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نقد رويكرد جديد غرب به دين و معنويت اسـت؛ سـاحتى كـه انسـاِن عصـر جديـد دسـت 

هـای نوپديـد  دهد آزاد ديده و معنويت خويش را در گزينِش آنچه او را به فراماده پيوند مى

ايـن  هـدف. ، فعاليتى پُرسود بـرای خـود آفريدنـد»دين طبق سفارش شما«نيز در بستر شعار 

را تجربـه دوره زوالـى ، فايىشـكودوره مقاله نيز اثبات اين مسئله اسـت كـه غـرب پـس از 

گـرايش بـه معنويـت خودسـاخته،  انگاری پيونـد ديـن و معنويـت و كه با ناديدهه است كرد

گرايى روی آورد، با اين حـال  ساحت قُدسى عالم را از زمين جدا كرد و اگرچه به فرامادی

 .جهانى نگريست تى را اينمرتبۀ فرامادِی هس

  ها كليدواژه

شـــدن و  گرايى، شخصى شـــدن، فرامـــادی عصـــر جديـــد اضـــطراب، معنويـــت، دنيوی

  .سازی دين انفسى

  مقدمه

هـا و تفسـيرهای  دانيم كه دين مفهومى است كه در طـول تـاريخ انديشـه بشـری نگاه مى

  ای اسـت هگونى بـه خـود ديـده اسـت و بهتـر اسـت بـدانيم كـه معنويـت نيـز مقولـ گونا

ــا. هــا بــه تــن كــرده اســت ها و فرهنگ شــمار اديــان، اقــوام، ســرزمين پوشــى به كــه تن   ب

بـا مرجعيـت معنـوی ضـديت «يـا » خودت انجامش بده«محوريت انسان و صدور فتوای 

بستر آزادی گزينش و حـق انتخـاب انسـانى در  Chris, 2000;،1) 199-198: 1389حميديه، (» كن

ــه ن ــد ك ــترانده ش ــايى گس ــهپهن ــت، شخصى تيج ــدگى معنوي ــن و  اش كاالش ــازی دي س

ها از مسير  مسئلۀ معنويت كه تا مدت. داری بود دارشدن آن در بازار مصرف سرمايه نشان

شـد و جايگـاهى قدسـى و فرامـادی داشـت، مسـئلۀ  اديان نهادينه به زندگى بشر وارد مى

گـواه آن اسـت  های نخسـتين شناسـى بـر روی انسـان كوچكى نبود؛ زيرا مطالعـات اقوام

پـس اگـر . )26: 1381زمـانى، (های معنوی در ميان آنهـا نيـز وجـود داشـته اسـت  گرايش كه

های مـادی و پيشـرفته در  يافتـه در عرصـه معنويت تا ايـن انـدازه مهـم نبـود، بشـِر تكامل

                                                            
: 1390ميرسندسـى، (شـود  در آمريكـا يـاد مى» اصالت اراده«ن با عبارت خودمختاری دينى و سيطرۀ از اين عنوا. 1

117.(  



ده اسـت بـا 

لمى و فنّـى 

اييان كه بـه 

ری مقـدس 

ى كامًال بـاز 

شـديد دارد، 

 كـه بـدون 

صـول نظـام 

سـان جامعـۀ 

راندن  حاشـيه

جردانگارانـۀ 

ينگلهارت و 

ای رواج  زه

سـان عصـر 

شـادكامگى، 

ه در عرصـۀ 

عبـارتى  بـه 

ای   كه واژه

پسـند  و عامه

وگرايى، بـا 

بود كـه  یت

ى خود تأمين كرد

شرفت و توسعه عل

روپاييان و آمريكا

، در پـى امـر)حيت

ويت را در فضايى

گرايش ش  فراماده

يد تـا ثابـت كنـد

 انتخـاب كـه محص

ـى در زنـدگى انس

كه به ح -  معنوی

ها و اصول تج وب

در آرای رونالد اين

گرايى تـا انـدا ـت

سی مـادی بـرای ان

بخشى و ش فرح«د 

و اندوهى دوباره 

كـردن ديـن يـا  ى

ت كه چرا معنويت

 پُر زرق و بـرق و

گرايى و فرانـو دی

معنویيكاييان، اين 
  فى اقدام شد؟

جهانى  زندگى اين

پيش«مر آن بود كه 

ت كه بسياری از ار

مسـيح(ـای دينـى 

ای نداشتند، معنو قه

به   ت قُدسى آدمى

را برگز»  انتخابى

ايـن حـق . )67: 13

انديشـى يى و دنيوی

های قُدسى و  وزه

ز چارچو به دور ا

د» گرايى فرامادی«

غربى، نويد معنويـ

ى نزولى و پيامـدی

ترين معانى خود ن

)193: 1389حميديه، (

  .َرد

معنويت و شخصى

 پرسش اين است

عنوان كااليى نو،

س از ظهـور فرامـاد

ز اروپاييان و آمري

گر كاالهای مصرف

ها را برای  بهترين

كشاند؛ علت اين ام

  .»نبرد

ها گويای آن است

ی سـنتى و نهادهـ

ی دين سنتى عالق

ز آنجا كه سرشت

ت شخصى و دين

387هـارتز،  (ی بود و

هـای دنيـاگرايى اره

د كه نگرش به آمو

كامًال مادی و - د

«ه با ارائه ديدگاه 

سل جوان جامعۀ غ

همچنان با فرگشتى

در پايين» ت و دين

(گری كند  جلوه» 

شر غربى به بار آوَر

شتار كاالشدگى م

نخستين.  نو است

ع زمين به ی مغرب

وم اينكه چـرا پـس

ى در ميان برخى از

ارز ديگ يد آن، هم

های صنعتى را كه 

كش وی خود نمىس 

جلو راند، اما باال نب

ه ها و پژوهش رش

های خشنودی از دين

های به ارمغاِن توشه

بر اين اساس، ا. د

معنويت«صر جديد 

توان معنو ى نيز مى

اری و رسوخ انگا

گرديد  بود، سبب

تاريخ ناممكن بود

اگرچه.  پيش رود

ى ارزشى برای نس

ى چنين خيزشى ه

معنويت«خ نمود تا 

»بخشى گى و آرام

 فراطبيعى برای بش

ۀ پژوهشى اين نوش

داری در لباسى  ن

دار است، برا ريشه

 است؟ پرسش دو

تزام به اديان سنتى

نشست و به توليد ن
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  واكاوی چند سند تاريخى. 1

و عملكرد بـد برخـى روحانيـان  1های برخى اديان سنتى همچون كليسا های مؤلفه كاستى

و ) ِخرد(دلبستگى فطری به معنويت، راه گريزی برای انسان عصر روشنگری   آنها و البته

آنچــه از درون بــرای تــوان  نمى. نــوگراِی گرفتــار در عقالنيــت ابــزاری بــاقى نگذاشــت

آن را محـور  هـا مدتپس از رو، انسان مدرن  از اين. نيازی كرد سرچشمه دارد، اعالم بى

ــى  ــرار داد، ول ــدگى ق ــرزن ــادی را ا ام ــانى نگريســت ينفرام ــارۀ . جه ــكى درب كاندينس

  :نويسد سرافكندگى معنوی غرب مى

ها ماديت، اكنون دوباره بيدار شده، هنـوز آغشـته بـه  های ما كه پس از سال جان

گرايى كـه  كـابوس مـادی. خيـزد هـدفى برمى ايمـانى و بى يأسى است كـه از بى

ايـان نرسـيده اسـت؛ معنا كرده بـود، هنـوز بـه پ زندگى را بدل به بازی شوم و بى

...  زنـد كشد؛ فقط نوری ضـعيف سوسـو مى های بيدار را به تيرگى مى هنوز جان

  .)241: 1374الياده، (

ای توجـه خواننـدگان را بـه بحرانـى  در مقالـه 1919پل والری چهرۀ ادبى فرانسه، در 

ا؟ در شـكوه و فـرود اروپـا چـر: كشاند كه در سدۀ بيستم ذهن اروپاييان را فرا گرفته بود

ها رهبـری فكـری و فرهنگـى جهـان را در  شكوه و شوكت اروپا شكى نبود، زيـرا سـده

ها  تركيب مطلوبى از ويژگى  دست داشت و مرواريد و خطۀ برگزيدۀ كرۀ خاكى بود كه

آميز بود،  طرفانه و اشتياق و از جمله برخورداری از تخيّل واال، شكاكيت و كنجكاوِی بى

» بحـران فكـری و معنـوی«ترين مسئله  حساس. شدن بود پریولى چنين وضعى در حال س

گرديد؛ اصطالحى كه اروپاييان برای  (New age)ساز عصر جديد اضطراب  بود كه زمينه

امـروزه توصـيف عصـر «: گفـت پل تيلش دربارۀ ايـن اصـطالح مى. قارۀ خود برگزيدند

                                                            
اند كه خاستگاه آغازين تعصب فرهنگى عليه  ترين موارد را پروتستان برشمرده پژوهان غربى يكى از مهم معنويت. 1

خالف سرسخت كليسای كاتوليك است هرچند پروتستان به معنای م .)Tong, 2000: 1(مرجعيت معنوی گرديد 

های نادرسـِت  ، ولى رابرت مك آفى براون چند پنـداره را دربـاره برداشـت)109و  108: 1381توماس ميشل، (

گـونگى و حـق داوری خصوصـى  كشد كـه در ضـمن آن، از جملـه اعتراض يافته از اين آيين به پيش مى تعميم

  ).52 -40: 1382براون، : نك (كند  ىرا از پروتستانيسم رد م) آزادی انديشۀ دينى(



 - ـطراب را

 ريشـۀ ايـن 

د بـه مسـئلۀ 

و » رونـىۀ د

» ب شخصـى

خودآگاهِى 

ـبد مصـرف 

و بـا  ردانيـد

های  دغدغـه

carrette ( . در

قتصـاد قـرن 

گرايانــۀ  دی

  

های پس  ش

گرايى  ـادی

از ) سـيحيت

ـوی ديگـر، 

ــه ای از  نمون

اسخى به مسئلۀ 

و  805: 1380، 

ـت، جـايگزين 

ارم كـه بتـوانم 

اضـ كل خاصى از

بـه بـاور او. سـت

كانونى كـه بتوانـد

تجربـۀ«، »شده صى

انتخـاِب«ر قلمـرو 

خ«و » فردگرايى«ن 

و حق انتخاب و سـ

گـزينش فـراهم گر

نگر، اندكى از د ى

and others, 2005: 88

شناسـى و اق جهان

هــای ما  و نگرش

 .)100: 1387وست، ( 

به بار آورد كه تنش

وازنش مـ 2.داشت

مس(شـده  ن نهادينه

رفانۀ شرقى از سـ

ــرای نشن ن اســى ب

اسى دانست كه هيچ پا

لوفـان بـومر،(كجاسـت 

كننـدۀ حقيقـ ر و حكم

به چيزی ايمان د: ن بود

او شك. »يهى است

نگريس  شده بود مى

نوگرا نهفته بود؛ ك

شخص«ش واژگاِن 

يز جايگاه ديـن در

ر فرايندهايى چون

دين وارد قلمرو. د

شـعار آزادی در گ

ى شخصى و درونى

8؛ 192: 1389حميديـه، 

انـش، جدشـاهى د

گرايى غيرمــذهبى

زمين  ادينۀ مغرب

ت دو پيامد مهم به

را در دل د) زدهم

ى و گريـز از ديـن

های عا گ و سنت

گيری روا ا جــای

پريش سيا يستم را روان

دانـد متعلـق بـه ك  نمى

عقـل چونـان داو. بـود

ار عصر روشنگری اين

راب، توصيفى بد

روپای سدۀ بيستم 

 معنوی در جهاِن ن
1  

 معنويت در پوشش

صر روشنگری و ني

 در غرب با ظهور

ختار همراه گرديد

صر جديد را با شع

گرايى  به معنويت

حم: نـك(ـا كاسـت 

، واخـواهى بـه پا

گ زدن عقــل ز پــس

و نها  ذهب رسمى

دوم، تفسير معنويت

های هجدهم و نوز

گرايى بـه فرامـادی

ش شديد به فرهنگ

ــا. شــدن كشــانيد ب

                     
هانى دوم، انسان سدۀ بي

ظ اجتماعى و فراطبيعى

ی جايگاه ِخرد انسانى ب

شعا.  انسان بار شده بود

1390 :25.(  

عنوان عصر اضطر ه

كه دامنگير ار - ى

ب در نبود كانونى 

.ندگى پاسخ دهد

يش مفهوم جديد 

، در مباحث عص»س

اين پديده .  است

ز تشخّصى خودمخ

د و بستر گسترش ع

های شرقى   سنت

ى آمريكـا و اروپـ

ويت عصر جديد،

 بــود و نمــادی از

گرايى و مذ صرف

 از جنگ جهانى د

ه سده( روشنگری

 ديگر چـرخش بـ

گرايش و پذيرش و

ش ســوی شرقى را به

                        

كستلر پس از جنگ جه

ندگى ندارد و به لحاظ

  ).810و  80

وشنگری، عصر ارتقایر

ای شد كه از بيرون بر 

0گرنز و اولسن، ( كنم 

  

  

 

حاضر به

معنايى بى

اضطراب

معنای زن

پيدايش

احساس«

دار  ريشه

، ا»نوگرا

شد مردم 

برگردان

اجتمـاعى

واقع معنو

نــوزدهم

مص ،دانش

پس 

از عصر ر

و به بيان

سو و يك

غــرب ر

             

آرتور ك. 1

معنای ز

9؛ 806

دوران ر. 2

ا مكاشفه

دركش 
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ايـن سـايۀ تغييـر در جوامـع  1.، برداشتى غيردينى و نو از معنويت پديدار شد»النفس علم«

» علمـى«شـناختِى  های نهادينـۀ غربـى را از زبـان كيهان دار نوگرا، بسياری از سنت سرمايه

ين را جـايگز» معنويـت«شـدۀ  شناسـانه و درونى زدايى، زبـان روان دور كرد و با اسـطوره

  :بينى را كارل يونگ كرده بود كرد؛ اين پيش

ای باشد كه ما امروزه  آيد كه شرق در رأس تغيير معنوی به نظر كامًال درست مى

مهاتماهـا  ای تبّتـى مملـو از البتـه ايـن شـرق صـومعه. در حال گذر از آن هسـتيم

اَشكال معنوی جديـد از اعمـاق زنـدگى . نيست، بلكه به تعبيری در درون ماست

  .(carrette and others, 2005: 43)آورند  وانى خود ما سر برمىر

های پايانى، فرايند بازاريابى دينى تا حد زيـادی بـر فرهنـگ اروپـا و آمريكـا  در سال

های انديشمندان غرب، مردم برای گزينش ديـن  ها و پژوهش بنا به گزارش. چيره گرديد

اگـر مـادری «ای گرديـد كـه  گونه يكا بهبه عبارتى ديگر، شرايط اروپا و آمر. آزاد شدند

با حـذف فشـار . »فرستاد، اين انتخاب، انتخاب نبود فرزند خود را به نهاد دينى خاصى مى

اجتماعى برای نرفتن بـه چنـين  های مذهبى، ديگر بدنامى خانواده برای شركت در مراسم

ها  ايش رسـانهافـزون بـر ايـن، در سـى سـال گذشـته، افـز. هايى از ميان برداشته شد مكان

و تبليغات بستر پيوند افراد جامعـه بـا ) های كابلى و عمومى، ماهواره و اينترنت تلويزيون(

های دينـى و  سـاختن آسـايش ها را بـه منظـور فراهم ها گشـت و سـطح خواسـته بازارياب

عنوان  بـه) نو(بر اين اساس ضروری بود، اگر اديان . ) ,Einstein 7 :2008( معنوی تقويت كرد

بيشتر اديان سود يكسانى برای . شوند، برای آنان نشان تجاری درج گردد اال قلمداد مىك

چنـد  كنند كه همان رستگاری و آرامش روان و ذهن است؛ هر خريداران خود فراهم مى

پس بـه منظـور تمـايز . گردد بندی مى های متفاوتى بسته گونه كه محصوالت دينى آنها به

شـده، ارزش افـزوده و  ن ديگـر، نـاگزير بايـد خـدمات ارائهنهادن ميان يك دين بـا اديـا

                                                            
نگريسـتند كـه در بسـتر  ای مى آنهـا ديـن را پديـده ىتوجـه نبودانـد، ولـ بىيـن گرا به د شناسان انسان برخى روان. 1

پافشاری اينان بر جداانگاری دين نهادينه و فـردی، بـدين منظـور . اجتماعى، حامل معنويت بوده است_ تاريخى

كيـنس، ال(اش تهـى اسـت  های معنوی است، در قالب نهادينـه بود كه گرچه دين دربردارنده و برانگيزندۀ تجربه

1385 :87.(  



های  ش نشـان

ـا توجـه بـه 

چهـار نسـل 

. ص نداشـت

هدف بسـيار 

دار خـاص، 

ـده مانـدن، 

خـواهم  مى«

عنـابخش بـه 

اخـالق . ديد

 شـد، زيـرا 

را از دسـت 

در پـى معنـا 

يكــى از . ت

خـود بيابيـد، 

ق و اهـداف 

ض كنيـد كـه 

بسـتر پيـدايش. ت

  .ت به گذشته

بـ. های نو گرديـد

وانـان نسـبت بـه چ

صـاصسـيحيان اخت

های ه دينى، گروه

د كاالی دينِى نشـان

(Ibid.:.  

نخسـت بـرای زنـ 

«يـن گرديـد كـه 

 كه همۀ امـور معن

امعه فرسوده گرد

 تصـادفى قلمـداد

وان گذشته خود ر

گرهـايى كـه د مان

پــيش رفــت - لوده

ت، بايد معنا را در خ

ت بخشـيد، اخـالق

فـرض. كشف كنيـد

  . )120و  119، 114

شدن اديـان اسـت ر

:  

  ری؛

نسبت) سنتى(ه دين 

ه در حوزۀ معنويت

ينـى و معنـوِی جو

 اين مطلـب بـه مس

صوالت مصرفى د

ان به خريداری ك

(194 ,193 ,13 كرد  

 

. سان شناخته شـد

گى انسان غربى اي

ديری نپاييد. »ورم

گذاری جا  ارزش

ان را دارد، امری 

ای مانند كليسا تو ى

درم انی نيِك رو

گــاه پنــدارآل - ن

  :يسد

شدن است آشكارتر

فعليت دهای خود را

ود را در زندگى كش

4 ،113: 1391  كونگ،

دار  اين همان نشان

 سه مسئله دانست

ی تفريحى و اختيا

  فرهنگى انبوه؛

جوانان و جوانان به

دغدغۀ معاصران د

های دي  در فعاليت

ری مشاهده شد و 

های محص ازارياب

شك تشويق جوا ى

را نيز ضمانت مى

  انديشى دنيوی

 اساس زندگى انس

 معنای جديد زندگ

ام به دست آو واده

شدند و مبنایجه 

به انسا» وبى و بدی

جعيت اديان سنتى

ها چنين، سفارش ن

شــد ــوی شخصى

نوي ر اين زمينه مى

 معنا كه در حال آ

كار كنيد و استعداد

 دهيد و معنای خو

ك(شيد معنادار است 

 آنها را سنجيد و 

بايد در صر را مى

های قابت با فعاليت

قابت با اطالعات ف

يش نوجگرا اهش

ترين د ۀ سوم مهم

گرفته،  های انجام

خود، شكاف بسيار

ن و جوانان برای با

شمار آمدند و بى 

 آن كاال و نشان ر

ند دنياگرايى و د

جنگ جهانى كار 

ای بهتر زيستن و 

ا برای خود و خانو

جربه با بحران مواج

خو«دار آموزش  ه

 پيشيِن معنا و مرج

در ساحتى اين. ند

ســ هرچــه بيشــتر به

گران معناپژوهى در

با توجه به خأل 

بر روی خود ك

خود را توسعه 

انديش هرچه مى

  

  

 

نمادهای

دينى معا

رق. 1

رق. 2

كا. 3

مسئلۀ

ه پژوهش

پيشين خ

نوجوانان

به مهمى 

پايندگى

فراين. 2

پس از ج

سپس برا

چيزی را

كار و تج

كه عهده

های نظام

داده بودن

بودنــد، ه

پژوهشگر
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كند كـه در نتيجـۀ  گری مى ای را نگاره گرايى وضع روحى و فرهنگ اجتماعى مادی

يابد و هر  های مادی بر امور فرامادی رجحان مى سودمندی يافته و آن، امور دنيای اصالت

گروی  از سـويى ديگـر، دنيـوی. شـود معنـا تلقـى مى آنچه بيرون از ايـن دايـره باشـد، بى

آفرينـد كـه بـه ديـن اجـازۀ فعاليـت در سـاحت اجتمـاع و  ، فضـايى را مى)سكوالريسم(

بر اين اساس، ژرفكاوی . شود تربيت، اخالق و هنر داده نمى  آموزش،: نهادهايى همچون

شـود، بلكـه  تنها از زنـدگى بشـری جـدا مى گيرد و فراطبيعت نـه در قلمرو حسى اوج مى

بـه سـخنى ديگـر، امـور . گـردد گرا آغـاز مى های معنويـت ضديت و مخالفت با ديدگاه

ای ناكارامد در زنـدگى و  ترديدآميز و ناواقعى معرفى گشته و چهره  فرامادی در پوششى

  .)39-37: 1388موفق، (اپذير در حوزۀ شناخت و معرفت به خود خواهند گرفت ن تشخيص

شدن در اروپا  زدايى و علمى به تاريخ دين - گرايى روی ديگر مادی - زدايى معنويت

و سرنوشتى كه مسيحيان  7پژوهان ميان زندگى شخص مسيح تاريخ. پيوند خورده است

ای  گونـه هـای مسـيحى به ن روايـت، آموزهبر اسـاس ايـ. بينند دچار آن گشتند تفاوت مى

بـه قلـم سـوانتس واكنشـى بـه  انجیل سیاهنگارش . بايسته وارد زندگى اروپاييان نگرديد

نهادی دينى چون كليسا، افـزون بـر اينكـه در . )32: 1381زمـانى، (رخداد ارزيابى شده است 

دانشـمندان و صـاحبان  كاری كرد، رفتار مناسبى نيز بـا های الهياتى كم ارائه معنای آموزه

پـای مردمـانش  گری پيشِ  شدن در مـادی انديشه روا نداشت و سراشيبِى تندی برای غرق

طبيعى است اگر چيستِى موجودی فرامادی كه در واالتـرين جايگـاه قدسـى و . فراهم كرد

آن هـم از  - ، به درستى برای انديشمندان تبيين نگردد )خداوند(در اوج معنويت جای دارد 

های دينى را در تاريخ تثبيـت  انزجار از آموزه - اند  كسانى كه صليب به گردن آويختهسوی 

  .)69-65: 1380مطهری، (گيرد  كرد؛ پيامدی كه عواِم جامعه را نيز در پوشش مى خواهد

انديشـان روزگـاری را بـه ايـن اميـد گذراندنــد كـه بـا پيشـرفت دانـش تجربــى،  دنيوی

گرايانه، پندارگونگِى دين را بيشتر برجسته كنند  د انسانانديشى و تدوين اخالق جدي روشن

بـا . )111: 1387تيلـور، ( های آن را سست و نابود سازند و رميدگى را جـايش بنشـانند و جاذبه

ها،  گرِی مـاده در انديشـه زمين و جلـوه شـدِن مغـرب و خيز صنعتى  پيدايش نهضت علمى

های مـذهبى كنـار رفـت و جنبشـى  شـهساحت آسمان از زمين جدا گرديد؛ كليسا و اندي



رواج دانـش 

ــدار شــد . ي

ســوی  هــا به

 یامعۀ دنيـو

ها،   تصـميم

، از هر ىراي

سـتگى امـور 

حـت فراينـد 

ف پديدآمده 

هـای   آموزه

اند  ت بسنده

و گويـا جـز در 

بـا ايـن  – دارد 

های  را شـناخت

بـه . واهنـد شـد

و  61:  1381د، 

2.(  

ع، بــرای آينــدۀ 

انـد كـه از پـِى 

. 1: خصــه دارد

هــای مرجــع  وه

ى اجتماعى بـر 

 –گرانبـارش  مر
گسـترۀ معنـايى 

رديـد، بـه دورۀ 

گرايى موجـب ر 

ــن داران پد م و دي

ه ــد، نخســتين گام

  .ش گرفت

جامعۀ مقدس به جا

گـردد و ىرها م ى

 قلمروی از دنياگر

 سياسـت از شايس

نيـز تح ىغيرمـذهب

فبا شكا.  گرفت

ِت شرايط بهتر، به 

برای توليد معنويت 

همراه اسـت و) ر گرفته

زدايى  معنايى با تقدس

چيـز ارتبـاط دارد، زيـر

پذير عقالنى سـپرده خو

زند شجاعى(رفته است 

96: 1389هميلتون، (» 

در زيرســاخت اجتمــاع

دا مى رآينـد را مكملـى

كنــد و دو شاخ ــروز مى

گونى گرو كثــر و گونــه

های گوناگون زندگى ش

مند است و در طـى عم

عه تحول يافته است و گ

سـازی ارائـه گر  دنيوی

گو انسان 1)زدايى ن

ــان عــوام يى در مي

ليســا بيــرون جهيــ

را به دوش ىياگراي
كه پرش از جا - 4

ىسنت یعملكردها

چنين . شود ىجام م

 قلمرو اجتمـاع و

غ یقلمروهـايگِر 

قرار خواهند ىلم

و درخواسِت ىواه

 ىو اجتماع ىياس

  .)134و  131، 

و هم از فردريك شيلر

طالح كه خويشاوندی م

شـدِن همـه چ عقالنىبـا 

پذ ًال به ابزارهای محاسبه

گر بر دين را نيز در –دو 

است ىراگرد دنياگراي

هــای جــاری د گرگونى

ايـن فر گویر مـک.  بـود

ــ» شــدن جامعــه عقالنى ب

تك. 2ســپهر خصوصــى؛ 

 از رسوخ دين در بخش

م اين مفهوم، تاريخ. ست

در حيطۀ ساخت جامع 

آنچه در بـاال از . است

افسون(گرايى  عقل

ــاگراي  ــدريج دني ت

ضــای مــذهبى كل

ان سازی روند دني

4سازی يری دنيوی

ها و ع معه به ارزش

گرايانه انج ، فايده

رو، ر است؛ از اين

ديافزون بر اين، . 

های عل ها و روش 

دادخو ی ديگر برا

سي ی، بلكه نهادها

،129: 1374رچا الياده، 

                     
شود ا كه گفته مى(وبر 

اين اصط. ده نشده است

ب –ن محـدودتر اسـت 
ه و قلمرو انديشه، كامال

افزون بر جاد –صطالح 

 در غرب، كليد فهم فر

را پارســونز در رونــد دگ

بينـى كـرده غـرب پيش

ع«و » متكثرشــدن«، »ى

بخش در س نــابع هويــت

ين و يا جلوگيری ير د

كردهای ساختى آن است

 –دهای چندبُعدی آن 
و نوين را در بر گرفته ا

  ).11و  9: 1384ی، 

ع. الرانه پديد آمد

ــد)  و به 2گرديدن

يســم كــه از دل فض

و آسا 3سازی دين

يا به تعبي ىنياگراي

های جامع بندی پای

ها، ها و كنش رزی

تر يگر آن گسترده

ركنار خواهد بود

 و كاربرد انديشه

ن، دانش و جامعه 

جعه نخواهد شد،

؛ مير302و  290: 1389

                        

ح يادشده با نام ماكس و

و جای ديگری مشاهد

كه گسـترۀ مـاورايى آن

ی، از توجه بيرون گشته

، گسترۀ معنايى اين اص

رشد عقالنيت«: ه است

شــدن ديــن ر خصوصى

ی در جوامع مسيحى غ

تمايزيــابى ســاختى«های 

ــابى بــا بســندگى بــه منــ

  ).62: 1381زند،  ى

دن، گذار از دين به غي

قلمروبندی حدود كارك

ش دين تا تغيير كاركرد

دورۀ توصيفى، نظری و

زمرد(شاره داشته است 

  

  

 

ساال مردم

ــوی( دني

پروتستاني

س ىشخص

در د

پ - است

ور انديشه

معنای دي

مقدس بر

عقالنيت

ميان دين

مرا ىدين

هميلتون، (

             

اصطالح. 1

ادبيات ا

تفاوت ك

غيرجدی

باور وبر

62.(  

وبر گفته. 2

فراينــد خ. 3

داری دين

فراينــده

يــ هويت

شجاعى(

شد دنيوی. 4

حسب قل

از زدايش

دآن سه 

نظری اش
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شـده، آگـاهى نداشـت كـه تـوان زدايـش يـا  عصر علمىحقيقت اين است كه انسان 

چيرگى بر تصرف در غايِت حقيقِت دين را ندارد، بلكه شايد تنهـا بتوانـد آن را در زيـر 

رنـگ و ناديـدنى  ىسـاز، ب دست یو ابزارهـا ی، فكـرىعلمـ یهـا از نظام ىسنگين یفضا

هايى  ند، بلكه مـذهبشده بيرون نرا سازی، دين را از جامعۀ علمى در واقع دنيوی. گرداند

المعـارف  ؛ دائرة314: 1389هميلتـون، (را رواج داد كه كاركرد چندانى بر سراسر جامعه نداشتند 

كننده  و جادۀ پهنى برای گزينش انسان غربـى در پوشـش يـك مصـرف )tahoor.com: طهور

  :های نو فراهم كرد نسبت به معنويت

آداب و رسـوم و نهادهـای  واسـطۀ آن سازی فرايند معاصری اسـت كـه به دنيوی

 - دهنـد و در عملكـرد نظـام اجتمـاعى دينى، نفوذ و اهميت خود را از دست مى

  .(York, 2001: 362)شوند  به حاشيه رانده مى - كه در آن موجوديت دارند

داند كه اساس آن  بِال در استداللى، معنای دنياگرايى را بخشى از انگارۀ جامعۀ نو مى

. سرچشـمه گرفتـه اسـت سـنت مـذهبی مسـیحیانديشى در برابر  از واكنش جنبش روشن

لحاظ عــاطفى، تفســيری يكپارچــه از  ای كــه بــه دنيـاگرايِى روزافــزون در پوشــش افســانه

از سوی ديگر، چـون ديـن كاركردهـای . ای كاراست دهد، تا اندازه واقعيت به دست مى

فرهنگـِى زنـدگى  كشد كه دوبـاره در بسـتر اجتماعى ضروری در خود دارد، طولى نمى

نداشـته  سنتیای  گاه همانند گذشته چهره جای خواهد گرفت، اما ممكن است ديگر هيچ

   1.)301و  300، 288: 1389هميلتون، (باشد، بلكه لباس نوگرايى بر تن خواهد كرد 

  گری گرايى به فرامادی چرخش از مادی. 3

با تمركـز بـر نسـل  1970ر شناس و انديشمند سياسى، د جامعه) 1934(رونالد اينگلهارت 

، ديدگاهى با نام دگرگونى ارزشى مطـرح )جايگزينى نسل جوان بر پيران جامعه(جديد 

بـر اسـاس ايـن انگـاره، نيازهـای مـادِی . ماترياليسـم شـناخته شـد كرد كه به نظريۀ پُست

های گرسنه  اند و در تاريخ ثابت شده كه انسان مقدم) ذهنى(ارضانشده بر نيازهای روحى 

                                                            
  .رسانيم اين مسئله را در مباحث پايانى به اثبات مى. 1



كـه خـود را 

 به فرايندی 

هــای  ولويت

ورهايى رخ 

گمـان چنـين 

(Inglehart, 1 .

ــابى  ـيۀ كمي

so( . فرضـيۀ

انجامـد و  ى

شـبه  ـه يك

تر  ـل جـوان

اشـاره ... ت

ــه  ــه ب ابى ك

ی اروپـايى 

گرايش   لب

رايى، گ رف

ا پيامــدهای 

مـادی گرديـده 

طالح تعبيرهـای 

ى باشـد كـه از 

حـوری جامعـۀ 

ی كــارگران و 

و سـوددهى بـه 

گاه ك هستند و آن

گرايى در فرامادی

ســوی او  مــادی به

دادی تنها در كشـو

گ بى. رداشته باشند

(336 :994ى اسـت 

ــ. 1: ود دارد فرض

ocialization hypo

های فرامـادی مى ش

گونـه نيسـتند كـ ن

ين شكل كـه نسـ

مـدت های كوتاه نى

ــا  دوره ــای كمي ه

Ingl(. 

ی همـۀ كشـورها

در قال 2فراصنعتى،

تری از مصـر چيـده

ر برخــى كشــورها

هـای فرام يش ارزشفزا

دربارۀ ايـن اصـط. فتند

زۀ توليـد دارای تغيراتـى

 را در تشكيل اصـل مح

ســازی د محــور هماهنگ

نظور مهـار اجتمـاعى و

وليۀ حياتى خود ه

بنابراين، د. آورند

هــای  ــا و اولويت

ف كه چنين رويد

ی اقتصادی گام بر

گرگـونى ارزشـى

ــدگاه ــو رای دي خ

othesis(شـدن  عى

 به گسترش ارزش

 فردی و جامعه اين

شوند؛ بد گون مى

كميابى به دگرگو

ــادی گرايى و  فرام

lehart, 1985: 103؛ 76

و بـرای 1نيز داشـت

شورها در جوامع ف

های پيچ دم شـكل

خشــيدند، ولــى در

 حد بيكاری موجب اف

شناسان به كار گر جامعه

شـود كـه در حـوز  مى

هشگران شناخت نظری

ه جامعــۀ صــنعتى گــرد

عتى حول دانش و به من

4-50 .(  

ن غذا و نيازهای ا

آ ی معنوی روی مى

 كــه در آن نيازهــ

هستند؛ با اين وصف 

اقتصادی به بهبودی

ـعۀ اقتصـادی و دگ

ــر بينى يش ــده ب كنن

فرضـيۀ اجتماع. 2 

كوفايى اقتصادی

های  ت كه ارزش

ی نامحسوس دگرگ

فرضيۀ ك«: شود مى

ــزايش فر ــه اف ــه ب ك

6-73: 1373 گلهارت،

های مخالفى ني گاه

ى برای برخى كش

ت و حتى عامۀ مـرد

يى را گســترش بخ

                     
عتقدند افزايش بيش از

برخى ج 1970 -1960

ای گفتـه  آنها به جامعه

پژوه. شمه گرفته است

كــه حالى در. انــد د كرده

گردد؛ جامعۀ فراصنع مى

48: 1383اسمارت، (د 

آوردن كر به دست

ديدند، به نيازهای

شــود پرداختــه مى

 در حال چرخش 

كه از وضعيت بد ا

پيونـد توسـ گويای

رت دو فرضــيۀ پي

Scarcity Hypo( ؛

داللت دارد كه شك

وم بيانگر اين است

ای گونه د، بلكه به

جايگزين نسل پير م

ــق ك وره ــای رون ه

اينگ(انجامد  ايى مى

ۀ اينگلهارت ديدگ

گرايى فرامادی. بود

و ايمان تغيير يافت

گراي رايى و لــذت

                        

 كالرك و دات كه مع

 

ح فراصنعتى را در دهۀ 

 ارائه شده كه از جملۀ 

ش دانش و فناوری سرچ

تى بســيار مهــم قلمــداد

الت برای توليد كاال مى

يابد و تغيير سازمان مى 

  

  

 

نها به فكت

در رفاه د

جهــانى پ

فرامادی 

دهد ك مى

تعبيری گ

ــار اينگله

)othesis

نخست د

فرضيۀ دو

يير يابندتغ

جامعه ج

دارد؛ دو

گر مادی

نظريۀ

يكسان نب

به خدا و

گر مــادی

             

از جمله . 1

  . است

اصطالح. 2

بسياری 

پيشرفت

فراصــنعت

آال ماشين

نوآوری
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گريـزی  گرايش به معنويـت، دين گرايى در قلمرو اخالق، گوناگونى مانند گسترش نسبى

شـدۀ  بـه بـاور اينگلهـارت اگرچـه قـدرت تثبيت. خدايى را نيز به همراه داشته است و بى

در بيسـت سـال اخيـر بيشـتر جوامـع فراصـنعتى دربـارۀ يابد،  كليساها همچنان كاهش مى

اين خبر روی ديگر اين سخن است كه سكوالريسِم . اند نيازهای معنوی خويش انديشيده

ای دگرگـونى از اَشـكال  شـدن اسـت و گونـه ماترياليستى جوامع صنعتى در حـال سپری

فـردی رخ داده  پـذير ديـن معنـوی انديش به اَشـكال انعطاف نهادی و نفوذيافتۀ دين جزم

  :اند است؛ به ديگر سخن باورهای دينى موضوع گزينش، خالقيت و ابراز وجود شده

شـدۀ  آنچه شاهد آنيم تغييـر كـاركرد ديـن از اشـكال نهادينه. شود دين محو نمى

دين جزمى، دارای قواعد مطلق برای رفتار در جهان نـاامن بـه تمـايالت معنـوی 

  .)61-60: 1389اينگلهارت، (و هدف است  ايمن نيازمند معنا فردی در جهانِ 

ای كه اينگلهارت دربارۀ انگارۀ خود دربارۀ كشـورهای مختلـف  های آماری با پژوهش

گرايش به دين، مذهب سـنتى  گراها در گراها و فرامادی انجام داد، روشن شد كه ميان مادی

ـــه گراهـــا به مادی. و معنويـــت فـــردی تفـــاوت وجـــود دارد از  ای محســـوس بيشـــتر گون

الهيات اديان مسـيحى . كنند دفاع مى) يهودی و مسيحى(گراها، از هنجارهای سنتى  فرامادی

سـوی اهـداف  و يهودی بر اهميت امنيت مادی تـوجهى ندارنـد و پيـروان خـود را بيشـتر به

هـای دينـى خـود حمايـت  گراهـا از ارزش شوند و بر اين اساس، مادی فرامادی رهنمون مى

گراها بـه عرفـان بيشـتر از هنجارهـای اديـان سـنتى  آن سوی، فرامادی از 1.كنند بيشتری مى

به سخنى ديگر، نسل جوان جوامع اروپايى به امور معنوی حساسيت بيشتری . گرايش دارند 

  .شود های توجه فراوان به طبيعت نيز در آنها مشاهده مى دهند؛ ضمن اينكه نشانه نشان مى

ای اروپـايى بـه دسـت آورد، دريافـت احتمـال هايى كه از كشوره اينگلهارت با داده

بودن را داشته باشند نسبت به  دار گراها اظهار باورمندی به خداوند و يا دين اينكه فرامادی

شده با ديـن سـنتى در  با وجود بيگانگى نسبى اين گروه آزمايش. گراها كمتر است مادی

                                                            
دانـد،  گرايى را تناقضى ظاهری مى گرايش پيروان يهودی و مسيحى به فراماده و دوری از مادی  البته اينگلهارت. 1

  .ای عميق باشد نه آنكه در حال حاضر مسئله



معنا و هدف 

ر مقايسـه بـا 

شـاهدات او 

ها  تـهيـن ياف

هـای   ارزش

پيونـد  - ت

ی مـادی بـه 

ی دگرگـونى 

ۀ فراصـنعتى 

و چيِز همراه 

ی در جامعـۀ 

گ و پيـدايش 

ديـدۀ متمـايز 

(.  

عۀ جديد را 

ــيوۀ  ــر ش ش ب

گاهى ديگـر 

و معمـول  ی

ت كـه نبـود 

ی خصوصى 

ين گذشـته 

3(.  

نديشيدن دربارۀ م

گراهـا در رامـادی

همچنـين مش. انـد ه

اي. دهند ن سنتى مى

گری بـا افـول  ی

ونى فرهنگـى اسـت

 

هـای حول از ارزشت

های  فراينـد مؤلفـه

 صـنعتى بـه جامعـۀ

ی سنتى مذهب، دو

سابقۀ امنيت فردی ى

دی پـس از جنـگ

شـدن دو پد مذهبى

)234همان، (ت هستند 

  ت و اديان نو

 دين سنتى از جامع

ــش د چيرگــى دان

ديـدگ .ن دانسـتند

سـنتیين بـا چهـرۀ 
طبيعى است. د شد

های  پيدايش گونه

های اجتماعى د ت

07و  306، 287: 1389

ن بيشتری را برای ا

يجه گرفت كـه فر

ز خود نشـان داده

ت كمتری به دين

گری بـه فرامـاد ی

تر دگرگو  گسترده

  :نويسد زمينه مى

 و مذهبِى سنتى با ت

رسـد هـر دو، ر مى

ى انتقـال از جامعـۀ

های ى و افول شكل

سطوح بى: ك دارند

علول معجزۀ اقتصـاد

گری و غيرم مـادی

عوامل علّى متفاوت

انشينِى معنويت

 نوزدهم، زدايش 

ــد ــاركس و فروي

شدن ديـن ا ناپديد

ن باور است كه دي

دريج نابود خواهند

ری برای زايش و 

ه ديگر محدوديت

9هميلتون، (سته است 

گراها، آنان وقت 

و از اين مطلب نتي

يشتری به مذهب ا

گراها، اهميت مادی

ش تدريجى از مادی

خشى از نشانگان گ

وی در اين ز. )220

نجارهای اجتماعى

باط است و بـه نظـر

ى باشند كـه ويژگـى

گرايى سوی فرامادی

مشترك ها يك علت

 معاصر كه خود مع

اسـت، امـا فرا مومى

دودی تحت تأثير ع

جا: ز دين سنتى

زمين در سدۀ  رب

ــزر، مـ  ــايلر، فري ت

 جديد را همسو با

ز دين دارد، بر اين

تد طبيعى و واال، به

هادينه، بستر هموار

يد شرقى است كه

نان افزون و برجس

گ جى آنان با مادی

او. كنند صرف مى

اها عالقۀ بالقوۀ بيش

 نسل جوان و فرام

دهد كه چرخش ى

كه خود بخ - هبى

-210: 1985، گلهارت

زوال ظاهری هن

فرامادی در ارتب

فرهنگى وسيعى

س تحول به. است

هستند، زيرا آنه

پيشرفتۀ صنعتى 

دولت رفـاه عمو

هستند كه تا حد

زی جامعه ازسا

ز انديشمندان مغر

ــد ــرده بودن . ى ك

رزی جامعۀ عصر 

ای كاركردی از ه

ماند و مبانى فراط ى

شدن نفوذ دين نه 

های جدي معنويت 

پسندی آن د و عوام

  

  

 

سنج نسبت

زندگى ص

گر مادی

داد نشان 

نتيجه مى

سنتى مذ

اينگ(دارد 

س پاك. 4

بسياری ا

ــى پيش بين

ور انديشه

كه نگاره

باقى نمى

يا سست

و فرعى 

را ندارند
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ای از دين با عصر جديد سازگار است كه گسترۀ  سازی، چهره در انگاشت خصوصى

هـای ارزشـِى  ی از آميختگـى نظامتری به امور مقدس اختصاص دهد و ميزان كمتر تنگ

های  دوركيم، وبر و ويلسون يكى از شاخصه. )313: همان(فردی و گروهى را پيشنهاد دهد 

هـای پيشـين  توانـد ماننـد دوره نمى) سـنتى(ديگـر ديـن «: داننـد جوامع نوگرا را چنين مى

ديل بـه ديـن بـا شـتاب در حـال تبـ. »جايگاه خود را در ميان نهادهای اجتماعى نگه دارد

. ای تفننّى شده كه ممكن است َمحرمانه و شخصى، فردی و يا حتى ناديدنى گردد پديده

بـرای اينكـه يـك «: اگر كسى از موقعيت دينى يك غربـى بپرسـد، پاسـخ او ايـن اسـت

ايـن سـخن در حـالى . )39: 1387ويلسـون، (» مسيحى خوب باشى، نياز نيست به كليسا بروی

د كه بـيش از انـدازه نشو عنويت جديد، اعمالى مشاهده مىشود كه در بررسى م گفته مى

ماننـد مراقبـه، رقـص و رفتارهـای جنسـى (زده و خودمحـور هسـتند  ساده، جزئى، شتاب

  .)91: 1392هيالس، (د؟ نو نتوانستند به رنج روحى انسان غربى رسيدگى كن) آزاد

داری و مـرام و  هشناسى نوگرا كـه ابـزار نظـام سـرماي به باور پژوهشگران غربى، روان

  هـای گونـاگون ديـن نقـش مهمـى اثرسازی چهره در بى 1خواهى است، َمسلك نوآزادی

بخشـى بـه نـام  همسو با چنين فرايندی، دين و نيازهای دينى فروكاسته و با آرام. ايفا كرد

گرا نيز كه به معنويت بسيار  شناسى انسان روان. )Ibid.: 46(معنويت خاموش نگاه داشته شد 

هايى كـه  نگاشـته. ای در شكاف ميان دين و معنويت ايفـا كـرد يت داد، نقش سازندهاهم

شناسى گرديـد از آبراهـام مزلـو  دهندۀ مبانى نظری اين شاخه از روان سرانجام منبع شكل

 - آميز خـواه در بافـت خداباورانـه و خـواه شـرك - به باور او مغز و جـوهرۀ اديـان. بود

دانست كه در گرو دين يا گروه  شمول مى را انسانى و جهاناو معنويت . پذير است امكان

به سخن ديگر، معنويت با برچسب انسـانى، در قلمـرو علـوم انسـانى . دينى خاصى نيست

شناسـى نيازهـای دينـِى بشـر  مزلو به جای آنكـه بـه آسيب. پذير باشد جای دارد تا تحقيق

ن بـديل نيازمنـد اسـت، در كتـاب بپردازد و با وجود آنكه باور داشت انسان به دين يا دي

                                                            
های آموزشـى اروپـا  ت آن در حوزهگرا و كاربس گيری معنويت مصرف اين ديدگاه نقش تأثيرگذاری در شكل. 1

 1988در اليحــۀ اصــالحات آموزشــى » معنــوی«هــای آموزشــى دولــت انگلــيس، واژۀ  در بازنگری. نيــز داشــت

  .)carrette and others, 2005: 45(كودكان گنجانده شد 



  :ت

رايانه دارنـد؛ 

ب اعتبار هـم 

از . گنجنـد ى

الكينس، (ست 

زدايى از  س

های   تجربـه

ــده و  س زنن

 )48و  47: 138

نگاه ابزاری 

كنار رفت و 

شك نگاه  ى

كننـدۀ  ىعرف

ســوی   را به

  ديـن بـه دو

آغـازگر  ـی

  روپـا دوانـد

و نيازهای روز  

های الزم در  ت

 

ر گام نخست و 

از آِن (»  دينـى

گيرنـد،  يش مى

 جدايى را پذيرفت

گر  مدلولى طبيعى

ستند و برای كسب

ر علـم تجربـى مى

ش همۀ افراد بشر اس

شتر رويكـرد تقـدس

انجامد كه با  ی مى

ــزاری پس ه عنوان اب

87مزلـو، (ـه شـوند، 

در آرای ناباوران ن

و حقانيت آن به ك

بى. ها نشست ورت

هـای ع رض انتقال

تــدريج ديــن د، به

كـه دد داقتـى رخ 

انـواع تجربـۀ دینـ 
هايى در ار ، ريشـه

ها   خود و پيرو خواسته

داشـت دی و نبـود درون

 .)176: 1381زند،  عى

جيمز دين را در. اند رده

حيـات«را از ) آِن فـرد

رسوم كشور خود را پـيش

هادينه و معنويت، 

های معنوی، معنا و 

ری اديان نهادينه نيس

خوبى د ارنـد و بـه

است كه بر دوش ى 

ن بود كه آنها بيش

ش مادی و فرامادی

ــه ـن، مى ــد ب توانن

كار گرفتـ عنوی به

شد، دبُعدی   تك

و دربارۀ حقيقت و

ى به نيازها و ضرو

شد و آن را در معر

دام از مســير خــود

وق» معنويـت«و » ن

ام جيمز با كتـاب

ـا رويكـردی نـو،

هرچه بهتر نقش ابزاری 

دين بـه سـبب ناكارامـد

شجاع(كند   واگذار مى

ميان آور ه وی سخن به

از آ(» حـاِل دينـى«و  ـد

ا كه آداب و اعمال مر

  .)59و  58: 1387

، درباره دين نهوج

ها ن دهم كه ارزش

در مالكيت انحصار

م مـاوراوطبيعى ند

ت مسئوليتى عمومى

   

اين   مذاهب رسمى

دو بخش گى آن به

ــ. رد ــر اي ــزون ب اف

های متعالِى مع جربه

اين دين بود كه ،

وگو  و ديگر گفت

گويى ، ميزان پاسخ

بخش تبَعى به او مى

دهــد كــه هركــد ى

  .نيد

ديـن«جـداانگاری 

ويليا. قسيم گرديد

مفهـوم معنويـت بـ

                     
 دين در سوی ايفای هر

شرايطى را گويند كه د

را به ابزاری نو و كاراتر

هننگرگا ىِ نسبدامنگى  گ

كننـد ها احسـاس مى ـان

داران متعارفى ر  ايمان

7تيلور، (اد كرده است 

ها و تجاربِ اوج زش
خواهم نشان مى

بدين معنا كه د

فاهيمنيازی به م

رو، معنويت اين

. )89و  88: 1385

شت او از اديان و 

دارند و به دوپارگ

ــدار ــوانى ن  همخ

كننده در برابر تج

،شدن فرايند عرفى

ى به خود گرفت و

 سخن از پيامدها،

ه دين جايگاهى ت

قــرار مى 1 تبــديل

گى خواهند كشان

ر يـك ديـدگاه، ج

ادی و شخصى تق

تـا م 2بندی شـد ته

                        

هايى است كه گرگونى

پذيرد، ولى تبديل ش  مى

ديد، جايگاه خويش ر

خى پژوهندگان از تنگ

داند كـه انسـ چيزی مى

او ديِن. دهد برش مى) 

ديگران قلمد و پرداختۀ

  

  

 

دین، ارز

انگاش

زندگى د

ــوی  معن

ك مقاومت

ولى در ف

و مصرفى

جای آن

ابزاری به

اِبــدال و 

شدگ پاك

بنا بر

شاخۀ نها

سـتاين د

             

ابدال دگ. 1

بر خود 

عصر جد

البته برخ. 2

بالذات چ

)ديگران

ساخته و
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انديش و خردمند دنيای نو، به  های ژرف جيمز دريافته بود كه انسان. )91: 1389صفايى مقدم، (

معنايى جهـان، آدم و زنـدگى دچـار خواهنـد شـد؛ در ايـن صـورت نيازمنـد  احساس بى

در قلمـرو نوگرايانـۀ امـروز، بسـياری . خواهند گرديدرفت از چنين حال منفِى مهم  برون

كنند كه در جهان، چيزی كـه معنـا را ضـمانت كنـد وجـود نـدارد، زيـرا همـۀ  گمان مى

ايــن نگــرش . پذيرند شــك - الهيــاتى، فراطبيعــى و تــاريخى - های ســنتِى معنــا خاســتگاه

ادن را بـرای همگـان د و سودازدگى را به همراه داشت و زمينۀ بيم خامى  ای از خيال گونه

هايى  بنيادها و مواضع معنوی روزگار، در پوشش كوشـش رو، تمامى  فراهم آورد؛ از اين

  .)38و  37: 1387تايلور، (در سوی رهايى و جلوگيری از آن برآمدند 

بايد ديِن شخصى خود را داشته باشم يا دين طبق سفارش شـما، زمينـۀ اين انگاره كه 

های سده بيستم شد  آمريكايى در واپسين سال_ فرهنگ غربىهای نو در  گرايش پيدايش

گفتار ويد . شدن آن را ايفا كرد كه نقش اصلى در جداانگاری معنويت از دين و كااليى

  :طرفانه است كالرك روف تحليلى بى

شـود،  بنـدی مى شـناختى از نـو قالب زمانى كه معنويت در واژگـان محـض روان

قايد و اصول تاريخى، عـوالم نمـادين گسـترده و ع - اش ارتباطش با زمينۀ سنتى

شـمار آيـد،  بسا اين يـك مشـكل ظـاهری به چه. شود سست مى - جماعت دينى

بُعـدی كـه بـه  - شود كه بُعد اجتماعى ولى با نگاهى ويژه و موشكافانه معلوم مى

بـه ايـن طريـق  - شهادت تاريخ در رواج معنويـت اهميـت زيـادی داشـته اسـت

  .)carrette and others, 2005: 65(گردد  ضعيف مى

، مصرف در واپسين مرحلـه )مصرفو  توليد، توزيع(گانۀ اقتصادی  بندِی سه در دسته

. كننده دارد فرايندی اسـت كـه وابسـتگى كامـل بـه مصـرف  مصرف. جای گرفته است

تدريج برجسته شد و از موضـوعيت اقتصـادی بـه  مصرف در بستر تاريخِى زندگى بشر به

ــوعى ف ــتموض ــر ياف ــى تغيي ــك. رهنگ ــوزدهم نزدي ــده ن ــه س ــه ب ــديم، واژۀ  هرچ تر ش

كننده بـر  كننده بيشتر رخ نمود و دوران نوگرايى به دورانـى كـه برتـرِی مصـرف مصرف

 - دوران فرانـوگرايى - پايـان سـدۀ بيسـتم. آيـد، قلمـداد گرديـد شمار مى توليدكننده به

ت زندگى مدرن و بُعد فرهنگى داروی درد كسال. مصرف در معنايى نوين پديدار گشت



ز كاالهــای 

ز كردارهـا، 

ه فرصـت و 

ی گـزينش، 

بـود كـه بـه 

هـای جديـد 

صـلى خـود 

ــت و » معنوي

بــرای .  دارد

  

های عصـر  ن

ن خريـدكرد

صـرف را بـر 

مر مصـرف 

رهنـگ بـاال 

پـذير را  نش

ی دارد؛ بـه 

را بـه   حـق 

و   ر انتخاب

د تـا نظـر او 

ى، تعــادل توليــد از

هايى از ران، گونـه

ـت را داشـتند، بـه

8(.  

ی شـرقى در سـوی

ای ب ـى چنـدمليتى

ه ه داشت و روش

وخت كه دانش اص

ــان  ــاالی م«ژگ ك

ق رو بــه فزونــى 

:وجود داشته باشد

ـان ديگـر، انسـان

  . نند

پيوند ميان خ. كند

ی، الگوهـای مص

شدگى در ام آسان

فر. آورد ديـد مـى

كنندگان كن صرف

برتـری  و كـارپرداز

بايـد ليدكننده مى

ته از استقالل او د

در تالشند  شد كه

ى جامعــۀ مصــرفى

در ايـن دور. فـت

ان حكـم سرنوشـ

84و  71، 65، 62: 139

هـای ب بـه فرهنگ

های دارويـى شركت

يهتك  ِى مردم بومى

فرو  ها را به مردمى

(Carrette and O .واژ

زمين و شــر غــرب

هايى و ط و ويژگى

ش آزاد است؛ به بيـ

كن مى  د را پُررنگ

ك  را خريداری مى

های آمـاری سـازمان

رو، آزمند آ  از اين

يانـه دوگـانگى پد

رهنگ عاميانه، مص

و  كه بر توليدكننده

قتصاد بازاری، تو

د كه توان برخاسته

توليدكنندگانى با 

بــا نهــادينگى. ديــد

ها تغييـر يا و نشـانه

ريخ زنـدگى انسـا

91حميديه، (برتافتند 

 كاالمĤبانـۀ غـرب

 مجدد، همانند ش

 و گياهان دارويِى

سپس آنه. ش كرد

 Others, 2005: 90)

هــای معنــوی مغ ش

ندگى بايد شرايط

در انتخاب خويش

اسب با حال خود

ى است كه چيزی

در اين است كه س

.  

و   پذير واند كنش

رهنگ باال و عامي

 و فعال است و فر

واند كسى باشد ك

يگاه انتخاب در ا

  . د

گونه باشد واند اين

  توجه  رف، مورد

اش ژرف گرد عى

مادی، به نمادها و

 نهادها كه در تـار

ی انتخاب چهره بر

ين راسـتا نگـرش 

ِی دوباره و فروِش

شناسى ستانى گياه

 را بر آنها آزمايش

ــود ــه ب  ان آموخت

در پژوهش» بودن ى

كنن ودن و مصرف

كننده د رد مصرف

امور منا  زگشت به

كننده كسى صرف

بودن نيز د كننده ف

كنند زينه ثبت مى

تو كننده مى صرف

ن شاخصه، ميان فر

دۀ ِخبرگان آگاه 

  .دهد مى

تو كننده مى صرف

خن، بر حسب جا

بدهد  كننده صرف

تو كننده مى صرف

ى او به آسانِى مصر

  

  

 

و اجتمــاع

مصرفى م

باورها و 

های هگزين

در اي

بندِی بسته

دانش باس

شيميايى 

ــا را از آن

مصــرفى«

وب مصرفى

فر. 1

جديد باز

مص. 2

و مصرف

اساس هز

مص. 3

اين. باشد

نددربردار

پوشش م

مص. 4

ديگر سخ 

جانب مص

مص. 5

دلبستگِى
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كـه  ؛ چنان»نه با روش فروش مندی خريدار است، اصالت با رضايت«جلب كنند؛ يعنى   را

  .شود خواه بيان مى داری نوآزادی سرمايه  شعار  در

بسـياری از توليـدات عصـر . كننده كسى است كه به ظواهر دلخوش است مصرف. 6

 .جهـانى هسـتند كننـد كـه سـرگرم زنـدگى اين مصـرف مى  ای معمـولى  جديـد را افـراد 

شـمار زيـادی از كسـانى كـه ادبيـات معنويـت   توان اين امكان را ناديده انگاريد كه نمى

بودن،  گذشــته از ظــاهری. خواننــد، از ظــواهر فريبنــده خرســندند جســمى را مى_ ذهنــى

بخشد، زيرا مصرف، بيشتر  های گوناگون مى كننده به مصرف خود رنگ و لعاب مصرف

در تأمين نيازهـای طبيعـى، زيسـتى و جسـمانى ريشـه دارد و چنانچـه دسترسـى بـه آنهـا 

ها رفتار يكـديگر را وارسـى  ن بر آن، انسانافزو. ناممكن باشد، نتيجه، رنج و مرگ است

  .)92-88: 1392هيالس، (سو كنند  كوشند خود را با آنها هم كنند و مى مى

هـای جديـد دينـى، سـودمندِی باورهـای  كنندگان كاالی معنويت در جنبش مصرف

گيری، هزينـۀ بهتـر و سـود  سنجند تا در تصميم های زندگى مادی را مى دينى با دلبستگى

تـا چـه انـدازه   ها و دستورهای يـك ديـِن رسـمى به چشم آيد؛ به راستى كه آموزه بيشتر

كــردن  بخش بــا بخش - بــا نشــان تجــاری - معنويــت نــوين! آور باشــد توانــد تكلــف مى

های يك بازار مشخص، اهدافش را پـى  های انسانى در مغازه های مرتبط با ارزش پرسش

ــه اســت ــۀ نگاره بى. گرفت ــتگار شــك اراي ــای رس ــهه ــه آن در  ی و برنام ــتيابى ب های دس

ــتگاری جنبش ــرار دارد؛ رس ــت ق ــد در مركزي ــای نوپدي ــترده ه ــترۀ گس ــا گس ای از  ای ب

ــه(موضــوعاتى همچــون شفابخشــى  ــان حلق ــر نگــرش )در عرف ــادی و تغيي ؛ موفقيــت م

معنويـت سـكوالر و (؛ آرامـش و مراقبـه )محور همچون قانون جذب های ذهن معنويت(

) هـای نـو در بيشـتر معنويت(سازی سرنوشت و سعادت اخـروی  نه، بهي)آجين اشو سكس

  .)Carrette and Others, 2005: 31, 32 :و نيز 34-31: 1392ويلسن، (

در معنوياِت وابسته به زندگى دنيوی، بسته به اينكه فرد چه احساسى دارد، محصـولى 

های كـااليى  هدهـد، زيـرا گونـ ايـن فراينـد بـه سـادگى رخ مى. شود خريداری مى   آماده

ای را پيشـنهاد  های بسوده هايى همانند شيوه و فراورده) همچون يوگا(های جسمى  تمرين

مصـرف و افـرادی كـه در پـى سرخوشـى   آسـان  خوبى و خوشى از راه حالت:  كنند مى
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شـدن فرهنـگ، بـر جايگـاه  كنندۀ صنايع فرهنگى غرب در فراينـد جهانى نقش تعيين

هنـگ مصـرِف مهم اقتصـاد داللـت دارد؛ يعنـى آنچـه بـيش از همـه جهـانى گرديـد، فر

شدِن فرهنگ، تابعى اسـت از فراينـد  رو، جهانى از اين. داری است متناسب با نظام سرمايه

ـــرمايه جهانى ـــام س ـــدن اقتصـــادی و نظ ـــه در اصـــطالح مى داری ش ـــوان آن را  ای ك ت

داری همـواره در پـى آن  نظام سرمايه. داری ناميد گيرشدن فرهنگ مصرفى سرمايه جهان

كوشد با بيـنش  همچنين مى. ری برای توليد و مصرف بدل سازداست كه جهان را به بازا

كنندگانى  و فرهنگ مصرفى و تصورات مردم از نيازها و هويت خود، آنها را به مصـرف

  .فرهنگى تبديل كند

داری و گسترش آن، در گرو فروش هر چه بيشتر كاال و خـدمات بـه  بقای نظام سرمايه

ای  چنـين مسـئله. طور كامـل بـرآورده نشـده اسـت افرادی است كه نيازهای اساسى آنان به

در ايـن . گاه شدنى نخواهد گرديد؛ مگر آنكه فرهنگ مصرف در جامعه نهادينه شـود هيچ

بايد بر آنچه شخص داراست استوار   فرهنگ، اصل بر آن است كه معنا و مفهوِم زندگى مى

ان زنـدگى كامـل كردن هم مصرف ،در نتيجه. نه چيزی كه شخص در پى آن بگردد ،باشد

  .)103و  102: همان(كننده باشد  مصرف و حقيقى است و انسان موجودی است كه

شدن چنان بود كه به قلمرو خاصـى محـدود نگرديـد و  گرايى و كااليى خيز مصرف

بر اساس اسناد و شواهد موجود، هيچ انسان و هـيچ . همۀ زوايای زندگى را در بر گرفت

هنـر در . جاری و كاالشدگى بر تن و پيكره نداشته باشـدنيست كه نشان ت یديگر  پديده

سـاز گرديدنـد و ارزش و معنـای  تجارت ادغام شد؛ موسـيقى، تئـاتر و فـيلم صـنايع پول

نگر  ها كّمى های فرهنگى، كيفيت در واالترين عرصه. تغيير يافت» بودن خاص و متفاوت«

ــگ به ــا فرهن ــدند ت ــد  ش ــروش باش ــد و ف ــل خري ــانى قاب ــان(آس ــه . )105و  104: هم اگرچ

گــرايش و  گرايى ظهــور كــرد، بــا ايــن حــال انســان جامعــۀ مصــرفى نــاگزير از  فرامــادی

بـه سـخنى . گرا خواستار گرديـد دلبستگى به فراماده، معنويت را در پوشش نگرش مادی

از جايگاه قدسى و فراطبيعى، منزلتـى تجـاری » دين و معنويت«ديگر، در دنيای فرانوگرا 

گسست انسان از دين و تمنای معنويت از مراكز توليدی، . به خود گرفتند شناختى و روان



ب بيشـترين 

ن، جای آ بـه

دين، افـزون 

ای  گونـه ن به

يش بيـانگر 

ای الـوهِى  ه

ی محافظـت 

ای از  جيــره

ـرل مسـائل 

تحليـل . فت

 بـه مفـاهيم 

ای از يـك  

های  شـاخص

 جداسـازی 

كـه  ای گونه

رش و رشـد 

د را كـاهش 

ن غربـى در 

» فـردی«ی 

شوند، كمتر 

بازگردانـدن 

هـا، رفتـار و 

كسـب(ی گرديـد 

هـای توليـدی بـ ت

ت آن است كه د

سـم و اعمـال آن

هـا  ديـن و آموزه

آيـد و تنهـا پديـد

را از نابودی فـردی

بــور گرديــد زنج

ر اين وضـع، كنتـ

ی معنوی انتقال ياف

ن و عمـل جامعـه 

شـده سـخۀ كوتاه

تواننـد شـ د كه مى

های موجود در  ش

گ كاهـد؛ به عى مى

زمين بـا گسـتر ب

 و فرامـادی خـود

د و نگـرش انسـان

ها گـر باورداشـت

ش قدس مربوط مى

ی كـاهش يافـت؛ با

ه رشـايى بـرای نگ

بند زاری صـورت

 :283(.  

ى و نشاندن معنويت

حقيقت. شر بنماياند

شـود، مرا سـته مى

از اين نگـره، . شد

آ شمار مى دگى به

 كه افراد جامعه ر

شــدن مجب د عرفى

د. يش ايجاد كند

های ها و جريان ش

 تا چه ميزان سامان

در نس. رده استخو

گونى وجود دارند

 كاركردها و نقش

گر نهادهای اجتمـا

مغـرب. گـردد ل مى

 و وجـدان دينـى 

ن امور معنوی بـود

س نيستند؛ پس ديگ

ه موجود متعالى مق

ش به امـور معنـوی

در پوشـش راهنمـا

ته از عقالنيـت ابـز

:1391حميديه، (، )ى

شده از دين سنتى

طراز دين را به بش م

گى اجتماعى دانس

بخش  يت را معنا مى

اجتماعى زند_ دی

كه حقيقتى است 

  .)20و  19 

غــرب بــا فراينــد

و نهادی برای خوي

به جنبش - ر معنوی

دهد  معه نشان مى

سته به آن پيوند خ

عى، عوامل گوناگ

شدِن  فزونى عرفى

ذاری دين بر ديگر

م اجتمـاعى تبـديل

ـى، افـق آگـاهى 

شدن تر تى، انتزاعى

رسعنوی قابل دست

 پشيمانى نسبت به

ينجا بود كه گرايش

ـت و ارادۀ الهـى د

باورِی برخاست يده

جهانى حسوس و اين

ش پست و منزجر

 حيات معنوِی هم

در زندگ» واقعيتى« 

شده كه اين واقعيت

ابعاد فرد  انسانى و

فراماده نيست، بلك 

: 1390محمدی اصل، (

ختار اجتمــاعى غ

تخصصى و های ه

معنويت و امور - 

جتماعى يك جام

های وابس  و فعاليت

 كامل نظام اجتماع

ف. شمار آيند دن به

ی جامعه، از اثرگذ

 كوچك از نظـام

تجربـ_ های علمى

پيامد چنين وضعيت

ان شد كه امور مع

دگى، وابستگى و 

اي. گيز خواهند بود

ی جهان به خواسـ
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فايدۀ مح

نگرش
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بر اينكه 

طراحى ش

نيازهای 

 ابمتناظر 

(كند  مى

ســاخ

زيرسامانه

 فرامادی

ساخت ا

فرامادی 

واكاوی 

شد عرفى

ساختاری

به جزئى

ه ديدگاه

پ. بخشيد

عمل چنا

كه به بند

اجباربرانگ

رخدادها
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بر اين اساس، كنِش . تدريج سست گرديد آوری به مراسم عبادی به ها كمتر شد و روی كنش

رنـگ گرديـد و رسـوم  جهانى كم شدِن تجربۀ اين عرفى دينِى متمايل به معنويت در فرايند

  . )180و  25 -23: 1377پاپكين و ديگران، (شدن، اختياری و ارادی شد  دينى با رويكرد شخصى

كند تا آزاد بوده و در پى خوشبختى  غرِب بحرانى با اين انگاره كه انسان زندگى مى

خويش باشد، مسيری متكى بر رفاه، آزادی و كاالی مادی برای او هموار كرد؛ بـا چنـان 

ها  ايـن واژه در گـذر دهـه پسـتكميت و كيفيتى كه تحصـيل خوشـبختى را بـه مفهـوم 

تمايـل مـداِم : ای فرامـادی ناديـده انگاشـته شـد كتـهضمانت كند، ولى در ايـن فراينـد، ن

طلبى و دستيابى به زندگِى بهتر و كوشش در راه آن، سيمای بسـياری از غربيـان را  افزون

. چنان آكنده از نگرانى و نااميدی كرد كه راهى برای امكان تكامل معنوی باز نگذاشـت

شـادی بـر روی زمـين  ای جـز كسـب لـذت و گرايانۀ عصـر جديـد، وظيفـه انديشۀ انسان

رو، تمدن نوين، تنها در مسير ستايش از انسـان و نيازهـای مـادی او گـام  ديد؛ از اين نمى

توجـه گرديـد  برداشت و به آنچه فراسوی رفاه جسمانى و انباشت كـاالی مـادی بـود بى

  .)29و  11، 10: تا سولژنيتسين، بى(

شـناختى نيـز مـورد  هدر نگـاه جامع» دين و معنويـت«كردن  شدن و شخصى خصوصى

ِصـرف يـا همـان حيـوان نـاطق را در نظـر » انسـان«چنانچـه . قبول و ستايش واقع نگرديد

رود و  سـوی عقالنيـت فردگـرا مـى شـدن به بگيريم، روشن است كه امروز فرايند جهانى

امـا انسـان در كنـار بُعـد . دهنـد هـای فـردی مى های جمعى جای خود را به هويت هويت

طفى نيز دارد و برای تأمين نيازهای اين مقوله به شرايطى نيازمنـد اسـت عقالنى، چهرۀ عا

به بيـان ديگـر، انسـان . های جامعۀ خويش را تقويت كند كه پيوندهای عاطفى او با انسان

بـودن  كند، بلكه به سـبب دارا گونۀ كامًال عقالنى عمل نمى موجودی است كه همواره به

آنچه . آورد ت عنصر ديگری در زندگى روی مىهای جمعى و ارتباطى، به دخال ويژگى

كند، جنبۀ ارتباطى او با خـود و ديـن اسـت  بيش از همه هويت جمعى انسان را پاينده مى

رو،  از ايـن. آيـد شـمار مى های اساسـِى زنـدگى اجتمـاعى به عنوان يكـى از مقدمـه كه به

د اصـلى جامعـه دانسـته شوند، بنيان و بنيـا تنها نهادی اجتماعى قلمداد مى مذهب و دين نه



 و از سـويى 

ــل و  ود عاق

  .)19و  18

بـازار بسـيار 

د، توزيـع و 

كـه  ای گونه

ـى تشـكيل 

های ديگری 

ـود، هـدف 

های  نوشــت

رخى اديـان 

قتصـادی در 

ــت  م از حال

د چهـارم از 

، در فراينـد 

 یـت معنـوی

كن در برابـر 

 و نـوگرا بـا 

 متون دينى 

ا انبـوهى از 

ـر اسـت بـا 

ديـد بـه سـر 

 اجتمـاعى اسـت و

ــو ــه موج ــاند، ب ش

8: 1382معيدفر، (ت 

ـت كـه امـروزه بـ

ر جهانى بـه توليـد

گ ص يافته اسـت؛ به

الهـا را مسـائل دينـ

گردد و از كااله ى

شـ خسـته مى) سـى

 66(.  

ن تــر از آن وب زان

بر   مرجعيت رسمى

مثابـه نهادهـای اقت 

ــام ــازار پي ــه و ب خت

درسـت برابـر بنـد

افـزون بـر ايـن،). 

مرجعیپاشى تـواِن 
شـك كردهای سنت

ِى مخاطبـاِن عـام 

ح تفسيرهای سنتى

بايـد بـا  ت كـه مى

ت يـافتن افـراد برابـ

داری جد ان ديـن

سـو موجـودی  ك

ــت مى كش ی فردي

شديد اجتماعى است

ی مهـم انسـانى اسـ

ستا، بخشى از بازار

ی جهانى اختصاص

الش زيـادی از كا

ون دارد ارضا نمى

مسـائل جنس(دارد 

:1382سپهر، (شود  ى

و حتــى ارز» هــا گاه

ائه كرده و حتى م

ی دينـى كنـونى به

ــا ــى پرداخه ی دين

د( گرديده اسـت 

)كننده گفتـه شـد

با شكست و فروپ 

ها و رويك گرايش

زنى تِر قدرت چانـه

 پيشين و يا اصالح

وان، بـديهى اسـت

بيان ديگر، قدرت

  .)40و  37: 139

ست كه ما در دور

 اگـر انسـان از يك

ــوی ـازی او را به س

های ش  دارای خأل

يكى از نيازهای ن

در اين راس.  است

ای ر پوشش پديده

 اينترنتى نيز بخـش

 با آنچه در پيرامو

المللـى د احت بين

مى» دين و معنويت

پايگ«ی بــا ايجــاد 

 به پيروان خود ارا

نهادهـای. كشـانند

ــير پيام ه ــه بازتفس

كنندگى تبديل ف

ك ك شخص مصرف

» سازی فرديت«ن، 

گ يافتن ل كه قدرت

جب گرديد تا بيشت

ر بازستانى احكام 

ت بـه سـود پيـرال

رو گرديد؛ به ب وبه

91رضايى، (د دينى 

سم گويای آن اس

بر اين اساس، . ت

ــد جهانى ــ فراين س

گردد كه  ديل مى

ك معنويت و دين

ر غرب پيدا كرده

 كاالی معنويت د

های  برخى پايگاه

وقتى انسان غربى 

ای در سا  گسترده

د«ر چنين بازاری، 

ســياریوزه شــمار ب

های دينى را   پيام

ك  نيز به چالش مى

ــ ــروان، ب جــذب پي

محور به مصرف نده

هايى كه برای يك

ی معنويت و دين

رديد؛ بدين شكل

 دينى رسمى موج

 رسمى، به منظور

با تغيير مبادال. يابد

ای منفرد دينى رو

های جديد معنويت

هايى از اين قس رش

  

  

 

شده است

ــر، ف ديگ

تبد عالمى

شك بى

خوبى در

مصرف ك

حتى در 

. اند داده

كه بازار 

اصلى در

امـرو 

اينترنتى،

سنتى را 

ــوی ج س

توليدكنند

ه ويژگى

كاالسازی

اه گرهمر

نهادهای 

نهادهای 

افزايش ي

ها فعاليت

افزايش م

گزار
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هـای  بنـدی بـه آموزه گونه كه در گذشـتۀ غـرب بـا پای بريم، نه بازگشت به دين؛ آن  ىم

گرايى اسـت كـه  در واقع اين اقتضای فرانوگرايى و فرامـادی. سنتى و وحيانى همراه بود

كنـد، زيـرا  را در پوششـى امـروزين طلـب مى» هـای معنـوی گرايش داری و دين«دين يا 

تنها  نسـتند كـه گـذاردن ديـن در حاشـيۀ زنـدگى نـهروشنفكران اين عصـِر پردغدغـه دا

ديگر دين و معنويت در دوران چـرخش . باشد  پذير نيست، بلكه خطرآفرين نيز مى امكان

  .)17: 1376كيوپيت، (يافته است  تحول لحاظ مفهومى  گرايانه و احساسى، به درون

وناگون بازار بـا های گ داری، ابزار سودمندی را برای پيونددادن ارزش اقتصاد سرمايه

فراينـد . های دينـى بـدل كـرد مقدس نشان داد و آنها را به فعاليت حيات اجتماعى پديدۀ

داشت  را پديد آورد كه در آن پديدۀ مقدس توان و درون» ای دين مصرفى«شدن  كااليى

كـه  داری خويش بيرون از دين نهادينه و در درون فرهنگ مصرف را بيابد و درحالى نگه

های سـنتى  يافتن پديدارهای دينـى نقـش دارنـد، گونـه  در جريان  دينى عمومىبازارهای 

در غـرِب پـيش از بالنـدگى . )88: 1391فريادرس، (اديان و اقتدار آنها به چالش كشيده شود 

فناوری و پيشرفت، شالودۀ شخصيت انسانى بر دو مقولـۀ جـان و تـن اسـتوار بـود و روح 

در عصـر . افـزود فرامادی بر اعتبـار شخصـيتش مى ورزی و كاوش درباره حقيقت انديشه

های واقعيت مـاهوی انسـان شـيئيت و سـودمندی اقتصـادی اسـت و  جديد، يكى از جنبه

تبديل به جانداری ِصرف و اجبـار او بـه : فناوری از دو سو او را به بردگى كشانيده است

  .)9: 1350ماركوز، (مصرف 

  گيری نتيجه

اِی انسـان  ا اموری كـه تنهـا خرسـندی و خشـنودی لحظـهشده بيشتر ب امروز ديِن شخصى

نگرنـد همـراه گرديـده  مدت را مى های كوتاه كنند و خواسته جامعۀ مصرفى را فراهم مى

داری نـو در زنـدگى آسـان و  شك ورود و كاربسـت معنويـت نوپديـد و ديـن بى. است

گـاران پيشـين و دردسر است و با دنياخواهى سازگاری تمام دارد؛ پيامدی كه در روز بى

هـای ديـن سـنتى و اتكـای ِصـرف بـه  فرار بشـر از آموزه. خورد اديان سنتى به چشم نمى



غـرب . شـود

قـت كامـل 

اندازه  جه بى

ات معنـوی 

ده شـده تـا 

سم مادی به 

را گش معنویـت و 

مـا مفهـوم و حقيق

توج.  از دست داد

يعنى حيـا ،هايش ه

انسـان زا«نـى بـر 

ت، محكوميت جس

گرايى   ميان انسان

ر پُربـار گرديـد، ا

شد های او مى يتى

ترين داشته اارزش

دارانه مبن  و سرمايه

داشت م درستى مى

  .بود

هايى  يش ديدگاه

اش بسـيار ساله دين

مسئولي ها و بى وس

سياسى، او را از با

محورانه  ی انسان

و فرجامشالوده » د

معنا ب س از ماده بى

  

 فناوری بستر پيداي

چند   تجربۀ علمى

كه مانع هوشى را 

حات اجتماعى و س

ها اگر پنداره. خت

كند و خوش باشد

و وجود جهانى پس

  

  

 

دانش و 

در گذر 

بخش تعالى

به اصالح

دور ساخ

مصرف ك

نابودی و
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