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Abstract:
A new pluralism wants to have formidability and in what sense and on what foundations
should be? These questions might be posited due to the decline of religious beliefs and
sacraments, the realization of subjectivity and on the other hand, the increasing process of
new spirituality and the prosperity of individual interpretations of spirituality in West.
According to author's view, pluralism which is used as "spiritual pluralism" is an insight into
the truthiness of a variety of spiritual readings that people have achieved through their own
inner experiences and consider as a spiritual truth. There are two assumptions in the context
of this theory. First, the spiritual reality is individual that needs no outside and organizational
justification. Second, to achieve such fact, we must suspend all preceding beliefs and
try to acquire the exclusive action by introspection and self-knowledge about outer lives.
Spiritual pluralism, based on Krishnamurti's view, on these two assumptions and attending to
new spiritual conditions reflects two facts: First, it confirms any personal claim about
spiritual truth because the truth of the spirituality appears through individuality of the person.
Second, it grows different spiritual readings because it is the necessity of adopting such an
approach (in the first point).
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چکیده
در غرب امروزی با عنایت به اضمحالل باورهای دینی ،زوال امر قدسی ،اصالت فاعلشناسا و تحقق سوبژکتیویته و
از سوی دیگر ،رونق معنویت گرایی جدید و افزایش قرائتهای فردی از معنویت ،این سؤال موجه به نظر مییرسید
که اگر در ا ین شرایط پلورالیسم جدیدی قوام یابد ،به چه معنا و بر چه بنیادی است .بهزعم نگارنده ،کثرتگرایی که
از آن با عنوان «پلورالیسم معنوی» یاد میشود ،بینشی در راستای حقانیت انواع قرائتهای معنوی است کیه افیراد بیا
تجربه های درونی خویش به دست آوردهاند و آن را حقیقت معنوی خود قلمداد مییکننید .ایین نظرییه در بسیتر دو
پیش فرض شکل می گیرد :نخست اینکه حقیقت معنوی یک یافتۀ فردی و فارغ از هرگونه توجیه بیرونی و سیازمانی
است .دوم اینکه برای رسیدن به چنین حقیقتی باید تمام باورهای از پیشآموخته را تعلیق کرد و با دروننگری و بیر
مبنای آگاهیِ خودبنیان خویش از زندگی بیرونی ،حقیقت انحصاری خود را کسب کرد .پلورالیسم معنوی بیا نظیر بیه
آرای کریشنامورتی در باب دو پیش فرض گفته شده ،همچنین با توجه به اوضیاع معنیوییمعرفتیی دوران جدیید ،دو
نکته را تأیید میکند  :نخست ،صحه بر هر ادعای شخصی دربارۀ حقیقت معنوی؛ از آن رو که حقیقت معنوی تنهیا از
دل فردیت شخص ظهور میکند .دیگری ،گسترش فزایندۀ قرائت های معنویتگرا؛ از آن رو که بیهکیارگیری چنیین
رویکردی (نکتۀ نخست) غیر از این را الزم ندارد.
واژههای کلیدی :معنویتگرایی جدید ،قرائتهای معنوی ،حقیقت فردی ،آگاهی درونی ،معنویت خودگرا.
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 .1مقدمه

قرار گرفته ،تنوع بیشماری آنها اسیت .2جرییانهیای

تنوع مصادیق دینی که زمانی نادیده انگاشته میشید،

کنونی عیالوه بیر اینکیه شیامل عقاییدی برگرفتیه از

اکنییون بییهدلیییل چنییدپارگی قرائییت و برداشییتهییا

آموزه های مسییحیت ،اسیالم ،هندوئیسیم ،بودیسیم و

بهوضوح دیده می شود .این وضیوح بیهدلییل تکثییر

شینتو و ...هسیتند ،آمیختیهای از اییدههیا و باورهیای

شتاب گونۀ انواع مصادیق ،همچنین تسهیل در انتقال،

متنوع روان شناسی ،فلسیفی ،ادبیی ،تخییالت علمیی،

رصیید و تحلیییل اجتمییاعی آنهییا و در یییک کییالم،

آیین های بدوی ،الحادی و ...هستند .این فضا موجب

جهانی شدن 1است .در غرب معاصر مییتیوان معابید

شده میزان اعتقاد به اینکه ایمان و معنویت اشیخا

هندو و بودایی و مساجد بسیاری را یافت که با همان

تا حد زیادی متأثر از زمان و مکان زیست آنها اسیت،

شمایل موطنی به فعالیت مشغولاند و پییروان جیین،

قوت یابد؛ وانگهی باور بیه اینکیه انیواع سینتهیای

زرتشت ،سیک و ...را دید که در بسیترهای فرهنگیی

دینی یمعنیوی بیهیکسیان قیادر بیه انسیجام بخشیی و

متفاوت فعالیتهای دینی انجام میدهند.

معنادهی زندگی به شمار میروند ،بهشکلِ روزافزونی

حضور بی واسطۀ اینهمه پیروان ادیانی که زمیانی

شدت پذیرد .درنهاییت ،ایین رونید موجیب تقوییت

بیگانه بودنید ،تبعیات فراوانیی را بیه همیراه خواهید

روحیۀ نسبی گرایی معنوی میشود و باور به اینکه امر

داشت .بهاعتقاد ولف مهیمتیرین آن افیزایش آگیاهی

دینییمعنوی وابسته به ترجیح و انتخاب آدمی اسیت،

عمیومی از کثییرتگرایییی دینیی اسییت .اییین آگییاهی

افزایش می یابد .این باورهای کالن که رابطۀ دوسیویه

مسییتلزم افییزایش درجییۀ سییازگاری و احتییرام بییه

با گسترش و افزایش معنویتگراییی جدیید در چنید

یکدیگری است که قبالً ناشناخته بیود (ولیف:1386 ،
 .)42این مسیئله کیه پییروان ادییان در تمیام زنیدگی

2

امروزه در اقصینقاط جهان بیش از چندین هزار جنبش نوپدید

دینی وجود دارد که شمار اعضای آنها از صدها هزار نفر تجاوز کرده

روزمره با عقاید متفاوتشان در کنار ما هسیتند ،عامیل

است .الینبارکر معتقد است از آن رو که بدون شک گروههای

مهمی در تسامح روزافزون و همدلی دوسیتانه اسیت.

مختلفی وجود دارند که ما از آنها چیزی نشنیدهایم ،عاقالنه است به

چنین همنشینی ای به افزایش مدام آگاهی ما از ایمیان

این نتیجه برسیم که با درنظرگرفتن انشعابها ،نه شاخههای یک
گروه با عناوین مختلف ،ممکن است بیش از  2000گروه در اروپا

و اعتقاد دیگران می انجامد و سرانجام ادعیای برتیری

وجود داشته باشد .گوردن ملتون که از تعریف محدودتری استفاده

ایمان من بر ایمان دیگری را بیا چیالشهیای بزرگیی

کرده و گروههای فعال مردمی را حذف میکند ،اطالعاتی را دربارۀ

همراه میکند.

حدود  1000گروه در امریکا تهیه کرده است .شیمازنو میگوید :آمار
دانشگاهی از تعداد معنویتگرایی جدید در ژاپن بین  800تا چندین

این وضعیت در چند دهۀ اخیر و بیهدلییل ظهیور

هزار در نوسان است .سالها پیش هارولد ترنز تخمین زده بود که

یکبارۀ انواع «معنویتگرایی جدید» پیچییدهتیر شیده

حدود  10000معنویت جدید با بیش از دوازده میلیون پیرو در میان

است .پیچیدگی بهصرفِ وجود انواع باورها و ویژگی

طایفههای مختلف مردم امریکا ،آسیا ،آفریقا و اقیانوسه وجود دارد .او

ادیان بزرگ در آنها نیست؛ بلکه بهاذعیان الیین بیارکر
آنچه دربارۀ معنویتگراییِ معاصر بیشتر میورد توجیه

ممکن است جماعتهای مستقل آفریقایی را به حساب آورده باشد؛
ولی تعداد زیادی از معنویتهای موجود در هند ،صدها نمونه
مختلف در امریکای جنوبی ،استرالیا ،زالندنو ،همینطور مناطقی مثل
غرب ،هند ،کره ،فیلیپین را از قلم انداخته است:
See: Barker Eileen, New Religious Movements
their incidence and significance, P: 16

Globalization
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دهۀ اخیر داشته ،به گمان نگارنده جملگیی مقدمیهای

کسانی که درآمدهای گیونیاگییونی از چنید پسیت و

برای شناسایی مفهومی با عنوان «پلورالیسیم معنیوی»

مقام اجتماعی داشتند به کار رفت و از آنها بیا عنیوان

است .پلورالیسم معنوی بهمثابۀ ییک نظرییه ،متیأثر از

« pluralistکثرت گرا» یاد شد .سپس بهتدریج در هیر

این فضا همچون باور بنیادینی است کیه پییشزمینیۀ

مقوله ای که چندگانگی در آن راه داشت و درنهاییت،

فهم اوضاع معنوی جهان کنونی است.

در جریانهای فرهنگی ،اجتمیاعی ،سیاسیی و دینیی

در زمانهای که بهاختصار توصییفی از آن گذشیت،

کاربرد ویژه خود را به دست آورد.

این سؤال متصور می شود و البتیه بیه گمیان نگارنیده

از اواسط دهۀ  1990میالدی ،نظریهها و بیانیههای

پرسش درست و بجایی است کیه بیهراسیتی در ایین

کثرت گرایانه از مجامع گوناگون صادر و حتیی گفتیه

فضای کثرت گرایانه ،قوام پذیرش و ارجنهادن به تنوع

مییشیید کییه کثییراتگرایییی ،جییانِ کییالم بس ییاری از

گونه های معنویت گرایی جدید چگونیه خواهید بیود.

جنبههای مفید نظرییههیای اجتمیاعی پسیتمیدرن را

به دیگر سخن ،در این فضای جدید ،اگر کثرتگرایی

تشکیل می دهد .در حال حاضیر ،پلورالیسیم جیز آن

جدیدی قوام می یابد ،به چه مفهوم و بیر چیه بنییادی

دسته از ارزشهایی است کیه بسییاری بیه آن اسیتناد

است .مقالۀ حاضر عهده دار پاسخ به این سؤال اسیت

می شود و در حوزههای مختلف علوم به کار مییرود؛

و می کوشد تا با تحلییل مفهیوم پلورالیسیم معنیوی و

امییا در ضییمن ،معنییای آن چنییدان روشیین نیسییت

بررسی لوازم معرفتی آن نشان دهد کیه چگونیه ایین

(مییکلنییان .)14 :1381 ،بییا وجییود کییاربرد وسیییع

بینش ،موجب ایجاد قرائت های معنویت گرای جدیید

پلورالیسم ،همچنان حدمشترک تمامی این استعمالها

می شود و چگونه بهلحاظ معرفت شناسانه ،تعامل میان

را می توان بهرسمیت شناختن کثرت در برابر وحیدت

قرائت های گوناگون را موجه جلوه می دهد .این رویه

و بهگونۀ دقیقتر ،بهمعنی پذیرش تنوع و بهیادادن بیه

با اتکا به آرای کریشنامورتی ،یکی از رهبران جنیبش

آنها دانست.

تئوسوفی و از مهمترین ایده پیردازان معنوییت گراییی
عصر جدید ،صورت پذیرفته است.

پلورالیسییم را باییید روش پییذیرفتن نظریییههییای
متفاوت دانست که حول تأکید و تأیید تنوع عالییق و
اعتقادات رقم میخورد .در این منش ،روند برخورد و

 .2تحلیل محتوا

گفت وگو در راستای تأکید باورهای ناهمگون است و

 .1- 2پلورالیسم

درون مایۀ آن رویکیردی افیزون گرایانیه بیرای تولیید

واژۀ  pluralismبهمعنای «جمع گرایی و کثرتگرایی»

باورهای همسان خواهد بود .بدینسان ،امیید مییرود

برگرفته از  ،pluralبهمعنی «جمع» اسیت و در مقابیل

روند برخورد و گفتوگو به تحقیق سیود مشیترک و

 monismبهمعنای وحدت گراییی اسیتعمال مییشیود

پیشرفت های موازی بینجامد .البته بهترین راه دستیابی

) .)Craig, 1998: 6601اییین واژه اولبییار در نظییام

به سود مشترک ،تجویز اجتماعی دربارۀ تصمیم گیری

کلیسا و با معنای تعدّد مقام ،شغل و داشیتن بییش از

آزاد و عمل طبق آرای انحصیاری اسیت و همچنیین

یک منصیب در کلیسیا اسیتفاده شید (بیاطنی:138۷ ،

کسب اطمینان از وجود تعهدپذیری در دیگر اعضیای

 .)245بعدها این مفهوم گسترش یافت و بیرای تمیام

جامعه و درنهایت اطمینیان از دسیتیابی بیه وضیعیت
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بهتر .بدیهی است که در این رویکرد ،مهمترین ارزش

درونی یا وحدت و هشیاری نسبت به آفیاق و انفیس

«احترام و تحمل دوطرفه» خواهد بود؛ بهنحوی که در

و ...پیوند خورده است.

صورت ایجاد برخوردهایی که بهطور طبیعی در تغییر

درواقع ،استفاده از واژۀ معنیوی بیرای اشیاره بیه

عالیق و موقعیتها رخ خواهید داد ،هییچ فیردی بیه

التفات انسان امروزی به این مسیائل جدیید ،موجیب

منافع دیگری تعرض نکنید و ارزشهیای دیگیری را

شده واژۀ «معنوییت جدیید» در اواخیر قیرن بیسیتم،

ارج نهد.1

کلیدواژۀ بسیاری از پژوهش های الهییاتی شیود .ایین
معنای معاصر از معنویت ،روندی طبیعی و وابسته بیه

 .2- 2معنوی

رشد و نمیو جسیمانی اسیت کیه انگییزۀ آن از درون

واژۀ  Spiritualاز واژۀ التییین  Spiritusبییهمعنیییای

انسان و در قالب اسیتعدادها و توانیاییهیای درونیی،

«نفییس» از ریشییۀ  Spirareبییهمعنییی «دمیییدن» یییا

قابلیتها و حاالت ذهنیی سرچشیمه میی گییرد و بیا

«نفسکشیدن» میی آیید .در ترجمیه هیای التیین عهید

فعالیت هایی که ریشه در استغراق در بیفکری ،آزادی

جدید« Spiritualis ،شخص معنوی» کسی اسیت کیه

روحییییروانییی ،تعمییق در ذات خییویش ،سییکون و

زندگی اش تحت امر روح القدس ییا نفیوذ روح خیدا

سکوت درونی و ...تقویت می شود .ترجیحی که بیش

است .واژۀ « Spiritualitasمعنویت» که دسیتکیم از

از همه از معنای جدیید معنوییت وجیود دارد ،تکییۀ

قرن پنجم به کار رفته ،ایین معنیای انجیلیی را حفی

آشیکار بییر گیرایش درون اسییت .آنچیه در معنویییت

کرد؛ اما در قرن دوازدهم ،معنویت بهتدریج داللت بر

امروزی بهوضوح جدید است ،غیاب مکرر و آشیکار

نوعی کارکرد روان شناختی در تضاد بیا میاده انگیاری

وجودی متعالی در بییرون از «خیود» اسیت .زنیدگی

یافت .در ادامه تحوالت معنایی دیگیری در ایین واژه

آدمی در معنویت جدید نه در ارتباط با امر قدسی ییا

رخ داد؛ تا درنهایت و در اوایل قرن بیستم بیهتیدریج

دیگر نیروهای الهی ،بلکه با ارجاع به امکانات روح و

بر طیف وسیعی از انواع آداب ،رسوم و حتیی شیاخۀ

روان آدمی تنظیم میی شیود .معنوییت ،مینِ وجیودی

پژوهشی از الهیات اطالق شد (ولیف .)43 :1386،بیر

انسان ها را بروز می دهد و شیناخت عمیقیی از خیود

ایین اسیاس ،فهیم عمییومی کیه امیروزه از معنییوی و

انسانی را بر سالک روشن میکند .درواقع« ،معنوییت

معنویت وجود دارد ،عالوه بیر تعیابیر سینتی آن کیه

با احساسات و با قدرت درونی انسان سیروکار دارد»

داللت بر اعتقاد به خدا ،عبادت ،اماکن مذهبی ،کمک

()Roof, 1993: 64؛ از ایین روسیت کیه بسییاری از

به دیگران و ...دارد ،ظهور در معانی جدیدی است که

پژوهشگران نظیر مارگارت ویلز ،معنوییت خیارج از

با مسائلی نظیر روح یا جیان انسیان ،اعمیالی هماننید

عرف و جوامع مذهبی را به رسیمیت میی شناسیند و

مراقبه یا تعمق در ذات خویش ،احساسی از تمامییت

منکییر هرگونییه تالزمییی میییان معنویییت و دییینداری
2

 1نگارنده در اینجا تحلیلی از معنای پلورالیسم به دست میدهد که
درونمایۀ آن متکی بر « Toleranceتساهل و تسامح» است .هرچند
پلورالیسم در معنای افراطی ،عالوه بر تجویز و موجهدانستن تسامح و
مدارا ،اصول و باورها را از جزمیت ساقط میکند و به ورطۀ تشکیک
و نسبیت وارد میشود.

میشوند .
2

هرچند که به وجود اندک شباهتهایی میان این دو اشاره دارند.

برای مثال نگاه کنید به:
Margaret Wills, Connection, action and hope, in
Journals: Religious Health, vol 46. P: 423-436.
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 .3- 2پلورالیسم معنوی

بدین سان ،پلورالیسم معنیوی پیذیرش و میدارا در

اکنون که معنویت ،امر فردی است و معرفتِ معنوی

قالیب بهیادادن بیه تعیدد و تکثیر انیواع قرائیتهییای

فرد در طول حیات دستخوش تغییر و دگرگونی نییز

معنویت گرا ،برگرفته از سالیق درونی هر فرد انسانی،

ناموجیه

قلمییداد میییشییود .پلورالیسییم معنییوی در برداشییت

جلوه می کند؛ چرا که منشأ اختالفْ اذهیان ،سیالیق،

فردگرایانه بیه چیارچوب ذهنیی ،روانیی و شخصیی

می شود ،1داوری از معرفت معنوی اشخا

ویژگیییهییا و خصوصیییات شخصییی ،توانییاییهییا و
کاستی های درونی ،نیازهای وجودی ،پیش فرضهای
معرفتی و زمینه هیای قیومی و فرهنگیی اسیت .ایین
سبب می شود تا هیچ فهم قالب ،یگانه و صحیحی از
معنویت وجود نداشته باشد ،آنچه موجود است تنهیا
تفاوت در تجربه هایی است که شیخص از معنوییت
به دست آورده است؛ بنابراین ،حقیقیت منحصیر در
برداشت های شخصی و تجربه های معنوی است کیه

داللت دارد کیه بیر بنییاد آزادی و اختییار ،تسیامح و
تساهل ،لذتجیویی و منفعیتگراییی اسیتوار اسیت.
رویکییردی غیرارزشییی کییه دور از داوری از بییاور
دیگری قوام می یابد و به خلق وخیوی اجتمیاعی نییز
ختم میشود .در این صورت به برخیی ویژگییهیای
لیبرالیسم نزدیک می شود و بیهسیان دییدگاه افیرادی
میشود که در زندگی اجتماعی روی به جانب احترام

آدمی مبتنی بر چارچوب ذهنی و توانایی های فیردی

و مدارا با انیواع قرائیتهیای معنوییتگیرا را دارنید.

کسب می کند .هر قرائت از رسیتگاری ،بهیرهای دارد

کسانی که با وجود باور معنوی مشخص ،دربارۀ بیاور

از آنچییه فییرد حقیقییت درونییی خییویش میییدانیید.

معنوی دیگیران میلیی بیه ابیراز اندیشیه نیدارد و ییا

بدین سان ،نزاع حق و باطل رخت برمییبنیدد ،آنچیه

دست کم به گونۀ ناداورانه دربارۀ عقاید معنوی دیگران

میماند تنها همدلی و همسویی است.2
 1کریشنامورتی میگوید :انسانها در طول تاریخ به دلیل پندارها،
یکدیگر را مشتاقانه نابود کردهاند .هرگاه پنداری در کار نباشد« ،آنچه
هست» مقدسترین میشود .حال بیایید به آنچه واقعاً هست ،بنگریم.
در یک لحظۀ مفروض «آنچه هست» شاید ترس ،نومیدی مطلق و یا
خوشی زودگذر باشد .این امور پیوسته در حال تغییرند .در این حال،
مشاهدهکنندهای نیز هست که میگوید :همۀ این امور پیرامون من در
حال تغییرند؛ ولی من همواره به این فکر میکنم که آیا این واقعیت
است؟ آیا حقیقتاً اینطور است؟ آیا خود او نیز با افزودن و کاستن

ابراز عقیده می کنند .آنیان بیهسیان افیراد خیرخیواهی
قلمیییداد مییییشیییوند کیییه قصییید ایجیییاد تحیییول
معنویی اجتماعی ندارد؛ مگر در اندک موارد ،از طریق
دعوت و تالش برای برقراری رابطۀ وجودی دیگران
به باورهای سازمان یافتۀ خویش .البتیه زمیانی کیه بیه
قصد تشکیل ییک جنیبش معنیوییاجتمیاعی همیت
میگمارند.

خود ،به اصالح و تنظیم خود و با شدن و نشدن تغییر نمیکند؟
بنابراین ،هم مشاهدهکننده و هم مشاهدهشونده پیوسته در حال
تغییرند .آنچه هست همانا تغییر است .این واقعیت است .این همانا
«آنچه هست» است (مورتی 1382،ب.)19 :

 2کریشنامورتی معتقد است :من فکر میکنم این عقیده که یک نفر
تعلیم میدهد و یک نفر تعلیم میبیند ،اساساً اشتباه است .فکر میکنم
موضوع بیشتر جنبۀ «شرکتکردن» دارد تا جنبۀ تعلیمدادن ،بیشتر جنبۀ
«سهیمبودن و همکاری» دارد تا جنبۀ دادن و دریافتکردن .پس آیا ما
میتوانیم در چیزی سهیم و شریک باشیم که در حیطهمان نیست؛ که
در حیطۀ فکر نیست که جهت و هدف ندارد؟ آیا میتوانیم شریک
باشیم ،یا همۀ ما چنان سخت شرطی شدهایم که اصالً نمیدانیم
معنای شریکبودن چیست؟ (مورتی)223 :1383،

 .3مبانی معرفتی
پلورالیسم معنوی رویکردی برای تأیید حقانیت انیواع
قرائت های معنوی است کیه افیراد از راه تجربیههیای
درونی خویش به دست آوردهاند و بیهمثابیۀ حقیقیت
معنوی خود از آن ییاد میی کننید .ایین نظرییه بیر دو
پیش فرض درباب حقیقت معنیوی ترتییب داده شیده
است:
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 .1- 3معنویت بهمثابۀ مسئلهای فردی

به حقیقت راهی ساخت و از طریق آن راه بیه سیوی

حقیقت معنوی در قالیب بیاور جمعیی و بیهشیکلِ

حقیقت حرکت کرد .از آن رو که حقیقت نامتنیاهی و

عقیده ای سازمان یافته بهره ای از حقیقت نیاب نیدارد.

بیحد و مرز است ،غیرمقید است .هیچگونه راهی بیه

این ادعا ناشی از نوع نگاه به حقیقیت معنیوی قیوام

سیوی آن وجییود نییدارد .نمییتییوان آن را متشییکل و

می یابد؛ چرا که ادعای دستیابی به حقیقت معنوی در

متعین نمود .در چارچوب هیچ تشکیالتی نمیگنجید.

بینش کلی و در قالب دستورالعمل هیای عمیومی بیه

هیچ گروهی مجاز به تشکل سازی نیست تا انسیان را

عقاید بیروح ختم می شود .حال آنکه حقیقت ،هییچ

مجبور به پیمودن راهی کند کیه آن تشیکیالت پییش

حیید و مییرزی نییدارد و از هیییچ راه تعیییینشییدهای

پییایش قییرار داده تییا کورکورانییه از بییه اصییطالح

نمیتوان به آن نزدیک شد .کریشنا مورتی میگوید:

هدایتهای آن تشکیالت پییروی کننید .بیاور ،صیرفاً

«حقیقت حید و میرزی نیدارد؛ کیامالً الیتنیاهی و

یک امر فردی است .نمیتوان و نبایید ییک موضیوع

نامشروط است و از هیچ راه یا مسیری نمییتیوان بیه

فردی را بهصورت تشکیالت درآورد (میورتی:1383،

آن نزدیک شد .به هیچ عنوان سازماندهی نمییشیود.

 )41خالصۀ کالم اینکه:

به همان نسبت هیچ سازمانی نبایید تشیکیل شیود تیا

حقیقیت را نمیییتییوان تکییرار کییرد .هنگییامی کییه

 ،هییدایت و

حقیقت تکرار می شود ،تبدیل به یک دروغ میی شیود

میردم را در راه ییا مسییری بییهخصییو

راهنمایی کند و یا آنان را ناگزیر به برگزیدن آن مسیر

(همان.)98 :

سازد .چنانچه بیه حقیقیت ایین موضیوع پیی ببریید،
متوجه خواهید شد که سازماندادن یک اعتقاد و بیاور

 .2- 3تعلیق باورها و ساخت حقیقت شخصی

تا چه اندازه غییرممکن اسیت .اعتقیاد ییک موضیوع

حال که تمام عقاید بهشکل کلی و از جانب دیگیران

کامالً شخصی و فردی است .شما نمیتوانید و مجیاز

بهعنوان باورهیای خیارجی در ذهین میا جمیع شیده

نیسیتید بییه آن شیکل و سییاختار مشخصیی بدهیید و

است ،حال که حقیقت معنوی تنهیا مسیئلهای فیردی،

سازمان دهی آن را بر عهده بگیرید .چنانچیه مرتکیب

درونی و انحصاری است باید تمام باورهیای گذشیته

این عمل شوید ،آن اعتقیاد بییجیان ،میرده و جامید

را بییه تعلیییق در آورد و بییرای تحصیییل حقیقییت

خواهد شد» (میشل.)60 :13۷6،

انحصاری خویش همت گماشت و به عبارت دیگیر،

درواقع ،حقیقت معنوی یک مسیئلۀ کیامالً فیردی

حال که حقیقیت معنیوی مسیئلۀ فیردی بیه حسیاب

است و درون مایه ای یکسره فردگرایانه دارد .کریشینا

می آید و الجرم تکیه بر هر باور سیازمانی بهیره ای از

مورتی در این راستا تأکید دارد :1نمیتوانیید براسیاس

واقعیت ندارد ،اولین گام رسیدن بیه حقیقیت ،تعلییق

هیچ مکتب ،مسلک ،سیستم و فلسفهای برای رسییدن

تمام باورهایی است که از دیگیران پیرامیون حقیقیت
داریم .الزمۀ رسیدن به حقیقت معنوی ،داشیتن ذهین

 1نمیتوان به هیچ رهبر یا کتاب دینییمعنوی تکیه کرد؛ زیرا هیچیک
از آنان یارای حل مسائل انسانیمان را نداشتهاند (مورتی 13۷6،ب:
.)99

آزاد و رها است .ذهنی که فارغ از هر عامل بیرونی و
با اتکا به آزادی درونی ،خواهان رسییدن بیه حقیقیت
خویش است.
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مورتی بر این باور است که برای شناخت حقیقت

معلومات خود پیرامون حقیقت را به کناری بینیدازد و

ابتدا باید ذهن آزادی داشیت .ذهین نبایید بیه اجبیار

از تحلی یل و گییردآوری بازایسییتد (مییورتی 13۷6،ج:

چیزی را رد کند یا بپذیرد .در این حالیت اسیت کیه

.)89

فرد توان کشف حقیقت را دارد .نه با قبیول عقاییدی

بدین سان رسالت آدمی آغاز میشود .اینکه «انسان

که دیگران مطرح می کنند و یا کتابهای کیه در ایین

به یک دلییل وجیود دارد و آن درک حقیقیت اسیت»

زمینییه م یینویسییند و ی یا رهنمودهییایی کییه معلم یان

(مییورتی )2۷5 :13۷5،و اینکییه «هییر فییرد باییید راه

می دهند .تنها زمانی که آدمی صاحب آزادی درونی و

مخصو

به خود ،مسیر یگانه ،بینظییر و بیی بیدیل

ذهنی است ،از القائات خارجی فیارغ و از آرزوهیا و

خود را بیابد» (مورتی .)58 :1383،مورتی با این بیاور

و ذهنی روشین و شیفاف دارد؛

مبنایی که حقیقت سرزمینی بدون معبر است و راهیی

در ایی ین صیییورت حقیقیییت را کشیییف مییییکنییید

به سوی آن نیست و اینکه انسان نمیتوانید از طرییق

(مورتی 13۷6،الیف )42 :کریشینامورتی در ایین بیاره

تشکیالت مبتنی بر تشریفات ،از طرییق مسیلکهیا و

میگوید:

ایییدئولوژیهییا ،از طریییق مرشییدها ،کشیییشهییا و

تمنیات خود خال

«باورهییای مختلییف ،عقاییید گونییاگون مییذهبی و

شعایرشییان و نی یز از طری یق دانییشهییای فلسییفی ی یا

مراسم متعدد دینی ،همه مواردی هستند که انسیانهیا

تکنیکهای روان شناسی به حقیقت برسد ،بیهروشینی

در آنان امنیت را جست وجو می کنند .هنگامی که فرد

ابراز میدارد:

دریابد که خطر واقعی درون همین امور نهفته اسیت،

«شخص باید حقیقیت را در آینیۀ روابیط کشیف

درواقع به عالی ترین شکلِ امنیت دست یافتیه اسیت؛

کند؛ رابطه با خویشتن خود و بیا مجموعیۀ قضیایا و

بنابراین امنیت واقعی وجود دارد که آن همیان دییدن

پدیدههای زندگی» (همان.)13 :

حقیقت در خطا است» (مورتی.)55 :1384،

آگاهی از طرییق سیازگاری ،همیاهنگی و انطبیاق

اعتقییاد جمعییی و باورهییای گروهییی موجییب

پیوسته خویش با زندگی حاصل میشود .فرد در ایین

تقسیم بندی انسیانهیا میی شیود و تسیامح و میدارای

انطباق و هماهنگی مسیتمر ،فرصیت پییروی از هییچ

معنوی را از بین میبیرد .میورتی معتقید اسیت ذهین

سیستمی ندارد .نفْسِ در زندگیبودن ،بهمعنای واقعیی

سرشار از اعتقاد ،یک ذهن تکراری است .اگر اعتقیاد

عین آگاهی است (همان .)6۷ :درواقع آنچه ضرورت

وجود نداشته باشد ،ذهین بیدون همانندسیازی قیادر

دارد شناخت هستی و خویشتن خویش است.

خواهد بود به خویشتن خویش آن گونیه کیه هسیت،
نگاه کند؛ آنگاه خودشناسی آغاز می شود .وی دربیارۀ

 .4فرایند تحقق

امکان رهایی ذهن از اعتقادات میگوید:

پلورالیسییم معنییوی بییر مبنییای اصیییلانگاشییتن انییواع

زمانی این امر امکیان میییابید کیه شیما ماهییت

قرائت های معنوی ،کیه فیرد بیرای خیویش حقیقیت

درونی عللی که سبب استقبال شما به اعتقیاد شیده را

برشمرده ،بنا می شود و منشأ اختالف حقیقت معنیوی

درک کنیید؛ امیا ذهین فیروزان از دانیش ،نمییتوانیید

هر انسان ،بر مبنای فهم سوبژکتیو رقم میخورد و نیه

واقعییت را درک کنیید .از ای ین رو ،ذهیین باییید هم یۀ

در امور بیرونی بهمثابۀ امیر ابژکتییو؛ بیدین معنیا کیه
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ماهیت حقیقت معنوییانحصاری شیخص ،منبعیا از

بدین معنا افراد در تجارب خویش حالت خاصیی

فهم سوبژکتیو از حاالت خویش و در رابطه با دنییای

از آگاهی درونی را تجربه می کنند که بینشی منطبق بر

بیرونی رقم میخورد .وانگهی ،هییچ فهیم روشینی از

چارچوب وجودی آنهیا را بیه دسیت مییدهید .ایین

حقیقت بهخودیخود در دنیای خارج وجود نیدارد و

حالت درونی که همانند آگاهی روانیی و بیی واسیطه

تنها حقیقت نزد « egoمن» معنا می یابید .بیدین سیان،

متبلور می شود رابطۀ تنگاتنگی با بعد وجودییروحی

نمی توان بهروشنی و بهراحتیی میرز مشخصیی مییان

فرد دارد و در پس ایجاد وحدت بخشی فردی توأمان

بسیاری از اعتقادات کلی قائل شده و آنها را بهعنیوان

با آرامش روحی که ناشی از احاطۀ وحدت شخصیی

باورهای ثابت و مشترک قلمداد کرد .هرچنید ممکین

و فارغ از هرگونه تشدد اعتقادی و چندپارگی روانیی

است امر قدسی بهمثابۀ یک حقیقت نفساالمری تلقی

اسییت کلیییت فییرد را بییهمثاب یۀ یییک واحیید منسییجم

شود ،تنها یک شیبح دانسیته میی شیود کیه هیر فیرد

دربرمی گیرد .این آگاهی که بُعد روان شناسیانه دارد و

براساس تجربۀ معنوی خویش به آن ،معنا و مفهیوم و

الیه های پنهان وجود فرد را ارائه میی دهید ،بیر بنییاد

هویت میبخشد.

رضایتمندی از خود موجب تحقیق آرامشیی بیر پاییۀ

در این بیینش ،اسیاس حقیقیت در حید تجیارب

رسیدن به یکپارچگی فردی و فارغشدن از تکثرهیای

معنوی فرو کاسته میشود .فهم بییواسیطه از اسیاس

ذهنی است .بدین سان ،حقیقت معنوی تنها سیاخته و

تجیارب هرچنیید در ابتیدا نییاظر بییه فیرد تجربییهگییرا

پرداختۀ شخصِ تجربهکننده قلمداد میشود.

خصوصی و انحصیاری دانسیته مییشیود ،در هنگیام

در این تجربه ،فرد بیا تأمیل در ذات خیویش بیه

گزارش و تفسیر آن نیز بهدلیل دخالت امیور مختلفیی

ایراد مونولوگ معنوی برای حل بحیرانهیای روحیی

که قبالً برشمردیم ،متنوع مییشیود .حقیقیت معنیوی

خویش میپردازد و با استمداد از پارههای فعالییتهیا

شخص دارای منبع خیارجی ،بیهمثابیۀ ییک حقیقیت

و تمسک به برخیی امیور نظییر مدیتیشین ،بیهعنیوان

نفس االمری نیست؛ تا بدین واسیطه حقیقیت ثابیت و

ابژههایی که درکی کامالً درونی و خودبنیادی از آنیان

الیتغیری مفروض شود و فهم های گوناگون را بیه آن

ارائه می دهد ،میی کوشید تیا از توانیاییهیای ذاتیی و

ارجاع داد ،بلکه اساس وجودِ قرائت هیای گونیاگون،

حاالت و قابلیت های خویش آگاه شود .ایین آگیاهی

نهفته در اعتقاد به حقیقتی فردی است که هر شخص

که بهشکل متعالی ظهور میکند ،دربرگیرندۀ غلبیه بیر

از طریق تجارب درونی خود میفهمید و بیه آن معنیا

دل نگرانی های خود ،احساس رضایتمندی از خویش،

می بخشد .این حقیقت فردی از اساس بر دو مبنا قوام

شعور و شیعف درونیی و مهربیانی بیا خیود ،سیپس

مییابد :یکی ناظر به خصوصیات درونی و حالتهای

دیگران و همنوعی با آنان است .بدین سیان ،حقیقیت

روحی فرد؛ دیگری ناظر به ارتباط سوبژکتیو فیرد بیا

معنییوی خودسییاخته موجییب وحییدت و یکپییارچگی

امور بیرونی؛ به دیگر سخن ،معطوف به ارتباط فرد با

درونی فرد میشود.

جهان خارج ،تحقق سبک زنیدگی انحصیاری فیرد و

کریشنامورتی علت اولیۀ اختالل ذهنی و بینظمی

تعامل او بر مبنای خودگرایی با هر آنچه غیر اوسیت؛

درونی انسان ها را نهفتیه در جسیت وجیوی واقعیتیی

بهمثابۀ امر ابژکتیو.

می داند که «دیگری» به آنها وعده می دهد .حال آنکیه
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حقیقییت معنییوی خودسییاخته ،موجییب وحییدت و

کلی می یابد ،با ذات حقیقت که تنها با فردییت افیراد

یکپارچگی درونی فرد میشود و درنهایت ،به وحدت

رابطه برقیرار کیرده ناسیازگار مییدانید .بیدینسیان،

و یکپییارچگی شییخص بییا دیگییران میییانجامیید.

هرگونه مطلق انگاری حقیقت بیهصیورت ییک بیاور

کریشنامورتی مدعی است« :انسانهیا سیعی کیردهانید

مشترک غلط است؛ همان گونه که ترسیم ییک مسییر

وحدت و یگانگی بیین شیما و دیگیری را بیهوجیود

عمییومی بییرای وصییول بییه آن نادرسییت اسییت.

آورند .فکر ،ضرورت وحیدت و یگیانگی مرکیزی را

کریشنامورتی در این باره میگوید:

خلق کرده میکند؛ همانند خورشید کیه مرکیز جهیان

«به ما گفته اند که چه باید کرد؛ ولی گفتۀ آنها میا

است و تمام چیزها در پرتو فروغ آن قرار میی گییرد.

را جلوتر نبرده است .به ما گفته شده همیۀ راههیا بیه

این مرکز که فکرْ آن را خلق کرده ،امیدوار است نیوع

حقیقت ختم میشود؛ یعنی شما راه خود را بیهعنیوان

انسان را گرد هم آورد .کشورگشایان بزرگ و مبارزان

یک هندو میروید ،دیگری بهعنوان یک مسیحی و یا

و خیونریزی ایین

یک مسلمان؛ درنهایت ،تمام راهها به ییک در منتهیی

کار را انجام دهند .مذاهب سعی کرده اند این را انجام

مییشییود .دری کیه وقتیی خییوب بیه آن نگییاه کنیید

دهند؛ ولی موجب گسییختگی و پراکنیدگی بیشیتری

بهطرزی بسییار واضیح بیه پیوچی آن پیی مییبریید.

شده اند که جن ها و مظالم و عذابهیا را بیه همیراه

حقیقت هیچ جاده ای ندارد و همین ،زیبیایی حقیقیت

داشته است .علم هم دست به تحقییق و تفحیص زده

است .حقیقت زنده است .برای رسیدن به ییک چییز

است .از آن رو که علم ،اندوختۀ دانستگی بشر اسیت

مرده جاده وجود دارد؛ زیرا ایستا است؛ اما بایید پیی

و حرکت این دانستگی از فکر شروع میشود ،نتیجیۀ

برد که حقیقت یک چیز زنیده و متحیرک اسیت کیه

امر گسیختگی و جدایی است و چنین امری نمیتواند

هیچ قرارگاهی نیدارد .نیه معبیدی ،نیه کلیسیایی ،نیه

موجب وحدت و یگیانگی شیود .آییا آن انیرژی کیه

مییذهبی و نییه معلمییی و نییه فیلسییوفی و درنتیجییه

موجب وحدت و یگانگی و سیبب ایجیاد نیوع بشیر

هیچکس نمیتواند شما را به سوی آن هیدایت کنید»

است وجود خواهد داشت؟ ما می گوییم ایین انیرژی

(مورتی 1382،الف.)42 :

کبیر سعی داشته اند تا از راه جنی

در حالییت مدیتیشیین فییرا مییرسیید» (مییورتی:13۷8،
.)20۷

پلورالیسم معنوی کوششی تکثرگرایانیه بیه سیوی
برداشت های شخصی از معنویت درونی اسیت .حیال
آنکه پلورالیسم دینی تالشی برای رسییدن بیه گیوهر

 .5تحلیل و بررسی

ادیان و وصول به یک تفاهم وحدت گیرا اسیت .1بیه

در این مقام توجه بیه دو نکتیه الزم اسیت :نخسیت

دیگر سخن ،پلورالیسم دینی تالشی وحدتگرا بیرای

اینکه تفاوت معناداری میان این گونه از کثرت گراییی

رسیدن به گوهر ادییان و دسیتیابی بیه قرائیت واحید

با «پلورالیسم دینی» وجود دارد؛ چیرا کیه پلورالیسیم

است .حال آنکه پلورالیسم معنیوی تالشیی تکثرگیرا

دینی ،عقاید سیازمانیافتیۀ افیراد گونیاگون را موجیه
میییدانیید؛ حییال آنکییه پلورالیسییم معنییوی هییر بییاور
دینییمعنوی را که در قالب تشکیالت میذهبی جنبیۀ

 1در رابطه با پلورالیسم دینی نگاه کنید به :پلورالیسم دینی (به سوی
الهیات ناظر به همۀ ادیان)،

.251 – 249
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برای رسیدن به قرائتهای مختلف معنوی بهازای هیر

دارد ،این روند مبتنی بر یک روش معرفتی بیا عنیوان

فرد انسانی است.

کثرتگرایی معنوی سامان مییابد.

بدین سان ،پلورالیسم معنوی جمیعبنیدی از رونیق

دوم آنکه در مقام واکیاوی معرفیت شیناختی ایین

روزافزون معنویت گراییی جدیید اسیت کیه پیشینهاد

پلورالیسم باید به دو پارادایم اومانیتیه و سیوبژکتیویته

میییکنیید هییر فییرد بسییته بییه خصوصیییات درونییی و

اشاره کرد .البته میی دانییم کیه پلورالیسیم معنیوی در

محدودیت های بیرونیی ،مجموعیه باورهیای معنیوی

معنای عام خود تنها منحصر به سیوبژکتیو و اومانیتیه

همسو با ویژگی های خویش را بیه کیار گییرد .آنچیه

نیست؛ هرچند که در اندیشۀ کریشینامورتی دایرمیدار

رویکرد کلی معنویت گرایی جدید را قوام می بخشید،

این دو مفهوم قوام می یابد؛ به عبارت دیگر ،چیه بسیا

ایدۀ پلورالیسم معنوی بهمعنای بهکیارگیری مجموعیه

بتوان معانی متفاوتی از پلورالیسم معنوی تبیین کرد و

باورهای همخوان با ویژگییهیای وجیودی هیر فیرد

آن را متناظر به پارادایمهای متفاوت تشریح کیرد .امیا

اسییت؛ امییا اییین ایییده یکسییره برآمییده از مصییادیق

در این مقاله کوشیش شیده معنیای آن زییر معنوییت

معنویت گرایی جدید نیست ،بلکه بهگونۀ وسیعتر بیه

جدید و ناظر به آرای کریشنامورتی بررسیی شیود .از

موج اعتقادی یادشده داللت دارد که البته نمیودِ بیارز

این رو چنین برمی آید که دو پارادایم سیوبژکتیویته و

آن را در مصادیق معنویت گرای جدید شاهد هسیتیم.

اومانیتیه در پلورالیسیم معنیوی او حضیور حیداکثری

درواقع ،اگر طبق برخی از پژوهشهای میدانی تعیداد

دارند؛ اما این ادعا به چه معنا است؟

این مصادیق چندین هزار گروه است ،چنیدین هیزار

می دانیم که کوجیتیوی دکیارت آغیازگر حرکتیی

گروه بهشکل مستقیم و غیرمستقیم انسان امیروزی را

اسییت کییه بییر محییور خودبنیییادی منجییر بییه ظهییور

ترغیب می کنند که باورهای معنویت منحصربهفیرد را

پلورالیسم می شود .آزادی اراده ،حاکمیت خودآگیاهی

به کار گیرنید؛ بنیابراین پلورالیسیم معنیوی بیهشیکل

عقالنی و اصالت فردیت شرایطی را رقم میزنید کیه

جزئی بر انیواع مصیادیق معنوییتگیرا اشیاره دارد و

از آن به اومانیسم تعبیر میکنیم .این رویکرد در حوزۀ

بییهگونییهای وسیییعتییر ،حکایییت از عقیییدۀ بسیییاری

متافیزیک به دنبال تضعیف و انکار الوهیت است؛ امیا

انسان های میدرن دارد کیه خیارج از چیارچوب ییک

به زعم برخی از اندیشمندان خیود بیه انکیار بنییادین

جنبش معنوی ،اما متأثر از فضای کثرت گرایانه ،چنین

متافیزیک همت ندارد؛ به عبارت دیگر ،تصور نیوعی

باورهایی را به کار گرفته اند .پلورالیسم معنوی برآمده

وجود متعیالی همیواره حضیور دارد ،لکین چیرخش

از تحقق عملی دو حیطۀ یادشده است .دو حیطه کیه

اساسی انتقال ایین وصیف از الوهییت بیه انسیان ییا

البته مرز یکسره مجزاییی ندارنید و در برخیی میوارد

حقیقت انسانی است .از این رو سارتر معتقد بود کیه

همپوشی دارند؛ بنابراین پلورالیسم معنوی عیالوه بیر

بعد از انکار فلسفی خداباوری ،این تفکیر کیه جیوهر

اینکه به تکثر جنبشهیای معنیوی معاصیر نظیر دارد،

مقدم بر فکر است ،باقی ماند و آن را میشید در آثیار

بهگونه ای دقیقتر و با نظر به اندیشۀ کریشنامورتی بیه

بسیاری نظیر دیدرو ،داالمبر و کانت مشاهده کرد .این

روند گستردۀ شخصی شیدن دیین و معنوییت اشیاره

بدان معنا است که انسان نیوعی سرشیت دارد و ایین
سرشت انسانی مفهوم نوع بشیر اسیت و هیر انسیانی
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مصداقی از مفهوم جهانی انسان بیه حسیاب میی آیید

و بهادادن به تنوع قرائت های معنیوی شیده و تحقیق

( )Sartre, 1948: 27دیویس در رسالۀ اومانیسم ایین

گفت وگو برای نیل به سود مشترک را رقم خواهد زد

تعبیر را اعتقاد بنیادین به ذاتباوری قلمداد کرده کیه

که همان اعتباربخشیدن به انیواع تجربیههیای معنیوی

بهمثابۀ پیشفرض اومانیسم به حساب میآید.1

سوبژکتیو است .از این رو ،در این مقاله کوشش شده

ذاتباوری در حوزۀ متافیزیک میتواند بیه ایجیاد

نسییبت مصییداقی از معنویییت جدییید در پرورانییدن

مجموعییه باورهییای متفییاوتی خییتم شییود؛ چنییانکییه

پلورالیسییم معنییوی تحلیییل شییود و از میییان انییواع

ذات باوری معنوی در خوانش کریشینامورتی موجیب

مصادیق ،آرای کریشنامورتی بررسی شیود؛ چیرا کیه

می شود تا او نسبت انسان با حقیقت را چنیان تفسییر

معتقدیم مورتی با رویکرد معرفت شناسانه روشنتری

کند کیه از برآینید آن پدییدهای بیا عنیوان پلورالیسیم

معنویت برآمده از سوبژکتیو را تحلیل کرده است.

معنوی به بار مینشیند .این پلورالیسم در تفکر مورتی

معنویت کریشنامورتی نمونۀ بارزی اسیت کیه در

دو مؤلفۀ بنیادین دارد :نخست اینکه معنویت بهمثابیۀ

راستای تحقق و استواری خود همیوار مؤیید و حتیی

مسئلۀ فردی است؛ چرا که حقیقت را بی حید و میرز

مولد انواع قرائتهای معنوی سوبژکتیو خواهد شید و

می داند و هیچ مسیر از پیش تعیینشیدهای را موجیب

البتییه کییه اییین فضییا مسییتلزم میییزان فزاینییدهای از

وصول به آن نمی دانید .دوم آنکیه بیرای رسییدن بیه

سازگاری ،تسامح و احترام متقابیل اسیت .بیه همیین

حقیقت شخصی باید باورهای پیشین را تعلییق کیرد؛

دلیل است که درونمایۀ معنویت میورتی در راسیتای

چرا که الزمۀ تحقیق حقیقیت شخصیی ،انکیار تمیام

تأ یید ،تحقق و تحکیم پلورالیسم معنوی است .بر این

باورها و حقیقتنماهای غیرشخصی است.

اساس ،میتوان چنین حکم کرد که پلورالیسم معنیوی
بینشییی اسییت کییه قییرین ظهییور و بییروز انییواع
معنویت گرایی جدید خواهد بود؛ یا دستکم ماهییت

 .6نتیجه
قرائت های انسان گرایانیه از معنوییت کیه میاهیتی
خودبنیان دارد در عمل منجر به ایجاد برداشیتهیای

پلورالیسم معنوی طبق خوانش کریشنامورتی بیهحیتم
این ویژگی را خواهد داشت.

معنوی گوناگونی شده و چنین بیینش هیایی در سیدۀ

این بینش جدید بهلحاظ معرفتشناسیانه ،نگیاهی

اخیر ،درون مایه انواع معنویت های جدید را رقیم زده

سوبژکتیو به معنویت دارد و موجب تأیید قرائتهیای

است .بدین سان ،عالوه بر کریشنامورتی مییتیوان بیه

معنییوی متفییاوت میییشییود .همچنییین بییهلحییاظ

معنویت بسیاری از تئوریسین های دیگر نظییر دونالید

جامعه شناسانه ،به تحقق گفتمانی با تسیامح دوچنیدان

والش ،اکهارت توله ،دیپاک چوپرا و وین دایر و غیره

و مدارای حداکثری میانجامد و بهناچار بیه گسیترش

اشاره کرد که شاکلۀ معنوی آنها بر مبنیای ارادۀ آزاد و

قرائت های معنوییت گیرا دامین مییزنید .از ایین رو،

بر بنیاد تجربه خودآگاهانه است .بیهکیارگیری چنیین

پلورالیسم معنوی در جهت تأیید انواع قرائیتهیا کیه

مبانی با توجه به ویژگی ماهوی آنها موجب پیذیرش

درونمایه ای استوار بر تجربۀ معنوی خیودگرا دارنید،
به سمت افزایش مصادیق معنویت گرایی جدید سوق

 1برای تفصیل نگاه کنید به :تونی دیویس ،اومانیسم،

.16۷ :
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