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 داری  رفاه برای دینپیامدهای فرهنگ

 
 ٢بهزاد حمیدیه ٭١دکتر قربان علمي،

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی٢یار دانشگاه تهران، شدان١
 )١٨/١١/١٣٨٩ :يریخ پذیرش نهایتاـ ٦/٧/١٣٨٩ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

توان   یف مختلف می   تعار با وجود این، از مالحظۀ    . توان تعریف کرد    دشواری می   هرفاه را ب  
 و ، یعنـی بـودن، صـیرورت   ، اصـلی ۀآن را به برخورداری از امکانات زندگی در سه حـوز   

ی و اومانیـستی    فرهنگ رفاه عبارت است از اصالت یـافتن رفـاه مـادّ            .دق، تعریف کر  تعلّ
ای شکل گرفته است و با   گستردهدر عصر حاضر، فرهنگ رفاهِ.   سوژه گرایی  همراه با ابراز  

ـ      مالحظه ، تأثیر قابل  همراه آورده  و معانی جدیدی که با خود به      ا  ه  ارزش ت و  ای بـر کیفیّ
محـوری و تأصـل       سـوژه ، یعنی   رفاهنهفته در   نظام معنایی   . داری نهاده است    ت دین یّکمّ

ل  بـسیار مـساعدی جهـت تحـوّ         سطحی، زمینـۀ   گراییِ   همراه با فرهنگ احساس    ،انسان
ـ     ن با خدا، از رابطۀ    ا انس رابطۀ. داری فراهم کرده است     دین  دی بـه رابطـۀ     تکلیفـی و تعبّ

ای تعریـف شـده اسـت کـه      ل یافته است و نیز دیـن بـه گونـه   اختیاری و رمانتیک تحوّ   
ت فرهنگ رفـاه، در معـرض آن        داری در تحت حاکمیّ     دین. ی با رفاه نداشته باشند    تضادّ

ی فوق، بـه صـورت      ها   تحلیل همۀ. زا تبدیل کند    سیله و ابزاری رفاه   است که دین را به و     
 .مشاهده است گرای نوپدید قابل تهای معنویّ  آشکار در جنبشکامالً

 
هـای     جنـبش  ،مدرنیـسم  ، پـست  گرایی سطحی    احساس ،محوری   سوژه ، فرهنگ رفاه  ،رفاه    هاکلید واژه 

  .گرا نوپدید معنویت
 
 لهئطرح مس. ١
 شکل گرفته است که نگی رفاه، فرهالعادۀ مدرنیته، با گسترش و تنوع فوق ر دوران پستد

ی یافتن رفاه مادّ فرهنگ رفاه به معنی اصالت. تعبیر کرد» فرهنگ رفاه« به توان از آن می
ت شدّ گرا و به  واقع، نوعي ابراز وجود براي سوژۀ احساس در،و اومانیستی است که
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ی براي نوع و رویکرد  پیامدهای خاصّت این فرهنگحاکمیّ. باشد شده مي سطحی
 . همراه داشته است پیروان ادیان گوناگون بهری دیندا

در واقع، این نوشتار در صدد . بررسی این پیامدها پرسش اصلی نوشتار حاضر است
 در نزد شهروندانی که ورزانه ي از دین و رویکرد دینپاسخ دادن بدین سؤال است که تلقّ

 فعلی یافته است؟ ه یا بالالت بالقوّکنند، چه تحوّ ت فرهنگ رفاه زیست میتحت حاکمیّ
شناسی و مطالعات   که مطمح نظر جامعهای ت این پرسش، عالوه بر فواید نظرییّاهمّ

توان نتایج حاصله را برای  از جمله می. ادیان است، شامل فواید کاربردی فراوانی است
 ۀکار گرفت، بحثی انتقادی دربار داری در جوامع مختلف به ضعیت دینرصد و

 مدیریت فرهنگی در مواجهه با ۀسامان داد و بخش نظری یک بستهای نوین  داری دین
همچنین در مباحث توسعه، فرهنگ . دگرای نوپدید را تألیف کر  معنویتهای جنبش

توان از پاسخ تفصیلی   دینی و اموری از این دست، میۀتوسعه، تبیین مفهوم توسع
 .   پرسش فوق بهره گرفت

ی از شوند و نوع تلقّ ای را شامل می ار گستردهناگفته پیدا است که ادیان، طیف بسی
ع شرق آسیا، هندوئیسم، ورزی در بودیسم، ادیان ابراهیمی، ادیان متنوّ  دینۀدین و گون
التی لذا در بررسی حاضر، در پی یافتن تحوّ. با یکدیگر متفاوت است... مزدیسنا و

کمابیش یکسان در  هر دین، به صورت ت خاصّخواهیم بود که مستقل از نوع و ماهیّ
 دین به نظر ذات چیست؟ »دین«اما مقصود از واژه . ت بروز دارند قابلیّ ادیان جهانۀعمد
 و نمودهاي ١س نمودهاي مقدّۀ جهان به دو دستتقسیم عبارت است از دورکیم، امیل
ي از ي حتّمذاهب.  اعتقاد به خدایي ماوراي جهان نیستدر نظر او، ازذات دین . ٢سنامقدّ
ر ایمان  مبشّ، مکاتب بودایيتر بیش.  عالي وجود دارند که به خدا معتقد نیستندنوع

 نیز که »فوق طبیعت« و »راز«مفاهیم .  خدایي شخصي و ماوراي جهان نیستندبهنسبت 
 نسبت »فوق طبیعت«زیرا در واقع، .  در تعریف دین نقشي ندارندرندمؤخّفقط مفاهیمي 

 ۀري روشن داشته باشیم روش اندیش و براي آنکه از طبیعت تصوّدداربه طبیعت وجود 
م بر مفهوم  مقدّتواند  نمي»یعيفوق طب«مفهوم . کند  ميپیدااثباتي و علمي ضرورت 

 دیني عبارت ۀس در مقولبخش مقدّ.  باشد، استرمؤخّ که خود آن هم مفهومي ،طبیعي
 سپس ،س مستلزم وجود امر مقدّ،نیک دی. مراسم و ، باورهاا،یاش از اي جموعهاست از م
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خره مستلزم مراسم و اعمالي است  باالوس سازمان یافتن باورهاي مربوط به امر نامقدّ
 در ). ٣٩٣: ١٣٧٧ ،پرهام/ آرون (هستند مشتق از باورها ،که به نحوي کم و بیش منطقي

. گانه استجا در پی یافتن تعریفی دقیق از دین نیستیم که خود نیازمند مقالتی جدا این
 یامورتوان بیان کرد آن است که دین با  م از تعریف فوق و دیگر تعاریف میآنچه با الها

 ییس، پاسخ به سؤاالت غاس و نامقدّ مقدّۀ حوزییزتم: از این دست متمایز میشود
اتی منسجم، شعائر و مناسکی برای بازتولید آن اعتقادات و انسان، اشتمال بر اعتقاد

 .یشناس  و نجاتها، نیز وجود سیستمی اخالقی م نمودن آنمجسّ
 روش تفسیری شناختی است و متد تحقیق آن ر، جامعهرویکرد این نوشتا

)interpretive( و معناکاوانه )hermeneutic(در این روشِ،که  اینْتوضیح.  است  
 محتوای اعمال و و بازسازی معنا و) verstehen(م های اجتماعی، تفهّ بررسی پدیده

مفاد این روش، آن است که همۀ افعال . شود  نظر قرار داده می مدّهای اجتماعی نظم
ی هستند که بدون نفوذ به درون بینی اجتماعی و سوبژکتیو خاصّ  تابع جهانانسانی

لذا برای فهم و تبیین و . االجتماعی بنا کرد توان هیچ علم ن اجتماعی فرد، نمیجها
 باید نخست به دنیای اجتماعی افراد پا بگذاریم، بینی اشکال مختلف رفتار آدمیان پیش

ها و  دهند و به ارزش یعنی به درون معناهایی که آنان به محیط جمعی خود اسناد می
بینند و به تفسیری که از فعل  اهدافی که دارند و به شقوق مختلفی که در برابر خود می

 برای تبیین ن تحقیقما در ای). لیتل، فصل چهارم. ک.ر(یگر دارند جمعی افراد د
داری دیده یا   دینۀهای اخیر در عرص التی که به طور ملموس و تجربی در دههتحوّ

 داری الت دینع در تحّوتنوّ. گزارش شده است، مدل تبیین علّی را مناسب نیافتیم
رایی یا تشخیص شرایط الزم توان با مکانیسم علّی از نوع نظم استق آنچنان است که نمی

ترین روش برای تبیین موضوع   مناسبروش تفسیری.  پرداختلهتبیین مسئو کافی به 
 الت عرصۀ از جمله تحوّ،الت اجتماعیمورد بررسی ما است، زیرا افعال انسانی و لذا تحوّ

ما . کند که باید درکشان کرد ی می را معنادار و دارای عناصر فرهنگی تلقّ،داری دین
الت مورد اشاره و فرهنگ رفاه ناپذیر میان تحوّ لفای علّی و تخ  که رابطهعی نیستیممدّ

گران انسانی   ذهنی کنشزمینۀ عی آن هستیم که فرهنگ رفاه پسوجود دارد، بلکه مدّ
داران  زمینه که از تفسیر فعل دین این پس. پردازند ی میداری خاصّ است که به دین
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  اِعدادیت یا علّ مقتضیت تامه نیست، بلکه نهایتاً علّشود، به هیچ وجهی کشف می
 ١.است
 

  فرهنگ رفاه مفهوم رفاه،. ٢
 های آن تعریف رفاه و حوزه. ١. ٢

از .  و معنوی است،رفاه از سویی امری ذهنی، کیفی.  پیچیده و دشوار است»رفاه«تعریف 
ت نی نظیر درآمد، شغل، بهداشت و درمان، سواد، امنیّهای معیّ سوی دیگر، با شاخص

  در عین حال، رفاه کامالً،اامّ. شود تعریف می... دمات اجتماعی وماعی، دسترسی به خاجت
 فرهنگی افراد و جامعه مرتبط است و میزان رفاه اجتماعی ۀ اجتماعی و سرمایۀبا سرمای

 نظیر امانتداری، انصاف، صداقت، پایبندی به ،های اجتماعی از مسائل اخالقی و ارزش
. پذیرد ثیر می میزان اعتماد فردی یا اجتماعی تأقول و قرار، آگاهی از اخبار و اطالعات و

 رفاه همان بهبود شرایط زندگی یا افزایش  کهلیه گفتتوان به عنوان یک تعریف اوّ می
یعنی رضایت خاطر از شرایط (در این تعریف، امر ذهنی . ت زندگی استرضایت و کیفیّ

ی محدودتر اشاره  در همین راستا به مفهوم٢استریتن. ت یافته استمحوریّ) زندگی
تر از درآمدهای  کند و رفاه را به معنای راحتی و بهبود وضع مردم، باالتر و بیش می

 ). ٤٤٠ استریتن،(داند  کنند می  که کسب میای پولی
 یا ٣ ارضای میلۀی آن به مثاب و مدرن در مورد مفهوم رفاه، تلقّیک رویکرد عامّ
ای تمایالتی نسبت به کاالهای مختلف و در این مفهوم، افراد دار. خواست افراد است

های گوناگون جهان هستند و رفاه یا سود مردم وابسته به میزان ارضای تمایالت  وضعیت
تری حاصل خواهد  تری ارضا شوند، رفاه بیش  به نحو بیشهرچه تمایالت. ها است آن
 مراد است جا  در این این تعریف گفته شده است که آن میلیای بر به عنوان تبصره. شد

. ش روی افراد شکل گرفته باشدکه با علم و آگاهی فرد نسبت به شرایط و امکانات پی
های پیشرفته، به اتومبیلی فاقد   کسی که به دلیل عدم آگاهی از وجود اتومبیل،اینبنابر
 ,Weale(شود  ه تلقی نمیدهد، به صرف برخورداری از آن، مرفّ ت تمایل نشان میکیفیّ

9/703.( 
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هایی وجود   و موقعیت،یف عینی رفاه بر این طرز فکر استوارند که شرایط، حاالتتعار
در واقع، دو گونه . ه استمرفّکه شخص به چه میزان ها فهمید  توان از آن دارند که می

تعریف عینی از نوع . فهرستینوع مالکی و نوع : تعریف عینی برای رفاه وجود دارد
موری تشکیل شده است که برای رسیدن به یک غایت کند که رفاه از ا  بیان میمالکی

 بر اساس این تعریف، داشتن اقالمی که دسترسی ،ه بودنبرای مرفّ. اند یا هدف ضروری
 در همین ١راولز» لیۀاقالم اوّ«مفهوم . سازند کافی است به هدف یا غایت را ممکن می

هدفی را در نیت داشته  ن اقالم اموری هستند که اگر کسیای. ارزیابی است راستا قابل
های رفاه  فه لیستی از اشیا که مؤلّ فهرستیتعریفِ.  باید آن امور را بخواهدباشد، عقالً

این دو نوع تعریف عینی . دهد  و ثروت هنگفت ارائه می، نظیر سالمتی، دارایی،هستند
رآمد و  راولز نیز اموری نظیر دلیۀشوند، زیرا اقالم اوّ  به یک لیست واحد ختم میعمالً

 ).Weale, 9/703(کند  ت نفس را لیست میهای عزّ  و پایه،ها ها، قدرت سالمتی، فرصت
 تابعی از کاالهایی دانست که فرد در  رفاه را نباید صرفاً که معتقد است٢ آمارتیا سن

ت یا توانایی افراد در استفاده از آن کاالها در جهت منافع اختیار دارد، بلکه باید ظرفیّ
تری نیاز دارند تا به   معلولین به منابع بیشمثالً. نیز در نظر گرفتخویش را 

 در واقع، تعریف ).Weale, 9/705. رک(های سالم برسند  استانداردهای زیستی انسان
، کند و های ذهنی رفاه پرهیز می های عینی و نواقص تعریف آمارتیا سن، از نواقص تعریف
قول برای اجتناب از دو برداشت افراطی  آن را راهی معبدین ترتیب، تونی پتریک

 ).٢٩ پتریک،(شمارد  می
 زندگی وابسته به تواحد تحقیق بر روی کیفیّت زندگی از نظر تعریف رفاه یا کیفیّ

» مندی و التذاذ شخص از امکانات زندگی میزان بهره«:  بدین قرار است٣دانشگاه تورنتو
های  ها و مجال به معنی فرصت» اناتامک«در این تعریف، ). ٤سایت این مرکز وب. ک.ر(

 تعامل عوامل شخصی و ۀکنند های زندگی است و منعکس ن محدودیتموجود در میا
 ۀیکی تجرب: فه دارنداشاره به دو مؤلّ» التذاذ«و » مندی بهره«. باشد محیطی می

 . سالمتی مثالً،تمندی و دیگری تملک یا کسب یک خصوصیّ رضایت

_____________________________________________________________ 
1 Rawls 
2 Amartya Sen 
3 Quality of Life Research Uint, University of Toronto 
4   http://www.utoronto.ca/qol/unit.htm 
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ت زندگی یا ق، در مورد کیفیّ و تعلّ،ی بودن، صیرورت یعن، اصلی زندگیۀسه حوز
 : های اساسی کیستی فرد است و سه زیرحوزه دارد بودن شامل جنبه. اند رفاه نیز مطرح

های سالمت بدنی، بهداشت فردی، تغذیه، ورزش،   شامل جنبه،وجود فیزیکی -١
 . پرورش، لباس، ظاهر بدنی

رهایی از استرس و نگرانی،  شامل سالمت روانی فرد، ،وجود روانشناختی -٢
 . ها راجع به خویشتن و کنترل خود گذاری  و ارزش،سازگاری، درک، احساس

 و عقاید ،های شخصی، استانداردهای شخصی رفتار  شامل ارزش،وجود معنوی -٣
 .ند و گاه چنین نیستندا معنوی که گاه با ادیان رسمی مشترک

 ، کسب اهداف شخصی، امیدهاهای هدفمند است که برای  راجع به فعالیتصیرورت
 :جا نیز سه زیرحوزه مطرح است در این. شوند انجام می و آرزوها

های خانگی، شغل درآمدزا،  ه همانند فعالیتیعنی اعمال روزمرّ: صیرورت عملی -١
 .  و پیگیری نیازهای اجتماعی،های داوطلبانه مدرسه، فعالیت

ستراحت و کاهش استرس هایی که موجب ا شامل فعالیت: صیرورت اوقات فراغت -٢
ها، قدم زدن با همسایگان و دوستان، دیدارهای   نظیر تماشای تلویزیون، بازی،شوند می

 . نظیر تعطیالت،تر های طوالنی فامیلی و فعالیت
آنچه موجب پیشرفت سالمتی و تناسب اندام، حفظ و تعمیق : صیرورت رشد -٣

 . شود ها می دانش و مهارت
 : های مربوطه است و سه زیرقلمرو دارد  با محیطن سازگاری فرد متضمّتعلّق

 آپارتمانی  مثل خانه یا،های فیزیکی یعنی روابط شخص با محیط: ق فیزیکیتعلّ -١
 . و جامعه،ها، مدرسه  کار، همسایه، محلّکند که در آن زندگی می

ن معنای های اجتماعی است و متضمّ شامل روابط با محیط: ق اجتماعیتعلّ -٢
ق ازدواج موفّ.  و جامعه است،ها ط خانواده، دوستان، همکاران، همسایهپذیرفته شدن توسّ

 .گنجد و روابط صمیمی با بستگان در این حوزه می
ف دسترسی فرد به منابعی است که به طور معمول، در معرّ: ق جمعیتعلّ -٣

 همانند درآمد کافی، سالمت، خدمات اجتماعی، ،دسترس اعضای جامعه قرار دارد
 . های اجتماعی  و فعالیت،های تفریحی ش، برنامهاشتغال، آموز

ه بندی و در نظر گرفتن تعریف دانشگاه تورنتو و توجّ ما در نوشتار حاضر، با یک جمع
 :دهیم  عینی و ذهنی رفاه، تعریف زیر را مبنای کار قرار میعدِبه هر دو بُ
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 آالم جسمی و مندی و التذاذ فرد از آن امکانات زندگی که  عبارت است از بهرهرفاه
رسانند و رسیدن انسان به اهداف زندگی را  اقل میها را به حد ها و بیم نی و استرسروا

وجود و شناختی   وجود روان و سالمت، بهداشتهایی نظیر در حوزه(سازند  ر میمیسّ
و اشتغال، آموزش، اوقات فراغت ، های مختلف بیمه خدمات اجتماعی،  انسان،معنوی
ازدواج موفق و روابط صمیمی با داوطلبانه، های اجتماعی  ی و فعالیتهای تفریح برنامه

  ...)، مدرسه و  محل کار،های فیزیکی مثل خانه  محیط،بستگان
 
 فرهنگ رفاه. ٢. ٢
کنیم و  در مطالعات فرهنگی، عبارت است از معانی مشترکی که ما ایجاد می» فرهنگ«

نگ عبارت است از رفتارها و فرایندهای فره. ها سروکار داریم ه با آندر زندگی روزمرّ
 نیز ؛١٧ استوری،( و کار داریم ها سر ه با آنزندگی روزمرّ معناسازی با متونی که در

متن در ). ٢٣ تراسبی،: آورده استبنگرید به معنای دوم فرهنگ که دیوید تراسبی 
کار  آن را بهمند   یا رویدادی است که بتوان به نحوی داللت معنای کاال، شئ،جا به این
 ،مند شده است و  متأخر، بدین معنا، تبدیل به متنی داللتۀ در مدرنیترفاه، خصوصاً. برد

های معاصر  عبارت خواهد بود از معانی مشترکی که انسان» فرهنگ رفاه«بدین ترتیب، 
ها،  ارزش:  عبارت است از دیگر، فرهنگ رفاهبه عبارتی. کنند حول متن رفاه ایجاد می

 .  زیست رفاهی در یک جامعه شکل گرفته استۀ شیوۀ که دربارای  و نظام معنایی،باورها
ه نمود تری از فرهنگ رفاه بیابیم، باید به این نکته توجّ که شناخت نزدیک برای آن

ت این امر را علّ. مشاهده است  نوین قابلۀ در جوامع پیشرفتکه فرهنگ رفاه عمدتاً
 :توان در تحوالت ذیل جست می

 مختص به سالطین و رفاه دیگر: اقشار وسیعی از مردمیری رفاه نسبت به فراگ .١
گیر تبدیل شده است و جزو  رفاه به امری همه. ی از این نوع نیستلین و اقشار خاصّمتموّ

 . شود ی میحقوق آدمیان تلقّ
تر از سنت  های مرفّ منتظره امروزه به نحو غیر:های رفاه  و گستردگی حوزهتنوعّ .٢
. ایم شد، به رفاه دست یافته ر و جسته نمیها تصوّ هایی که رفاه در آن  در حوزهایم و شده

 .ای افزایش یافته است سابقه عات و مطالبات رفاهی ما به نحو بیبالتبع، توقّ
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 ۀ و مورد مطالب،ذاته رفاه به امری اصیل، آرمانی، مطلوب فی: اصالت یافتن رفاه .٣
ه زیستن، یک ارزش اصیل و هنجار وزه مرفّامر. ی سراسری مردم تبدیل شده استجدّ
 .شود ی میتلقّ

هایی منحصر شده است که مربوط به فرد  رفاه به حوزه: اومانیستی شدن رفاه .٤
های رفاه عبارت شده  لذا حوزه. باشند  اصیل میۀ خودبسندۀانسانی به عنوان یک سوژ

 . رایی فرد انسانیگ ی و جسمانی و نیز خودشکوفایی و خودابرازهای مادّ است از حوزه
رفاه، از یک امر اقتصادی و معیشتی صرف، به امری واجد : معنادار شدن رفاه .٥
بخش  ت هویّسوی، رفاه از یک. شی بدل شده استهای معنایی و بار فرهنگی و ارز الیه

 جایگاه اجتماعی و هویت اجتماعی خود شانافراد است و افراد با جلوه دادن میزان رفاه
ل محوری و تأصّ توان سوژه  از سوی دیگر، نظام معنایی ماورای رفاه را می.سازند را برمی

 .انسان دانست
 :تر توضیح خواهیم داد  موارد فوق را بیشذیالً

گونه که گفته شد گسترش   همان.)های رفاه فراگیری و تنوع حوزه(یک و دو 
سالمت و  در حوزۀ. مشاهده است د و وسیعی قابلهای متعدّ  امروزه در حوزهرفاه

 مختص کاهش و به که بخشی از علم و تکنولوژی پزشکیشود  بهداشت، مشاهده می
ای نظیر سوراخ  افتادهپا ی در موارد جزئی و پیشاین امر حتّ. صفر رساندن درد شده است

در بخش تأمین . کند خودنمایی می... کردن بدون درد اللۀ گوش، تزریقات بدون درد و
ها، اضطرابات ناشی از عدم ثبات و احتمال وقوع حوادث غیر  هاجتماعی، پوشش انواع بیم

مسکن و مکان زندگی، کار و . اند اند و موجب افزایش رفاه گشته به را کاهش دادهمترقّ
ها متحمل هیچ گونه  ای که افراد در آن  به گونه،شوند تر می هتحصیل، بیش از پیش، مرفّ

دی جهت آسایش و راحتی  متعدّۀ اجهز.رنج و زحمتی از برودت یا حرارت دما نشوند
شویی، کنترل   همچون مایکروفر، ماشین ظرف،اند زندگی اختراع و تولید انبوه شده

ها به افراد امکان   شوتینگ در ساختمانتعبیۀ.... ، و هواسازها، وریموتی تلویزیون، ویدئو
ل،  حمل و نقۀدر حوز.  زباله دچار زحمت نشوندیسۀی برای حمل کدهد حتّ می

اند تا صداهای اضافی،  ها و هواپیماها اختراع شده ها، قطارها، کشتی مجهزترین اتومبیل
را آزار ندهند و  و اموری از این دست، مسافرین ، شهریۀسرما و گرما، هوای آلود

ارتباطات و  ۀدر حوز. شهری با کمال رفاه انجام گیرند شهری و برون های درون مسافرت
 تالش جهت ترفیع ۀنشان... بکۀ وب، تلفن همراه، هندز فری وتکنولوژی ارتباطات، ش
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ای که صرف غذا را با موسیقی، محیط  های زنجیره گسترش رستوران. سطح رفاه هستند
ه  دلچسب و مرفّهای دیگر، کامالً مطبوع، سرعت طبخ، محل بازی کودکان و سرگرمی

های  یار قرار دادن گزینهسازند و نیز گسترش مراکز خرید بزرگ که از طریق در اخت می
دار، محل  مختلف خرید و انواع کاالهای مورد نیاز در یک محل واحد، سبدهای چرخ

کشی و نیز   اعتباری، برگزاری مسابقه و قرعههای پارک اتومبیل، خرید از طریق کارت
برای خریداران ه اب و شاد، لحظاتی بسیار خوش و مرفّکردن محیط جذّ فراهم
های  زندگی مدنی با بزرگراه.  رفاه هستندۀالعاد  گستردگی فوقۀکنند عکسآفرینند، من می

ت قانون و نظم، بخشی از زندگی شهری، نورپردازی مناسب شهر و فضای سبز، حاکمیّ
 . آید ه امروزی به حساب میمرفّ

. افکنیم  برای نشان دادن این امر، نظری به تبلیغات می.)اصالت یافتن رفاه(سه 
 لباسی با برجسته ۀل رفاه است؛ تبلیغ حول تأّصۀدهند های تجاری نشان هیتبلیغات و آگ

تراشی خاص،  عیار با استفاده از ریش مل در آن، دم زدن از آسودگی تمامکردن راحتی کا
 و امثال این موارد، همه و همه، رفاه ،چشیدن طعم خوش زندگی با تناول شکالتی خاص

 .اند هدف گرفتهها شده است  را که خواست اصیل انسان
خورند  زایی می ترین اشیای زندگی هم برچسب رفاه در واقع، در تبلیغات، حتی ساده

امروزه بدون تشخیص «: نویسد  میجادوی تبلیغاتریموند ویلیامز در . تا پرفروش گردند
توان به تبلیغات مدرن   نمی،تنهایی کافی نیست  فروشی خود بهیِ مادّاین نکته که شئ

اگر . های فرهنگی مهم شکل مدرن تبلیغات است  در حقیقت، از ویژگی،یننگریست و ا
گرا بودیم  کنیم مادی  در آن بخش از زندگی خود که در آن از اشیا استفاده میما واقعاً

د به ما گفته شود تنها کافی بو. کردیم ی میها را نامربوط و نابخردانه تلقّ باید اکثر آگهی
نی از که نشا شوید، نه آن ها را می د است که لباس ماشینی مفیماشین لباسشویی

اما اگر بر اساس برخی شواهد، با .  همسایگان به ما باشدنگری ما یا موجب غبطۀ آینده
توان ماشین لباسشویی فروخت، روشن است که   میستفاده از این اشکال تداعی معانیا

افی نیستند، بلکه باید تنهایی ک وی فرهنگی داریم که بر اساس آن اشیا بهما یک الگ
پردازانه باشد یا برخی معانی اجتماعی و  ی اگر این اعتبار خیالاعتبار پیدا کنند، حتّ

شخصی آن را تداعی کرده باشند که این معانی در یک الگوی متفاوت فرهنگی به شکل 
اگر بخواهیم در یک کلمه این الگو را خالصه . گیرند تری در دسترس قرار می مستقیم

ای مرکب از  یافته و حرفه  یعنی نظامی بسیار سازمان،حر است باید بگوییم که سِ،مکنی
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حر در جوامع های سِ ها و رضایت خاطری سحرآمیز که کارکردی شبیه به نظام انگیزش
ای همزیستی  یافته آوری علمی بسیار توسعه  عجیب با فنا به شکلی نسبتاً امّ،تر دارد ساده

 ).٣٥٧ ز،ویلیام(» ه استپیدا کرد
ترین و  نظیر و کامل، یکی از مهم  و آسودگی بی رفاهۀپردازان سحر یا اعتبار خیال

 نشان از شود و همین امر ی مصرفی همراه میترین سحرهایی است که با کاالها شایع
اند که  ران تبلیغات دریافتهاندرکا دست. اهمیت استراتژیک رفاه در جوامع حاضر دارد

هی توجّ شود، فروش آن به میزان قابل رفی  تبلیغ یک کاالی مصۀ ضمیم رفاهۀ وعدوقتی
دهد که رفاه در نظر شهروندان مدرن مطلوب  یابد؛ و این امر به ما نشان می افزایش می

 .نفسه و غایتی اصیل شده است فی
 welfare(گسترش بازارهای رفاه  های اهمیت امروزین رفاه، از دیگر نشانه

markets ( است)ک.ر .Bode(.های رفاه هم در نشان دادن  دولت گسترش ، همچنین
، به معنی نظامی مبتنی بر »دولت رفاه«اصطالح رایج . اند هتوجّ تأصل یافتن رفاه قابل

ممتاز را با هدف افزایش سطح رفاه /که تولید و توزیع کاالهای عمومیاقدام جمعی است 
 اهمیت و یاست، دولت رفاهامروزه در جهان س). ٣٧ پتریک،(کند  میاجتماعی تسهیل 

 و توزیع ،چرا دولت موظف به تولید رفاه هرچه بیشتر، حفظ آن. جایگاه ممتازی دارد
 مردم است و نشان روشنی از ۀ حاکی از مطالبرواضح است که این امر آن است؟ پُۀعادالن
 . ل فرهنگی مردم به سوی فرهنگ رفاه داردتحوّ

 اجازه دهید برای توضیح تفصیلی .)ن رفاهاومانیستی و معنادار شد(چهار و پنج 
 به عنوان بافت مناسب برای رشد مدرن  این دو ویژگی، نگاهی گذرا به فرهنگ پست

 .  بیافکنیمفرهنگ رفاه
 افسون یا فریبندگی یک ۀ تحت سیطر جوامع سنتیکه ، درحالی لیوتارۀبه عقید

 هیچ گونه روایت در آنای است که  مدرن جامعه  پستۀروایت غالب قرار دارند، جامع
ط را دارا  وجه غالب و مسلّ گونه بازی زبانی واحد و هیچ،واحد، اعم از خرد و کالن

دی به طور فشرده و تنگاتنگ در های خرد متعدّ مدرن، روایت  پستۀدر جامع. نیست
 جایگزین حضور ها ند و این کارناوال عظیم روایتا کنار هم و در درون هم قرار گرفته

 معنایی و ظهور یاین نکته به معنای زوال نظام کلّ. گردد  فراروایت واحد میۀیکپارچ
های  ای از روایت  متالطم و آشفتهۀ لیوتار، با مجموعۀ به عقید، کهخلئی. نوعی خأل است
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یک روایت کالن واحد هایی که قصد ندارند با ارجاع به   البته روایتگردد؛ خرد پر می
 ).١٩٩ لیوتار،. ک.ر(کنند ه  خود را توجیبیرون از خود

زند که در غیاب  رقم میهایی را  ها، ظهور سوژه مدرنیسم، با افول فراروایت پست
دنیل . اند  به هر طریق ممکن بخشی و ابراز خویشتن اتکا به دنبال خودتحقق هویت قابل

 شصت آمریکا را ۀتغییرات فرهنگی ده ،داری های فرهنگی سرمایه تناقضبل در کتاب 
) counter-culture(های ضد فرهنگ  دارد حرکت دهد و اظهار می ظر قرار میمد ن

 و ارضای ،اسیت فرهنگی جدید است که احساسات، ابراز عقیدهم یک حسّ تجسّجوانان
عقالنی بود، فرهنگ جوانان که به طور قطع غیر خردهاین . کند فردی را تشویق می

پذیر  ه امکان مصرفی مرفّکند که در یک جامعۀ ی را ترویج میا جویانه تبینی لذّ جهان
: گردانی آشکار از فرهنگ پیشین است  رویساز ون دگرگاسیت فرهنگیِاین حسّ. گردد می

 ).Bell, 54-84(زا  پریشی انتقال از اخالق پروتستانی به بازار روان
و ارضای فردی،  ، بر اهمیت یافتن بیش از پیش احساسات، ابراز عقیدهتوصیفات بل

. پرستانه در دوران جدید اشاره دارند  زندگی لذتۀهمچنین سطح زندگی باال و شیو
گردانی آشکاری از اخالق  ه، روی مصرفی مرفّۀجویانه در جامع تاشتیاق به زندگی لذّ

 ۀبه توصیف خاص او و استعمال واژ. زا است پریشی پروتستانی به بازار روان
 نگارنده، او این واژه را از سر مبالغه یا ۀبه عقید. تری کرد ت بیشقّباید د» زا پریشی روان«

 به مرکزیت یافتن  توصیفات او به نوعی،ۀهم. کار نگرفته است در نگارش بهمباالتی  بی
 به عنوان فاعل شناسا، کسی که علوم را ،سوژه:  داللت دارند)self(سوژه و خویشتن 

به عنوان یک » خویشتن«مهار کرده است و » تر به مقاصد ابزاری جهت خدمت مستقیم«
را  مهمی که این مرکزیت سوژه و خویشتن ۀاما نکت. جوی تلذّ) egoist(خودپرست 

سابقه و  ؛ سوژه به نحو بی آن استۀپریشان  شتاب روانکند  متمایز از دوران مدرن می
 .  به دنبال ابراز خویشتن استافراطی
ی در  او حتّ. دارده تامّهای خویش توجّ  و دارایی ابعادۀ به همبرازگرااِ  خودـۀسوژ

در . شود می) homo economicus(ش نیز یک انسان اقتصادی ا تصاحب اوقات فراغت
 و غیرمابعد الطبیعی است، چرا ،، ابعاد دنیوی، ظاهری» ابعادۀهم«عین حال، مقصود از 

موجب سطحی شدن  تشدّ کند، به چنان که لیوتار توصیف می  آن،ها که نفی فراروایت
 . سوژه شده است
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جز ه ی ندارد، ب هیچ گونه ترجیحات ارزشی خاصّشده برازگرای سطحیاِ  خودـۀسوژ
که هر کسی باید  یعنی این. خواهد باشد بشود که میاین قاعده که باید بتواند آن چیزی 

 .  و رویکردهایش نظم دهد،ها، ترجیحات ارزشی خود به ارزش
شده و افراطی که جز  برازگرای سطحیاِ  خودـۀسوژ«مین  به ه دقیقاًپاکولسکی

اشاره » العمل دیگری در این جهان ندارددستور) self-realization(بخشی  خودتحقق
 کاری افراد ۀ برنام کهدهد  توضیح میسازی جا که تحت فرآیند فراعقالنی کند، آن می

 و تأثیرگذاری ،جتماعیت اابیّاب، جذّت جذّمشتمل شده است بر دستیابی به یک شخصیّ
)Pakulski, 277.( 

مدرنیـسم را عبـارت دانـست از         الت پـست  ترین تحوّ   توان یکی از اساسی     این، می بنابر
شـده کـه جـز        ابرازگـرای افراطـی و سـطحی      - خـود  ۀفرهنگ مبتنـی بـر سـوژ      «پیدایش  

 . »العمل دیگری در این جهان نداردبخشی دستور خودتحقق
ر بر روی ارزش، شـاهد خـوبی بـر          های میدانی مکرّ    وهشتحلیل رونالد انگلهارت از پژ    

ها به طور ثابـت       ماتریالیست او نشان داده است تعداد پست     . استگرایی دوران اخیر      سوژه
. هـا   در حال افزایش اسـت، هـم بـه طـور مطلـق و هـم نـسبت بـه تعـداد ماتریالیـست                       

ی و  هـای مـادّ     رورتمین ض ها تأ   لی آن  اصلی و اوّ   ۀها کسانی هستند که دغدغ      ماتریالیست
 -self(ها کسانی هستند کـه بـه ابـراز وجـود      ماتریالیست امنیت زندگی است، اما پست

expression (دهند و طالب حداکثر کردن رفاه سوبژکتیو هستند  ارزش می)36.( 
 فقدان مدرنیته، در بافت پست: چنین اظهار نظر کردتوان  چه گذشت، می بر آن بنا
همراه فرهنگی که شاید بتوان آن   جهان، بهۀکنندبخش و معنادار های هویت روایت کالن

 بسیار ۀنامید، زمین) superficial sentimentalism(گرایی سطحی  را فرهنگ احساس
جویی  توان دید که رفاه ع، می به تب،اند و گرایی اومانیستی شده مساعدی جهت سوژه

ی در پس آن نهفته معنایی خاصّیات نیست، بلکه نظام  معطوف به مادّ صرفاًمدرن پست
گرایی سطحی، فرهنگی  مقصود از احساس. گرا و سطحی  احساسۀابراز وجود سوژ: است

 :کند ها پشتیبانی می است که از نوعی گرایش با خصوصیات زیر در انسان
 ،)شود ت مشاهده میچه در سنّ به خالف آن(عدم محوریت عقالنیت ارزشی  -١
نظیر رضایت، لذت، احساس سالمتی، (طف محوریت یافتن احساسات و عوا -٢

 ،)…موفقیت و 
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ترین و  جایگزینی احساسات معطوف به سطحی(گی احساسات  مایه  سطحیت و بی -٣
ت آنی،  نظیر لذّ، و نیز احساسات گذرا، نظیر بدن،های وجودی بشر ترین الیه مبتذل

و ناپایدار های متعدد  ورزی جلب انظار و تحسین دیگران به طور دفعی و موقتی، عشق
های  ها و محبت ت همچون عشق به جای احساسات عمیق و دارای اثرات بلندمدّ…و

حمایت دیدن، شهود   ۀپایدار و خالص، تعلق به دلبستگی غایی، احساس شورمندان
 ).…عرفانی و
 به فرهنگ رفاه: توان تعریف کرد ه را بدین صورت میاین، در نهایت، فرهنگ رفابنابر

ی در پس آن ن رفاه مادی و اومانیستی است که نظام معنایی خاصّمعنی اصالت یافت
 .گرا و سطحی  احساسۀابراز وجود سوژ: نهفته است

 
 داری فرهنگ رفاه و دین. ٣

. داری برجای گذارده است  دینۀحال ببینیم گسترش فرهنگ رفاه چه تأثیراتی بر حوز
هر بخش را جداگانه مورد کنیم و  برای منظم شدن بحث، آن را به چند بخش تقسیم می

 تأثیر -٢داری،   تأثیر افزایش بالفعل و عینی رفاه بر دین-١: دهیم بررسی قرار می
 تأثیر نظام -٣داری،  شمارد بر دین فرهنگی که رفاه را دارای ارزشی غایی و اصیل می

 .داری بر دین) گرا و سطحی  احساسۀابراز وجود سوژ(معنایی نهفته در رفاه 
 

  داری ثیر افزایش بالفعل و عینی رفاه بر دین تأ.١. ٣
چه  آلود که بنابر آن های دردآور و رنج گسترش وجوه رفاهی زندگی و فقدان موقعیت

 موجب تمرکز فکری و روانی ها یا متالزمات مفهومی رفاه است، احیاناً گذشت از مؤلفه
های وجودی، ها، مرز های خویش و فراموشی محدودیت ها و قدرت انسان بر قابلیت

 ۀجا که بخش مهمی از رابط از آن. گردد ناتوانی، عدم استقالل و مقهوریت خویش می
های زندگی بشر  ها و کاستی انسان با خدا مربوط به درخواست یاری برای غلبه بر ضعف

 انسان با خدا محدودتر ۀ طبیعی است که با کاسته شدن از احساس نیاز، رابط١،است

_____________________________________________________________ 
او رسیده بود و خوانیم که با از دست دادن میراثی که به   در دفتر ششم مثنوی معنوی، حکایت شخصی را می1

 :افتد دچار فقر شدن، یاد حق تعالی می
  ساز کرد جرنی رب أو یا  یا رب  چون تهی شد یاد  حق  آغاز  کرد             
 ...گرست  در   زمان   خالیی   ناله  ون پیمبر گفت مؤمن مزهر استچ             
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 با د زندگیهای متعدّ ها و موقعیت  در عرصه پیشامدرنۀانسان در جامع. گردد
 شفا یافتن ، مثالً.داد  به خدا نسبت میها را مستقیماً شد که آن رخدادهایی مواجه می

 رخدادی بود که پس از زمین زراعتی به رغم بالیای طبیعیفرزند بیمار یا حاصلخیزی 
افتاد و او هیچ توجیهی  اتفاق میقطع امید یک پدر یا یک کشاورز و توسل او به خداوند 
 رخدادهای غیرعادی از نتیجتاً. برای این رخدادها جز دخالت مستقیم خداوند نداشت

. توانست ایمان شخص را به وجود خدایی نادیدنی بیافزاید و تعمیق بخشد  میاین دست
  به پزشکان بالیای طبیعی ان یا جبران خسارته، اما، شخص برای درم مرفّۀدر جامع

آورد و ناتوانی خود در   روی میهای مختلف تخصصی و بیمه های فوق اذق و بیمارستانح
 رفاهی جبران ۀشده در جامع  کشاورزی را با سازوکارهای تعریفنجات فرزند یا زمین

های حیاتی از این دست نیز به یاد خداوند  ی در بحرانبدین صورت، او حتّ. دکن می
 .کند ار نمیافتد و با او ارتباط برقر نمی

 و افزایش اطمینان و تضمین از ها ها و استرس با توضیحی که گذشت، کاستن دغدغه
تواند مقتضی فقدان برخی احساسات مذهبی  می ها طریق امکانات رفاهی و گسترش بیمه

اصالت انسان را شود و محوریت و   و اموری از این دست ، همچون توکل، تفویض،تیسنّ
و » خودمختاری فردی«محوری، اموری همچون   تثبیت انسانبا. دتر تثبیت کن بیش

و » لیبرالیسم پیشرفته«آورند، همانگونه که فرانک ترنتمان در بافت  سربرمی» خودخواهی«
 ,Trentmann(کند  ه هستند گوشزد میهای جامعه مرفّ که از ویژگی» گرایی مصرف«

28.( 
 بیان شد، به نحو اقتضا است نه ر بااله در این نکته الزم است که تأثیراتی که تذکّالبتّ

ل ل و توسّر ذهنی، امکان بقای ایمان به خدای نادیدنی و حفظ توکّ به لحاظ تصوّ.تیّعلّ
 براهین متقن ، مثالًزیرا،( وجود دارد و اموری از این دست، در عین افزایش رفاه کامالً

 وجود خداوند و توحید  نظیر برهان امکان فقری،،ات اسالمیهیّفلسفی و عرفانی در اال
های  رسانند، چه او در مخاطر و موقعیت فعلی را برای شخص مؤمن به اثبات یقینی می

 ا آنچه مورد بررسی ما است، امّ)ت و ثبات به سر بردناپایدار گرفتار باشد و چه در امنیّ
 تی فلسفی وداری عمیق و ذهنیّ  از افرادی فاقد دینت اجتماعی است که عمدتاًواقعیّ

 . عرفانی تشکیل شده است
 
 داری  شمارد بر دین  تأثیر فرهنگی که رفاه را دارای ارزشی غایی و اصیل می.٢. ٣
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گسترش فرهنگ رفاه، از طریق اصالت و ارزش بخشیدن به کاهش آالم بشر در طول 
 ۀگردد که از مشاهد  منجر به خلق انسانی میی و اکثری کردن آسایش و آرامش اوزندگ

دی خویش گریزان است و به طور نامحدود، روی به خوداتکایی و نقایص وجو
 . خودبسندگی دارد

. زدایی از دین است کار و تعالی  تولید انسان محافظهلی مستقیم چنین تحوّۀدو نتیج
های   انسانی است که به جای دنبال کردن آرمانجا کار در این مقصود از انسان محافظه

فظ وضع رفاهی موجود و حداکثری کردن آن به هر قیمت  در پی حل، صرفاًبلند و متأصّ
 هم در مورد  عمر خودۀ و امنیت زندگی را در بخش عمد،انسانی که آسایش، ثبات. است

 ۀ مطالبها خو گرفته است و رفاه  تجربه کرده و بداناش خویش و هم در مورد اطرافیان
 زندگی رفاهی دست بشوید و  تواند از الغایات او شده است، به سختی می اصلی او و غایت

به عالوه، وقتی رفاه به عنوان ارزش اجتماعی و حق . تی شودحاضر به تحمل زندگی سنّ
. ها را به بار خواهد آورد کاری انسان  محافظهشود، به دنبال خود تماعی مطرح میاج

های جدیدی که  کنند به ارزش  رفاه صحبت می جا که از دولت اسلیتر و تونکیس آن
آنها معتقدند شهروندان . کنند آورد اشاره می های چنین دولتی به دنبال خود می ستسیا

 های دولت رفاه، عالوه بر حقوق مدنی و سیاسی، نوع جدیدی از حقوق را تحت سیاست
ن تأمین  حقوق اجتماعی است، یعنی حقوقی که متضمّشوند و آن نیز برای خود قائل می

 ).٢٢٢ لیتر و تونکیس،اس( اجتماعی است اقتصادی و رفاه
های بلند و   دیگر نخواهد توانست آرمانکند ای زندگی می ه در چنین جامعهانسانی ک

دارد به جهان پس از مرگ  دین او را وامی. های عمیق دینی را پذیرا شود اندیشی عاقبت
هایی همچون حفظ کیان دین، مبارزه با مستکبران، تبشیر دین،  بیاندیشد و برای آرمان

قق بخشیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی دین و اموری از این دست، تالش وافر تح
سازد  رد رفاهی معطوف میه و مطالبات خُ وی را به زندگی روزمرّا فرهنگ رفاهنماید، امّ

 . دارد نگری بازمی و ذهن او را از کالن
پای شوند در  ها حاضر می انسان. گردد تی میضی شدن دین سنّرَاین امر موجب عَ

ی دین را فدا کنند یا به ویرایش دین و پیراستن آن از عناصر مخالف رفاه رفاه، حتّ
شود  شود و عبارت می هایش فروکاسته می  مؤلفهدر چنین وضعیتی، دین به اقلّ. بپردازند

 رفاه ی با رفاه فرد و رفاه اجتماعی ندارند یا عناصری که مآالًاز عناصری که چندان تضادّ
در این راستا، التقاط نیز به کمک فروکاهش . آفرینند جا و اکنون می  اینتری در بزرگ
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زا  ه عناصری از ادیان شرقی را که رفاهتوجّ توان شیوع و گسترش قابل می. آید دین می
 .شوند بدینسان درک و تحلیل کرد ی میتلقّ

 
بر ) حیگرا و سط  احساسۀابراز وجود سوژ( تأثیر نظام معنایی نهفته در رفاه .٣. ٣

  داری دین
 رسوخ و انتشار ای شت، هرچه فرهنگ رفاه در جامعهتر گذ بر اساس توضیحاتی که پیش

 ۀط اندیش تحت تسلّتوان انتظار داشت که آحاد آن جامعه داشته باشد، میتری  وسیع
 . مندتری قرار داشته باشند اومانیستی قدرت

. دهد  را تحت تأثیر قرار می دین انسان با ۀ نوع مواجه قطعاًمحوری اومانیسم و سوژه
 ،ف عبد و موال، آمر و مکلَّۀ رابطۀ را از مقول انسان با خداوندۀ و بالذات، رابطالًاومانیسم، اوّ

کند و نقایص و  سازد، زیرا انسان احساس خودبسندگی می یا محتاج و غنی خارج می
 خداوند از موجود عینی شود  موجب میثانیاً. سپارد نیازهای غایی خود را به فراموشی می

 ۀ نهفته در جامعحقیقی به یک مفهوم ذهنی اعتباری فروکاسته شود، زیرا اومانیسمِ
رساند و مانع از  های مستقیم خداوند در جهان را به حداقل می  دخالتۀمشاهدرفاهی 

ل، آن است  این دو تحوّۀنتیج. شود ایمان حقیقی به وجود خداوندی متعالی و واقعی می
ای با خداوند شوند  ت فرهنگ رفاه، یا فاقد هرگونه رابطهی با حاکمیّ ا روندان جامعهکه شه

ی و نه مادّ( و بر اساس نیازهای روانی ، فردیای اختیاری و انتخابی، کامالً و یا رابطه
شود، نه   مفروض گرفته میند، آن هم خدایی که وجودش صرفاًبا او برقرار کن) عینی

بدین سان، . حسوس یا برهانی و معقول بر وجودش یافت شودکه دالیل عینی و م آن
د، فرمانبرداری و تی تعبّهای سنّ  جایگزین رابطه، و شاعرانهروابط رمانتیک، عاشقانه

 . شود اطاعت می
  فرهنگ رفاه استط قاهرای که تحت تسلّ با توضیحی که گذشت، اگر در جامعه

ه جز نیازمندی ب(های دیگری   ریشهورزی نیرومندی مشاهده شود، باید دالیل و دین
شهروندی که . برای آن جست) الطبیعی جهت تسکین آالم مادی زندگینیروی مابعد

 وزارت بهداشت و درمان و دیگر اجزای دولت ۀتحت پوشش انواع بیمه، خدمات گسترد
این پرسش وجود دارد که  جای ،در نتیجه. تی استهای سنّ رفاه قرار دارد، فاقد دغدغه

شوند و او را به برقراری رابطه با  ورزی چنین شهروندی می ساز دین  زمینهعواملیچه 
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معقول و ر مدرن، غیر بر اساس تفکّ،دهند که نادیدنی است و خدایی سوق می
 ناشدنی است؟ اثبات

توان به این  های اخیر، می ورزی در پاسخ، با بررسی موارد و مصادیق گوناگون دیانت
 مدرن ۀت فردی و معنای زندگی که در جامعحساس نیاز به هویّا: عوامل اشاره نمود

دهی به شور و  یعنی اصالت) emotionalism(گرایی  ت تخریب شده است، عاطفهشدّ به
ت مدرن است، گرایش به وجد و حاالت عاطفی که نوعی واکنش به قفس آهنین عقالنیّ

هایی نظیر  گیری فراعلم شکل(های رمزآلود در علم مدرن  اسرار و رمز که با ایجاد هاله
 که مقارن است، خودشیفتگی شهروندان فرهنگ رفاه...) فراروانشناسی ول، پزشکی مکمّ

 بیمارانگاری را در پی دارد و نهایتاً- و خود،، تیمار خودشکوفایی و ابراز خویشتن-خود
  .گرای نوپدید های معنویت های گروه تبلیغات و بازاریابی

 در جهت اند از هر امری شت فرهنگ رفاه، در تالی با حاکمیّا ها در جامعه انسان
ی دین نیز به وسیله و لذا دور از انتظار نیست که حتّ. برداری کنند افزایش رفاه بهره

ت  دین همچون سنّبدین ترتیب، در فرهنگ رفاه. شود زا و مصرفی تبدیل  ابزاری رفاه
اتوریته و مرجعیت بالمنازع، امری که دین از یک امر وحیانی، دارای . شود نگریسته نمی

وودهد و . شود اهی تبدیل میطلبد، به امری مصرفی و رف انقیاد و اطاعت محض می
شوند که در جهان کاپیتالیستی دین و معنویات زندگي به خاطر   میر متذکّهیالس

 اند  مصرفي درآمدههاي پرشور به صورت یک منبع صرفاً دادن تجربه دست قدرتشان بر به
)Woodhead & Heelas, 340 .(ّات، نوعی رفاه در واقع، این جنبه از دین و معنوی

لت یافتن رفاه نزد با اصا. آورد ها به وجود می ی برای انسانی رفاه مادّروانی  و بلکه حتّ
گرایی سطحی، اموری همچون آرامش، عدم  ط احساسمدرن و تحت تسلّ های پست انسان

اند و موجب  گرفتها را فراه ت انسان و مرز، ذهنیّحدّ ی بیمند  و بهره،دغدغه، التذاذ
دین از طریق . دنل یاب نیز به اموری از این دست تنزّتا مطالبات از دیناند  شده

افراد ...  حمایت دیدن، عوض و جبران، وبخشی جادویی، اطمینان به آینده، حسّ آرامش
 موجب بهبود زیست ط دینوسّمعنادار شدن زندگی ت. رساند را به رفاه سوبژکتیو می

اگر آثار مثبت . گردد ، می هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روانشناختی،انسان
 مدرن ع بر ذات دین بود، در فرهنگ پست امری عارض و متفرّتتنی دین در سنّـ  روان

، انسان در برگزیدن عناصری از دین و فروگذاردن  نتیجتاً،گردد و تبدیل به ذات دین می
 . شود  دیگر و نیز در التقاط میان ادیان آزاد و محق فرض میبرخی
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فاه زندگی جهت اکثری کردن ر...) ، و اورادمثالً(هایی از دین  فهگیری اجزا و مؤلّکار به
 این ۀاز جمل. اند هتوجّ هایی است که بسیار قابل زم پدیدهمستلو ارتقای کیفیت زندگی 

 ل اشارهی جهت ازدیاد درآمد و ارتقای میزان تموّورز توان به استخدام دین ها، می پدیده
 . دکر

 
 گیری و سخن آخر نتیجه. ٤

های مختلف  در حوزه(مندی فرد از امکانات زندگی   به بهرهدر نوشتار حاضر، رفاه
های  جسمی و استرستعریف شد، امکاناتی که آالم )  و غیره،جسمی، روانی، اجتماعی

 . سازند سیدن انسان به اهداف زندگی را میسر میرسانند و ر اقل میروانی را به حد
 شکل گرفته  رفاه، فرهنگیۀالعاد ع فوقمدرنیته، با گسترش و تنوّ  دوران پستدر

 به معنی اصالت یافتن فرهنگ رفاه. تعبیر کرد» فرهنگ رفاه«توان از آن به  است که می
ابراز وجود : فته استی در پس آن نهی و اومانیستی است که نظام معنایی خاصّرفاه مادّ

 .گرا و سطحی  احساسۀسوژ
 ها جاد احساس خودبسندگی در انسانتواند از طریق ای  میش رفاه در جامعهافزای
ل را مخدوش ها با خداوند شود و فضایلی نظیر توکّ  آنۀساز کاسته شدن رابط زمینه
ی قرار کار شهروندان فرهنگ رفاه، با اصیل دانستن رفاه، در معرض محافظه. سازد
. شوند های بلند آن دور می  گرایی دین و آرمان گیرند و از درک و همدلی با آخرت می

 به انسان در برابر خداوند اصالت محوری نهفته در فرهنگ رفاه  سوژهاومانیسم و
چه  در این میان، آن. برد محور انسان با خدا را از میان می  تکلیفۀبخشد و رابط می

احساس نیاز : دهند اموری از این دست هستند داری سوق می دین هها را به یک شب انسان
گرایی، گرایش به اسرار و رمز، خودشیفتگی  ت فردی و معنای زندگی، عاطفهبه هویّ

، تیمار خود و )self(شکوفایی و ابراز خویشتن -شهروندان فرهنگ رفاه که خود
گرای  های معنویت های گروه ریابی تبلیغات و بازا، نهایتاً،بیمارانگاری را در پی دارد وخو

 .نوپدید
توان   در نقاط مختلف جهان، میگرای نوین های معنویت با نگاهی مختصر به گروه

ه است، بلکه ل و ارزش رفاه گره خورد به تأصّورزی روشنی دید که چگونه دین به
 به ها را آنهای گیتی و   عبارت شده است از کشف راز، اصوالًداری، ورزی و دین دین

 .اش زیستن و اموری از این دستشاد و بشّ، یثروتمندخدمت رفاه خویش درآوردن، 
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١٩

توان مشاهده کرد مدلی جدید از  گرای نوین می های معنویت چه در گروه آن
 نگاهی اگر دین داری سنّتی.  متعارض استتی کامالًداری سنّ داری است که با دین دین

 آسمان و از سوی مابعدالطبیعه شده از ا نازلحیانی به دین داشت و دین رمتعالی و و
ساختۀ بشر  ی زمینی به دین دارد و آن را دست نگاهجدید دین داریدانست، مدل  می
در این نگاه، دین ترکیبی استحسانی از عناصر گوناگون است که سرجمع آن . داند می
ین مدل با مدل تفاوت فاحش ا. ی انسان قرار گیردتواند در خدمت رفاه روانی و مادّ می
ت نوع نگاه به دین و یّتی دین، نه تنها در محتوا است که بدان اشاره شد، بلکه در کلّسنّ

 . کارکردهای دین نیز هست
ا  راهکار برای نوع مواجهه با فرهنگ رفاه نبوده است، امّمقالۀ حاضر در پی ارائۀ

 به معنایی ،رهنگ رفاهتوان چنین نتیجه گرفت که نگاه وحیانی به دین با ف اجمال می به
های   فروکاستن از رفاه و تکنولوژیْب راهکار مناساگرچه. ی دارد تعارض جدّ،که گذشت

 پیامدهای فرهنگی رفاه هنگی به مقابله با ایجاد ناخواستۀت فرباید با فعالیّزا نیست،  رفاه
تواند گام مؤثری در  توضیح و تبیین پیامدهای نامطلوب فرهنگی رفاه می. شد
ات فرهنگ رفاه و پرهیز هرچه بیشتر از آن در گیری افکار عمومی راجع به مضرّ لشک

 . تربیت نسلهای بعد باشد
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