
 

 

 «جنبش عصر جدید»چیستی معنویت در 

 *احمدشاکرنژاددکتر

 مقدمه
بهه »، «به توانهایی خهودت ایمهان داشهته بهاش»، «خودت را باور کن»، «به خودت ایمان بیاور»

بر اساس تصورات خهودت زنهدگی »، «به ندای درونت گوش بده»، «اهداف زندگیت ایمان بیاور
تهوانی ایمهان بیهاوری، بهه  به معج ه نمی اگر»، «به نیروهای بیکران خود ایمان داشته باش»، «کن

مثبهت فکهر »، «خودت عش  بورز و نیروی درونهت را آزاد کهنبه »، «معج ه درونت ایمان بیاور
خداونهد در درون توسهت؛ بهر »، «به خودت ایمان داشته باش؛ همه چی  خود تو هسهتی»، «کن

، «از قضاوت دیگهران نتهرس»، «انرژی درونت را آزاد کن»، «اساس تصورات خودت زندگی کن
توانی با تجسم خهالق، ههر چهه  و میت»، «برای خودت هدیه بخر»، «اراده خودت را محق  کن»

افسهانه شخصهیت را تحقه  »، «رؤیهای خهودت را محقه  کهن»، «خواهی بهه دسهت آوری می
هها جمالتهی هسهتند کهه  و ...، این« نفس عمی  بکش؛ خدا را در درون خهود بیهاب»، «ببخش

اند و  آمده شنویم؛ چه در میان افراد متدین و چه غیر مذهبی. این جمالت از کجا امروزه بسیار می
انهد؟ اگهر بخهواهیم ریشهه رواج ایهن  هایی مجهرب و آزمهوده رواج یافته چرا امروزه مانند توصهیه

« جنبش عصهر جدیهد»ها را بدانیم، باید به هفتاد سال پیش برگردیم و  جمالت و افکار در پس آن
 را بشناسیم.

 پیدایش جنبش عصر جدید
گرایی در غرب  قهوت یافهت کهه  از معنویت قرن بیستم میالدی، شکل جدیدی 90و  80در دهه 

هرچند مخالف کل دینداری نبود؛ اما دین نهادینه و مبتنی بر نظام روحانیت و مرجعیهت دینهی را 
دانسهت و بهه جهای آن، دیهن ه خهود یها دینهداری بهر اسهاس  گرایی می مانعی بر سر راه معنویت

                                                           

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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گشهت کهه  مهیالدی بازمی 70ه دههه البته ریشه این جریان ب 1کرد. مرجعیت درونی را ترویج می
ها و تمهارینی التقهاطی را در  ، ایهده«عصر جدید»ها( تحت عنوان  جنبش ضدفرهنگ )مثل هیزی

های  کردنهد کهه معمهوال  برخاسهته از تعهالیم نهضهت هایی غیرمنسجم خود تهرویج می جماعت
 6تفکر نوین، 5زیستی،  شناسی عص  4زیستی، های محیط جنبش 3ادیان بومی، 2پتانسیل انسانی،

ای از افهراد و  گسهترده  بود. البته این جریان شهبکه 9و مسیحیت لیبرال 8ادیان شرقی 7شرک باستان،
داد که مرزهای متمای  مشخصی با هم نداشتند و در معتقدات با یکهدیگر  هایی را تشکیل می گروه

مهدتا  بعهد از جنهگ ها این بود کهه جههان جدیهد )ع هایی داشتند، اما وجه مشترک آن پوشانی هم
دانسهتند و معتقهد بودنهد کهه ایهن جههان  جهانی دوم( را جهانی کامال  متمای  از جهان پیشین می

خواهد. بنهابراین اوال  اصهطالح  جدید، دین و معنویتی جدید و متمای  از ادیان نهادینه و سنتی می
رهها را شهامل ای از اعمهال و باو ، اصطالحی چتری شکل است که طیف گسهترده«عصر جدید»

و  انیا  وجه مشترک این موارد متنوع، آن است که خود را بدیل ادیان نهادینه و دارای نظام  10شود می
 11 آورند. روحانیت به حساب می

 از کجا پدید آمد؟ « عصر جدید»اصطالح 
موج اول این جریان که درست بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، معتقد بودند کهه مها در 

پشت سرگذاشتن دو ه ار سال تفوق برج حوت )ماهی( در اخترشناسی هستیم و بعهد از آن حال 
                                                           

، مترجمان حمید رضانیا و عبدالله غالمرضا ادبان در دنیای مدرن. هنیگراف، دین عصر جدید، در: لیندا وودهد، 1
 .362کاشی، ص

2. Human Potential. 

3. Indigneus religions 

4. Ecology movement. 

5. Neurobiology. 

6. New thought. 

7. New Paganism.  

8. Eastern Religious. 

9. Szerszynski, Bronislaw. "Religious movements and the New Age: their relevance to the 

environmental movement in the 1990s."Centre for the Study of Environmental Change(1992): 

111-139, p 8. 

 .448، ص دبان جهانفرهنگ ا. جان رال  هینل ، 10
 .188، ترجمه باقر طالبی دارابی، هفت آسمان، ص «تئودیسه عصر جدید برای عصر جدید». کولین کمبل، 11
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کواریوس) رسد. برای همین دینداری نهادینهه  ( مینوبت به تفوق برج دلو )سطل آب( یا آ
و ادیان سلسله مراتبی و منجمد که متناس  با  عصر حوت بود، بایهد جهای خهود را بهه دینهداری 

گرایی بها روح  تا به ایهن شهکل معنویهت 1و سیال که مناس  با عصر دلو است؛ بدهندغیرنهادینه 
 2جهان هماهنگ شود.

ها و نیروههای روحهی و روانهی، احضهار  اعتقاد به تناس ، دیدگاه همه خدایی، توجهه بهه قهدرت
 80ه درمانی و ...، هر چند قبل از دهه درمانی، سنگ درمانی، یوگا و مدیتیشن، هاله ارواح، انرژی

و در قال  جنهبش  80قرن بیستم نی  در اروپا و آمریکا به شکل پراکنده شایع بود؛ اما بعد از دهه 
گوینهد  ها می عصر جدید چنان اوج گرفت که برخی از تجارت چندین میلیارد دالری این فعالیت

برخهی نیه   3د.ها هستن کنند که حداقل دوازده میلیون نفر در آمریکا درگیر این فعالیت و برآورد می
، از این امر متعج  هستند که هر Pewبر اساس آمارهای مراک  آمارگیری در آمریکا مثل مؤسسه 

چند آمارها از کاهش دینداران رسمی حکایت دارد و کلیساها خالی شهده اسهت، امها بهه همهان 
معنویهت  ایهن نشهان از اسهتقبال دینهداران سهاب  از 4ها اف وده نشده است. دین می ان به شمار بی

 عصرجدید یا به عبارت دیگر معنویت فارغ از مرجعیت و روحانیت دارد.
های دینی جدید کار آسانی است؛ زیرا نهاد متهولی  برای دینداران و مبلغان دینی، شناخت فرقه

نههاد ماننهد  سامان و بی های معنوی بی ای دارند، اما شناخت جنبش شده و ساختار  ابت و تعریف
شهکل مواجهه اسهت. بها وجهود  ای سیال و بی شوار است؛ زیرا مبلف  با پدیدهجنبش عصرجدید د

سهال اسهت کهه مشهغول تهرویج  70اینکه  در غرب، این پدیده قدمت بیشتری داشته و قری  به 
منش خود است؛ با این حال کلیسای کاتولیک همین دو دهه پیش بود که بهه خطهر آن پهی بهرد و 

های  هها و بیانیهه ه و عهدم خلهط آن بها معنویهت دینهی، پژوهشبرای آشنایی مبلغان با ایهن پدیهد
عیسهی مسهیح: سهاغی آب حیهات: تهأمالت »ها، بیانیه  ترین آن متعددی صادر کرد. یکی از مهم

                                                           

کشد. اگهر  سال طول می 2160شناسان باستان، سال کبیره متشکل از دوازده ماه است که هر ماه آن  . از دیدگاه ستاره1
ما اکنون در آستانه عصر دلو قرار داریم. با این توضهیح کهه آغهاز بدانیم،  آغاز عصر حوت را تولد حضرت عیسی

داده، مقدمات آن بعد از جنهگ جههانی دوم آغهاز شهده  های رخ ای مقدماتی دارد که بر اساس نشانه عصر جدید دوره
 است.

 .363، ترجمه فیاض قرائی، ص دبن در دنیای مردن. استیو بروس، 2
 .83، ص کافرکیشی جدبد در آمربکا های عصر جدبد و دبن. سارا پایک، 3

4. Houtman, Dick, and Peter Mascini. "Why do churches become empty, while New Age 

grows? Secularization and religious change in the Netherlands."Journal for the Scientific 

Study of religion41, no. 3 (2002): 455-473, 455. 
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دههد کهه آنچهه معنویهت  اسهت. ایهن بیانیهه نشهان می 1«مسیحیت در باب جنهبش عصهرجدید
اما در قال  معنویت بهه دینهدران کند، آب حیات نیست؛ بلکه سراب است،  عصرجدید ارائه می

 2شود. عرضه می

 گرایی عصر جدید در ایران معنویت
گرایی عصرجدید هر چند مصادف با رواج آن در غرب در آستانه پیروزی انقهالب  پدیده معنویت

گری در ایران نی  نمایان شد، اما با پیروزی انقالب اسهالمی بسهیار زود از  اسالمی در قال  هیزی
ههای  ایران کنار رفت. با این حال در دهه اخیر با گسترش فضهای مجهازی و آزادی صحنه فرهنگ

های جدیهد ایهن پدیهده کهه  مدنی و البته کاهش تعلقات دینی، رواج دوباره یافته اسهت و نسهخه
ها،  دوشادوش بازار فرهنگ در حرکهت اسهت؛ بهه ایهران وارد شهده اسهت و در قاله  اسهتارتاپ

ههای  داشهتغالی، کسه  و کارههای مجهازی و یها خهانگی، کارگاهرویدادها، صنایع دسهتی، خو
ههای همگهانی، هنرههای رزمهی و ... در حهال گسهترش  اف ایی، موفقیت شهغلی، ورزش مهارت
 است. 

هجری شمسهی در  80تر باید گفت معنویت عصر جدید در ایران از ابتدای دهه  به طور دقی 
و برنامه تلوزیونی و به طور نامحسوس و سهیال قال  کتاب، کارگاه، کلیپ، سخنرانی و حتی فیلم 

های  به تغییر باورهای دینی و ساختارهای مذهبی جامعه پرداخته است؛ اما متولیان مبارزه بها فرقهه
پرسهتی، اکنکهار، فهالون دافها و دیگهر  شماری ماننهد شیطان های کم کاذب سرگرم مبارزه با پدیده

اند و در سهایه ایهن غفلهت و سهوار بهر بهال  ی غفلت کردهها شده و از این پدیده سیال و نامرئ فرقه
فرهنگ، معنویت عصرجدید مفاهیم خود را در ایران توسعه داده است. سیالیت و خ نهدگی ایهن 

سهانی ایهن امهر نهامرئی بهه   پدیده و ویژگی تلفیقی آن باعث شده است شهدت گسهترش و آسی 
 های نوظهور باشد.  مرات  بیش از فرقه

ای از ادیان و مکاته  الههی و  عصر جدید، بریکوالژ یا لهاف چهل تکه  معنویت به طور خالصه
آورد تا بتوانهد بهه انسهان مهادی  های مدرن فراهم می برداری از علوم و تکنیک بشری به همراه گرته

های این معنویت نهامرئی و  امروز تقدسی بدون تعبد و معنویتی بدون تقید بخشد. برخی از جلوه
 قرار است: سیال از این

                                                           

1. Jesus Christ, the Bearer of the Water of Life: A Christian Reflection on the "New Age" 

2. Christ, Jesus. "THE BEARER OF THE WATER OF LIFE A Christian reflection on the 

“New Age”." (2003). 
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بینی،  چی، طههالع هههای روحههی، روانههی و جسهمی )یوگهها، مراقبههه، تههائی فنهاوری و تکنیک. 1
پاتی،  روحی، گیاهخواری، مانترا، چاکرادرمانی، عش  معنوی، مانهدال، تلهه شفابخشی، ارتعاش 

 هیزنوتی م، هومیوپاتی(؛

ای درون، گورو، انرژی مفهوم، اصطالح و یا عقیده متفاوت )گایا، چی، کارما، تناس ، ند. 2
شههکوفایی،  کیهههانی، کانههدولینی، بههرج دلههو، خوددگرسههانی شههامل خههود ه یههاری،  خههود ه 

 کامروایی(؛ سازی  و خود ه  خودتوانمند

کتاب، برنامه تلوی یونی، فیلم )حول آ ار و آرای افرادی مانند دیوید اسهزنگر، ویلیهام بهوم،  . 3
یها نماینهدگان مهدرن معنویهت شهرقی ماننهد یوگانانهدا،  وین دایر، کن ویلبهر  و اکههارت تولهه و 

راماکریشنا، سوامی ویوکاناندا، راجنیش اوشهو،  داالی المها،  رام داس،  انهدرو کهوهن  و دیزهاک 
 چوپرا و ...(؛

های شهبه علمهی )الهیهات لیبهرال و  های دانشگاهی یا گرایش سوءاستفاده معنوی از رشته. 4
نشناسههی انسههانگرا، فی یههک کههوانتم، روانشناسههی فراشخصههی، درمههانی، روا خههواه، روان ترقی

 درمانی و ...(. درمانی، ماساژدرمانی، سوزن انرژی

 چیستی جنبش عصر جدید

تهرین ویژگهی آن  ( کهه مهمطور که گفته شد معنویهت عصهرجدید ) همان
ای فرهنگهی از دههه در پوشش عرضه کااله ،است« ولگردی معنوی»گری ی و ترویج  روحانیت

در غرب ترویج شده و گسترش یافته است. پیروان این جریان که عمدتا  در غهرب امهروزه  1980
های ورزشی، درمانی،  نامند، در قال  فعالیت ( میsbnr« )گرایان بدون مذه  معنویت»خود را 

لیهت مشهغولند. خیریه، اجتماعی و بیش از همه در قال  بازار داد و ستد کاالهای فرهنگی به فعا
این پدیده را محققانی ماننهد جرمهی کهارت و ریچهارد کینهگ، فروکهاهش دیهن بهه معنویهت و 

زدایی از دیهن اسهت و  دانند که در نتیج  روحانیت سازی برای خرید و فروش آن در بازار می زمینه
 انجامد.  در نهایت به غلبه آرم بر دیانت )به عنوان فعالیت جدی و ساختارمند( می

جنهبش عصهر »ر هنیگراف، یکی از مختصصان تحلیل جنهبش عصهر جدیهد، در مقالهه ووت
های دینی نوظهور چاپ شده است؛ در تعریهف ایهن جنهبش  المعارف جنبش که در دائرة« جدید

 گوید: چنین می
(، اصهطالحی فراگیهر اسهت کهه در مهورد جدید ) جنبش عصهر»

گیهر فراینهد تحهول آگهاهی  شود که در هایی به کار برده می و شبکه ها، جوامع طیفی وسیع از گروه
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ای از تاری  منجر خواهند شد که خورشهید بهه نشهانه  باشند که به ظهور عصر دلو، یعنی دوره می
اندرکاران عصر جدید، این  برج دلو در اعتدال بهاری قرار خواهد داشت. از دیدگاه برخی از دست

سهال اسهت کهه  300است؛ ولی از دیدگاه دیگران این عصهر در حهدود  عصر تقریبا  اتفاق افتاده
 1 «.باشد هنوز خاموش می

ای از باورهها و اعمهال را در  جنبش عصر جدید، یک جنبش تلفیقی است که طیهف گسهترده
جنبش عصر جدید شامل طیفهی وسهیع »گوید:  خود جای داده است. هنیگراف در این زمینه می

هیت خود، شفابخشی، مغناطیس حیوانی، تفکر نهوین معنهوی، پتانسهیل از عقاید مربوطه به الو
 2«.انسانی، احیای شرک باستان، ادیان ابتدایی و بومی و همچنین ادیان شرق است

البته هنیگراف برای جنبش عصر جدید دو مرحله قائل است. مرحله اول این جنهبش مربهوط 
داند. در این مرحلهه جنهبش عصهر  یمیالدی است که وی آن را عصر جدید خاص م 70به ده  

سازی افراد برای ورود بهه عصهر جدیهد، یعنهی  گراست که به دنبال آماده جدید، یک جنبش ه اره
های عصر حوت که مبتنی  چی  بر مبنای سیالیت بوده و دیگر ارزش عصر دلو است که در آن همه 

گرا،  د جماعهتدههد. جنهبش خهاص عصهر جدیه بر ج میت است؛ اعتبار خود را از دسهت می
مهیالدی ایهن جنهبش  80شناسی خاص است؛ اما از ده   آلیستی و مبتنی بر ستاره انگلیسی، ایده

های افهراد  یابد و فردمحور و مبتنی بر توسهعه فهردی و شهکوفایی اسهتعداد در آمریکا گسترش می
انی م آن کنهد از مکه رود و تالش می شود. در این مرحله است که این جنبش به سمت بازار می می

سهامان نامیهده  برای بازتولید عقاید خود استفاده کند. آنچه امروزه معنویت سیال یها معنویهت بی
 3شود، همین مرحله عام جنبش عصرجدید است. می

آید،  یکی از عقاید جنبش عصرجدید که بسیار در فروش کاالهای این جنبش نی  به چشم می
( نیه  یهاد ین عقیده که از آن با عنوان فرضیه گایها )( است. ابودگی جهان ) اعتقاد به کل

باشهد و همهراه بها سهاکنان  سیاره زمین، نظامی کامل و خودکفها می»گوید که  شود، چنین می می
ههای  ای اسهت بهرای ادعا گرایی، زمینه این کل 4«.دهد خود، یک موجود زنده واحد را تشکیل می

درمانی)گواصها، جیهدرولر،  وسائل ماساژ و یا انرژی های ت ئینی، درمانی که در پس فروش سنگ
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 نگر وجود دارد. اسماج، پالوسانتو، کاسه تبتی و ...( و همچنین وسایل مربوط به سالمتی کل
 جدید  باورهای جنبش عصر

رویکرد تلفیقی و التقاطی جنبش عصرجدید به جهان، باعث شده این جنهبش طیفهی گسهترده از 
تهوان برخهی از عقایهد برجسهته آن را  د جای دههد؛ امها بها ایهن حهال میعقاید و باورها را در خو

بریهل  فهرست کرد. یکی از مقاالت علمی در معرفی این جنبش به زبان فارسی، در دانشهنامه دین
بریهل اذعهان دارد کهه  چاپ شده است. هر چند نویسهنده مهدخل عصهرجدید در دانشهنامه دین

کند رئوس اصلی این عقاید را  نبش ارائه کرد، اما تالش میتوان فهرستی کامل از عقاید این ج نمی
 به شکل زیر بیان کند:

تهوان بهه  ای پهناور و عظیم از اشیاء مهادی اسهت کهه آن را نمی کلیت هستی همچون توده. 1
 پیوسته تصور کرد. هم عنوان شبک  معنایی مرتبط و به 

عنهوان آگهاهی یها   تهوان از آن بهه اساس کیهان ماده نیست؛ بلکه امری نامرئی است که می. 2
 انرژی یاد کرد.

توانیم بها تکیهه  ای از آن انرژی یا آگاهی را در خود داریم که می ها بارقه هر یک از ما انسان. 3
 بر آن، واقعیات را تغییر بدهیم و جهان خودمان را بسازیم.

ح نی  هستند. بنهابراین ها عالوه بر کالبد مادی دارای دو بخش دیگر، یعنی ذهن و رو انسان. 4
هنگام بیماری باید برای هدایت و ترمیم هر سه عنصر درونی خویش کوشش نمود، نهه اینکهه بهه 

 ترمیم اختصاصی کالبد پرداخت.

هر کدام از ما در مسیر سفری برای تکامل روح هسهتیم؛ سهفری کهه پهس از مهرگ کالبهد . 5
 امه خواهد داشت )تناس (.های دیگر اد یابد و در طی زندگی مادی هم پایان نمی

کنیم و یا جایگهاهی کهه در ایهن عهالم  برای شناخت و درک دنیایی که ما در آن زندگی می. 6
های بهتری از ادراکات عقالنی نی  وجود دارد. شاید بتوانیم بینش معنوی را در سوسوی  داریم، راه

توان بها  ه( وجود دارد که میگویان دست آوریم. حاالتی َنَبوی )پیش های درونی خویش به  دریافت
یهابیم.   ها از طری  موجودات پیشرفت  متعالی یا بخش ملکوتی وجود خودمان به معرفت دست آن

توانهد همهین  ههای تهاروت، می بینی با کارت شناسی یا طالع انواع راهبردهای مختلف مانند ستاره
 عملکرد را داشته باشد.

وسههیل  شههماری از  ت و شههخص خودمههان بههه هههای مشههابه در بههاب سههاختار کائنهها بینش. 7
پوسهتان آمریکها، مهورد تأییهد و تصهدی  قهرار  های باستانی، از مصر گرفته تا هنهد و سرخ فرهنگ
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 اند. گرفته

ویژه دانش مکانیک کوانتوم نی   های علمی غرب به هایی با جدیدترین پیشرفت چنین بینش. 8
 تأیید شده است.

انهد؛ بلکهه یهک  هایی نیست که دیگران تدوین کرده م و آیینمعنویت امری برای قبول تعالی. 9
طل  و تجسس فردی است که مبنای آن اساسا  بر تجربیات شخصهی اسهتوار اسهت )و یها بایهد 

 باشد(.

های معنهوی دنیها را بهه  صورت فردی یا گروهی با داشهتن چنهین دیهدگاه توانیم به  ما می. 10
 1 مکانی بهتر تبدیل کنیم.

 گوید: های این عقاید چنین می بریل دربارۀ ریشه دانشنامه دیناین مدخل از 
های کهن همچون مصر، هنهد، چهین، تبهت، بومیهان  جدید انواع فرهنگ جنبش عصر»

شهان نشهان  عنوان منابع اعتقهادات و باورهای ای آتالنتیس را به  آمریکا و حتی قارۀ افسانه
هها را  اند، این آیهین و روش بش شدهدهند. البته کسانی که مدعی اصول نهایی این جن می

دانند. از طرف دیگر مطالعهات محققانهه بیشهتر بهه نمایانهدن جنهبش  متعل  به خود می
ترین انواع تفکرات غربهی تمایهل دارد. سهه  عنوان ترکیبی برگ یده از مهم  عصر جدید، به

، تهوان ذهنیهت تئوسهوفی )عرفهان( منشأ پیچیده، مرمهوز و برجسهت  ایهن جنهبش را می
شهدۀ کهارل گوسهتاو یونهگ  های فکری جدیهد در آمریکها و روانشناسهی معنوی جریان
   2«.دانست

خود کهه شهاید تنهها کتهاب مسهتقل بهه زبهان  عرفان عصر جدبدهمایون همتی نی  در کتاب 
 کند: فارسی درباره این جنبش باشد، عقاید آن را چنین فهرست می

 است. جدید، محصول سکوالری اسیون بوده ظهور عصر 

 عمهل  3«فرقهه»صهورت  بینی ملغمه از افکار گوناگون است که بهه  عصر جدید، یک جهان
 کند. می

 ها و حقیقت مطل  حاکم بر جهان نیست. خدا، منشأ ارزش 

 کند. وجو نمی عصر جدید، معنا و کمال را در دین جست 
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 های زندگی لذت برد. باید از هم  جنبه 

 بازی. مه و همجنسترویج آزادی جنسی برای ه 

 ها و نفی خداشناسی. الوهیت هم  موجودات و هم  انسان 

  طبیعت )زمین و کیهان( واقعیتی مسهتقل، خهوب، زیبها و غنهی اسهت. مها نیه  بخشهی از
 طبیعتیم.

 سازیم، هیچ چی  شهرف و بهدی کهه مها را تهدیهد  از آنجا که ما خودمان وجود خودمان را می
  کند؛ وجود ندارد.

 جدید ههر چنهد  کس، پسر خدا نیست و همه، خدا هستند. تفکر عصر  ی مسیح و هیچعیس
تی نیست. از ادیان شرقی و علوم غریبه استفاده می  کند، ولی یک جریان سنف

 جدید است. رهبر جهانی کریست یا میترا، هدف اصلی نهضت جهانی عصر 

 تا موسیقی، هنر و تعلهیم و جدید به قدری فراگیر و گسترده است که از ورزش  نهضت عصر
 تربیت تأ یر گذاشته است.

 .عصر جدید در پی استقرار یک نظم جدید جهانی است 

 .عصر جدید به هم  ادیان گشوده است و ترکیبی از هم  ادیان است 

 ال. 1خود  خداست، ردف یهوه و مسیحیت و عقیده به دجف

 تقاد ندارد )فقط خدای درون(.گونه مرجع اعتبار خارجی اع جدید به هیچ تفکر عصر 

 ای وجود ندارد. خود  فرد، مالک حقیقت است و هیچ حقیقت عینی 

 جدید عقیهده  خدا آفریدگار نیست؛ بلکه خود بخشی از آفرینش است، نه جدا از آن. عصهر
به مونیسم )وحدت انگاری طبیعی( را از ادیان شرق وام گرفتهه اسهت، تنهها یهک ذات در جههان 

 هستند.  و بقیه هم  ج ئی از آن وجود دارد

 گونه مفهومی از گناه وجود ندارد. چون خدا وجود نهدارد، گنهاهی ههم  جدید هیچ در عصر
 وجود ندارد.

 ها بهه حقیقهت برسهند،  ها دارد. اگهر کهل انسهان جدید بستگی به انسان رستگاری در عصر
 رسد. شود و به حقیقت می می  جهان هم پاک

 د، تمای  بین خیر و شرف رد شده است.بر اساس عصر جدی 
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  عنوان موجهود شهریر، بهه کلهی غایه  اسهت. در عهوض او  جدید شیطان بهه در آ ار عصر
 شده است. موجودی قدرتمند و نورانی و حاکم بشریت توصیف 

 .عصر جدید معتقد به تناس  است 

 هستند.جدید  انقالب ارتباطات، رنسانس و رفورماسیون، از علل پیدایش عصر 

 گرایانه است(. جدید تکامل بینی عصر تأ یر تکامل داروینی )جهان 

 های کلیسا در پاس  به عطش معنوی انسان معاصر. ضعف مسیحیت و برنامه 

 جدید است. گرایی، اساس مهم تفکر عصر نسبی 

 جدید گرفته است.  گرایی و پیشرفت فردی، جای خدا را در عصر تعالی 

 جدید است. مناسک باستانی و حکمت کهن، یکی از دالیل قبول عصر  نوستالژی برای 

 جدید  اند، در عصر  شده ای از اموری که در مسیحیت تحت عنوان بدعت شناخته  مجموعه
 حضور دارند و مجازند.

 دارد و منحصر به یک تشکیالت یا سازمان خاص نیست. 1ای عصر جدید، ماهیت شبکه 

  شده است، پس خودش یک فرق  واحد نیسهت؛ بلکهه  هایی ساخته  قهجدید فر بر پای  عصر
 ای دارد. هاست و ماهیت فرقه منبع الهام فرقه

 است. 2نگر گرا و کل عصر جدید، میل به ترکی  همه چی  دارد و لذا کل 

  آنچه در عصر جدید، جدید است؛ تلفی  عناصر معنوی باطنی و سهکوالر اسهت. عناصهر
 زیست و...(. دو، درمانگری )یوگا، کابالیسم، انرژی، روانکاوی، محیطمعنوی، سکوالر، جا

  عصر جدید تغییر از فی یک نیوتنی به کوانتومی و از تفکر عقالنی به مدرنیته و از عواطهف و
 محوری است. احساسات به تفکر شهودی و از مردمحوری به زن

 روحانی است و از طریه  احضهار ها و قوای  بینی عصر جدید، عالم پر از فرشته طب  جهان
 ها تماس گرفت. توان با آن روح، می

 دههد  کند که کلیدهای ارتباط با عناصر جهان را در اختیار فرد قهرار می عصر جدید ادعا می
 تا او چگونگی صدای وجود خودش را بشنود و خودش را با آن هماهنگ سازد.

 3پیروی کرد. شده جدید باید از استادان الهام طب  مبانی عصر 

                                                           

1. Network. 
2. Holistic. 

 .305ه  308، ص عرفان عصر جدبد. همایون همتی،  3
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توان لیسهتی  با نگاهی اجمالی به اعتقادات بیان شده و نظری تطبیقی به معنویت اسالمی، می
های اسهالمی التقهاط یابهد و یها بهه جهای  تواند با آموزه های این جنبش فراهم کرد که می از آموزه

 های معنویت اسالمی تبلی  شود: آموزه
 

 جنبش عصرجدید اسالمیمعنویت   جنبش عصرجدید معنویت اسالمی 

 خدا 1
کیهان / گایا / انرژی 

 /فرکانس/ موج
 پاکسازی درون توبه و تهذی  3

 اف ایش  روت وسعت رزق 4 انرژی کیهانی تقدیر الهی 2
 خودشکوفایی خودسازی 6 کارما پاداش و ج ا 5

7 
مراقبه، حضور قل  

 و ذکر
 شادی و خنده بهجت و سرور 8 مدیتیشن

 طهارت و نظافت 10 ندای درون الهامات قلبی 9
شویی/پاکسازی  فنگ

 انرژی
 قهرمان انسان کامل 12 موفقیت سعادت 11

13 
تفأل خیر و حسن 

 ظن
قانون جذب/ 

 اندیشی مثبت
 آسایش و رهایی از رنج آزمون الهی 14

15 
اعتنام فرصت و 

 الوقتی ابن
زندگی در حال/ دم 

 غنیمتی
16 

نور / روح / نفس رحمانی/ 
 تبرک / توکل/ فیضشفاعت/ 

 های مثبت انرژی

 های منفی انرژی جنود شیطان، طواغیت 18 خودباشی خودشناسی 17

 جهاد با نفس 20 قدرت کلمات اذکار و اوراد 19
پتانسیل انسانی/ تحق  

 خود

 عش  الهی 22 خودیاری وحی 21
عش  اینجهانی/ ارتباط 

 عاشقانه
 رضایت باطن هیرضایت ال 24 آرامش/ آسایش عاقبت بخیری 23

25 
تقدم امت اسالمی 

 بر افراد
 پرهی  از بدعت 26 تقدم فرد بر جامعه

استقبال از بدعت و 
 تلفی 

 ایمان سیال ایمان راس  28 آزادی و استقالل عبودیت و تبعیت 27
 تصاح  )خرید/ جذب( اطاعت 30 سود تکلیف 29

 نقدها
داننهد و آن را  الش اصلی معنویت دینی میدانان مسیحی که معنویت عصرجدید را چ غیر از الهی

شناسی و مطالعهات ادیهان  کنند، دانشمندان علوم انسانی نی  از دریچه روانشناسی، جامعه نقد می
شناس معروف آمریکهایی در نقهد  اند. به عنوان نمونه رابرت وا نو، جامعه به نقد این پدیده پرداخته
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 کند: این جنبش به موارد زیر اشاره می
های آن نی  بسیار سهطحی و  برداری عنویت عصرجدید ریشه در ادیان نهادینه ندارد و گرتهم. 1

 ظاهری است.

 شخصی و انفسی است و به وجوه جمعی و اجتماعی معنویت توجهی ندارد.. 2

 کند.  التقاطی و تلفیقی است و از الگوی واحد پیروی نمی. 3

انه کهه بهه پیشهرفت معنهوی منهتج های سهلوکی دقیه  و سهختگرای متضمن دسهتورالعمل. 4
 شود، نیست. می

رسانی به دیگران در آن یا وجهود نهدارد  خودمحور و مبتنی بر منفعت خود است و خدمت. 5
 1رسان آسی  نبیند. یا اگر وجود دارد تاجایی قابل تعریف است که منیت خدمت

ترین  تهوان عمهده با مرور آ ار غربی و برخی از آ ار فارسهی در زمینهه مطالعهات معنویهت می
 :پیامدهای گسترش معنویت عصرجدید را چنین خالصه کرد

 بخشی دین سنتی؛ سازی جامعه از آ ار انسجام زدایی از دین و محروم قوت. 1

 های مشترک موجود؛ تضعیف شعائر و آیین. 2

 های اجتماعی مشترک؛ اختالل در ارزش. 3

 ابهام در مرزهای تمای یابی دینی و هویت دینی؛. 4

 محو هدف مشترک اجتماعی؛. 5

 تخری  منبع معرفتی مشترک و اشتراک در منابع معرفت دینی؛. 6

 های رسمی و نهادینه از دین؛  طلبی معنوی و فروگاهش قرائت استقالل. 7

 2ا رسازی نمادها و الگوهای مشترک دینی؛ جایگ ینی و یا کم. 8

 به چوب دستی و غول چراغ. رواج رویکرد مصرفی و کارکردی به دین و تبدیل آن. 9

میان پیامد اصلی گسترش این جنبش، چرخش از عبادت خداوند به پرستش و تمجیهد  ایندر 
ای و مبتنهی بهر  گرایی، سلیقه داند که مانع اصلی معنویت از خود است. معنویت عصر جدید می

ارائه قرائهت  تصمیمات شخصی، نظام روحانیت در ادیان است. نظام روحانیت در ادیان به دنبال
ههای  مو   و مبتنی بر متن مقدس هستند و برای حفظ سالمت معنوی دینداران، اجازه ارائه قرائت

                                                           

1. Wuthnow, Robert.After heaven: Spirituality in America since the 1950s. Univ of 

California Press, 1998, 25-49 

 198-182، 1394. به اد حمیدیه، جنبشهای نوپدید دینی، تهران ،انتشارات تمدن ایرانی،  2
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دهند. برای همین است که معنویت عصر جدیهد دشهمن اصهلی خهود را  ای از دین را نمی سلیقه
تهها بتوانههد مههانع اصههلی بههر سههر راه خودمحههوری و  دانههد روحانیههت و نظههام مرجعیههت دینههی می

ترین دشهمنان  دارضایی معنوی را از میان بردارد؛ یعنی نفس انسان که در ادیان رسمی دشهمنخو
شود، در معنویت عصر جدید دوستی راستین تلقی شده است که به جهای نظهام  انسان فرض می

 مرجعیت دینی باید از سخن وی پیروی کرد. 
گرایی که مبتنی بر خهدای  شناس دین بریتانیایی، در مذمت این معنویت پاول هیالس، جامعه

یکههی از »گویههد:  درون و درک شخصههی از الوهیههت اسههت، بههه نقههل از چسترسههون چنههین می
ترین ادیان پرستش خدای درون است ...؛ زیرا اگر مثال  جون  خدای درون را بزرستد، در  خطرناک

شهه پرسهتد ... جسهتجوی صهرف سهالمتی همی عمل این به معنای آن است که جون  جون  را می
ای بهرای  ظور که سالمتی و طول عمر، وسیله به عبارت دیگر همان 1«.شود منجر به ناسالمتی می

دستیابی به هدف دیگری است؛ خودشناسهی و خودشهکوفای نیه  بایهد بهه ههدف خداشناسهی 
ای ج  تمجید از خود، خودپرستی و دور شهدن از  صورت پذیرد، و اال صرف معرفت نفس نتیجه

 شت.خداوند نخواهد دا

 گیری نتیجه
ای و  سهال دارد، مهروج معنویهت سهیال، سهلیقه 70کهه قهدمتی کمتهر از « جنبش عصر جدید»

ها و تمایالت فردی است و خود را در تقابهل بها دینهداری نهادینهه تعریهف  التقاطی مبتنی بر یافته
ی هها کند تا بتواند نظام رسهمی روحانیهت و مرجعیهت دینهی را کهه مهانع اصهلی رواج قرائت می

بهه خهود ایمهان »هایی ماننهد  هها و توصهیه ای و التقاطی است؛ از سر راه خود بردارد. آموزه سلیقه
ههای درونهت را فعهال  انرژی»، «به قلبت رجوع کن»، «به تصورات دیگران اهمیت نده»، «بیاور

های دسهتیابی سهریع بهه  و همچنین انجام تکنیک« مثبت فکر کن»، «در حال زندگی کن»، «کن
بینی،  ت بهدون توسهل بهه نظهام روحانیهت ماننهد یوگها، مدیتیشهن، تجسهم خهالق، هالههمعنوی
درمانی و یا فروش کاالهایی انرژتیک مانند اسماج، کاسه تبتهی، رودراکشها،  درمانی، خنده انرژی

ههای ایهن  هها و تکنیک کوارت ، آمیتیست، پالوسهانتو، گواصها، جیهدرولر و ...، برخاسهته از آموزه
ههای  به شکل نامحسوس و در قاله  کاالهها و محصهوالت فرهنگهی و یها دورهجنبش است که 

 شود. ورزشی، موفقیت شغلی یا تحصیلی ترویج می
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