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 چکیده

، ابتدا باید معنای دین و عرفان را های نوپدید یی گرا معنویتعبیر یافتن گویاترین تبرای 
مواجهه باا امار سدسای اسات و      ۀتجرب ،«دین»رسد  کنیم. به نظر میبررسی به درستی 

منساجمی شاامل    ۀمجموعا لزوم هماهنگی انسان با آن و این مواجهه و هماهنگی، در 
شاهودی،   ینیز رویکرد «عرفان»سازد.  ابعاد نظری، عملی و اجتماعی خود را آشکار می

های  گیرد و انسان سرارمی یوحدت وجودی است که در بافت دین خاص گرا و غالباً باطن
سازد. با این  آفرین آن دین رهنمون می بخش و تعالی های رهایی عارف را به عمق آموزه

ا اند تا  نزدیک« دین»های نوپدید معنوی، بیشتر به تعریف و خصوصیات  تعاریف، جنبش
معنویت »آن هم از نوع  ،«معنویت»ها،  اصلی این جنبش ۀمای توضیح آنکه درون«. عرفان»

اعتقااد و احساسااتی عمیاق نسابت باه روی آدمای و       « معنویات ناوین  »اسات.  « ناوین 
های غیرمادی زندگی انسان است. این نوع معنویت، خود را از دین سنتی مستقل  ارزش
خواناده  « دیان »اسات  در نتیجاه، باه دو وجاه،      حتی با آن به رسابت پرداختاه و کرده 
یکی با تسامح و مجاز )چرا که همچون دین سنتی، به ارضای نیازهاای دینای   : شود می
و دیگری به جهت اینکه کمابیش بار اجازای تاتای و عرضای       ها پرداخته است( انسان
 مشتمل است.« دین»مفهوم 
 

هاای   دین ساکورر، عرفاان  گرا،  نویتهای نوپدید مع جنبشادیان جدید، :   ها کلید واژه
 .کاتب، معنویت معاصر
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 مقدمه

، «هاای انررافای   عرفاان »، «هاای کااتب   عرفان»اصطالحات در ایران، شمسی،  00 ۀدهدر 
هاایی کاه    و مانند آن بارای اشااره باه گاروه    « ها واره عرفان»، «های منهای شریعت عرفان»

 گرفتاه از ادیاان هناد و خااور دور(     الهام ی نو )عمدتاًیها تعالیم معنوی خاصی را در سالب
اداماه دارد. مشاکل    کردند به کار گرفته شد و همچنان کاربرد این اصاطالحات  عرضه می
هر کاربری، از ظان خاود،    وجود ندارد و احیاناًتعریف روشنی از این مفاهیم  آن است که

مهادویت نیاز   گیرد. چه بسا گااه دعااوی دروغاین     برای آنها در نظر می معنایی تخمینی
 ۀواژهم بر باه کاارگیری   مرققانی  معدوددر این میان، شود.  نوعی عرفان کاتب تلقی می

 داشته و دارند.اصرار « های نوپدید دینی جنبش»
هاای   باه گاروه  ( NSMs) «معناوی های نوپدید  جنبش»شناسی دین،  جامعهمتون در 
مدرنیتاه   درنیتاه و پسات  به بعد در بطن م 2300 ۀدهشود که از  گرایی گفته می معنویت

به دلیل سازگاری با چارچوب ارزشی پساسانتی، باه دوام و بقاای خاود     و  اند ظهور یافته
[  به گزارش کاالر،، برخای پهوهشاگران ژاپنای ایان      93. ] )رک اند تاکنون سوت بخشیده
 کاامالً تعبیار   .[(259:ص12. ] برناد: رک  به کار می« عصر جدید»های  تعبیر را برای جنبش

هاای نوپدیاد    جنابش »بر همان مفهوم  ( تقریباNRMsً) «یدینوپدید نهای  جنبش»ج رای
را در هماین   2«ادیاان نوپدیاد  »کند. بسیاری از اندیشمندان نیز تعبیر  درلت می «معنوی

به معنی ادیان ناوین را بار    shinshukyo ۀکلم. پهوهشگران ژاپنی، برند معنی به کار می
تااکنون( اطاال    ناوزدهم  ر دو سرن اخیار )از اوایال سارن    ی ظهور یافته دمعنوهای  گروه
تاا   2320اخیار )از   ۀدها های ظهور یافتاه در چهاار    کنند و به طور خاص برای گروه می

: 12] . رک)گیرناد   به معنی ادیان نوین نوپدید بهره می shinshinshukyo ۀواژکنون(، از 
 1.([259ص

ای ظهاور   ا، در شرایط اجتماعی ویاهه گر های معنویت ، آن است که این گروهمهم ۀنکت
. هر چه جامعاه  دهد را نشان میاند که نسبت به دوران پیشامدرن، ترورت بسیاری  یافته

منادی   عالسهپیشرفت کرده، فرهنگ به سوی فردگرایی فزاینده، فناوری  در علم تجربی و
                                                           

1. New Religions 

، گروهی است کاه  «Kofuku no Kagaku»موسوم به « پهوهش در سعادت بشر ۀمؤسس»برای مثال، . 1
هاای روز   یفنااور تارین   کرد و برای انتشار باورهای خود، از پیشارفته  آغاز به کار 2320 ۀاز اوایل ده

گرایاناه و در عاین حاال، مادرن ایان گاروه،        گیرد. بار حساب خصوصایات معنویات     بهره میوفور   به
 کنند. بندی می دسته« ادیان نوین نوپدید»پهوهشگران ژاپنی، آن را جزو 
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دگی شخصای زنا   ۀتجربا به بنیادهای سوبهکتیو هویت شخصی و اولویت سائل شدن برای 
، ی، سیاسات یفرهنگا  ۀعرصا افازاری در   افزاری و نارم  شتافته است. ترورت عظیم سخت

)بارای  گاذارده   یداری باه جاا   دیان و دیان   ۀحوزخود را بر  تأثیر یالملل و بین یاستصاد
وثاساات و مرجعیاات، هااای جدیاادی از  و ماادل( [2] و [20] .  رکات تااأثیرتفصاایل ایاان 

باا  آن اسات کاه   مسالله   را به وجود آورده اسات. نیایش و تقدیس نهادسازی اجتماعی، 
گارا، آیاا    هاای نوپدیاد معنویات    داری گاروه  وجود این ترورت وسیع و بنیادین در دیان 

های دینی سلمداد کنیم؟ به راستی آیا دو تعبیر مرساوم   همچنان موجه است آنها را گروه
 ۀکلمترکیبی از ها که و تعبیراتی شبیه به آن« های نوپدید دینی جنبش»و « ادیان نوپدید»
ادیاان  »یاا   1«شاده  زدایای  ساوت ادیاان  »، 2«ادیان عرفی»مانند  ،کنند میاستفاده را « دین»

موجاود  هاای   عناصر و مؤلفاه  خاطر کدامه ب، تعبیرات درخور و مناسبی هستند؟ 9«سبک
 دانست؟ «دین»را  توان آنها ها می گرایی در این معنویت
بار مفااهیم    ماا  هاای نظاری   که شناختدارد یت از آن جهت اهم لهلمسبررسی این 

توان را در تدسیق، تمیاز   ۀبیشین. برای رسیدن به شناختی صریح و استوار باید نداستوار
، چاه بساا باه شاناختی واژگاون      مفاهیم لغزان و ناشفاف. به کار گرفتتردید مفاهیم و 

هاای   وهتارین مفهاومی کاه بار گار       پرسایدنی اسات مناساب    ،اینجاا رهنمون شاوند. در  
عرفاان  »یاا  « عرفاان ساکورر  »مفهوم آیا کدام است؟  شود گرایی نوین منطبق می معنویت
؟ کادام یاک از دو مفهاوم    اناد  مشاابه هاای   پدیدهاز  کنندهممتاز گویا، سرراست و« کاتب
هاای ایان    برگیرناده از ماهیات یاا ویهگای     پارده مفهاومی   «دین جدید»و « عرفان کاتب»

؟ با یافتن پاسخی مناسب های مختلف نیست و سابل برداشتو مفهومی مبهم  ستها گروه
گنجناد یاا ترات     عرفاان مای   ۀمقولگرای نوین در  های معنویت گروهو در، این امر که 

اتخات سیاست فرهنگی در  ها و نهایتاً این گروههای  دین، زمینه برای ترلیل ویهگی ۀمقول
   گردد. نوع مواجهه با آنها هموار می

مااهیتی   غالبااً  دیان  م.یمفااهیم را توضایح دها    ایضاای مثالی اهمیت اجازه دهید با 
کاه در آنجاا    [12] مشاهورش  ۀمقالنوشت اول بال بر  . پی  رکبرای مثال، ) دارد گراانرصار

اش چنان است کاه فارد در یاک زماان تنهاا       شود دین در مفهوم خاص غربی متذکر می
اگار بارای    ،بناابراین  ن نیست.یچن به تات خود، اما عرفان (تواند عضو یک دین باشد می

                                                           
1. secular religions 

2. deintensified religions 
3. light religions 
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هاایی از   وجود رگاه توان انتظار  تشخیص دادیم، می ماهیتی دینی معنوی،نوپدید   جنبش
چیزی کاه اگار جنابش مزباور را دارای مااهیتی عرفاانی         داشترا در آن  ییانرصارگرا

 ماند.   دانستیم، به کلی برایمان مغفول می می
از جانس عرفاان بادانیم و آنهاا را     ظهاور را  هاای معناوی نو   مثال دیگر، اگر جنابش 

مواجهاه، تاالش بارای تارویج      راهکار مناساب  های جدید یا کاتب بخوانیم، احیاناً عرفان
عرفان اصیل اسالمی خواهد بود، اما اگر آنها را از جنس دین بادانیم و ادیاان جدیدشاان    

هماوردی آنهاا   ، زیراتری برای مواجهه رزم خواهد آمد بخوانیم، آنگاه راهکارهای پیچیده
 با اصل دین است نه با عرفان.

اناداخت و  خاواهیم  نظار  به عمل آماده  « دین»ی که ازریفاه تعبابتدا حاضر،  ۀمقالدر 
بودن که دین استنباط خواهیم کرد بخش دین یعنی عناصری را  ترین عناصر سوام کلیدی
پاردازیم و آنگااه    می «عرفان»پس از آن، به ترلیل مفهومی  .ها متکی است بداندین یک 
در سااختار  تاا چاه انادازه    بخاش   این عناصر ساوام  ، خواهیم دید کهبررسی تطبیقیطی 

 حضور دارند.« های نوپدید دینی جنبش»تعالیم و عقاید 
 

 «دین»حلیل مفهومی ت

شناسای   خواهیم وارد سنخ نمی در اینجا تعاریف متعدد و متنوعی از دین ارائه شده است.
، بلکه برای هدف ([3]و  [20] .  رکشناسی تعاریف، از جمله  )برای سنخ یماین تعاریف شو
در سارن   هیاوم . دیوید را از نظر بگذرانیمنمونه برخی تعاریف  کند که صرفاً ما کفایت می

. باه  دانست میدر توجیه جهان  اثباتاي نظري و غیرسابل  اعتقاد به گزاره را ، دینهیجده
ص  ،5، ج 22] اسات  جهاان هااي دیادني    ه تعلیل پدیاده دیني یک را ۀفرضینظر هیوم، 

همچاون تارا از باال و امیاد باه       انفعاارتي از  هرچند اعتقاد به این نوع تعلیال، [، 912
در سرن ناوزده،  نیز  تایلر .[910ص : 22] گیرد یابي یا بهبود سامان کار سرچشمه مي بهره

، 0]« ت روحاي ]فراطبیعاي[  اعتقاد به موجاودا » دانست، همچون هیوم، اعتقاد میدین را 
 [.00 ص

 دیان  ،رایناخ . برای مثال،کردند های عملی و رفتاری دین را برجسته می جنبه ،برخی
 گاردد  مانع عملکرد آزاد استعدادهاي ما مي که ستدان اي از اوامر و نواهي مي موعهجرا م

 افالطونیاان . جساتند  مای  اخالساي در زنادگي  برخی هم ماهیات دیان را    .[19 ص: 20]
 را تاوان سااموئل کاالر،    مای  ،همچنین[. 20ص  ،5 ج: 22] کمبریج از این دسته بودند
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هاي راستین به طاور مشاتر     دین ۀهمغایت بزرگ و سصد غایي مثال زد که معتقد بود 
 .[220ص  ،5: ج 22] آدمیان و تهذیب آنهاست زندگانياصالی 

گري را  جبران ۀنظریدین،  ۀدربارعام  اي نظریه طریکوشش براي  در بریج اشتارکوبین
است براي برآوردن آرزوها و یا به دسات   کوششي ، دیننظریه. براساا این ایجاد کردند
اجتمااعي   شناساي  روانعناوان   باکتابش  ووبر  ماکس با. [910ص: 20] ها آوردن پاداش

دیادگاه، واکنشاي    ایان نظریات معنا در تبیین دین رواج یافت. دین در   ،هاي جهاني دین
باه   نگریساتن در زندگي بشري و کوششي است باراي   معنایي بي بهت در برابر تهدید اس

و  [12، 19] برگار ن، پیتر اکمول ااموت. [193ص :20] معنادار یجهان به صورت واسعیت
را تکااپوي بشار باراي     فرانکل دیان در مسیر وبر گام برداشتند.  نیز [99] کلیفورد گیرتز

دار در اعماا    دین احساسي عمیق و ریشه»: کند مي یفتعریافتن معناي غایي در زندگي 
 .[23ص : 22] «هاست انسان ۀهمضمیر ناهشیار 

است به آنچاه فراتار، پشات و درون     بصیرتدین  کند که بیان می نورث وایتهد آلفرد
واسعي است و در عین حاال منتظار    کهچیزي   گذراي اشیا در دسترا سرار دارد  جریان

  حاضار اسات   حقاایق تارین   بعید است و در عین حاال بازرگ   امکاني  در  شدن است
، 90] ...گریزد ميدهد و در عین حال از ادرا   گذرد معنا مي آنچه مي ۀهمچیزي که به 

 . [25ص
عباارت اسات از    امیلادورکیم، دین به نظار   تاتدین چیست؟  ۀدرباراما نظر دورکیم 

نظار او،   از. تات دیان  1قدانامو نمودهاي  2نمودهاي مقدا ۀدستجهان به دو  تقسیم
عالي وجود دارناد کاه باه     نوعاعتقاد به خدایي ماوراي جهان نیست. مذاهبي حتي از  در

خادایي شخصاي و    باه مبشار ایماان نسابت     ،مکاتب باودایي  ترخدا معتقد نیستند. بیش
در  مؤخرناد ماوراي جهان نیستند. مفاهیم راز و فو  طبیعات نیاز کاه فقاط مفااهیمي      

و براي  داردزیرا در واسع، فو  طبیعت نسبت به طبیعت وجود  ،شي ندارندتعریف دین نق
 پیادا اثباتي و علماي ضارورت    ۀاندیشآنکه از طبیعت تصوري روشن داشته باشیم روش 

 کاه خاود آن    باشاد  مقادم بار مفهاوم طبیعاي     تواناد  نماي  یعاي . مفهوم فو  طبکند مي
  اي جموعاه رت اسات از م دیناي عباا   ۀمقولا است. بخاش مقادا در    مؤخرمفهومي  ،هم
 ساا س سااازمان یااافتن  ،مسااتلزم وجااود اماار مقاادا ،. دیاانمراساامباورهااا و  ا،یاشاااز 

 بارخره مستلزم مراسم و اعماالي اسات کاه باه نراوي       وباورهاي مربوط به امر نامقدا 
                                                           

1. Sacred 

2. Profane 
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 تفطاان دورکاایم بااه اینکااه   .[22: ص92] ناادیمشااتق از باورها ،باایش منطقااي  و  کاام
 دورکایم هرچناد  بسایار دارد.  تقدا گره خورده است، اهمیت  ماهیت دین با سدسیت و

 امار مقاداب بالاذات     اسات معتقاد   ،مقادا اسات   امار پس از تعیین اینکه تات دین در 
 بلکاه   ،هایي کاه پیراماون زنادگان شاناورند     روان یاها  و نه جان استنه نیروهاي طبیعي 

از سانخ واسعیاات   مقادا اسات. جامعاه     یواسعیتا تنها جامعه است که به خودي خاود  
نماود دیناي اسات و هام      علات لکان وراي طبیعات اسات. جامعاه هام       ،طبیعي اسات 

: 1] :  رک) شاود  تماایزي کاه میاان امار مقادا و امار نامقادا دیاده ماي          ۀکنند توجیه
 .[935ص

در رود.  عطفی در تعریف دین به شمار مای  ۀنقطگره زدن ماهیت دین با امر مقدا، 
یعنای دیان را باه یکای از      ،فروکاهشی بودناد  ین که عمدتاًتعاریف د ۀهممیان  واسع، در
کاستند، تعاریفی رشد کردناد   شناختی و مانند آن فرومی شناختی، جامعه های روان مؤلفه
 یحضاور ناوع  ترین آنها، همین تعریف دین باه   از برجسته .گریختند از این نقیصه میکه 

شناا ساترگ، میرچاا    دین .[2032، ص22: ج92] . رک)بود  آگاهی نسبت به امر مقدا
ادیان ابتدایی، عنصر تاتی دیان را   ۀدربار ها و تأمالتش خصوصاً جای برث الیاده، در جای

 کناد   تصاریح مای  نیاز  کارساتن کولا    [. 191 : ص3]شامارد   می« اعتقاد به امر مقدا»

: 10] ترین عنصر دیان مطاری اسات    مرکزی و مهم ۀنقطکه امرسدسی به عنوان جوهره، 
 .[2302، ص21ج

یاابی یاک مفهاوم     در عمل، برای مصدا  توجه آن است که معمورًشایان بسیار  ۀنکت
اصالی یاا تاتیاات کفایات      ۀجاوهر اطاالع از   )یا انطبا  یک مفهوم بار مصاادیق(، صارفاً   

هنوز این پرسش باسی است  امر سدسی به عنوان تاتی دین اخذ شود، ۀتجربکند. اگر  نمی
آیند و شاکل و شامایل عینای دیان را      این تجربه به وجود میپیرامون  ها که کدام مؤلفه

 زنند؟ رسم می
اند. یک تعریف از ایان دسات    توجه بیشتری کرده لهلمسبرخی تعاریف متأخر به این 

اسات. او  اشمیت  راجر تعریف، دارد امر سدسی ۀتجربکلیدی به  یتوجهکه در عین حال، 
به بیان وجاوه   ،شمارد براي دین برمي نيعقالاز آنکه سه کارکرد عاطفي، اجتماعي و  پس

او تمام ادیان، گوهري واحاد دارناد کاه عباارت     با اعتقاد پردازد.  تاتي و جوهري دین مي
 تاتي: وجهاست از دو 

  داردبه اینکه امري مقدا وجود  حکم .2
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شود هماهنگ شاود   با آنچه امر مقدا تجربه مي بایدبه اینکه وجود انسان  اعتقاد .1
 آن گردد. یا تابع

آشاکار   آنهاا  سالاب نمایاد کاه دیان در     را مطری ماي  ای گانه سهوجوه صوري  ،س س
: 10] را با تلفیق مطالب اشمیت، پیتر برنیا بعد . این سه وجه [20-21: ص90] شود می
 توان بسط داد:  میزیر  ۀگونبه [ 221-222: ص23] ویلیام آلستونو  [2ص
، هاا  ها یا اساطوره  سالب اصول اعتقادی، آموزه در بینی )جهان مفهوميا   بعد نظری .2

و  شناسی، معنا  خداشناسی، نجات ۀکم در سه حوز های غایی انسان دست پاسخ به پرسش
    (و جهان زندگی غایت
  (، دستورات اخالسیشعائر)اجرایي  ا بعد عملی .1
 اارچگی  ، ایجااد یک یاران، رهبران و مراجع دینی، معابد دین) نهادي ا  بعداجتماعی .9

 .(ایمانی ۀجامعو اتراد در 
امار سدسای و لازوم     ۀتجربا دهیم:  در اینجا همین تعریف از دین را مبنای کار سرارمی

شاامل ابعااد نظاری، عملای و      ساراردارد  منساجم  ای همجموعا در  چههماهنگی بشر با آن
 اجتماعی.
 

 «عرفان»تحلیل مفهومی 

هاای   و فرهناگ فاان در ادیاان   علی موحدیان عطار پس از بررسی طاورنی و مفصال عر  
اصلی و اصیل عرفان و هویات   ۀجوهرگوناگون،  های تعاریف و توصیف ۀمالحظمختلف و 

معرفات شاهودی باه واسعیات بااطنی و      »از داناد   میمتمایزکننده و فراگیر آن را عبارت 
با حفظ همین معناا در تهان، بارای تفصایل بیشاتر،      [. 212 ص: 25]« )وحدانی هستی

رجااوع کاارد. وی  2عرفااانابوبلااین اناادرهیل در کتااابش بااا عنااوان  عریاافتااوان بااه ت ماای
هاای   سااحت  ۀهما شمارد: فعال باودن )پویاا باودن و     های عرفان را چنین برمی شاخصه

 دنیاوی   ۀفایاد زندگی و تهن را دربرگرفتن(، متعالی بودن )غایت عرفان کسب سدرت یاا  

 علاوم غریباه(، عاشاقانه     یا اثبات یک امر نیسات، درسات باه خاالف فلسافه و جاادو و      

: 22] نباودن  1خودخواهاناه و بودن، وجودی بودن )به معنی ترول و اعاتالی وجاودی(،   
 .[31-20ص

                                                           
1. mysticism 
2. self-seeking 
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ناد. متعلاق   ا صااد  نیاز  اص در ماورد عرفاان اساالمی    خصوصیات یادشده به طور خ
 تعاالی   حقیقات وحادانی وجاود حاق      معرفت عمیق شهودی در عرفاان اساالمی، تات و  

 را چناین  عرفاان  ، التوحیاد و النباوه و الوریاه    هرساال در  ،سیصاری . سلو، اسات  ۀنروو 
 العلم بالله سبرانه من حیث اسمائه و صفاته و مظاهره و احاوال المباد    »کند:  تعریف می

 و المعاد و برقایق العالم و بکیفیاه رجوعهاا الای حقیقاه واحاده های الاذات ارحدیاه و         
لنفس عن مضایق القیاود الجزئیاه و اتصاالها    معرفه طریق السلو، و المجاهده لتخلیص ا
 یعنای عرفاان عباارت اسات     [. 2 ، ص29]« الی مبد ها و اتصافها بنعت ارطال  و الکلیاه 

 و مباد   از علم به خداوند سبران از حیث اسما و صافات و مظااهرش و علام باه احاوال      
ان تات معاد و به حقایق عالم و چگونگی بازگشت آن حقایق به حقیقت واحدی کاه هما  

 احدی حق تعالی است و معرفات طریاق سالو، و مجاهاده بارای رهاا سااختن نفاس         

 خویش و متصاف شادن آن باه اطاال        از تنگناهای سیود جزئیه و پیوستن نفس به مبد

 و کلیت.
سنجید. آیا عرفان، مساتقل  « دین»با را آن  ۀرابطباید « عرفان»برای در، بهتر مفهوم 
ن است )در مقام تشبیه، همچون دو جوهر متباین( یا ناوعی  از دین و رسیب و جایگزین آ

 دین است )در مقام تشبیه، همچون عرض سائم باه جاوهر(؟   ۀحوزدرون نگرش  ورویکرد 
گرشم شلم معتقد است چیزی به عنوان عرفان مجرد که هیچ نسبتی با دیگر پدیدارهای 

نی خاص، مثال عرفاان   های دی دینی نداشته باشد وجود ندارد و هرچه هست عرفان نظام
بار   ظااهراً دان کیوپیت نیز [. 225 ، ص25]مسیری، اسالمی و یهودی و مانند آن است 

 ۀزمینا  پاس  ،اصورً کلید در، عرفان کالسایک گوید  زیرا یک جا می ،همین اعتقاد است
جستجو در تاریخ جهت یاافتن   .[9: ص13] که عرفان از آن برخاسته است استای  دینی

دساتگاهی  توان  چندان سرین توفیق نیست. به ندرت می ،کلی ۀسضیاین مثال نقض برای 
مثاال   بارای استیس، فلاوطین را   به دینی خاص وابسته نباشد.ر تاریخ یافت که عرفانی د
شود که او پیرو هیچ دیان و هایچ عقایاد و اعماال دینای       متذکر میکند و  تکر مینقض 

پوشی از تأمال در   با چشم[. 13 ، ص2] است« عارفان آزاد»جزو  بلکه ،خاصی نبوده است
کاه در  کارد  دست کم، چناین حکام   توان  ، میاو عارف خواندن فلوطین یا دیندار نبودن

 ،خاص اسات  یدر متن دین وحدت وجودی و غالباً گرا باطن یغالب موارد، عرفان رویکرد
 .مستقل از دینجداگانه و نه دستگاه فکری 

 



 92 های نوپدید معنوی: دین یا عرفان؟ جنبش

 ؟«فاندین یا عر»های نوپدید معنوی:  جنبش
هاای نوپدیاد    ، موضاوع ماورد بررسای، گاروه    گفتایم این نوشتار  ۀمسللچنانکه در طری 

سلماداد  « عرفاان »توان  ها را می ها و جنبش ند. پیش از آنکه دریابیم این گروهیگرا معنویت
ایم و آن مشتر، بودن ایان   فرض انتخاب کرده ، یک نکته را همچون پیش«دین»نمود یا 
هاا بایساته    برای شناخت ماهیت ایان گاروه   در نتیجه، .است« گرایی معنویت»ها در  گروه

 د.شوبررسی « معنویت نوپدید»و « معنویت»است ابتدا مفهوم 
 

 «معنویت»مفهوم 
 تاا  کناد  ماادی وضاع مای    برای زندگی در جهاان  ، راه و روش و مقررات خاصیهر دینی

ی بینای خاصا   جهاان  بار  کاه  مناد  این سواعد نظاام جویندگان کمال و تعالی با استفاده از 
دار،  کسانی که باه عناوان دیان    ۀهم. مسیر تکامل را سرراست و دسیق ب یمایند استوارند،

داران به اعتقادات دیان   . دینپیمایند درون دینی خاص سرار دارند، این مسیر ویهه را نمی
ای  ویاهه  متفطن یا جویای کمارت کنند، اما الزاماً خود پایبندند و شعائر دینی را اجرا می

کاه  امور روحاانی ) متوجه احساسات . ای نسبت به تعالی ندارند یا احساسات سوی نیستند
کاه در یاک سانت    را باا گیتای   ارتباط  ۀویهکیفیت و ( است متمایز از جهان مادی کامالً

 ،اساالمی  «معنویات » تاوان از  . بادین اعتباار، مای   خوانیم می«معنویت» ،خاص وجود دارد
 آوردباه میاان   هنادو ساخن    «معنویات »بومی استرالیا یا  «نویتمع»مسیری،  «معنویت»
معنویت جهاان:  های  در سری کتاب. [0220، ص29: ج95] .  برای تأیید این تعریف، رک)

، همین مفهوم انتشارات کراسرود منتشر کرده استکه  2المعارفی تالش دینیةتاریخ دائر
ایان  » نویساد:  در مقدمه مای مجلدات،  ویراستار این، 1کازینزتوان یافت.  از معنویت را می

 ’روی‘هاا آن را   کاه برخای سانت   متمرکزناد  آن بعاد درونای شاخص     ها بر کتابسری 
اینجاسات کاه    از ترین مرکاز شاخص اسات.    عمیق ،مرکزی روحانی ۀهستنامند. این  می

واسعیت غاایی را   ،اینجاست که شخصدر . گشوده است به سوی بعد متعالی وجود انسان
آن و  پیشارفت  ۀنراو  ،مرکازی  ۀهستدر پی کشف این ها  کتاب ند. این سری ک تجربه می
گیاری معناوی،    جهات ، دعاا  ۀدربار ها، کتاب . این سریاست هدف غاییسوی سفرش به 

: 95] «اسات های پیشرفت در عاروج معناوی    سفر معنوی و روشبرای مختلف  های نقشه
 .[0220، ص29ج

                                                           
1. World Spirituality: An Encyclopedic History of the Religious Quest 

2. Ewert Cousins 
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باه  هاا حتای    توان در مجال حاضر بدان یتعاریف بسیاری از معنویت شده است که نم
های معنویت را کاه در تعااریف    بندی، داگالا هیکز، ویهگی اجمال پرداخت، اما در جمع

باودگی، معناا و    شمارد: خودشکوفایی، کل است چنین برمیشده ها اشارت  گوناگون بدان
و هدف، هیجاناات و احساساات، نیاروی زنادگی و انارژی، فرزانگای و بصایرت، اخاال          

 [.09-01 ص :0]ها، همبستگی و روابط متقابل و کار گروهی  ارزش
 شناخت انسان از ماهیت معناوی خاود اسات    ۀاندازمعنویت بیانگر  ،فونتانابه تعریف 

و شناخت اینکه زندگی انسان حاوی مفهاومی   [غیرمادی خود یعنی روی ۀجنب شناخت]
به معنای تالش بارای تجرباه   معنویت  ،همچنیناست که زندگی باید بر آن متکی باشد. 

گشودگی در برابار  شری صدر و گاهی نیز به معنی نوعی  و معنوی خود است منشأکردن 
-90 ص: 21]( اندیشای  در مقابال جازم  )ری است کادیان و مکاتب ف ۀهمتعالیم معنوی 

 گفته، معنویت را به معنای هرگوناه   رز، در تعریفی نزدیک به تعریف پیشاستوارت  .[90
داند. ایان تعاالی دو ناوع اسات: مرادود باه        ه تعالی بدنی و تهنی فرد انسان میاعتقاد ب

 .[000: ص92] انسانیت است ۀمردودانسانیت یا آنچه فراتر از 
توان چنین گفت که معنویت، اعتقاد و احساساات معطاوف باه روی یعنای      می ،نهایتاً

سائال  جهان معنایی  شود انسان برای زندگی و بعد دیگر وجود انسانی است که موجب می
شود، خواهان تعالی خویشتن و خودشکوفایی باشد، زندگی با نشاط و اخالسی بیاباد و باا   

 دیگران روابط نزدیک و صمیمی برسرار کند.
 

 معنویت نوینتقسیم به معنویت کالسیک و 

مختلاف از   ۀگونا تاوان باه دو    مای شامارد،   رز برمیاستوارت دو نوع تعالی که  ۀبا مالحظ
نامیاد، باه    « معنویات کالسایک  »تاوان آن را   رسید. یک گونه از معنویت که می معنویت

سابل رهگیاری اسات، اماا    سنتی  ادیان درو  استانسانیت مربوط  ۀمردودتعالی فراتر از 
تعلاق دارد و  فردیات انساانی    ۀمردودبه تعالی در حوزه و  ،«معنویت معاصر» ،دیگر  ۀگون
آن  ،. همچناین کردمشاهده «معنویهای نوپدید  جنبش» ها و توان آن را در سالب گروه می
کماابیش   نیساتند و سااختاریافته   که چندانکنیم  مشاهده میهایی  آموزهمجموعۀ را در 
 . شعائرنددگماها، نهادها و  فاسد

گفته برای معنویت معاصار را باه خاوبی بیاان کارده اسات:        جان هینلز، ویهگی پیش
فاردی، خاودپروری و در، متماایزی از     ۀساوژ بار   کیادی أبا تجدید به معنویت  ۀعالس»
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معنویت به صورت کوششی در جهت رشاد حساسایت   ... .شناسی انسانی همراه است روان
یا به صورت کااوش   به خود، به دیگران، به آفرینش غیرانسانی و به خدا وصف شده است

 «امال وجویی برای رسیدن به انسانیت ک در آنچه در انسان شدن دخیل است یعنی جست
 [.532 ص :22]

« عصر جدیاد »جنبش  از. ند و از تنوع بسیار برخوردارندیتکثرگرا های معاصر، معنویت
 یموضاوعات  و فاردی  شناسای میاان   معناوی و روان  ا  های شفابخشی روانای  گرفته تا ایده
باه دنباال    هاا  این معنویت شوند. غایی فرد مربوط می ۀدغدغکه به  (شناسی بوم)همچون 

کنناد و از   شویق میآمیز را در جهان ت مسالمتروابط صلح و رشد  ،ندا شمول اخال  جهان
 .کنند میحمایت  های کشتارجمعی ، حقو  بشر و خلع سالیفمینیسم
 
 «دین» با «نوینمعنویت » ۀرابط

  انگیزنااد هااای دیناای برماای مراار، معنااوی را عماادتاً ۀتجرباادر معنویاات کالساایک، 
 یش، شارکت در مراسام و تجمعاات دینای،     هاایی همچاون پرساتش، دعاا و نیاا      مرر،

روزهای مقدا، اماکن متبر،، برخورد با فردی تعالی یافته و مانند آن. اماا در معنویات   
 دینای مانناد حاوادث طبیعای، راه      هاایی بارون   از مرر، معنوی غالباً های معاصر، تجربه

 ای موسایقی  رفتن در طبیعات، شااهد طلاوع خورشاید باودن، شاعر، نقاشای یاا سطعاه         
 آیند. برمی

تر سخن گوییم، باید تفاوت آشکار میان این دو معنویات را در نسبتشاان باا     اگر کلی
ترین مرکز وجاودی انساان و    دین بدانیم. در حالی که هر دو آنها به سول کازینز، با عمیق

های کالسایک در نگااه    دانلد، معنویت به سول مک ،اما. واسعیت غایی سروکار دارند  ۀتجرب
هاای معنویات معاصار،     حاال آنکاه تاالش    شود، نشان، بعدی از دین شمرده میجویندگا

رز هم متذکر جدایی معنویات از  استوارت  .[0220، ص29: ج95] مردود به دین نیست
: 92] شامارد  اصلی معنویت را همان عشق و احساا عمیق می ۀجانمایدین شده است و 

باه   المعاارفی تاالش دینای   ةمعنویات جهاان: تااریخ دائر   هاای   در سری کتاب .[000ص
اناد   ی پرداختاه هاای  معنویت بهجلدها ویراستاری کازینز که پیشتر بدان اشاره شد، برخی 

 ۀفزایناد اساتقالل   اند و منرصر به دین نیساتند.  دوم سرن بیستم آشکار شده ۀنیمکه در 
 باه اینکاه  مشااهده کارد   توان در تمایل مردم  معنویت از دین در اواخر سرن بیستم را می

بینای و   دار بلکه پیرو معنویت بدانند. این تغییار، حااکی از تراول جهاان     خود را نه دین
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: 95] منقاول در دینی به تعهد نسبت به جهان و جامعه اسات )  های کامالً انتقال از سنت
 .[0220، ص29ج

شاود. اگار معنویات     معنویت معاصر، در دورشدن از دین، باه اومانیسام نزدیاک مای    
تر از انسانیت اسات )خادا یاا     امری مبتنی است که بنابر اعتقاد، متعالی ۀپایکالسیک، بر 

اندیشد و در پای رسااندن فارد باه      واسعیت برین(، معنویت معاصر، به تعالی خویشتن می
رشااد ایاان معنویاات سااطوی بااارتر آگاااهی و ترقااق خودشااکوفایی تمااام عیااار اساات. 

توجه بوده اسات.   شایان، بسیار اخیر ۀدهپسند، طی چند  در نشریات عامه« نگر خویشتن»
فهرسات  در  2330 ۀدها روی، در اوایال   ۀدرباربرای نمونه، کتاب سه جلدی توماا مور 

مراسبات از روی:  ، این کتااب  جلد اولعنوان  سرار داشت. تایمز نیویور،های  ترین پرفروش
کاه گویاای معنویات     باود 2تقدا در زنادگی روزماره  پرورش راهنمای پرورش عمیق و 

 .  گراست نخویشت
دیان و   رماا میاان   داریای توان به تمایزی بنیادی اشاره کرد کاه   در همین راستا می

ای  دغدغاه  ،حال آنکه معنویت ،پردازد نجات می ۀمسللدین به  نهد. از نظر او، میمعنویت 
و عفاو   و مادارا،  تساامح  ،عشاق مربات و  مانناد   ،انسان یروح کیفیاتبا تر دارد و  وسیع

ای کاه   تاوان گفات تجرباه    بر اساا نظار او، مای  . [90] آن سروکار داردرضایت و مانند 
 .کند که دین ایجاد میاست ای  تر و فراگیرتر از تجربه دهد، جامع به دست میمعنویت 

معنویت معاصر آنچنان از دین سطع ارتباط کرده که برخای متاذکر تضااد و تعاارض     
 ۀدهکاد ناام شافقت و شفابخشای     معناویتی باه  اند. متیو فاکس در کتاب  میان آنها شده

مقااومتی در برابار دیان سانتی     حتای  جایگزین و رسیب دیان و   را، معنویت 1... جهانی،
 نیازمند است ،معنویت ۀمثاببه  ،شفقت آن است که جهان امروز بهفاکس سخن . داند می

و   دارد  دینای  منشأالمللی که برخی از آنها  ای و بین های منطقه درگیریوجود . نه به دین
کناد کاه زنادگی     را متقاعاد مای  جهانی  ۀجامعاعضای  ،است  برخاستهاختالفات دینی از 

جهاانی   ۀحار کاه جهاان دهکاد   کند  او گوشزد میبگیرند.  یادآمیز با یکدیگر را  مسالمت
 زنادگی  ۀاداما ه خااطر بقاا و   بآن هم  ،بیش از هر زمان دیگر، نیاز به شفقت داریم ،است
، معنویتی که باه سانت   کند حمایت می «معنویتی به نام شفقت» زا . فاکس[22: ص91]

                                                           
1. The Care of the Soul: A Guide for Cultivating Depth and Sacredness in Everyday 

Life 

2. A Spirituality Named Compassion and the Healing of the Global Village, Humpty 

Dumpty, and Us. 
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تواند  میجهانی است  ۀجامعبند  پای بلکه هر کسی که اصالتاً ،وابسته نیست یدینی خاص
 بدان بگرود.
: 95] پذیرش معنویت در عین نقادی و رد دین هویداست ،«عصر جدید»های  در گروه

 کند، از جملاه  هایی متهم می را به کاستی معنویت معاصر، ادیان سنتی .[0223، ص29ج
گرایای )پاذیرش مرجعیات بیارون از خویشاتن و       اتوریتاه  و نعطف نبودناندیشی، م جزم

 آزادی انتخااب، تعادد   معنویت معاصر باه جاای ایان اماور، از    متعبد بودن در برابر آن(. 
هر کسای  در این معنویت، . کند گرایی و اصالت خویشتن حمایت میفرد ،های معنوی راه
را انتخاب کند و در مسیر شکوفایی اساتعدادهای   ای معنوی طریقهتواند به میل خود،  می

 شگرف خویشتن تالش کند.
 
 «دین»های نوپدید معنوی و  جنبش ۀرابط

معاصر را به هیچ وجه ماوجهی  به نظر آید معنویت با لراظ مباحث پیشین، ممکن است 
میاان   ی که پیشتر بدان اشاره شد،اشت که تعارضخواند. اما باید توجه د« دین»توان  نمی

حاال   سنتی شکل گرفته است نه میاان معنویات و مطلاق دیان.     و دینمعاصر معنویت 
شود که آیا معنویت پس از استقالل از دیان سانتی و    جایی برای این پرسش گشوده می

 شده است؟  « دین»عنوان فعالیت به عنوان رسیب و جایگزین آن، سزاوار 
، شاد  تلقای مای  نی که معنویت کالسیک، رویکرد یا بعدی از ابعاد دیان سانتی   تا زما
تاوان بعادی از ابعااد یاک چیاز را       خوانده شود، چرا که نمای « دین»آن نبود که  ۀشایست

بشری است و  ۀجامعگونه که روابط استصادی، یک بعد از ابعاد  )همان همان چیز دانست
به همان سان، معنویات را    «دی جامعه استروابط استصا»توان گفت  روشن است که نمی

اما زمانی که معنویت، ضمن  توان دین دانست(. تا زمانی که بعدی از ابعاد دین است نمی
بلکاه فراتار از ادیاان     ،استقالل، ارتقای جایگاه یافت و مدعی کارکردها و خدماتی همانند

در  .نمایاد ن جلاوگیری  خوانده شادن آ « دین»از تواند  نمیسنتی شد، دیگر مانع پیشین، 
 دین است؟  « معنویت معاصر»نتیجه، این پرسش موجه خواهد بود که آیا 

را از روی تسامح یا « معنویت معاصر»که است آن  لهلمسحل این  ۀسادیک راه  ظاهراً
نداشاته  گااه همااوردی    در طول تاریخ، هیچ« دین» ۀپدیدمجاز، دین بدانیم. توضیح آنکه 

آن را برای همیشه از جوامع بشری کناار زناد. ناه     کند وا تسخیر است که جایگاه دین ر
و ناه علام و    ا  هاا گرفتاه تاا شاعبده و سارر      و افساون  ها از طلسم ا  جادو و فنون غریبه
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اند  یک نتوانسته هیچ ا  از فلسفه و متافیزیک گرفته تا علم تجربی و ترصلی ا  روشنفکری
اماا   .ساازند  نیااز  بای انساانی را از آن   ۀمعجا کنند وانسان به دین را ارضا  غریزی گرایش
هاای   تارین ریاه   ، چابک و سرزنده، مدعی سایراب کاردن عمیاق   «معنویت معاصر»اینک 

با جر تی دوچندان، به پیکار و نقادی دیان سانتی   وجودی انسان است. معنویت نوپدید، 
در عاین  دین سانتی را دارد و  امتیازهای  ۀهمگوید که  سخن از طریقتی میپردازد و  می

فاار  از اینکاه ایان     پیراسته اسات.  آنبه نسبت داده شده های  ها و کهی حال، از کاستی
انگیازی را در معنویات ناوین     شگفت ۀرتبارتقای توان  ، میداردادعا تا چه اندازه حقیقت 
 سنخ با دیان  ای متجانس و هم پدیدهمعنویت نوظهور، گفت  توان  دید. در این شرایط، می

باا گذشاتن از    .شاوند  نمی یکدیگرجایگزین هرگز  ناهمسانهای  که پدیدهاست، چراشده 
بار  « دیان »ای هسات کاه اطاال      این پرسش ظریف که آیا تجانس مزبور به انادازه کنار 

تلقی کارد )از  « دین»را « معنویت معاصر»توان با تسامح،  موجه سازد، میمعنویت نوین را 
 بدیعی(.علم ال «مشاکله»یا از باب  مشابهت و ۀعالسباب مجاز استعاری با لراظ 

تاوان   تأمل کنیم، چاه مای  « معنویت معاصر»بودن « دین»تر در  ، ژرفاما اگر بخواهیم
 گفت؟

از غیاردین، بااور باه امار سدسای و لازوم       « دیان »اصلی  ۀممیز، یمتگفچنانکه پیشتر 
، باه  ، ضامن توضایراتی  «دین»در مدخل  المعارف کلمبیاةدائرهمراستا شدن با آن است. 

شناساد و   کند که دین، نظام مقادا متعاالی را باه رسامیت مای       این موضوع اشاره می
انسانی در عالم یا فراتر  ۀتجربناپذیر و نامتوسع  بینی راهکاری را برای تعامل با عناصر پیش

 [.95 ص: 2]بیند  از آن تدار، می
 ای ه نمایناده اش )کا  یوگا به روایت اماروزی ، با ترلیل گفتمان [5] دیگر نوشتاریدر 

کاه   نشان دادیم، (باشدتواند  میهای نوپدید معنوی  مناسب برای بسیاری از دیگر جنبش
های نوپدید  جنبشبسیاری از در شود،  همچنانکه در ادیان سنتی دیده میتقدیس  عنصر
: امر میناوی واسعای،   داردچهار عنصر اساسی نیز سابل مشاهده است و ساختار آن معنوی 
همتا، احسااا مهابات در رویاارویی باا آن، احسااا جذباه و احسااا         و بیناپذیر  بیان

هاای نوپدیاد معناوی، دارای تماایزاتی      رازناکی. در عین حال، عناصر یادشده در جنابش 
هاا   اومانیساتی باودن سااختار تقادیس در ایان جنابش      از  آشکارند. این تمایزات عمادتاً 

نچناان سااختار تقادیس را ترات     هاا آ  اومانیستی این جنبش ۀصبغ. اند سرچشمه گرفته
 یاد کرد. 2«ینتقدیس نو»توان از آن به  سرار داده است که می تأثیر

                                                           
1. New Sacralization 
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هاا   های دیگر دین نیز در این جنبش امر سدسی، عناصر و مؤلفه ۀتجرباما آیا عالوه بر 
 حضور دارند یا خیر؟

یم، گونه کاه دیاد  دهد، آن  ها را شکل می های این جنبش معنویتی که مرتوای آموزه
اگر معنویات کالسایک   «(. معنویت کالسیک»)به مفهومی مجزا از است « معنویت معاصر»

 های معناوی، عمادتاً   در درون بافت دینی سنتی تعریف شده است و مرر، تجربه اصورً
 عمادتاً هایی  ، معنویت معاصر، نسبت به دین سنتی خنثی است و مرر،استامور دینی 

تاالش کارده اسات    به حکم این استقالل از دین سنتی، معنویت معاصر  دینی دارد. برون
مبناایی    ای( برای سرپا نگاه داشتن خود ارائه دهاد  ای یا اسطوره مبنایی اعتقادی )آموزه

که معنای کل گیتی، جایگاه انساان در جهاان و نیاز چیساتی غایات و کماال را نشاان        
تقاادی خاود ایجااد کارده     اع ۀهستای از مناسک و شعائر بر حول  ریه ،دهد. به عالوه می
هاا منجار شاود.     ها در رفتار و عمل انساان  تا به بازتولید و متجلی ساختن آن آموزه است

ند از راهکارهای عملی برای رسیدن به غایت و کمال. بعد اجتماعی و ا این مناسک عبارت
رایای،  گ المللی معنویت ها، مراکز بین در سالب کمونتوان  معنویت نوپدید را نیز مینهادی 
ساختار هرمای مبتنای بار یاک اساتاد کال )مؤساس جنابش(،         نیز ها و  ها و شبکه گروه

بنابراین توضیح،  2یافت. دهندگان و تعلیممروجان جانشین یا جانشینان و تعداد زیادی از 
در سوی شاتافته اسات کاه     رسد معنویت معاصر با جدایی از دین سنتی، بدان به نظر می

عناصار موجاود در ادیاان سانتی را      ۀهما ، «سدسایت ناوین  » کنار ایجااد فضاایی از ناوع   
راهکارهایی برای هماهنگ و همراستا شدن باا امار   عناصری که همگی،   کند سازی شبیه
 هاای  ساان، معنویات   بادین  .شاود(  گونه که در معنویت معاصر تعریف می )بدان اند سدسی

 اند. دل گشتههایی نوپدید ب معاصر، به راستی و به معنای درست کلمه، به دین
                                                           

توجاه اسات.    شاایان آن  اساتادان برای مثال، جایگاه کاریزماتیک رهباران مکتاب اکنکاار و سلساله     . 1
ر در ایارت متراده ایجااد   مؤسس این مکتب، ستاد مرکزي برای اکنکا(،  2300-2322) پائولتوئیچل

داروین گراا  را اه . پس از مرگ او، رهبري اکیستکرد. س س، مراکز فعال متعددی را به راه انداخت
)متولاد   هارولاد کلما   آرتاور  فاردي باه ناام     ۀنیز رهبري اکنکار بر عهد 2302به عهده گرفت و از 

 شریعتکي ،شاان کتاب مقدسلف های مخت بخش معتقدند، اه . بنابر آنچه اکیست( گذاشته شد2321

 temples of Goldenحکمات زریان )  مختلاف  در معاباد   ،( )راهاي باه ساوي ریتنااهي     سوگماد

Wisdom  )که باه  را (  هایي )مریداني«چال»ا ، آن دسته از  استادانطبقات مختلف مستقر است.  در
جهات فراگیاري خارد     کنناد و  می رهاده باشند، شبانه از کالبد فیزیکي کرسدر کافي آمادگي کسب 

پرورانه،  این نظام اجتماعی مرید .(2923، لچتوئی .  )برای مثال، رک برند پنهان به یکي از این معابد مي
 یاری در ادیان اصیل است. همتای نظام دین
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 ، نسبت باه عناصار مشاابه   های نوپدید معنوی موجود در جنبشدینی عناصر هرچند 
ماانع از  تمایزهاا  رسد این  ، اما به نظر نمیدارندتوجهی  شایان هایتمایزادیان سنتی، در 

تر دیان   برخی تعاریف گستردهها شوند. مؤید این امر،  این جنبشبر « دین»اطال  عنوان 
رابارت باال، دیان را     ،شاود، از جملاه   مای معاصار  تای شاامل معنویات    است که باه راح 

: 12شناساد ]  مای « هاای غاایی وجاود خاویش     سازی مناسبات بشر باا موسعیات   نهادینه»
کناد:   چناین تعریاف مای   و پیتریم سوروکین، دین را [ 112 ص[: 3]به نقل از   921ص
فتاه از طریاق یاک    های غایی بیان شده در یاک عقیاده، عینیات یا    ای از ارزش مجموعه»

که موجب وحادت اعضاای یاک     رفتار مبتنی بر هنجارهای دینیبا آیین، اجتماعی شده 
مرکزی هار دو ایان    ۀهست. [110 ص [:3]به نقل از   115: ص20] «شود گروه دینی می

را وارد تعریاف دیان   « سدسایت »هاست  آنها عنصار   تعاریف، غایی بودن موسعیت یا ارزش
همراستا باا ایان    توان معنویت معاصر را دین شمرد. ه سهولت، میدر نتیجه، ب .کنند نمی

جتماعی فار  از دین که برای ای برخی جریانات ااندیشمندان بر نکته باید متذکر شد که
متضامن عناصاری همچاون    اناد و   تبدیل شده« دلبستگی غایی»چیزی شبیه ها به  انسان

، الگوهای عالی انساانی، نمادهاا و   بخش، مراسم اجتماعی، شور و اشتیا  باورهای انسجام
روشن در ایان زمیناه،    ۀنمونکنند.  استفاده می« دین سکورر»مانند آن هستند، از عنوان 

 عماالً  دورکایم  ،همچناین  .[11] رابرت بال از آن سخن گفته استاست که « دین مدنی»
 و [225: ص15] بیناد  مای جهاان صانعتی    درناوین  « یادیان»ناسیونالیسم و کمونیسم را 

: 29] سخن گفته اسات ادیان سکورر به عنوان  ،مارکسیسم و سوسیالیسم ملیاز فویگت 
دیان ساکورر   »کمونیسام را   نیاز مورخ مشهور انگلیسای،   ،2تیلورآرن جان  .[10-22ص
ردیاف باا    و هام مانیفست کمونیستی را باید کتابی مقادا   گوید او می .خواند می« بزرگ
از جملاه   ،تار  طیفی وسایع  .[113: ص22] مداد کردسلمسیری  ا  یهودی« کتاب مقدا»

 های ساکورر مشااهده کارد    دین ۀسیاهتوان در  گری را نیز می درمان و ورزش، بازار آزاد
گرایای و   زیسات  مرایط و  [21] گویاد  دین سخن مای  ۀمثابشناسی به  ویتز از روان .[10]

 .[0223، ص29: ج95] بیند مینوعی جدید از دین را  دونالد مکراشناسی  بومه عالسه ب
 
 «عرفان» با های نوپدید معنوی جنبش ۀرابط

احساساتی راجاع باه اماور    درگیر  گرایی، عمدتاً معنویت، به جای دگمامروری یا مناسک
 :  رکنیاز    ین بیان شاد )این نکته در مطالب پیش استواسعیت عمیق خویشتن روحانی و 

                                                           
1. A. J. P. Taylor 
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. معنویات، باه   اسات هن و بدن تسفر معنوی، تالشی جهت کمال و تعالی [. 90ص: 21]
معنویات،   پاردازد.  معنای زندگی و چرایی زیستن در گیتی می ۀدربارپرسش غایی انسان 

از ایان  عادی، در دسترا نیسات.   ۀروزمردر زندگی برد که  انسان را به اعما  فهمی می
 ای از کل  های معنوی و تأمالت معنوی، تنها زیرمجموعه های معنوی، سیستم انسان ،روی
چارا   ،، معنویت، سرابت بسیاری با عرفان داردتبدین جه ند.ا ها و تأمالت ها، سیستم انسان

گارا و   بااطن شهودی به حقیقت فرجاامین، رویکاردی   عرفان، رویکردی که طبق تعریف، 
عماوم و   ۀرابطا شاید بتوان میان آن دو،  .خاص است یدر متن دین وحدت وجودی غالباً

ترات  ، نهااد « عرفاان »بدان، نام توان   میهر آنچه واسع،  خصوص مطلق در نظر گرفت. در
اما چناان نیسات    و هر انسان عارف، انسانی معنوی است، گنجد نیز می« معنویت»عنوان 

. این امار از آن روسات کاه عرفاان،     باشدهم  «عرفان» الزاماً است،« معنویت»که هر آنچه 
خادامرور و  ، د وحدت وجاودی توان معنویت میخصوصیات معنویت را کمابیش دارد، اما 

تواناد   به بیان اورساور، معنویات حتای مای     نباشد. عمیق با خدا ۀرابطمبتنی بر عشق و 
 2[.30ص: 0] الرادی باشد
بسانجیم،  « عرفان اسالمی» را با« معنویت معاصر»میان  ۀرابطبه طور خاص، حال اگر 

خاود را از دیان    ۀبطا را« معنویت معاصار . »به حداسل خواهد رسیداین دو مفهوم  تناسب
گارا   بااطن  یکه عرفان اسالمی، تنها رویکارد است، حال آنو اعالم استقالل کرده گسسته 

ای آن  هاای پایاه   در درون دین اسالم است و هیچ گاه عرفان اسالمی منهای دین و آموزه
اومانیستی و معطوف به اگزیستانس انسان است و « معنویت معاصر»معنا نداشته و ندارد. 

انسانی، حال آن که عرفان یکسره، به ساوی مقاام فناای    « خویشتن»ی شکوفا کردن در پ
بینی را خاار راه سالو،    هللا و بقای بالله جهت یافته است و هرگونه انانیت و خویشتن فی
هرچناد از بااب ارتبااط دادن     ،ست، اما عرفان اسالمیتکثرگرا «معنویت معاصر» بیند. می
تنهاا راه وصاول   در عین حال، . رت حق، صلح کل استبلکه کل جهان با حض ،طر  ۀهم

 نه ادیان و شرایع دیگر. ،بیند به کمال مطلوب را شریعت اسالمی می
 نظامیهای نوپدید معنوی که معنویت معاصر را در سالب  بنابر این توضیرات، جنبش

  مساتقل  و کمابیش منسجم از باورها، رفتارها، اخالسیات، نهاد اجتمااعی و اماور مقادا   
تهنای از   ۀزمینا  باا پاس   )خصوصااً « عرفاان »د، چندان شایستگی نام نده از دین ارائه می

                                                           
عرفان ، مقصودش، [229ص :22گوید ] های غیرخداپرستانه سخن می آنجا که هینلز از عرفان در سنت. 2

ل به عرفان الراادی )باه معناای عرفاان     ئهایی همچون بودیسم و تائوئیسم است، نه آنکه سا در سنت
 مستقل از هر گونه بافت دینی( باشد.
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 بسایار بر آنها، تنها باه مجااز و باا تساامح     « عرفان»و اطال  نام  دنعرفان اسالمی( را ندار
 .رواست
 
 

 گیری نتیجه

رای با شود و  های مختلف تعبیر می گرای معاصر، به گونه های معنویت ها و گروه از جنبش
و « مطالعاات دیان  »آکادمیاک  متاون  تاوان توجیاه یاا توجیهااتی آورد. در      میهر تعبیر، 

هاا،   از این جنبش  است« دین»ترین این تعابیر  ترین و جاافتاده ، رایج«شناسی دین جامعه»
شود. ادعاای ایان    نام برده می« ادیان جدید»یا حتی  «های نوپدید دینی جنبش»عنوان با 

هاا   رسد. ایان جنابش   به نظر می« عرفان»تر از تعبیر  این تعبیر، موجه نوشتار آن است که
 ۀهما ، دعوی جایگزینی دین را دارند و بر حسب ادعاا،  «معنویت معاصر»به جهت ماهیت 
کارد  توان اساتدرل   . میکنند ایفا می درنمجهان های دین را متناسب با  خدمات و نقش

نتیجاه،   در .سانخ دیان باشاد    آورد، باید هم که آنچه نیازهای دینی انسان معاصر را برمی
تاوان آنهاا را    سنخ دین سنتی هستند و به تسامح می گرای نوپدید، هم های معنویت گروه

هاا، فضاایی    هاا و جنابش   به عالوه، از آن روی که این گاروه «. ادیان نوپدید» :دین خواند
اخالسیاات  گوناه،   بینی اعتقاادی، اعماال مناساک    و در این فضا، جهان آفرینند میسدسی 
مناد ایجااد    های امر وار و سیستم جمعی مبتنی بر یک یا چند شخصیت فره تجربهویهه، 
 هستند.  « دین»کنند، به معنی درست کلمه )و نه به مسامره و مجاز(،  می

و مانناد آن   «های منهای دین عرفان»یا « های کاتب عرفان»ها را در ایران،  این جنبش
درگذشاتن   ،گرایی نوعی باطن :هایی میان معنویت و عرفان هست تناسبالبته اند.   خوانده
رایج عرفان  اصطالحات و واژگانبه کاررفتن برخی همچنین های حسی روزمره،  از تجربه

ایان  تهنای تعاابیر فاو ،     ۀزمینا  به عنوان پاس « عرفان اسالمی»اما با لراظ  .در معنویت
، ما را به یاد رویکردی خادامرور  «عرفان» ۀواژ اکننده نیز باشند، زیر چه بسا گمراهبیر، اتع

حاال   ،انادازد  مای توحید افعالی، صفاتی و تاتی  ۀتجربو الهی  و راهی برای وصول به سرب
بلکاه در پای شاکوفایی و     ،به سوی خدا جهت نگرفته اسات  آنکه معنویت معاصر، اصورً

میاان معنویات   تعالی خویشتن انسانی است و این جدایی در هادف، شاکافی پرنشادنی    
 کند.   معاصر و عرفان اسالمی ایجاد می
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دارد، اما باه خاوبی تعبیار    « عرفان»وضعیت بهتری نسبت به تعبیر « واره عرفان»تعبیر 
رسااند   اجتماعی را نمینظام هایی مانند شعائر و نظام اعتقادی و  نیست، زیرا مؤلفه« دین»

 بار ایان اسااا،    دهد.  د نشان میهای معنوی نوپدی گرایی را در جنبش و فقط نوعی باطن
ای  تعلیمی و آماوزه های  لفهؤاجزا و م ، زیراگویاتر است «دین»که تعبیر باید اتعان داشت 

 سازد.   ها را بهتر آشکار می این گروه
. هساتند رزم است بدانیم جزو کدام مقوله  سطعاًها  با این جنبش صریح ۀمواجهبرای 

 «عرفاان »ترات  هاای معناوی را    گاروه اگر است که آن  همقولیک پیامد مهم این تعیین 
های اصیل اسالم تلقی خواهند شد و از آنجا کاه   نوعی ترریف از آموزه، کنیمبندی  دسته

ه عناوان  هاا با   عرفان، باید وابسته به متن و بافت دینی خود )شریعت( باشد، این جنبش
واهناد شاد. اماا    مرکوم خارصول، مفهومی متناسض است(  )که علی« ضدشریعت عرفانی»

اند، ایان   ها و کسانی که با تعالیم آنها همسویی یافته شاید از نگاه گروندگان بدین جنبش
ساابقه   کننده نباشد، زیرا معنویت نوین را گفتمانی جدید و راه و طریقتای بای   انتقاد سانع

ناه رویکاردی عرفاانی در ماتن دیان       ،بینند برای برآورده شدن نیازهای دینی انسان می
نظر کنیم، رویکرد انتقادیماان  « ادیان جدید»ها، ترت عنوان  تی. اما اگر به این جنبشسن

، ممکن است به سارا  میازان وثاسات منباع     «ادیان جدید». در نقادی متفاوت خواهد شد
های درونی، نقدهای فلسفی بر مبانی اعتقاادی و اماوری    الهام )وحی یا غیروحی(، تناسض

فقهای اساالمی یاا اخالسیاات     دستورهای را  دورشدنشان از نه به ساز این دست برویم، 
اسالمی و مانند آن، چرا که آنها مکاتبی مستقل از اسالم و مدعی رسابت با ادیاان اصایل   

 2اند. شده
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