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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناساییپ تکنیکهای تبلیغریپ عرفرانوارههرای نوظهرور ،بره تحلیرل
محتوای مطالب مرتبط با فرقههایی با منشاء هندی در پنو وبسایت اینترنتیپ «پایگراه تخصصری
آشنایی با جنبشهای معنوی»« ،اسرار ماوراء»« ،اشو»« ،اشو سنتر» و «پیام نور» مریپرردازد .در
 12ماهِ مورد بررسی از سال  1390ترا  ،1395از میران پسرتهرای ایرن سرایتهرا 375 ،مطلربپ
کدگذاریشده به دست آمده که واحدِ تحلیرل در آنهرا از منظرر  26مقولره ،مرورد بررسری قررار
گرفتهاست .واحدِ تحلیل در این تحقیق ،پست بوده که مواردی مثل متن ،تصویر یا فیلم را شرامل
می شود .روش مورد استفاده ،تحلیل محتوای استنباطی است و به وسیله ی دو تکنیک مقولهای و
ارزیابی ،به بررسی وبسایتهای مورد نظر پرداختره و جهرت رسریدن بره نترایو و تحلیرلهرا ،از
نرمافزار  spssو آزمون کای اسکوئر (خیدو) استفاده شدهاست .در این پژوهش ،در پیپ دستیابی
به پاسخ این سؤال هستیم که مطالب و مفراهیم مررتبط برا عرفرانوارههرای نوظهرور در راسرتای
رسیدن به اهداف این فرقهها و تحت تأثیر قرار دادنپ مخاطبان ،در وبسایتهای مورد مطالعره برا
چه شیوهها و تکنیکهایی تبلیغ میشوند؟ طبق یافتههای این تحقیرق مریتروان نتیجره گرفرت
بیشترین نوع تبلیغات در وبسایتهای مورد مطالعه ،تبلیغرات فرهنگری و مخاطبرانپ اصرلیپ ایرن
 -1این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده اصلی است که در دانشگاه سوره به اتمام رسیده است.
 -2استادیار و عضو هیأ

علمی گرو مبانی نظری دانشکد معارف و اندیشه اسالمی دانشگا تهران

 -3دانشیار و عضو هیأ

دانشگا عالمه طباطبائی تهران.

علمی گرو ارتباطا

naghibulsadat@yahoo.com
 -4کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطا

فرهنگی دانشگا سور
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تبلیغات ،عامره ی مرردم هسرتند .همچنرین تکنیرکهرای تبلیغری کره توسرط عرفرانوارههرا در
وبسایتهای اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرند ،بیشتر در مقیاس خرد و پرکاربردترینپ آنهرا،
ی
تکنیکهای «ادعرا»« ،کلریگرویی» و «مغالطره» بروده انرد .برر اسراس ایرن نترایو ،هردف اصرل پ
جنبشهای نوپدید ،شکلدهی به نگرشهای مخاطبان است و از آنجا که بیشترپ آمروزههرای آنران
جنبه ی احساسی و شهودی دارد ،غالبا مطالبپ فاقدِ ادله ی منطقری و عقلری را در برمریگیررد .از
میان ویژگیهای مشترک عرفانوارههای نوظهور ،تأکید بر شادی و آرامش به عنوان هردف اصرلیپ
زندگی ،بیشترین نسبت را در وبسایتهای مورد بررسری نشران مریدهرد و برر همرین اسراس،
اصلیترین موضوعی که برای جذبپ مخاطبانشان به آن میپردازند ،نیاز به صلح و آرامش است.
واژگان کلیدی :عرفانوارههای نوظهور ،تکنیرکهرای تبلیغری ،وبسرایتهرای اینترنتری،
عرفانهای هندی
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مقدمه
یکی از نیازهای فطری بشر ،حقجویی و حقیقتطلبی است و آدمی برای تأمین ایرن
نیاز همیشه کوشیده است .از آنجا که در دنیای امروز ،رشد روزافزون فنآوری و تکنولوژی
باعث شده ابزارهای نوینپ اطالعرسانی ،نقش مهمی در ارائهی اطالعات و آگاهیهرا داشرته
باشند ،بسیاری افراد در این فضای مجازی و بیانتها به دنبال گمشدههای حقیقی خرویش
می گردند و سعی دارند برای نیازهای فطری خود نیز پاسخهایی قانعکننده و در عین حال
متناسب با زندگی مدرن امروز بیابند .معنویت هایی که از آنان با عنوان نوظهرور و نوپدیرد
یاد می شود نیز در قرن بیستویکم ،بهترین راه بررای تبلیرغپ افکرار و آمروزههرای خرود را
همین جهان مجازی و ابزار اینترنت میدانند .از این رو ،برای آنکره بتروان در ایرن دنیرای
رنگارنگ ،حقیقت و معنویتِ واقعی را از آنچه به ظاهر معنویت خوانده شده و ممکن اسرت
بسیاری از شاخصه های اصلیپ رسیدن به مقصود را نداشته باشد؛ تشخیص داد ،باید علرم و
دانشی تخصصی در این زمینه کسب کرد .در این راه ،شناسراییپ عرفراننماهرای نوظهرور،
افکار و آموزههای آنها و شیوههای تبلیغ و ارائهی این باورها در فضای مجازی ،اصلی مهم
است که باید مورد توجه مبلغانپ معنوی و نهادهای آموزشی قرار گیرد .هرر فرردِ مبلرغ یرا
نهادی که قصد داشته باشد آسیبهای احتمالیپ عرفانوارههای جدید را گوشرزد کنرد ،یرا
متاع معنویپ حقیقی و مطابق با آموزه هرای اسرالمی را در همرین فضرا ارائره و جرایگزینپ
آموزه های آنان نماید ،باید این دانش و آگاهی را دربرارهی شریوههرا و راه و روش تبلیغری
جنبشهای نوپدید به دست آورد.
طرح مسأله و تعریف آن
گرایش های عرفانی ریشه در فطرت انسان دارند و از آنجا که عرفان به زنردگی معنرا
می دهد ،برای شخص ،آرامرش و بهجرت بره ارمغران مری آورد .نیرز در شرکل صرحیح آن،
می توان به تقرب الهی ،تکامل روحی و اهداف خلقت دست یافت و به همین علت عرفران،
همیشه برای عده زیادی از مردم جاذبه داشته است .اما همین جذابیت میتواند گراه باعرث
آمیختگی درست و نادرست و مشتبه شدن حق و باطل گردد که راه انتخاب درست را سد
می کند و بیشتر موجب پریشانی و سرگردانی می شود ،تا رسیدن به آرامش درونیپ پایردار.
در دنیای امروز ،که حس آرامش درونی انسان ها ،در میان دغدغه هرا و مشرغولیات دنیرای
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مدرن گم شده است ،معموال افراد سعی می کنند که از البه الی مظاهر همین دنیای شرلو
و آشفته ،گمشده خویش را بیابند .در این میان ،عرفاننماهای فراوانی ظهور کرردهانرد کره
سعی دارند با ادبیاتی ساده و شیوه هایی جذاب ،پاسخگوی نیازهای معنوی آدمی باشند .با
توجه به تعریفی که در اسالم و مطابق با آموزه های عارفان بزرگ مسلمان ارائه شده اسرت،
روشن میشود اصل اولى در عرفان اسالمی ،عمل خالصانه و کوشش مجدانره و مسرتمر در
انجام دستورات الهى و آداب و اخالق شریعت محمرد اسرت کره در ایرن صرورت ،قلرب
نورانى مى شود و به حقیقت توحید مى رسد .پس هر فرقه و نحلره ا کره ادعرا عرفران و
تصوف دارد ،باید با این عیار محک زده شود .اما آنچه امروزه در برابر عرفان اصریل و نراب،
جلوهگر شدهاست ،عرفانواره هایی است که در آنها الزاما نزدیکی و محبت خداوند ،هردف
اصلی نیست؛ بلکه با نگاهی ابزاری بره عرفران ،اهردافی نظیرر عشرق ،شرادی و آرامرش را
جایگزین کرده اند .ضمن اینکه عواملی مانند ترویو تکثرگرایی دینری ،مریردپروری ،ایجراد
کمون و پایگاه ،توجه به درون و اخالق ،توجه به مسائل جنسی و ...ویژگی های کم و بیش
مشترک میان آن هاست .عرفان واره ها برای عرضره مفراهیم و آداب خرود و جلرب توجره و
جذب مخاطب در سراسر دنیا ،قاعدتا به تبلیغات روی می آورنرد .تبلیغرات ،نروعی ارتبراط
است که در آن ،پیام دهنده سعی دارد پاسخی از جانب مخاطب در جهت پیشبرد اهردافی
معین به دست آورد (جاوت و اُدانل .)27 :1390 ،بر همرین اسراس ،معنویرت گرایری هرای
نوظهور نیز قصد دارند پیام هرایی را صرادر کننرد کره بره وسریله آن هرا بتواننرد تغییررات
معناداری در رفتار مخاطبان شان ایجاد کرده و به اهداف مشخص خود برسند .بدیهی است
در جهان امروز که دنیای ارتباطات و تکنولوژی است ،عرفان هرای نوظهرور نیرز از مظراهر
تکنولوژی استفاده کنند و سعی داشته باشند تکنیکهای تبلیغی خرود را در بهتررین و در
دسترسترین بستر موجود ،یعنی اینترنت ارائه دهند .از میان عرفانوارههای گوناگونی کره
امروزه در میان جوانان جایگاه ویژهای پیدا کردهاند ،انواع هندی آن رونق بیشتری دارنرد و
برخی از آن ها حتی در عرفان وارههای ایرانی نیرز نفروذ کررده انرد و اصرول اولیره آن هرا را
تشکیل می دهند .اکنون وب سایت هرای متعرددی در ایرران و بره زبران فارسری ،مشرغول
فعالیت برای شناساندن و تبلیغ عرفان واره های نوظهور هستند .دسترسی آسان جوانان بره
اینترنت و گرایش روزافزون آن ها به سبک ها و شیوههای عرفانوارههای جدیرد ،مریتوانرد
تهدیدی برای نسل جوان کشور باشد .بنرابرین بریشرک شناسرایی شریوههرای تبلیغری و
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اقناعی این وبسایتها که سعی در نهادینهکردن آمروزههایشران در میران اقشرار مختلرف
دارند ،میتواند در مقابله با نفوذ افکار آنها در میان افرراد جامعره ،مروثر باشرد .از ایرنرو،
انگیزهی اصلی این پژوهش ،یافتن آن است که وبسایتهای مورد بررسی از چه شیوهها و
تکنیک های تبلیغاتی برای افزایش تأثیرگذاری مطالب خود جهرت جلرب توجره و اعتمراد
مخاطبان استفاده می کنند و اینکه مطالب و مفاهیم مرتبط با آموزههرای عرفرانوارههرای
نوظهور را در راستای رسیدن به چه اهدافی و در چه قالبها و سبکهایی ارائه مریدهنرد.
در واقع تالش بر این است که با ارزیابی و بررسی سایتهرایی کره بره تبلیرغ آمروزههرای
عرفانوارهها به زبان فارسی میپردازند ،ویژگی ها و خصوصیات ایرن نحلرههرا و همچنرین
شیوههای نفوذ و اقدامات آن ها بررای جلرب هرچره بیشرتر افرراد بره سرمت خودشران را
بشناسی م .به همین دلیل سعی شده اسرت ترا برا تحلیرل مطالرب و مقروالت ذکرشرده در
سایتهای مورد مطالعه ،تکنیک های تبلیغ و انتقال مفاهیم موردنظر آنها تجزیه و تحلیل
شود.
ضرورت و ا میت م ض ع
امروزه ،انواع و اقسام نحله ها و فرقه های مدعی عرفان و معنویت در جامعه گسرترش
پیدا کردهاند که با توجه به روی آوردن آنها به تکنولوژیهرای جدیرد ماننرد رسرانههرای
اجتماعی مجازی و اینکه جوانان ،عمدهی کاربران این رسانهها هستند ،ترأثیرات شرگرفی
بر این قشر ایجاد میکنند .بدین منظور الزم است گام هایی در جهرت شرناخت صرحیح و
دقیق این عرفانوارههرا و شناسرایی راههرای عرضرهی آنهرا برداشرته شرده و اقردامات و
تبلیغات آنها در رسانه های مجازی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد .ایرن شرناخت باعرث
میشود تا روشهای مقابله با تأثیرات فرقه های انحرافی و در مقابرل ،تقویرت آن دسرته از
عرفان های اصیل و صحیح که در این میدان ارائه میشوند ،راحتترر و بهترر اخرذ شرده و
انجام پذیرد.
ضرورت و ا میت نظری
یکی از دالیل اصلی و کلیدی برای طرح و پیشبرد این موضوع ،دستیافتن به پاسخ
این سؤال است که چه تکنیکهای تبلیغی در وبسرایتهرای مررتبط برا عرفرانوارههرای
نوظهور استفاده می شود و همچنین چه آموزهها و خصلتهایی در آنها معرفی مریگرردد
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که بر شمار عالقمندان و مخاطبان این نحلهها میافزاید .انجام اینگونه پژوهشهرا سربب
معرفی و شناساندنپ پایگاههایی می شرود کره بررای تررویو هرچره بیشرتر افکرار و عقایرد
جنبشهای نوپدید تالش میکنند و نقش بسزایی در پاسخگویی به سؤاالت ذهنی افررادی
دارند که در فضای مجازی به دنبال مفاهیمی چون عشق ،شادی و آرامش معنوی هستند.
هنگامی که در هر جستجوی اینترنتی ،افراد بیشتری با مفاهیم جذاب و باورهای اعتقرادی
عرفاننماها آشنا میشوند ،سبک زندگی ،سیستمهای ارزشی ،روابط خانوادگی ،نگررشهرا،
آداب و سنن ،الگوهای رفتاری و بسیاری از مؤلفههرای دیگرر اجتمراعی و فرهنگری تحرت
تأثیر قرار میگیرد .و همهی اینها میتواند سرآغاز تحولی بنیادین در باورهرا ،اعتقرادات و
سبک زندگیپ نسل آینده باشد .بنابرین ریختشناسی عملکرد عرفرانوارههرا و شریوههرای
نفوذ آنها برای برخورد صحیح و عاقالنه با آسیبهای احتمالی ،ضروری و الزم است.
ضرورت و ا میت عمل
این پژوهش می تواند منجر به بسط و توسعه ی علم ارتباطرات در قلمرروی تبلیغرات
مذهبی و تعامالت بین رسانه و مذهب گردد .از آنجا که جامعهی ما ،یک جامعهی دینی و
اغلب اسالمی است ،الزم است رسانهها زمینه ساز آگاهی و آشناییپ هرچه بیشرتر مرردم برا
افکار و اعتقادات فرقههای مختلف اعم از اسالمی و غربی و شررقی و شریوههرای تبلیغراتی
آنان شوند تا افراد با نگاهی همه جانبه و دیدی باز ،در فضرای مجرازی دسرت بره انتخراب
بزنند .مبلغان دینی وظیفه دارند در دنیرای مردرن امرروز ،برا تکنیرکهرا و تاکتیرکهرای
مختلف ارتباطی و روشهای گوناگون تبلیغی در دهکدهی جهانی آشرنایی داشرته و بررای
جلوگیری از کورویها و ارائهی متاعپ دینی خود ،راهکارها و شیوههای کارآمد در این فضرا
را بشناسند .ضمن اینکه این پژوهش می تواند در اختیار سازمان ها و نهادهایی قررار گیررد
که با تربیت نسل آینده در ارتباط هستند و می توانند با بهره گیری از نترایو ایرن تحقیرق،
نسبت به فضای موجود در ارتباط با عرفانوارهها در دنیای مجازی آکاهی بیشرتری کسرب
کنند و نسبت به عملکرد خود برای آموزش و پرورش نسل جوان تصمیمات مناسب اتخراذ
نمایند .چه آموزش و پرورش و آموزش عالی که سرعی در پررورش نسرل سرالم ،در کنرار
استفاده از تکنولوژی دارند و چه حروزههرای علمیره و حروزههرای هنرری و فرهنگری کره
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میخواهند از نسل امروز ،افرادی هوشیار و متعهد نسبت به ارزشهرای دینری ،فرهنگری و
اجتماعی بسازند.
ا داف تحقیق
هدف اصلی در این پژوهش ،شناخت تکنیکهای تبلیغی عرفانوارههرای نوظهرور برا
منشاء هندی در وبسایتهای اینترنتی فارسی زبان است .در کنار آن ،شناسرایی مرواردی
مانند انواع تبلیغات ،قالب های تبلیغرات ،سربک یرا نروع بیران مطالرب ،اهرداف تبلیغرات،
ویژگیها و خصوصیات مشترک عرفانوارههرای نوظهرور ،نحروهی تولیرد محتروا و دالیرل
تبلیغات عرفانوارهها بر حسب نیاز مخاطبان در وبسایتهای اینترنتری نیرز مرورد توجره
قرار میگیرد.
تاریخچه و پیشینه
کتابهای متعددی درباره معنویتهای نوظهور و مشخصهها و تأثیرات آنهرا نوشرته
شده است .همچنین مقاالت و پژوهشهایی برای بررسی جنبههای گوناگون عرفانوارههای
جدید و علل تأثیرگذاری و شیوههای مقابله با تأثیرات آنها موجود است .اما به غیر از یک
مورد ،کمتر پژوهش یا تحقیقی در میان آثار فعلی یافت می شرود کره برا پرژوهش حاضرر
قرابت زیادی داشته باشد .چراکه این کار ،یک تحقیق میانرشته ای است کره از یرک سرو
عرفانواره هایی با منشاء هندی را که در ایران نفوذ کرده و مورد توجه قرار گرفته ،از جنبه
مذهبی و فکری و عقیدتی مورد شناسایی قرار میدهد و از سوی دیگرر برا تکیره برر علرم
ارتباطات ،تکنیکهای تبلیغی مورد استفاده این نحلهها را در رسانه فراگیر و سهلالوصولی
چون اینترنت ،بررسی میکند .اما تعدادی از پژوهشهای پیشین کره برا موضروع تحقیرق
فعلی ،قرابت بیشتری داشتهاند را میتوان نام برد .نمونرهای از ایرن پرژوهشهرا برا عنروان
«شناسایی شیوههای تبلیغ عرفان های نوظهور در رسانه هرای اجتمراعی مجرازی (مطالعره
موردی فیس بوک)» ،توسط آرمین طیب طاهر انجام شده اسرت .ایرن پرژوهش برا هردف
شناسایی شیوههای تبلیغ عرفانهای نوظهور در رسانههای اجتماعی ،درواقع بیان میکنرد
که عرفان های نوظهور در فیس بوک به چه روشهایی تبلیغ میکنند (طیبطاهر.)1395 ،
نمونهای دیگر با عنوان «عرفانهای نوظهور در فضرای مجرازی ،فرصرتهرا و چرالشهرا»،
توسط وحید پاشایی نوشته شده است .نویسنده این مقاله مدعی است انسان مردرن بررای
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رها شدن از قید و بندهای مدرنیته ،به مرحله خطرناکی از گرایش به معنویات بشرسراخته
دچار شده و می خواهد با تمسک به محصوالتی سطحی و موقتی ،نیاز به معنویرت خرود را
به صورت موقت رفع کنرد (پاشرایی .)1390 ،پرژوهش دیگرری نیرز برا عنروان «رسرانه و
جنبشهای نوپدید دینی» وجود دارد که توسط حمید نگارش به رشرته تحریرر درآمرده و
بیشترین نقش را در تبلیغ جنبش ها و فرقه های نوظهور متعلق به فضای مجازی می داند و
در وصف تأثیر فضای مجازی بر ترویو گسترده فرقه های نوظهور بیان مری دارد نمرود ایرن
تاثیر به حدی است که می توان اصطالحا جنبش های نوپدید دینری را فرقره هرای مجرازی
دانست (نگارش.)1391 ،
تدارک نظری (مرور مفه م و مرور نظری؛ چارچ ب نظری تحقیق)
تبلیغات :کاربرد هر یک از شکل های برقراری ارتباط است که برر پایره برنامره ریرزی
هدف داری استوار باشد و در جهت تأثیر بر افکار ،احساسات و اعمال گروه هرای معرین بره
منظوری خاص صورت گیرد (کاویانی.)9 :1387 ،
تبلیغات را با توجه به شکل و نوع ارسال پیام یا شیوه اجرایی و القای آن به تبلیغرات
مستقیم و غیرمستقیم و از لحاظ موضوعی ،به تبلیغات تجاری ،سیاسی ،فرهنگی ،مرذهبی
و نظامی تقسیم میکنند .زیرا از سویی زمینهها و قلمروی آن در امور اجتمراعی ،سیاسری،
اقتصادی ،فرهنگی ،تربیتی ،هنری و مذهبی می توانرد متنروع باشرد و از سروی دیگرر برر
حسب موضوع ها و اهداف مختلف ،اتخاذ روشها و شیوههای تبلیغی میتوانرد برر تنروع و
صور و حجم تبلیغات و مرزهای آن در موارد متفاوت بیفزاید.
اصررول تبلیغررات ،شررامل مررواردی مثررل سرررایت روانرری ،اسررتفاده از ارزشهررا برررای
تأثیرگذاری در نگرشها ،برانگیزاندن احساسات ،سرادگی سرمبلهرا و نشرانههرا در بیران،
مخاطب قرار دادن کودکان و نوجوانان ،تکرار کردن مطالرب ،برزرگنمرایی ،اثبرات عملری
بخشی از ادعا بررای پرذیرش کرل آن ،اسرتفاده از معتقردات قبلری ،قررار دادن هردف در
پسزمینه و اعتبار منبع میشود (نقیبالسادات .)6-9 :1380 ،و در مورد اهرداف تبلیغرات
نیز ترنس اچ .کوالتر ( )1962معتقد است که تبلیغات سه هدف عمرده را در پری دارد کره
عبارتند از -1 :شرکلدهری نگررشهرا -2 ،دسرتکاری ادراک و  -3هردایت رفترار جمعری
(مرادیان.)38 :1393 ،
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تکنیک ای تبلیغات  :شیوه ها و فوت و فن هایی خراص کره بررای ارائره تبلیغرات
استفاده میشوند ،تکنیکهای تبلیغاتی خوانده میشوند (روستا و خویه.)40 :1386 ،
در این پژوهش ،تکنیکهای ادعا ،نامگذاری ،برجستهسازی ،برچسبزنری ،تلطیرف و
تنویر ،عرفی سازی ،تحریک ،کلیگویی ،مغالطه ،جاذبه جنسی ،اغراق و انتقال مورد مطالعه
و بررسی قرار میگیرند که از این میان ،مقیاس تکنیکهای تبلیغاتی ادعا ،انتقال ،برچسب
زدن ،کلیگویی ،اغراق ،نامگذاری و تلطیف و تنویر ،در سطح خررد ،مقیراس تکنیرکهرای
تحریک ،عرفی سازی و جاذبه جنسی ،در سطح میانه و مقیاس تکنیکهای برجستهسرازی
و مغالطه در سطح کالن مطرح میشوند (سبیالن اردستانی.)1387 ،
عرفانواره ای ن ظه ر :مجموعه جنبشهای معنوی مدعی ارمغان آرامش و شادی
درونی و رستگاری برای بشر هستند و عموماا با عرفانهای دینی و سنتی تفاوتهای
اساسی دارند و در مواردی در تقابل قرار میگیرند .از اینرو این مرامهای نوپدید از دیدگاه
سنتی بعضی ادیان از جمله اسالم ،غیرقابل پذیرش و کاذب خوانده میشوند .بعضی
عرفانهای سنتی و قدیمی که در یک منطقه به تازگی وارد میشوند نیز نسبت به آنجا
نوپدید تلقی میشوند .مهمترین تفاوت عرفانهای نوپدید با عرفانهای دینی در غایت
آنهاست چراکه غایت در عرفانهای نوظهور لزوما خدا نیست بلکه کسب آرامش برای
انسان است .هرچند ممکن است خدا به عنوان یک عامل مهم مطرح باشد در حالیکه
هدف عرفان دینی بهخصوص اسالمی خدامحوری است (هدف فنای فیاهلل است) نه

انسانمحوری.
تاریخچه عرفان واره ای ن ظه ر :از حدود چهارصد سال پیش در مغررب زمرین،
اندیشههایی پیدا شد که بعدها تمام جهان را فراگرفت و آن تفکر ،توانرایی بشرر در ترأمین
سعادت و بی نیازی از دین و تعالیم مقدس بود .انسان دوره ی رنسانس ،پنداشت که با سره
شعار «عقل»« ،طبیعت» و «پیشرفت» می تواند بهشت موعود را در زمین بنا کند و فریراد
استغنا از دین و معنویات و خداوند را در زمین طنینافکن سازد؛ اما با گذشت چند قررن و
وضعیت فالکت بار زمین در قرن بیستم و پس از دو جنگ ویرانگرر جهرانی و آسریب هرای
گسترده محیط زیست بره واسرطه ی فنراوری و رشرد دانرش بشرری در سره شرعار عصرر
روشنگری ،تردید جدی پدید آمد .آیا عقل برای فهم هرچه بره سرعادت بشرر مری انجامرد
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کافی است؟ آیا طبیعت ،تنها حقیقت هستی است و جهانی فراتر از آن وجود ندارد؟ و آیرا
پیشرفت علمی و مادی میتواند به خوشبختی و کامیابی بشر منجر شرود؟ (هیروم:1386 ،
 .)11این تردیدها ،مرحله ی نوینی را برای تمدن کنونی بشر ایجاد کرده کره آن را دوره ی
پسررت مرردرن مررینامنررد .شکسررت علررم ،فنرراوری ،اصررالت دادن برره عقررل دنیاان ردیش،
طبیعتگرایی افراطی و نفی ماوراء ،زمینهساز رویش و پیدایش عرفانوارههای نوظهور بوده
است .معنویتهای نوظهور مریکوشرند عرالم غیرب و فراطبیعرت را برا راههرایی مرمروز و
سحرآمیز و غیرعقالنی جستوجو کنند (همان.)13 ،
شبکه اطالعاتی با تأکید بر جنبشهای دینی ،در بایگانی خود برالغ برر  2600گرروه
مختلف دارد که غالب آن ها جنبشهای نوپدید دینی نام دارند .همچنرین «هارولرد ترنرر»
تخمین زده که حدود 10هزار دین جدید با بیش از 12میلیون پیرو ،در میان طایفره هرای
مختلف وجود دارد .آنچه مسلم است تعداد این فرق و انشرعابات شران اکنرون بره بریش از
10هزار مورد میرسد (باقریان موحد .)28-31 :1388 ،در آغراز دهره  70مریالدی تعرداد
این فرقه ها در غرب 78 ،فرقه بود و در آغاز دهه  90میالدی 350 ،فرقه؛ ولی امروز تعرداد
آنها فقط در غرب بالغ بر  2500فرقه نوپدید دینی است (محمودزاده.)20 :1389 ،
به نظر می رسد واژه ی جنبش های نوپدید دینی اولین بار در ژاپن مورد استفاده قررار
گرفته است و همزمان با آزادی عقیده در غرب و ازدیاد انتخابهرا و گرزینشهرای دینری،
این جنبشها گسترش پیدا کردند (ضابط.)1383 ،
جنرربشهررای معنرروی نوظهررور (جمررن) کرره در زبرران انگلیسرری از آنهررا بررا عنرروان
5

جنبشهای نوین دینی و با عالمت اختصاری  NRMsیراد مریشرود ،از تنروع بسریاری
برخوردار بوده و گونههای مختلفی از عرفانهرا و ادیران متفراوت را شرامل مریشروند .بره
گونهای که برخی از این جنبشها ریشه در ادیران ابراهیمری نظیرر مسریحیت و یهودیرت
داشررته ،شررماری از آنهررا برآمررده از ادیرران سررنتی هنرردی ،چینرری ،ژاپنرری ،امریکررایی و
سرخپوستی بوده و تعدادی از آن ها که تحت عنوان فراعلم یا فراروانشناسی دسرتهبنردی
می شوند؛ ترکیبی از باورهای سنتی شرقی یا کشورهای حوزه امریکای التین با دستاوردها
و روشهای علمی جدید هستند و همچنین تکنیکهایی کاربردی برای تزریق معنویت بره
5- New Religious Movements
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فرد را تبلیغ میکنند .با این وصف واضح است که جدید بودن جنبشهای نوین دینری بره
معنی این نیست که آنها تماما محصولی بدیع و بیسرابقه بروده و هریچگونره نسربتی برا
عرفان ها و ادیان سنتی پیش از خود ندارند .به نظر میرسد این جنبشها از آن رو جدیرد
خوانده میشوند که سعی دارند تا با ارائهی بازتعریفی از ادیان و عرفانهای سرنتی ،عنصرر
معنویت موجود در آنها را به گونهای با شرایط فکری -فرهنگی انسان مدرن سازگار کنند
که به تکمیل پروژه ی مدرنیته و رفع نقائص آن بینجامد (کیادربندسری و خرانی اوشرانی،
.)142 :1392
ورودِ این معنویت های نوظهور به کشور ما عمدتا از دهرهی  1360بره بعرد یعنری از
دههی  1980میالدی آغاز شد و در دهههای  1370و  1380شاهد افرزایش فعالیرت ایرن
جنبشها و پیدایش نمونههای داخلی آنها بودهایم (مظاهری سیف.)152 :1391 ،
در یک دستهبندی کلی میتوان فرقههای معنوی و عرفانی را به سه دسته تقسیم کرد:
عرفانهایی که مدعی دین جدید هستند :مثل سایبابا ،راماهلل ،اشو ،اکنکار و ذن بودیسم
عرفان های غیردینی :مثل عرفان ساحری یا عرفان جادو ،عرفان پائولو کوئیلو ،عرفران
کارلوس کاستاندا ،عرفان تولتک شمنیزم
عرفانهایی که منشاء دینی دارند :مثل فرقه های خانقاهی و صروفیه ،شراهدان یهروه
که زیرشاخه مسیحیت هستند ،عرفان کاباال که عرفان یهودی است و عرفانهای یوگاناندا،
داالیی الما و کریشنا مورتی نیز از این دست به شمار میروند (رحیمری و صرالحی:1391 ،
 104و .)105
عرفانواره های هندی که مقصود اصلی این پژوهش هستند ،ریشه در «ادیان» هندی
دارند .آیین های ودائی ،برهمنیزم (هندوییزم) ،جین ،برودا و ترانترا ،پایره و شرالودهی ایرن
عرفانوارهها را میسازند و رهبران این نحله ها ،هرکدام تحت ترأثیر یکری از ایرن ادیران و
آیینها هستند.
آن دسته از این مکاتب که در ایرران طرفرداران بیشرتری دارنرد ،عرفرانهرای اشرو،
سایبابا ،داالیالما ،کریشنا مورتی و یوگاناندا هستند .که هرکدام آموزههای خاص خرود را
دارند .اما دارای ویژگیها و خصلتهای مشترکی هستند که عبارتند از :عدم صراحت بیران
و مبهمگویی ،توجه و کمکهای نوعدوستانه به دیگران ،تحقیر و نفی تفکر ،توجه به درون
و پاالیش آن ،رسیدن به شادی و آرامش به عنوان تنها هدف زندگی ،تأکید بر عشقورزی،
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تأکید بر خودمحوری و مریدپروری ،ایجاد کمون و جایگاه مشخص ،طرح مباحث جنسی و
سکس ،آمیزهای از ادیان و دیدگاههای مختلف ،تفسیر ناصرحیح از خردا بره انگیرزه انکرار
خدای حقیقی ،نفی شریعت و اعتقاد به تناسخ.
اشو :اشو در سال  1931در روستایی کوچک از ایالت مادیاپراداش هندوستان به دنیا آمد.
او در کتاب خاطراتش بیان میکند پدرش درحرالی کره  10سرال داشرت برا مرادر هفرت
ساله اش ازدواج کرده است (اشو .)58 :1380 ،نام اصلی او «راجنیش چاندرا موهان» برود.
و یک سال پیش از مرگش اسم «اشو» را برای خود انتخاب کرد (فعالی .)20 :1389 ،اشرو
در  21سالگی مدعی نوراللهی و حالت اشراق شد (اشو .)8 :1382 ،یک سال بعد در رشرته
فلسفه فار التحصیل شد و  9سال در دانشگاه فلسفه تدریس کرد .او در  43سالگی مرکرز
مراقبهای به نام «کمون بینالمللی اشو» را در هنرد بنرا کررد .در سرال  1981بره آمریکرا
مهاجرت کرد .برخی این سفر را به دلیل پیگیری درمان (فعالی )113 :1386 ،و برخی بره
سبب فرار از مجازات در هندوستان میدانند (اشو .)52 :1389 ،به دلیل استقبال عمرومی،
چهار سال در آمریکا سکونت کرد اما دولت آمریکا که از مدت ها قبل نسبت بره رفتارهرا و
عقاید او حساس شده بود ،به بهانه مسموم شدن  751نفر در مزرعه شخصریاش ،دسرتور
بازداشت و نهایتا اخراج او را صادر کرد .برخی از گزارشات ،سوءرفتار اخالقی اشرو را دلیرل
اخراج وی قلمداد کردهاند .اشو این مسأله را توطئه کلیسای مسیحی مریپنداشرت و از آن
پس ضدیت و عناد بیشتری با مسیحیت بروز داد .وی پس از اخرراج از آمریکرا بره کمرون
خود در هندوستان برگشت و پنو سال بعرد ،در سرال  1990بره دلیرل بیمراری سررطان
درگذشت .خصوصیات و ویژگریهرای عرفران اشرو را مریتروان بره طرور خالصره ،چنرین
تقسیمبندی کرد -1 :شادمانه زیستن -2 ،عشق -3 ،مراقبه -4 ،نفری دیرن و شرریعت-5 ،
مخالفت با نهاد خانواده -6 ،نفی لزوم قانون -7 ،نفی علم و تکنولوژی -8 ،اعتقاد به تناسخ
و  -9ترویو سکس.
سایبابا :سوامی ساتیا سایبابا در  23نوامبر  1926در دهکردهی کوچرک و دورافترادهی
پوتاپارتی در ایالت آندراپرادش جنوب هندوستان به دنیا آمد .نام اصرلی او «سراتیا نارایانرا
راجو» است (فالحتی .)11 :1390 ،و بهسان برخی دیگر از هممسلکهای منطقهای خرود
به سای بابا معروف است .او را میتوان معروفترین سرایبابرا دانسرت .سراتیا سرایبابرا در
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چهارده سالگی ادعای آواتاری کرده و خانهی پدر را ترک گفت تا به زعم مروجان افکرارش
تمامی لحظات زندگی اش را وقف خدمت به مرردم و هردایت آنران کنرد .از آن هنگرام ترا
امروز ،سایبابا پیوسته در دهکدهی محل تولد خود پذیرای عالقمندانش اسرت (سرایبابرا،
 .)3 :1381سایبابا به خاطر سادگی تعالیم و نیز اعجازهایی که از خود بروز میدهد بررای
پیروانش محبوب و جذاب است .برای او معجزات فراوانی ذکر کردهاند .بخشی از معجرزات
منسوب به او مربوط به لحظهی تولد و دوران کودکیاش است .از جمله این کره در زمران
تولد ساتیا ،تمام وسایل موسیقی به خودی خود شروع به نواختن کرد .یا به هنگام تولد در
زیر گهواره اش مار کبرایی پیدا شد که در آیین هندی به معنای ظهور فرد روحرانی اسرت.
از کودکی ،از پاکت خالی ،نوشتافزار مدرسه بیرون میآورد و میان بچرههرای بریبضراعت
تقسیم می کرد .یا در چهارده سالگی تمرام زنردگی خرود را رهرا کررد و بره ارشراد مرردم
پرداخت (فالحتی .)12 :1390 ،خصوصیات و ویژگی های عرفان سایبابرا را مریتروان بره
طور خالصه ،چنین تقسیمبندی کرد -1 :تکثرگرایی دینی -2 ،اعجازها یرا همران سرحر و
جادو -3 ،ادعای الوهیت -4 ،اعتقاد به تناسخ و  -5توجه به عالم درون و سیر و سلوک.
داالی الما :داالیی المای چهاردهم در خانواده ای کشراورز و پرجمعیرت در ششرم جروالی
 1935میالدی در روستایی به نام «تاکتسیر» واقرع در اسرتان «آمردو» در شرمال شررقی
تبت به دنیرا آمرد .نرام اصرلی او «تنرزین گیاتسروا» اسرت (فعرالی .)19 :1388 ،آخررین
داالییالما -که در حال حاضر نیز در قید حیات است -در دو سرالگی شناسرایی شرد و در
چهار سالگی بره عنروان داالیری المرای چهراردهم معرفری شرده و در پرنو سرالگی رسرما
تاجگذاری کرد .او در شانزده سالگی قدرت سیاسی تبت را نیز به دست گرفت (همران36 ،
و  .)37در بررسی سیر تطور اندیشهها و زندگی داالییالمای چهاردهم نمیتروان از وجروه
سیاسی پررنگ او گذشت؛ به طوری که برخی مدعیانرد آخررین داالیریالمرا بیشرتر یرک
شخصیت سیاسی است تا اخالقی و معنوی (همان .)55 ،شاید بتوان همین وجره سیاسری
را از تمایزات و ویژگیهای خاص و منحصر به فرد او نسبت به دیگر رهبران معنویتگررای
غیرالهی دانست .خصوصیات و ویژگیهای عرفان داالیالما را مریتروان بره طرور خالصره،
چنین تقسیمبندی کرد -1 :تالش برای به دست آوردن شرادی واقعری -2 ،اصرل رنرو در
زندگی و تالش برای رسیدن به نیروانه -3 ،چیزها تنها به علتهای خودشان بستگی دارند
و آفریدگاری در کار نیست -4 ،کثرتگرایی دینی و  -5اعتقاد به تناسخ.
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کریشنا م رت  :بر اساس زندگینامههای موجود ،جیدو کریشنا مرورتی در مراه مره
سال  1895در دهکده «ماراناپال» از نواحی استان «آندراپرادش» به دنیا آمد .پدرش عضو
انجمن حکمت و فلسفه (تئوسوفیان) بود و مادرش به عنوان رابط با ارواح ،دست به احضار
روح میزد .خانوادهی پرجمعیت آنها از خامخواران سرسخت با عقاید متعصبانهی برهمنری
بودند که حتی نام کریشنا را نیز بر اساس عقاید متعصبانهی هندوییشان ،سرر کریشرنا -
 - sri Krishnaگذاشتند (فعالی 23 :1388 ،و  .)24کریشنا در چهارده سالگی بره طرور
اتفاقی با یکی از اعضای ارشد انجمرن حکمرت و فلسرفه (- )T.Sچرارلز وبسرتر لیردبیتر-
برخورد کرد و از آنجا که لیدبیتر مدعی بود این پسر هالهی نرورانی دارد ،مدرسره را کنرار
گذاشت و تحت آموزشهای سختگیرانه ی لیدبیتر در انجمن حکمت و فلسفه قرار گرفت
(قهرمان .)42 :1390 ،در سال  1911هنگامی که کریشرنا تقریبرا  16سراله برود ،توسرط
رئیس انجمن  T.Sبه عنوان رهبر جدید مذهبیون تئوسوفیان معرفی شد .و البته فراترر از
این او را مسیح دوباره تولدیافته در غرب و بودایی دیگرر در شررق نامیرد (فعرالی:1388 ،
 .)29مورتی در عین ناباوری و به طور غافلگیرانره در سرال  1929و در حضرور سره هرزار
عضو ،انجمن نظم ستاره شرق را منحل اعالم کررد .یرک سرال بعرد ،از انجمرن حکمرت و
فلسفه نیز استعفا داد .او در سالهای پایانی عمر دو مؤسسه در لنردن و هنرد ایجراد و بره
نشر عقایدش اقدام کرد .در اثر همرین اقردامات در سرال  1984برگزیردهی جرایزه صرلح
سازمان ملل متحد شد (همان )54 ،و نهایتا در  91سالگی و در سال  1986در آمریکرا برر
اثر سرطان درگذشت .خصوصیات و ویژگیهای عرفان کریشنا مورتی را میتروان بره طرور
خالصه ،چنین تقسیمبندی کرد -1 :تشویق به رهایی و آزادی از همهچیز و همهکرس-2 ،
نفی مذهب و ایدئولوژی -3 ،نفی دانش -4 ،نفی عرف و سنت -5 ،نفری تفکرر و اندیشره و
 -6نفی تقلید و معلم.
6

ی گاناندا :موکوندا لعل گوش که بعدها به یوگاناندا مشهور شد ،در پنجم ژانویه ی 1893
درگوراکپور واقع در شمال شرقی هند به دنیا آمد .وی تا  27سالگی در هند زندگی کرد و
سپس در سال  1920به امریکا رفت و در آنجا ماندگار شد .او پس از  32سرال زنردگی در
امریکا و نشر علم کریایوگا سرانجام در هفتم مارس  1952در لروسآنجلرس پرس از یرک
6- Mukunda LaL Ghosh
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سخنرانی چشم از جهان فروبست .در  1917یوگاناندا مدرسهای را بررای پسرران تأسریس
کرد تا پسران خردسال در آن به سیمای انسانی راستین درآیند .بعدها شرعبات دیگرری از
این مدرسه در شهرهای دیگر تأسیس شد .این مدرسه یکی از شعبههای انجمنی است که
7

امروزه با نام «جمعیت یوگرادا ساتسرانگا هنرد» شرناخته مریشرود .مقررّ ایرن جمعیرت
«یوگادامّتا» در کرانهی رود گنگ در «داکشینس وار» نزدیک کلکته است .عالوه بر مراکرز
مراقبه ،این انجمن  21مؤسسهی آموزشی دارد که از مقطع ابتدایی تا پریشدانشرگاهی را
شامل میشود .انجمن یوگادا ساتسانگا در امریکا نیز با عنروان «انجمرن خودشرکوفایی»

8

شعبه دارد .این انجمن در سال  1920در لوسآنجلس کالیفرنیا تأسیس شرده اسرت و بره
آموزش کریایوگا میپردازد و تمام نوشتهها ،سخنرانیها و گفتههای ضبطشدهی یوگانانردا
را چاپ می کند .این انجمن ،سرپرستی تمام معابد ،مراکز مراقبه و عزلت و جمعیتهایی را
که با نام انجمن خودشکوفایی هستند ،بر عهده دارد .این مرکز دارای یک حلقهی جهرانی
نیایش است که برای تمام بیماران جسمی و ذهنی و نیز برای صرلح و همراهنگی جهرانی
دعا می کنند .مرکز هماهنگی این انجمن در لوس انجلس است که شامل چندین معبرد در
نقاط دیگر کالیفرنیا و فونیکس آریزونا و نیز تسهیالت و امکاناتی در سراسر ایاالت متحرده
است (فعالی .)55-52 :1388 ،خصوصیات و ویژگیهای عرفان یوگاناندا را میتوان به طور
خالصه ،چنین تقسیمبندی کرد -1 :تجربه شهودی -2 ،تناسخ -3 ،تمرینهای تمرکزی و
مراقبه -4 ،تأکید بر خودشناسی -5 ،تررویو زنردگی سراده و فکرر متعرالی و  -6کمرک و
دستگیری دیگران.
وب سایت ای اینترنت  :اصطالحا به مکانی در اینترنت گفته می شود که یک صفحه یرا
تعداد بیشتری از صفحات را در خود جا داده است .به بیان دیگر به مجموعه ای از صفحات
در اینترنت که متعلق به مکان خاصی هستند ،اصطالحا وب سایت گفته می شرود .در ایرن
تحقیق ،پنو وبسایت «پایگاه تخصصی آشنایی با جنبشهای معنروی»« ،اسررار مراوراء»،
«اشو»« ،اشو سنتر» و «پیام نور» ،مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند.

7- Yogada Satsanga Society Of India
8- Self-Realization Fellowship
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برای آشنایی دقیق تر با فعالیت عرفان واره های نوظهور در دنیای مجازی ،می توان بره
این نکات توجه کرد:
 -1امکان خرید اینترنت محص الت فرقه ا :یکی از قابلیت های اینترنت ،امکران
خرید محصوالت مربروط بره جریانرات معنویرتگراسرت .پرارهای از کتراب هرا ،فریلم هرا و
محصوالت مربوط به فرقه های جدید به صورت رسرمی در کشرور امکران عرضره و توزیرع
ندارند .اما این امکان به کاربر اینترنتی داده می شود که خریدار با انتقال اعتبار بره شرماره
حسابهای داده شده و پرداخت هزینه پستی این اقالم ،آن را خریداری کررده و در منرزل
و یا هر آدرس دیگری دریافت کند.
 -2استفاده از ناب ای مشابه :بعضی از جریانات انحرافی در فضای مجرازی بررای
خنثی کردن نظریات منتقدان خود اقدام به تعیین نام های مشابه با پایگراه هرای مخالفران
کرده و تالش میکنند تا نقد ناقدان کماثر شود و هرچه کمتر به گوش دیگران برسد.
 -3امکان دست یاب با استفاده از فیلترهیکن :پراره ای از فرقره هرا کره امکران
رسمی فعالیت در ایران ندارند ،به مدد نرم افزارهای فیلترشرکن توانسرته انرد برا بخشری از
کاربران حرفهای ،همچنان ارتباط گرفته و در فضای مجازی به حیات خویش ادامه دهند.
 -4عدب امکان تعقیب متخلفان و مبلغان جریانات جدید در اینترنیت :از آن
جا که در فضای مجازی امکان تعقیب متخلفان بره صرورت عرادی وجرود نردارد ،مکاترب
انحرافی نیز در این فضا امکان فعالیت گستردهتری پیدا میکنند.
 -5بعض از جریانات بیش از آن که ستند خ د را نشان می د نید :نکتره
مهم در باب تبلیغات اینترنتی معنویت های نوظهور در کشور ،این است که بسیاری از ایرن
مکاتب خود را بیش از آن چه هستند نشان داده و طرفداران و عالقه منردان خرود را چنرد
برابر نشان میدهند.
 -6پاسخگ ی اینترنت  :معنویتهای جدید از ظرفیت مجازی بررای پاسرخگرویی
به سؤاالت هواداران خویش سود جسته اند .حتی مترجمان کتاب هرای وارداتری ،بخشری از
وقت خود را پای اینترنت می گذرانند که به ابهامات دیگران درباره ی خویش خاتمه دهنرد
و از نظر ذهنی ایشان را به اقناع برسانند.
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 -7امکان تبادل لینک و به اهتراک گذاری سایت یای یم سی  :بسریاری از
سایت ها اقدام به تبلیغ سایت های هم سو با خود کرده و همفکران خرویش را برا نرام هرایی
مانند لینکستان و لینک دوستان معرفی میکنند.
 -8چت و اتاق گفت وگ  :امروزه ابزار چت به شکل های مختلفی مورد استفاده قرار
می گیرد و حتی نرم افزارهای چت برای استفاده کاربران از طریق موبایل هرم در دسرترس
است .جریانات معنویت گرا اگرچه همگی این ظرفیت را به شکل رسرمی و گسرترده مرورد
استفاده قرار نمی دهند ،اما در حرد تروان خرویش از آن غفلرت نکررده و دسرت کرم بررای
مشتریان ویژه آن را به کار میگیرند.
 -9بازی ای آنالین :یکی از قابلیت های اینترنت امکران برازی بره صرورت آنالیرن
است .در بعضی از این بازیها آموزههای دیگر ادیان و مکاتب وارد شده است.
 -10دانل د فیلم ای تبلیغات و کلیپ هرای تبلیغری رهبرران :بخشری از مکاترب
جدید ،محصوالتی را برای معرفی رهبران تولید کرده و به فضای اینترنت فرستاده اند .ایرن
دسته از محصوالت که جذاب و هنرمندانه ساخته شده انرد ،جهرت دانلرود در پایگراه هرای
الکترونیک قرار داده شده و در مرواردی بره صرورت لینرک در سرایت هرای مختلرف قابرل
دریافتاند (شریفیدوست.)111-117 :1392 ،
چارچ ب نظری
در مورد چارچوب نظری این تحقیق میتوان گفت وبسایتها با ارائهی آمروزههرا و
عقاید عرفانوارهها و پررنگ کردن جنبههایی که بیشتر با زندگی روزمره افرراد سرر و کرار
دارد ،این عقاید را مهم و تأثیرگذار نشان میدهند و این درست به «نظریه برجستهسازی»
اشاره دارد .نظریهی برجستهسازی ،مدعی تأثیر رسرانه هرا برر شرناخت و نگررش مرردم و
تعیین اولویت های ذهنی آنان از طریق انتخراب و برجسرته سرازی بعضری از موضروعات و
رویدادها در قالب خبر و گزارش است .به این معنا که رسانه ها با برجسته سراختن برخری
موضوعات و رویدادها ،بر آگاهی و اطالعات مردم تأثیر میگذارند .گرچه نمیتوانند تعیرین
کنند که مردم «چگونه» بیندیشند ،اما میتوانند تعیین کننرد «دربراره چره» فکرر کننرد
(مهدیزاده 58 :1392 ،و .)59
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عالوه بر نظریه برجستهسازی« ،نظریه فریمینگ» نیرز در ایرن تحقیرق مرورد توجره
است .نظریهی قاب بندی یا فریمینگ نخستین بار توسط «اروینگ گافمن» در سال 1974
مطرح شد .گافمن در این خصوص می گوید :تصور من این است که تعاریف یک موقعیرت،
هماهنگ با اصول سازمانی حاکم بر رویدادها و درگیری ذهنی ما در آن ها شکل می گیررد.
قاب (فریم) کلمهای است که من برای اشاره به چنین عناصر اساسی کره قرادر بره تعیرین
هویت آنها هستم ،به کار میگیرم .درمجموع قابها آگاهانه ساخته نمیشوند ،بلکه به طور
ناخودآگاه در روندهای ارتباطی به کار گرفته می شوند (علمداری .)10 :1388 ،چارچوب ها
ساختارهای شناختی اساسی و بنیادینی هستند که نحوه ارائه و ادراک واقعیت را تعیرین و
به فرد کمک میکنند تا بتواند دنیای اطراف خود را تفسیر کند .بدین لحاظ چارچوبها را
میتوان طرحوارههای شناختی دانست که برر نحروهی ادراک و فهرم مرا از واقعیرت ترأثیر
میگذارند (مهدیزاده.)81 :1392 ،
9

نظریه دیگری که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته« ،نظریره بازنمرایی» اسرت
که میگوید رسانهها بر شناخت و درک عموم از جهان تأثیر میگذارند ،بره ایرن معنرا کره
آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان ،بستگی به محتوایی دارد که از رسرانه هرا دریافرت
می کنند؛ زیرا رسانه ها واسطه و میانجیپ بینپ آگاهی های فردی و سراختارهای گسرترده ترر
اجتماعی و سازنده معنا هسرتند .رسرانه هرا همچرون آینره بررای انعکراس واقعیرت عمرل
نمی کنند ،بلکه بر ساختِ اجتماعی واقعیت تأثیر مری گذارنرد .برر ایرن اسراس ،بازنمرایی،
ساختِ رسانهایپ واقعیت است (مهدیزاده.)12 :1387 ،
همچنین «نظریه استحکام»

10

که از آن با عناوینی چون «نظریره ترأثیر گزینشری و

11

محدود» و «نظریه اثرهای محدود» یاد میشود و توسط جوزف کالپرر

12

مرورد بررسری

قرار گرفته که در امتداد مطالعه اثرهای رسانههای جمعی بر مخاطبان تولیرد شرده اسرت.
این نظریه ،تأثیر پیامهای ارتباطی بر نگرش و رفتار مخاطب را محدود و عمردتا در جهرت
9- Representation
10- Reineforcement Theory
11- Limited effect Theory
12- Joseph Klapper
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تقویت و استحکام عقاید و باورهای قبلی می داند .این نظریره بررخالف نظریرهی ترزیقری،
جریان ارتباط را دو مرحلهای میدانرد کره طری آن ،پیرامهرای ارتبراطی از رسرانههرا بره
واسطههایی به نام «رهبران افکار» می رسد و از آنجرا بره میران مرردم (پیرروان) منتقرل
میشود (مهدیزاده.)1392 ،
روشهناس
روش تحقیق ،تحلیل محتوا به صورت استنباطی برا دو تکنیرک مقولرهای و ارزیرابی
است .جامعه آماری این تحقیق تمامی وب سرایت هرای اینترنتری فارسریزبران مررتبط برا
عرفانواره های نوظهور با منشاء هندی هسرتند کره از میران آنهرا ،پرنو سرایت برا روش
نمونهگیری تلفیقی یا ترکیبی ،با دو تکنیک نمونرهگیرری چنرد مرحلرهای و نمونرهگیرری
اتفاقی مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق ،واحد تحلیل ،پست اسرت کره مرتن،
تصویر یا فیلم را شامل میشود و از سایتهای مورد بررسی به عنروان نمونره 375 ،پسرت
در بازه ی زمانی مورد نظر ،یعنی بین سالهای  1390تا  ،1395با آزمرون خریدو در نررم
افزار  spssمورد ارزیابی قرار گرفت .الزم به ذکر است پرنو سرایت مرورد بررسری شرامل:
پایگاه تخصصی آشنایی با جنبش های معنوی ،اسرار ماوراء ،اشرو ،اشرو سرنتر و پیرام نرور
هستند.
سؤاالت تحقیق
سؤال اصلی در این پژوهش آن است که عرفان واره های نوظهور برا منشراء هنردی از
چه تکنیک های تبلیغی در فضای اینترنتی (وبسایت ها) استفاده میکننرد؟ در کنرار ایرن
پرسش ،به سؤاالتی در زمینه انواع تبلیغات در وبسایتهای مورد بررسی ،قالبها ،سربک
و نوع مطالب آنها ،اهداف تبلیغاتشان ،خصوصیات و ویژگریهرایی از عرفرانوارههرا کره
بیشتر مورد توجه و تبلیغ قرار گرفترهانرد ،نحروه تولیرد محتروا در وبسرایتهرا ،مقیراس
تکنیکهای تبلیغاتی ،مخاطبان اصلیپ این وبسایتها و بیشترین نیاز ایرن مخاطبران کره
برای تبلیغات مورد توجه قرار گرفته است ،نیز پاسخ داده میشود.
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یافته ای تحقیق
طبق یافتههای این پژوهش ،عرفانواره های نوظهوری کره منشراء هنردی دارنرد ،در
وبسایتهای فارسی زبانپ مورد مطالعه ،اغلب از تبلیغات فرهنگری و بره صرورت مسرتقیم
استفاده میکنند .آنها برای ارائهی آموزههایشان ،معموال از متننوشرتههرا در پسرتهرای
متعدد بهره میگیرند و کمتر از فیلم و عکس در این زمینه سود میبرند .تکنیک تبلیغراتی
عرفانوارهها برای اقناع مخاطبان ،تکنیکِ ادعا و مغالطه است که هدف آن ،شکلدهری بره
نگرش های مخاطبانی است که معموال عامهی مردم هستند؛ و در این راه ،نیاز مخاطبان به
صلح و آرامرش را جرزء دالیرل اصرلیپ تبلیغرات خرود در نظرر مریگیرنرد .آنهرا معمروال
تبلیغات شان را به شکل سفید و آشکار و در قالب جمالت تأکیدی ارائه مریدهنرد .سربک
مطالبشان ،اغلب ترجمه از آثار رهبران فرقه هاست و به همین دلیل ،معموال ارتبراطی برا
وقایع روز ندارد .مطالب اکثرا توسط یک تیم ثابت و متمرکز تولید مریگرردد و بره لحراظ
اصول تبلیغاتی برای ارائره ی مطالرب ،بیشرتر بره برانگیزانردن احساسرات مخاطرب توجره
میشود .به همین جهت نیز اکثر این مطالب ،فاقد ادلهی منطقری و کرافی اسرت .ویژگری
مشترکی که اکثر عرفانوارهها برای جذب مخاطب دارند ،توجره بره شرادی و آرامرش ،بره
عنوان تنها هدف زندگی است .در همرین راسرتا ،عرفران اشرو ،بریش از همره بره مراقبره
میپردازد .عرفان سایبابا و داالیالما ،تکثرگرایی دینی را ترویو میکنرد .عرفران کریشرنا
مورتی ،تشویق به رهایی و آزادی از همهکس و همهچیز را سرلوحه قرار میدهد و عرفران
یوگاناندا بر تجربه شهودی تأکید دارد .نشانگاه تمام این تبلیغات نیز سربک زنردگی مرردم
است.
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به ط ر خالصه ،یافته ای این پژو ش را م ت ان در جدول زیر مشا ده کرد:

متغیر ا

بیشترین نسبت

کمترین نسبت

به لحاظ ماه مورد بررسی

مربوط به ماه فروردین

مربوط به ماه آذر

به لحاظ سال مورد بررسی

مربوط به سال 1391

مربوط به سال 1392

به لحاظ سایت مورد بررسی

مربوط به سایت «اشو
سنتر»

مربوط به سایت «اسرار
ماوراء»

به لحاظ انواع تبلیغات از
نظر موضوع و محتوا

مربوط به تبلیغات
فرهنگی

مربوط به تبلیغات
سیاسی

به لحاظ انواع تبلیغات از
نظر ساختار و روش

مربوط به تبلیغات
مستقیم

مربوط به تبلیغات
غیرمستقیم

به لحاظ نحوه ارائه تبلیغات

مربوط به پستهایی که
صرفا متن دارند

مربوط به پستهایی که
صرفا عکس دارند

به لحاظ تکنیکهای
تبلیغات

مربوط به تکنیک «ادعا»

مربوط به تکنیک
«انتقال»

به لحاظ مقیاس تکنیکهای
تبلیغات

مربوط به مقیاس خرد

مربوط به مقیاس میانه

به لحاظ اهداف تبلیغات

مربوط به هدف
شکلدهی به نگرشها

مربوط به هدف هدایت
رفتار جمعی

به لحاظ منبع تبلیغات

مربوط به تبلیغ سفید یا
آشکار

مربوط به تبلیغ سیاه یا
مخفی

به لحاظ قالب تبلیغات

مربوط به قالب جمالت
تأکیدی

مربوط به قالب عکس
ثابت

به لحاظ سبک مطالب

مربوط به سبک ترجمه

مربوط به سبک
یادداشت

به لحاظ مستدل بودن
مطالب

مربوط به مطالب فاقد
ادله

مربوط به مطالب دارای
ادله منطقی

به لحاظ ارتباط مطالب با
وقایع روز

مربوط به مطالب بدون
ارتباط با وقایع روز

مربوط به مطالب دارای
ارتباط کم با وقایع روز

به لحاظ نمادهای شاخص

مربوط به پستهای

مربوط به پستهای
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در عکس یا فیلمها

بدون عکس و فیلم

دارای عکس و فیلم
متناسب با متن

به لحاظ نحوه تولید محتوا

مربوط به تولید توسط
تیم ثابت و متمرکز

مربوط به تولید توسط
کاربران

به لحاظ ویژگیهای مشترک مربوط به ویژگی «شادی
و آرامش ،تنها هدف
عرفانوارههای نوظهور
زندگی»

مربوط به ویژگی «ایجاد
کمون و جایگاه
مشخص»

به لحاظ ویژگیهای عرفان
اشو

مربوط به ویژگی
«مراقبه»

مربوط به «نفی علم و
تکنولوژی»

به لحاظ ویژگیهای عرفان
سایبابا

مربوط به «تکثرگرایی
دینی»

مربوط به «اعتقاد به
تناسخ»

به لحاظ ویژگیهای عرفان
کریشنا مورتی

مربوط به «تشویق به
رهایی و آزادی از
همهکس و همهچیز»

مربوط به «نفی عرف و
سنت»

به لحاظ ویژگیهای عرفان
داالیالما

مربوط به «کثرتگرایی
دینی»

مربوط به «تالش برای
به دست آوردن شادی
واقعی»

به لحاظ ویژگیهای عرفان
یوگاناندا

مربوط به «تأکید بر
تجربه شهودی»

مربوط به «تمرینهای
تمرکزی و مراقبه» و
«تأکید بر خودشناسی»

به لحاظ اصول تبلیغات

مربوط به برانگیزاندن
احساسات

مربوط به اصل تکرار

به لحاظ دالیل تبلیغات بر
حسب نیاز مخاطبان

مربوط به نیاز به آرامش
و صلح

مربوط به نیاز به تفریح و
سرگرمی

به لحاظ نشانگاه تبلیغات

مربوط به سبک زندگی

مربوط به هویت
اجتماعی

به لحاظ مخاطبان تبلیغات

عامهی مردم

نخبگان
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بر اساس پژوهش انجامشده ،رابطهی میان وبسایتهای اینترنتی مرورد مطالعره بره
عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و از میان  26رابطه 7 ،رابطره
معنادار بود که به شرح زیر است:
میان دو متغیر

با  1درصد خطا و 99
درصد اطمینان رابطه
معن دار

اهداف تبلیغات و سایتهای مورد بررسی

وجود دارد

مستدل بودن مطالب و سایتهای مورد بررسی

وجود دارد

نمادهای شاخص در عکس یا فیلمهای پستها
و سایتهای مورد بررسی

وجود دارد

انواع تبلیغات از نظر ساختار و روش و سایتهای
مورد بررسی

وجود دارد

مقیاس تکنیکهای تبلیغاتی و سایتهای مورد
بررسی

وجود دارد

دالیل تبلیغات بر حسب نیاز مخاطبان و سایتهای
مورد بررسی

وجود دارد

مخاطبان تبلیغات و سایتهای مورد بررسی

وجود دارد

این جدول نشان میدهرد کره وبسرایتهرای تبلیغریپ عرفرانوارههرای هنردی بره
مقولههایی مانند اهداف تبلیغات ،مستدل بودن مطالرب ،نمادهرای شراخص در عکرس یرا
فیلمهای پست ها ،انواع تبلیغات از نظر سراختار و روش ،دالیرل تبلیغرات برر حسرب نیراز
مخاطبان ،مقیاس تکنیک های تبلیغاتی و مخاطبان تبلیغات توجه بیشتری نشان دادهانرد.
بر این اساس میتوان گفت موضوعاتی مثل شکلدهی به نگرش مخاطبان بهعنروان هردف
اصلی عرفانواره ها ،استفاده از تبلیغات مستقیم برای ارائرهی آمروزه هرا ،هردف قررار دادنپ
مخاطبپ عام ،استفاده از تکنیک های تبلیغاتی در مقیاس خرد و مورد توجه قرار دادنپ نیراز
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به صلح و آرامش در مخاطبپ فارسیزبان ،بریش از مقروالت دیگرر ،مرورد توجره و عنایرت
وبسایتها بوده است.

نتیجهگیری
با توجه به یافته های این پژوهش و با عنایت به چارچوب نظری تعریرفشرده ،نترایو
زیر به دست آمده است:
تبلیغات فرهنگی در وبسایتهای عرفانوارههای نوظهور
با توجه به بررسیهای انجامشده در این تحقیق و یافترههرای حاصرل از آن ،از نظرر
انواع تبلیغات ،اکثر مطالب سایتها نشاندهندهی غالب بودنپ تبلیغات «فرهنگری» اسرت.
پس از آن ،تبلیغات مذهبی در جایگاه بعدی قرار داشته و تبلیغات سیاسی هرم کرمتررین
مطالب را به خود اختصاص دادهاند .ضمن اینکه تبلیغات تجاری و نظامی ،هریچ جایگراهی
نداشتهاند .بنابرین اینگونه نتیجه میگیریم که با توجه بره نظریرهی برجسرتهسرازی کره
مدعی تأثیر رسانهها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویتهای ذهنی آنهرا از طریرق
انتخاب و برجستهسازی بعضی موضروعات و رویدادهاسرت؛ و برا در نظرر داشرتن ایرنکره
عرفانوارهها با آموزه های خاص خویش سرعی دارنرد افرراد را برا مرذاهب و فرهنرگهرای
مختلف به سمت خود جذب کنند و فاصله ها را بردارند ،در واقع گردانندگان این سایتهرا
سعی دارند عملکردی کامال فرهنگی داشته و با برجسته ساختنپ مطالرب فرهنگری تعیرین
کنند که مردم به چه بیندیشند.
استفاده از تکنیکهای ادعا ،کلیگویی و مغالطه در وبسایتهای مورد مطالعه
در مورد تکنیکهای تبلیغاتی که سؤال اصلی این پژوهش نیز هست ،بررسیها نشان
داد که عرفانوارههای نوظهور برای تبلیغ آمروزههرای خودشران در وبسرایتهرای مرورد
مطالعه ،بیشتر از تکنیک «ادعا» استفاده میکنند .و در مرتبرههرای بعردی ،کلریگرویی و
مغالطه ،تکنیکهای دیگری است که مورد استفاده قرار میدهند .ادعا روشی است کره بره
طور متداول در تبلیغات مدرن از آن استفاده میشود و در واقع عبارتی هیجانانگیرز و پرر
انرژی است که به شکل یک واقعیت ارائه میشود اما لزوما صرحیح نیسرت .آنهرا معمروال
اشاره بر این دارند که این عبارت نیاز به هریچ توضریح اضرافه نردارد و بردون سرؤال بایرد
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پذیرفته شود« .مغالطه» نیز به معنای گزینش و استفاده از اظهارات درسرت یرا نادرسرت،
مشروح یا مغشوش و منطقی یا غیرمنطقی است ،بدین منظور که بهترین یا بدترین مرورد
ممکن را برای یک فکر ،برنامه ،شخص یا محصول ارائه میدهرد .همچنرین «کلریگرویی»
گفتاری است تعمیمیافته بدون اینکه نسبتی مشخص برا امرور جزئری و محسروس داشرته
باشد و بدون اینکه از استدالل و منطقی عقالنی استفاده کند ،از گرزارههرایی کلری بررای
مسائل گوناگون استفاده می کند؛ مانند جهان آزاد برای غرب یا روح مشترک بشری بررای
توصیف وضعیت یا پدیده ای خاص .با توجه به نظریه ی بازنمایی و در نظر گرفتنپ اسرتفاده
از این تکنیکها در وبسایتهای تبلیغی عرفانوارهها میتوان اینگونه نتیجه گرفرت کره
در واقع گردانندگان سایت ها تصمیم میگیرند که چه مطالبی باید برای انعکراس انتخراب
شده و چگونه به مخاطبان عرضه شوند .نظریه ی بازنمایی میگوید رسانهها جهان را بررای
ما تصویر می کنند و این هردف را برا انتخراب و تفسریر خرود در کسروت دروازبرانی و بره
وسیله ی عواملی انجام میدهند که از ایدئولوژی اشباع هستند .و این دقیقرا همران کراری
است که عرفانوارهها با کمک رسانهی اینترنت انجام میدهند.
شکلدهی به نگرشها ،هدف عرفانوارههای نوظهور در وبسایتهای مورد مطالعه
در خصوص رابطهی میان اهداف تبلیغرات عرفرانواره هرای نوظهرور برا سرایتهرای
تبلیغی مورد مطالعه ،طبق نتایو به دست آمده که این رابطه را تأیید میکند و با توجه به
دستاورد تحقیق (یعنی اهداف تبلیغات بیشتر شکلدهی به نگرشها و کمتر هدایت رفترار
جمعی است) ،می توان نتیجه گرفت که طبق نظریهی چارچوبسازی ،سایتهای اینترنتی
به عنوان یک وسیلهی ارتباط جمعی کارآمد در دنیای ارتباطات سعی مریکننرد در درون
چارچوب و ساختار خود به گونهای جنبههایی از عرفانوارهها را معرفی و برجسته و تبلیرغ
کنند که در اذهان مخاطبان به خروبی مانردگار شرود و از ایرن طریرق سرعی در سراختن
چارچوبهای ذهنی مخاطبان و شکلدهی بره نگررشهرای آنران دارنرد .همچنرین طبرق
نظریهی استحکام ،عرفانوارهها از طریق این فضای مجازی ،سعی در اسرتحکامبخشری بره
عقاید و نگرش های قبلی خود دارند و دیگران را هم به این نگرشها دعوت مریکننرد و از
این طریق ،در شکل دهی به نگرش افرراد و در مرتبرهی بعرد ،دسرتکاری افکارشران مرؤثر
خواهند بود .این نحلهها بیشتر با افکار ،نگرش ها و رفتار فردی مخاطبان و تغییرات درونی
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آن ها سر و کار دارند و معموال به دنبال ایجاد تغییراتی که منجر بره رفترار جمعری شرود،
نیستند.
بیشترین مطالب عرفانوارهها ،فاقد ادلهی منطقی
در خصوص رابطه میان مستدل بودن مطالب عرفانوارههای نوظهرور برا سرایتهرای
مورد مطالعه که طبق آزمون این رابطه مورد تأیید قررار گرفرت و برا توجره بره دسرتاورد
تحقیق (که بیشترین مطالب ،فاقد ادله و کمترین مطالب ،دارای دالیرل منطقری بودنرد) و
طبق نظریهی قاببندی میتوان نتیجه گرفت عرفانوارهها تالش میکنند با کمک رسرانه،
قابهای ماندگار خود را برای مخاطب بسازند و برای این کار ،خود را نیازمنرد بره ارائرهی
ادله نمیبینند .بر اساس نظریهی فریمینگ و مدل ساختاری تأثیرات رسرانهای ،مخاطبران
متکی بر نسخه ای از واقعیت هستند که از دل تجربه شخصیشان ،تعامرل برا همفکرران و
گزینش تفسیری از وسایل ارتباط جمعی به دست آمده است .و عرفرانوارههرا نیرز همرین
نسخه از واقعیت را ارائه می دهند و از آنجا که بیشتر آموزه های آنان ،مبتنی بر احساسرات
درونی است و جنبهی شهودی دارد ،آن جنبههایی را پررنگ میکنند کره بیشرتر قابلیرت
ماندگاری در ذهن مخاطب و برانگیختنپ احساسات او را داشرته باشرند و بیشرتر حسری و
شهودی باشند تا عقلی و منطقی.
بیشترین پستها ،فاقد فیلم و عکس و متکی بر متن
با توجه به رابطهی نمادهای شاخص در عکس یا فیلمهای پسرتهرا برا سرایتهرای
مورد بررسی که طبق نتایو به دست آمرده ،ایرن رابطره تأییرد شرد و برا در نظرر گررفتن
دستاورد تحقیق (یعنی بیشترین پستها بدون فیلم و عکرس و کرمتررین پسرتهرا دارای
فیلم و عکس متناسب با متن) ،میتوان اینگونه نتیجهگیری کررد کره برر اسراس مفهروم
بازنمایی در رسانه ها که ناظر بر عملکرد رسانه ها و فرستندگان پیام در شیوه ی ارائه ی پیام
است ،عرفانوارهها آنجا که تصمیم می گیرند چه مطلبی را و چگونه انعکاس دهند ،ترجیح
میدهند که طبق رویهی گذشته ی خود همچنران از قالرب مرتن و نوشرته بررای ارائرهی
عقایدشان بیشتر استفاده کنند تا از تصاویر و جاذبه های بصری .این نحلرههرا از آنجرا کره
اکثرا آموزههای خود را به صورت جمالت تأکیدی عنوان میکننرد ترا ماننرد یرک اصرل و
راهنما در ذهن مخاطبان تکرار و تثبیت شرود ،نیراز چنردانی بره ارائرهی تصرویر در کنرار
جمالتشان احساس نمیکنند .ابتدای تأثیرگذاری این عرفانواره هرا در کشرور مرا نیرز از
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طریق کتابهای ترجمه شده ی آنها و جمالت تأکیدی و عبارات آرامشبخشی بود که در
ذهن مخاطب هک شده و او را تحت تأثیر قرار میداد و اکنون بر اساس نظریهی استحکام
و در راستای تقویت عقاید و باورهای قبلی ،به همان شیوهی گذشته ،در فضای الکترونیک
نیز از واژهها بیشتر بهره میگیرند تا از تصاویر .در واقرع گرداننردگان رسرانههرای تبلیغری
مرتبط با این مکاتب هم همچنان به تأثیرگذاری کالمپ عرفانی معتقدنرد و طبرق نظریرهی
چارچوبسازی ،چارچوبپ انتخابیپ خود را بر این بخش گذاشته و آن را برجسته کردهاند.
بیشترین تکنیکهای تبلیغاتی عرفانوارهها در مقیاس خرد
در ارتباط میان مقیاس تکنیکهای تبلیغاتی با سایتهای مورد بررسی ،همرانگونره
که این رابطه طبق آزمون و نتایو به دستآمده تأیید گردید ،نتیجه میگیریم که با توجره
به دستاوردهای تحقیق (یعنی بیشترین تکنیک های تبلیغاتی در مقیاس خرد و کرمتررین
تکنیک ها در مقیاس میانه) ،و طبق نظریه ی برجستهسازی که مدعی ترأثیر رسرانههرا برر
شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویتهای ذهنی آنان است ،عرفانوارهها با کمک رسرانه
سعی داشته اند به نوعی مخاطب را در انزوا به دام انداختره و تفکرر او را دسرتکاری کننرد.
آنها بیشتر از تکنیکهایی مانند ادعا و کلیگرویی اسرتفاده مریکننرد کره مقیراس خررد
داشته و با جنبههای فردی مخاطب سر و کار دارند.
نیاز به صلح و آرامش ،دلیل اصلی تبلیغرات عرفرانوارههرا در وبسرایتهرای مرورد
مطالعه
با توجه به رابطهی تأییده شدهی میان دالیل تبلیغات برر حسرب نیراز مخاطبران برا
سایتهای مورد بررسی ،که طبق آزمون این رابطه به دسرت آمرده اسرت ،و برا توجره بره
دستاورد تحقیق (که بیشترین نسبت ،نیاز مخاطب به صلح و آرامش و کمترین نسبت نیاز
به تفریح و سرگرمی است) ،می توان نتیجره گرفرت کره طبرق نظریرهی برجسرتهسرازی،
عرفانوارهها با توجه به شناختی که نسبت به مخاطبان فارسیزبان خرود در ایرران دارنرد،
سعی میکنند اولویتهای ذهنی آنان را با برجستهسازی مباحث مرتبط با صلح و آرامرش،
تعیین کنند و مشخص کنند که این افراد به چه چیزی بیندیشند .بسیاری از افررادی کره
از ناآرامیها ،سختیها و تنشهای روزمرهی زنردگی خسرته شردهانرد و بنرا برر گرایشرات
فطری ،در میان مسائل معنوی و عرفانی به دنبال آرامش و رهایی از آشفتگیهرای درونری
میگردند ،گمشدهی خویش را البهالی جمالت آرامشدهنده و آمروزههرای رهراییبخرش
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عرفانوارهها میجویند .در واقع طبق نظریهی استحکام ،مخاطبان نسبت به ایرن پیرامهرا،
درک گزینشی ،مواجههی گزینشی و حف گزینشی دارند .آنها از میان تمرام پیرامهرایی
که دریافت می کنند ،آنچه را بیشتر بره آن نیراز دارنرد ،گرزینش کررده و نگره مریدارنرد.
بسیاری از این پیامها نیز از طریق وبسایتها توسط عدهای که از آنان بره رهبرران افکرار
تعبیر میگردد ،دریافت میشود و سپس از طریق آنان به مخاطبان و پیروان میرسد .ایرن
افراد ،اغلب کسانی هستند که در کالسها و جمعهای مراقبه و تمرکز ،به عنوان مدرس یا
لیدر ،سعی میکنند انرژی مثبت را از طریق همین جمالت و پیامهرای آرامرشبخرش بره
دیگران منتقل سازند.
مردم عامه ،مخاطبان اصلیپ عرفانوارههای نوظهور
طبق ارتباطی که میان مخاطبان تبلیغات با سایتهای مورد بررسی وجود دارد و برر
اساس نتایو و دستاوردهای کنونی (یعنی اینکه بیشترین مخاطبان تبلیغات عرفانوارههرا،
مردم عامه و کم ترین مخاطبان این تبلیغات ،نخبگران هسرتند) ،و برا توجره بره نظریرهی
بازنمایی که مدعی است اغلب دانش و شناخت افراد از جهان به وسیلهی رسرانههرا ایجراد
می شود و درک آن ها از واقعیت به واسطه و به میرانجیگرری رسرانه هرا شرکل مریگیررد،
میتوان نتیجه گرفت عرفانوارهها اغلب در رسانههای خود با ادبیاتی بسیار ساده و جذاب،
آموزه های خویش را به گونهای در اختیار مخاطبان قرار میدهند که بهراحتی بررای عامره
مردم قابل درک و پذیرش باشد .آنها برای ارائهی دانش و واقعیتِ مرورد تأییرد خرود بره
پیروان از هیچ روش ثقیل و پیچیدهای استفاده نمیکنند و همین موضوع ،گرایش به آنان
را در میان عامه بیشتر و راحتتر کردهاست .آنها با توجه بره نظریره اسرتحکام ،سرعی در
تقویتِ معتقدات و نگرشهای قبلی خود و دعوتِ مخاطبران عامره بره سرمتِ ایرن باورهرا
دارند.
بیشترین ویژگی مشترک عرفانواره های نوظهور ،تأکید بر هدف شادی و آرامرش در
زندگی
با توجه به بررسیهای انجام شده در این تحقیق و یافتههای حاصرل از آن ،در میران
خصوصرریات و ویژگرریهررای مشررترکی کرره عرفررانوارههررای نوظهررور دارا هسررتند و در
وبسایت های مورد بررسی به تبلیغ آنها می پردازند ،بیشترین نسبت را ویژگیپ «تأکید بر
هدف شادی و آرامش در زندگی» داشرته و خصرلتِ «توجره بره درون و پراالیش آن» ،در
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مرتبه بعدی قرار دارد .کمترین نسبت را نیز «ایجاد کمرون و جایگراه مشرخص» بره خرود
اختصاص داده است .این موضوع بیانگر آن است کره طبرق نظریرهی چرارچوبسرازی در
ارتباطات که به معنای انتخاب برخی جنبههای یک واقعیرت و برجسرته کرردن آن اسرت،
عرفانوارهها تالش میکنند تا از طریق تأکید بر هدف شادی و آرامش در زندگی که تنهرا
«یکی» از اهداف زندگی است ،آن را اولویتِ اصلی و هدف غایی نشان دهند .آنهرا تأکیرد
میکنند که تنها برای رسیدن به شادی و آرامش بایرد ترالش کررد و در مرتبرهی بعردی،
برای رسیدن به این هدف ،مراقبه و توجره بره درون را پیشرنهاد مریدهنرد .هرچنرد کره
هرکدام از این موضوعات ،در جای خرود قابرل توجره و بره عنروان «یکری» از الزمرههرای
زندگی ،مورد تأیید هستند ولی با توجه به نظریهی برجسرتهسرازی ،عرفرانوارههرا سرعی
دارند با پررنگ کردن و برجسته ساختنپ این ویژگیها و تأکید بر اولویت آنها در زنردگی،
تعیین کنند پیروانشان به چه چیزی بیندیشند.
پیشنهادات
الف) پیشنهاد به ح زه ای علمیه
اولین و بیشترین مراکزی که معموال به تحقیق و پژوهش در زمینهی عرفانوارههرای
نوظهرور مرریپردازنررد ،حرروزههررای علمیرره هسررتند و اکثررر مکتوبررات مرررتبط نیررز توسررط
دانش آموختگان همین مراکز منتشر شده اسرت .امرا حلقرهی مفقرودهی بسریاری از ایرن
مطالعات ،احاطهی کافی بر علم ارتباطات و دانش رسانهای است .از آنجا که بسیاری از این
نحله ها با توجه به شرایط دنیای امروز برای تبلیغات خود از فضای رسانهای مدرن استفاده
میکنند ،پیشنهاد میشود دروس تخصصی علوم ارتباطات ،رسانه و تبلیغات بیش از پریش
در حوزهها مورد توجه قرار گیرد ترا هرگونره بررسری ،گفتمران و حتری در صرورت لرزوم،
مقابله ،با شناخت کافیپ ابزار ارتباطی و احاطهی کامل بر میدان وقوعپ اتفاقات انجام پذیرد.
ب) پیشنهاد به نهاد ای آم زه
گرایش به عرفان و دریافت هرای درونری ،معمروال از سرنین نوجروانی در افرراد رشرد
میکند .بسیاری از آموزههای عرفانواره های نوظهور برا ادبیراتی سراده و جرذاب از طررق
مختلف در اختیار نوجوانان و جوانانپ جستجوگر قرار میگیرد و بهراحتی باعث جذب آنران
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مرریشررود .پیشررنهاد مرریشررود آمرروزش و پرررورش از همرران دورهی متوسررطه ،دروس و
آموزشهایی را در نظر بگیرد که نه برای تکفیر و تکذیبپ عرفانوارهها ،بلکره بررای روشرن
ساختنپ ابعاد مختلف آن ها و همچنین شناختِ هرچه بیشتر و صحیحترپ عرفان اسالمی بره
زبان شیوا و روان کارآمد باشد.
همچنین وزارت علوم نیز در میان دروس عمومیپ خود ،که گذراندنپ آنها برای عموم
دانشجویان در همهی رشتهها اجباریست ،دروسی را در این زمینه در نظر بگیرد و البته برا
کالس هایی جذاب و اساتیدی آگاه به ایرن مقولره ،سرعی در شرفافسرازیپ ابعراد مختلرف
مرتبط به این موضوعات نماید.
ج) پیشنهاد به سازمان تبلیغات اسالم و نهاد ای وابسطه
بسیاری از نهادهایی که در تهیه و تولیرد امرور هنرری نقرش دارنرد ،ماننرد حروزهی
هنری؛ میتوانند برای تولید محصوالت مرتبط با عرفان و عرفانوارههرا و شناسرایی دقیرقپ
جنبههای مختلف آنها در زمینههای تئاتر و سینما ،هنرهرای تجسرمی و ادبیرات پیشررو
باشند .بسیاری از این محصوالت میتوانند با فراخوان برای جشرنوارههرای مررتبط ،آمراده
شوند و بسیاری نیز صرفا با سفارشات شخصی در حوزه ای مشخص .قدر مسلم ،برای دیده
و شنیده شدنپ پیامپ این تولیدات هنری ،محتوای پیام آنها نه به صورت تدافعی و مخررب،
بلکه باید بهشکل روشنگرانه و آگاهیبخش و با فکتهای واقعبینانه باشد.
د) پیشنهاد برای پژو ش ای آت
عرفان واره های نوظهور ،ابعاد مختلفی دارند کره توسرط پژوهشرگران در رشرتههرای
گوناگون می تواند مورد بررسری بیشرتر قررار گیررد .بررسریپ جنبرههرای روانشرناختی یرا
جامعهشناختیپ این نحلهها ،میتواند بخشی از پژوهشها باشرد .همچنرین در زمینرههرای
رسانهای ،میتوان روی رسانههای جدیدتر که اکنون بیشتر مرورد اسرتفادهی ایرن مکاترب
هستند کار کرد .عالوه بر آن دالیل پیدایش عرفانوارههای داخلی که از آیینهای خارجی
نشأت میگیرند و دالیل گرایش روزافزون به آنها ،تأثیرات فردی و اجتماعیشان بر افرراد
و شیوههای ارتباطی و تبلیغیشان نیز میتواند از موضوعات پژوهشی گسترده باشد.
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