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زناگی خور ا ر جهت پریر

سال هفدهم

و تسهلیم وعهعیت موجهور ههاایت مهیکننها تعاملهات

اجتمههاعی ر ونگروهههی مراقبهههگههران علههاوه بههر اینکههه سههبم کههاهب سههرمایة اجتمههاعی
برونگروهی رنها شاه استه زمینة جاایی خورخواسته و رگاهانهة مراقبههگهران و انهزوای
اجتماعی رنها ا فراهم رو ره است
کلیدواژهها :مراقبة ویپاساناه خشونته تغییر الگوی عهارت ههنهیه سهرمایة اجتمهاعیه
انزوای اجتماعی
 .1مقدمه

عرفان برای ر

حقایق اریان ر برابر ظواهر رینی و تفکر عقلی طراحی شاه و هموا ه
از

ر حیات معنوی پیروان اریان تأثیر فراوان راشته است ( سولزارهه 0931ه ص  )28په

ظهو اسلااه بوریسم به شکل ظاهری از ایران خت بر بسته اما چنان که ر جامعهشناسهی
رین گفته میشور سنت های فرهنگی به سهارگی و بهه سهرعت از بهین نمهی ونهاه بلکهه ر
فرهنگ جایا به شکل های جایا باز تولیا میشونا (عیاییه 0939ه ص )018
عنوان مراقبه ر عرفان اسلامی از ریرباز اصطلاحی ایج بوره استه اما امروزه شیوع ایهن
اصطلاح به ویژه ر سطح عمواه بیشتر با عرفان های شهرقی هنهاویی و بهورایی عجهین شهاه
0

8

است ر ترجمة رثا مربوط به ریهین بهوراه بهرای ترجمهة فا سهی "مایتیشهن "ه "ریانهه "ه
9

4

"چن " و "هن " ا ز واژة مراقبه استفاره میشور ر واقع رموزه "هن" و "مایتیشن"ه ر ساة
اخیر ر جهان غرب بهعنوان عمل و ریینی نجات بخب معرفی شاه است به اعتقار بوراییهانه
این رموزه می توانا انسان ا از فشا های وانی زناگی ماری گرای غربی هایی بخشها و بهه
سوی زناگی معنویه همراه با ر امب وانی سوق رها با نفوه فرهنگ و زنهاگی غربهی ر

1. Meditation
2. dhyana
3. Chan
4. zen
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میان مررا ریناا ایرانه "مایتیشن" و "هن" نیز هر چنا محاوره اما خزناه بههعنهوان کالهای
فرهنگی لوک

وا ر ایران شا که غالباً بها عنهوان مراقبهه معهارلسهازی گرریها (احمهای و

موحههایان عطهها ه 0932ه ص  )2پهها های ریگههر از عناصههر فرهنههگ بههورایی ر اشههکال و
رموزه های اخلاقی ر بستر تصوص ایرانی متبلو و متجلی شا یکی از رموزههای مزبو اصل
"شفقت و ماا اطلبی" است ر بین فرقه های بورایی نیز کم و کیف شفقتو زی نسهبت بهه
ریگران متفاوت میباشا (شایگانه 0923ه صص )063-071
"شفقت و ماا ا طلبی" ر نقطة مقابل خشونت قرا را ر همگان ر عصر حاعر و زناگی
وزمرة خویب شاها اعطرابه رشفتگیه رز رگیه ناهماهنگی و ر ر و نج بوره و رنگاه که بر
اثر رشفتگی و اعطرابه رچا نج میشویمه نمیتوانیم این نج ا به خویشتن محاور نمهاییمه
بلکه ر ر و نج خور ا به ریگران انتقال میرهیم انتقال این نج و ر ر به ریگران به شکلهای
مختلفی بروز و نمور میکناه از جمله فتا های قهررمیز که با مخالفتهای کلامی شهروع و بهه
برخو رهای فیزیکی و ر نهایت به رسیمهای جسمانی منجر میشور کهه رن ا تحهت عنهوان
فتا پرخاشگرایانه و خشونت میشناسیم با توجه به پیاماهای ناشی از خشونت و مهم بهورن
این مسئله از گرشته تاکنونه به شیوههای مختلف به رنبال کنترل و کاهب این پایاه ر جامعهه
بورهانا حتی فینفسه مراهم و اریان مختلف با فرامین اخلاقی به رنبال کاهب میزان خشهونت
ر بین انسانها میباشنا از این وه مقولة ر امبطلبهی ر فطهرت انسهان و همهاهنگی رن بها
طبیعته به ما نشان میرها مها ت و تکنیک انسانها ر جهت کاهب میهزان خشهونت بسهیا
مهم است ر واقعه انسان به صو ت فطری ر جستجوی ر امب و هماهنگی با طبیعت استه؛
0

زیرا فقاان رن ا ر زناگی احساس میکنا (گویانکا ه 0920ه ص )00
یکی از اههایی که ر سالهای اخیر برای کسم ر امب و پرهیهز از خشهونت واق قابهل
توجهی راشته "مراقبه" میباشا مراقبه فا غ از انواع مختلف و متعار رن که نشانرهنهاة اقبهال
شما ی از مررا به این شیوة رستیابی بهه ر امهب اسهته کمتهر مهو ر مطالعهة جامعههشهناختی
1. Goenka

396

مجلّۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

سال هفدهم

قرا گرفته است بر همین اساسه این پژوهب به رنبال رن اسهت تها از طریهق مطالعهة یکهی از
گروههای مراقبهگر (ویپاسانا) ر ایهرانه بهه رو سه ال اصهلی پاسهی رهها  )0افهراری کهه بهه
مراقبهگری وی رو رهانا را ای چه زمینة اجتماعی هستنا و چه انگیزههایی برای مراقبههگهری
را نا؟  )8مراقبهگری برای رنان چه پیاماهای اجتماعی راشته و بهخصوص چه اثری بر گرایب
به انواع خشونت (کلامیه فیزیکیه نمارین و سیستمی) راشته است؟
 .2چیستی مراقبة ویپاسانا

مراقبة ویپاسانا حاوراً ر سال  0979به عنوان یک عرفان نوظهو و وا راتی از هناوستانه
ر ایران شناخته شا اولین رو ه های غیر سمی مراقبة ویپاسانا ر ایران به شیوة گروههی ر
ویلاها و باغ های علاقمناان برگزا می شا و اولین رو ة سمیه ر منزلی اجا های ر تههران
برگزا گرریا مرکز مراقبة ویپاسانا ر سال  0929ر مهرشهر کهرق تحهت عنهوان "م سسهة
شارزیستی" رایر گرریا فعالیت سمی مراقبة ویپاسانا تا پایان سال  0930زیر نظر "را یو
نوظهو " یکی از شاگرران "س ن گویانکا" ارامهه راشهت تها ایهن سهاله مراکهز مراقبهه ر
شهرهای مختلف تأسی

شا و بیشترین رو ه های مراقبه و یپاسانا به ترتیم ر کرقه شهیرازه

مشها و تهران برگزا می گرریا از زمان بسته شان مراکز مراقبة ویپاسانا تاکنون مراقبهگهران
به صو ت انفراری و گروهی و به شیوة غیر سهمی ر منهازل شخصهی اقهااا بهه برگهزا ی
رو ههای کوتاهمات و بلنامات میکننا مراقبه گرانی که توان مالی را نا نیز جههت شهرکت
ر رو ههای ره وزه و رو ههای طولانیمات مراقبة ویپاسانا به صو ت انفراری و یا گروهی
به کشو های ریگر و ر

أس رنها هناوستان سفر میکننا

ویپاساناه یکی از قایمیترین تکنیک های مراقبة هنا است ر معرفی ایهن نهوع از مراقبهه
ر متون ویپاسانا (ها ته  ) 0934رماه است که ویپاساناه یعنی ریان چیزهها همهانطو ی کهه
واقعاً هستنا و مشاهاة "خور" شخص با مشاهاة نف

طبیعی به منظو تمرکز ههنه تمرین

ا شروع می کنا با این رگاهیه شخص به مشاهاة متغیر بهورن هههن و جسهم مهیپهررازر و
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حقیقت به وسیلة تجربة مستقیمه و
راره می شور مرحلة اوله عایهت اصهول

اخلاقی استه پایه و اساس مراقبة ویپاسانا عایت و پریرفتن قوانین سهیر و سهلو

اخلهاقی

می باشا ر این مرحله مراقبه گران از هر گفتها و کهررا ی کهه موجهم نجهب و نها احتی
ریگران گررره رو ی میکننا و متعها می گررنا که از کشتن هر نهوع موجهور زنهاهه ر وغه
غیبته رزریه فتا و وابط جنسی نار سهت و اسهتفاره از مسهکرات و مهوار مخها حتهی
سیگا پرهیز نماینا تا ههن امکان رسورگی و تعارل ا پیاا نمایا و بهمنظو کمهک بهه عهاا
پراکناگی ههنه سکوت شریفه اجرا میشور؛ یعنی مراقبه گران جز ر شهرایط خهاص کهه بها
معلم خور مشکلاتشان ا ر میان می گرا ناه ر طی ره وز مراقبة ویپاسانا با کسی صهحبت
نمی کننا ر مرحلة رواه مراقبهگر یار می گیرر که قوای ههنی خور ا بهر تهنف
متمرکز نمایا تمرکز ر ویپاسانا مبتنی بر تنف

طبیعهیا

طبیعی استه ر حالی که ر انواع ریگهر از

مراقبه ها تمرکز بر موا ری ماننا تکهرا اصهوات و او ار اسهت ر مرحلهة سهواه مراقبههگهر
می رموزر که با مشاهاة ح

های جسمانی ر سرتاسر بان به اعماق ههن نفهوه نمایها و بها

حقیقت واقعی طبیعت خویب رشنا گررر
 .3ملاحظات نظری

جریانهای مراقبهگریه از جمله ویپاساناه معمولاً ر زمرة جنببهای رینی جایا به حساب
میرینا جنببهای رینی جایا با رو ویکرر برخو ر میشور ویکرر اوله متعلق به مخالفهان
عرفانهای نوظهو است که به ماهیت فرقهای رنها اشا ه کرره و رنها ا برحسم مجموعههای
از ویژگیهایی منفی تعریف میکنناه ر حهالیکهه متخصصهان و رانشهگاهیان بهه رنبهال ا ا هة
تعریفی فا غ از ا ز گرا یه باون قضاوت و سوگیری بوره و ر تعریف این جنهببههاه بهه
ویژگیهای رنها و علتها و رلایل شکلگیری رنها میپررازنا ( یاحیه 0938ه صص )40-48
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برنها ر شفرز ه بر این باو است که علت گرایب جوانان به این فرقههههاه مهیتوانها رزاری
بیب از اناازهای باشا که رنها برای پیوستن به این فرقهها ر اختیا را نا شایا علهت وجهور
گستررة وسایل ا تباط جمعی است که ما ا ر جریان وقایع و انایشهها طی کوتاهتهرین مهات
از سراسر جهان قرا میرها احساس بیگانگی از خوره همراه با ععفهای شخصیتی"مهن" و
کوشههب بههرای غلبههه بههر ایههن عههعفه سههبم مههیشههور کههه بسههیا ی از جوانههان چهها ه ا ر
واگرا ی"من" به یک فرقه جست وجو کننا فرقه نویا میرهاه نویا فرقه جرقههای احسهاس
امنیت ر ونی و بیرونی ا شعلهو میکنا (شفرزه 0936ه ص  )094جنببهای رینهی جایهاه
اغلم ر مقایسه با اریان موجوره خور ا بهصهو تی غیهر انحصها ی جلهوه مهیرهنها و مهانع
عضویت کسی ر چنا گروه نمیشونا رنها یک ریا وسیع و همههجانبهه مسهلکی ا تهرویج
می رهنا که سعی را ر تضارهای عماه و قایمی بین فرره جامعهه رفاق و امو مهاری و معنهوی
ا با هم رشتی رها جنببهای رینی جایا ر غرب که به منظو پرکررن خلاء معنویت ناشهی
از زوال سنتهای رینی بز گ پایا رماهانا عماتاً تحت تأثیر اریان باطنی شرقی هستنا و نوعاً
کا کررهای وان ر مانی را نا جامعهشناسان چنا ویژگی یها خصهلت مشهتر
متعلق به این رستهها تشهخیص رارهانها  -0تلها

ا بهین افهرار

ر جههت نجهات و سهتگا ی از طریهق

رستیابی به نوعی سلامت و ر امب وحی و جسمی ر این رنیها  -8ا ز

نههارن بهه تجربههه

اصالت و اعتبا ه باین معنا که تجربه و رزمایب شخصه مهمتر از صرص اعتقار راشتن اسهت و
هر ک

بایا اه مناسم خویب ا پیاا کنا  -9ار ا مفههومی مقهاس ر بها ة یهک وحهات

اساسی بین افراره امو و اشیا  -4احساس اینکه فرر به یک کل و اجتماع بز گتری تعلهق را ر
 -5اعتمار به نف

8

شخص و ایجار و تقویت یک طرز فکر مثبت (ویلیامز ه 0926ه صص )39 -35

یکی از رموزههای مشتر اکثر جریهانههای معنویهتگهرا و مراقبههگهریه مهها و کهاهب
خشونت ر زناگی افرار است کنترل خشونت از اههایی است که میتوانها احسهاس ر امهب
1. Bernhard Schafers
2. Williams
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ر ونی و بیرونی ا ر افرار ایجار و تقویت کنا (محمایه 0925ه ص  )56خشونت مفههومی
متغیر است و با توجه به زمانه مکانه شرایط و وابط تغییر میکنا خشهونت ر طهول تها یی
بشر به شیوههای مختلف با پیچیاگی وزافزون ر شکلهای مجزا و متفهاوت وجهور راشهته و
0

را ر (کاسیک و فیو گاتو ه 8116ه ص 350ه به نقل از علیو رینیاه یهاحی و فرههاری 0931ه
ص  )8رو نوع از معمولترین انواع خشهونت شهامل خشهونت فیزیکهی و کلهامی مهیباشها
سازمان جهانی بهااشته خشهونت فیزیکهی ا عبها ت از اسهتفارة عمهای از نیهروی فیزیکهی
تهایارمیز یا واقعی علیه کسی یا گروه یا اجتماعی و با قصها وقهوع جراحهته مهرگه رسهیم
وانشناختیه عاا توسعه یا محرومیت میرانا خشهونت کلهامی نیهز عبها ت اسهت از مهو ر
خطاب قرا رارن ریگران با الفاظ با و گفتن کلمات توهینرمیز که موجهم رز رن رنهها شهور
9

8

4

5

6

(برگسههمان ه وناسههکوت ه شههوبر ه فینسههتروالا و اسههپیل ه 8109ه بههه نقههل از اصههغر نههژاره
موسویانزاره و موسویانزاره 0936ه ص )8
7

2

رما تیا سن به نوع ریگری از انواع خشونت تأکیا را ر وی از مروجان "هویهت تکهوا ه "
که برای هویتهای ریگر فرصت عرض انااا و بقا قا ل نیستناه انتقار میکنا و ایهن ریهاگاه ا
خشونترفرین میرانا به نظر او وابستگی و تعلهق بهه تنهها یهک جنبهه از هویهت (فرهنگهیه
مرهبی) زمینهساز خشونت است هویت رینی یا هویت ملهی و قهومی فقهط بخشهی از هویهت
افرار ا تشکیل میرها از این و"تک هویتی" انگاشتن افرار و پافشا ی بیب از اناازه بر تنهها
جنبهای از هویت رنانه رامی است که ما ا به سوی خشونتگرایی سوق مهیرهها بهر خلهاص
1. Casique & Furegato
2. Bergsmann
3. Van De Schoot
4. Schober
5. Finsterwald
6. Spiel
7. Amartya Sen
8. Singular
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تقلیلگرایی از نوع "بی اعتنایی به هویت"ه تقلیلگرایی متفاوتی وجور را ر که میتهوانیم رن ا
از نوع "وابستگی تکوا ه" بنامیم هر انسان واقعی از طریق ولهارته وابسهتگیهها و وابهط بهه
گروههای مختلف بسیا ی تعلق را ر هر کااا از این هویتهای گروههی مهیتوانها بهه انسهان
احساسی از وابستگی و وفارا ی باها و گاه قطعاً چنین نیز میکنا هنگامی که هر فرر ا رقیقا
ر یک ابطة وابستگی منسجم قرا رهنا ر واقع بر محاوریت فکهری فرمهولوا ی ر زمینهة
استقرا هر فرر فقط ر یک ابطة وابستگی تأکیا میشور و جایگزین غنای یک زناگی انسانی
پرمایه میشور ر این هنگااه پیچیاگیهای گروههای متنوع با وفارا یهای گونهاگون از میهان
می ور فرض تکوا گی نه فقط ربشخو اصلی بسیا ی از نظریههای هویت استه بلکهه سهلاح
کُناشاة کنبگران فرقهای نیز هست که خواهان ناریاه انگاشتن کلی هر گونه ا تبهاط ریگهری
هستنا که بتوانا موجم قیق شان وفارا یهای مررمان مو ر هاص به گروه برچسمرا ویهژة
خورشان شور این نوع هویت به شات فریبناه است و به تنب اجتماعی و خشونت نیز کمهک
میکنا (سنه 0935ه صص )59-54
اسلاوی ژیژ
ناپیااتر

0

خشونت کنشگرانه ا صرفاً نمایانتهرین عهلع مثلثهی مهیرانها کهه اعهلاع
9

8

رو نوع خشونت کنبپریرانه است نخسته خشونت نمارین ا را یم که ر زبهان
4

و قالمهای رن همان که هایاگر "قرا گاه هستی ما " میخوانا تبلو یافته است این خشهونت
تنها ر نمونههای رشکا و بسیا بر سی شاة برانگیختگی و مناسبات سهلطة اجتمهاعی کهه ر
قالمهای گفتا عارت شاهمان باز تولیا میشونا ر کها نیسهته بلکهه شهکل بنیهاریتهری از
خشونت هم وجور را ر که باز هم به زبان ر معنای رقیق کلمهه یعنی به تحمیل جههان معینهی

1 .Slavoj Zizek
2. Objective Violence
3. Symbolic Violence
4. Our house of being
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0

از معانی توسط زبان باز میگررر رواه خشونتی هم وجور را ر که رن ا سیستمی میخوانیمه
همان پیاماهای غالباً فاجعهبا ی که عملکرر بیتلاطم نظااهای اقتصهاری و سیاسهی مها بهه بها
میرو ر گره کا اینجاست که نمهیتهوان خشهونت کنشهگرانه و کهنبپریرانهه ا از نظرگهاه
واحای ر یافته خشونت کنشگرانه به معنای رقیق کلمه ر برابر پ زمینهة سهطح صهفر عهاا
خشونت تجربه میشور خشهونت کهنبگرانهه ا نهوعی بههههم خهو رن وعهعیت بهنجها و
مسالمترمیز امو میرانناه اما خشونت کنبپریرانه ناپیااست؛ زیهرا قهواابخهب همهان معیها
سطح صفری است که با نگاه به رنه چیزی ا را ای خشونت کنبگرانه مهیشناسهیم (ژیهژ ه
0936ه صص )01-08
ر ا تباط با موعوع مراقبهه تمرکز معاور پژوهبهای انجاا گرفته بر موعوع وانشناسهی
است و پژوهبهای جامعهشناختی انگشتشما این حوزه نیز منتج به نتایج وانشناسانه شهاه
است محاور بورن مطالعات مرتبط با موعوع مراقبه و مراقبهگری از محاوریتهها و ر عهین
حال عرو تهای انجاا این پژوهب به حساب میریا ر ارامه به تعااری از این پهژوهبهها
اشا ه میشور
سعیای ( 0936الف) ر پژوهشی با عنوان «علهله انگیهزههها و پیامهاهای و ور بهه عرفهان
حلقه» با استفاره از و

گرانار تئو ی به این نتیجه سیاه که شرایط خاصی که بهرای فهرر و

محیط اطرافب وجور را ره بستر مناسبی ا برای و ور او به کلاسههای عرفهان حلقهه و بهاقی
مانان ر گروهه با انگیزة سیان به ر امب فراهم میکنا
سعیای ( 0936ب) به رنبال مطالعهای جامعهشناختی ر ا تباط با انرژی ر مهانی بهه و
کاگرا ی متهون حاصهل از گهزا

مشهاهاة مشها کتی و مصهاحبه بها مربیهان و شهاگرران و

مراجعهکنناگان بور نتایج باست رماه به ونا و به شا گروههای معنویه و زشی و ر مانی
که کا کرر ر امببخشی وانی را ناه اشا ه میکنا که میتوانا نمایانکنناة تغییهرات فرهنگهی
مهمی ر ایران باشا از طرفی بر طبق یکی از نتایج پژوهب و بر خلهاص تصهو ایهجه گهروه
1. Systemic Violence
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انرژی ر مانی(اگر صرفا انرژی ر مانی باشا) از گروههای معنویتگرا محسوب نمیشور
کریمی و بحرینیان و غبا ی بناب ( )0930ر پژوهب وانشناسهی بهه بر سهی اثهر مراقبهة
متعالی (مایتیشن) بر کاهب افسررگی و اعطراب زنان رانشجو پرراختنا ابهزا مهو ر اسهتفاره
ر این پژوهبه پرسبنامة استاناا ر بور یافتههای پژوهب نشان رار که مایتیشن وشی مفیا
ر ر مان اعطراب و افسررگی زنان است؛ لرا این مااخله ا بهعنوان یک رو ة ر مانی منسجم
ر کلینیکها و مراکز ر مانی پیشنهار میکنا که توسط وان ر مانگهران بههعنهوان یهک شهیوة
اثربخب به کا گرفته شور
احسان نیا می و نجاتی و حسنی ( )0931ر پژوهشی وانشناختی با عنوان «تأثیر تمرینات
مراقبة تمرکزی بر کا کرر توجهه پایهاا ه انتخهابی و انتقهالی ر زنهان» تعهاار  91نفهر از زنهان
مراجعهکنناه به یکی از مراکز یوگای شهر تهران ا با تعاار  91نفر از رانشجویان رانشهگاه رزار
اسلامی واحا علوا تحقیقات تهران که از لحاظ متغیرهای سن و تحصهیلات ههمپایهه بها گهروه
رزمایب بورناه مو ر مقایسه قرا رار یافتههای پژوهب نشان رار که رو گروه ر توجهه پایهاا
و توجه انتخابی تفاوت معنارا ی با یکایگر نااشتناه اما ر توجه انتقالی تفاوت معنارا باست
رما
0

کاکومنو و همکا ان ( )8102ر پژوهشی با عنوان «تمایز مها تهای مایتیشن و تجربیهات
وابسته به اطلاعات ثبتشاه ا تعاشات مغزی ر طول تمرینهای معمول مایتیشن ویپاسانا» بهه
رنبال مقایسة میزان اطلاعات ثبت شاة ا تعاشات مغزی ر

و های مختلف مراقبهه بها توجهه

به سطح مها ت و تجربة مراقبهگران بوره است نتایج به رست رماه نشان رار که مراقبهگران بها
مها تهای بالاتر افراری هستنا که زمان طولانیتری به مراقبه مهیپررازنها و سهابقة رنهها نیهز
بیشتر است ر این میانه تنها معلمان ر سطح عمیق رگاهی و مهروز ی و تمرکهز هههن قهرا
راشتنا

1. Kakumanu et al
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9

وانگتونگکااه ری ه وا ر و واینفیلا ( )8105ر تحقیقی وانشناسهانه بهه تهأثیر تمرکهز
ههن بر احساسات عصبی و فتا خشونترمیز ر رانشجویان فنی مهناسی تایلنها مهیپهررازر
مااخلة مایتیشن ههن طی سه هفتة متوالی بر وی رانشجویان فنهی مهناسهی بههعنهوان گهروه
رزمایب انجاا شا و اثرات رن ر مقایسه با یک گهروه کنتهرل مهو ر سهنجب قهرا گرفهت از
گزا

های به رست رماه اینگونه نتیجهگیری میشور که مایتیشن هههن اگرچهه بهرای بهبهور

کنترل خورکشی بیتأثیر نمیباشاه اما ر فتا خشونترمیز تأثیر معنارا ی میگرا ر
 .4روش تحقیق

با توجه به اهااص تحقیقه از و شناسی کیفی استفاره شاه است جمعرو ی اطلاعهات ر
این پژوهب با مصاحبة نیمهساخت یافته و تحلیل رارهها با و

تحلیل تماتیک است ر واقع

برای سنجب اثر مراقبهگری بر خشونت از مصاحبة نیمهسهاخت یافتههه بها اهنمهای مصهاحبه
استفاره شا؛ یعنی فهرستی از س الها و موعوعهای مکتوبی که بایها ر تهوالی خاصهی رنبهال
شونا جمعیت مو ر مطالعه ر این پژوهبه مراقبهگرانی هستنا که حهااقل یهک بها رو ة ره
وزة مراقبه ویپاسانا ا گر اناهانها و حهااقل مراقبهة وزانهه (صهبح و عصهر) خهور ا انجهاا
می رهنا به رلیل عاا رسترسهی بهه کهل جمعیهت پهژوهب و پراکنهاگی رنهها ر شههرهای
مختلفه شهر تهران به عنوان میاان پژوهب انتخاب شاه است به رلیهل عهاا شناسهایی افهرار
جمعیت پژوهبه فهرست رقیقی از رنان (چها چوب نمونهگیری) وجهور نهاا ر بها انجهاا 04
مصاحبهه اشباع نظری حاصل شا ر این پژوهب از و

نمونهگیری هافمنها اسهتفاره شهاه

است جمعیت مو ر مطالعه گروهی از زنان و مرران مراقبهگر هستنا که به لحاظ سطح رگهاهی
و میزان رشنایی با مراقبه ویپاسانا و میزان تحصیلات و شهرکت ر رو هههای مراقبهة ره وزه از
تنوع کیفی و کمی برخو را میباشنا
1. Day
2. Ward
3. Winefield
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قابلیت اعتمار به سه شیوة باو پریریه اطمینهانپهریری و تأثیرپهریری مهو ر بر سهی قهرا
گرفت باو پریری با میزان باو راشتن به یافتههههای تحقیهق ا تبهاط را ر و از طریهق حفه و
گستر

ا تباط با پاسیگویان جهت رستیابی به رنچه واقعا رنها میراننا و اینکه چگونه بهه رن

عمل میکنناه ایجار شاه است اطمینانپریری از انتخاب صحیح مصاحبهشوناگان با توجهه بهه
شناخت محقق نسبت به فعالیتهای مراقبهگهران و اطمینهان از محهلههای مختلهف رو هههای
مراقبه ویپاسانا که به صو ت رو های ر نقاط مختلف شههر تههران برگهزا مهیشهوره حاصهل
گرریهها ر تأییاپههریری مههتن و مفههاهیم یافتههههههای پههژوهبه محقههق په
مصاحبههای انجاا شاه ا ر اختیا پاسیگویان قرا راره و پ

از مصههاحبهه مههتن

از تأییا پاسهیگویهان از مهتن

مصاحبهه مجارا مفاهیم استخراق شاه از مصاحبه ا ر اختیا رنان قرا رار کهه بها تأییها کلیهة
مفاهیم به رست رماه همراه بور
ر این پژوهبه و

تجزیه و تحلیل یافتههای مصاحبه به شیوة "تحلیل متمرکز بر معنها"

انجاا شا که به سه مرحلة زیر متکی میباشا (محماپو ه 0937ه صص )049-044
 -0کابنای معنایی ر این بخب یافتههای استخراق شهاه برحسهم موعهوع رسهتهبنهای
میشونا
 -8تلخیص معنایی ر این و

تحلیله عبا تهای طولانیتهر بهه عبها تههای کوتهاهتهر

تبایل میشونا که رن مفهوا یا مفاهیم عماة بیان شاه ر کلمهها تها حهای بهاز عبها تبنهای
میشور
 -9تفسیر معنا این نوع تحلیل فراتر از تلخیص و مقولهبنای بوره و با تفسهیر معنها ا تبهاط
را ر
 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5خصوصیات و ویژگیهای نمونه

میانگین سنی مصاحبهشوناگان  49سال است که ر میهان رنهها یهک نفرخانههرا ه  9نفهر
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کا مناه  8نفر بیکا و  2نفر شغل رزار را نها  6نفهر از پاسهیگویهان مهرر و  2نفهر ریگهر زن
مههیباشههنا بههه لحههاظ وعههعیت تأهههله  3نفههر مجههرر و  5نفههر متأهههل هسههتنا  08نفههر از
مصاحبهشوناگان قبل از مراقبة ویپاسانا با ریگر مایتیشنها و عرفانها رشنایی راشهتنا  01نفهر
از پاسیگویان کمتر از  5رو ة ره وزه ا گر اناهانا و  4نفر از مصهاحبهشهوناگان بهیب از ره
سال سابقة رشنایی با مراقبة ویپاسانا ا را نا سطح تحصهیلات یهک نفهر از مصهاحبهشهوناگان
ریپلمه  3نفر لیسان ه  8نفر فوق لیسان

و  8نفر رکترا میباشا

 .2 .5شیوة آشنایی با مراقبة ویپاسانا

شیوههای مختلفی ر معرفی و تبلیغ برخی از فرقهها و جریانهای عرفانی با هاص تجا ی
و عقیاتی وجور را ر که به واسطة رن از منابع مالیه سازمانها و گروههای اجتماعی و سیاسهی
ر جهت پیشبرر اهااص خور استفاره میکننا بر اساس مصهاحبهههای صهو ت گرفتههه تبلیهغ
مراقبة ویپاسانا به رو از و های بالا به سه شیوة زیر میباشا
 معرفی روستان مراقبهگرانی که به رو هههای ره وزة مراقبهه ویپاسهانا فتههانهاه پهکسم تجربیات جایا به لحاظ وحی و با اشترا

از

گراشتن این تجربیات با ریگر روستان خور

به معرفی این نوع از مراقبه میپررازنا
 معرفی اساتیا علمی و عرفانی برخی از اساتیا علمی و عرفهانی ر جریهان کلهاسههایر سی خور که متناسم و مرتبط با موعوع مراقبه میباشهاه مبهار ت بهه معرفهی کتهاب "هنهر
زناگی"ه یعنی متن اصلی مراقبة ویپاسانا میکننا مطالعة کتاب توسط رانشجویانه علاقههمنهای
و کنجکاوی رنها ا برای رشنایی و و ور به مراقبة ویپاسانا فراهم رو ره است
 تحقیق و جستجوی شخصی تعااری از افرار بیان میکررنا که بهرای شهناخت و کسهماههای مختلف بهتر زناگی کررن و رشنا شان با فرهنگهای مختلف رنیا به مطالعة عرفانهای
نوظهو و و های مختلف ایجار ر امب ههنی و مایتیشن پرراختنا و ر جریان این تحقیهق
با مراقبة ویپاسانا رشنا شانا
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 .3 .5انگیزههای ورود به مراقبة ویپاسانا

بر اساس تحلیل رارههای استخراق شاه از مصاحبههاه افرار با رو انگیزه وا ر مراقبة ویپاسانا
شاهانا
 سکوته تعارل ههن و ر امب بخهب عمهاهای از جهرابیتههای مراقبهه ویپاسهانا بهرایمراقبهگران احساس ر امب رنها بعا از مراقبه بور همچنینه تعااری از افرار بهجههت رو ی از
تشویب و نگرانیهای وزمره زناگی با توجه به سکوت ره وزة رو ة مراقبهة ویپاسهانا بهرای
کسم ر امب ههنی به شرکت ر این رو هها ترغیم میشانا
 ر مان بیما یهای جسمانی برخی از مراقبهگران با مطالعة کتاب "هنر زناگی" با ههاصبهبور بیما ی وا ر مراقبة ویپاسانا شانا از جملة این بیما یها میتوان به سرر رهای میگرنهی
ر مصاحبة پاسیگویان اشا ه نمور که به اعتقار رنها مراقبه ویپاسانا بهه کنتهرل و کهاهب ایهن
بیما ی کمک فراوانی کرره است مراقبه گران بر این باو نا که از مراقبهه حتهی بهرای کنتهرل و
بهبور بیما یهایهای سختی ماننا  MSو سرطانها نیز میتوان کمهک گرفهت مراقبههگهران ر
طول مصاحبه با ها به بیما یهایی اشا ه میکننا که توسط مراقبه کنترل شاه اسهته بیهان ایهن
تجربه برای ریگران سبم انگیزة و ور رنها به مراقبة ویپاسانا شاه است
 .4 .5شرایط شرکت در دورههای ده روزة مراقبة ویپاسانا

شرایط شرکت ر مراقبههای ویپاسانا ا میتوان به رو رستة شرایط جسمی و ههنی تقسهیم
نمور
 شرایط جسمانی تنها ر موا ر خاص ماننا اعتیار به سیگا و الکله به متقاعیان شهرکتر رو ة ره وزة مراقبة ویپاساناه پیشنهار میشور که حااقل شب ماه از تر اعتیارشان گرشهته
باشا تا ر طول رو ه برای خور و ریگران ایجار مزاحمت نکننها ر سهایر مهوا ر محهاوریت
جسمانی مانعی برای و ور به مراقبه ویپاسانا نمیباشا
 شرایط ههنی معلمان این تکنیک ر خصوص رمارگی ههنیه جههت شهرکت ر رو ة رهوزة مراقبه ویپاساناه جهت رشنایی با مفاهیم و مراحل مختلف رنه مطالعة کتاب "هنر زنهاگی"
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ا پیشنهار میکننا حتی عاا مطالعة این کتاب و نااشهتن معهرص بهرای حضهو ر رو هههای
مراقبة ره وزهه ممنوعیتی برای حضو ر این رو هها ایجار نمیکنا
 .5 .5وجه تمایز و تشابه مراقبة ویپاسانا با دیگر مراقبهها
0

"رناپانا " مرحلة اول برای و ور به مراقبه ویپاسانا میباشا کهه تنهها بها مشهاهاة تهنف

بهه

شکل طبیعی خور همراه است بر اساس مصاحبههای صو ت گرفته تمایز و تشابه "رناپانها" بها
ریگر مراقبهها به این صو ت استه زمانیکه را و بازرا رگاهانه انجاا میرهیمه به مرکهز خهور
نزریک میشویم؛ زیرا نف

ر ست به مرکز هستی ما بر میخو ر و رن ا لم

ر مراقبه ویپاسانا به معنای مشاهاة تنف
به معنای کنترل تنف

میکنا "رناپانا"
8

همانگونه که هسته میباشا و "پرانایاما " ر یوگها

است هر رو توجهشان به تهنف

اسهت و و ههای مختلفهی ا بهرای

و ور به مراقبه انتخاب میکنناه ر "مراقبة زا گیرها" مراقبهگهران نیازمنها افهرار ههاایتگهر و
هبری را می هستنا که با صاای طبل همراه است ر "مراقبة کلاا زناه" با تصویرسازی ههنی
توسط یک هاایتگر ههنی همراه میباشنا و مراقبهگران ا ر مسیر ویاهای مشخص و یهک
حالت بیههنی قرا میرهنا
تفاوت مهم و اصلی مراقبة ویپاسانا با ریگهر مراقبههههاه ر عهاا وابسهتگی بهه موعهوعات
(ماریه تصویرسازی ههنی و تکرا کلمات)ه ر هنگاا مراقبه به جهت تمرکز هههن مهیباشها
"رناپانا" ر مراقبة ویپاسانا با کمترین وابستگی تنها بها مشهاهاة تهنف

همانگونهه کهه هسهته

میپررازر از ریگر تفاوتهای مهم مراقبة ویپاسانا با سایر مراقبهها عاا نیاز مستمر و را می بهه
معلم مراقبه میباشا مراقبهگر پ

از ر

و فهم چگونگی انجاا مراقبه میتوانا به تنههایی بهه

تمرکز ههن و مراقبه بپررازر وجه مشتر تمامی مراقبهها نیز کا بر وی تنف

با هاص ایجار

ر امبه کنترل و تعارل ههن میباشا

1. Anapana
2. Pranayama
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 .6 .5مراقبة ویپاسانا و خشونت کلامی

یکی از پرسبهای ایهن پهژوهب ایهن بهور کهه مراقبههگهری چهه اثهری بهر کنتهرل فتها
خشونترمیز افرار راشته است بر اساس مطالم مطرحشاه ر مصاحبههاه تجربة افرار از کنتهرل
خشونت ر موقعیتهای زناگی وزمرهه تجربة موفقی بوره است رنها رگاهانه با سکوت و یا
لبخناه خور ا از قرا گرفتن ر چرخة خشونته رو میکننا مراقبهگران بهر ایهن باو نها کهه
خشم و نفرت تا زمانی ر فرر وجهور را ر کهه هههن وی بهه کلمهة خشهونت رمیهز و کیهک
میانایشا و احساسات فعلی ما حاصل انایشیان به کلمات است
0

مصاحبهشوناة شما ة شب میگویا " اولین رو های که ویپاسانا فتم و اومهاا بیهرون بها
یک انناة تاکسی برخو ر کررا که میخواست پونصا تومن اعافهتهر بگیهره تهو چنها ثانیهه
احساس کررا تماا بانم راغ شا و الان میتونم تیکه پا ه کهنم اننهاه وه ولهی یهار چیزههایی
افتارا که ر روة ویپاسانا یار گرفته بورا همین باعث شا یک لبخنا بزنم و گفتم اشهکال نهاا ه
و حتی کرایه یه نفر ریگه هم من حساب کررا"
تعااری از مراقبهگران ویپاساناه مراقبهه ا تنهها عامهل تأثیرگهرا ر عهاا خشهونت کلهامی
نمیراننا رنها ر مقابل خشونت کلامی ریگران سکوت میکننا تا از ر گیریهها و پیامهاهای
اقتصاری و اجتماعی رن رو بماننا بر همهین اسهاسه بایها گفهت بهر خلهاص حالهت اول کهه
پاسیگو ر مواجه با خشونت تنها بر اساس رموزههای ویپاسانا از ر گیری ر خشهونت کلهامی
فرا میکرره ر حالت رواه ملاحظات و مصلحتها ا نیز ر نظر میگیرنا
مصاحبهشوناة شما ة روازره میگویا "من فتم ارا های و یک خانمی فتا بسیا زشهتی
با من کرر و من اون لحظه به شیوة مراقبة ویپاسانا خیلی نف

کشیاا که جوابشهو نهااه چهون

اگه جوابشو میرارا اونهم کا منو میخوابونا "
 0با توجه به غیر سمی بورن مراقبه و به جهت اعتمار مصاحبهشوناگان به محقق به رنها اطمینان راره شا که ناا رنها بهه
هیچ شکلی ر متن اصلی پژوهب و متون علمی مستخرق از رن هکر نمیشوره با این وجوره مشخصات مصاحبهشوناگان و
محل انجاا مصاحبه نزر محقق موجور میباشا
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گروهی ریگر از مراقبهگران (مراقبه گران جایا) نیز خشم خور ا همزمان و یا بلافاصله بعا
از منعقا شان کلاا خشونترمیزه ر فاصلة زمانی کوتهاهه مشهاهاه مهیکننها و ر ایهن فاصهلة
زمانی کوتاه از خشم خور رگاه میشونا و از ارامة کلاا خشونترمیز جلوگیری مهیکننها ایهن
گروه از مراقبهگران ر مسیر ر ونی کررن ا ز های مراقبه ویپاسانا تلا

میکننا

مصاحبهشوناة شما ة رو میگویا "بایا بگم که مراقبه کلا ررا و ر واتهر مهیکنهه مراقبهه
میل به ر گیری و کاهب میرهه اما بلاخره توی وز شما نمیتونی بگی من ر گیهر نمهیشهمه
حالا اون معلمان و افرار باسابقهه شایا نشن ولی من بهعنوان یک انسان معمولی ممکنه ر گیری
معمولی خورمو راشته باشمه اما ر گیری هم اگه بوره خیلی زورگر تر بورهه مات و فاصهلها
هم کمتر شاه"
 .7 .5مراقبة ویپاسانا و خشونت فیزیکی

تحلیل و تلخیص معنایی خشونت فیزیکی ر میان مراقبههگهران مشهابه بها نهوع کلهامی رن
میباشا به عبا تی ریگر نحوة مواجه مصاحبهشوناگان بها ایهن رو نهوع خشهونت تفهاوتی بها
یکایگر ناا نا برخی از مراقبهگران ر مقابل خشونت فیزیکیه"رگاه و منفعل فیزیکی" هستناه
این افرار ر جهت ایجار ر امبه هرگونه خشونت ا با شهفقت و مهربهانی تحهت تهأثیر قهرا
میرهنا به نظر رنان عاا خشونت فیزیکی به رلیل رموزههای ناشی از مراقبة ویپاسانا و تمهرین
مستمر وزانه ایجار شاه است
مصاحبهشوناة شما ة شب مهیگویها "بعها از رشهنایی بها مراقبهة ویپاسهانا و شهرکت ر
رو ههای  01وزهه تناخویی ا کنا گراشتهاا و اهل ر گیری فیزیکی نیستم اصلا جایی هم کهه
رعواا شاه معمولا فرا کررا و کا به زر و خو ر نکشیاه"
برخی از مراقبهگرانه مراقبه ا تنها عامل تأثیرگرا ر عاا خشونت فیزیکی نمیرانناه رنها
شرایط سنی و ملاحظات حف موقعیت اجتماعی ا نیز بخشهی از رلایهل عهاا خشهونت هکهر
میکننا
مصاحبهشوناة شما ة یازره میگویا "بعا از رشهنایی بها مراقبهة ویپاسهانا یهارا نمیهار کهه
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ر گیری فیزیکی راشته باشمه ولی قبلب قطعا راشتم البته فقط هم بخاطر مراقبهه نیسهت ریگهه
سن و سالی از ما گرشته"
گروه ریگری از مراقبهگران ر مقابل خشونت فیزیکیه "رگهاه و فعهال فیزیکهی" هسهتنا و
معتقانا ر زمانیکه نمیتواننا از خشونت فیزیکی ریگران فرا کنناه برخو ر تاافعی را نها و
نه هجومی و ر جهت به حااقل سانان و کنترل خشونت فیزیکی مهاجم و کنترل ههن خهور
تلا

میکننا
مصاحبهشوناة شما ة یازره میگویا "ر وهلة اول فرا می کنمه امها اگهر مهن و گرفهت

قطعا از خورا رفاع میکنمه هجومی اصلاً جزو اصول اولیهمون اینه که حتی تماس فیزیکهی بها
کسی نااشته باشیمه من خورا که توی جمع می ا اگه کسی رستب و ر از کنه رست میرا و
ترجیح میریم که تماس فیزیکیمونو به حااقل برسونیمه وای به حال اینکه این تماس فیزیکهی
همراه با خشونت باشه"
 .8 .5دیدگاه مراقبهگران نسبت به سنتها

ر این پژوهبه سنتهاه تحهت مضهمونههای پا سهالا یه عایهت رراب خواسهتگا ی و
ازرواق و تقسیم کا ر خانواره مطرح شا نحوة مواجة پاسیگویان با ایهن مهوا ر ا مهیتهوان
بهصو ت کلی به رو مقولة اصلی تقسیم کرر پاسیگویهانی کهه ایهن مهوا ر ا کهه برگرفتهه از
سنتها میباشنا بهعنوان محاوریت ر

میکننا و پاسیگویانی کهه ایهن مهوا ر ا ر قالهم

سنتی رن عامل محاوریت نمیراننا
 ار ا عاا محاوریت از سنتها گروهی از مراقبهگهران سهنتههای جامعهه ا نهه تنههابهعنوان یک محاوریت و فشا تلقی نمیکنناه بلکه رن ا ا ز

میراننا این افهرار کهم نهگ

شان سنتهاییه ماننا پا سالا یه ازرواق سهنتی و مهوا ری از ایهن قبیهل ا بهه معنهای زوال
ا ز های مثبت جامعه ر نظر میگیرنا
مصاحبهشوناة شما ة یک میگویا "به نظر من فرهنگهای قایمی خیلهی چیهزای خهوبی
بورنه این چیزها خیلی زیبا بوره و یک فرهنگ زیبا ا ساخته بورن سارگی و با طبیعت بهورن
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و متعها بورن ا بههمراه راشتن من طرفاا
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سوا قایمی ر ازرواق و خواستگا ی هستم و از

این ازرواقهای جایا و از بین فتن جایگاه پا ر خانواره باا میار"
 ار ا محاوریت از سنتها تصو و تلقی محاوریت از سنتهای جامعه ا میتهوان ازخشونت نمارین ژیژ مستفار نمور ر بر سهی ریهاگاه مراقبههگهران نسهبت بهه موعهوعات
مطرحشاه ر س الات تحقیق ر زمینة خشونت نمارین بایا گفت مراقبهگرانی کهه سهنتههای
جامعه ا بهعنوان یک محاوریت و فشا تلقی میکننا به رو شهکل بها ایهن موعهوع برخهو ر
میکننا
مراقبة ویپاسانا عامل پهریر

و تسهلیم مراقبهه گهران بها وجهور احسهاس فشها و ر

محاوریت از سنت های جامعهه به رلیل رموزه های تقایرگرایانه مراقبه ویپاسانا ر مقابل ایهن
محاوریتها بهصو ت رگاهانه تسلیم می شونا و ر مقابل اجرا و عایت سهنتههاه فتها ی
خنثی و بیتفاوت را نا
مصاحبهشوناة شما ة ره میگویا "سنتهای جامعه ر هر نوعی از رن یک نهوع از وجهور
راشتن و تقایر و حتما پشت رن اتفاق خوبی هست که ما اطلاع ناا یم قبل از مراقبهه بهه ایهن
موا ر اعتراض شایا میکرراه فیزیکی نبوره اعتراعمه ولی کلامی بسیا شایا بهوره ولهی الهان
نه"
غلبة کنبگری مراقبهگر بر رموزههای مراقبهة ویپاسهانا تعهااری ازمصهاحبهشهوناگان از
مراوره و تعامل با افرار سنتی امتناع می کننا و ر جهت ر و مقابله با رنهاه اقاامی عملهی و
کلامی را نا این گروه با عاا پریر

و عایت سنت ها ر جامعه ر مقابل سنتها مخالفت

میکننا
مصاحبهشوناة شما ة سه میگویا " اول اینکهه اینها محاوریتهه و تهوی جامعهه هسهت و
جامعه و تحت شعاع قرا میاهه اما خورا بخاطر نوع نگرشی که را ا کلها ررا خیلهی رزاریهم؛
یعنی خیلی بیپرواا و با تماا اینا مبا زه میکنم"
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 .9 .5دیدگاه مراقبهگران نسبت به قوانین رسمی

قوانین سمی جامعه تحت عنوان قوانین مالیاتیه قوانین مهریهه حقوق شهرونای و پوشهب
ظاهری از جمله موا ری است که پریر

رنها تحت عنوان خشهونت کهنبپریرانهه سیسهتمی

مطرح میشور یافتههای حاصل از تحلیل مصاحبهها نشان میرها که تمامی مصاحبهشهوناگان
حااقل بخشی از قوانین سمی ا به عنوان محاوریت ار ا میکنناه اما نحوة مواجة رنهها بها
این موعوع به سه شیوة زیر میباشا
 -پریر

وعع موجور به رلیل مصلحت شخصی گروهی از مصاحبهشهوناگانه برخهی از

قوانین سمی جامعه ا محاوریت و فشا تلقی میکنناه ولی به رلیل حف موقعیت اجتمهاعی
و اقتصاریه خور و خانواره ر برابر رن تسلیم هستنا
مصاحبهشوناة شما ة روازره میگویا " نوع برخو ر من فرق میکنهه چون اولها مهن سهنم
فته بالا و بچه را ا و بعا شغلی را ا که خونه به اون شغل و پول نیهاز را هه سهر اون خیابهان
انقلاب من هم روست راشتم یک حرکتی کنمه ولی اگه منو بناازن زناان و کها ا و از رسهت
بااه رخترا باون پناه میشه و برای همین محتاطترا"
 -پریر

0

به مثابه "کا ما " این گروه از افرار نه به رلیل منفعهت شخصهیه بلکهه بههرلیهل

رموزه های مراقبه ویپاساناه محاوریت و فشا قوانین سمی جامعه ا نتایج اعمال و تصهمیمات
خور و گرشتگانشان میراننا و ر برابر رن تسلیم هستنا
مصاحبهشوناة شما ة یک میگویا "خیلی از مراقبهگران فشا های قهوانین سهمی ا ر
میکننا بالاخص محاوریتهای سمی که برای انجاا مراقبه وجهور را هه امها بها تعهارل هههن
ر

میکننا و به این محاوریتها بهعنوان کا ما نگاه میکننا و سهعی مهیکننها از

عبهو

کننا با شرایط بسازنا و به رن بهعنوان کا مای جمعی و فرری نگاه میکننا"
 مقابله با قوانین سمی گروهی ریگر نسبت به این نوع از خشونته با نافرمهانی مهانی وپیاا کررن اههای مختلف بهرای فهرا از اعمهال قهانون بهه مقابلهه بها قهوانین سهمی جامعهه
1. Karma
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میپررازنا این گروه از افرار با بی اعتنایی به قوانین سمی جامعه سعی ر بی اعتبا ساختن و
تضعیف اجرای قانون میکننا ابزا های رنها ر این مسیر عموماً بهه صهو ت نگها

مهتن و

انتشا ر فضای مجازی است
مصاحبهشوناه شما ة یازره میگویها "معتقهاا ههر شههرونای موظفهه ر مقابهل قهوانین
نار ست وایسه حالا نه اینکه بجنگه لااقل خور

همراهی نکنهه البته این قوانین هم محاوریت

هسته ولی وقتی نمیتونم ر مقابلب مقاومت کنم مجبو ا مقاومت خورا و بهشکل ریگهری
نشون باا اگر لازا باشه چیزی بنویسم مینویسم و اگه چیزی لازا باشه مهیگهمه ولهی اعتقهار
ناا ا بلنا شم برا تو خیابون هوا بزنم و رار بزنم و مرگ بر بگم"
 .11 .5پیامدهای اجتماعی اندیشهنشدة مراقبهگری

ر بر سی تجربة زیستة مراقبهگران و چگونگی مواجة رنها بها انهواع خشهونته پیامهاهای
اجتماعی از مصاحبهها به رسهت رمها کهه ر اههااص اولیهه پهژوهب نبهور و اصهطلاحاً جهزو
پیاماهای اجتماعی انایشیاه نشاه محسوب میشونا این پیامهاها کهه جهزو پیامهاهای منفهی
مراقبهگری میباشنا شهامل تقویهت سهرمایة اجتمهاعی ر ون گروههی ر میهان مراقبههگهران و
تضعیف سرمایة اجتماعی برون گروهی رنهاه انزوای اجتمهاعی و طهرر اجتمهاعی مراقبههگهران
میباشا که ر ارامه مو ر بر سی قرا میگیرنا
1

 -تقویت سرمایة اجتماعی درونگروهی و تضعیف سرمایة اجتماعی برونگروهی

2

فوکویاما ( )0335معتقا است سرمایة اجتماعی برحسم شرایط و نوع گروه یا شبکهای کهه
ر رن پایا میریاه اثرات متفاوتی خواها راشت این اثرات میتوانا به نفع جامعه باشا یها بهه
عر رن عمل کنا اگر سهرمایة اجتمهاعی ا بهه رو گونهة سهرمایة اجتمهاعی ر ونگروههی و
برون گروهی مطالعه نماییم رنگهاه بایها گفهت کهه تقویهت سهرمایة اجتمهاعی ر ونگروههی و
تضعیف سرمایة اجتماعی برونگروهی میتوانا بهعنوان مانعی برای ارغاا و شمولیت اجتمهاعی
1. Bonding Social capital
2. Bridging Social capital
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یک جامعه عمل نمایا و همچنین شات وابط و تعاملات ر ونگروهی میتوانا از ابتکا ات و
انگیزههای پیشهرفت اجتمهاعی افهرار ممانعهت کنها مراقبههگهران بها انتخهابی شهان تعاملهات
اجتماعیشانه ر جهت تعامل بیشتر با مراقبهگران و کاهب تعاملات با غیر مراقبهگران حرکهت
میکننا
مصاحبهشوناة شما ة یک میگویا "بچههای گهروهه تهو خونهة همایگهه مراقبهة گروههی
میکررنا و ما هم شرکت میکرریمه هفتهای بور بعا بعضی موقعها برای خورمون بها روسهتان
چها تا پنج تا جمع میشایمه رو ههای سه وزه بهرای خورمهون تهو خونهه بچهههها برگهزا
میکرریم"
مصاحبه شوناة شما ة سه میگویا "هیچ وقت مراقبة گروهی ا تهر نکهرراه هناوسهتان
هم که بورا برای رو ة مراقبه این رو ه ا به هیچ رلیلی تر نکررا؛ یعنی علاقههای بهه تهرکب
نااشتمه رو ه و کنا بچهها بورن برای من خیلی مهمه جای رن ایران یا هنا بورن مههم نیسهته
وقتی با بچهها هستم حتی رلتنگ خانواره و رخترا هم نمیشم"
توجه و تعامل بیشتر مراقبهگران ویپاسانا تنها با اشخاص مراقبههگهره بههعنهوان یهک گهروه
معنوی و شرکت گروهی ر رو هههای مراقبهه ر مراکهز خها ق از کشهو سهبم همکها ی و
حمایت ماری و معنوی ر ون گروهی رنها شاه است علاوه بر اینه تمایز شیوة زناگی رنها و
اعتقارات و باو هایشان با ریگرانه میزان تعاملات برونگروهی رنها ا تحت تهأثیر قهرا راره و
ر مقایسه با رو ان پیب از مراقبهه کاهب یافته است این موعوع ر انزوای اجتمهاعی و طهرر
اجتماعی بازنمایی بیشتری را ر
 -انزوایاجتماعی

1

انزوای اجتماعی ا میتوان به معنای فقاان یا ععف اتصالهای فرر با سایر افراره گهروههها
و جامعه ر رو سطح عینی و ههنی تعریف نمور (چلبی و امیهر کهافیه 0929ه ص  )4عهعف
1. Social isolation
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مشا کت و ا تباط مراقبهگران با غیرمراقبهگران ناشی از تفکر رنها ر زمینة مشا کت و شهرایط
انجاا رن است سه شرط برای مراقبهگران بایا محقق شور که رنها مشا کت نماینا ر صو ت
فقاان یکی از شرایط نمیتوان انتظا مشا کت ا از مراقبهگران راشت  -0مراقبهگرانه کمک و
مشا کت ر موعوعات و مشکلات فرری و اجتماعی ا منوط به ر خواست مشا کت از طرص
افرار و گروههای مخاطم میرانناه ر غیر این صو ته مراقبهگران هیچگونه تمایلی به مااخله
ر اتفاقات خ راره ناا نا و رن ا بهعنوان "کا مای فرری یا جمعهی" ر نظهر مهیگیرنها -8
مراقبهگران ر صو تیکه نسبت به موعوع مو ر مشا کت اطلاع کهافی نااشهته و ر رن زمینهه
توان فیزیکیه فکری و تخصص کافی ا را ا نباشنا ر رن شرکت نمیکننا  -9چنانچه مراقبه-
گران شاها ر خواست کمک و مشا کت ر موعوعات فرری و اجتمهاعی باشهنا و از طرفهی
تخصص و توانایی کافی برای همکا ی و مشا کت راشهته باشهناه ر صهو تی بههعنهوان یهک
کنشگر فعال عمل مینماینا که موعوعات و مسا ل اجتماعی خلاص اصول اخلاق مراقبههگهری
نباشا به بیان ریگره مشا کت مراقبهگران منوط به عاا زیان سهانان بهه خهور و ریگهر افهرار
جامعه و هرگونه موجور زناه میباشا مجموع این شرایط سبم شاه که افرار مراقبهگر زناگی
سایر افرار جامعه ا واجا شرایط لازا برای مشا کت و حتی معاشرت نااننا؛ لرا میزان ا تبهاط
رنها با ریگرانه ععیف و محاور است این مشا کت محاور و تضعیف وابط و عاا اعتمهاره
علاوه بر اینکه سبم تضعیف سرمایة اجتماعی برونگروهی مراقبهگران میشوره زمینهة انهزوای
اجتماعی رنها ا فراهم نیز میرو ر مراقبهگران ر انتخابات ر هر سطحی شرکت نمهیکننهاه
ر انجمنها و تشکلها حضو کم نگی را ناه ر جمعهایی که با اعتقارات مراقبهگهری رنهها
مغایرت را ر حاعر نمیشونا و موا ری از این قبیل سبم شاه که رنها تنها بورن یا با مراقبهه-
گران بورن ا به وععیتهای ریگر ترجیح رهنا
مصاحبهشوناة شما ة سه میگویا "من بهعنوان یک مراقبهگر اصهلا سیسهتم زنهاگیاا بهر
اساس رموز

یوگا بور و ررمی هستم که تقریبا جاا و خیلهی رو تهر از مسها ل وتهنبههای

شهری انتخاب کررا و نوع زناگیاا طو یه که از صبح پا میشهم بها یوگها و کشهبهها شهروع
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میکنمه تنفسم و انجاا میراه می ا کوهه بعا کا ی و که شروع میکنم کا یوگاسهت؛ یعنهی
با رراهایی سر و کا را ا که اونا و با این سیستم رشنا کنم"
مصاحبهشوناة شما ة نه میگویا "من ررا بیرون و ا تباطی نیستمه خانوارهاا هر کا ی کهه
روست را ن میکنن بعا رخر که به من می سه میگن این همه رو ه و کلاس فتی کهه چهی؟
چون فتا ا طبق میل اونا نیست چون تا زمانیکه بر طبق مرار اونا عمهل بکنهی انسهان خهوبی
هستی من بهشون میگم اون تغییری و که بایا کرره باشم خورا متوجه میشم"
 -طرد اجتماعی

1

طرر اجتماعی محصول ععف پیوناهای اجتماعی است که نظامی از ا ز هها و حقهوق ا
برقرا میکنا و به افرار نظم اخلاقی و هنجا ی میبخشا ر چنهین وعهعیتی اگهر گروههی از
افرار نظم اخلاقی و هنجا ی متفاوتی از گروه ا را ا باشهنا و تمهایلی بهه عایهت شهیوهههای
هنجا ی گروه نااشته باشنا و خهور ا ملهزا بهه مشها کت ر رن نااننهاه طهرر اجتمهاعی خ
می رها چنین طرری بیشتر جنبة ههنی راشته؛ لهرا بها عنهوان احسهاس طهرر اجتمهاعی مطهرح
میشور که موجم ععف همبستگی میگررر ر این ویکرر طرره نقطة مقابل ارغاا اجتمهاعی
است چنین ویکرری که ر ا تباط با مراقبهگران وجور را ر توسهط بو ریهو نیهز بهه صهو ت
ریگری مطرح میشور به اعتقار ویه عاملان اجتماعی ر مسیر زناگی خور به سمت میاانهها
و گروههایی جرب میشونا و میماننا که بیشترین همنوایی و انطبهاق ا بها عهارتوا ة رنهها
را ر و برعک ه از میاانهایی اجتناب مهیو زنها کهه بها عهارتوا ة رنهها ناسهازگا اسهت و
احساس بیگانگی و طرر میکننا (نواحه نبوی و حیا یه 0935ه صص  )29-24طرر اجتماعی
مراقبهگران از سوی ریگران همهراه بها عهاا تمایهل رنهها بهه مشها کت بها ریگهران و تمایهل
خورخواسته به انهزوای اجتمهاعی و تقویهت همبسهتگیههای ر ون گروههی سهبم شهاه کهه
مراقبهگران بهعنوان گروهی متمایز از سایر گروههای اجتماعی هویتیابی شونا
1. Social exclusion
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مصاحبهشوناة شما ة یک میگویا "من یه روستی راشتم پنج سهال پهیب بها ههم ا تبهاط
راشتیم و بعا من با مراقبه ویپاسانا و پالایب ههن و سلامت ههن رشنا شاا و از اون ررمهی کهه
بورا تغییرات مثبت و مفیای کررا از نظر خورا این روستم منو بعا از پهنج سهال ریهاه ولهی
ابطب و با من قطع کرر و اصلا نمیخوار ریگه ابطه راشته باشیم چون به نظهر اون تغییهری
که من کررا من باب میل اون نیست و روست ناا ه اون ررمی و که من قبلا بورمهو از رسهت
باه"
مصاحبهشوناة شما ة هشت میگویا "کساییکه یه کم بیرونیتر بورنا مثل همکا و حالها
اطرافیان یا کساییکه جایا با من رشنا میشن و این بحثها و اصلا نمیشناسنه خیلی من و
تو جمع هاشون اه نمیرن چون ح

میکننا که خیلی متفاوتمه ر صو تیکه مهن اینجهو ی

نیستم من به عقیاشون احتراا میها ا"
افزایب میزان انزوا و طرر اجتماعی و تضعیف سهرمایة اجتمهاعی بهرونگروههی مهیتوانها
پیاماهای ریگری ماننا بیگانگی اجتماعیه احساس بیقا تی و بیتفاوتی اجتماعی ا به همهراه
رو ر و اثرات این عوامل بر یکایگر سبم تقویت رنها میشور
 .6نتیجهگیری

شما ی از افرار جامعهه نیازهای معنوی خور ا ر عرفانها و معنویتگراییهای جایا کهه
خاستگاه رنها بیرون از سنتهای جامعه و فرهنگ ایران اسهته رنبهال مهیکننها مراقبههگهران
ویپاسانا از جملة این افرار هستنا که بسیا ی از رنها تحصهیلات رانشهگاهی را نها و مضهامین
سنتی رین و عرفان به معنای مرسوا رن نمیتوانا به خواستهههای رنهها پاسهی رهها افهرار بها
انگیزههای مختلفی به سمت مراقبهگری می ونا و عماة انگیزة رنان کسهم ر امهب اسهت کهه
فقاان رن ا ر زناگی احساس مهیکننها از جملهه موعهوعات مشهتر پهژوهب حاعهر بها
پژوهبهای پیشین (ماننا کاکومنوه 8102؛ کریمیه بحرینیان و غبا یبناب )0930ه و مهمتهرین
رلایل استقبال افرار از مراقبهه کسم ر امبه تمرکز ههنه کاهب افسهررگیه کهاهب اسهترس و
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اعطراب است
مراقبهگران تحت تأثیر و

مراقبة ویپاسانا و رموزههای رنه بعا از گر انهان رو هههای ره

وزة مراقبه از یک ر امب نسبی برخو را میشونا و همانگونه که شفرز ( )0936بیان مهیرا ر
به یک امنیت و ر امب ر ونی رست مییابنا ر چنهین وعهعیتیه مراقبههگهران ر برخهو ر و
مواجه با سنتهای ر ونیشاة اجتماع که تحت عنوان خشونت نمارین به تعبیر ژیهژ ()0936
به رن اشا ه شاه نسبت به رن مخالفت نکرره و از پریر
که ر مو ر خشونت سیستمی میزان پریر

بیشتری برخو را میشوناه ر حالی

و تسلیم به اناازة خشونت نمارین نیسهت و ایهن

امر سبم میشور ر بعضی از موا ر کنبگری مراقبهگران بر رموزههای مراقبهة ویپاسهانا غلبهه
کنا و رنها عمن انتقار به ععفهای قانونی جامعهه فتها اجتمهاعی فعالانههای ا بهه اشهکال
مختلف از جمله نوشتن مطالم انتقاری ر شبکههای مجهازی و نوشهتن مقالههه از خهور نشهان
رهنا علاوه بر اینه بر سی"هویت تکوا های" به معنای مو ر نظر رما تیا سن ( )0935ر میهان
مراقبهگران ویپاسانا نشان رار که رنها ر اصول ویپاسانا بر این باو نا که بایا میزان تعصم بهر
اعتقارات و باو هایشان کاهب یابا و انایشههایشان ر جهت عاا نفهی عقایها و ابعهار ههویتی
ریگرانه سوق پیاا کنا
علاوه بر اهااص اصلی پژوهب که متمرکز بر نحهوة مواجهه مراقبههگهران بها خشهونت بهور
پیاماهای ریگری از مراقبهگری ر میان مصاحبهههای مراقبههگهران بیهان شها کهه اگهر چهه ر
س الات اصلی پژوهب طرح نشاه بوره اما به لحاظ جامعهشهناختی بسهیا مههم و قابهل توجهه
است مراقبهگران ویپاسانا با انتخابی نمورن تعاملاتشان با سایر مراقبهگران ویپاسانا نه تنها سبم
جاایی خور از انواع ریگر مراقبهها میشوناه بلکه به نوعی تمایل به جااسازی خهور از جامعهه
با حف احتراا به عقایا ریگر و تقویت تعاملات اجتماعی ر ونگروهی با مراقبهگهران ویپاسهانا
را نا پیاما چنین موعوعی نه تنها سبم تضعیف سرمایة اجتماعی برونگروههی مراقبههگهران
میشوره بلکه زمینة تقویت انزوای اجتماعی و طرر اجتماعی رنها ا فراهم میرو ر علهاوه بهر
اینه عموا مراقبهگران با اتکا به این اصل مراقبهگری که شما نمیتوانیا محیط بیرون ا اصهلاح
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کنیا و تغییر رهیا و لرا بایا بر"خور" متمرکز باشیا بهه نهوعی نسهبت بهه اتفاقهات سیاسهی و
اجتماعی جامعه بیتفاوت بوره و ترجیح میرهنا که ر رن مشا کتی نااشهته باشهنا ر واقهعه
مراقبهگران عموماً ر انتخابات مشا کت نمیکننا از بحث ر باب تغییهرات سیاسهی اجتمهاعی
جامعه خور ا رو میکننا و بیشتر متمرکز بر "ر امب خور" هستنا
با توجه به مفاهیم استخراقشاه از پژوهب با عناوین پریر

و تسلیمه عاا قضاوته عهاا

واکنب به خوشایناها و ناخوشایناهاه مراقبهگران با تقویت و ر ونی کررن این مفهاهیم نسهبت
به وععیت موجور جامعه موععی انفعالی را نا و بیشتر پریرای رن هستنا
کتابنامه
 0احسان نیا میه ر ه نجاتیه و ه حسنیه ص ( )0931تأثیر تمرینات مراقبه تمرکزی بر کها کرر توجهه
پایاا ه انتخابی و انتقالی ر زنان تحقیقات وانشناختی )00( 9ه 017-084
 8احمایه ق ه موحایان عطا ه ع ( )0934بر سی تطبیقی مفهوا و حقیقت مراقبه ر عرفان اسهلامی
و عرفان بورایی معرفت اریان )9( 6ه 7-91
 9اصغرنژاره ن ه موسویانزارهه ع ه موسویانزارهه ت ( )0936بر سی عوامل م ثر بر بهروز خشهونت

ر بین رانب رموزان مقطع متوسطة اول شههر رهاشهت ر سهال  0936مطالعهات وانشناسهی و
علوا تربیتی )89( 9ه 0-91
 4چلبیه ا ه امیر کافیه ا ( )0929تحلیل چنا سطحی انزوای اجتماعی جامعهشناسی ایهران )8( 5ه
9-90
5

سولزارهه ع ( )0931عرفان و هبانیت ر مسیحیت معرفت اریان )9( 8ه 73-013

6

یاحیه ا ا ( )0938بر سی عوامل اجتماعی مرتبط میزان با گرایب به عرفانهای نوظهو ر بهین
جوانان مطالعات معنوی 7ه 93-71

 7ژیژ ه ا ( )0936خشونت پنج نگاه زیر چشمی ترجمة علی عا پا نهار تهران نشر نی
 2سعیایه ا ا ( 0936الف) علله انگیزه و پیاماهای و ور بهه عرفهان حلقهه علهوا اجتمهاعیه 84
()73ه 030-899
 3سعیایه ا ا ( 0936ب) مطالعة جامعهشناختی انرژی ر مانی مطالعات اجتماعی ایرانه )04( 00ه
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75-011
 01سنه ر ( )0935هویت و خشونت ترجمة فریاون مجلسی تهران نشر پایان
 00شایگانه ر ( )0923اریان و مکتمهای فلسفی هنا جلا اول تهران انتشا ات امیرکبیر
 08شفرزه ب ( )0936مبانی جامعهشناسی جوانان ترجمة کرامتالله اسی تهران نشر نی
 09عیاییه س ع ( )0939تأثیرپریری تصوص ایرانی از ریین بورا با تمرکز بر انایشهة مهاا ا طلبهی و
شفقت بر خلق مطالعات شبه قا ه )80( 6ه 33-002
 04علیو رینیاه ا ه یاحیه ا ا ه فرهاریه ا ( )0931تحلیل اجتماعی خشهونت شهوهران علیهه زنهان
مالی نظری و رزمونی تجربی مسا ل اجتماعی ایران (رانشگاه خوا زمی) )8( 8ه 35-087
 05کریمیه ا ه بحرینیانه س ع ه غبا یبنابه ب ( )0930بر سی اثربخشی مراقبه متعهالی (مایتیشهن)
بر کاهب افسررگی و اعطراب زنان رانشجو مطالعات وانشناسی بالینی )3( 9ه 019-002
 06گویانکاه س ن ( )0920اینک مراقبه ترجمة هما ا ژنگی کتاب قابل رسترس ر سهایت کتابنها
ر ا ریبهشت ماه 0411

 07محماپو ه ا ( )0937عا و

(زمینههای فلسفی و ویههای عملی ر و

شناسی کیفی) قم

نشر لوگوس
 02محمایه ح ( )0925بر سی عوامل موثر بر پرخاشگری رانبرموزان پسر رو ة رمهوز

استان ا ربیل وزا ت رموز

و پرو

ه شو ای تحقیقات سازمان رموز

و پرو

متوسهطة
ا ربیله -61
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