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چکیده

مقالۀ حاضر ،پژوهشی ر راستای تحلی تحوت نگرشی ر روابدط اجتمداعی افدرا ی اسدت کده ر
مجموعۀ معنویتگرای فرا رمانی مشارکت اشتهاند .این مقاله ،پژوهشی تحلیلیدتوصیفی است که به
روش نظریۀ پهنه محور بر روی چهار ه نفر از اعضای پیوسته فعال و غیرفعال و گسسدته ایدن مجموعده
انجام شده است .نتایج تحلی ها نشان می هد که تغییدرا ر بدین و گدروه مباح هشدونده ،یسسدان
نیست و حتی گاهی عسس هم بو ه است؛ بهگونهای که جهانبینی و ایدئولوژیای کده بدا مشدارکت ر
ظ
گروه و بهواسطۀ تجربۀ معنوی به ست میآید ،ر بدین افدرا ملتلدم ،متفداو اسدت و اکادرا از نظدر
اعضای پیوسته ،ما ت و از نظر اعضای گسسته ،منفی ارزیابی میشو  .تحدوت شدنایتی و نگرشدی
اعضا ر چهار بعد سدته بندی شدده اسدت کده هریدا پیامددهای یاصدی ار  .چهدار بعدد یا شدده
ع ار اند از :شناسایی ابعا پنهان یو  ،ا راک وحد و حس یگانگی ،باور به شدعورمندی هسدتی و
تسلیم و واگذاری امور به آن ،و باور به وجو هستیهای غیرارگانیا.
کلیدواژهها :معنویتگرایی نوین ،تحوت نگرشی ،نظریۀ پهنهمحور
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری جابریان نفیسه ( )6931است .برای تبیین برخی مواارد رجوا بوه اصو
رساله پیشنهاد میشاد.
 .6استادیار علام اجتماعی ،دانشگاه پیام نار ،تبریز ،ایران( .نایسنده مسئال).



 .2استاد مدیریت استراتژیک ،دانشگاه پیام نار ،تهران ،ایران.



 .9استادیار جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.



 .4دانشیار جامعهشناسی تاسعه ،دانشگاه پیام نار ،تهران ،ایران.



مقدمه

یسی از عوام مؤثر بر انسجام و تعیین شس روابدط اجتمداعی ،بدهویژه ر جامعدۀ سدنتی،
وابستگی ینی است؛ بهگونهای که با افول ین ر جوامع مدرن ،بریی اندیشمندان بر ایدن
نظرند که به و روابط ،نیازمند تعیین جایگزینهایی برای کارکر های ین ر جامعه است؛
بهعنوان نمونه ،ورکیم ایجا ایالق مدنیای را مطرح کر که م تنیبر وجدان جمعی است
(کوزر .) 833 ،8963 ،1آنتونی و رابینز نیز عام بازگشت امر ینی را زوال و جسدتوجوی
اشتراک اجتماعی قلمدا میکنند (آنتونی و رابینز ،2بهنق از همیلتون.)951 ،8931 ،3

گروههای معنویتگرا نیز جزء گروههایی هسدتند کده بدا ایجدا تحدول ر جهدانبیندی،
ارزشها ،و باورها ،بر نگرش و رفتار فر تأثیر میگذارند .بلش عمدۀ م احد مربدوب بده
تحلی معنویت ر مطالعا روانشنایتی ،بر تأثیرا مطلوب معنویدتگرایدی ر راسدتای
تغییرا نگرشی ما ت و اثرا این تحول نگرش بر سالمت روانی فر تأکید ارند؛ بهعنوان
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ماددال ،پژوهشهددای پددورزارب و بحددری ( ،)11 ،8918بهرامددی شددتسی ( ،)83 ،8918و
کوئنیگ )887 ،1181( 4حاکی از این هستند که معنویتگرایی ،مراق ۀ متعالی ،عا ،و یوگا
بر بازیابی سالمت جسمی و ذهنی ،یافتن معنایی برای زندگی ،و به دو روابدط بدا یگدران
تأثیرگذار هستند .ر بریی نظریهها و پژوهشها نیز عسس این مسدلله تبددیم مدیشدو ؛
بهگونهای که گروندگان ،بیمدار ،و گدرایشهدا ،زمینهسداز آسدی هدای جسدمی ،رواندی ،و

اجتماعی تلقی میشوند (لیلستون و شفر  ،5بهنق از :ویلسون و کرسدول-868 ،8916 ،6
855؛ ماسیمو اینتروواین ،7به نق از :کاویانی.)81 ،8931 ،

یسی از مسائ مطرح ر حوزۀ مطالعا فرهنگی ،تأثیر گروهها بدر اندیشده ،نگدرش ،و
گرایشهای فر ی است .پس از اینسه امر ینی از هۀ  8371به این سو ر قال گدروههدا،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تشس ها ،و جن شهای ینی بدیع به عرصۀ زندگی اجتماعی ر غدرب بازگشدت ،یسدی از
موضددوعا مسددللهآفددرین ر نظددر عمددوم مددر م ،سددر مداران ینددی ،صدداح ان قدددر  ،و
برنامهریزان اجتماعی ،تأثیر امر ینی بر روابط اجتمداعی اعضدای مشدارکتکننده ر آنهدا
بو ه است« .یسی از مهمترین اتهامهای وار شده بر جن شهای نوین ینی ددبهویژه از سوی

جن شهای ضدکیشیدد این است که آنها بنیان یانوا ه را بههم ریلتهاند» (پاتیا ،1بهنق

از :ویلسون و کرسول .)838 ،8916 ،گاهی اوقا  ،عضدویت فدر ر یدا جند ش بدرای
یویشان و وستانش ،مهمتدر از یدو اوسدت .بریدی از وسدتان از ایدن امدر یوشدحال
میشوند و بریی یویشاوندان و وستان بهشد نگران آسی ها و انحرافهایی هستند که
ممسن است افرا عضو ،رگیر آن شوند .گاهی پیددایش ایدتالف ر عقایدد و عالیدم فدر

عضو با یانوا هاش موج ایجا شساف ر میان آنها میشو (بارکر ،2بهنق از :ویلسدون
و کرسول« .)83 ،8916 ،جن شهای معنویدتگرای ندوین ،ایددئولوژیهدای قاب توجده و
متنوعی را برای ش سۀ روابط اعضایشان ارائه می هندد؛ بدهعنوان مادال ،برهماکومداریس،3

افراطیترین و ناسازگارترین نمونۀ جن شهای ندوین یندی شدرقی اسدت کده سدتکم ر
بریتانیا از تجر و بیهمسری حمایت میکند .جن ش اشو 4نیز ( هۀ  )8361نمونۀ آشساری

از ایالق فرهنگستیز شهوترانی بو » (پاتیا بهنق از :ویلسون و کرسول.)813 ،8916 ،
کانون بینالمللی آگاهی کریشنا ،طالد از وا برنامدهریزیشدده اسدت کده بدا آگداهی و
شنایت شلبی زوجین از هم و با اجازۀ رئیس مع د انجدام مدیشدو و رابطدۀ جنسدی بدا
همسر پس از از وا  ،تنها با هدف تولید ما و با محددو یتهدای فراواندی ،مجداز اسدت
(پاتیا بهنق از :ویلسون و کرسول.)838 ،8916 ،
یسی از گروههای معنویتگرای بدیع ر ایران که توجه افرا زیا ی را به یو جل کر ه
و بهعنوان یا مسللۀ اجتماعی مطرح شده است ،مجموعۀ «عرفان حلقه» یا «فرا رمدانی»
است« .گروههای موسوم به «فرا رمانی» یا «عرفان حلقه» ر شهرهای تهران ،مشهد ،یدز ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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و ت ریز رشد فراوانی اشتهاند .رشد این گروهها ر ت ریز بهحدی بو ه است که میتوان ا عا
کر از هر گروه یویشاوندی ،ستکم یا نفر ر این گروهها عضو است یا آشنایی ار که
عضو این گروهها است .این مجموعه ،سالها پیش ر تهران شروب به آموزش و عضدوگیری
کر و بنا به اظهار یسی از مدیران شورای گروه ر ت ریز ،ر سال  8919با پنج نفر نوآموز ر
این شهر شروب به آموزش کر و ر سال  8911با هزار برابر رشد ،ارای پنجهدزار عضدو و
پانبد مربی بو  .با تعطیلی شورای مرکزی ر سال  8911و بریور شدید امنیتی با مربیان
و تعطیلی جلسههای رسمی ،ر طدول سدالهای گذشدته جلسدههای ایدن گروههدا بدهطور
ز یرزمینی تشسی شده است و آمار قیقی از تعدا اعضای آن وجدو نددار  ،ولدی فراواندی
رویارویی پژوهشگر با گروندگان و مروجان مجموعه ،ر بین گروههای یانوا گی ،وستان،
آشنایان ،و حتی ر مسانها و اجتمابهای عمومی قاب توجه بو ه و حاکی از رشد گرایش به
این آیین اسدت» (جابریدان .)5 ،8937 ،افزونبدراین ،شداهد بریور هدا و منازعدا بدین
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مجموعه و نها های سیاسید ینی بو هایم که ر اثر آن ،تنشهای شدیدی ر بدین اعضدای
ظ
مجموعه ایجا میشو و ط عا یانوا ههای اعضا و حلقۀ وستان را نیز فرامیگیر  .از نظدر
نها ین و سیاست ،این مجموعه ،فرقهای انحرافی است که موج آسی های زیا ی شده
است .میرزائیان ،مدیر انجمن نجا از حلقه به نق از ی رگزاری نسیم میگویدد« :عرفدان
حلقه ،فرقهای اسدت کده ر مقایسده بدا فرقدههای یگدری کده ر جامعده مدا وجدو ار ،
آسی های گستر هتری ار و جن ههای ملتلفی را ربر میگیر ؛ ازجمله آسدی روحدی و
روانی ،اجتماعی ،ایالقی ،جسمی ،و اعتقدا ی و مهمتدرین آن ،آسدی اعتقدا ی اسدت»

(ی رگزاری نسیم)38/8/19 ،1؛ بنابراین ،مرجع گروه و گرونددگان بده آن منحدرف بهشدمار
میآیند ،مشمول مجازا میشوند ،و بسته بده شدد فعالیدت و قددر تعیینکننددگی ر
گروه ،شد این مجازا متفاو است.
محدثی بر این نظر است که یسی از متغیرهای مهم برای پیوسدتن افدرا بده جریانهدای
ینی و معنوی بدیع ،چندکارکر ی یا تاکارکر ی بو ن آنها است« :آن سته از جریانهای
ینی و معنوی بدیع که چندکارکر ی هستند ،به موفقیت بیشتری ر جذب افرا متنوب ناید

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

میشوند؛ بهعنوان ماال ،عرفان حلقه ،جریانی اسدت کده همزمدان چنددین کدارکر را ایفدا
میکند )8 :معنابلشی از طریم ارائۀ یا نظام عقیددتی جدامع و فراگیدر؛  )1ایجدا تعلدم
جمعی و وابستگی گروهی؛  )9آرامشبلشی و تسسین هندگی؛  )8رمانگری؛  )5امسان
نای شدن به مقام مربی برای سرپرستی یا حلقۀ جدید بهعنوان زیرمجموعۀ جریان اصلی
(محدثی.»)511-513 ،8935 ،
مشارکت ر هریا از گروهها و سازمانهای ینی ،آثار ،کارکر ها ،و پیامدهای ما ت و
منفیای ر سطح فر ی و اجتماعی ار  .گروه «فرا رمانی یا عرفان حلقده» نیدز بدا اشداعۀ
ایدئولوژی انسانگرا ،اعضای یو را به اشتن روحیۀ فداکاری و ایاار تشویم میکند که آثار
آن ر بیرون از گروه نمایان میشو و ویژگیهای سازمانی ،موج

اشدتن روابدط برا راندۀ

رونگروهی میشو  .همچنین ،با ارائۀ تعریدم از یدو وسدیع ،موجد «توسدعۀ یدو »
میشو (کاشی ،)8911 ،اما پژوهشگر ر رویارویی با اعضا ر بیشتر موار با باور کامد
به تسلط موجو اتی بر زندگی و امور روزمرهشان روبهرو شده است کده بده اسطورهاندیشدی
ش اهت فراوانی ار  .عرفان حلقه با نها ینه کر ن باورهایی مانند اعتقا به وجو موجو ا
غیرارگانیا و قدر تسلط بر زندگی روزمرۀ بشری ،موج ایجا ترس و اضطراب فدراوان
و گاهی اسطورهاندیشی می شو  .منفع شدن رنتیجۀ باور و عم به قانون تسدلیم و توکد
کام به شعور کیهانی برای اصالح امور ددکه منجر به ایجا روحیۀ منفعالنه میشو دد نیدز
ظ
ر بین اعضای این گروه مشاهده میشو که احتمدات بدر نگدرش آندان ر مدور مشدارکت
اجتماعی و ح مشسال اجتماعی تأثیر میگدذار  .همچندین ،گدزارشهدای متضدا ی از
اعضا ر مور اثربلشی فرا رمانی ریافت میشو ؛ گاهی گزارش به و و گداهی گدزارش
آسی ناشی از عملسر مجموعه ر حوزۀ رمان یا روابط یدانوا گی به سدت مدیآیدد .ر
مددوار بسددیاری نیددز اعضددا از نتددایج ما ددت و شددگرف آن ر به ددو ایددالق ،روحیددا  ،و
ینداریشان گزارش می هند.
با اینسه ر رسانههای جمعدی از آسدی های فدراوان ایدن مجموعده بده اعضدا (بدهویژه
آسی های روانی و اعتقا ی) بسیار سلن گفته شده است ،اما هدف ایدن مقالده ،پدژوهش
علمی ربا رۀ تحوت نگرشی افدرا پدس از مشدارکت ر مجموعدۀ معنویدتگدرای بددیع
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فرا رمانی یا عرفان حلقه است که ر روابط اجتماعی تعیینکننده اسدت ،امدا ایدن احتمدال
وجو ار که این تحول نگرش ر بین اعضای پیوسته که به گروه وفا ار هستند با افرا ی که
از گروه گسستهاند ،متفاو باشد؛ بنابراین ،پرسش اساسی پژوهش این است کده اعضدای
گسسته و پیوسته ،پس از مشارکت ر گروه فرا رمانی چه تحوت نگرشیای اشتهاندد کده
بر روابط اجتماعی شان اثرگذار بو ه است؟ آیا این تحول را ما ت ارزیابی میکنند یا منفی؟
و نقطۀ عطم این تحول کجاست؟
 .1مبانی نظری و چارچوب مفهومی پژوهش

با توجه به اینسه روش نظریۀ پهنهمحور ،روشی اکتشافی و م تنیبر استقرا است ،ایدن مقالده
فاقد چارچوب نظری است ،اما بهلحاظ اینسه پژوهشی توصیفی است ،چارچوب مفهدومی
پژوهش ،برآمده از فضای بررسیهای مربوب به معنویت است.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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الگوهای ت یینی جن شهای معنوی نوپدید ر چهار سدته ط قهبنددی شددهاند .سدتۀ
نلست که «سرمشم ت یین سازمان ینی» نامیده میشو  ،به مطالعۀ انواب سازمانهای ینی
میپر از و این سازمانها را بیشتر برم نای سایتار سازمانی و رابطۀ آنها با نها هدا و نظدم
اجتماعی و سیاسی ستهبندی میکند .نظریهپر ازان این سرمشم ،انواب سازمانهای ینی را
به ستههایی مانند ،کلیسا ،فرقه ،عرفان ،انجمدن مدذه ی ،کدیش و اندواب آن ،جن شهدای
ینی ،معنویتهای زندگی ،ا یدان تفداوتی و ا یدان انسدانی ،و جن شهدای معندوی جدیدد
تقسیمبندی کر هاند.
سرمشم وم که «ت یین آسی شنایتی» ار  ،جن شهای معنوی نو را بهماابه پدیدههای
اجتماعی انحرافی بررسی کر ه و برای ت یین آنهدا از مفداهیمی مانندد کیشهدای ملدرب،
شستوشوی مغزی ،بیماریهای روانی ،و جریان ضدفرهنگی استفا ه میکند .ر ا بیدا
ایلی ر توصدیم ایدن جن شهدا ،اصدطالحهایی مانندد نوظهدور ،انحرافدی ،حلقدههای
شیطانی ،و تهاجم فرهنگی بهکار میروند که نویسندگانی مانند فعالی ( ،)8916مظداهری
سیم ( ،)8916و یوشفر ( )8913از این ا بیا استفا ه کر هاند.
از نظر سته سوم ،یعنی «سرمشم ت یین پویایی اجتماعی و فرهنگی ر عبدر مددرن»،

جن شهای معنوی نوپدید و جریانهای ینی و معنوی ،محبول تحوت

رونی جامعه ر

وران مدرن هستند که بستر جامعه را برای بدروز و ظهدور ایدن جن شهدا فدراهم میکنندد؛
مدرنیته و پیامدهای آن مانند سسوتریزاسیون ،بحران ین ،تحول ارزشها ،تسار اجتماعی،
و همچنین نگرش کارکر گرایانه ازجمله تحوت یا شده هستند.
ر سرمشم چهارم ،یعنی «سرمشم نوگروی» ،نوگروی امدری عدام اسدت کده ر تمدام
وران تاریخ بشری وجو ار و منحبر بده جامعدۀ مددرن نیسدت ،امدا ر عبدر مددرن،
عمومیت بیشتری یافته است و ر کشور ما با شدرایط زمیندهای افدول یدن سدنتی و بحدران
جامعهپذیری ینی ،رحال عمومی شدن است .قرابت نظام اعتقا ی بدیع با نظام اعتقدا ی
پیشین ،سلسلهمرات نیازهای فر ی براساس مدل مدازلو ،1شدرایط سترسدی بده نظامهدای
اعتقا ی جدید ،و کارکر های جریانهای ینی جدید ،ازجمله عل و شرایط مؤثر بر ایجا
بستر نوگروی انحباری و ابزاری شدن ین هستند .همچنین ،ر این سرمشم ،تجربۀ ینی
بهعنوان عنبر اساسی ین رنظر گرفته میشو و ر ین اری ارای محوریدت اسدت .ر
این پژوهش ،سرمشم چهارم بهعنوان سرمشم مفهومی تحقیم انتلاب شده است .سرمشم
چهارم ،با توجه به تسرار پدیدۀ معنویتگرایی بدیع ر طول تاریخ ،آن را پدیددهای منحبدر
به وران مدرن نمیانگار و به ن ال سایر عوام مرت ط با این پدیدده (مانندد جامعهپدذیری
ینی) است .نوگروی میتواند ر حوزههای ملتلم روی هدد کده سده حدوزۀ آن اهمیدت
بیشتری ار :
 ) 8نوگروی ر ین که پدیدۀ نوگروی ینی را میساز ؛  )1نوگروی ر قلمرو معرفت که
شس حا آن س

تغییر سرمشم فسری میشو که به آن سفر یا تغییر پارا ایمی میگویند؛

 )9نوگروی ر سیاست که به نوگروی سیاسی معروف است.
نوگروی ینی بهمعنی تغییر و تحول ر نظام اعتقا ا

ینی فر و رنتیجه ،هویت ینی

او است که میتواند حا یا غیرحا باشد .نوگروی غیرحا  ،یعنی تغییر ر باورهای ینی فر
بدون ترک آن ین .چنین تغییری ،ر رون نظام اعتقا ی فر رخ می هد و س

میشو که

او ر مور بریی از اعتقا ا یو تجدیدنظر کند؛ یواه ر مسیر تقویت آنهدا و یدواه ر
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مسیر تضعیم آن اعتقا ا (یعنی نوگروی غیرحا ممسن است صعو ی یا نزولی باشدد)»
(محدثی.)13 ،8935 ،
پژوهشهای تجربی ،نشانههایی از تضعیم ین سنتی ر ایدران را نمایدان میسدازند و
نشان می هند ،کسانی به جریانهای ینی و معنوی جدید پیوستهاند که وابستگیشان را بده
ین سنتی از ست ا هاند و ین سنتی و مألوف ،یگر پاسدخگوی نیازهدای آنهدا نیسدت
(محدثی.)99 ،8935 ،
«بهاینترتی  ،ر پی تضعیم ین سنتی و تضعیم جامعهپذیری ینی ،نوگروی نسلی رخ
می هد .نوگروی نسلی ،نوعی نوگروی غیرحا است؛ یعنی تغییر ر نظام اعتقا ا ِ بلشی از
اعضای یا نس  .چنین تغییری ،ر رون نظام اعتقا ی افرا متعلم به یا نس مشلص رخ
می هد؛ بهگونهای که آنان ر بریی از اعتقا ا یو تجدیدنظر میکنند و مستعد رویآوری
به نظامهای اعتقا ی جدیدد میشدوند ،امدا ایدن یدا قاعددۀ کلدی روانشدنایتی اسدت کده
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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هنگامیکه یا نظام اعتقا ی تضعیم میشو  ،شس گیری و ارائۀ نظدام اعتقدا ی جدایگزین
ضرور مییابد و هرچقدر این نظام اعتقا ی جدید با نظام اعتقا ی تضعیمشده ،هماننددی
و همیددانوا گی (قرابددت) بیشددتری اشددته باشددد ،بدرای نوگروندددهها مطلددوبتر اسددت ،زیدرا
نوگروندهها بهس

زیست طوتنی ر رون یا چتر اعتقا ی فراگیر و امنیتآفرین ،بدهلحاظ

روانشنایتی و فسری بیشتر پذیرندۀ نظام اعتقا یای هستند کده تداعیکننددۀ نظدام اعتقدا ی
کهن باشد .گرشد ر نظام اعتقا ی امری تدریجی اسدت و انقالبدی ر کد باورهدا نیسدت؛
رنتیجه ،هنگامیکه ین سنتی تضعیم میشو  ،تفسیرهای ینی مددرن ،بهتدرین جدایگزین
آنها یواهند بو  .این تفسیرهای مدرن از همان ین کهن ،امسان رفع بسیاری از تعارضهای
وجو ی ،روانی ،هنجاری ،و شنایتی را که بذرهای آن ر رون هر فر جوانده کدر ه اسدت را
فراهم میکنند» (محدثی.)98-95 ،8935 ،
محدثی ر ت یین علتهای یگر نوگروی بر سلسلهمرات نیازهدای فدر براسداس مددل
مازلو تسیه ار  .وی همسو بدا گفتدۀ آیلدین بدارکر بدر ایدن نظدر اسدت کده« :کسدانیکه بده
جریانهای معنوی و ینی بدیع میپیوندند ،از وضعیت یسسانی بریور ار نیستند و وضع و
احوال متنوعی ارند .بهنظر میرسد کده وجدو سلسدلهمرات ی از نیازهدا ر افدرا  ،آمدا گی

پیوستن به این جریانهای ینی و معنوی بدیع را ر آنها پدید میآور » (محددثی،8935 ،
 .) 91ایددن نیازهددا کدده ارای اهمیددت یسسددانی نیسددتند ،ر سدده سددته ع ار انددد از)8« :
تجربههای فشار ناشی از محرومیتها و بحرانها (ت یین براساس انواب محرومیدت ،نظریدۀ

گالک 1و استارک)2؛  ) 1نیاز به بازشناسی یو و نیاز به تعلم اجتمداعی ر شدرایط بحدران
هویت ناشی از تضعیم ین سدنتی؛  ) 9نیداز بده یو شدسوفایی؛ بحدران هویدت یدا عددم
یو شسوفایی و تحقم یو  .ر مقایسۀ ایدن و نیداز ،سدر رگمی هدویتی و بیکاشدانهگی،
زورآورتر و جدیتر است (محدثی.)93 ،8935 ،
ر پژوهش حاضر ،افزونبر بح های مربوب به نوگروی یندی ،نظریدههای مدرت ط بدا
عوام مؤثر بر آگاهی ،نگرش ،و رفتار نیز بهعنوان م انی نظری تحدوت نگدرش ،اهمیدت
فراوانی ارند که ر ا امه به بریی از آنها اشاره شده است.

از نظر فریدمن 3و همسارانش« ،نگرش» نظامی با وام و شام یا عنبدر شدنایتی،4

یا عنبر احساسی ،5و تمای به عم  6اسدت (کریمدی )118 ،8931 ،بدهنظر روکدی ،7
رفتار و نگرش فر  ،پیامد نظدام ارزشدی و ارزشهدا زیرمجموعدهای از باورهدا هسدتند .بده
تعریم روکی « ،باور» ،گزارۀ سا های است که از هرآنچه فر  ،آگاهانه یا ناآگاهانه میگوید
یا انجام می هد ،استن اب میشو ؛ برایناساس ،همۀ باورها ،زمینۀ عم هسدتند (روکدی ،
 )889 ،8373و «نظام باورها» ،مجموعۀ کلیای از باورهدای فدر ربدارۀ جهاان فییییای
جهان اجتماعی و خود است که ر ارت اب و تعامد بدا یسددیگر هسدتند؛ بندابراین ،بدروز
هرگونه تغییری ر هریا از این باورها ،موج تغییدر ر عناصدر یگدر سیسدتم مدیشدو
(روکی  .)819 ،8373 ،روکی

ر بررسی نگرش بر این نظر است که نگرشها ،یاسدری

از باورها هستند که بیشتر بهواسطۀ تجربههای پیشین شس میگیرند .سازمان باورهدا حدول
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یا ابژه یا شرایط یاص ،زمینهساز واکنش شلص به شیوههای ترجیحی است .مفهوم کلی
نگرش ،بازتاب هندۀ قال اولیهای است که ر آن هنگامیکه افرا با شرایط تازهای روبهرو
میشوند ،تجربههای گذشته ،جمدعبنددی ،ذییدره ،و سدازماندهی مدیشدوند .ارزشهدا،
زیربنای استدتلهای شنایتی برای نگرشها هستند .ارزشها ضمن اینسه سرشت و منش
شلص را شس می هند ،زیربنای نگرش وی هستند (روکی .)815 ،8373 ،
روکی  ،نگرشها را ارای و جهتگیری متفاو

رنظر میگیر ؛ نگدرش بده موقعیدت و

نگرش به هدف« .رفتار» ،حاص تعام بین این و نوب نگرش است (روکی .)817 ،8373 ،
بهنظر آلپور  ،1چهار شرب عمده میتوانند موج شس گیری یا نگرش شوند؛ نلسدتین

شرب ،تراکم تجربه است ،یعنی سروکار اشتن با موضوعی یا گروهی از اشلاص و تجربدههای
نز یا یا مشابه .ومین شرب ،م تنیبر متمایز نگه اشتن آن است ،یعنی ر تجربههای جدیددی
که به ست میآیند ،نگرش فر را از نگرشهای نز یا به آن متمایز میکند .سدومین شدرب ،بدر
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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پایۀ یا تجربۀ برجستۀ راماتیا قرار ار که شلص یا موضوعی ر آن یی است .چهدارمین
شرب ،تقلید است (روش بالو و نیون .)815 ،8931 ،2از یدد کدر  ،3کراچفیلدد ،4و بداتکی

5

چهار عام ر تسوین نگرشها یی هسدتند کده ع ار اندد از )8 :آنچده نیازهدای شدلص را
برآور ه کند؛  )1کس اطالعا و آگداهی ربدارۀ موضدوب ،شدیء یدا فدر یداص؛  )9تعلدم
گروهی؛  )8شلبیت فر ؛  .5عوام ژنتیسی (کریمی.)198-195 ،8931 ،
برایناسدداس ،فددرض محتمد ایددن اسددت کدده مجموعددۀ فرا رمددانی میتوانددد براسدداس
ایدئولوژی و جهانبینیای که به اعضا می هد ،بر شنایت و باورهدای آندان تدأثیر بگدذار .
همچنین با کس تجربۀ معنوی ،بعد شنایتی و عاطفی نگرش افرا به هستی متحول شدده
و تمای و گرایش آنان به عم متفاو تغییر میکند .افزونبدراین ،بدا توجده بده اینسده ایدن
مجموعه ارای تشسیال گروهی و سازمانیافته است ،وابستگی گروهی بر تغییدر و ث دا
نگرش و رفتار تأثیر میگذار .
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 .2ادبیات پژوهش

شریعتی ،باسدتانی ،و یسدروی ( )8917ر پژوهشدی بدا عندوان «جدوامعی ر نوسدتالژی
اجتماعی :نگاهی به پدیده معنویتهای جدید ر ایران (از یالل مطالعه مور ی و نمونده
از جمعهای عرفانی روانشناسی)» با رویسر ی یر نگر و ذهنگرا و با اتسا بده نظریدههای
زیم و وبر به تی گرایش افرا  ،کارکر ها ،و ویژگیهای این گروهها پر ایتدهاندد .نتدایج
این پژوهش نشان می هد ،تقویت احسداس و تجربدۀ یندی و تقویدت اصدول ایالقدی از
کارکر های مشارکت ر این گروهها است.
پایاننامۀ کاشی ( )8911با عنوان «یو ر معنویتهای جدیدد؛ نموندۀ مدور ی گدروه
عرفان حلقه»  ،بدا اسدتفا ه از روش مبداح ۀ عمیدم و مشداهدۀ مشدارکتی و بدا ارجداب بده
نظریه های کنش متقاب  ،به تأثیر این ایددئولوژی بدر تعریدم فدر از یدو پر ایتده اسدت.
براساس یافتههای این پژوهش ،باور به این آیین موج «توسدعۀ یدو » ر تعریدم فدر از
یو میشو  .همچنین ،برپایۀ یافتههای این مطالعه ،گروه عرفان حلقه با اشاعۀ ایددئولوژی
انسانگرا ،اعضای یو را به اشتن روحیۀ فداکاری و ایاار تشدویم میکندد کده آثدار آن ر
برونگروه نمایان شده و ویژگیهای سازمانی موج

اشدتن روابدط برا راندۀ رونگروهدی

میشو (کاشی.)8911 ،
اسماعیلی ( )8918ر پژوهشی با عنوان «آسی شناسی فرهنگی انشگاههای ایران» که
جامعۀ آماری آن را صاح نظران و کارشناسان مسائ

انشگاهی ر انشگاههدای سراسدر

کشور تشسی می هند ،استدتل کر ه است که سطح ین اری انشجویان رو بده کداهش
نیست ،بلسه نگاه و انتظار آنان از ین رحال تغییر است؛ بهگونهای که یدن رحدال تغییدر
مسان از حوزۀ عمومی به یبوصی و ساحتهای عرفانی و کالمی آن رحال پیشی گدرفتن
بر ابعا فقهی است.
کرمانی ( )8919ر پژوهشی که ربارۀ «گرایش انسان معاصر بده عرفدان» انجدام ا ه
است ،پس از مقایسۀ ین اری انسان عبر جدید با انسان وران گذشته به این نتیجه رسیده
است که ین اری و معنویتگرایی انسان امروز با آنچه ر گذشته بو ه اسدت ،تفاو هدا و
تمایزاتی به این شرح ار  )8 :انسان امروز بهجای اینسه یو را به سنت ینی یاصی پای ند
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کند و از ینی رسمی و ایدئولوژیا بهره ب ر  ،بهسوی تجربه کر ن ین و شلبی کر ن آن
روی آور ه است؛  )1انسان امروز نمیتواند قائ به این باشد که تنها یا ین ،برحم بو ه و
راه رست را نشان می هد و ا یان یگر باط هستند؛ ر عوض ،به معنویتی جامع و کلدی
که ر تمام ا یان ،حتی ر نفس آ می و ر ط یعت ،جاری است ،معتقدد شدده اسدت؛ )9
توجه به صور ظاهری ین ،آ اب و مناسا ،قال های فسریدایدئولوژیا ،محاف ینی
و مسانهای مقدس ،پیروی و تقلید از ره ران ینی و گذشتگان ،همهوهمه کمرنگتر شده و
جای یو را به تجربهای رونی و بر اشتی فر ی ا ه است.
کالهی ( )8931ر مقالهای با عنوان « ین اری و جهانیشدن» ،ین اری را به چهدار
نوب تقسیم کر ه است :هدفمدار ،روشمدار ،ایالقمدار و عرفمددار .جهانیشددن نیدز
بهمعنای «بسط جهان غری ه» ،یعنی جهانی که از یالستیا میان «ذهنیت کنشگران جهدان
نز یا» با «عینیت عناصری که از جهان ور آمدهاند» شس گرفتده اسدت .هریدا از ایدن
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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چهار ستۀ ین اران ،با بسط جهان غری ه و عناصر آن رویارویی متفاوتی ارند کده چهدار
پیامد ملتلم یواهد اشدت :یو آگداه شددن کنشدگر ،فعدال شددن کنشدگر ،تیدز شددن
ین اریها ،و ایجا ین اریهای بدی .
ر بددین پژوهشهددای یددارجی ،ماسددیموابتروواین ( )1118ر پژوهشددی بددا عنددوان
«جن شهای نوین ینی و یشونت» ،به رفتارهدای یشدونتآمیدزی کده بریدی گدروههدای
گرونده به جن شهای ینی جدید از یو بروز می هند و آثار ویرانگری را ایجا میکنندد،
اشاره ارند که بیشتر از سوی گروههایی بروز میکند که بدا نها هدای سیاسدی و اجتمداعی
ملالم هستند (کاویانی.)8931 ،
رسالۀ کترای تینا افتلار یوانساری ( )1189با موضدوب «بررسدی جند شهدای یندی
جدید» ،به روش کیفی و با استفا ه از مباح ه و مشاهدۀ گروه کدانون مرکدزی بده مطالعدۀ
تأثیر این مشارکت بر  55نفر از اعضای زن گروه عرفان حلقده ر شدهرهای تهدران ،یدز  ،و
مشهد پر ایته و به این نتیجه رسیده است که این مشارکت ،موج توانمند شدن زنان شده
و میتواند گفتمان جدیدی را ر نها های ینی ایجا کند.

 .3روش پژوهش

مقالۀ حاضر با رویسر ی توصیفی ر پی توصدیم تحدوت نگرشدی و رفتداری اعضدا ر
روابط اجتماعیشان است و به روش نظریۀ پهنهمحور انجام شده اسدت کده یسدی از اندواب
روشهای کیفی است .این روش برای پژوهشهایی بدا هددف شدنایت مدنظم یددگاهها و
ظ
نگرشهای افرا ر یا موقعیت یاص و عمدتا برای «پروژههای کوچامقیاس» (ازکیدا و
ایمانی )18 ،8931 ،با بهکارگیری یا رشته اعمدال نظاممندد ر راسدتای ایجدا نظریدهای

م تنیبر اسدتقرا ربدارۀ پدیددهای معدین (اسدتراس و کدوربین )19 ،8916 ،1کداربر ار .
برایناساس ،ا هها از طریم مباح ههای عمیم نیمهسایتاریافته و غیرسایتاریافته بهشس
رفتوبرگشت فراوان میان نظریه (تحلی

ا هها) و میددان (گدر آوری ا ههدا) جمدعآوری

شدهاند .تجزیهوتحلی ا هها (براساس روش نظریۀ پهنهمحور) ر سه مرحله انجدام شدده
است )8 :کدگذاری باز؛  )1کدگذاری محوری؛  )9کدگذاری انتلابی (استراس و کوربین،
 .)36 ،8916مرحلۀ تفسیر ا هها ،همانند افزو ن ا ههای اضافی ،ر نقطۀ اش اب نظدری

پایان مییابد (فلیا.)996 ،8911 ،2

جامعۀ آماری پژوهش ،شام گروه معنویت گرای فعدال بددیع ر شدهر ت ریدز بدو ه و
ربر ارندۀ همۀ افرا ی است که از سال  8919ر شهر ت ریز به این مجموعه گرویدهاند؛
اعم از اینسه ر حال حاضر به این آیین و اصول آن پای ند هستند یدا از آن گسسدتهاند .ر
این مقاله ،انتلاب نمونه به روش تدریجی و بیشتر برپایۀ نمونه گیری نظری بدو ه اسدت.
رویهمرفته ،با  88نفر از افرا که به مجموعۀ فرا رمانی گرویده و ست کم شش تدرم از
وره های آموزشی آن را سپری کر ه اند ،مباح ۀ عمیم نیمهسایتار یافته انجام شده است
که هشت نفر ،عضو پیوسته و شش نفر ،عضو گسستهاند و ست کم نیمی از آنها نموندۀ
حا و از موار افراطی بهشمار میآیند .ویژگی های فر ی این افرا ر جدول شدماره ()8
ارائه شده است.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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جدول شماره ( .)2ویژگیهای فردی مصاحبهشوندگان
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جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

زن

81 85

یپلم

مربی یوگا

زن

55 71

ابتدایی

یانه ار

زن

85 51

لیسانس

معلم

زن

91 95

لیسانس

یانه ار

مر

55 71

سیس

آزا

زن

15 91

لیسانس

مترجم

مر

11 15

لیسانس

هنرمند

مر

15 91

لیسانس

آزا

زن

81 85

لیسانس

معلم

زن

91 95

لیسانس

یانه ار

زن

95 81

لیسانس

بیسار

مر

51 55

یپلم

کارگر

زن

11 15

لیسانس

انشجو

زن

85-11

یپلم

بیسار

محور سؤات پرسشنامه برای سنجش تغییر نگرش اعضا دداعم از پیوسته و گسستهددد
پس از مشارکت ،ر مور موضوعا زیر تددوین شدد کده ر حالدت کلدی ع ار اندد از:
پرسش از علت مشارکت ،تداوم یا عددم تدداوم آن؛ توصدیم تجربدههای فدر ی و گروهدی
هنگام مشارکت؛ پرسش از نقاب عطم تحوت ا راکی ،احساسدی ،شدنایتی ،و نگرشدی
عضو؛ توضیح تغییرا شنایتی ،نگرشی ،و رفتداری از منظدر عضدو پیوسدته و گسسدته ر
وران مشارکت ر مجموعه ،ر مور یو  ،یدا ،هستی ،و ش سۀ روابط اجتماعیاش.
 .4یافتههای پژوهش

افرا مور مطالعه ر این مقاله ددکه ر گروه معنویتگدرای فرا رمدانی عضدو بو هاندددد ابتددا
بهطور اجمالی و گامبهگام با آموزشهای ایدئولوژیا و هستیشنایتی آشنا شددهاند و سدپس
ظ
فنون عملی متناس با هر گام را بهکار گرفتهاند که عمدتا س کس تجربۀ معندویای شدده
است که بلش اصلی ورههای تربیتی را ربر میگیدر  .براسداس رویسدر انسانشناسدان ر

مور م ح

ین و جا و ،این فنون ،اعمال جا ویی ینی بهشمار میآیند .1انسانشناسدان بدر

این نظرند که ین و جا و نز یسی بسیاری با هم ارندد .آندان ضدمن پدر ایتن بده تمایزهدا و
ظ
تفاو های این و معتقدند ،عملسر های جا ویی غال ا رابطۀ نز یسی با باور اشتهای ینی
ارند و ر بیشتر موار  ،جزئی از مناسا مذه ی هستند .از نظر مالینوفسسی ،2جا و یا فدن

عملی است که بهعنوان وسیلۀ رسیدن به هدف مشلبی سایتهوپر ایته شده است ،و هدف
ین ،رسیدن به یا نتیجۀ نهایی نیست ،بلسه مناسا مذه ی بهیو ییو بهیاطر یو ایدن

مناسا انجام میشوند (همیلتون .)51 ،8931 ،هورتون 3میگوید ،باور اشتهای جا ویی
و مذه ی ،ت یینهای سنجیدۀ پدیدهها و شدگر هایی بدرای ی وتبدرف ر جهدان هسدتند.
بهعقیده اسسوروپسسی ،4یسی از صور های عملی کنشهای جدا ویی« ،اعدالم یدا ندوب

وضعیت» است؛ مانند اینسه «من اعالم میکنم که این نشست آغاز شده اسدت» (همیلتدون،
)61 ،8931؛ بنابراین ،مست یا شده با کاربر فن جا ویی اعدالم وضدعیت «ارت داب» دددبا
هدف معنوی ارت اب با یدادد یا عم جا ویی ینی بهشمار میآید.
به فر گفته میشو که با اعالم ارت اب ،به حلقههای عرفانی متبد مدیشدو و شدعور
کیهانی ر وجو او و یگران جاری شده و برای هر هدفی که اعالم ارت اب کر ه است ،عم
میکند .فر ر این فرایند ،تجربۀ معنوی کسد مدیکندد .ر طدول فرایندد کسد تجربدۀ
معنوی ،سطح آگاهی و ا راک فر از یو  ،هستی ،یدا ،و یگران تغییر میکند .این تغییدر
سطح شنایتی ،س

تغییر نگرش شده و رنهایت بده تحدوت رفتداری فدر مدیانجامدد

(جابریان )8937 ،که ر این مقاله تغییرا نگرشی فر تحلی شده است.
همانگونه که ر بات اشاره شد ،تجربۀ معنوی ،نقطۀ عطم تغییر رک و آگاهی ،نگرش
و رفتار فر ر رابطه با یگران است .تجربۀ معندوی ،حاصد کداربر فندون جا ویی د ینی
فرا رمانی شام  71حلقۀ عرفانی است که اعضا از بریی حلقهها با تسرار و تأکید بیشتری
یا میکنند که ر تغییر روابط اجتماعیشدان اثرگدذارتر بدو ه اسدت؛ ازجملده میتدوان بده
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به فصل سوم كتاب «جامعهشناسي دين» ملكم هميلتون ( ،)1931مبحث جادو
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حلقههای ارت اب بلشش ،ارت اب پیوند ،ارت اب وحد جمعی ،اسسن وگانگی ،تیاهای
شلبیتی ،ما ت یا ،و ...اشاره کر (جابریان.)8937 ،
گفتنی است که ر بین اعضای گسسته نیز بریی افرا هستند که این تجربههای معنوی
را کس کر هاند اما بهنظر میرسد که اهمیت و جذابیت ایدن تجربدههای معندوی پدس از
گسست از گروه و ور شدن از چنین فضای گفتوگویی ،کاهش مییابد ،زیرا بسیار کمتدر
از اعضای پیوسته از این تجربهها سلن میگویند و هنگام بیان این تجربهها ،شور و شدوق
لحن اعضای پیوسته ر آنها وجو ندار  .بریی از اعضای گسسته نیز چندین تجربدههایی
نداشتهاند و تنها آموزش های تلوریا فرا رمانی ،تأثیر عمیقی که بتواند بدر سدازمان بداور و
شنایت فر تأثیر بگذار  ،نداشته است.
براساس نتایج حاص از مباح ه بدا اعضدا ر پدژوهش (جابریدان )8937 ،و سدلنان
ظ
مباح هشوندگان ،نقطۀ عطم تحول باورها و نگرشها ،عمددتا «تجربدۀ معندوی» اسدت.
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برپایۀ یافتههای اکتشافی تیههای عمیمتر ،ایدن پدیدده ر فضدای تعدامال

رونگروهدی

اعضا ،گستر ه ،بازتولید ،تقویت ،و تحسیم میشو  .تغییر باورها و نگرشها ر چهار سته
مقولهبندی شده است که ع ار اند از )8 :ا راک و پذیرش کاستی و یطاکداری یدو ؛ )1
رک وحد و یگانگی ر هستی؛  )9ایمان به شعورمندی و حسیمانه بو ن هستی؛  )8باور
به وجو موجو ا غیرارگانیا و عاملیت آنها ر زندگی روزمره .این تغییرا
باورها س

تحوت نگرشی و گرایشی افرا شده است که ر ذی

ر آگاهی و

ستهبندی بات توضدیح

ا ه میشو .
 )8شناسایی ابعا پنهدان منفدی یدو و بداور بده کاسدتیها و یطاهدا ر یدو  :بیشدتر
پاسخگویان با تجربۀ معنوی (مانند ارت اب تیاهای شلبیتی ،اسسن وگدانگی ،و )...بده
شنایتی از ابعا پنهان و منفی شلبیت یو میرسند که امسان یطاکار بو ن و نقدص را
ر یو  ،بهعنوان بلشی ط یعی از یو و یگران میپذیرند .وجو صفا ناپسند بهعندوان
بلشی از هستی انسان تعریم میشو که انسان مسلم است آنها را ر طول فرایند رشدد
ظ
معنوی یو ح وفب کند و این فرایند ،سیر نس تا مداوم و پیوستهای ار  .پس از شنایتن
ابعا پنهان و منفی شلبیت یو  ،با پذیرش امسان یطاکدار بدو ن ،تحدوتتی ر نگدرش

پاسخگویان به یو شان و یگران ،همچنین تمایال رفتاریشدان روی مدی هدد؛ ازجملده
کاهش یو پسندی و منیت ،فروتنی ،بلشش ،صلح با یدو و یگدران ،حد تناق هدای
رونی و....
یانم پ میگوید:
یبلتهای منفی بیرون میریزه ،آ م تاتا آنها را میبینه ....ابعا منفیام را بده مدن
شناساند .تازه متوجه شدم که چه چیزهایی ر مددن وجدو ار و چده چیزهایدددی بایدد
تغییر پیدا کنه.

یانم ص میگوید:

ظ
ییلی از یبلتها را ر یو م مطلقا نمی یدم و ق ول نمیکر م .کسی قا ر به ق وتندن

ضعمهایم برایم ن و  ،اما ر ترم  5ق ول کر م که بله این یبلتها هم میتواند ر مدن
ظ
باشد .چون وقتی یاطرفه به موضوب نگاه میکنیم ،طرف را مدتهم میکدر یم؛ مداال بده
حسا

 ،وقتی من نمیتوانم ق ول کنم که این یبلت ر من هم هست ،حتی ر ارت اب

ما فیلم نشانت می هند که تو ر اینجاها حسدا

میورزیددی پدس حسدا

ر تدو

هست .رنتیجه باید ق ول کنی که بله هست....

 ) 1ا راک وحد و یگانگی با هستی و عشم به یگران :احساس وحد و یگانگی ر
پی تجربههای معنویای مانند ارت اب پیوند ،وحد جمعی ،و اینگونه ارت اطدا به سدت
میآید.
یانم س میگوید:
 ....رحال جدا شدن از وستانم بو م که یا لحظه احساس کر م به تاتدا وسدتانم
که نگاه میکنم ،گویا یو م به یو م مینگرم؛ به تاتا بچهها نگاه قیقدی انددایتم و
این تجربه باز هم تسرار شد .گویا یا نفر از تمام جها به جهان هستی مینگریسدت و
این تجربه برام جال ترین ارمغان فرا رمانی بو .

افزونبراین ،ر پی «پذیرش نقصها و یطاها ر یو و یگران» ،کمرندگ شددن مدرز
بین انسان یوب و بد با کاربر ارت اطا اسسن وگانگی ،و تیاهدای شلبدیتی ،بریدی
اعضا اعالم میکنند که یا نوب «احساس نز یسی و یگانگی» با همۀ مر م یافتهاند.
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ارت اب بلشش نیز از ارت ابهای یگری است که ویژگدی «بلشدش» را ر فدر جداری
میکند و فر بهگونهای غیرارا ی بلشش یگران را تجربه مدیکندد .همچندین ،بدا پدذیرش
نقصها و یطاهای یو و ایجا فروتنی و کاهش یو پسندی میتواند یگران را ب لشدد و
این امر بیشتر س

حس یگانگی و کاهش فاصلۀ ذهنی میشو .

یانم پ تجربۀ یو را چنین توصیم میکند:
ارت اب بلشش برایم نتایجی عالی اشت .با اعدالم ارت داب بلشدش بدهراحتی میتدوانم
ب لشم .گویا یگر بهطورکلی کینه و نداراحتیای کده فدر ایجدا کدر ه بدهراحتی از لدم
میرو .

همچنین ،اکاریت اعضای پیوسته بیان کر هاند کده بده رک عشدم رسدیدهاند و از زندده
شدن عشم ر زندگی و وجو شان سلن گفتهاند .افزونبراین ،حس یگانگی و حس عشم،
روحیۀ یدمتگذاری همراه با اشتیاق را ر پی اشته است .نستدۀ قاب توجده ایدن اسدت کده
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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براساس ایدئولوژی مجموعۀ فرا رمانی ،نیسی و یدمت به مدر م بدا اعدالم ارت داب ،سد
کس چندین برابر پا اش ر زندگی کنونی میشو ؛ بهگونهای که به رفع مشسال ما ی و
معنوی و گشایش ر ک امور یو فر میانجامدد .احسداس اثربلشدی ،تعامد عقالندی
سو مند ،تمایال لطیم و عاشقانۀ حاص از تجربۀ معندوی ،همگدی موجد برانگیلتده
شدن این اشتیاق ر اعضا میشوند.
اکاریت مباح هشوندگان اقرار کر هاند که روحیدۀ «یددمتگزاری بدا عشدم و اشدتیاق»
ظ
یافتهاند و یدمتشان به مر م با عالقه و بدون توقع انجام میشو و تقری ا همه تأکید ارندد،
یدمت و نیسی کر ن به یگران ،جدزء رفتارهدا ،مناسدا ،و تسدالیم روزمرهشدان اسدت.
ظ
معموت این یدمت و حالت ار  :نلست ،رونی یا متافیزیسی :نیسدی بدا روش «اعدالم
ارت اب»؛ بهعنوان ماال« ،ارت اب وحد جمعدی»؛ «ارت داب ما دت  8و »1؛ وم ،بیروندی؛
یدمت عینی و واقعی ،اما عم نیا بیشتر به روش متافیزیسی انجام میشو  .ر این شیوه،
تنها یواستن ،نیت ،و قبد نیسی ،بهوسیلۀ شعور حاکم بر هسدتی ،معدا ل بدا عمد نیدا
بهشمار میآید و فر تنها با «قبد کر ن» ،عام انجام امر نیا محسوب میشو .
یانم آ میگوید:

ظ
ماال یروز ر بیمارستان بو م که تندتند پاکسازی اعالم میکر م و مری ها را فرا رمانی
میکر م و ما ت یا می ا م و روح جمعی اعالم میکر م .هدر حلقدهای کده بده ذهدنم
میرسید را اعالم میکر م که یداوند زو تر شفای آنها را بدهد .از لم نمیآید این کدار
را نسنم ،چون این ورهها را یدهام و می انم که ییلی اثرگذار اسدت ،آ م لدش نمیآیدد
که کاری از ستش بربیاید ،اما انجام ندهد ... .وست ارم انجدام هدم تدا بده یداوندد
نز یاتر شوم.

بریی اعضای گسسته که یو شان این تجربههای معنوی را کسد کدر هاندد ،بدر ایدن
نظرند که تجربه های حاص از مشارکت ر مجموعۀ فرا رمدانی ،ارای ویژگدی مانددگاری
اندک است و اثراتی اگرچده عمیدم ،امدا کوتاهمدد

ر تغییدر نگدرش و رفتدار اعضدا ار .

افزونبراین ،مشارکت ر مجموعه موج افزایش منیت و پرا عایی ر مسیر عرفان برای فر
می شو  .این اعضا معتقدند ،تغییرا یلقی ناشی از مشارکت ر مجموعه ،موقتی و گدذرا
است و با گذشت زمان ،افرا به ویژگی اولیه یو برمیگر ند و بیشتر ا عای عرفان مییابند
و این باع افزایش یو یواهیهایشان شده است.
یانم آ میگوید:
تغییراتی هم که توی فر ایجا میشه اینه که وقتی از اون فضا ور میشه و یدا کالسهدا
تموم میشن ،طرف به اص یو ش بیشتر نز یا میشددده و ر کندار مسدائ ق لدی یده
منیت" هم اضافه میشه که من راهعرفانرفته هستم.

یانم ه مربی ناپیوسته میگویدد« :بدرای بعضدیهدا فقدط شدعار مدیشدد و بددتر هدم
میشدند».
ظ
 )9ایمان به شعورمندی و حسمت ر هستی :تقری ا همۀ اعضا بدا تسیده بدر ایددئولوژی
ظ
فرا رمانی و عمدتا با تجربۀ معنوی به این باور و یقدین رسدیدهاند کده شدعورمندی بدر کد
هستی و وجو حاکم است و بر آنها اثر میگذار و قدر تنظیم ک پدیدههدای جهدان را
ار  .فر با اعالم ارت اب (سپر ن) با شعور کیهانی ،میتواند هریا از امدور جزئدی و کلدی
زندگی شلبی و اجتماعی یو و یگران را به عالیترین و کام ترین حالت ت ددی کندد.
این باور ،تحوت نگرشی و گرایشی ای را ر پی ار که ر رفتار اجتماعی آنان نیدز نمدو
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یافته است؛ ازجمله میتوان به معناگرایی ،ج رگرایی ،تسلیم ،و تقدیرگرایی اشاره کر کده از
ید بریی اعضای گسسته ،این نگدرشهدا سد

بدیعملدی ،بدیتفداوتی ،و یمدو گی ر

فعالیتهای اجتماعی میشوند.
بههمینترتی « ،دقت و توجه فرد در اعمال روزمره» بدات مدیرو  .بدا توجده بده اینسده
براساس جهانبینی و ایدئولوژی مجموعه و تجربههای ینی فراحسی ر این مجموعه ،فدر
رابطۀ مستمر و قیقی با هستی و محیط پیرامون یو ار و طی این رابطه ،هستی از فدر و
هستی شعورمند و کنشگر متأثر میشوند ،فر  ،مسلول کنش و کنش متقاب با هستی
فر از
ِ
است و باید به رون ا و برون ا ایدن سیسدتم آگداه باشدد و بده کمدا ابزارهدای معندوی
مجموعه که ابزاری متافیزیسی (اعالم ارت اب با حلقههای عرفانی) اسدت ،اقددام بده کدنش
کند .ر این حالت ،تأم موشسافانه و قت ر جزئیا اعمال روزمره بات میرو .
یانم ف میگوید:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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یو مددان ضربه میزنیم و هم به فر مقاب  .شاید انسان بلواهد این کار را انجام بدهد،
ظ
ولی فورا متوجه میشو که کار رست کدام است.

یانم غ ،عضو ناپیوسته میگوید:

ظ
اما بریی مسائ و جزئیا را ریز رنظر اشت ،ماال آشغال ریلدتن ،عسسالعملدی ر
پی ار یا نگه انانی وجو ار برای اسراف و عسسالعملی ار و به انسان بازمیگر .

اینها ذهن انسان را باز میکر  ،از این لحاظ برام فرق اشت.

یسی یگر از پیامدهای چنین بینشی ،پیدایش روحیه و نگرش «معناگرا به هستی و تمام
رویاروییهای روزمره» است .افزایش قت ر اعمال روزانه همدراه بدا قدسدی شددن تمدام
رویاروییهای روزمره ازیاسو و جهانبینی م تنیبر حاکمیت شعور برتدر و عامد
هستی از سوی یگر ،س

ر کد

پیدایش نگرش معناگرا ( ر حد بسیار زیدا ی) ر اعضدا شدده

است و بسیاری از وقایع گذشته و حال ،به زندگی آندان معندایی قدسدی و هددفی حسیمانده
می هد.

یانم س میگوید:
...نه اینسه فسر کنم یگه راهح معمای من ر ستهای شدلص بهیبوصدی باشدد.
گاهی جوابت پیش یا وست هست ،گاهی پیش یا مری
گاهی از زبان یا فامی

چیزهدایی یدا میگیدرم،

رسی میشنوم؛ آرامآرام ک جهان هستی ت دی به کتاب هستی

میشو که هر زمانی نیازی هست ،یسی رو میفرستند تا رسی رو برا باز کند.

یانم ص میگوید:
به عقیدۀ من ،هر کسی هر حرفی بگوید ،نیاز بو ه که من آن را بشنوم .چرا به من گفته؟ به
شلص یگری میگفت ....یا م هست که بعد از ترم هشت به فیلمهایی که از بچهام که
فو کر ه باقی مونده بو  ،وباره نگاه کر م ،بدون اینسه گریه و بیتابی کنم .شاید به این
یاطر بو ک ه از رون به بعضی چیزها پی بر ه بو م .اتن مطملنم بچهام کده تدازه بده نیا
ظ
آمده بو و بالفاصله از نیا رفت ،حتما حسمتی رش بو ه.

این نوب نگرش معناگرایانه به ک هسدتی ،موجد «پیددایش روحیدۀ تسدلیم و توکد »،
ظ
تقری ا ر همۀ اعضا ،شده است و از ید اعضای گسسته ،س نوعی «بیعملی و انفعال»
میشو که بیشتر از چند نسته سرچشمه میگیدر  :نلسدت اینسده انسدان از اندیشده یلدع
سالح میشو  .بهع ار روشنتر ،صالح انسان را یدا و شعور ک تشلیص مدی هدد نده
شعور جزئینگر انسان؛ بنابراین ،فر بهجای تبمیمگیری با آگداهی نسد ی ،تبدمیم را بده
آگاهی مطلم می سپار  .وم اینسه براساس این ایدئولوژی ،انسان ر جریان آزمون و یطدا،
رشد میکندد؛ بندابراین ،لزومدی بدرای تغییدر پیشآمددهایی کده انسدان را بده ورطدۀ یطدا
ظ
میاندازند ،وجو ندار  .عمدتا اعضا پیشآمدها را م نیبدر تقددیر م تنیبدر صدالح و ییدر
الهی قلمدا میکنند و نهتنها مقابله با آن و تدبیر امور را رست نمی انند ،بلسه از همنوایی
با آنها لذ میبرند.
آقای میگوید:
اتن ییلی راحتتر هست ،چون رسالتم را ق دول کدر هام و ر قلد مدن ریشده واندده
است .اگر این رسالت را ق ول نسنم ،یو م را به آب و آتش میزنم و فسر میکنم کده مدن
همهکاره هستم ،احساس راحتی نمیکنم .رحالیکه مدن کدارهای نیسدتم و گر اننددهای
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وجو ار  ...ایمان مطلم به این گفتهام ارم ....ر آنجا تجربه ارم کده یدالم از گوشدم
گرفت و بهم فهماند که تو چهکارهای؟

یانم پ میگوید:
براساس آموزهها ،تنها کاری که میتوا نستم بسنم ،این است که به او اندرژی بددهم یدا بده
ظ
یدا بسپارم ....شاید اصال قرار است شلص ست به این کار بزند و رس بزرگی از این
قضایا بگیر  ....حتی قرار نیست هنگام عا از یدا بلواهم که فالن کدار را بسدن ،چدون
قرار است هی یواستهای از یدا نداشته باشیم ،بلسه بایدد بگدوییم هرطدور کده صدالح
هست....

روحیۀ تسلیم و توک

ر حد افراطی آن ( ر ایدئولوژی مجموعه) به نوعی «بیتفاوتی و

بیعملی» و ج رگرایی میانجامد .یانم آ ،از اعضای گسسته ،ر توصیم ایدن ایددئولوژی
میگوید:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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فرا رمانی رواقع یه سری اطالعا می ه و آیرشدم میگده تدو نمی وندی چدی ییدر و
صالح مللوق هست و توی حسمت یدا یالت نسن و قضاو نسن .به یو ش بسپار
و عای ییر کن براش که یا مشسلش باز شه یا آگاهتر بشه .میگده حتدی گداهی اوقدا
کما کر ن به هم رعینحال که یوبه ،میتونه جاهایی بد باشه .بیشدتر بده یدو یددا
بسپار.

یانم س ،از اعضای پیوست ه ،ر پاسخ به پرسشی ربارۀ عملسر ش ر هنگام مشداهدۀ
مشسال مر م میگوید« :واکنشی ندارم .هرکسی مشسلی ار  ،مشس است یگر».
یانم غ که منتقد این ویژگی فرا رمانی است ،آن را گاهی برای بریی افرا مفید می اند
و رواقع ،برای سطح فر ی و یدر جامعده کارآمدد و ر سدطح کدالن جامعده ،ناکارآمدد
میپندار  .وی به گزارش از وستش میگوید:

ظ
وستم فر ی بو که اصال ر زندگی کوتاه نمیآمد ،اما این کالسها باعد شدد عدوض

شو و بریی مسائ را تقدیرش انست و یواست تا ضعمهایش را ق ول کند و آنهدا را
کاهش بدهد و زندگیش به انسجام رسیده با این کالسها ،اینجدور افدرا و چندین تید
افرا ی هم وجو ارند.

اما ر مور یو میگوید:

ظ
چند سال انگیزهام را از ست ا م و کار یگری نمیتوانستم انجام بدم؛ مداال کدا ر مدن

حم من را مییور  ،اما با اینسه بهصراحت می انستم ،اما قددمی نمیتوانسدتم بدر ارم و
ظ
میگفتم که حتما احتیا ار  ....شروب کر م به ریو  ،سستی ،و قانع شددن را بده مدن
یا ا و ییلی چیزها را من از ست ا م.

او گزارش مشابهی را از یسی از همسارانش می هد که مربی یوگا و شنا و شلص بسیار
فعالی ر جامعه بو ه و اکنون پس از مربیگری فرا رمانی بسیار بیتفداو و سسدت شدده
است .وی میگوید:

ظ
فر ی که یوگا کار کر ه و بعد به فرا رمانی رفته را میشناسم ....قد ال ییلدی یدوب کدار

میکر ن و یو شان ورزشسار بو ن و شلبیت فوقالعا های اشدت ،امدا اتن ریدو
می بینم و اینسه حس ورزشساریش از بین رفته و ییلی شدید آرامتر شده است.

به گزارش عضو یگری ر مور شلص یا شده« :تنها چیزی کده ییلدی بدهنظرم تدوی
یانم ایسس بعد از فرا رمانی تغییر کر  ،این بو که اون گرمی و اجتماعی و معاشدرتی کده
بو نیست .اتن از آ ما فرار میکنه و یه احساس سر ی به آ م انتقال پیدا میکنه .نوب نگداه
کر نش هم متفاو شده!».
 )8باور به موجو ا غیرارگانیا و قدر عاملیت آنهدا ر زنددگی روزمدره :براسداس
ایدئولوژی فرا رمانی ،موجو ا و هستیهای متافیزیسیای ر جهان وجو ارند که بر اثر
عوام ملتلفی مانند افسار و اندیشههای منفی ،ر جسم و روح و ذهن فدر نفدوذ کدر ه و
کنترل افسار ،تمایال  ،و زندگی فدر ی و اجتمداعی او را رایتیدار میگیرندد .از نظدر ایدن
ایدئولوژی ،تنها راه نجدا از سدلطۀ ایدن موجدو ا  ،پیوسدتن بده مجموعدۀ فرا رمدانی و
حلقههای عرفانی آن و پرهیز از افسار ،اندیشهها ،و رویاروییهای منفی است.
همۀ اعضای پیوسته و گسسته به این موجو ا و قدر نفوذ آنها باور ارند و آنهدا را
ظ
ر زندگی یو مؤثر می انند .عموما اعضا ر مقاب این موجو ا چدار تدرس و نگراندی
هستند؛ بهگونهای که ر بریی موار  ،فر ر مقابله با آنها احساس عجدز مدیکندد و ایدن
ترس زیا  ،گاهی موج گسستن از گروه و گاهی س

پناه بر ن به آن شده است.
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آقای ح ر مور موجو ا غیرارگانیا میگوید« :ما حفاظ ریافت کدر هایم و مبدون
هستیم؛ بنابراین ،میتوانیم اعالم کنیم ،بدون اینسه مسائ منفی فر به ما منتق شو  .کدس
یگری نمیتواند این کار را انجام هد .بریور با ش سۀ منفی ،مرحلهبهمرحله است؛ مداال
 -8و  -7هم هست».
آقای ن بر این باور است:
ربارۀ اینسه باور به وجو شان اشته باشم ،ییر باور نداشتم ،ولی اتن بداور ارم .اسدتا
میگوید ،عمم نفوذ آنها تا حدی اسدت کده میتوانندد ا ههدای مدا را تغییدر هندد یدا
اطالعا ما را ست کاری کنند و حتی باع بروز بعضی بیماریهای صع العال نیز
بشوند.

راینحال ،این نگرش تقابلی نیز ایجا میشو که افرا ی که یا عضو بهطور روزمدره
با آنها روبهرو میشو  ،یا غیریو ی و تحت نفوذ ش سۀ منفی و غیرارگانیاها ،یا از گدروه
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یو ی و عاری از این عوام ویروسمانند هستند.
ظ
اعضا معموت مسائلی را که ر روابط اجتماعی یدو بدا آن روبدهرو مدیشدوند و حتدی
مشسال زندگی یانوا گی یو و یگران را به تأثیر موجو ا غیرارگانیا نس ت می هند،
ظ
اما بریی اعضای گسسته که اطالعا نس تا زیا ی ر مور فنون گدروههدای معنویدتگدرا
ارند ددبا اینسه وجو موجو ا غیرارگانیا را ق ول ارنددد بر این نظرند که نحوۀ بریدور
مجموعۀ فرا رمانی با این موجو ا  ،موج تسهی نفوذ بیشدتر آنهدا ر زنددگی اعضدا و
ظ
نز یسانشان شده است .معموت این باورهدا ر بدین اعضدای گسسدته ،نقطدۀ عطفدی بدرای
گسستن از گروه بو ه است.
یانم آ میگوید:
ال ته زمینههایی هم تو این وران اتفاق افتا  .بهم یور ن وستیهای صمیمیام ،از وا ،
ایتالف مامان بابا ،پایاننامدۀ ارشدد ،یدو آرش (بده هدم یدور ن ندامز یم) و اسداتید
غیرمنطقی و....

یانم غ میگوید:
رابطهام بدا یدانوا ه و وسدتان و اطرافیدان بدهعلت تحدوت زنددگیم ر آن وره کده ر

فرا رمانی شرکت میکر م ،یوب ن و و ال ته نمی انم فرا رمانی مؤثر بو ر این رابطه یا
نه ....همگی رگیر مشسال یانوا گی شدیدی هستند و فسر نمیکنند که شاید بده ایدن
راه ،ربط اشته باشد و هی کدام فارغ نیستند.

او با نق گزارشی از وستش که مربی مجموعه است میگوید:

ظ
این یانوا ه ق ال ر صلح زندگی میکر ند و بدون مشس  ،امدا وقتدی همگدی بدا هدم از
یواهر ،ما ر ،و زن برا رها ر این ورۀ فرا رمانی شرکت کر ند ،چار مشدس شددهاند.
یو مربی چون ازیو گذشتگی کر  ،ر زندگی صلح ار  ،امدا بدا اطرافیدانش ائدم ر
کلنجار رفتن است و من همۀ اینها را ارت اب می هم به این مسائ .

جدول شماره ( .)1مقولههای محوری تحوالت شناختی و نگرشی اعضای پیوسته و گسستۀ مجموعۀ فرادرمانی
شناسایی ابعاد پنهان خود و اثرات آن

تعداد کد

ایمان به شعور و حکمت در هستی

تعداد کد

پذیرش یطاکار بو ن و تغییر صفا ناپسند

12

نگرش معناگرایانه

4

بلشش با پذیرش نقص یو و یگران

6

افزایش تأم و قت ر زندگی روزمره

8

کاهش یو پسندی

11

ج رگرایی و تسلیم و تقدیرگرایی

13

افزایش منیت مدعی عرفان شدن

6

کاهش انگیزۀ فعالیت اجتماعی و ایجا ریو

13

جایگزینی نیسی و مح ت بهجای نفر و زشتی

16

بیعملیدبیتفاوتی

6

ادراک وحدت و یگانگی و اثرات آن

تعداد کد

باور به موجودات غیرارگانیک و قدرت عاملیت آنها تعداد کد

5

باور به غیرارگانیاها

13

4

تأثیر غیرارگانیاها بر انسان

16

رک و رشد عشم و مح ت
روحیۀ یدمت با عشم و اشتیاق

5

عام انسان ر اثرپذیری از غیرارگانیاها

4

افزایش تحم و مبونیت ر بریور های ارت اطی

5

مبونیت از غیرارگانیاها بهکما مجموعه

9

افزایش سازگاری و کاهش رنجوری

6

کاهش فاصلۀ من و یگری؛ احساس یگانگی

بحث و نتیجهگیری

چنانکه یافتههای پژوهش نشان می هد ،پیامدد مشدارکت افدرا ر گروههدای فرا رمدانی،
به لحاظ تحول نگرش ر روابط اجتماعی ،برای همۀ اعضا یسسان نیست ،بلسه ارای ابعا
ظ
متنوعی است .معموت افرا ی که آن را ما ت ارزیابی میکنند ،بده زوایدایی از اثدرا توجده
ظ
ارند و افرا ی که آن را منفی قلمدا میکنند ،متوجه ابعا یگری هسدتند و معمدوت نقطدۀ
پیوند یا گسست فر از تداوم عضویت ر مجموعه ،همان ارزیدابی وی از اثدرا مجموعده
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است .به احتمال قوی ،یسی از عل تداوم مشارکت اعضای پیوسته ،پیامدهای ما تی اسدت
که افرا به طور روزمدره ر زنددگی اجتمداعی یدو ریافدت مدیکنندد و بدرعسس ،علدت
گسیلتگی بریی اعضای گسسته ،پیامدهای منفیای است که افرا آن را حاص مشدارکت
ر مجموعه ارزیابی میکنند.
تغییر ر روابط اجتماعی که پیامد تحول رفتار اجتماعی است (همانگونه که ر نظریدۀ
تغییر نگرش گفته شد) حاصد تغییدر سدازمان باورهدا و ارزشهدا و ر پدی آن ،نگدرش و
تمایال فر است که به و طریم انجام میشو  )8 :ارائۀ ایدئولوژی و جهانبینی متفداو ؛
 )1کس تجربۀ معنوی م تنیبر همان جهانبینی .اما نستۀ قاب توجه ایدن اسدت کده نقطدۀ
عطم ر تغییر باورها ،نگرش ،و رفتار فر  ،تجربۀ معنوی اسدت ،نده کسد ایددئولوژی و
جهانبینی فرا رمانی .ر طول تجربۀ معنوی ،نگرش فر به هستی ،یو  ،و یگدران تحدول
مییابد .این نتیجه با نظر محدثی ( )8938که معتقد است ،تجربۀ ینی ر محور ین اری
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قرار ار و اعتقا ا

ینی ،نشلتگرفته از تجربدۀ یندی هسدتند ،مطابقدت ار  .بدهع ار

روشنتر ،با گرایش جهان مدرن بهسوی فر گرایی ،شدلص اعتقدا ا و باورهدای یدو را
براساس تجربۀ شلبی شس می هد نه به روش سنتی اطاعت و همنوایی؛ بنابراین ،آنچده
موج تغییر سازمان باورها و اعتقا ا فر میشو  ،تنها نظریههای هستیشنایتی نیست،
بلسه تجربۀ معنوی است که وی را به باور قری بهیقین مدیرسداند .پژوهشهدای کرمدانی
( )8919و اسماعیلی ( )8918نیز این یافته را تأیید میکنندد؛ بندابراین ،میتدوان گفدت ،از
نقداب قددو ایدن مجموعدده ،اولویدتبلشددی پدرورش بددا تجربدۀ معنددوی همدراه بددا حددس
زی اییشنایتی ،بهجای اولویت ا ن به آموزش ایدئولوژیا ،است.
هرچند تجربۀ معنوی ،مهمترین عام و نقطۀ عطم تغییر نگرش فر به یو و یگدران
است ،مجموعۀ فرا رمانی ،ر آغاز چریۀ آموزشوپرورش ،جهانبینی یدو و ایددئولوژی
م تنیبر آن را بهطور اجمالی و ملتبر برای نوآموز بیان میکند و سپس ،بالفاصله با کاربر
فنون جا ویی ینی ،وی را به تجربۀ معنوی وامی ار  .این جهانبینی با تعریفی که از انسان
ارائه می هد ،وی را بهلحاظ هستیشنایتی بهعنوان موجدو ی تفسیداناپدذیر از یگدری و
موجو ی به وسعت هستی معرفی میکند که از قابلیت اثربلشی بدر جهدان و اثرپدذیری از

ک هستی بریور ار است .یسی از نقداب قدو مجموعدۀ فرا رمدانی ،محوریدت ا ن بده
ارزشهای متعالی انسانی ،بهویژه ر قلمرو ارت اطا اجتماعی است که براساس آن ،مدرز
بین یو و یگری کمرنگ میشو  .بقیۀ حلقههای ارت اطی نیز ،هریدا بدهنحدوی ،چندین
کاری را انجام می هند؛ بهعنوان ماال ،حلقۀ ارت اب جمعی کده بدهمعنی طلد ییدر بدرای
عموم مر م است و حلقۀ پیوند که حلقۀ رک وحد است ،موج میشوند که فر ابتدا با
اعالم ارت اب ،برای همه ریواست ییر جمعی کند و همین یواسدتن ،احسداس پیوندد بده
یگران را ر او ایجا میکند و گاهی طی تجربهای معنوی ،احساس یگانگی با همۀ مر م و
ک هستی ر فر ایجا میشو کده سدطح ملمدوستر و عمیدمتری از رک و فهدم اسدت.
براساس این نتایج ،نگرش هستیشناسانهای که فر را به یگران پیوند میزند و زنددگی او را
ر ارت اب با ک هستی معنا ار میکند ددکه ر «اینجا و اکنون» اثربلش و اثرپدذیر است د
تعریم فر را از یو توسعه بلشیده و به زندگی او معنا می هد .همانگونه که گفتده شدد،
پژوهش کاشی ( ) 8911ر مور این گروه نیز بیانگر این است که تعریم افرا از یو  ،پس
از مشارکت ،توسعه مییابد.
به ندر تحول ر روابط اجتماعی فر  ،ر پی تغییر آموزههای هستیشنایتی نظری رخ
می هد و ر بسیاری از موار  ،تنها حلقۀ ارت اطی یا تجربۀ معنوی یو  ،ربر ارنددۀ ا راک
و شنایت مفاهیم مطلوب و رفتار جامعهپسند است؛ بهعنوان ماال ،حلقههای ارت اب اسسن
وگانگی ،تیاهای شلبیتی ،قربانی و حلقدههایی از ایدن سدت ،موجد تغییدر بداور و
شنایت فر ر مور یو  ،م نی بر امسان یطاکار بو ن یو و کشم ابعا و زوایای پنهدان
ما ت و منفی شلبیت یو میشو که این هدم بهنوبدۀ یدو  ،تعریدم فدر را از یدو و
یگران تغییر می هد ،مرز و فاصلۀ بین یو و یگری بسیار کمتر میشو  ،امسان بلشدش
یگران بیشتر میشو  ،و چند گامی بهسوی احسداس یگدانگی و قدسدی یددن کد پدیش
میرو  .افزونبر این ،حلقههای ارت اطی یگری ،ازجمله ارت اب بلشش و قربانی کر ن ،ر
راستای رفع ویژگیهای منفی یو عم میکند .افرا با تجربههای معنوی به رک عمیمتر
مفاهیمی مانند بلشش میرسند و بهع ار روشنتر« ،بلشش» را عمیمتر رک میکنند و
با یافتن رک عمیم ،این تجربه ر هستۀ سازمان ،باورها ،و ارزشهای فر جای میگیر که
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بر نگرش و تمایال او اثرگذار است و رفتارش را به آنسدو سدوق می هدد؛ بهگوندهای کده
ابزاری بهنام «ارت اب بلشش» ار که اگر یو نیز نتواند با ارا هاش این کار را انجام هدد،
با اعالم این ارت اب ،حلقۀ ارت اطی یا شده به طور یو کار بر رک ،فهم ،و ارا ۀ فر مسدلط
شده و این فع را برایش به انجدام میرسداند؛ رعینحدال ،فدر از لدذ و معندای عمیدم
بلشددش بهددرهمنددد میشددو و ایددن تجربدده بدده بلشددی از تجربددۀ زیسددته او ت دددی شددده و
ویژگیهایش را به همان سمت سوق می هد .برایناسداس ،آلپدور (روش بدالو و نیدون،
 ) 815 ،8931نیز بر این نظر است که یا شرب عمدۀ تحول نگرش ،یا تجربدۀ برجسدتۀ
راماتیا است .گفتنی است ،براساس نتایج پژوهش جابریان ( ،)8937تعام و مشدارکت
گروهی ،عام مهمی ر ایجا  ،حفظ ،و تقویت باورهای نوپایی است کده حاصد تجربدۀ
معنوی هستند و گسستن از گروه یا فقدان تعامال گروهدی موجد تضدعیم و زوال ایدن
نگرشها میشو  .همانگونه کده آلپدور (روش بدالو و نیدون )815 ،8931 ،نیدز معتقدد
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است« ،تراکم تجربه» یسی از الزاما اثربلشی تجربه بر نگرش است.
بهاینترتی  ،فر برای عم به ایدئولوژی جمعگرایانۀ فرا رمانی ،بدون تالش ر راستای
تغییر رفتار و اعمال یو از این ابزارها بدرای به دو روابدط یدویش بدا یگدری دددبهلحاظ
شنایتی و رفتاریدد بهره میگیر و به و روابطش را بهسا گی و آسانی و بدون هزینه تجربه
میکند .براساس نظریۀ انتلاب عقالنی ،بیهزینه بو ن این فرایند که برای فر پا اش لذ
به و روابط و احساس اثربلشی را ر پی ار  ،وی را به تداوم پیوستگی بده ایدن مجموعده
تشویم میکند.
پژوهش شریعتی و همسارانش ( )8917ر مور و گروه معنویدتگدرا ،حداکی از ایدن
است که افزونبر تقویت احساس و تجربه ینی ،تقویت اصول ایالقی نیدز از کارکر هدای
مشارکت ر این گروهها است.
اما ر جاییکه فنون جا ویی مذه ی کارایی ندارند یا پیامدهای منفیای ارند و مندافع
فر را تأمین نمیکنند و بهع ار

یگر ،ر جاییکه این مشارکت برای فدر ندهتنها پا اشدی

ندار  ،بلسه وی را متحم هزینه میکند ،احتمال گسست او افزایش مییابد.
یسی یگر از نستههای قاب توجه ر تحدول نگدرش اعضدا ،بداور بده وجدو موجدو ا

متافیزیسی به نام موجو ا غیرارگانیا است که از قدر نفوذ ر افسار ،تمایال  ،و رفتدار
فیزیسی فر  ،اطرافیانش ،و ک هستی بریور ارند .این باور ،زیربنای توجیه ر و رنجهدای
فر ر زنددگی اسدت کده ال تده مسدلول بلشدی از نفدوذ آنهدا ر زنددگی فدر  ،یدو او و
اندیشههای پلید و منفیاش بهشدمار مدیآیدد و پیوسدتن بده حلقدههدای عرفدانی مجموعدۀ
فرا رمانی ،راه نجا از این موجو ا و این افسار انسته میشو  .ایجا چنین باوری برای
اکاریت اعضا ،ترس و واهمه از ایدن موجدو ا را ر پدی ار و وجدو ایدن بداور ر حدد
افراطی ،پیوسته فر را ر باور به نفوذ قدر های متافیزیسی ر زندگیاش بهسوی ضعم و
عجز پیش می بر و همچنین ،اعتقا وی را به عاملیت موجدو ا غیرارگانیدا ر ر هدا و
رنجهایش محسم میکند و ر صور ناکارآمدی حلقههای ارت اطی ،موجد ناامیددی از
این مجموعه میشو  .بریی اعضای صاح نظر ر علوم معنوی کده از اعضدای ناپیوسدته
فرا رمانی هستند ،معتقدند که امسان وجو و نفوذ چنین نیروهدایی وجدو ار کده ال بدر
عملسر نا رست و نقص ر روش فرا رمانی است .این باور به ن ال یو نگرش یدو ی و
غیریو ی به رونگروه و برونگروه را ایجا و تشدید میکند؛ بهگونهای که اعضا معتقدند،
با پیوستن به گروه میتوان از شر این موجو ا و عاملیت آنهدا ر زنددگی نجدا یافدت.
لی عدم تمای افرا به پیوستن به این مجموعه یدا گسسدت آنهدا پدس از ورو بده آن نیدز
شد تسلط موجو ا غیرارگانیا بر این افرا و زندگیشان است؛ بنابراین ،برای اعضدای
پیوسته توجیهی با عنوان عو شدگان و برای گسستهها اصطالح ریدزش یافتدههدا را بدهکار
میبرند .همچنین ،اعضای غیریو ی ،افرا آلو ه به این موجو ا و ش سۀ منفیای بهشمار
میآیند که نیاز به پاکسازی ارند و ازآنجاکه ددبراساس اعتقا ا این مجموعهدد راه رهدایی
از این ش سه و موجو ا غیرارگانیا ر انحبار اعضا و سدر مداران عرفدان حلقده اسدت،
حس وابستگی اعضا به گروه و ضرور مشارکت همراه با فرمان ری را برای اعضا توجیده و
تشدید میکند .گفتنی است با توجه به اینسه پژوهشهدای انشدگاهی ر مدور ایدن گدروه
بسیار ناچیز است ،پژوهشهایی که بر نقاب قو و ضعم آنها و از تمام جن هها ددازجمله
موجو ا غیرارگانیادد پر ایته باشد ،وجو ندار که بتوان آن را با یافتههای مقالۀ حاضدر
مقایسه کر .
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پددژوهش ماسددیموابتروواین (کاویددانی )8931 ،کدده ر مددور تمددایال یشددونتآمیددز
گروههای معنویتگرا سلن میگوید ،یو تأییدگر تقویدت پیونددهای رونگروهدی علیده
پیوندهای برونگروهی است .رویهمرفته براساس نظریههای مربوب به سدرمایۀ اجتمداعی
گروههای ینی و پیوندهای رونگروهی و بدرونگروهدی ،گدروههدای یندی ،ارای روابدط
یواهرانه و برا رانۀ قوی رونگروهی هستند و هرگاه چنین پیوندهای رونگروهی قدویای
برقرار باشد ،روابط برونگروهی تضعیم میشو (گرانووتر .)8369 ،ر این حالت ،همسو
با نظریۀ نیاز مازلو (محدثی ،)93 ،8935 ،کر  ،کرچفیلدد ،و بداتکی (کریمدی،8931 ،
 ،)198-195تعلم گروهی یسی از عوام مهم تداوم مشارکت اعضا است.
یسی یگر از پیامدهای مشارکت ر مجموعه ،پیدایش نگرش قدسی به هسدتی و همدۀ
پدیدههای جهان است که س

شس گیری نگرش حسیمانه و تقدیرگرایانه و ایجدا روحیدۀ

توک و تسلیم و از نظر اعضدای ناپیوسدته ،موجد پیددایش روحیدۀ منفعالنده و ریدو و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

38

دوره ،21شماره 1
تابستان 2931
پیاپی 64

بیتفاوتی میشو  .پیدایش نگرش تقدیرگرا و معناگرا ،پلهای بهسوی تزکیه ،رشدد ،و تعدالی
بهشمار میآید که موج پذیرش مشسال اجتماعی و افزایش رجۀ تحم و سدازگاری و
رنتیجه ،س

به و روابط اجتماعی میشو  ،اما چنین نگرشدی مدیتواندد سد

منفعد

شدن فر نیز بش و  .اعضدای ناپیوسدته نیدز از ایدن آسدی یدا کدر ه و نایشدنو هسدتند و
معتقدند ،ر این وران بهس

اشتن چنین روحیهای ،آسی های مهمی از سدوی یگدران

یده و به همان رابطۀ آسی زا تداوم ا ه موج سرایت آسی به اطرافیانشان شدهاند .یسی
یگر از آسی های این روش ،جایگزینی کاربر فنون جا ویی بهجای عم واقعی است که
بهنوعی موج بیعملی میشو  ،زیرا با کاربر فنون جا ویی ینی ،نیت و قبد ،جایگزین
کنش واقعی میشو و فر بهجای وار شدن به واکنش ،این فنون را برای هر کار روزمدرهای
بهکار میبر  .این شیوۀ وار شدن به کنش ددچنانکه ر انتقا های بریی از اعضای گسسته
نیز بیان شده استدد آسی هایی را بده نظدام کدنش ر سدطح کدالن جامعده وار میکندد؛
بهگونهای که میتوان گفت ،جامعه به گروهی از افرا منفع و پذیرا ت ددی میشدو کده ر
جهت سایتن زندگی فر ی و جمعی ،اندیشیدن را متوقم کر هاند.
ظ
همچنین ،با توجه به اینسه تحوت نگرشی و رفتاری عمدتا با تجربۀ معنوی و بدا فندون

جا ویی ینیای رخ می هند که فر یالت چندانی ر آن نداشته است ( رواقع فر بدرای
ایجا این تغییر ر یو تالش چندانی نسر ه است) ،تحوت ناپایدداری هسدتند .تحلید
گفتههای اعضای گسسته نشان می هدد ،اعضدا هنگدام مشدارکت ر گدروه بدا رجدههای
متفاوتی به اصول و آموزههای تجربی و نظری گروه وفا ارند و کمابیش فعال هستند ،اما پس
از گسستن از گروه و عدم ت ا ل آموزهها ،ایمان و باورشان به آنها کاهش یافته و روزبدهروز
کمرنگ میشو ؛ تا حدی که فر گسسته  ،یو و یگران مشابه را بازگشته به حالت پیش از
مشارکت ارزیابی میکند .بهاینترتی میتوان گفت ،کدیشهدای معندوی کده ابدزار اصدلی
آموزشو پرورششان فنون جا ویی ینی است (با توجه به اینسه عاملیت عضدو ر اندیشده و
ظ
عم تا حد قاب توجهی کاهش مییابد) اوت فاقد توانایی تزم برای وار شدن به مناظرههای
ظ
نظری هستند و ثانیا ر صور فقدان سازمان منسجمی که ش سۀ ارت اطی اعضدا را بده هدم
مرت ط و پیوسته نگه ار  ،منتهی به از ست ا ن پیروان و اصول اعتقا ی آن یواهند شد.
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