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گرايي مدرن بتواند نيااز انساان را باه     رفت معنويت پس از خأل معنويتي كه بعد از جنگ جهاني دوم فراگير شد، گمان مي : چكیده

تواند گرهي بگشايد و خود نيز گااهي   با گذشت چند دهه مشخص شد اين جنبش نمي. معنا پاسخ دهد و جاي سنن ديني را بگيرد

 .آفرين است مشكل

 

گراياي   هااي معنويات   تادان گروه فلسفه دانشگاه النگ آيلند در نيويورك امريكا نوشته است كه به ويژگيمقاله حاضر را يكي از اس

رويكرد التقاطي اين جريان . دهد گرايي را نشان مي هاي معنويت داري، كاستي پردازد و در ضمن بيان تمايز معنويت و دين مدرن مي

هاي گاه متباين، يكاي از نقادهايي اسات كاه در ايان مقالاه بررساي         ز فرهنگو تالش آن براي دريافت مفاهيم و رسوم گوناگون ا

روحياه  . پاردازد  گرايي نقاد ديگاري اسات كاه نويسانده باه آن ماي        گرايي و ثمره آن يعني عدم قطعيت و گاه پوچ نسبيت. شود مي

فار    گرايي مدرن با پايش  ين معنويتهمچن. شود تعهدي در اين جريان نيز در اين مقاله بررسي مي مسئوليتي و بي طلبي، بي راحت

هاي اين امر براي حياا  ديناي و ناكاامي ايان رويكارد در تزريا         اين مقاله به زيان. پردازد فردگرايي خود به ترويج انزواطلبي مي

 . كند معنويت به افراد نيز توجه مي

 

گويي به خأل معنويت ماردم در جواما     براي پاسخگرايي مدرن درصدد بيان راهكاري  مقاله حاضر در كنار بيان نقدهايي به معنويت

پيشنهاد نويسنده اين مقاله آن است كه افراد به جاي گريز از سنت خود و توسل به قرائتي بسايار ضاعيو و ريار    . مدرن نيز هست

ي، راهكارهاايي  نويسنده در خالل بحث، به طور ضمن. هاي ديگر بايد در سنت ديني خود كاوش و آن را پويا كنند محققانه از سني

 .دهد عملي براي تحق  اين امر نيز ارائه مي

 

 .گرايي مدرن، جنبش عصر جديد هاي انحرافي، معنويت عرفان : كلیدواژگان

 

 

 

 

يك نفر ممكن است فوري گمان كند . توصيو كنند« معنوي»اين روزها به طور روزافزوني براي مردم عادي شده است كه خود را 
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از طرفاي، ايان واقعيات دارد كاه شاماري از      . تار از ايان اسات    با اين حال، مسئله بسيار پيچياده . است« ديني»معادل « معنوي»كه 

شوند كاه   در همين حال، نويسندگاني يافت مي. اند تغيير داده« معنويت»خود را به « دين»هاي اياال  متحده عنوان سرستون  روزنامه

كنيم كه دين و معنويت به طور جدي  اينجا مشاهده مي. كنند توصيو مي« نيمعنوي، و نه دي»هاي شخصي آنالين، خود را  در آگهي

 . شوند از هم متمايز مي

 

هاي متعددي ممكن است به كار رود، من دربااره شاكل اخيار و معارو       به گونه« معنويت»در آراز بايد تصريح كنم با اينكه واژه 

سازي  عصر جديد جدا ساخت، هرچند جدا[ اديان] اي معرو  به  يدهتوان آن را از پد معنويت صحبت خواهم كرد كه به سختي مي

شوند، معموالً كساني هساتند كاه از لاواي     كشيده مي( و اديان عصر جديد)افرادي كه به سمت معنويت . اين دو امري محال نيست

بخشي از تمايال آناان باراي جادا     .( «كنند معنوي، اما نه ديني توصيو مي»و از اين روست كه خود را )اند  دين نهادينه بيرون آمده

به هر قصد و هد  كه باشد، برخاسته از امري سياسي است؛ چرا كه اين افراد تمايال دارناد ديان نهاديناه را       ساختن خود از دين،

بنياادين  داراي برخاي اماور   « افاراد معناوي  »با اين وصو، . هاي ارتجاعي و محدودكننده دين بدانند قرين گونه( ويژه در امريكا به)

اي كه برخي به دليل ارتباط آن باا   كلمه)مردم معنوي معموالً اگر نه به خدا . خاص هستند كه ميان آنان و افراد ديني، مشترك است

ايان نيارو تقريبااً    . كنند، به نوعي قدر  يا نيروي برتر، ايماان دارناد   هاي پر طمطراق كتاب مقدس از به كار بردن آن شرم مي گفته

اي بدان توسل جست ياا   توان به گونه شود كه براي هدايت يا احيا مي وان چيزي خيرخواه و منب  ازلي وجود درك ميهميشه به عن

 . تقرب يافت

 

تقريبااً باه طاور انحصااري،     ( كانم  البته فقط در معنايي كه من از ايان واژه اساتفاده ماي   )به قدر درك نگارنده اين سطور، معنويت 

باا ايان حاال،    . سد كه نوعاً ميان سفيدپوستان، طبقه متوسط و داراي تحصيال  دانشگاهي، فراوان استر اي رربي به نظر مي پديده

در عاو ،  . روناد  هااي فلسافي و ديناي رارب ماي      اين مردمان معنوي معموالً براي هدايت شدن به دنبال هر چيزي رير از سنت

آيين هندو، آيين باودا، سانن دائاويي،    . هاي چندگانه نيست سنت گرايي آنها چيزي بيشتر از نوعي التقاط عناصر برگرفته از معنويت

هاي پيشاين مسايحيت و    خواهانه از سنت هاي دل هاي اخير، برداشت البته در سال. روند به شمار مي  منابعي مشهور براي اين التقاط

ديان   4،يان روسات كاه پدياده ويكاا     از ا. هاي مردمان بومي امريكا نيز محبوبيت يافته است شرك اروپاي باستان و همچنين سنت

جادوگري به وجود آمده است؛ امري كه تقريباً سراسر، برساخته نويسندگان امريكايي و بريتانيايي است كه در خالل جنگ جهااني  

گراياان، منااب  اصالي را باراي      بيشتر معنويت. كندگرايي مدرن بسيار مشكو به طور كلي، بيشتر مناب  فكري معنويت. نوشتند دوم مي

پساند از نويساندگان ريار محقا  را      هاايي عاماه   در عاو ، گازارش  . خوانند هاي ياد شده نمي يافتن وجه تاريخي و حقيقي سنت

 .كنند خوانند كه واقعيت را با بدعت و انديشه اميدبخش مخلوط مي مي

 

ت، در مقياسي وسي ، اين حس بوده است كه اديان نهادينه و سنتي تا حادي باا   از طر  ديگر، مسبّب اين چرخش به سمت معنوي

اي اين امر، مربوط به نقدهاي علوم تجربي بر ادياان اسات    چه چيز سبب اين امر شده است؟ تا اندازه. اند زندگي مدرن بيگانه شده

د ازكارافتادگي دين سنتي، بيشتر مرباوط باه محوريات    رس به نظر مي. كنند هاي اديان را بسيار بسيار تحت اللفظي درك مي كه آموزه

جوام  مصرفي، امور جديد و متفاو  را گراماي  . زدگي در زندگي مردمان رربي و مدرن است يافتن روزافزون كاالگرايي و مصر 

گراياي را   اين افراد درون. كنند داري مي گرايي جانب روي و ماده اينان از زندگي مبتني بر زياده. يابند دارند و تغيير را ارزشمند مي مي



هاايي باراي رشاديافتگي و حتاي آن را      دانناد، ناه فرصات    برانگيز و مجرمانه مي كنند و اين قبيل امور را ترديدآميز، شرم تأييد نمي

، بلكاه  بهاره نيساتند   البته چنين جاوامعي كاامالً از اصاول اخالقاي باي     . پندارند كه بايد به كمك دارو درمان شوند هايي مي بيماري

؛ يعني با هر چياز  «تو نبايد از حكم عبور كني»قاعده اصلي آنها اين است كه . اخالقيا  آنان از نوع بسيار رقي  و تقليل يافته است

گرايي در باب حقيقت و درباره قواعد  نسبيت. و همه چيز بايد ساخت، مگر اينكه با احكام و شكل قاط  حقيقت گالويز شده باشد

ها ا در چنين جاوامعي باه عناوان      بندي برانگيز همه تقسيم نداشتن به داوري در باب امور ا در واق ، رجحان تأمل  اخالقي و تمايل

دستي كاردن در مقابال نقادهاي     گرايي به عنوان راهي براي پيش اين نسبيت. شود نشاني از داشتن جايگاهي واال در اخالق تلقي مي

اگر هيچ كس نتواند بگويد چه چيز خوب اسات و چاه چياز    . آيد گرا نيز به كار مي وارد شده بر زندگي در جوام  مدرن و مصر 

هاي  تواند بگويد سبك زندگي ما بهتر يا بدتر از سبك زندگي پيشينيان ما يا سبك زندگي متداول در فرهنگ بد، پس هيچ كس نمي

 .ديگر است

 

هااي اعتقاادي    جاي تعجب نخواهد بود كه برخاي دساتگاه  زدگي و تجددگرايي يك جامعه، ديگر  با در نظر داشتن ويژگي مصر 

پندارناد؛ و باه    هااي اعتقاادي كاه اماري را فراتار از صار  ارضااي شخصاي ماي          خاص در آن جامعه از چشام بيفتناد؛ دساتگاه   

 .رانناد  آماد اعماال ماا و ساالمت رون ساخن ماي       پاي   دهناد و از مسائوليت انسااني،    آسايي ماي  خودگذشتگي، مقامي باالتر از تن

 

توان آن را انگيزش ديناي   مي. كن شدني نيست با اين حال، در وجود انسان، انگيزشي است كه هر قدر فرهنگ هم تالش كند، ريشه

كاران   اين انگيزش بي. ناميد، اما اگر آن را انگيزش معنوي بناميم، ايرادي نخواهد داشت و من بيشتر تمايل دارم آن را چنين نام نهم

در حيا  انسان، ايان انگيازش باه    .( اي كه همه چيز در خود داشتند، اما از دايره واژگان مدرن ازاله شدند اژهدو و)زمان است  و بي

اين تمايلي است باراي تعياين   . شود تمايلي براي دريافت معناي زندگي و حس تعل  ا به ديگر مردم، به طبيعت و كيهان تبديل مي 

جامعه مدرن چيازي  . ر زندگي با دانستن اين كه فرد در ترتيب امور كجا قرار داردمحل شدن در جهان، تمايلي براي دريافت معنا د

هااي آنهاا، گذشاته،     اي تنها مروّج انقطاع فرد از مردمش، سانت  چنين جامعه. دهد براي پاسخ به اين انگيزش در اختيار ما قرار نمي

كناد، بلكاه دردي عميا  در جاان      تنها كمكي به فرد نمياين جامعه، نه . خانواده، همسايگان، زمين و حتي از جسم خود فرد است

تر از همه مردمان پيشين در تپش است؛ يعني بيشتر از اجدادمان  روست كه انگيزش معنوي در آنها قوي ازاين. كارد مردمان مدرن مي

بساياري از  . گور، سارپناهي باود   ايم؛ يعني سنن ديني پويا كه براي هر مرد و زني از گهواره تا كه مالك چيزي بودند كه ما گم كرده

هاايي از اناواع    مردمان مدرن به اين نياز معنوي ا نيازي كه ممكن است به شكلي مبهم از آن آگاه باشند ا با دويادن در پاي رهازن     

ي هاا از دنياا   هايي چون روطه خوردن در كار، تلويزيون، ولگاردي اينترنتاي، اناواع و اقساام رهازن      دهند؛ رهزن گوناگون پاسخ مي

اي كاه   كناد؛ هماان تجرباه    كش مي ترين چيز به تجربه ديني را به آنها پيش امري كه نزديك)تكنولوژي، مواد مخدر و روابط جنسي 

باه هماين دليال، تاا جاايي كاه       . خاوانيم  روند كه آن را معنويات ماي   البته شمار اندكي به سمت چيزي مي(. هرگز نخواهند داشت

اش، اماري   لوحاناه  سااده   عمقي و تا اندازه اي حماقات  نشي عليه پوچي تجدد باشد، با وجود كممعنويت، پاسخي به اين نياز و واك

 . شود مثبت تلقي مي

 

 

. دهاد  زده و تجددخواه است كه به معنويت شاكل ماي   اي ويژگي اصلي جامعه مصر  مشكل اينجاست كه امروزه معنويت به گونه



هاي  ام، بيشتر مردمان معنوي سنت تر گفته گونه كه پيش  همان. دواند رن ريشه ميريشگي مد دهي، بي اول از همه در اين فرآيند شكل

آنان مانند مشتريان مركز خريادي بازر ،   . هايي كه در بيشتر موارد، دانش بسيار كمي از آن دارند نهند؛ سنت اجداد خود را كنار مي

ساازند و   خاصيت مي گذارند و بي اي ديگر مي دارند و در بسته هاي ديگر برمي هاي حكمت را از فرهنگ زنند و ناگِت آزادانه قدم مي

آنان از سانتي باه سانتي ديگار     . معنويت آنان تمام ناپايداري و رنگارنگي زندگي مدرن را دارد. كنند با خوشي و خوبي استفاده مي

طاور كاه از    اا هماان  ... و رياره  6او بعد كاباليسات ها   5اها و سپس دوريده ها، بعد ويكا ها، بعد دائويي روند ا اول پيش بودايي  مي

. پرناد  سبوكي ديگر مي سبوكي به دوست في اي به شبكه ديگر، از سايتي به سايت ديگر، از شغلي به شغل ديگر، از دوستي في شبكه

هميشه اينجا دردره آن است كه آيا سانت در ايان موقعيات، خاوب جاواب      . شود حقيقي يافت نمي در اينجا هيچ تعهد و جديتي

شاود دربااره    گذارد؟ آيا سبب مي ها و تصورهايي كه شخص معنوي از قبل به آنها شكل داده است، صحه مي دهد؟ آيا بر ارزش مي

هايش ممكن است از بيخ و بن  صورهاي فرد و ارزشاين نظر كه ت. است« نيروبخش»خودش احساس خوشايندي داشته باشد؟ آيا 

اي شكل دهد كه بر سنتي، شايد داراي حقايقي مهم، اما دشوارياب، تطبيا  كناد،    اش را به گونه رلط باشند و اينكه فرد بايد زندگي

ا نقد كند؟ اگر همه چيز اصالً چرا كسي بايد خود ر. در اينجا نقد كردن خود تقريباً به طور كامل رايب است. به ندر  مطرن است

تصاادفي نيسات كاه    . انديشم، همان درست و خوب است؛ يعناي باراي مان درسات و خاوب اسات       نسبي است، پس هر چه مي

هاا،   ماثالً هنادوها، باودايي   . كنناد  گراياي را تكارار ماي    هاي عرفاني و ديني ذاتاً هماين نسابيت   اخير از سنت« معنوي»هاي  برداشت

براي اين است كه فرد معناوي مادرن   « همه چيز يكي است»ه از پيش مفرو  است چنين اذعان كنند كه ها، صوفيان و رير دائويي

كردند و نوعي مداراي پفكي با هار   هاي گفته شده به هيچ رجحاني قائل نبودند و هيچ حكمي صادر نمي فهمد كه سنت گونه مي اين

 . توانااد باار حقيقاات ناااب مقاادّم باشااد چيااز نمااي هاايچالبتااه بايااد دانساات كااه . كااس و هاار جااا را وجهااه هماات خااود داشااتند

 

بر اساس اين ديدگاه، معنويت رالبااً ياك   . گرايي مدرن است، نگرش اصالت فردي در آن است ترين مشكل معنويت آنچه گويا مهم

كنند  شوي  ميوقتي جوام  مدرن به شد ، مردم را ت. يابد شود كه به ندر ، ربطي به اجتماع مي مسئله شخصي و محدود تلقي مي

كنند كمتر در بند قيود و حدود اجتماعي باشاند   كه يك سروگردن هم كه شده، از بقيه باالتر باشند، در بهترين حالت، آنان سعي مي

ايان امار   . كنناد  آورند كه با شعار رهاساازي از قياود، پاول و آزادي، افاراد را جاذب ماي       هايي سر بر مي و در بدترين حالت، فرقه

  كند؛ يعني اگر فر  بر اين است كه معنويات،  است؛ چرا كه خود، نوعي بعد اجتماعي گريزناپذير براي دين ايجاد ميآفرين  مشكل

اي بزر   سازي پيروانش، مسئله گزيني براي دين بايد باشد، پس شكست آن در كار خود؛ يعني در منزوي در نهايت، به عنوان جاي

خاواهيم جايگاهماان    نين سخن گفتم كه اينها درصدد پاسخ دادن به تمايل ما هستند كه ميقبالً درباره دين و معنويت چ. آفريند مي

در . نفر كجاي جريان امور ايستاده است، معنايي در زندگي برايش دسات و پاا كنناد    در جهان مشخص شود و با دانستن اينكه يك

زندگي فردي اش بيابد، اما در حقيقت، بخاش مهماي از   تواند در  آيد اين چيزي است كه يك نفر مي  نگاه اول، ممكن است به نظر

كنناد ا    اي مشابه ما فكر ماي  اين كاوش، درگير تمايل ما براي يافتن معنا در نسبت با ديگران ا يعني در جماعتي از افراد كه به شيوه 

اشيم كه باا آنهاا افكاار و احساساا      ما تمايل داريم با ديگراني ب. چه خوشمان بيايد يا نيايد، ما حيوانا  اجتماعي هستيم. شود مي

گرايي است؛ انسان وقتي خود را از نظر معناوي   داران مكتب انسان ترين طر  اين امر حتي بخشي از زندگي سرسخت. مشابه داريم

باودن  تر از تمايل صر  براي در اجتماع  كنم اين امر، چيزي عمي  البته من فكر مي. كند يابد، احساس كجي و خمودگي مي تنها مي

شاود كاه    داري و معنويت واقعي فقط در اجتماعي محق  ماي  دانيم كه دين كنم همه ما هر چند به شكل مبهم، مي من فكر مي. است



ا و در واق ، دين فردي ا ممكن است در سطح واژگان  « فردي»ها و مناسك  تصور سنت. گذارد ها و مناسك را به اشتراك مي سنت

 .خيزد و ناپختگي از اين واژه برمي متناقض نباشد، اما طنين پوچي

 

با اين حال، كساي ممكان اسات آن را    . معنايي مدرن است كننده پاسخي مثبت به بي حال چه بايد كرد؟ از يك منظر، معنويت، ارائه

ن اسات  البته ممكا . معنايي اي از بي سازي مدرن و صور  تازه شكل جديدي از تجزيه: اي از يك درخت سمّي بداند به عنوان ميوه

بيناي   باا ايان حاال، پايش    . گرايي حاضر پديد آيد اديان جديدي در اين بين سر برآورند يا شايد راهي اميدبخش از جنبش معنويت

گرايان نگاهي ديگر باار باه ادياان     به هر حال، به جاي انتظار كشيدن، پيشنهاد من اين است كه معنويت. چنين چيزي ناممكن است

 .اند زده آنها را دور انداخته اني كه بسيار شتابمردمان خود بيندازند؛ ادي

 

. خواهناد هنادو شاوند    گويند ماي  روند و مي ها پيش او مي گاهي برخي از رربي گاه. من همكاري هندو دارم، كه يك براهمن است

ا بهتار در هار آن   جواب او به آنان اين است كه بهترين راه براي اينكه هندوي خوبي باشند، آن است كه يهودي و مسيحي بهتار يا  

اگار  . گويد حقيقت را در سنت خود بياب؛ چرا كه در آنجا نيز حقيقتاي وجاود دارد   به عبارتي ديگر، او مي. ديني كه هستند، باشند

مناسك موجاود در باين    ها و  چرا بايد نمادها، سنت. اي، آن را بيابي تواني از همان جايي كه شروع كرده حقيقت، يكي است، تو مي

( باا اجاداد اروپاايي   )هاي خودشان و امور اطرافشان ريشه گرفته است، دور بياندازيم؟ ماثالً ماردي امريكاايي     كه از تجربه مردم را

سر گانش باه  . كرد او به طور منظم در برابر مجسمه گانش، يكي از خدايان هندو، عود روشن مي. داد دار انجام مي كاري نسبتاً خنده

همچناين اساتاد   . توان خارج از باا  وحاش دياد    اين حيوان را به ندر  در اروپا و امريكا مي جالب است كه. شكل سر فيل است

گرايش يافت و كامالً در لباس و خاوراك و دكاور منازل،     7ناي بين آشنايان من در اواخر عمرش به مكتب ذ دان بازنشسته رياضي

ها، وقتي اين پيروي آيين كابااال باه اسارائيل رفات، در حاالي كاه باه شاكل          بنابر گزارش. نيز چنين كرده است 8امدون. ژاپني شد

سنت ديني خود مدونا مسيحيت كاتولياك  ! رو شد و به چه دليل خوبي نمايشي، نام ايستر را بر خود نهاده بود، با تمسخر آنان روبه

بارآورده كناد؟ آياا او     اي نبود كه نيااز معناوي او را   گفته 12ييا نيكوالس كوزاي 11 اكهار 11،آكوئيناس 3،يا در آگوستينآ. است

 هرگز زحمت نگاه كردن به آثار آنان را به خود داده بود؟

 

هااي ديگار،    اعتقادم اين است كاه باا آماوختن از سانت    . هايي رير از سنت خود كاوش كنيم فرضم اين نيست كه ما نبايد در سنت

بخشي به فرد باا   و معنوي سرانجام با تالش براي هويتبا اين حال، بر اين اعتقاد نيستم كه انگيزش ديني . ايم معامله پرسودي كرده

يك نفار در سانت   . يابد هاي ديگر مردمان، پاسخي درخور مي هايي از سنت بندي كردن قطعه ويژه با سرهم سنت مردماني ديگر و به

باشد؛ يعني ديگر كسااني كاه    تواند داشته تواند بيابد، بلكه آن فرد، مردم خودش، را نيز مي مردم خودش، نه تنها حكمتي فراوان مي

 . داننااد و مساالمان و هاار آنچااه او نيااز هساات، مااي  ( چااه پروتسااتان و چااه كاتوليااك  )مثاال او، خااود را يهااودي، مساايحي  

 

ام، اعترا  كنند و بر سر آن شوند تا مرا قاان    با اين حال، ممكن است برخي دوستان مسلمان، مسيحي و يهودي من به آنچه گفته

دوستان مسيحي من خواهند گفت كه سنت نياكانشان با تلاه اونجليسام،   . نها پويايي خود را از دست داده استهاي آ كنند كه سنت

با وجود اين، حقيقات آن  . هايي از اين دست را مطرن كنند بخش رو به انحطاط نهاده است يا شكايت فاندامنتاليسم و الهيا  رهايي

شماري را بياباد كاه از آن ديان در اشاكال متفااو  بهاره        هاي بي ودش، مسلكتواند اگر بخواهد، در سنت خ است كه يك نفر مي



باا ايان وصاو، ممكان اسات برخاي از دوساتان        . تر به نظر آيناد  تر يا عقالني گيرند؛ اشكالي كه ممكن است براي فرد، معتدل مي

ايان اعتارا  اسات كاه بسايار      . ن برساند توانند به گرد پاي جهان مدر اند، نمي اعترا  كنند ادياني كه در فضاي آن پرورش يافته

اي بازر  در   نكتاه . شود كند، فر  مي شود و هميشه اين امر به عنوان اعتراضي نسبتاً جدي به آنچه دين از آن بحث مي شنيده مي

 نبايد حساب شود كاه از جهاان مادرن   ( يا يك فلسفه)با توجه به وضعيت جهان مدرن، آيا اين فضيلت يك دين . اين اشكال است

 فاصله دارد؟

 

گاويم ماا باياد باه ايان       كنم كه ما در سنت خودمان بايد دقيقاً اعتقاداتمان مانند ديگران باشد، بلكه ماي  من از اين امر نيز دفاع نمي

به اين صور ، ياا آن سانت باه ناوعي     . ما بايد در آنها كاوش كنيم، فكر كنيم، مطالعه كنيم و بررسي كنيم. ها زندگي ببخشيم سنت

گراياي مادرن    اينجاسات كاه جنابش معنويات    . تواند خأل آن سنت را پاسخ دهد شود كه مي شود يا چيزي درون ما احيا مي مياحيا 

اناد   هاي زيادي توليد شده سايت ها و وب ها، فيلم حدوداً در پانزده سال اخير، كتاب. تواند به طور بالقوه نقشي مثبت را بازي كند مي

اينها از نظر كيفيت، متفاوتند، اما در بسياري از موارد در خدمت احياي عالقاه ماردم باه    . كاوند ا ميگرايي رربي ر كه وجوه معنويت

دست كام باياد   . نيز بايد از اين زاويه به عنوان اثري مثبت نگريست 13يبه نظر من، حتي به اثر راز داوينچ. اند هاي خود بوده سنت

و سبب شد برخاي تاركاان ماذهب    ( ها خيري در آن بود كه از برخي جنبه)ت كه اين اثر، خشم كليساي كاتوليك را برانگيخت گف

 . ها را تارك اين كليسا كرد كاتوليك به اين كليسا بازگردند و در قياس با آن، تعداد كمتري از كاتوليك

 

هااي فاراوان    دهد و با وجود خاأل  چندپارگي جامعه مدرن را بازتاب مياي است كه  گرايي، پديده در نتيجه، هرچند جنبش معنويت

هاي خودماان باه    بخشي به سنت اگر معنويت براي حيا . تواند نقشي اساسي در رلبه بر همين چندپارگي بازي كند آن، معتقدم مي

راه ديگراني مثل خودشان در اجتماع هاي سرگشته زيادي را ياري دهد تا به هم كارگرفته شود، ظرفيت آن را خواهد داشت كه جان

 . هاي مشترك، معنا را در زندگي خود بيابند و دوشادوش هم با تاريخ، آداب و ارزش
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4 .Wicca:   ويچكرافت ( يا جادوورزي)ويكا (Witchcraft)ويكاها، . نامند جديد ديني را با آن مي ٔ، عنواني است كه يك فرقه

. به دست جرالد گارنر، جادوگر انگليسي تأسيس شد 1354اين فرقه در سال . پرستند هايي هستند كه بستر طبيعت را مي نئوپاگان

رفتارهاي رريزي و خداياني كه . ني هر چيزي است كه بدون فشار يا اجبار به وجود آمده باشدها به مع طبيعت در فرهنگ ويكن

 .شود نماد اين ررايز هستند، مورد پرستش يعني ستايش آنها واق  مي



5 .Druids :يك درويد عضوي از طبقه . ز مسيحيت بودندهاي مشركانه اروپا قبل ا درويدها يا دروئيدها پيروان يكي از فرقه

هاي ديني مردم را از طري  اعمال جادويي برآورده  بود كه حاجت( انگلستان، ايرلند و فرانسه باستان)كاهنان در جامعه سلتي اروپا 

 .ساخت مي

6 .Kabbalists :شود و اين واژه در فارسي و عربي به  ي كه بر عرفان يهودي اطالق ميها، پيروان كاباال هستند؛ نام كاباليست

به اعتقاد هواداران و معتقدان به . اعتقاد دارند( كاباليسم)بيشتر يهوديان ارتودوكس به آيين كاباال . شود شكل قباله بيشتر تلفظ مي

تر شود و بدين  واري به خدا نزديك ه صور  روحانيشود انسان ب آيين كاباال، فهميدن و درك رموز مخفي در آيين كاباال سبب مي

 .است  ها پوشيده برد كه براي ديگر انسان ترتيب، بشريت به قدر  وااليي از رموز مخفي خدا پي مي

7: .Zen  هيت اشيا به وسيله تجربه مستقيم نگري به ما ذن شكلي از آيين بودايي مهايانه است كه بر تفكر لحظه به لحظه و ژر

دارد و از اين راه به دنبال  آميز و فرامنطقي بيان مي هايي تناقض اين مكتب معموالً تعاليم خود را به صور . تأكيد فراواني دارد

ريكا بردند و هاي اخير آن را به ام ها در دهه مكتب ذن به طور سنتي در ژاپن گسترش داشته است و ژاپني. رهايي يا ساتوراي است

 .از آنجا در سطح جهان منتشر شده است

8: .Madonna او در . المللي مشهور امريكايي است سرا، بازيگر و كارآفرين بين كونه، خواننده، ترانه مَدونا لوييس ورونيكا چي

ميليون آلبوم در سراسر جهان به  311از او تاكنون . م شهر لندن استدر ايالت ميشيگان زاده شد و فعالً مقي 1358او   16تاريخ 

 .ها بود پنجمين زن ثروتمند در زمينه سرگرمي 2117وي در سال . است فروش رفته 

3 .Augustine :ان و انديشمندان مسيحيت ماركوس اورليوس اوگوستينوس معرو  به سنت اوگوستين از اثرگذارترين فيلسوف

 .آيد به حساب مي( كاتوليك و پروتستان)دهندگان سنت مسيحي رربي  او از شكل. در دوران باستان و اوايل قرون وسطاست

11 .Aquinas  : ترين  ه اتفاق نظر، بزر نظران اروپايي، او را ب صاحب. است 13آكوئيناس، فيلسوفي اروپايي متعل  به قرن

، تمدن مسيحي را به آنچنان فلسفه عقلي و نظام فكري (اسكوالستيك)تعاليم او در مكتب اهل مدرسه . دانند فيلسو  مسيحيت مي

خدمت آكوئيناس به مسيحيت اين بود كه در .ويژه پيروان كليساي كاتوليك است مجهز كرد كه هنوز اساس عقايد بيشتر مسيحيان به

 .قل با ايمان كوشيد و از اين راه، دين مسيح را با فلسفه يوناني در آميختسازش ع

11� Eckhart :  مايستر . تبار بود شاعر و خطيب آلماني  شناس فيلسو ، عار ، ، دين(ميالدي 1261-1327( مايستر اكهار

 .ودش هميشه و همواره با حقيقت و وجود الهي متحد بوده استآموزد كه انسان در كنه وج اكهار  به ما مي

12Cusa :وي از كساني بود كه . فيلسو  افالطوني قرن پانزدهم ميالدي كه آلماني بود و در دوره رنسانس اهميت خاصي داشت

 .در راه وحد  كليساي شرق و ررب بسيار تالش كرد

13 .The Da Vinci Code. 
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