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یچارد  این امر منتفع می ش���وند. نویس���ندگان این کتاب، جرمی کارت و ر
یس���م  که چگونه امانیس���نم و سکوالر کین���گ، محققانه نش���ان می دهند 
کاالی  غرب���ی با ابزارهای علمی، ش���بهه علم���ی  و حربه ه���ای تبلیغاتی، 
کرده و با فروش آن س���ود  معنویت گرای���ی را در دنیای س���رمایه داری تولید 

کالنی را به جیب شرکت های وابسته سرازیر می کنند.

نویس���ندگان این کتاب که در س���ال 2005 توس���ط انتشارات راتلج چاپ 
ش���ده اس���ت، در ح���وزه مطالع���ات ادی���ان در دانش���گاه های انگلس���تان 
فعال اند. دکتر جرمی کارت1 استاد دانشگاه کنت در کانتربری انگلستان  
و رئیس س���ابق دپارتمان مطالعات ادیان در دانش���گاه استرلینک است. 
کتاب قبلی او نیز با نام فوکو و دین2 در س���ال 2000 منتش���ر ش���ده اس���ت. 
کین���گ3 پژوهش���گر در زمینه فلس���فه و دین هندی اس���ت و در  یچ���ارد  ر
کنون  کرده اس���ت و ه���م ا یس  بس���یاری از دانش���گاه های انگلس���تان تدر
کتاب قبل���ی او نیز  گالسکوس���ت.  اس���تاد مطالعات ادیان در دانش���گاه 

که در سال 1999 منتشر شده است.  شرق شناسی و دین4 نام دارد  

1. Jeremy Carrette.

2. Foucault and Religion.

3. Richard King.

4. Orientalism and Religion.

مقدمه
گیاهان تا  گوروهای عص���ر جدید و از ف���روش عص���اره  از فنگ ش���ویی ت���ا 
کالس ه���ای آخ���ر هفته ی���وگا، معنویت تجارتی بس���یار بزرگ به حس���اب 
کرده و پادزهری  می آید. معنویت، به نرمی وحش���ت زندگی م���درن را دور 
زودگ���ذر ب���رای ماده گرای���ی فراه���م می کن���د. رس���وایی این پدی���ده، یعنی 
معنویت گرای���ی در جعل امور باطنی دین و ارائه مترس���کی از عرفان تنها 
کشورهای دین مدار مانند ایران نیست، بلکه  گفتگو در  موضوع بحث و 
که به ش���کل علمی به مطالعه این  کسانی هستند  در جوامع س���کوالر نیز 
یخچه، زمینه و اهداف واقعی آن نوشته و خبر  پدیده پرداخته و درباره تار

از پس پرده این جریان می دهند.

هرچن���د مقاالت بس���یاری را می توان در زمینۀ نق���د معنویت گرایی غربی 
ک���ه از خامه  متفکران غربیس���ت؛ اما در این می���ان کتاب »فروش  یاف���ت 
معنویت« ژرف اندیش���ی وی���ژه ای دارد و از مصادی���ق معنویت گرایی فراتر 
که دس���ت های  م���ی رود و در پس آن مصادی���ق جریانی را معرفی می کند 
کتاب نش���ان  کمتر دیده ش���ده اس���ت. این  آن در خفای معنویت گرایی 
کاالی���ی پرقدرت در ب���ازار جهانی  ک���ه چگون���ه معنویت گرایی،  می دهد 
کس���انی از  کرده و چه  می ش���ود و چه نیروهای���ی در این فرآین���د نقش ایفا 

نقدمعنویتگرایی
غربیازدیدگاهغربیان

معرفی کتاب »فروش معنویت: غلبه آرام بر دین«
Selling spirituality: silent takeover of religion, Routledge, Jeremy Carrette and Richard 
King, London and New York, 2005

دانشجوی دكترای فلسفه دین و مسائل جدید كالمیاحمد شاکرنژاد

چکیده: کتاب »فروش معنویت«، کتابی در زمینه نقد معنویت گرایی غربی است که از مصادیق معنویت گرایی فراتر رفته و در پس آن مصادیق، جریانی را معرفی 

می کند که دس���ت های آن در خفای معنویت گرایی کمتر دیده ش���ده اس���ت. این کتاب نش���ان می دهد که چگونه معنویت گرایی، کاالیی پرقدرت در بازار جهانی 

می شود و چه نیروهایی در این فرآیند، نقش ایفا کرده و چه کسانی از این امر، منتفع می شوند. نویسنده در نوشتار حاضر در راستای معرفی کتاب مذکور، محتوای 

بخش های کتاب و فهرست تفصیلی فصول و مطالب آن را ارائه می نماید. سپس در ادامه، اهداف و رویکرد نویسندگان کتاب را مورد واکاوی قرار می دهد.        

کلیدواژه: کتاب فروش معنویت: غلبه آرام بر دین، نقد معنویت گرایی غربی، معرفی کتاب.                                                                                                       
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کتاب/25 کلی  طرح 
فصل اول( تاریخچه معنویت/30

معنویت هیچ مفهوم جهانی ندارد و همیشه منعکس کننده ارتباطات و 
عالیق سیاسی بوده است

یخی اصطالح جدید »معنویت«/32 بنیان های تار
ظهور اصطالح جدید »معنویت«/37

معنویت و اولین فردی سازی دین/38
ظهور معنویت سرمایه داری: دومین فردی سازی دین/44

معانی چندگانه معنویت: فروشدن به سوراخ خرگوش نولیبرال
الف( ابهام و دوپهلویی

ب(  ارتباط با دین و ایده تعالی
ج( برند سازی از معنویت در سال 1990

فصل دوم( روانشناسی غربی و  سیاستگذاری معنویت/54
محق���ق  را  م���درن  غرب���ی  جوام���ع  در  دی���ن  فردی س���ازی  »معنوی���ت« 

می سازد/54
روانشناسی سازی دنیای غرب/58

روانشناسی سازی دین یا اختراع »تجربه دینی«
فردی سازی دین/68

کتاب معرفی بخش های 
یخ  گذر تار کتاب در فصل اول خود به تغییر معنای »امر معنوی« در  این 
می پردازد و نش���ان می دهد که معنویت واژه ای با یک معنای ثابت نبوده 
گون از ابه���ام این واژه  گونا اس���ت، بلک���ه در ادوار مختل���ف جریان ه���ای 
کرده ان���د. در این فصل  ک���رده و معانی مدنظ���ر خود را ب���ر آن بار  اس���تفاده 
غیر از بیان معانی پیشین این واژه در فرهنگ غربی، نشان داده می شود 
که چگونه در دنیای مدرن، فرایند فردی س���ازی و صنفی سازی به مفهوم 
معاصر معنویت ش���کل داده است و چگونه مکتب نولیبرال از ابهام این 

واژه در جهت معانی مدنظر خود بهره برده است. 

که  در فص���ل دوم و س���وم به تفصی���ل دو ش���کل اصل���ی از معنویت گرایی 
پیدای���ش آنها به نیمه قرن بیس���تم باز 
می گردد بررس���ی می شود. یکی از این 
دو، هم���ان بس���ط مفه���وم معنویت به 
که از  س���یاق روانشناس���ی مدرن ب���ود 
تاثی���ر روانشناس���ی بر دین ایجاد ش���د 
و دیگ���ری، فردی س���ازی س���نت های 
عن���وان  تح���ت  حکمی ش���رق 
معنویت گرایی شرقی بود. شکل دهی 
ب���ه این دو ص���ورت، بیش���تر مربوط به 
نیم���ه اول ق���رن بیس���تم می ش���ود و در 
نیمه دوم قرن بیستم و در ادامه فرایند 
قبلی، معنویت گرایی به مثابه دینی بدون نهاد، ش���خصی شده و فارغ از 
ش���ریعت به حیاط خ���ود ادامه داد. البته این تغییر جهت از دین س���نتی 
ب���ه معنوی���ت خصوص���ی، یک حرک���ت براس���اس اصول مش���تری مداری 
جل���وه داده ش���د؛ یعنی از دینداری بر اس���اس انتظار بش���ر م���درن که غرق 
که فارغ از  در هنجارهای لیبرالیس���تی و اومانیس���تی بود، قرائتی ارائه شد 

قواعد، عقاید و الزامات دینداری سنتی باشد تا پسند آنان واقع شود. 

ک���ه چگون���ه بعد از  کت���اب نیز ب���ه این ام���ر می پردازد  فص���ل چه���ارم این 
پاش���ی دیوار برلین و تنظی���م دوباره بازارهای جهان���ی در دهه 1980 بر  فرو
اس���اس مبان���ی طراحی ش���ده در چن���د ده���ه قب���ل از آن، معنویت گرایی 

گرفت. سرمایه داری شکل 

کتاب از قرار ذیل است:    فهرست تفصیلی مطالب این 
مقدمه: 

معنویت و نامگذاری دوباره دین/1
پرسش از ماهیت معنویت مدرن/ 2

کنترل ذهن/6 فرهنگ به عنوان شبکه: الگوهای اجتماعی و 
گام در فردی سازی دین/13  دو 

کاپیتالیسم/17 گونه شناسی امور معنوی در ارتباط با 

رسواییاینپدیده،یعنی

معنویتگراییدرجعلامورباطنی

دینوارائهمترسکیازعرفان

تنهاموضوعبحثوگفتگودر

کشورهایدینمدارمانندایران

نیست،بلکهدرجوامعسکوالرنیز

کسانیهستندکهبهشکلعلمیبه

مطالعهاینپدیدهپرداختهودرباره

تاریخچه،زمینهواهدافواقعیآن

نوشتهوخبرازپسپردهاین

جریانمیدهند.

نقدمعنویت گرایی غریب از دیدگاه غربیان
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استفاده از دانش خود و ذیل پروژه ای درازمدت دربارۀ وجوه متنوع بحث با 
صاحب نظران به مباحثه نشسته اند تا اثر حاضر فراهم شده است.

کتاب فروش معنویت در اصل به بررس���ی کاالس���ازی رو به رش���د دین  در 
ل���وای مفهوم عامه پس���ند معنویت می پردازد، مفهومی ک���ه در حیطه های 
گون مانن���د تعلیم و تربیت، مراقب���ت و درمان،  گونا مختل���ف و مش���اغل 
کار برده می شود.  مش���اوره، آموزش تجارت، نظریه های مدیریت و ... به 
البته بحث از معنویت تنها گوش���ه ای از این پدیده اس���ت که تمام وجوه 
فرهن���گ انس���ان در جوامع س���رمایه داری و به اصطالح پیش���رفته از فیلتر 

»ذهن بازار« رد می شود.

ای���ن کتاب س���عی می کند بحثی فلس���فی و نقادانه در ب���اب این موضوع 
گروه های خاص در  کمتر به موارد جزئی مانند نق���د افراد یا  کند و  مط���رح 
این زمینه توجه دارد. این کتاب بیشتر به نحوۀ سیاست گذاری شناخت 

ما از ایده معنویت توجه دارد و سعی 
می کند افکار را از تاثیرات اجتماعی 
مکت���ب نولیب���رال و تصاحب جامعه 
توس���ط ش���رکت ها مطلع س���ازد. این 
کت���اب ب���ه عبارتی ی���ک اثر سیاس���ی 
اس���ت که به دنبال به چالش کشیدن 
کاال  که در آن زندگی  پدیده ای است 
می شود و اهلیت س���نت های متنوع 
فرهنگ���ی در ح���ل مش���کالت خود به 
پای مفهوم یکسان ش���ده، استریلیزه، 
می ش���ود.  ذب���ح  معنوی���ت  بی رم���ق 
ه���دف دیگر این کتاب نیز آن اس���ت 
گفتمان های  که نش���ان دهد چگون���ه 
عموم���ی  در جوام���ع صنعت���ی، تالش 

می کنند به جای ارزش عدالت اجتماعی ارزش های فردگرایانه و شرکتی 
جامعه مصرف زده را بنشانند و البته بهترین ابزار در این راه مفهوم جدید 
که در باب عدالت اجتماعی بدون شرط است و  معنویت گرایی اس���ت 

به جای عدالت خواهی بی تفاوتی را توصیه می کند.

کتاب ف���روش معنویت تالش می کند تا نش���ان دهد تا چه  خالص���ه آنکه 
گفتم���ان متعارف  ان���دازه ام���ور دینی به ش���کل بی س���روصدا، برحس���ب 
معنویت گرایی، مغلوب ایدئولوژی س���رمایه داری معاصر شده است. در 
کتاب استفاده امروزین مفهوم معنویت را به مثابه ابزاری  یک نگاه، این 
برای حمایت از سیاس���ت های اقتص���ادی و اجتماعی مکتب نولیبرال، 
گ���ون زندگی  گونا کاالی���ی و ش���رکتی کردن و فردی س���اختن وج���وه  یعن���ی 

انسان، به چالش می کشد. 

یلیام جیمز و فردی سازی عرفان/69 و
روانشناسی اومانیستی و فردی سازی معنویت/74

روانشناسی عمومی و معنویت سرمایه داری

فصل سوم( معنویت و فردی سازی سنت های حکمی شرق/87
کاالس���ازی س���نت های  ب���رای اس���تعمار و   اب���زاری اس���ت  »معنوی���ت« 

حکمی شرق/87
فردگرایی تائوئی برای عصر مصرف زده/88

حکمت بودایی و فردگرایی عصر جدید/95
معنویت، چالشی برای وضع موجود/108

یوگا و غرب: افتادن به تله دکارتی/114
نتیجه/120

کار معنویت/123 کسب و  فصل چهارم(  فروش معنا: 
معنویت لوازم اولیه برای غلبه شرکتی )صنفی( بر دین را فراهم می کند

معنویت سرمایه داری و اخالق تجارت: وجه تمایزی مهم/127
کارکنانتان، یک راهنمای معنوی/132 نئولیبرالیسم و مدیریت 

مکتب بازار »نو« و برندسازی از معنویت/137
کار تائو: صنفی سازی تائوئیسم/144 کسب و 

ی  کاپیتالیس���م جهان���ی تالق���ی دارد: رهب���ران هندو حکم���ت هن���دی با 
ثروتمند/148

دین صنفی: پول درآوردن از اندیشه ها/158
حسابرسی دین و دانشگاه صنفی/161

گروهی/169 نتیجه: معنویت و رنسانس: به چالش  کشیدن این دسیسه 
کاپیتالیسم، دین جهانی جدید؟ - 173

کاپیتالیسم: مقاومت بی فایده است - 177 معنویت و 

بیان اهداف و رویکرد نویسندگان 
به گفته نویس���ندگان، علت اصلی تهیۀ این کتاب نگرانی آنها از س���لطه 
مکت���ب نولیبرال و در وجه اقتصادی آن مکتب س���رمایه داری در دنیای 
که تنها راه به سوی جهانی شدن درنظر  بعد از جنگ سرد است. مکتبی 
که نیروهای بازار  گرفته ش���ده است. س���لطه این مکتب باعث می ش���ود 
و اصالت س���ود که می توان آنها را محرک بازاری س���ازی یا کاالیی س���ازی 
زندگ���ی نامی���د، بر تمام وجوه فرهن���گ و فکر انس���ان تاثیرگذارند. این نوع 
تاثیرگ���ذاری در اواخ���ر قرن بیس���تم با ش���کل دادن و قالب بن���دی مبانی و 
کار در الیه ه���ای زیرین  زمینه ه���ای فرهن���گ عامه آغاز ش���د و چ���ون این 

گاه نشدند.  فرهنگ بود، عموم مردم از این اتفاق آ

ب���رای مطالعه دقیق رخداد مذکور، دانس���تن نظریه های جامعه شناس���ی، 
مطالعات فرهنگی، دین پژوهی، فلس���فه های شرق و تاریخ روانشناسی و 
همچنین علم سیاست معرفت5 الزم است. از این رو نویسندگان این اثر با 

5. politics of knowledge.

کتابفروشمعنویتتالش

میکندتانشاندهدتاچهاندازه

اموردینیبهشکلبیسروصدا،

برحسبگفتمانمتعارف

معنویتگرایی،مغلوبایدئولوژی

سرمایهداریمعاصرشدهاست.

دریکنگاه،اینکتاباستفاده

امروزینمفهوممعنویترابه

مثابهابزاریبرایحمایتاز

سیاستهایاقتصادیواجتماعی

مکتبنولیبرال،یعنیکاالییو

شرکتیکردنوفردیساختنوجوه

گوناگونزندگیانسان،

بهچالشمیکشد.
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