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چکـیده
مطالعه جنبشهای نوپدید دینی از جمله مسائل پرتکرار در مطالعات اجتماعی امروز محسوب میشود .رشد باالی این
گروهها در شصت سال اخیر ،بهخصوص در جوامع غربی ،باعث بروز سؤالهایی زیادی شده است .برای درک بهتر کارکرد
این گروهها میتوان به بررسی زمینههای شکلگیری و گسترش آنها پرداخت .نوشتار حاضر به همین منظور بعد از
معرفی کلی پدیده مورد بحث و تشریح مباحث پیرامونی ،بهنوعی بررسی تاریخی -تحولی میپردازد تا نشان دهد چگونه
در یک فرایند دیالکتیک وار با افول کلیسای کاتولیک (تز) و بحران معنایی ایجاد شده (آنتی تز) ،شکلگیری جنبشهای
نوپدید دینی (سنتز) بهعنوان نوعی کارکرد عمل کرده است .همچنین مسائلی از قبیل مهاجرت ،کثرتگرایی فرهنگی و
حکومت لیبرال دموکراسی نیز بهعنوان عوامل گسترش دهنده این جریانات مورد توجه خواهد بود.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8011جلد دو

در اواسط دهه  ۷8میالدی مارشال اپل وایت (با عنوان مستعار دو) و بانی ترزدل ناتِلس (با عنوان مستعار تی) گروهی به نام
دروازه بهشت ایجاد کردند که حول محور مفهوم اشیای ناشناخته پرنده ( )UFOو موجودات فضایی شکل گرفته بود .پیروان اعتقاد
داشتند که موجوداتی فرازمینی در میلیون ها سال پیش بذر وجودی انسان (روح) را در درون بدن او (که همچون گلدان است)
کاشته اند و پس از گذر سالیان طوالنی اکنون بازگشته و آماده ی جذب روح های تکامل یافته اند تا آنها را به سفینه فضایی خود
ملحق کنند ( .)Stein & Stein, 2017اعضا همچنین باور داشتند که انجام یک خودکشی جمعی در زمان مناسب میتواند باعث
شود که روح آنها از بدن جدا شده و با ورود به سفینه بیگانگان به بعد جدیدی از وجود دست پیدا کند؛ جایی که جنسیت و فعالیت
جنسی وجود ندارد ( .)ibidزمان مناسب مارچ  088۷بود .جنازه  ۹8نفر از اعضای گروه در خانه ی اشتراکی آنها در اطراف سن
دیگو کالیفرنیا پیدا شد .طبق تحقیقات پلیس مشخص شد که این  ۹8نفر (به همراه خود اپل وایت) خودکشی جمعی کرده اند .همه
اعضا فوت شده لباس های یکسانی به تن داشتند همراه با نشانه ای که می گفت آنها عضو گروه فراسو ()the away team
هستند ( .)Rothstein, 2006با اینحال ،فرجام دروازه بهشت با وجود خاص بودن موردی استثنایی محسوب نمی شد .تاریخ ادیان
تعدادی از خودکشی های جمعی را نشان می دهد که توسط پیروان مذهبی بر اساس لذت ،امید دستیابی و احساس تعلقی مذهبی
رخ داده است ( .)ibidدروازه بهشت یکی از هزاران گروهی است که در ادبیات علوم اجتماعی از آنها با عنوان جنبشهای نوپدید
دینی ( )New religious movementsیاد شده است .آمار دقیق و قطعی درباره تعداد این گروهها وجود ندارد و آنچه هست،
تخمین محسوب می شود (آروک .)0۹8۷ ،در دایره المعارف ادیان آمریکایی به بیش  0۹88مورد از گروههای مذهبی در ایاالت
متحده اشاره شده است ( .)Melton, 2009بارکر شمار جنبشهای نوپدید دینی در غرب را چهاررقمی (بیش از دو هزار) و در جهان
پنج رقمی (کمتر از ده هزار) تخمین می زند( .آروک0۹8۷ ،؛ به نقل از بارکر )0888 ،بر طبق گزارشی از شبکه اطالعاتی متمرکز بر
جنبشهای مذهبی ( )INFORMدر لندن ،در سال  8888بیش از  0۹88جنبش جدید مذهبی در فایلهای مربوطه ثبت شده بود
( .)Newcombe, 2014در هر حال ،گرچه به نظر می رسد این گروهها روندی تصاعدی دارند اما به گفته ی محققین همچنان
جمعیت کوچکی از ادیان را در جهان تشکیل می دهند .هدف نوشتار حاضر بررسی زمینههای اساسی شکلگیری این گروهها و
کارکرد آنها در ذیل فرایندی دیالکتیک وار می باشد.

 -2فرقه یا جنبش نوپدید دینی؟
ظاهرا کاربرد اولیه واژه کالت ،0نوعی پیشوند برای ادای احترام نسبت به چهره های الهی و مقدس محسوب می شده است؛
همچون کالت مریم مقدس ( )the cult of Maryدر کلیسای کاتولیک روم ،اما به مرور به واژه ای برای توصیف گروههای مذهبی
غیر مسیحی تبدیل شد .این واژه در اواخر قرن نوزدهم برای توصیف گروههایی همچون کلیسای علم مسیحی یا انجمن تئوسوفی
به کار می رفت ( .)ibidاین فرایند با رشد فزاینده گروههای جدید دینی در قرن بیستم  -که در مواردی حتی خارج با بر علیه جریان
اصلی یهودی-مسیحی موجود در جامعه اروپا و آمریکا بودند (همچون کلیسای شیطان) یا به نحوی بیشتر شبه مذهبی محسوب
می شدند (همچون کو کالکس کلن) -باعث خارج شدن کامل واژه فرقه (کالت) از کاربردهای اولیه خود شد و به یک معنا به واژه
ای با بارِ معنایی منفی تبدیل شد .تا اواسط قرن بیستم گمان محققین این بود که فرقه ها گروههای کوچک مذهبی و خارج از
جریان اصلی مذهبی جامعه هستند که توسط رهبری فرهمند (کاریزماتیک) هدایت می شوند ( .)Melton, 2007همچنین این
گروهها عمدتا خطرناک ،بسته و مرتبط با مفاهیمی از قبیل شستشوی مغزی و بهره کشی جنسی از اعضای خود تلفی می شدند.
وقوع رخداد جونزتاون ،خودکشی جمعی  802نفر از اعضای گروه معبد مردم به رهبری جیم جونر در اواخر دهه  ۷8و آشوب رسانه
ای به راه افتاده در این میان ،به تضادها و کشمکش ها دامن زد (آروک.)0۹8۷ ،
به مرور در درک این واژه مشکالتی ایجاد شد؛ محققین متوجه شدند که تعدادی از این فرقه ها که گروههای جدید تلقی می
شدند ،قدمتشان به قرن قبل یا بیشتر از آن برمیگشت .همچنین این گروههای جدید مذهبی در موارد زیادی همان تعالیم ادیان
اصلی را آموزش می دادند و از طرفی پویایی موجود در این گروهها ،باعث حرکت برخی از آنها به سمت مذاهب
( )denominationsشده بود .رهبران فرهمند نیز تقریبا در تمام ادیان تثبیت شده همچون مسحیت وجود داشتند ( Melton,
 .)2007در واقع اینها خصلت هایی نبود که بتواند در مرزبندی و توضیح این گروهها کاربرد چندانی داشته باشد.
از طرفی دیگر ،مسئله برداشت عمومی ،موضوع قابل توجهی محسوب می شود .ظاهرا تداعی معانی واژگان حتی اگر در اصل
ارجاعی واحد داشته باشند ،در نزد گروهها و افراد تفاوت دارد .به عنوان نمونه ،در پژوهشی که اولسن در میان  8088نفر از مردم
ایالت نبراسکا در ایاالت متحده آمریکا انجام داد ،مشخص شد که برداشت عموم مردم نسبت به دو واژه «جنبش نوپدید دینی» و
 .0معادل پیشنهادی برای این واژه (« ،)cultفرقه» است که البته نمی تواند معادل چندان دقیقی باشد.
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 -3کلیسا در بحران
از قرن چهارم میالدی ،جامعه دینی غرب تحت سلطه مسیحیت در اشکال مختلف آن بوده است .مسیحیت با سنت مستمر
یهودیان فضایی مشترک داشت و تا سالهای نچندان دور ،تاریخ تمدن غرب عموماً این دو اجتماع را به عنوان تنها سنت های
مذهبی که در طول قرن ها فعالیت می کردند ،در نظر می گرفت ( .)Melton, 2009کلیسا به عنوان نهاد مرکزی در سنت مسیحی
از همان آغاز کار مسیحیت نقش مرکزی را به عهده داشت .درسده های میانه ( 05-5م) کلیسا کارکردهای چندگانه یافت و انحصار
طلبی خود را در بر تمام شئون زندگی از آموزش و حیات علمی تا مسائل کالمی و تفسیری در دست گرفت .با اینحال ،تحوالت
ایجاد شده از سده شانزدهم به بعد تاثیراتی دائمی و تعیین کنده بر سرنوشت مذهبی جامعه غربی گذاشت.
قرن شانزدهم با دو رخداد سرنوشت ساز همراه میشود .نخست اصالح دینی ( )The Reformationکه با افشاگری های
کشیش آلمانی ،مارتین لوتر آغاز شد و با کارهای چند چهره برجسته دیگر همچون ژان کالوَن ادامه پیدا کرد .مهم ترین تاثیر
اصالح دینی وارد کردن ایمان به زندگی شخصی فرد مومن (موضوعی که بعدها در جنبشهای نوپدید دینی نقشی محوری پیدا
کرد) و کاستن از اهمیت و نقش دستگاه کلیسا و واسطه های دینی همچون پاپ و کشیش بود و به یا نقل ماکس وبر «اطاعت خدا
از اطاعت بندگان اولی تر است» (اللمان0۹88 ،؛ وبر0۹88 ،؛ .)858دیگر آنکه ،نوزایش ( )Renaissanceکه با کارهای هنرمندان
اومانیست (انسان گرا) همچون لئوناردو داوینچی و فلسفه سیاسی ماکیاولی که برنامه جدایی قاطع دستگاه حکومتی از دستگاه کلیسا
و استقالل آن را می طلبید ،تاثیر قاطعی بر بازشدن فضای جامعه می گذارد (اللمان .)0۹88 ،از سویی دیگر ،پیشرفت های مختلف
علمی از زمان کوپرنیک به بعد آشکارا با الهیات مسیحی همخوان نبود و بدین واسطه دستگاه کلیسا با نشان دادن مقاومت و تهاجم
به معتقدان به کشفیات جدید ،نوعی دلزدگی برای مومنان ایجاد کرده بود (راسل .)0۹86 ،در قرن هجدهم ،کلیسای کاتولیک در اثر
کهنه پرستی خود با مشکل بی اعتمادی روز افزون مواجه بود .حرکت به سمت ناکارکرد شدن کلیسا با انحصار طلبی کاتولیسیسم
که بر خالف الهیات پروتستان جایی برای تفاسیر شخصی نداشت ادامه یافت و به مرور افراد درون مذهب را دلزده کرد و این مورد
با جریان انقالب فرانسه که در آن دستگاه کلیسا به مخالفت با انقالب پرداخت تشدید شد (ویلسون .)0۹86 ،انتشار کتاب منشاء
گونه های چارلز داروین ( )0258نقطه عطفی در تاریخ علمی ،فکری و مذهبی اروپا در قرن نوزدهم ایجاد کرد .این کتاب از نظریه
فرگشت ( )evolutionتدریجی گونه های جانوری منجمله انسانها دفاع می کرد .کار داروین که کاری تجربی بود ،دقیق و بی
طرفانه ظاهر شد ( .)Woodbridge & James, 2013تا بدینجا دین سنتی مسیحی ،عمدتا از سه رخداد اصالحات ،انعطاف
ناپذیری و علم ضربه ای شدید خورده بود که همگی محصول شرایط خاصی از زمان بودند.
وبر اشاره می کند که مسئله تنش میان «اصل رستگاری» و اجتماع ،از جمله چالش های دین های سنتی (متکی بر رستگاری)
در جهان مدرن محسوب می شود .همانطور که مسیح اشاره کرده بود افراد بایستی قادر به ترک والدین خود برای پیوستن به او در
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«کالت» تفاوت دارد .نتایج نظرسنجی نشان داد که حدود  ۷2درصد از اعضای نمونه آماری در مقابل این پرسش که «اگر همسایه
شما به فرقه (کالت) بپیوندد چه حسی خواهید داشت؟» اعالم ناراحتی کرده بودند .از سوی دیگر در مقابل و نسبت به همچین
سوالی در باب «پیوستن همسایه خود به جنبش نوپدید دینی» ،تنها  88درصد افراد ابراز نارحتی داشتند (.)Olsen, 2006
مشکالت موجود در واژه کالت و ویژگی های سابقا متصور برای آن و همچنین واکنش منفی عامه نسبت به این گروهها باعث
شد تا محققین و پژوهشگران واژگان دیگری را پیشنهاد کنند .در آلمان و اتریش واژه گروههای مذهبی جدید ()new sects
پیشنهاد شد .همچنین ادیان جایگزین  ،(alternative religionsادیان جدید ( ،)new religionsجنبشهای نوین معنوی ( new
 )spirituality movementsاز دیگر پیشنهادها بودند؛ اما از میان تمام این واژگان ،جنبشهای نوپدید دینی (با سرواژه (NRM
تبدیل به رایج ترین و مورد پذیرش ترین اصطالح برای اشاره به گروههای مذهبی ایجاد شده به خصوص از اواخر دهه  68و اوایل
دهه  ۷8شد .باید گفت اساسا آنچه این گروهها را جدید می کند ،نحوه واکنش آنها با زندگی در جهان جدید و روش های
پیشنهادی آنها برای زیستن و رستگاری می باشد ( .)Haxham & Poewe, 1986این گروهها طیف وسیعی از سنت ها و معنویت
ها را شامل می شوند که در موازات ادیان تثبیت شده ایجاد شده و تنوع وسیعی ،از گروههای خودیاری متعلق به عصر جدید ( new
 )ageتا گروههای بسته و محرمانه ای همچون هاری کریشنا را در بر می گیرد (گیدنز .)0۹8۷ ،به اعتقاد ملتون این گروهها باید بر
اساس موقعیت حاشیه ای خود در جامعه تعریف بشوند .تحت تاثیر جریان های مسلط دینی ،دولت و فرهنگ غالب به صورت
مجموعه ای از گروههای منحرف با مجموعه ای از باورهای متفاوت موجودیت پیدا کنند .گروههای مذهبی جدید همچون ادیان
اقلیت ،در سیستم اصلی اجتماعی (دولت ،مقامات ایالتی و اداری) متحدان کمی دارند .ادیان جدید ،گروههایی در حاشیه هستند که
در عقاید با یکدیگر و نسبت به ادیان تثبیت شده فرهنگی که درون آن قرار دارند ،متفاوت اند ) .(Melton, 2007با این حال
چنانچه خواهیم دید ،این گروهها صرفا اقلیت هایی در موازات یا تعارض با ادیان تثبیت شده نیستند ،بلکه اساسا کارکردهای
متفاوتی را باید در آنها جست.
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()predestination

زمان موعود باشند (فروند .)0۹2۹ ،این مسئله بعدها با نظریه کالوَن متکی بر آموزره تقدیر از پیش مقدر شده
تشدید شده بود .در همین دوران ،جریاناتی همچون جنبشهای احیاگر ( ،)revitalization movementsمحصول دوران پرشتاب
بعد از انقالب صنعتی بودند که در قرن نوزدهم و به رهبری ایاالت متحده (که آزادی مذهبی را ارج می نهاد) پدیدار شدند .این
گروهها در ابتدا عمدتا در ارتباط با سنت مسیحی و اصالح خواهی (اصل بازگشت به تعالیم واقعی) بودند که میتوان به نمونه هایی
همچون کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان (مورمن ها) و کلیسای ادونتیست های روز هفتم اشاره کرد؛ اما به مرور با ورود
سنت های شرقی (به خصوص هندی) از یک سو و توجه مجدد به سنت های پیشا مسیحی و سرکوب شده (پاگانی) در قرون میانه
از سوی دیگر ،این گروهها گسترش یافتد .اوج این پراکندگی در میانه سده بیستم به وقوع پیوست یعنی هنگامی که انسان به تعبیر
نیچه ای «بندی میان حیوان و ابر انسان» (نیچه0۹2۷ ،؛  )80می شد.

 -4بحران معنایی و مسئله وجود
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جامعه شناسان و مورخان اغلب نوین سازی ( )modernizationرا حرکت پیچیده و چند مرحله ای گذار از جامعه کشاورزی و
روستایی یا سنتی به جامعه صنعتی ،شهری ،دموکراتیک ،متکثر یا مدرن تعریف می کنند .منشاء این مفهوم غالباً در فلسفه سیاسی
لیبرال که بر ارزش حقوق فردی ،نظریه لیبرال اقتصادی و ترویج مشاغل آزاد و مقررات آزاد تجاری تأکید دارد ،جستجو می شود.
گذاز از یک حالت سنتی به مرحله ای مدرن -که از جمله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی انقالب صنعتی بود از قرن هجدهم بود-
احساس تعلق و هویت شخصی افراد با اجتماعاتی سنتی همچون کلیسا را تضعیف می کند و وفاداری به آداب و رسوم ،عادات و
سنتهای قدیمی را از بین ببرد ).)Woodbridge & James, 2013
دورکیم اشاره می کند که در جوامع سنتی ،توده همسان و مشابه ای از افراد وجود داشت که نوعی انسجام مکانیکی
) (mechanical solidarityتشکیل می داد .در این نوع انسجام ،واکنشی شدید و احساسی در قبال تخطی از اصول سفت و سخت
اخالقی حاکم بر جامعه وجود داشت -بنابراین جای چندانی برای نوآوری نبود (و این مسئله تا حدی چرایی پدیدار نشدن
جنبشهایی جدید مذهبی در آن دوره را نشان می دهد) -به عالوه ،وجود قانونی سرکوبگر که در کانون این وجدان جمعی قرار
داشت ،تشابهات نهفته در همبستگی مکانیکی را تداوم میبخشید (پوپ .)0۹۷8 ،با گسترش جوامع و ورود به دنیای صنعتی و مدرن،
این حالت از انسجام تضعیف و جای خود را به انسجام ارگانیکی ( )organic solidarityداده است .تخصصی شدن کار و باال رفتن
اهمیت تقسیم کار در جوامع از یک سو و تحوالت حقوقی و اجتماعی از سوی دیگر باعث آن شده است تا افراد نه بر پایه وجدان
جمعی مشابه بلکه بر پایه نیازهای دو سویه با یکدیگر اتزباط برقرار کنند .این تحول بزرگ تاثیر خود را بر ادیان تثبیت شده
همچون مسیحیت و یهودیت گذاشته است (همان) .اقتدار کلیسا به مثابه مرجعی در تحکیم مذهبی جمعی بر اثر عوامل مختلف
افول کرد و این زمانی بود که جامعه غربی به سمت نوعی از فردگرایی متکی بر انسجام ارگانیکی مورد اشاره دورکیم حرکت می
کرد .رابطه اشخاص با دولت (و ایضا بقیه نهادهای قدرت) تبدیل به شکلی از قرارداد شد که افراد دلبستگی های خود را در مقام
فرد به اجرا گذاشته و نوعی از آزادی را که تا به حال تجربه نشده بود ،متجسم می کردند .فیلسوفان و متفکران جدید نسبت به این
دگرگونی های عظیم واکنش نشان دادند و در این میان فلسفه وجودی (- )existentialismکه اساسا فلسفه مدرن است -سربر می
آورد .آشفتگی و مواجه بشر با این آشفتگی ،محور این فلسفه است .سورن کیرکگارد ،به عنوان یک طغیانگرِ آرام در فلسفه قرن
نوزدهم از سنت عقل گرایی هگلی بریده و پرسشی اساسی انسان و فلسفه را وجود ( )existenceمی داند .به اعتقاد او پرسش
درباره چیستی انسانیت ،چیستی زندگی و جهان برای همگان مطرح است .انسان بودن به مثابه مخمصه ای همراه با ترس و
اضطراب است .سرشت انسان تعارض آمیز است و این امر حل شدنی نیست .به بیانی ،زمانی که رابطه کارکردی افراد با پیرامون
خود قطع می شود ،وحشت فلسفی ایجاد می شود که طی آن وجود درک می شود اما چرایی وجود نه .جهان پیرامون آشوب انگیز
است و مرجعی برا حل این آشوب وجود ندارد (هالینگ دیل.)0۹20 ،
نیچه که از دیگر طغیانگران فلسفه مدرن محسوب می شود و جنون و اضطراب انسان جدید را به دوش می کشد ،از کیرکگارد
فراتر رفته و در اواخر قرن نوزدهم این چنین صریح مرگ خدا و مسیحیت را اعالم می کند« :خدا مرده است ...ما او را کشتیم و ما
قاتلِ قاتالن چگونه خواهیم خود را تسلی دهیم .کارد ما خون مقدس ترین و مقتدرترین چیزی را که دنیا تا همین امروز داشت،
ریخت ...آیا کلیسا چیزی جز آرمگه خدایان است؟» (نیچه0۹۷۷ ،؛ قطعه  08۹ ،0۹5و  .)080در عصر مرگ خدا ،جواب های الهی و
ت ضمین ها از بین رفته است .سنگینی اشیا رخت بر بسته و به تعبیر خود نیچه «تمام افق الهی دوهزارساله بشری محو شده است».
کسوت فعلی موجود نتیجه ی کنار رفتن خدایی است که حامل معنا برای بشر بوده است (جفرودی .)0۹88 ،در نتیجه اگر هم این
خدای سنتی همچنان قرار باشد به ح یات تضعیف شده اش ادامه دهد ،از یک موجود ازلی و بی حد به یک مفهوم ذهنی تقلیل داده
می شود ،وجودی که به راحتی قابل تعویض و انکار است.

 -5مهاجرت وکثرت گرایی فرهنگی
برخی قرن بیست و یکم را عصر مهاجرت خوانده اند .فرایند مهاجرت گرچه قدمتی طوالنی به اندازه حیات بشر دارد اما به
مثابه بخشی از فرایند جهانی شدن در حال شتاب گرفتن است (گیدنز .)0۹8۷ ،قرن بیستم شاهد تحوالت زیادی در زمینه مهاجرت
بود که جغرافیای جهانی را دستخوش تحوالتی چشم گیر کرد .این مهاجرت ها عمدتا از کشورهای آسیایی و آفریقایی به اروپا و
آمریکایی شمالی اتفاق افتاده است .طبق گزارش موسسه گالوپ تا اواسط سال  828 ،8888میلیون مهاجر در جهان وجود دارد و
ایاالت متحده آمریکا مقصد نخست برای مهاجران سراسر جهان محسوب می شود 0.مهاجرت آسیایی ها به غرب را میتوان به دو
دوره قدیمی و جدید تقسیم کرد .دوره مهاجرت قدیمی با موج های غیر متقابل جمعیت های متمایز آسیایی مشخص شد که عمدتاً
در واکنش به شرایط اجتماعی سیاسی در سرزمین خود و کمبود نیروی کار غیر ماهر توسط گروههای دارای منافع خاص در ایاالت
متحده آمده بودند .مهاجرت جدید با ورود همزمان افرادی از مثلث آسیا و اقیانوسیه مشخص شد که عمدتاً با اصالحات قانونگذاری
 0865در سیاست مهاجرتی ایاالت متحده ،کمبود نیروی کار ماهر و حرفه ای ،دخالت ایاالت متحده در آسیا و موقعیت های
سیاسی اجتماعی ایجاد شد .درصد خارجیانی که در آمریکا به دنیا آمده اند از سال  0888دو برابر شده و به بیش از  08درصد رسیده
است .در دهه آخر قرن بیستم ،جمعیت آسیایی در ایاالت متحده با  0۹درصد افزایش به نزدیک  08میلیون نفر رسید
) .(Liu & Yu, 2000; Beal, 2008در اروپا گرچه به اندازه ایاالت متحده قوانین مهاجرت آسانگیرانه نشد و از تنوع قومی با
عنوان مفهومی مثبت یاد نشد اما تحوالت قابل توجهی در بافت مذهبی-جمعیتی از اواخر دهه  68پدید آمد .فرانسه که تعداد
مسلمانانش به  5میلیون نفر می رسید ،تعداد مساجدش از  0۹8در سال  08۷6به بیش از  0888مسجد در بیست سال بعد رسید.
درصد اقلیت های قومی ساکن در بریتانیا از  6درصد به  8درصد در بین  0880تا  8880افزایش یافت .در سال  8 ،888۷میلیون نفر
از  ۷میلیون ساکن لندن در خارج از بریتانیا متولد شده بودند .بین سالهای  0828تا  05 ،0888میلیون مهاجر وارد اروپای غربی
شدند .تعداد پناهجویان از حدود  65888نفر در سال  082۹به بیش از  588888نفر در سال  0880رسید ( .)Merriman, 2010در
سال های اخیر شاهد باز شدن دریچه های سیل تنوع مذهبی بوده ایم و این تنوع مذهبی بی سابقه در دهه های آینده افزایش
خواهد یافت ( .)Beal, 2008از جمله پیامدهای این مهاجرت های گسترده ،انفجار ادیان جایگزین و به موازات شکلگیری
جنبشهای نوپدید دینی است که تاریخ طوالنی رشد دین متافیزیکی ،علوم غریبه ( )occultو ادیان شرقی را ادامه می دهد .دین
آسیایی در اوایل دهه  0288وارد ایاالت متحده شد .مهاجرت زیاد آسیایی ها در نیمه پایانی قرن نوزدهم اولین معلمان بودایی و
هندو را به ایاالت متحده آورد و بسیاری از ساکنان ساحل غربی را تهدید کرد .محدودیت های ایجاد شده ،جریان مهاجران از هند،
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در کالم وبر وهم زدایی ( )disenchantmentبخش اصلی (به تعبیری ثمره) فرایند عقالنی شدن ( )rationalizationدر جهان
جدید است .جهان سروری انسان با تکنیک (تکنوکراسی) ،منجر به کناره گیری ارزش های واالی اجتماعی (موجود در نظم سنتی)
شده است و این ارزش ها صرفا به قلمرو فردی یا روابط برادری محدود شده است .علم یکی از قلمروهای زندگی ماست و گرچه
کنترل طبیعت از طریق آن محقق شده اما این علم توانایی پاسخ به ضروری ترین پرسش ها را ندارد :به چه چیزی باور داشته
باشیم؟ چگونه رفتار کنیم؟ این علم ناتوان در دادن معنایی به زندگی است در حالی که معناهای سابق نیز تزلل یافته است (اسکاف،
 .)0۹۷8همراه با این فروپاشی هنجارهای اجتماعی ،اضطراب وجودی و تزلزل در مراجع دینی سنتی ،افراد دنبال توضیح و پاسخی
به همان سؤالهایی که وبر «ضروری ترین پرسش ها» می دانست ،می گردند .جنبشهای نوپدید دینی با تاکید بر معنویت
شخصی ،افرادی (یا وجودهای مضطرب) را جذب می کنند که در این جهان بی ثبات و بی تضمین ،به پیوند دوباره ای با ارزش ها
و عقاید نیاز دارند .به عالوه فرصت برای تولید اندیشه های جدید در اثر انسجام مکانیکی و گسترش دموکراسی و حقوق فردی باال
می رود .با ورود به دهه  68طبقه متوسط تعاریف سنتی از کیستی خدا و راه ارتباط با او را به چالش کشید و این مسئله مطرح شد
که خدا (معنویت درمفهوم کلی تر) در راه های فرعی و متنوعی یافت می شود (گیدنز0۹8۷ ،؛ وانتو .)0۹86 ،فردگرایی نوینی که در
همین دوران در حال گسترش بود ،افراد را به این سمت می برد تا هویت های خویش را آگاهانه بسازند و مردم به سمت زندگی
بازتر و انعطاف پذیرتری بروند .اکثر جوامع صنعتی تبدیل به جوامعی می شوند که ملغمه های فرهنگی هستند و خرده فرهنگ های
زیادی را درون خود جای می دهند .گروههایی که به واسطه الگوهای فرهنگی خود از فرهنگ مسلط قابل تشخیص هستند؛
بنابراین خرده فرهنگ ها محلی برای دگرگونی جامعه می شوند (گیدنز .)0۹8۷ ،در این دوران مسئله آزادی معنوی به شکل یک
اصل کارکردی مطرح می شود .تاثیر جبش هیپی ها ،فمنیسم و دیگر گروههای جدید سربرآورده کامال مشهود است .وانتو ()0۹86
به درستی اشاره می کند که مهم ترین تاثیر دهه  68در باب معنویت ،رسیدن به این نتیجه بود که لزوما دین و معنویت یکسان
نیستند .الهیات لیبرالی ،نوعی از روادراری و بیخیالی نسبت به باورهای مذهبی ایجاد کرده بود و از هر ده نفر نه نفر اعتقاد داشتند
که فردی بدون شرکت در مراسم های مذهبی میتواند یهودی یا مسیحی باشد.

1. UN DESA, 2020. https://www.migrationdataportal.org/international-data
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ژاپن و آسیای جنوب شرقی را تا حدی کند می کرد و رشد طبیعی دین آسیایی بطور موثر متوقف شد .سپس در سال  ،0865رئیس
جمهور وقت آمریکا -لیندون جانسون -قوانین محرومیت آسیایی ها را لغو کرد و سهمیه مهاجرت آسیایی را به میزان سایر کشورها
افزایش داد .در نتیجه ،صدها هزار آسیایی به ایاالت متحده آمده اند و با حضور خود مراکز شهری را تغییر شکل دادند .سوابق
سرشماری نشان می دهد که قبل از سال  0868کمتر از  08888سرخپوست در ایاالت متحده پذیرفته شده بودند .تا سال 0828
این رقم به بیش از  ۹28888رسید .برای ژاپنی ها ،کره ای ها و دیگر آسیایی ها میتوان به ارقام به همان اندازه چشمگیر اشاره
کرد ( .)Melton, 2013از سویی جمعیت پروتستان ایاالت متحده از  6۷درصد در  086۷به  58درصد در  0882رسید و این عدد در
سال  08 ،8888درصد اعالم شد ( .)Pew Research Centerاز طرفی ،در دوران مهاجرت ،آسیایی ها معلمان خود ،استادان ذن و
گوروها را برای گسترش ادیان خود در بین آمریکایی ها را با خود آوردند .دسترسی جدید معلمان آسیایی عامل اصلی رشد ادیان
جایگزین در نسل گذشته بوده است .برای اولین بار ادیان آسیایی برای جویندگان مذهبی در غرب به گزینه ای واقعی تبدیل شد و
نقش آسیایی ها در فرهنگ مذهبی ایاالت متحده در حال افزایش است ( .)ibidبعضی از این گروهها همچون هاری کریشنا و
جنبش راجنیش توانستند توجهات باالیی کسب کنند.
جنبشهای نوین مذهبی محصول زمانه تغییرات هستند .نمودهای مذهبی در نتیجه درآمیختگی نیروهای مختلف و فرهنگ
پذیری ایجاد می شوند؛ بنابراین با مهاجرت و یا ورود گروههای بیگانه به منطق دیگری ،این سیستم ها از یکدیگر تاثیر می پذیرند.
به عنوان مثال آیین وودو ( )voodooکه یکی از جنبشهای نوپدید دینی مهم در آفریقا محسوب می شود را در نظر بگیرید .وودو
سیستمی دینی-جادویی است که در میان بخش قابل توجهی از مردمان توگو ،غنا ،نیجریه ،هائیتی و بنین در قاره آفریقا رواج دارد.
این آیین ،در اصل مجموعه ای از سنت های جادویی ،اوراد ،نمادها و باورهای آفریقایی است که در قرن هجدهم زمانی که هائیتی
مستمره فرانسه بود نظام یافت و بعدها در اثر نفوذ و ورود مسیحیت کاتولیک با آن آمیخته شده و به صورت یک سیستم ناخالص
درآمد و تا به امروز به حیات فرهنگی خود ادامه داده است (ن.ک به ابرقوئی .)0088 ،کثرت گرایی فرهنگی موجود در جامعه غربی
(خصوصا در ایاالت متحده) ،تاکید بر حمایت از خرده فرهنگ های متعدد و به رسمیت شناختن آنها دارد .تفاوت های میان گروهها
(در اینجا مشخصا تفاوت های مذهبی) ،مورد تحمل قرار می گیرد .از سوی دیگر مسئله بحران معنویت و افول کلیسا که در بخش
های قبلی اشاره شد ،موجب آن شده است تا ادیان شرقی و معنویت هایی که تاکید زیادی بر پیشرفت معنویت فردی دارند
(همچون بودیسم) ،نقش مهمی را در جنبشهای نوپدید مذهبی داشته باشند .تکنیک های مدیتیشن برای آرامش ذهن شامل
فعالیت هایی برای ازاد سازی روح است (کنتول و کاوانامی )0۹8۷ ،و این مسئله برای انسان مضطرب و آشفته عصر جدید
(همانگونه که کیرکگارد اشاره کرده بود) میتواند به مثابه راهکاری به نظر برسد.

 -6نتیجه گیری
تالش پزوهش حاضر بر آن بود تا با بررسی زمینههای شکلگیری پدیده جنبشهای نوپدید دینی ،به تبیین گسترش و کارکرد
این گروهها در جهان حاضر بپردازد .تز اساسی نویسنده آن بود که این گروهها ،تنها زمانی قابل درک خواهند بود که در ارتباط با
سایر نهادها و عناصر در جامعه غربی (در تعبیر کلی تر مدرنتیه و جامعه جهانی) و تحوالت مهم رخ داده از قرن شانزدهم بدین
سمت نگریسته بشوند .افول کلیسای کاتولیک به طور خاص و زوال اشکال ادیان سنتی به طور عام ،منجر به افول و ناکارکرد شدن
اخالق مطلق و هدایتگر یهودی-مسیحی شد .همچنین این واقعه به زوال انسجام مکانیکی یاری رساند .این فرایند نهایتا به نوعی
وهم زدایی منجر شد .از سویی به دلیل مواجه اضطراب آمیز و یاس آور انسان مدرن با جهانی عاری از خدایان و احکام سنتی،
مسئله انسان جدید پرسش از وجود و معنای وجود می شود؛ چنانچه فلسفه این دوران هم به همین سمت حرکت می کند .این تز
(افول دین سنتی) و آنتی تز (طرح مسئله وجود و معنای وجود) متعاقبش ،نوعی سنتز را منجر می شود که همان جنبشهای نوپدید
دینی است .همچنین ،فردگرایی ،دموکراسی و ارزش های لیبرالی در کنار فرایند گسترده مهاجرت و ادغام گرایی فرهنگی همراه با
آن ،این سنتز را تقویت و تز پیشین (دین سنتی) را تضعیف کرده است یا به عبارتی بر آن گواهی داده است .انسان عصر مدرن
تعارض میان خود و خدای سنتی را به نفع خود از میان برده است اما برای این جایگاه خالی شده دچار سردرگمی شده است و بر
خالف نگاه اولیه ،تالش های او در این راستا به وضوح میتواند اثباتی بر فرضیه جهانی شدن (سکوالریسم) در جامعه غربی باشد.
میتوان با کمی جسارت گفت که اساسا ظهور و گسترش جنبشهای نوپدید دینی ،نمایانگر افول دستگاه الهیات در زندگی بشری،
حداقل در شکل سنتی آن است.
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