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 چكیده 

انجام شده و « گرااجتماعات معنویت»آمدهای اجتماعی کار و پیپژوهش حاضر با هدف مطالعه سازو
برای اهداف خود استفاده کرده و نیز چه  هاییرویه پردازد که چنین اجتماعاتی از چه به این پرسش می

گویی ها خواهند داشت. این پژوهش برای پاسخهای آنویژه ذهنیت و کنش تأثیری بر مخاطبان خود به
نگارانه و مطالعه های کیفی شامل: مشاهده همراه با مشارکت، مصاحبه قومهای خود از روشبه پرسش

و همراه با « پساسکوالریزاسیون»اسناد استفاده کرده است. در چهارچوب مفهومی پژوهش در پارادایم 
و « جدید گراییمعنویت»های جدید دینی، های جدید و جنبشمی همچون دینداریتحدید مفاهی

 است.عنوان مفاهیم محوری پژوهش انتخاب و مورد استفاده قرار گرفته  به« گرا اجتماعات معنویت»
گرا به  عنوان نوعی اجتماع معنویت به« هاپیوند»دهد گروه نشان می« موردی»های این مطالعه یافته

شده، سازی و مهندسی احساس دینی و سایر تمهیدات و تدابیرِ طراحی-تمهیداتی مانند کاریزما واسطه
شود؛ طوری که آن را  از پیروانش تبدیل می« بیگانه»سازند که به امری مستقل، بیرونی و وضعیتی را می

گرا به معنویتشوند. این اجتماع العاده ستایش کرده و مقهور و مسحورش میعنوان وضعیتی خارق به
هایی بهنجار، اش را به سوژهکند افراد تحت سرپرستیمیانجی سازوکارهای نظارتی و تنظیمی تالش می

ها را در نهادهای اجتماعی ممکن کند. آفرینی مفیدتر آنمطیع و کارآمد تبدیل کرده و نتیجتاً نقش
نگری، دعوت به سعادت فردی درون توان افزود که چنین اجتماعاتی با تأکید برمطابق این مطالعه می

هایشان گیزدایی کرده و بالقوهو دامن زدن به ذهنیتی سازگار با محیط بیرونی به نحوی از افراد عاملیت
 برای هرگونه تغییر اصالح و دستکاری در جهان بیرونی را تعدیل خواهند کرد. 

ندسیِ احساس دینی، بسته معنوی، گرا، مهجدید، اجتماعات معنویت گراییمعنویت واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله

جامعه ایران در دو دهه اخیر و همزمان با رشد طبقات متوسط و مرفه شهری، شاهد رشد و 

وبیش و پیدا و پنهان، قسمی پدیده  توان کم ای اجتماعی بوده که آن را میگسترش پدیده

و کاستاندا، فنونی مانند  های افرادی مانند اُشو، کوئیلوا و کتابهآموزه آورد. حساب دینی به

نفس و  اعتمادبه های خودشناسی،ها و دورهیوگا، مدیتیشن و ذن و انواع و اقسام ِکالس

ها خصوصیات، تردید اینبی آیند.موفقیت بخشی از مصادیق این پدیده جدید به شمار می

ند اما جدیدبودن و فرم و محتوایِ دینی برخی ها و سازوکارهای یکسانی ندارآموزه

ها را میهمانان نوظهور عناصرشان، به پژوهشگران علوم اجتماعی این اجازه را داده که آن

نگری و و درون« خودشناسی»به شمار آورند. اقبال روزافزون جامعه به « حیات دینی»

انه و کاربردی و تیراژ باالی عامی شدن ذهنیت روانشناختی همراه با نوعی روانشناسی پررنگ

هایی به های عرفانیِ عامیانه شرقی و غربی در کنار واردشدن اصطالحات و واژهکتاب

محدوده واژگانیِ روزمره و حتی رسمی مانند انرژی، کیهان و اتصال، بر این پدیده اجتماعی 

دید دارند به تغییر عمدتاً نشانی از یک وضعیت ج واژگان درحال»دهند. نوظهور گواهی می

شدن اصطالحاتی مانند آگاهی و هوشیاری و باور ِ بیشتر به تناسخ در طور نمونه رایج

)بنگرید « اند های جدید دینی نسبت دادهرا به جنبش 11ی عوضِ جهان ِپس از مرگ در دهه

 (.93: 0331به ویلسون و کرسول، 

شده در این اَشکال متنوع حگوییم دعاوی مطرای دینی سخن میرغم اینکه از پدیدهعلی
اندوزی و سالمت تا خودشناسی، خداشناسی و آرامش درون را شامل  طیفی از موفقیت، ثروت

است؛ چراکه به  0و هماهنگی امر دینی و امر دنیوی« آشتی»ها اما در شوند. محوریتِ آنمی

ها توان آنمی« اراحض»های قدرتمندی است که با شناسایی و ها درون انسان منبع نیروزعم آن

را آزاد و مدیریت کرده و در نهایت به خدمتِ امور دنیوی درآورد. البته که امور دنیوی نیز 

باید در خدمت تکامل و تعالیِ معنوی انسان بوده و از مدارِ هماهنگی با آن بیرون نزند. مطابق 

های ده از ریشهشداریِ فارغهمین منطق است که این پدیده جهانی را با تثبیتِ سرمایه

عنوان یگانه راه نجات  به« فردی»اش و تأکیدی که بر موفقیت، منفعت و رستگاریِ مسیحی

 دانند.بشر دارد هماهنگ می
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ورزی سهل و ساده، منعطف و همراه از حیث مهیاکردن شرایط نوعی دین داریاین نوع دین

ای متعارف قرابت بیشتری با هورزیتر از دینبا قواعدی کمتر رسمی و سخت و البته لوکس

های ورزی نیازی به خواندن کتابسبک زندگیِ طبقات متوسط شهری دارد. در این نوع دین

توان با کتاب یا حجیمِ دینی و انجام شعائر و مناسک منظم و بعضاً دشوار روزمره نبوده و می

تر آنکه آن شد و مهمتر با امور متعالی مرتبط ای کوچک و عمل به قواعدی سهل و مفرحجزوه

ورزیِ حداقلی و روزمره را داری جدید، نوعی دینرا به خدمت خود درآورد. این قسم دین

ها همچنین با نوعی اند. آنشناختی کرده داری سخت، حداکثری و آخرتجایگزین نوعی دین

ند پسند و اوقات فراغت که در جامعه مصرفی و شهری نقش انکارناپذیری دار فرهنگ عامه

ای دینی مایهپسند که درونهای عامهاند. انواع و اقسام کتاب و فیلمی قوی برقرار کردهپیوند

. مثال حساب آوردآمیزی امر دینی، فراغت و بازار به توان از نمودهای این نوع همدارند را می

طرف است که خواندنش از  رازپسندِ دینی فیلم مشهور برجسته این بازارِ محصوالت عامه

گذاشتن بر  شود. با صحّهگرا بسیار به اعضا و پیروان خود توصیه میرهبران اجتماعات معنویت

بازارهای »همین واقعیت است که برایان ترنر از نوعی دینداریِ تلفیقی، شهری و تجاری شده یا 

عامه  های دینیِ فرهنگرا جلوه« 0رمز داوینچی»هایی مانند سخن گفته و محبوبیت کتاب« معنوی

 (.0331دانسته است )ترنر، 

داری اعتقادات و باورهای جدید و بازار معنوی پیرامون آن شرایط را برای نوعی دین

شده و نهادی، دست به گزینش و فردگرایانه مهیا کرده است؛ به نحوی که فرد به جای ادیان تثبیت

تواند داری موازی میین دیندهد. ااش را شکل میانتخاب عناصر دینیِ مختلف زده و حیات دینی

شناسانه؛ پاسخی به مسئله معنا و با اهداف مختلفی از سوی افراد همراه شود: حل مشکالت روان

ای برای اخالق و مدیریت زندگیِ پیچیده در دنیای مدرن )بنگرید به هدف زندگی؛ پشتوانه

های قق نشده و افراد در آموزه(؛ اهدافی که بنا به دالیل مختلف در ادیان نهادی مح0339بهبهانی، 

گردند. اما صرفاً باورهای جدید نبوده که آن را برجسته کرده است بلکه اش میجدید در پی

-هایی که حول آن شکل گرفته و به نحوی هویتی جمعی را برای افراد رقم میاجتماعات و گروه

اجتماعات عناصر و اند. این زنند توجه پژوهشگران علوم اجتماعی را به خود جلب کرده
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توان در دیگر اَشکال دینی شان را میوبیش، مشابه دهند که کمهایی را از خود نشان می ویژگی

مراتب گروهیِ متناسب با سطح و جستجو کرد: رهبری کاریزماتیک؛ نظام اعتقادیِ جمعی؛ سلسه

توان میانشان میهایی که رغم مشابهتهای جمعی. علیکیفیتِ ارتباط با امر متعالی؛ و آیین

تواند تلفیقی از عناصر دینی و غیردینی باشد، و نظام اعتقادی، که می 0تشخیص داد، هر اجتماعی

 بخشد.های خاص خود را ساخته و هویت جمعیِ ویژه خود را به پیروانش میآیین

ه بودهایی مواجه برای این پدیده جدید اجتماعی، در غرب و ایران، با چالش پردازیمفهوم

ها شناسی آنرسمیتشدت در برابر هر نوع به ویژه در ایران به است. نهادهای رسمی دین به

مشروع، کاذب و انحرافی معرفی ها را غیرداری مقاومت کرده و عمدتاً آنای از دینعنوان گونه به

(. اصحاب علوم اجتماعی نیز 0331و مظاهری سیف،  0333کنند )بنگرید به حسین شریفی، می

اند که خود نشان از سیالیت، داری جدید بهره گرفتهاز مفاهیم مختلفی برای توضیح این دین

ای بر روی اصالت یا ها چندان مجادلهشناسانعطاف و تنوع بسیار اَشکال آن دارد. اگرچه جامعه

های پردازیپردازی و نظریهاند، با وجود این، توافق چندانی درباره مفهومها نداشتهحقیقت آن

« گرایی جدیدمعنویت»های مفهومی و مصداقی، مرتبط نیز وجود نداشته است. فارغ از پیچیدگی

اش در معنای گروهی و جمعی« گرااجتماعات معنویت»های جدید و داریعنوان شکلی از دین به

 اند.به نحوی حدود و ثغورِ مفهومی این مطالعه تجربی را مشخص کرده

های ها که با رویکردی تبیینی در پی توضیح علتخی از پژوهشاین مطالعه برخالف بر

گرایی جدید بوده، تالش کرده است ابعادی دیگر از آن را ظهور و یا اقبال جامعه به معنویت

های ها وعدهمورد پرسش قرار دهد. فهم انتقادی از اینکه چگونه و مطابق چه سازوکارهایی، آن

ها چه نوع افرادی را دهند: آنرا در چه نسبتی با جامعه قرار می خود را به پیش برده و پیروانشان

شان چه نوع هستیِ اجتماعی را تولید خواهند کرد؛ و خوانند؛ نظام اعتقادیمی-به سوی خود فرا

شوند. ها برحذر داشته میامهای اجتماعی ممکن و کددر چنین اجتماعاتی کدام کنش

به سنجشِ عالمانه از اینکه  واهد کرد تا احتماالًهایی از این دست به ما کمک خ پرسش

تر شویم. شوند نزدیکآمدهایی منتهی میکنند و به چه پیهای جدید با جامعه چه میداری دین

های مطلوبِ چنین اجتماعاتی تبدیل همچنین بسیار محتمل است که پیروان دقیقاً به همان سوژه
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نظر  ید تبدیل کنند با این حال با اغماض و صرفرا به چیزی جد وتصرف، آننشده و با دخل

گرا از دادن آن چیزی داریم که اجتماعات معنویت ها سعی در نشانکردن از این نوع مقاومت

 کنند.خواهند و بر مبنای آن هدایتشان میهایشان میسوژه

 چهارچوب مفهومی

 0های جدید دینیجنبش

های سیاسی و اجتماعی مختلف در غرب، میالدی و ظهور جنبش 11و  01های پس از دهه

پردازان  رو شدند. نظریه روبهشناسی دین نیز با تحوالت معناداری  های جامعههمزمان نظریه

ضمن تصدیقِ افول قدرت اجتماعی کلیسا بر این تأکید کردند که امر دینی،  3سکوالریزاسیونپسا

آفرینی در عرصه به بازیگری و نقشتر هایی سیال، کوچک و نامرئیتغییر شکل داده و در شکل

را به پیش کشیده و این « 0دین نامرئی»مفهوم  3پردازد. مطابق آن توماس الکمنعمومی می

استعالهای کوچک زندگی که با تحقق نفس، اِبراز »کند که جوامع نوین به واقعیت را مطرح می

(. در واکنش به 313: 0331 )همیلتون،« اندهای شخصی سروکار دارند روی آورده وجود و آزادی

پردازان از اصطالحات گوناگونی نظیر ادیانِ سکوالر، ادیان تمثیلی،  این وضعیت جدید نظریه

ساخته و غیره -های سبک، ادیان خودداریشکل، ادیان موازی، دینای، ادیان بیادیان استعاره

(. مضاف بر 0339د )شریعتی، داری در دنیای مدرن استفاده کردنگذاری صُور جدید دینبرای نام

اند که نسبت به گذشته  ن گفتهگرفتن نوعی بازارِ دینی سخ شناسان دین از شکلآن جامعه

داری را به میدانی هرچه بیشتر متکثر تبدیل کرده است. از همین روی های دینی و دین شکل

، خود را به آنها تمایل مخاطبانش سنت دینی که قبالً این توانایی را داشت که در صورت عدم»

شود. یعنی فروختن کاال به کسانی که از این پس مجبور به « بازاریابی»تحمیل کند ... حاال باید 

 (.11:0339)جلیلی، « خرید آن نیستند

برانگیزترین مفاهیمی بوده که در پارادایم ترین و مناقشه از مهم« های جدید دینیجنبش»مفهوم 

شناسان در نسبت با پردازان مطرح شده است. اینکه جامعهنظریهشناسی دین از سوی  جدید جامعه
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اند های جدید دینی توسط مردم و اصحاب ِکلیسا این مفهوم را به میان آوردهفرقه نامیدنِ شکل

ها در کنار شناختن آنرسمیتداده و تالشی بوده است برای بهها را نشان میطرفانه آنموضع بی

د در جامعه تا فارغ از مجادله بر سر اصالت و حقیقت، شرایط ظهور و های دینی موجودیگر شکل

اساساً برچسبی منفی است که برای » 0شان را توضیح دهند. چراکه واژه فرقهآمدهایکارکردها و پی

که واژه دین  رود، درحالی زدایی از گروهی خاص به کار میکردن و مشروعیتتقبیح، محکوم

کم نشان مشروعیت  ت که نشان از پذیرش و احترام دارد، یا دستعکس اساساً برچسبی اس به

در کنار اعتقادات و باورها واژه جنبش فعالیت گروهی و جمعی را  (.033: 0330)زاکرمن، « است

در قامت یک رهبر فرهمند ظاهر  است: شخصی که دهد که عمدتاً بر دو پایه استوارنشان می

یانه پیروان. فعالیت جمعی در قالب نظامی اعتقادی و اهداف های عاطفی و ایثارگراشود و کنش می

 متعالیِ متأثر از آن به نوعی زندگی و هویت جمعی که همراه است با روابط عاطفی و صمیمانه

 های جدید دینی امکان نوعی زندگی جمعی و هویتشود. در واقع اکثر جنبشاعضا منتهی می

پردازان کنند؛ واقعیتی که به زعم نظریهیروانشان فراهم میای دینی را برای پمایهگروهی با درون

یافته در جوامع مدرن. درباره همزمان پاسخی است به مسئله افول ادیان سنتی و فردگراییِ شدت

های مناسکی و توان استدالل کرد. از جنبهها از ابعاد مختلفی میدینی یا غیردینی بودن جنبش

توان استدالل کرد هنگامی  متمرکز شویم می و نظام اعتقادی دعاوی جمعی آنکه بگذریم و صرفاً بر

های صرفاً تئولوژیک درباره وجود و نه صرفاً گزاره»شود که صفت دینی به جنبش منتسب می

های ضروری که به طور سنتی توسط ادیان رسمی هایی برای سؤالماهیتِ ماوراءالطبیعه، بلکه پاسخ

به علت تنوع و گستردگی زیاد  (.30: 0330)ویلسون و کرسول،« شوند داشته باشندمطرح می

بندی جامع که همه انواع آن را دربربگیرد با دشواری  های جدید دینی رسیدن به نوعی طبقهجنبش

توان در اعتقادات، روابط گروهی، مناسک، رهبری، ها را میحال تفاوت آن با این همراه خواهد بود.

شان با نهادهای رسمی خالصه کرد. همیلتون  منابع مالی و نحوه تعامل ضوگیری،نوع تبلیغات و ع

های طردکننده جنبش ( ارائه کرده است:0330ها را والیس )بندی از آن معتقد است مفیدترین طبقه

 کننده با جهان)گروه مراقبه متعالی( و تطبیق جهان کنندهجهان )گروه فرزندان خدا(، تأیید

 (.399-0: 0331ی جدید( )همیلتون، )پروتستانیزم افراط
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 گراگرایی جدید و اجتماعات معنویتمعنویت

های جدید و کاربست داریهایش، برای توضیح دینهای جدید دینی با همه قرابتمفهوم جنبش

خواهد شد؛ چراکه به علت حمایت دولت از  ای مانند ایران با مسائلی مواجه تجربی آن در جامعه

داری موازی قادر نخواهند بود تا ماهیتی جنبشی به خود گرفته و با های دیندین رسمی، شکل

آوری منابع مالی، تبلیغ و ترویج عمومی یکدیگر وارد رقابت و منازعه شوند. عضوگیری آزاد، جمع

های جدید دینی شاهدش هستیم در چنین جوامعی تقریباً شدن که در جنبش«0فرهنگضد»و 

ها بخواهند آرایشی مخفی و زیرزمینی به خود بگیرند که در آن ه جنبشبالموضوع است. مگر آنک

صورت بسیار محتمل است که طول عمر پایینی داشته باشند. بنابراین شاید استفاده از مفهوم 

سروصدا و خارج از دید عموم تری که بیهای کوچککه داللت بر گروه« گرااجتماعات معنویت»

های خود را شکل داده و به خود شناسی و خودشناسی جمعروانهای و بعضاً در قالب کالس

تواند های جدید دینی چندان نمی دهند بیشتر کارآمد باشد. از بعدی دیگر، مفهوم جنبشهویت می

های جدید را توضیح دهد. آنجا که با خیل عظیمی از انتشارات داریهای غیرجمعیِ دینشکل

های ها و کارگاههای جدید دینی و کالسمایهیی با درونهافرهنگ عامه دینی، فیلم و سریال

)بنگرید به لیپی، « 3پسندداری عامهدین»خودشناسی و اعتماد به نفس و غیره مواجه هستیم، نوعی 

گرایی جدید نیز یاد کرد. این پدیده توان از آن به معنویتشده وجود دارد که می( و تجاری0339

شدن امر دینی است. برایان ترنر شدن و تجاری داریِ مصرفی و فراغتیای دینبه نحوی نتیجه گونه

چنین اشکالی از دین، گرایش فردگرایانه » این بازار معنوی را این گونه توصیف کرده است:

اند، میل به تلفیق کنند ارتدوکسشدیدی دارند، از این نظر که از هیچ عقیده رسمی پیروی نمی

-توان معنویت هستند ... این اشکال جدید دینی را می مدرنهادی و پسادارند ... این ادیان پسان

این  گرایانهتوان شکلِ جمع گرا را می(. اجتماعات معنویت0331)ترنر، « های جدید خواندگرایی

های مختلف دینی و گرایی جدید به حساب آورد. این اجتماعات عناصری از سنتمعنویت

اند را تلفیق کرده و کلیت های اولیه خود منتزع شدهکه از زمینه غیردینیِ متنوع و نامتجانسی

شده دادهها در عوض رستگاریِ حداکثریِ وعدهکنند. آنشان عرضه میمعنابخشی از آن را به پیروان

شامل بر خوشبختی، موفقیت و سالمتی را برای « های کوچک نجات نسخه»توسط ادیان بزرگ 
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دهند اساساً آورند. بنا بر آنچه اکثریت این اجتمات وعده میفراهم میزندگی عادی و روزمره اعضا 

شناسی شود تا انسان بتواند به نحوی بهتر بایست اصالح، دستکاری و آسیبروح و روانِ انسان می

-اش را در خدمت زندگی خود فراچنگ زمینی-تر به امرِ متعالی متصل شده و نیروهای فراو کامل

ها نه بر افتادن صِرف در این گروه»جهانی: و هماهنگی امر متعالی و زندگیِ اینآورد؛ نوعی آشتی 

کنند و نه بر وارستگی و غنایِ معنوی و جهانی تأکید میآوردهای اینی ارزش و دستورطه

« وجوی معنا ترکیب کنندکوشند توفیق دنیوی را با جستروحیِ خارج از دنیا؛ آنها به نحوی می

داریِ گرا نوعی دین(. بر این مبنا احتماالً بتوان گفت که اجتماعات معنویت301: 0331)همیلتون، 

 اند.کاربردی و عامیانه را برای انسان شهری مدرن ممکن کرده

 روش پژوهش

این پژوهش به روش مطالعه موردی انجام شده است. به این ترتیب که از میان اجتماعات 

های مفهومی مورد صر و خصایص قرابت بیشتری با ویژگیکه از لحاظ عنا 0گرا، موردیمعنویت

عنوان یک کل واحد برای مطالعه تجربی انتخاب شده است. مطالعه موردی از جمله  نظر داشته به

آورد؛ روشی رویکردهای روشی در علوم اجتماعی است که امکان توصیف فربه را فراهم می

که منش یگانه موضوع اجتماعی مورد مطالعه های اجتماعی به قسمی است برای سازماندهی داده

(. سازمان 313: 0330نگرد )بلیکی، عنوان یک کل می حفظ شود ... که به هر واحد اجتماعی به

گرا است که طی مطالعات اکتشافی اولیه انتخاب شده و در کلیت آن اجتماعی معنویت پیوندها

های آموزشی خالصه نشده و س و کارگاهمورد مطالعه قرار گرفته است. این اجتماع صرفاً به کال

ها و مراسم جمعی و اعتقادات خاص خود را حول های ارتباطی، فعالیتای از شبکه مجموعه

 مراتبی معین گرد هم آورده است. رهبر گروه و سلسله

دهنده این اجتماع بوده و تر گفته شد واحد تحلیل پژوهش، عناصر تشکیلطور که پیش همان

اند. در واقع ما خود سازمان عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته نشده ه طور مستقیم بهپیروان آن ب

آوری اطالعات  ایم. از نظر جمعپیوندها را از حیث عملکردی و اثرگذاری مورد مطالعه قرار داده

های ارتباطی، مراسم و ها بر این موارد تأکید شده است: اعتقادات و باورها، شبکهو داده

های کیفیِ های جمعی، و سازوکارها و نحوه اثرگذاری بر افراد. بر این اساس از روش فعالیت
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نگارانه واسطه و عمدتاً غیرمخل نظیر مشاهده همراه با مشارکت، مطالعه اسناد و مصاحبه قوم بی

 های مورد نیاز بهره گرفته شده است:آوری دادهبرای جمع

های موضوع و اهداف پژوهش، مشاهده همراه سیتمشاهده همراه با مشارکت: با توجه به حسا

عنوان روشی کارآمد مورد  واسطه سازمان پیوندها بهبا مشارکت به منظور بازسازیِ تجربه زنده و بی

عنوان یکی از اعضاء این اجتماع در سمینارهای چندروزه  استفاده قرار گرفته است. لذا پژوهشگر به

های مختلف آن حضور داشته و آییها و گردهمدورهمی و همچنین« عمق درون»و « کودک درون»

واسطه آوری کرده است. مشاهده مشارکتی تهیه اطالعات دست اول و بیهای موردنیاز را جمعداده

کند و مشخصه بارزش آن است که محقق بی هیچ مقدمه و تدارکی مستقیماً وارد را ممکن می

 (.309: 0333شود )فلیک،  انجام میشود. مشاهده شما از منظر یک عضو  میدان می

خواندن آن را به پیروانش  پیوندهاهایی بوده که مطالعه اسناد: در مطالعه اسناد، تأکید بر کتاب

کرده است؛ کتاب نویسندگانی همچون اوشو؛ دی آنجلیس؛ و پائولو کوئیلو. مضاف بر  توصیه می

عنوان اسناد مرتبط  شده به ها توزیع میآن جزوه و دیگر موارد نوشتاری که در سمینارها و کالس

 با واحد پژوهش مطالعه و بررسی شده است.

ای است که مجالش به العادههای فوقنگارانه یکی از تکنیکمصاحبه قوم نگارانه: مصاحبه قوم

نگارانه فرصت مصاحبه به شکل شود. در مصاحبه قومغنیمت در مشاهده مشارکتی فراهم می

(. در 030-9آید )همان:  های معمول در میدان پدید می نشده از دل تماسریزیمهغیرمنتظره و برنا

های مقتضی اثنای مشاهده مشارکتیِ پیوندها تالش بر آن بوده تا بدون برمالشدن موضعِ محقق داده

شد که آوری شود؛ به این ترتیب که عامدانه موضوعی مطرح می با استفاده از این نوع مصاحبه جمع

در موقعیتی معین قرار بگیرند تا در چهارچوب محورهای موردنظرِ پژوهش به بحث و  دیگران

 اند.موضوع این نوع مصاحبه بوده پیوندهاها و اعضاء اصلی واردها، قدیمی گفتگو بپردازند. تازه

 های پژوهش یافته

 0سازی-.کاریزما0

زند. و افولش را رقم می ظهور گرا نقشی محوری را ایفا کرده ورهبر در اجتماعات معنویت

گذاری و تثبیت شده توان گفت این اجتماعات بر محوریت یک رهبر و پیروان نزدیکش پایه می
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گرایند. این رهبران در کنار مشروعیت عقالنی به زمان با غیاب یا حذفش به خاموشی میو هم

فرد. فرایندی  و منحصربه العاده شان باشد؛ کیفیاتی خارقکیفیاتی نیازمندند که متناسب با دعاوی

انسانی و فرازمینی در روندی سراسر ساختگی و تصنعی به -العاده، فراهای خارق که این ویژگی

ایم. تعبیر کرده« سازی-کاریزما»شود را ما به انسانی معمولی و عادی بخشیده می

ط به پذیرش شدن البته ربطی به اصالت و حقانیت ادعاهای کاریزما نداشته و منو کاریزماتیک

ما در اینجا اصطالح فره را در معنایی تهی »است: کردهطور که ماکس وبر بیان پیروان است. همان

گذارانه، کم از دیدگاه ارزش ها را، دستبریم ... البته برخی ایناز هرگونه بار ارزشی به کار می

(. رهبر 313-3: 0330ر، )وب« پردازدشناسی به این مسائل نمی دانند. اما جامعه نوعی فریب می

توان ابتدا تا انتهای آن را نشان داد از نظر پیروانش صاحب نوعی طی فرایندی که می پیوندها

ها را شود. در اینجا بخشی از مشاهدات همراه با نقل قولزمینی میالعاده و فراقدرت برتر، خارق

 کنیم:ارائه می

 کنم که شما نیرویی روزه(: احساس مییکی از حضار خطاب به دکتر )در سمینارهای چند

ها دهد: اگر دست کائنات پشت من نبود در طی این دورهماورائی دارید. دکتر پاسخ می

 شدم.نابود می

 سازی کار مشکل و دشواری کند: در طول تاریخ انسانکه گریه می یکی از حضار درحالی

ساز هستید. من وند؛ شما هم انسانشهایی پیدا میو مطمئناً هر چند سال، چنین انسان بوده

 گر هستید.معتقدم که در اینجا معجزه اتفاق افتاده و شما معجزه

 گوید: اتخاذ الگو در خودشناسی بسیار مهم است مانند پیغمبر، رهبر، نویسنده یا من.  دکتر می

 البته من مهم نیستم بلکه پیام من حائز اهمیت است.

 شین توسط دکتر ایراد شد، به شدت و با شور و جمعیت حاضر، پس از آنکه نطقی آت

رداختند؛ تو گویی آنها شخصی ناشدنی به تشویق و ابراز احساسات پهیجانی وصف

 ستایند.العاده با نیرویی برتر را می خارق

العاده ارتقا ت یک شخصیت خارقرا برای پیروان در قام پیوندهااما چه عواملی رهبر 

داشته  ای نگهای از ابهام: گذشته دکتر و زندگی کنونی آن در هالهدهد: الف( رهبر در هاله می

داند و تعمداً زندگی شخصی او به شکلی رمزآمیز شود؛ کسی چیز زیادی از گذشته او نمیمی

شود. حلقه وفاداران نیز تمایلی به دادن اطالعات از او نداشته و به ارائه چیزهایی کلی و بیان می



  
 
 
 
 
 

 655شناختی ...     در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه

 

 

کمک به   و  کرده اما عشقر در ابتدا در ارتباط با هواپیماهای نظامی کار میدکت»کنند: مبهم می

)نقل قول(. آنها همچنان تأکید « ها سبب شد تا رهایش کند و به روانشناسی روی بیاوردانسان

اش مهم است و حضور ما در اینجا اش مهم نیست بلکه پیام و وعده دکتر و گذشته» داشتند که

کنند که گویا تنها باید او را )نقل قول(. پیروانش به نحوی وانمود می« وستمعطوف به پیام ا

بپذیری و ایمان بیاوری بدون آنکه در موردش چیز زیادی بدانی. همچنین کنکاش بیش از حد 

درباره دکتر ممکن بود موقعیت عضو را در گروه به خطر بیندازد. ب( برساخت بحران و وعده 

شود. حال یا این های انقالبی، بحرانی و استثنایی پدیدار می ر وضیتنجات: کاریزما عمدتاً د

های اجتماعی یا های انقالبی، قحطی و بحرانوضعیت وجودی نسبتاً عینی دارد مانند وضعیت

آلود و بحرانی بازنمایی کرده و خود را منجی و لحظه اینکه شخصی، وضعیت موجود را شر

شکند، نظم موجود و کاریزما نهادها را درهم می»نظر وبر  کند. مطابقفیصله بحران معرفی می

دهد و به جای آن به شیوه نوینی از فهم مناسبات فشارهای اجتماعی را مورد مؤآخذه قرار می

بست جهان، بحران دائماً از بن پیوندها(. رهبر 331: 0333)فروند، « کندها دعوت می میان انسان

گفته  ولوژی و وضعیت بحرانی خانواده در جهان امروز سخنشدن مادیات و تکن معنویت، حاکم

بست معنویت جهان به بن»کند: و وضعیت بحرانی و غیرعادیِ پیروانش را به آنها یادآوری می

تعادل بین مادیات و معنویات است؛ وقتی تکنولوژی  است؛ بزرگترین مشکل در جهان عدمرسیده

رت درآورد. باید روزنه امیدی پیدا کرد؛ عشق تنها قدرت گرفت به تدریج خود ما را به اسا

)نقل قول(. یکی از حلقه نزدیکان « بست خارج کندتواند ما را از این بنچیزی است که می

این فکر که انسان ابزاری شده برای نابودی دیگران سبب گردید »گوید: اش چنین میدکتر درباره

خودشناسی بپردازد؛ او در شرق و غرب به که دکتر از ثروت و موقعیت خود گذشته و به 

)نقل قول(. پ( « اند نجات دهدها را از بحرانی که گرفتارش شدهخودشناسی پرداخت تا انسان

اش شدن هویت گروهی و نیروگرفتن تدریجی العاده: همزمان با ساختهطراحی شخصیت خارق

شود. ریزماتیک بیشتر پذیرفته مینیز در قامت یک رهبر کا پیوندهادر طول دوره سمینارها رهبر 

ها و غلیان جمعی تولید عالیتواسطه ف در واقع افراد حاضر در سمینارها نیرو و قدرتی که به

کنند. احساسِ پیوند با امر ستایش میاز خود نسبت داده و « بیگانه»شود را به چیزی خارج و  می

ریزی و مهندسیِ وضعیت به  طراحی، برنامهواسطه  متعالی و فرازمینی نظیر کیهان و کائنات که به

ها رهبرشان کند نیز بسیار در این فرایند اثرگذار است؛ تو گویی آندست آمده و افراد را متأثر می
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بینند که این پیوند ای میپندارند و او را واسطههای عظیم موجود در کائنات میرا تجسم ِانرژی

گون او  ش دکتر، ورود و خروجِ مناسکی و نمایشرا ممکن کرده است. چگونگی آرایش و پوش

ها بخشی به سالن، و همچنین حمایت نور، موسیقی، تنظیم صدا و طراحی صحنه در زمان نطق

شود. توصیفی که در سازیِ شخصیت دکتر به کارگرفته می-از تمهیداتی است که در کاریزما

 :واسطه بخشی از این تمهیدات استآید مشاهده بیادامه می

اند؛ صدای موسیقی شوند. حلقه نزدیکان با سرهای پایین در آستانه درب ایستادهدرها باز می

ای آراییده شده است. های روشن و نورپردازی ماهرانهشود. صحنه با گل، شمعبه آرامی شنیده می

اند. در آن لحظات همبستگی خاصی کنند دست به آسمان بردهحضار متأثر از آنچه احساس می

شود و نیروی ِجمعیِ قدرتمندی بر فضا حاکم است. دکتر با پوششی سراسر میان افراد دیده می

رود ... نزدیکان با پوششی  پی حضار وارد شده و به جلوی جمع میدرسفید و همراه با تشویقِ پی

-میشود و ناگهان دکتر فریاد اند. سپس موسیقی قطع میمتحدالشکل گرداگرد سالن را احاطه کرده

زنند. غلیان، شور و صدا شده و آن دو کلمه را فریاد می؛ حضار نیز با او هم«زندگی دوباره»زند: 

خود کرده است. مردان، زنان و نزدیکان احساس جمعی به اوج خود رسیده و افراد را از خود بی

ی خود هاشدن نور سالن حضار چشم دهند. همزمان با کمسه حلقه جداگانه و تودرتو تشکیل می

اکنون خورشید ِ قلبم شروع به تابیدن کرده و کائنات بر »گوید: بندند. دکتر با لحنی رازآمیز میرا می

شدن  بسیاری از حضار پاک«. اماند. اکنون من سبکبال شده و از گناهان پاک شدهمن نظر افکنده

را پر کرده است. پس از چند اند؛ صدای ناله سرتاسر سالن گناهانشان را باور کرده و به گریه افتاده

اند رقص سماع را در ها قرار گرفتهافتد. نزدیکان که در مرکزیت حلقهدقیقه موسیقی به جریان می

 کنند.هماهنگی با موسیقی اجرا کرده و دیگران را هم به آن دعوت می

 . مهندسی احساس دینی 2

کند عالوه بر آنکه به راحی میط های خودبرای اجرا در دوره پیوندها ها و مراسمی کهبازی

هاست نوعی احساس دینیِ ارتباط با نحوی تمرین عملیِ اعتقادات و باورهای مورد ادعای آن

آورد. پیروان در پایان هر مراسم به تحقق این احساس امر متعالی را نیز برای آنها به ارمغان می

 کردند:اعتراف می
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 اندازه در برابرش کوچک هستم مشکالت را  وقتی حس کردم که به کائنات وصل شده و چه

 فراموش کردم.

 آید.وقتی در اوج بودم پیامبران را حس کرده و احساس کردم نوری به سمت من می 

 تواند به این انرژی دست پیدا کند؛ احساس انرژی در کهکشان در جریان است و انسان می

 ام.کنم به این انرژی رسیدهمی

 کنم که بخشیده شده و ی مرتکب شدم اما اکنون احساس میمن در زندگی گناهان زیاد

 گناهانم پاک شده است.

است؛ همه چیز در مکان و شده  ریزیشده و برنامه ها و مراسم سراسر ازپیش طراحیبازی

رود. از مکان برگزاری که در هتلی خارج از شهر و هیاهوی آن زمانِ قراردادی خود به پیش می

های بحران انسان است لذا برای رسیدن به ها خود شهر از علت)برای آن شودریزی میبرنامه

معنویت و آرامش باید از آن خارج شد( و زمانی که قرار است پیروان به این احساس دینی 

کنند همه و همه از پیش به دقت و هایی که احساس دینی را تولید میبرسند تا مراسم و نمایش

-اند؛ همه چیز باید مطابق برنامه و طرحِ ازپیشستانه طراحی شدهبا وسواسی هنرمندانه و ترد

ها با هر نوع مورد مزاحمی که نظم و روال شده اجرا شود. به همین دلیل است که آنتعیین

کند چه است که تعیین می شدهها را مختل کند مقابله خواهند کرد. لذا برنامۀ طراحیبرنامه

کرد، گریست، توان سخن گفت، سکوت کانی و با چه کیفیتی میزمانی، به چه میزانی، در چه م

پرداخت، گذشته را به یاد آورد و آینده را به تصور و تخیل  کرد، به رقص و پایکوبی شادی

است که افراد در زمان و میزانی مشخص با حمایت موسیقی و  شدهتعیین  درآورد؛ حتی از پیش

 و لبخند هدیه کنند. نورپردازیِ فضا به یکدیگر عشق و گل

تعبیر « مهندسی احساس دینی»به شده ریزیما از این فرایند سراسر ساختگی و برنامه

ها و گر و مبتنی بر طراحی فعالیتکنیم؛ فرایندی که با کنترل همه موارد مزاحم و اخالل می

جربه امر واسطه انواع و اقسام تدابیر هنری، نمایشی و تکنولوژیک، نوعی احساس دینیِ ت به

شده به بیشترین میزان و بهترین بندیشود. تدابیر و تمهیداتِ بستهاستعالیی ساخته و عرضه می

بخش و رازآمیز را برای شده این تجربه لذتکیفیت، در زمان و مکانی قراردادی و فضایی کنترل

رِ آرایش و های نوستالژیک، نورپردازی فضا، تنظیم صدا، هنکنند؛ موسیقیپیروان مهندسی می
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آرایی و طراحیِ حرکت و ریتم بدن، هر کدام بخشی از این مهندسی احساس را به  گریم، صحنه

 دهد:اند. توصیف زیر بخشی از مشاهدات زنده محقق از این فرایند را نشان میعهده گرفته

زند: خدایا به من قدرت بده. دکتر در معیت نوری که در مرکزش قرار گرفته فریاد می

آیند. آنها به رقص و پایکوبی عرفانی قی به جریان افتاده و نزدیکان دکتر به میان جمع میموسی

شود کنند. سپس از حضار خواسته میمشغول شده و دیگران را هم دعوت به این کار می

کنان «هو هو»ها گیرد. آن ها را به سوی آسمان بلند کنند. موسیقی ریتم تندتری به خود می دست

رقصند، ای میبرد؛ عدهدهند. جمع در شور و شعفی زایدالوصف به سر میامه میبه رقص اد

ای یکدیگر را درآغوش گرفته و گروهی نیز به  شود، عدهشان رو به آسمان دراز میبرخی دست

 خوانند: زندگی دوباره.صدا با هم میافتند. پس از مدتی موسیقی قطع شده و جمع همسجده می

شده حتی نسبت به افرادی که خود جزئی از تولید و ساخت یتِ مهندسیشگفتا که این وضع

و بیرونی تبدیل « بیگانه»اند به امری آن بوده و در تمامی مراحل ِساخت آن ناظر و شریک بوده

که خود افراد با هم این احساس دینی را خلق  درحالی .سازدشده و آنها را مسحور خود می

ن چنان در برابرشان قد علم کرده و به چیزی مهیب و بزرگ و اند اما محصول نهایی آکرده

ها نداشته و قدرتی بیرونی ایجادش شود که گویی هیچ قرابت و مناسبتی با آنانتزاعی بدل می

شده از خالق، بسیار به فرایندی شبیه است که کارل مارکس در کرده است. این محصولِ بیگانه

کند یعنی محصول شیئی که کار تولید می»دهد: ح میبیگانگی کارگر از محصول کارش توضی

کند ... کارش عنوان چیزی بیگانه و قدرتی مستقل از تولیدکننده قد علم می کار، در مقابل کار به

درتی است که در برابر او قرار عنوان چیزی بیگانه با او موجودیت دارد و ق مستقل از او و به

 (.039-1: 0333)مارکس، « گیرد می

 های معنوی0بسته .3

شناسی عامیانه بلکه گرا نه یک سنت دینی، عرفانی یا روانمانند بیشتر اجتماعات معنویت پیوندها

ضه هایی را آماده و عر دهد. این اجتماعات بستهها را مبنای خود قرار میای از آنمجموعه

ود. چندان اهمیت ندارد شهای گوناگون در آنها یافت میهایی از سنتکنند که عناصر و نشانه می

نشین هستند چراکه صرفاً های گوناگون منطقاً تا چه میزان با یکدیگر سازگار و همکه این سنت

                                                           
1 package 
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 پذیریِ محصول نهایی و کارآمدیش در جذب مخاطب واجد اهمیت است. این عناصرمصرف

ای در بسته آمیزای مسالمتهای سنتی خودشان جدا شده و به گونههیچ محدودیتی از زمینه بی

توانند از محیطی به محیط دیگر بومی و ها همچنین مینشینند. این بستهمعنوی کنار هم می

شوند. استفاده از این مفهوم « 0بندیبسته-باز»محلی شده و متناسب با ذائقه وسالیق مشتریان 

-کند تا جنبهمی به ما کمک پیوندهاشده در اجتماعاتی مانند  کار گرفته دادن عناصر به برای نشان

ها را بهتر درک کنیم. مفهوم بسته معنوی با شده بودن آنهای ساختگی، گزینشی و کنترل

هایی خواهد شدن دین نیز همبستگیشدن و کاالییشدن، فراغتیروندهای رایجی نظیر مصرفی

را  کنندهمصرف تری تهیه و در بازار عرضه کند و ذائقهداشت؛ هر بنگاهی بسته معنوی جذاب

ها مستلزم نوعی اش را بیشتر بفروشد. رقابت در فروش بستهتواند بستهبهتر بشناسد می

عنوان اجتماعی  به پیوندهاهای جدیدِ متناسب با مُد روز است. بندیبسته-و باز« مداریمشتری»

 دقت رعایت کرده است؛ انواع و اقسام خوبی و به بندی را بهگرا قواعد و منطقِ بستهمعنویت

انگیز و کننده بیش از آنکه وضعیتی شگفتمسحورهای آور و بازیهای رعبسخنان بزرگ، واژه

العاده را نشان دهند داللت بر عناصری دارند که همه جزئیاتش به دقت تعیین و گزینش خارق

های عناصر متنوعی از سنت پیوندهابندی شده است. در بسته شده و برای هدفی معین بسته

شود: بودیسم )زنبور ذهن(، هندوئیسم )چاکرا(، سنت عرفانی آمریکای التین  یده میمختلف د

بینیم تنوع و طور که می )ماسک خود(، اُشو، کوئیلو، سپهری، موالنا، فروید، یونگ و غیره. همان

ربط ای رنگارنگ اما بیاست؛ بستهخوبی رعایت شده  تکثر عناصر برای جذب مخاطب بیشتر به

بندی مجدد نیز با گذشت زمان و متناسب با اعضاء جدید مستمراً انجام  س. فرایند بستهو نامتجان

شود؛ به این ترتیب که بر اساس مخاطبان و همچنین اقتضائاتِ مصرفیِ روز عناصری به بسته می

بیشتری در آن شرکت « مذهبی»المثل در سمینارهایی که افراد شود. فیافزوده یا از آن کم می

 شود.ها افزوده میعناصر اسالمی به بسته آن کنندمی

که  3یا دینداری موازی 3پرواضح است این فرایند با مفاهیمی نظیر دینداری خودساخته 

کننده  فرد است تفاوتی بنیادی دارد. در اینجا بسته توسط گروهی تهیه و تولید و به مصرف به قائم
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که وقتی از دینداری موازی یا  ند درحالیکشود و فرد به نحوی منفعالنه مصرفش میعرضه می

داری و گزینش و بازترکیب امر دینی زنیم بر جنبه فعاالنه و عامالنه دینخودساخته حرف می

کنیم. پیروان بسته معنوی پیوندها را کامالً منفعالنه و بدون متناسب با تجربه خود فرد تأکید می

بردن به  مشکالت بدیهی در آن وجود دارد که پیها و پذیرند حال آنکه تناقضهرگونه تأملی می

توان هایی است که میکند. این البته احتماالً یکی از استداللای را نیز طلب نمیها تالش ویژهآن

برای دینی دانستن این نوع اجتماعات مطرح کرد چراکه پذیرش منفعالنه کاربردی از عناصر مهم 

 مد.به حساب خواهد آ« عامیانه»داریِ دین

 . اعتقادات؛ در اعماق درون4

پایان و هایی بیبه این قرار است که جهان به جای خدا یا خدایان انرژی پیوندهاشناسی هستی

های اسرارآمیز جهان جاری را در خود جای داده است. بر مبنای آن کائنات نقطه یا مرکز انرژی

اً باید نسبت خود را با آن تنظیم و است. ما قادر به شناخت و دستیابی به کائنات نبوده و صرف

شما مقهور کائناتید؛ اگر با کائنات همراه شوید و به امواج »معتقد است:  پیوندهاهماهنگ کنیم. 

آن بپیوندید به شما کمک کرده و راه درست را نشانتان خواهد داد. اگر در راه حقیقت و روح 

ها قضاوت، تردید، تعقل ل قول(. به زعم آن)نق« افتاد جهان مقاومت کنید با سر به زمین خواهید

که با پذیرش و تسلیم،  های جهان دور خواهد کرد درحالی واسطه از انرژیو مخالفت ما را بی

روح و جسم ما را لبریز خواهد کرد. بنابرین صرفاً « چاکرا»انرژی از طریق نقاطی در بدن به نام 

را یکسره پذیرفته و تسلیمش شد. به عبارتی « بیرون»باید به ندای درون گوش سپرد و جهانِ 

؛ حکمی که کودک «جهان بیرون از درونِ خود را رها کنید، کائنات، خود، تنظیمش خواهد کرد»

رشد و بلوغ نهایی وقتی است که با همان وجد »کند: ترین نحو آن را محقق میبه بهترین و کامل

: 0331)اُشو،« دوران کودکی ثانی استگوید نه، بگویی آری. این یک و نشاط کودکی که می

رود؛ کودکی و ها به شمار میهای اساسی و کاربردی آنیکی از تمثیل« کودک درون(. »030

تواند با امر متعالی مرتبط شود. کودکی نگری دو کیفیتی است که هر انسانی با داشتنش میدرون

که خصوصیاتش شبیه به دوران  ای از رشد معنوی و تکامل درونی انسان اشاره داردبه درجه

چون و چرا  حد و حصر، آرامش، پذیرش بی بی کودکی انسان است: سادگی، معصومیت، شادی

نکردن و غیره. به  زیستن، تردید نداشتن، قضاوت گویی، تبعیت، نداشتن تعقل، درلحظه و آری
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رود این به جلو می عبارتی سیر قهقرایی انسان با عبور از دوران کودکی آغاز شده و هرچه بیشتر

شد. مدرسه، دانشگاه، کتاب و روزنامه و هر آنچه کودک را در مسیر  تر خواهد  وضعیت بغرنج

ای که کودک  لحظه»اندرکار این تباهی است زیرا  کسب آموزش، آگاهی و تجربه قرار دهد دست

اش را با  طهدهد، او رابالعاده ارزشمند را از دست میگذارد، چیزی فوققدم به اجتماع می

های کودک آن است که از یک (. از دیگر شاخصه31)همان: « دهدپروردگار یکتا از دست می

آنکه به آن فکر کند، در موردش قضاوت کند، آن را در نسبت با گذشته  بی بردلذت می« لحظه»

دی که با وآینده قرار دهد، خوب یا بد بودنش را تحلیل کند، و پیامدهایش را بسنجد. بنابراین فر

کودک درونش به هماهنگی رسیده و عمق درونش را درک کرده است زیستن در لحظه را تجربه 

-العاده دارند. آنها هنوز نیاموختههای ناب و حقیقی مهارتی فوقکودکان در خلق لحظه»کند: می

: 0331)دی آنجلیس،« شان را به بعد موکول کنند و آن را به تعویق بیندازنداند که خوشحالی

خدمت درآوردنشان برای خوشبختی، موفقیت و  های موجود در جهان و به (. اتصال به انرژی03

نگری و خودشناسی است؛ خودشناسی هم در معنای رجوع به خود سعادت مستلزم نوعی درون

فهم برای دیگری که باید آن  دارد مختص خود و غیرقابل« 0خودی»و درون و هم اینکه هر کسی 

اشتراک با  و در اختیارش بگیرد. سعادت امری کامالً فردی و شخصی بوده و قابل را درک کند

شود و قابل شدنی است، به ساحت زبان وارد نمیدیگران نیست. به واقع سعادت امری حس

تر به خود و بیان و اشتراک با دیگران نیست. خودشناسی مستلزم نوعی رجوع هرچه ژرف

کند؛ افکار، تصورات، مان دور میاست که ما را از خود واقعیتعلیق درآوردن هر آن چیزی  به

هستند که عمق درون فرد را از او پنهان و  وانفعاالت ذهنی موانعی اساسیها و دیگر فعلقضاوت

ها کند که آنرا طلب می« قوای عاقله»سازند. بنابراین خودشناسی خاموش کردن نامکشوف می

انسان « نگریدرون»د؛ ذهن و عقل مانند زنبوری مزاحم در مسیر کننتعبیرش می« زنبور ذهن»به 

برای خودشناسی باید زنبور ذهن را خاموش کرده وتنها به نجوای »کنند: اختالل و کارشکنی می

مان «خود»خواهیم آییم میزمانی که به دنیا می»ها معتقدند: )نقل قول(. آن« قلب خود گوش کنیم

کند ما در اینجا مان را از ما پنهان میزنیم که خود اصلیورت میهایی بر صباشیم اما ماسک

« استخر وجودی»)نقل قول(. « تان را دوباره بیابیدتان را برداشته و خودهایکنیم ماسککمک می
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گیرند: ها در دعوت به پرهیز از هر گونه فعالیت ذهنی به کار میتمثیل دیگری است که آن

تر باشد بیشتر از آگاهی، ذهنیت و اطالعات. هرچه این استخر خالیوجود انسان پر شده است »

شود دیگران را با توانیم دیگران را دوست داشته باشیم چراکه این آگاهی است که موجب میمی

خود همه را دوست خواهیم بهبگذاریم خود احساسی منفی قضاوت کنیم؛ اگر عقل را کنار

 )نقل قول(.« داشت

 هازدهران. سرپرستیِ بح5

شناختی، اقتصادی و شوند عمدتاً مشکالت خود را خانوادگی، روانمی پیوندهاافرادی که جذب 

رضایت شغلی،  کنند: اختالف یا طالق والدین، اختالفات درون خانواده، عدمسیاسی بیان می

ورشکستگی کاری، سرخوردگی سیاسی، مشکالت ارتباطی با دیگران، احساس پوچی، تجاوز و 

اند: افسرده، هایی این چنینی توصیف کردهها خود را با ویژگیءاستفاده جنسی و نظایر آن. آنسو

گیر و منتقد )در معنای عام(،  بهانه تفاوت، ناامید، ناراضی، خشمگین و پرخاشگر، شاکی بی

ه اصرار بار. این افراد یا به انتخاب خودشان و یا بوبندبین، نامتعادل، و تنبل و بیبدخلق، منفی

شان سامان کنند تا به نحوی وضعیت زندگیمراجعه می پیوندهاخانواده و حتی محل کارشان به 

مثابۀ طفلی  شان از حل مسئله، خود را بهبیابد. این افراد با پذیرش وضعیت اضطراری و ناتوانی

ز در هیئت نی پیوندهااش را تا زمان حل بحران بپذیرند. واگذار کرده تا سرپرستی پیوندهابه 

زده را عمدتاً به دو افراد بحران« ولی»هایی همچون پزشک، پدر و کشیش و به یک معنا نقش

که به همراه دارد « داغی»به مشکل و  پیوندهاکند: الف( نظارت: هر فردی در می شیوه سرپرستی

د خود و خواهن ها از افراد میشود. آنمی« دارنشانه»شناخته شده و در گروه به واسطه آن 

شان را هر چه بیشتر نزد دیگران اعتراف کنند و دیگران را در جریان همه مشکالت حتی زندگی

ها و چه در فضاهای ها مستمراً چه در فضاهای رسمی و مراسمزدهشان قرار دهند. بحرانروزمره

بیرون  شوند تا درونیاتشان را بههای ارتباطیِ روزمره تحریک و تهییج میرسمی و شبکهغیر

توان گفت هیچ بریزند و به این میانجی خود را نزد دیگری مرئی و عریان بسازند؛ با اغراق می

چیزی نباید در ذهن فرد باقی بماند که مورد نظارت و قضاوت دیگران قرار نگرفته باشد. افراد 

پذیر ی نظارتهایریزیِ درونیاتشان به سوژهزده بدین شیوه و به واسطه اعترافاتات و برونبحران

ای از روابط و فضاهای رسمی و غیررسمی همچنین این اجتماع با ساختن شبکه .شوندبدل می



  
 
 
 
 
 

 622شناختی ...     در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه

 

 

کنند که دائماً باید رصد شده پذیر تبدیل میهایی هرچه بیشتر مشاهدهزده را به سوژهافراد بحران

هاست. اساسی آنیکی از شعارهای « هیچ کس حق ندارد تنها باشد»و در گستره دید قرار گیرند؛ 

شدن گیرند که در آن گریزی از دیدهقرار می« ایشیشه»ای از زندگی ِگروهی افراد در زمینه

و دیگر نهادهای اجتماعی با سپردنِ سرپرستی افراد به چنین اجتماعاتی  نیست. در واقع خانواده

دهند. ب( تنظیم دارشان را توسعه میها و روانِ مسئلهشان بر آنگستره دیداری و نظارتی

تنها باید مشاهده شود بلکه باید مورد قضاوت  انفعاالتِ روزمره افراد نهوبهنجارساز: تمامی فعل

تفسیر شود؛ احکامی که از اعتقادات و باورهای قرار گرفته و به میانجی احکامی بهنجارساز باز

دهد. بر این امانی بهنجار میها سکند و به آنهای افراد را تنظیم میگروه سرچشمه گرفته و کنش

-شان در معرضِ مشاهده و قضاوتاساس همه تحرکات ِذهنی و روانی افراد و مشکالت رفتاری

و هر آنچه موجب  ، رخوت و طغیانگیرند؛ اشتباهات، انحرافات، لغزشهای تنظیمی قرار می

رو خواهند شد. لذا  روبه شود افراد از دایره بهنجارِ زندگی بیرون بزنند با اصالحاتی بهنجارساز

گری، افسردگی و ناامیدی، سستی و تنبلی، خشم عصبانیت و پرخاشگری، ولگردی و الابالی

رضایت خانوادگی و شغلی و حتی تخیالت و تصمیمات بالقوه افراد به میانجی حضور  عدم

از احکام  ای انباشتهشود. فرد در روزمره خود در شبکهدیگران به مشاهده و داوری گذاشته می

گیرد: آرام باش؛ در لحظه باش؛ خود را کنترل کن؛ انرژی منفی نده؛ بپذیر؛ بهنجارساز قرار می

بدین  پیوندهامقاومت نکن؛ متعادل باش؛ قضاوت نکن؛ جلف نباش؛ هرزگی نکن؛ و نظایر آن. 

ارند را ای که ذهنیت و روانی مطلوب و بابِ میلِ نهادهای اجتماعی ندزدهترتیب افراد بحران

دهد؛ به نحوی که با نظارت و احکامِ تنظیمیِ بهنجارساز بتواند تحت سرپرستی خود قرار می

 هایی کارآمد و تابع را برای حضوری مفید و غیرمخل در نهادهای اجتماعی مهیا کند. سوژه

 هازدهزدایی از بحران.عاملیت6

شوند انسان از مدارِ ر موجب میمشاهده کردیم برخی امو پیوندهاطور که در اعتقادات  همان

، سالمت خارج شده و به رستگاری و سعادت نائل نشود؛ اموری نظیر تفکر و تعقل، تردید

گفتن و هر آنچه انسان را از درونش سنجی، انتقاد، شکاکیت، مخالفت، نه، پیامد، قضاوتمقاومت

و تعالی دور کند. انسانِ  تواند انسان را از سعادتبه جهان بیرون از خود مشغول کند می

وکاست بپذیرد، تعالی فردی است که وضعیت کنونی خود و محیط پیرامونش را بدون کم روبه
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بدون آنکه در موردش کنکاش و تردید کند از آن لذت ببرد و با فرورفتنِ ژرف در خود و درون 

-یا از شغل کل شدهاش را دنبال کند. برای نمونه افرادی که در خانواده دچار مشسعادت فردی

اند توصیه اول و هایی شدهشان راضی نیستند یا درباره جامعه و دولت دچار تردید و پرسش

توان شناخت است نه مینهایی آن است که بپذیرند و تسلیمش شوند؛ جهان بیرون از ما نه قابل

قادر نیستیم  در آن دخل و تصرف ایجاد کرد و تغییرش داد زیرا در ید قدرتِ کائنات است. ما

مقدرات هستی متعالی و آنچه به ما داده شده را تغییر دهیم پس بهتر است وضعیت بیرونی را 

کند که قادر بپذیریم و سر در الک خود داشته باشیم. پیوندها مخاطبانش را به ذهنیتی مجهز می

را از سر  ندگیآنکه با امور بیرونی دچار مسئله شوند ز بی باشند در چهارچوب امور داده شده و

العمل مخاطبان به شان مبادرت داشته باشند. فارغ از عکسگرفته و به سعادت فردی و درونی

گرا برای پیروانش همراه داشته باشد رود این اجتماع معنویتاین اعتقادات، ذهنیتی که انتظار می

گو؛ سازگار و آری جو؛پذیر و مسالمتهاست: آرام؛ پذیرنده و تابع؛ آشتیشامل بر این ویژگی

 آرمان.موضع و بیتعامل و غیرارتباطی؛ بیتفاوت؛ بیبین؛ بیمتعادل و خوش

آلود، پرسشگر، مردد، ناراضی و طغیانگر فرد که در مواجهه با دنیای اطرافش بالقوه تنش

ن کاری و تغییرش را دارد به واسطه ایگی میل به شناخت، دستاست و دقیقاً بنا به همین بالقوه

چنین اجتماعاتی بنا به  کند.اصالح ذهنیت، با جهان پیرامونش سازگار شده و آن را تماماً رها می

های های اجتماعی و سوژهگی ای، تعلیق بالقوهروندهتعدیل و سرکوبِ پنهانِ چنین امیال پیش

-قرار می« روندههستیِ جمعیِ پیش»مثابۀ  سازند در مقابل جامعه بهتفاوتی که میمنفعل و بی

توانند حامالن بالقوه تغییر، اصالح و حرکتِ زدایی از افرادی که میگیرند؛ نوعی عاملیت

ها همچنین با دعوت به رستگاریِ فردی و اینکه هر پیش در جامعه و نهادهایش باشند. آن روبه

معه اش را جستجو کند به تولید افرادی منطقاً گسیخته از یکدیگر و جافرد باید سعادت فردی

 دامن خواهند زد.

 بندی جمع

گرا با هدف ایجاد نوعی هماهنگی و تعادل میان امور دنیوی و دینی و به اجتماعات معنویت

عده شان وشناسی جدید اموری مانند سعادت و موفقیت را به پیروانواسطه قسمی هستی

ساختن ذهنیتی بردن در روان و یابی به سعادت موردنظر مستلزم اصالح و دستدهند. دست می



  
 
 
 
 
 

 625شناختی ...     در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه

 

 

جدید است؛ ذهنیتی که فقدانش انسان را از نیروهای راستین جهان و نتیجتاً سعات دنیوی دور 

 نگه خواهد داشت.

توان گیرند که به وضوح میگرا در عمل تمهیدات و تدابیری را به کار میاجتماعات معنویت

-سازی و بسته-کاریزمابودنش را نشان داد. نشان داده شد که مهندسی احساس دینی، ساختگی

های اجرایی و تحقق برد رویهبندی معنوی از تمهیدات اساسی است که پیوندها برای پیش

رو هستیم؛  شده از خالقانش روبه گیرد. ما در اینجا با وضعیتی سراسر بیگانههایش بهره میوعده

ن و مستقل از اند آن را به چیزی بیروپیروان که خود در ساختن این وضعیت مشارکت داشته

شوند حال آنکه خود جزئی از تولید  خود فرافکنده و مقهور و مسحور اقتدار بیرونی آن می

 اند.جمعی آن بوده

گر و نظارتی را بر از حیث عملی و فارغ از ادعاهایش، پیوندها یک واحد سرپرستیِ تنظیم

های نحوی که سوژهدهد؛ به گردِ افرادی که باب میل نهادهای اجتماعی نیستند تشکیل می

ای از سازوکارهای نظارتی و تنظیمی را گیرد، مجموعه زده و ناکارآمد را به سرپرستی میبحران

هایی بهنجار، مطیع و کارآمد را به جامعه تحویل بر روان و بدنشان اعمال کرده و سرانجام سوژه

پذیر تبدیل کرده و گستره هدهزده را به اموری مشادهد. بر این مبنا چنین اجتماعی افراد بحرانمی

وانفعاالت ها افزایش خواهد داد؛ افرادی که تمامی فعلدیداری جامعه و نهادهایش را رو به آن

 شان به مشاهده و تنظیمِ بهنجارساز سپرده خواهد شد. روزمره

های گرا با تأکید بر جنبههای جدید و اجتماعات معنویتداریکنند دینبرخی استدالل می

شکوفایی را -بخشی و خود تحقق-داری و امکانِ خودگرایانه، فرصت انتخاب آزاد دینفرد

سازی کنند. حال آنکه ما با برجستهبرای افراد فراهم کرده و نتیجتاً در امتداد آزادی حرکت می

ابعاد و سطوحی دیگر از سازوکارها و عملکردشان تالش کردیم نشان دهیم اگرچه افراد در 

در زنند اما همزمان های جدید دست به انتخابی آزادانه میداریبازار رقابتیِ دینوهله اول در 

هایی ها را به سوژهگیرند که آنگر قرار میای از فرایندهای نظارتی، تنظیمی و کنترلشبکه

شوند که افراد  مطیع و تابع تبدیل خواهند کرد؛ وضعیتی که افراد در آن به نحوی بهنجار می

زیر برای هایی کارآمد برای مصرف و افرادی سربهی برای خانواده و محل کار، سوژهراهسربه

 ها باشند. دولت
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