
  
  مقدمه. 1

هستيم كه با  1هايي ها و كالس ويژه شهر تهران، شاهد ظهور و گسترش جمع  چند سالي است كه در سطح كشور، به
فعاليـت كـرده و قشـرهايي از جامعـه را بـه      شناسي و عرفان  هاي گوناگوني از جمله روان عناوين مختلفي و بر پايه ديدگاه

چگونه بهتر "هايي را براي  ها عموماً راه توان اشاره كرد كه آن ا ميه در تعريف كلي اين جمع. اند سمت خود جلب كرده
دهند كـه بتواننـد ضـمن تجربـه نـوعي احسـاس        دهند و ايشان را در فضايي قرار مي به مخاطبان خود آموزش مي "زيستن

هاي خوشبختي، موفقيت و كمال را بـه صـورت توأمـان تجربـه كـرده و در       يابي به راه وحاني، چگونگي دستمعنوي و ر
اغلب به  هستند، گسترشرسد در شرايط فعلي در حال  به نظر ميهايي كه  چنين جمع .عين حال، به آرامش روحي برسند

هـا در عنـاوين خـود، از عبـاراتي ماننـد       آن .كننـد  هاي آموزشـي فعاليـت مـي    صورت رسمي يا غيررسمي با عنوان كالس
، "يوگـا "هايي برگرفته از فرهنگ شرق، ماننـد   ؛ يا واژه"ارتباط موفق"، "زندگي موفق"، "خود درماني"، "خودشناسي"
، "عرفـان ايرانـي  "، "يعرفـان شـرق  "ماننـد   "عرفـان "و يـا انـواع و اقسـام     "مديتيشـن "، "ريكي و انرژي درماني"، "ذن"
  .كنند امثال آن، استفاده مي و "گري صوفي"

شناسـان را   هـاي زيـادي از آن، جامعـه    اين مسأله گرچه يك پديده بومي نيست و در بيشتر نقـاط دنيـا وجـود نمونـه    
رسـد شـرايط ويـژه     ها را به مطالعه و بررسي ابعاد مختلف اين پديده واداشته، اما به نظر مي متوجه اين موضوع كرده و آن

هاي روحاني و معنوي نشأت گرفته از دين و دستورات مختلف مـذهبي بـراي زيسـت فـردي و      آيينجامعه ايران و وجود 
  . كند ها را دو چندان مهم مي  ها در ابعاد و سطوح مختلف، لزوم مطالعه بيشتر اين جمع اجتماعي انسان

 هايي راد به سمت جمعها، كاركردها و همچنين داليل گرايش اف در همين راستا، مسأله اين پژوهش، بررسي ويژگي
هـاي جديـد را گسـترش     شناسي يا عرفاني فعاليـت كـرده و نـوعي معنويـت     است كه در سطح جامعه با رويكردهاي روان

 گيـري حكومـت   سال از وقوع انقالب اسالمي در ايران و به تبـع آن، شـكل   30در شرايطي كه در واقع بايد ديد . دهند مي
يا واقعا قشر يا اقشاري، براي رفع نياز معنوي خـود، بـه سـراغ مراجـع ديگـري، جـز       ؛ آگذرد ديني ميهاي  مبتني بر ارزش

ها تا چه حد بر روي مخاطبان تأثير دارند؟ مـراجعين بـه ايـن     روند؟ اين جمع ، ميمشروعيت داردچه به صورت رسمي  آن
  كنند؟ در شرايطي كه در جامعه زندگي خود را از چنين مراجعي اخذ مي  ها، تا چه حد دستورات مختلف براي اداره جمع

ها، مراسم و مناسك مختلـف وجـود دارد؛ آيـا برگـزاري برخـي       مذهبي، آيين هاي گوناگون مذهبي و غير ايران، به بهانه
هـا مـؤثر اسـت؟ كاركردهـاي ديگـر چنـين        هـايي، در جـذب افـراد بـه سـمت آن      هاي نسبتاً جديد در چنين كـالس  آيين
ها را به عنوان  هاي آن توان آموزه آيا ميهاي موجود در اين زمينه،   با توجه به نظريهكه  يننهايت ا هايي چيست؟ و در جمع

  معرفي كرد؟رفتارهاي نوين ديني نوعي 

  مباني نظري. 2
  تداوم و سياليت دينداري. 2-1

يـن تاكيـد   ، برگرفته از نظرياتي است كه بـر تـداوم و سـياليت د   "رفتار ديني"و  "دينداري"در اين پژوهش، مفهوم 
  .ها مد نظر قرار گرفته است ديني آنرفتار هم در بعد  در واقع، در اين مطالعه، دينداري و نه دين افراد، آن. دارند

  
  زيمل و دينداري مبتني بر احساس ديني. 2-2

تحريـر    شناسي ديـن بـه رشـته    جامعه  شناس كالسيك آلماني، در مقاالت و كتابي كه در حوزه جورج زيمل، جامعه
وي . كنـد  هاي جهان معرفـي مـي   بندي خود، دين را نيز صورتي همچون ديگر صورت "نگر صوري"درآورده، با رويكرد 

هنـري، دينـي،   : انـدازهاي متفـاوتي نظـم دهـيم     تـوانيم بـه جهـان در چشـم     زندگي اشكال متفاوتي دارد و ما مي: گويد مي

                                                 
از آنجا كه بسياري از اين موارد، صورت و قالب رسمي و مشخصي ندارند و مخاطبان نيز بر حسب نوع نگاه خود، گاه يك مورد را كالس و . ١

  .استفاده شده است "كالس"يا  "جمع"دانند، در اين مقاله از هر دو اصطالح  مي  گاه جمعي ساده



هـا را نبايـد بـا واقعيـت      منطـق خـاص خـود را دارنـد و ايـن     هـا،   بنـدي  هر كدام از اين صورت. امثال آناخالقي، علمي و 
كند كه  زيمل تاكيد مي. ها، قابل دسترس نيست بندي واقعيت، جز با كمك يكي از اين صورت كه اساساً چرا ؛درآميخت

توان به عنـوان يـك    بلكه آن را مي ؛دين همچون اشكال ديگر زندگي ما، يك بخش مشخص از واقعيت اجتماعي نيست
  . هاي زندگي، مورد واكاوي قرار داد بندي بندي در برابر ديگر صورت صورت

 چـه اساسـاً   وي براي وجود احساس ديني به عنوان يكي از وجوه زندگي انسان، اهميـت زيـادي قايـل اسـت؛ چنـان     
و ديناميـك   اي سيال كند كه دينداري پديده رو عنوان مي را مبتني بر احساس ديني فرد تعريف كرده و از اين "دينداري"

در نتيجـه،  . دشـو  كه دين بر اصول عقايد مشخصي استوار بوده و در نهادهاي تاريخي معيني، متصـلب مـي   است، در حالي
  . گيرد ست از صورت و شكلي كه احساس ديني به خود ميا عبارت ،دينداري در كار زيمل

: گويـد  مـي  فتار فردي است و صراحتاًًشود كه دينداري قبل از هر چيز، يك ر جورج زيمل در عين حال يادآور مي
از نظـر او، انسـان مـذهبي    . (Simmel 1998, 107)» .دهـد و نـه بيشـتر    دين يك حادثه است كه در وجدان انساني روي مي«

اش از ريتم و طنيني برخوردار است كه او را با انسـان   كسي است كه به شكلي معين و خاص خود زندگي كرده و روحيه
كند كه چنين انسان محضي در واقعيت وجـود نـدارد؛    زيمل تاكيد مي ؛ البتهكند متفاوت مي عملي كامالً، هنري، يا نظري
پـرداز   اين نظريـه . كه انسان مشخص واقعي در عين حال، با درجاتي متفاوت، هم مذهبي، هم هنري و هم عملي است چرا

با اين تفاسير بايد گفت كه از نظر  .شوند ه دين منتهي نميب هاي دينداري الزاماً ها و جلوه بيان  همچنين معتقد است كه همه
امر ديني را به عنوان صـورتي از صـور جهـان در جوامـع مـدرن، خـارج از         توانيم آينده ميما زيمل، دين هميشه هست و 

مـل، مبتنـي بـر    جـورج زي   نظريـه . دهند، تحليل كنيم اندازهاي تطورگرايانه كه مدرنيته و دين را در برابر هم قرار مي چشم
را در  2توانند نقش مؤثر احساس مذهبي هاي اجتماعي نمي  نظريه« كه  ميان صورت و محتواي دين و تاكيد او بر اين تمايز

، باعث شده است كه مراجعه به آثار وي در مطالعه صور امروزي »حركت جوامع، حتي جوامع مدرن، به رسميت نشناسند
    .احساس ديني، اجتناب ناپذير باشد

ه دينـداري را  كـ  چنـان . رويكرد او فردگرايانـه اسـت  . زيمل به اديان نهادينه شده و نهادهاي تاريخي دين كار ندارد
او . دينـي نيسـت   تواند ديني شود و هيچ چيز ذاتاً همه چيز مي ،وياز نظر . داند ناپذير و بنيادي روح مي يك استعداد تقليل

بسـياري از پيونـدهاي عـاطفي     بنـابراين . كنـد  ي با موضوعات استعاليي جدا مياحساس ديني را از هر گونه پيوند انحصار
انسـان بـا     رابطـه . هـا را دينـي قلمـداد كـرد     تـوان آن  كه از نظـر او مـي   ندهست ءها يا اشيا نسبت به موضوعات زميني، انسان

از موارد، بـا وجـود    يند كه در بسيارهاي مختلفي از اين روابط هست فرزندانش، با وطن، با طبقه اجتماعي، با ارباب، نمونه
به اعتقاد وي، . ها را ديني خواند توان آن داشتن محتواي متفاوت، در فرم بعد روحي، داراي وجوه مشتركي هستند كه مي

هـا و صـور دينـداري در زمـان و مكـان مختلـف، بسـيار         آن جلوه  اين وجه نامتغير و ثابت وجود انساني است كه در نتيجه
  . شود متفاوت مي

يكـي ندانسـته و بـه وجـود يـك دينـداري        يين خاصـ يزيمل همچنين دينداري را با اعتقادات مشخص و كيش و آ
توانـد در هـيچ قـالبي شـكل نگيـرد و       دينداري از نظر او، مي. موضوع پرستش مشخص و معين، اعتقاد دارد سرگردان، بي
شـناس معتقـد    ايـن جامعـه   .ضوع و هدف مشخص استيك ريتم دروني و يك وضعيت بي مو كه اساساً سيال بماند چرا
. تواند احساس ديني را به فرد الهام كند گيري دينداري نيست اما مي كه جامعه محور اساسي شكل يعين حال است كه در

خواهـد يـك واحـد و در عـين حـال       واقع مي گويد انسان همواره دو كشش دارد؛ نياز به آزادي و نياز به تعلق و در او مي
و ارضـاي ايـن    وجـود دارد انسان براي كم كـردن گسسـتي كـه ميـان نيازهـايش      « كند كه اشاره ميزيمل . كل باشديك 
اش از  كند، ميان برداشت آرمـاني  نچه كه ميآنچه كه بايد بكند و آميان  گسستدر همچنين  .به دين احتياج دارد ،نيازها

متضـاد و   هـاي  گـرايش ؛ چرا كـه  كند فات يا تضادها تكيه ميتالقي اختالمحلي براي  به دين همچوناو  ،جهان و واقعيت
  »جوينـد  راه حل تضادها را در رفتـار دينـي مـي    به همين دليل است كه انسان ويابد  مي، در دين آرامش شنامنطبق روح

(Simmel 1998, 133) .  

                                                 
1. Des Religiösen Empfindens (The religious feeling) 



يـك  بلكـه  نيسـت،   به چيزي، يـك دانـش   باور«: كند يك دين، تاكيد مي "باور"در بحث از  همچنين جورج زيمل
 ؛دنبال يـك موضـوع مشـخص نيسـتيم    ه ب ،در ايمان به خداكه  چنان. خدا موضوع متعالي باور است. ستا  وضعيت روحي

سـري اعتقـادات    در واقع، ابتدا تعلق به يك.  (Simmel 1998, 53)»دارددر خود را ست كه هدفش ابلكه اين نفس جستجو 
 مـومن كسـي  : گويـد  زيمل مي. كند پيدا مي موضوع خود رااست كه اعتقاد  نفس باور داشتن ومشخص مهم نيست؛ بلكه 

ايمان نيرو و آرامش ايجاد : گويد مي بلكه ؛دهد ايمان را با اصول اعتقادي مشخص جواب نمياو . تواند ست كه بيشتر ميا
  . كند جويد و بعد آن را با فشردگي بيشتر دوباره تملك مي نيرويش را در خارج از خود مي. كند مي

كنـد كـه    مبـاحثي را مطـرح مـي    3"تضـاد فرهنـگ مـدرن   "اي با عنـوان   مقاله درجورج زيمل در عين حال مشخصاً 
 كند كه در اوايـل  او در اين مقاله اشاره مي. دهند تري نشان مي نظريات او را در خصوص دينداري سيال به صورت واضح

اساسي نويني بودنـد كـه     ر كردند كه در پي دست يافتن به ايدهروشنفكران اروپايي ظهو ي ازهاي وسيع گروه ،قرن بيستم
اي محـوري ظهـور كـرد كـه واقعيـت و       زندگي در نقطه  ايده و اين زندگي را بنا نهند  اي درباره بر مبناي آن بتوانند فلسفه

وي تاكيـد  . پيوند يافتنـد  به وجود آمدند و با يكديگر ،شناختي، اخالقي يا هنري يا روان يمتافيزيك ايي بر مبناهايه ارزش
او بـراي اثبـات سـخن خـود، يـادآور      . را تقويـت كـرده اسـت    "گرايش به زندگي دينـي جديـد  "كند كه اين تمايل،  مي
، تعـداد زيـادي از افـرادي اسـت كـه در جامعـه از نظـر        پذير بوده واقعيتي كه در ده يا بيست سال گذشته رؤيت«: شود مي

تـوان فـرض كـرد     مستدل مـي  وسيع و به طور .اند روي آوردهعرفان  خود بهيازهاي دينيِ نفكري پيشرو بوده و براي اقناع 
كننـده در   رسـد عامـل تعيـين    به نظر مـي . اند كه اين افراد جملگي درون مدار فكري يكي از كليساهاي موجود رشد كرده

هاي روشن اشكال ديني  دودهها و مح بيش از هر چيز ديگر رهايي آن از وضعيت ،چرخش و روي آوردن به طرف عرفان
هـايي هسـتند كـه بـر احكـام       در اينجا شاهد گستردگي نامحدود عواطف ديني هستيم كه فارغ از تمامي محدوديت. باشد

حركـت خـود را    ،ها عمق بخشوده شده است و فقط از اشتياق روح شكل به آن شريعت استوارند و در قالب نامتناهيت بي
از اند خـود را   اي است كه تاكنون نتوانسته عرفان ظاهراً آخرين پناهگاه افراد ديني. شوند مي كنند و به انرژي بدل آغاز مي

، 1380الجـوردي    در، زيمـل (» انـد  از هر نوع شكل ثابت و خـاص كنـار كشـيده   ) فعالً(شكال متعالي كنار بكشند، بلكه ا
242(.  

رين انگيـزه در روي آوردن افـراد بـه ايـن شـيوه      ت وي از حالت روحي نشأت گرفته از زندگي ديني به عنوان بنيادي
او بر اين باور اسـت كـه در   . كند برد و آن را به عنوان جايگزيني براي ساختارهاي قديمي ايمان معرفي مي زندگي نام مي

ر هاي ساي آورد كه در آن زمان با ماهيت و انرژي خاصي از زندگي ديني را پديد مي  هر زمان، تحول فرهنگ ديني، شيوه
كم شـكل جديـدي آن    پذير شده و كم پس از مدتي نيز اين سبك، محدود و انعطاف. هاي زندگي در تناسب باشد بخش

از هـم شـكلي دينـي اسـت بـا لـوازم       ايـن شـكل جديـد، بـ     ،گيـرد  جاي شكل منسوخ را ميجا كه  زند و از آن را كنار مي
افـراد ديگـر هـيچ    گونه تلقي كرد كه  داري را نبايد اينكند كه ايجاد تحول در شكل دين زيمل تاكيد مي .گوناگون ايمان
هاي دنيوي خود، يعني كنش و ايمان، تفكر و احساس، در كليت خـود   زندگي در تمامي جنبه«چه  چنان. نياز ديني ندارند

گيرد كـه مـا آن را بـه     تحت نفوذ تركيب منحصر به فردي از فروتني و سرخوشي، تنش و صلح، ضعف و تقدس قرار مي
گونه زيسته شده است، خود، معنـايي از   اي كه اين زندگي. توانيم توصيف كنيم يچ طريق ديگري غير از ديني بودن نميه

يعنـي از لـوازم    ؛گرفته است كند كه ظاهراً در گذشته از اشكال خاصي از زندگي ديني نشأت مي ارزش مطلق را توليد مي
، 1380الجـوردي    در، زيمل( »خرين شكل موجود آن عرفان استو آ خاص ايماني كه زندگي آن را متبلور كرده است

242( .  
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اسـتفاده كـرده و بـه     ethosاز مفهـوم   "شناخت رفتار بورژوازي مـدرن "بحث  در، شناسي اديان هجامع وبر در كتاب

آن ديـن    معادل تئـوري يـا نظريـه    ،يك دين "ethos"سانه، مفهوم شنا در برداشت جامعه«: گويد او مي. پردازد شرح آن مي

                                                 
1. The Conflict of Modern Culture (1978)  



هـاي نجـات و    بيان و طبيعت راه  ها به نحوه اين ثواب وشود  عبارت است از رفتار اخالقي كه موجب ثواب مي نيست بلكه
اشـاره بـه مثـالي     بحث خود با  وي در ادامه .(Weber 1996, 112)» رستگاري مورد نظر براي انسان در آن دين بستگي دارد

در مورد پوريتانيزم، اين معنا دربرگيرنده يك شكل عقالني كردار زنـدگي  «شود كه  ، يادآور مي"پوريتان  فرقه"در مورد 
  از واژه ،وبـر همچنـين در بحـث خـود    . (Weber 1996, 112) »داري مدرن گشـوده اسـت   است كه راه را براي روح سرمايه

"ethic" و از ا. كند نيز استفاده مي"ethic" مسيحي يا يهودي صحبت كرده و در كنار آنethos   بورژوازي مدرن را مطرح
تايـپ شـده كـه بـه معنـاي آن اسـت كـه        ) Italic(در كتاب وبر، در بسياري از مواقع اين دو واژه به شكل مورب . كند مي

  .شود نويسنده هم منظور خاصي را در نظر داشته و هم بين اين دو مفهوم تفكيك قائل مي
اند كه مجموع باورهاي خاص يك گروه اجتماعي را  ، آن را اصطالحي معرفي كردهethosمراجع ديگر در تعريف 

  . البته در اينجا بنا بر تاكيد وبر، نبايد اين مفهوم را با دكترين دين اشتباه كرد .)Riutort 2004, 598(دهد  نشان مي
 "رفتـار "براي آن استفاده كرده است، در اين پژوهش،  ethosز اصطالح بنابر تعاريفي كه ارائه شد، معنايي كه وبر ا

كند كه فرد يا افراد عامـل   را آن نوع كرداري معرفي مي "رفتار انساني"در جاي ديگري،  همچنينوبر . ترجمه شده است
ه براي كنشگر با معنا باشـد  دهند، داشته باشند و به بيان ديگر، كنش انجام شد به آن، معنايي ذهني نسبت به آنچه انجام مي

  دانـيم وي بـراي تبيـين مفـاهيم مـورد نظـر خـود، از نظريـه         طور كه مي در عين حال، همان). 33، 1374صدارتي  در، وبر(
اي از افـراد را بايـد در    ها يا باورهاي مجموعه ها، نگره گويد علل كنش اين نظريه مي. كند استفاده مي "تفهمي يا ادراكي"

 ،با اشـاره بـه ايـن نظريـه    يمون بودن در تفسير نظريات وبر ر .ها دارند ه هريك به طور جداگانه دركي از آنمعنايي ديد ك
تبيين باورهاي ديني، باورهاي اخالقي، باورهاي توصيفي و تجويزي، از نظر وبـر از بنيـاد يكـي اسـت و      كند كه تاكيد مي

 ر ذهن كنشگر اجتماعي، داليلي داشـته و بـراي او بـا معنـا هسـتند     اين باورها، د  كه همه د؛ چرانكن نمي فرق چنداني با هم
   ). 270، 1384 ، در پرهامبودن(
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گيـرد، برگرفتـه از ديـدگاهي اسـت      در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي "ديني هاي نوينرفتار"آنچه در بحث از 
مـروري تـاريخي بـر    . شناسي دين قرار گرفته اسـت   جامعه  نظران حوزه مطرح شده و مورد توجه صاحب 1970  كه از دهه

كـم   گرفته، در قرون هفدهم و هيجـدهم، كـم   دهد دين كه زماني تمام ابعاد زندگي انساني را در بر مي اين دوره نشان مي
محـوري همـراه بـود،     لمباحث روشنگري و عقـ اي كه با  زمان با دوره مورد انتقاد متفكران و روشنفكران قرار گرفته و هم

نشـيني و انفعـال مـذهب مشـغول بـوده و عوامـل مـؤثر بـر آن را عمومـا در           شناسان دين بيشتر به تحليل داليل عقب جامعه
بحث از سكوالريزاسيون يا همان عرفي شدن كه ريشـه  . كردند راستاي تسلط عقالنيت ابزاري محض بر جامعه معرفي مي

. مـدار سـخن بـه ميـان آورده اسـت      هاي عينـي و عقـل   گزيني آن با نظام فول دين و جاياز همين دوران دارد، از زوال و ا
انـد كـه    دين گفته 7گذاري و تفكيك 6، فردگرايي5، خصوصي شدن4تخصصي شدننظريات مختلف سكوالريزاسيون، از 

اي بـا عنـوان    دهبـا ظهـور و شـناخت پديـ     1970  عمـومي دارنـد امـا از دهـه      شدن مذهب از عرصـه  همگي داللت بر رانده
شناسي آمريكا، بحث تا حد زيادي تغيير كـرد و ايـن بـار بـه جـاي سـخن از        در جامعه) NMR( 8"هاي نوين ديني جنبش"

بـا عنـاويني چـون     هـاي جديـدي   در پـي آن، بحـث   .بـه ميـان آمـد    9"بازتركيـب امـر دينـي   "افول و زوال دين، حرف از 
 ،مورد بررسـي قـرار گرفتـه و بـه دنبـال خـود      ... و  "ارهاي نوين دينيرفت"، "هاي جديد معنويت"، "هاي جديد دينداري"

هـاي پايـاني دهـه شصـت مـيالدي، بـا        در واقـع، از سـال  . انـد  هاي جنجالي زيادي را در عرصه عمومي به راه انداخته بحث
داشت؛ تحـول   شدن دين در دنياي مدرن تأكيد سكوالريزاسيون كه بر حذف يا به حاشيه كشيده نظريهكاهش ميزان غلبه 

                                                 
4. Specialisation (specialization) 
5. Privatisation (privatization) 
6. Individualisation (Individualization) 
7. Différentiation (Differentiation) 
8. New Religious Movements 
9. Recomposition du religieux (Reorganization of religion) 



 "زوال ديـن "شناسي دين به وجود آمد كه انديشمندان اين عرصه آن را چرخش از پـارادايم   چشمگيري در حوزه جامعه
شناسي دين،  و بر اساس آن در ادبيات جديد جامعه )Tschannen 1992, 351( ناميدند "بازگشت و بازتركيب امر ديني"به 

در ايـن  . بـه ميـان آمـد    13"محصـوالت دينـي مدرنيتـه   "و  12"دين مدرنيتـه "،  11"مدرنيته ديني"، 10"دين مدرن"سخن از 
شناسان براي  طرح شد و جامعه 16"دين منفجر شده"و   15"شر شدهتمن/ خشپدين "، 14"يداپدين نا"عباراتي چون   عرصه،

، 19"اي اسـتعاره اديان "، 18"اديان تمثيلي"، 17"اديان سكوالر"حضور دين در عرصه عمومي، اصطالحاتي بسياري از قبيل 
را ... و  24"دين كـدر " ، 23"ساخته-اديان خود"،  22"سبك -هاي اليت دينداري"، 21"اديان موازي"، 20"شكل اديان بي"

، بـا دو ويژگـي شـاخص    25ييـر روزانـوالن  پها كه به تعبير  اين دينداري. در تبيين و تحليل اين پديده اجتماعي به كار بردند
شوند، نوعي رفتار ديني هسـتند كـه بـه     شناخته مي "ردن خوشبختي به جاي رستگاريك جايگزين"و  "غير نهادينه بودن"

شـريعتي  (آميزنـد   هاي خود، مراقبه، يوگا و شعر را بـا هـم مـي    هاي درمان و تمدد اعصاب نزديك بوده و در آموزه روش
1385.(  
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او در تحليل خـود  . كند بحث مي "يداپدين نا"زمينه از   ، در ايننيمعاصر آلما شناس جامعه) 1999( 26توماس الكمن
تـرين   صورت خشك و سنتي دينداري كليسايي با انواع جديد اديـان نـامرئي در مـدرن   گويد كه  اروپا مي  در مورد جامعه

هـاي   به محيطكوچك شده و  ،پايگاه اجتماعي دينداري كليساييبه بيان وي، . هاي جامعه در حال جايگزيني است بخش
ژان بـوبرو آن را  اسـت كـه    يا اين همان پديده ، در واقع). Luckman 1999( ي استواگذاردر حال مند جامعه مدرن  نظام

شـناس   ، ديني كه در همه جامعه  انتشار يافته و منبسط شده اسـت، معرفـي كـرده؛ يـك جامعـه     "شده )شرتمن( خشپدين "
: گويـد  نيز در ايـن بـاره مـي    شناس فرانسوي جامعه روژه باستيد. ياد كرده است "نهان شدهپدين "آن به عنوان  انگليسي از

آيد و در هر  اش بيرون مي شود، امر قدسي از خانه رود، جا به جا مي امر ديني هميشه در اديان نيست، امر ديني از بين نمي«
  ).1385شريعتي  در( ».تواند سكني گزيند مكاني، هر جايي مي

هـاي مقدسـي نسـبت بـه      العمـل  عكـس را  28"بنيـادگرايي "و  27"عصر جديـد "هاي  ظهور دينداري  الكمن دو پديده
دانـد و   ميمدرنيته معرفي شده،   هاي ساختاري كه به وسيله هاي جهاني و تفاوت به معني بازاري از ديدگاهديني پلوراليسم 
پلوراليسـم دينـي   به بيان ديگـر،  . ده استش گفتاري و، شخصي دجديكند كه دينداري در اين شرايط، به نوعي  تاكيد مي

 Luckman( شـود  مـي  آن و پيشـرفت و گسـترش انـواع غيررسـمي     مرسوم و پذيرفته شدهباعث كاهش توجه به دينداري 

هاي  هرچيزي به جز يك جنبش در صورتكند  خود تاكيد ميكه البته  "جنبش عصر جديد"، الكمن  بنابر عقيده). 1999
است كـه پيشـرفت روحـي اشـخاص را      يهاي متعدد جديد و برنامه  شامل فلسفه ؛اجتماعي استهاي  پذيرفته شده جنبش

                                                 
1. Religion moderne (Modern religion) 
2. Modernité religieuse (Religious modernity) 
3. .la religion de modernité (The religion of modernity)   
13. Les productions religieuses de la modernité (The religious productions of the modernity) 
14. Religion invisible (Invisible religion) 
15. Religion diffuse (Diffuse religion)  
16. Religion éclatée (Fragmented religion) 
17. Religion séculaire (Secular religion) 
18. Religion analogique (Analogical religion) 
19. Religion métaphorique (Metaphoric religion)  
20. Religion Informelle (Religion Informal) 
21. religion parallèle (Parallel religion) 
22. light 
23. self-religion 
24. Implicite (Implicit) 
25. Pierre Rosanvallon 
26. Thomas Luckman 
27. The New Age  
28. Fundamentalism  



شـناختي،   هـاي گونـاگون روان   هـا روش  آن. ها بسـيار تلفيقـي و تركيبـي هسـتند     آنگويد  او مي. دهند مورد توجه قرار مي
ها را دوبـاره   كنند، آن جمع مي در كنار هم، عناصر مبهم و ناشناخته قديميرا مانند اي  درماني، معجزه و علوم حاشيه روان

  . دهند بسته بندي كرده و براي مصارف شخصي ارائه مي
گرايـي علـم، ديـن، هنـر و غيـره گفتـه        كه آشكارا برخالف آنچه به عنوان تخصص ها موقعيتمعتقد است اين  وي

ي بسيار شخصي شده از عصر جديـد را  ها حالتآيد،  با تركيب و تلفيق هرآنچه كه به كارشان مي ؛كنند شد، عمل مي مي
فردگرايي با قـوت   ،عصر جديدوي با تاكيد بر اين كه در  .دنبخش انتخاب مقدس ديگري را ارتقاء مي هر آنو  كردهبيان 

كند، در  معرفي مي "عصر جديد"كند كه آنچه او به عنوان پديده  ، تصريح ميبسيار بيشتري مورد اتفاق نظر همگان است
خود يك انتخاب شخصي است ولـي در نهايـت متفـاوت بـا آن چيـزي اسـت كـه در توحيـدگرايي اديـان          عين حال كه 

توان روحانيت را در رسوم، مناسك اديـان مختلـف جسـتجو     كه مي تاكيد دارندها  ديندارياين . شود ابراهيمي مطرح مي
   .كرد

، منظور از رفتـار  ي از نظريات وبر و زيملبر اساس تلفيق در اين پژوهشبنا بر آنچه در بخش مباني نظري گفته شد، 
ديني، آن نوع كردار نشات گرفته از دينداري سيال و ديناميكي است كه از نظر شخص عامل داراي معناي ذهنـي بـوده و   

پـرداز، در ايـن تعريـف از دينـداري و      براساس تاكيدات هـر دو نظريـه   .هاي ثواب و رستگاري در آن دين بيانجامد به راه
گويد، صـورت و شـكلي كـه     گونه كه زيمل مي بلكه همان. يني، نوع دين، محتوا و نظريه آن چندان اهميتي نداردرفتار د

و از آنجا كه در مطالعه رفتار ديني معنـاي ذهنـي شـخص     .گيرد مورد توجه و تاكيد خواهد بود احساس ديني به خود مي
گيـرد، از اهميـت بـه سـزايي      دينـي بـه خـود مـي     عامل نسبت به كردار خود در شناسايي صـورت و شـكلي كـه احسـاس    

  از زاويـه بيشتر  ها در كالس ششركتها و  گرايش فرد به اين جمعداليل براي بررسي مسأله اين پژوهش، . برخوردار است
ن كننده و همچنـي  ها بر ابعاد زندگي فرد شركت عالوه بر اين، تأثير اين كالس. گرفته استديد خود او مورد ارزيابي قرار 

هـاي جمعـي    تأثيرپـذيري فـرد از مناسـك و آيـين    ها در نظام باورهـا و   ميزان تجربه معنوي او در كالس و تأثيرات آموزه
  .مطالعه شده است
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شناسـي و عرفـاني و در    اي خـاص داراي رويكردهـاي روان  ه ها و جمع كالسبررسي داليل گرايش افراد به  جهت
هاي كيفي و كمـي اسـتفاده    ها از روش ها و داليل گرايش افراد به سمت آن ردهاي اين جمعها و كارك ويژگي  عين حال،
هاي مـذهبي، ميـزان    هاي كالس با آموزه ميزان مشابهت آموزهدر بخش كيفي با استفاده از مشاهده مشاركتي، . شده است

مـورد   شـود، بـا رفتارهـاي دينـي     چه در كالس مشاهده مـي  تقويت اصول اخالقي در كالس و همچنين ميزان مشابهت آن
يزان بـاور  براي سنجش دينداري افراد، از جمعيت نمونه در خصوص م در بخش كمي پژوهش،. بررسي قرار گرفته است

شده است تا عالوه بر سنجش ميـزان   ها و مراسم مذهبي سوال ميزان شركت در آيينو  اجراي احكام ديني دين، به اصول
هاي مصـرفي جديـد و    ها و به وجود آمدن بسته ها، نظريه تلفيق و تركيب دينداري ين جمعكنندگان در ا دينداري شركت

در ايـن پـژوهش از ابزارهـاي پرسشـنامه، مشـاهده      . هـاي جديـد مـورد سـنجش قـرار گيـرد       شخصي در بحث از دينداري
  .مطالعه اسنادي و مصاحبه عميق براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است  مشاركتي،
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هـايي كـه رويكردهـايي متناسـب بـا       آماري اين پژوهش، افرادي هستند كه در سطح شهر تهران، در جمـع   جمعيت
هـاي   هـا كـه بيشـتر در قالـب عنـاوين كـالس       در اين مطالعه ايـن نـوع جمـع   . كنند شركت مي ؛دارندرفتارهاي نوين ديني 
هـايي بـا رويكردهـاي علمـي و      جمـع "و  "هايي با رويكردهاي عرفـاني  جمع"كلي   كنند، به دو دسته آموزشي فعاليت مي

هايي، در سطح شهر تهران،  هاي مختلف چنين كالس اوليه نشان دادند كه نمونه هاي پژوهش. اند تقسيم شده "شناسي روان
ري، مثنوي خواني، سـماع عرفـاني   گ هاي عرفاني با عناويني مانند عرفان ايراني، صوفي انواع و اقسام جريان وجود دارند و
هاي عرفان شرقي، عرفان هندي، ذن، عرفان اسالمي و موارد بسياري از اين قبيل، طي چند ماه مطالعـات اوليـه    و يا كالس



، تكنولـوژي فكـر كـه بيشـتر     NLP ،TAشناسي،  هاي مختلفي با عناوين هستي كالستعداد  از سوي ديگر،. شدند شناسايي
غرب بوده و يا مواردي مانند يوگا، انرژي درماني، ريكـي، مديتيشـن، فنـگ شـويي و عنـاوين مشـابه       برگرفته از فرهنگ 

  .؛ نيز وجود دارند كه تعدادشان بيشتر از مورد نخست استاند ديگر كه اغلب به نوعي از فرهنگ شرق نشات گرفته
به  29"ارتباط موفق و مؤثر ]هستي[" و "]الف[خانم  مثنوي خواني"دو كالس كننده در  افراد شركتدر اين مطالعه، 

گونـه كـه از نـام آن پيداسـت در راسـتاي تـرويج        مـورد نخسـت، همـان   . پژوهش مورد بررسي قـرار گرفتنـد   نمونهعنوان 
هاي عرفاني تالش كرده و در عـين حـال بـا تفسـير ابيـات مثنـوي در كنـار آيـات قـرآن، نـوعي دينـداري نـوين و              آموزه

 نظريهچه كه خود  ها با آن شناسي و تلفيق آن هاي روان گيري از آموزه دوم نيز، با بهره كالس. ندك روشنفكرانه را تبليغ مي
ايـن  . دهـد  به اعضاي خود آموزش مـي  ،نسبتا متفاوت را براي زندگي  نامد، نوعي شيوه مي "شناسي رشدشناسي يا هستي"

اما در عين حال كه شاگردان خود را نسبت بـه آن  كند،  را رعايت مي ديني مرسوم در جامعهظواهر  با وجود آنكهكالس 
مختلـف، فعاليـت كـرده و      هـر دو نمونـه بـه صـورت غيررسـمي در دو شـيوه      . دهد عنادي هم نشان نمي ،كند تشويق نمي

طوالني داشته و بيش از ده سال است كه به فعاليت  ، عمري نسبتاًكالسهر دو . دهند زيادي را پرورش مي بسيارشاگردان 
هـاي گـروه دوم بيشـتر از     هاي ايراني و اسالمي است امـا آمـوزه   نخست بيشتر برگرفته از آموزه  رويكرد نمونه. دازندپر مي

  .شناسي غرب بهره گرفته است روان
كـه مجموعـه    ، امكان دسترسي به اطالعات دقيق مربوط به اعضاء، از جملـه ايـن  كالسيك از اين دو  در مورد هيچ

انـد؛ چنـدان    انـد، چـه تعـدادي ادامـه نـداده      هـاي مختلـف شـركت كـرده     ل چه تعدادي در دورهچند عضو دارد، تا به حا
هـا شـركت    هايي كه محقق در آن ها و دوره در اين وضعيت، با توجه به شرايط متفاوت هريك از كالس. پذير نبود امكان

نخسـت، از   كـالس در  كه چنان. شدند ها انتخاب كرده بود، تعدادي به عنوان جمعيت نمونه براي پاسخگويي به پرسشنامه
نفر به عنوان جمعيت نمونه انتخـاب شـده و در مـورد گـروه دوم از      36در يك دوره،  نفر شركت كننده 200ميان حدود 

از شـركت   درصـد  20، حدود كالسدرواقع در هر يك از دو . نفر مورد ارزيابي قرار گرفتند 15شركت كننده،  82ميان 
 جمـع نفـر از جمعيـت نمونـه در     6بـا حـدود    عالوه بر ايـن،  .هاي اين پژوهش را پر كردند شنامهپرس ،كنندگان يك دوره
هـاي ديگـري شـركت      دوم نيز كـه در دوره  كالسنفر از اعضاي  6در عين اينكه . عميق صورت گرفت  نخست، مصاحبه

هـاي   در نتيجـه پرسشـنامه  . كردنـد  هاي دو تا سـه سـاعته شـركت    ها، در مصاحبه كرده بودند، عالوه بر پر كردن پرسشنامه
هاي مربوط به ايـن پـژوهش    نفر پرسشنامه 57نفر رسيد و در مجموع هر دو كالس،  21شركت كنندگان كالس هستي به 

  .را پر كردند
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اي يـك روز، در سـالن    كـه هفتـه   اسـت  ]الـف [خواني خـانم   نخستين جمع مورد مطالعه اين پژوهش، كالس مثنوي
همـه افـرادي كـه در كـالس شـركت       30.شـود  اجتماعات يك آپارتمان در يكي از مناطق شمالي شهر تهران برگـزار مـي  

كنند، كامالً شناخته شده هستند و عالقمنـدان جديـد در شـرايط خاصـي و بـا معرفـي يكـي از اعضـاي شـناخته شـده            مي
ايـن كـالس فقـط مخصـوص     . تومـان اسـت   1500ه كالس براي هر جلسـه دو سـاعته   شهري. توانند به جمع وارد شوند  مي

تـوان گفــت كـه متوســط ســني    كننــد امـا مــي  هاســت و گرچـه افــراد بـا ســنين مختلـف در ايــن جمـع شــركت مـي      خـانم 

                                                 
  .اند هاي مستعار معرفي شده ها با نام ها و اساتيد آن براي حفظ اخالق پژوهشي كالس. 1
ها را  اي كه اعضاي جمع آن پس از آن به دليل مشكالتي كه از جانب عده. است 1385اين اطالعات مربوط به زمان انجام پژوهش در سال  .1
  .كالس به مدت نامعلومي تعطيل شد ناميدند، به وجود آمد؛ اين مي "مومنان زاهد مسلك"



صبح يكي از روزهاي عـادي هفتـه حـاكي از آن     10سال است و برگزاري كالس در ساعت  35كنندگان حدود  شركت
هـاي   با وجود آن كه بيشتر شاگردان اين كالس در كالس. دار هستند هاي خانه شر وسيعي از مخاطبان آن خانماست كه ق

هاي اين كالس نيز تركيبي از كتاب مثنوي معنـوي و آيـات    كنند و در كل آموزه نيز شركت مي ]الف[تفسير قرآن خانم 
ها چادر  هبي ندارند و تنها تعداد انگشت شماري از آنظاهر مذ) درصد 95بيش از (كنندگان  قرآن است اما عموم شركت

انجامـد، تقريبـاًً ده    در هر جلسه از كـالس كـه حـدود دو سـاعت بـه طـول مـي       . هاي كامالً پوشيده بر سر دارند يا روسري
هر  معموالً. استاد كالس صداي گيرا و بسيار خوبي دارد. شود توسط استاد خوانده و تفسير مي) بيت 250حدود (حكايت 

معمـوال در تفسـير شـعر، از     و خوانـد برخي ابيات را بـا آواز مـي  او در عين حال . كند جلسه را با يك غزل حافظ آغاز مي
اي را تذكر كند و با فرياد، نكتهگاهي صدايش را به شدت بلند مي. كندها، استفاده ميهاي بسيار ملموسي براي خانممثال
او گـاهي شـعر را بـا ريـتم پرشـور و گـاه       . دهـد اي را زشت و قبيح نشان ميبعي مسألهگاهي نيز با طنز و شوخ ط. دهدمي

-اي از قرآن، يكي از دعاهاي مرسـوم در كـالس و يـا يـك غـزل را مـي      گاه نيز متناسب با فضا آيه. خواندانگيز مي حزن
او حتي از . گيرد ي نيز بسيار بهره ميدرمان شناسي و روان هاي خود از مسايل روان در ميان آموزه  وي در عين حال،. خواند

ها، براي تأثيرگذاري بيشتر  ها بر روي انسان اي نيز مانند خصوصيات و انرژي رنگ آميز حاشيه علوم جالب و تا حدي ابهام
هاي درسي خود را بـا فضـاي    كند كه هر چه بيشتر آموزه فضاي كالس بر شاگردان استفاده كرده و بدين طريق تالش مي

خـورد  شان تكان مي هايريزند؛ شانهدر طول كالس، برخي از شاگردان اشك مي. روزمره شاگردانش پيوند دهدزندگي 
در پايان درس، متناسب با آنچـه در آن جلسـه گفتـه     .كندزند و گريه ميو يا حتي گاهي يك نفر با صداي بلند فرياد مي

شود فضايي كـامالً معنـوي بـر     زنند كه اين امر باعث مي دف مياي  خواند و عده شده، استاد غزليات مولوي را با آواز مي
. شـود تقريباً تنها ذكر كالس است كه به كرّات، با ريتم خاصي توسط جمع خوانده مـي  "يا اهللا"ذكر . كالس حاكم شود

البتـه در مـوارد    .كننـد  كند و جمع نيز مثل هميشه بـا او تكـرار مـي   استاد آواز خود را در انتهاي غزل، به اين ذكر ختم مي
 .شـود هـا گفتـه مـي   نيـز در كـالس   "يـا علـي  "روز شهادت ايشان، ذكـر  يا سال )ع(خاصي مانند عيد غدير، تولد امام علي

كننـد و بـه    خطـاب مـي   "خـانم "هـا عمومـاً او را    شاگردان كالس ارادت بسيار خاصي نسـبت بـه اسـتاد خـود دارنـد؛ آن     
  .دهند را نسبت به وي نشان مي هاي مختلفي تمايل و گرايش عميق خود صورت

نـام   "ارتبـاط موفـق و مـؤثر    ]هسـتي ["جمع ديگري كه براي مطالعه در اين پژوهش انتخاب شده، كالسي است كه 
و دنيـاي اطرافشـان    "وجود خـود "شناسي، سعي در آگاه كردن افراد نسبت به هاي شبيه به روانبا برگزاري دوره داشته و
فضـايي اسـت   ] هستي[ تجربه و كشف گوهر وجود؛«: گونه معرفي كرده است خود را اين اين كالس در بروشوري. دارد

هاي متفاوت، آگاهي و شـناخت و شـكوفايي اسـتعدادها،     توجه به ديدگاه براي كشف، ايجاد، انتخاب، امكانات در زمينه
 ».ن، تعـالي و تكامـل شخصـي   تنظيم رابطه با خود، ديگران و جهان هستي، موفق و مؤثر بودن در زنـدگي خـود و ديگـرا   

هـا و تمرينـات   اي از گفــتارها، بـازي  شامل مجــموعه  ي اين كالس،هابرنامه«: همچنين در سايت اينترنتي آن نوشته شده
-موفق و مـؤثر بودن در تنظـيم رابطه با خود، ديگران و محيط زيســت طراحـي شــده و ارائـه مـي     "گـوناگون در جهت 

 ،، براي ايجاد ارتباط مؤثر الزم استتأثير داردبودن در كيفيت ايجاد ارتباط  يـت موفق و مؤثري كه كيفيگـردد و از آنجا
 سـپس بـا درك وضـعيت موجـود و     وجـود بيـاورد و  هرا ب ابتدا شخص با آگاهي به ارتباط دروني خود، هماهنگي با خود

طريقي تجربي تنظـيم و تـدوين شـده اسـت كـه بـه      ها به برنامه .وجود بياوردهشرايط افراد ديگر، هماهنگي با ديگران را ب
بـا   هاي رفتـاري و افكـار و احسـاس سـازنده و غيرسـازنده خـود آگـاه شـده و        دهد كه نسبت به روششخص فرصت مي

هـا و راهكارهـاي مخــتلف،    و زندگــي كـردن ارزش   "پذيرش ، تعهـد و مسئوليت"كارگـيري اصول رشد و موفقـيت  هب
  .»هـاي سـازنده براي ايجاد وضعيت مطلوب در روابط خويش سازده را تبديل به فرصـتوضعـيت موجود غيرسازند
هـا بـه صـورت     شود كه هر يك از دوره برگزار مي... هاي مختلف مقدماتي، پيشرفته، تكاملي و  اين كالس در دوره

ها  شود كه در آن شب انجام مياز صبح تا ) بر اساس نوع دوره(مستقل از يك ديگر، در يك زمان فشرده سه تا پنج روزه 
هـاي خـاص و مختلـف، در كنـار شـنيدن       افراد موظفند در اين زمان در كالس شركت كننـد تـا طـي آن بـا انجـام بـازي      



تعـالي و تكامـل   "را شـناخته و در جهـت    "گـوهر وجـودي خـود   "هـاي ديگـر،    هاي كالس و مشاركت در بخـش   نظريه
  .گام بردارند "شخصي و پيشرفت در زندگي

معرفي از طـرف    و افراد تنها پس از پرداخت كامل مبلغ، 31ها به نسبت بسيار سنگين بوده هريه هر يك از اين دورهش
فضـاي ايـن كـالس بـا     . ها شـركت كننـد   توانند در اين كالس يكي از شاگردان قبلي و پذيرفته شدن در مصاحبه اوليه مي

كننـدگان در آن، بـر اسـاس آنچـه در كـالس       كتمقررات بسيار خاص و سفت و سـختي همـراه اسـت كـه همگـي شـر      
ها و  ترين اين مقررات لزوم محرمانه نگاه داشتن نوع بازي از جمله مهم. شوند ها متعهد مي آموزند، نسبت به رعايت آن مي

كننـدگان در ايـن    اين بدان معناست كـه شـركت  . شود تجربه شخصي افراد است كه در فضاي كالس به كرات بازگو مي
در اين كالس كـه   32.گذرد با هيچ كس حرفي نزنند شوند تحت هيچ شرايطي از آنچه دقيقاً در كالس مي هد ميجمع متع

شود، نظام سلسله مراتبي بسيار خاصي حاكم است؛  در ساختماني سه طبقه در يكي ديگر از مناطق شمالي شهر برگزار مي
اين مسأله حتي در نوع پوشش، صندلي او، نوع غذا و بسياري به طوري كه استاد از جايگاه بسيار بااليي برخوردار بوده و 

پس از او، مربيـان و ديگـر مسـئوالن كـالس نيـز بـه ترتيـب از جايگـاه خـاص خـود           . موارد ديگر آشكارا مشخص است
  . شود برخوردارند و اين فضاي سلسله مراتبي با نظم و ترتيب خاصي در محيط كالس رعايت مي

شـان در طـول   ها، رفتـار و تجربـه  تي در ساعات آزاد ، عموماً راجع به خود، نوع بازيدر طول كالس و ح شاگردان
شـان  كننـد؛ بـه كـودكي   مـي  "اذعـان "شـان را   هـاي ها ترس آن. زنندشان حرف ميها با زندگي واقعي بازي و مشابهت آن

در ميـان  "خود پيـدا كننـد و آن را   شان را در ضمير ناخودآگاه  ها و رفتارهايترس كنند كه ريشه رجوع كرده و سعي مي
ها گاهي با رجوع به يك  آن. كنندهاي كالس بارها و بارها از ته دل گريه ميكنندگان در طول پروسه شركت. "بگذارند

خندنـد،  هـاي ديگـر مـي   كشند و در بسياري از پروسـه زنند و به شدت جيغ ميهاي حساس فرياد ميخاطره يا در موقعيت
  .شناسندهاست هم را ميگيرند كه گويي سالگر را چنان در آغوش ميرقصند و يكديمي
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در ايـن زمينـه بيشـتر بـه     . هاي مورد مطالعه از چند زاويه مورد بررسي قرار گرفت داليل افراد براي گرايش به جمع 
و  "شـان بـراي شـركت در كـالس     تـرين دليـل   مهم"ها درباره  و از آن كنندگان استناد شده ها و نظرات خود شركت گفته

تـوان بـه    هـا را مـي   ترين داليل افراد بـراي شـركت در ايـن كـالس     به طور كلي مهم .سوال شد "ترين آموزه كالس مهم"
 كسـب "، "خودشناسي و خودسـازي "، "رسيدن به درك باالتر نسبت به مسايل زندگي و پيشرفت"ترتيب تحت عناوين 

  ).1جدول (بندي كرد  دسته "خداشناسي"و  "ها يافتن گمشده"، "كسب معرفت"، "آرامش
 كالس در شركت دليل ترينمهمبر حسبگويانپاسخفراوانيتوزيع.1جدول

 دليل
 كل ]هستي[ خوانيمثنوي

 درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني
 %60/29 16 %580/23%1130/33 كسب معرفت

به درك باالتر  نرسيد
نسبت به زندگي و 

 پيشرفت
16 50/48% 17 00/81% 33 10/61% 

 %40/44 24 %1210/57%1240/36 خودشناسي و خودسازي

 %20/35 19 %730/33%1240/36 كسب آرامش

 %50/18 10 %180/4%930/27 خداشناسي

 %80/27 15 %400/19%1130/33 ها يافتن گمشده

  

                                                 
  .شود درصد به اين مقدار اضافه مي 20هزار تومان بود كه البته هر سال حدود  330تا  180براي هر دوره بين  1385شهريه در سال . 1
  .ه ميان نيامده استشود، حرفي ب در اين پژوهش نيز به منظور حفظ اخالق پژوهشي نسبت به مواردي كه در اين كالس محرمانه شمرده مي. 2



كننـدگان در ايـن    هـاي كلـي شـركت    در ترتيـب اولويـت    دو كـالس حـاكي از عـدم وجـود تفـاوت     مقايسه نتـايج  
هاي زيادي با يكديگر دارند و يكي كامالً فضاي عرفاني و مـذهبي   ها تفاوت هاي آن هاست؛ در شرايطي كه آموزه كالس

  . شناسانه دارد داشته و ديگري ادعاي اجراي يك متد كامالً علمي روان
تفكر مثبـت نسـبت بـه دنيـاي     "كنندگان، به ترتيب  هاي دو كالس نيز از نظر شركت ترين آموزه ر، مهماز سوي ديگ

تقويـت اصـول   "، "تقويت مفاهيمي چون معنا، عشق و يقين عرفـاني "، "خودشناسي، خودباوري و خودسازي"، "اطراف
ه است كـه در ايـن زمينـه، در ميـان     عنوان شد "چگونگي پيشرفت در زندگي"و  "خداشناسي و ايمان به خدا"، "اخالقي
 "تقويت اصول اخالقـي "و ) درصد 60/57( "تقويت مفاهيمي چون معنا، عشق و يقين عرفاني"خواني  گويان مثنوي پاسخ

 "خودشناسي، خودباوري و خودسـازي "كه شاگردان هستي بيشتر از  از اولويت برخوردار بوده؛ در حالي) درصد 50/48(
.  انـد  ترين آموزه كالس خـود يـاد كـرده    را به عنوان مهم) درصد 65( "ت نسبت به دنياي اطرافتفكر مثب"و ) درصد 70(

هـا بـه شـدت     آمـوزه تواند حاكي از آن باشـد كـه ايـن     ها، مي هاي كالس كنندگان از آموزه هاي متفاوت شركت برداشت
 هـا،  مـورد اشـاره آن  در عرفـان  حتي  كه چنان. شود تركيبي بوده و در راستاي آنچه مخاطبان به آن احتياج دارند، ارائه مي

اين امـر  و  آيد سخن از چگونگي پيشرفت و يا لزوم داشتن اعتماد به نفس و تفكر مثبت نسبت به دنياي اطراف به ميان مي
هـاي   هر آنچه الزم دارند، از آن برداشت كرده، با آموزه نيز آيند كنندگاني كه به اين كالس مي كه شركت شود سبب مي

جديدي را با همان نام آشناي عرفان، براي خود به وجود آورده و بـه ديگـران نيـز معرفـي       كنند و بسته  گرشان تركيبدي
ت خـود را از كـالس متفـاوت از    شها و بردا شاگردان اين كالس، آموزهشايد بتوان گفت در همين راستا است كه . كنند

عرفاني كه ما به آن اعتقاد داريم، آن اسـت كـه بتـواني    «: گويند ميدانند و  آنچه در مكاتب ديگر عرفاني وجود دارد، مي
  »!همراه با معنويات در ماديات دنيا زندگي كني

شناسـي نـوين در چنـين     كه تا چه حد روان نظر از اين صرف. در مورد كالس ديگر نيز وضع به همين صورت است
ترين  به عنوان مهم "خداشناسي و ايمان به بزرگي خدا"كند، اعالم  هايي در خلق معناها و باورهاي جديد كمك مي جمع

خواهنـد كـه    آموزه اين كالس، آن هم در شرايطي كه متوليان اين متد، همه چيز را معطوف به خـود كـرده و از فـرد مـي    
اي هـ  ، بپردازد به همان اندازه عجيب است كه در آموزه"بيند آنچه در جهان هستي مي"و در نهايت  "درون خود"فقط به 

هـا قضـاوت    با نگاه به عناوين آن تنهاها  توان به اين كالس نميبنابراين  .عرفاني، انتظار پيشرفت در زندگي مادي را داريم
هـاي   كشاند، در عين حال كه تفاوت ها مي ها و به طور كلي آنچه افراد را به سوي آن كه دنياي دروني اين جمع كرد چرا

هـاي بسـيار زيـادي بـا يكـديگر اسـت كـه تقريبـا          شان دارد، حاوي مشـابهت  ر گويايچشمگيري با عناوين ساده و به ظاه
براي ارزيابي بيشتر داليـل گـرايش افـراد بـه      .توان گفت توجه قشر به خصوصي از جامعه را به خود جلب كرده است مي

هـا   به سـمت ايـن كـالس   شان  هاي كالسي گويان اين پژوهش نظرشان را درباره گرايش ديگر هم هايي از پاسخ چنين جمع
بـه  "هـا،   كنندگان ايـن كـالس   درصد از شركت 90نيز جويا شديم و در نتيجه آن، عالوه بر مواردي كه ذكر شد، بيش از 

ترين اهـداف افـراد بـراي     حداقل به عنوان يكي از مهم ،"كسب انرژي و تخليه رواني ناشي از بار مشكالت زندگيمسأله 
شناسـي از طريـق    هـاي روان  همچنين رجوع بـه آمـوزه   شركت در كالس مثنوي خواني وروي آوردن به عرفان، از طريق 

   .اشاره كردندشركت در كالس هستي 
  

  وابستگي به كالس و تأثيرپذيري از آن در ابعاد مختلف زندگي. 3- 5
 "زيـاد  زيـاد يـا خيلـي   "شـان را در حـد    گويان ميزان تأثير كالس در ابعاد مختلف زندگي درصد از پاسخ 75حدود 
البته بايد اين مسأله را در نظـر داشـت كـه كليـه     . اند شمرده "كم يا خيلي كم"درصد آن را  10/7اند و فقط  ارزيابي كرده

كـه   گوياني بودنـد  معدود پاسخجمله اند، از شاگردان كالس هستي بوده و از  كساني كه تأثير كالس را كم ارزيابي كرده
  .دان مقدماتي را گذرانده  تنها دوره

كسـب  "، به ترتيب مواردي مانند شان داشته است كالس چه تأثيري در زندگيكه  شاگردان دو كالس در زمينه اين
پـذيراتر  " ،"تأثير در رفتار بيروني به ويژه در مقابل اعضاي خـانواده "، "تغيير ديدگاه نسبت به زندگي"، "آرامش دروني

 ميـزان تـأثير   از مثنـوي خوانـان   درصـد  80. انـد  تاكيـد قـرار داده  را مـورد   "خودبـاوري "و  "شدن نسبت به وقايع زندگي



از  درصـد  56ايـن در حـالي اسـت كـه     . انـد  كـرده  ذكر "خيلي زياد"و  "زياد" را حل مشكالتشاندر  هاي كالسي آموزه
  .اند را انتخاب كرده گزينه اين دو گويان هستي پاسخ

نتايج حاصل از . نيز مورد بررسي قرار گرفت گويان ف پاسخهاي مختل تأثيرات كالس بر روند فعاليتعالوه بر اين، 
انـد   از شـاگردان كـالس هسـتي گفتـه     درصـد  62امـور منـزل،    ي مربوط بهها در مورد فعاليتداد كه  اين بخش، نشان مي

ي اين در حالي است كه بيشتر شـاگردان مثنـوي خـوان   . اند به افزايش آن اشاره كردهدرصد  30 و حدود "تغييري نكرده"
هـاي كـاري و    رونـد فعاليـت  در عـين حـال،    .انـد  هاي خود در امور منزل يـاد كـرده   از افزايش فعاليت )درصد 70حدود (

كنندگان مثنوي خواني تقريباً تغيير چنداني نكرده در حالي كه سير آن در كـالس هسـتي صـعودي بـوده      اي شركت حرفه
چنان چـه حـدود   . ها حاكم است ودي بعد از شركت در كالسهاي اجتماعي، نيز همچنان سير صع در مورد فعاليت .است

هـا   شان بعد از شركت در اين كالس هاي اجتماعي اند كه شاهد افزايش فعاليت كنندگان تأكيد كرده از شركت درصد 50
شتر سـبب  اي است كه بي ، به گونهموارد قبليهاي سياسي، برخالف  ها بر روند فعاليت تأثير كالساز سوي ديگر،  .اند بوده

رسـد   از شاگردان هستي وضعيت فرقي نكرده و به نظر مـي  درصد 86طوري كه گرچه در مورد  به .شود ها مي كاهش آن
هاي سياسي پـس از شـركت در    از افراد، روند فعاليت درصد 14اند اما در مورد حدود  ها از ابتدا چندان فعاليتي نداشته آن

 20كه در مـورد كـالس مثنـوي خـواني ايـن مسـأله در مـورد بـيش از          آن اين كالس رو به كاهش گذاشته است و جالب
اند كه بعـد از شـركت در    افراد در هر دو كالس، گفته درصد 30بيش از عالوه بر اين موارد،  .كند افراد صدق مي درصد

مورد ميزان اعتقادات  در نهايت، درو باالخره  ها در زندگي افزايش يافته است هاي تفريحي آن ها، ميزان فعاليت اين جمع
هـا،   هـا در كـالس   انـد كـه شـركت آن    اعالم كـرده  درصد 90 و انجام فرايض مذهبي، در كالس مثنوي خواني نزديك به

انـد،   افـراد گفتـه   درصـد  62گرچـه   ،در كـالس هسـتي   در مقابـل . شان شـده اسـت   سبب افزايش اين دو مورد در زندگي
هـا اعـالم    آن درصـد  30شـان نداشـته اسـت، امـا نزديـك بـه        هاي مـذهبي  شان در كالس تأثيري در ميزان فعاليت شركت
 كه حـدود   ها افزايش يابد در عين اين اند كه اين تجربه باعث شده تا حدي اعتقادات و ميزان انجام فرايض ديني آن كرده

  .اند ها نام برده از كاهش شديد اين فعاليت درصد 10
  
  جايگاه استاد. 4- 5

اين مسأله نـه تنهـا در فضـاي فيزيكـي كـه بـه اسـتاد        . الس حاكي از جايگاه ويژه استاد استمشاهدات در هر دو ك
اختصاص داده شده و تفاوت آن با جايگاه ديگر حاضران در كالس و در عين حـال نـوع پوشـش متفـاوت و اسـتفاده از      

. كند ين زمينه نيز جلب توجه ميشود؛ بلكه برخورد شاگردان نسبت به استاد و نظرشان در ا زبان خاص توسط او ديده مي
گويان در مورد استاد و جايگاه او در هـر   به همين دليل، به منظور بررسي وابستگي و تأثيرپذيري از جو كالس، نظر پاسخ

شاگردان كالس مثنوي خواني عموماً احساس نزديكي بيشتري بـا  بنا بر نتايج به دست آمده، . ها بررسي شد يك از كالس
كند، اما تنهـا حـدود    ها با وي، از اصول بسيار خاصي تبعيت مي برخورد آن  اي كه هر چند نحوه به گونه .استاد خود دارند

از  يش از نيمـي بـ ايـن در حـالي اسـت كـه     . نسبتاً دوري بـا اسـتاد كـالس دارنـد      كنند رابطه ، احساس ميآناناز درصد  6
خيلـي  "يا  "كم"كه ميزان آن را  دانند و يا اين نزديك نمي "اصالً "خود با استاد را   اند كه رابطه گويان هستي گفته پاسخ
هسـتي كـه تقريبـاً همگـي از     قوانين بسيار محكم و خاص موجود در كالس  رسد در كل، به نظر مي. اند عنوان كرده "كم

 .است تأثيرگذاربه شدت در ايجاد فاصله ميان استاد و شاگرد باشد،  تاد كالس طراحي شدهجانب مربي اصلي يا همان اس
چنان چه بـيش  . استاستقالل بيشتر شاگردان هستي دهنده  به نوعي نشان ،هاي حاصل يافتهتوان گفت كه  در عين حال مي

انـد كـه بـه     در شرايط زندگي احساس كردهتا به حال  "كم"و يا  "خيلي كم"، "اصالً "ها به گفته خود،  آندرصد  70از 
و  "زياد"خوانان  مثنويدرصد  70ها، نزديك به  اين در حالي است كه درست در نقطه مقابل آن. استاد خود احتياج دارند

در عـين حـال،    .ند كه احساس كنند به استاد خود احتياج دارندا ههايي برخورد كرد در زندگي با موقعيت "خيلي زياد"يا 
جالب اينجاست  .نيز سوال شدنياز  در مواقع به استاد مورد چگونگي دسترسيگويان در  از پاسخررسي جايگاه استاد، در ب
ايـن واژه خـود، دليلـي ديگـر بـر ايجـاد       . انـد  داده "دانـم  نمي" به اين سوال پاسخاز جمعيت نمونه هستي  بيش از نيميكه 

كننـدگان مبنـي بـر گـرفتن وقـت       از شركتدرصد  24چند كه پاسخ  هر ؛فاصله، در سيستم، ميان استاد و ديگر اعضاست



هـا چنـدان تبليـغ     رسـد ايـن روش   هايي در اين زمينه وجود دارد، امـا بـه نظـر مـي     دهد راه مشاوره و مراجعه به او، نشان مي
كـه بـا پرداخـت     ، معتقدند كه اگر با چنين شرايطي روبرو شوند، بهتر است)درصد 14(شوند و حتي تعدادي از افراد  نمي

در ايـن مـورد طيـف     .ديگري ثبت نام كرده و از اين طريق با استاد و ديگر مربيـان، ارتبـاط برقـرار كننـد      در دوره شهريه
اند كه از طريق تلفن يا به صورت حضوري  گويان اعالم كرده از پاسخدرصد  47. تر است ها در مثنوي خواني متنوع پاسخ

هـا   آن. را داشـته باشـند   "خانم"گونه نيست كه همه افراد، تلفن مستقيم  در اين كالس نيز اينگرچه . كنند با او مشاوره مي
كنند، تماس بگيرند و در مراحل بعدي با خود  معموالً براي اين منظور بايد با افراد ديگري كه نقش منشي استاد را ايفا مي

، گويـان  درصـد از پاسـخ   26. نمايـد  تـر مـي   س هستي، سادهاستاد ارتباط برقرار كنند ولي به هر حال اين سير نسبت به كال
انـد در   ها گفته آندرصد  23 دانند و جالب اينجاست كه ها را براي ارتباط با استاد خود كافي مي صرف حضور در كالس
شرايط نيز اند كه در اين  نيز گفتهدرصد  14در عين حال . "با خانم ارتباط قلبي داشته باشند"كنند  چنين شرايطي سعي مي

ديگر نيز قبل و بعد از هر كـالس  درصد  14. شان را حل كنند كنند خود به هر نحوي مسأله به او مراجعه نكرده و سعي مي
  . گذارند ميان مي زنند و يك به يك مسأله خود را با او در دور استاد حلقه مي

 كـالس در  "ابطه نزديكي داشـته باشـد؟  تواند با استاد ر يك فرد چگونه مي"گويان، در جواب اين پرسش كه  پاسخ
 ؛ها اصطالحات خاصي در اين زمينه دارند آن. اند اول به جاي آوردن آداب شاگردي اشاره كرده  ، در درجهخواني مثنوي
به اين معنـا كـه شـاگرد بايـد تـا جـايي كـه        . باشد "تير و كمان"  استاد و شاگرد بايد در حد فاصله  معتقدند كه فاصله مثالً
كـه   بسيار مهمي در اين كالس اسـت چـرا    رسد اين مسأله، آموزه به نظر مي. خود را با استادش حفظ كند  واند فاصلهت مي

تـري اشـاره    دوم بـه مـوارد مشـخص    كـالس گويـان   اين در حـالي اسـت كـه پاسـخ     .اند بسياري از افراد به آن اشاره كرده
هـا حضـور پيـدا كنـد و بـدين ترتيـب در        ن منظـور بايـد در كـالس   اند فرد براي اي ها گفته آن درصد 80بيش از . اند كرده
  .دارد "به جاي آوردن آداب شاگردي"اند كه عنوان  اي جاي گرفته دسته

گويـان، حـاكي از آن اسـت كـه افـراد در كـالس هسـتي، بـه نسـبت           هاي خاص استاد از نگاه پاسخ ويژگي بررسي
اند كه مربي كالس هـوش، دانـش يـا توانـايي      ها گفته آندرصد  95. اند هاي متفاوت استاد نگاه كرده تر به ويژگي عقالني

وي را فردي منحصر به فرد معرفي برخي نيز كند  اند كه او عاشقانه عمل مي ها تأكيد كرده از آندرصد  10 . بيشتري دارد
و توانـايي اسـتاد اشـاره    گويان به هوش  به همان نسبت كه پاسخ ،اين در حالي است كه در كالس مثنوي خواني. اند كرده
درصـد   5/6  و )درصـد  23( او زني عاشق است ،)درصد 48(اند كه وي فردي منحصر به فرد است  تأكيد داشته ؛اند كرده

 .انـد  معرفـي كـرده   "در ارتباط با اولياي خدا"و  "روشن بين"، "عالم به حضور"از توانايي متافيزيكي وي نام برده و او را 
بيشتر افراد از مثبت بودن نظر شاگردان نسبت بـه هـر دو اسـتاد     نيز نندگان كالس نسبت به استاددر بيان نگرش شركت ك

اند امـا در كـالس هسـتي،     قلبي شاگردان به معلمان خود اشاره كرده  در هر دو كالس به عالقه درصد 38حدود . اند گفته
اين در حـالي اسـت   . اند اول كالس معرفي كرده برخي از افراد را داراي نگرش منفي نسبت به مربي درصد 30نزديك به 

  .اند درصد اين گزينه را انتخاب كرده 3 كه در كالس مثنوي خواني، تنها حدود
ها در كالس كسي هست كه بتواند جـاي   گويان پرسيده شد كه آيا به نظر آن ز پاسخبه منظور بررسي بيشتر مسأله، ا

در عـين   .انـد  هر دو كالس، به اين پرسش صراحتاً پاسـخ منفـي داده    مونهاز جمعيت ن درصد 87حدود  كه استاد را بگيرد
آيـا شـما فكـر    "كـه   مطـرح شـد   سـوال ، ايـن  بـود  گيري پرسيده شده جهتحال، در پرسش ديگري كه به عمد اندكي با 

 از درصـد  86در جـواب، حـدود    "كنيد كساني در ايـن كـالس هسـتند كـه بـه تعبيـري از اسـتاد بـت سـاخته باشـند؟           مي
نـزول پيـدا كـرده     درصـد  58اند اما در مورد كالس مثنوي خواني اين رقم بـه حـدود    گويان هستي پاسخ مثبت داده پاسخ
ها او را فردي منحصر  اين در حالي است كه شاگردان مثنوي خواني، بيشتر مجذوب استاد خود بوده، بسياري از آن. است

و جالب اينجاست كـه بيشـتر همـان افـرادي كـه چنـين مسـائلي را مطـرح         دانند  مي متافيزيكيهاي  به فرد و داراي توانايي
  .اند اند، به اين پرسش نيز پاسخ منفي داده كرده

  
  هاي كالس در نظام اعتقادات و باورها تأثير آموزه. 5- 5



 31 كنندگان مثنوي خـواني و  از شركت درصد 80 ،گيري نظام باور و معنا در افراد نقش كالس در شكلدر بررسي 
ها شكل گرفته و  ها اعتقادات جديدي در ذهن آن شركت در اين كالس  اند به واسطه گفته هستي كنندگان شركت درصد

  در مقابـل ايـن پرسـش گزينـه     هـا  جمـع كدام از  گويان در هيچ يك از پاسخ جالب اينجاست كه هيچ. يا تقويت شده است
  .اند را انتخاب نكرده "اصالً"

در . ها شكل گرفته و يا تقويت شده اسـت  ته شده كه مشخص كنند چه اعتقادي در ذهن آناز افراد خواس ،در ادامه
اند كه نگـاه جديـدي    گفته درصد 53. اند افراد در كالس مثنوي خواني از ايمان به بزرگي خدا گفته درصد 67اين زمينه، 

 17ويـت اخـالق نـام بـرده و در نهايـت،      از خود باوري و همـين تعـداد از لـزوم تق    درصد 20. اند نسبت به دين پيدا كرده
از خود  درصد 68، نيز در مورد كالس هستي .اند معنايي كه از كودكي داشتم، برايم باز شده هاي  اند كه گره گفته درصد

از تقويـت اصـول اخالقـي و در عـين      )درصد 16حدود (پس از خود باوري، با اختالف زيادي افراد . اند باوري ياد كرده
انـد   گفتـه  درصـد  10. انـد  انـد، يـاد كـرده    كه از كودكي با خـود داشـته    هاي معنايي تعداد از گشوده شدن گرهحال همين 

  .اند شان نام برده نيز از تأثير اين كالس در باورهاي دينيدرصد  5بزرگي خدا تقويت شده و  به شان ايمان
ل زندگي روزمـره، گـاهي بـراي افـراد در     هاي كالس در طو رسد رجوع مكرر به آموزه به نظر مي از سوي ديگر،  

طوري كه بسيار مشـاهده شـده   . كند آور پيدا مي الزام يكنار جايگاه اجراي برخي احكام ديني و حتي به جاي آن، مفهوم
كنند  هايي مراجعه مي به آموزهدائماً شان  هاي روزمره فعاليت لدر طوافرادي كه هر روز صبح با باز كردن چشمان خود و 

گويـان   پاسـخ  درصـد  70چه در پاسخ به پرسشي در اين زمينـه، بـيش از    چنان .اند شان برگرفته سبد تركيبي باورهاي كه از
شوند كه بـراي پاسـخگويي بـه     هاي مواجه مي به نوعي، در زندگي روزمره با موقعيتاند كه  گفتهمثنوي خواني و هستي، 

  .دكنن هاي كالس مراجعه مي ها در ذهن خود، به آموزه آن
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انـد كـه    گويان مثنوي خواني اعالم كرده از پاسخ درصد 95در مورد ميزان تقويت اصول اخالقي در كالس، حدود 

 درصـد  67در كـالس هسـتي نيـز،    . شـود  اصـول اخالقـي تقويـت مـي     "خيلـي زيـاد  "يـا   "زيـاد "در اين كـالس در حـد   
در مصاحبه با افرادي كه معتقد بودند اصول اخالقي در اين كالس چندان . اند خاب كردهگويان، اين دو گزينه را انت پاسخ

چنين جوابي پرسيده شد، همگـي بـه آنچـه در محـيط هسـتي        شان براي ارائه داليل  ها درباره شود، وقتي از آن تقويت نمي
شـود كـه    الس، بسيار از افراد خواسته ميدرست است كه در طول ك«: گفتند ها در پاسخ مي آن. ديده بودند، اشاره كردند

امر از آنچـه در    هاست؛ اما نتيجه ترين درس اصول اخالقي را رعايت كنند و حتي اين موضوع اساساً به عنوان يكي از مهم
شود، تقريبـاً چيـزي خـالف     هاي بيشتري را دارند، ديده مي محيط اين كالس و در ميان كساني كه ادعاي گذراندن دوره

  .»وضوع استاين م
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از جملـه ديگـر مـواردي بـود كـه      دينـي  معنوي و احساس  تجربه و در نهايتها  در اين كالسها  ارزيابي نقش آيين
و خوانـدن دعاهـاي خـاص بـه      "يـا اهللا "خـواني، گفـتن ذكـر     هاي كالس مثنـوي  از جمله آيين. مورد بررسي قرار گرفت

نيـز  ] هسـتي [در . هاي سفيد در كالس اسـت  آهنگين، نواختن دف و اجراي مراسم در ايام خاص و پوشيدن لباسصورت 
شود، برگرفته از آييني خاص است كه در  شناسانه شناخت فرد نسبت به خود انجام مي هايي كه با اهداف روان بيشتر بازي

هاي  ها به شكل دوره  هايي كه تقريبا در پايان همه كي از بازيبه عنوان مثال، ي. شود به شكل نويني اجرا مي] هستي[فضاي 
  .شود، كامال برگرفته از آيين غسل تعميد در مسيحيت است مختلف اجرا مي

بـه غيـر از   . ها از همه تأثيرگـذارتر بـوده اسـت    از افراد پرسيده شده كه كدام بخش از كالس براي آن بدين منظور،
از افراد در كالس  درصد 67ها تأثير گذاشته است؛  ها بر آن بخش  ان كرده بودند همهكساني كه در جواب اين سؤال عنو

در مـورد كـالس مثنـوي خـواني نيـز      . اند شود، ياد كرده ها و مراسمي كه در طول دوره برگزار مي هستي، از اهميت آيين
    .اند كالس، اشاره كرده نظريبه تفسير مثنوي به عنوان بخش  درصد 30ها و حدود  به آيين درصد 40نزديك 



هـاي   هاي حاصل از مشاهده مشاركتي در هر دو كالس نيز حاكي از تأثيرگذاري بسيار زياد اين مراسم و آيين يافته 
باره از  يكدر طول كالس، برخي از شاگردان چه بارها و بارها مشاهده شد كه  چنان. كنندگان بود خاص بر روي شركت

ريزند و به طـور كلـي فضـاي هـر دو كـالس بـه        ل زمان دوره بسياري بارها و بارها اشك ميكنند؛ در طو ته دل گريه مي
رسد بخش زيادي از توانايي  به نظر مي  در واقع،. ها قرار دارد هاي خاص آن شدت تحت تأثير جو ناشي از برگزاري آيين
. كه تأثير زيادي نيز در جـذب افـراد دارد   گردد ها برمي دهي و اجراي اين آيين و قدرت استادان در كالس به نوع سازمان

ها بيشتر براي تفهيم و نشست بيشتر  كنند كه اين آيين جا بايد اشاره كرد كه استادان كالس به كرات تاكيد مي البته در اين
و  خواهنـد كـه بـه سـخنان     ها در بسياري از موارد از شاگردان خود مي آن. شوند ها طراحي شده و اجرا مي مطالب در ذهن
ها، مشاهدات حاكي از آنند  اين حرف  رسد با وجود همه هاي كالس بيشتر توجه داشته باشند اما به نظر مي در واقع آموزه

  .ها دارد كنندگان در كالس ها بيشترين تأثير را بر شركت كه برگزاري آيين
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 "خيلي زياد"و يا  "زياد"ها، به ميزان  اند كه در طول دوره عالم كردهگويان ا پاسخ نيمي ازدر هر دو كالس بيش از 

براي تاكيد بر يكسان بودن برداشت افراد از تجربه معنوي و ديني با آنچه مورد نظر ما بـود،  اند  معنوي خاص داشته  تجربه
افـراد   درصـد  52، تقريباً ه در پاسخك سؤال شداند نيز  داشتهدر طول زندگي  كه يهاي معنوي مشابه تجربهها درباره  از آن

زيادي بـه سـفر حـج خـود اشـاره       به عنوان نمونه، تعداد نسبتاً. اند از هر دو كالس، نوعي تجربه مذهبي خاص را مثال زده
. پاسخگويي خوابي را كه در دوره بيماري ديده و طي آن در حرم امام رضا شفا يافته، بيـان كـرده اسـت    مثالً ، يااند كرده
هاي مذهبي عمومي خود مانند زمان نماز خواندن، ذكـر دعـا و نيـايش، زمـان      از تجربهگويان  برخي از پاسخن حال در عي

زمـان فـارغ آمـدن بـر      ،دوران كودكي و نوجـواني خـود   هاي تجربه به اي نيز عدهافطار و مواردي از اين قبيل ياد كرده و 
  .اند دادن به يك موسيقي خاص اشاره كرده زمان حضورشان در طبيعت يا گوش يا ،ها مشكالت و سختي

  كنندگان در كالس هاي ديني نزد شركت باورها، اعمال و آيين. 9- 5
  هـا دربـاره   ، از آن)شـود  به معناي آنچه در عرف جامعه به عنوان دين شناخته مي( گويان در بررسي رفتار ديني پاسخ

حـاكي از آن اسـت   هـا   نتايج يافتـه . ي از احكام دين سوال شدميزان اعتقادشان به اصول دين و همچنين ميزان اجراي برخ
هـا   درصد آن 36و  اعتقاد دارند اصولبه اين  "خيلي زياد"يا  "زياد"خواني، در حدود   گويان مثنوي پاسخ كه صد درصد

دهنـد كـه    مـي خواني نشان  گويان مثنوي در مورد پاسخ تر اجراي احكام بررسي جزئي .كنند احكام دين را هميشه اجرا مي
آنـان اعـالم   درصـد   95اين تا حدي است كه حـدود  . بندند بيشتر از ساير احكام پاي "روزه"و  "نماز"اين افراد به اجراي 

خاص و نسـبتاً متفـاوتي بـراي اجـراي ايـن حكـم         اند شيوه گفته درصد 5خوانند و تنها حدود  اند كه هميشه نماز مي كرده
   .دارند

  
 اصول دين به اعتقادميزانبر حسبگويانپاسخفراوانيتوزيع.2جدول

 
 كل ]هستي[ خوانيمثنوي

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
 %250/3 %250/9%00 اصالً

 %400/7 %400/19%00 كم و خيلي كم
 %400/7 %400/19%00 تا حدي
 %580/8 %330/14%26/5 زياد

 %4270/74 %810/38%3450/94 خيلي زياد
 %5700/100 %2100/100%3600/100 معج

  
 52حـدود   تنهـا ؛ بـه طـوري كـه    هسـتيم تري مواجـه   در مورد كالس هستي، با طيف پراكندهاين در حالي است كه 

خود  درصد اعتقادات 20دانسته و در مقابل حدود  "خيلي زياد"يا  "زياد" اصول دينافراد ميزان اعتقاد خود را به  درصد



از درصـد   19 تنهـا  از سوي ديگـر در مـورد اجـراي احكـام ديـن نيـز،       . اند ارزيابي كرده "خيلي كم"و  "كم"را در حد 
هميشـه   درصـد  33(ها به اجـراي حكـم روزه، مقيدترنـد     رسد آن خوانند گرچه به نظر مي شاگردان هستي هميشه نماز مي

به زبـان خـود بـا    "اند، عموماً  هاي خاص خود اشاره كرده ز به شيوهافرادي كه در مورد اجراي حكم نما). گيرند روزه مي
خـود روزه    اي از زندگي، به قصد پااليش درونـي، بـه شـيوه    گاهي در دوره"و يا  "كنند مينيايش و خداي خود صحبت 

  ."گيرند مي
تا حد زيـادي متفـاوت   البته در اين زمينه بايد در نظر داشت كه پاسخ به اين پرسش در مورد اصول و فروع مختلف 

پراكندگي آراء به ويژه در مورد شركت كننـدگان كـالس    "امامت"به عنوان نمونه، در شرايطي كه در مورد اصل . است
در درجـه نخسـت و    "اعتقـاد بـه توحيـد   "ميزان اين پراكندگي در مـورد  . شود به نسبت ساير اصول دين زياد مي ]هستي[
درصـد شـركت    100، "اعتقـاد بـه توحيـد   "كـه در مـورد    چنـان . بسيار كمتر اسـت  در درجه بعدي "اعتقاد به عدل الهي"

  . اند را انتخاب كرده "خيلي زياد"يا  "زياد"هاي  گزينه ]هستي[درصد از شاگردان  80خواني و بيش از  كنندگان مثنوي
سـبت كمتـري   ، از اهميـت بـه ن  جمـع اجراي حكم حجاب نـزد نـامحرم، در هـر دو    در ميان احكام مختلف دين نيز 

اعـالم   درصـد  5/9 و در كـالس هسـتي    درصـد  61 خواني اي كه در اين مورد، در كالس مثنوي به گونه. برخوردار است
شيوه خاصي براي اجـراي  "هايي كه در مقابل گزينه  خانم. كنند شان را حفظ مي اند كه هميشه نزد نامحرمان حجاب كرده

پوشم ولي روسـري   لباس پوشيده مي"يا  "به فرد نامحرم بستگي دارد"اند كه  اند، عموماً ذكر كرده عالمت زده "آن دارم
از ": نيز در كالس مثنوي خواني، نوشـته اسـت   فرديدر مقابل  "من به حجاب رفتاري معتقدم"كه  و يا اين "كنم سر نمي

    ."ام نهايت به حجاب عالقمند شده ام، بي وقتي در اين كالس شركت كرده
اين افراد درصد  48حدود . ديگر است كالسخواني در مراسم مذهبي بيش از  اگردان مثنويشركت شدر مجموع، 

اين در حالي است كه در مورد كالس هستي، تنها ميـزان  . كنند در اين مراسم شركت مي "زياد" و "خيلي زياد"اند  گفته
بـه عنـوان   . ز تا حد زيـادي مهـم اسـت   در اين زمينه، نوع مراسم ني .عنوان شده است "زياد"افراد  درصد 5شركت حدود 

هـا وجـود دارد، در مراسـم ايـام خـاص، بـه        گوياني كه امكـان شـركت در مراسـم مـذهبي از سـوي آن      بيشتر پاسخ  مثال،
يـك از   گويـان قـرار دارد و هـيچ    خـواني در اولويـت بعـدي پاسـخ     مراسـم مولـودي  . كننـد  خصوص عاشورا، شركت مـي 

خـواني   كـالس مثنـوي     جمعيت نمونـه از سوي ديگر، . كنند هاي جماعت شركت نميگويان جمعيت نمونه در نماز پاسخ
پـس از آن بـيش از نيمـي از افـراد، اعـالم      . كننـد  شود، شركت مي بيشتر در مراسمي كه در منازل آشنا يا نشان برگزار مي

حـالي اسـت كـه بـه نظـر       ايـن در . هـا حاضـر باشـد    هستند كه استاد در آن ياند كه فقط حاضر به شركت در مراسم كرده
كننـد، كمتـر بـه مكـان      هستي كه اعالم كرده بودنـد در مراسـم مـذهبي شـركت مـي       رسد آن بخش از جمعيت نمونه مي

هـا يـا    ها، بيشتر در مراسم ايام خاص، به حسينيه آن درصد 43دهند؛ چنان چه حدود  هايي اهميت مي برگزاري چنين آيين
نيـز اعـالم    درصـد  38حـدود  . كننـد  هـا مراجعـه مـي    خود و يا حتي تكايا و خيابـان  احياناً مساجد نزديك به محل زندگي

ها رفته و  هايي دعوت شوند، به منازل آن شان براي شركت در چنين جمع اند كه عموماً اگر از سوي يكي از آشنايان كرده
  .كنند شان شركت مي در مراسم

فرهنگ مذهبي ما شناخته شده كه در عـين گسـتردگي در    هاي خاص از آنجا كه نذر كردن، به عنوان يكي از آيين
شود كه افراد براساس سبك زندگي مـذهبي خـود امكـان انتخـاب از      ميان اقشار مختلف مردم، طيف وسيعي را شامل مي

بـيش   .هاي سنجش نوع رفتار ديني افراد در نظر گرفته شده است به عنوان يكي از شاخص نيز ميان آن را دارند؛ اين مورد
انـد امـا    اند، جـواب مثبـت داده   گويان اين پژوهش در پاسخ به اين پرسش كه آيا تا به حال نذري كرده پاسخ درصد 90از

در هـر دو كـالس   . كننـد  مختلف، تا حدي در نوع نذر مورد گزينش خود، متفاوت عمل مي كالسجمعيت نمونه در دو 
ايـن  . لغي پول، براي كمك به فرد يـا افـراد نيازمنـد نـذر كننـد     دهند مب اند كه ترجيح مي گويان اعالم كرده اكثريت پاسخ

پس از آن، به طور متوسـط، نـذرهاي   . مواجه است) افراد درصد 70 حدود(گزينه در مورد كالس هستي، با اقبال بيشتري 
انـان تـرجيح   خو گرچه تعداد بيشتري از مثنوي .اكثريت دارد... سنتي مانند انداختن سفره، كشتن گوسفند، پختن نذري و 

كنند و يا  ها صلوات نذر مي مثالً بيشتر آن. دهند براي رفع مشكالت خود و يا موارد ديگر، نذورات عبادي داشته باشند مي



كنـد، نـذرهاي خـاص اسـت كـه       خوانند اما مورد ديگري كه در اين ميان توجه را به خـود جلـب مـي    دعاهاي خاصي مي
كننـد كـه نـوعي     نـذر مـي   "شـكرانه "اي  مثالً در كالس مثنوي خـواني، عـده  . عموماً از فضاي كالس برداشت شده است

خانـه، آشـنايان و هـم     شـود و بـه ايـن منظـور، صـاحب      مراسم خاص با حضور استاد است كه در خانـه افـراد برگـزار مـي    
كـه در  كـنم ذكرهـايي را    در مـواردي، نـذر مـي   "انـد كـه    اي ديگر گفته عده. كند هاي خود را منزلش دعوت مي كالسي

صـاف كـردن دل بـا    "و يا  "توبه از يك گناه"همچنين، . "شود، در مدت خاصي دائم با خود تكرار كنم كالس گفته مي
كنندگان كالس مثنـوي اسـت كـه برگرفتـه از فضـاي       هاي ديگر نذورات شركت از نمونه "ام كسي كه از او ناراحت بوده

  .م جامعه رواج داردكالس بوده و متمايز از آن چيزي است كه در ميان عمو
اي برسـاخته از   اين پژوهش نام برد، مجموعـه   رفتار ديني جمعيت نمونه  توان از آن به عنوان نتيجه آنچه ميدر واقع، 

 ؛تجزيه و بازتركيب امور ديني امري معمول در ميان اين افراد است بوده وو عقايد شخصي افراد  مرسومهاي ديني  آموزه
. دهنـد  نشـان مـي   پذيرند و به راحتي در مقابـل اصـلي ديگـر، ترديـد     ها يك اصل ديني را مي از آناي كه بسياري  به گونه

هايي خاص خود را بـراي اجـراي    ها ممكن است به اصول دين اعتقاد داشته باشند، ولي با دليل و برهان، شيوه برخي از آن
رسد اين امـر را    به نظر مي. راي فالن حكم نيستنداحكام مذهبي برگزينند و يا حتي با صراحت اعالم كنند كه حاضر به اج

كاري امر قدسـي، تـا    هاي كالس مربوط دانست و يا به عبارتي عنوان كرد كه دليل افراد براي دست نبايد چندان به آموزه
هاست؛ چرا كه كالس مثنوي خواني به وضـوح، بـه تبليـغ مـذهب و شـعائر آن       گونه كالس ها در اين اين حد، شركت آن

هاي خود را طرح كـرده و بـه طـور كلـي، چنـدان كـاري بـه         آموزه متفاوتاي  نيز اصوال از زاويه ديگررداخته و كالس پ
توان گفت اين افراد در ميان امور قدسي به گشت و گـذار پرداختـه و براسـاس سـاليق      نتيجه مي در. دينداري افراد ندارد
كنند و البته تنها بـه ايـن امـر بسـنده      خواهند، از آن بين انتخاب مي ياست، آنچه را كه م شان تجربياتخود كه برگرفته از 

  . كنند زندگي ديني خود، از مراجع ديگري نيز استفاده مي  نكرده و براي ساختن شيوه
  

  ها با دينداري مرسوم در جامعه مشابهت آموزه. 10- 5
ارزيـابي   "تـا حـدي  "  رامـذهبي  داري دينـ  هـاي  آمـوزه هـاي كـالس خـود و     گويان ميزان ارتباط ميان آمـوزه  پاسخ 
اند تا حـدي ميـان آنچـه در كـالس      هستي اعالم كرده  رسد كه حدود يك سوم جمعيت نمونه عجيب به نظر مي. اند كرده

كه حدود يك چهـارم ديگـر اساسـاً ميـزان      تر آن ارتباط وجود دارد و عجيب مرسومدينداري هاي  آموزهشود و  گفته مي
رسد بحـث تجزيـه، تركيـب و بـاز تركيـب امـر        در واقع به نظر مي. اند يا حتي خيلي زياد معرفي كرده اين رابطه را زياد و

كالسي كـه از روز اول تـا آخـر هـيچ نـامي از        كننده چگونه است كه شركت. دهد ديني اينجا به وضوح خود را نشان مي
غيـر ملموسـي تـالش شـده اثـرات بسـياري از        يك از دستورات ديني در آن به ميان نيامده و تنهـا بـه صـورت    خدا و هيچ

هاي  كند كه ميان آموزه هاي مختلف از ميان ببرند؛ اعالم مي هاي مذهبي را به شيوه هاي به اصطالح نامطلوب آموزه بخش
اين امـر، بـدان معنـي اسـت كـه      در واقع،  رابطه وجود دارد؟ "زياد"و يا حتي  "تا حدي"، اسالمياين كالس و دينداري 

نچـه را كـه خواسـته،    آه به راحتي دين را تجزيه كرده و چه در مورد اصول اعتقادي و چه در مورد احكـام، هـر   فردي ك
و  "ارتبـاط موفـق و مـؤثر   "خود گذاشته است؛ امروز حتي وقتـي در كالسـي بـا عنـوان     اعتقادي انتخاب كرده و در سبد 

ها را نيز در همان سبد ديني خود چيده و نهايتـاً   آموزهكند، بخشي از اين  شناسي، شركت مي برگرفته از رويكردهاي روان
آورد كه آن تركيـب نيـز، هـر آن امكـان تغييـري جديـد        خويش به وجود مي  تركيبي را براي استفاده در زندگي روزمره

  .دارد
الـب در  ج  نكتـه . پروراننـد  ديگري همين تحليل را در ذهـن مـي    خواني نيز به گونه كالس مثنويمربوط به هاي  يافته

يا ديگر ذكرهـاي بـر    "يا اهللا"تمام مدت در كالس ذكر  در شرايطي كههاي افراد به اين سؤال اين است كه چگونه  پاسخ
هـا بـر لـزوم     هاي پي در پي همراه اسـت، در آمـوزه   شود، ورود استاد به كالس با صلوات گرفته از شعائر مذهبي گفته مي

رخـت   ي مـذهبي شود، افـراد در روزهـاي عـزا    اجزاي احكام دين تأكيد مي توجه كامل به شريعت، اصول و اجراي كليه



شـركت كننـدگان   درصـد   40؛ نزديـك بـه   33كننـد  زنند و شادي مـي  كنند و به مناسبت تولد ائمه دست مي سياه به تن مي
 رابطـه وجـود دارد و نزديـك بـه يـك چهـارم از       هـاي ايـن كـالس و دينـداري     معتقدند كه فقط تـا حـدي ميـان آمـوزه    

به . اي وجود ندارد رابطه "اصالً "بوده و يا حتي اين كه  "خيلي كم"، "كم"گويند اين رابطه در حد  كنندگان مي شركت
اي را كـه بـه    ، بسـته  شركت در اين كالس و قطعاً عوامل ديگري كه اساسـاً او را بـه اينجـا كشـانده      فرد به واسطهعبارتي، 

كند و پس از آميخـتن   آن را رد ميهايي از  قسمترده، مورد تجزيه قرار داده، از جامعه دريافت ك مرسوم عنوان دينداري
قبلي ندارد و در واقع در   هاي ديگر، خود معتقد است تركيبي را به دست آورده كه ارتباط زيادي با مجموعه آن با آموزه

  .است "دينداري جديد"وجود داشته، نوعي  "دينداري سنتي"مقابل آنچه در نظر او به عنوان 
  
  
  

  هاي كالس به مثابه نوعي رفتار نوين ديني آموزه. 11- 5
هـاي   تواننـد آمـوزه   انـد كـه مـي    از شاگردان هسـتي، گفتـه   درصد 43از شاگردان مثنوي خواني و  درصد 80حدود 

ني و  از كالس مثنـوي خـوا   درصد 17 شبيه نوعي رفتار ديني بدانند در عين حال "خيلي زياد"يا  "زياد"كالس را در حد 
  .به رفتار ديني شباهت دارند "تا حدي"ها  اند اين آموزه از كالس هستي گفتهدرصد  24

هاي آماري براي سنجش رابطه بين رفتار ديني مرسوم و رفتارهاي نوين  در اين قسمت عالوه بر مشاهدات از آزمون
  .ديني استفاده شد

  
  مرسوم جامعه ديني فتاررهايمولفهميانهمبستگيآزمونمعنادارروابط.3جدول

 دينينوينرفتارو
 احكام باور  مرسوم  رفتار ديني

آيين ها و
 مراسم

  تحليل آماري رفتار ديني رسمي

 جآشنايي با جمع هاي مرو
 نوين دينيهاي رفتار

 همبستگي پيرسون (**)499.-(**)467.-(**)504.-(**)388.-

  معناداري دوسويه 0.003000
 كالس سابقه فرد در
 

 همبستگي پيرسون (**)447.(*)314.(**)423.(**)419.

  معناداري دوسويه 0.0010.0010.0170
 وابستگي به استاد

 
 همبستگي پيرسون (**)576.(**)421.(**)532.(**)550.

  معناداري دوسويه 000.0010

 گي پيرسونهمبست (**)488.(**)368.(**)480.(**)426. تأثيرپذيري از كالس

  معناداري دوسويه 0.00100.0050

 همبستگي پيرسون (**)380.(**)365.(**)0.444 مشابهت به رفتار ديني

  معناداري دوسويه 00.0010.0050.004
  

هـاي ديگـر مـروج     ابعاد رفتار دينـي مرسـوم و ميـزان آشـنايي افـراد بـا جمـع         بر اساس نتايج بدست آمده ميان كليه
اين بدان معناست كه افرادي كـه  . هاي نسبتاً قوي و معكوسي برقرار است رابطه) جز كالس مربوطه(اي نوين ديني رفتاره

تـر اسـت، كمتـر بـا      هـا قـوي   هـا و مراسـم مـذهبي در آن    ميزان باورها و اعتقادات ديني، اجراي احكام و شركت در آيين
ميان متغيرهاي اين بعد و متغيرهاي   فتار ديني غيررسمي، رابطهكه در ديگر سطوح ر حال آن. ها آشنا هستند گونه جمع اين

بـه  . آماري هستند  درصد قابل تعميم به جامعه 99رفتار ديني مرسوم مثبت بوده و اين روابط نيز عموماً در سطح معناداري 
ها اغلـب پـس    هستند اما آنهاي مروج رفتارهاي نوين ديني آشنا  تر به دين، عموماً كمتر با جمع عبارت ديگر، افراد مؤمن
كننـد و بـراي او جايگـاه     گيري كرده، وابستگي بيشتري به استاد پيـدا مـي   تر آن را پي ها، مصرانه از شركت در اين كالس

 . گيرند حال بيشتر تحت تأثير فضاي حاكم بر كالس قرار مي شوند و در عين تري قائل مي خاص

                                                 
  هاي مشاهده مشاركتي برگرفته از يافته. 1



اي كه بيشتر احكـام ديـن را بـه جـا آورده و در      به خصوص عده(تر  يدهند كه افراد مذهب روابط همبستگي نشان مي
هاي كالس و نوعي رفتار ديني مشابهت وجود  بيشتر از سايرين معتقدند كه ميان آموزه) كنند ها و مراسم شركت مي آيين
آمـاري قابـل     عيـت درصد نيـز بـه جم   99بوده كه در سطح   38/0همبستگي ميان اين دو متغير   كه شدت رابطه چنان. دارد
  . است  تعميم
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اي داراي رويكردهـاي نـوين   هـ  ا يـا كـالس  هـ  ا و كاركردهـاي برخـي جمـع   هـ  مسأله اين پژوهش، بررسـي ويژگـي  
هـا بـوده و در ايـن زمينـه،      گسترش يافته در سطح جامعه و مطالعه داليل گرايش افراد به سـمت آن  شناسي و عرفاني روان

. نيز مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت    "رفتارهاي نوين ديني"ها به عنوان  هاي مرسوم در اين جمع ها و آيين همطابقت آموز
در واقع، ايـن بـدان معناسـت كـه او     . كند چه در بخش نظري اشاره شد، زيمل بر تداوم و سياليت دينداري تاكيد مي چنان

تواند محتواهاي  بر نوعي احساس ديني بوده و فرمي است كه مي معتقد است دينداري و به تبع آن رفتار ديني افراد، مبتني
او . گويـد  در عصر جديد سخن مي "دين ناپيدا"براساس چنين تعريفي است كه الكمن از . متفاوتي را در خود جاي دهد

ن هـاي مـدر   كند كه صورت سنتي و خشك دينداري جاي خود را به انواع جديـد اديـان نـامرئي كـه در بخـش      تاكيد مي
ديد زيمـل مـورد بحـث قـرار گيـرد، حـاوي ايـن          درواقع، اگر اين موضوع از زاويه. جامعه قابل رويت هستند، داده است

مطلب خواهد بود كه فرم احساسي و معنوي ديني هنوز در بين مردم حضور دارد ولي با اين تفـاوت كـه محتـواي آن در    
بـا  . دينـي نيسـت   تواند ديني شود و هيچ چيز ذاتـاً  همه چيز مي ،ملزي بنابر تعبير .هاي مدرن جامعه تغيير كرده است بخش

دهندگان اين نـوع   توان دو اجتماع مورد مطالعه را به عنوان ترويج احساس ديني و معنوي، مي  اين تفسير و تاكيد بر تجربه
انـد كـه در طـول     هكنندگان در هـر دو كـالس، خـود اعـالم كـرد      كه اشاره شد، بيشتر شركت چنان. دينداري معرفي كرد

هـا،   خـود آن   اند كه حتي اين حس و حال، در مورد بيش از نيمي از افراد، به گفتـه  ها تجربيات معنوي خاصي داشته دوره
  مشـاهده   البته در اين زمينه بايد اشاره كـرد كـه حضـور در محـيط كـالس و تجربـه      . تجربيات مذهبي است  تداعي كننده

د افراد، حاكي از بروز احساسـات و تجربيـات معنـوي در طـول مـدت برگـزاري دوره       مشاركتي، حتي بيش از اذعان خو
  .است

بـه چيـزي، يـك دانـش      بـاور گويـد   او مـي  .باور اسـت   دهد، موضوع ديگري كه زيمل مورد بررسي قرار مي  مسأله
ينه، بايـد اشـاره كـرد    در اين زم. كند نيرو و آرامش ايجاد ميناشي از آن، ايمان و  ستا  يك وضعيت روحيبلكه  ؛نيست

هـا، اعتقـادات جديـدي در     اند كه پس از گذراندن اين دوره كنندگان در هر دو كالس اعالم كرده كه تقريباً كل شركت
در اين ميان، درحالي كـه شـاگردان كـالس مثنـوي خـواني معتقدنـد كـه        . ها شكل گرفته و يا تقويت شده است ذهن آن
شـركت كننـدگان   . بيشتر خدا را بشناسند و نگاه جديدي نسبت به دين پيدا كننـد  ها هاي اين كالس باعث شده آن آموزه

هـا   هـا در آن  برند كه پـس از شـركت در ايـن دوره    ترين اعتقادي نام مي به عنوان مهم "خودباوري"از ] هستي[در كالس 
شـركت در ايـن     اد بـه واسـطه  دهد كه با وجود تفاوت در نـوع باورهـا، افـر    اين مسأله نشان مي. ايجاد و تقويت شده است

دهد را تجربـه كـرده و بـا ايمـان ناشـي از آن آشـنا        اي كه زيمل در اين زمينه مورد تاكيد قرار مي ها وضعيت روحي جمع
  .هستند

دهـد كـه در عـين     ها را تشكيل مي هاي اين كالس ترين بخش هاي خاص، يكي از مهم عالوه بر اين، برگزاري آيين
ها را به عنوان بخشي جدا ناشـدني   توان آن كند و مي يني نيز نقش بسيار مهم و مؤثري را ايفا ميحال در تقويت احساس د

توان گفت كـه تجربـه معنـوي     هاي كيفي و كمي نيز مي اساساً بر اساس مشاهدات و يافته. ها معرفي كرد گونه جمع از اين
هـا ترغيـب    هـا را بـراي شـركت در كـالس     ترين عـاملي اسـت كـه بسـياري از آن     شود، مهم خاصي كه طي آن كسب مي

  . كند مي
هـاي مـورد    هـاي جمـع   ترين كـاركرد  از سوي ديگر، تاكيد بر اصول اخالقي و تالش براي تقويت آن، يكي از مهم

هـا بـا وجـود     در اين كـالس . هاي خود بر اين مسأله تاكيد فراوان دارند آموزه  ها در كليه آن. مطالعه در اين پژوهش است



نيـز اهميـت    "ديگـري "اهميت به خود،   است اما از همين زاويه "خود"ها حول محور  ها و نكته خش اصلي آموزهكه ب آن
هاي كالس بر ايـن مسـأله تـا حـدي اسـت كـه        جا بايد خاطرنشان كرد كه تأكيد آموزه در اين. كند اي پيدا مي بسيار ويژه
هـايي،   وجـود چنـين آمـوزه     ده و حتي توقع دارنـد بـه واسـطه   ها انتظارات بسيار بااليي پيدا كر كنندگان در كالس شركت

كننـد كـه    ها اعـالم مـي   افتد، خيلي از آن فاضله شود و چون در عمل چنين اتفاقي نمي  محيط كالس تبديل به نوعي مدينه
  ر وهلـه تقويت اصول اخالقي در كـالس، د   اند و حتي براساس آن، در پاسخ به پرسشي درباره نسبت به محيط دلسرد شده
  .دهند نخست، جوابي منفي مي

هاي متعددي كه پيشرفت روحـي اشـخاص را    جديد و برنامه  بنا بر تأكيد الكمن بر فلسفه  عالوه بر آنچه ذكر شد،  
بـر اسـاس   . هاسـت  هـاي نـوين، تلفيقـي و تركيبـي بـودن آن      هاي خاص دينداري اند، يكي از ويژگي مورد توجه قرار داده

درمـاني، معجـزه و علـوم     شـناختي، روان  هـاي گونـاگون روان   هـاي عصـر جديـد، روش    يـان دينـداري  هاي وي، متول گفته
كنند و براي مصـارف   بندي مي قديمي در كنار يكديگر جمع كرده، دوباره بسته  اي را مانند عناصر مبهم و ناشناخته حاشيه

آيد،  ز رسوم و مناسك اديان مختلف به كارشان ميچه را كه ا ها هر آن اين نوع دينداري  در واقع،. دهند شخصي ارائه مي
بـه عنـوان يكـي از     "يـك خـدا در درون هـر انسـان    "او همچنـين بـر ديـدگاه    . دهنـد  هاي جديـد خـود ارائـه مـي     در بسته
  . دهد هاي اين نوع رفتارهاي ديني اشاره كرده و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي ويژگي

تعالي و تكامـل  "و  "كشف گوهر وجود"كه مستقيماً بر ] هستي[هاي  توان به آموزه چه گفته شد، مي در رابطه با آن
اصـلي    را مورد توجه قرار داده و فلسـفه  "خود"بدين ترتيب، مسأله شناخت ] هستي. [كند، اشاره كرد تاكيد مي "شخصي

افـراد بـراي شـناخت خـدا و يـافتن      او در واقع بدين طريق، اساسـاً بـه جـاي تشـويق     . كند ريزي مي كار را بر مبناي آن پي
كـه در   خـواني نيـز بـا وجـود آن      هاي كـالس مثنـوي   آموزه. كند معطوف مي "خود"هاي رسيدن به او، همه چيز را به  راه

كند و به عنوان مثال،  نزديك است؛ بارها بر وجود خود فرد و اهميت آن تاكيد مي هاي مذهبي بسياري از موارد به آموزه
در عين حال . "شان نشود شان حجاب روح مراقب باشند عبادات"خواهد كه  اي عرفاني، از شاگردان ميه با كمك آموزه
و همچنـين بـه    "ها يا باليا خواهد شد شود، باعث نزول نعمت تغييراتي كه در خود فرد حاصل مي"كند كه  خاطرنشان مي

س خـود را شـناخت، خـداي خـود را نيـز      هـر كـ  "دهد كه براي شـناخت خـود تـالش كننـد، چـرا كـه        افراد پيشنهاد مي
هـاي هـر دو كـالس     تـرين آمـوزه    كنندگان در كالس نيز خودشناسي، به عنـوان يكـي از مهـم    از ديد شركت. "شناسد مي

ترين داليل افراد براي شركت در ايـن   شود كه كسب آرامش دروني يكي از اصلي معرفي شده و در عين حال، تاكيد مي
  .هاست كالس

هاي ديني و شرعي از جمله عـواملي اسـت كـه باعـث      گويد، رهايي از محدوديت اساس آنچه زيمل مي در ادامه بر
هاي دقيـق ايـن موضـوع، بـه خـوبي       رسد نشانه به نظر مي. شود مي "سبك زندگي جديد ديني"سوق يافتن افراد به سمت 

تـرين مصـداق آن، در ظـاهرِ     و مهـم دهـد   خود را حداقل در محيط كالس عرفاني مورد مطالعه در اين پژوهش نشان مـي 
انـد، بـا    هـا روي آورده  توان گفت افرادي كـه بـه ايـن كـالس     در واقع مي. كنندگان نمايان است كامالً غيرمذهبي شركت

اي داشته و شور و اشتياق فراواني نيز براي بروز آن دارند، حاضر نيسـتند خـود را در    كه حس مذهبي بسيار قوي وجود آن
خـود را    دهند ظاهر مـورد پسـند و عالقـه    ها ترجيح مي ئه شده از سوي دين محدود كنند و بسياري از آنبرخي احكام ارا

  .همراه با تجربيات عميق مذهبي، به صورت توأمان داشته باشند
. دهـد  ديني است كه الكمن نيز آن را مورد تاكيد قرار مـي   ديگر در اين بحث، تلفيقي و تركيبي بودن بسته موضوع 

هـا و   ها، آيين نخست، نوع آموزه. آماري مورد مطالعه، در دو سطح قابل ارزيابي و تأييد است  مسأله در مورد جمعيتاين 
تـوان   در مورد سطح نخسـت، مـي  . هاي مصرفي افراد چه بر فضاي كالس حاكم است و سطح ديگر، بسته طور كلي آن  به

شـود، كـامالً بـه صـورت تركيبـي از       ها ارائه مي الب اين كالسچه در ق گويد، آن طور كه الكمن مي اشاره كرد كه همان
كـه در كـالس مثنـوي     چنـان . اي، اديان و مذاهب مختلف و مواردي مشـابه اسـت   درماني، علوم حاشيه شناسي، روان روان

ن همـي . شـوند  شود كه قرآن و مثنوي مولوي در كنار يكديگر تفسير شـده و آمـوزش داده مـي    خواني به وضوح اعالم مي
اي باشـد،   رسد حاوي رويكرد بسـيار جديـد و روشـنفكرانه    مسأله نيز بسياري از افراد را به سمت اين كالس كه به نظر مي



درمـاني   شناسي و روان هاي خود از مسايل روان استاد كالس در ميان آموزه. شود جا ختم نمي اما مسأله به همين. كشاند مي
هـا بـر روي    اي نيز مانند خصوصـيات و انـرژي رنـگ    آميز حاشيه الب و تا حدي ابهاماو از علوم ج. گيرد نيز بسيار بهره مي

هـاي مختلـف    كنـد و در كـل بـا تأكيـد بـر جنبـه       ها، براي تأثيرگذاري بيشتر فضاي كالس بر شاگردان اسـتفاده مـي   انسان
. دهـد  و دستورالعملي ارائـه مـي  زندگي، با استناد به آيات قرآن و ابيات مثنوي، براي هر بخش از زندگي روزمره، آموزه 

نيز كامال مصـداق دارد و تـا حـدي شـديد اسـت كـه بسـياري از اسـتادان و شـاگردان          ] هستي[اين مسأله در مورد كالس 
اسـتاد، مـورد انتقـاد قـرار       هاي مشابه اين كالس، اساساً آن را به دليل تلفيق و تركيب بـيش از حـد بـر اسـاس سـليقه      دوره
در واقع مربـي  ) انجامد اي مي ها، باز به چنين مسأله دقيق هر يك از اين كالس  اشاره كرد كه مطالعه گرچه بايد. (دهند مي

اين نظريـه خـود بسـيار محـو و غيـر      . كند هاي خود را بر اساس نظريه آنتالوژي بيان مي كند كه آموزه اين كالس ادعا مي
در عـين حـال اسـتاد ايـن كـالس، از مباحـث       . رداي معرفـي كـ   تـوان آن را علمـي حاشـيه    مشخص است و در نهايت مـي 

او فقـط بـه ايـن مسـايل بسـنده      . ها را مورد اسـتفاده قـرار داده اسـت    شناسي بسيار بهره گرفته و در كل متد خود، آن روان
هـاي اديـان اسـالم،     آوري كرده و در عـين حـال، آيـين    چه را كه از علوم و مذاهب شرقي نياز داشته، جمع نكرده، هر آن

  ها توضيح داده شد، كه در بخش يافته از سوي ديگر، چنان. را مورد توجه و استفاده قرار داده است... حي، زرتشتي و مسي
هاي مختلف مروج رفتارهاي نوين ديني و خواندن كتب و نشـريات مختلـف در    بسياري از افراد با روي آوردن به كالس

هـاي مصـرفي دينـي     انـد، بسـته   از دين رسمي كه خـود انتخـاب كـرده    هاي آن بخش اين زمينه، در كنار استفاده از آموزه
  .آورند كه بسيار تلفيقي و تركيبي بوده و مختص هر فرد است جديدي را براي خود به وجود مي

ها بايد به آن اشاره كرد، ميـزان   ها و كاركردهاي اين نوع جمع اي كه در بيان ويژگي ترين مسأله آخرين و شايد مهم
هـاي   هايي كه جمعيت نمونه بـه پرسـش   اين مسأله به بهترين نحو، از طريق پاسخ. ها در زندگي افراد است ي آنتأثيرگذار

هـا،   كنندگان در ايـن جمـع   دست آمده، همه شركت هاي به  با توجه به يافته. مرتبط با اين موضوع داده، قابل بررسي است
تغييـر ديـدگاه   "هـا عمومـاً    آن. شان تأثيرگذار بوده اسـت  زندگيها در كالس مورد نظر، در  اند كه حضور آن اعالم كرده

  همـه . اند ترين تأثيرات عنوان كرده را به عنوان مهم "كسب آرامش دروني"و  "تأثير در رفتار بيروني"، "نسبت به زندگي
شـان بـا ديگـر     طها در حل مشكالت خـود و ديگـران يـاري رسـانده و در روابـ      اند كه اين كالس به آن ها اعالم كرده آن

  تـرين داليـل خـود را بـراي شـركت در هـر يـك از ايـن         هـا مهـم   آن. ها و اساساً دنياي بيروني تأثيرگذار بوده است انسان
  ،"خودشناسـي، خودسـازي و خودبـاوري   "، "رسيدن به درك باالتري نسبت بـه مسـايل زنـدگي و پيشـرفت    "ها،  كالس

و بيشتر ايـن افـراد اعـالم      معرفي كرده "خداشناسي"و  "اي زندگيه يافتن گمشده"، "كسب معرفت"  ،"كسب آرامش"
هـاي   ها در ذهن خـود، بـه آمـوزه    گويي به آن شوند كه براي پاسخ هايي مواجه مي اند كه در طول زندگي با موقعيت كرده

هـا در   كـالس  گونـه  هـا در ايـن   گويان اين پژوهش، شـركت آن  بسياري از پاسخ  همچنين به گفته. كنند كالس مراجعه مي
  .ها تأثيرگذار است آن  هاي روزمره روند انجام بسياري از فعاليت

تـر   در نهايت بايد گفت كه بر خالف تصور عمومي موجود، در هر دو جمعيت آماري اين پـژوهش، افـراد مـذهبي   
ي كمتـر تمـايلي بـه    اي كـه حتـ   شـوند؛ بـه گونـه    بيشتر تحت تأثير فضا و استاد كالس قرار گرفته و نسبت به آن وابسته مي

هـا در عـين حـال بيشـتر      آن. دهند رابطه خود را با همان جمع حفـظ كننـد   هاي ديگر داشته و ترجيح مي آشنايي با كالس
  . به نوعي رفتار ديني مشابهت دارد   ]هستي[خواني و  هاي دو كالس مثنوي معتقدند كه آموزه

هاي مورد مطالعه در اين  ها و رفتارهاي ترويج شده در جمع هتوان نتيجه گرفت كه آموز چه گفته شد، مي آن  بر پايه
معرفي كرد كه بسياري از اركـان و كاركردهـاي دينـداري از جملـه      "رفتارهاي نوين ديني"توان به عنوان  پژوهش را مي

پيـروان   هاي مـذهبي مرسـوم، بـراي    هاي رفتار را فارغ از محدوديت "آيين"و  "باور"، "احساس معنوي و مذهبي"  تجربه
اصـول  "در كنـار   "خودبـاوري "و  "خودشناسي"و لزوم  "خود"ها در عين حال با تأكيد بر  آن. آوردند خود به همراه مي

چـه   اي تلفيقي و تركيب شده از علوم و اديان مختلف، دقيقاً مطـابق بـا آن   شان را به صورت مجموعه هاي ، آموزه"اخالقي
شـادي و  "، "پيشـرفت و موفقيـت  "، "دركـي متفـاوت از مسـايل زنـدگي    "دن بـه  شان احتياج دارند كه همانا رسـي  پيروان

هـا و   هـاي آمـوزه   تـرين ويژگـي   و باالخره، مهـم . دهند است؛ ارائه مي "تعالي و تكامل شخصي"و در نهايت  "خوشبختي



، "دات جديـد باورهـا و اعتقـا  "، "معنوي و احساس دينـي   تجربه"توان  بندي كلي مي فضاهاي اين جوامع را در يك جمع
گـام بـر داشـتن در مسـير خوشـبختي بـه جـاي راه نجـات و         "، "تقويـت اصـول اخالقـي   "، "هـا  تأثيرگذاري زيـاد آيـين  "

هـا و   تلفيقـي و تركيبـي بـودن آمـوزه      در هـم آميختگـي،  "  ،"توجه به خود در كنار خدا و يـا بـه جـاي آن   "، "رستگاري
  .معرفي كرد "سياليتي كه هر لحظه قابل تغيير است"و  "ها آيين

  


