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:سخنران مهمان    
    

 مهندس حميد انتظام         

"  معنويت بدون مذهب"  
 

(           بعدازظهر 7)   ساعت               2015  نوامبر 20 : جمعه      

بسیاری از جوانان . نامند  می” معنویت بدون مذهب“جوامع مدرن شاهد گسترش یک گرایش معنوی جدید بویژه در میان جوانان هستند که آنرا  
معنوی و   آنها معتقدند که برای برخورداری از یک زندگی. خوانند  می“  نه مذهبی  معنوی ولی” اند، خود را  امروز که از دین سنتی سر خورده

معتقدند که ادیان موجود ” ها  نه مذهبی  معنوی ولی. “پیروی کرد( همچون اسالم و مسیحیت)و سنتی   اخالقی، نیازی نیست که از هیچ دین رسمی
به باطن   دین سنتی هیچ توجهی. شان مسائل قشری و ظاهری همچون اعتقادات و احکام است کارکرد معنوی و اخالقی ندارند، چرا که دغدغه 

لذا جهان جدید حاجت به یک بدیل برای دین سننتی دارد که بر روی تحول معنوی و . گذرد، ندارد دینداران و آنچه در جان و روان و شخصیت آنها می
گرایی  گری و ظاهر بر علیه قشری  سال پیش یک گرایش معنوی مشابهی ۰۰۱۱در تاریخ اسالمی، در بیش از . گذاری کند اخالقی انسانها سرمایه

های تصّوف اسالمی با جریان  در این سخنرانی به بررسی اشتراکات و تفاوت. شکل گرفت که در نهایت به ظهور تصّوف و عرفان اسالمی انجامید
.پردازیم مدرن می”  نه مذهبی  معنوی ولی“  

 

و نوجوانی درسال  دوران کودکیخورشیدی در شهر شیراز به دنیا آمده و پس از طی  ۸۳۳۱در سال  حمید انتظام

شناسی و  را در آمریکا ادامه داده و در رشته جامعه تحصیالت دانشگاهی. آمده است ایاالت متحده امریکابه  ۸۳۳۱
را در رشته اقتصاد کسب نموده و فعالیت آموزشی و کاری را در مهندسی سیستمهای  فوق لیسانسفلسفه و 

در کنار تحصیالت دانشگاهی، بدلیل عالقه فردی به الهیات و فلسفه و عرفان روی انتظام . کامپیوتری ادامه داده است
. سود برده است آثار دکتر علی شریعتیآورده و به تحقیقات مفصل در امور مذهبی پرداخته است و در ابتدای این راه از   

 -های تلویزیونی وی سالهاست که با مراکز فرهنگی و مذهبی مختلف در آمریکا همکاری دارد و از ابتدای تاسیس برنامه
.است ای داشته میالدی هرهفته درآن برنامه ۵۰۰۳در سال  پرتو نورای  ماهواره    

Please  don’t forget Your Donation, Paid to: IRIC Foundation  - (non-profit org.)  

 بنياد به کمکهای مالی و تدارکاتی شما نيازمند است
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