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گروه هاي نوپديد معنويت گرا که فعاليت آنها در پنج دهه اخير کاماًل مشهود است، براي 
مخاطبين خود، فضايي ايجاد مي کنند که بي ش��باهت به فضاي قدس��ي اديان سنتي نيست. 
مقاله حاضر يک موردپژوهي در اين زمينه اس��ت که با مطالعه اي تطبيقي، يک ش��ماره از 
مجله »دانش يوگا« را مي کاود و ساختار قداست بخشي موجود در آن را مورد تحليل قرار 
مي دهد. پرسش اصلي آن است که چه تمايز يا تمايزاتي ميان اين نوع ساختار قداست بخشي 
و ساختار قداست بخشي اديان سنتي وجود دارد. با بهره گيري از تحليل ردولف اتو از »امر 
قدس��ي« و ب��ا تحليل مطال��ب مندرج در مجله دانش يوگا، مي توان ديد که نوعي س��اختار 
تقديس وجود دارد )س��اختار تقديس نوپديد(که همانند س��اختار تقديس در اديان اصيل 
)س��اختار تقديس س��نتي( داراي چهار عنصر اساسي است: امر مينوي واقعي، بيان ناپذير و 
بي همتا، احساس مهابت در رويارويي با آن، احساس جذبه و احساس رازناکي. اما در عين 
حال، عناصر يادشده در »تقديس نوپديد«، داراي تمايزاتي آشکار نسبت به »تقديس سنتي« 
هس��تند. اين تمايزات عمدتًا اومانيستي بودن ساختار »تقديس نوپديد« را )که دست کم در 

برخي جنبش هاي نوپديد ديني قابل مشاهده است( نشان مي دهند. 
 واژگان كليدي:

گروه هاي معنويت گراي نوپديد، جنبش هاي نوپديد ديني، امر قدس��ي، اومانيس��م، ساختار 
تقديس نوپديد، ساختار تقديس سنتي.
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پيش درآمد
در دهه اخير، گروه هاي متعددي با داعيه معنويت گرايي در ايران ظهور كرده يا توس��عه 
و قوت يافته اند. به راحتي مي توان بنابر مش��اهدات موردي، دريافت كه گروندگان به اين 
گروه ها طيف متنوعي از افراد را در بر مي گيرند و از جمله برخي زنان و مردان مس��لمان 
و متدين را مي توان يافت كه از س��ر ناآگاهي در جلس��ات و محافل اين گروه ها ش��ركت 
مي كنند يا به مطالعه كتب و مجالت معنويت گراي نوپديد مي پردازند. ناآگاهي مزبور گاه 
از آنجا نشئت مي گيرد كه در اين مجالس و آثار مكتوب، ارجاعات مكرري به قرآن، روايات، 
س��خنان عرفاي اسالمي و اش��عار عرفاني موالنا و ديگران صورت مي گيرد و چنين به نظر 
مي رس��د كه تطابقي تام ميان تعليمات معنوي نوپديد و متون اصيل اسالمي وجود دارد. 
گاهي هم ناآگاهي، ناش��ي از آن اس��ت كه محافل يا نشريات مورد اشاره، شكل و شمايلي 
ورزشي، پزشكي و روان شناسانه دارند و ظاهراً به حوزه علم مربوط مي شوند نه دين )اما 
في الواقع آكنده از آموزه هاي معنوي و ديني اس��ت(. در نتيجه، احياناً به ذهن گروندگان 

نمي رسد كه تطبيق و مقايسه اي در اين ميان الزم باشد. 
براي پاسداش��ت فرهنگ اس��المي و هويت ديني و ملي، خصوصاً با توجه به گسترش 
روزافزون گروه هاي معنويت گرا، ضرورت دارد بحثي فني صورت گيرد و تمايزات احتمالي 
تعاليم اين گروه ها با تعاليم اسالمي مشخص گردد. يك محور بسيار مهم در اين بررسي، 
امور قدسي هستند. در اين نوشتار، اهميت بررسي قداست و امور قدسي را آشكار خواهيم 
كرد و تبيين خواهيم نمود كه نوعي قداست بخشي نوپديد وجود دارد كه داراي تمايزاتي 
آش��كار با قداس��ت مطرح در اديان اصيل و سنتي است. تبيين ساختار و ويژگي هاي اين 
نوع قداست بخش��ي نوين، از طريق موردپژوهي، مي تواند زمينه اي را آماده س��ازد جهت 

مطالعات آينده در تبيين وضعيت هر يك از گروه هاي معنويت گرا. 

طرح مسئله 
در هر ديني از اديان سنتي، برخي اشياء، زمان ها، مكان ها، اشخاص و نمادها، از نظاير خود 
متمايز ش��ده، به عنوان امور متبرك يا مقدس قلمداد مي شوند. معابد و حرم ها، زمان هاي 
نيايش يا مراسم و جشن هاي مذهبي، آتش در ديانت زرتشتي، رود گنگ در هندوئيسم، 
نماد صليب نزد مسيحيان، تنديس هاي بودا و بودي ستوه ها نزد بوداييان و... به گونه اي ديده 
مي ش��وند كه گويي با اماكن، ازمنه و اش��ياي ديگر، نسبتي ندارند و تافته اي جدابافته اند. 
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برخي از محققين، امر قدس��ي را جوهره، نقط��ه مركزي و مهم ترين عنصر دين مي دانند 
)كولپ1، 2005: 7964(2. 

اميل دوركيم، ذات دين را تقس��يم جهان به دو دس��ته نمود هاي مقدس3 و نمود هاي 
نامقدس4 مي دانس��ت. بخش مقدس در مقوله ديني عبارت اس��ت از مجموعه اي از اشيا، 
باورها و مراسم. يك دين، مستلزم وجود امر مقدس، سپس سازمان يافتن باور هاي مربوط 
به امر نامقدس و باالخره مستلزم مراسم و اعمالي است كه به نحوي كم و بيش منطقي، 

مشتق از باورها هستند )آرون، 1377: 393 (. 
»جنبش ه��اي نوپديد ديني5« يا به تعبيري ديگ��ر، »جنبش هاي نوپديد معنوي6«7، 
گروه هايي هستند كه عمدتاً از دهه 1960 به بعد در بطن مدرنيته و پست مدرنيته ظهور 
يافته اند. اين گروه ها كه به دليل س��ازگاري با چارچوب ارزشي پساسنتي، به دوام و بقاي 
خود تاكنون قوت بخش��يده اند، به عنوان بديل هايي براي اديان سنتي، جلوه كرده اند. آنها 
مدعي ارائه تصويري روشن تر از حقيقت غايي جهان و برنامه اي كارآمدتر براي سعادت و 
بهروزي انسان هستند. در همين چند دهه نيز از اقبال و موفقيت ظاهراً بااليي برخوردار 
بوده اند و توانس��ته اند جايگاه قابل توجهي در افكار عمومي يافته، اعضاي زيادي را جذب 
كنند. اما توانايي و ظرفيت ادعايي اين جنبش ها در جايگزيني دين سنتي، از كجا ناشي 
مي ش��ود؟ در پاس��خ بايد بدين نكته توجه نمود كه جايگزيني، عادتاً به نوعي س��نخيت و 
تش��ابه نيازمند اس��ت. اگر جنبش هاي مزبور، هيچ سنخيتي با اديان سنتي نداشته، بلكه 
مي��ان آنها تضاد و تعارض جدي وجود داش��ته باش��د، تصور جايگزين��ي اين به جاي آن، 
بسياردش��وار خواهد بود. پس اگر تشابه و تماثل، الزمه جايگزيني است، به اعتقاد نگارنده 
يكي از مهم ترين محور هاي تشابه را بايد در مسئله »تقديس« و قداست بخشي جست. 

با بررس��ي تمايز بنيادين و تش��ابهات و تمايزات فرعي اين دو ساختار، مي توان درك 
روشن تري از محتواي آموزه اي جنبش هاي نوپديد معنوي يافت و تفاوت ماهوي آن محتوا 
را با محتواي اديان س��نتي فهميد، فهميدني كه راه را براي كش��ف مصاديق و جلوگيري 
1. Colpe
2. همچنين بنگريد به )اشميت، 1988: 16-12( که در آن، راجر اشميت، حکم به وجود امر مقدس 

و لزوم انطباق يافتن وجود انسان با آن را گوهر تمام اديان مي شمارد.
3. Sacred
4. Profane
5. NRMs
6. NSMs

.2004 ،shimazono .7. براي اين تعبير نک
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38

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و دوم/ تابستان 1392

از خلط و اش��تباه در موردپژوهي هموار مي كند. بدون مطالعه س��اختار قداست بخش��ي 
معنويت هاي نوپديد و درك تمايز بنيادين آن با قداست سنتي، چه بسا شباهت هاي ظاهري 
اين معنويت ها با گرايش هاي باطني اديان س��نتي، رهزن شود و پژوهشگر را بدين گمان 
رس��اند كه گروه معنويت گراي نوپديد، تنها به ارائه قرائتي به روز و قابل درك براي مردم 

مدرن از همان معارف و حقايق اصيل سنتي پرداخته است. 
بنابراين، پيش فرض ما آن اس��ت كه دو س��اختار قداست بخشي مورد بحث، در عين 
س��نخيت، داراي تمايزات قابل توجهي هس��تند. آنچه اجماالً در باب دليل وجود افتراقات 
قابل توجه ميان دو ساختار قداست بخشي مي توان گفت اشاره به شرايط اجتماعي ويژه اي 
است كه جنبش هاي نوپديد معنوي در آن ظهور يافته اند. هر چه جامعه در علم تجربي و 
تكنولوژي پيشرفت كرده است، فرهنگ به سوي فردگرايي فزاينده، عالقه مندي به بنياد هاي 
سوبژكتيو هويت شخصي و اولويت اول قائل شدن براي تجربه شخصي زندگي شتافته است. 
تحوالت عظيم سخت افزاري و نرم افزاري در عرصه فرهنگ، سياست، اقتصاد و بين الملل، 
تأثير خود را بر حوزه دين و دين داري به جاي گذارده است1 و مدل هاي جديدي از وثاقت 

و مرجعيت، نهادسازي اجتماعي، نيايش و تقديس را به وجود آورده است. 
در نوش��تار حاضر، از طريق موردپژوهي، تنها گامي مقدماتي در راه تبيين س��اختار 
قداست در جنبش هاي نوپديد ديني برخواهيم داشت. مسئله اين تحقيق عبارت است از 
اينكه آيا اجماالً )و به نحو قضيه وجودي( وجود دارد نوعي ساختار قداست در جنبش هاي 
نوپديد معنوي كه به رغم قداست بخشي، تفاوت هاي معنادار و ساختاري با قداست بخشي  

در اديان سنتي داشته باشد؟ اگر چنين است تفاوت هاي مورد اشاره كدام اند؟
اهميت بررسي اين مسئله در كشور ما بسيار زياد است.

مبناي نظري و روش شناسي تحقيق 
بي شك براي درك اينكه »تقدس« و »امر مقدس« چيست و »تقديس« در اديان چگونه 
انجام مي گيرد، مراجعه به اثر ماندگار رودلف اتو، »مفهوم امر قدس��ي« ضروري است. اتو 
در مش��هورترين كتابش، مفهوم امر قدسي، به روانشناسي توصيفي محتواي تجربه ديني 
پرداخته اس��ت. من در اينجا با تكيه بر آراء او در اين كتاب )اتو، 1380(، به ش��رح »امر 

قدسي« مي پردازم. 

1. براي تفصيل اين تأثيرات نک. علمي و حميديه، 1389 و نيز حميديه، 1389.
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امر مقدس قطعا حاوي مفهوم خير اخالقي مي باش��د، اما در عين حال، چيزي فراتر 
از آن اس��ت. براي جدا كردن امر قدس��ي از خير اخالقي، اصطالح »نومينوس« توسط اتو 
وضع مي ش��ود. اتو، »نومينوس« � كه مي توان آن را در فارس��ي، امر مينوي ترجمه كرد � 
را مقوله اي ماوراي طبيعي مي شمارد كه بيان ناپذير و غيرمفهومي است و فقط بايد آن را 
تجربه نمود. مواجهه با نومينوس، در انسان »احساس قدسي« ايجاد مي كند. احساس هاي 

قدسي، چند ويژگي دارند:
• يكه و يگانه اند. همتا و نظيري ندارند و تركيبي صرف از احس��اس هاي غيرقدس��ي 

مانند بيم و عشق نيستند. 
• قابل توصيف و بيان نيستند. بنابراين محقق براي مطالعه تجربه قدسي كه منبع غايي 
دين است، بايد يك حس مينوي1 داشته باشد، يعني توانايي تجربه احساسات مينوي. 
اتو در آغاز فصل س��وم كتابش، متذكر مي ش��ود كه اگر محقق فاقد اين حس باش��د، 
نمي توان هيچگونه شرحي را راجع به امر قدسي و احساس قدسي به او منتقل نمود. 
• معرفت بخش اند. يعني احس��اس هاي قدس��ي يا مينوي، صرفاً يك احساس كاذب و 
ي��ك توهم پوچ نيس��تند، بلكه از واقعيت عيني و بي��رون از نفس )يعني نومن( خبر 
مي دهند. رودلف اتو در پايان فصل سوم كتاب مفهوم امر قدسي، آنجا كه به نقد نظر 
شاليرماخر )مبني بر اينكه دين، عبارت است از احساس وابستگي مطلق( مي پردازد، 
توضيح مي دهد كه احساس ديني را نبايد »نوعي خودآگاهي« دانست، بلكه بي ترديد، 
احساسي است مشير و هدايت كننده به موجودي بيرون از ذهن و نفس شناسا؛ »امر 

مينوي... موجودي عيني و خارج از لوح نفس آدمي است« )اتو، 1380: 55(. 
اما احس��اس هاي قدسي يكه، بيان ناپذير و معرفت بخش، چگونه احساسي هستند؟ يا 
محتواي آنها چيس��ت؟ فصول س��وم تا ششم كتاب اتو به توضيح اين امر اختصاص يافته 
اس��ت. عناصر موجود در احساس امر قدس��ي، متعددند اما در رأس همه آنها، »احساس 
مخلوق بودن«2 قرار دارد. انسان احساس مي كند هستي اش عين اتكا و وابستگي به سويي 
و جايي و كس��ي اس��ت و مطلق و رها نيست. او احس��اس مي كند در برابر قدرتي عظيم 
قرار دارد و چيزي جز خاك و خاكستر نيست )اشاره به سخن ابراهيم با خدا كه در سفر 
پيدايش، 18:27 نقل شده است(. در تبيين همين احساس بندگي و مخلوقيت، مي توان 

1. Numinis Sensus
2. Creature-Feeling

ساختار قداست بخشي نوپديد
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به س��ه عنصر موجود در احساس هاي قدسي اشاره كرد. انسان ها، امر مينوي را به صورت 
يك امر مرموز1، هيبتناك2 و جذاب3 درك مي كنند. او مرموز اس��ت يعني فراتر از حوزه 
هس��تي معمولي و مادي است، قابل اذعان است اما قابل شناخت نيست، حس كرختي و 
سكوت از سر گيجي در انسان ها ايجاد مي كند. او امري »به كلي ديگر«، رازناك و ناگفتني، 
حيرت زا، فراتر از مفهوم و فهم و امري غيرقابل تبيين با كمك مفاهيم ديگر است. او دو 
خصوصيت به ظاهر متعارض دارد يعني هم دافعه دارد و هم جاذبه. او از سويي پرمخافت 
و هراس انگيز اس��ت و موجب مي ش��ود انسان از او حريم بگيرد و قلمرو بندگي خودش را 
با الوهيت اشتباه نگيرد و بداند كه حريم الوهيت جاي او نيست. امر مينوي، انسان را به 
خشيت مي كشاند و او را متقاعد مي كند كه در برابر او حقيقتاً هيچ است. از سوي ديگر، 
نومينوس، احس��اس جذبه، حس لطف، نوازش، عشق و مرحمت را در انسان برمي انگيزد. 
جذبه يعني اش��تياق و كشش، احساس عش��ق بي نهايت، آمادگي براي جانفشاني و بذل 

دارايي ها در راه او، عطش عروج و وصال و نهايتاً گاهي سرمستي و بي خويشي. 
اما وضعيت در مورد جنبش هاي نوپديد معنوي چگونه است؟ آيا احساس هاي اوج و 
تجربه هاي فرارونده اي در اين جنبش ها مي يابيم كه شباهت هاي معناداري با تجربه هاي 
مينوي در اديان س��نتي داش��ته باشند يا آنكه هيچ تشابه و اشتراكي ميان آن احساس ها 
با تجربه هاي گزارش شده در اديان سنتي مشاهده نمي شود؟ به عبارت ديگر، آيا جريانات 
نوپديد معنويت گرا، فضاي قدس��ي يا شبه قدس��ي ايجاد مي كنن��د و پهلو به پهلوي دين 
مي زنند، يا آنكه جرياناتي عرفي و عادي اند و چيزي جز درمان گري هايي هم رتبه با پزشكي، 

جهان بيني هايي فيلسوفانه  و آرامش بخشي هايي روان شناسانه نيستند؟ 
امروزه محققين رش��ته جامعه شناس��ي و مطالعات اديان، به طور فزاينده اي حضور امر 
قدسي در جنبش هاي نوپديد معنوي و فضاي فرهنگي معاصر را گوشزد مي كنند. در چند 
دهه اخير، درس��ت بر خالف نظريه سكوالريس��م حاكم بر دانش جامعه شناسي كالسيك، 
اعتقاد فزاينده اي در ميان جامعه شناسان دين متأخر قابل مشاهده است مبني بر استمرار 
حيات دين و بلكه توسعه »قداست« در جهان4. از جمله، انديشمندان معتقد به مدرنيته هاي 
چندگانه متذكر مي شوند كه مدرنيته و روشنگري، الزاماً در همه بخش هاي جهان موجب 

1. Mysterium
2. Tremendum
3. Fascinans
4. Sacralization
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سكوالريزاسيون نشده است )مثاًل نك. آيزنشتات1، 2000(. گريس ديوي2 مي گويد روشنگري 
در فرانسه به شدت ضد ديني عمل كرده، اما در ايتاليا، آلمان، اسكانديناوي و انگلستان، با 
دين سازگاري بيشتري نشان داده است )ديوي،2010: 175(. كازانوا3 در مورد وضعيت اروپا 
و خارج ش��دن دين از حوزه خصوصي و ش��خصي افراد به سطح جامعه و گفتمان عمومي 
بحث مي كند )كازانوا، 1994(. اين نظريات، حامي اين واقعيت اند كه تجربه امر قدس��ي و 

احساس هاي مينوي، حتي در دوره اقتدار مدرنيته ادامه دارد و محو نشده است. 
به طور خاص، جنبش هاي معنوي ظهور يافته در نيمه دوم قرن بيس��تم، مؤيد خوبي 
براي نظريه توسعه قداست گرديدند. پيتر كالرك4 پس از متذكر شدن اين نكته كه پيدايش 
مفهوم »اديان جديد« براي اش��اره به جنبش هاي نوپديد ديني و معنوي، در دهه 1960 
اتف��اق افتاد، به توضيح اين ام��ر مي پردازد كه چرا به جنبش هاي نوپديد معنوي، »اديان 
جديد« اطالق ش��ده اس��ت. از جمله او خاطرنشان مي س��ازد كه اين جنبش ها، نماد هاي 
غيرمعمول براي امر قدس��ي دارند و به عالوه، تفاس��ير تازه اي از امر متعالي ارائه مي دهند 
)كالرك، 2006a:ا454(. اين دو دليل كه كالرك براي »دين« دانستن جنبش هاي معنوي 
نوپديد آورده اس��ت، به روش��ني حاكي از آن هس��تند كه اين جنبش ها، از حوزه عرفي و 

نامقدس5 به حوزه امر قدسي وارد  شده اند. 
رد پاي »امر قدسي« را حتي در باور هاي گروه هاي »كافركيشان نوين«6 كه به نحوي 
ج��زو جنبش هاي نوپديد معنوي مي گنجند، اما هي��چ اعتقادي به خداي مابعد الطبيعي 
اديان بزرگ ندارند، مي توان ديد. اصطالح »كافركيشي نوين« به سنت هايي معاصر گفته 
مي ش��ود كه با احياي دوباره كافركيشي ها و بت پرستي هاي باستان در مصر، يونان و روم 
باس��تان گره خورده اند. »كافر كيشي نوين« كه از نظر پيرسون7، با ويكا8 شروع مي شود، 
يعني از دهه 1940 )پيرس��ون، 2006: 436(، با تفكر مونوتئيس��تي )توحيدي( ميانه اي 
1. Eisenstadt
2. Davie
3. Casanova
4. Clarke
5. Profane
6. Neo-pagans
7. Pearson
wicca .3 )ويکا، گروهي است که در دهه 1940 توسط جرالد گاردنر )Gerald Gardner( در انگلستان 
ايجاد شد. اين گروه که به احياي علوم خفيه، سحر و جادو همت گمارده است، طبيعت را به عنوان 
محور معتقدات خود قرار مي دهد و اعتقاد به خدايان گوناگون و ش��عائر و مناس��ک مختلف خود را 

بر حول طبيعت و احترام به طبيعت سامان مي دهد(. 
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ندارد و گروه هاي تحت آن، پلي تئيس��تيك، پانتئيس��تيك و يا ثنوي هس��تند. گروه هاي 
كافركيش��ي نوين، اش��كال مختلفي دارند، از »محفل« هاي ويكا گرفته تا »بيش��ه« هاي 
گروه دروئيد1 )= فالگيرها(، »مراكز آتش��دان« گروه هيذن2 )= بت پرست ها( و »كلبه هاي 
جادويي«. ورود بدانها هم ممكن است همراه با آيين رسمي تشرف باشد يا به صورت ورود 
ساده در گروه هاي رفاقتي فاقد تشكل. برخي از جادو استفاده مي كنند و برخي خير. اما 
نكته اي كه براي اين نوش��تار حائز اهميت اس��ت آنكه در ميان همه اين گروه ها، طبيعت، 
به عنوان امري مقدس، داراي روح و امري واجد حيات، مورد احترام اس��ت و اسطوره ها و 
شعائري را معطوف به طبيعت، بر اساس اديان باستاني، به طور خالقانه اي به كار مي گيرند. 
مثاًل آنها هشت جشن فصلي دارند كه با هم يك دوره اسطوره اي � شعائري را موسوم به 
»چرخه سال« تشكيل مي دهند. آلبانيز، در كتابش تحت عنوان »دين طبيعت در آمريكا«، 
در تفس��ير »كافركيش��ي نوين«، آن را نماينده نوع خاصي از »دين طبيعت« مي ش��مارد 
كه نگاهي مثبت و خوش��بينانه به كيهان و طبيعت بش��ر دارد. آلبانيز3 )1990( متذكر 
مي شود كه »كافركيشي نوين«، سنت هايي را شامل مي شود كه با تقديس شخص و جهان 
مرتبط اند. رهاورد »كافركيش��ان نوين« خصوصا ويكاها براي معنويت مدرن، توس��عه اين 
آگاهي بوده است كه زمين، نيرويي قدسي و تقدس بخش است. آنها به توسعه »معنويت 

خلقت«4 كمك كرده اند )كالرك، 2006a:ا97(. 
روش شناسي تحقيق: در اين تحقيق از آن جهت كه در پي گزاره اي با سور وجودي و نه 
س��ور كلي هستيم )اين گزاره كه وجود دارد نوعي قداست بخشي در معنويت هاي نوپديد 
كه س��اختاري ويژه و متفاوت با قداست بخش��ي اديان س��نتي دارد(، در نتيجه، بررس��ي 
موردي يك اثر مكتوب كه به وضوح متعلق به جنبش هاي نوپديد معنوي باش��د برايمان 
كفاي��ت مي كند. از آنجا كه به اذع��ان محققين، در ميان تنوع فراوان جنبش هاي نوپديد 
معنوي، گروه هاي يوگيس��ت معاصر را قطعاً مي توان مصداق معنويت گرايي نوين دانست، 
در نتيج��ه، اثر مكتوب مورد نظر را از اين جنبش انتخاب كرده ايم: نش��ريه »دانش يوگا، 
دانش تن و روان«. اين مجله به عنوان اصلي ترين نشريه يوگا در ايران، خوانندگان زيادي 

1. Druid
2. Heathen
3. Albanese
Creation spirituality 4. اي��ن اصطالح را برخي ازجمله، متيو فاکس )matthew fox( براي الهيات 

مسيحي به کار مي برند. 
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دارد، اطالع��ات آن متنوع و به روز اس��ت و در نتيج��ه مي تواند معرف يك معنويت گرايي 
زنده كنوني باش��د. از آن رو كه تفاوت معنادار ميان ش��ماره هاي مختلف اين نشريه ديده 
نمي ش��ود، يك ش��ماره آن را به صورت تصادفي انتخاب كرده ايم: شماره 54 )فروردين و 

ارديبهشت 1391(. 
اين تحقيق تالش مي كند همه نوشتارها، تيترها، تصويرها و حتي آگهي هاي مندرج 
در نش��ريه مزبور را مورد بررس��ي قرار دهد و پيام هاي دريافتي از آنها را به جهت القا يا 
عدم القاي فضا و حال و هواي قدسي تحليل كند. پس از اين سطح تحليل )به شرط آنكه 
بافت تقديس��ي در اين نش��ريه يافت شود( تالش خواهد ش��د، چهار عنصر »امر مينوي، 
احس��اس جذبه، احساس هيبت و احس��اس راز« كه طبق آنچه در مباني نظري گذشت، 
تشكيل دهنده ساختار قداست بخشي هستند، در نشريه مزبور بررسي شده، محتواي آنها 

مورد تحليل قرار گيرد. 
 

بررسي حضور »قدسيت« در نشريه
پيش��تر ذكر ش��د كه محققين متذكر حضور امر قدس��ي در جنبش هاي نوپديد معنوي 
ش��ده اند. اينك تالش مي كنيم اين امر را به صورت عيني آزمون كنيم. نشريه دانش يوگا 
در صفحه آغازين، خود را چنين معرفي مي كند: »دانش يوگا نشريه اي است تخصصي با 
هدف اطالع رساني در زمينه يوگا و علوم وابسته به آن«. گنجاندن يوگا تحت عنوان كلي 
»دانش« و به عالوه، مروري بر مطالب مجله، به روش��ني مي رساند كه اين نشريه، درصدد 
ارائه قرائتي نوين و مدرن از يوگاي سنتي است، قرائتي كه يوگا را داراي وجهه اي علمي 
و با رنگي اومانيستي و در خدمت بشر ارائه مي دهد )دقت كنيد كه عنوان »دانش يوگا« 

زير عنواني چنين دارد: »سالمت تن و روان«(. 
به تورق مجله مي پردازيم. پرسش هدايت گر ما در اين تورق، آن است كه آيا آنچنان كه 
از عنوان »دانش يوگا« و زير عنوان »سالمت تن و روان« و بسياري از عناوين نوشتار هاي 
آن1 برمي آي��د، فض��اي حاكم بر اي��ن مجله، فضايي علمي و اطالع رس��اني در زمينه هاي 
روان شناس��ي، ورزش، تغذيه و پزش��كي اس��ت يا فراتر از اين، فضايي ديني اس��ت؟ آيا با 

1. به عنوان مثال، سخن مدير مسئول تحت عنوان: »سال نو، راه و روشي نو، آرامشي نو«، نيز عناوين 
ديگر مانند »بيدارباش ورزش��ي«، »رژيم گياه خواري به روش يوگا براي جلوگيري از ذخيره ش��دن 
چربي در بدن«، »پانچاکارما )روشي براي رسيدن به سالمتي پايدار(«، »سوي منفي نفس )من ذهني(«، 

»صبحانه يک يوگي )آيورودا(«، »آموزش تغذيه براي مبتاليان به ديابت«. 
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خواندن و تورق اين مجله، احس��اس قدس��ي به خواننده دست مي دهد يا آنكه احساسي 
ش��بيه به خواندن مجالت علمي براي او حاصل مي ش��ود، مجالتي كه آكنده از اطالعات 
گوناگون علمي راجع به راه هاي حفظ سالمتي بدن و آرامش روحي هستند، اما احساسات 

متعالي و قدسي در ما برنمي انگيزند و از اين جهت، خنثي هستند؟
شواهد متعددي بر وجود حال و هوايي قدسي در مجله مزبور مي توان يافت كه ذياًل 
بدانها اشاره مي شود. در صفحه 7، مطلبي يك صفحه اي تحت عنوان »بهاري ديگر، يوگايي 
ديگر« آمده اس��ت. در اين مطلب، با استفاده از نماد هاي يك فيلم كره اي )به كارگرداني 
كيم كي داك(، از لزوم بازگشت به »كلبه روي آب« كه نماد »يك معبد حقيقي جداشده 
از نفس، خواهش و تموجات زميني است« سخن گفته مي شود و با تعميق بحث، سخن 
از اين ضرورت به ميان مي آيد كه بايد »هربار بميريم و دوباره زنده شويم«. آوردن اشعار 
موالنا )از جمادي مردم و نامي ش��دم وز نما مردم به حيوان س��رزدم...( بر حال و هواي 
عرفان��ي بح��ث افزوده اس��ت. در ادامه، يوگا از يك ورزش صرف، تعال��ي يافته، براي آن، 
حقيقتي عميق در نظر گرفته مي شود و به حال كساني كه يوگا كار مي كنند و با زحمت، 
ب��ه دانش يوگا دس��ت يافته اند ولي »بدون درك درس��ت از حقيق��ت آن و بدون مطالعه 
حقيقت درون«، تأس��ف خورده مي شود، زيرا آنان »هم مثل انسان هاي معمولي به خاك 
س��پرده مي شوند«. سپس نويسنده آرزو مي كند كه »بر ما اين مباد«، يعني آرزو مي كند 
به حقيقت يوگا دس��ت يابد تا دچار مرگي همچون انس��ان هاي معمولي نش��ود. قاعدتاً از 
مطالعه اين مطلب، احساس��ي ش��بيه به احساسات عرفاني )نوعي گذر از ظاهر و سطح به 

باطن و عمق هستي( به خواننده دست مي دهد. 
در مطلب »آنچه يك معلم يوگا بايد بداند« )صص. 21-20(، بصيرت هاي زيبا و مفيدي 
راجع به رفع تش��ويش هاي دروني، عشق ورزيدن به ديگران، قناعت و عدم زياده خواهي، 
اعتدال در غذا خوردن، از خطاي ديگران گذش��تن، خيرات كردن و چند مطلب اخالقي 
ديگر آمده است. اما در جا به جاي آن، از خداوند سخن به ميان آمده است و يوگا، چهره اي 
بسيار ژرف تر از يك تكنيك ورزشي يا آرامش بخشي روان شناختي صرف يافته است؛ يوگا 
چه��ره اي ديني به خود گرفته اس��ت. به عنوان مثال، وقت��ي از رژيم غذايي و لزوم رعايت 
اعتدال در خوردن سخن به ميان مي آورد، مي نويسد: »خوردن گوشت و همچنين مصرف 
س��ير، پياز، ماهي و تخم مرغ به طور مداوم، ش��هوت را افزايش داده و تو را از خداوند دور 
مي كند. در غذا خوردن تعادل را رعايت كن و از غذا هاي ساتوريك )بهشتي( مثل ميوه جات، 
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س��بزي جات، غالت و مغزها اس��تفاده كن«. همچنين در توصيه به بيرون راندن خواطر و 
صحبت هاي دروني و ذهنيت هاي پراكنده، مي نويسد: »در حال باش و گذشته و آينده را 

رها كن، به معنويات روي آر و ذكر خدا را تكرار كن«. 
در صفح��ه 29 اين مجله، مطلبي درباره مديتيش��ن )مراقب��ه(، تحقيقات علمي روي 
تأثيرات عصب شناختي آن، شكل غربي مديتيشن و تأثير آن بر كاهش جرم هاي اجتماعي 
آمده اس��ت كه ترجمه اي اس��ت از مطلب ژوئل اش��تاين در مجله تايم. با اينكه در مطلب 
مزبور، پيوندي ميان مديتيش��ن و دين يا خدا برقرار نمي ش��ود و اين بحث، بحثي خنثي 
نس��بت به احساسات معنوي اس��ت، تيتر آن، چنين انتخاب شده است: »فقط بگو اهلل«. 
اين نحو انتخاب تيتر كافي اس��ت تا در ذهن خواننده، ارتباطي نزديك ميان مديتيشن و 
رابطه برقرار كردن با خداوند ايجاد شود. در صفحه بعد )ص30(، مطلبي با عنوان »نور« 
را مشاهده مي كنيم. در اين مطلب، از نور طبيعي فيزيكي و اهميت فيزيولوژيك آن براي 
بدن سخن رفته است، اما در ادامه، اين بحث، چنان تعالي يافته كه به نور معنوي رسيده 
است. نويسنده، جايگاه نور در اديان مختلف را بررسي مي كند و به نقل از يك استاد هندي 
مي نويسد: »وقتي كه شاگرد آماده باشد استاد از راه مي رسد. هنگامي كه آماده باشيد از 

نور آگاه خواهيد شد كه هميشه حضور دارد تا راه را نشان دهد«. 
مطلب »غلبه بر پيري با تمرينات يوگا« كه در صفحات 41-40 اين نش��ريه به چاپ 
رس��يده اس��ت، از اتصال انسان، حيوان و گياه به »اقيانوس بي كران انرژي يا پرانا« سخن 
مي گويد. هرچند »اقيانوس بي كران انرژي«، براي ذهن مخاطب، برخي صفات امر قدسي 
همچون عظمت و احياناً تعالي را تداعي مي كند، ممكن اس��ت نتوان مطلب فوق الذكر را 
برانگيزاننده احساس مينوي و قدسي دانست، اما چند سطر بعد، مي خوانيم: »تمام قديسان، 
پيامبران و يوگي هاي بزرگ... قادر بودند با قدرت تمركز، مقادير عظيمي از ذخيره بي كران 
ان��رژي را ج��ذب و مصرف كرده و روند تكامل را در م��دت كوتاهي طي نمايند«. مؤلف، 
سوامي ويشنودواناندا سپس متذكر مي شود كه مردم عادي چنين قدرت تمركزي ندارند 
و تنها راه به دست آوردن قدرت تمركز و كسب انرژي، آموختن يوگا و علم پراناياما است. 
در اي��ن عب��ارات، با ترفيع درجه يوگا تا مرتبه اي كه عماًل كاركرد دين )پرورش قديس و 
نش��ان دادن راه س��عادت( را بر عهده مي گيرد و صبغه قدسي »اقيانوس بي كران انرژي« 
كه قديسان و پيامبران را تغذيه مي كند، فضايي براي ذهن مخاطب فراهم مي شود تا وارد 

ساحتي فراتر و پرعظمت شده، احساسي نزديك به احساس قدسي بيابد. 

ساختار قداست بخشي نوپديد
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ش��ايد روشن ترين مصداق براي مطالبي از مجله »دانش يوگا« كه مخاطب را از حال 
و هواي عرفي و علمي وارد حال و هوايي ديني و مقدس مي كند، نوش��تار مهرزاد اس��دي 
با عنوان »سوي منفي نفس« است )صفحات 47-46(. اين نوشتار، درباره اصطالح »من 
ذهني« يا همان نفس اماره و ش��يطان درون س��خن مي گويد و حوزه عملكرد آن و نحوه 
برخورد با آن. مطلب مزبور، حال و هوايي نه تنها اخالقي و ديني بلكه عرفاني دارد، مثاًل 
پس از ذكر آيه شريفه »من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا« )كه البته نادرست نگاشته شده! 
و صورت درس��ت آن در قرآن چنين اس��ت: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم س��بلنا( چنين 
مي آورد: »اين مكتب، مكتب عاشقان است. مكتبي كه جز مكتب وحدت نيست، يكي كه 

دويي در آن راه ندارد. در اين مسير همه چيز او است و تنها او است«. 
به عنوان شاهد به همين موارد بسنده مي كنيم. اين شواهد نشان مي دهند كه »دانش 
يوگا«، پا را از حوزه هاي عرفي تغذيه، پزش��كي و ورزش فراتر نهاده اس��ت و مخاطبين با 
خواندن اين نش��ريه، حال و هوايي معنوي و ديني مي يابند )البته اين برداشت، برداشتي 
علي القاعده است و مي توان درستي آن را طي پژوهشي پيمايشي و پرسش از خوانندگان 

به اثبات رساند(. 
اما آيا احساس قدسي ناشي از مطالعه مطالب مزبور، همانند احساسي است كه در اثر 
خواندن متون اخالقي و معنوي س��نتي نظير معراج السعاده يا مجله قديمي مكتب اسالم 
دس��ت مي دهد؟ با تورقي س��طحي به مواردي برمي خوريم كه آشكارا با احساس معنوي 
س��نتي مناف��ات دارند، مانند تصاويري از زنان بي حجاب ك��ه در حالت يوگا به بدن خود 
حالتي خاص داده اند )به عنوان نمونه، بر روي جلد، تصوير زني مش��اهده مي ش��ود كه در 
حالت يوگا با پا هاي گشوده، بر فراز كوه، ايستاده است، همچنين نك. صفحات 11، 42، 
43، 48، 57(.1 همچني��ن در »دان��ش يوگا«، آگهي  تور ه��اي معنوي � تفريحي به هند، 
تايلند و چين ديده مي ش��ود كه با حال و هواي معنويت س��نتي )كه قاعدتاً س��فر حج يا 
سفر به مشهد مقدس يا عتبات عاليات را مي پسندد و دنبال مي كند( كاماًل متفاوت است 
1. عرفان نظري، متذکر مي شود که انسان بايد به عبوديت برسد تا آنگاه ربوبيت به عنوان کنه و حقيقت 
جوه��ره عبوديت، رخ نمايد )العبوديه جوهره کنهها الربوبيه(. بنابراين، نمي توان گفت که انس��ان با 
آس��نه ها، تمرکز فکر و مراقبه، وارد حالت الوهيت و ربوبيت مي ش��ود. ربوبيت بدون عبوديت تام 
انسان، تجلي نمي کند. آنچه در بافت معنويت نوپديد )همچون مجله مورد اشاره در اين نوشتار( ديده 
نمي شود، عبوديت انسان نسبت به خداوند )به معني رعايت کامل احکام و آداب شرعي( است )مثال 
بنگريد به وضعيت حجاب پيشکسوت يوگاي ايران، در صفحات 51-50 که سخناني شبه عرفاني دارد(. 



47

)در تصوي��ر صفحه 59 تبليغ مركز بين المللي ش��يواناندا ي��وگا و دانته آمده با تصاويري 
از مراقبه و آس��نه هاي يوگا در س��واحل هند كه به خوبي نش��ان دهنده فضايي معنوي اما 
متفاوت با ديانت و قدسيت سنتي است(. در اينجا يك آگهي را كه در صفحه آخر مجله 
آمده اس��ت مي آوريم. اين آگهي، به گونه اي مش��خص، هم حاكي از حضور امر قدسي در 
»معنويت هاي نوپديد« است و هم نشان دهنده فاصله گرفتن اين نوع قدسيت از قدسيت 

و مينويت اديان سنتي. 

ساختار تقديس موجود در نشريه
حال كه وجود احس��اس مينوي در نش��ريه مورد نظر را نش��ان داديم و به طور اجمالي، از 
متفاوت بودن اين احس��اس در مقايسه با قدسيت موجود در اديان و عرفان سنتي اطالع 
يافتيم، به كالبدش��كافي س��اختار تقديس در شماره مورد نظر از مجله يوگا مي پردازيم و 
طي مطالعه اي تطبيقي، تالش مي كنيم تمايزات ميان دو ساختار تقديس )يكي در اديان 

سنتي و ديگري در مجله مزبور( را آشكار نماييم.
در قداس��ت، ناگزير امري مينوي مورد تجربه واقع مي ش��ود. آنچنان كه گذشت در اين 
تجربه به فرد تجربه كننده احس��اس هيبت ناكي، رازناكي و جذابيت دست مي دهد. حال بر 
اس��اس شواهد، به بررسي چهار مؤلفه )امر مينوي، احساس هيبت، احساس راز و احساس 
جذبه( در مجله »دانش يوگا« مي پردازيم و تحوالت و دگرديس��ي هاي احتمالي هر يك را 

بررسي مي كنيم. 

هر بامداد جان را در قلبت بگذار و تمام روز در حضور خداوند بايست

تكنيك هاي علمي و عملي يوگا
در باشگاه يوگا راز

هماهنگي جسم، ذهن و روان با تمرينات فيزيكي و تنفسي و ... بدني 
كاماًل سالم و نيرومند
فكري روشن و آرام

اراده اي آهنين
قلبي مملو از عشق و شفقت

شناخت واقعي خويش
و آشتي با خود و هستي

ساختار قداست بخشي نوپديد
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امر مينوي: متعالي يا درون جهاني؟
چنانكه گفته شد، امر مينوي در اديان سنتي، امري عيني و واقعي بلكه واقعي ترين واقعيات 
ادراك مي شود. حال امر مينوي به عنوان امري واقعي و نه خيالي و وهمي، به لحاظ نسبتش 
ب��ا جهان كثرات، دو گونه مي تواند باش��د: يا ام��ري »متعالي«1، يعني به كلي، فراتر از من 
انس��اني و جهان محسوس درك مي شود و يا »درون جهاني«2، يعني حلول كننده در من 

انساني يا جهان محسوس. 
در اديان سنتي، غالبا و در مكاتب راست دين اسالمي، قطعاً امر مينوي، امري متعالي 
است3. امر مينوي متعالي يا »خداوند«، منزه از احكام كثرات امكاني و به كلي ديگر است. 
او هرچند در جهان كثرات متجلي ش��ده اس��ت، اما ذات او فرامادي، فرازمان و فرامكان 
است و در هيچ موجود مادي يا من انساني حلول نمي كند. بنابراين نمي توان چنين اظهار 
داشت كه »خدا در تو است« يا »خدا خود تويي« و يا »خدا همان انرژي يا قوانين حاكم 
بر طبيعت است«، بلكه بايد گفت: »تو تجلي و ظهوري از خدا و اسما و صفات او هستي«، 

»انرژي و قوانين حاكم بر طبيعت، تجلي او هستند«. 
اما در مجله »دانش يوگا« )ش��ماره 54(، مس��ئله به گونه ديگري است. در مطلبي از 
جوليا باترفالي تحت عنوان »آغوش گرم« )صص 11-10( آمده است: »يكي از مهم ترين 
درس هاي يوگا يادآوري وحدانيت است... وقتي تنفس با آسانا هماهنگ مي شود در حالت 
الوهيت قرار مي گيريم و امكان رهايي از چالش ها، تيره بختي و ترس را خواهيم يافت«. 
قرار گرفتن انس��ان در »حالت الوهيت«، معناي موردنظر نگارنده از آن هر چه باش��د، 
ذهن خواننده عام )كه مسلح به پيش فرض هاي فلسفي يا عرفاني نيست( را به اين سمت 
مي كش��اند كه الوهيت، از حاالت انس��ان است يا دست كم، از حاالتي است كه انسان هم 

1. Transcendent
2. Immanent
3. ش��ايد به نظر رس��د برخي اديان سنتي را بايد استثنا کرد. مثاًل در برخي قسمت هاي اوپانيشادها و 
به تبع آنها، برخي مکاتب فلس��في هندوئيس��م، خدا )برهمن(، همان نفس من )آتمن( تلقي مي شود 
)تت توم اسي: آن تو هستي(. اما مسئله قابل بحث است، چرا که در نگاه اوپانيشادي، کثرات مايا يا 
توهم دانسته مي شوند )مثاًل نک. شايگان، 1375( و در نتيجه، »من« عبارت نيست از اين بدن، حواس 
و ذهن محدودي که نام و نش��اني مش��خص و ويژگي هاي متمايزکننده اي دارد، بلکه نفس ذي شعور 
و شناس��اي مطلقي است که غيرقابل توصيف و نامگذاري و امري متعالي است. بنابراين شايد بتوان 
وحدت وجود اوپانيش��ادي را نيز همچون ديگر اديان س��نتي، قائل به تعالي امر مينوي دانست. او در 
کثرات اين جهاني حلول نمي کند چرا که اصوالً کثرات مايا هس��تند و او بدين معنا متعالي اس��ت که 

از مايا بودن منزه و مبرا است. 
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مي تواند بيابد، نه آنكه مختص موجودي فراباشنده و عينيتي منزه از اين  جهان باشد. 
در مطلبي تحت عنوان »نور« )صص 31-30(، گزاره هايي سلس��له وار در توصيف نور 

مي يابيم: 
• در اولين گزاره، بيان مي شود كه اهلل، »نور زمين و آسمان ها« است. 

• در آخرين گزاره، آمده اس��ت: »نور، خود زندگي است. بدون اين انرژي عظيم الهي، 
زندگي و حيات ممكن نبود«. 

• نويسنده در جايي ديگر از اين مقاله مي نويسد: »چگونه مي توانيم از اين انرژي كه 
ما خودبخش��ي از آن هس��تيم استفاده كنيم؟ بايد نخس��ت در اين نور مستقر شويم، 

بدانيم كه ما در نور هستيم و جزئي دروني از اين نور و نور الهي«.
هرچند اين گزاره ها و ديگر گزاره هايي كه در مقاله مورد اشاره آمده است، فاقد دقت 
منطقي هس��تند، نامنسجم و گاه متضادند، بيشتر، چنين القا مي كنند كه نومينوس )كه 
تعبير »نور« دقيقاً بدان اش��اره مي كند(، امري »درون جهاني« اس��ت، نه متعالي؛ به ما 
بس��يار نزديك اس��ت و در همين عالم جستني است. در واقع، اينجا دو ساحت يا دو عالم 
تصوير نمي شود كه يكي مربوط به ما و جهان مادي باشد و ديگري مربوط به نومينوس1. 
نومينوس، همان »انرژي عظيم«، دريايي بي س��احل، خود دانايي، رستگاري الهي، وجود، 
حقيقت، امري محيط بر پرانا و »عظيم ترين نيروي شفابخش��ي« اس��ت كه در زندگي ما، 

در »درون هسته مركزي هر اتم« و در »همه عناصر هستي« يافت مي شود. 
در مقاله مورد بحث، خصوصاً گنجاندن مباحثي درباره نور فيزيكي، موجب مي ش��ود 
»درون جهاني بودن« نومينوس، بيشتر به ذهن خواننده القا شود. اين آميختگي مباحث 
نور فيزيكي با نور معنوي آنچنان ش��ديد اس��ت كه خواننده در نقاطي )بلكه حتي پس از 
پايان مطلب(، چنين گمان مي كند كه نويسنده تنها درباره يك نور )كه همان نور فيزيكي 
كه در عين حال، داراي ابعاد و آثار معنوي است( سخن مي گويد، نه آنكه سخن او درباره 

نور معنوي باشد و نور فيزيكي را صرفاً از باب تشبيه معقول به محسوس آورده باشد. 

1. همان گونه که اش��اره ش��د، اين مقاله و مقاالتي از اين دست )نوشتار هاي معنويت نوپديد( عمدتًا 
فاقد يکپارچگي منطقي است. اين متون، بسان متني فلسفي يا کالمي نيستند که نکته و برايند واحد 
و منسجمي را ارائه دهند. در همين مقاله يکجا آمده است: »نور... ما را قادر مي کند تا کهکشان ها و 
فراس��وها يعني عوالم اعالي معنوي و نيز حقيقت نهفته درون ظواهر بيروني را ببينيم«، اما عباراتي 
از اين دست که از عالمي ماورا و اعال سخن مي گويند، طنين اندکي در کل متن دارند. ما بايد بنا را 

بر آنچه بيشتر توسط متن القا مي شود بگذاريم.

ساختار قداست بخشي نوپديد
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در صفحات 41-40 از مجله مورد بحث، مطلبي تحت عنوان »با تمرينات يوگا غلبه 
بر پيري« به چاپ رس��يده است. نويسنده، سوامي ويشنودواناندا، از انرژي پرانا مي گويد و 
انتقال آن به ديگران. در جايي از اين مطلب، دليل تأثيرگذاري عميق پيامبران و قديسان 
بر گروه عظيمي از انس��ان ها، اين امر دانس��ته شده اس��ت كه آنان »قوي ترين كنترل را 
بر پرانا داش��ته اند و از طريق اين قدرت اراده بوده كه توانس��ته اند هزاران نفر را به س��مت 
خود كشانده و آنان را با خود هم عقيده كنند. آنها قادر بودند حجم عظيمي از ارتعاشات 
فكري ش��ان را با انرژي پرانا در هم آميزند و به مرحله اي از قدرت نايل ش��وند كه بتوانند 

جهان را تسخير كنند«. 
چنين به نظر مي رسد كه اگر توجيه فوق در كنار ارتكاز ذهني دينداران مبني بر اينكه 
پيامبران و قديسان داراي قدرتي مينوي و فراطبيعي بوده اند قرار گيرد، اين نكته به ذهن 
القا خواهد ش��د كه امر قدس��ي، چيزي از جنس »انرژي درون جهان« اس��ت. مؤيد اين 
برداشت، آن است كه در جايي ديگر از همين مطلب، جذب »انرژي حياتي پرانا«، سبب 
رشد سريع روحي و به »حد اعالي كمال« رسيدن انسان دانسته شده است؛ تمام قديسان 
و پيامبران نيز با جذب و مصرف مقادير عظيمي از ذخيره بي كران انرژي توانس��ته اند به 

سرعت به كمال دست يابند.
در صفحات 17-16، مطلبي با عنوان »من و من« درج شده است. غرض اصلي مقاله، 
بيان آن اس��ت كه انس��ان به دنبال سعادت و خوشبختي در نيمه تاريك وجود خود يعني 
ذه��ن و فكر مي گردد، اما هرگز آن را نمي يابد. انس��ان باي��د بداند كه حقيقت وجودش، 
»بودن« اس��ت نه جس��م و ذهن. ذهن تنها وسيله اي اس��ت كه هنگام نياز بايد سراغ آن 
رف��ت. ذه��ن مانند انباري نمور و تاريك و مملو از خاطرات گذش��ته و دغدغه هاي آينده 
است كه انسان را داراي نفرت، خشم، دودلي و افسردگي مي كند. با رفتن به نيمه روشن 
وجود انسان يعني همان »بودن«، مي توان به سعادت دست يافت. نويسنده مقاله، ماهيت 
اصلي انسان را همان »بودن« مي شمارد و پس از چند سطر مي نويسد: »بودن همان ذات 
مقدس اس��ت كه هر چيزي را موجود مي كند«. نويس��نده، اين »بودن« را »گوهر متعالي 
وجود انسان« مي داند. از اين بيان چنين معلوم مي شود كه قدسيت )يا همان ذات مقدس= 
بودن= گوهر متعالي( در ديدگاه نويسنده، در درون من، جستني است، زيرا حقيقت من، 

همين قدسيت است. 
همچنين در صفحه 20 اين مجله، در مقاله اي تحت عنوان »آنچه يك معلم يوگا بايد 



51

بداند« مي خوانيم: »هستي به عنوان ذات حقيقي تو در دسترس توست، خويشتن خويش 
توست«. و در صفحه 21 آمده است: »خداوند، روح پاك است. خداوند راه و هدف است. 

خداوند را همين جا و هم اكنون درك كن و تا ابد خوشحال بمان«. 
از موارد فوق الذكر چنين برمي آيد كه »امر مينوي« در نش��ريه مزبور، چيزي بس��يار 
متفاوت و دور از مفهوم س��نتي »خداوند« است. مفهوم مينوي »خدا« در اين نشريه، در 
قالب خويشتن حقيقي خود انسان يا انرژي حاكم بر همه اشيا تصوير مي شود. مؤيد اين 
امر كه در نش��ريه دانش يوگا، انرژي كيهاني يا حقيقت خويش��تن انسان )كه گاه نام خدا 
هم بر آن اطالق مي شود( همان جايگاه نومينوس را دارد، آن است كه رويارويي و اتصال 
به آن، غايت و هدف اصلي معنويت نوپديد اس��ت و از اين اتصال، به عنوان منشأ تحوالت 
بزرگ سخن رفته است. به عنوان مثال، در صفحه 26 مجله مزبور، »اتصال با خود و جهان 
اطراف«، نتيجه روش هايي دانس��ته ش��ده است كه يوگا به ما مي آموزد. در انتهاي همين 
صفح��ه مي خواني��م: »از طريق يوگا مي توانيم به درون بروي��م و به اتصال و هماهنگي با 
دنياي بيرون برس��يم و اين وحدانيت را در زندگي احس��اس كنيم«. در صفحات 40-41 
نيز از اتصال به »ذخيره بي كران انرژي« و جذب آن س��خن رفته اس��ت كه موجب »رشد 
س��ريع روحي« مي گردد )كاري كه موجب موفقيت هاي شگفت انگيز پيامبران و قديسين 
شده اس��ت(. در صفحه 10، اتصال به »سرچشمه حقيقت«، موجب »بزرگ ترين تغيير« 
دانس��ته شده است و در همين صفحه مي خوانيم: »اتصال و وحدت، معاني صلح و قدرت 

و لذت را تداعي مي كند« و سبب رهايي از »چالش ها، تيره بختي و ترس« مي شود. 
به عنوان آخرين شاهد، به صفحه 51 اين مجله مي نگريم. در آنجا يكي از پيشكسوتان 
يوگاي ايران، شعري را مي خواند كه همواره براي شاگردانش زمزمه كرده و آنها را به حفظ 
كردن آن دعوت نموده است: »... گر به اين نقطه رسيدي به تو سربسته و در پرده بگويم تا 
كسي نشنود اين راز گهر بار جهان را. آنچه گفتند و سرودند تو آني، خود تو جان جهاني، 
گ��ر نهان��ي و عياني. تو هماني كه همه عمر به دنبال خودت نعره زناني، نداني كه خود آن 
نقطه عشقي، تو اسرار نهاني، همه جا تو، نه يك جاي نه يك پاي، همه اي با همه اي، هم 
همه اي...«. او در اين شعر تأكيد مي كند كه بايد به جايي رسيد كه جز عظمت و روشني 
خود، چيز ديگري را نديد: »نه كه جزئي نه چون آب در اندام سبويي، خود اوئي، به خود 
آي تا به در خانه متروك هر كس ننشيني و به جز روشني شعشعه پرتو خود هيچ نبيني 

و گل وصل بچيني«. وي اين نكته را »دقيقا پيام يوگا« مي داند. 

ساختار قداست بخشي نوپديد
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در پايان اين بخش، اشاره به يك تمايز الزم است. چه تمايزي ميان الوهيت درون جهاني 
و وحدت وجود در عرفان اسالمي هست؟ آيا اين بصيرت عرفاني كه معرفت نفس موجب 
يا همان معرفت پروردگار اس��ت، داللت بر تقرر الوهيت در نفس انس��اني نمي كند؟ براي 
پاسخي كه نخواهد وارد مباحث دقيق و فني عرفان نظري شود، به نظر كافي مي رسد به 
جنبه تنزيهي خداشناسي عرفاني تأكيد كنيم. در عرفان نظري، ذات برين، جامع اضداد 
است، در عين نزديك بودن، دور است، در عين جمال، داراي جالل است، در عين معيت 
با همه اشيا، غيريت و بينونت دارد،... خالصه آنكه عرفان نظري بر تنزيه در كنار تشبيه، 
تأكي��دي اساس��ي و تام دارد و هيچگاه اي��ن دو لنگه درب معرفت را فراز نمي كند. اما در 
مجله معنويت گراي مورد بحث، عمدتاً يا صرفاً يك لنگه گش��وده اس��ت كه همان جنبه 
نزديكي، معيت و درجهان بودن امر مينوي است و اين تأكيد يك جانبه، موجب مي شود 
امر مينوي به صورت امري حلول كننده در جهان ديده ش��ود و فراتر بودن او حاشيه اي يا 
مغفول گردد. همچنين بايد متذكر ش��د كه تأكيد بر وارد كردن امر مينوي )= خداوند( 
به درون، با راهي كه عرفان از طريق واقف ساختن انسان به عبد بودن و فقر ذاتي اش به 
خداوند طي مي كند ناسازگار است. آموزه هاي معنويت نوپديد، انسان را در معرض خطر 
خودبزرگ بيني و خود مهم داني قرار مي دهد و چه بس��ا، مخاطبين اين آموزه ها، حدود و 

ثغور تنگ نفس انساني را با الوهيت و امر قدسي خلط نمايند. 

مهابت و جذبه: احساسات برون نهشت يا درون نهشت1؟
در س��اختار قداس��ت اديان س��نتي آنچنان ك��ه ديديم، امر مين��وي، در عين جذابيت و 
كشانندگي، در آدمي احساس خشيت به وجود مي آورد. انسان بايد از او و هر آنچه تجلي 
خاص اوس��ت، حريم بگيرد، قلمرو انس��اني خود را رعايت كند و بداند در برابر او حقيقتاً 
هيچ است. در اديان سنتي، آن امور، اشيا، مكان ها و اشخاصي كه به مقدس بودن توصيف 
مي ش��وند، در عين آنكه بسيار خواس��تني  و محبوب اند، چنان حرمتي دارند كه انسان را 
نسبت به عدم رعايت آداب و رسومي كه در قبال آنها بايسته است نگران مي كند. به عنوان 
مثال، جلد و صفحاتي كه حاوي متن قرآن كريم هس��تند، با ديگر كاغذها متفاوت ديده 
مي شوند؛ گويي از جنس ديگري )لطيف تر و آسماني( هستند. بي حرمتي، به قرآن هرگز 
جايز نيست، تا آنجا كه حتي دست نهادن بدان بدون طهارت، ناشايست تلقي مي شود. در 

1. Externalizing or Internalizing Feelings
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جايي كه مصحف ش��ريف قرار دارد، شخص مؤمن از صدور رفتار هاي حرمت شكن نگران 
اس��ت؛ او مراقب است مصحف ش��ريف بر زمين نيفتد، آلوده نشود و در قرائت آن، آواز و 

لحن نامناسب به كار نرود. او حتي از دراز كردن پا در برابر مصحف شريف، ابا مي كند. 
آيا در نشريه مورد نظر، نيز چنين احساس هيبتناكي و تعظيمي وجود دارد كه مقتضي 

متمايز كردن و حرمت نهادن باشد؟
در نگاه اوليه به صفحات و مطالب مجله دانش يوگا، چنين عنصري مشاهده نمي شود. 
هيچ كجا، امر مينوي »درون جهاني«، با جنبه خوفناكي و هراس انگيزي توصيف نش��ده 
است. سراسر مطالب، اميدبخش، شادي آفرين، حاكي از آينده روشن و امكان رهايي كامل 
از غم ها و رنج ها است. يك نشانه براي فقدان عنصر هيبت ناكي، كاربرد لفظ جالله »اهلل« 
بدون هر گونه كلمه تنزيهي اس��ت. كنار اين لفظ مبارك، هيچ اثري از واژگان تعظيمي 
رايج همچون »تعالي«، »جل جالله«، »عزوجل« و مانند آنها ديده نمي ش��ود )بنگريد به 
ص. 29: فقط بگو اهلل؛ ص. 30: به نام اهلل همو كه خود را نور زمين و آس��مان ها توصيف 
كرد؛ همچنين كاربرد هاي متعدد لفظ »خدا« و »خداوند« تقريباً در همه يا بيشتر موارد 
به ط��ور معن��اداري بدون الفاظ تنزيهي آمده كه تداعي كننده نزديكي، دم دس��تي بودن و 
انحصار صفات خدا در مهر و محبت است(. در صفحه 21 يك ديالوگ خودماني با خداوند 
را مشاهده مي كنيم؛ نويسنده به مخاطب توصيه مي كند كه اگر روزي با مشكل برخورد 
ك��ردي، »ذهنت را به س��وي خداوندگار عالم معطوف كن، متوجه مي ش��وي كه خداوند 
خواهد گفت: امروز تمام مش��كالتت را كنترل خواهم كرد، برو و آرام بگير. هميش��ه بدان 
من دوستت دارم و به خاطر بسپار اگر در زندگي مشكلي برايت پيش آمد كه نمي توانستي 
به تنهايي آن را حل كني آن مشكل را روي كاغذ بنويس و در صندوق مخصوص نامه هاي 
خدا بينداز، من خودم آن را از آنجا برمي دارم... تو از آرامش هميشگي برخوردار مي شوي«. 
در نشريه معنويت گراي مورد نظر، از قرار معلوم، احساس خردي و ناچيز بودن آنچنان 
كه در اديان سنتي در برخورد با امر مينوي به انسان دست مي داد وجود ندارد. خشيت1، 
احس��اس اضطرار و ناگريزي در برابر قدرت مطلق و بي كران امر مينوي، تس��ليم مطلق و 
احساس مخلوقيت در معنويت نوپديد ديده نمي شود. انسان، خود را قادر، مختار و داراي 
اراده آزاد مي يابد و تالش دارد خويشتن و استعداد هاي عظيم دروني اش را به تحقق و فعليت 
برساند و اين با خود را حقير و ناچيز شمردن در برابر امر مينوي ناهمخوان انگاشته مي شود. 

1. Awe

ساختار قداست بخشي نوپديد
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اما آيا آنچه از اين نگاه اوليه به دس��ت مي آيد، چهره كاملي از معنويت نوپديد ترسيم 
مي كند؟ آيا معنويت نوپديد، با هيچ گونه حرمت و جداسازي احترام آميز همراه نيست؟

براي يافتن پاسخي درخور به سراغ مجله مي رويم. در بسياري از صفحات، با اين مضمون 
مواجهيم كه به كار بستن تعاليم و بصيرت هاي يوگا و مديتيشن، انسان را از دنياي كنوني 
كه آكنده از رنج، تش��ويش، اضطراب و تاريكي اس��ت به دنيايي ديگر مي برند، دنيايي كه 
چنين اوصافي دارد: بس��يار ناب اس��ت )ص 16(، قلمرو روشنايي، قلمرو عشق و سعادت 
حقيقي است )ص 16(، آكنده از »آرامشي فوق تصور، آرامشي جاودانه و هميشگي« است 
)ص 20(، همس��و ش��دن انسان با جهان هستي است كه طي آن، جهان به خدمت انسان 
درمي آيد )ص 20(، احس��اس »سرمس��تي از راحتي و دلخوش��ي و سعادت« را به انسان 
مي دهد )ص 20(، مملو از »احس��اس خوش��بختي« است )ص 27(، رشد سريع روحي از 
طريق جذب انرژي پرانا را موجب مي شود )ص 40(. اين توصيفات نشان مي دهند معنويت 
نوپديد، با دنيايي س��ر و كار دارد كه به كلي ممتاز از دنياي كنوني اس��ت. هر چند دنيايي 
كه در معنويت نوپديد ترسيم مي شود، فاقد مشخصه هاي عوالم عرفاني )مقامات و احوال 
در عرفان اسالمي( است و متضمن دل كندن از حيات مادي و خاكي نيست )مثاًل جوليا 
باترفالي پس از ورود در جمع يوگيست ها، احساس مي كند ميل به زندگي، دوباره در او 
پديد آمده است: ص 11(، اما ويژگي هايي كه در باال گذشت، اين دنياي معنوي را سزاوار 
حرمت نهادن و متمايز ساختن مي كند. ادعا بر اين است كه با آموزه هاي يوگا، وارد دنيايي 
مي توان شد كه نسبت به دنياي عادي ما، تافته اي جدابافته است و فاصله اي »فوق تصور« 
با آن دارد. تمايز اين دو دنيا، به اندازه تمايز »ابديت« از زمان مندي، روشنايي از تاريكي، 
»سعادت حقيقي« از »سعادت دروغين« و »آرامش و دلخوشي و سعادت« از »رنج و محنت 
و اضطراب« اس��ت. در صفحه 7 عبارتي صريح در باب چنين جدايي و تمايزي مي بينيم: 
»س��اخت يك مركز يوگا بايد... از خواس��ته ها و وابستگي هاي زميني جدا شود. بين مركز 
يوگا و آن س��وتر يعني زندگي مادي و زميني الزم اس��ت حائل، خندق و فاصله اي وجود 
داشته باشد«. بدينسان مي توان ديد كه عنصر حرمت و تمايزيابي كه در ساختار قدسيت 
اديان سنتي هست، در معنويت نوپديد نيز قابل مشاهده است هرچند با اين فرق كه در 
قدس��يت اديان س��نتي، برخي امور و اشيا و اشخاص، از محيط پيراموني متمايز مي شوند 
و به ساحتي فرامادي و متعالي تعلق مي يابند، حال آنكه در معنويت نوپديد، برخي امور، 
اش��يا، اشخاص و خود زندگي، همچنان كه به س��احت مادي و زندگي دنيوي متعلق اند، 
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داراي »برتري هاي��ي فوق العاده« مي گردند. ب��راي توصيف چنين حس احترام و مهابتي، 
مايلم واژه »احساس درون  نهشت« را به كار ببرم. مقصودم از اين واژه، احساسي است كه 
ش��خص واجد آن را به دنياي درون خويش��تن يا شگفتي هاي درون جهان مادي معطوف 
مي دارد، در برابر »احساس برون نهشت« كه انسان را فارغ از خويشتن و معطوف به دنياي 

مجردات و جهان فرامادي مي نمايد. 
جذابيت نيز در قداست بخش��ي معنويت هاي نوپديد تفاوت هايي با اديان سنتي دارد. 
نومينوس، احس��اس جذبه، حس لطف، نوازش، عشق و مرحمت را در انسان برمي انگيزد. 
جذبه يعني اش��تياق و كشش، احساس عشق بي نهايت، آمادگي براي جان فشاني و بذل 

دارايي ها در راه او، عطش عروج و وصال و نهايتاً گاهي سرمستي و بي خويشي. 
در مجله دانش يوگا، امر مينوي، فوق العاده شوق برانگيز و جذاب است. اما بيشتر از آن 
روي كه موفقيت فردي و رسيدن به اهداف و آرزوها را رقم مي زند. عنصر عشق، دلدادگي 

و جانفشاني، در اين نوع جذبه به چشم نمي خورد. 
ش��واهد اين ادعا كدام اند؟ يك شاهد را مي توان در صفحه 10 مجله دانش يوگا ديد؛ 
آنجا كه اتصال به سرچش��مه حقيقت و قرار گرفتن در حالت الوهيت مطرح مي ش��ود، از 
»شور و اشتياق« و »عشق به هدف« سخن رفته است )كه البته به راحتي مي توان مقصود 
از اين »عش��ق« را ش��دت شوق دانس��ت نه دلدادگي1(. در يوگا وعده داده مي شود كه با 
انجام تمرينات و پيگيري تحوالت دروني، تجربه هاي دل انگيزي چون »عش��ق به نيكي و 
خدمت« )ص 10( و كنار نهادن زوال، نابودي و دلس��ردي در زندگي )ص 11( به انس��ان 
دست مي دهد. اين بدان معنا است كه نومينوس، احساسات شورانگيز و مشعوف كننده اي 

به فرد مي دهد. 
در صفحه 51 يكي از مسن ترين مربيان زن يوگاي ايران، يوگا را چنين معرفي مي كند: 
»درس هاي يوگا راه زندگي كردن را به انسان نشان مي دهد، راه عشق و معرفت«. او خود، 
از كودكي فهميده كه عاشق است، »عاشق طبيعت، عاشق زيبايي ها، عاشق مردم، عاشق 
كار و تالش و عاش��ق خدمت كردن« )ص 50(. مضامين شوق برانگيزي از اين دست كه 
در سراسر مجله مزبور قابل مشاهده اند، حاكي از جذابيت خارق العاده آن امر مينوي است 

كه فرد يوگيست با آن مواجهه مي يابد. 

1. از آن نوعي که عاشق از خود به کلي بگذرد: جمله معشوق است و عاشق پرده اي... 

ساختار قداست بخشي نوپديد



56

راهبرد فرهنگ/ شماره بيست و دوم/ تابستان 1392

رازآلودگي، از نوع راز هاي مابعد الطبيعي يا راز هاي علمي؟
اس��رارآميز بودن امر مينوي در اديان سنتي از تعلق امر مينوي به عالم فراطبيعي نشئت 
مي گيرد. حواس و درك انس��ان با امور مكان مند و زمان مند يعني امور دنياي مادي انس 
گرفته اس��ت و به راحتي نمي تواند امور فرازمان و فرامكان را دريابد. در مورد امر مينوي، 
فراتر بودن و تعالي به حد نهايي خود مي رسد آنچنان كه نمي توان از امر مينوي با اسمي 
يا صفتي ياد كرد و به هيچ طريقي نمي توان او را تحت احاطه علمي درآورد. عقل و قواي 
دراكه بش��ري در برابر آن ذاتاً و براي ابد متحير و عاجزند. اما اس��رارآميز بودن امر مينوي 
در نشريه دانش يوگا، ذاتي نيست. انسان با علوم تجربي و متدي كه تاكنون كشف كرده 
است، عجالتاً نمي تواند امر مينوي را دريابد، اما نه آنكه از درك آن و احاطه علمي بر آن 

براي هميشه عاجز و محروم باشد. 
رازآميزي امر مينوي در مجله دانش يوگا مشهود است. در صفحه 34 طي مطلبي تحت 
عنوان »يوگا و چند تكنيك براي مقابله با مش��كالت جس��مي«، از جمله درباره دردناكي 
مچ پا كه نش��انه مش��كالت كلسترولي است صحبت به ميان آمده است و ضمن توصيه به 
مراجعه به پزش��ك آمده اس��ت: »در عين حال حركات سالم بر خورشيد در هر صبح زود 
مي تواند تا حد زيادي از كلسترول خون بكاهد«. تأثير اسرارآميز اين حركات يوگايي )سالم 
بر خورش��يد( بر كاهش كلس��ترول، در بافت نوش��تار مزبور، چيزي در حد و اندازه اسرار 
اين جهاني است كه هنوز علم تجربي نتوانسته است از رخ آنها نقاب برگيرد. در صفحه 41 
از »نتايج عظيم و اعجاب آور حاصل از تمرينات فيزيكي ساده يوگا« و نيز »تأثير شگرف 
جذب پرانا« بر بدن، ناشي از تمرين تنفس منظم سخن به ميان آمده است. در آگهي هاي 
صفحه 63 نيز نكات قابل توجهي يافت مي ش��ود؛ مثال در آگهي ري كي س��نتي »ساتوآ« 
آمده است: »... با روش تدريسي كاماًل متفاوت و كاربردي كه باعث افزايش روشن بيني و 
ادراكات فرارواني مي ش��ود«. همچنين در آگهي »TROOD« آمده است: »تقويت شهود 
و روان، رفع تنش هاي امواج الكترومغناطيس، رفع اضطراب...«. آشكار به نظر مي رسد كه 
خواننده مجله مزبور، امري اسرارآميز و شگفت را در ذهن مي آورد كه مي تواند با »دانش 
يوگا« و شركت در برخي كالس ها بدان دست يازد. اين امر اسرارآميز، تحت ضابطه يك 
»دانش« است: »دانش يوگا«، نه متعلق به اساطير و خرافات! خصوصاً اينكه اين نوشتارها 
و آگهي ها داراي اصطالحات و كلماتي به انگليس��ي و نيز اصطالحات تخصصي پزشكي و 
روان پزشكي است و در برخي آگهي ها نام مدرس، با لقب »مهندس« همراه شده است و 
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نيز بسياري از آگهي ها براي برانگيختن حس اعتماد مخاطبين، ياد كرده اند كه اين مركز، 
زير نظر يك مركز بين المللي غربي )مثاًل در كانادا( اداره مي ش��ود. همه اينها مخاطب را 
بدين اعتقاد مي رسانند كه با يك امر اسرارآميز علمي )به معناي امروزي آن( مواجه است، 
امري كه علم آن را پذيرفته، اما هنوز نتوانسته تحليلش كند. اگر امري تحت ضابطه علم 
بيايد، همرديف ديگر حقايق علمي خواهد بود و اگر رازآلوده باشد، همرديف حقايق علمي 

كشف ناشده اي است كه علم همچنان در حال كار روي آنها است. 

جمع بندي
در بررس��ي تطبيقي فوق، ديديم قداست بخش��ي خاص نويني )دس��ت ك��م در برخي از 
جنبش هاي نوپديد معنوي( مشاهده مي شود كه عناصر مشتركي با قداست بخشي اديان 
سنتي دارد و در عين حال، افتراقات قابل توجهي نيز با آن دارد. اين افتراقات را مي توان 

در يك جمع بندي در جدول زير نشان داد:

مؤلفه هاي 
قداست خاص موجود دست كم در برخي قداست در دين اصيل»قداست«

جنبش هاي نوپديد معنوي

امر مينوي

امر متعالي
� واقعي، بيان ناپذير، بي همتا

� من��زه از ويژگي هاي امور ممكن همچون 
امور و انرژي هاي اين جهاني و خويشتن من

امر »درون جهاني«
� واقعي، بيان ناپذير، بي همتا

� خويشتن خويش تو، »انرژي عظيم« كيهاني، 
»عظيم ترين نيروي شفابخشي« در زندگي ما، 
در »درون هس��ته مركزي هر اتم« و در »همه 

عناصر هستي« يافت مي شود. 

احساس هيبت

احس�اس برون نهش�ت )كه آدمي را از خوديت 
خود رها مي سازد(

� احس��اس مخلوق ب��ودن و هيچ بودن در 
برابر او

� احس��اس امري پرمخافت و هراس انگيز، 
خشيت )awe(، تسليم مطلق

� موجب حريم گرفتن انسان از او مي شود، 
امور و اشياي منسوب به او تابو مي شوند

احساس درون نهشت )كه نظر آدمي را به خوديت خود 
بيش از پيش معطوف مي سازد(

� عدم احس��اس مخلوقيت )مث��اًل كاربرد لفظ 
جالله »اهلل« بدون هر گونه كلمه تنزيهي/ رابطه 
با امر مينوي، رابطه دو دوس��ت نزديك است نه 

خالق و مخلوق(
� عدم احساس مخافت و تسليم

� ع��دم تابو، ولي امور منس��وب ب��ه او به جهت 
ويژگي هاي فوق العاده، از اش��ياي عادي متمايز 

مي شوند

ساختار قداست بخشي نوپديد
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احساس جذبه

احس�اس برون نهش�ت )كه آدمي را از خوديت 
خود رها مي سازد(

� احساس جذبه، اشتياق و كشش 
� احس��اس بهجت از فارغ ش��دن از خود و 

اتصال به امر قدسي
� حس لطف، نوازش، عش��ق و مرحمت از 
س��وي او كه در عين حال، داراي سطوت و 

جاللت است. 
� آمادگي براي جانفشاني در راه او

احساس درون نهشت )كه نظر آدمي را به خوديت خود 
بيش از پيش معطوف مي سازد(

� عشق به زيبايي و عظمت هاي جهان مادي
� احس��اس بهجت از زندگي و قدرت خويشتن 

و موفقيت فردي و رسيدن به اهداف و آرزوها
� حس لطف و نوازش از س��وي او كه دوس��ت 

نزديك ما است. 
� عدم احساس جانفشاني

احساس 
رازناكي

احساس رازي مابعد الطبيعي
� احساس امري فراتر از حوزه هستي دنيوي

� اين احس��اس كه او ذاتاً غيرقابل شناخت 
است

� حس كرختي و سكوت از سرگيجي

احساس رازي علمي
� احس��اس امري شگفت كه مورد پذيرش علم 

امروز است
� اس��رارآميز بودن امر مينوي ذاتي نيست بلكه 

فعاًل علم موفق به حل آن نشده است 
� حس رازي كه با پيشرفت علم، منتظر و مشتاق 

كشف آن هستيم

آنچن��ان ك��ه از جدول ب��اال برمي آيد، در يك ن��گاه كلي مي توان تغييرات س��اختار 
قداست بخشي دست كم در برخي معنويت هاي نوين  را در جهت محوريت يافتن خويشتن 
انسان دانست. بدين لحاظ، ساختار قداست بخشي نوپديد )NS(1 نسبت به قداست بخشي 

سنتي )TS(2، به وضوح اومانيستي است. 
فقدان برخي عناصر )TS( در )NS( را مي توان بر همين اساس توجيه نمود. به عنوان 
مثال، عنصر هراس انگيزي يا عنصر جانفش��اني در قداست بخش��ي نوپديد حضور ندارند، 
به اين دليل روش��ن كه با اومانيسم ناسازگارند؛ انس��ان محوريت يافته، موجودي فراتر از 
خود نمي شناس��د كه از او بهراس��د يا در راه او خود را فدا كند. نگاه اومانيستي به زندگي 
خواهان آن اس��ت كه هر مفهومي كه در س��نت، متعالي يا مقدس تلقي مي شد، صرفاً تا 
آنجا حفظ ش��ود كه اعتقاد به آن، مايه آرامش، موفقيت و شفايابي مي شود. هدف اصلي، 
بيشتر لذت بردن از زندگي و شادكامي در همين دنيا است، هدف، رسيدن به بهجت ناشي 
از خوداتكايي، بصيرت به قدرت ها و استعداد هاي درون و شكوفايي آنها است. اموري كه 
در س��نت، مقدس تلقي مي ش��دند، هنوز مي توانند حس تقدس يا همان احساس مينوي 
را در انس��ان ايجاد كنند، اما مش��روط بر آنكه موجب آن نشوند كه انسان خود را عاجز و 
ناتوان ببيند. در حس تقدس نوپديد، انسان احساس مي كند با جهان هستي همسوشده 

و جهان به خدمت انسان در آمده است. 
1. New Sacralization
2. Traditional Sacralization
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ش��باهت هاي معنادار ميان دو ساختار فوق ما را به اين نتيجه مي رساند كه دست كم 
در مورد برخي جنبش هاي نوپديد معنوي چنان است كه آنها نيز فضايي براي مخاطبين 
خ��ود ايج��اد مي كنند كه مي ت��وان به درس��تي آن را يك نوع »قداست بخش��ي« خواند. 
ش��باهت هاي مورد اش��اره را هم در تصوير امر مينوي مي توان يافت و هم در احساس��ات 
برآمده از مواجهه با آن. در هر دو س��اختار، امر مينوي بنيادي ترين و غايي ترين واقعيت 
عالم است كه بر بسياري از انسان ها پوشيده و نامعلوم است. همچنين در هر دو ساختار، 
مواجهه با امر مينوي، احساس��ي فوق العاده و فراتر از احس��اس هاي عادي روزمره ايجاد 
مي كند، احس��اس رازآلودگي فراوان، عظمت و تأثيرگذاري شديد، جذابيت وصف ناشدني 

و دلگرمي و اميد بنيادين.

ساختار قداست بخشي نوپديد
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