ادیان و رعافن
Adyan and Erfan
سال چهل و نهم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان 1395
Vol. 49, No. 1, Spring & Summer 2016
صص  47ـ 65

دینداری پستمدرن و از خود بیگانگی ملی
بهزاد حمیدیه

1

( تاریخ دریافت مقاله -94/11/03 :تاریخ پذیرش مقاله)95/03/17 :

چکیده
دین از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شکلگیـر و باـا «هویـ میـ »
اس  .هرگونه تحول بر بروز اجتماع دین م تواند هویـ را دسـتشو
تغییرات کنـد .مسـةیا ایـن نوشـتار سن اسـ کـه «پسـ مدرنیزاسـیون
دیندار » چه رابطها با «از خود بیگانگ می » دارد .نوشتار حاضـر ،بـه
رو تحییی و نه پژوهش پیمایش تال م کند که رابطا معنادار میان
این دو را به اثبات رساند .در تحییل دیندار پس مدرن ،به ویژگ هـای
م رسیم که برا احساس تعیق به هوی می  ،مضـر و مشـر انـد از سن
جمیه م توان به سطح و روبنای شدن دین ،فرقهگرای شدید ،مصرف
شدن دین ،تبدیل دیـن بـه حـالت کـه از سن بـه «دیـن خویشـتن» یـاد
م توان کرد و عرف ساز جهان اشاره نمود .این ویژگ هـا موجـم محـو
الگوها و مرجعی ها اصیل ،اهداف مشترک میـ  ،محرومیـ جامعـه از
کارکرد انسجامبشش دین ،پیورالیسم و تضعیف جایگاه شـعارر و مناسـ
دین م گردند .این پیامدها منف که دامنگیر هوی می م گردند ،بر
دامنه و شدت از خودبیگانگ م افزایند.
کلیدواژهها :پس مدرنیزاسیون دینـدار  ،جنـبشهـا نوپدیـد دینـ  ،هویـ میـ ،
عرف ساز  ،فرقهگرای .
 .1استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

Email: hamidieh@ut.ac.ir
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مقدمه
«هوی می » ب تردید موهبت نیس که بر زمین فرهنگ ،به خود بروید و ببالـد ،بیکـه
نیازمند مراقب و تاوی اس  .هویـ میـ مـا دشـمنان دارد کـه هـر از چنـد گـاه
اسکندروار م تازند و سیوک خـود را بـر سن تحمیـل مـ کننـد .بـدون بازشناسـ ایـن
دشمنان بهظاهر بافرهنگ و سسیمها نرم سنها ،هوی می دستشو بحران و «از خود
بیگانگ » م گردد.
امروزه تحوالت عرصا دیندار سوار بر موج جهـان شـدن بـه سـواحل فرهنـگ مـا
رسیده اس و نشانهها نوع دینـدار پسـ مـدرن یـا همـان «معنویـ نوپدیـد» را
م توان در کتا ها ،مجالت عامهپسند ،فییمها ،کالسها سموزش  ،دورهها کارگـاه ،
همایشها ،توریسم ،مراکز مشاوره و شبکهها اجتماع مشـاهده نمـود .رواج و توسـعا
این رویکرد جدید دیندار (که صورتبنـد دقیـقتـر سن در ادامـه خواهـد سمـده ،چـه
تأثیر بر تشریم هوی می دارد؟ در نوشتار حاضر ،تال مـ شـود بـا تکیـه بـر رو
نظر  -تحییی  ،این پرسش اصی  ،پاسخ یابد .در عین حال ،از ذکر برخـ مـوارد عینـ
نیز ناگزیر خواهیم بود که به هر حال ،باید از با «مش نمونا خروار» تیا شوند.
ضرورت تحایق در تأثیرات که پس مدرنیزاسیون دیندار بر «الیناسیون میـ » مـا
دارد ،قابل انکار نیس  .در واقع ،مهندس فرهنگـ و موضـعگیـر در نـوم مواجهـه بـا
فرقهها معنوی گرا نوپدید ،به تمام قام بر این بحث نظر استوار اس  .هدف ایـن
تحایق درگرفتن ی بحث عیم منصفانه و متان در این امر اس که رشـد فرقـههـا
مدع معنوی گرای برا هوی می ما پدیدههای خـو یمـنانـد یـا سسـیمسفـرین و
بحرانزا .جا چنین بحث در فضا عیم ما خال اس  .واقع سن اس که ما در ایـران،
دربارۀ خود پدیدۀ «معنوی گرای نوپدید» و تحییل «جنبشها نوپدید دین » ،نوشـتار
تألیف عالمانه و متان تولید نکردهایم (جز شاید به اندازۀ انگشتان ی دسـ ه و سنهـه
موجود اس  ،یا ترجمه اس یا کارهای تبییغات  .باشد کـه ایـن نوشـتار خـرد ،مـدخی
باشد برا نظرات پشته و عالمانا صاحبان اندیشه در این مرز و بوم مادس.
مفهومشناسی
 .1از خود بیگانگی ملی
«الیناسیون» یا از خود بیگانگ میـ مسـتایما در ماابـل هویـ میـ قـرار مـ گیـرد.
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زمان که هوی می دچار بحران م شود ،افراد ،جمعی ها و سـازمانهـا نمـ تواننـد در
خودسگاه فرد یا جمع خود ،خویشتن خـویش را هویـ گـذار کـرده ،از «دیگـران»
متمایز سازند .این امر را «الینه شدن» یا از خود بیگانگ م نامیم.
واژۀ «هوی » (identityه ،بیانگر چه کس بودن اس و از احتیاج بشـر بـه شـناخته
شدن و مورد شناسای قرار گرفتن برم خیزد .کاستیز ،معتاد اس هوی عبـارت اسـ
از «فرایند ساخته شدن معنا بر پایا ی ویژگـ فرهنگـ یـا یـ دسـته ویژگـ هـا
فرهنگ که بر دیگر منابع معنا برتر دارند» [ .]29, p7از این دیدگاه ،هویـ مفهـوم
اس که دنیا درون یا ششص را با فضا جمع اشکال فرهنگـ و روابـا اجتمـاع
ترکیم م کند .هوی ها معناهای کیید هستند که ذهنی افراد را شکل مـ دهنـد و
مردم بهواسطا سنها نسب به رویدادها و تحوالت محیا زندگ خود حسـاس مـ شـوند.
انسان ها بهعنوان موجودات فرهنگ  ،باید همواره چیزها یا اششاص را طباهبند کنند و
خود را داخل ی طباه قرار دهند [ ،17ص.]225
هوی م تواند هوی فرد یا هوی جمع باشد .هوی می در ذیل هوی جمعـ
م گنجد .می اینگونه تعریف م شود« :جمـاعت از انسـان هـا کـه در یـ سـرزمین،
حیات م گذرانند و دارا منشأ مشترک هستند ،از زمانها پیشین ،منافع مشـترک
داشته اند ،سدا و رسوم مشابه دارند و اکثر دارا زبان یکسانند» [ ،8ص .]236از منظر
هابزبام و اندرسن ،هوی می  ،چیز نیس  ،به جز مجموعه ا از سدا و رسوم ابـداع .
میی بیشتر در باورها ذهن ریشه دارد تا واقعی ها عین [ ،6ص.]44
هوی می  ،هویت عام اس که هوی ها خاص و پراکندۀ قوم  ،نـژاد  ،زبـان ... ،
را در خود مستحیل کرده ،به تعبیر پارسونز  ،ی اجتمام عام (اجتمام جامعها ه پدیـد
م سورد و در نهای  ،انسجام اجتماع را در سطح کـالن حفـ مـ کنـد .هویـ میـ ،
احساس تعیق و وفادار به نمادها مشترک همانند «سـرزمین ،دیـن و سیـین ،سدا و
مناس  ،تاریخ ،زبان و ادبیات ،21[ »... ،ص ]17اس  .ویژگ اصی هوی میـ قابییـ
انعطاف اجزا سن و بوم بودن ابعاد تشکیلدهندۀ سن م باشد [ ،12ص.]1379
اهمی تاوی هوی می بر کس پوشیده نیس  .هوی میـ دارا سثـار تنظیمـ
بسیار در کیی نظام اجتماع بوده ،رابطـه ا دوسـویه بـا نهـاد دولـ و خـردهنظـام
سیاس دارد چنانهه هم از سن تأثیر م پذیرد و هم بر سن تأثیر م نهد .هـر چهـار بعـد
قدرت دول سنهنان که ربکال برشمرده اس  ،تح تأثیر هوی می قرار دارنـد :قـدرت
اقتصاد  ،قدرت نظام  ،قدرت سیاس (توانای دول برا جذ نشبگـان و گـروههـا
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محروم و حاشیها به درون نظام سیاس ه و قدرت ادار (تـوان بوروکراتیـ دولـ در
اجرا سیاس هـایشه [ .]35افـزایش هویـ میـ  ،بـا تحریـ حـس وطـندوسـت و
میهن پرست و وفادار افراد به س و خاک ،موجم توانمند اقتصاد دولـ از طریـق
مالیاتهای م شود که شهروندان پرداخ م کنند .افزایش مشـروعی دولـ در گـرو
شرک تعداد بیشتر در رأ گیر اس و میزان مشارک هم مستایماَ وابسته به هویـ
می اس  .قدرت نظام دول با وجود افراد سیحشـور تحصـیل مـ شـود کـه حاضـر
هستند در پا اهداف می  ،حت جان خود را فدا کنند.
هوی می « ،سرمایا اجتماع » 1را افزایش م دهد .پاکستون برا سرمایا اجتماع
دو بعد قارل اس 1 :ه پیوند و ارتباط میان افـراد ،و 2ه وجـود اعتمـاد و احسـاس مثبـ
[ .]39همهنین هوی می  ،سثار تنظیم بسیار نیـز بـر حـوزۀ فرهنـگ دارد ،در یـ
جامعه با هوی می بسیار قو  ،نمادها فرهنگ ( 12مورد تمثال ،شاخص ،نماد ،بـاور،
ارز  ،تکییف ،فن ،عیاا معرفت  ،کنش ،کنشگر ،رابطا منطاـ و رابطـا گفتمـان [،10
ص]59ه ،کارامدتر خواهند بود و ارز هـا فرهنگـ  ،جایگـاه مسـتحکمتـر خواهنـد
یاف .
****

دین مانع اصی از خود بیگانگ می اس  .مجموم عوامل تشکیلدهندۀ هوی میـ
که بازتولید دو عنصر تعهد و تعیق عاطف را بر عهده دارند ،در سه قالم قابل دستهبند
هستند :ارز ها می (نظیر دلبسـتگ بـه سـرزمین ،سـرود میـ  ،سـن هـا میـ ،
استاالل کشور ،تاریخ کشور ،پـرچم ،سثـار میـ  ،مشـاهیر میـ  ،رهبـران سیاسـ و ...ه
ارز ها جامعه ا (نظیر همبستگ با نیازمندان جامعه ،رعای ماررات جامعـه و ...ه و
ارز ها دین (نظیر پایبند به فرایض دین و شرک در مناس دین و اعتاـاد بـه
پیشوایان دین و ...ه .تحایاات مشتیف نشان از سن دارند که جایگاه ارز ها دینـ  ،در
این میان ،بسیار حیـات و مهـم اسـ (مـثالَ ر.ک ،12[ .ص ]129و پـژوهش پیمایشـ
دربارۀ مسیمانان بریتانیا ،15[ :ص]194ه.
نهاد دین و سموزهها دین  ،در جوامع خصوصاَ جوامع موسوم بـه دینـ  ،مهـمتـرین
عنصر فرهنگ هستند .تأثیرگذار دین از وجه استعالی و نافذ سن حاصل م شود .دین،
با نوع خـودکنترل در دینـداران ،هزینـههـا کنتـرل اجتمـاع را کـاهش مـ دهـد.
شاخصها مهم بعد دین هوی می عبارتند از :احساس اشتراک با دیگران در تعیق به
1. Social Capital

دینداری پستمدرن و از خود بیگانگی ملی

51

دین واحد ،پایبند به ارز ها دین  ،دلبستگ گروه به نهادها دین و مشارک
در سیینها مذهب .
در مورد اسالم شیع که هوی بشش کشور ایران اس  ،تسیا جمعگرای بر مناس
و شعارر  ،بسیار قابل توجه اس (توجه شـود بـه مراسـم سـوگوار محـرم و دیگـر ایـام
عزادار  ،نماز ها جماع و جمعه ،ادعیا جمعـ ندبـه و کمیـل ،هیةـات مـذهب ... ،ه.
پایبند به مراجع تایید و عیما اعالم را نیز م توان در حوادث مهمـ از تـاریخ ایـران
دید :نهض تحریم تنباکو ،نهض مشروطی  ،نهض می شـدن صـنع نفـ  ،نهضـ
پانزدهم خرداد  1342و پیروز اناال اسالم  .اناال اسالم  ،با ابتنا خویش بر ایـن
ایده که سیاس عین دیان اس  ،با وارد کـردن دیـن در عرصـا زنـدۀ سیاسـ  ،تـأثیر
هوی بشش دین را به میزان غیر قابل اغماض افزایش داده اس .
 .2دینداری پستمدرن
ابتدا باید نظر بر پس مدرنیته بیندازیم تـا درک بهتـر از دینـدار پسـ مـدرن بـه
دس سید .در دوران مدرنیته ،عاالنی افراط معطوف به هدف ،دیـنبـاور و باورهـا
مابعدالطبیع را به عنوان خرافات و افسانهها کنار زد و نتیجا سن ،حرک فزایندۀ جوامع
خصوصاَ جوامع غرب به سو سکوالریزاسیون بود .مارشال برمن برا مدرنیته ،سه دوره
در نظر گرفته اس  :دورۀ اولیه ،دورۀ کالسی و دورۀ متأخر .در ماابل نظریـات (ماننـد
نظریا کالینیکوس و نظریا کالهونه که تحوالت عمدها در دوران معاصر نسب به دورۀ
کالسی نم بینند [ ،]25, p27دستها دیگـر از نظریـات ،قارـل بـه تحـوالت شـگرف
هستند تحوالت که دورۀ متأخر را از دورۀ کالسـی متمـایز مـ سـازد .بـدین ترتیـم،
الری ب  ،جامعا معاصر را جامعا «دوم» یا «ریس » م خواند [ ،]23سنتون گیدنز ،سن
را مدرنیتا «متأخر» [ ،]32زیگمون بومن ،سن را مدرنیتا «سیال» [ ]22و باالخره کاستیز
هم سن را جامعا «شبکه» م شمارند [ .]28سنتـون گیـدنز ،خصوصـی دوران مدرنیتـا
متأخر را «از جا کندگ مناسبات اجتمـاع » قیمـداد مـ کنـد یعنـ بیـرون سمـدن از
شکلها زندگ  ،ترکیم کردن مجدد سنها در طول زمـان و مکـان و همهنـین تشـکیل
مجدد بسترهای که بار دیگر این مناسبات را ایجاد م نماید [ ،9ص.]171
برخ از اندیشمندان دها هفتاد مـیالد همهـون لیوتـار و دریـدا ،از سغـاز دورانـ
جدید به نام دوران پس مدرن سشن گفتند .لیوتار ،در عبارت مشهور ،پس مدرنیسـم را
«ب اعتااد به فراروای ها» م داند [ .]36, pXXXVIدیوید هارو  ،پس مدرنیته را به
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«استمرار وضعی چندپارگ  ،موقت بودن ،گسس و تغییر بـ نظـم» تعریـف مـ کنـد
[ .]33, p327جیمسون دربارۀ تمایزات پس مدرنیته نسب به مدرنیته ،از نوم خاصـ از
سطحی یا «فادان عمق» سشن م گوید .در دوران پس مدرن ،سطحی هم به همـان
اندازۀ عمق ،عمیق اس و در نتیجه ،نباید بـه دنبـال حایاتـ غـای و عمیـق در ورا
ظواهر بود [.]34, p2, p12
دیندار در پس مدرنیته تمایزات شگرف با دیندار سنت داشته اس به گونها
که م توان از سن به «دیندار پس مدرن» تعبیـر نمـود .از روشـنتـرین مصـادیق ایـن
دیندار  ،جنبشها نوپدید دین (NRMsه اس  .این جنبشها مدع هستند که هما
خدمات و ناشها دین سنت مانند جهانبین  ،سعادتبشش و پاسخ به سؤاالت غای
را ایفا م کنند اما متناسم با ماتضیات جهان امروز .در ادامه به تحییل بیشتر دینـدار
پس مدرن خواهیم پرداخ .
مؤلفههای دینداری پستمدرن
در این بشش بـه تبیـین برخـ از مهـمتـرین مؤلفـههـا سـاختار و ذاتـ دینـدار
پس مدرن م پردازیم .دق کنید که هما سنها به نوع از پیامدها پس مـدرن شـدن
فرهنگ و جامعا بشر هستند که به عرصا دیندار سرای کردهاند.
 .1پراکندهگزینی (ساختارشکنی از عقاید و شعائر ثابت):
پراکندهگزین  1یعن گیهین کردن و ترکیم باورها و اعمـال از مکاتـم مشتیـف فکـر .
تاریخ بشر ،به وفور شاهد پراکندهگزین دین بوده اس اما در عصر کنون ایـن پدیـده
چنان حالت افراط به خود گرفته اس که رابرت واتنـو ،2بـرا نشـان دادن سن از واژۀ
«دین چهل تکه» 3استفاده م کند (رک]24[ .ه .پراکندهگزین جنبشهـا مـذکور بـا
سنهه سابااَ در تاریخ وجود داشته اس  ،تفاوتهای دارد :اول اینکه پراکندهگزینـ تمـام
هوی جنبشها نوپدید دین را تشکیل م دهد دوم اینکه به دلیـل جهـان شـدن و
وفور اطالعات ،التااط نوین از طیف گستردها از منابع و مشر ها بهره م گیرد و سـوم
اینکه در بسیار از جنبشها نوین ،التااط امر مطیو بیکه الزم قیمداد م شود کـه
1. syncretism
2. Robert Wuthnow
3. patchwork religion
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باید سن را ناش از فروکاهش دین و تبدیل سن به امـر سـیال و غیـر متکـ بـر وحـ
دانس .
اگر جهان شدن را سش افزار پراکندهگزین بدانیم ،نرمافزار سن ،نسب شدن دیـن و
ثباتزدای از ساختار سن اس  .لشنر نشان م دهد که جهان شدن ،دارا ویژگـ هـای
اس که نسب شدن دین را تاوی م کنند :تعمیم سـییاههـا فرهنگـ غربـ نظیـر
حاوق بشر ،دموکراس  ،موقعی زنـان و  ....جهـان شـدن میـ  -دولـ  -جامعـه کـه
مشروعی دین و وفادار به خدایان را کنار م نهد و سکوالر شدن قـانون ،بـه عنـوان
پایا نظم اجتماع و کثرتگرای [ ،20ص.]192
 .2دین رازورانه (سطحی شدن تجربه دینی)
شیوم نوع نگر رازورانه و معنو  ،تجربـا دینـ سـنت را در دینـدار پسـ مـدرن
دستشو تزلزل کـرده اسـ  .تجربـا دینـ سـنت  ،تجربـها عمیـق ،دارا تـأثیرات
درازمدت و محدود به حوزها مششص بوده اس  ،حوزها که با مفـاهیم و باورهـا سن
دین مرزبند م شود .این تجربا دین در ادیـان نوپدیـد ،جـا خـود را بـه تجربـها
سطح و زودگذر ،فاقد تأثیرات پایا و دارا تنوع بسیار زیاد و فاقد مـرز (و در نتیجـه،
پیورالیستی ه داده اس  .نظریا «شرق شدگ  1غر » کالین کمپبل ،برا توضیح ایـن
تحول ،نظریا کارامد اس  .در ط فرایند شـرق شـدگ غـر  ،مـدل شـرق خـدا و
جهان که به «دین رازورانه» تروریچ ،شبیه اس  ،جا خدا مجزا از جهان را مـ گیـرد
[.]26, p42
سطح شدن تجربه در دوران معاصر گاه تا سنجا پیش م رود که جز ی «احسـاس
اوج» ،چیز در سن باق نم ماند (مثالَ «تجربـههـا اوج» مزلـو و «وجـد غیـر دینـ »
مارگانیتا لسک  ،2[ :ص]68ه.
 .3دین خویشتن (ساختارشکنی از اتوریته بیرونی)
دیندار پس مدرن ،مدع گذر از بششهـا ظـاهر ادیـان و رسـیدن بـه پیـامهـا
کیید سن اس البته گاه این پس زدن ظواهر و جستن معنوی  ،تا سنجا پـیش مـ رود
که وجود خداوند به عنوان مفهوم عین  ،جزو ظاهر دیـن اخذشـده و حاشـیها تیاـ
1. Easternisation
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م شود و معنوی منحصر به تعال خویشتن ،خود تحاقبشش و یافتن الوهی حایا
در درون خویش م گردد .هیالس ،تعبیر «ادیان خویشتن» 1را برا گروههـای بـه کـار
م برد که به دنبال اینگونه معنوی اومانیست و خویشتنمحور هستند .کالرک ،تعبیر
«ادیان خویشتن حایا » 2را بـرا سنهـا گویـاتر مـ دانـد [ .]30, p8ایـن ادیـان ،بـرا
خویشتن هر فرد ،استعدادها و نیروهای خارقالعاده در نظر م گیرند و پیروان خود را بر
سن م دارند که زندگ خود را وقف سزادساز انرژ و پتانسیل درون کنند و کمـاالت و
گوهرها بالاوۀ خویش را به مرحیا تحاق و بروز برسانند که در این صورت ،به الوهیـ
حایا دس یافتهاند« .ادیان خویشتن حایا » ،بر این نکته پافشار م کنند که تنهـا
خویشتن درون اس که اتوریته و مرجع نهای برا باور و عمل م باشد.
 .4فرقهگرایی فزاینده (ساختارشکنی از نهاد اجتماعی دین)
دیندار پس مدرن ،مهد بسیار مناسب برا فرقهگرای  3اس  ،زیـرا دینـ خصوصـ ،
فردگرایانه و خودسرانه اس  .از این رو  ،دیندار پس مـدرن بـه پروتسـتانتیزم شـبیه
اس  .نهض پروتستان در مسیحی  ،که بر نف اتوریته کییسا و پاپ بنا نهاده شده بـود،
منجر به ی فرقهگرای ب نظیر شد ،به گونها که تشمین زده م شود امروزه باید بیش
از 50هزار گروه پروتستان در جهان وجود داشته باشد [ ،5ص .]16در واقع ،بـا برداشـته
شدن اتوریتا بیرون که عامل وحدتبشش اس  ،نیروها گریز از مرکـز ناشـ از تنـوم
قرار ها طبعاَ موجم زوال ی دست در باور و عمل م گردند.
در دیندار پس مدرن ،کنجکاو بشر و جستجو اسـرار و راههـا نرفتـه ،انسـان
معاصر را به واد ها عجیب هدای کرده اس  ،تا سنجا که او را به ایجاد گروههـای بـا
گرایشها شیطان واداشته اس (در این رابطه رجوم کنیـد بـه تحییـل دانیـل بـل در
فصل چهارم تضاد فرهنگ سرمایهدار  ،7[ :1978 ،صص]169-170ه.
 .5عرفیسازی (تقدسزدایی از جهان)
«سکوالریزاسیون» یا همان «عرف ساز » ،معان متعدد دارد (مـثالَ رجـوم کنیـد بـه
شش معنا شاینر ،19[ :ص]289ه .معنا پنجم از معان ششگانا مذکور ،سیم تاـدس
1. Self- religions
2. religions of the True Self
3. sectarianism
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از جهان اس  .یک از ابعاد دیندار پس مـدرن ،تاـدسزدایـ از جهـان اسـ (بـرا
معنــا تاــدس و تحییــل رودولــف اتــو ،رک1 .ه .دینــدار پســ مــدرن ،جهــان را
«افسونزدای » (به همان معنا وبر ه م کند.
 .6ابزاری شدن دین (از دینساالر به دینخادم)
در دیندار پس مدرن ،سه ویژگ مشاهده م شود :مسـرتبششـ (پاپکورنیزاسـیونه،
کــاالی شــدن و شفابششـ (بــرا پیامــدها مهــم ایــن ســه عنــوان ،رک11 .ه .دیــن
پس مدرن ،دین ساالر نیس که باید تابع سن شد و سر بر سستان سن سود ،بیکـه دینـ
اس خادم که انسان سن را بـر حسـم نیازهـا رفـاه خـود (نـه نیـاز اصـی  ،مبـرم و
حیات ا ه م تواند به خدم بگیرد و سن را «مصرف» کند .وییسون توضیح م دهد کـه
در جامعها که فرهنگ مصرف  1بر سن حاکم اس  ،دین نیز مجبور اسـ  ،سنهـه کـه را
اراره م کند برا مشتریان بالاوۀ خود ،جذا سازد .امروزه حت عااید دین نیـز قبـول
کردهاند که این ،مصرفکننـده اسـ کـه تصـمیم مـ گیـرد [ .]40, p5وینسـن مییـر
م نویسد« :عااید و اعمال دین در خطر فروکاهش به احساسـات انتزاعـ و مجـاز ا
م باشند که تنها کارکردشان ،رنگ و بوی تازه بششیدن به صور قدیم و نهادینـهشـدۀ
زندگ روزمره یا تدارک و جبران ناصانها زندگ قدیم اسـ  ... .مـن معتاـدم کـه
خودشیفتگ  ،بهسرع  ،مستیزم کمعماـ و بـ مـایگ معنویـ خواهنـد شـد» [ 38,
.]p106
تأثیر هر یک از مؤلفههای دینداری پستمدرن بر از خود بیگانگی ملی
در دوران پس مدرن ،بحران هوی و از خود بیگانگ  ،موج م زند و یـ دغدغـا اصـی
اس  .در این بحبوحه ،سهم رایج شدن و شیوم «ادیان نوپدید» پس مدرن چادر اسـ ؟
دیندار پس مدرن ،در اصل ،میوه و ثمرۀ فرهنـگ پسـ مـدرن و تحـوالت فرهنگـ -
اجتماع  -روانشناخت افراد جامعه اس اما در عین حال ،شیوم ایـن نـوم دینـدار در
جوامع شرق مانند ایران ،از عوامل مؤثر و مهم پس مـدرن شـدن فرهنـگ و در نتیجـه
بحران هوی اس  .در زیر به بررس تـأثیر مـ پـردازیم کـه هـر یـ از مؤلفـههـا
دیندار پس مدرن بر تشدید بحران هوی م توانند داشته باشند.
1. consumerist culture
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 .1پیامد پراکندهگزینی :ابهام در مرزهای تمایزیابی دینی
دیندار پس مدرن با شاخصا پراکندهگزین  ،حساسی ها مربوط بـه مرزبنـد هـا
عایدت را بهشدت کاهش م دهد .گروهها معنوی گرا نوپدید ،با تأکید بـر معنویـ
به عنوان قدر مشترک و مغز هما ادیان ،پیورالیسم را ترویج م دهند و پیورالیسـم یعنـ
نبود تمایز ذات میان تعالیم اسالم و تعالیم سیین بودا یا تعالیم زرتشتیان .یـ مسـیمان
دیگر نباید احساس بیزار و تبر از زرتشت گر یا یهودی داشـته باشـد ،زیـرا فاـا
پوسته یا قشر ظاهر دین او با ادیان دیگر متعارض اس اما باطن و حایا پیـام دیـن
او همان اس که در ادیان دیگر هس  .اگر در سن  ،دین عامـل مهمـ بـرا احسـاس
تعیق به ی هوی بوده اسـ  ،هـماکنـون در فضـا پسـ مـدرن ،ایـن عامـل ،قـدرت
تمایزده و هوی بشش ا را از دس داده اس  .به عنوان ی نمونه باید به پیورالیسم
دین در نگر م .راماهلل اشاره کرد از و سـؤال مـ شـود کـه چـه دینـ داریـد و او
م گوید« :دین من»« ،دین تو» ،این ،دین اله نیس  .دین من دین خدا اس  .حایا
مذهم ،عشق اس  ... .هما ادیان در اصل یک هستند .اختالف از شماسـ  ...تفرقـه بـه
هر شکی که باشد عمی شیطان اس [ ،3ص.]121
 .2پیامد دین رازورزانه :تضعیف شعائر و آیینهای مشترک
سیینها مشتیف همهون سیینها تشرف ،سیینها تطهیر ،سیـینهـا تولـد ،ازدواج و
مرگ ،سیینها مربوط به جشنها و ایام خاص ،همه و همـه ،بـه نفـوذ دادن مفـاهیم و
جه گیر ها دین در قیم و روح افراد م پردازند و کل وجود سنهـا را تسـشیر کـرده،
همراستا م سازند .همسشن با کییفورد گیرتز کـه رویکـرد نمادگرایانـه بـه شـعارر دارد،
م توان شعارر و مناس را سیستمها نمادین دانس که هم مدل از واقعی موجـود
اراره م دهند و هم مدل بـرا واقعیـ سرمـان و ایـدهسل یعنـ سیـینهـا بـهصـورت
سمبولی  ،نشان م دهند که جهان واقع در نظر پیروان ،چگونه تفسـیر مـ شـود و در
حال سرمان چگونه باید باشد (رک] 31, p112[.ه.
توقع م رود که هرگونه اخالل در مراسم و مناس دین یـ میـ  ،بـا رویـاروی و
ماابیا تند پاسخ داده شود ،اما اگر این اخالل ،به دالیل فرهنگ  ،نهادینه گردد ،م توانـد
سسیب جد بـر انسـجام اجتمـاع وارد سورده ،موجـم بحـران در هویـ میـ گـردد.
دیندار پس مدرن ،اهمی مرکز را برا تجرب هـا درونـ قارـل اسـ و بـه بعـد
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مناسک و شعارر چندان توجه نـدارد .در واقـع ،شـعارر را امـور عرضـ بـه حسـا
م سورد و در نتیجه دچار نوع سیالی و ب ثبات در شعارر م گردد .هر کس با توجـه
به ذوق و سییاا خود و هدای تجربت ا که به او دس م دهد به شعارر م پردازد نـه
بر اساس تعبد.
کریسایدز ،خاطرنشان م سازد که جنبشها نوپدید دین  ،ادیان خـال از مناسـ
هستند [ ،16ص .]137در کتا تفسیرها پل برانتون از کتم مادس ،نویسنده صراحتاَ
اعالم م کند که از کتـا هـا ماـدس قـدیم اسـتفاده مـ کنـیم ،امـا سنهـا را کـامالَ
نم پذیریم [ ،4ص .]45او سپس م نویسد« :در اینجا ماییم مطالب ارارـه دهـم کـه در
نظر من برا انسان متجدد ،مذهب واقع به شمار م رود .نشسـ اینکـه مـذهم بایـد
رابطه ا ششص بین شما  ...و خداوند  ...باشد[ .و در این ارتباط ]،نیاز به هیچ کییسـا
و معبد نیس  ...هیچ نیاز به عبادتها طوالن نیس  ،4[ »... .صص.]47-46
 .3پیامد دین خویشتن :محو الگوها و مرجعیتهای مشترک
دیندار پس مدرن که در جنبشها نوپدید دین خود را بروز م دهـد ،دینـ اسـ
معطوف به خودشکوفای و خویشتنیاب  ،با خویش بودن ،برا خویش بودن و از خویش
بودن .این جنبشها هر نوم تایید و سرسپردگ سنت را مردود و مشالف خودشـکوفای
معرف م کنند .ناسازگار ذات دیندار پس مـدرن بـا روحانیـ سـنت و مرجعیـ
تایید ،سر از تعدد و تشت در الگوگیر درم سورد و ی عامل مهم هوی یـاب را محـو
یا تضعیف م کند.
همهنین پایبند به خانواده که از منابع مهم انتاال هوی به نسل جدیـد اسـ  ،در
بسیار از جنبشها معنوی گرا نوپدید ،سسیم م بیند .در بسیار از جنـبشهـا
نوپدید دین  ،اساس خود گروه ،خانوادۀ حایا تیا م شود ،به گونها که رهبر فرقـه،
پدر یا مادر اس و اعضا ،همدیگر را برادر یا خواهر م نامند .مثالَ مـون(1رهبـر کییسـا
وحدتبششه و همسر  ،والدین حایا تیا م شوند و رهبر « ،CUTگورو ما» 2یعن
مادر -استاد خوانده م شود ،کمااینکه نیواال دو 3رهبر سهاجا یوگا را «شر ناتاج » یـا
یا مادر اله م خوانند.
1. Moon
2. Guru ma
3. Nivala Devi
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در تعالیم جنبشها نوپدید دین  ،نه سیمان و ابوذر ،نه بـوعی سـینا و مالصـدرا و
عالما طباطبای  ،نه مرحوم عی سقا قاض و نه امام راحـل ،هـیچ یـ  ،الگـو و چهـرۀ
برجستا شایان تبعی معرف نم شوند ،بیکه به جا سنها مثالَ در شمارۀ  6مجیـا عیـوم
باطن  ،از مارتا رابین ،الیزاب دون رته ،لیـدوینا ماـدس ،نـیکالس دون فیـو ماـدس،
دومنیکا الزار  ،لوز التو ،گیر باال ،ران هابارد (مؤسس گـروه سـاینتولوژ ه ،اسـتابل
باین (معروف به ژنرال قاشقخمکنه ،دون خوان و کاستاندا« ،حضرت اسـتاد ا.م.ر( ».کـه
به اعتااد پیروانش قطم جهان عیوم باطن اسـ ه ،سرخپوسـتان و دعاهایشـان ،مـارک
سالم (ی ذهنخوان حرفها ه ... ،یاد شده و به معرف سنها پرداخته شده اس .
 .4پیامد فرقهگرایی فزاینده :محو هدف مشترک اجتماعی و تخریب اشتراک در
منافع
سوگیر به هدف واحد و تأمین منافع مشترک ،ناش بسزای در ایجاد و تاویـ هویـ
جمع دارد .اهداف که دینها سنت در برابر سحـاد جامعـه مـ نهنـد ،غالبـاَ اهـداف
برامده از عمق جان انسانها و درگیر با مسارل غای سنهاس  .به همین دلیـل اسـ کـه
پیروان هر دین حاضر هستند در راه رسیدن به اهداف عالیه و سرمـانهـا واال دینـ ،
دارای و بیکه جان خود را نثار کنند.
فرقهگرای فزاینده در بستر دیندار پس مدرن ،از نهاد اجتماع دین ،ساختارزدای
م کند .اگر دین سنت  ،بنا بـر سنهـه جامعـهشناسـان و خصوصـاَ امیـل دورکـیم نشـان
م دهند ،عامی بس مهم و حیات برا وحدت و انسجام جوامع بشر بودهاند و با نـوم
باورها ،اخالقیات و مناسک که تعییم دادهاند ،به اسـتحکام بیشـتر پیونـدها اجتمـاع
کم کردهاند ،ادیان پس مدرن با ماهی فرقهگرا خویش ،از ایفا چنـین کـارکرد
ناتوان به نظر م رسند.
این ادیان هر چند ممکن اس در داخل فرقه ،نوع هوی بشش جزر و خرد ایجاد
کند ،اما با تشریم هوی ها کالن و عمیق ،نهایتاَ بر از خود بیگانگ افـراد مـ افزاینـد.
ادیان جدید ،گونهها متفاوت از مدلها سازمان را در درون خود اختیار م کننـد ،از
دیکتاتور گرفته تا دموکراس ضعیف یا مدلها بینـابین [ .]37نحـوۀ روابـا درونـ
جنبشها نوپدید دین که معموالَ در نسلها دوم و سوم به سو بوروکراسـ پـیش
م روند ،خود ،الگو ها ارتباط رایج در سن اجتماع و فرهنگ جامعه را تح تـأثیر
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قرار م دهد .عـادت بـه نـوع فرمـانبر سـازمان  ،مـ توانـد موجـم سـرپیه هـا یـا
طغیانها اجتماع شود .م توان در این زمینه از روابا خشون سمیز که ادیان جدید
در غر و در ژاپن از خود بروز دادهاند ،یاد کرد ،مثالَ وقایع تراژی فرقهها جونزتاون،1
معبد خورشید  ،2اوم شینریکیو 3و دروازۀ سسمان.4
ی بعد دیگر این قضیه سن اس که هر ی از فرقـههـا متنـوع کـه از دینـدار
پس مدرن سر بر م سورند ،از نمادهـا ،اصـطالحات و زبـان خاصـ اسـتفاده مـ کننـد.
م دانیم همان گونه که وحدت در زبان ،عامل کمابیش مهم در هوی می اس  ،زبـان
فرهنگ نیز اهمی بسزای در این امر دارد .نوم و رو استفادۀ افراد از زبان در انتاـال
و دریاف معان از یکدیگر ،شدیداَ تح تسیا شرایا و جـو فرهنگـ حـاکم قـرار دارد.
طبعاَ برا درک متاابل ،الزم اس پسزمینههـا ذهنـ و شـرایا فرهنگـ کمـابیش
یکسان  ،بر طرفین حاکم باشد .با ورود فرقهگرای  ،نوع تشـت و چنـدگانگ در زبـان
فرهنگ شکل م گیرد و ایـن امـر ،موجـم محـو هویـ سـنت و سـردرگم هـویت
م گردد.
 .5پیامد عرفیسازی :خأل فراانگیزشهای اتحاد و یکپارچگی ملی
برا هر فعالیت  ،انگیزش نیاز اس  .تعیق به ی هوی میـ و فعالیـ در راه اعـتال
سن نیز از این قاعده مستثنا نیس  .شولتس انگیزههـا را بـه دو دسـته تاسـیم مـ کنـد:
انگیزهها کمبود 5و فراانگیز ها ،13[ 6ص .]169انگیز کمبود ،ناش از کمبودهـا
ارگانیســم اسـ ماننــد فاــدان غــذا و سبــف همهنــین انگیــز کمبــود از کمبودهــا در
نیازمند ها ثانویه مانند تعیق ،محب و احترام نیز ناشـ مـ شـود  .امـا فراانگیـز ،
ناش از هیچ کمبود نیس بیکه ناش از میل به فراتر رفتن از ی سطح به هنجار بـه
ســطح دیگــر اس ـ  .فراانگیــز ناش ـ از میــل بــه کمــال ،بیــو و پشتگ ـ  ،رشــد و
خودتحاقبشش اس [ ،13ص .]170کمالخـواه و فعییـ بششـ بـه اسـتعدادها
انسان را م توان «فرانیاز» خوانـد (در قبـال نیازهـا فیزیولوژیـ و نیازهـا روانـ و
ثانو ه .در نتیجه ،فراانگیـز از فرانیازهـا ناشـ مـ شـود .سبراهـام مزلـو ،فرانیازهـا را
1. Jonestown
2. Solar Temple
3. Aum Shinrikyo
4. Heaven's Gate
5. Deficiency Motivations
6. Metamotivations
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ارز ها هست م نامد ،ارز های که خود ،هدف برا رسیدن به هـدفهـا دیگـر
هستند نه وسییه [ ،13ص .]173ناکام در ارضا فرانیازها موجم فراسسیمهای نظیـر
احساس غرب  ،ناتوان و ب معنای  ،افسردگ  ،اضطرا و نومید اس .
هرچند فراانگیز های تصنع و مجاز در هدفگذار هـا اومانیسـت بـه چشـم
م خورد اما بهراست  ،منبع حایا فراانگیز ها ،امر قدس یا همـان نومینـوس اسـ .
امر قدس با جذبه و مهاب ب نظیر خویش ،انسانها را از الک خویش درمـ سورد و او را
از سطح بهنجار زندگ روزمره به سطح متعال برم کشد.
دیندار پس مدرن با تشریم نگاه قدس به جهان ،راه را بر فراانگیز ها حایاـ
سد م کند .با فادان فراانگیز ها واقع  ،تال بشر در هویـ یـاب و معنابششـ بـه
خود و جامعها  ،رو به سست و ایستای م گذارد و فـرد را بـا از خودبیگـانگ مواجـه
م کند.
 .6پیامد ابزاری شدن دین :قوو زدایوی از دیون و محرومیوت جامعوه از آثوار
انسجامبخشی آن
ادیان جدید پس مدرن ،بر وجود احساس و عاطف بشر تأکید م کننـد امـا کـامالَ در
چنبرۀ عاالنی صور گرفتاراند .عاالنی صور  ،سه ویژگـ اساسـ دارد :سـرع بـه
جا دق  ،غای اندیش به جا سنجش مواد و ابزار ،معیومات سطح به جا تشصص
فن (رک ،14[ .ص]260ه .فرمالیسم و سـطحی ناشـ از چنـین عاالنیتـ در ادیـان
جدید ،بهروشن و وضوح قابل مشاهده اس  .از اینجا نتیجه م شود که هوی برامـده از
ادیان جدید ،ب ریشه ،غیر ماندگار و فاقد استوار اس .
یک از وجوه جذابی جنبشها نوپدید دین  ،وعدۀ سرع در رسیدن بـه سـعادت
و موفای و کمّ کردن راه وصول به هدف اس  .سنها مدع هستند که م توانند وصول
مشاطم به سعادت را در ی برناما کامالَ تح کنترل و با کمیت مششص (چهـلروزه،
بیس روزه و ...ه پیش بین کنند .حت در رقاب میان گروهها دین مشتیف ،این مدت
کاسته م شود و چه بسا ایـن گـروه در تاابـل بـا گـروه دیگـر کـه از چهـل روز سـشن
م گوید ،وعدۀ سعادتبشش در بیس جیسه را داشته باشد و سن دیگـر در تاابـل بـا
این دو از هفده جیسه بگوید  ...چنین دین مصرف ا قدرت هوی بشش عمیق نـدارد و
به محض مصرف شدن نصفه و نیمه ،رها م شود و فرد برا نیازها خامو  ،به دنبـال
دین بهتر (!ه م رود.
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دین پاپکورنیزه ،با عمق جان انسانها سروکار ندارد و پرسشها غای انسانها را بـا
قشر گرای پاسخ م دهد و در نتیجه نم توان از چنین دین انتظار داش کـه هویـ
می  -دین تمامعیار و عمیا برا انسانها بسازد.
نتیجه گیر :
از مجموم مباحث پیشین چنین برم سید که به لحاظ نظـر  ،میـان رشـد دینـدار
پس مدرن و از خود بیگانگ می رابطها مستایم وجود دارد .دلیل بـر ایـن امـر را در
اینجا جمعبند م کنیم.
سب نوپدید دیندار  ،بازتا ویژگ ها پس مدرن اس  .از سن میان ،ی ویژگـ
عام همان اس که جیمسون بدان تنبه داده اس یعن سطحی و «فادان عمق» .ایـن
ب ریشگ را م توان در هما جنبشها نوپدید دینـ بـه نسـب هـا متفـاوت سـرا
گرف  .تعالیم این جنبشها ،کامالَ التااط اس و با کپ کار از منابع بسیار متفـاوت و
بیکه متهاف برنهاده شده اس  .سنها مروج دین هستند که با شـعارر چنـدان سـروکار
ندارد ،بیکه بر تجرب درون و دریاف ها قیب رازسمیز متمرکز اس  .دین پس مـدرن
ایــن گــروههــا ،دیــن خویشــتن اس ـ کــه م ـ ل و هــدفش را خــدم بــه خویشــتن و
خودتحاق بشش قرار داده اسـ و جـز بـر اراده و خواسـ خودسـرانا خویشـتن تکیـه
نم کند .دین پس مدرن ذاتاَ بستر مناسب بـرا فرقـهگرایـ فزاینـده اسـ  .در نگـاه
جهانشناخت دین پس مدرن ،دیگر جهـان سکنـده از دخالـ نیروهـا مابعـدالطبیع
نیس  ،بیکه جهان بسته و خال از وجوه قداس اس  .دین پس مدرن ،دین اسـ در
خدم بشر و ابزار اس برا تأمین نیازها رفاه انسان.
حال با توجه به ویژگ ها فوق ،ی بار دیگر تعریف مانورـل کاسـتیز از هویـ را از
نظر م گذرانیم« :فرایند ساخته شدن معنا بر پایا ی ویژگـ فرهنگـ یـا یـ دسـته
ویژگ ها فرهنگ که بر دیگر منابع معنـا برتـر دارنـد» .ایـن ویژگـ هـا مـ تواننـد
ارز ها می یا ارز ها اجتماع یا از همه مهـمتـر ،ارز هـا دینـ باشـند امـا
دیندار پس مدرن با ترویج نوع پیورالیسم که از همان التااطگرای ا برسمده اسـ ،
مانع مبنا قرار دادن ی دسته ویژگ ها ثاب فرهنگ  -دینـ مـ شـود .در ایـن نـوم
دیندار که رازورزانـه و تجربـ گراسـ  ،از شـعارر و سیـینهـا ثابـ کـه ارز هـا و
ویژگـ هــا فرهنگـ -دین ـ را بــازم تاباننــد ،خبــر نیس ـ  .دیــن پسـ مــدرن ،بــا
خویشتنگرای افراط ا جای برا اتوریتا الگوها فرهنگ  -دینـ کـه ناشـ بـس
مهم در تنظیم اجتماع دارند ،باق نم گذارد و موجم محو اهداف مشـترک اجتمـاع
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م گردد .دیندار به سب پس مـدرن ،امـر قدسـ را از جهـان اخـراج مـ کنـد و در
نتیجه ،افراد را از منبع اصـی برسـاختن معنـا و از فراانگیـز بـرا انجـام سن محـروم
م سازد .دین پس مدرن که وجه ابزار یافته و خـدمتکار نیازهـا نـازل و دوننگرانـا
انسان شده اس  ،بسیار رقیق ،کمجان و ب فرو اس و توان برسـاختن معنـا کـالن و
عمیق برا انسان را ندارد.
مجموم این امور ،نشان م دهد که دیندار پس مـدرن در «فراینـد سـاخته شـدن
معنا بر پایا ی دسته ویژگ ها فرهنگـ » اخـتالل جـد وارد مـ کنـد و در نتیجـه
موقعی مناسب برا از خود بیگانگ و بحران هوی فراهم م سورد .جامعها که سحـاد
سن از حس تعیق و تعهد نسب به ی هوی می بازماندهاند ،دچار اختالالت اقتصـاد ،
بحران مشروعی دول  ،ضعف نظام و اخـتالل و سشـو مـ گـردد .چنـین جامعـها
بهصورت فزاینده ،سرمایا اجتماع خود را از دس م دهد ،یعن پیوند و ارتبـاط میـان
افراد سن جامعه رو به کاهش م گذارد و اعتماد و احسـاس مثبـ در سن جامعـه از بـین
م رود.
توجه داشته باشیم که دیندار پس مدرن ،در غـر رشـد خیـره کننـده داشـته
اس  .گوردون میتون از وجود تعداد ما بین هفتصد تا هـزار دیـن جدیـد ،در امریکـا
شمال خبر م دهد .این تعداد ،شامل ادیان ماوراء طبیع  ،اجتماع « ،نیـو ایـج» (عصـر
جدیده ،جادوی  ،سر  ،هزارهگرا و ادیان شرق اس  .تاریبا همـین تعـداد نیـز در اروپـا
وجود دارند و بیش از  %50از گروه ها فعـال در اروپـا ،در امریکـا شـمال نیـز فعـال
هستند .تعداد ادیان جدید (در امریکا شمال و اروپـاه در مـدت بـیش از پنجـاه سـال
به صورت مستدام افزایش یافتـه اسـ و هـیچ نشـان از توقـف در سن دیـده نمـ شـود.
پژوهش ها پیمایش حاک از سن اس که «عصر جدید »ها در ایـاالت متحـده ،بـین
ی تا دو درصد جمعی را تشکیل مـ دهنـد (یعنـ بـین سـه تـا پـنج میییـون نفـره.
پژوهشها پیمایشـ همهنـین نشـان مـ دهنـد کـه بـیش از  %20مـردم ،شـکی از
مدیتیشن را تجربه کردهاند و به تناسخ و طـالعبینـ اعتاـاد دارنـد[ ،18ص .]331ایـن
حجم باال ما را بر سن م دارد تا موضوم را جد بگیریم و پیشـاپیش در فکـر چـارۀ کـار
باشیم.
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