
                                                                      
 ٨٤، هبار ٢، مشاره٢هاي اقتصادي، دوره سيفصلنامه برر

 
 

١٦٩ 

 
 169-198 صفحات ،99 تابستان ،4 شماره ،14 دوره سابق)، انسانی (توسعه اجتماعی توسعه فصلنامه

 

 از جوانان روایت واکاوي نوپدید: هاي معنویت به گرایش بر تأملی
 هاي معنویت به گرونده دانشجویان موردي: (نمونه مقدس امر

 اصفهان) شهر در نوپدید
 

 3اي و سیمین برفه 2سلماندوي شاپوردکتر  1برزیان دکتر علی قنبري
 

 14/9/98 پذیرش: تاریخ   31/1/98 :وصول تاریخ
 

 چکیده:
 و نوظهور هاي معنویت به جوانان گرایش کیفی مطالعه به حاضر پژوهش

ک عنوان بهمعنویت نوپدید  از آنها روایت  اصلی سؤال پردازد. می مقدس امر ی
روز موجبات اییه تجربه و عوامل چه که است این پژوهش این  در تحول ب

ست  اصفهان شهرستان پژوهش این آماري جامعه است؟ شده آنان دینی زی
ستفاده با پژوهش نمونه که است د از نفر 21  بازگوشده هاي روایت از ا  گان گرون

ستفاده با ها داده شد. انتخاب نوپدید هاي معنویت به ک از ا کنی  تحلیل ت
د. تحلیل و تجزیه مضمون  تا 22 سنی فاصله در تحقیق این دفه گروه شدن

شتند. قرار سال 34 عتبار دا  قرار سنجش مورد سوسازي سه شکل به ها داده ا
ر گرفت. ساس ب  بر سر نظیر هایی تجربه و عوامل پژوهش این هاي یافته ا
ربیت و عقالنی تفکر با مواجهه در معرفتی تعارض آوردن  تجربه انتقادي، ت

 با مواجهه وجودي، محرومیت مدارانه، تشریع دین تحمیل از ناشی تنش
سأله ر دولتی دین و شر م روز  ب را افراد دینی يبندیپا در تحولب شته ث د. گذا  ان
شان پژوهش این نتیجه سطوره دهد می ن سبی زدایی ا  تقلیل باورها، نظام از ن

ساس عتقادورزي گناه، اح سبی ا شانه ن عتقادورزي جاي  به تعقلی و اندی  ا
شانه جزم ر تأکید عبدي،ت و اندی شق ب د حضور و ع ر تأکید جاي  به خداون  قهر ب

ت و د قو شاء خداون ست تحول من  است. شده دینی زی
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 مسأله یانب و دمهمق
 ندی رزي،و دین جدید اشکال و دینی تحوالت در گسترده و متعدد مفاهیم پیدایش

 براي تاییدي دیگر متعدد موارد و معناگرا هايعرفان گرا، معنویت هاي جنبش انتخابی،
 ي دهه از که گوناگونی هاي دیدگاه طی است. امروزي جوامع در ارزشی و فرهنگی تغیرات
 شناسی جامعه در »1دینی نوین هاي جنبش« عنوان با اي پدیده شناخت و ظهور با 1970
 براي شد. انداخته راه به پدیده این تفسیر و تعبیر سر بر زیادي مباحثات شد مطرح آمریکا
 تغییرات گسترش و بسط طبیعی ي نتیجه نوپدید هاي معنویت و ادیان نظران، صاحب برخی
 و تعابیر ي دایره رسد می نظر به اما ).Eliade, 1987: 390( هستند حاضر عصر در دینی

 چون عناوینی اطالق است. گسترده بسیار شود یم آن اهمیت و معنا از که تفاسیري
 ،»الیت دینداري« »دینی نوین رفتارهاي« ،»نوپدید هاي معنویت« ،»جدید هاي دینداري«
 همچنین، ؛ود گواه بر فزونی این تفاسیر استخ ها گرایش این به ... غیره و »کدر دین«

 در ها آن براي مشخصی زمانی مبدأ تعیین و ها گرایش این بودن »نوپدید« سر بر بحث
 گفت توان می اما ).Chrisaides, 2003: 38( است مناقشه محل حدودي تا غربی جوامع

 اصطالح سویی از است. برخوردار مشخصی تاریخ از حدودي تا نایرا به ها جریان این ورود
 ي تجربه و عرفان و مذهب و دین مانند مفاهیمی با زیادي همپوشانی معنویت و معناگرا

 معناي به 2نوگروي دارد. دست این از  مفاهمیگري و اخالق و باطنی مقدس، امر نی،دی
 تغییر، ي درجه حسب بر که گویند می دینی نوگروي را افراد دینی هاي باورداشت در تغییر

 معناي به حاد غیر نوگروي " باشد. می حاد غیر و حاد نوگروي نوگروي، بارز ي گونه دو
 درون در فرد دینی تحول عبارتی،رد، بدون ترك آن دین است. بهف یدین باورهاي در تغییر

 خواه کند، می تجدیدنظر خود اعتقادات اي پاره به نسبت فرد آن، در که اعتقادي، نظام یک
 معنی به نیز حاد نوگروي ."اعتقادات آن تضعیف مسیر در خواه و آنها تقویت مسیر در
عتقادي به نظام اعتقادي دیگر ا نظام یک از حرکت و اعتقادي نظام در بنیادین تغییر بروز"

 ).Khazraei, 2009: 6( "است
محوري به جاي  ودخ جایگزینی دین، مفهوم فروکاستن با نوپدید هاي معنویت

 به آنها کنند. می وارد تدین کیفیت بر را ضربه بزرگترین دین، سازيخدامحوري و فرعی
 به نیز جدید  ادیان بودن التقاطی که هستند، دین و مقدمات به التزام بدون معنویتی دنبال
 عرفانی مسائل به نسبت انسان معنوي نیازهاي اساس بر نوظهور هاي فرقه .معناست همین

1 new religious movements 
2 religious conversion 

                                                 



 هاي نوپدید: ... تأملی بر گرایش به معنویت 

 
171 

 به صحیح و حقیقی پاسخی ها آیین این آیند، می بوجود و شوند می مطرح آسمانی و
 هستند. انسان کردن اديم و زمینی دنبال به بلکه کنند نمی ارائه انسان معنوي نیازهاي

 دنبال را سیاسی اهداف موارد اغلب در و گروهی و فردي اهداف سري یک ها فرفه این
 هاي حوزه در طلبیو فرصت سوداگري ي گیزهناها هم با  برخی از این معنویت .کنند می

اطالع بی و ناآگاه مردم از پول کسب براي اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادي، مسائل
  شوند. می کشانده راههط رهبران آنها به بیتوس

 منافع مواقع، از بسیاري در که دارد وجود گوناگونی دین هاي گرایش معاصر، ایران در
 مطالعات نتایج ).Mohadesi, 2007:85( دهند می بروز خود از متضادي هاي گیريجهت و

 افرادي (یعنی البانق سوم نسل در که است این از حاکی )Manteqi, 2005( نسلی تغییر
 و اول نسل به نسبت اند)گذرانده می را خود خردسالی دوران جنگ، و انقالب زمان در که

 تدریجی گیريکلش مناسکی، و پیامدي ابعاد نسبی کاهش مانند مواردي بروز شاهد دوم
 ترجیح دینی، تسامح پذیرش فقهی، دید بر فلسفی و عرفانی دید ي غلبه سکوالر، تفکر

 رویارویی دینی، هاي آموزه برخی کشیدن چالش به دینی، مرجعیت به  علمی مرجعیت
  ).Collahi, 2010: 559( هستیم دینی مسایل برخی در گراییتأویل و دین با گزینشی
 جلوگیري براي و معنویات  سوي به مردم آوردن روي دنبال به گذشته ي دهه سه در

 یک با که شده ساخته جدید ي فرقه 500 و هزار دو الهی، ادیان سوي به مردم گرایش از
 در .است رسیده ظهور منصه به جدید يفرقه دو اي هفته تقریباً یعنی سرانگشتی، حساب

 تبلیغ" ي فرقه ،"احمدیه" ي فرقه جمله از گرامعنویت نوظهور ي فرقه 12 حداقل نیز ایران
 تی" ي فرقه ،"کاباال" ي فرقه ،"کیهانی عرفان" ي فرقه ،"حلقه عرفان" ي فرقه ،"جماعت

 هايعرفان امروز .است شده شناسایی پرستیشیطان هايگروه ،"اکنکار" ي فرقه ،"ام سی
 سوي به تصوري قابل غیر سرعت با است غربی کشورهاي در آن زادگاه اغلب که وارداتی

 بین و ها دانشگاه در نوظهور  ادیان بحث که آنجا از اما .است نفوذ حال در ما کشور
 جدي و  خطرناك بسیار تهدیدي ي جامعه تأثیرگذار و فرهیخته قشر عنوانبه انشجویاند
 در گروهی هر از بیشتر هاجریان این مبلغان مانور و عمل ي حوزه که چرا شود، می محسوب 

 .طلبد می نیز را تريجدي اقدام و توجه لذا است نوجوانان و جوانان میان و آموزشی مراکز
 اخذ چون خطراتی با ایرانی ي جامعه در هاگروه این فعالیت ي ادامه رده،ک ثابت تحقیقات

 اعضا، در شغل و کار قدرت تخریب کالن، ي بادآورده هاي پول کسب افراد، از زیاد پول
 کردن هدایت مسئولیت، احساس بردن میان از گناه، یا ترس احساس باري، و بندبی ترویج
 توجیه با الهی ادیان از گرفتن فاصله کارانه،جنایت و هرحمانبی پرحیله، زندگی به افراد
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 شاخه تفرقه، ایجاد مفهوم، و معنا از خالی اعمال و مناسک ي اشاعه دینی، متون آزاد تفسیر
 هاي طرح و آرا القاي اعتقادي، مبانی در افکنیشبهه وحدت، زدن هم بر و کردن شاخه
 همراه دین ژرفاي و عمق از شدن دور و يارسانه و تبلیغاتی جنجال و بلوا ایجاد خود،
 ترجمه فارسی به پوستی سرخ عرفان از آثاري شمسی 50 ي دهه میانی هاي سال از .است
 ي ترجمه زمان از طوریکه  به گرفتند، قرار استقبال مورد بسیار آثار این ها سال آن در و شد
 از پس شدند. چاپ دتجدی بار چندین ها کتاب این 1357 سال تا 1351-1352 آثار این

 مترجمانی بودند همچنان ها، فرهنگ مطالعات ایرانی مرکز شدن منحل و انقالب پیروزي
 و خوان)دون آثار (ازجمله پوستی سرخ عرفان آثار مجلدات سایر ي ترجمه به دست که

 دو زمان، آن تا و گشته پرفروش بسیار انقالب اول سال 15 در آثار این زدند. شرقی عرفان
 ایران در پوستی) سرخ عرفان و کریشنامورتی (تعالیم نوپدید هاي معنویت از پرنفوذ ي هنحل

 با رابطه در که گوناگونی هاي کتاب باالي شمار ).Malekeyan, 2016: 39( شد شناخته
 و ها محدودیت اعمال رغم علی آثار این چشمگیر فروش و شده بازار ي روانه ها جریان این

 به گروندگان تعداد افزایش بر شود، می اعمال ارشاد وزارت بجان از که فشارهایی
 نوپدید هاي گرایش به مربوط واژگان فارسی وجوي جست با دارد. اشعار نوپدید هاي معنویت
 الکترونیکیِ هاي فایل ها، سایت ها، وبالگ مطالب، از  عظیمی خیل با اینترنت در معنوي

 معنوي هاي جریان نفوذ افزایش ي شاندهندهن کثرت این شویم. می مواجه ... و آموزشی
 هاي معنویت به کاربران گرایش و مراجعه افزایش و زبان فارسی کاربران میان در نوپدید
 و دینی نهادهاي متولیان هاي نگرانی و ها حساسیت افزایش همچنین، است. نوپدید

 هاي سال در دنوپدی هاي معنویت و نوظهور هاي عرفان به نسبت ایران در دینی حاکمیت
  است. شهرها کالن در ویژه به هایی جریان چنین به مردمان گرایش افزایش بر گواه خود اخیر

 گرفتن نادیده و پیامبران از زدایی قداست راستاي در نوپدید هاي فرقه این فعالیت
 هاي شاخص از و کنند آسمانی ادیان براندازي به اقدام طریق این از تا آنهاست رسالت

 کردن پاره هزار فرهمند، بنیانگذاران معمول، غیر هاي عضوگیري آنها میان مشترك
 و اعضا سوي از شدن خدا توهم در الهی، دینداران با مشخص مرزهاي وجود حقیقت،

 گسترش. است ... و مشترك نمادهاي و ها زبان از گیري بهره و التقاط و گویی پراکنده سران،
 رواج جمله از متعدد فرهنگی و اجتماعی هاي سیبآ ظهور سبب جامعه در ها فرقه این

 جعل آن، ارکان و دین با ضدیت فرهنگ رواج بشري، و انسانی هايارزش با ضدیت فرهنگ
 و بندبی بحث ترویج بشري، ي جامعه انحرافات در شیطان نقش و پیامبران حرکت و تاریخ
 قیچی دنبال به ها آیین و هاگروه این .شود می ... و خودکشی اخالقی مفاسد انواع و باري
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 معرفت، با انسان بین انداختن فاصله و انسان کردن خرافی و جامعه و انسان ي رابطه کردن
 معرفتی، هاي عرصه متوجه هاعرفان این ناگوار تبعات و آثار لذا هستند، معنویت و عقالنیت
 را آنها که باشیم دور آفات این از توانیم می زمانی ما و است اجتماعی و فردي رفتاري،

  .بشناسیم عمیقاً
 اي مجموعه مختلف، ادیان از برداري گرته و تلفیق با است تالش در نوپدید معنویت

 اعتبار از اول ي درجه در که بپردازد تبلیغ به مختلف جوامع در و آورده وجود  به التقاطی
 در گرایانه وفیص عقاید ترویج با سپس و بکاهد فقه بر مبتنی دین خصوص به رسمی دین

 گسترش دیگر؛ طرف از .آورد فراهم را گري خرافه گسترش و رشد هاي زمینه جامعه،
 اهرم این از استفاده با است. نرم جنگ و فرهنگی تهاجم مهم ابزارهاي از انحرافی هاي فرقه

 باشد، معلوم مهاجم سوء نیت و واقعی ي چهره آنکه بدون فرهنگی تهاجم جریان در
 افکار پذیرش هاي زمینه و گرفته قرار هجوم مورد جامعه بنیادي نجارهايه و ها ارزش

 مکانی لحاظ به است. ضروري آنها به گرایش علل بررسی رو، این از شود. می فراهم انحرافی
 هاي معنویت با مرتبط تحقیقات اغلب اینکه اول است. جدي ملأت قابل وهشژپ ضرورت نیز

 رشد مراکز ترینمهم از یکی که حالی در اندتهپرداخ تهران ي مطالعه به نوپدید
 و بودن سنتی و ورزيدین هاي گیژوی سویی از است. بوده اصفهان نوپدید هاي ویتنمع

 فرهنگی هايجریان ورظه و بروز براي خوبی بستر اصفهان شهر  عمومی بافت بودن مذهبی
  است. شدهن انجام زمینه این در وهشیژپ اخیر هايسال در ولی است نوظهور
 فقدان نیز و اصفهان شهر در نوپدید هاي معنویت به گرایش ازدیاد به توجه با
 اصفهان، در نوپدید هاي معنویت به افراد گرایش علل باب در شناختی جامعه هایی بررسی

 هاي معنویت به گان گرونده دینی بنديپای در تحول ي مطالعه به است آن بر تحقیق این
 ي مقاله در اساس، این بر بپردازد. اصفهان شهر در آنها ي زیسته ي بهتجر اساس بر نوپدید
 هاي معنویت به افراد این گرویدن سبب عواملی چه که شود می مطرح پرسش این حاضر

 افراد بر اي زیسته تجربیات چه نیز و اي اجتماعی شرایط و ها پدیده چه است؟ شده نوپدید
 در و کرده نیاز احساس نوپدید معنوي گرایش کی به آنان تا گردیده موجب و شده حادث
 را خود ي شالوده حاضر ي مقاله اساس، این بر برآیند؟ جدیدي دینی گروه در عضویت صدد

 و افراد دینی تحول مسیر (فهم فوق تبیینی و توصیفی پرسش دو به گویی پاسخ مبناي بر
 است. هنهاد بنا نوپدید) هاي معنویت به آنان گرایش علل شناسایی نیز
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 پژوهش نظري چهارچوب
 استفاده متعددي هاي نظریه از محقققین، نوپدیدید هاي معنویت نظري تبیین براي

 الفلند و اخالقی رشد مدل "کلبرگ" نموده، طرح را دینی پایبندي مدل کانتر اند.نموده
 پیدایش عامل را دینی تکثرگرایی برگر پیتر اند.نموده طرح را دینی نوگروي مدل

 این تبیین براي را دینی ي مدرنیته چارچوب هریولوزهاز و و داند می نوظهور هاي عنویتم
 دهد: می رخ مختلف سطح سه در پایبندي که دریافت کانتر. است برده بهره موضوع

 (پایبندي گروه مردمان دیگر به پایبندي )،1ابزاري (پایبندي دهی سازمان در پایبندي
 لورنس که دلیم .)3اخالقی (پایبندي گروه رسوم و آداب و نینقوا به بنديی پا و )،2عاطفی
 رویکرد بر مبتنی و شناختی مدلی دهد، می نشان را اخالقی رشد فرآیند آن در کلبرگ

 تمامی در فکري رشد که باوراند این بر شناختی ساختارگرایان است. شناختی ساختارگرایی
 با مالزم نیز شناختی سطح در تغییر« ند.ک می عبور یکسانی مراحل از ها فرهنگ و مردمان 

 ).Roberts, 1990: 124( »است نوگروي از حالتی
Janlafland 1977، را عواملی سلسله دینی، نوگروي فرآیند از خود تحلیل در 

 مدل اساس بر کند. می تبدیل متعهد هاي پیروي به را طرف بی افراد که کند می مشخص
 ممکن بگذرانند، سر از را نظر مورد متوالی هاي وضعیت  تمامی که مردمانی صرفاً الفلند،

 ها، وضعیت این ي شده  بندي سرهم شکل ترسیم بگروند. جدیدي دینی گروه به است
 که مردمانی تعداد از مند، نظام طور به« که چرا دهد، می دست  به را شکل  قیفی تصویري
  ).Roberts, 1990: 110( »شود می کاسته کنند، می تجربه را بعدي وضعیت
 هاي (نسل فرهنگی عوالم میان هایی گی گسیخته مدرن، جوامع در هرویولژه دید از

 قلب تا« که هستند »فرهنگی واقعی هاي شکاف« ي دهنده نشان که شود می دیده متفاوت)
 [برقراري] براي افراد هاي قابلیت و جهان با روابط قلب تا و اجتماعی، و فرهنگی هاي هویت

 ي مدرنیته وضعیت در اما؛ )Herviolezhe, 2001: 288( »اند نموده پیشروي ارتباط،
 پذیرش یا کردن رد در مردمان استقالل به توجه با نهادها این هرویولژه نظر از دینی،
 توانایی« خویش، یابی هویت مسیر در ها آن بودن  فعال و »آماده و حاضر« هاي هویت
 مستقل نسبتاً دیگر ابعاد سایر به توجه با یابی، هویت دبع هر و یابند می را »کنندگی تنظیم

1 instrumental commitment 
2 affective commitment 
3 moral commitment 
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 »دینی یابی هویت محور« ،»مجدد بخشی انسجام« طریق از خودش سپس و شود می
  ).Roberts, 1990: 300-301( گردد می

 پرداخته دینی اجتماعات بقاي استمرار عوامل ي مطالعه به پژوهشی در کانتر روزابث
 که بود هایی جماعت در پایبندي ابعاد از تعدادي شناسایی رکانت پژوهش نتایج از است.

 تعمیم قابل ابعاد، این رسد می نظر به دهند. ادامه خود حیات به موفقیت با بودند توانسته
 هاي جنبش ي مطالعه در خاص طور به مدل این اما باشند. ها سازمان از متنوعی طیف به

 دهد: می رخ مختلف سطح سه در پایبندي که دریافت کانتر است. استفاده قابل دینی
 (پایبندي گروه مردمان دیگر به پایبندي )،1ابزاري (پایبندي دهی سازمان در پایبندي
 .)3اخالقی (پایبندي گروه رسوم و آداب و قوانین به پایبندي و )،2عاطفی

 و شناختی مدلی دهد، می نشان را اخالقی رشد فرآیند آن در کلبرگ لورنس که مدلی
 که باورند این بر شناختی ساختارگرایان است. شناختی ساختارگرایی رویکرد بر تنیمب

 دیدگاه اساس بر کند. می عبور یکسانی مراحل از ها فرهنگ و مردمان  تمامی در فکري رشد
 تفاسیر بودن ناکافی به آن در که نکند تجربه را شناختی اختاللی فرد که زمانی تا پیاژه،
 در تغییر« گشت. نخواهد میسر بعدي سطح به سطح یک از گذار برد، یپ اش تجربه از خود

 این باید ).Roberts, 1990: 124( »است نوگروي از حالتی با مالزم نیز شناختی سطح
 ذهنی ساحت در تغییر به مربوط شناختی ساختارگرایی رویکرد که داشت نظر در را نکته

 این باشد، همراه بینی جهان و ذهنیت در تغییر با دینی نوگروي چنانچه و بوده مردمان
 مردمان نظریه، این اساس بر دهد. دست به نوگروي فرآیند از روشنی درك تواند می رویکرد

 تفکر از خاصی نوع واجد خود، زندگی از گستره هر در شناختی، رشد مراحل طبق بر
 معرفی را اخالقی تفکر رشد مرحله شش مجموع در و سطح سه کلبرگ باشند. می اخالقی

 سطح به رسیدن براي فرد دیگر، بیان به هستند. طولی صورت به مراحل این کند. می ارائه و
  .)Jahangirzade, 2011: 111( باشد. کرده طی را قبلی سطح باید حتماً باالتر

 را عواملی سلسله دینی، نوگروي فرآیند از خود تحلیل در ،)1977( الفلند جان
 مدل اساس بر کند. می تبدیل متعهد هاي پیروي به را طرف بی افراد که کند می مشخص
 ممکن بگذرانند، سر از را نظر مورد متوالی هاي وضعیت  تمامی که مردمانی صرفاً الفلند،

 ها، وضعیت این ي شده  بندي سرهم شکل ترسیم بگروند. جدیدي دینی گروه به است

1 instrumental commitment 
2 affective commitment 
3 moral commitment 
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 که مردمانی تعداد از مند، نظام طور به« که چرا دهد،  دستمی  به را شکل  قیفی تصویري
 سان،بدین ).Roberts, 1990: 110( »شود می کاسته کنند، می تجربه را بعدي وضعیت

 (وضعیت کنند تجربه را تنش یا فشار وضعیت است ممکن جمعیت از اي توجه  قابل بخش
 (دومین مسأله حل دینی انداز چشم است ممکن جمعیت از تري کوچک بخش اول).
 باشد حصول قابل مردمان از برخی براي است ممکن سوم وضعیت کنند. اتخاذ را ت)وضعی

 اند کرده تجربه را پیشین هاي وضعیت که مردمانی از اندکی تعداد فقط ترتیب، همین به و
 است: الفلند نوگروي مدل در موجود وضعیت هفت شوند. می مواجه بعدي هاي وضعیت با

 عنوان به تواند می معنوي یا دینی هاي گروه با مبستگیه الفلند ي عقیده به :1تنش .1
 ي گسترده تغییرات با که جوامعی در  آنومی از ناشی تنش ي تجربه به فرد هاي پاسخ از یکی

 احساس این از حاصله تنش اما شود. گرفته نظر در هستند رو روبه فرهنگی ـ اجتماعی
 از یکی تنها دینی نوگروي میان، این در و گردد مرتفع گوناگون طرق به تواند می  آنومی
  ).Ibid: 111( است تنش وضعیت به احتمالی هاي پاسخ

 با مسأله حل به تمایل« فردي، ي مشخصه دومین :2مسأله حل دینی انداز چشم .2
 به معنوي، ـ دینی رهبران سخنان] و [سیره یا معنوي ـ دینی هاي روش به توجه عطف

 معنوي یا دینی معنایی فرد که زمانی تنها است. ...» و زشکیپ روان یا سیاسی هاي جایروش 
 معنوي ـ دینی گروه پیام تابع تواند می ببیند محسوس و مادي رخدادهاي افق وراي در را

 ).Ibid( باشد
 عنوان به را خود آنان وجوگري، جست این با :3دینی وجوگري جست .3

 به منجر اي وجوگري جست ره وجود، این با بازشناختند. »حقیقت وجوگران جست«
 ).Ibid( شد نخواهد نوگروي
 ،»شغل دادن دست از« مهاجرت، نظیر مواردي الفلند :4زندگی در تحول ي نقطه .4

 »بیماري« و »زناشویی زندگی فروپاشی« ،»دانشگاه از شدن  التحصیل فارغ یا اخراج«
  .)Ibid( شوند گروينو به منجر توانند می بالقوه صورت به که هستند تحولی هاي نقطه

 پایبندي ي مرحله تقدم بر الفلند :5کیشی درون عاطفی پیوندهاي شدن  نزدیک .5
 از بریدن علت  به ششم ي مرحله در و کند می تأکید اخالقی پایبندي ي مرحله بر عاطفی

1 tension 
2 religious problem-solving perspective 
3 religious seeker ship 
4 turning point in life 
5 close cult affective bonds 
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 تنهایی و گی بیگانه خود از انزوا، از سطحی است ممکن فرد قبلی، دینی اجتماع یا خانواده
 جایگزین را کیش هم دوستان ي شبکه با عاطفی ارتباط کند می سعی و کند تجربه را

 مردمان پایبندي تغلیظ به ،7 ي مرحله آخرین در و ؛کند کیشی برون عاطفی پیوندهاي
 1پرقوام تعامالت و دارد اشاره اعضا میان فشرده متقابل کنش طریق از گروه، به نسبت
  .)Roberts, 1990: 113( شود می ایجاد

 به بخشیدن مشروعیت و معنا ي وظیفه انحصارگر ادیان گذشته در برگر، نظر از
 اجتماعی »یکپارچگی باالي ي درجه« و داشتند عهده بر را مردمان جمعی و فردي زندگی

 جهان« گرفت می بر در را »جامعه متفاوت هاي بخش که سازیکپارچه معنایی نظم« وجود و
 در جامعه در رایج گوناگون باورهاي و ها ارزش معانی، داد. می سامان را »مشترکی زیست
 عالم نظام کل به را انسان زندگی که ،»واقعیت ي درباره جامع تفسیري« طریق از نهایت

 ي کاشانه در بودن« احساس دین مدرن، ماقبل جوامع در شدند. می »یکپارچه« داد می ربط
 هاي بخش مدرن، جوامع در اما ت.ساخ می ممکن انسان براي را هستی جهان در »خود

 گیرند. می قرار متفاوتی »تجربی و معنایی هاي جهان« تأثیر تحت مردمان زندگی گوناگون
 شغلی هاي نظام برآوردن سر و »آورانه فن تولید« از ناشی کار  تقسیم شدن پیچیده با

 به »ندگانگیچ« این و بیند می رو روبه متفاوتی زیست هاي جهان با را خود فرد گوناگون
 آگاهی سطح در اي عمده تظاهرات« نیز و کرده پیدا تسري نیز مردمان خصوصی ي حوزه
 آگاهی« نقش بر برگر). Berger and Berger & Colner, 2008: 73-74( »دارد

 و  عمومی قلمرو دو هر در شدن چندگانه فرآیند در »مدرن جمعی ارتباط« و »شهري
 »اولیه پذیري جامعه« درون به چندگانگی این موارد، از يبسیار در کند. می تأکید خصوصی

 تجربه را زیست هاي جهان کثرت آغاز همان از فردي چنین نتیجه، در و یابد می راه فرد
 ).Ibid: 75-76( گذراند می سر از را »2ثانویه پذیري جامعه« گوناگون فرآیندهاي و کرده

 که زمانی تا دارد. دین ي حوزه در اي هعمد تأثیر اجتماعی هاي جهان زیست شدن چندگانه
 این داد، می پوشش را فرد »اجتماعی زندگی ي تجربه معناي با هاي بخش« دینی نمادهاي

 عبارتی،به نمودند. می موجه و بوده تأیید مورد مردمان ي تجربه طریق از همواره نمادها
 بر امر همین و کرد یم تصدیق را سانییک فراگیر نمادهاي فرد ي روزمره زندگی تجربیات

 زندگی در فرد چندگانگی، تدریجی رشد موازات به اما گذارد. می صحه نمادها این اعتبار
 و ها ارزش با که شود می رو روبه متضادي گاه و متفاوت اعتقادات و ها ارزش با روزمره

1 intensive interaction 
2 secondary socialization 
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 ندگیز در را دینی تعاریف و نمادها مقبولیت تجربه، همین و ندارد همخوانی وي اعتقادات
 ).Ibid: 78( کشد می چالش به وي

 هاي (نسل فرهنگی عوالم میان هایی گی مدرن،گسیخته جوامع در هرویولژه دید از
 قلب تا« هستندکه »فرهنگی واقعی هاي شکاف« ي دهنده نشان که شود می دیده متفاوت)

 [برقراري] براي افراد هاي قابلیت و جهان با روابط قلب تا و اجتماعی، و فرهنگی هاي هویت
 میان ارزشی هاي شکاف اما .)Herviolezhe, 2001: 288( »اند نموده پیشروي ارتباط،
 امر این و است آنان نابرابر شدن  اجتماعی بیانگر مدرن) جوامعر (د فرزندان و والدین
 این گانکنند دریافت و یکسو، از »معرفتی میراث گان دهنده انتقال« میان تضاد موجب
 جایی جابه« خود زندگی طی در کنندگان دریافت طرفی از شود. می دیگر سوي از میراث
 :Berger and Berger & Colner, 2008( کرده تجربه را »مختلف هاي جهان زیست

74.( 
 و شخصی ي  تجربه بر که »1شخصی  شده انتخاب دین«براي وجو جست هرویولژه

 »شناختی روان  ي مدرنیته« ظهور با متناسب را دارد تأکید »شخصی وجوي جست اصالت«
 فرد یک مقام در خودش باید شخص که معناست بدین شناختی روان  ي مدرنیته« داند. می

 است، کرده تجویز را آن خارجی اقتدار منبع موروثی،که هویت گونه هر وراي و بیاندیشد
  مدرنیته ظهور با ).Herviolezhe, 2001: 291( »بیابد شخصی هویت کند تالش
 ،2دینی هویت گیري شکل فرآیند »شدن  ذهنی« و »شدن  قطبی« خالل در و شناختی روان
 با مقایسه در جوانان) براي ویژه(به دینی حقایق با اجباري همنوایی بر پافشاري« دیگر

 »است شده ارزش کم است، خویش حقیقت وجوي جست در که معتقد سوژه شخصی اصالت
 دارد، حاکمیت جامعه مردمان يهمه زندگی و جامعه کلیت بر اینکه بر مبنی دین ادعاي و

 .)Ibid: 293( نارواست ادعایی
 عوالم میان گی گسیخته« و »پذیري جامعه بحران«از ناشی مشکالت هرویولژه باور به
 زیرا دهد، می نشان را خود بیشتر دینی نهادهاي مورد در »متفاوت هاي نسل فرهنگی

 ي شالوده که اي حافظه تداوم« یعنی است: دینی دهاينها وجود اصل مستلزم ها آن انتقال
 »است درگیر جمعی ي حافظه خاص شدن فعال با دین کلیت حقیقت، در ... است هاآن
)Ibid: 291.(  

1 religion of one's choice 
2.religious identity construction 
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 هاي هویت که ادعاست این بر هرویولژه مدرن، دوران در دینی یابی هویت از بحث در
 متنوعی نمادین منابع از افراد« بلکه پنداشت، »موروثی« توان نمی دیگر را دینی اجتماعی

 در که متفاوتی تجربیات در شدن درگیر با منابع آن طریق از یا است مشربشان موافق که
 مبادرت خودشان اجتماعی و دین هاي هویت ساختن به گیرد، می قرار شان دسترس

 لتحلی »1یابی هویت مسیر« یک محصول مثابه به هویت انداز، چشم این در کنند. می
 یابی هویت مسیرهاي این بخشد. می تحقق طوالنی مسیر یک طی در را خود که شود می

 نیز اعتقادورزي ي جوهره کل متضمن یکسان طور به بلکه نیستند، عقاید مسیرهاي فقط
 در فعاالنه شرکت و جهان درك هاي شیوه تعلق، زنده حس اعمال، شامل که هستند

 ).Ibid:294( »هستند آن ي ایجادکننده ،خود که شود می کنش متفاوت قلمروهاي
 استقالل به توجه با نهادها این هرویولژه نظر از دینی، ي مدرنیته وضعیت در اما
 مسیر در ها بودنآن فعال و »آماده و حاضر« هاي هویت پذیرش یا کردن رد در مردمان
 به توجه با ی،یاب هویت بعد هر و یابند می را »کنندگی تنظیم توانایی« خویش، یابی هویت
 ،»مجدد بخشی انسجام« طریق از خودش سپس و شود می مستقل نسبتاً دیگر ابعاد سایر

 ابعاد ترکیب و مجدد بخشی انسجام این درونی پویایی گردد. می »دینی یابی هویت محور«
 هرویولژه رسد می نظر به که شود می جدیدي هاي هویت برآوردن سر باعث یابی، هویت
 بر نیز هرویولژه خود است. کرده استخراج را ها آن مسیحی جوامع ي تجربه اساس بر بیشتر

 مدرن، جوامع سایر به ها بندي مقوله این بسط که دارد می اظهار و است واقف امر این
 است تجربی هاي پژوهش از اي مالحظه  قابل حجم و گسترده تجربی حمایت مستلزم

)Ibid. 300-301.(  
 

 پیشینه پژوهش
 ذکر به اینجا در که است گرفته انجام نوظهور هاي معنویت پیرامون اندکی مطالعات

 .پرداخت خواهیم خارجی و داخلی ينمونه چند
 

 الف) تحقیقات داخلی
 نگاهی اجتماع؛ نوستالوژي در جوامعی« عنوان با پژوهشی انجام با ،)1385( خسروي

 روابط چگونگی و اجتماعی دهی سازمان نوع بررسی پی در ،»ایران در جدید هاي معنویت به

1 trajectory identification 
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 در که هستند مردمانی مطالعه مورد جمعیت است. بوده یکدیگر با ها آن مختلف اعضاي
 هاي دینداري دینی، نوین رفتارهاي نآ مروج عنوانبه که هایی جمع در تهران، شهر سطح
 شپژوه نتایج اساس بر کنند. می شرکت شوند، می شناخته جدید هاي معنویت یا و جدید

 عین در که کرد معرفی کوچکی جوامع را مطالعه مورد هاي جمع ساختار توان می خسروي،
 وجود به براي زیادي تمایل ها، آن میان در پیشرفت و شخصی نفع رقابت، هاي شاخص وجود
 فضاي و صمیمانه و نزدیک پیوندهاي ایجاد با و هایشان آموزه اساس بر اجتماعاتی آوردن

 این چه اگر که گیرد می نتیجه خسروي دارند؛ خود میان در یکدیگر، با عالقه و همکاري
 نشان محتوا، و شکل در ها آن نسبی تنوع اما اند، نکرده پیدا رسمیتی چندان هنوز ها جریان

 شکل در »نوآوري و ابداع« طریق از چه مختلف، هاي شیوه به مردم متن که دارد آن از
 در شرق، و غرب از مختلفی هاي سبک »کردن وارد« راه از چه و  قدیمی سنتی اجتماعات

  .)Khosravi, 2006( هستند خود درون در متنوعی و خاص فضاهاي تولید صدد
 گرایش میزان اجتماعی هاي همبسته بررسی« عنوان با پژوهشی در ،)1387( جعفري

 از نمونه 400 انتخاب با »جدید دینی هاي جنبش به تهران شهر هاي دانشگاه دانشجویان
 روش اساس بر جدید دینی هاي جنبش به آنان گرایش ي مطالعه در سعی دانشجویان میان

 حد در دانشجویان از  نیمی حدود تحقیق، این نتایج اساس بر است. داشته پیمایش
 که حالی در اند؛ داشته گرایش هندي) عرفان ویژه (به جدید دینی هاي جنبش به متوسطی

 آن از حاکی پژوهش تحلیلی نتایج اند. بوده قوي گرایش داراي آنان دهم یک به نزدیک
 شهر هاي دانشگاه دانشجویان بین در جدید دینی هاي جنبش به گرایش میزان که است

 جنسیتی تفاوت است. بوده متفاوت جمعیتی و اجتماعی متغیرهاي برخی حسب بر تهران
 دانشجو دختران که عنیم بدین است؛ شده مشاهده ها جنبش گونهاین به گرایش در اندکی

 چنین، هم اند. داشته ها جنبش این به تري قوي نسبتاً گرایش پسران با مقایسه در
 پایین يطبقه در شان همتایان با مقایسه در متوسط و باال طبقات به متعلق دانشجویان
 .)Jaffari, 2008( اند داشته جدید دینی هاي جنبش به تريبیش گرایش اجتماعی،

 عنوان »کیهانی عرفان :موردي ي نمونه ؛ایران در جدید هاي معنویت ينگار مردم«
 ي مشاهده هاي روش از ترکیبی با او است. داده انجام ،)1388( کاشی که است پژوهشی
 جریان یک تفصیلی و غلیظ توصیف به مصاحبه ابزار از استفاده با نیز و اسنادي و میدانی
 مفهوم معنوي هاي جریان از او تحلیل در است. هپرداخت حلقه) (عرفان دینی شبه و معنوي

 کاشی دارد. محوري نقش دینی و معنوي امر "شدن انفسی" و "شخصی هویت" و "خود"
 سخن معاصر ایران در دینی و ارزشی تحوالت يدرباره تحلیلی هاي سازي ساده برخی به



 هاي نوپدید: ... تأملی بر گرایش به معنویت 

 
181 

 توان می وي دید از ود:بر فراتر ها سازي ساده نوع این از خواهد می که است مدعی و گوید می
 این از است صدد در ایران، در جدید هاي معنویت پیرامون پژوهش با تحقیق این کرد ادعا

 امروز تحوالت از نمادبخشی ها جنبش این که جایی تا؛ رود فراتر شده ساده هاي رهیافت
 روزام ایران در جاري هاي پویش که داد نشان توان می کشورند، این فرداي افق و ایران

  .)Kaashi, 2009( اندشده ساده الگوهاي این از تر پیچیده
 به گرایش علل شناختی جامعه بررسی« عنوان با تحقیقی در ،)1393( محمودي بابا

 بنا پردازد. می نوظهور هاي عرفان به جوانان اقبال علل به »کرج شهر در نوظهور هاي عرفان
 لحاظ به متکثر بسیار بافتی داراي و بوده رمهاجرپذی شهري کالن کرج شهر او، استدالل بر

 که دارد را امتیاز این مطالعه میدان عنوانبه کرج انتخاب لذا است. دینی هویت و فرهنگی
 را تحقیق نتایج و داشت مواجهه ایران گوناگون هاي فرهنگ از افرادي با آن در توان می

 دانست. نوپدید هاي معنویت به ایرانی جوانان گرایش وضعیت نمایاي توان می کم و بیش
 باب در را اطالعاتی عمیق ي مصاحبه ابزار و محتوا تحلیل تکنیک از استفاده با پژوهشگر

 اساس بر است. کرده تحلیل و وريآگرد نوظهور هاي عرفان به ساله 35 تا 15 گان گرونده
 نظر به که کنند می فعالیت کرج در ها جنبش این از گروه 40 حدود در پژوهش، این نتایج

 کثرت حیث از بیشتري اقبال از معرفت و نور رهپویان و کیهانی ي حلقه گروه دو رسد می
 .)Babamahmodi, 2014( برخوردارند افراد میان در نفرات

 
 ب) تحقیقات خارجی

 کیفی بررسی به ،Welson, 2003 نظیر برخی نیز خارجی پژوهشگران میان در
 با خود پژوهش در ویلسون. اند پرداخته نوپدید هاي شجنب به گروندگان يزیسته يتجربه
 این که بیشتري ارج دلیل به زنان که داد نشان جدید، دینی هاي جنبش و زنان عنوان
 معنوي سلوك و سیر در و هستند قائل زن براي یافتهسازمان مذاهب سایر به نسبت ادیان

 از گونهاین به بیشتري گرایش د،دهن می آنها به بیشتري هاي آزادي طریق، طی عبارتیبه و
  دهند. می نشان خود از ادیان

Doktor, 2003، هاي جنبش جذب که مسیحیانی که داد نشان خود پژوهش در 
 شان تشنگی براي قاطع و واضح هاي پاسخ ها جنبش این درون در شوند، می جدید دینی

 همچنین ؛یابند می نشا احساسی و روحی مندي رضایت و رقص آواز، مقدس، امور به نسبت
 براي معنایی جستجوي پی در فرهنگی، تغییرات هاي دوره در مردم که گرفت نتیجه وي

  یابند. می گرایش نوظهور هاي عرفان به خود، ي گمشده
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Cuda, 2013 دینی نوپدید هاي جنبش در مذهب و رسوم و آداب باورها، يمطالعه 
 کمتري خودمختاري احساس دینی پدیدنو هاي جنبش که رسید نتیجه این به و پرداخت

 احساس یک عالوهبه است. طلبی مرج و هرج نوعی آنها طلبیمعنویت حس و کنند می
 در آنها از و است تعهداتشان به عمل و عمل براي راهنمایی که دارند جهانی خواهیتمامیت

 اجتماعی هاي فعالیت و سیاست ها جنبش این همچنین ؛کند می حمایت بیرون دنیاي برابر
 هاي گروه طلبیمعنویت بتوان مشکل که است آن پژوهش این بر وارده نقد کنند. می رد را

  دانست. طلبی مرج و هرج نوعی را معنوي
 که گفت توان می گردید ذکر پژوهش ي پیشینه در که آنچه بر مروري با کلی طوربه
 ایران در نوپدید هاي ویتمعن اجتماعی حیات باب در موجود تحلیلی هاي گرایش از بسیاري

 سنخ هاي تحلیل ي ارائه به و بوده نوپدید معنوي هاي وگروه ها فرقه توصیف شناخت بر ناظر
  است. شده بسنده نوپدید معنوي هاي گروه اجتماعی دینی حیات باب در شناسانه

 
 شپژوه شناسیروش

 نوپدید هاي یتمعنو به گان گرونده دینی پایبندي در تحول ي تجربه بررسی و توصیف
 اند، داشته نقش تحولی چنین گیري شکل در که تجربیاتی از دسته  آن شناسایی نیز و

 هاي روایت از واقعیاتی کشیدن بیرون و کنندگان مشارکت ذهنی جهان به رجوع نیازمند
 تحوالت معمول طور به زندگی، تحوالت تحلیل در رواین از است. شان زندگی از آنان

 جهت  به ما کنند. می متمایز »2زندگی داستان تحلیل« از را »1زندگی ي دوره تحلیل«
 4گر تجربه خود به 3گر روایت خود از باید فرد، ي زیسته تجربیات و زندگی ي دوره بررسی

  زد. پلی
 

  مفاهیم تعریف
 بر که گویند می دینی نوگروي را افراد دینی هاي باورداشت در تغییر :5نوگروي -1
 نوگروي" باشد. می حاد غیر و حاد نوگروي نوگروي، بارز ي گونه دو تغییر، ي درجه حسب

 تحول عبارتی،به است. دین آن ترك بدون فرد، دینی باورهاي در تغییر معناي به حاد غیر

1 life course analysis 
2 life story analysis 
3 remembering self 
4 experiencing self 
5 religious conversion 
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 خود اعتقادات اي پاره به نسبت فرد آن، در که اعتقادي، نظام یک درون در فرد دینی
 ."اعتقادات آن مسیرتضعیف در خواه و آنها تقویت مسیر در خواه کند، می تجدیدنظر

 نظام یک از حرکت و اعتقادي نظام در بنیادین تغییر بروز" معنی به نیز حاد نوگروي
 ).Khazraei, 2009: 6( "است دیگر اعتقادي نظام به اعتقادي
 و فرامادي مقدس، امور به باور از شده نهادینه اي مجموعه به دین :1دینی پایبندي -2

 سامان مقدس باور این حول که شود می گفته اخالقیاتی و عواطف مناسک، و بشري فوق
 مسلم را واقعیت فراتجربی بخش و تجربی واقعیت بین تمایز که اي مجموعه یابند؛ می

-Hill, 1973: 42( است نمادها سایر و زبان طریق از تمایز این تنظیم صدد در و دانسته
 باورها، از مجموعه این به پایبندي گاه آن کنیم اتخاذ دین رايب را تعریفی چنین اگر ).43

 است. دینی پایبندي بیانگرمفهوم نیز اخالقیات و عواطف مناسک،
 مستقل تفسیرهاي و معنا جستجوي به نوپدید هاي معنویت :2نوپدید هاي معنویت -3

 وجود هب اخیر ي ساله صد در معنوي جدید هاي گرایش توسط که دارد اشاره دین از
 ).Fouresht & Restard, 2015: 89( اند آمده

 حضوري و واسطه بی ي تجربه یک از است عبارت زیسته ي تجربه :3زیسته ي تجربه -4
 هویت و اتحاد شونده، تجربه و گر تجربه بین معلوم، و عالم بین آن در که اي تجربه چیزي؛ از

 که است اي ذهنی و درونی االتح درك معناي به انسان حیات تجلیات درك است. برقرار
 محسوس واقعیات این در استکه آن فهم ي وظیفه است. آن از حاکی و بیانگر تجلیات این

 دست نیست حواس مشاهده و دسترس در که چیزي آن به تا کند رسوخ و نفوذ فیزیکی
 ).Pallmer, 1998: 127( یابد

 نظیر انسان هر وديوج نیازهاي به پاسخگویی و رفع عدم :4وجودي محرومیت -5
 را هایی کاستی و ها خلع که سطحی تا ورزيعشق به میل و زندگی به غایت و معنا به نیاز
 ).Kassel & Naomei, 2016گویند( وجودي محرومیت را آورد، وجود به افراد در
 

 اطالعات گردآوري ابزار
 اجتماعی انبازیگر درونیات فهم براي مناسب هاي روش از یکی همواره مصاحبه انجام

 تجربیات واکاوي به و شده مردمان ذهنی دنیاي وارد توان می ابزار این از استفاده با و بوده

1 religious commitment 
2 new appeared spiritualties 
3 lived experience 
4 existential deprivation 
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 انجام 1روایی ي مصاحبه طریق از اطالعات گردآوري مطالعه، این در پرداخت. شان زیسته
 افراد که هایی »روایت پاره« استخراج به توان می روش این از استفاده با واقع، در است. شده

 از کنشگران ي ویژه فهم و تعابیر پرداخت. کنند، می نقل خود زندگی سرگذشت از
  شود. می حاصل اي مصاحبه چنین دل از نیز شان دینی تحول هاي تجربه

 
 اطالعات تحلیل شیوه

 2مضمونِ تحلیل روش از استفاده با شده گردآوري هاي داده مصاحبه، هر انجام از پس
 که است داده ارائه اي ساده مضمونی طرح ولکات گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد ولکات

 انجام تفسیر و تحلیل توصیف،  عمومی ي مرحله سه در ها داده تحلیل فرآیند آن، در
 و نظم یک در ها داده« توصیف، ي مرحله در). Mohamadpour, 2013: 68-69( شود می

 در محقق نظر اساس بر تواند می ذکورم نظم ).Ibid: 68( »گیرند می قرار زمانی پیوستار
 این از تلفیقی یا و زندگی روایت مورد در کننده مشارکت فرد نظر یا روایت کلی خط مورد

 این ولکات شوند. می بندي مقوله و تنظیم دهی، سازمان ها داده که است مرحله این در دو
 تفسیرهاي نیز تفسیر ي مرحله در نامد. می »کیفی تحلیل  کمی بعد« را تحلیل از مرحله
 شوند می انجام اي مقایسه رویکرد با عمدتاً که تفسیرهایی ـ گیرند می صورت اصلی

)Mohamadpour, 2013: 68-69.( 
 

 مطالعه میدان
 عنوان به اصفهان شهر در موجود معنوي هاي حلقه و ها جمع ها، گروه پژوهش، این در

  ها) آن گرایش نوع از نظر(صرف ها گروه این اعضاي از شماري و شده انتخاب مطالعه میدان
  شدند. انتخاب پژوهش در مشارکت براي هستند دانشجو که

 در تحول پیرامون هاي حساسیت به توجه با کنندگان مشارکت جذب که جا آن از
 از را کنندگان مشارکت هستیم ناگزیر نیست، ساده چندان جامعه سطح در اعتقادي مسائل
 روش، این دهیم. قرار مطالعه مورد )3اي زنجیره گیري (نمونه عرفیم و اعتمادسازي طریق

 جذب با اما دارد. را کاربرد بیشترین حساس موضوعات و خاص هاي گروهي  مطالعه در
 بسیار کنندگان مشارکت بافت شدن همگن احتمال اي، زنجیره روش به کنندگان مشارکت

1 narrative interview 
2 thematic analysis 
3 snowball sampling 
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 دسترسِ در روش و اي زنجیره شرو دو تلفیق با پژوهش این در لذا ؛شود می بیشتر
 به مربوط متون در شود. جلوگیري نمونه بافت شدن همگن از تا است شده تالش اي خوشه
 فرآیند میان، این در .است موسوم 1ترکیبی هدفمند گیري نمونه به کیفی هاي روش
 نای ذکر یافت. ادامه کننده) مشارکت 21 (جمعاً نظري اشباع حصول هنگام تا گیري نمونه

 نیت با وجه  هیچ  به مختلف هاي گروه درون در خوشه هر دادن قرار که است الزم توضیح
 اندکی تعداد چنین یک با تعمیم ادعاي گونه هر واقع، در است. نگرفته صورت دهی تعمیم

 بافت شدن همگن خطر دفع دلیل به صرفاً انقسام این است. ناروا کنندگان مشارکت از
 هدف و شده انجام آنان جذب شدن تر تصادفی نیز و کنندها شارکتم معرفی أثر بر نمونه

 و زن ها آن نفر 10 شونده مصاحبه 21 مجموع از شود. نمی دنبال راهبرد این پس در دیگري
 نفر 5 و کارشناسی نفر14 کاردانی، ها آن از نفر 2 تحصیلی مقطع که هستند مرد مابقی

 قرار 34 تا 22 سنی ي بازه در شوندگان حبهمصا ي کلیه باشد. می ارشد کارشناسی ها آن
  باشند. می مجرد مابقی و بوده متأهل ها آن از نفر 8 مجموع که دارند

 
 پژوهش اعتباریابی و کیفیت ارزیابی هاي شیوه

 توسط اعتباربخشی« از پژوهش این در کیفیت تضمین و ارزیابی منظور به
 از اي گونه دو هر که 3»نکنندگا مشارکت توسط اعتباربخشی« و »2کارشناسان

 توسط اعتباربخشی انجام جهت است. شده استفاده هستند، »4ستدي و داد اعتباربخشی«
 نتایج بررسی، مورد موضوع زمینه در خبره اساتید نظرات از استفاده بر  عالوه کارشناسان،

 نظر بر مبتنی همگرایی« شد. ارائه صالح ذي افراد و کارشناسان از دیگر تن دو به پژوهش
-Whittmore, 2001: 532( بود پژوهش اعتبار بر گواه »پژوهش هاي یافته و کارشناسان

533(.  
 
 
 
 

1 mixed purposive sampling 
2 expert checking (expert validation) 
3 participant checking (participant validation) 
4 transactional validation 
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 پژوهش هاي یافته
 اولیه دینی زندگی از توصیفی
 میان در را دینی پایبندي از باالیی سطح کنندگان مشارکت از نفر)17( درصد 85

 دینی ي زمینه تأثیر تحت آنان که دهد می نشان نتایج اند. داده گزارش شان خانواده اعضاي
 اند. گذرانده سر از را دینی ي اولیه پذیري جامعه مسیرهاي محیط، دینی بافت و خانواده

 ي غلبه نفر) 21 از نفر 12( کنندگان مشارکت از درصد 60 اولیه زندگی در که صورت بدین
 میان، این در شود. می دیده آنان رفتاري و اعتقادي وجوه از بسیاري بر دینی تفاسیر
 والدین، آنان، براي است. آورده می فراهم را دینی پذیري جامعه اسباب ترین مهم خانواده

 اند. بوده دینی نقش الگوهاي برادرها و خواهر موارد برخی در و ها پدربزرگ و ها مادربزرگ
 يپایبند حفظ در آنان خود زعم به خاستگاهی ي خانواده رسد می نظر  به همچنین،

 این بخواهد جغرافیایی و اجتماعی تحرك اگر حتی است، داشته اساسی نقشی شان دینی
  کند. تضعیف را نفوذ

 افراد طرف از دینی، باورهاي مجموعه به کاملی اعتقادي پایبندي دوره، این در
 و  رنگ قویاً نوپدید هاي معنویت با آشنایی از پیش تا آنان دینداري چه گر شود. می مشاهده

 دینی ایمان و دینداري معنوي وجه اما دارد، محور مناسک و مدارانه شریعت تعبدي، ییبو
 وجود به آنان از بسیاري است. داشته اي ویژه جایگاه آنان دینی زندگی در ابتدا همان از

 زندگی در ... و اوج و وجد هاي تجربه طبیعت، و خدا با بخش الهام ارتباط و معنوي ي تجربه
  اند. کرده اشاره نوپدید هاي معنویت با آشنایی از قبل تا و شان اولیه

 ترس همراه به وارشخص ناظري عنوان به خدا از تلقی و خداوند قوت و قدرت بر تأکید
 آنان نزد را خدا مفهوم از دینی فرهنگ در رایج تلقی ي غلبه او، به نسبت احترام با آمیخته

 از ترس مبناي بر بیشتر دوره این در خدا با ها آن ارتباط دهد. می نشان شان اولیه زندگی در
 در مددجویی اخروي، عقاب و عذاب از یافتن نجات جهان، این در پاداش دریافت و مجازات

 پاداش بر مبتنی گیري جهت یک کلی طور به و منافع آوردن دست به و مشکالت رفع جهت
 آرامشی جهت به آنان براي خدا با ارتباط همچنین، ؛است بوده اخروي و دنیوي خسارت و

 آرامشی از آنان از بسیاري است. داشته نیز روانی کارکردي اند کرده می کسب آن از که
  اند. آورده می دست به نماز گزاردن و خدا به توسل هنگام به که اند گفته سخن

 توان می درصد) 80نفر، 16( شوندگان مصاحبه بیشتر هاي صحبت از که دیگري ي نکته
 تجربه را گناه احساس از سطحی شان دینداري در غالباً آنان که است این کرد طاستنبا

 سخن شان اولیه زندگی در دینی افعال انجام دالیل از وقتی آنان از بسیاري اند. کرده می
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 ترس« ،»گرفتن قرار بخشش مورد« ،»آمرزش« ،»شدن پاك« نظیر هایی عبارت گفتند می
  شد. می تکرار شان خنانس در کرات به ... و »عقوبت از

 هاي معنویت با ها آن آشنایی از قبل تا کنندگان مشارکت اخالقی زیست از بحث در
 از پیروي بر  مبتنی بیشتر اولیه، زندگی در آنان اخالقی گیري جهت گفت توان می نوپدید
 بر اجتماعی محیط هاي ارزش از پیروي و دینی گروه با همنوایی والدین، نظیر مهم دیگران
 آنان التزام دالیل که معنی  بدین است. بوده خسارت ـ پاداش بر مبتنی گزینی جهت اساس

 دفع و پاداش به رسیدن جهت  به دینی اخالق از پیروي به معطوف بیشتر اخالقی فعل به
 در است. بوده اخالقی ساحت در اخروي) یا و (دنیوي گرایی فایده نوعی واقع در و خسارت

 نیرومندترین عنوان به »خسارت و پاداش بر مبتنی گزینی جهت« که مایدن می چنین واقع،
 کیفیت مجموع، در است. کرده می عمل شان اولیه زندگی در افراد اخالقی پایبندي در عامل

 و »نگر پیشاعرف اخالق« سطح میان توان می اولیه زندگی در را کنندگان مشارکت اخالقی
 نوسان در کلبرگ لورانس اخالقی رشد مدل در )Deives, 2008: 266( »نگر عرف اخالق«

 دانست.
 نقشی کنندگان مشارکت  اولیه دینی زندگی در داري دین معنوي وجه و دینی ایمان

 بر )Kropf,1990: 122( »اي اسطوره ـ قشري« ایمانی دوره این در است. داشته پررنگ
 دارد. جهان به نسبت زآلودرا نسبتاً دیدي فرد و افکنده سایه آنان اعتقادورزي ي جوهره
 وجود به باور نظیر دینی فرهنگ در موجود اي اسطوره تفکر پذیرش موجبات که نگاهی
  سازد. می فراهم را ... و آفرینش ي اسطوره به اعتقاد و منجی

 در دینی باورهاي نقش به درصد) 39 نفر، 21 از نفر 8( گان کنند مشارکت از برخی
 نظیر تجربیاتی اند. کرده اشاره شان اولیه زندگی در رنج ي تجربه از ناشی آالم تسکین
 در واقع، در ... و تحصیلی شکست ي تجربه اقتصادي نامالیمات عاطفی، روابط در شکست

 مقدس معانی ي کننده تأمین نمادهاي از اي مجموعه ي مثابه به دین دوران این
)Hamilton, 2011:266( دادن قرار و ها تجربه این هب معنابخشی در مردمان زندگی براي 

 تطبیق در را فرد طریق این از و کرده می ایفا اساسی نقشی معنادار بستري در ها تجربه این
  است. کرده می یاري آور رنج واقعیات با
 

 معنوي جهان به دینی جهان از سفر
 و بحران هاي تجربه از برخی نفر) 14، درصد 70( کنندگان مشارکت از بسیاري

 گهگاه که هایی تجربه اند. کرده قلمداد خود زندگی در عطفی ي نقطه ي مثابه به را تمحرومی
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 از حالتی در را فرد و کرده مواجه چالش با را پیشین باورهاي نظام بودگی  موجه
 مرگ تحصیل، در شکست ي تجربه مهاجرت، نظیر هایی تجربه اند. داده قرار گی سرگشته
 در معرفتی تعارض آوردن بر سر اجتماعی، و اقتصادي تمحرومی سربازي، خدمت نزدیکان،

 ي تجربه معنا)، (بحران وجودي هاي پرسش با درگیري و عقالنی تفکر با مواجهه ي نتیجه
 از ناشی تنش ي تجربه زن، ضد دینی نگاه يدرباره تنش ي تجربه شدن، اجتماعی در ناموفق
 میان روابط محدودیت از ناشی تنش ي تجربه و مدارانه شریعت دین ي پدرساالرانه تحمیل

 در را تعلق و معنا به نیاز نحوي به یک هر که اند بوده هایی چالش جمله از جنس دو
 از اي پاره در بازاندیشی ایجاد و تشکیک بروز موجبات و انگیخته می بر کنندگان مشارکت
 اعتقادي، ستگاهد به تعلق نیاز احساس و آورده فراهم را کنندگان مشارکت یقینی معتقدات

 اند. شده موجب آنان در ها چالش این رفع براي را جدیدي بینی جهان یا دینی گروه
 از درصد)33( نفر) 21 از نفر 7( گان کننده مشارکت از تعدادي که هایی تنش از یکی

 بافت در مدارانه شریعت دین ي پدرساالرانه تحمیل از ناشی تنش اند، کرده صحبت آن
 نسبت آنان منفی ي مقابله به منجر و داده قرار زا تنش موقعیتی در را دفر که است سنتی

 خود اجتماع، و خانواده سنتی بافت در که افراد این اند. گردیده مدارانه شریعت داري دین به
 دین از ظاهرگرایانه هاي قرائت و مدارانه شریعت هاي استنباط فشار تحت و محدود بسیار را

 تحت و گرفته اعتقادي و قلبی ي فاصله پیشین دینی اجتماع از هرفت رفته بودند یافته
 در و اند شده آشنا معنوي هاي جریان با سنّتی محیط از فراتر جدید روابط ي تأثیرشبکه

 آنان براي متعارف دینی گروه جاي به را بدیلی ي گزینه معنوي هاي گروه با آشنایی واقع،
  است. کرده فراهم

 ي تجربه گونههیچ خود زندگی داستان در کنندگان مشارکت از درصد) 70نفر( 14
 در آنان دینی پایبندي در تحول که داد نشان نتایج اتفاقاً و اند نداده گزارش را حادي بحران
 از نشانی خودشان زعم به که اي دوره است. داده رخ شان گیزند آرامش و سکون ي دوره

 نبوده میان در شر و رنج هاي تجربه نیز و اجتماعی جسمی، عاطفی، مالی، هاي محرومیت
 متعارف دینی هاي گروه در موجود سکون و رکود از کنندگان مشارکت از دسته این است.

 حس خود در را دینی وجوگري جست و ماجراجویی به عالقه نوعی و بوده ناراضی
 رشد آن در که دینی بینی جهان که بودند رسیده نتیجه این به پیش از ها آن اند. کرده می

 عنوان به را خود آنان وجوگري، جست این با است. بوده نامناسب و ناکافی بودند یافته
 از آنان میان، این در شناختند. بازمی زندگی راستین معناي و حقیقت وجوگران جست
 سخن ها دوره آن در شان وجودي هاي پرسش به گویی پاسخ براي خود عمیق هاي دغدغه
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 ها بدان گویی پاسخ به قادر پیشین باورهاي نظام نمود می چنین که ییها پرسش گفتند؛ می
 است. نبوده

 هاي گروه عضویت به دوستی هاي شبکه طریق از اعضا تمام تقریباً مطالعه، این در
 انجام جهت بار نخستین نفر) 21 از نفر 7( آنان از تعدادي بودند. آمده در نوپدید معنوي
 اما ماندند. باقی گروه عضویت در همچنان مداوا انجام از پس و شده گروه وارد روحی درمان

 در شده منتشر آثار ي مطالعه طریق از آنان از بسیاري معنوي، هاي گروه در عضویت از قبل
 کرده کسب شناخت ها گرایش این به نسبت نوظهور هاي عرفان و نوپدید هاي معنویت باب

 درگیري کنار در ـ معنوي گروه به سبتن اعضا شناختی درگیري گفت توان می بودند.
 از را نوگروي آنان است. زده دامن معنوي گروه به آنان پایبندي افزایش به ـ عاطفی
 متعارف، دینی هاي گروه در اما اند. کرده آغاز عاطفی ي مرحله از نه و شناختی ي مرحله

 آنان در دینی گروه ايه باورداشت و گرفته قرار دینی پذیري جامعه مسیر در منفعالنه افراد
 شود. می درونی
 سقف زیر تحول، این گان کنند مشارکت از درصد) 50 حدود نفر، 21 از نفر 11(

 آنان از اندکی فقط و نوگروي) شبه یا حاد غیر (نوگروي شده انجام پیشین دینی اعتقادات
 عبارتی، به د.ان کرده تجربه را حاد نوگروي و گذاشته کنار را پیشین اعتقادي نظام ي کلیه

 نوپدید هاي معنویت هاي آموزه با پیشین هاي باورداشت تلفیق با دینی بازاندیشی فرآیند
 به که دیندارانی اند؛ دانسته متعارف دین پایبند را خود چنان هم افراد تربیش و شده انجام
 تمتفاو نیز و شان قبلی دینداري از متفاوت جهات بسیاري در شان دینداري خودشان زعم

 .است جامعه در متعارف دینداري از
 

 بیشتر بررسی و بحث
 کنونی الزامات و ها ارزش

 با آشنایی از قبل تا کنندگان مشارکت دینداري وضعیت از پیشین صفحات در
 چهار از یک هر در آنان داري دین که شد داده نشان و رفت سخن نوپدید هاي معنویت

 در است. داشته وضعیتی چه دینی اخالق و ینید مناسک دینی، ایمان دینی، باور ي جنبه
 نوپدید هاي معنویت به گرویدن از پس افراد دینداري وضعیت بررسی به قسمت این

 تحولی چه مذکور ي جنبه چهار از یک هر در نوگروندگان که شود می داده نشان و پرداخته
 اند. گذرانده سر از را
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 این محوري سوژه در مدرن ندگیز با نوپدید هاي معنویت سازگار وجوه از یکی
 است. نهفته دهند، می فردي اصیل ي تجربه و انتخاب به که اهمیتی قدر و ها گرایش

 زیست بر مبتنی گرایی معنویت ترویج و تقویت موجب مدرن فرهنگ در عظیم چرخش
 و اولیه منبع درون، همین و دهد می قرار فرد درون در را منبع که شود می انفسی یا ذهنی

 دینی هاي زیست از نوع آن اعتبار و وزن کاهش باعث نتیجه در و شود می قلمداد معنا همم
 مرجعیت و بیرونی انتظارات اساس بر را زندگی و ندانسته فرد درون در را منبع که شود می

 معنوي و عاطفی وجه بر زیادي تأکید آنان از برخی دهد. می شکل انفسی غیر و خارجی
 روزه گرفتن و نماز گزاردن مانند دینی مناسک انجام کمیت در چه گر دارند. دینی مناسک
 باراین که داشت اذعان باید مناسک انجام کیفیت باب در اما است شده گزارش هایی تناوب
  الزامی صرفاً نه دهد می سوق مناسک از دست این انجام سمت به را آنان درونی وجدي
 عواطف و تجربیات این از یک هر باب در آنان چنینهم ؛مجازات از ترس یا و گرایانه وظیفه
 شباهت ایمانی چنین یک کنند. می تعمق و تفکر آگاهانه هستند رو روبه آن با که اي دینی

 ـ فردگرایانه ایمان ي مرحله در دارد. فاولر ایمان رشد مدل از چهارم ي مرحله با بسیاري
 باز« را ها آن توان می و بوده مجزا شان یمعان از نمادها که یابند درمی افراد وار، اندیشه
 از است ممکن حتی فرد مرحله، این در کرد. »تعیین« بخواهانه دل یا و »1ایجاد« ،»تفسیر

 به منطقی، هاي گزاره به یازیدن  چنگ جهت به و کند »2زدایی اسطوره« دینی هاي اسطوره
 در ).Fowler, 1981: 122-123( بپردازد خود 3باورهاي نظام در موجود نمادهاي تقلیل

 بدان نسبت اندیشیده و فردي ي تجربه با دینی رفتارهاي و باورها از بسیاري مرحله، این
 و مقدس معانی تعیین در مرجع دینی گروه نقش که است گونه این و شوند می همراه امور

 شود. می تضعیف فرد در دینی عواطف ایجاد
 گذارند می باز تجربه و گزینش در را عضاا دست نوپدید هاي معنویت که واقعیت این

 اظهار کنندگان مشارکت از تعدادي شود. می آنان نوگروي فرآیند سیالیت باعث خود
 پوست تدریجاً باورهایشان جدید، معنوي گروه هاي آموزه تأثیر تحت چگونه که اند داشته

 اقامت که شود می باعث باورها ي زمینه در خود بر تعمق و خودآیینی این و انداخته می
 و مداوم وجویی جست به را خود جاي واحد اعتقادي سقف زیر در باال از شده مقدر  جزمی

 را ذهنی ظرفیتی نوپدید، معنوي هاي گروه دیگر، بیان به دهد. حقیقت نیل براي طوالنی

1 construction 
2 demythologizing 
3 belief system 
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 بسیار »مکرر نوگروي« وقوع و ها باورداشت در تحول آن در که آورند می فراهم اعضا براي
 شده دیده مطالعه مورد افراد از برخی در حتی است. متعارف دینی هاي گروه از تر حتملم

 وجوي جست در را مختلفی هاي شاخه و ها گروه خود، معنوي سفرهاي طول در آنان که
 و باورها از برخی به حتی کنندگان مشارکت از تعدادي اند. کرده امتحان یقین و حقیقت

 از و نگرند می انتقاد ي دیده به نیز هستند آن عضو که اي عنويم گروه در موجود رفتارهاي
 ها گروه این تأکید واقع، در زنند. می گزینش به دست نیز هایی گروه چنین هاي آموزه میان

 چنین از بعد و قبل پیرامون، امور از آنان تفاسیر پویایی به اعضا، فردي سلوك و تجربه بر
 دیالکتیک خالل از نوبودگی این تداوم و سیالیت به که ییها تجربه انجامد؛ می هایی تجربه
 مدعیات از است گذاري خود این و انجامد می هستی، به نگاه و فردي يتجربه میان

  پویا. فرديِ هاي تجربه و تجلّیات به ایست شناختی
 تجربیات و ها سختی با مواجهه هنگام در شان اولیه زندگی در نفر)، 13( درصد 65

 در عضویت از پس اما ،اند کرده می احساس را  آنومی احساس و معنایی بی از سطحی از تنش
 ها تنش و ها سختی با مواجهه در مسأله، حل معنوي انداز چشم اتخاذ و معنوي هاي گروه
 خاطر آرامش و ایمنی احساس و دیده جریانات از دسته این در را خیر و حکمت نوعی آنان

 دینی ایمان به محدود شان اولیه زندگی در نوگروندگان ایمان که یحال در کنند. می بیشتري
 بخش عامیت سطحی افراد این آنان، در عرفانی و معنوي هاي گرایش افزایش موازات به بود،

 ي همه هاي تفاوت پس در را وحدت و یگانگی نوعی و کرده تجربه را ایمان از فرادینی و
 نظر در بدون هستی ي همه به عشق و خیر انتشار انآن از برخی بینند. می مردمان و ادیان

 افزایش به هستی و انسان از درکی چنین دانند. می خود زندگی رسالت را ها تفاوت گرفتن
 اي خصیصه این و انجامد می دیگران با آزادمنشانه زیستی هم و ها تفاوت پذیرش و تسامح

 به همچنین آنان براي  عامی ایمان چنین است. متکثر جامعه یک در زیستن براي ضروري
  شود. می گرفته نظر در ورزي اخالق براي منبعی حکم

 
 
 
 
 
 

 
 



 192 99تابستان  ،4 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 ي دوره اساس بر نوپدید هاي معنویت به گروندگان دینداري تغییرات ي مقایسه خالصه :1 جدول
 زندگی

Table 1: Comparison of Changes in Religiosity of Converters to New 
Spiritualities Based on Period of Life 

 کنونی زندگی اولیه زندگی دیندار ابعاد

Dimensions 
of Religiosity Primary Life 

The Current Life 
 دیندار هاي غیر معنوي دینداري معنوي

Spiritual Believers Non-Religious Spiritual 

 باورها

 زداییاسطوره گراییاسطوره شبه گراییاسطوره
 به نسبت باوريستقدا

 دینی هاي شخصیت
 هاي شخصیت از زدایی قداست

 مذهبی
 از زدایی قداست
 مذهبی هاي شخصیت

 گرایانه مطلق اعتقادورزي
 اعتقادورزي یقین همراه  به

 تعبدي و اندیشانه جزم

  به اندیشانه نسبی اعتقادورزي
 و (دینی ورزي شک همراه

 معنوي)
 بازاندیشانه اعتقادورزي

 ي اندیشانه نسبی زياعتقادور
 معنوي

 مناسک

 در غالباً خدا با ارتباط
 هاي چارچوب

 و محور آیین ي شده تعریف
 محور مناسک

 در خدا با فرامناسکی ارتباط
 انجام عدم یا و انجام کنار

 دینی مناسک

 مناسک به پایبندي عدم
 انجام به گرایش و دینی

 معنوي مناسک

 مناسک عرفی اجراي
 دینی

 دینی مناسک سیانف ي تجربه
 و آن بودگی خاص بر تأکید و

 معنوي مناسک اجراي نیز

 مربوط مناسک صرف اجراي
 مذهبی هايگروه به

 اساس بر مناسک انجام
 و پاداش ي محاسبه

 اخروي / دنیوي خسارت
 جهت  به مناسک انجام

 و خلوص به رسیدن
 خدا به نزدیکی

 وجه و روانی کارکرد بر تأکید
 و دینی مناسک انجام عاطفی

 معنوي
 به نیل جهت به مناسک انجام

 خدا به نزدیکی و خلوص

 وجه و روانی کارکرد بر تأکید
 عاطفی

 معنوي و دینی مناسک انجام

 ایمان
 اي اسطوره قشري ایمان

 گناه احساس
 وار اندیشه ـ فردگرایانه ایمان

 گناه احساس تقلیل

 مبتنی ایمان از واال سطحی
 معنوي امور به گرایش بر
 و دینی ایمان بربستن ترخ

 وابسته معنوي ایمان تقویت
 رخت معنوي هاي جریان به

 گناه احساس بربستن 

 اخالق
 نگر پیشاعرف اخالق

 و پاداش بر (مبتنی
 نگر، پیشاعرف اخالق از ترکیبی

 نگر پساعرف و نگر عرف
 و نگر عرف اخالق از ترکیبی

 نگر پساعرف
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 کنونی زندگی اولیه زندگی دیندار ابعاد

Dimensions 
of Religiosity Primary Life 

The Current Life 
 دیندار هاي غیر معنوي دینداري معنوي

Spiritual Believers Non-Religious Spiritual 
 خسارت)

 سنتی دینی اخالق

 دنیوي دینی، القاخ از ترکیبی
 به گرایش بر مبتنی اخالق و

 متعالی امر
 بازاندیشانه دینی اخالق

 گرایانه فایده دنیوي اخالق
 شناسانه زیبایی دنیوي اخالق
 گرایانه فضیلت دنیوي اخالق

 اخالقی واگرایی
 پذیرش در نسبی خودساالري

 اخالقی قواعد ایجاد یا و
 اخالقی  خودتنظیمی

 
 گیرينتیجه

 هاي معنویت به گان گرونده ي بازگوشده هاي روایت برروي مطالعه انجام با ژوهشپ این
 است. آن دینی تحول هاي صورت ترسیم نیز و دینی تحول بروز علل فهم صدد در نوپدید
 در تحوالتی است. جامعه درونی هاي پویایی محصول جدید معنوي و دینی هاي جریان
 این به که دارد وجود ایران يجامعه در مساعدي بسترهاي یا است داده رخ جامعه درون

 که شرایطی در گفت، توان می دهد. می ظهور و بروز امکان جدید معنوي و دینی هاي جریان
 اجتماعی فضاي یک سوي به جامعه دادن سوق به معطوف حاکم هاي سیاست کلّی طور به

 شهري فضاهاي کنار و گوشه در اجتماعاتی چنین حفظ و ایجاد براي کوشش است، واحد
 رو، این از دانست. آن تنوع و تکثر به احترام و اجتماعی حیات پویایی از حاکی توان می را

 شرایطی در ارزشی تکثر متنوع تجلیات معرِّف توان می را جدید دینی و معنوي هاي جریان
 در .است خود اجتماعی اقتدار دادن دست از و زوال حال در سنّتی دینی نظام که دانست

 گی زند سپهر در دینی تحول تجلی عنوانبه نوظهور معنوي هاي جریان اخیر، هاي سال
 دین شناسان جامعه از بسیاري توجه مورد تأمل قابل هاي پدیده از یکی عنوانبه ایران دینی
  اند. پرداخته آن مطالعه به خود هاي پژوهش در زیادي محققان و گرفته قرار

 مناسکی پایبندي در یابنده  کاهش تحول از حاکی نیز حاضر پژوهش نتایج
 و روزه گرفتن و نماز گزاردن نظیر اي دینی مناسک انجام فراوانی چه گر است. گان نوگروند

 و ورزان دین این نگاه نوع اما است گذاشته افول به رو افراد نزد مذهبی هاي زیارت انجام
 ارتباط  ينحوه و نگاه نوع و عبادات و مناسک انجام ي شیوه به نسبت مدرن گرایان معنویت

 نمازي گزاردن صرفاً را عبادت انجام دیگر آنان اساس، این بر است. کرده تغییر خدا با
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 خود ارتباط کیفیت آنان از بسیاري واقع، در دانند. نمی اذکار و ادعیه خواندن و روزه گرفتن
 دادند. می انجام کامل را دینی مناسک که دانند می زمانی از تر صمیمانه و تر متعالی را خدا با

 و انزوا از سطحی کنندگان مشارکت از برخی پیشین، دینیِ اجتماع از بریدن علت  به
 را کیش هم دوستان ي شبکه با عاطفی ارتباطی اند کرده سعی و کرده تجربه را تنهایی

 با اعضا پرقوام تعامالت رسد می نظر به کنند. کیشی برون عاطفی پیوندهاي جایگزین
 هنگامی است. داشته ثريؤم نقش معنوي گروه به نسبت آنان پایبندي افزایش در دیگرهم

 آنان پس، آن از کرد، ایجاد گروندگان در را یگانگی و اتحاد از حسی پرقوام، تعامالت که 
 ي آگاهانه هاي تالش با اند. رفته می خود معنوي گروه هاي آموزه استقبال به فعاالنه

 رفته  رفته آنان دینی، گروه هاي آموزه انجام طریق از شانایمان تقویت جهت گروندگان
 را احترام با آمیخته ترس از حسی آنان از برخی و پذیرفته را معنوي گروه بینی جهان
 و باطنی هاي رؤیت شهودات، همچنین، اند. کرده گزارش را خود معنوي استاد به نسبت

 باعث خود کردند می تجربه ها گروه این در عضویت گامهن در افراد که اي معنوي تجربیات
 است. شده می جدید معنوي گروه به آنان التزام تغلیظ
 و عرفانی هاي جمع به مختلف افراد گرایش دالیل شد، ذکر تر پیش آنچه به توجه با

 انگارانه، غایت نگاه یک اساس بر باشد. متفاوت یکدیگر با تواند می نوپدید هاي معنویت
 وجوگران جست شوند: می تقسیم دسته دو به پژوهش این در نوپدید هاي معنویت روانپی

 و مخاطبان انگاري سان یک خطاي از پژوهش این در ترتیب، بدین ها. زده بحران و معنا
 گران تحلیل دیگر کار در معموالً که تحلیل در جدید دینی و معنوي هاي جریان پیروان
 که هستند افرادي همان معنا وجوگران جست است. دهش اجتناب شود، می دیده دینی
 در افراد این که شد گفته و دادیم قرار مدلّل نوگروي ي دسته در را آنان نوگروي تر پیش

 پیش نوپدید هاي معنویت که مسیري در زندگی راستین معناي و حقیقت وجوي جست
 متعارف دینی فرهنگ در جودمو سکون و رکود از اینان اند. نهاده گام است نهاده ها آن روي

 از دسته  آن نیز ها زده بحران هستند. متفاوت ي تجربه نوعی پی در و بوده ناراضی
 از ناشی آالم تسکین براي یا و ها بیماري درمان براي که هستند کنندگانی مشارکت
 روي ها گرایش و ها نحله بدین هویت بحران از گریز جهت به یا و آور رنج و زا تنش تجربیات

 واقع، در که است الزم نکته این ذکر شوندگان مصاحبه دینی نوگروي از بحث در اند. آورده
 تحول که داد نشان نتایج دهد. روي ناگهانی و یکباره صورت به تحول این که نبوده چنین
 تنش ي تجربه از پس که نیست گونه این و افتاده اتفاق فرآیندي و تدریجی صورت به دینی

  دهد. روي تحول این آنی طور به
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Abstract: 

 

The present study deals with the qualitative study of young people's 
tendency toward emerging spirituality and their narrative as a sacred thing. 
The main question of this study is that how does it affect the spirituality of 
the new religions of religiosity, and how do they differ in their religiosity 
before and after encountering the emerging spiritualities? The statistical 
population of this research is the city of Isfahan. The research sample was 
selected using the narratives reproduced by 21 converts to the newly created 
spiritualities. Data were analyzed using thematic analysis method. The target 
group of the study was between the ages of 22 and 34. The result of this 
research shows that some of the forms of religious evolution of the 
individuals studied in the face of the emerging spirituality can be 
summarized as follows: the relative degradation of the system of beliefs, the 
reduction of guilty feelings, relativistic and conceptual beliefs rather than 
dogmatic beliefs, emphasis on love and presence Instead of emphasizing 
God's wrath and power, moving from the sacramental religious ethics to a 
tendency towards transcendental ethics, overcoming the moral endeavor of 
rhetorical endeavors, the imitation of mythology to individualistic faith - the 
affection, the increase of tolerance and tolerance in the face of other 
tendencies Belief. 
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Deprivation, Myth 
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