوی ،میتوانســت بــه دنبــال نابــودی دیــن،
بــه جامعــه خدمــت کنــد .تفــاوت هــای ز یــادی
ّ
معنویــت ،نهتنهــا بــه عنــوان دو
بیــن مذهــب و
ّ
ّ
تهــای
روی یــک ســکه ،بلکــه بهعنــوان قابلی 
جداســازی مفاهیــم ،وجــود داشــت کــه ســبب
ّ
طهــای ســکوالر و
معنویــت بــه محی 
تزریــق
ُرشــد ایــن موضــوع شــد .البتــه بایــد گفــت کــه:
ّ
«ایــن تفکــر  ،از قــرن هفدهــم تــا بــه امــروز وجــود
دارد ّامــا اســتفاده از ایــن شــکاف درونی/بیرونــی
ّ
معنویــت و دیــن ،بــه عنــوان راهــی بــرای
بیــن
جداســازی مفهــوم ایــن دو مــورد تــا زمــان توســه
سکوالریزاســیون ،چنــدان رایــج نبــود».
ّ
در دوران معاصــر  ،محققــان ز یــادی عنــوان کردنــد
ـاهد ظهورِ یک درک عمیق و غیرمذهبی،
که« :شـ ِ
ّ
مفهــوم معنویــت هســتیم کــه اصطالحــات
از
ِ
ً
ّ
مذهــب و معنویــت ،معانــی کامــا واضــح و جــدا
از همــی را دارنــد ».ایــن موضــوع اشــاره بــه ایــن دارد
ً
کــه دیــن ،غالبــا بــه ابعــاد «بیرونــی» و «ســطحی»
ّ
از جملــه ّ
متخصصــان مذهبــی،
مؤسســات،
ّ
آیینهــای مقــدس و دیگــر مــوارد کــه در ظاهــر بــه
یکــه
آن رســیدگی میکننــد ،مربــوط اســت .درحال 
ّ
معنویــت ،بــه بعــد درونی هــر فردی اشــاره
مبحــث
دارد کــه شــامل ابعــاد درونــی ،ذهنــی و تجربیــات
ّ
معنویــت اســت.
عاطفــی هــر فــردی نســبت بــه

ّ
ّ
«معنویتــی
معنویــت ،یعنــی
بــا تفکیــک دیــن و
ّ
بــدون دیــن» بــه عنــوان امــری «امکانپذیــر» تلقــی
میشــود کــه ّ
حتــی «بــر اســاس یــک جامعــه
ً
ســکوالر» ،و یــا ّ
حتــی «مســتقیما در یــک فرهنــگ
ســکوالر» ظاهر میشــود .اکثر دانشــگاهیان ،بحث
ّ
معنویــت ،ســکوالر و ایدههای مشــابه مانند
مفهــوم
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مبتنــی بــر ویژگیهــای درونــی اســت .در یــک تفســیر ّ
ّ
«معنویت»
تأملبرانگیــز  ،میتــوان گفــت که اصطــاح

ایــن جدایــی ،بــه نقــدی از کتــاب انجیــل مرتبــط

81

«معنوی اما مذهبی نبودن» را از نظر مفهومی ،امری
ّ
مفیــد تلقــی میکننــد .از ســوی دیگــر ،افــراد بســیار

مبحــث «یــوگا» در بریتانیــا هــم مشــاهده کــرد.
محیطهــای ســکوالر شــد کــه ایــن موضــوع را میتــوان در
ِ
مفهــوم «معنــوی ّامــا مذهبــی نبــودن» ،در تعــدادی از جنبههــای ّ
مهــم فکــری تأثیــر بســیار ز یــادی

ز یــادی تمایــزِ بیــن معنــوی و مذهبــی بــودن را ،از نظــر

یتــوان آنهــا را «دیــن»
داشتهاســت ،ز یــرا تــا حــدودی بــه عنــوان موضوعــی بــرای تضــاد ،علیــه مــواردی کــه م 
ّ
نامیــد محســوب میشــود .برخــی در مــورد دیـ ِـن اکثــرِ افــراد ،تفکــرات روشـنفکرانهای داشــتند کــه دیــن را از
ـف ارزشهــای ُمــدرن ،از جملــه سکوالریســم ،جــدا میکردنــد و بــرای اینکــه دیـنداری ،اخــاق و دیگــر
طیـ ِ

میشــود .بــا گذشــت زمــان ،مــواردی کــه در گذشــته

شهــا
مــوارد در جهــان کنونــی چگونــه خواهــد بــود(؟!) پاســخی جدیــد ارائــه میدادنــد .بهاینترتیــب ،جنب 

بــه عنــوان مفهــوم آشــکار از رابطــه دین-ســکوالر-
ّ
معنویــت بــود ،در بســیاری از مــوارد نیــز بــه دانــش

ـات بســیار
و گرایشهــای
مختلــف فکــری نیــز بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند؛ بــه عنــوان مثــال ،تحقیقـ ِ
ِ
ّ
گســتردهای در مــورد ارتبــاط بیــن «دی ـنداری در عصــر جدیــد» و «مفهــوم معنویــت» انجــام شــده اســت.

ضمنــی تبدیــل شــد.
ً
ّ
مفهــوم مذهــب و معنویــت ،غالبــا بــه عنــوان
دو
ِ

یوگا در بریتانیا

تجربــی ،موضوعــی قانعکننــده میداننــد کــه ایــن
امــر ،تنهــا ســبب ّ
عینیت بخشــیدن بــه این مبحث

دو مبحــث متضــاد بــا یکدیگرنــد و بهنــدرت
بــه عنــوان دو ُبعــد همســو دیــده میشــوند؛ ایــن

فقــدان برخــی
موضــوع ،ممکــن اســت بــه دلیــل
ِ
ّ
ـبب
مــوارد در موضـ ِـوع دیــن و معنویــت باشــد که سـ ِ
ّ
معنویــت ،از مذهــب بــه
تحـ ّـو ِل ریشهشــناختی
مفهــوم ســکوالر و ایجــاد فرمولبندیهــای جدیــد

ّ
معنویــت
ســکوالر قــرار میدهــد .هنگامــی کــه «یــوگا» بــرای ّاولینبــار در غــرب مع ّرفــی شــد ،مذهــب و
نحــال
همچنــان بــه عنــوان دو موضــوع چالشبرانگیــز در ایــن بررســی و گفتمــان ،درگیــر بودنــد؛ باای 
«جنبههــای معنــوی یــوگا» ،بــه طــور افزایشــی ،از موضــوع مذهــب جــدا بــود.
ّ
ت سکوالر
یوگا و معنوی ِ

در ایــن مبحــث شدهاســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه
ّ
ـاط دینــی تلقــی
سکوالریزاســیون بــه عنــوان انحطـ ِ

اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه واژه «یــوگا» بیندازیــم ،میتــوان گفــت کــه ایــن کلمــه بیــش از هــر کلمــه دیگــری

نمیشــود ،بلکــه مبحثــی اســت بــرای دگرگونــی

طهــای بومــی ،ماننــد
در فرهنــگ لغــت «سانســکریت» ،معانــی مختلــف دارد .از نظــر تاریخــی ،در محی 

در دیــن کــه میتــوان بــه عنــوان نمونــه ،بــه ظهــور
ّ
معنویتهــای ســکوالر اشــاره کــرد.
ّ
ّ
معنویــت را
یکــی از محققــان ،معتقــد اســت کــه
ّ
دیــن تغییریافتــه
میتــوان در دیــن گنجانــد ،امــا ِ
کــه همــان دیــن ،در محیطهــای ســکوالر  ،از نظــرِ
ّ
معنویــت تبدیــل میشــود .در نتیجــه
مفهومــی بــه

پرورش تمرکز  ،مراقبت
هندوســتان ،این کلمه به رشــتههای مختلفی اشــاره دارد که بیشــتر  ،تمرینی برای
ِ
ّ
از ســامت ،رهایــی از تفکــرات منفــی و ...اســت کــه بخشــی از ایــن مــوارد بــا دیــن ،درگیــر شدهاســت.
یشــود و
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه یــوگا ،بــه طــور سـ ّـنتی بــه عنــوان بخشــی از دیـ ِـن «هنــدو» شــناخته م 
«هندوئیســم» ،بــه عنــوان یــک ســاختارِ اجتماعـ ِـی برگرفتــه از تأثیــرات غربــی و ایدئولــوژی «برهمنی» اســت

ّ
ـوان «عرفــی
از ایــن ادعــای تکامـ ِـل مفهومــی ،بــه عنـ ِ
ً
شــدن دیــن» نیــز یــاد میکننــد کــه اخیــرا ایدههــای

ـترش یــوگا ،ایــن رشــته ورزشــی ،بــه
ـوم دیــن را بــه خــود اختصــاص داد و بــا گسـ ِ
کــه در قــرن نوزدهــم ،مفهـ ِ

عنــوان عملــی مذهبــی شــناخته شــد.
ّ
در دهههــای پنجــاه و شــصت میــادی ،تمریــن یــوگا بــه طــور گســترده در غــرب رایــج شــد ،امــا در دهــه نــود بــه
ّ
محبوبیــت باالیــی را ازآن خــود کــرد .علیرغم ارتبــاط تاریخی بین
بعــد ،ایــن ورزش ،بــه تمرینــی تبدیــل شــد کــه
هندوئیســم و یــوگاّ ،
حتــی اگــر ورزش یــوگا تمرینــی رایــج بــه شــمار آیــد ،در گفتمــان امــروزی و زندگــی روزمـرهّ

«دیــن ســکوالر » نیــز در زمینههــای مختلــف ،رو بــه
ّ
یتــوان گفــت« :دیــن،
افزایــش اســت .بهطورکلــی م 
وســیله و ُپلــی اســت کــه بــرای اهــداف ســکوالر از

ّ
ُ
ـوان یکــی از سـ ّـنتهای مذهبــی تأکیــد شــود.
بریتانیاییهــا ،بهنــدرت اتفــاق میافتــد کــه روی یــوگا بهعنـ ِ
همانطــور کــه بیــان شــد ،یــوگا بــه عنــوان تمرینــی درمانــی در ّ
مؤسســات بهداشــتی انگلســتان ّفعالیــت دارد و

آن اســتفاده میشــود».
ّ
بــه طــور خالصــه ،بــه دلیــل اینکــه دیــن و معنویــت،

بااینحــال ،ایــن مســئله نشــان میدهــد کــه ارتبــاط یــوگا و مذهــب و جایــگاه ایــن گفتمــان در نهادهــای

ّ
ـوان روشــی درمانــی ارائــه میدهنــد.
حتــی در بســیاری از بیمارســتانهای ایــن کشــور ،کالسهــای یــوگا را بهعنـ ِ

در رابطــه مفهومــی قــرار دارنــد ،ســکوالر نــه بــه

دولتــی بــه چــه صــورت اســت (؟!) در یــک نظرســنجی در بریتانیــا ،کــه هیــچ اشــارهای به مذهب نداشــت،
ّ
محققیــن دریافتنــد کــه بخــش قابــل ّ
توجهــی از جمعیــت بــرای مدیریــت ســامت جســمی ،ذهنــی و
َ
معنــوی خــود بــه یــوگا جــذب شــدهاند؛ درحالیکــه یــوگای غربــی ،اشــکال مختلفــی دارد و یکــی از

و احســاس نیــاز بــه دیــن ،در برخــی مــوارد وجــود
ّ
معنویــت
داشــت کــه بــه جدایــی مفهومــی دیــن و

شهــای تأثیرگــذارِ توصیــف شــده بــرای عنــوان «معنــوی امــا مذهبــی نبــودن» بهحســاب میآیــد.
رو 

«مفهــوم غیــر
عنــوان دیــن ،بلکــه بــه عنــوان یــک
ِ
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در بررســی و گفتمــان «یــوگا در بریتانیــا» ،شــاهد تحـ ّـو ِل ریشهشــناختی مشــابهی از اصطــاح دیــن ،نســبت
ّ
ّ
معنویــت را در گفتمانهای
معنویــت هســتیم کــه ایــن موضــوع ،بــه معنــای جدایــی مفهومی اســت کــه
بــه

ـکل فقــدان
معنــوی» درک میشــود .پــس از آن ،مشـ ِ

کمــک میکــرد؛ در نهایــت جابهجایــی و تغییــر
ایجــاد
ســبب
محیطهــای مذهبــی بــه معنــوی،
ِ
ِ

ـات معنــوی را از دین جــدا میکنــد ،در برقراری
همانطــور کــه بــدان اشــاره شــد ،تغییــر گفتمانــی کــه ارتباطـ ِ
ّ
ارتبــاط بــا گفتمانهــای ســکوالر مؤثــر اســت کــه در مثــال یــوگا در بریتانیــا نیــز مشــهود اســت .گرچــه یــوگا،
بــه روشهــای دیگــری مــورد بررســی قــرار میگیــردّ ،امــا مفهومســازی آن بــا عنــوان «یــک تمر یــن معنــوی و

\

مــورد چگونگــی مفاهیـ ِـم دیــن نســبت بــه نظر یــه

ّ
ّ
«معنویتــی بــدون دیــن» بــه عنــوان امــری
معنویــت ،یعنــی
بــا تفکیــک دیــن و
ّ
ّ
ّ
«امکانپذیــر» تلقــی میشــود کــه حتــی «بــر اســاس یــک جامعــه ســکوالر» ،و یــا حتــی
ً
«مســتقیما در یــک فرهنــگ ســکوالر» ظاهــر میشــود .اکثــر دانشــگاهیان ،بحــث مفهوم
ّ
معنویــت ،ســکوالر و ایدههــای مشــابه ماننــد «معنــوی امــا مذهبــی نبــودن» را از نظــر
ّ
مفهومــی ،امــری مفیــد تلقــی میکننــد .از ســوی دیگــر ،افــراد بســیار زیــادی تمایـ ِـز بیــن
معنــوی و مذهبــی بــودن را ،از نظــر تجربــی ،موضوعــی قانعکننــده میداننــد کــه ایــن
امــر ،تنهــا ســبب ّ
عینیــت بخشــیدن بــه ایــن مبحــث میشــود.

یســازی» دیــن ،بــه
«خصوصیســازی» یــا «ذهن 
ً
حســاب میآیــد و ایــن اصطالحــات ،عمــا بــا واژه
ّ
معنویتمترادفهستندو اینموضوع،نشانگر این

ســکوالر » مبتنــی بــر بررس ـیهای علمــی در مــورد ســامت ،تندرســتی و روان ،موضــوع اصلــی اســت کــه
ّ
بهو یــژه در بریتانیــا از زمانهــای گذشــته بــه آن پرداختهانــد .بــر اســاس ایــن ّ
نظریــه ،محققیــن دریافتنــد کــه

بنابرایــن ،در مــورد نظریــه سکوالریزاســیون در
ّ
معنویــت ،دو موضــوع و بحــث مطــرح
زمینــه

وجــود دارد کــه محبوبتریــن ّ
فعالیــت آنهــا ،انجــام تمرینــات یــوگا بــود کــه بــرای ســامت و تناســب انــدام و
ّ
معنویــت انجــام میگرفــت.
همچنیــن بــه منظــورِ رشــد
ّ
معنویــت و فرقهایــی کــه بــه عنــوان
ـتن ایــن بررس ـیها و گفتمانهــا ،تمایــزِ دیــن-
بــا کنــار هــم گذاشـ ِ
ّ
ّ
قــراردادن امــر معنویــت در گفتمانهــای ســکوالر انجــام میگرفــت ،مشــخص شــد کــه
ابــزاری بــرای
ِ
ّ
ّ
کنندگان یــوگا در بریتانیــا وابســتگی شــدیدی بــه ادیــان مختلــف نداشــته و معنویتــی کــه مدعــی
شــرکت
ِ
َ
ّ
ـان ســکوالر تغییــر جهــت دادهاســت .باتوجهبــه شــواهد ،یــوگا در بریتانیا ،تحت
آن بودنــد ،بــه سـ ِ
ـمت گفتمـ ِ
ّ
ّ
معنویــت،
«معنویــت ،متمایــز و جــدا از دیــن اســت» ،میبینیــم کــه سکوالریســم و
ایــن درک خــاص کــه

ّ
مــورد ّ
معنویــت و
دوم ممکــن اســت ســبب رشــد
ّ
یتــوان
مذهبیــت گــردد .بــه عبــارت ســادهتر نیــز م 

ّ
معنویــت انجــام میدهنــد؛ همچنیــن ،در یــک
برخــی از افــراد ،بــه صــورت همزمــان ،یــوگا را بــرای توســعه
ّ
ّ
ّ
نظرســنجی دیگــر ،متوجــه شــدند کــه دو دلیــل بــرای انجــام فعالیتهــای اولیــه در محیطهــای جامعنگــر

اغلــب دستبهدســت هــم میدهنــد؛ در واقــع در اکثــر مباحــث مربــوط بــه دیــن ،بــه قطــع ارتبــاط دیــن
ّ
ّ
معنویــت کــه بــه عنــوان «مذهــب ســکوالر »
معنویــت اشــاره میشــود .درســت همانطــور کــه در مــورد
و

ّ
«معنویــت ســکوالر » و همچنیــن «مذهــب ســکوالر » نامیــده
ـازی دوبــاره شــده اســت ،یــوگا نیــز
مفهومسـ ِ
ّ
ـاط ایــن اصطــاح
یشــود .ازآنجاییکــه مبحــث
م 
معنویــت ،بخشــی از درک مــا از ســکوالر شــده اســت ،ارتبـ ِ
ّ
ـرات زیــادی داشــته باشــد و محققــان توانســتهاند بــه
بــا دیــن ،علیرغــم تمایزهــای موجــود ،توانســته تأثیـ ِ
اصطــاح مفاهیــم «ســکوالر » و «دیــن» دســت یابنــد.
ِ
نتیجهگیری
ّ
بــرای اینکــه بتــوان بــه نقــش گفتمــان معنویــت در جایگیــری یــوگا در گفتمانهــای ســکوالر دســت پیــدا

سکوالریزاســیون کمــک کنــد ،ز یــرا ایــن روابــط
هســتند کــه میتواننــد ارتبــاط میــان مفاهیــم و
اصطالحــات را بــه تصویــر بکشــند.
یکــی از راههایــی کــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه
اســت ،نظریــه سکوالریزاســیون در قالــب مفهــوم

اســتکــه ّ
معنویــت،شــکلیازدیــنبــهشــمارمیآیــد.

میشــود .در مــورد ّاول گاهــی ممکــن اســت کــه
ّ
معنویــت ،جایگز یــن شــود یــا در
دیــن در رقابــت بــا

گفــت« :در هــر دو حالــت میتوانــد ســبب کاهش
یــا افزایــش دیــن شــود ».در نتیجــه ّ
متوجــه شــدیم

ّ
معنویــت ،هــم بــه صــورت حمایتــی و هــم بــه
کــه
ّ
صــورت نفــی در نظریه سکوالریزاســیون نقش دارد
زیــرا نمیتــوان ایــن مبحــث را بهراحتــی ،بــه عنــوان
ســکوالر یــا مذهبــی جداگانــه طبقهبنــدی کــرد.
بخشی از مشکلی که در موضوع سکوالریزاسیون
ِ
مبحــث تعریــف ایــن واژگان بــه
وجــود دارد،
ِ
ّ
حســاب میآیــد ،زیــرا مشــخص شــده اســت کــه
مفهــوم ســکوالر بهانــدازه مفهــوم دیــن ،مبحثــی
ِ
ّ
ناپایــدار اســت .بــرای همیــن ا گــر تمرکــز و دقــت
خــود را از تعاریــف و روابــط تغییــر دهیــمّ ،
متوجــه
ً
میشــویم کــه مقولههــای نســبتا پایــداری در بیــن
روابــط وجــود دارد کــه در برخــی از احتمــاالت و

کــرد ،نیــاز بــه تحقیــق و پژوهشهــای زیــاد و دقیقــی اســت .بااینحــال ،ایــن تحقیــق مختصــر  ،نشــانگر
ً
ّ
معنویــت قطعــا بــا گفتمانهایــی دربــاره سکوالریســم در ارتبــاط اســت .گرچــه برخــی ّادعــا
ایــن اســت کــه

مذهــب را درک کــرد•.

دیــن باشــد و نــه خــود دیــن! بهعبــارت دیگــر  ،شــاید دامنــه چیــزی کــه مــا از آن بــه عنــوان دیــن یــاد میکنیــم،

پینوشت

ّ
معنویــت ،مفهومــی بــرای ُعرفــی شــدن دیــن اســت و شــاید آنچــه کــه عرفــی میشــود ،درک مــا از
کردهانــد کــه

ـود میــادی ،ادعــا کردنــد کــه «سکوالریزاســیون» بههیچوجــه بــه معنــای زوال و نابــودی دیــن
در دهــه نـ ِ
نیســت ّامــا بهمرورزمــان میتوانــد موجــب ّ
تحــوالت و دگرگونیهایــی در دیــن شــود .درعینحــال ،ایــن

ّ
معنویــت و سکوالریزاســیون ،حاکــی از آن اســت کــه دیــن همچنــان وجــود دارد ّامــا
دیــدگاه نســبت بــه
ـث رابطهگرایــی ،میتوانــد بــه توضیــح در
ـود مبحـ ِ
در شــکل جدیــد و نوآورانهتــر مطــرح شــده اســت .وجـ ِ

عنــوان اصلــی ایــن یادداشــتThe Role of ‘Spirituality’« ،
in Religion-secular Relational Discourse: The Case
 »of Yoga in Britainاســت و نخســتین بــار در ســال 2021
توســط دکتــر لــورا جــی .والمــر منتشــر شــده اســت .جهــت
دسترســی بــه متــن اصلــی ،ر.ک:
https://brill.com/view/journals/jre/4-3/13/
article-p325_325.xmll.
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نقش نهاد دين در ترویج معنویت
اثرگذاری و آسیبپذیری حوزههای علمیه

| معر یفنامه

ّ
معنویــت،
حاضــر کــه اذهــان اندیشــمندان علــوم انســانی  -اســامی را بــه خــود مشــغول ساختهاســت،

رضــا غالمــی در دهــم تیــر مــاه ســال  ۱۳۵۵مشــی در

مســائل مربــوط بــه آن و ارتبــاط متقابــل آن بــا جنبههــای مختلــف زندگــی اجتماعــی اســت .از گذشــته،
ّ
ّ
معنویــت دچــار تغییــر و تبدلهایــی از حیــث معنایــی شــده و اشــخاص و حــرکات اجتماعـ ِـی
واژهی
مختلــف ،ماننــد عرفانهــای نوظهــور  ،فالســفهی روشـنفکر غربــی و شــرقی ،نحل ههــای مختلــف دینــی

دروس حــوزوی را از ســال  ۱۳۶۹مشــی در حــوزه علمیــه

ن را بــه تناســب اغــراض مختلــف،
و فرادینــی و  ...هــر یــک بهنوعــی در تعریــف آن دســت بــرده و معنــایآ 
ّ
معنویــت را بهصــورت مفهومــی فرادینــی و قابــل انعطــاف ،گاهــی
دس ـتخوش تغییــر کردهانــد .گاهــی

هتــران متولــد شــد .وی پــس از یکســال حتصیــل در
دبیرســتان علــوم و معــارف اســامی شــهید ّ
مطهــری،
قــامئ چیــذر هتــران ،آغــاز منــود .وی حتصیــات خــود را تــا
پایــان ســطح ســه حــوزه بــه ترتیــب در مــدارس علمیــه
ویل عصــر مقصــر کاشــان ،جمــد ،و مــروی هتــران ادامــه
داد .در ســال  ۱۳۷۴مشــی و بــه مناســبت مشــارکت
در اجــرای یــک پــروژه حتقیقایت ،حتت عنوان فلســفه و
ّ
قلمــرو دیــن ،بــا مرحــوم علمــه حممدتیق جعفری آشــنا
شــد و در مباحث «فلســفه دین» ایشــان شــرکت کرد.
ّ
غالمی پس از پایان ســطح ســه حوزه موفق به شــرکت

مســئلهای فــردی ،گاهــی مداخلهجویانــه در اجتمــاع و مســائل مختلــف آن ،گاهــی مر بــوط بــه ُبعــد
ُ
فراجســمانی و اخــروی ،و گاهــی پیوندخــورده بــا مفهــوم سکوالریســم تعریــف کردهانــد .در عصــر حاضــر ،
ّ
ّ
معنویــت بــه
معنویــت بــه چشــم میخــورد ،بحــث ســکوالر بــودن
آنچــه بیــش از همــه در مــورد مفهــوم
ُ
ُ
معنــای جدایــی آن از جامعــه و کنــش و واکنشهــای اجتماعــی -سیاســی اســت؛ بــه نظــر میرســد کــه
ُرشــد و تعالــی دیــن و فرهنــگ دینــی در کشــورهای جهــان سـ ّـوم ،در وحل ـهی ّاول ،و بدن ـهی اجتماعــی

دوم ،و ّ
کشــورهای پیشرفتــه ،در وحل ـهی ّ
توجــه دیــن مبیــن اســام بــه مســائل سیاســی -اجتماعــی ،در
ّ
تهــای غر بــی و
معنویــت ســکوالر و بــروز بیشــتر آن بــه وســیلهی دول 
وحل ـهی سـ ّـوم ،علــل اصلــی نفــوذ

در درس خــارج فقــه آی ـتاهلل خامنهای(حفظ ـهاهلل)

پروپاگانــدای رســانهای آنــان ،اســت.
معنویــت ســکوالر ،در تــاش اســت کــه انســان ّ
ّ
متدین اجتماعــی را از صحنههای سیاســی -اجتماعی جدا
ّ
غیرمتدیــن و ُسســت را بــه بازیگــران اصلـ ِـی صحنههــای مهــم و اثرگــذار جهانــی تبدیــل کنــد؛ در
کــرده و افــراد
ایــن میــان نقــش نهادهــای دینــی و علمی ماننــد مراکزعلمی دینی و دانشــگاهها ،در تغذیـهی علمی -فکری

علمی پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی
میباشــد .رضــا غالمــی مـ ّ
ـدرس و پژوهشــگر عرصــه

و معنوی جامعه بســیار پررنگ خواهدبود و ســکوالر شــدن این دو نهاد مهم ،می تواند به ســکوالر شــدن اکثر

شــد .ایشــان دارای مــدرک دکتــرای علــوم ســیایس بــا
گرایــش اندیشــه ســیایس از پژوهشــگاه علــوم انســاین و
مطالعــات فرهنگــی اســت و هــم ا کنــون عضــو هیأت

افــراد جامعه بینجامد.

فلســفه ســیایس و مطالعــات فرهنگــی ،مؤســس و

مجلــه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن ارتبــاط کنــش و واکنشهــای سیاســی  -اجتماعــی بــا رشــد
معنــوی انســان معاصــر ،گفتوگویــی را بــا ّ
حجتاالســام والمســلمین دکتــر رضــا غالمــی اســتاد حــوزه و

صــدرا ،رئیــس شــورای سیاســت گــذاری جممــع عــایل
علــو م انســاین اســامی ،رئیــس ّ
مؤسســه مطالعــات
ِ
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،حتقیقــات و
ّفنــاوری و عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم

ـانی اســامی صــدرا ،انجــام داده اســت .در ادامــه متــن ایــن
دانشــگاه ،و رئیــس مرکــز پژوهشهــای علــوم انسـ ِ

ـاین اســامی
رئیــس مرکــز پژوه 
شهــای علــوم انسـ ِ

گف ـتو گــو تقدیــم میگــردد.

ُ
▪خــردورزی :آیــا در اندیشــه اســامی کنــش و واکنــش اجتماعــی و سیاســی ،ضــرورت و الزمــه رشــد معنــوی

البالغــه»« ،دیــن و دنیــای متجــدد»« ،جنبــش تولیــد

جامعــه .بــه بیــان دیگــر ،جامعــه نیــز جــدای از فــرد تعالــی پیــدا میکند و میتــوان بــرای آن ســعادت ،شــقاوت،
ً
معــاد ،و حسابرســی در نظــر گرفــت .از ســوی دیگــر ،در تربیــت اســامی ،رشــد و تعالــی یــک کارِ «صرفــا فــردی»
ً
نیســت .درســت اســت کــه نیــت و اراده فــرد و نهایتــا عمــل اوســت کــه تعالیســاز اســتّ ،اما اعضــاء جامعه به

جهــاین شــدن؛ بــرریس امــکان جهــاین شــدن اســامی

اشــکال گوناگــون ،مســتقیم و غیرمســتقیم ،در تعالــی یکدیگــر اثرگذارنــد و هریــک ،از دیگــری برای رســیدن به

در قــرن « ،»۲۱چهــل ویژگــی جــوان مســلمان و

مقصــد ،دسـتگیری میکنــد .نصیحــت ،موعظــه و از همه مهمتر« ،امربهمعــروف و نهیازمنکر» که در ســایه
ّ
مهمــی از نقــش جمــع در تعالــی فــردی اســت؛ ّ
تحقــق اســت ،نشــانههای ّ
حتــی عبــادات
والیــت ایمانــی قابــل

و انتظــارات بشــر در دی نشــنایس»« ،بــرریس رابطــه

جمعــی نیــز اینگونــه اســت؛ در نمــاز جماعــت ،امــام جلو میایســتد و به نمایندگی از بقیه با خداوند ســخن
میگویــد ،انــگار همــه افــراد ّ
متحــد شــدهاند و یــک حــرف و یــک تقاضــا دارنــد.

زنــدگاین مــوالی متقیــان امــام عــی(ع) و آشــنایی با هنج
علــم و نظری هپــردازی»« ،مانیفســت روحانیــت»،
«پژوهــش مــی ایــران و جهــاین شــدن»« ،اســام و

انقــایب» و  ...و مقــاالت ز یــادی از مجلــه« :نقش نیازها
متقابــلعقــلو امیــان»«،امیــانو اســام»و ...هســتند.

یکــی از مســائل بســیار مهــم و اساســی در عصــر

گفتوگو

ّ
مقدمه

حــال ،ممکــن اســت بفرماییــد« :انســانها ،درعینحــال کــه صاحــب هویــت نوعیــه مشــترک هســتند ،امــا
ّ
ّ
در هویــت فــردی ،متنـ ّـوع و متکثرنــد[ ».در پاســخ بایــد گفــت ]:ایــن تنــوع و تکثــر ،یــک واقعیــت اســت امــا
ّ
شــامل تمامیــت مواجهــه فــرد بــا دیــن و بــه تبــع آن ،بــا تعالــی نمیشــود؛ یعنــی تنـ ّـوع و تکثــر ،مر بــوط بــه الیــه نــرم
ِ
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انســاین و مطالعــات فرهنگــی اســت.
ّ
ایشــان مؤلــف کتــب متعــددی از مجلــه« :نگاهــی بــه

انســان یــا بــه تعبیــری انســان کامــل اســت؟ آیــا ایــن مســئله ناظــر بــه افــراد مختلــف متفــاوت خواهــد بــود؟
ً
ُ
ّ
در تربیــت اســامی ،برهمکنــش فــرد و جامعه یک اصل تلقی میشــود؛ یعنــی ّاوال  ،فرد و جامعــه ،هر دو هویت
ً
و اصالــت دارنــد (هرچنــد هویــت و اصالــت جامعــه نســبی اســت) .ثانیــا ،هــم فــرد تعالــی یابنــده اســت و هــم
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ـخت دیــن؛ بنابرایــن ،مــن قبــول دارم کــه میتــوان مســیرهای ّ
متنوعــی
و انعطافپذیــر دیــن اســت و نــه الیــه سـ ِ
ّ
ّ
در حــد بینهایــت ،در جهــت رشــد و تعالــی فــردی لحــاظ کــرد ،امــا همــه ایــن مســیرها در طــول یــک بزرگــراه کــه
ّ
همــان صــراط مســتقیم اســت ،قــرار میگیــرد وگرنــه ،مســیرِ حــق تلقــی نشــده و انســان را بــه مقصــد نمیرســاند.
ً
ّ
ـوبناک انســان در شــبکههای اجتماعی ،بیش از هر چیز ،غفلت آفرین اســت
نقشهای متکثر و بعضا آشـ ِ

تهــای
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه عمــده فعالی 
ّ
علمیــه ،بایــد
آموزشــی و پژوهشــی حوز ههــای

اجتماعی ،انســان را بیشــتر به ســمت غفلت و رخوت ســوق میدهد .از طرف دیگر ،شــبکههای اجتماعی
ّ
انســان را بهشــدت نســبی و در نتیجــه ،لغــزان و ســردرگم میکننــد؛ الزمــه تعالــی انســان ،یقیــن ،ثبــات ،و آرامش
نیســت؛ یعنــی انســان درعینحــال کــه خــود را در جمــع حــس میکنــد و حــس جمعگرایــی دارد ،کامــا
تنهاســت .از منظــر دیگــر ،شــبکههای اجتماعــی بــرای خــود ،رســالت تعالیبخشــی در نظــر نمیگیرنــد ،زیــرا
غایــت آنهــا اینجهانــی شــدن و نفــی آخــرت اســت .اگــر بگویــم« :موضــوع و بســتر در شــبکههای اجتماعــی
ّ
معنویتخواهــی اســت ».ســخن نادرســت یــا اغراقآمیــزی نگفتـهام.
خــاف تعالــی و

ً

تهــای انــذاری و
در نهایــت خــود را در فعالی 
تبشــیری حــوزه و در تبلیغــات دینــی آشــکار کنــد.
در واقــع ،همــه تالشهــای حــوزه بایــد در تعمیــق
ّ
معنویــت
باورهــای نــاب دینــی ،گســترش اخــاق و
و اجــرای هــر چهبهتــر احــکام الهــی بــروز و ظهــور
پیداکنــد؛ یعنــی وضــع جامعــه گا مبـهگام و بــه طــور
ملموســی بهبــود پیــدا کنــد .مــن معتقــدم کــه بــا

ّ
ـان
▪خــردورزی :نظریــه
معنویــت آقــای مصطفــی ملکیــان را ناظــر بــه جایــگاه سیاســی و اجتماعــی انسـ ِ

یســابقه فرهنگــی غــرب،
وجــود هجمههــای ب 
ِ

معاصــر چگونــه تبییــن و تحلیــل میکنیــد؟ آیــا ایــن نظریــه ناقــض فعالیتهــای سیاســی اجتماعــی

کوشــشهای حوزههــا در ارتقــاء دی ـنداری کماثــر

انســان معاصــر اســت؟

شهــای حــوزه
نبــوده اســت .بایــد دیــد کــه ا گــر تال 

مــن بــا دیدگاههــای روانشــناختی جنــاب آقــای ملکیــان آشــنایی کامــل نــدارم؛ هرچنــد بعضــی از مباحــث
ً
ایشــان در ایــن زمینــه را دنبــال میکنــم و بعضــا از نــکات خوبــی هــم کــه میگوینــد اســتفاده میکنــم .بــه نظــر
ّ
ّ
معنویتگرایــی عرفــی
معنویــت را در اتمســفر مدرنیســم جســتجو میکننــد و
مــن ،جنــاب آقــای ملکیــان
را ترو یــج میکننــد و ایــن مطلــب ،در مباحــث ایشــان یــک «پارادوکســیکال بــزرگ» بــه وجــود آورده اســت.
ّ
ّ
جهــا و دردهــای
معنویتــی اســت کــه هرچنــد در کوتا همــدت رن 
معنویــت موردنظــر ایشــان،
از طــرف دیگــر،
ّ
انســان را کــم میکنــدّ ،امــا در درازمــدت ،انســان را دچــار پوچــی نمــوده و بــه آالم او میافزایــد .تــا انســان مســئله
خــود دربــاره معنــا و هــدف زندگــی و نســبت خــود بــا هســتی و خالــق هســتی را حــل نکنــد ،در ســیر معنــوی
ً
کامیــاب نخواهــد بــود .بااینوصــف ،بــه نظــر میرســد ،جنــاب آقای ملکیان ،اساســا تا از اتمســفر ُمدرنیســم
و معرفتشناســی حاکــم بــر آن خــارج نشــوند و «پلورالیســم معنــوی» را کنــار نگذارنــد ،نمیتواننــد انســانها
ّ
نطــور کــه اشــاره کــردم ،نظر یــات ایشــان در شــرایط فعلــی
معنویــت اصیــل ارجــاع دهنــد؛ هرچنــد هما 
را بــه
ّ ً
جهــای جانکاهــی کــه بــا آن روبروســت ،نجــات میدهــد و چهبســا بــرای انســانهای
موقتــا انســان را از رن 
ّ
درگیــر در جهــان ُمــدرن ،جــذاب هــم باشــد.

و روحانیــت نبــود االن در چــه شــرایطی بــه ســر
میبردیــم؟ بــا همــه اینهــا ،چنــد آســیب بــزرگ در
ً
حــوزه تبلیغی-تربیتــی حوز ههــا وجــود دارد؛ ّاوال  ،مــا
در بســط نظریههــای تربیتــی ،خــوب عمــل نکردیــم
ً
و فقــرِ تئوریــک در ایــن عرصــه کامــا خــود را نشــان
ً
میدهــد .ثانیــا ،مــا همیــن حــد از نظریاتــی کــه داریم
را هــم نتوانســتیم بــه الگوهــای ّ
متنوع عملــی و البته
ِ
کارآمــد تبدیــل کنیــم .مالحظــه بفرماییــد کــه بعــد از
چهــل و ســه ســال ،هنــوز آموزشو پــرورش مــا در
ً
فعالیتهــای تربیتی ،ســردرگم اســت .ثالثــا ،عمده
نظریات و فعالیتهای عملی در ساحت تربیت
ّ
معنویــت افزایــی ،جامعــه سـ ّـنتی را مخاطــب
و

▪خردورزی :آسیبهای چالشهای اجتماعی و فردی نظریه ّ
معنویت آقای ملکیان را تبیین بفرمایید.
ّ
معنویــت فردگــرا ،ماننــد لیبرالیســم فــردی ،جمــع و ســعادت جمعــی را نادیــده میگیــرد ،غافــل از اینکــه تــا

ـذب
قــرار میدهــد و حوزههــای مــا در زمینــه جـ ِ
غیرســنتی ،کــم توفیــق اســت؛ ّ
ّ
حتــی
مخاطــب
ِ
شهــای تربیتــی و
ابایــی نــدارم از اینکــه بگو یــم« :رو 
ّ
معنویتافزایــی حــوزه بــه دلیــل تقســیم جامعــه بــه

در انــزوا نیســت و جامعــه نیــز او را رهــا نخواهــد کــرد .جامعــه ســرمایهداری ،انســان را مجبــور میکنــد تــا نقــش

خــودی و بیگانــه ،قــدرت ارتباطگیــری بــا بخشــی

ـت اهــداف نظــام ســرمایهداری بــازی کنــد؛ لــذا
میلیونهــا چرخدنــده کوچــک یــک دســتگاه عظیــم را در جهـ ِ
ّ
ّ
«معنویتگرایــی جمعــی» تبدیــل نشــود و بــه تبــع آن ،بــه قیــام بــرای
«معنویتگرایــی فــردی» ،تــا زمانــی کــه بــه

از اعضــای جامعــه را ازدس ـتداده اســت ».بــا ایــن

ـان امــروز قــادر بــه ادامــه حیــات
جامعــه و سیاســت تعالــی پیــدا نکنــد ،فــرد نیــز تعالــی پیــدا نخواهــد کــرد .انسـ ِ
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یتــوان
بــا سیاســی شــدن نهــاد دیــن در جامعــه ،م 
انتظــار رشــد معنــوی داشــت؟

و غفلت ،آفت اصلی ســیرِ معنوی انســان اســت.
قــدم ّاول بــرای تعالــی ،بیــداری و خوداندیشــی و انقــاب درونــی اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه شــبکههای

اســت .اینهــا جــدای از ایــن مطلــب اســت که جمع ،در شــبکههای اجتماعی یک جمــع ارگانیک و طبیعی

▪خــردورزی :کارکــرد و عملکــرد حوز ههــای ّ
علمیــه
در ترویــج ّ
معنویــت را چگونــه تبییــن میفرمایید؟
ّ
متولــی ّ
معنویــت جامعــه اســت؟ و آیــا
آیــا حــوزه،

مساعد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی منجر نشود ،چیزی بیش از یک سرگرمی نیست
ایجاد بسترهای
ِ

مالحظــه ،مــن فکــر میکنــم کــه حوز ههــای مــا بایــد
الت عصــری و بــا ّ
مهیا کــردن خــود بــرای
بــا درک تحـ ّـو ِ

و خــود آن را نیــز ،بایــد جــزو مکانیزمهــای نظــام ســرمایهداری برای آرامکردن انســان معاصر و منصرف نمــودن او

مواجهــه بــا شــرایط امــروز ،واقعبینانــه ،فعالیتهای

از طغیــان و سرکشــی تحلیــل کــرد.

تبلیغــی و تعالیبخــش خــود را تقو یــت کننــد•.

| معر یفنامه

حجتاالســام واملســلمنی دکتــر ّ
حممــد جعفــری ،در
ســوم شــهریورماه  1352در شــهر مقـ ّـدس قــم دیــده بــه
جهــان گشــود .وی بــه دروس دیــی و حــوزوی مشــغول
گشــت و بیــش از  20ســال در رشــتههای خمتلــف
ّ
ختصیص کالم اســامی ،کالم جدید ،معرفتشنایس،
تشــنایس دیــی ّ
تأمــل و
علــم دیــی ،ادیــان و معرف 
ّ
فعالیــت کــرده اســت و مــدرک دکتــرای خــود را در رشــته

فلســفه دیــن ،از مؤسســه آمــوزیش -پژوهــی امــام
مخیــی(ره) دریافــت منــود .وی نزدیــک بــه هشــت ســال
در درس خــارج فقــه و اصــول شــرکت کــرده اســت.
بهــای
دکتــر جعفــری صاحــب تألیفــایت مهچــون کتا 
«عقــل و دیــن از منظــر روشــنفکران دیــی معاصــر »،
«العقــل والدیــن»« ،تعبــد و عقالنیــت»« ،نظر یــة
فلســی وحــی»« ،دیــن و معنویت مــدرن» و ...و بیش
از د ههــا عنــوان مقالــه علمی هســتند کــه در حوزههای
خمتلف معرفیت به رشــته حتریر در آمده اســت .ایشــان
حــدود  15ســال اســت کــه در حــوزه معنویتپژوهــی نیز
ورود کــرده و در جلن ههــای حــوزوی و دانشــگاهی بــه
ارائــه حبــث در ایــن عرصــه پرداختهانــد.
مقدمه

ّ
حقیقــت
معنویتهــای نوظهــور،
سالهاســت،
ِ
ّ
معنویتهــای دینــی را مــورد تهدیــد قــرار
ـاب
نـ ِ
ّ
دادهانــد .البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه بایــد
ّ
ّ
معنویتهــای
مهمتر یــن علــت پدیدآمــدن
نوظهــور را کــه مبتنــی بــر هیــچ حقیقــت صادقــی
ّ
نیســتند ،نظریــات روشــنفکران ،کــه ریشــه در تفکــر
اومانیســم غربــی دارد و بشــر را مــدار تمــام جهــان
ّ
و هســتی میدانــد ،دانســت؛ دیگــر علــت مهــم
پدیدآمــدن چنیــن نظریاتــی ،عــدم وجــود معیــار
صحیــح معرفتشناســی نــزد روشــنفکرانی اســت

خــردورزی بــا هدف تبیین لوازم فرهنگی ،سیاســی
ّ
معنویتگرایــی نویــن گفتگویــی را بــا
و اجتماعــی
پژوهشگر معنویت و عضو هیئت علمی مؤسسه

ّ
معنویتعقالنی
يا مرزبندی با دين و دیانت؟
ّ
معنویتگرایی نوین |
| تبیین لوازم فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی

گفتوگو

حجتاالســام والمسلمین دکتر ّ
محمد جعفری،

پژوهشگر معنویت و عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)
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در بــاب حقیقــت دیــن ،حقیقــت فهــم ،و ّ
حتــی
ّ
مجله ّ
تخصصی
ـت حقیقــت شــده اســت؛
حقیقـ ِ

گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین دکتر ّ
محمد جعفری
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امــام خمینــی (ره) انجــام داده اســت کــه در ادامــه
متــن ایــن گفتگــو تقدیــم میگــردد.
ّ
معنویــت بــرای انســان
▪خــردورزی :ماهیــت
ً
معاصــر،ذاتــاامــریفــردیاســتیــااجتماعــی؟
بــرای پاســخ بــه این ســوال ،مــا باید ابتدا خاســتگاه
ّ
معنویــت را بــرای انســان ،واکاوی
و ضــرورت
ً
ّ
ّ
کنیــم .معنویــت اساســا از چــه وجهــی موردتوجــه
انســان قــرار گرفتــه اســت؟ بیتردیــد رو یآوری
معنویــت ،چــه در فضــای ّ
ّ
ســنتی و
بــه ســمت

ســاحت معنــوی ،خــود را در رفتــار اجتماعــی انســان و ارتباطــات نــوع انســان نشــان میدهــد .شــما امــکان
ً
ّ
ّ
معنویــت را هــم بــه
معنویــت را صرفــا در ســویه فــردی خالصــه کنیــد و در عیــن حــال
ایــن را نداریــد کــه
ً
ّ
معنــای اصیــل خــود در نظــر بگیریــد .ســویه اجتماعــی معنویــت دینــی ،کامــا آشــکار اســت و معنو یــت
خــود را در ابعــاد مختلــف رفتــار اجتماعــی انســان در عرصههــای سیاســی ،فرهنگــی ،و مســائل اجتماعی
و ارتباطــی نشــان میدهــد.
ً
ً
ّ
ّ
اساســا میتــوان ادعــا کــرد کــه شــکلگیری برخــی از معنویتهــای نوظهــور کــه عمدتــا تفـرد گــرا هســتند،
ً
ّ
معنویت برای انســان معاصر
خاســتگاه و ســویه کامــا اجتماعــی دارد؛ یعنــی در برخــی مــوارد و مصادیق،
ً
و مــدرن هــم ،بهطورقطــع ،جنبــه و صبغــه کامــا اجتماعــی داشــته اســت.

پیشــامدرن و چــه در فضــای پــس از مدرنیتــه را

یشــود در
برخــی از جنبشهــای نوپدیــد دینــی کــه تحــت عنــوان « »New religious movementیــاد م 

ناشــی از فطــرت انســان میدانیــم .خداونــد متعال
ََ
َ
در آیــه  30ســوره روم میفرمایــد« :فأ ِق ْــم َو ْج َهــك
َ
ّ
الل َّال ِتــي َف َطـ َر َّ
لديــن َح ِن ًيفــا ِف ْطـ َر َت ِ َّ
الن َاس َعل ْي َها
ِل ِ ِ
َ َْ َ َ ْ
َّ َ َ ّ ُ ْ َ
لك َّ
ــن
الد
يــن الق ِّي ُــم َو ِ
الل ذ ِلــك ِ
ــق ِ
ل تب ِديــل ِلخل ِ
النــاس َل َی ْع َل ُمـ َ
َأ ْک َث ـ ُر َّ
ـون»
ِ
خداونــد متعــال ،فطــرت مــا را بهنوعــی سرشــته

ـرن بیســتم میــادی ،بــه بحــران ارزشهــا و هنجارهایــی کــه در برخــی از جوامــع صنعتــی،
دهــه شـ ِ
ـصت قـ ِ
ُ
ّ
ّ
بهخصــوص ایــاالت متحــده پدیدآمــده بــود ،ارتبــاط دارد .یعنی مهمتریــن وجه تکون برخــی از جنبشهای
برخــی نظریهپــردازان ماننــد ملکــم همیلتــون ،جامعهشــناس برجســته دیــن ،معتقدنــد« :جنبشهایــی
ً
ّ
ماننــد هیپیهــا ،کامــا اجتماعــی و یــک شــورش ضــد فرهنگــی علیــه فردگرایــی و عقال نیــت علمــی
ّ
جامعــه مصرفــی مــدرن بودنــد ».بــر اســاس همیــن نگــرش ،ایــن جنبــش ضــد فرهنگــی بــه مغزشــویی،

اســت کــه بــه ســمت آســمان باشــیم؛ دل و
جــان و قلــب مــا بــه ّ
مادیــات دلخــوش و قانــع

آدمربایــی ،و امثــال آن دســت میزدنــد و آرامآرام جنبــه فرقــهای هــم پیــدا کردنــد».
پــس در برخــی از ایــن جنبشهــا ،ســویه اجتماعــی را بــه عنــوان مقـ ّـوم اصلــی میبینیــم .توضیــح ایــن کــه در

نمیشــود؛ هرچنــد انســان در عالیتریــن رفــاه و
التــذاذ مـ ّ
ـادی کامــل هــم قــرار بگیــرد ،آن آرامــش

برخـ�ی از جوامـ�ع صنعتـ ِ�ی پرتحـ� ّرک و پرسـ�رعت در کنـ�ار زوال اشـ�تراک اجتماعـ�ی ،فردگرایـ�ی( (�Individu
 )alismبــه شــکل حـ ّ
ـاد خــود ایجــاد شــد .ایــن مســأله در عرصــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی و خانوادگــی

الزم را پیــدا نمیکنــد .ایــن مســأله بــه همــان

شهــای
خــود را نشــان مـیداد .زوال مســأله اشــتراک اجتماعــی ،عاملــی بــرای شــکلگیری پــارهای از جنب 
معنــوی شــد کــه میخواســتند همدلــی و حـ ّـس مشــترک اجتماعــی را بــرای اعضــای خودشــان ایجــاد

نوظهــور معنــوی در ایــن دوران ،بــه همــان بحرانهــا بازمیگــردد.

فطــرت الهــی انســان بازمیگــردد؛ بــه همیــن
ّ
معنویــت،
جهــت رو یآوری انســان بــه ســمت

کننــد .آنهــا بــا جــذب پیــرو در گروههــای معنــوی و جهتدهــی بــه برنامههــای جمعــی ،تــاش کردنــد

بــه دلیــل همــان دو ســاحتی بــودن انســان و

طهــای اجتماعــی اعضای
بدیـ ِـل مســأله اشــتراک اجتماعــی را ایجــاد کننــد تــا کمبودهــای همدلــی و ارتبا 

جســمانی صــرف اســت.
نداشــتن جنبــه
ِ
ّ
معنویــت دینـ ِـی دوره پیشــامدرن
چــه در ســاحت
ّ
و چــه در ســاحت معنویتهــای نوظهــوری کــه
پــس از مدرنیتــه شــکلگرفته اســت ،ایــن واقعیــت
را بیــان میکنــد کــه انســان چــه بخواهــد و چــه
معنویت میگــرددّ .
ّ
البتــه در دوران
نخواهــد درگیــر

ّ
معنویــت سمتوســوی دیگــری پیــدا
پســامدرن،
ّ
کــرده اســت و بــدان جهتدهــی مــادی کــرده انــد .
ّ
معنویــت از سرشــت انســان برآمــده و بــه هویــت
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ســاحت معنــوی انســان را محــدود و منحصــر بــه عرصــه فــردی کنیــمّ .
باتوجــه بــه اینکــه انســان موجــودی
ً
ّ
معنویــت ســویه اجتماعــی [هــم] دارد.
اجتماعــی اســت ،قطعــا

ـانی انســان بازمیگــردد .حــال میشــود بــه ایــن
انسـ ِ
ً
ّ
ســوال پرداخــت کــه آیــا معنویــت صرفــا جنبــه
فــردی پیــدا میکنــد یــا جنبــه اجتماعی هــم دارد؟
ّ
باتوجهبــه اینکــه مــا انســان را هــم دارای شــأن فردی
و هــم شــأن اجتماعــی میدانیــم ،نمیتوانیــم

خودشــان را تقویــت کننــد.

در واقــع ،افــرادی کــه وارد ایــن جنبشهــا میشــدند ،بــه لحــاظ احساســی و عاطفــی ،نوعــی تجر بــه همدلــی
را کــه در جامعــه بزرگتــر  ،نمیتوانســتند بــه دســت بیاورنــد را در یــک جمــع محدودتــر تجر بــه میکردنــد.
ّ
معنویتهــای نوظهــور  ،در ایــن عرصــه بــه لحاظ شــکلگیری،
پــس میتــوان گفــت کــه «برخــی از مصادیــق
ً
تکـ ّـون و خاســتگاه ،کامــا جهتگیــری اجتماعــی دارد و آن را بــه ایــن معنــا میتــوان پذیرفــت».
▪خــردورزی :برخــی معنویــت را یــک امــر تکســاحتی و فــردی میداننــد و تســری مســئله معنویــت در
ً
اجتمــاع را صرفــا تشــریفات و مانــع رشــد انســان معنــوی میپندارنــد .نظــر شــما در ایــن زمینــه چیســت؟ آیا
ایــن مســأله میتوانــد ناظــر بــه افــراد مختلــف ،دارای تفــاوت باشــد؟
بــر اســاس مبانــی بنیادیــن و بــاور مــا ،بهطورقطــع انســان ســاحتهای مختلفــی دارد .ســاحتهای
مختلــف انســان نیــز بــه طــور کامــل بــا یکدیگــر در تعامــل و ّ
مکمــل [هــم] هســتند .مــا نمیتوانیــم انســان را
ـاحت انســان ّ
ّ
توجــه کنــد و
تکســاحتی و جزیــرهای نــگاه کنیــم.
معنویــت هــم نمیتوانــد فقــط بــه یــک سـ ِ
بــه ســاحتهای دیگــر انســان ،التفــات نداشــته باشــد.
ّ
معنویتــی ملتــزم هســتیم کــه از دین و دیانــت برآمده اســت .همانطور که دین ،فقط ســویه فردی نــدارد،
مــا بــه

ّ
تفکــر غیردینــی و غیــر معنــوی ّ
توســط عناصــر فکــری
باشــد ،در اینجــا مجــال واســعی بــرای جــوالن دادن
ً
ّ
ســکوالر پیــدا میشــود و قطعــاایــن عناصــر فرهنگــی ،بــا معنویــت فــردی انســان نیــز ســازگار نخواهــد بــود.
ّ
▪خــردورزی :برخــی معتقدنــد ،تکثــر موجــود در واکنشهــای اجتماعــی و سیاســی ،بهخصــوص کثــرت
حاصــل در شــبکههای اجتماعــی بــا تجـ ّـرد معنــوی انســان معاصــر در تضــاد اســت .نظــر و تحلیــل شــما
دربــاره ایــن بــاور چیســت؟
فکـ�ر میکنـ�م کـ�ه بایـ�د ایـ�ن بحـ�ث را ریش�ـهایتر دنبـ�ال نمـ�ود .همـ�ان طـ�ور کـ�ه عرض کـ�ردم مقولـ�ه فردگرایـ�ی(�In
 )dividualismیــک شــاخصه و کاراکتــر اصلــی در انســان معاصــر و ُمــدرن امــروزی اســت .ریشــه آن نیــز بایــد
ّ
ـانس فرهنگــی اروپــا دنبــال نمــود کــه مهمتریــن مولفــة آن ،اومانیســم اســت« .انســانمحوری» در دوره
در رنسـ ِ
ی مــدرن مشــاهده میکنیــم ،از مقولــه «اومانیســم»
رنســانس شــکل گرفــت و آن چــه کــه در تحـ ّـول انسـ ِ
ـان دوره ِ
ناشــی میگــردد .اومانیســم اصالــت را در همــه مســائل ،بــه انســان میدهــد و انســان ،ازهرجهــت خودمحــوری
ّ
ـب حــق تلقــی شــده کــه ملتــزم بــه
پیــدا میکنــد و بــه نحــوی« ،خــودش ،خالــق خــدا میشــود ».انســان ،صاحـ ِ
ـود انســان ،خاســتگاه
تکلیــف نیســت و نبایــد گــوش او بــه ســمت آســمان و خدامحــور بشــود؛ [در واقــع] ،خـ ِ
باورهــا و ارزشهــا میگــردد.

▪ هربرت اسپنسر

ّ
معنویــت هــم نمیتوانــد به ســویه فردی و شــخصی
اکتفــا کنــد؛ بــه همیــن جهــت الزمــه رشــد و کمــال
ّ
معنویت
انســان ،در بعــد اجتماعــی ،ایــن اســت که
در آن عرصــه هــم کاربــری و امتــداد داشــته باشــد.
ّ
مقولــه رفتــار اجتماعــی انســان ،مصادیـ ِـق متعــدد
سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،حقوقــی ،تربیتــی،
آموزشــی ،و ّ
حتــی روانشــناختی دارد.

شهــا
مفســر و َبهــر ه َِو ر از ارز 
در اینجــا ،مقولــه «انســان خدایــی» پیــدا م 
یشــود .انســان در چنیــن شــرایطی ّ ِ
اســت؛ نــه اینکــه انســان بایــد ملتــزم بــه ارزشهــا باشــد .بــه همین جهت ،رســتگاری جــاودان یــا زندگی پس
از مــرگ نیــز نفــی میشــود؛ چــون انســان خــود را در چارچــوب رفــاه و پیشــرفت مـ ّ
ـادی ایــن جهــان ،محــدود
میکنــد و ســعادت خــود را نیــز فقــط در ایــن جهــان جســتجو خواهدکــرد.
ّ
ّ
ـان مــدرن ،بــه ســمت تفکــر فردگرایــی از نــوع حــاد خــود
همــه اینهــا دستبهدســت هــم میدهنــد کــه انسـ ِ
قــدم بــردارد .در ایــن دوره ،همــه چیــز جنبــه فــرد محورانــه پیــدا میکنــد .مــا در عرصههــای مختلــف فکری،
فرهنگــی ،دینــی ،و اخالقــی ،ایــن مســأله را مشــاهده میکنیــم .نهضــت پروتســتان ( )protestantشــروع
فردگرایــی دینــی بــود .در اینجــا ادعــا ایــن اســت کــه الزم نیســت بــه نهــاد روحانیت مســیحی اعتمــاد و ّ
توجه

ّ
البتــه میتــوان جنبههــای دیگــری هــم بــرای مقوله

کنیــد یــا آنهــا را مرجــع فکــری خودتــان بدانیــد ،بلکــه هــر کســی میتوانــد مرجــع دینــی خــودش باشــد و دیــن

رفتــار اجتماعــی انســان در نظــر گرفــت .تمــام ایــن
ّ
پارادایــم تفکــر
مصادیــق بایــد تحــت اتمســفر و
ِ
معنــوی انســان قــرار بگیــرد .امــکان نــدارد شــما در
ّ
ّ
معنویــت را از آن ســاحتها و
تفکــر اســامی،

خــود را بــر اســاس درک شــخصی خــود رقــم بزنــد.
ّ
ـوان «خــدای شــخصی» مشــاهده میکنیــد ،از همیــن تفکــر
اگــر در معنویــت مــدرن ،گــزارهای تحــت عنـ ِ

کنــش و واکنشهــای اجتماعــی تفکیــک کنیــد.
ّ
معنویتــی،ابتــر و ناقــصاســت.
بهطورقطــعچنیــن

ّ
معنویــت اســامی نمیتوانیــم
مــا در فضــای
ّ
ـوی دینــی
تفکــر ســکوالر را بپذیریــم .شــخص معنـ ِ
نمیتوانــد و امــکان ندارد ســکوالر باشــد و ســاحت

دیــن را از سیاســت جــدا کنــد .چنیــن شــخصی
ّ
نمیتوانــد دیــن را از ســاحتهای تفکــر اجتماعی

ناصحیــح و ناکامــل اســت؛ چــرا کــه اگــر در
ً
عرصــه ســاحتهای اجتماعــی و خصوصــا رفتــار
ـت انســان ُبــروز و ظهــور نداشــته
سیاســی ،معنویـ ِ

اخــاق هــم دیــده میشــود .آقــای اسپنســر ( )Herbert Spencerدر مــورد فردبــاوری اخال قــی (کــه وجــدان
فــرد ،بهعنــوان منشــأ فضیلــت در نظــر گرفتــه میشــود) و فردبــاوری حقوقــی و سیاســی ،کتابــی تحــت
عنــوان انســان علیــه دولــت مینویســد .او از ایــن نــوع فردبــاوری کــه تنهــا بــر آزادی فــرد تکیــه میکنــد ،پــرده
ـت اصلــی انســان ،مبنــا قــرار میدهــد.
برم ـیدارد و حقــوق فــردی را بهعنــوان سرشـ ِ
ّ
همــه اینهــا باعــث میشــود شــکلی از تکثــر فردمحــور پدیــد آیــد .آنچــه کــه امــروزه در فضــای شــبکههای
اجتماعــی مشــاهده میکنیــم ،بــروز و نمــاد و نمــودی از فردگرایــی اســت .انســانها در خلــوت خودشــان
و نیــز در ارتباطــات اجتماعــی« ،شــخصمحور » هســتند .اســم ایــن شــبکهها ،شــبکههای اجتماعــی
ً
اســت؛ ولــی کامــا مبتنــی بــر ارتباطــات فردمحورانــه شــکلگرفتهاند .کنــش و واکنــش افــراد نیــز در ایــن
ً
فضــا ،کامــا بــه شــکل جهـتدار  ،مبتنــی بــر خــود محــوری فکــری جلــو مـیرود .در همیــن فضــا ،معنویت
شــخصی هــم رشــد قابــل توجهــی یافتــه اســت و بدیهــی اســت کــه ایــن رویکــرد و نگــرش ،بــا فضــای
ّ
معنویــت و تج ـ ّرد معنــوی کــه دیــن از انســان انتظــار دارد ،زاویــه پیــدا مینمایــد .فضــای تج ـ ّرد معنــوی،
فضایــی اســت کــه انســان را در ســاحتُ ،افــق و گســتره وســیعتر فرامـ ّ
ـادی و در ذیــل جهــان بینــی توحیــدی
ً
بــه یــک وحــدت جمعــی و روح حاکــم اجتماعــی میرســاند و صرفــا چنیــن فضایــی اســت کــه میتوانــد
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انســان و دخالــت در عرصــه رفتــار اجتماعــی
ً
ّ
معنویتــی
انســان برحــذر بــدارد .قطعــا چنیــن

ناشــی میشــود و همیــن آرام آرام بــه تکثــر و پلورالیتــه معنــوی منجــر میشــود .ایــن مســاله در حــوزه
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انســانها را بــه ســمت آن هــدف و غایــت درســت
و اصیــل کــه قــرب الــی اهلل اســت جهــت دهــد.
لــذا نگــرش فــرد محورانــه حاضــر ،کــه در فضــای
ـرب مدرن مشــاهده میکنیم
ارتباطــات معاصــر غـ ِ

بــا آن روح و وحــدت جمعــی معنوی که در فضای
ّ
معنویــت دینــی ســراغ دار یــم ،منافــات
اندیشــه و
دارد و از اینجهــت ،اصطــکاک پیــدا میکنــد.
▪خــردورزی :اجــازه دهیــد کــه بهعنــوان یــک نمونه
ملمــوس بــه یکــی از مصادیــق معنویتهــای
مــدرن در داخــل کشــور بپردازیــم؛ یعنــی معنویــت

▪ مصطفی ملکیان

عقالنــی آقــای مصطفــی ملکیــان .از نظــر شــما

ّ
معنویــت در نــگاه آقای ملکیان عبارت اســت از نحوه فهم انســان از هســتی
تعریفــی کارکردمحــور اســت.
ّ
و خــودش کــه او را بــه آرامــش خاطــر و بــه بهداشــت روان برســاند .تعریــف دیگــر او ایــن اســت کــه معنویت،

لــوازم سیاســی و اجتماعــی نظریــه «عقالنیــت و
ّ
معنویــت» چیســت؟ آیــا نظریــه مذکــور خللــی بــر

ّ
معنویــت دینــی وارد میکنــد؟
ّ
«معنویــت عقال نــی» ،یــا «عقالنیــت معنــوی» و

نگرشــی بــه جهــان و انســان اســت کــه ایــن نگــرش ،بــا عقال نیــت مــدرن انطبــاق داشــته باشــد و از ســوی

ّ
معنویــت و عقال نیــت» آقــای ملکیــان،
یــا «پــروژه

دیگــر  ،انســان را بــه آرامــش برســاند.
ّ
ً
ّ
آقــای ملکیــان بــر ایــن دو مؤلفــه تأکیــد دارد کــه حتمــا بایــد معنویــت بــا عقال نیــت مــدرن انطبــاق داشــته
ّ
معنویــت بایــد انســان را بــه آرامــش
باشــد .انســان امــروزی چــارهای جــز مــدرن بــودن نــدارد و از طرفــی ایــن

تعابیــری هســتند کــه مضمــون واحــدی دارنــد.
ّ
معنویــت دینــی و دیــن
تعابیــر حاضــر در برابــر
ّ
شــکلگرفتهاند .ط ّراحــی این تفکر  ،بــرای مرزبندی
بــا دیــن و دیانــت اســتّ .
البته این نکتهای نیســت

میرســاند .او اعتقــاد دارد [کــه] دیــن الهــی ،در اصــل و گوهــر خــود ،واجــد خصیصــه آرامــش بخشــی بــوده
ّ
معنویــت ،طلــب کنیــم .آقای ملکیان
اســت؛ ّامــا امــروز  ،آن [گوهــر ] را نــدارد و مــا بایــد ایــن گوهــر نایــاب را از
ّ
ّ
ً
بــه همیــن جهــت مؤلفههایــی مطــرح کــرده اســت کــه کامــا بــا دیــن در تضــاد هســتند؛ مؤلفههایــی کــه در
ّ
طــرد ،نفــی و دفــع دیــن و بــا ایــن تــراز شــکل میگیــرد .یکــی از مؤلفههــای ســلبی نظر یــه ایشــان ایــن اســت:
ّ
«معنویــت دینــی ،از متافیزیــک ســنگینی برخــوردار بــود که اعتقــادات و باورهای متافیزیکــی و فراطبیعی

خــود ایشــان بهصراحــت آن را مطــرح میکننــد.
ّ
ّ
معنویــت ســکوالر آقــای ملکیــان بــه
مؤلفههــای
ّ
طــور کامــل مؤلفههایــی ســلبی اســت.

ـان مــدرن نمیتوانــد چنیــن باورهایــی را هضــم کنــد؛ بــه همیــن جهــت ایــن
را بــر نمیتابــد و هاضمــه انسـ ِ
ّ
معنویــت جدیــد بــه حداقــل ممکــن برســد.
باورهــا بایــد در

کــه مــا بخواهیــم مطــرح کنیــم کــه [بــر ] گــردن
ّ
مؤســس و بنیانگــذار ایــن اندیشــه بگذاریــم ،بلکــه

ّ
معنویتــی
ـدرن امــروز  ،چنیــن دیــن و
در آن لحــاظ شــده اســت ».آقــای ملکیــان اعتقــاد دارد دیگــر انســان مـ ِ

خــود آقــای ملکیــان گفتهانــد« :آنچــه کــه تحــت

تعبــد ،در عقال نیــت مــا وجــود نــدارد و انســان ُمــدرنْ ،
تعبــد را نفــی میکنــد و میگویــدّ :
آقــای ملکیــان ّ
«خود
ِ
فرمانفرمــا» اســت و «دیگــر فرمانفرمــا» نیســت .انســان ،از نظــر آقــای ملکیــان ،یــا سـ ّـنتی و انســان دیـندار

دیانــت الهــی و ابراهیمــی ،از جملــه
ـوان
ِ
عنـ ِ
ّ
ـود دیــن اســام و معنویــت برآمــده از آن ،یــاد
خـ ِ

اســت گــوش او بــه ســمت آســمان ،فرمــان الهــی و فرمــان پیامبــر اســت تــا ســخن آنهــا را بشــنود ،بفهمــد
و آنهــا را بــه کار بگیــرد یــا انســان ُمــدرن اســت کــه ّ
متعبــد نیســت؛ چــرا کــه اصالــت طبــع انســان ،اجــازه

میکنیــم ،بــرای ایــن بــوده اســت کــه بــه انســانها
آرامــش بدهــد؛ ّامــا انســانها در دنیــای مــدرن ،بــا

نمیدهــد کــه بخواهــد همیشــه تابــع دیگــران باشــد .انســان بایــد خــودش را محــور قــرار بدهــد و تابع اندیشــه
ِ
و نظــر خــود حرکــت کنــد!
ُ
ّ
ّ
تعبــد و قداســت ،بــه همیــن جهــت نفی میشــود؛ قداســتی در معنویــت مدرن وجــود نــدارد .آقای ملکیان
ّ
ّ
ّ
ـت دینــی اســت کــه اشــخاصی در آن ،مقــدس
میگویــد« :تمــام ایــن مؤلفههــا ،در برابــر و در نفــی
معنویـ ِ
ّ
مؤلفــه دیگــر ایــن اســت کــه آقــای ملکیــان ،مســائل فقهــی و بلکــه باورهــا و اعتقـ ْ
ـادات بــه
تلقــی میشــوند».
ّ
َ
برخــی از گزارههــای اخالقــی دیــن را بهعنــوان گزارههــای محلــی و مکتبــی ،نفــی میکنــد .او میگو یــد« :آن

دیــن و دیانــت الهــی آرامــش پیــدا نمیکننــد ،بــه
ّ
معنویتــی را مطــرح میکنیــم کــه
همیــن جهــت مــا
ّ
غیردینــی ،خــارج از فضــای دیــن و بــدون تعلــق بــه
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دیــن الهــی شــکل میگیــرد و هــدف ،ایــن اســت
کــه انســان را بــه آرامــش برســاند».
ّ
«معنویــت عقال نــی» و از پــروژه
آقــای ملکیــان از

ـاص تاریخــی و جغرافیایــی اســت کــه در اوضاعواحــوال خـ ّ
موقعیــت خـ ّ
ّ
ـاص
گزارههــا ،مربــوط بــه مقطــع و
ّ
موقعیــت خــاص را نداریــم ،بایــد از آن گــذر کنیــم ».و بســیاری
فرهنگــی شــکلگرفته اســت و امــروز کــه آن

ّ
معنویــت» تعریفــی ارائــه میدهــد
«عقال نیــت و
کــه بــر همیــن نکتــه ،تکیــه دارد .تعریــف او کامــا

ً

یشــود.
از احــکام دیــن ،ارزشهــای اخالقــی و باورهــای اعتقــادی ،در ایــن اندیشــه نفــی م 
ّ
یشــود.
حتــی وجــود خــدا بهعنــوان وجود متشــخص که خالق هســتی و هســتیبخش عالم هســت نفی م 

اجتماعــی و حــدود و ثغــورِ رفتــار اجتماعــی ،در
ّ
یشــود.
معنویــت نیز به رســمیت شــناخته نم 
ایــن

بــا ّ
توجــه بــه اینکــه بــه زعــم ایــن نظر یــه پــرداز  ،رفتــار
و بایســتههای دینــی ،جنبــه لــوکال ( )Localو
ّ
محلــی پیــدا میکنــد ،جنبــه عمومــی ،جهانــی
ّ
یشــود و لــذا
معنویــت دینــی نفــی م 
ثبــات
و
ِ
هیچگونــه التزامــی نســبت بــه آن رفتارهــا ،مناســک
و التزامــات اجتماعــی وجــود نــدارد.

▪ محمد مجتهد شبستری

ً
ـت ُمــدرن کامــا «خودبنیــاد» اســت کــه صبغــه اینجهانــی دارد
ـای کارِ اندیشــه آقــای ملکیــان ،عقال نیـ ِ
مبنـ ِ
ّ
ً
ّ
و اساســا بــه جهــان دیگــر نظــر نــدارد .ایــن مؤلفههــا در تضــاد بــا معنویــت دینــی مطــرح شــدهاند.
ّ
معنویت مذکور جنبه شــخصی
از همین جا میتوان به لوازم سیاســی و اجتماعی این نظریه ورود کنیم.
ً
ّ
ـت حاضــر  ،رویکــرد اجتماعــی و ســویه آفاقــی نــدارد ،بلکه کامال ســابژکتیو اســت
و درونگرایانــه دارد؛
معنویـ ِ
ـت درونــی شــما عمــل میکنــد تــا شــما خودتــان بــه یــک
کــه فقــط در حــوزه ذهــن ،نظــر ،اندیشــه و آن یافـ ِ
ً
فهــم برســید .درک ّ
صحت ُ
وســقم آن فهــم ،کامــا بــه شــخص وابســته و نســبی اســت؛ یعنــی از شــخصی بــه
شــخص و از گروهــی بــه گــروه دیگــر؛ ایــن فهـ ِـم از هســتی و انســان میتوانــد او را بــه آرامــش برســاند.

مصادیــق ایــن آرامــش در افــراد مختلــف ،دارای تفــاوت اســت .بــه همیــن دلیــل ،فهــم انســانها نســبت
ّ
ّ
معنویــت نیــز  ،از تفــاوت برخــوردار میگــردد .بــر اســاس تفکــر آقــای ملکیــان ،مــا یــک خــدای درونــی و
بــه
ّ
ً
ّ
شــخصی را بایــد ترســیم کنیــم و معنویــت نیــز یکســویه کامــا فــردی دارد .جنبــه ّ
دوم تفکــر آقــای ملکیــان
ّ
معنویــت اســت» کــه بــه دیــن و آموزههــای دینــی در عرصــه مســائل سیاســی،
نیــز «ســکوالر بــودن ایــن

فرهنگــی ،معیشــتی ،تربیتــی ،اقتصــادی ،و مســائلی کــه بــه حــوزه سوســیال ( )Socialو اجتماعــی انســان

▪خــردورزی :چــرا برخــی از روشــنفکران دینــی
ّ
معنویــت و دیــن ســاحتهای مختلفــی
بــرای
قائــل هســتند؟ آیــا ایــن نظری ههــا زمین هســاز
ّ
معنویــت فرادینــی و شــکلگیری
بهوجودآمــدن
یشــود؟
دیــن نویــن جهانــی م 
طــرح بحــث «گوهــر و صــدف» یــا «ذاتــی و
ً
عرضــی»ّ ،
توســط روشــنفکران دینــی ،دقیقــا در
همیــن راســتا اســت .مــا آقــای ملکیــان را تحــت
عنــوان روشــنفکر معنــوی میشناســیم؛ چــون
او روشــنفکر دینــی نیســت و از دیــن و دیانــت
عبــور کــرده اســت .کســانی ماننــد آقــای ســروش
و شبســتری کــه تحــت عنــوان روشــنفکر دینــی
ّ
معنویــت
شــناخته میشــوند ،نیــز فضــا را بــرای
ســکوالر فراهــم کردهانــد .بســترها ،مقدمــات و
ّ
ّ
«معنویــت
«معنویــت ســکوالر » ،یــا
زمینههــای

مرتبــط اســت ،اجــازه ورود و دخالــت نمیدهــد.
ً
اساســا احــکام دیــن و ارزشهــای دینــی در اندیشــه آقــای ملکیــان بــه رســمیت شــناخته نمیشــود تــا شــما
ّ
«نظریــه حکومــت دینــی» ،بــه دنبــال چنیــن
بخواهیــد جامعــه را بــر آن اســاس هدایــت و تربیــت کنیــد.
ّ
اندیشـهای ،نفــی میشــود و سکوالریســم ،بهصــورت حــاد و افراطــی مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد .ایــن تفکــر ،
ّ
ّ
تفکــری ضــد «دیانــت اجتماعــی» و «حکومــت سیاســی دیــن» اســت و بــا چنیــن حکومتــی بــه شــکلی

روشــنفکران دینــی ،بــا طــرح بحــث «ذاتــی و

اساســی مقابلــه میکنــد.

عرضــی» یــا «گوهــر و صــدف» و بحثهایــی مانند

از همیــن روســت کــه شــخص بنیانگــذار ایــن مکتــب و اندیشــه ،در برخــی از فتنههــا بهخصــوص «فتنــه
ّ
 »88حضــور دارد کــه مخالفــت خــود را بــا حکومــت دینــی و اصــول تفکــر نظــام اســامی اعــام میکنــد .او در
ً
مصاحبههــا ،گفتارهــا و نشسـتهای مختلــف نیــز این نظــر را ابراز میکند که کامال مشــخص اســت از کجا
ّ
معنویــت دینــی بــه رســمیت شــناخته نشــد ،نظامــی هــم کــه مبتنی بر
آب میخــورد .وقتــی کــه دیــن ،دیانــت و
ّ
ّ
«معنویــت دینــی» و «دیانــت الهــی» شــکلگرفته اســت ،بهشــدت مــورد نقــد و نفــی قــرار میگیــرد.
ســویه دیگــری کــه بهعنــوان الزمــه سیاســی و اجتماعــی ّ
نظریــه حاضــر ،قابلیــت طــرح دارد ایــن اســت کــه
ً
ّ
یشــود .ا گــر شــما بخواهیــد ارزش و هنجارهایــی
معنویــت صرفــا بــه اخــاق فروکاســته م 
در ایــن اندیشــه،
ً
ّ
معنویــت مالحظــه کنیــد ،صرفــا آنهــا را در حــوزه «اخــاق ســکوالر» ،بــا نگــرش فــرد محورانــه
را در ایــن

«تاریخمنــدی و تاریخینگــری دیــن» ،بــا بیــان
اینکــه احــکام دیــن ،تاریخمنــد هســتند کــه تار یــخ
ّ
مصــرف مشــخصی دارنــد ،اصالــت و جاودانگــی
معنویــت دینــی را زیــر ســوال بــرده انــد .آنهــا
میگوینــد« :اســاس دیــن ،گوهــری دارد کــه مبنــا
اســت و آنچــه کــه در حــوزه احــکام دیــن و ّ
حتــی
یشــود ،وســیلهای
ارزشهــای دینــی مشــاهده م 
اســت تــا انســان ،بــه آن ارزش و گوهــر دیــن برســد.
ّ
البتــه چــون ایــن احــکام جنبــه عرضــی دارنــد ،قابل
حــذف هســتند!»
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ّ
معنویت دینی تحــت عنوان
میتوانیــد رصــد و پیجویــی کنیــد .جنبــه رفتــاری ،مناســکی و عملــی کــه در
ّ
معنویــت دیــده نمیشــود .خطقرمزهــای
«بایســتهها و نبایســتهها» تعریــف میشــود ،بههیچوجــه در ایــن

ّ
«معنویــت مــدرن و عقال نــی» کــه
غیردینــی» و یــا
ّ
شتــر
یشــود ،پی 
توســط آقــای ملکیــان مطــرح م 
ّ
توســط روشــنفکران دینــی فراهــم شــده اســت.
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ّ
ّ
معنویــت و عقالنیــت» آقــای
«معنویــت عقالنــی» ،یــا «عقالنیــت معنــوی» و یــا «پــروژه
ّ
معنویت
ملکیــان ،تعابیــری هســتند کــه مضمــون واحــدی دارنــد .تعابیــر حاضــر در برابــر
ّ
دینــی و دیــن شــکلگرفتهاندّ .
طراحــی ایــن تفکــر ،بــرای مرزبنــدی بــا دیــن و دیانــت
ّ
البتــه ایــن نکتـهای نیســت کــه مــا بخواهیــم مطرح کنیــم که [بــر ] گردن ّ
مؤســس و
اســت.
بنیانگــذار ایــن اندیشــه بگذاریــم ،بلکــه خــود ایشــان بهصراحــت آن را مطــرح میکننــد.
ّ
ّ
ّ
معنویــت ســکوالر آقــای ملکیــان بــه طــور کامــل مؤلفههایــی ســلبی اســت.
مؤلفههــای
روشــنفکران دینــی اضافــه میکننــد« :شــما بایــد آن گوهــر را محــور قــرار بدهیــد و هرآنچــه پیرامــون آن گوهــر
ّ
ّ
معنویــت،
حدنفســه اصالــت و موضوعیــت پیــدا نمیکنــد ».مقولــه
شــکلگرفته ،جنبــه ابــزاری دارد کــه فی ِ
ّ
«معنویــت ،آن گوهــر دیــن اســت و شــما میتوانیــد تنهــا یــک
بــر همیــن اســاس پیــدا میشــود کــه میگویــد:
ّ
ُســروش قدســی و تعلــق خاطــر و یــک نحــوه تجربــه درونــی و باطنــی ناظــر بــه عالــم بــاال داشــته باشــید».
ّ
روشــنفکران ،گوهــر دیــن را بهشــدت ضیــق میکننــد .اگــر بــاور یــا گــزارهای را مطــرح میکننــد ،تنهــا بــه دو
الــی ســه گــزاره اکتفــا خواهنــد کــرد .بــرای مثــال ،ســروش در کتــاب بســط تجربــه نبــوی ســه گــزاره را بهعنــوان
گزارههــای گوهــری دیــن در نظــر میگیــرد و ســایر گزارههــای دیــن را َ
«ع َرضــی» میدانــد.

همچنیــن بحــث «پلورالیســم دینــی» یــا «قرائتهــای مختلــف از دیــن» ّ
توســط همیــن روشــنفکران ،بــه
ُ
رســمیت شــناخته میشــود ،از همیــن زاویــه اســت کــه هــر کســی میتوانــد فهمــی غایــت قصــوی و آن

مباحــث «روانشناســی» و «فراروانشناســی» ،در
محتــوای خودشــان اســت .آنهــا از مباحثــی بهــره
گرفتهانــد کــه هدفگیــری آن ،بــه ســمت آرامــش
روان و بهداشــت باطــن اســت تــا امیــد ،آرامــش و
نشــاط را بــرای زندگــی رقــم بزننــد.
ـدن ب هشــدت مفــرِط
مــا امــروزه ،بــا صنعت 
یشـ ِ
مواجــه هســتیم کــه بشــرِ معاصــر را دلخســته کرده
اســت .حاکمیــت ّ
«فنــاوری و ماشــینزدگی» بــه

لحــاظ مـ ّ
ـادی ،جنبــه بســیار خشــکی پیــدا کــرده
اســتّ ،
نهــای شــهوانی»
حتــی اگــر از «هیجا 
ّ
و «لذتجویانــه» ماالمــال باشــد؛ ولــی طبیعــی
اســت کــه ایــن ســبک زندگــی ،انســان را ّ
باتوجهبــه
فطــرت معنــوی خــود ارضــا نمیکنــد و بــه همیــن
جهــت ،انســان بــه دنبــال آرامــش درون اســت.
روانشناســان ،بهدرســتی ،رنجها را به دودســتهی
جهــای آبژکتیــو» یعنی
«رنجهــای ســابژکتیو » و «رن 
جهــای بیرونــی» تقســیم
جهــای درونــی» و «رن 
«رن 
جهــای درونــی ّ
اهمیــت
میکننــد .آنهــا بــرای رن 

حقیقــت متعالــی داشــته باشــد و میتوانــد در مســیری کــه خــودش صــاح میدانــد ،بــه ســمت آن غایــت
ُّ
ّ
ّ
معنویــت»ّ ،
توســط روشــنفکران به رســمیت
و قلــه ،حرکــت کنــد .در ایــن جاســت کــه مقولــه «تکثــر ادیــان و

جهــا ،انســان
بیشــتری قائــل میشــوند؛ ز یــرا ایــن رن 

شــناخته میشــود .نهایــت ایــن داســتان ،شــکلگیری یــک «دیــن نویــن جهانــی»؛ یعنــی همــان چیــزی
ّ
«معنویــت نوظهــور و مــدرن» نیــز  ،دیــده میشــود .نکتــه جالــب اینجاســت
ـان
اســت کــه میبینیــم در زبـ ِ

را از پــا میانــدازد.
ّ
جهــای درونــی ،ناشــی از همیــن زندگــی مــادی و
رن 

ّ
«معنویــت نویــن» کــه افــراد و انجمنهــای مختلفــی هســتند ،با
کــه همفکــری کاملــی میــان ط ّراحــان نظریــه

بهــا،
صنعتــی ،اســترسها ،افســردگیها ،اضطرا 

روشــنفکران دینــی معاصــر شــکل میگیــرد .آنهــا معتقدنــد کــه مــا باید به ســمت یــک دین جهانــی برویم که

انزواهــای فکــری و اجتماعی اســت .بهخصوص،

ایــن دیــن« ،دیــن انســانی انســانمحور » اســت و در آن ،تنهــا بــر بهداشــت روان ،شــکلگیری انســان ســالم به

رویکــرد «فردمحورانـهای» کــه بیــان کــردم ،مز یــد بــر
ّ
ّ
تهــا بــا وعــده آرامــش
معنوی 
علــت بــوده تــا ایــن
ّ
و موفقیــت ،پیروانــی را پیــدا کننــد .بســیاری از
ّ
کتابهایــی کــه ناظــر بــه موفقیــت یــا کامیابــی
ّ
ّ
ماننــد موفقیــت در زندگــی ،موفقیــت در شــغل،
ّ
ّ
موفقیــت در رشــد اجتماعــی ،و موفقیــت در

 ...میشناســیم ،بیاعتنــا هســتند .طبیعــی اســت کــه انســان بــه دنبــال آزادی عمــل اســت تــا بتوانــد
ُ
آنگونــه کــه میخواهــد عمــل کنــد .دیــن ،تکلیــف و کلفــت بــرای انســان ایجــاد میکنــد .تکلیــف ،بــه ایــن
ُ
ّ
ّ
معنویتهــای نوظهــور
دلیــل تکلیــف نامیــده شــده اســت کــه در آن مشــقت و کلفــت دیــده میشــود.
ّ
ایــن مشــقت و شــریعت را نفــی میکننــد .عرفانهــای بــدون شــریعت و عناویــن مختلفــی کــه بــرای ایــن

کســب درآمــد نوشــته شــده ،بــرای انســان امــروز
ً
جاذبــه ایجــاد میکنــد و کامــا پش ـتصحنه آن

لحــاظ روانــی ،آرامــش ،موفقیــت ،و کامیابــی در زندگــی اینجهانــی ،تأکیــد میشــود.
ّ
معنویتهای فرادینی نسبت به ّ
علت جذابیت ّ
معنویتهای دینی چیست؟
▪خردورزی:

ّ
معنویتهــا نســبت
میتــوان وجــوه مختلفــی را در اینجــا بیــان کــرد .مهمتریــن وجــه ایــن اســت کــه ایــن
بــه بایســتههای دینــی ،الزامــات و خطقرمزهــای دینــی کــه مــا تحــت عنــوان واجبــات و محرمــات و
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ّ
تهــا ،بــه اســتفاده آنهــا از
معنوی 
جاذبــه دیگــر ایــن

عرفانهــا ذکــر میکننــد (ماننــد عرفانهــای کاذب ،نوظهــور  ،و عرفانهــای بــدون شــریعت) ،یــک وجــه
مشــترک دارنــد کــه آن« ،گریــز  ،خــروج ،و فــرار از شــریعت» اســت.
ّ
ـروف
باتوجهبــه دشــواری شــریعت ،حــذف آن میتوانــد جاذبــه خوبــی داشــته باشــد .همــان مســأله معـ ِ
ّ
«فرامادینگــری» ،هــم ّ
حــس
اســم
«هــم خــدا و هــم خرمــا» را خواســتن اســت .فــرد ،بــه یــک شــکل بــه ِ
ّ
معنویتخواهــی خــود را ارضــا میکنــد و هــم ملــزم بــه رعایــت چارچوبهــای دیــن و دیانــت نیســت.

نگــرش ســودگرایانه قــرار دارد.
ّ
ّ
حتــی اگــر شــخص بــه دنبــال معنویــت اســت،
معنویــت جنبــه ّ
ّ
مادیگرایانــه دارد .آقــای برایــان
ویلســون ( )Brian Wilsonمیگو یــد« :مــا امــروزه
معنویــت ّ
ّ
مادیگرایانــه مواجــه هســتیم کــه ا گــر
بــا
ّ
معنویــت اســت ،میخواهــد
شــخص ،بــه دنبــال
ّ
ّ
ّ
معنویــت در راســتای موفقیــت مــادی
از ایــن

\

ما آقای ملکیان را تحت عنوان روشــنفکر معنوی میشناســیم؛ چون او روشــنفکر دینی
نیســت و از دیــن و دیانــت عبــور کــرده اســت .کســانی ماننــد آقای ســروش و شبســتری که
ّ
معنویــت ســکوالر
تحــت عنــوان روشــنفکر دینــی شــناخته میشــوند ،نیــز فضــا را بــرای
ّ
ّ
«معنویــت ســکوالر» ،یــا «معنویــت
فراهــم کردهانــد .بســترها ،مقدمــات و زمینههــای
ّ
ّ
«معنویــت مــدرن و عقالنــی» کــه توســط آقــای ملکیــان مطــرح میشــود،
غیردینــی» و یــا
شتــر ّ
توســط روشــنفکران دینــی فراهــم شــده اســت.
پی 
خــودش و کســب شــهرت اجتماعــی و یــا رشــد شــغلی و درآمــدی خــودش اســتفاده کنــد».
ّ
«معنویــت» در کشــور خودمــان ترجمــه میشــود .برخــی کالسهــای
کتابهــای زیــادی تحــت عنــوان
تکنولــوژی ذهــن ،خالقیــت و  ...نیــز در ایــن راســتا قــرار دارنــد؛ یعنــی یــک نحــوه امیدبخشــی نســبت بــه
ـروزی را کــه مشــحون از نگــرش ســودمحورانه
توفیــق بیشــتر در زندگــی اینجهانــی کــه ذهنیـ ِ
ـت بشــرِ امـ ِ
ّ
معنویتهــا میکشــاند.
اســت ،بــه َســمت ایــن

ّ
معنویتهــای نوظهــور این اســت کــه آنهــا ،از ابزارهــای مختلفی اســتفاده میکنند.
جهــت دیگــر جاذبــه
ّ
نهــا میتواننــد بــه وســیلهی ابزارهــای رســانهای ماننــد فیلــم ،کارتــون ،رمــان ،و  ...کــه جذابیتهــای
آ
ّ
خاصــی دارنــد و نیــز مقولههایــی ماننــد «انرژ یدرمانــی»« ،قانــون جــذب»« ،خالقیــت درون و تکنولــوژی
ذهــن» و «شــعور کیهانــی»  ،ســبک زندگــی ال کچــری و لوکــس خودشــان را کــه جاذب ههــای مــدرن دارنــد،
ّ
«معنویــت مصرفگــرا» و «معنویــت مکنــده و ســیال» مواجــه هســتیم کــه
عرضــه نماینــد .امــروزه مــا بــا یــک
ً
ّ
باتوجــه بــه آن پایههــای فکــری ،معرفتــی ،و نظــری کــه دارد ،طبعــا بیشــتر مــورد اقبــال انســان قــرار میگیرنــد.
ّ
معنویتــی نظــر داریــم کــه هــم در بعــد اعتقــادات و هــم در ُبعــد اخــاق و ارزشهــا و هنجارهــای
ّامــا مــا بــه
ّ
معنویــت
برآمــده از آن ،و نیــز رفتارهــای مناســکی و شــریعت مدارانـهای کــه در ُبعــد فقــه مطــرح میشــود،
معنویتــی اســت کــه دشــوار یهای خـ ّ
ّ
ـاص خــودش را دارد .شــخص بایــد
سـ ّـیال و شــناوری نیســت ،بلکــه
ّ
در یــک ســبک زندگــی مشــخص جلــو بــرود ،آزمــوده و تقویــت شــود .مســیر  ،مســیری اســت کــه انســان را بــه

ســعادت انســانها ســعادتی نســبی نیســت،
ّ
بلکــه ســعادت مشــخصی اســت کــه در راســتای
ُ
قــرب بــه آن منبــع کمــال و منشــأ جمــال؛ یعنــی
خداونــد ســبحان ،شــکل میگیــرد .رســیدن بــه
ّ
ایــن ســعادت نیــز  ،یــک مســیر مشــخص دارد کــه
همــان دیــن و دیانــت اســت .هــر مســیری ،مــا را
بــه منبــع جــال و جمــال نمیرســاند .اینکــه فــرد
ّ
تصــور کنــد کــه میتوانــد از هــر مســیری بــه آن
ً
ســعادت برســد ،قطعــا نادرســت اســت.
ً
ایــن ســعادت ،صرفــا دنیــوی نیســت و در
ّ
تهــای
معنوی 
اصــل جنبــه اخــروی دارد کــه در
یشــود« .آرامــش
نوظهــور بــه رســمیت شــناخته نم 
ً
ّ
تهــا و
روان» و «آرامــش درون» ،صرفــا بــا موفقی 
یشــود ،بلکــه
خالقیتهــای ذهنــی حاصــل نم 
اگــر انســان میخواهــد بــه آن آرامــش برســد ،بایــد
بدانــد کــه مطلــق آن آرامــش در ســاحت حرکــت
در مســیر رضایــت معشــوق شــکل میگیــرد.
ّ
اگــر آرامــش ظاهــری و موقتــی هــم پیــدا میشــود
آرامشــی زودگــذر اســت .اینکــه فــرد فکــر کنــد
ّ
تهــا بــه آرامــش دائــم
معنوی 
کــه بــا برخــی از ایــن
رســید ،اشــتباه میکنــد و [ا گــر آرامــش را] در
برخــی ّ
فعالیتهــا ماننــد یــوگا ،مدیتیشــن یــا
کارهایــی ماننــد ســنگ درمانــی ،فنگشــویی،
انرژ یدرمانــی ،انــرژی کیهانــی ،عشــق درمانــی،

«هــدف غایــی» ســوق میدهــد و او را در ایــن مســیر  ،آزمــوده میکنــد تــا بتوانــد بــه آن درجــات عالــی برســد.
ً
ّ
معنویتهــای نوظهــور  ،طبعــا انســانی را کــه به دنبال ســهولت
بلــه ســادگی و بســیط بــودن و مصرفــی بــودن

و  ...دنبــال کــرد ،میتوانــد بــه یــک التیــام و
ّ
آرامــش موقــت برســد؛ [ولــی] مــن ،ایــن فــرد را بــه
ّ
شــخصی تشــبیه میکنــم کــه بهشــدت از درد
کلیــه رنــج میبــرد و بــه او ُمرفیــن تزر یــق میکننــد

و خودفرمایی خود را نشــان بدهد« .اومانیســم» ریشــه و پایه این مســأله اســت و به همین دلیل هم اومانیســم

درمــان درد او نیســت؛ درمــان درد ،زمانــی اســت
کــه او را ج ّراحــی کننــد و ســنگ کلیــه را از بــدن

و آســودگی اســت را بــه ســمت خــود میکشــاند.
ّ
ّ
ّ
معنویتهــا ،ایــن اســت [کــه] مــا یــک «تکثرگرایــی» را مشــاهده
نکتــه آخــر در جذابیــت بصــری یــا ویترینــی
ّ
ّ
میکنیــم« .تکثرگرایــی» ،شــخص و فــرد محــوری ،بــرای انســان جذابیــت دارد تــا بتوانــد خــودش ،نظــر خــودش
در فضــای غــرب ،مــورد اقبــال قــرار گرفتــه اســت که به آن ذات مســتکبر و خودخواه انســان بازمیگردد .انســان،
ّ
مصمــم اســت کــه همــه چیــز را هــم ،بر اســاس خواســت خــود تنظیم کند.
خــود را محــور همــه چیــز میدانــد و

موردتوجــه باشــند و شــخص را ّ
ّ
ّ
حتــی در عرصــه خدابــاوری ،بــه خــدای
معنویتهــای نوظهــور میتواننــد

بــه حقیقــت و حقایــق مطلــق قائــل هســتیم کــه همــه مــا بایــد بــه آن حقایــق ملتــزم باشــیم و ایــن حقایــق
حقایقــی اســت کــه پایههــای عقال نــی ،از جملــه خــدا ،پیامبــر  ،وحــی ،نبــوت ،و ...دارد.

آن فــرد خــارج کننــد.
ّ
معنویتهــای نوظهــور بــه انســان آرامشــی را
اگــر
ً
میدهنــد ،صرفــا آن آرامــش ،در ســاحت دنیایــی
و اینجهانــی یــا ســکوالر دیــده شــده اســت کــه
َ َ
ً
بداهتــا نمیتوانــد یــک آرامــش دائمــی باشــد« .أال
ْ
اهّلل َت ْط َم ِئـ ُّـن ْال ُق ُلـ ُ
ـوب».
ِب ِذکــرِ ِ
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
بیچاره آنکه عمل بر مجاز کرد•
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درونــی و خــدای شــخصی ســوق دهنــد تــا اینکــه بخواهــد بــه دیــن الهــی ملتــزم باشــد.
ً ّ
ً
مجموعــه ایــن جاذبههــا ،صرفــا یــک نــگاه توصیفــی اســت؛ ّاما در مقــام نقد و انتقــاد ،اینها صرفــا جذابیت
ّ
بصــری و ویترینــی هســتند کــه هیچکــدام از ارزش حقیقــی برخــوردار نیســتند« .تکثرگرایــی» ،نمیتوانــد
ً
ّ
بــرای انســان مطلــوب باشــد« .نســبیگرایی» ریشــه «تکثرگرایــی» اســت کــه کامــا نادرســت اســت .مــا

تــا مدتــی آرام بمانــدّ ،
البتــه کــه ایــن مورفیــن،
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| معر یفنامه
دکتــر امحــد شــاکرنژاد عضــو هیــأت علمی پژوهشــگاه
علوم و فرهنگ اسالمی و رئیس پژوهشکده اخالق
ّ
معنویــت و مهچنــن عضــو اندیشــکده معنویــت در
و
مرکز الگوی اســامی ایراین پیشــرفت هســتند .ایشــان
شهــای گســتردهای در حــوزه عرفان و مطالعات
پژوه 
معنویــت داشــتهاند کــه برخــی از آ نهــا عبارتنــد
ّ
معنویــت گــرایی جدیــد ،درآمــدی بــر مطالعــات
از
ّ
معنویــت ،بایســتههای عرفــان پژوهــی ،فرهنــگ

اصطالحــات عرفــاین و نــگارش چندیــن مقاله با رتبه
علمــی پژوهــی پیرامون موضوعات خمتلف فلســفه
اخــاق و معنویــت.
ّ
مقدمه

ّ
یکــی از مســائل مهــم و جــدی عصــر مــدرن ،کــه

اذهــان عام ـهی مــردم و همچنیــن اندیشــمندان
مســائل اجتماعــی را بــه خــود مشــغول ســاخته
ّ
«معنویــت» و مســائل مرتبــط با آن
اســت ،مبحــث
ّ
تهــا و نحل ههــای عرفانی
معنوی 
اســت .پیدایــش

مختلــف ،ســبب ســردرگمی اقشــار مختلــف
مردم شــده اســت .یکی از مســائل بنیادین مســئله
ّ
معنویــت ،قرائتهــای مختلــف و فرادینــی آن
اســت کــه ایــن موضــوع در جوامــع غر بــی ،بســیار
رایــج و جاافتــاده اســت و وجــود ریش ـههایی از
حقیقــت در نحلههــای دروغیــن ســبب انحــراف
افــراد حقگــرا و حقمــدار را نیــز فراهــم آورده اســت؛
در نتیجــه یکــی از مباحــث اساســی ،تفکیــک
ّ
ّ
تهــای دروغیــن
معنوی 
معنویــت حقیقــی و
بیــن
ّ
معنویــت حقیقــی میباشــد.
و راههــای شــناخت

مجلــه خــردورزی پیرامون تبیین مســئله معنویت
و ارتبــاط آن بــا گزارههــای دینــی گفتگو یــی را

گفتوگو با دکتر احمد شاکرنژاد

گفتوگو
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ّ
معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
عضو هیأت علمی پژوهشکده اخالق و

معنویت بریکوالژ
درآمدی بر
ِ

تبیین معنویت فرادینی و ارتباط آن با گزارههای دینی

بــا دکتــر احمــد شــاکرنژاد عضــو هیــأت علمــی
ّ
معنویــت پژوهشــگاه علــوم
پژوهشــکده اخــاق و
و فرهنــگ اســامی انجــام داده اســت.
ّ
معنویــت را ناظــر بــه مفهــوم
▪خــردورزی :مســئله
دیــن و گزارههــای دینــی تبییــن بفرماییــد؟ آیــا
ّ
معنویــت
میتــوان قرائتهــای مختلفــی از

ّ
معنویــت را فــرا دینــی تعریــف کــرد؟
داشــت و

ّ
ّ
معنویــت در یــک تعریــف ،یعنــی تجربــه زیســته امــر مقــدس یــا احســاس زندهبــودن در ارتبــاط بــا امــر
ّ
مقــدس اســت و دیــن بــرای ایــن ارتبــاط زنــده ،چارچــوب ،مبانــی و راهــکار فراهــم میکنــد و بــرای آن،
ً
ً
ســاختار ّ
ـاط مــداوم باشــد و ثانیــا بتوانــد ایــن ارتبــاط ،بــا نــوع ارتباطاتــی کــه
مهیــا میکنــد کــه ّاوال یــک ارتبـ ِ
ّ
دیگــر افــراد بــا امــر مقــدس دارنــد ســازگار  ،همــراه و یــا حداقــل قابلفهــم بــرای دیگــران باشــد و همچنیــن
بتــوان یــک نظــام تربیتــی بــرای آن چیــد کــه دیگــران کــه ایــن ارتبــاط را ندارنــد ،بتواننــد آن ارتبــاط را داشــته
باشــند و از همــه مهمتــر اینکــه چــون معنویــت ابعــاد هیجانــی و عاطفــی نیــز دارد ،ایــن ارتبــاط در بعضــی
مــوارد کــه اوج پیــدا میکنــد یــا حضیــض مییابــد ،فــرد دچــار انحرافاتــی نشــود .بــه ایــن معنایــی کــه عــرض
ّ
ّ
معنویــت را فرادینــی بــه
معنویــت داشــت .ولــی اینکــه
کــردم ،بلــه ،میشــود قرائتهــای مختلفــی از
ّ
معنویــت اســت کــه مــن در ادامــه بــه
تهــای مختلــف دربــاره
حســاب بیاوریــم ،امــری غیــر از ارائــه قرائ 
ّ
معنویــت فرادینــی توضیــح مــی دهــم.
فراخــورِ بحــث دربــاره
ً
▪خردورزی :آیا ّ
معنویتگرایی بدون دین ،ماهیتا ممکن است؟

ّ
ـت تلفیقگرایــی
معنویــت بــه کار بردنــد بــه جهـ ِ
ّ
ّ
«معنویــت
معنویــت دارد .پــس ّادعــای
کــه ایــن
ّ
ـت
فرادینــی» ،در واقــع ،در عمــل بــه یــک
معنویـ ِ

یشــود؛ چــرا؟!
ســوپر مارکتــی و تلفیقــی تبدیــل م 
ً
بهخاطــر اینکــه معمــوال مــا انســانها در توانمــان
ّ
ـت فرادینــی
نیســت کــه بــه معنــای واقعــی،
معنویـ ِ
نقــدر
داشــته باشــیم .یعنــی چــه!؟ یعنــی اینکــه ای 
مــا بتوانیــم ،اســتعداد روحــی و روانــی داشــته
باشــیم کــه خودمــان عوالــم ناشــناخته معنــوی،
مابعدالطبیعــی ،و  ...را بشناســیم و را ههــای
ّ
ارتبــاط بــا امــور مقــدس را بفهمیــم .ا گــر کســی ایــن
تواناییهــا را داشــته باشــد کــه در ســطح اولیــاءاهلل

ّ
معنویتگرایــی امــروز معتقدنــد
ـکان وقوعــی دارد و خیلــی از جریانهــای
بلــه ،ممکــن اســت؛ یعنــی امـ ِ

اســت و رســیدن بــه آن ســطح ،خــودش نیازمنـ ِـد

نهــای رســمی موجــود) ،مــا میتوانیــم
کــه بــدون دیــن (بــدون دیــن نهادینــه منظورشــان اســت ،یعنــی دی 
ّ
ّ
معنویــت عمــق دارد! و چــه میــزان انســان را
معنویــت دســت پیــدا کنیــم .ولــی اینکــه چــه میــزان ایــن
بــه
ّ
ّ
ّ
میتوانــد در جــاده معنویــت و در طیــف معنویتگرایــی بــه پیــش ببــرد! محــل تردیــد اســت .مثــل ایــن

ایــن اســت کــه از طریــق ایــن ادیــان موجــود ،از

میمانــد کــه مــا بگوییــم« :از اینجــا بــا پــای پیــاده میتوانیــم برویــم ماداگاســکار » ،ولــی اینکــه چــه میــزان
ً
میتوانیــم مســافت را طــی کنیــم محــل تردیــد اســت ،قطعــا بــرای رفتــن بــه ماداگاســکار  ،نیازمنــد بــه ایــن
هســتیم کــه از کشــتی یــا هواپیمــا اســتفاده کنیــم و [بــا پــای پیــاده] یــک مقــدارِ کوتاهــی از مســیر را ممکــن
ّ
معنویتگراهــای «بــدون مذهــب» و یــا «بــدون دیــن» مدعــی هســتند کــه مــا میتوانیــم
اســت پیــش برویــم.
بــه کمــک علــم و بــه کمــک گرتهبــرداری از سـ ّـنتهای دینــی و سـ ّـنتهای فلســفی ،ابــزار و مرکبــی را بــرای
ّ
ّ
معنویــت بســازیم؛ ّامــا ایــن رویکــرد ،نقدهــای جــدی دارد ،از جملــه آن نقدهــا اینکــه مــا وقتــی
طــی مســیر

ّ
ـب مهــارت شــدیم؛ در
معنویتگرایــی م 
کــه وارد یــک امــری مثـ ِـل
یشــویم ،در واقــع وارد یــک فراینــد کسـ ِ
ـب مختلــف ،از جریانهــای مختلــف
هی 
چکــدام از مهارتهــا اینجــوری نیســت کــه فــرد بتوانــد از مکاتـ ِ

بــا فهــم خــودش -آن مهــارت را بــه نحــو احســن یــاد بگیــرد .مثــل ایــن اســت کــه یــک نفــری بخواهــد بــرودُ
باشــگاه بدنســازی و بگویــد« :مــن هیــچ ِم ُتــدی را انتخــاب نمیکنــم و هیــچ اســتادی را هــم نمیخواهــم
داشــته باشــم و خــودم میخواهــم بــا آزمــونوخطــا و بــا دیــدن کلیپهــا و فیلمهــا ،بفهمــم کــه چگونــه
ـب
میتوانــم از دســتگاههایی کــه موجــود اســت اســتفاده کنــم؟!» وقتــی کــه در حــوزه تربیـ ِ
ـت بــدن و کسـ ِ
ً
ـت روح هــم ایــن حــرف پذیرفتــه
ـت بــدن ،ایــن حــرف پذیرفتــه نیســت؛ قطعــا بــرای تربیـ ِ
مهــارت بــرای تربیـ ِ
ّ
نیســت کــه یــک نفــری خــودش بــرود و گرتهبــرداری کنــد از ســنتهای مختلــف و راه تربیــت روحــش در
ارتبــاط بــا جهــان معنــا را بــا گرتــه بــرداری و تلفیــق بســازد.

طریــق مکاتــب موجــود کــه در ســؤال قبلــی پاســخ
دادم ،از طریــق آنهــا عمــل بکنــد؛ یعنــی ممکــن
اســت یــک نفــری ّادعــا بکنــد کــه مــن بــه مقامــی

ّ
معنویــت او «فرادینــی» اســت و بــه
رســیدم االن
یــک حقیقتی دســت پیدا کــردهام که آن حقیقت
در همــه ادیــان ،ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد
و مــن آن را درک کردم(کــه البتــه ایــن ادعــا نیــز
امــروزه در فلســفه عرفــان مــورد تردیــد اســت) .ولــی
ّ
معنویــت فرادینــی نیازمنــد
خــود رســیدن بــه ایــن
اســتفاده از همیــن راههــای دینــی اســت.
ّ
ّ
یشــود
معنویــت فرادینـ ِـی دیگــر را هــم م 
البتــه یــک
ّ
ّ
معنویــت مــا تقــدم بــر دیــن کــه
فــرض کــرد ،یعنــی
ّ
معنویــت فطــری و ّاولــی و بالجملــه اســت؛
یــک
یعنــی یــک نفــری بگویــد« :مــن یــک درک اجمالــی
ّ
معنویــت دارم» ،در حالیکــه هنــوز دیـندار هــم
از
ً
نیســت .مثــا بچــهای کــه پنــج ســالش اســت،
درک ّاولیـهای دارد،
بچـهای کــه ده ســالش اســتِ ،
و یــا یــک آدمــی کــه هیچکــدام از ادیــان را تجر بــه

ســعی میکننــد پیــاده کننــد ،یعنــی برونــد از البـهالی ادیــان مختلــف ،مکاتــب مختلــف گزارههایــی را پیــدا
ّ
معنویتــی بــرای خودشــان مناســب اســت .بعضیهــا
کننــد و آنهــا را بــا هــم تلفیــق کننــد و ببیننــد کــه چــه
ّ
ّ
ّ
ـت بریکــوالژ و لحــاف چهلتکــه ،ایــن تعابیــر را بــرای ایــن نــوع
ـت ســوپر مارکتــی و یــا
معنویـ ِ
معنویـ ِ
تعبیــرِ

یتــوان اســمش را
اســت و بالفعــل نشــده ،پــس نم 

ّ
ّ
«معنویــت
«معنویــت فرادینــی» بــه معنــای
پــس
ّ
ماتقــدم» ،در حــد یــک توانایــی فطــری و بالقــوه
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ّ
معنویت فرادینی را تبیین بفرمایید؟
▪خردورزی :مبانی و لوازم
ّ
ّ
ّ
ّ
ــت فرادینــی ،بهمثابــه معنویتــی کــه امــروز هســت کــه البتــه خودشــان میگوینــد «معنویــت
در
معنوی ِ
ّ
ـف « »religious Spiritual But Notاســت؛
بــدون دیــن» ،یــا انگلیســی بهــش میگوینــد « »SBNRکــه مخفـ ِ
ّ
ـت فرادینــی را
کســانی کــه میگوینــد« :مــا معنــوی هســتیمّ ،امــا بــدون دیــن هســتیم» اینهــا بهنوعــی معنویـ ِ

نکــرده اســت و یــا در یــک جامعــه دورافتــادهای
ً
درک معنــوی
اســت و ایــن خــودش ،فطرتــا یــک ِ
ُ
دارد کــه آن فطــرت پاکــش اســت ،ولــی خــب این را
ّ
معنویتگرایــی بگذاریم،
مــا نمیتوانیم اســمش را
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ّ
«معنویتگرایــی» بگذاریــم هرچنــد ممکن اســت
ّ
معنویــت فرادینــی
آن را «معنویــت» بنامیــم .آن
ّ
معنویــت اســت
ـب
کــه یــک نفــر در باالتریــن مراتـ ِ

و مدعــی اســت کــه یــک گوهــری را در جهــان
ـان دیگــر  ،همــه بــه دنبــال آن
درک کــرده کــه کــه ادیـ ِ
ّ
هســتند ،آن هــم باألخــره از راه همیــن ادیــان اتفــاق
افتــاده اســت ،پــس اســمش را نمیتوانیــم بگذاریم
ّ
«معنویتگرایــی فرادینــی».

میبینیــم کــه آیــا پروانــه ســاختمانی دارد؟ کــدام مهنــدس ناظــر یــا نظــام مهندســی آن را تأییــد کــرده؟
همینطــور دررابطهبــا یــک مکتبــی کــه مربــوط بــه راههــای آســمان اســت ،مربــوط بــه جهــان غیرمـ ّ
ـادی و
ً
ناشــناخته اســت ،قطعــا بایــد بــه ســراغ ایــن برو یــم کــه ایــن [مکتــب] ،از کجــا آموزههایــش را آورده اســت؟
ِ
منبعــش معتبــر هســت یــا نــه؟ پــس ّاولیــن و مهمتریــن معیــار  ،وثاقــت منبــع اســت و معیــار ّ
دومــی کــه در
ّ
ّ
معنویتگرایــی را در همین
معنویــت و
ایــن راه مهــم اســت ،ایــن اســت کــه چــه میــزان توانســته ایــن بحــث
دنیــا -باتوجهبــه ایــن جهــان و لــوازم و اقتضائــات فــردی ،جمعــی و اجتماعــی -بــرای مــا برنامهر یــزی و
تأمیــن کنــد؟ یعنــی آیــا فقــط بــه فکــر آخــرت مــا اســت؟ و یــا بــه فکــر هــم دنیــا و هــم آخــرت مــا میباشــد؟
ایــن هــم یــک معیــار دیگــر اســت .سـ ّـوم اینکــه در تاریــخ آن دیــن ،نــه یــک برهــه خــاص و یــک دوره زمانــی

▪خــردورزی :بــی شــک ،هرکــدام از ادیــان
و ّ
ســنتهای معنــوی ُک َهــنّ ،
عرفــان
حتــی
ِ
ِ
ّ
غیرمتمدنانــه
سرخپوســتی بــا همــه ویژگیهــای
ِ

نســازی
کوتــاه ،در تاریخــی کــه آن دیــن دارد ،چــه افــراد معنــوی شــاخصی را تربیــت کــرده؟ و در حــوزه انسا 
معنــوی چــه ثمراتــی داشــته اســت؟ ایــن هــم یــک شــاخص خیلــی ّ
ـردن آن
مهمــی اســت بــرای قضــاوت کـ ِ
ِ
ّ
معنویتگرایــی میتوانــد دربــاره اقتضائــات روز  ،چالشهایــی کــه بشــر
دیــن و اینکــه چــه میــزان در حــوزه

نامعقــول ابتدایــی کــه دارنــد ،از حقیقتــی
و
ِ

امــروز دارد ،بــا پویایـ ِـی خــودش پاسـخهای امــروزی ارائــه بکنــد و تــا چــه حــد آن پاسـخها میتوانــد ،بــا علــم

برخوردارنــد و بــرای نیازهــای معنــوی انســان،
برنامهریزیهایــی دارنــد ،بــا چــه ِم ُتــدی

ـش بشــری ســازگار باشــد؟ معیارهایــی چــون آرامش بخشــی ،کاهش اســترس و...
روز  ،بــا دســتاوردها و دانـ ِ

معیارهایــی هســتند در رتبــه هــای بســیار پاییــن کــه چنــدان نمــی تواننــد بــرای ارزیابــی صحــت یــا بطــان

میتــوان یکــی از آنهــا را بهعنــوان بهتریــن راه

یــک مکتــب معنــوی مفیــد باشــند زیــرا خرافــه و شــرک هــم بــرای افــرادی آرامــش و رضایــت بــه همــراه دارد

معرفــی کــرد؟ و داعیــه اســام در ایــن زمینــه را

چــه رســد بــه مکاتــب معنویــت گرایــی ناموثــق .امــا امــروزه بــه جهــت غلبــه رویکردهــای کارکردگــرا بیــش از

تبییــن بفرماییــد؟
نکتــه ّاول ،اینکــه هــر سـ ّـنت معنــوی کــه امــروزه
ً
پابرجــا بــوده و طرفدارانــی دارد ،قطعــا یــک

همــه معیارهایــی ماننــد شادزیســتی ،راحتــی ،ســهل الوصولــی ،آرامــش بخشــی و اســترس زایــی بــه عنــوان

دســتاوردی دارد .اگــر در قالــب مثــال بخواهــم
عــرض کنــم ،یــک نفــر یــک اســکناس شــصت
ّ
هزارتومانــی تقلبــی درســت کنــد ،آن اســکناس

معیــاری بــرای انتخــاب معنویــت بــه شــمار مــی آیــد.
ّ
دین اســام ،خشــک و بدون نشــاط
▪خــردورزی :بــه نظــر شــما چــرا برخــی معتقدنــد که
معنویـ ِ
ـت برگرفته از ِ
ّ
ـاط انســان معاصــر را تأمیــن میکنند؟
اســت ّامــا
معنویتهــای دیگــر ،نشـ ِ

ّ
ـت اســامی همــراه بــا شــادی اســت
اگــر منظورمــان از نشــاط ،شــادی اســت ،یعنــی اینکــه آیــا
معنویـ ِ

هیــچ طــرفداری نخواهــد داشــت و هیــچ

یــا خیــر ؟ یکجــور میشــود جــواب داد و اگــر منظورمــان از نشــاط ایــن اســت کــه ارتبــاط زنــده بــا امــر
قدســی دارد یــا خیــر ؟ یــک جــور دیگــر میشــود جــواب داد .مــن نشــاط را بــه معنــای ّ
دوم میگیــرم.
ّ
ّ
معنویــت ،همانگونــه کــه تعریــف کــردم ،یــک ارتبــاط زنــده و ز یســته بــا امــر مقــدس اســت کــه در
یعنــی
درون فــرد اســت و احســاس َبهجــت و رضایــت باطــن و شــادی را ایجــاد میکنــد؛ ایــن ارتبــاط زنــده و
ِ
ّ
ز یســته بــا امــر قدســی ،خــودش تکنیکهــای متعــددی دارد .گاهــی ،از طریــق تکنیــک فــرح و شــادی
تهــا بــا َصمــت
اســت و گاهــی از طریــق تکنیــک ُحــزن اســت یــک موقعــی بــا روضــه اســت ،بعضــی وق 
ّ
ّ
اســت ،یــک موقعــی بــا چلهنشــینی اســت .پــس ایــن خــودش تکنیکهــای متعــددی دارد .ولــی اینکــه
ّ
معنویــت اســامی میتوانــد در مــا یــک بهجــت و شــادی را ایجــاد بکنــد -کــه مثالهــای ز یــادی
ً
ً
دار یــم -اکثــر عرفــای خودمــان را نــگاه بکنیــد ،مثــا مثنــوی معنــوی ،خصوصــا دیــوان شــمس تبر یــزی

بــه همیــن جهــت اســت کــه طرفدارانــی پیــدا

کــه پــر از اشــعاری اســت کــه برخاســته از ارتبــاط شــاد بــا امــر قدســی اســت ،ارتبــاط بانشــاط بــا امــر

کردهانــد و نمیشــود صددرصــد گفــت کــه همــه

قدســی اســت؛ پــر از تمثیلهــا و اســتعارههای مربــوط بــه قنــد و شــکر اســت؛ ایــن نشــان میدهــد کــه
ً
چقــدر آن ارتبــاط ز یســته و زنــده ای کــه مثــا مولــوی بــا خداونــد داشــته ،ارتبــاط شــیرین و دلانگیــزی

روشــی بتوانیــم بفهمیــم کــه کــدام مکتــب حــق
اســت؟! بایــد گفــتّ ،اولیــن متــدی کــه مــا در

بــوده و یــا مناجاتنامــه خواجــه عبــداهلل انصــاری ،اشــعاری کــه حضــرت امــام خمینــی(ره) ســروده
عــارف مســلمان دارد ،ایــن چیــزی
اســت .بحــث نشــاطآور بــودن ،ایــن وصــل و ّاتحــادی کــه یــک
ِ
ّ
معنویــت اســامی ایــن ارتبــاط زنــده
نیســت کــه بــر کســی پوشــیده باشــد .اینکــه حــاال امــروزه مــردم از

ـت آن الگویــی کــه دارد.
ایــن مکتــب دارد ،یــا وثاقـ ِ

را میگیرنــد یــا نــه(؟!) مــن بــه نظــرم بایــد ســؤال را یــک جــور دیگــر پرســید ،آیــا مــردم از دی ـنداری ایــن

معاملــهای نمیتوانــد بــا آن انجــام بدهــد ،اگــر
اســکناس جعلــی درســت
یــک نفــری بخواهــد
ِ

کنــد ،م ـیرود یــک اســکناس پنجــاه هزارتومانــی
جعلــی درســت میکنــد کــه یــک شــباهتی
بــه واقعیــت داشــته باشــد .پــس َمکاتبــی کــه
امــروزه طرفدارانــی دارنــد ،حتــی اگــر نگوییــم
هم ـهی آنــان ،از حقایقــی برخوردارنــد بلکــه
شــباهتهایی بــا آن مکاتــب حقیقــی دارنــد؛
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مــا وقتــی میخواهیــم کــه یــک ســاختمانی را تهیهکنیــم ،یکخانــه و منزلــی را میخواهیــم تهیهکنیــم،

چیزهایشــان باطــل اســت .ولــی اینکــه بــا چــه

اختیــار داریــم آن وثاقــت منبــع معرفتــی اســت کــه

▪ مفاتیحالجنان

▪ منازل السائرین

▪ آداب الصوفیه

▪ السائر الحائر

ـث دیگــری اســت .مــا بعضــی مقاطــع و در بعضــی الیههــا،
ارتبــاط زنــده را میگیرنــد یــا نــه؟ ایــن بحـ ِ
ُ
دیندار یمــان فرمالیســتی و ظاهــری شــده و تأ کیــد بیــش از حــد بــر فرمهــای دینــی باعــث شــده کــه
ّ
معنویتگراهــای اســامی ،تأ کیــد
آن ارتبــاط زنــده و ز یســته در حاشــیه قــرار بگیــرد .البتــه همــه عرفــا و

ـری
را ســاماندهی میکنــد ،بــر همیــن مبنــای نظـ ِ
ُحــب و بغــض.

و یــژهای روی ایــن دارنــد کــه «بــدون حفــظ ظاهــر و شــریعت نمیشــود معنــوی بــود ».ولــی بعضــی مواقــع،

فکــر کنیــد یــک اســتادی و یــا یــک مر بــی باشــگاه

نقــدر تأ کیــد روی ایــن شــریعت شــده و ظاهــر شــریعت غلبــه یافتــه کــه بعضــی نکاتــی کــه مربــوط بــه
آ

بدنســازی بــه فــردی یــک برنامــه دقیــق بدنســازی

ن گذاشــت .همانطــور کــه
باطــن آن شــریعت بــوده ،از چشــم دور شدهاســت؛ ایــن را نمیشــود پــای دیـ 
مــا میبینیــم ،هــم در ســیره ّ
ائمــه اطهار (ســاماهللعلیهم اجمعیــن) و هــم آیــات قــرآن و هــم در روایاتــی

میدهــد کــه در مواقعــی هــم کــه خــود اســتاد

کــه از پیامبــر بــزرگ اســام(صلیاهلل علیــه وآلــه) نقــل شــده اســت[ ،باطــن و ظاهــر شــریعت] هــر دو
کنــار هــم و در دل هــم دیــده شــده ،یعنــی باطــن ،بــه عبارتــی همــان ارتبــاط ز یســته و زنــده بــا امــر قدســی
دل همیــن انجــام مناســک و اعمــال شــرعی بــه دســت میآیــد هــر دو مــورد توجــه اســت.
اســت کــه از ِ
▪خردورزی :نسبت حزن و اندوه و مناسک عبادی را با ّ
معنویت اسالمی تبیین بفرمایید.
همانطــور کــه در ســؤال قبــل عــرض کــردم ،حــزن و انــدوه و ّ
البتــه در مقابلــش فــرح و شــادی ،دو تکنیــک
هســتند بــرای اینکــه فــرد ،حــاالت معنــوی پیــدا کنــد و آن ارتبــاط زیســته و زنــده در او شــکل بگیــرد .مــا هــر
دوی اینهــا را دار یــم ،یعنــی در تشـ ّـیع هــم حــزن و انــدوه را دار یــم و هــم شــادی و جشــنوســرور بــرای والدت
معصومیــن (ع ) و همچنیــن در شــادیهای معصومین(علیهمالســام) شــاد بــودن .ولــی گاهــی در یکــی
افــراط و در دیگــری تفر یــط شدهاســت .مــن بــه ایــن کاری نــدارم ،مهــم ایــن اســت که شــادی و اندوه هــر دو در
سـ ّـنت شــیعی وجود دارد ،و این خودش یک فلســفهای دارد و فقط یک تکنیک نیســت ،بلکه یک مبانی

نظــری دارد و مبنــای نظــری آن ،بحــث ُحــب و ُبغــض اســتُ .حــب نســبت بــه اهلبیت(علیهمالســام) و
ّ
معنویــت
بغــض نســبت بــه دشــمنان آنهــا .بــه عبارتــی مبنــای نظــری ایــن بحــث حــزن و بحــث شــادی در
شــیعی ،همیــن حــب و بغــض اســت .حــاال چــرا مــا ایــن ُحــب و بغــض (تولــی و تبــری) را اینقــدر در
ّ
ّ
معنویت شــیعی ،یــک ویژگی خیلــی متمایزی
معنویــت شــیعی پررنــگ میبینیــم؟ بـ ه ایــن دلیــل اســت که

حضــور فیزیکــی نــدارد (امــا در واقــع ناظر اســت)،
آن فــرد بتوانــد بــر اســاس همــان برنامــه دقیــق
ّ
معنویــت شــیعی ایــن
روزانــه عمــل بکنــد .در
ّ
معنویــت
ّاتفــاق افتــاده ،مــا کتابهایــی کــه در
شــیعی داریــم ،نبایــد فکــر کنیــم کتابهایی مثل
ّ
متصوفــه ماننــد «منــازل الســائرین»،
کتابهــای
«الســائر الحائــر »« ،آداب الصوفیــه» و  ...هســتند.
بهــای
مــا کتابهــای ســیر و ســلوکمان ،کتا 
توقیتــی اســت ،مثــل همیــن «مفاتیحالجنــان»،
کتابهایــی اســت کــه بــر اســاس ّایــام و اوقــات
ً
مــا ،خصوصــا ارتبــاط وقــت مــا بــا وقــت و حــال
ّ
اهلبیت(علیهــم الســام) ،تولــد آنهــا و وفــات
نهــا
آنهــا ،حاالتــی کــه اهلبیــت در آن زما 
داشــتند مثــل «روز عرفــه»« ،شــبهای قــدر »« ،روز
عاشــورا» ،بر اســاس آنها ســاماندهی شــده اســت.
پــس ُحــب و بغــض ،هــر دو در سـ ّـنت تشـ ّـیع
وجــوددارد و بــر اســاس آن ،شــادی و حــزن ،هــر
کهــای
دو در سـ ّـنت تشـ ّـیع هســت و جــزء تکنی 
اساســی سیروســلوک در سـ ّـنت شــیعی
بهحســاب میآیــد .ولــی خــب در بعضــی مــوارد،
در جنبــهی حــزن ،تأکیــد بیشــتری شدهاســت
و در جنبــه شــادی تأکیــد کمتــری شــده ،ایــن را
نبایــد پــای حســاب مبانــی گذاشــت•.
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ّ
معنویتهــای دیگــر دارد و آن وجــه تمایــز  ،بحــث والیــت اســت؛ یعنــی همیشــه در سـ ّـنتهای
نســبت بــه
معنــوی ،وقتــی شــما نــگاه میکنیــد ،نیــاز بــه یــک اســتاد و راهنمــا را احســاس میکنیــد ،امــا در تشـ ّـیع
ّ
بهخاطــر اینکــه بــاب شـ ّـیادی بســته بشــود و بــاب «دکانداری و مریــد و مــرادی» بســته بشــود ،آن ارتبــاط را بــا
ّ
اهلبیت(علیهمالســام) ســاماندهی میکنــد و بــه طــور و یــژه بــا امــام زمان(عــج) و فــرد ،خــودش مکلــف
ُ
ـدل ُحــب و بغــض ،ارتباطــش را همچنــان بــا آن هــادی و آن
اســت کــه بــا تکنیـ ِ
ـک حــزن و شــادی و بــا آن مـ ِ
ّ
ّ
راهنمایــش کــه اهلبیت(علیهمالســام) هســتند را حفــظ کنــد و نکتــه دوم اینکــه معنویــت تشـ ّـیع ،یــک
ّ
ّ
ـت مربــوط به اوقــات مختلف ما،
معنویــت توقیتــی اســت ،یعنــی
ویژگــی خیلــی جالبــی دارد ،آن هــم
معنویـ ِ

بــرای اوقــات مختلــف مــا برنامــه دارد؛ آن برنام ههــا
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| فاطمهالسادات هامشیان
استادیار دانشگاهمعارف
و ّ
مدرس دانشگاه فرهنگیان

یگــردد
و موجــب ایجــاد ارتبــاط قلبــی بــا خــدا م 
و فراینــدی اســت کــه حاصــل آنِ ،
درک حضــورِ
الهــی و قرابــت نســبت بــه خداونــد اســت و بــر
ّ
عواملــی چــون تفکــر و محاســبه و یــاد خــدا
و تقــوی اســتوار اســت و براینــد آن ،تق ـ ّرب بــه
خداونــد اســت».
ّ
بــه ایــن ترتیــب معنویــت اســامی بــه معنــای
ارتبــاط بــا خداســت کــه رهــآورد عرفــان و موجــب
درک حضــور خداونــد و نزدیکــی انســان بــه
خداونــد تبــارک و تعالــی میباشــد.

ّ
معنویت
انواع
ُ
معنویت مدرن غربی و مبانی اصلی آن

ّ
یتــوان در دو
معنویــت را م 
گونههــای متعــدد
دســته کلــی «الهــی و غیــر الهــی» بررســی نمــود.
ّ
معنویتهــای نوظهــور و غیــر الهــی ،بــه طــور

معنویتمدرن،
رهآورداومانیسم
ّ
معنویت مدرن و معنویت اسالمی
مقایسه تطبیقی مبانی

مقدمه
ّ
ّ
واژه «معنویــت» در مقابــل واژههــای ظاهــری و مــادی و صــوری قــرار دارد و در لغــت ،بــه معنــای «معنــوی
بــودن و منســوب بــه معنــا و رجــوع بــه معنــی اســت»؛ همچنیــن معانی باطنــی ،روحانــی ،معنایــی ،و درونی
ّ
معنویــت ذکــر شــده اســت.
نیــز بــرای

یادداشت
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ایــن مفهــوم ،در غــرب (کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی) بــدون ّ
توجــه بــه دیــن (ادیــان الهــی) تعر یــف
میشــود و عنصــری اســت در پیونــد بــا انســان شــدن و روشــی بــرای بــودن و تجربهکــردن ،کــه ّ
البتــه همــراه

ـادی» ،کــه از جســم یــا ســایر امــور مـ ّ
اســت بــا ّاطــاع از یــک ُ«بعــد غیــر مـ ّ
ـادی و محســوس متمایــز اســت
و بــه معنــای گرایــش و کشــش بــه مــاورای طبیعــت میباشــد کــه بــا حیاتیتریــن ّ
کیفیــات زندگــی ســروکار
ّ
معنویــت بــه معنــای «رابطــه درونــی بــا خــدا ،کــه نوعــی معرفــت ایجــاد مینمایــد
دارد .لکــن در اســام،

عمــده ،بــا مبانــی فکــری مدرنیســم (انســان
محــوری) ،بــدون دین شــکل گرفتهانــد و به همین
ّ
«معنویــت
جهــت میتــوان از آنهــا بــه عنــوان

ّ
معنویــت مــدرن ،رویکــردی پو یــا
مــدرن» یادکــرد.
در راســتای زندگــی در ســایه عدالــت و آرامــش کــه
بزرگتریــن دغدغــه انســانی اســت ،تعبیــر و تفســیر
میشــود و فــرآورده آن ،کمتر یــن درد و رنــج ممکــن
و نیــز رضایــت باطــن در زیســت ایندنیایی اســت

کــه بــر مبنــای تزلــزل مابعدالطبیع ههــای قدیــم،
نفــی ّ
تعبــد ،و بیاعتمــادی بــه تاریخ ،شــکل گرفته

ّ
معنویــت ،واجــد
اســت .در مبانــی ایــن دیــدگاه،
ایمــان اســت لکــن ایمانــی کــه از ســنخ ّ
واقعیــت
ّ ُ َّ
نمیباشــد ،زیــرا ّ
واقعیــت ،امــری متحــول و م ِتب ِدل

و فاقــد ثبــات اســت و معرفــت و عقال نیــت ،امری
ّ
ّ
ـت
متطــور میباشــند؛ بنابرایــن
نســبی و
معنویـ ِ

یشــود
ُم ِــدرن ،بــدون نظــر بــه دیــن ،تعر یــف م 
ّ
ّ
معنویــت
معنویتــی بــا اصــول
و مبانــی چنیــن

اســامی متفــاوت اســت کــه مهمتر یــن آنهــا ّ
توجــه
بــه ُبعــد مـ ّ
ـادی انســان و حــذف بعــد روحانــی او،

توجــه بــه ســعادت ایــن دنیایــی انســان و عــدم ّ
عطــف ّ
توجــه بــه فطــرت الهــی او اســت.

ّ
معنویــت ،دارای مفاهیمــی بــا تفاوت
ایــن نــوع از

این اصول معنویت مدرن ،در بندهای زیر خالصه میگردد:

بنیادیــن از مفاهیــم دینــی اســت کــه کامــا

ً

اینجهانــی ،تفســیر و بــا نگــرش انســانمحورانه
 .1اینجایی  -ا کنونی بودن سعادت
ّ
معنویــت مــدرن بــه دنیــای پــس از مــرگ و جهــان آخــرت بیاعتنــا بــوده و تنهــا بــه دنبــال کارآمــدی و
ً
ّ
معنویــت مــدرن بــه
شهــای اخالقــی اســت؛ زیــرا
بهرهگیــری دنیــوی از امــور اســت و کامــا خالــی از ارز 
لحــاظ روشــی ،بــر حــس و تجربــه ُم ّتکــی اســت و تنهــا بــا َم َحــک حــس و تجربــه ،آزمونوخطــا نمــوده و
ّ
ارزش و کارایــی عناصــر را ّ
ـت غیــر الهـ ِـی
ارکان اصلــی
معنویـ ِ
معیــن میکنــد .بــه ایــن ترتیــب حــس و تجربــهِ ،
مــدرن ،بــه لحــاظ روشــی ،اســت و مادهگرایــی و عقلگریــزی از ویژگیهــای بــارز آن اســت ،بــه دلیــل اینکــه
ّ
معنویــت ایــن دنیایــی و اینجهانــی اســت کــه َبدیــل دیــن قــرار گرفتــه و بــا آن قابــل جمــع نیســت و ّ
تعبــد
را نمیپذیــرد ،درحالیکــه ایــن دیــدگاه ،جوابگــوی هیــچ یــک از نیازهــای واقعــی انســان نیســت؛ چراکــه
ّ
معنویــت را بــدون
تجربهگرایــی ،حیطــه علــم را قلمــرو طبیعــت و اخــاق را ایندنیایــی مع ّرفــی میکنــد و
صبغــه مـ ّ
ـادی نمیدانــد و همیــن امــر ســبب شــده تــا مســیر تحصیــل علــوم معنــوی و عملــی ،در اثــر ّ
توجــه
ـادی و رســیدن بــه مقاصــد مـ ّ
افراطــی بــه بینــش مـ ّ
ـادی دنیایــی ،از ّ
ماهیــت اصلــی خــود بازبمانــد ،ز یــرا بــا
ّ
ّ
معنویــت حقیقــی کــه اساسـیترین بحــران جامعــه
مادیــت نمیتــوان انســان را از بحــران عــدم اعتقــاد بــه

امــروز بشــری اســت ،رهانیــد.
ً
در واقــع ،مبانــی فکــری کــه ســبب توســعه در غــرب گردیــده ،دقیقــا همان چیزی اســت که ســبب انحطاط
ّ
عمیــق تمــدن غــرب شدهاســت و ایــن وضــع ،بهروشــنی نتیجــه حرکتــی نزولــی اســت کــه پیوســته شــتاب
میگیــرد و انســان مــدرن را بــه ســیطره َک ّ
میــت محــض ســوق میدهــد.
ّ
محوریت ُبعد روحانی
 .2عدم
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
معنویــت مــدرن توجــه بــه بعــد روحانــی انســان را در دنیــای مــادی و جهــت رســیدن بــه اهــداف مــادی
طلــب میکنــد؛ بیاعتنایــی و عــدم اهتمــام بــه علــوم تربیتــی و اخالقــی و علــوم معنــوی و ارزشهــای
ّ
ـران معاصــر را برانگیختــه اســت و برخــی
اخال قــی در ایــن دیــدگاه ،تــا جایــی پیــش رفتــه کــه نقــد متفکـ ِ
ّ
ّ
معنویــت را عامــل انحطــاط و شکســت جامعــه مــدرن میداننــد .رنــه گنــون متفکــر
از آنــان بحــران
ّ
فرانســوی و یکــی از جدیتریــن منتقدیــن مدرنیســم ،معتقــد اســت کــه «:تئــوری مــدرن ،تحــت تعلیــم
هیچگونــه عامــل معرفتبخــش فــوق بشــری نبــوده و ّ
حتــی باالتــر از آن ،فقــط در صــورت نبــود عامــل
معرفتبخــش فــوق انســانی میتوانــد بــه طــور کامــل گســترش و توســعه یابــد ».بنابرایــن در مدرنیســم،
ّ
معنویــت حقیقــی مدنظــر نیســت و تمــام نظرهــا بــه عالــم مــاده و بــه امکاناتــی اســت کــه در آن
هیــچ
ّ
ّ
وجــود دارد .ز یــرا در تمــدن مــدرن غربــی ،نهتنهــا هیچگونــه ســنت معنــوی اصیــل وجــود نــدارد تــا مــردم
بتواننــد از آن بهرهمنــد شــوند ،بلکــه بــا سـ ّـنت حقیقــی نیــز مقابلــه میشــود و مانــع مهمــی بــرای توســعه
ّ
تلقــی میگــردد؛ بنابرایــن ،انســان مــدرن ،بــه ســراغ سـ ّـنتهای ســاختگی و کاذب م ـیرود کــه هی ـچگاه
وجــود خارجــی نداشــته اســت.

ً
ّ
تضاد با فطرت و حقیقت انســان اســت و این اندیشـهها تقریبا همیشــه
ازآنجاکه مبانی فکری غرب ،در
ّ
ّ
معنویــت پــرورده شــده اســت ،معنویــت ســاخته شــده به دســت انســان غربی نیــز در
بــا روحیــه مخالــف بــا
راســتای فطــرت انســان قــرار نمیگیــرد و نمیتوانــد نیازهــای حقیقــی و فطــری انســان را مرتفــع نمایــد و او را
ـت درون ،ســوق دهــد.
بــه ســمت آرامــش و رضایـ ِ

و حتــی خداونــد .مأمور یــت انســان در دیــدگاه
ّ
ّ
معنویــت غیــر الهــی ،تجربــه لــذت و آرمــان او ،
تحصیــل کامروایــی بیشــتر
بهســازی زندگــی و
ِ

اســت؛ پــس در جهــان بحــرانزدهای کــه بــا
ّ
بحرانهــای ّ
معنویــت ،مواجــه اســت،
هویــت و

ّ
معنویــت راســتین و هماهنــگ بــا فطــرت و
بایــد
ـوی انســان مــدرن
عقال نیــت ،حاکــم و خــأ معنـ ِ
و جهــان جدیــدُ ،پــر شــود و بشــرِ منقطــع از وحــی
ِ
و ملکــوت را بــار دیگــر بــه آنجــا وصلنمــود تــا
ّ
معنویتهــای نوظهــور و کاذب
دوبــاره گرفتــار
نشــود و در دام نظــام ســلطه قــرار نگیــرد.
ّ
معنویت اسالمی و مبانی اصلی آن
ّ
معنویــت مــدرن کــه در برخــی ابعــاد،
بــر خــاف
ّ
رشــد کــرده و در برخــی دیگــر متوقــف شدهاســت،
ّ
معنویــت اســامی در همــه ابعــاد ،دارای تکامــل
اجتماعــی ســاری اســت و ســبب رشــد فــرد و
یگــردد ،ز یــرا
جامعــه در ســاحات گونا گــون م 
ّ
اســام بــه ارزشــهای واقعــی و حقیقیــای توجــه
دارد کــه در جــان بشــر ریشــه دارنــد و عامــل تعالــی
ّ
معنویــت انســان و مایــه
شــخصیت و شــکوفایی
ّ
معنویــت اســامی
تقــ ّرب بــه خــدا میگردنــد.

نقطــه کانونــی و مرکــز تعالــی و تکامــل و ســیر الــی
اهلل اســت و علــم و عمــل صالــح ،عامــل کســب
ّ
ّ
معنویــت ،عامل رشــد علمــی و قبولی
معنویــت و
اعمــال اســت.
ّ
ایــن نــوع از معنویــت ،دارای اصولــی اســت کــه آن
ً
ّ
معنویــت مــدرن ،متمایــز میگردانــد.
را کامــا از
ایــن اصــول عبارتانــد از :
ّ
معنویت اسالمی بر فطرت
.1ابتنای
در آمــوزه هــای دیــن مبیــن اســام ،عالــم باطــن و
ّ
معنویــت اســت ،جهانــی
معنــا کــه خاســتگاه
بســیار اصیلتــر و واقعیتدارتــر از جهــان مــاده
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 .3عدم ّ
توجه به فطرت الهی

معنــا میشــوند؛ مفاهیمــی چــون فطــرت،
ّ
ـود مقــدس ،نفــس ،دعــا ،عبــادت،
ســعادت ،خـ ِ
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ّ
رابطهی عقالنیت و مقدمیت دنیا برای آخرت
ّ
از ســوی دیگــر مقدمیــت زندگــی دنیــا بــرای

\

ّ
معنویــت مــدرن بــه دنیــای پــس از مــرگ و جهــان آخــرت بیاعتنــا بــوده و تنهــا بــه دنبــال
ً
کارآمــدی و بهرهگیــری دنیــوی از امــور اســت و کامــا خالــی از ارزشهــای اخالقــی اســت؛
ّ
ّ
معنویــت مــدرن بــه لحــاظ روشــی ،بــر حــس و تجربــه ُمتکــی اســت و تنهــا بــا َم َحــک
ز یــرا

زندگــی آخــرت ،بــه وســیله مظاهــر زندگــی
دنیایــی و آثــار آن یعنــی اعتقــادات و اعمــال
اســت کــه انســان را بهســوی بهــرهوری از دنیــا،

حــس و تجربــه ،آزمونوخطــا نمــوده و ارزش و کارایــی عناصــر را ّ
معیــن میکنــد.

در جهــت رســیدن بــه اهــداف بلنـ ِـد آخــرت

اســت و حـ ّـس مقامــات معنــوی ،واقعیتهــا ،و موقعیتهــای حیاتـ ِـی اصیلــی بــرای انســان بــوده کــه هرگــز از

رهنمــون میســازد و ایــن همــان عقال نیــت
ّ
معنویــت
اســامی اســت کــه عامــل شــکوفایی

قبیــل مفاهیــم و عناویــن وضعــی و قــراردادی اجتماعــی نیســتند؛ بنابرایــن ســیر باطنــی و حیــات معنــوی

و ایجــاد زندگــی معنــوی اســت .همچنیــن
ّ
ّ
معنویــت اصیــل ،بــر عواملــی چــون تفکــر در

انســان ،بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه کمــاالت باطنــی و مقامــات معنــوی انســان ،یــک ســری عناصــر
ـت طبیعــت اســت.
واقعــی هســتند کــه بیــرون از واقعیـ ِ

صفــات خداونــد ،محاســبه نفــس ،یــاد خــدا،

ـانی حاصــل از اعمــال انســان و مقامــات و مــدارج باطنــی
همچنیــن ،رابطــه بیــن حــاالت و ملــکات نفسـ ِ

تقــوی ،و زهــد اســتوار اســت و ایــن عوامــل

کــه انســان در آنهــا ِســیر میکنــد و نیــز ،خــود ایــن مقامــات و مراحــل باطنــی و عالمــی ،کــه ایــن مراحــل را

-کــه بــا عقال نیــت اســامی پیونــد داشــته و

دربــردارد ،همــه از قبیـ ِـل موجــودات اصیــل و واقعــی و بیــرون از ســلطه و حکومــت مــاده و طبیعــت میباشــد
ّ
معنویــت
و برایناســاس حیــات معنــوی انســان ،بــر اســاس اصالــت عالــم معنــا اســتوار اســت؛ بنابرایــن

ناشــی از عقال نیــت اســامی هســتند -در
ّ
ّ
معنویــت و کیفیــت آن مؤثــر اســت.
ایجــاد
ِ

یهــای فطــری انســان اســت و ایــن ویژگــی فطــری در مقابــل تمایــل فطــری بــه امــور مـ ّ
ـادی
اســامی از ویژگ 
ً
ّ
ّ
ّ
اســت .پــس معنویــت حقیقــی ،ریشــه در فطــرت انســان دارد و اساســا ،فطــرت بــا معنویــت و محبــت بــه

هســتند ،عــاوه بــر اینکــه تقــوی امــری معنــوی

کمــال مطلــق ،تفســیر و معنــا مییابــد.

و قلبــی اســت .عوامــل ذکــر شــده ،زندگــی

ـوی مربــوط بــه فطــرت اســت که ریشــه تمام
پایــداری و مانــدگاری فطــرت ،مبنــای پایــداری ارزشهــای معنـ ِ
ّ
معنویتگرایــی انســان،
آنهــا توحیــد و الوهیــت اســت ،زیــرا انســان بــر فطــرت توحیــد خلــق شدهاســت و

در دنیــا را راه و ابــزار رســیدن بــه خداونــد و

چراکــه تقــوی و عقــل در تــازم بــا یکدیگــر

رضایــت او قرارمیدهنــد و ســبب افزایــش

ّ
واقـعـیـــت فـطـــری اســت کــه خداونــد ســبحان در وجــود انســان ،تعبیــه کــرده و ریشــه در فطــرت انســان
یــک
ّ
دارد و هــر چــه انســان بیشــتر بــه فطــرت حقیقــی خــود توجــه نمایــد و طبــق آن عمــل نمایــد ،ســبب پیشــبرد

ّ
معنویــت حقیقــی در وجــود انســان میگــردد .همچنیــن ،غفلــت از خــود و عــدم تزکیــه نفــس ،نــورِ فطــرت
ّ
ـدی انســان ،ثابــت
را خامــوش و دل را خالــی از محبــت الهــی مینمایــد؛ بنابرایــن بــر اســاس اصــل فطرتمنـ ِ
ّ
معنویــت حقیقــی و نافــع بــرای انســان ،ریشــه در فطــرت و ابتنــای بــر فطــرت الهــی انســان دارد
میشــود کــه
ّ
معنویتخواهــی ،یــک امــر فطــری بــرای انســان اســت کــه بایــد درســت و دقیــق بــه آن پرداخــت و ایــن نیــاز
و

ّ
صــادق را بهدرســتی بــرآورد؛ لــذا در جهــان کنونــی کــه بــا بحرانهــای ّ
معنویــت ،مواجه اســت ،باید
هویــت و
ّ
معنویــت راســتین و هماهنــگ بــا فطــرت و عقال نیــت حاکــم شــود.

درجــات معنــوی انســان میگردنــد .همچنیــن،
یــاد خــدا مایــه نجــات و آرامــش قلــوب و
ّ
وارســتگی و رهایــی از تعلقــات اســت کــه در
کســب معرفــت و ســبب
موجــب
نهایــت،
ِ
ِ
جلــب رحمــت الهــی میشــود .در مقابــل،
ِ

بههمپیوســتهاند کــه زندگــی معنــوی ،در
ّ
آن تحقــق پیــدا میکنــد و جداانــگاری دنیــا

ّ
معنویت اسالمی بر عقالنیت
 .2ابتنای

از آخــرت ســبب میشــود کــه ظرفیتهــای

موردنظــرِ اســام ،دارای دو ویژگــی اساســی اســت و همیــن دو خصلــت ،عقال نیــت اســام را
عقال نیــت ِ

ســازنده و معنــوی دنیــا ،مــورد بهرهبــرداری قــرار

منحصربهفــرد میســازد و ایــن دو ویژگــی عبارتانــد از :
ّ
جامعیــت اســت؛ عقال نیــت موردنظــر اســام ،عــاوه بــر معرفــت شــهودی یا علم نفســی،
الــف) ویژگــی ّاول
ناظــر بــه دو حــوزه عقال نیــت فلســفی و عقال نیــت عینــی نیــز هســت کــه قلمــرو عقال نیــت عینــی انســان
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جداانــگاری دنیــا و آخــرت ،از موانــع مهــم
ّ
معنویــت اســت ،ز یــرا دنیــا و آخــرت یــک بســتر

جامعــه ،طبیعــت ،و تاریــخ اســت.
ّ
ب) ویژگــی ّدوم قرابــت تعقــل بــا تقــوی اســت؛ در اســام عقالنیتــی مطلــوب اســت کــه مقــرون و هــم ســنگ بــا
تقــوی باشــد ،طبــق فرمــوده قــرآن کریم «برترین افراد پرهیزگارانند ».چنین عقالنیتی ّ
مؤیــد و ابزار تقـ ّرب به خداوند
و ســبب افــزوده شــدن درجــات وجــودی انســان اســت .ایــن عقالنیــت ،منقطــع از وحــی نیســت و طبــق روایــات
حجــتظاهــریاســتّ ،
اســامی،عقــلدر کنــار وحــی کــه ّ
حجــتباطنــیو راهنمــایمؤمــنبهحســابمیآیــد.

نگیــرد و دنیــا بــه مانعــی بــرای رشــد معنــوی
ّ
تحقــق حیــات ّ
طیبــه،
تبدیــل شــود و امــکان
ازبینرفتــه و دنیــا بــه جایگاهــی بــرای ســتم و
ّ
معنویــت
فســاد تبدیــل میشــود .بــه ایــن ترتیــب
اســامی بــا عقال نیــت اســامی عجیــن اســت.
ّ
معنویت اسالمی بر وحی الهی
 .3ابتنای
ّ
ـب بــروز
نفــس أمــاره در وجــود انســان ،موجـ ِ
ِ

▪ آیتاهلل خامنهای

▪ امام خمینی (ره)

▪ آیتاهلل جوادیآملی

خواســتههای نامشــروع و مخالــف اوامــر الهــی میشــود؛ لــذا انســان در مســیر رشــد معنــوی ،در
چارچــوب احــکام الهــی ،بایــد ایــن خواســتهها را مهــار کنــد .وجــود شــیطان و انســانهای گمــراه در
بیــرون از وجــود آدمــی -امــا در مجــاورت او  -نیــز بهعنــوان عامــل بیرونــی ،باعــث انحــراف انســان از
مســیر رشــد معنــوی میشــود .از دیگــر ســو  ،جداانــگاری دنیــا و آخــرت و حــب دنیــا و رذایــل اخالقــی
ّ
معنویــت در انســان هســتند؛ بنابرایــن اســام ،هــم بــه زندگــی دنیــوی انســان
از موانــع مهــم پیشــرفت

ّ
توجــه دارد و هــم بــه زندگــی اخــروی او  .برنامــه او را چنــان تنظیــم کــرده کــه بــه هیچیــک از آنهــا لطمهــای
ّ
وارد نشــود .از منظــر اســام ،دنیــا مقدمــه آخــرت اســت و هــر عمــل و اندیشـهای در دنیــا ،نتیجـهای در
ّ
آخــرت دارد و هــر بــاوری نســبت بــه آخــرت ،عمــل و اثــری را در دنیــا ایجــاد میکنــد .انســان مکلــف
اســت کــه بــا غلبــه بــر غرایــز درونــی و موانــع بیرونــی ،حقیقــت انســانی خــود را پــرورش دهــد و راه کمــال
ّ
معنویــت حقیقــی دســت یابــد .امــا ایــن فراینــد ،نیازمنــد نقشــه راه اســت و انســان بــرای
را بپیمایــد و بــه

ّ
معنویــت حقیقــی در
زندگــی صحیــح و غلبــه بــر غرایــز و موانــع ،بــه دســتورالعمل نیــاز دارد .از طرفــی
ُ
ّ
معنویتــی اســت کــه هــم بــه آبادانــی دنیــا و هــم بــه ســعادت اخــروی بینجامــد؛ در واقــع ،بــا
اســام،
یــک نگــرش عمیــق میتــوان چنیــن گفــت کــه «آبادانــی آخــرت در گــرو آبادانــی زندگــی در دنیاســت».
ّ
ـرکات اصلی،
بنابرایــن چــون زندگــی کوتــاه دنیــوی ،نقــش مقدمــی بــرای زندگــی آخــرت دارد و ثمــرات و بـ ِ
در آخـ ْ
ّ
ّ
متضمــن ســعادت و رشــد معنــوی
معنویــت حقیقــی کــه
ـرت شــامل حــال انســان میشــود،
انســان اســت ،بایــد ریشــه در وحــی داشــته و سرچشــمه آن از جانــب خداونــد باشــد .چراکــه فقــط
ّ
باتوجهبــه پیچیدگیهــای جســمی و روحــی
خالــق انســان ،بــه نیازهــای حقیقــی انســان واقــف اســت و
انســان ،دســتورالعمل صــادر نمــوده اســت.
ّ
معنویــت زمانــی میتوانــد پاســخگوی نیازهــای انســان باشــد کــه بــر پایــه «وحــی» باشــد .پــس
برایناســاس،
ّ
معنویــت ســاز یهای عصــر مــدرن ،بــا سرچشــمه غیــر وحیانــی و غیرتوحیــدی ،قــادر بــه تضمیــن
پروســه

ســعادت نامحــدود وجــود بشــری نیســتند.
نتیجه

ّ
ّ
ّ
معنویــت اســامی در تقابــل
معنویــت اســامی ،نشــان داد کــه
معنویــت مــدرن و
بررســی مبانــی و اصــول
ّ
معنویــت غیــر الهــی قــرار دارد و امــری فطــری و عقال نــی اســت و بــر پایــه اعتقــاد بــا عالــم
ســهمگین بــا

اســت ،دربرگیرنــده دنیــا و آخــرت میباشــد .یعنــی عــاوه بــر تأمیــن نیازهــای ُبعــد روحانــی انســان ،در

ســاحتهای گوناگــون اقتصــادی ،سیاســی ،علمــی ،و فرهنگــی نیــز تأثیرگــذار اســت؛ بنابرایــن یــک
ضــرورت در تکامــل حیــات ّ
طیبــه انســان بــه شــمار م ـیرود و بایــد بهدرســتی بــه آن پرداخــت و ایــن
نیــاز صــادق را بهدرســتی بــرآورد•.

پینوشت

 . 1قرآن کریم
ّ
معنویــت ،دیــن و بهداشــت؛ کارل ای تورســن و دیگــران؛
.۲

مجلــه نقــد و نظــر  ،شــماره  33و .1383 ،34
 .۳لغتنامــه دهخــدا؛ علیاکبــر دهخــدا؛ دانشــگاه تهران،
تهران.1377 ،
 .۴ادب قضــا در اســام؛ عبــداهلل جــوادی آملــی؛ چــاپ
ششــم ،انتشــارات اســراء ،قــم.1391 ،
 .۵حیــات عارفانــه امــام علــی( ع)؛ عبــداهلل جــوادی آملــی؛
چــاپ نهــم ،انتشــارات اســراء ،قــم.1395 ،
 .۶تفســیر تســنیم؛ عبــداهلل جــوادی آملــی؛ چــاپ ســوم،
انتشــارات اســراء ،قــم.1385 ،
 .۷سرچشــمه اندیشــه؛ عبــداهلل جــوادی آملــی؛ چــاپ
ســوم ،انتشــارات اســراء ،قــم.1386 ،
 .۸منظومــه فکــری آیتاهللالعظمــی خامنــهای (نظــام
بینشــی ،منشــی و کنشــی)؛ عبدالحســین خســروپناه و
جمعــی از پژوهشــگران ،ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی ،تهــران .1396 ،
 .۹شــرح حدیــث جنــود عقــل و جهــل؛ ســید روحاهلل
موســوی خمینــی؛ انتشــارات تبیــان ،تهــران.1377 ،
 .۱۰صحیفــه نــور ؛ ســید روحاهلل موســوی خمینــی؛ چــاپ
پنجــم ،انتشــارات تبیــان ،تهــران.1389 ،
.۱۱عرفانهایکاذب؛حمزهشریفیدوست؛معارف،قم.1392،
ّ
معنویتهــای نوظهــور ؛ حمــزه شــریفی
 .۱۲کاوشــی در
دوســت؛ معــارف ،قــم.1392 ،
 .۱۳مباحثــی در کالم جدیــد؛ علــی شــیروانی و همــکاران؛
چــاپ دوم ،پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،قــم.1395 ،
 .۱۴المیــزان فــی تفســیر القــرآن؛ ســید محمدحســین
طباطبایــی؛ دارالکتــب االســامیه ،تهــران.1372 ،
ّ
 .۱۵رســالت تشــیع در دنیــای امــروز ؛ ســید محمدحســین
طباطبایــی؛ چــاپ دوم ،بوســتان کتــاب ،تنظیــم هــادی
خسروشــاهی ،قــم.1387 ،
ّ
معنویــت در ادیــان ابراهیمــی؛ ســیداحمد غفــاری
.۱۶
قرهبــاغ؛ مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران ،اول
تهــران.1397 ،
 .۱۷بحــران دنیــای متجــدد؛ رنــه گنــون؛ حکمــت ،ترجمــه
حســن عزیــزی ،تهــران.۱۳۸8 ،
ّ
معنویــت؛ ویلیــام وســت؛ انتشــارات
 .۱۸رواندرمانــی و
رشــد ،ترجمــه دکتــر شــهریار شــهیدی و ســلطان علــی
شــیرافکن ،تهــران.1383 ،
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ّ
معنویــت ،جامــع و کامــل اســت کــه بــه درون ،بــرون ،ظاهــر  ،و باطــن
غیــب ،معنــا مییابــد .ایــن نــوع
ّ
ب هصــورت توأمــان نظــر دارد ،چراکــه معنویتــی کلنگــر اســت و از آنجــا کــه مبتنــی بــر مبانــی اســامی

▪ عالمه طباطبایی

▪ رنه گنون

103

علم محض
عصر ِ
معنویت غربی و تخدیر انسان معاصر
| ّ
حممدامنی رضایی

طلبه درس خارج حوزه علمیه قم

ـان مســت در علم و ّفناوری،
بعد از رنســانس ،انسـ ِ
بهتدریــج خــود را بینیــاز از کلیســا کــه بهمثابــه
منشــأ قدسـ ّـیت و معنــی بــود ،دیــد .قــرار بــود علــم،
همــه مشــکالت بشــری را حــل کند و تنها «مســئله
یشــد ،بـهزودی
مــرگ» مانــده بــود کــه پیشبینــی م 
ّ
ـام تمــدن غــرب ،در
بــر آن نیــز غلبــه کننــد و تمـ ِ
ّ
جهــات متعــدد پیشــرفت کــردّ ،امــا هــر چقــدر کــه
جلوتــر رفتند ،با مشــکالت و بحرانهای جدیدی
چون محیطزیســت ،فروپاشــی خانواده و از جمله
ّ
«معنویــت» و
«بیمعنایــی» روبــرو شــدند .نیــازِ بــه
ُ
«ارتبــاط بــا امــری قدســی» ،فراتــر از دســتاوردهای
بشــر ،همچــون نیــاز بــه آب ،در جامعــه روزافــزون
ّ
ّ
معنویــت ،منشــأ آســیبهایی جــدی
ـود
شــد و نبـ ِ
ماننــد افســردگی ،خودکشــی ،پوچــی ،و  ...را فراهــم
آورد و رویکردهــای «نهلیســتی» را تقو یــت کــرد.
ّ
ـان مــدرن ،بــه ایــن نتیجه رســید
تمــدن غــرب و انسـ ِ
ّ
معنویــت ارزش زیســتن
کــه نهتنهــا زندگــی بــدون
نــدارد ،بلکــه امــکان حیــات انســانی نیــز فراهــم
نیســت.
ترجیــح علــم ،در دوگانــه علــم و ایمــان ،راه بــرون
ِ
رفــت و حرکــت او نبــود؛ «امــروز  ،همــه دریافتهانــد
کــه عصــرِ علـ ِـم محــض بــه پایــان رســیده اســت
و یــک خــأ آرمانــی ،جامعــه بشــری را تهدیــد
ُ
ـردن
میکنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه برخــی بــرای پرکـ ِ
ـان مذهبــی،
ایــن خــأ بهجــای تکیــه بــر دینوایمـ ِ
میخواهنــد آن را از طریــق فلســفه یــا ادبیــات و
هنــر و علــوم انســانی پــر کننــد 1».در حقیقــت،
ُ
ّ
َدرد فهــم شــد ّامــا راههــای درمــان ،متکثــر و ناقــص
انتخــاب شــدند .رویکردهــای فلســفی ،از جملــه
اگزیستانسیالیســم کــه زمین ـهی اصلــی خلــق آن
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ـان غربــی ،بعــد از «جنــگ جهانــی
مشـ ِ
ـکالت انسـ ِ
ّ
ّ
دوم» بــود .مؤسســان آن ،تاکیــد بــر «انســانگرایی»،
ّ
بــه عنــوان یکــی از پیشــنهادهای جــدی بــرای
ّ
ّ
ـان
ـکل تأمیـ ِـن
معنویــت» در زندگــی انسـ ِ
حــل «مشـ ِ
غربــی ،میکردنــد.
گســترش و ترویــج روانشناســی بــا رویکردهــای
مختلــف ،جنبشهــای معنــوی نوظهــور و
عرفانهــای نوظهــور ماننــد عرفــان کابــاال ،اشــو،
ّ
«معنویــت»
و ...بخشــی از پاســخ بــه نیــازِ انســان بــه

ّ
ّ
معنویــت در اســام ذات
یکــی از تفاوتهــای بنیادیــن تمــدن اســامی بــا غــرب محســوب میشــود .منشــأ
ّ
معنویــت را درون انســان یــا طبیعــت ،بــدون در
اقــدس الــه اســت ،بــر خــاف عرفانهــای نوظهــور کــه منشــأ

عطــش
بــود .ایــن رویکردهــا ،گرچــه تــا حــدودی
ِ
انســان مـ ْ
ّ
معنویــت را کــم کــردّ ،امــا همچنــان
ـدرن بــه
ِ
ُ
ّ
خــأ معنویــت در عصــرِ مدرنیتــه احســاس
ً
یشــود ،خصوصــا کــه بهتدریــج کاذب بــودن ایــن
م
ّ
معنویتهــا آشــکار شــد .البتــه بعضی ماننــد جرج
ّ
معنویــت و راه کســب آن -کــه دیــن
ســارتن نیــاز بــه

یشــود ،کامال
هندو و اعمالی چون هیپنوتیزم ،یوگا ،و یا در بعضی کشــورها و مدیتیشــنها (مراقبه) درک م 

باشــد -را فهمیدنــد و اینگونــه اعترافکردنــد کــه:

متفــاوت و بیارتبــاط بــا توحیــد در فضــای اســامی اســت .بــه تعبیر دقیقتــر  ،در ایــن آیینها ،دیــن بهعنوان
ّ
معنویــت
یــک مقولــه معرفتــی جایگاهــی نــدارد ،حالآنکــه در فضــای اســام و ادیــان الهــی ،دیــن کــه منشــأ

«هنــر ،زیبایــی را آشــکار میســازد و همیــن جهــت،
مایــه شــادی زندگــی میشــود؛ دیــنّ ،
محبــت

اســت ملزوماتــی چــون پیامبــر  ،شــریعت ،کتــاب آســمانی ،و  ...را دارد و هــدف اصلــی تمــام انبیــا ،رســانیدن
ّ
ـت مــدرن ،رجوع صــرف بــه درون انســان به وســیلهی تمرکزگراییها
جامعــه بــه توحیــد اســت3؛ منشــأ
معنویـ ِ

م ـیآورد و موســیقی زندگــی اســت؛ علــم بــا حــق و
راســتی و عقــل ســروکار دارد و مایــه هوشــیاری نــوع
بشــر میشــود؛ بــه هــر ســه اینهــا نیازمندیــم ،هــم بــه

نظــر گرفتــن حضــرت حــق میداننــد.
تجربههــای معنــوی کــه در بعضــی آیینهــا مثــل اشــو ،عرفانهــای سرخپوســتی ،بعضــی فرق ههــای نوظهــور

ّ
معنویت اســامی ،انســان در والیــت و اطاعت خدا تعریف
و بعضــی ریاضتهــا و مناســک اســت ولــی در
یشــود و خداونــد نقشــه راه او بــرای رشــد و کمــال را ّ
مهیــا میســازد .عمــل (عملــو الصالحــات) ،4روش
م 
(انمــا ّ
یتقبــل اهلل مــن المؤمنیــن) 5و ّنیــت (عــدم قبــول اعمــال رأیــی و شــرک آلــود) ،ســه مقولـهای هســتند

هنــر ،هــم بــه دیــن ،و هــم بــه علــم .علــم ،بــرای زندگی

کــه بــرای رشـ ِـد انســان و رســیدن او بــه مقصــد ،تعریــف شــدهاند کــه هــر ســه بــر اســاس برنامــه الهــی اســت.
ّ
معنویــت هــای مــدرن ،انســان ،محــور و جایگزیــن اســت و عملگرایــی اصالــت نــدارد بلکــه اعمالــی کــه
در
ً
تعریــف میشــوند کامــا ســلیقهای و گاهــی بــر خــاف فطــرت انســانی تعریــف میشــوند 6و یــا اعمالــی کــه

(جنبشهــای معنــوی) و رویکردهــای فــردی

بــرای بــدن مضــر هســتند ،ماننــد بعضــی دســتورات و ریاضتهــای عجیــب هندوهــا؛ در حالــی کــه در

انســان مــدرن از
دی ـنداری شــد .بــه یــک معنــی،
ِ
چالــه اصالــت علــم و ّفنــاوری بهدرآمــد و بــه چــاه

اســام ،اگــر عملــی ،هرچنــد مثــل روزه معنــوی باشــد و موجــب ضــرر به بــدن شــود ،را منع میکند .در اســام
ّ
معنویــت باشــد ،وســیله را توجیــه نمیکنــد ،حــال آنکــه در عرفــان
و ادیــان الهــی ،هرچنــد هــدف رســیدن بــه

یتــوان معنــای آن را پذیرفــت و همــه مخاطبیــن،
م
ً
اجمــاال بعــد از شــنیدن آن مفهــوم ،معنــای آن را
ً
ّ
درک میکننــد .امــروزه ،کامــا مشــخص اســت کــه
ّ
معنویــت آنگونــه کــه ادیــان ابراهیمــی ،بهویــژه دیــن

شریعت
ّ
ّ
ّ
باتوجــهبــه توضیحاتــی کــه در بخــش ّاول گذشــت ،مشــخص شــد کــه معنویــت در دیــن اســام مبتنــی

الزم اســت ولــی هرگــز بهتنهایــی کافــی نیســت».
ّ
ّ
معنویــت ،زمینــه ایجــاد دینهــای متعــدد
نیــاز بــه
2

ّ
ّ
معنویــت،
معنویتهــای مــدرن افتــاد .کلمــه
ً
ّ
اگرچــه َرهــزن بــوده و معنــای آن ،دقیقــا مشــخص
ً
نیســت ،خصوصــا کــه در منابــع روایــی و قــرآن با این
ّ
(معنویــت) نیامــده و همیــن ،خــود بســتر
اصطــاح
ّ
برداش ـتهای متعــدد میشــود؛ ولــی بــا تســامح

مبیــن اســام میگوینــد ،بــا آنچــه در جوامــع غربــی و
ِ
ً
شــرقی ترویــج میشــود ،کامــا متفاوت اســت .مــا در
ّ
ایــن یادداشــت بهصــورت اجمالــی بــه مؤلفههــای
ّ
معنویت در اســام اشــاره میکنیــم و تفاوت
اصلــی
ّ
معنویــت مــدرن را بیــان میکنیــم.
آن ،بــا

ّ
معنویــت هــای مــدرن ،هــر وســیلهای کــه خلســه و حالتــی روانــی ایجــاد کنــد ،قابــل قبــول
هــای غیــر الهــی و
ّ
اســت و ّ
ّ
تهــا ،عاملــی
حتــی گاهــی بعضــی مــواد مخــدر صنعتــی اســتعمال میشــود! زیــرا در ایــن معنوی 
ّ
مقــدس َو رای انســان تعریــف نشــده و ّنیــت درســت ،معنایــی نــدارد.
ّ
معنویت
مجمــوع همــه ایــن توضیحــات نشــان میدهــد کــه توحیــد ،گوهــر وجــودی و الفبــای دین و منشــأ
ّ
ّ
ّ
معنویــت هــای مدرن اســت.
معنویــت اســامی بــا
انســان اســت .توحیــد ،مهمتریــن و جدیتریــن تفــاوت

بــر یــک اصــل دیگــر بــه نــام شــریعت اســت کــه «بــه مجموعــه عقایــد ،اخــاق ،و احــکام شــریعت گفتــه
یشــود ».شــریعت را از دیــن ،جزئیتــر و دیــن را عامتــر دانســتهاند ،ز یــرا هــر دینــی ّ
باتوج هبــه اقتضائــات
م 

ّ
معنویــت خروجــی شــریعت
و شــرایط ،ایــن مجموعــه (شــریعت) در آن متفــاوت اســت .ازآنجهــت کــه
ّ
معنویــت نیــز متفــاوت خواهدبــود.
اســت ،بــه صــورت طبیعــی ،راههــای کســب و افزایــش
ً
ً
ّ
7
معنویت را صرفا در گوشهنشــینی و صرفــا اعمال فــردی نمیداند.
اســام بــه عنــوان یــک مســلک اجتماعی،

ـکان جمعی( مســجد) و زمان اجتماع مــردم ( نماز جماعت
در اســام نمــاز بــه عنــوان معنویتریــن امــر ،در مـ ِ
و جمعــه) میباشــد .شــرط ّ
ّ
صحــت اعتــکاف ،بــه عنــوان عملــی کــه فزاینــده معنویــت اســت ،را حضــور در
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رویکــرد اومانیســتی جایگزیــن خــدا ،ایــن
و در
ِ

حرفهایــش بــه عشــق ،آن هــم وجهــه زمینــی آن خالصــه میشــود و یــا پائولوکوئلیــو که افــکار و اندیشـههای او

قرآنــی ،انســان جانشــین خــدا در روی زمیــن اســت

یادداشت

توحید
ّ
ّ
معنویــت در اســام ،مســأله
مهمتر یــن مؤلفــه

ّ
معنویتافزایــی را در یــک ســری
مســجد جامــع شــهر (در صــورت مانــع در ســایر مســاجد) اســت .از طرفــی،
ً
امــور خــاص ،خالصــه نکردهاســت بلکــه ّ
حتــی خدمــت بــه انســانها خصوصــا فقــرا ،کمــک بــه اعضــای
ِ
ُ
ّ
ـدن معنویــت میدانــد؛ ایــن ،یکــی از تفاوتهــای ماهــوی جلــب و ازدیــاد
خانــواده ،و  ...را هــم موجــب زیادشـ ِ
ّ
ّ
معنویــت در اســام بــا ســایر مکاتــب اســت .در معنویتهــای مــدرن ،اصــول و اعمالــی کــه وجــود دارد،
ً
ً
ازآنجایــی کــه گفتههــای شــخص یــا اشــخاص اســت ،کامــا متناقــض و زمینــی اســت؛ مثــا اشــو ،نهایــت

توحیــد اســت .توحیــد ،منشــأ ،گــذرگاه ،و
ّ
معنویــت اســت .در رویکــرد
تأمینکننــده اصلــی

ً
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مخلوطــی اســت از عرفــان ســاحری کاســتدا ،عرفان
ّ
معنویتهــای
مســیحیت و افــکار مارکسیســتی؛
ً
مــدرن ،اکثــرا بهخاطــر اینکــه پیــرو شــریعتی آســمانی

اعتدال
فالســفه و حکمــای یونــان تــا فیلســوفان و عارفــان مســلمان ،یکــی از بهتریــن راههــای رســیدن بــه فضائــل را
طهــا
طهــا و تفری 
ـریعت «ســمحه ســهله» و یــک دیــن معتــدل بـهدور از افرا 
اعتــدال دانســتهاند .اســام ،شـ ِ
ّ
معنویــت و انســان معنــوی در اســام ،محصــول افراطهــا و تفریطهای نامعقول نیســت.
اســت .راه کســب

نیســتند ،دچار التقاط ،نظاممند نبودن ،تناقضات
ّ
متعــدد ،نقصــان ،و عــدم برنامــه بــرای ســاحتهای

عــارف بزرگــی چــون آی ـتاهلل بهجــت ،بــرای کســب مقامــات معنــوی ،تــرک مح ّرمــات و انجــام واجبــات

مختلــف زندگــی انســان هســتند و همیــن امــر،

شــرعی را توصیــه میکردنــد .اســام ،نــه انســان مطلــوب را منحصــر در عبــادت میکنــد و نــه عبــادت را

موجــب خلــق فرقههــای جدیــد میشــود .همیــن

منحصــر در یــک ســری اعمــال خــاص میدانــد .بنابرایــن ،کســی کــه بــرای رزقوروزی خانــوادهاش تــاش
ً
ّ
معنویــت را بــه عبــادت در مســجد
میکنــد را ُمجاهــد مینامــد و آن کــس کــه صرفــا مســلمانی و کســب

ـان مــدرن علیرغــم نیــاز
امــر ،موجــب شــده تــا انسـ ِ
ّ
ّ
معنویــت ،این فرقههــا را ناکافی بدانــد و در
جــدی بــه

خالصــه کــرده مــورد شــماتت قــرار میدهــد.

نــگاه کالن ،پروژههایــی شکس ـتخورده محســوب
میشــوند.
عقالنیت
ّ
ّ
یکــی از مؤلفههــای معنویــت اســامی عقال نیــت،
ّ
معنویــت بــه
اســت .در نــگاه ّاول ،از آنجایــی کــه
حــوزه احســاس انســانها برمیگــردد ،بیربــط یــا
متضــاد بــا عقال نیــت بهنظــر میرســد .ایــن تضــاد،
در بعضــی اعمــال و رفتارهــا کــه در نحلههــای
ّ
معنویــت مدرن موجود اســت ،مشــاهده
مختلــف

ّ
معنویــت در اســام بــا عقــل و
میشــود؛ ّامــا

نتیجهگیری
ّ
انســان جامــع میخواهــد کــه نــه کســب معنویــت او را از اجتمــاع بگیــرد و نــه اجتمــاع او را از
اســام،
ِ
ّ
ّ
معنویــات دورگردانــد و البتــه عرفــان را در صحنــه زندگــی و مبــارزه مـیآورد .معنویــت اســامی ،نه از جنس
نهــای
ریاضتهــای معنــوی هندویــی اســت و نــه از جنــس اقدامهــای عرفانهــای نوظهــور  .در عرفا 
نوظهــور  ،هــر فعلــی کــه خــاف تمــام شــریعتها ادیــان اســت را تجویــز و ترویــج میکننــد و انســان بــا یــک
ّ
ّ
بیمباالتــی بــرای لحظاتــی ّ
معنویــت اســامی یــک حــد
حســی معنــوی را میخواهــد تجربهکنــد و تمــام؛
وســط و معتــدل ،از جنــس عملگرایــی اســت.
ّ
معنویــت را در خــود یــک نیــاز واقعــی میدانــد .او بــرای تأمیــن ایــن نیــاز  ،قد مهــای
انســان امــروزی نیــاز بــه
زیــادی برداشتهاســت ،ولــی بــه دلیــل اینکــه از راه درســت آن ،قــدم برنداشــته ،بــه خطــا رفتــه و در پرتگا ههــا
دچــار ســقوط شــده اســت.

عقال نیــت هماهنــگ و همســو اســت .عقــل در
روایــات ،پیامبــر درونــی خطــاب شــده 8و عامــل
ّ
ترقــی بــه ســمت آســمان و نهایــت رشــد و کمــال
ُ
و اســتقامت و مانــع خدعــه و دروغ گویــی اســت؛
ِ
تــا آنجــا کــه گفتهشــده« :بــرای دل ،وسوس ـههایی
پیــش میآیــد کــه عقــل مانــع آن میشــود».
انســان در اســام ،هرچــه از نظــر معنــوی پیشــرفت
ً
کنــد ،عقــل او نیــز بیشــتر میشــود؛ اصــوال کســی
کــه عقــل نــدارد ،دیــن نــدارد9؛ بنابرایــن ،اعمالــی
ّ
معنویــت میشــود ،عقال نــی
کــه موجــب ازدیــاد
ـام علــل و حکمــت آنهــا
هســتند ،گرچــه شــاید تمـ ِ
را ندانیــم و از جهاتــی اعمــال و ریاضتهایــی
شــبیه آنچــه راهبــان هنــدی انجــام میدهنــد
ّ
معنویــت
باشــد و ضــد عقال نــی بهنظرآینــد.
خردورزی | شماره دوازدهم | اردیبهشت 1401

106

اســام نــاب ،در چارچــوب شــریعت اســت
در
ِ
و عقــل و برهــان از ارکان شــریعتاند ،بــه
ّ
همیــن علــت ،عالمــان وعارفــان حقیقــی از

برداشـتهای ذوقــی و احساســی و بینســبت بــا
عقــل جلوگیــری میکننــد.

سخن پایانی

ّ
ّ
تهــای مــدرن،
معنوی 
معنویــت در فضــای اســامی بــا
از مجمــوع نــکات مطــرح شــده مشــخص شــد کــه
ّ
ّ
فقط تشــابه اســمی دارد و ال تفاوتها بین آندو محســوس و بنیادین اســت .در حقیقت ،معنویتهای
ّ
ّ
ّ
ّ
معنویــت هســتند ،لــذا یــا آثارشــان کوتاهمــدت اســت و یــا بعــد از مدتــی بــه ضــد خــود تبدیــل
مــدرن شــبه
ّ
یشــود و عقال نیــت را نیــز از
ـت بیربــط بــا توحیــد و شــریعت ،دچــار افراطوتفریطهــا م 
میشــوند .معنویـ ِ
بشــر ســلب میکننــد.
بنابرایــن ،مســلمانان بایــد تالشکننــد کــه در مراســمها و مناســک معنــوی ،چــون حــج و اربعیــن و ...
ّ
ّ
معنویتگرایــی
معنویــت اصیــل اســامی را نشــان دهنــد تــا وجــوه تمایــز ایــن دو نــوع از
جلوههایــی از
ّ
ّ
ّ
مشــخص و مزیتهــای معنویــت اســامی روشــن شــود•.
پینوشت
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فرهنگ دینداری
تبيين روانشناختی
ِ

معنویت و سکوالریسم در نوجوانی
جنسن
| ِل ِنه ِآرنت ِ

دانشیار گروه روانشنایس دانشگاه کالرک آمریکا

مترجم  :رویا مظفری |

روانشناســی فرهنگــی موجــب آ گاهــی بیشــتر از دی ـنداری ،معنویــت و سکوالریســم در زندگــی روانــی

یشــود کــه
باورهــا و رفتارهــای اعتقــادی تشــکیل م 

ـان بــا
مــردم شدهاســت .ایــن نوشــتار بــا بررســی رشــد دیـنداری ،معنویــت ،و سکوالریســم در میــان نوجوانـ ِ

توســط یــک جامعــه مشــترک ،شکلگرفتهاســت.

گهــای متفــاوت ،ســعی در بهتصویــر کشــیدن رویدادهــای فرهنگــی دارد .در ایــن نوشــتار  ،درابتــدا
فرهن 

از طــرف دیگــر« ،معنویــت جســتجوی افــراد

ـت درنظرگرفتــن فرهنــگ و مفاهیــم در زندگــی روانشــناختی مــردم میپردازیــم .موضــوع
بــه چرایـ ِـی اهمیـ ِ

تهــای مقــدس
بــرای احســاس ارتبــاط بــا واقعی 
اســت» .الزم بــه ذکــر اســت کــه اصطالحــات و

اصلــی ایــن نوشــتار نیــز  ،بــه تحقیــق و بررســی در مــورد دیـنداری و معنویــت و سکوالریســم در نوجوانــان
اســت .همچنیــن ،تصـ ّـورات آنهــا در مــورد خــدا ،باورهــای پــس از زندگــی ،اعتقــادات ،معنو یــت و دیگــر

معانــی مربــوط بــه دیــن ،معنو یــت و سکوالریســم،

مــوارد پرداختــه شــده اســت.

در فرهنگهــا متنــوع و دارای چنــد منظــر هســتند

بیــش از هشــتاد درصــد جمعیــت جهــان بــا یــک دیــن آشــنا هســتند ولــی بااینحــال ،نزدیــک بــه بیســت

کــه بررســی چنیــن فرهنگهــای متنوعی بخشــی از

ـراد غیــر وابســته بــه گروههــای خــاص مذهبــی
درصــد از ایــن افــراد از نظــر مذهبــی بیتفاوتانــد .درصــد افـ ِ

روانشناســی فرهنگــی بــه شــمار میآیــد.

در بســیاری از کشــورها (بــه رهبــری نوجوانــان و جوانــان) ،در حــال افزایــش اســت .مذهبــی یــا غیرمذهبــی

حــوزه روانشناســی فرهنگــی در ده ههــای اخیــر،

بــودن ،ممکــن اســت دو حالــت مجــزا بــه نظــر برســد؛ بااینحــال در تحقیقاتــی کــه دربــاره باورهــا ،فعالیــت،

رشــد چشــمگیری داشــته اســت .در ابتــدای کار

و اعضــای گروههــای فرهنگــی صــورت میگیــرد ،نشــان میدهــد کــه مرزهــای متزلزلــی بیــن دی ـنداری،

ازآنجاییکــه روانشناســان فرهنگــی بیشــتر بــر روی

معنویــت و سکوالریســم وجــود دارد .بهعنوانمثــال میتــوان گفــت« :یــک نوجــوان ایرلنــدی میتوانــد خــود

یــک موضــوع متمرکــز بودنــد ،برخــی ،روانشناســی

را بهعنــوان یــک ملحــد معرفــی کنــد و بــه طــور همزمــان توســط جامعــه خــود بهعنــوان یــک الگــوی معنــوی

فرهنگــی را از موضــوع روانشناســی میانفرهنگــی

معرفــی و ســتایش شــود!» در ایــن نوشــتار بــه دیــدگاه روانشناســی فرهنگــی در مــورد رشــد دیــنداری،

متمایــز کردنــد .گفتمــان و بررس ـیها بــر پایــه ایــن

معنویــت و سکوالریســم در نوجوانــان میپردازیــم.

موضوع بود که روانشناســی میانفرهنگی همانند
گهــای
روانشناســی فرهنگــی ،بیشــتر روی فرهن 

بهعنــوان یــک چالــش بــه شــمار میآیــد .در اینجــا ،دیـنداری و معنویت مســتلزم اعتقــاد به مــاوراء طبیعت یا

پدیدههــای روانشــناختی جهانــی اســت.

مــوارد مقــدس اســت ،درحالیکــه سکوالریســم معتقــد بــه فقــدان اعتقــادات ماورایــی و معنوی اســت .مفهوم
ً
دیـنداری ،بهعنــوان یــک رابطــه مثبــت بــا یــک یــا چنــد دیــن اســت کــه در آن ،یــک دیــن معمــوال از مجموعــه

در اینجــا مفهــوم کلمه «فرهنگ» بهعنــوان میراث
یشــود که
نمادیــن ،رفتــاری و نهادهایــی تعریف م 
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توســط اعضــای یــک جامعــه بــه اشــتراک گذاشــته

ً
شهــای بســیار
تهــا و رو 
و چــه مجــازی دائمــا بــا یکدیگــر در ارتباطانــد .در ایــن میــان اتفاقــات ،فعالی 

و بــا هــم بــرای ســاختن آن تــاش میکننــد .کلمــه

یســازی نیازمنــد
زیــادی وجــود دارد کــه ســبب جهانیســازی برخــی فرهنگهــا میشــود ».البتــه جهان 

فرهنــگ متــرادف بــا کشــور یــا قومیتــی نیســت،

گهــای مختلــف از جملــه
دیــدگاه روانشناســی فرهنگــی اســت کــه بــه مــا کمــک میکنــد تــا افــراد بــا فرهن 

بلکــه جوامعــی را توصیــف میکنــد کــه اعضــای

افــکار  ،رفتارهــای مذهبــی ،معنــوی ،ســکوالر  ،و دیگــر مــوارد آشــنا شــوند.

آن در باورهــا ،ارزشهــا و رفتارهــا ویژگیهــای

مــورد ســوم ایــن اســت کــه «بیشــتر جمعیــت جهــان ،خــارج از مناطــق غربــی زندگــی میکننــد کــه ســبب

مشــترکی دارنــد .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در

میشــود ،بیشــتر تحقیقات روانشــناختی ،فقط شــامل نمونههایی از آمریکای شــمالی و اروپا نباشــند».

ایــن میــان نیــز گروههایــی وجــود دارنــد کــه شــاهد

عــاوه بــر ایــن ،پیشبینــی میشــود کــه در کشــورهای درحالتوســعه اقتصــادی جهــان ،شــاهد افزایــش

تنــوع فرهنگــی در آنهــا هســتیم و در طــول زمــان

ت بزگســاالن باشــیم .در نتیجــه بــا مشــاهده ایــن مــوارد ســؤالهایی پیــش
وابســتگی مذهبــی در جمعی ـ 

تغییــرات و ناهمگونیهایــی را ایجــاد کردهانــد.

میآیــد کــه برخــی از ایــن ســؤالها شــامل مــوارد زیــر اســت:
• آیا این موضوع بدان معناست که نوجوانان در این مناطق مذهبیتر هستند؟

سه اصل و دلیل روانشناسی فرهنگی

• اگر اینطور است ،باورها و اعمال مذهبی آنها به چه صورت است؟

مــورد ضــروری بــودن
یکــی از دالیــل و اولیــن
ِ

• چه پیامدهایی برای نوجوانان و جوانان در این مناطق وجود دارد؟

روانشناســی فرهنگــی ایــن اســت کــه «انســانها
مفاهیم نظری و روششناختی روانشناسی فرهنگی

بهگونــهای تکامــل یافتهانــد کــه از نظــر فرهنگــی
ً
منحصربهفردنــد و میتواننــد تقریبــا در هــر نقطــه

روانشناســی مدتهــا در پــی ارائــه دانــش نامتعــارف و ایدیوگرافیــک اســت .ایــن دانــش ،بــه آ گاهــی

از کــره زمیــن زندگــی کننــد .در هــر برهـهای از زمــان

از اشــتراک انســانها و منحصربهفــرد بــودن آنهــا پرداختــه اســت .فعالیتــی کــه روانشناســان فرهنگــی

مغــز افــراد بــا ایجــاد روشهــای جدیــد بقــا و انتقــال

انجــام میدهنــد بهصــورت مطالعــه در فرهنگهــای مختلــف اســت .آنهــا بــه اشــتراکات موجــود در

آنهــا بــه فرزنــدان و نس ـلهای آینــده ،توانســتهاند

میــان انســانها در فرهنگهــا اشــاره میکننــد .همچنیــن ایــن دســته از روانشناســان فرهنگــی ممکــن

روشــی را ابــداع کننــد کــه بیشــتر بــا محیــط ســازگار

گهــا را بــه تصو یــر
اســت مطالعاتــی را در مــورد افــراد ارائــه دهنــد کــه در آنهــا ،تفــاوت میــان افــراد در فرهن 

شــوند ».بــرای همیــن در بخشهایــی از کــره زمیــن

میکشــد؛ بنابرایــن بخــش مهمــی از روانشناســی فرهنگــی بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه همــه افــراد،

بــر اســاس نــوع زندگــی افــراد ،روشهایــی را بــه

یشــود کــه علــوم اجتماعــی
دارای فرهنگهایــی متنــوع هســتند و توجــه بــه ایــن تنــوع فرهنگــی ســبب م 

وجــود میآورنــد کــه بتواننــد بهواســطه آنهــا توانایــی

بهتــری در میــان آنهــا وجــود داشــته باشــد کــه بــه اهــداف کلیــدی خــود ،یعنــی کمــک بــه دانــش و بهبــود

زندگیکــردن را داشــته باشــند.

زندگــی مــردم اشــاره میکنــد.

حــال اینکــه در ایــن میــان ،موضــوع «دیــن تــا چــه
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حــدی بخشــی از ایــن فراینــد تکاملــی بــوده؟»

ی فراتر از یک نسخه واحد
مفاهیم تئور 

در حــال حاضــر موردبحــث اســت ،امــا بــدون

از نظــر روانشناســی فرهنگــی ،نظریههــای یکســان بــرای همــه کافــی نیســت .روانشناســی تاریخچـهای

شــک در طــول زمــان توانســته بــه یکــی از اجــزای

شهــای ارزشــمندی
از نظریههــای جهانشــمولی را دارد کــه تحقیقــات مبتنــی بــر ایــن نظریههــا بــه بین 

برجســته فرهنــگ تبدیــل شــود .عــاوه بر ســازگاری

کمــک کردهاســت .بــرای بررســی ،تحقیقــات بســیار زیــادی انجــام دادهاند که بیشــتر این تحقیقــات ،نحوه

بــا محیطهــای جدیــد ،انســانها توانســتند

تفکــر کــودکان و نوجوانــان در مــورد خــدا و توصیــف آن بــوده کــه بهصــورت مصاحبـهای یــا نقاشــی انجــام

محیطهــای خــود را تغییــر دهنــد بهطور یکــه

دادهانــد .مطابــق بــا نظریــه رشــد شــناختی پیــاژه نتیجههایی که بــرای این تحقیقات در ســنین کــودکان ده

فرهنگهــای ایجــاد شــده تعیینکننــده نحــوه

شســفید
یــا یــازده ســالگی بهدسـتآمد ،بــه صورتــی بــود کــه خــدا را بــه شــکلی ملمــوس ماننــد مــردی بــا ری 

زندگــی انســان اســت .بــه طــور خالصــه میتــوان

میدیدنــد ،درحالیکــه نوجوانــان تصاویــر انتزاعیتــری مثــل اینکــه خــدا در همهجــا وجــود دارد را کشــیدند.

گفــت« :داشــتن فرهنــگ ،بخــش اساســی از

تحقیقــات کمــی در مــورد اینکــه چگونــه یــک فرهنــگ میتوانــد روی مفهومســازی نســبت بــه موضوعــات

معنــای انســان بــودن اســت و روانشناســی

دیــن و خــدا تأثیــر گذارباشــد ،وجــود دارد .امــا مطالعــات موجــود توانســته نتایــج کلــی نظر یــه پیــاژه را ز یــر

فرهنگــی بــه ایــن واقعیــت میپــردازد».

ســؤال ببــرد و نشــان میدهــد کــه کــودکان نســبت بــه فرهنگهــای مذهبــی مختلــف تصاو یــر متفاوتــی از

مــورد دوم بــرای ضــرورت دیــدگاه روانشناســی

خــدا را ایجــاد میکننــد .بااینحــال -باتوجهبــه تحقیقــات -متوجــه شــدند کــه کــودکان ،بــر اســاس دیــن و
مذهبــی کــه دارنــد خــدا را بهصــورت متفــاوت نســبت بــه یکدیگــر تصـ ّـور میکننــد کــه دلیــل وجــود تصاو یــر

درحالرشــد زندگــی میکنیــم کــه در آن افــراد ،از

متفــاوت نســبت بــه خــدا ،مذاهــب آنهــا اســت.

فرهنگهــای مختلــف ،چــه بهصــورت فیزیکــی

ایــن تحقیقــات کــه بــر پایــه گروههــای ســنی و بررســیهای متفاوتــی صــورت گرفــت ،نشــان میدهــد

فرهنگــی ایــن اســت کــه «امــروزه مــا در جهانــی

کــه فرهنگهــای مذهبــی مختلــف باعــث ایجــاد واقعیتهــای روانشــناختی متفاوتــی میشــود.

برخــی از افــراد با این موضوعات کمتر ســروکار دارند

بهعنوانمثــال در یــک مطالعــه ،در مــورد تصــورات کــودکان ،نوجوانــان و بزرگســاالن از جوامــع انجیلــی

و باعــث میشــود کــه مفاهیــم اخال قــی الهیــات
ً
بیشــتر در دســترس افــراد ،مخصوصــا کــودکان قــرار

و پروتســتان آمریــکا کــه از آنهــا نســبت بــه خــدا و شــیطان ســؤالهایی پرســیدند و نتیجــه ایــن تحلیــل و
بررس ـیها در چهــار ُبعــد خاتمــه یافــت.

گیــرد کــه ایــن مورد ســبب برجســتهتر شــدن موضوع
اخــاق الهیــات بــرای کــودکان اســت.

مــورد اول نشــانگر ایــن بــود کــه فرهنــگ دینــی نســبت بــه موجــودات مــاوراء طبیعــی ،در واقعیــت
ً
نشــناختی فــرد تأثیــر میگــذارد .بهعنوانمثــال تقریبــا همــه افــرادی کــه دینهــای انجیلی دارند شــیطان
روا 

گهــای
در نتیجــه میتــوان گفــت« :برخــی از فرهن 

را واقعــی تصــور میکننــد ،درحالیکــه دیگــر شــرکتکنندگان مفهــوم وجــود شــیطان را انــکار کردنــد.

دینــی بهعنــوان بخشــی از زندگــی افــراد هســتند

مــورد دوم مربــوط بــه توصیــف موجــودات مــاوراء طبیعــی در فرهنــگ دینــی افــراد بــود کــه ســبب ایجــاد

کــه ممکــن اســت کــودکان از همــان ابتــدا در مــورد

تفاوتهایــی شــد .افــرادی کــه دینهــای انجیلــی داشــتند نســبت ،بــه پروتســتانها ،خــدا را قدرتمندتــر

مســائل اخالقــی الهیــات بیشــتر درگیــر باشــند.

میدانســتند .ایــن دســته از افــراد خــدا را فــردی بــا جنســیت مذکــر تصــور میکننــد درحالیکــه پروتســتانها

همیــن موضــوع بــا فعالیتهــای خــاص روزمــره

اغلــب جنســیت خــدا را بــر اســاس ایدههــای انتزاعــی تصــور میکردنــد.

کــودکان گــره میخــورد و در دوره نوجوانــی و

گهــا بــود کــه بــرای انجیلیهــا
مــورد ســوم در مــورد نحــوه ارزیابــی موجــودات مــاوراء طبیعــی در ایــن فرهن 

بزرگســالی ،مفهــوم الهیات ممکن اســت بخشــی از

در مقایســه بــا افــراد دیگــر تفاوتهــای زیــادی در ارزیابــی خــدا و شــیطان وجــود داشــت .آنهــا خــدا را بســیار

اســتدال ل اخالقــی آنهــا شــود ».در مجمــوع از نظــر

تتــر از شــیطان و شــیطان را بســیار منفیتــر نســبت بــه خــدا ارزیابــی کردنــد.
مثب 

روانشناســی فرهنگــی ،نظریهها باید فراتــر از جهان

مــورد آخــر در مــورد رابطــه انســان باخــدا بــود کــه در ایــن مــورد هــم تفاوتهایــی وجــود داشــت .ایــن دو گــروه

شــمولگرایی ،بــه یــک نســخه واحد برســند کــه تنوع

از دینهــای متفــاوت در مــورد میــزان کنترلــی کــه خــدا بــر زندگــی آنهــا داشــته اســت نظرهــای متفاوتــی

فرهنگی را دربرگیرد .همچنین نظریه روانشناســی

داشــتند .بهعنوانمثــال کــودک انجیلــی گمــان داشــت کــه خــدا همــه چیــز را از جملــه نــوع رفتارهــا

فرهنگــی بــه دلیــل توجــه بــه تنــوع ،نقــش دیــن و

و کارهایــی کــه در طــول یــک روز انجــام میدهــد کنتــرل میکنــد؛ درحالیکــه کــودک دیگــر از یــک

معنویــت در زندگــی مــردم برجســته شدهاســت.

دیــن متفــاوت اظهــار داشــت کــه خــدا افــراد را رهــا کــرده تــا خودشــان در مــورد زندگــی و اتفاقــات روزمــره
مفاهیم روشها :کار با نمونهها و همکاران

تصمیــم بگیرنــد .در نتیجــه میتــوان گفــت« :فرهنگهــای دینــی نســبت بــه تصــورات افــراد در مــورد خــدا
ً
و موجــودات مــاوراء طبیعــی کامــا متفــاوت هســتند کــه میتوانــد بــه طــور معنــاداری در زندگــی افــراد

مختلف

مختلــف تأثیرگــذار باشــد».

باتوجهبــه ابعاد نمونهگیریهــا ،برخی از تحقیقات
روانشــناختی در مــورد دیــنداری ،معنو یــت و
نحــال نقــش فرهنــگ
سراســر جهــان را دارد .باای 

ایــن موضــوع بیــن انــواع موضوعــات ماننــد هویتهــا ،هــوش ،ســبک زندگــی ،ســبک فرزندپــروری ،و دیگــر

بایــد در مفهومســازی و نــگارش تحقیــق در نظــر

مــوارد تفــاوت قائــل میشــود .روانشناســی فرهنگــی در حوزههــای پژوهشــی کــه چنــدان موردتوجــه قــرار

گرفتــه شــود .روانشناســان فرهنگــی کــه بــه دنبــال

نگرفتــه بــود ،ســعی کــرد کــه توجــه بــه مفاهیــم دینــی و معنــوی را بهعنــوان یــک اصــل مهــم موردتوجــه قــرار

انتشــار تحقیقاتــی از منابــع جهانــی هســتند،
ً
معمــوال توســط داوران و ویراســتاران بهخاطــر

یکــی از ایــن نمونههــا حــوزه رشــد اخالقــی اســت .باهــدف گســترش ایــن حــوزه ،محققــان روانشناســی

تحقیقــات ارائــه شــده ،بــه دلیــل نداشــتن توجیــه

فرهنگــی تمایــز س ـهجانبهای را بیــن ایــن ســه اخــاق عنــوان کردنــد کــه شــامل خودمختــاری ،اجتمــاع و

بــرای انتخــاب نمونههــا بازخواســت .بــه همیــن

الهیــات بــود .هــر یــک از ایــن ســه مــورد مفاهیــم جداگانـهای را در بــر میگیــرد کــه بهعنوانمثــال افــراد ،در

دلیــل ،موضــوع تحقیقاتــی کــه در ایــاالت متحــده
ً
انجــام شــده لزومــا از کیفیــت اســتانداردی

اســت .در حــوزه اجتماعــی ،بیشــتر بــه ارتبــاط بــا گروههــا ،آداب و رســوم و دیگــر مــوارد تمرکــز میکننــد و در

برخــوردار نیســت .بیشــتر ایــن مطالعــات ،هیــچ

اخــاق و الهیــات نیــز بــه دیــن افــراد و مقدســات آنهــا مر بــوط اســت.

توجیهــی بــرای انتخــاب نمونــه آمریکایــی و هیــچ

همچنیــن در ایــن تحقیقــات متوجــه شــدند کــه برخــی از گروههــای فرهنگــی هنــگام اســتدال ل در مــورد

اطالعــیدر مــوردزمینــهفرهنگــیارائــهنمیدهنــد.

مســائل عمومــی از اخــاق الهیــات اســتفاده میکننــد درحالیکــه ســایر گروههــای فرهنگــی ،ایــن اخــاق را

در نتیجــه ،محققــان بایــد در نظــر بگیرنــد کــه

یــک موضــوع خصوصــی میداننــد و تنهــا در هنــگام قضــاوت دربــاره رفتارهــای اخالقــی از آنها بهــره میبرند.

چگونــه نتایــج توســط فرهنــگ شــکل میگیــرد و

نحــال در فرهنگهایــی کــه روایتهــای کتــاب مقــدس در مــورد موجــودات مــاوراء طبیعــی کمتــر اســت
باای 

بتواننــد بهخوبــی ایــن موضــوع را توضیــح دهنــد.

حــوزه خودمختــاری ،بیشــتر روی رفتارهــای شــخصی تمرکــز دارنــد کــه شــامل منافــع و رفــاه و حقــوق افــراد
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مفاهیم نظریهها :بهسوی چندگانگی
ً
نظری ههــای روانشناســی فرهنگــی معمــوال دچــار چندگانگــی هســتند .بهعنوانمثــال میتــوان گفــت کــه

دهــد و از ایــن طریــق چندگانگــی را بــه ایــن حوزههــا معرفــی کــرد.

سکوالریســم در نوجوانــی نیــاز بــه بررس ـیهایی از
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بهعنوانمثــال تحقیقــات بســیار زیــادی انجــام
دادنــد کــه در آن برخــی از والدیــن بــرای هدایــت
فرزنــدان خــود ،آنهــا را بــه ســمت اخــاق الهیــات
ســوق میدهنــد و اگــر فرزنــدان از آنهــا پیــروی
نکننــد ،ســعی دارنــد بهواســطه برخــی رفتارهــا ایــن
مــوارد را بــه آنهــا بقبوالننــد .محققــان ،پــس از ایــن
آزمایــش متوجــه شــدند کــه ایــن دســته از افــراد،
فرایندهایــی را پیــش میگیرنــد کــه از طریــق آنهــا،

\

مفهــوم دیـنداری ،بهعنــوان یــک رابطــه مثبــت با یــک یا چند دیــن اســت کــه در آن ،یک دین
ً
معمــوال از مجموعــه باورهــا و رفتارهــای اعتقــادی تشــکیل میشــود کــه توســط یــک جامعه
مشــترک ،شکلگرفتهاســت .از طرف دیگر« ،معنویت جســتجوی افراد برای احســاس ارتباط
تهــای مقــدس اســت» .الزم بــه ذکــر اســت کــه اصطالحــات و معانــی مربــوط بــه
بــا واقعی 
دین ،معنویت و سکوالریســم ،در فرهنگها متنوع و دارای چند منظر هســتند که بررســی
چنیــن فرهنگهــای متنوعــی بخشــی از روانشناســی فرهنگــی به شــمار میآید.

کــودکان دیدگاههــای اخالقــی درحالرشــد خویــش
را بــه روشهــای فرهنگــی متمایــز میکننــد.
پیامدهای روانشناسی :کار با مفاهیم و
زبانهای بومی

حــال ایــن موضــوع میتوانــد بــه روشهــای مختلفی مانند پرســیدن ســؤاالتی در نظرســنجیها ،تحقیقات
قومــی ،مشــاهدات طبیعیــت گرایانــه و دیگــر مــوارد صــورت گیــرد.
روانشناســان فرهنگــی بــرای اطمینــان از بررسیهایشــان بــرای بهدس ـتآوردن مفاهیــم ،میخواهنــد

روانشناســان فرهنگــی زیــادی وجــود دارنــد کــه

تحقیقــات خــود را بــر اســاس زبــان انگلیســی در نظــر بگیرنــد .امــروزه زبــان انگلیســی بهعنــوان یکــی از

میکننــد .بــرای تعریــف ایــن دو مــورد میتــوان

زبانهــای بینالملــل شــناخته میشــود کــه پیشبینــی میکننــد تــا چنــد ســال آینــده نیمــی از جمعیــت
ً
جهــان بــه زبــان انگلیســی مســلط باشــند .کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان ،بــه طــور خــاص احتمــاال بــا ز بــان

مفاهیــم اخــاق و امیــک را از یکدیگــر متمایــز
گفــت« :مفاهیــم اخالقــی ،مفاهیمــی هســتند

ـری ایــن زبــان هســتند .بــرای همیــن تکیه بــر زبان انگلیســی برای
انگلیســی آشــنایی دارنــد و درصــدد یادگیـ ِ

انجــام برخــی از تحقیقــات اجــرا میکننــد کــه

درحالیکــه اگــر محققــی بــا اســتفاده از زبانهــای بومــی تحقیــق خــود را شــروع کنــد ،ممکــن اســت در

کــه محققــان قبــل از ورود بــه یــک فرهنــگ بــرای
قصــد دارنــد از ایــن تحقیقــات در مطالعه فرهنگ
جدیــد اســتفاده کننــد .در مقابــل ،مفاهیــم امیــک
از مطالعــه یــک فرهنــگ نشــئت میگیــرد و ایــن
مــوارد ،مفاهیمــی هســتند کــه افــراد از آنهــا در

یــک تحقیــق و بررســی آمــاری ،فراینــد را بــرای محققــان انگلیسـیزبان ســاده میکنــد.

هنــگام ترجمــه تحقیــق خــود بــه زبــان انگلیســی ،برخــی از ماهیتهــا تغییــر کنــد .بهعنوانمثــال در یکــی
ـان چینــی کــه در کانــادا زندگــی میکردنــد متوجــه شــدند کــه توصیفــات
از تحقیقــات معــروف روی جوانـ ِ
یشــود،
نهــای بومــی اســتفاده م 
نحــال ،هنگامــی کــه از زبا 
مختلفــی از ز بــان خــود ،ارائــه دادهانــد .باای 
نهــا دارای
همیشــه کلمــات و معانـیای وجــود دارنــد کــه نمیتواننــد بهخوبــی مفاهیــم را انتقــال دهند .زبا 

فرهنــگ بهــره میبرنــد .روانشناســان فرهنگــی

کلمــات و اصطالحاتــی هســتند کــه باتوجهبــه ایــن مــوارد ،معانــی فرهنگــی را منتقــل میکننــد.

اخالقــی اســتفاده کننــد امــا بایــد ایــن موضــوع

روانشناسی فرهنگی :برجستهکردن دینداری ،معنویت و سکوالریسم در نوجوانی

ممکــن اســت در برخــی شــرایط ،از مفاهیــم
را نیــز در نظــر بگیریــد کــه اســتفاده از مفاهیــم
امیــک نیــز بــرای دســتیابی بــه دانــش معتبــر بــوم
شــناختی ،امــری ضــروری محســوب میشــود.
محققــان ،بــا وجــود ســه مــدل اخــاق کــه در
بــاال توضیــح دادیــم ،میــزان اســتفاده هــر شــخص
از ایــن مــوارد و اخالقیــات را ارزیابــی و بررســی
میکننــد .آنهــا بــر اســاس تحقیقاتــی کــه انجــام
دادنــد ،توانســتند انــواع دالیــل مختلــف اخالقــی را
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امیــک ،الزم اســت محققیــن از طریــق اندازهگیریهــا و روشهــای خودشــان ایــن مــوارد را اســتخراج کننــد.

عنــوان کننــد .ایــن انــواع ،در طــول زمــان از طریــق

تحقیقــات روانشناســی فرهنگــی توانســت توجــه را بــه بخــش گســتردهای از دیــن و همچنیــن ،دوران
نوجوانــی را بــه تصویــر بکشــد .ایــن دوران ،بهعنــوان یــک زمــان مهــم بــرای رشــد باورهــا ،رفتارهــای مذهبــی
و معنــوی در میــان فرهنگهــا محســوب میشــود .همچنیــن ایــن موضــوع توانســته توجهــات را بــه افزایــش
سکوالریســم در بیــن جوانــان و راههایــی کــه در آن باورهــای ســکوالر آنهــا بــا مفاهیــم مذهبــی و معنــوی هــم
راســتا هســتند را جلــب کنــد.
توسعه جهانبینی :آیینهای جمعی و شکلگیری هویت فردی
محققــان ،در بررسـیهایی کــه در فرهنگهــا انجــام شــد ،فهمیدنــد کــه حضــور رشــد و یادگیــری برخــی از
آیینهــا (آیینهــای بلــوغ) در بیشــتر مــوارد بهخاطــر فرهنگهــای ســنتی بــوده اســت .ایــن آداب و بلــوغ کــه

تحقیــق در گروههــای فرهنگــی مختلــف ایجــاد

در اوایــل یــا اواســط نوجوانــی صــورت میگیــرد نشــانه خــروج از دوران کودکــی و ورود بــه دوران نوجوانــی اســت.

گاهــی اوقــات نیــاز اســت کــه انــواع امیــک نیــز بــه

یشــود و
وجــود برخــی از تشــریفات ،ســبب انتقــال عناصــر کلیــدی جهانبینــی یــک فرهنــگ بــه نوجوانــان م 
ً
عمومــا برخــی مســئولیت اخالقــی را به نوجوانان میبخشــد .این مســئولیت ،ســبب آ گاهــی از آموز ههــای دینی

شــده اســت .امــا بــا مطالعــه فرهنگهــای جدیــد،
تحقیقــات اضافــه شــود .بــرای رســیدن بــه مفاهیم

شهــا،
در نوجوانــان میگــردد .جالــب اســت بدانیــد کــه محققــان متوجــه شــدند کــه تفکــر دربــاره باورهــا و ارز 

\

کــودک انجیلــی گمــان داشــت کــه خــدا همــه چیــز را از جملــه نــوع رفتارهــا و کارهایــی
کــه در طــول یــک روز انجــام میدهــد کنتــرل میکنــد؛ درحالیکــه کــودک دیگــر از یــک
دیــن متفــاوت اظهــار داشــت کــه خــدا افــراد را رهــا کــرده تــا خودشــان در مــورد زندگــی
و اتفاقــات روزمــره تصمیــم بگیرنــد .در نتیجــه میتــوان گفــت« :فرهنگهــای دینــی
ً
نســبت بــه تصــورات افــراد در مــورد خــدا و موجــودات مــاوراء طبیعــی کامــا متفــاوت
هســتند کــه میتوانــد بــه طــور معنــاداری در زندگــی افــراد مختلــف تأثیرگــذار باشــد».

انتظــار مـیرود از یکدیگــر متمایــز نیســتند .برای
همیــن تحقیقــات گســتردهتر و شــبکههای
بســیار فراگیرتــر فرهنگــی الزم اســت .البتــه بــه
نظــر میرســد کــه تغییــرات فرهنگــی بــا ســرعت
بیشــتر از همیشــه در حــال رخدادن اســت.
بخــش عظیمــی از آن ،بــه دلیــل پیشــرفتهای
تکنولــوژی و جهانیشــدن ارتباطــات اســت.
ایــن رونــد ســبب بــروز تغییراتــی در باورهــا،
اعمــال و ارزشهــای افــراد شــده کــه بهمرورزمــان

بهعنــوان بخشــی از رشــد هویــت در دوران نوجوانــی ،افزایــش مییابــد و ایــن رونــد ممکــن اســت شــامل باورهــا و
شهــای مذهبــی ،معنــوی و ســکوالر باشــد .البته موضوع دیگــری که وجــود دارد ،این اســت که ماهیت افکار
ارز 
نوجوانان نســبت به فرهنگ آنها اســت و باتوجهبه نوع زندگی ،فرهنگ و ســبکی که در آن بزرگ شــدهاند ،افکار
و ســؤالهایی نیــز در ذهنشــان ایجــاد میشــود .در فرهنگهایــی کــه فاقــد تشــریفات بلوغ هســتند دیدگاهــی در
ایــن مــورد ندارنــد کــه ســبب میشــود ،افــراد بــا اســتفاده از باورهایشــان در ایــن بــاره پیــش برونــد .بهعنوانمثــال ایــن
موضوع بیشــتر در نوجوانان آمریکایی به چشــم میخورد که آنها معتقدند که افرادی «معنوی اما نه مذهبی»
هســتند کــه معنویــت را بهعنــوان مفهــوم و تــاش فــردی بــرای رســیدن بــه معنــا و خوشــبختی میدانند.
ظهور جهانبینیهای سکوالر
باتوج هبــه اینکــه تحقیقــات روانشناســی فرهنگــی ،برجســتگی رشــد مذهبــی و معنــوی در نوجوانــان را
نشــان میدهــد ،بایــد گفــت« :از طرفــی دیگــر سکوالریســم نیــز در میــان نوجوانــان در کشــورهای مختلــف
وجــود دارد ».البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه روانشناســان در مطالعــات اخیــر متوجــه شــدند کــه دیـنداری
ً
ـان دهههــای اخیــر رو بــه کاهــش بــوده و دیـنداری ،معمــوال از نوجوانــی تــا
در بســیاری از نوجوانــان و جوانـ ِ
بزرگســالی کاهــش مییابــد .بهعنوانمثــال در یــک نظرســنجی نیمــی از آمریکاییهــای هجــده تــا بیســت
ونــه ســاله ،خــود را عضــو هیــچ فرقــه و ســازمانهای مذهبــیای نمیدانســتند .در نتیجــه بهطورکلــی
یتــوان گفــت« :نوجوانــان و جوانــان در کشــورهای توســعهیافته ،ســکوالرتر از همتایــان خود در کشــورهای
م 
ـان ارو پــا را در
درحالتوســعه هســتند ».اعتقــادات و اعمــال مذهبــی ،بهویــژه در میــان نوجوانــان و جوانـ ِ
ســطح پایینــی تخمیــن زدهانــد ،بهعنوانمثــال در کشــور بلژیــک تنهــا هشــت درصــد از جوانــان هجــده
ســاله حداقــل یکبــار در مــاه در مراســمات مذهبــی شــرکت میکننــد.
بــه طــور ســنتی ،دیــن بــه ســؤاالتی در مــورد معنــای زندگــی و مــرگ پاســخ داده اســت ،امــا نوجوانــان ســکوالر و
جوانــان ،چگونــه بــه ایــن ســؤاالت فکــر میکننــد؟ در مطالعاتــی کــه انجــام شــد ،از جوانــان در مــورد اعتقــادات
ـان دانمارکــی ،بــه موضــوع
پــس از زندگــی ســؤاالتی پرســیدند و علیرغــم اعتقاداتشــان ،بهنوعــی برخــی از جوانـ ِ
زندگی پس از مرگ اعتقاد داشــتند اما در مورد اینکه زندگی پس از مرگ چگونه اســت؟ کمی ابهام داشــتند.
بــرای عــده دیگــری ،ایــن موضــوع کمــی غیرمنطقــی بــه نظــر میرســید کــه مــرگ بایــد پایــان هســتی باشــد .بــرای
گــروه دیگــری ایــن موضــوع از نظــر عاطفــی ناخوشــایند بــود کــه بــاور کننــد ،زندگــی پــس از مــرگ وجــود نــدارد و
شــود و در یــک مــکان یــا زمــان دیگــری زندگــی میکننــد امــا در مــورد رونــد اتفــاق افتــادن آن ،اطالعــی ندارنــد.
جهتگیریهایتحقیقاتی آینده
تحقیقــات روانشناســی فرهنگــی نشــان داده اســت کــه دیـنداری ،معنویــت و سکوالر یســم آنطــور که

بــه طــور گســتردهای در یــک جامعــه شــامل
مفاهیــم منفــی شــود ،آیــا میتوانــد بــه رشــد
جوانــان کمــک کنــد؟ در نهایــت بــرای هــر
ســؤالی کــه بــه تغییــرات فرهنگــی میپــردازد،
بایــد زمینــه را بــرای تحقیقــات در گروههــای
ســنی مختلــف ایجــاد کــرد.
نتیجهگیری
روانشناســی فرهنگــی ،آ گاهــی از موضوعاتــی
ماننــد دیــنداری ،معنویــت و سکوالریســم را
در زندگــی روانــی مــردم افزایــش داده اســت.
همچنیــن روانشناســان فرهنگــی ،توجــه بــه
نوجوانــان و جوانــان را بهعنــوان دور ههــای مهمــی
از رشــد جهانــی بیــان کردنــد .در ایــن دور ههــا،
رونــد زندگــی ،نــوع فرهنــگ و دیگــر مــوارد روی
موضوعاتــی ماننــد اخــاق الهیــات یــا فرهنــگ
یگــذارد.
دینــی آنهــا تأثیــر بســیار ز یــادی م 
تحقیقــات روانشناســی فرهنگــی ،توانســتهاند
چشــماندازی نظــری و ابزارهــای تحقیقاتــی را
بــرای بررســی و کاوش در جنب ههــای مختلــف
دیــنداری ،معنویــت و سکوالریســم در میــان
نوجوانــان سراســر کشــور ایجــاد کنــد•.
پینوشت
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عــده دیگــری نیــز بــه روح و زندگــی پــس از مــرگ اعتقــاد داشــتند و بــر ایــن باورند کــه روح افــراد ،نمیتواند ناپدید

باعــث ایجــاد تفاوتهایــی میگــردد .ا گــر دیــن
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حمادثة حصر ية مع محمد علي ترحيني
الباحث واملؤلف يف العامل العريب

السلوکیاتالحدیثة،نهایةمعرکةالحضارةالغربیة
مقدمة في السلوکیات الحدیثة في عصرنا الحالي
| الصحيف و املترجم :سجاد أ كبري

| السیرة الذاتیة
حممــد عــي ترحيــي  ،ولــد عــام  1987ميــادي ،يف بلــدة
ّ
عبــا جنــوب لبنــان  ،نال شــهادة اإلجــازة يف اللغة العربية

▪خــردورزی :حدثنــا عــن کمیــة املیــل إیل الســلوکیات اجلدیــدة يف العــامل العــريب؟ وكيــف حتلــل أســباب ظهــور
ومنــو وتأســيس ســلوکیات كاذبــة بهنــج ثقــايف؟

وآداهبــا مــن اجلامعــة اللبنانية .ويتابــع حاليا الدراســات

جاءت هذه الثقفات الجديدة لتحتل المشــهد عندنا فصار االنســان يعيش في مجتمع غير مســتقل عن
ثقافــة الغــرب ،ودخلــت ســلوكيات الغــرب ولغاتهم وقيمهم الى بيوتنا وتأقلمنا مع بعضهــا وصارت جـ ًـزءا من

االدبيــة وكذلك عدة انتاجات أدبية لإلذاعة والتلفزيون

ثقافتنــا ،ولــم يكــن األمــر قضيــة تأثــر وتأثيــر ،بــل هيمنــة أحاديــة مــن الغــرب فتغيــرت انــواع واشــكال وموديــات
ً
ً
بنطلونــا ممزقــا ،و يقلــد بشــعره نجــوم الغــرب المعروفيــن
اللبــاس عنــد جيــل الشــباب و صــار الشــاب يرتــدي

لبنــان والــدول العربيــة .لــه عــدد كبيــر مــن املشــاركات

ودخلــت المــواد التعليميــة بمــا تحتويهــا مــن ســلوكيات ونمــاذج غربيــة الــى مدارســنا وروجــت صفحــات
غربيــة امـ ً
ـورا جديــدة كالعالقــات المحرمــة ،واالختــاط الكبيــر فــي الجامعــات وطرحــت عناو يــن جديــدة،

الدوليــة يف لبنــان والعــراق وإيــران .كتــب يف الشــعر

كالمثليــة وغيرهــا ممــا فتــح المجــال أمــام التلــوث الثقافــي ان يدميــر هذه المجتمعــات .

العليــا يف االدب ولــه العديــد مــن الكتابــات الشــعرية و
و نشــرت لــه جمموعــة قصائــد يف عــدة جمــات يف
يف االحتفاليــات و األمســيات الشــعرية املحليــة و
العمــودي الكالســي وشــعر التفعيلــة والشــعر الشــعيب

▪خردورزی :ملاذا املیل إیل سلوکیات ناشئة و جدیدة أ كثر من السلوکیات الدينية واإلسالمية؟

الزجــي .اللبنــاين .شــارك يف العشــرات مــن احللقــات

خاطبت هذه الثقافات الجديدة غريزة االنسان النها قدمتها كبديل سلوكي فيه كل مل تهواه النفس البشرية،

التلفزيونيــة عبــر أ كثــر مــن 10قنوات فضائيــة و حملية.

ووضعــت هــذه الثقافــات بدائــل للســلوك فــي وجــه مــا يطرحه االســام من قيم،ومن الطبيعي ان يســبق الســلوك

ولــه ِعــدة انتاجــات أدبيــة رمقيــة مصــورة عبــر مواقــع

القيمة ألنه يحاكي الغرائز اما المبدائ والقيم تحاكي الفكر،فلم يرفض االسالم كل ما هو جديد ،بل ما تعارض
ً
ً
مــع ثقافــة القــرآن و أســس الديــن  .ان الخطــاب الدينــي حيــن يبقــى جامدا يشــكل عائقا امــام نصدمه في مقابل

املوضوعاتالسياسيةوالدينيةواالجتماعيةوكذلكيف

البدائل االفتراضية المذهلة التي تجتاح الشباب اليوم من كل الوسائل و عبر كل المنافذ.

التواصــل .أغلــب كتاباتــه يف االدب املتلزم فقد كتب يف
ادب االطفــال لــه عــدة أعمــال قصصيــة وشــعرية .

▪ خــردورزی :حبــذا لــو تبــن نســبة النمــو الروحــي و
الســلوکي لإلنســان يف العــامل املعاصــر .

▪خردورزی :ما هو هيكل وطبيعة أنشطة السلوکیات الناشئة وما الفر ق مع الروحانيات اإلسالمية؟

فــي ظــل هــذه الهجمــة الغربية الى مجتمعاتنــا ،نحن نعاني هــذه االيام مــن وجود فارق كبير بينها وبين ثقافاتنا
اإلســامية ،قــد جــاء اإلســام اليــوم بالقيــم اإلنســانية ،ولــم يقــدم مــا يــؤذي الفطــرة االنســانية ،أمــا مــا يدخــل اليــوم

ان التطــور الســريع الــذي يشــهده العالــم فــي

الينــا فهــو يســتهدف تشــويه الفطرة بشــكل مباشــر ،يقــدم لنا النمــوذج اإلنســاني المــادي ،يحــاول طمــس كل ما
هــو عاطفــي وفطــري  ،مقابــل تعويــم الغرائــز والشــهوات فــي الشــخصية االنســانية ،وبــات يشـ ّرع المحرمــات مــن

تقــرر كيــف تكــون ثقافــة المجتمعــات وخاصــة

البديهيات ،وصار يروج من خالل مبدأ ما يســمى " "trendللعديد من العناوين الخطيرة وعلى راســها الشــذوذ

فــي دول العالــم الثالــث ،فدخلــت العولمــة فــي

الجنســي ،وهنــا نســتطيع أن نــرى بشــكل واضــح خطــورة هــذه المهالــم الجديــدة لمــا ياتي لنــا من الغــرب.

الســنوات ال 10االخيــرة جعــل مــن االعــام ســلطة

مرحلــة جديــدة وصــارت وســائل االعــام ووســائل

حمادثة
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وتحولــت مجموعــة مــن المشــاعر مــن مشــاعر واحاســيس الــى رمــوز وصــور ترســل عبــر التطبيقــات.

▪خردورزی :هل هناك ظاهرة جتانس األديان ونظر ية دين العامل احلديث يف العامل العريب؟

التواصــل متاحــة ممــا ســاهم فــي خلــق نــوع جديد

تســعى العديد من الجهات الغربية للترويج لثقافة "البعد عن األديان" ،وتســهم العولمة في ذلك من خالل
توحيــد المفاهيــم وأنمــاط العيــش فــي العالــم لتدخــل أكثــر الــى انمــاط العبــادة ولتــروج لســلوكيات ّ
موحــدة
ً
ً
مضمونــا واحــدا وهــو خلــو االنشــطة االنســانية من البعــد الروحي واســتبدال العال قــة مــع اهلل بالعالقات
تحمــل

اإلجتماعيــة ،وتغيــرت حيــاة االســر داخــل المنــزل

مــع الماورائيــات الوهميــة المصتنعــة ،وكل ذلــك يتــم بماكينــة اعالميــة ضخمــة تصــرف عليهــا مليــارات

وصــارت الحيــاة االفتراضيــة تحتــل مســاحة كبيرة

الــدوالرات ،إن كل هــذه الموضوعــات صــارت مــادة بديلــة عــن الثقافيــة االســامية محاولــة اســتبدال القيــم

مــن يومياتنــا ،وقــد تحولــت مســتلزمات وأدوات

الدينية واالنســانية ،بســلوكيات غير ســويةوال تنطلق من أية قيم بل منطلقة من الغرائز وهذه محاولة لفرضها

التكنولوجيــة مــن كماليــات الــى ضروريــات،

علــى كافــة الشــعوب فــي البلــدان العربيــة واالســامية•.

مــن التأثيــر الغربــي فــي ثقافــة المجتمعــات
الشــرقية ،فتبدلــت العــادات والتقاليــد

a previously common focus on conceptualizations of

and self-esteem (Yonker et al. 2012). The 75 studies

God and cast a much broader and culturally inclusive

were conducted in the context of an American socie-

net. Clearly, research on beliefs about life after death,

ty that is fairly high on religiosity. As described, how-

animism, and ancestor worship would be useful, as

ever, American emerging adults are increasingly sec-

would research on other ideas about the supernatural

ular. They also evaluate religion more negatively than

such as ghosts, witches, and guardian angels.

older generations. For example, 59% of 18–29-year-

Cultural changes seem to take place more rapidly

olds say religious people are generally less tolerant,

than ever, in part due to technological advances and

in comparison to 34% of persons over 65 years (Cox

globalization. These changes precipitate questions

2019). Fifty-five percent of emerging adults also say

about the beliefs, practices, and values espoused by

that religion causes more problems for society than

traditional worldviews, including religious ones. Sel-

it solves, as compared to 32% of older adults. If reli-

dom do adolescent come of age anymore with knowl-

gion takes on negative connotations broadly within a

edge of only one traditional worldview. Adolescence

society, will religion nonetheless contribute positively

and emerging adulthood are periods of life when

to youth development?

there is newfound ability to contemplate and decide

Finally, for any question that addresses the intersec-

upon one’s worldview. Many examples exist of how

tion of development with cultural change, the field is

individualism is on the rise, even in traditional cul-

ripe for cross-sequential research which studies dif-

tures. For example, the Aborigines of Australia were

ferent age-cohorts longitudinally. Cross-sequential

nomadic hunters and gatherers until about 70 years

research is the only way to document both devel-

ago (Burbank 1988). A key part of traditional child-

opmental changes as well as the impact of cultural

hood socialization among the Aborigines involved

change over time. Such studies are costly, but they

the teaching of a set of beliefs and values known as

would greatly aid in addressing some of the most

the Law, including an explanation of how the world

interesting questions about the future of religiosity,

began. Traditionally, socialization of the Law also

spirituality, and secularism in the lives of culturally di-

included elaborate puberty rituals. To many adoles-

verse adolescents.
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cents today, however, the Law seems irrelevant to the
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world they live in, which is no longer a world of no-

Conclusion

madic hunting and gathering but of schools, a com-

Cultural psychology has raised awareness of religi-

plex economy, and modern media. Aborigine children

osity, spirituality, and secularism in people’s psycho-

and adolescents now show increasing resistance to

logical lives. Cultural psychologists have also called

learning and adhering to the traditional beliefs and

attention to adolescence and emerging adulthood

values, and they develop more individualistic values

as important periods for the development of world-

based not just on the Law but also on their other ex-

views. As adolescents and emerging adults formu-

periences. How cultural changes are impacting the

late answers to existential questions, they may draw

religiosity, spirituality, and secularism of adolescents

on the religious, spiritual, and secular ideas and prac-

is a timely topic of research.

tices within the culture in which they live. They may

In turn, this also raises questions about the extent

seek answers collectively or individually. Increasing-

to which positive contributions of religiosity to ado-

ly, their questions and answers occur in the context

lescent development are dependent on the changing

of a globalizing and rapidly changing world. While

meanings and evaluations of religion within a cul-

cultural psychology may point to developmental

ture. A meta-analysis of 75 studies conducted with

commonalities, cultural psychology research pro-

more than 66,000 adolescents and emerging adults

vides the theoretical perspective and research tools

between 1990 and 2010 found that religiosity was

to delve into the diverse ways that religiosity, spirit-

modestly associated with lower levels of risk behav-

uality, and secularism develop among adolescents

ior and depression, and higher levels of well-being

across the world.•

religion in emerging adulthood has also been found in

happens after death (Arnett and Jensen 2015). Despite

other studies and is exemplified by an emerging adult

unbelief being the norm, 62% of the Danish emerging

man who described himself as Christian, but also said

adults nonetheless believed in some form of afterlife.

that he believed that “you don’t have to be one religion.

They were vague about what form it might take. To

Take a look at all of them, see if there is something in

some, it seemed illogical that death should be the end

them you like—almost like an a la carte belief system.

of existence (“I find it difficult to accept that it’s just

I think all religions have things that are good about

over and done”). For others, it was emotionally unpal-

them” (Arnett and Jensen 2002, p. 459).

atable to believe that there is no life after death (“I can’t
tolerate the idea that if someone in your family dies,

The Rise of Secular Worldviews

there’s nothing more”). Still others stated a belief in a

While cultural psychology research shows the sali-

soul that goes on in some form (“Our soul can’t just

ence of religious and spiritual development in adoles-

disappear. It lives on, in one place or another, but I don’t

cence, it also documents a rise in secularism among

know how”).

adolescence in a variety of countries. In American

The absence of religion in the worldviews of today’s

studies, religiosity has been declining among adoles-

Danish emerging adults can be explained partly on

cents and emerging adults in recent decades (Pew

the basis of their society’s affluence and stability.

Research Center 2020; Twenge et al. 2015). Religios-

Cross-national studies have found that, although

ity also generally declines from adolescence through

within many countries religiosity is associated with

emerging adulthood. A recent national poll found that

well-being and serves a protective function against

half of 18–29-year-old Americans did not consider

risk behavior, the countries that are the most pros-

themselves to be a member of any religious denom-

perous also tend to be the least religious (Diener et al.

ination or organization (Pew Research Center 2020).

2011; French et al. 2012; Lun and Bond 2013; Saroglou

These “Nones”, when asked what religion they are, re-

and Cohen 2014).Yet even for the Danish emerging

spond with some version of “none”—atheist, agnostic,

adults who have had all the advantages of coming of

spiritual but not religious, or just not religious.

age in a wealthy and stable society, the majority be-

In general, adolescents and emerging adults in devel-

lieved in some kind of life after death. As described

oped countries are more secular than their counter-

earlier, belief in life after death is also highly common in

parts in developing countries. Religious beliefs and

hunter-gather societies, whereas belief in high gods—

practices are especially low among adolescents and

especially high gods who are actively involved in hu-

emerging adults in Europe. For example, in Belgium,

man affairs—is far less common. The everyday lives

only 8% of 18-year-olds attend religious services at

of Danish emerging adults are very different from the

least once a month (Goossens and Luyckx 2006). In

lives of young people in hunter-gather societies, but

Spain, traditionally a highly Catholic country, only 18%

some of the existential questions they contemplate are

of adolescents attend church regularly (Gibbons and

similar. From the point of view of cultural psychology,

Stiles 2004). A recent interview study in Denmark, one

the rise of secularism in many parts of the world merits

of the least religious countries in the world (Haraldson

future research, as does the intersection of secularism

2006; World Population Review 2020), found that al-

with religiosity and spirituality.

either agnostic, atheist, or as having no religious be-

Future Research Directions

liefs (Arnett and Jensen 2015).

Cultural psychology research has shown that religiosi-

Traditionally, religion has provided answers to ques-

ty, spirituality, and secularism are not as sharply differ-

tions about the meaning of life and death. How do

entiated as might be expected. Research in purpose-

secular adolescents and emerging adults think about

fully selected cultures that examine the meaning of

these questions? In that same interview study in Den-

these concepts and their intersections is a promising

mark, emerging adults were asked what they believe

future direction. This research needs to move beyond
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most 80% of emerging adults described themselves as
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native tongues (c.f., Lomas 2019).

spectively (Tirri et al. 2005, p. 212).
In cultures with no or relatively limited puberty rituals

Cultural Psychology: Highlighting Religiosity, Spirit-

and without one widely endorsed religious worldview,

uality, and Secularism in Adolescence

there is more room for individualization of beliefs.

Cultural psychology research has called attention to

The individual nature of this process in adolescence

the widespread presence of religion, and how ado-

is evident across economically developed coun-

lescence is an important time for the development of

tries. The United States provides one example. While

religious and spiritual beliefs and behaviors across

Americans are more religious than people in virtually

cultures. Cultural psychology research has also called

any other economically developed country, the be-

attention to the rise in secularism among youth, and

liefs of American adolescents do not tend to follow

ways in which their secular beliefs overlap with reli-

traditional religious doctrines. The National Survey of

gious and spiritual notions. We now turn to a descrip-

Youth and Religion (NSYR), which involved over 3000

tion of some of this research which, in turn, informs

adolescents ages 13–17 in every part of the United

subsequent recommendations for future research.

States, found that American adolescents embrace
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“Moralistic Therapeutic Deism” (Smith and Denton
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Developing a Worldview: Collective Rituals and Indi-

2005). This includes the belief that a God exists who

vidual Identity Formation

created the world and watches over human life; that

Surveys across cultures have documented the

God wants people to be good, nice, and fair to each

presence of puberty rituals across the vast major-

other; and that the central goal of life is to be hap-

ity of traditional cultures (Schlegel and Barry 1991).

py and to feel good about oneself. The NSYR, which

These puberty rituals, which take place in early or

included not only questionnaires but also interviews

mid-adolescence, mark the departure from child-

with a subset of its sample, found that American ad-

hood and the entrance into adolescence. The ritu-

olescents were increasingly likely to say that they

als convey key elements of a culture’s worldview to

are “spiritual, but not religious”. They understood

adolescents, and often they confer moral respon-

spirituality to involve a person’s individual quest for

sibility on adolescents and link that responsibility

meaning and happiness. As we will discuss in the

to knowledge of religious teachings. The rituals in-

next section on future research directions, more and

volve a lot of time and effort on the part of the ado-

more adolescents in traditional cultures may also be

lescents and the community as whole. Sometimes

developing individualized beliefs.

the hope is that ancestors or gods will reciprocate

In part because identity achievement in economically

with blessings (Schlegel and Barry 2015). Certainly,

developed countries is increasingly reached in emerg-

the efforts involved contribute to collective solidar-

ing adulthood rather than adolescence, the NYSR

ity and to making adolescents feel invested in the

conducted a longitudinal follow-up at ages 18–23

worldview of their culture.

(Smith and Snell 2010). Beliefs in emerging adulthood

Researchers have also observed that contemplation

remained highly individualized. Few emerging adults

of beliefs and values rises as part of identity develop-

accepted a standard religious doctrine; instead, they

ment during adolescence, and that this process may

took pieces of beliefs that they had learned from their

include religious, spiritual, and secular beliefs and

parents and many other sources and puzzled them

values (King et al. 2014; Levesque 2002; Saroglou

together into their own individual creations. Conse-

2012; Trommsdorff 2012). The nature of adolescents’

quently, religious denomination did not hold much

thoughts and questions depends on their culture. For

meaning for most of them. They could state they were

example, research shows that Bahrain, American, and

“Catholic” or “Presbyterian” or “Jewish” without believ-

Finnish adolescents ask different questions such as

ing much of what is stated in the traditional doctrines

“Do I get a chance to go to Mecca”, “Does the Devil

of these religions, and without participating in religious

exist”, and “[In the future], will we still have religion”, re-

activities and rituals. This individualized approach to

tural psychologists will want to consider the extent to

(Jensen 2015c). The differentiation of types of reasons

which they rely on English in their research. English

within each of the three broader ethics facilitates the

is becoming an international language. By the year

valid assessment of all the reasons utilized by persons

2050, half of the world’s population is projected to

of different cultural backgrounds. (A questionnaire that

be proficient in English (Rubenstein 2017). Children,

measures the use of the three ethics, The Ethical Val-

adolescents, and emerging adults are particularly

ues Assessment, includes fewer specific types of rea-

likely to learn English as part of their education and

sons than the coding manual but provides space for

through the internet. While relying on English for re-

open-ended responses in order to be inclusive of emic

search simplifies the process for English-speaking

concepts; Padilla-Walker and Jensen 2016).

researchers and when studying cultures with different

The types of moral reasons detailed in the coding

native languages, researchers need to bear in mind

manual for the three ethics have been generated over

that use of English may change the nature of partic-

time through research with diverse cultural groups.

ipants’ responses. For example, a well-known study

As new cultures are studied, however, new emic types

of Chinese emerging adults who resided in Canada

sometimes become necessary to add. Currently, for

found that they provided different descriptions of

example, interviews with children and adolescents

themselves depending on the language used (Ross

from low- and high-SES backgrounds in India are

et al. 2002). Emerging adults provided more individ-

highlighting the importance of the emic concepts of

ualistic attributes when responding in English (e.g., “I

dharma, an idea pertaining to the obligations of an in-

am intelligent”) and more descriptions pertaining to

ner self or soul, and paap, an idea pertaining to sin and

their relationships with others when using Cantonese

divine punishment (Pandya et al. 2020).

or Mandarin (e.g., “I am an obedient child”). English,

In order to arrive at emic concepts, it is necessary for

perhaps especially as conveyed through popular

researchers to elicit them through their measurements

culture, is not simply a neutral means of commu-

and methods. This may involve having open-ended

nication. English is to some extent tied to certain

questions on surveys. It may involve ethnographic re-

messages and meanings that originate in an individ-

search. It may involve naturalistic observations aimed

ualistic North American and Western worldview. As

at generating knowledge of culturally-situated behav-

multilingual, multicultural, and globalized research

iors. It may involve using culture-sensitive prompts

participants switch into English, they also switch into

in experiments or interviews. In the interviews with

a mindset that some extent is different from mindsets

low- and high-SES Indian children and adolescents,

linked to their other languages (Hong et al. 2000; Mc-

for example, they respond to scenarios constructed on

Kenzie 2019).

the basis of local knowledge (Pandya and Bhangaokar

Meanwhile when indigenous languages are not used,

2015). One of these scenarios reads:

there are invariably words and meanings that do not

A group of children is playing soccer in their society

get communicated. Languages have words, expres-

garden. The festival of Ganesh Chaturthi is being cele-

sions, and oral and written products that convey cul-

brated and an idol of Lord Ganesha has been installed

tural meanings. The Danish word hygge, for example,

near the garden. While playing, one of the children—

has no equivalent English translation, and its meaning

Nikhil—kicks the ball hard and it accidentally hits the

in Denmark is infused with cultural ideas and habits.

idol. As a result, the idol breaks and soon residents of

The Hindu words paap and dharma, described earlier,

the society come to know it. They wonder who is re-

are two other examples. From a cultural psychology

sponsible for this. None of the children speak up. Nikhil

perspective, words, expressions, stories, and conver-

has to decide whether to tell that he broke the idol by

sations in peoples’ local languages—including un-

mistake or stay quiet.

translatable words—are rich sources of understanding

In addition to ensuring that their methods and meas-

emic concepts. This includes what people have to say

urements are designed to elicit emic concepts, cul-

about religiosity, spirituality, and secularism in their
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The author framed the results of the study from the

be interpreted as pointing to universalism, as some-

perspective of cultural psychology, stating that they

times happens. Instead, similarities are more likely to

“illuminate the processes through which children ra-

point to ways that urban elites in economically devel-

tionalize their developing moral outlooks in culturally

oping countries are becoming Westernized. For exam-

distinct ways” (p. 1671). The author also specifical-

ple, globalization is contributing to some urban ado-

ly suggests that parental socialization by means of

lescents in Thailand becoming more critical of religion.

everyday moral discourse contributes to the rise in the

This cultural shift is vividly exemplified by an adoles-

Ethic of Divinity from childhood into adolescence with-

cent who said: “It’s easy to get bored with Buddhism….

in conservative religious cultures in the United States.

There’s nothing new—there are no updates in religion.

While research attuned to the role of culture within

Like a new iPad—iPad 2, iPad 3—there’s not Buddhism

Western societies contributes importantly to our sci-

1, Buddhism 2” (McKenzie et al. 2019, p. 81).

entific knowledge, there is also a profound and urgent

For psychology to become inclusive of samples

need to know more about the psychology of people

across the world and attuned to culture and cultural

from outside Europe and North America (Heine 2020).

change, researchers from different countries will ben-

As noted earlier, the majority world is underrepresent-

efit from collaborating, something globalization has

ed in psychological research. Through the inclusion of

made easier than ever before. This provides oppor-

understudied samples, we stand to gain new knowl-

tunities for research in places that are understudied.

edge. For example, a recent study used archival data

Such collaborations can also generate particularly rich

from the Standard Cross-Cultural Sample (a database

insights, as researchers who have insider and outsider

of coded variables from approximately 200 highly di-

perspectives develop and complete projects together.

verse cultures) to determine the most common reli-

Furthermore, such projects may also lead to explicit

gious “traits” among 33 hunter-gather societies and

consideration of ways that research participants’ be-

by implication, according to the authors, the origins

haviors may be influenced by the cultural (or religious)

and evolution of religion (Peoples et al. 2016). Animism

backgrounds of the researchers.
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was present in all of the societies, closely followed by
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belief in an afterlife and shamanism. Ancestor wor-

Implications for Methodology: Working with Indige-

ship and belief in high gods were present in somewhat

nous Concepts and Languages

fewer than half of the societies, and belief in high gods

Cultural psychologists differentiate etic and emic con-

who involve themselves actively in human affairs was

cepts. Etic concepts are the ones that researchers

rare (15% of societies). If we compare the meanings

have formulated prior to going into a culture to do re-

of religion in these hunter-gather societies with its

search, and which they now intend to use in studying

meanings among other cultures described so far, the

a new culture. In contrast, emic concepts derive from

sheer diversity of religious beliefs across the world be-

the study of a culture. They are concepts that people in

comes apparent. This demonstrates how invaluable

the culture use. While cultural psychologists may use

studies of majority world cultures are in broadening

etic concepts, the use of emic ones is necessary in or-

and deepening our knowledge of psychology.

der to achieve ecologically valid knowledge.

When working in economically developing societies, it

Returning to the Ethics of Autonomy, Community, and

is worth noting that there is often an especially sharp

Divinity, described earlier, measurements of the three

divide between the high-SES urban elite and the rela-

ethics assess the degree to which a person uses each

tively poor majority of the population. While the high-

ethic, and also specific types of reasons used within

SES urban samples are often less difficult to recruit

an ethic. The coding manual for open-ended oral or

and less time-consuming to work with, they are also

written responses differentiates 13–16 subcodes for

the ones most likely to resemble samples from the

each ethic, such as “Self’s Psychological Well-Be-

West because they have the most exposure to globali-

ing” and “Rights” for Autonomy, “Duty to Others” and

zation. Thus, similarities across these samples cannot

“Social Order or Harmony Goals” for Community, and

current activities (e.g., bathing, dressing, and feeding

selection of an American sample and no information

the gods), there are many places within and outside

about the cultural context. Not only is that unscientific,

the home for worship (e.g., household and roadside

it misses an opportunity to adequately inform readers

shrines, temples), and there are a variety of persons

from different parts of the world about American cul-

seen to have god-like status or special connections

ture or cultures.

with the gods (e.g., gurus, sadhus [renouncers], temple

Instead, researchers need to consider and explain

priests) (Jensen 1998; Shweder et al. 1990). In such

how results are shaped by culture. One example of

cultures, children may reason about moral issues in

a study in the United States that took a cultural psy-

terms of Ethic of Divinity concepts from fairly early on

chology perspective sampled evangelical families.

because these concepts are tied repeatedly to specific

This study aimed to identify “social‐communicative”

everyday activities and objects. Then, in the course of

processes that promote the development of the Ethic

adolescence and adulthood, additional Divinity con-

of Divinity in children's moral reasoning. It purpose-

cepts may become part of a person’s moral reasoning.

fully sampled American evangelical families because

Research is currently under way to examine this hy-

they belong to a religious culture known for its em-

pothesis (e.g., Pandya et al. 2020).

phasis on considerations pertaining to divinity (DiB-

In sum, from a cultural psychology perspective, theo-

ianca Fasoli 2018). The study compared the moral

ries need to go beyond one-size-fits-all universalism

reasoning of parents and children, and it delved into

to include cultural diversity. Because of their attention

the ways they responded to one another in conversa-

to diversity, cultural psychologists have contributed to

tions about moral issues. Findings showed that the

highlighting the role of religion and spirituality in peo-

evangelical adults reasoned more in terms of Divinity

ple’s lives, including how beliefs about the supernat-

than their children. The results also revealed that the

ural and divine contribute to different psychological

parents regularly sought to reroute their children’s

realities and ways of thinking about morality.

reasoning from a focus on the Ethic of Autonomy to

Implications for Methodology: Working with Diverse

cesses such as “scaffolding” Divinity considerations

Samples and Colleagues

and “countering” Autonomy considerations. For ex-

A cultural psychology perspective has implications for

ample, one mother and her daughter discussed why

who is studied and how they are studied. With respect

someone should put off an outing to the movies and

to sampling, the still limited amount of psychological

instead visit a friend who had just been hospitalized

research on religiosity, spirituality, and secularism in

(Hickman and Fasoli 2015, pp. 161–162).

adolescence (and all other periods of the life course)

Mother::

entails a need for research with samples from all

Who is she thinking about if she goes to the hospital?

over the world. The role of culture, however, needs to

Child::

be considered explicitly in the conceptualization and

Her friend.

write-up of the research.

Mother::

Conducting research with an American sample, for

And who is she thinking about if she goes to the

example, and presuming generalizability of results to

movie?

everyone else is unscientific. Yet, it is an approach that

Child::

has been common and continues to be so. Cultural

Herself.

psychologists who seek to publish research from the

Mother::

majority world are routinely asked by reviewers and

And what does God ask us to do?

editors to justify their samples and to explain the cul-

Child::

tural context. Research conducted in the United States

Do unto others as you would have them do unto you.

is not necessarily held to the same standard. Studies

Mother::

are often published that provide no justification for the

Mmm. Or to serve others, right?
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gy theories typically involve multiplicity. For example,

and the United States (Guerra and Giner-Sorolla 2010;

they differentiate between multiple kinds of identities,

Hickman 2014; Kapadia and Bhangaokar 2015; Padil-

intelligences, parenting styles, and creativities (e.g.,

la-Walker and Jensen 2016; Vasquez et al. 2001).

Kağitçibaşi and Yalin 2015; Mourgues et al. 2015;

The broadening of moral development theory to in-

Nsamenang 2011; Sternberg 1985). The differentiation

clude an Ethic of Divinity has generated new lines of

between religiosity and spirituality can also be taken

research. Studies have shown that moral reasoning in

to represent a movement toward multiplicity, since it

terms of the Ethic of Divinity is present across many

aims to better reflect the different ways that cultural

cultures, even as it varies considerably in frequency

groups and individuals believe in the supernatural or

between cultures (Jensen 2015b). Research has also

sacred or ultimate reality, and the diverse behaviors in

shown that some cultural groups use the Ethic of Di-

which those beliefs find expression.

vinity when reasoning about public issues where their

Cultural psychology has called attention to religious

moral judgments apply to everyone, whereas oth-

and spiritual concepts in research areas where they

er cultural groups privatize this ethic and use it only

had not received much attention, thereby introducing

when judging their own moral behaviors (Jensen and

multiplicity to these areas. One example is the area of

McKenzie 2016).

moral development. For many decades most of the

Bridging cultural and developmental psychology,

research on moral development was based on Kohl-

theory utilizing the three ethics has also proposed

berg’s universalistic stage theory (Kohlberg 1984).

that divinity reasoning may be particularly likely to

The coding manual used for research with Kohlberg’s

rise in adolescence. According to the cultural-de-

theory includes 708 criterion judgments for coding

velopmental theory of moral psychology, use of the

moral reasoning but only two pertain to religiosity,

Ethic of Divinity will often be low among children but

spirituality, or divinity (Walker et al. 1995). Other moral

will increase in adolescence and become similar to

development theories that arose during the heyday of

adult use (Jensen 2009). This infusion of divinity rea-

Kohlberg’s theory, such as Gilligan’s and Turiel’s the-

soning in adolescence may especially characterize

ories, also did not code divinity considerations as part

religious cultures that emphasize scriptural author-

of moral reasoning (Gilligan 1982; Turiel 1983).

ity, or where people conceive of supernatural enti-

Aiming to broaden the area of moral development,

ties as largely distinct from humans, such as being

cultural psychology researchers have introduced a

omniscient and omnipotent. The reason is that these

tripartite differentiation between three ethics: Auton-

culturally articulated religious concepts are of such

omy, Community, and Divinity (Jensen 1995; Shwed-

an abstract nature that they may be readily translat-

er et al. 1997). Briefly, the Ethic of Autonomy—which

ed into moral reasoning only by adolescents, whose

is prominent in Kohlberg’s theory—involves a focus

cognitive skills allow for more abstraction than those

on persons as individuals. Moral reasons within this

of younger children (Trommsdorff 2012). Research

ethic include the interests, well-being, and rights of

has begun to support this cultural-developmental

individuals (self or other), and fairness between indi-

hypothesis regarding the infusion of divinity in ad-

viduals. The Ethic of Community focuses on persons

olescents’ moral reasoning (DiBianca Fasoli 2018;

as members of social groups, with attendant reasons

Jensen and McKenzie 2019; Vainio 2015).

such as duty to others and concern with the customs,

However, in cultures where scriptural accounts of

interests, and welfare of groups. The Ethic of Divinity

supernatural entities are less salient or where people

focuses on persons as spiritual or religious entities,

regard such entities as less distinct from humans, it

and reasons include divine and natural law, sacred

is possible that Ethic of Divinity concepts are more ac-

lessons, and spiritual purity. Research has shown the

cessible to and hence used more by children in their

presence and reliable differentiation of the three ethics

moral reasoning from an early age (Saraswathi 2005).

across diverse cultures, including groups from Brazil,

In some Hindu Indian communities, for example, re-

Finland, India, New Zealand, the Philippines, Turkey,

ligious devotion finds expression in tangible and re-

of contributing knowledge and improving people’s

religious cultures give rise to different psychological

lives. In order to reach these social science goals, cul-

realities. For example, one study compared children

tural psychologists employ ecologically sensitive the-

(7–12), adolescents (13–18), and adults (36–57) from

oretical and methodological approaches.

evangelical and mainline American Protestant com-

Implications for Theory: Beyond One-Size-Fits-All

(Jensen 2009). Analyses of interviews showed differ-

From a cultural psychology perspective, one-size-fits-

ences along four dimensions. First, religious culture

all theories are insufficient. Psychology has a history

has an impact in terms of what supernatural entities

of universalistic theories (e.g., Freud, Piaget, Kohlberg,

populate one’s psychological reality. For almost all

Fowler, Maslow), and research based on these theories

evangelicals, the Devil was real, whereas the majority

has contributed valuable insights. This research, how-

of mainline participants repudiated the existence of

ever, has been ineffective at capturing diversity. For ex-

the Devil. Second, religious culture makes a difference

ample, a long psychological research tradition on the

in terms of how one characterizes supernatural enti-

development of conceptualizations of the supernatu-

ties. Evangelicals conceived of God more in terms of

ral has employed a Piagetian framework (Bassett et al.

power and judgment than mainline Protestants. They

1990; Elkind 1971; Goldman 1965; Harms 1944; Nye

were also more likely to see God as male, whereas

and Carlson 1984). Most of this research has exam-

mainline Protestants often described God’s gender in

ined how children and adolescents think about God,

terms of the abstract idea of “something else”. Third,

often by asking them to describe God in interviews or

religious culture affects how one evaluates supernat-

depict God in drawings. In line with Piaget’s theory of

ural entities. For evangelicals there was a particularly

cognitive development, researchers have habitually

large within-subject difference in their evaluations of

concluded that children up until the age of about 10

God and the Devil, as compared to mainliners. Evan-

or 11 view God in concrete ways (e.g., a man with a

gelicals evaluated God far more positively than the

white beard), whereas adolescents have much more

Devil, and the Devil far more negatively than God.

abstract images (e.g., God is everywhere).

Fourth, religious culture makes a difference in the re-

There is a paucity of research on how culture may im-

lationship that one has with God. The two groups dif-

pact conceptualizations of God, but available studies

fered strongly on how much control they saw God as

call into question wholesale Piagetian conclusions and

having over their lives. This difference is exemplified

indicate that children from different religious cultures

by an evangelical adolescent who stated that “God

produce different images of God. For example, a study

controls everything, the kind of people I meet, how I

found that children from Latter-Day Saint, Lutheran,

react in situations”, and a mainline adolescent who

and Mennonite families drew pictures of God with more

said “I think God leaves ourselves to make our own

concrete features (God as a person), as compared to

decisions” (Jensen 2009, p. 142).

children of Jewish background (Pitts 1976). Another

In short, religious cultures differ on conceptions of su-

study showed that Hindu children, more than Baptist,

pernatural entities. This includes which supernatural

Catholic, and Jewish children, described a many-sid-

entities are believed to exist, how supernatural entities

ed God (Heller 1986). The Hindu children said they felt

are characterized, and the nature of the relationship

close to God while also portraying God as an abstract

between humans and supernatural entities. These

form of energy. Across these studies, children’s draw-

findings illustrate the limitations that one-size-fits-all

ings and statements reflected the different images of

theories place on obtaining knowledge across cultural

God that distinguish their religions, including notably

groups that is valid and can meaningfully be applied to

abstract ideas within some religious cultures.

diverse peoples’ lives.

Research that has extended these veins of inquiry to
include additional age groups and to inquire about ad-

Implications for Theory: Toward Multiplicity

ditional supernatural entities has shown that different

In lieu of one-size-fits-all theories, cultural psycholo-
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munities on their conceptions of God and the Devil

26

globe (Tomasello 2011). Our large brains have ena-

a cultural psychology perspective that helps us under-

bled us to adapt to most environments by inventing

stand people from diverse cultures, including their re-

new methods of survival and passing them on to our

ligious, spiritual, and secular thoughts and behaviors.

children as part of a cultural way of life. The less ma-

It is important to note that globalization has an impact

ture brain of the human child at birth relative to other

across the world, not just in some countries, rendering

species also makes for a longer period of dependency

a cultural psychology perspective relevant for all of us.

and for extensive brain maturation and learning with-

A third reason for a cultural psychology perspective is

in local physical and cultural environments (Jensen

that most of the world’s population lives outside the

and Arnett 2020). Successfully surviving in vastly

West, yet most psychological research only includes

different environments, from equatorial Africa to the

samples from North America and Europe (Heine

Arctic, requires the highly flexible set of cognitive and

2020). There is an urgent need to know more about the

emotional skills afforded by the human brain and the

psychology of the majority world. Moreover, almost all

ability to create cultural communities. The extent to

future population growth is projected to take place in

which religion was a part of this evolutionary process

economically developing countries (Population Ref-

is currently being debated, but it undoubtedly became

erence Bureau 2014). Some of the economically de-

a salient component of culture over time (e.g., De Waal

veloping regions of the world are seeing an increase

2013; Turner et al. 2017). Apart from adapting to new

in religious affiliation in their adult populations. For

environments, humans have also become capable of

example, this is the case in Africa, especially sub-Sa-

altering their environments, such that it is no longer

haran Africa (Bullard 2016). Does this mean that ado-

natural selection alone but also the cultures we create

lescents in these regions are also becoming more reli-

that determine how we live. In short, being cultural is a

gious? If so, what forms are their religious beliefs and

fundamental part of what it means to be human, and

practices taking? And what are the implications for a

cultural psychology addresses this fact.

global world where adolescents and emerging adults

A second reason for the necessity of a cultural psy-

in other regions are becoming more secular? From a

chology perspective is that today we live in a globaliz-

cultural psychology perspective, social science be-

ing world where people from different cultures con-

comes more valid and more relevant when it includes

stantly come into contact with one another, in both

the full scope of the human population.
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the physical and the digital worlds (Jensen 2020). The
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flow of ideas, goods, and people across the world is

Cultural Psychology: Theoretical and Methodological

not new, but the current extent and speed of globali-

Implications

zation are unprecedented. In many ways, adolescents

Psychology has long sought to provide nomothetic

and emerging adults are at the forefront of globaliza-

and idiographic knowledge; that is, knowledge of what

tion with their openness to new ideas, consumption of

all humans have in common and how individuals are

global brands, facility with use of new global technolo-

unique, respectively. Cultural psychology adds a point

gies, and migration from rural to urban areas in search

in between these two ends of the spectrum, namely,

of new work opportunities (Jensen and Arnett 2012).

the aim of knowing the diverse psychologies of cul-

Interestingly, psychological research on young peo-

tural groups. Certainly, through the study of different

ple’s orientation to religion in the context of globaliza-

cultures, cultural psychologists may point to human

tion is scarce, although one recent study in Thailand

commonalities that carry across cultures. Also, cultur-

found that urban adolescents with extensive exposure

al psychologists may provide case studies of individ-

to globalization emphasized individualized views of

uals within groups or highlight how individuals within

religion whereas rural adolescents with minimal expo-

a culture vary. Nonetheless, the crucial contribution of

sure to globalization regarded religion as a relational

cultural psychology is to point out that humans are

experience that includes friends, family members, and

cultural, and that attention to cultural diversity makes

teachers (McKenzie et al. 2019). Globalization calls for

social science better able to accomplish its key goals

is important to note that this burgeoning field includes

Defining religiosity, spirituality, and secularism in a way

scholars from many disciplines, including not only

that has validity across cultures is a challenge. Here,

psychology but anthropology, communications, edu-

religiosity and spirituality will be understood to entail

cation, linguistics, political science, social work, soci-

belief in the supernatural, or sacred, or “ultimate reality”

ology, and neuroscience (Jensen 2015a).

(King et al. 2020, p. 593), while secularism will refer to

Culture is defined here as symbolic, behavioral, and

the absence of such belief (Zuckerman and Thompson

institutional inheritances that are shared and co-con-

2020). Religiosity involves an affirmative relationship

structed by members of a community (Goodnow

with one or more religions, where a religion typically

2010; Jensen 2015a). Culture is not synonymous

entails a set of doctrinal beliefs and behaviors that are

with country or ethnicity, but rather describes com-

shared by a community. Spirituality will refer to an in-

munities whose members share key beliefs, val-

dividual’s search for or sense of connection with the

ues, behaviors, routines, and institutions. Of course,

sacred, supernatural, or ultimate reality. Social science

cultural communities include heterogeneity within

definitions of religiosity, spirituality, and secularism are

groups, as scholars addressing cultural issues have

plentiful, and adolescent researchers have been mov-

long observed (Gramsci 1971). Variation also exists

ing toward flexible and multidimensional definitions

between cultural communities, including on their de-

(Hardy et al. 2019). The present definitions are intend-

gree of heterogeneity and change over time (Weisner

ed as a starting point, yet it needs to be acknowledged

et al. 1997; Whiting and Edwards 1988). An important

that they may not apply equally well to all cultural

source of variation both within and across cultures

groups (Eller 2017). Terms and meanings pertaining

is access to power. Power differentials occur along

to religiosity, spirituality, and secularism are varied and

lines such as region of the world, nationality, socio-

multifaceted across cultures. As will be discussed lat-

economic class, ethnicity, gender, and religion (e.g.,

er, investigating such cultural diversity is precisely part

Abo-Zena and Ahmed 2014; Hammack and Toolis

of cultural psychology.

2015; Kapadia and Gala 2015; Super 2010).

Cultural psychology aims to understand the diverse

The articles in this journal issue present different disci-

psychologies of different peoples. The field of cultural

plinary approaches to the study of religious and spiritual

psychology has burgeoned in recent decades. Initial-

development in adolescence. Since the charge of the

ly, as cultural psychologists were focused on carving

present article is to introduce the cultural psychology

out a discipline, some distinguished cultural psychol-

perspective, rationales as to why this perspective is

ogy from cross-cultural psychology (e.g., Stigler et

necessary will be the starting point. Next will follow a

al. 1990). The central argument was that cross-cul-

section that describes key theoretical and methodo-

tural psychology—like cultural psychology—involved

logical considerations when conducting cultural psy-

the study of peoples of different cultures, but that its

chology research. While the key points of these first two

central aim—unlike cultural psychology—was to doc-

section are germane to research with all age groups,

ument universal psychological phenomena. Critics of

the explanations and examples provided will focus on

cross-cultural psychology also noted that often con-

adolescents. The third section highlights additional im-

cepts and measures developed in the United States

portant cultural psychology studies that have contribute

were exported without adequate consideration of their

to the study of the development of religiosity, spirituality,

relevance to local conditions. By now, the boundaries

and secularism in adolescence. Suggestions for future

between cultural and cross-cultural psychology have

research will be presented at the end.

become less sharp. Cross-cultural psychologists are
showing increased attention to cultural diversity and

Cultural Psychology: Three Rationales

ecological validity, perhaps partly in response to the

One reason that cultural psychology is necessary is

cultural psychology critique (e.g., Kühnen et al. 2009).

that humans have evolved to be a uniquely cultural

While this article uses the term cultural psychology, it

species, capable of inhabiting almost any part of the
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and this rise is led by adolescents and emerging

Cultural psychology has raised awareness of religios-

adults (Bullard 2016; Pew Research Center 2018;

ity, spirituality, and secularism in people’s psycholog-

Poushter and Fetterolf 2019). Being religiously af-

ical lives. This article takes a cultural-developmental

filiated and religious unaffiliated may seem like two

approach by examining the development of religiosity,

distinct categories. However, research that delves

spirituality, and secularism among culturally diverse

into the beliefs and practices of cultural groups and

adolescents. At the outset, an explanation is provid-

their individual members finds that boundaries are

ed as to why the valid study of peoples’ psycholog-

porous between religiosity, spirituality, and secular-

ical lives necessitates taking culture into account,

ism. For example, an Irish adolescent can self-iden-

and of key implications for theory and methodology.

tify as atheist and simultaneously be nominated by

Throughout research on adolescent religiosity, spirit-

his community as a spiritual exemplar (King et al.

uality, and secularism is described, including studies

2014). An Australian Aborigine adolescent may take

on conceptions of God, afterlife beliefs, the develop-

active part in collective puberty rituals that involve

ment of an Ethic of Divinity in moral reasoning, recent

the teaching of long-standing religious beliefs, called

increases in spirituality and secularism, and the impact

the “Law,” while simultaneously being in the process

of globalization on worldviews and religiously-based

of developing different beliefs that are more individ-

puberty rituals. While the focus is on adolescents, the

ualistic (Eichelkamp 2013). A Danish emerging adult

article includes relevant research with children and

may self-identify as agnostic but also profess a belief

emerging adults. Concrete future research directions

in life after death (Arnett and Jensen 2015).

are proposed, including a call to address the extent to

The present article will provide a cultural psychology

which effects of religion on adolescents are dependent

perspective on the development of religiosity, spirit-

on culture and globalization.

uality, and secularism in adolescence. While the focus

Article
23
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of this special issue of Adolescent Research Review
Introduction

is on adolescent religiosity and spirituality, this article

More than 80% of the world’s population identify with

will also address secularism because of its worldwide

a religion (Pew-Templeton Global Religious Future

growth and the fact that it sometimes intersects with

Project 2020). At the same time, almost 20% indicate

religiosity and spirituality. The focus will be on adoles-

that they are religiously unaffiliated. The proportion

cent development, but relevant research with children

of unaffiliated persons is rising in many countries,

and emerging adults will also be included.

easily categorized as secular or religious.101 A relation-

ceptualizing the secular-religious relation. It is the

al perspective can account for this, showing the depths

subversion of dominant discourse by working with

of which our use of concepts is muddied and helping

pre-existing relations between terms in order to con-

clarify things by being explicit about which relational

ceptualize things anew (‘secularity’ as excluding ‘reli-

construct is in play.

gion’ is subverted by manipulating religion-spirituality

Secularization theory itself, in its conceptual evolution

connection to draw contrast, placing ‘spirituality’ and

from religious decline to religious replacement to being

eventually ‘religion’ in secular discourse). It displays

religiously productive (in terms of secularization being

how relational constructs structure discursive change

the source for an increase in spirituality, for instance),

(religion-secular exclusivity set the terms of engage-

can be analyzed as a reflection of the relational nature

ment, resulting in notions of ‘secular spirituality/reli-

of discursive change, specifically in the role the term

gion,’ which under different circumstances is simply

‘spirituality’ has played relative to the terms ‘secular’

‘religion’ but disallowed here).99 Yet, if the ‘secular’ is

and ‘religious.’ Though incongruous conceptually, these

no longer ‘not religion,’ what is it? How can seculariza-

discursive changes can be seen as structured—moving

tion theory move forward in this regard?

in response from one relational construct to the next,

One way this has been addressed is to instead speak

from religion-secular exclusivity to religion-spirituality

of secularization theory in terms of the ‘privatization’ or

differentiation to spirituality-secular alignment to the

‘subjectivization’ of religion, terms practically synon-

insertion of religion/spirituality into secular discourse—

ymous with ‘spirituality.’ That is, secularization is not

revealing the role of relations as an important mode of

religious decline but spiritual rise. This suggests that

concept formation and evolution. Whatever position is

spirituality is a form of religion (or, possibly, vice versa),

taken, it can be understood as a matter of conceptu-

otherwise how could religion not be declining, con-

al (in)compatibility between the secular, religious, and

ceptually speaking? But, then, this ‘religion’ is not the

spiritual—a result of the relational construct, with what-

religious/not secular ‘religion’ of the past. Instead, this

ever one is taken as ‘right’ or even sensical depending

‘spirituality/religion’ works on the side of the secular.

on predominant discourse, and this changes through

So, as regards secularization theory in the context of

time and context.

spirituality, there are two arguments in play here, some-

Part of the problem with the secularization thesis is

times within the same analysis: (1) ‘religion’ is trans-

the issue of definition, as it is found that the concept of

formed into/replaced by/in competition with ‘spiritual-

the ‘secular’ is just as unstable as that of ‘religion.’102

ity’ (inverse ratio); and (2) ‘spiritual/religious’ growth

However, when we shift our focus away from definitions

(religion-spirituality direct or analogous ratio) or, put

and to relations, we find that there are relatively stable

simply, both religious decrease and increase.100 This is

categories that are open for analysis, such as the secu-

not necessarily due to discrepancies in empirical data

lar/not religion binary that allows for a historical under-

but can be understood as a product of the various re-

standing of the concept’s development without being

lational constructs applied to these terms—we’ve seen:

caught up on the many contingencies regarding other

(1) secular = not religious/not spiritual; (2) seculariza-

ways in which the terms ‘secular’ and ‘religious’ could

tion/spirituality = not religion; and (3) an alignment of

be understood. Of course, we can question the binary as

the secular, spiritual, and religious—resulting in these

well, but this does not negate the historical and discur-

incongruous notions. ‘Secularization’ is religious de-

sive fact of the binary nor its value in describing one way

crease when the ‘secular’ is understood as ‘not reli-

in which the notion of the ‘secular’ has been construct-

gion’ and religious increase when it (accompanied by

ed, understood, and traversed via the relation of ‘spirit-

the notion of ‘spirituality’) is not thought to be mutual-

uality’ to religious-secular dichotomous discourse.•

ly exclusive with ‘religion.’ Supporting this point, Huss
found that spirituality plays a role in both supporting
and refuting the secularization thesis, as it cannot be

*To read the references, refer to the following link:
https://brill.com/view/journals/jre/13/3-4/
article-p325_325.xml
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how ‘spirituality’ has worked as a conduit of recon-
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did not have a monopoly on the success of the term,

rational thinking, and by scientific naturalization. Sociol-

but rather more generally, “spirituality flourished as

ogy was one of the first systematic treatments of religion

an idea […] because it found a place within ‘secular’

in academia, and constructing religion in a sociological

markets.”90 Still, advocates of Eastern thought in the

context resulted in a major reorientation of ‘religion’ as

West took advantage of and contributed to that in or-

natural, which was thought to explain away religion in

der to promote their beliefs and traditions.

terms of function and adaptation while negating value

Just as in the case of ‘spirituality’ being reconceptual-

and meaning, as objectively explicable with a separation

ized as ‘secular religion,’ yoga has been labeled ‘secu-

from and deemphasis of the subjective, and as narrowly

lar spirituality’ as well as ‘secular religion.’91 This latter

under the authority of scientific interpretation.94 Spirit-

formulation seems particularly contradictory. But, we

uality, then, allows one to broaden once again what is un-

can understand this as the discursive impact of rela-

der consideration with an interpretive return to meaning

tionally designating the secular as excluding religion/

making, subjectivity, and privatized and emic authority

spirituality and the separation of religion and spirituality

without abandoning this relatively new restricted version

to place the latter in secular discourse having gone full

of the concept of ‘religion’—a sort of ‘rebranding’ of ‘reli-

circle, so that now religion is not necessarily excluded

gion.’95 What we count as ‘religion’ has expanded and

from the ‘secular.’ As the ‘spiritual’ became part of our

contracted in a relational interplay among other con-

understanding of the ‘secular’ and the term’s connec-

cepts that bring their own new restraints and new asso-

tion to ‘religion’ has remained an influential discourse

ciations—an observation that partly answers the call, as

despite differentiation, scholars have come to reformu-

put forth by Arnal and McCutcheon, to historicize the dis-

late notions of the ‘secular’ and of ‘religion.’

course critical of the term ‘religion’ just as has been done
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with the discourse on religion.96 This fluctuation can be
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5 Conclusion

seen in developments of the secularization thesis, which

More work is needed to thoroughly establish the role

is indicative of conceptual changes in the religion-secu-

of spirituality discourse in the placement of yoga in

lar relationship.

secular discourse, in the case of Britain and more

Already in 1999, Hanegraaff claimed, “Secularization

broadly. However, what this brief study shows is that

by no means implies that religion declines […]; but it

‘spirituality’ is certainly connected to discourses on

does mean that religion is transformed […,] faced with

secularism. Over time, it became a way of under-

increasing competition by spiritualities which are

standing ‘religion’ or ‘religion-like’ activity in secular

themselves no longer based upon […] religion.”97 The

environments while simultaneously differentiating but

secular is no longer always formulated antagonistical-

rarely entirely divorcing religion and spirituality.92 In-

ly with ‘religion,’ and ‘religion’ has become something

deed, many scholars consider spirituality to be a part

new, specifically newly in competition with spiritual-

or a type of religion.93 Since religion and spirituality

ities, as can also be seen in Carrette and King’s dis-

were not formulated as mutually exclusive in domi-

cussion of spirituality as the ‘takeover’ of religion and

nant discourse, religion ‘rode its coattails,’ so to speak,

in Heelas and Woodhead’s idea of religion ‘giving way’

into secular discourse, resulting in notions of ‘secular

to spirituality.98 This competition, seen as a product of

religion/spirituality.’

secularization, accentuates a spirituality-religion differ-

Though some have claimed that spirituality is the secu-

entiation and supports the argument that conceptual

larization of religion, perhaps what is being secularized is,

separation has been instrumental in spirituality entering

rather, our understanding of religion and not religion itself

secular discourse. At the same time, this perspective on

(if there is such a thing beyond a discursive construct).

spirituality and secularization suggests that religion is

In other words, perhaps there has been a narrowing of

still present but in a new form.

the scope of what we consider ‘religion’ in response to

Relationalism can help explain how religion was con-

notions of the ‘secular.’ After all, religion came to be ex-

ceptually introduced to secularization theory, as the

ternalized and objectified under biblical higher criticism,

relations show how the discourse has evolved and

ish Wheel of Yoga (which was made the governing body

1960s on, appearing in books, academic journals, radio,

of yoga by Sport England) and the Theosophical Society

and other media.73

(which has a London branch), as well as Britain’s inter-

Joseph S. Alter found that the popularity of yoga at

national confederations, such as the European Union

large is “directly linked” to modern Western notions

of Yoga Federations.84 The discourse has also been

of health, science, and medicine.74 Discussions of

concretized through various British health-related yoga

science have been present since the introduction of

institutions and organizations, adult education, and pro-

yoga to the West, acting as a “powerful legitimizing

fessionalization via vocational training, for instance.85

discourse,” which has certainly contributed to yoga’s

Pulling these discourses together—religion-spiritual-

success.75 At the same time, this discourse is often

ity differentiation and this differentiation as instru-

accompanied by that on ‘spirituality.’ In fact, Viveka-

mental in placing the spiritual in secular discourse—it

nanda described yoga as “a great science” and he was

has been found that participants of yoga in Britain

himself described as “scientific minded,” and we have

“did not have strong affiliations with religions, and the

already seen that he and yoga became symbols of

spirituality they mentioned was directed towards the

spirituality.76 Constructed as ‘science-like’ (by which

inner self, health and well-being,” according to one

I mean compared to the word ‘science’ and its deriv-

study.86 That is, spirituality (i.e., here, ‘spirituality/not

atives in the discourse) is not thought to negate yoga

religion’) has been ‘redirected’ to secular discourse.

being characterized as ‘spiritual’ and this, in turn, does

We see in the context of yoga in Britain that seculari-

not negate it being understood as ‘secular.’77 Many

ty and spirituality oftentimes go hand-in-hand, under

presentations of yoga in Britain emphasize spiritual

the specific understanding that spirituality is distinct

and physical components, and the association be-

and separate from religion. In fact, there is very little

tween the practical benefits and spirituality has been

discussion of ‘religion’ unless it is to specifically men-

an important part of its appeal in Europe at large.78

tion a disconnect with spirituality. For example, one

As Kimberlay Lau noted, even when put in secular envi-

of the above-mentioned studies that found British

ronments, yoga is commonly “still presented within the

yoga practitioners to commonly identify as ‘spiritual’

context of […] spirituality.”79 Similarly, Newcombe ob-

also claimed that “self declared [sic] religiosity” has

served, “In Britain, these activities are generally accept-

been “strikingly secular,” with only a small percentage

ed to be of a secular nature” and yet found that many

claiming “religious orientation.”87

undertake yoga for ‘spiritual’ development at the same

The use of the term ‘spirituality’ significantly in-

time.80 This is further supported by Heelas and Wood-

creased in the late nineteenth and early twentieth

head’s survey of yoga practitioners in Kendal, which

centuries, partly due to the fact that Western religion

found that the two most cited reasons for initially trying

had come under sustained intellectual attack, seen

activities within the “holistic milieu”—the most popular

as counter to Enlightenment ideals of science, ra-

being yoga—was for “health and fitness” and “looking

tionality, and secularization, and spirituality played a

for spiritual growth.”81

role in resolving the issue (at least conceptually), as

There has been an “establishment of yoga as a sci-

mentioned earlier. At the same time, Eastern religious

ence,” at least discursively speaking, as an extension of

traditions were first being introduced to the West in

the understanding of yoga as a “physical-spiritual dis-

force. The representatives of these traditions were

cipline.”82 Discussions on the health aspects of yoga

not unfamiliar with the challenges to religion and

are framed “with reference to modern science on the

presented their own beliefs, values, and practices in

one hand and modern spirituality, broadly defined, on

‘spiritual,’ ‘scientific,’ and ‘secular’ discursive pack-

the other.”83 This has been institutionalized in the Brit-

aging and frequently characterized their traditions as

ish context via the establishment of various organiza-

‘not religion.’88 The popularity that Eastern thought

tions that promote scientific inquiry as well as engage in

enjoyed at this time was accompanied by the success

spirituality discourse in various ways, such as the Brit-

of the term ‘spirituality.’89 Of course, Eastern thought
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theme, becoming particularly salient in Britain from the
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go in 1893, Swami Vivekananda (Narendranath Datta,

been concretized in government-level institutions.

1863–1902) presented Hinduism as a universal re-

In other contexts, the emphasis came to rest upon

ligion, or, in his words, a religion that accepts “all reli-

spirituality to the specific exclusion of religion, especial-

gions as true.”55 He emphasized the psychological and

ly, it seems, when discourses on yoga are examined at

philosophical aspects and downplayed the institutional

the level of individuals rather than that of social institu-

factors.56 His speech aroused significant public inter-

tions. For example, in her study of British practitioners

est across the Western world, including Britain.57 Due

of Iyengar yoga, Suzanne Newcombe found that nearly

to the attention he attracted, it was this form of Hin-

half began practice for ‘spiritual’ purposes, and 83% of

duism that Westerners generally came to identify with

the sampled yoga practitioners described themselves

the ‘religion’ at large in popular discourse and, at first, in

as ‘spiritual,’ while defining ‘spirituality’ “in opposition

scholarly discourse as well.58

to organised religion.”67 Another study of yoga in Brit-

Vivekananda also popularized his own form of yoga,

ain found that while the (perceived or real) absence of

spelled out in the seminal Rāja Yoga (1896), of which

religion was emphasized, “nonreligious practitioners

modern yoga is much influenced by.59 Of particular

expressed ‘spirituality’ as an important element […].”68

interest here is his explanation of yoga as a means of

A more recent survey on the UK at large found that “a

‘spiritual’ advancement.60 Though this was not more

substantial proportion of the population is attracted

greatly emphasized than the topic of ‘religion,’ it is the

to yoga to manage their physical, mental and spiritual

term that Westerners latched onto, with Vivekananda

health,” a survey of which had no mention of religion

becoming “a popular icon of ‘spirituality’” in the East

even though the article explores contemporary motiva-

and West, influencing popular perception of Hindu-

tions for practice.69

ism as “the home of spirituality.”61 And yoga, too, be-

While Western yoga has many different forms, one influ-

came commonly characterized in terms of ‘spiritual-

ential way it has been characterized is as ‘spiritual but

ity.’62 By the 1950s and 1960s, the practice of yoga

not religious’ and, relatedly, in terms of its privatization

had become widely popular in the West but enjoyed

by general audiences to scholarly literature.70 It was in

its widest popularization in the 1990s and onward.63

part due to the formulation of yoga as a spiritual prac-

And, in Britain on into the twenty-first century, along

tice, with spirituality understood as an ‘internal,’ private

with many other Western nations, yoga has contin-

affair, as discussed above in its relational etymology,

ued to be a common activity.64

that yoga became popular in Britain, as it reflected Brit-

Despite the historical connection between Hinduism

ish sensibilities.71 This can be seen in UK educational

and yoga, Hinduism, or any other religious tradition

reform acts beginning in the 1980s promoting spiritual-

for that matter, is rarely emphasized in the pres-

ity for the welfare of children and in the promotion of

ent-day discourse that occurs in the everyday life of

yoga in schools for the benefit of “body, mind & spirit” by

Brits, even though yoga is prevalent.65 This is evi-

Yoga in Schools, a community interest company estab-

denced in the integration of yoga into the National

lished in 2016, for example.72 In neither of these cases

Health Service in the UK, which works with the Yoga

is there mention of ‘religion.’
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in Healthcare Alliance established exactly for this
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purpose. Yoga is also recommended for treatment

1.2 Yoga as ‘Spiritual/Secular’

in some circumstances by the National Institute for

As argued above, the discursive change disconnecting

Health and Care Excellence and, following suit, many

the spiritual from the religious has been instrumental in

English hospitals offer yoga classes.66 In these spe-

establishing a discursive connection with secular dis-

cific contexts, yoga is only connected to discourses

courses, which is also evident in the example of yoga

on mental and physical health and well-being, with

in Britain. Though ‘yoga’ is constructed in the discourse

no mention of religion, nor, indeed, of spirituality.

in other ways as well, conceptualizing it as a spiritual

Nonetheless, these examples show the disconnect of

and a secular practice based in discourses of science

yoga and religion, as well as how this discourse has

on mental and physical health and well-being is a major

of ‘spirituality’ marks a decline in the religion-secular

nection between New Age religiosity and the concept

binary, as it is connected to ‘religion’ but also today

of ‘spirituality.’50 Suffice it to say, as Peter Beyer not-

related to what are perceived as secular realms, the

ed, “Designating a variety of activity or orientation as

latter point of which can be seen in Paul Heelas’ no-

spirituality is a way of seeking exemption from certain

tion that spirituality is a means used to secular ends,

of the characteristics of what has come to be regarded

for example.48

as religion, but not others.”51 And one of the important

In summary, the ‘secular’ was, first, understood as ‘not

exemptions sought was the ‘not secular’ orientation of

religion’ and—by virtue of religion and spirituality being

religion, manifesting in discourses on health, well-be-

in a conceptual relation of connection—as ‘not spiritual.’

ing, and science in the case of yoga in Britain.

Then, there was the (at least perceived) problem of the
lack of religion, as well as the felt need to still account for

4 Discourse on Yoga in Britain

religion in some forms, that contributed to a conceptual

In the discourse on yoga in Britain, we see a similar

separation of religion and spirituality, resulting in ‘spirit-

etymological evolution of the term ‘religion’ relative to

uality’ understood as ‘not religion’ though not usually

‘spirituality,’ that is, a conceptual separation of the two

employing a mutually exclusive relation. Finally, the re-

that then positions the ‘spiritual’ in secular discourses.

sult has been that displacing discourse on ‘religion’ by

When yoga was first introduced to the West, ‘religion’

that on ‘spiritual’ became a conceptual tool in placing

and ‘spirituality’ were still entangled in this discourse.

the relevant discourse in secular environments, side-

However, the spiritual aspects of yoga were increasingly

stepping the conceptual ‘impossibility’ of reconciling

constructed as separate from ‘religion.’ It is this ‘non-re-

what was understood as the mutually exclusive terms

ligious’ quality of spirituality that is often invoked when

of ‘religion’ and ‘secularism.’49 This can be seen in the

aligning yoga and secular discourses.

Before turning to this case study, I would like to note

1.1 Yoga from ‘Religious’ to ‘Spiritual’

that the content that could be included in this section

‘Yoga’ has more meanings than just about any word in

alone could constitute a book or even multiple vol-

the Sanskrit lexicon.52 Historically, in its native Indian

umes. Here, I emphasized a relational use of words in

environment, ‘yoga’ has referred to various disciplines.

academic discourse but offered very little context be-

Key aspects of traditional yogic practice are cultivation

yond that. The ‘spirituality-not-religion’ concept has

of concentration (dharana) and meditation (dhyana),

been instrumental in a number of important intellectu-

which can lead to samadhi, union with the divine, and

al movements, as it was partly a product of Enlighten-

liberation from samsara.53 However, what is of impor-

ment-era antagonism against all things that could be

tance here is how the word ‘yoga’ has been entangled

labeled ‘religion,’ of which there is not sufficient space

with that of ‘religion.’

to discuss here. New Age religiosity, science-based re-

In Western scholarship, yoga has been traditionally

ligions, the emphasis on a new or null role of religion in

understood as part of the Hindu religion. ‘Hinduism’

a scientific, rational, secular world, and what we might

was a social construct derived from Western Orien-

call the spiritualization and dereligionization of Eastern

talist influences and Brahmanical ideology, which

traditions, as well as the emphasis on interiority and

gained the connotation of ‘religion’ by the nineteenth

spirituality over religion, were all rooted in Enlighten-

century.54 And, by extension, yoga came to be under-

ment discourses divorcing religion from a range of

stood as a ‘religious’ practice. So, while historically

modern values, including secularism, and a discur-

this variety of Indian belief systems was not always

sive response to reformulate what religiosity, mean-

understood as ‘religion,’ it was eventually construct-

ing-making, and morals, for instance, would look like in

ed as such, conceptually and in concrete terms of

such a world. As such, these different movements and

societal laws and in its characterization as such by

intellectual trends are also interrelated, evidenced by,

governments across the world.

for example, the extensive research done on the con-

During the World’s Parliament of Religions in Chica-
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case of yoga in Britain.
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often departed from evolutionary theories of religion in

religious is the contemporary “defining dichotomy.”40

the sense of moving ‘beyond’ religion toward seculari-

And as Alan Aldridge aptly noted, this is a “binary op-

ty and science, for instance. Objective religion came to

position between ‘religion’ and ‘spirituality.’”41 Though

be treated as a matter of scientific investigation, and

this may seem obvious to our present eyes, as we have

its significance for spiritual growth was challenged.33

seen, this is actually directly in contrast to the way re-

The solution proposed by some was subjective reli-

ligion and spirituality were relationally understood in

gion, that is the ‘spiritual’ aspect that could continue to

some past contexts. And, yet, today when the ques-

serve society in the wake of religious decline, such as

tion of defining ‘spirituality’ arises, with a hand wave to

suggested by Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–

complexity, many academics “resort to differentiating

1831).34 There was an increasing differentiation be-

‘spirituality’ from ‘religion.’”42 The terms are put in rela-

tween ‘religion’ and ‘spirituality’ as no longer two sides

tive perspective, specifically a relation of contrast, much

of the same coin but as capable of conceptual divorce,

as ‘religion’ and the ‘secular’ were.

which contributed to the injection of spirituality into

And this separation was instrumental in aligning spirit-

what was understood as secular environments, such

uality and secularization. With religion and spirituality

as in the case of Romanticism with its emphasis on

differentiated, “a spirituality without a religion” comes

interiority and feeling to create space for religious life

to be seen as “quite possible,” even emerging “on the

within a rationalist worldview of religion.35 Though

foundation of a […] secular society” or even “embedded

this thought has been operative from the seventeenth

[…] directly in secular culture.”43 More and more aca-

century until today, using this interior/exterior divide

demics have found it conceptually useful to discuss this

between spirituality and religion as a way of conceptu-

notion of ‘secular spirituality’ and similar ideas, such as

ally divorcing the two was not that common until after

being ‘spiritual but not religious.’ More and more aca-

notions of secularization had developed.36

demics also found the spiritual-religious distinction

In the contemporary era, as Jeremy Carrette and

empirically convincing, which only further concretized

Richard King put it, “we see an increasingly ‘non-re-

the discourse.44 Over time, what was once an overt

ligious’ understanding of spirituality emerge.”37

re-conceptualization of the religion-secular-spiritual

This is illustrated in the words of Linda Woodhead

relationship became implicit knowledge in many in-

when she stated:

stances.

The terms ‘religion’ and ‘spirituality’ have reasonably

Even though ‘religion’ and ‘spirituality’ are often seen

clear and distinct meanings […]. ‘Religion’ often refers to

in contention, they are rarely positioned as mutually

‘outward’ and ‘external’ dimensions including buildings,

exclusive. Perhaps, it is because of the general lack

institutions, religious professionals, sacred symbols

of religion-spirituality exclusivity that this etymologi-

and rituals, and a God ‘out there.’ ‘Spirituality,’ by con-

cal evolution of spirituality from ‘religious’ to ‘secular’

trast, refers to the ‘inner,’ ‘subjective,’ ‘experiential’ and

has led to some particularly unusual formulations,

emotional dimensions, and a God ‘within.’38

such as spirituality as ‘secular religion.’ From Wouter

Though at the time of Woodhead’s words, ‘spirituality’

Hanegraaff’s perspective, secularization is not reli-

was still developing as a viable analytical category in

gious decline but religious transformation, including

religious studies and related academic fields, what this

the emergence of “secular spiritualities.”45 Spirit-

demonstrates is an influential enduring discourse on

uality can also be embedded in religion, Hanegraaff

the separation of religion and the spiritual.

stated, but this ‘transformed religion’—the religion

The application of relations in order to conceptualize

in secular environments—conceptually becomes

‘religion’ and ‘spirituality’ was often even more explicit in

‘spirituality.’ Supporting this claim of conceptual

many instances. For example, Wade Clark Roof argued,

evolution, this spirituality is also referred to as “the

“the term religious is used often as a counter-identity

secularization of religion.”46 And ideas of ‘secular

[for the word ‘spiritual’] for clarifying […what it is] not.”39

religion,’ in a variety of contexts, have recently in-

As Huss observed, the juxtaposition of the spiritual and

creased.47 As Huss noted, the contemporary notion

the secular was understood as ‘not religious,’ ‘spiritual-

ginalising ‘religion’ as ‘spiritual’ and therefore as some-

ity’ worked to delineate religion from the secular in order

thing distinct […], the idea of the ‘nonreligious’ becomes

to describe, for instance, what this thing ‘religion’ was

possible,” with ‘nonreligious’ reflexively referring to this

that was being challenged. This was partly due to the

specific notion of the ‘secular.’25 This means that the

fact that ‘religion’ was already relationally constructed

‘secular’ was actually a complex relational category

as alike but not identical to ‘spirituality.’20 For example,

dividing the world into “the religious-spiritual-sacred

some early uses of the term ‘spirituality’ include a moral

world of salvation and the secular-temporal-profane

sense as in biblical usage; a life of devotion and con-

world,” as Casanova noted, but, more narrowly to our

templation in general; and, working as the binary coun-

point, a ‘not religion/spirituality’ concept.26

tion of ‘religion’ and the ‘secular’—to demarcate what

3 ‘Spirituality’ Relocated to the ‘Secular’

is within and outside the church.21 More directly, Boaz

Though Weber understood religion and the secular to be

Huss observed that ‘spirituality’ was connected to no-

in conceptual opposition as noted above, at the same

tions of the religious while also being “perceived […] as

time, he used the notion of ‘secularization’ to describe a

the reverse of the secular” in the late nineteenth century

change of ‘spiritual calling’ from a religious to a secular

and into the twentieth.22

environment, as when he discussed the “spirit of capital-

It is not difficult to see the discursive connection

ism.”27 This calling was understood as “derived” from

with ‘religion’ in these uses of ‘spirituality,’ by which

“religious feelings.”28 He was not the only one to see

I mean ‘religion’ in its relational construal as mutu-

this transfer of the ‘spiritual’ to the domain of the ‘secu-

ally exclusive with the ‘secular.’ As evidence to this,

lar’ as a conceptual solution to religious decline. As not-

secularization as religious decline (in various forms)

ed above, in the face of secularization, many proposed

took on the meaning of spiritual decline in some con-

various ‘scientific’ and ‘secular’ alternatives to religion

texts, as would be expected from a relational view of

that would “still spiritual cravings,” as Thomas Huxley

conceptualization. This can be seen in: Weber’s no-

(1825–1895) suggested scientific naturalism could do

tion of ‘disenchantment’ referring to a decline in re-

in a capacity similar to religion.29 Other members of the

ligious/spiritual belief understood as at the very core

influential X-Club of which Huxley was a part, including

of what ‘secularization’ means; the increase of scien-

John Tyndall (1820–1893), similarly sought to replace

tific materialism (closely discursively linked to secu-

religion with a secular, spiritual alternative.30 Comte,

larization) associated with a decrease of religion and

too, believed that modern science would replace religion

(ontological) spiritualism, a general discursive trend

in the course of historical development, attempting to

since the Enlightenment on; and the widespread

reposition religion, a religion of science, within secular

‘spiritual crisis’ in the wake of the perceived threat of

environments.31

secularization, modernization, and science evidenced

Though religion and spirituality were not always dif-

in the rampant search for ‘rational,’ ‘scientific,’ etc.

ferentiated as such, one difference that has oftentimes

alternatives to Christianity during and following the

been emphasized is that religion is about external as-

Enlightenment.23

pects of life, whereas spirituality is based on internal

As such, we can see that ‘spirituality’ was understood

properties. In one influential construal, the term ‘spirit-

as connected to ‘religion’ in the context of secularization

uality’ has historically been discursively connected to

here, demarcating ‘religion’ from the ‘secular.’ In fact, the

a generalized ‘religious feeling/experience’ that is con-

term ‘spirituality’ was relatively rarely used until the late

ceptually separated from specific dogmas, beliefs, and

nineteenth and early twentieth centuries, presumably

institutions, seen, for instance, in the nineteenth-cen-

partly due to the fact that connections drawn between

tury separation of external ‘objective religion’ and

‘religion’ and the ‘spiritual’ were an aid to simultane-

‘subjective religiosity,’ the latter regarded as a spiritual

ously carve out conceptual space for the ‘secular.’24 As

‘inner essence.’32 Part of the argument for this sep-

Timothy Fitzgerald noted, “By essentialising and mar-

aration was related to biblical higher criticism, which
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terpart to ‘temporal’—just as we saw in the differentia-

16

has developed and analyze a particular case study in

sometimes identified with the secularization thesis.14

a brief, exploratory type of argumentation. And, in con-

Besides Weber and Durkheim, religion-secular mu-

clusion, discuss some possible implications for the reli-

tual exclusivity has been discursively connected

gion-secular relationship and the secularization thesis.

to many other seminal social thinkers of the nine-
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teenth and early twentieth centuries, including Au-

15

2 ‘Religion/Spirituality’ as Mutually Exclusive with

guste Comte (1798–1857), Karl Marx (1818–1883),

the ‘Secular’

Herbert Spencer (1820–1903), and Sigmund Freud

Though it has been used in relation to other terms not

(1856–1939).15 Examples abound and we need not

related to ‘religion,’ in its etymological history, the Eng-

labor the point that, despite contingencies and recent

lish language term ‘secular’ has been connected to the

developments, the terms ‘religion’ and ‘secular’ have,

term ‘religion’ as well since its earliest use. More specif-

in large part, historically developed in the discourse

ically, these terms were often developed and defined as

as mutually exclusive, seen as operating under an

mutually exclusive, one particular path of terminolog-

inverse ratio, such that when one waxes the other

ical development that is very influential, as even when

wanes. Though now the world is not treated as so

contended it is still implicitly or explicitly addressed

clear-cut, notions of mutual exclusivity informed the

nonetheless, suggesting a common conceptualiza-

developments of not only the concepts of ‘religion’

tion of religion-secular exclusivity (e.g., an argument

and the ‘secular’ but also their respective institu-

like ‘religions have not declined in a secular world’ has

tions as ones of competing sovereignty or in need of

substance exactly because it invokes, though rejects,

some sort of ‘reconciliation’ as a direct result of this

an understood common relational concept of a reli-

perceived opposition, meaning that even the self-un-

gion-secular inverse ratio).

derstanding of societies took on and institutionalized

Besides the notions of opposition found in early defini-

the discourse in this relational manner.16

tions of the terms mentioned in the opening remarks,

The secular has relatively consistently been conceptu-

the religion-secular oppositional frame has often been

alized as “differentiated from ‘the religious’ […],” lead-

seen as part of the historical development of the field of

ing some to claim that it “should be obvious that ‘the

religious studies, as well as part and parcel to the secu-

religious’ and ‘the secular’ are always and everywhere

larization thesis. Though certainly problematized from a

mutually constituted.”17 As José Casanova put it, “The

strictly historical viewpoint, there has been a discursive

secular is often assumed to be simply the other of the

trend of separating the world into the dualistic spheres

religious, that which is nonreligious,” something that

of the religious and the secular.10 This appeared at the

was similarly noted by Steven J. Sutcliffe and Ingvild

outset of the sociology of religion, also identified as a

Saelid Gilhus in their explanation of the modern con-

major source of the secularization thesis, such as when

strual of ‘religion’ as coextensive but oppositional with

Max Weber (1864–1920) equated what is “entirely sec-

the ‘secular.’18 And, as Elizabeth Shakman Hurd stated,

ular” to that “with no religious connotation whatever.”11

“This binary is often perceived as something that is un-

Though Weber rarely used the term ‘secular,’ he did un-

derstood intuitively” or as self-evident, as when William

derstand the secular as oppositional to religion and is

E. Arnal and Russel T. McCutcheon claimed “there can

attributed with the secularization thesis’ aspect of so-

be no ‘religion’ without a ‘secular’ […] each defines the

cietal differentiation.12 Émile Durkheim (1858–1917)

other,” even explicitly relationally describing the secular

has also been discursively attributed with the opposi-

as “religion’s alter ego.”19 Religion-secular conceptu-

tional separation of the terms ‘religion’ and the ‘secular,’

al opposition has become implicit knowledge in many

specifically via the separation of the ‘sacred’ and ‘pro-

contexts.

fane.’13 And, moreover, the early Durkheim argued for

However, the role of the term ‘spirituality’ in this dis-

an increasing separation of religion and other societal

course on the conceptual formation of the religious and

institutions, like the political and scientific, as part of

the secular has not been examined as thoroughly in the

the evolution of societies, again a differentiation that is

literature. In these early theories of secularization when

lationalism.’ This resolves the problem of definition be-

When examining the etymological evolution of the term

cause the issue has been shifted from defining terms

‘secular’ relative to ‘religion,’ we find the word ‘spiritual-

to an examination of how terms gain meaning to begin

ity’ plays a role in the reorganization of knowledge and a

with by researching a term’s discursive development in

reconceptualization of the terms involved. In the histori-

a specific relational constellation. Thus, when I speak

cal development of the term ‘secular’ in its specific con-

of terms, I am not suggesting there are definitional pa-

struction relative to ‘religion,’ ‘spirituality’ has worked as

rameters that could be ultimately defended as ‘correct’;

a dividing line, first on the side of ‘religion’ to distinguish

I am discussing how those parameters have developed

it from the ‘secular,’ then later conceptualized in oppo-

and changed. More specifically, incorporating a rela-

sition to ‘religion’ and placed within secular discourse.

tional theory of discourse, I will investigate the words

This development is the central focus of this article,

themselves—i.e., the English terms ‘religious,’ ‘secular,’

which will be exemplified in the case of yoga in Britain.

and ‘spiritual’ and derivatives like ‘religion,’ ‘seculariza-

Many approaches to the exploration of the mutual con-

tion,’ and ‘spirituality,’ etc.—and how they have, gain, and

stitution of religion and spirituality and religion and the

change meaning relative to one another in what might

secular exist. For the purposes of this work, the anal-

be called a ‘relational etymology’ of discourse. Such an

ysis builds on: analytical frameworks for the sociology

analysis is valuable for understanding the processes

of knowledge approach to discourse analysis (skad);

of discursive change and the conceptual dynamics in

the relational theory of discursive change; seculariza-

the understanding of religion and secularization today.

tion theories; and, most centrally, theorizing ‘spirituality’

Furthermore, research of the relational etymology of a

as a conduit of reconceptualizing the religion-secular

term provides social, historical, and discursive context

relation. These various topics of research will unfold

to a term’s meaning without negating or eliminating

throughout the article, however here I will discuss the

other relational constellations as equally valid in the

first two. As regards the methodology, skad is employed

bigger picture of the term’s other discursive journeys.

in this article, following the works of Michel Foucault,

Finally, relationalism displays that objects of study, such

Peter L. Berger and Thomas Luckmann, and Reiner

as ‘secularization,’ are shaped by creating conceptual

Keller, which treat knowledge as structured commu-

boundaries between a term and a chosen ‘other’ that

nication (language, signs, and symbols, including ex-

acts as a ‘foil.’ Characteristics attributed to a given term

ternalizations, such as institutions) that is socially and

can vary widely—sometimes even contradictorily—de-

historically determined.6 Put differently, knowledge is a

pending on which foil is used.9

construct of a discursive nature, and discourse is con-

When we think of terms as ‘other referential’ in this way,

tingent on socio-historical factors. One consequence of

we must also ask what is entailed in this ‘otherness,’

a discursive perspective is that academic literature—in-

specifically what is the relation involved. Here, I will ex-

cluding ‘facts,’ theories, and terminology—is understood

amine ‘religion’ as the ‘other referent’ of the ‘secular’ and

as data as much as, if not more than, evidential argu-

vice versa, and the relation under consideration is one

mentation. I ask the reader to keep in mind that when I

of mutual exclusivity. That is, the term ‘secular’ will be

reference academic publications, the intent is, primarily,

investigated in terms of its dichotomous relational con-

to demonstrate how we talk about and understand the

strual as ‘not religious’ (and religious as ‘not secular’),

world, while avoiding ultimate claims.

as this has been one way of ‘defining’ the term in ques-

Discourse analysis is commonly thought of as a ‘re-

tion, while examining the role of the term ‘spirituality’

search perspective’ rather than a methodology per se,

as one way in which the religion-secular boundary was

and many approaches exist.7 Following my recent re-

constructed and, later, traversed.

search, this article treats terms as relational in constitu-

To fully analyze the relations between the terms ‘sec-

tion and conceptualization.8 Relations are understood

ular,’ ‘religious,’ and ‘spiritual’ is, obviously, beyond the

as basic, and relata (the terms and their meanings) are

scope of a single research article. Instead, what I intend

derivative from these relations, a perspective called ‘re-

to do here is display one way in which the discourse
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such diverse notions of these terms be reconciled?
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Abstract

time, and not evidently connected to religion, these

This article examines the ‘relational etymology’ of the

two meanings of the term grew closer together as it

term ‘secular’ relative to ‘religion’ and the role of the

came to refer to the present world specifically in op-

concept ‘spirituality’ in discursive change. Employing a

position to the seclusion of monastic life.1 It is not dif-

relational methodology to the sociology of knowledge

ficult to see the connection to present-day usage in

approach to discourse analysis, concept formation

its dichotomous conceptualization as “‘of or relating

and transformation of these terms is considered as a

to the physical world and not the spiritual world’ or

specific matter of how the terms are positioned relative

‘not religious.’”2 Furthermore, a central component of

to one another in the discourse. It is found that while

the secularization thesis is religious decline (in various

‘spirituality’ first worked on the side of ‘religion’ to dif-

forms), placing religion and secularism on opposites

ferentiate it from the ‘secular,’ it was later differentiated

poles, despite robust academic debate and re-con-

from ‘religion’ and placed in ‘secular’ discourse. This is

ceptualizations.3 Conceptually speaking, the ‘secu-

exemplified with the case of yoga in Britain. Implica-

lar’ is positioned in opposition to the ‘religious’ that

tions for the religion-secular relationship and the sec-

is sometimes accompanied by the concept ‘spiritual,’

ularization thesis are explored.

creating a network of dichotomies. At the same time,

Article
13

Kheradvarzi | No.12 | May 2022

there is the common claim in the contemporary world
1 Problem, Aim, and Method

that one is ‘spiritual but not religious,’ often operative

Since its introduction to the English language dating

in placing spirituality in secular discourse.4 The sec-

back to at least the fourteenth century, the term ‘secu-

ular has even been conceptualized as religiously and

lar’ has been connected to ‘religion’ in some uses, for

spiritually productive, and notions of ‘secular’ religions

instance as a noun referring to an ecclesiastic who is

and spiritualities have emerged.5 As such, the term

not under monastic vows. While there was also the

‘spirituality’ appears in opposition to as well as on the

sense of ‘secular’ as the worldly or temporal at this

side of the terms ‘secular’ and ‘religious.’ How can

TABLE 1

FIGURE 1

TABLE 3

FIGURE 2

FIGURE 3
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TABLE 2
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Conclusions and Implications

assumed that religiosity and spirituality led to greater

In summary, we found that both life satisfaction and

SWB. However, future longitudinal designs are neces-

affect, the two dimensions of the SWB, showed some-

sary to better ascertain temporal ordering and causal-

what different relational patterns with measures used

ity. The relatively small sample size – in particular if

to assess religiosity and spirituality. As revealed by the

considering the wide age range among participants –

analyses, life satisfaction, a measure of one’s cogni-

represents a limitation of the present study. Findings

tive well-being, was more consistently associated with

should be replicated with a larger sample, possibly fo-

both religiosity and spirituality dimensions, while affect,

cusing on specific age cohorts to explore the pattern

a measure of one’s affective well-being, appeared to

of relationships between spirituality, religiosity, and

be more predicted by the spirituality dimensions (if we

subjective well-being in specific life stages. The third

consider the number of significant relations).

limitation is related to the need to generalize results

On the one hand, religiosity and spirituality are mean-

to the national cultural context in which the relation-

ing-making systems and serve as ways to understand

ship is examined (Lun and Bond, 2013). Thus, as the

the self and the interaction with the world (Park, 2005),

sample was mostly composed of Italian Catholic in-

and they may engender perceived control and positive

dividuals, we have to be cautious in generalizing these

expectations about the future (Jackson and Bergeman,

results to other cultural contexts. Different religious

2011; Speed et al., 2018; Chen et al., 2019). On the other

orientations involve ideologies or social practices that

hand, there is a growing literature on emotional benefits

could associate differentially with people’s SWB. Up to

of spiritual practices. Research has shown that specific

now, convincing and legitimate cross-religious stud-

meditation practices increase positive emotions, which

ies have not yet been conducted (Rizvi and Hossain,

in turn yield positive consequences for life satisfaction

2017), and future works are encouraged to take a re-

(Fredrickson et al., 2008; Kok et al., 2013).

ligion-specific perspective and to consider how religi-

To better investigate differences in the role of religiosity

osity is conceived within the specific background cul-

and spirituality on SWB, we have to consider that oth-

ture (Stavrova et al., 2013; Graham and Crown, 2014)

er moderating variables, such as personal values one

to examine the relationship of religion and spirituality

attaches to religion and spirituality, which concerns the

with well-being.

respect, concern, and acceptance of the customs and

To conclude, we could say that in light of the value and

ideas that traditional culture or religion provide the self,

the influence that spirituality and religiosity have on

and other socio-cultural, cognitive, and individual varia-

individuals’ subjective well-being, mental health pro-

bles may be important moderators of the influences on

fessionals need to recognize this issue and integrate

SWB (Sagiv and Schwartz, 2000; Hayward and Krause,

them in their work. Results coming from this study

2014; Van Cappellen et al., 2016).

emphasize the importance of orienting clients in iden-

For example, Diener et al. (2011) found that the pos-

tifying their purpose and goals in life and this is in line

itive relationship between religiosity and SWB was

with what the Self-Determination approach suggests

mediated by social support, feelings of respect, and

(Ryan and Deci, 2000). Furthermore, even if we do not

meaning in life. These, in turn, were moderated by dif-

want to deny the importance that intrinsic orientation

ficult life circumstances. Thus, results showed that

to religious faith has for well-being, the results of the

when life circumstances were difficult, greater religi-

present study lead us to not underestimate the positive

osity predicted greater SWB via greater social support

impact that adherence to faith and religious practices

and meaning in life.

also exerts on SWB. Thus, psychologists working in

Although interesting, these findings should be consid-

both clinical and non-clinical settings must have open

ered in light of several limitations. First, due to the cor-

conversations with their clients to be aware of the role

relational nature of the data, caution is required in the

that spirituality and religiosity may play as a stressor or

interpretation of the relationships among the variables

a resource and develop a mutually satisfactory relation-

as observed in the current research. In our models, we

ship (Shafranske and Cummings, 2013).•

groups and congregations and the deleterious impact

At the same time, having this commitment does not in-

of this interaction on well-being (Krause et al., 2000), the

crease the life satisfaction in both groups. In particular,

negative effect from a spiritual point of view has been

we found that religious identity commitment has a pos-

less investigated. It is, however, plausible to think that

itive impact on satisfaction with life, but only in religious

sharing experiences within other individuals, regardless

and not in uncertain individuals. As shown in the litera-

of their belonging to faith or religious groups, may imply

ture (Galen and Kloet, 2011), religious belief may assist

possible relational difficulties and negative emotional

in increasing an ideological confidence in a coherent

experiences. Future research is encouraged to deepen

worldview, while doubting one’s worldview is frequent-

this relationship.

ly associated with higher distress (Krause, 2015). This

Contrary to our expectations, transcendence was not

could explain why the religious commitment differently

associated with SWB. We expected to find a positive as-

impacts well-being for religious and uncertain. Specifi-

sociation between the transcendence dimension and the

cally, we can suppose that having a religious commit-

affective dimension of the SWB, as already suggested

ment for religious individuals increases the coherence

by Van Cappellen and Rimé (2013). Indeed, the authors

of their life, increasing in turn the evaluation of the life

proposed that positive emotions and Self-Transcend-

satisfaction. The coherence they see in their life helps

ence are intertwined; positive emotional states create an

them to be satisfied with their life. Instead, this life satis-

opened and broadened mindset favorable to self-tran-

faction increase does not happen for uncertain individ-

scendence. However, in a content review of several no-

uals as, for them, having a religious commitment is not

table spirituality measures, including the Spirituality As-

fully coherent with their view of life.

sessment Scale (Howden, 1992), de Jager Meezenbroek

Results did not show an impact of in-depth exploration

et al. (2012) stated that the formulation of several items

– intended as the process of deeply exploring one’s own

of that Scale is inappropriate. Items of the transcend-

religious beliefs and practices and what they mean to in-

ence scale, such as “I have the ability to rise above or go

dividuals – on SWB. Even if the same result is confirmed

beyond a physical or psychological condition” and “The

as not significant for religious and uncertain individuals,

boundaries of my universe extend beyond usual ideas of

we noticed different coefficients across the two groups.

what space and time are thought to be,” do not require

In particular, whereas the process of in-depth explora-

people to reflect about firsthand experience and probably

tion was positively – even not significantly – related to

have an inconsistent meaning because of the figurative

life satisfaction among uncertain individuals, the same

language and abstract concepts. This lack of clarity in

process was negatively – even not significantly – asso-

items formulation probably did not allow us to clearly test

ciated with life satisfaction among religious individuals.

the link between transcendence and SWB.

Probably, in the process of inner-exploring their own re-

Religiosity and Subjective Well-Being

become more open to and accepting of alternative

Concerning the relationship between religiosity and

worldviews (Saroglou, 2013), and this is associated with

SWB, we found that having a commitment towards a

life satisfaction. On the contrary, for religious individuals,

particular religion worldview helps both religious and

this kind of exploration is perceived as a threat to their

uncertain to feel positive emotions. This result appears

own religious beliefs and, hence, negatively affects the

in line with several studies showing the role of religios-

cognitive representation of their own well-being.

ity in the induction of positive emotions (Fredrickson,

Finally, the third process of the religious identity model

2002) and reporting that religious individuals learn more

(Crocetti et al., 2010; Iannello et al., 2019), reconsidera-

adaptive strategies to regulate their emotions (Vishkin

tion of commitment, referring to the efforts one makes

et al., 2016). Furthermore, positive emotions have been

to change no longer satisfactory present commitments,

demonstrated to be a direct consequence of behaviors

was not expected to have an impact on SWB (Karaś et

related to religious commitment, such as religious at-

al., 2015), and results confirmed our prediction.

tendance (Lavrič and Flere, 2008).
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ligious beliefs and practices, uncertain individuals might
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showed that the impact of the spirituality on the SWB is

analysis yielded interesting patterns of results.

the same regardless of the individual’s religious status.
Spirituality and Subjective Well-Being
Religiosity and Subjective Well-Being

Concerning the relationship between spirituality and

Results of the saturated model testing the relationship

SWB, we found a strong impact of spirituality – intend-

between religious identity formation (measured by three

ed as the human desire for transcendence, introspec-

subscales: Commitment, In-depth Exploration, and Re-

tion, interconnectedness, and the quest for meaning in

consideration of Commitment) and SWB (measured by

life (King and Boyatzis, 2015) – on SWB, and this rela-

three dimensions: Life Satisfaction, Positive Affect, and

tionship appears the same regardless of the individual’s

Negative Affect) were reported in Figure 2. This model

religious status. Specifically, the spirituality dimension

was run only on religious and uncertain.

that was strongly connected with SWB, both in its cog-

(FIGURE 2)

nitive and affective aspects, was that of purpose and

In order to verify if the relationships reported in Figure 2

meaning in life. According to Speed et al. (2018), the

were invariant between religious and uncertain, a mul-

drive to construct meaning or purpose in life is a quin-

ti-group model was run where all the (significant and

tessential consequence of being human rather than

non-significant) correlational and regression paths

something that is conceived under a specific religious

were constrained to be the same across the two groups.

or philosophical framework. Thus, our results appeared

The model fully constrained resulted to be non-invari-

as coherent with other studies that already showed the

ant between religious and uncertain (significant χ2; see

association between meaning in life and SWB (Fab-

Table 2). In order to reach a constrained model non-sig-

ricatore et al., 2000; Steger et al., 2009). Furthermore,

nificantly different (i.e., non-significant χ2) from the

purpose in life, which addresses the extent to which in-

baseline model (i.e., model with parameters free to be

dividuals perceive their lives as having goals and mean-

different between religious and uncertain), four param-

ing, has already been associated with positive affect

eters were successively made free (see Table 2). Four

(Chen et al., 2019).

parameters non-invariant between the two religious

Innerness – intended as the perception of inner peace

statuses were reported in Table 3.

and inner strength in time of difficulties – was being

(TABLE 2), (TABLE 3)

negatively related to negative affect. In other words, we

In summary, the impact of spirituality on SWB can be

found that perceiving to have inner strength reduce the

considered invariant regardless of the individual’s reli-

experience of negative affect. To understand this result,

gious status. In other words, what is reported in Figure

we could hint at the construct of self-efficacy and de-

1 works for religious, uncertain, and non-religious. In-

fined as the individual’s confidence in producing des-

stead, the impact of religiosity on SWB differs according

ignated levels of performance and achieving what he/

to the individual’s religious status. Specifically, in Figure

she wants (Bandura, 1997). Several studies have found

3, we show in the solid line what is valid regardless of

that people high in self-efficacy experience higher SWB

the religious status and, in the dotted line, what works

than people with low self-efficacy (Caprara and Steca,

differently for religious (R) and uncertain (U).

2005; Lent et al., 2005; Strobel et al., 2011). Furthermore,

(FIGURE 3)

Lightsey et al. (2006) found that generalized self-effica-

Kheradvarzi | No.12 | May 2022

cy may play a role in the development of self-esteem,

9

Discussion

conceived as the general assessment of one’s overall

This study aimed to investigate the role of spirituality

self-worth, which may help in shaping negative affect.

and religiosity on SWB and to test whether differences

Surprisingly, we found that interconnection – intended

exist according to individuals’ religious status (i.e., reli-

as a sense of belonging and connectedness to oth-

gious, non-religious, and uncertain). By looking at the

ers and to the environment – was positively related to

different aspects of religion and spirituality in terms of

negative affect. Whereas some studies have shown

their connection to the dimensions of SWB, the present

the possibility of negative interaction within religious

In order to verify if the relationships found in the model

only of religious and uncertain, as we did not administer

run on the entire sample were invariant across the dif-

items about religiosity to those who were non-religious.

ferent religious statuses (religious, non-religious, and

As correlations were required among the three predic-

uncertain), a multi-group model was run where all the

tors’ dimensions as well as among the three outcomes’

correlational and regression paths were constrained to

dimensions, this model was saturated.

be the same across groups. Since this alternative model

In order to verify if the relationships found in this mod-

was not saturated, overall fit indexes were meaningful.

el were invariant between religious and uncertain, a

Model fit was evaluated adopting the following indexes:

multi-group model was run where all the correlational

χ2 value, Root Mean Squared Error of Approximation

and regression paths were constrained to be the same

(RMSEA), and Comparative Fit Index (CFI). The model

across the two groups.

χ2 is a measure of poor fit, such that large, significant

As for the spirituality models, model fit was evaluated by

χ2 values indicate that the model fits the data poor-

χ2 value, RMSEA, and CFI (Marsh et al., 2004). A χ2 dif-

ly, whereas non-significant χ2 values indicate that the

ference test (Bollen, 1989) was used to compare the free

model is consistent with the data. Additionally, RMSEA

and the constrained models. If full invariance was not

is a measure of poor fit, and values close to zero indicate

reached (i.e., significant χ2), one path at a time was free-

better fit (i.e., values less than 0.08 indicate reasonable

ing according to modification indices (Dimitrov, 2010).

fit and values below 0.05 indicate good fit; Marsh et al.,
2004). By contrast, CFI is a measure of goodness of fit,

Results

with values close to 1 indicating a good model. How-

Descriptive Statistics

ever, CFI values less than 0.90 indicate that the model

In Table 1, we reported the mean and the standard

does not fit the data well (Marsh et al., 2004).

deviation for each variable investigated in this study,

A χ2 difference test (Bollen, 1989) was used to evaluate

separately for diverse participants’ religious statuses

whether adding the equality constraint (i.e., imposing all

(non-religious, uncertain, and religious). Statistics about

the paths to be the same across different religious status-

religiousness dimensions are not available for non-re-

es) led to significant decrement in fit. As the baseline mod-

ligious participants as the instrument measuring reli-

el (i.e., the model in which the paths were freely estimated

gious identity was not administered to them.

separately for each group) was a saturated model, the

(TABLE 1)

constrained model’s χ2, when non-significant (p > 0.05),
indicated that the relation between spirituality and SWB

Spirituality and Subjective Well-Being

was invariant across religious, non-religious, and uncer-

Results of the saturated model testing the relationship

tain. Vice versa, significant χ2 (p < 0.05) of the constrained

between spirituality (measured by four subscales: Pur-

model indicated that at least one path was significantly dif-

pose, Innerness, Interconnection, and Transcendence)

ferent across groups. In this case, the constrained model

and SWB (measured by three dimensions: Life Satisfac-

had to be modified by setting one path “free” (non-invari-

tion, Positive Affect, and Negative Affect) were reported

ant) in one of the three groups. As suggested by Dimitrov

in Figure 1. This model was run on all the participants

(2010), the path to start freeing was selected based on

(religious, non-religious, and uncertain).

modification indices reported in Mplus output.

(FIGURE 1)

Religiosity and Subjective Well-Being

works equally for religious, non-religious, and uncertain,

The model testing the relationship between religious

a multi-group model was run where all the (significant

identity formation (measured by three subscales: Com-

and non-significant) correlational and regression paths

mitment, In-depth Exploration, and Reconsideration of

were constrained to be the same across groups. This

Commitment) and SWB (measured by three dimen-

constrained model had very good fit indices [χ2(42)

sions: Life Satisfaction, Positive Affect, and Negative

= 44.62; p = 0.36; RMSEA = 0.026 (0.000, 0.078); p =

Affect) was run on a sub-sample (n = 229), composed

0.71; CFI = 0.989]. Furthermore, the non-significant χ2
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In order to verify if the model represented in Figure 1

8

ments Scale (U-MICS; Crocetti et al., 2008, 2010) that

Positive and Negative Affect

assesses three identity formation processes (com-

The emotional dimension of the SWB was measured

mitment, in-depth exploration, and reconsideration

by the Italian version of the Positive and Negative Af-

of commitment) within the religious domain (Iannel-

fect Schedule (PANAS; Watson et al., 1988; Terraciano

lo et al., 2019). Specifically, individuals must make

et al., 2003). It consists of a list of 20 adjectives used

identity commitments, such as to particular religious

to describe different feelings and emotions: 10 positive

worldviews, but then they can either deepen those

moods/emotions and 10 negative moods/emotions.

commitments through in-depth exploration – which

Participants must indicate if they feel these emotions

involves the desire to reflect, learn, and share their

in that moment with a 5-point scale (1 = not at all; 5 =

commitments – or step back and reconsider those

completely). Both the 10-item Positive Affect subscale

commitments, perhaps in preparation to disengage

(sample item: “interested”) and the 10-item Negative

from them and redirect toward different religious be-

Affect (sample item: “nervous”) were highly reliable, re-

liefs (Crocetti et al., 2008). The U-MICS scale has been

spectively, α = 0.884 and α = 0.897.

already validated in Italy (Crocetti et al., 2010), but in
domains other than religious identity. Consequently,

Data Analysis

we verified that the expected three-factor structure

First, descriptive statistics were run for all the variables

was confirmed also on our sample. We obtained suf-

involved in the current study, separately for the three

ficient fit indices: χ2(62) = 162.03; p < 0.001; RMSEA =

groups here investigated (religious, non-religious, and

0.08 (0.07, 0.10); p < 0.001; CFI = 0.938; SRMR = 0.04.

uncertain). SPSS (Version 20; IBM Corp., 2011) soft-

As expected, the scale is composed of three subscales,

ware was adopted. Second, the relationships between

each corresponding to a different identity formation

predictors (spirituality and religiosity) and outcome

process: the 5-item Commitment subscale (sample

(SWB) were tested performing path analysis models

item: “My religion gives me security in life”), the 5-item

separately for each predictor.

In-depth exploration subscale (sample item: “I try to

All models were run in Mplus (version 7; Muthén and

find out a lot about my religion”), and the 3-item Re-

Muthén, 1998–2014). As suggested by Rhemtulla et al.

consideration of commitment subscale (sample item:

(2012), variables measured on a 5- or more-point Likert

“I often think that a different religion would make my life

scale were treated as continuous, allowing the adop-

more interesting”). Items were rated on a 5-point scale

tion of Maximum Likelihood as estimator. Missing on

from 1 (completely untrue) to 5 (completely true). All the

each item, ranging from 0 to 7.83%, resulted in Missing

subscales were highly reliable, respectively α = 0.936,

Completely at Random [Little test’s χ2 (114) = 139.194;

α = 0.906, and α = 0.864. This scale was administered

p = 0.054] and was managed using the Full Information

only to participants who reported to be religious or un-

Maximum Likelihood method.

certain, as we argued that non-religious had a religious
status that could not allow them to answer items refer-

Spirituality and Subjective Well-Being

ring to “my religion.”

The model testing the relationship between spirit-
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uality (measured by four subscales: Purpose, Inner-

7

Life Satisfaction

ness, Interconnection, and Transcendence) and SWB

The cognitive dimension of the SWB was measured

(measured by three dimensions: Life Satisfaction,

by the Italian version of the Satisfaction with Life Scale

Positive Affect, and Negative Affect) was run on the

(SWLS; Diener et al., 1985; Di Fabio and Busoni, 2009).

entire sample (n = 267), assuming that spirituality

The scale is composed of five items (sample item: “If I

can be experienced regardless of religious status. As

could live my life over, I would change almost nothing.”)

correlations were required among the four predictors’

eventuated of a 7-point scale (1 = strongly disagree; 7

dimensions as well as among the three outcomes’

= strongly agree). Internal consistency of the scale was

dimensions, the model was saturated and it auto-

high (α = 0.862).

matically fits the data perfectly.

poles on the certainty of belief dimension (i.e., weakly

non-religious, and uncertain) that participants attribut-

religious with confidently non-religious). This group-

ed to themselves, we assessed behavioral indicators of

ing made it difficult to compare the obtained results.

religiosity (Fincham et al., 2010; Krause, 2010) by asking

Following the suggestion by Galen and Kloet (2011),

them to report the frequency of their attendance to reli-

in the present study, we distinguished participants

gious services as well as the frequency of their praying

according to their religious status without collapsing

on a 5-point scale (0 = never; 1 = only in special occa-

the completely non-religious individuals and the un-

sions; 2 = rarely; 3 = at least once a month; 4 = at least

certain ones.

once a week; 5 = every day or almost every day).

Specifically, starting from these premises, the present

Religious participants stated they attended church ser-

study aims at (1) investigating the role of religiosity

vices at least once a month (M = 2.97; SD = 1.33) and to

and spirituality on the cognitive and affective dimen-

prayed at least once a week (M = 3.74; SD = 1.50). Non-re-

sion of SWB and (2) studying whether the relationship

ligious participants reported that they do attend religious

between religiosity/spirituality and SWB varies ac-

services (M = 0; SD = 0) and do not pray (M = 0.27; SD =

cording to the individuals’ religious status (religious,

1.08). Finally, people that felt to be between religious and

non-religious, uncertain).

non-religious (i.e., uncertain) stated that they attended
religious services (M = 1.19; SD = 1.03) and prayed (M =

Materials and Methods

1.10; SD = 1.31) only in special occasions.

An advertisement for research participation containing
a hyperlink to a questionnaire on a secure server of the

Measures

Psychology Department was sent by email to students’

Spirituality

and researchers’ personal contacts. Then, the sample

Spirituality was assessed using the Italian version

was recruited through non-random snowball sampling.

(Iannello et al., 2019) of the 28-item Spirituality As-

The online survey took approximately 25 min to com-

sessment Scale (Howden, 1992). Items were rated on

plete. Participating in the survey was entirely volun-

a 6-point scale from 1 (strongly disagree) to 6 (strong-

tary without any form of compensation. All subjects

ly agree) and belonged to four different subscales.

gave written informed consent in accordance with

Specifically, the Purpose subscale is composed of

the Declaration of Helsinki. The protocol was ap-

four items (sample item: “My life has meaning and

proved by the Ethical Committee of the Department

purpose”), and the Innerness (sample item: “I have an

of Psychology of Università Cattolica del Sacro Cuore

inner strength”) and the Interconnection (sample item:

of Milan.

“I have a general sense of belonging”) subscales are
subscale (sample item: “Even when I feel discouraged,

Data were collected from December 2017 to May 2018.

I trust that life is good”) is composed of six items. As

The convenient sample was composed of 267 Ital-

this scale is not yet validated on the Italian population,

ian adults aged 18–77 (M = 36.68; SD = 15.13), main-

we verified that the expected factorial structure fitted

ly women (59.9%). For what concerns their religious

well our data, obtaining sufficient fit indices: χ2(307)

status, most of the participant reported to be religious

= 590.13; p < 0.001; RMSEA = 0.06 (0.05, 0.07); p =

(58.1%), whereas 14.2% stated they were non-religious.

0.010; CFI = 0.900; SRMR = 0.06. This scale resulted

The remaining 27.7% of participants were declared to

to be also highly reliable. The Cronbach’s α for the four

have unsure beliefs about their religious status as they

subscales was α = 0.835, α = 0.846, α = 0.801, and α =

stated they were neither religious nor non-religious.

0.713, respectively.

Only to religious and uncertain participants we asked to
select which religious they belong to and 95.9% of them

Religiosity

reported to be Christian (mainly Catholic).

Religious identity formation was measured by the

In order to validate the religious statuses (religious,

13-item Utrecht-Management of Identity Commit-
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both composed of nine items, while the Transcendence
Participants
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Shaver, 1992; Mak et al., 2011), thus questioning the ex-

The Present Study

istence of a direct relationship between individuals’ be-

The literature about the relationship between religios-

liefs as well as attitudes toward religion and their own

ity, spirituality, and SWB has not yet achieved consist-

satisfaction with life.

ent results (Lun and Bond, 2013; Kim-Prieto and Miller,

As for the effect of religiosity and spirituality on the af-

2018), and we argue that there are three main general

fective dimension of SWB, findings are mixed as well.

flaws in this research field.

Some studies, which reported a weak relationship be-

First, the theoretical framework used to define and

tween religiosity/spirituality and positive affect (Diener

measure SWB as associated with religiosity and spirit-

et al., 2011; Lun and Bond, 2013), highlighted a possible

uality has often been too broad and focused only on the

effect of the social structure provided by religious affili-

cognitive or the affective dimension of SWB, thus lead-

ation on experiencing positive affect.

ing to an incomplete investigation (Lim and Putnam,

In particular, it seems that some practices – such as

2010). To overcome this weakness, in the present study,

prayer – positively contribute in inducing positive states

we clarified the theoretical reference model about SWB

such as gratitude (Lambert et al., 2009). Moreover, re-

as including both a cognitive and an affective compo-

cent studies report the role played by self-transcend-

nent (Diener, 1984; Luhmann, 2017; Diener et al., 2018),

ent emotions, such as awe, hope, love, and forgiveness

and we used the typical measures to assess them,

in mediating the relationship between religion and

which are life satisfaction and balance between posi-

well-being (Van Cappellen et al., 2016). These studies

tive and negative affect (Diener et al., 1985; Watson et

emphasize the role of religiosity in the induction of pos-

al., 1988; Luhmann et al., 2012a,b).

itive emotions (Fredrickson, 2002).

Second, religiosity and spirituality constructs appear in lit-

Furthermore, according to Ramsay et al. (2019), an-

erature as distinct even if interconnected (Zinnbauer et al.,

other important mechanism that can explain the rela-

1999; Hill and Pargament, 2008), and the studies have typ-

tionship between religiosity and well-being is that of

ically considered only one of the two and its association

emotional regulation, which consists in the modulation

with SWB (Fabricatore et al., 2000; Lun and Bond, 2013;

of emotional states functionally to the environment’s

Kim-Prieto and Miller, 2018). Such a basic distinction may

demands. To the extent that religion constantly trains

not be helpful for understanding how religion and spiritual-

people to reassess emotional events, religious individ-

ity differ in their associations with dimensions of SWB. In

uals may become more used to cognitive reappraisal.

the present study, we operationalized religiosity in terms of

These hypotheses have recently been confirmed by

religious identity, which refers to the extent to which peo-

studies by Vishkin et al. (2016), even among individuals

ple see their religious beliefs, practices, and community

of different religions (Vishkin et al., 2019).

belonging as central to the representation that they have

Other studies failed to report a correlation between re-

of themselves and that they want to give outside of them-

ligiosity/spirituality and positive/negative affect (Fab-

selves (Lopez et al., 2011). Spirituality instead was oper-

ricatore et al., 2000), thus suggesting that being more

ationalized as the human desire for transcendence, intro-

religiously involved and spiritually integrated does not

spection, interconnectedness and the quest for meaning

relate significantly to one’s affective experience.

in life (King and Boyatzis, 2015). The distinct role of religi-

A possible explanation of the inconsistency of findings

osity and spirituality on SWB has been tested through two

across studies might lie in the different operationaliza-

separate path analysis models.

tion of these constructs and in the diverse instruments

Third, we noticed that the grouping of religious expe-

used to measure them. Both religiosity and spirituality

rience reported on a subjective level was not univocal

have been defined and measured differently across

(Galen and Kloet, 2011; Kitchens and Phillips, 2018).

studies. Multiple and different indicators of religiosity

In several studies, those with weak belief (low or

and spirituality have been associated with SWB, thus

weakly religious) and those with complete non-be-

accounting, at least partly, for the mixed evidence (Lun

lief (completely non-religious or atheists) have been

and Bond, 2013).

conflated in one group, thus combining opposite

between happy and unhappy personalities, to values

has been suggested that people who experience more

people consider important and worth pursuing in life

connection with and direction from a higher power,

or the fulfillment of social needs (Balzarotti et al., 2016;

that is, people who show high religious and spiritual

Diener et al., 2018; Schwartz and Sortheix, 2018).

involvement, tend to give a more positive appraisal

Among others, a growing body of research investigates

of their lives (Vishkin et al., 2016, 2019; Ramsay et al.,

the role that spirituality and religiosity play in individu-

2019). The sense of being in connection with a higher

als’ self-perceived well-being, identifying a positive ef-

power, with others, and, in general, with life represents

fect of religion and spirituality on many psychosocial

an effective way to maintain a positive evaluation of

and health-related outcomes across the lifespan (e.g.,

one’s life, despite all the possible negative circum-

Fabricatore et al., 2000; Fry, 2000; Mueller et al., 2001;

stances that one may encounter. Additionally, religious

George et al., 2002; Levin and Chatters, 2008; Krause,

and spiritual involvement may benefit individuals’ lives

2011; VanderWeele, 2017).

through empowering both internal (e.g., feeling of self-

Given the complexity of religiosity and spirituality con-

worth) and social (e.g., sense of belonging to a net-

structs, it turns out to be critical to specify how these

work) resources (Lim and Putnam, 2010).

concepts have been conceptualized in literature. In line

Further support to this view consists in the role of re-

with Pargament (1997), religiosity and spirituality are in-

ligious beliefs and practices that are usually positively

tended in terms of the individual’s values, beliefs, behav-

related to life satisfaction (Koenig and Larson, 2001;

iors, and identity, which may focus on either the sacred

Abu-Raiya et al., 2015; Krause, 2015). Holding beliefs

or the functional aspects of religion.

with strong conviction, whether referring to the exist-

Specifically, on the one hand, religiosity is often seen

ence or non-existence of God, may itself exert a salutary

as “the formal, institutional, and outward expression”

effect and enhance individual well-being by reducing the

(Cotton et al., 2006, p. 472) of one’s relationship with

cognitive dissonance. In the absence of subjective cer-

the sacred, and it is typically operationalized as beliefs

tainty, people could experience a state of psychological

and practices associated with a particular religious

tension that they are motivated to reduce (Kahneman et

worldview and community (Iannello et al., 2019). On

al., 1982; Kitchens and Phillips, 2018). This could be the

the other hand, spirituality is conceptualized as the

underlying reasons to the fact that once religious and

search for meaning in life, for a personal connection

non-religious individuals are fairly compared regarding

with transcendent realities, and for interconnected-

the strength of their beliefs, they report a similar level of

ness with humanity (Zinnbauer et al., 1999; Benson

well-being, as showed by Galen and Kloet (2011).

and Roehlkepartain, 2008; Worthington et al., 2011),

To better understand the role of religiosity on SWB, it is also

and it is thus operationalized as the human desire for

important to consider how religiosity is conceived with-

transcendence, introspection, interconnectedness, and

in the specific background culture. For example, Graham

the quest for meaning in life (King and Boyatzis, 2015),

and Crown (2014) used a large-scale dataset including

which can be experienced in and/or outside of a specific

about 160 nations, and they found an overall positive re-

religious context (Benson et al., 2003).

lation between religiosity and SWB moderated by culture.

Association Between Religiosity, Spirituality, and Sub-

ing religious had a greater impact on SWB, compared to

jective Well-Being

cultures with low levels of religiosity. The same result has

Spirituality and religiosity have been found to be posi-

been found by Stavrova et al. (2013): by using the Europe-

tive predictors of SWB, even if results are not altogeth-

an and World Values Studies datasets, the authors found

er consistent across studies (Kim-Prieto and Miller,

that the predictive power of religiosity on life satisfaction

2018). Concerning the cognitive dimension of SWB, a

was greater in highly religious cultures, whereas the rela-

number of studies found a positive relationship be-

tion was negative in cultures that valued atheism.

tween spirituality as well as religiosity and life satisfac-

However, other research failed to find any connection

tion (Yoon and Lee, 2004). To explain these findings, it

between religiosity and life satisfaction (Kirkpatrick and
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Specifically, in cultures with high levels of religiosity, be-
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Spirituality and religiosity have been found to be positive

results and their implications are discussed.
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predictors of subjective well-being, even if results are not
altogether consistent across studies. This mixed evi-

Introduction

dence is probably due to the inadequate operationaliza-

Subjective well-being (SWB) concerns people’s eval-

tion of the constructs as well as the neglect of the moder-

uations of the quality of their own lives (Diener, 1984;

ation effect that the individuals’ religious status can have

Stratham and Chase, 2010). This appraisal comprises

on the relation between spirituality/religiosity and sub-

a cognitive and an affective component (Diener, 1984;

jective well-being. The current study aimed to investigate

Luhmann, 2017; Diener et al., 2018), which refer, respec-

the relationship of spirituality and religiosity with subjec-

tively, to cognitive judgments about achieving impor-

tive well-being (operationalized as both life satisfaction

tant values and goals in the life span of the individual

and balance between positive and negative affect) and

and to the balance between positive and negative affect

to test whether differences exist according to individuals’

(Luhmann et al., 2012a,b). Thus, SWB corresponds to

religious status (religious, non-religious, and uncertain).

an overall satisfaction with one’s life (e.g., Diener, 1984)

Data were collected from 267 Italian adults aged 18–77

and long-term levels of happiness that result from a

(M = 36.68; SD = 15.13), mainly women (59.9%). In or-

global self-evaluation of whether individuals are living

der to test the role of spirituality (operationalized as Pur-

a good existence or not (Diener and Seligman, 2004; Di-

pose, Innerness, Interconnection, and Transcendence)

ener et al., 2009a; Diener, 2012).

and religiosity (operationalized as three dimensions of

In the literature, the affective dimension of SWB has

the religious identity: Commitment, In-depth Explora-

been alternatively operationalized and measured as the

tion, and Reconsideration of Commitment) in subjective

presence of positive well-being (e.g., happiness; Sagiv

well-being, two path analysis models were run, one for

and Schwartz, 2000; Pollard and Lee, 2003), the prev-

each predictor. To test the invariance of the two models

alence of positive affect [e.g., the Positive and Negative

across the individuals’ religious status, two multi-group

Affect Schedule (PANAS), Watson et al., 1988; the Scale

models were run. The models concerning spirituality

of Positive and Negative Experience (SPANE), Diener

were tested on the entire sample, finding that spirituality

et al., 2009b], or the absence of negative affect (Cum-

had a positive impact on subjective well-being (except

mins, 2013). The cognitive dimension of SWB – that is

for the dimension of Interconnection) and that this rela-

life satisfaction – has been measured through both the

tion is unaffected by the individual’s religious status. The

Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener et al., 1985),

models concerning religiosity were instead tested only

which refers to a global evaluation of life satisfaction

on religious and uncertain, finding that the relationship

(e.g., Mak et al., 2011), and the Personal Well-being In-

between religiosity and subjective well-being changes

dex (PWI; Cummins and Lau, 2004), which requires a

across religious status. In particular, the main difference

domain evaluation of life satisfaction (Lai et al., 2013).

we found was that religious identity commitment posi-

Different aspects may contribute to and influence how

tively predicted satisfaction with life among religious, but

people appraise the many facets of their lives, rang-

not among uncertain individuals. An interpretation of the

ing from individual characteristics that distinguish
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