
 نامه فرهنگ و معارف دینیپژوهش

 (55-04) 1041/ بهار و تابستان 5/ پياپی 1/ شماره 3جلد 

 

 غرب اندیشه تاریخدر  های پيدایش عرفی گروی مایهبن

 

 *1علی حسينی

 
 

 چکيده
دیوده  متفاوتي به خودد   معانيمختلف تاریخي  يها دورهدر که  قدمتي بسان اندیشة بشر دارد انساني است و فرایند آن يا دهیپد عرفي گروي

به معناي جدائي دیانوت   يوسط قرونگرا در ارتباط با شئ و طبیعت، در  و انسان عرف یياگرایدناست: در دوره یدنان باستان و روم به معناي 
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به خودد، بوه    يا هرلحظههر انساني در که  گدنه نیبد .کند يمنفسانیات، الهیات، طبیعیات، انسانیات و اجتماعیات معنا پیدا  ي حدزهانساني در 

، خودد   گواهي  کنود  يمو ختلفي از عرفي گروي بوروز پیودا   پیش رو، اشکال م يها تیوضعدر این  ،کند يمفکر  يا يئیش خدا، به دیگري یا به
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ر مقابل دین و سیاست جدا از دیانت ملحدظ و دنیا د کند يمارجحیت پیدا شیئي  و دیگرياز ارتباط انسان با جهان که مقام شخص،  يا لحظه
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 مسئلهبيان و  قدمهم
اجتمواعي، ئئدپلیتیوک و علودم     علودم  فالسفه و محققان علدم سیاسوي،  مدردتدجهفي گروي، یکي از مباحث مهم بحث درباره عر

شودد، معواني   و دورة جدید تقسیم مي يوسط قرون، روم و ي یدنان باستانسیر تاریخ اندیشه که به سه دوره در   کهاست فرهنگي
گرایي بدد، به این معنا که انسوان بوه   گروي به معناي دنیاگرایي و طبیعت متفاوتي به خدد گرفته است. قبل از میالد مسیح، عرفي

، به این معنا کوه  دیگرد يملحاظ عرفي گروي به معناي جدایي دین از سیاست  ،يوسط قروندر . جست يمتمسک شیئي و طبیعت 
حودزه  دیون از  کنوار گذاشوتن   دهي، به معناي وحدت  ويدر دورة جدید عرفي گر .1ه بددشدشته انسان به خدد و خداي خدد واگذا

در  يا گسوترده تحودتت   فرایند، اینمطرح گشت. در خدا تدسط انسان  يرسازیتصدخدا و  يجا به، جایگزین شدن انسان حکدمت
رگرایي( بجمکانیسم ) ، لیبرالیسم، ساینتیسم، راسیدنالیسم،پروتستانیسم، سکدتریسم اومانیسم،مختلف اجتماعي در قالب  يها حدزه

بوه دنبوال    -هرمنودتیکي  -این پژوهش با روش تحلیلي و تبیین معنایي گشتند. يوسط قروندنیا مداري، جایگزین دین و خداي  و
   درک هرایي و هگدنگي فرایند عرفي گروي در بستر اندیشه غرب است.

و  هوا  شوه یر، بوه بوازنگري   يوسط قرونضمن واکاوي معنایي عرفي گروي در دوره یدنان باستان، روم و  دارد،این پژوهش تالش 
 مبسدط پرداخته شدد. طدر بهپیدایش عرفي گرویي در بستر تاریخ اندیشه مدرن  يها نهیزم
 

 عرفی گروی یها خاستگاه
 يریو گ شوکل تزم است گفته شدد که پدیوده اجتمواعي شورایط     عرفي گرويپیدایش  يها نهیزمهاي و قبل از بحث درباره ریشه

اي شدند و زمینهدفعي خلق نمي صدرت بههاي اجتماعي تدان گفت که پدیدهمي جهت نیازاخدد را دارد، پیچیده و زمینه مند خاص 
عرفوي گوروي    تدانیم در تاریخ جا و مکاني را پیدا کنیم و با قاطعیت بگودییم مو الً  شدد اما ما نميمي ها آنتاریخي باعث پیدایش 

زمواني در   توخخر خواص پویش رو بوه معنواي تقودم و       يها مؤلفهاس، آغاز بحث با آمد. بر این اس به وجددو در فالن تاریخ  ازآنجا
داشوته   زموان  هوم پیدایش عرفي گرویي نقش و حضودر   يها نهیزمپیدایش پدیده عرفي گروي نیست بلکه ممکن است که اغلب 

 باشند.

 

 2ییگرا علم. 1
هواي مسویحي و    برخي انگارهآن که در نتیجة  ه استددعرفي گروي، رشد و بالندگي علدم تجربي در دورة رنسانس ب يها شهیراز 

 ،شود  يمو هدایت  رسمي تدسط فرانسیس بیکن طدر به که به امدر انهیرارویکرد تجربه در این و انکار قرار گرفت.  دیمدردترددیني 
نسوبت   وي هراکه ،دبد تر نیسهمگو  تر يا شهیر مراتب بهاز حرکت دکارت  شد که يوسط قرونفلسفه رایج  مهلکي متدجه ي ضربه

ایون تيییور    و مشاهده واقعیات عینوي نودارد، مشوکدک بودد.     بامطالعهکه پیدند تنگاتنگي  هرگدنه فعالیت فکري مند بددنبه ارزش
. پس از وي، تک نظریه جوامع  رشد یافتمنشخ شناخت  عندان بهبر تجربه حسي  دیتخکبا  تدسط هابزنگرش در قالب یک پارادایم 

از طریق تجربوه   تنها ،ناي اصدل تجربي را تدوین کرد و بر این مطلب پاي فشرد که معرفت ما به جهان خارجکسب معرفت بر مب
خصیصه یا اندیشه است و تنها از طریق  هرگدنهدانست که فاقد کاغذ سفید یا لدحي مي منزله بهمیسدر است. تک ذهن انساني را 

هنانکوه   ،قورار گرفوت   دنظریو تجدین معنا از تجربه نزد اندیشمندان متخخر مدرد (. البته ا71: 1700، ندروزيگیرد )تجربه شکل مي
اي آن را در خدمت گدنوه  که ينحد بهتصدر تک از جدهر مادي، تجربه را فراتر از نگاه تک برده بدد  رد با( 1017-1861بارکلي )

 يها نهیزم ازجمله یيگرا علم، در اینکه هگدنه وصف ا این. ب(100: 1761 ،بیات و دیگرانداد )فلسفه مابعدالطبیعي روح باورانه قرار 
 .هاي گفتمان دیني پرداختیا پایه یيگرا علمتدان به بررسي نسبت مي ،است عرفي گروي يریگ شکل

 

 در ارتباط با نگاه جدید به  است که عرفي گروي يها شهیرکي از ی  تهای مسيحي با برخی از آموزه ناسازگاری .1. 1

                                                                                                                                                         
 انجیل متي 00:01مشهدر  در قطعههنانکه  است وجد جستقابل هاي مسیح  یحي بدد و خاستگاه آن در آمدزهدر معناي عمیقاً سیاسي، مفهدمي مسباور دارد که عرفي گرایي عرفي گرایي برنارد لدئیس درباره . 1

 (.100 :1760)لدئیس  «، امدري را که از آن قیصر است به قیصر واگذارید و امدر خدا را به خدارو نیازا» :است آمده

2. Scientism 
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در ارتباط است. در این دوره، درکي از علوم در دسوتگاه    يوسط قرونالبته این نگاه جدید با نگاه حاکم در  ،کند يما پیدا معن «علم»
کتاب مقدس و همچنین تقدیس و دیني خداندن فلسفه و علودم   ظاهر بهلیسا با جمدد کآباء آن  واسطه بهکلیسا حاکمیت داشت که 

اصل مسلم و جزو مسلّمات دیني خدد تلقي کرده بدد. م ال  عندان بهرا  داعد طبیعي و علمي ارسطد(، بعضي اصدل و قباستان )روم 
. واکنش کلیسا در برابر این کشفیات کردانگارة دیني کلیسا بدد که گالیله خالف آن را اثبات  عندان بهبارز آن نظریه زمین محدري 

لیسا و تکفیر دانشدران بدد. این واکنش کلیسا مدجب ظهدر این تلقوي  و ابتکارات عالمان تجربي، نامقدس خداندن علدم خارج از ک
و   07: 1780 ،بواربدر ) سازگاري ندارد و براي رشد علم، باید از دیانت دسوت شسوت   نزد دانشمندان و مردم شد که دین با علم سر

ي شکل گرفت و مبنایي سکدتریسومي  آن در تقابل با یک وضعیت تاریخ زیست نیدگرایي و عناصر در حقیقت، علم نیبنابرا  (012
 گورا  علوم دانند، عمودتاً  روشنگري برخالف بسیاري از رویکردها که علم را اسارت آور مي يگرا  عقلپیدا کرد. هنانکه اندیشمندان 

ر تودان سوعادت و فضویلت را د   شد که به مدد علم تجربي ميشمردند، در آن عصر تصدر ميبزرگ مي بخش یيرهابددند و علم را 
در عرصوه علوم، بلکوه در عرصوه      تنها نهزندگي تحصیل کرد و بهشت مدعدد را بر زمین بر پا کرد. در آن عصر، خرد  شئدنهمه 

نیدي کردن معرفت علمي و معارف دیگر به معناي بیرون کردن مفاهیم کالموي  گردید. در این روایت داخالق و دین یگانه مرجع 
 (.766 :1761 ،دیگرانبیات و دید )گرو دیني از حدزه شناخت جهان تعریف 

 

بلکه با حاکمیت خدا بر زمین و دخالوت   شدد يمناسازگاري با دین دیده  تنها نه یيگرا علمدر پارادایم   نفی حاکميت خدا .2. 1

هواي  یافته شد. هنانکهها مذهب در حیات انسانجایگزین جایگاه ایمان به علم وي در نظم امدر نیز خللي ایجاد شد. در این نگاه، 
هواي تجربوي   دریافتگردید. در این نگاه منظدر این بدد که تنها حکام شرعي و دستدرات دیني جایگزین اعلمي براي اداره جامعه 

امودر و   ههاي سنتي ادیان، این آمدزه رایج بدد که هم در انگاره که يدرحال(. 71: 1700 ،ندروزياست )از اصالت برخدردار است که 
گیرد، علم جدید، خالف آن را ثابت کرد. علم براي هر پدیدة مادي، یک علّوت   ني، مستقیماً تدسط خداوند انجام ميهاي زمی پدیده

(. این رویکرد، حوذف  00 :1780 ،باربدر) دیتاب يبرنمهاي مادي را  ، دخالت خداوند در پدیدهيندع بهکرد و  جستجد و تبیین مي يماد
، ماننود اعجواز،   يعو یفورا طب هواي   مدجب سلب اعتماد و ایمان مردم به آمدزه ود یه تصدیر کشبرا حاکمیت و تدبیر خداوند بر عالم 

از طرف دیگر، به نظر آرنت در این تحدل از معرفت که سدئه انساني غالوب و محودر   (. 70 همان:شد )مشیت الهي، تخثیر و تدکل 
 گي از جهوان، محصودل هموین پیودایي سودئه اسوت      حتي جهان و زمین را به دست فرامدشي سپرد و پدیده یگان« من»شد این 
که با تردستي سدئه انساني زمین گذاشته شد هر آنچه غیر از سدئه انساني است را از دایوره خودد    معماري (077 :1016 ،1)آرندت

 سازد.مي نیگزیجاکند و تدلیدات خدد را خارج مي
 

عرفي گوروي نفوي مابعودالطبیعت     يریگ شکلاز عدامل یکي دیگر  ؛2ییگرا تجربهحاکميت  و تمابعد الطبيع نفی .3. 1

اولدیوت  نقطه آغاز فرانسیس بیکن و اینکه هگدنه این امر به نفي مابعدالطبیعت منجر گردید گفتار  یيگرا علماست. درباره پارادایم 
هواي  من، تمام ایون فلسوفه  است. اي فرزندان  تر قیدقطبیعت از هر امر استدتلي » علم بر دین و طرد مسائل ماورءالطبیعي است:

 (.020: 1700 ،بالسترآر) «نهید و تنها به اشیا دل ببندید سد کیانتزاعي را به 
کنوار گذاشوته شود. در ایون دوره دیگور خبوري از        يشناسو  هوان یک يهوا  مؤلفهدر عصر روشنگري،  ژهیو بهو گفتمان جدید این در 

 يجوا  بوه گفتمواني کوه   . فراگرفوت ه فضاها را عقل و عصر علوم محودري   هماهنگي با کیهان یا نشاني از مابعدالطبیعه نبدد و هم
افسدن زدایوي از جهوان،   »گفتمان، در این ، سلطه و هیرگي بر طبیعت را حاکم ساخت. يعیفرا طبهماهنگي با طبیعت و نیروهاي 

ر سراسور قلمورو طبیعوت افسودن     نماید و بنشیند. ذهن بشري بر خرافه غلبه ميمي يباف الیخ يجا بهها و معرفت انحالل اسطدره
-(. بنابراین در این رویکرد به قده شناسایي انسان اطمینان مي010-011 :1701، )هدرکهایمر و آدورند «کندزدوده فرمانروایي مي

این شدد و ها ميدهند. تدجه و اعتقادات، معطدف به محدوده شناختنيشدد و نیروهاي مرمدز و غیرقابل جایگاه خدد را از دست مي

                                                                                                                                                         
1. Arendt 

، کانوت  گور ید عبوارت  بهیابد. ما انطباق مي بافهمشدد، شيء است که فهم ما با شيء منطبق نمي»افزاید: جربه محدریت ندارد. هنانکه کانت در معرفي رویکرد عقل محدر مي. البته در تمامي رویکردهاي مدرن ت0
 (01-00رزاقي «)کند...ها را بر طبیعت تحمیل ميکند بلکه آنمعتقد است عقل قدانین خدد را از طبیعت استخراج نمي
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و کنترل است و هیچ عنصر یا افسودن دیگوري دخیول نیسوت.      یيشناسا قابلگردد که طبیعت به یاري خرد انسان  آمدزه غالب مي
 (.10: 1780 ،يزکپدرکشاند )زمیني شدن مي يسد به يریناپذ اجتناب صدرت بهخرد مدرن با این افسدن زدایي زندگي را 

اسوت اموا در    مسوئله د است که در علدم طبیعي، آزمایش، معیار و محک صحت و درستي معاصر، معتق انیگرا تجربهپدپر، یکي از 
علم مقدم بر دین است. این رویه در قالب انقالب بنابراین   باشد، نداریم مسئلهامدر دیني و متافیزیکي، آزمایشي که فیصله دهندة 

استیالي بیشتر انساني  باهدف، تالش گسترده در این راه و تدسعه جدامع انساني را فراهم آورد اما در همان حال يآور فنعلمي و 
 بدد. یيگرا اخالقبه مسائل معنایي و  يتدجه يباین وضع سدء  هايپیامداز  .بر طبیعت مدجب رشد عقل تکنیکي گردید

 

ردن سروش معتقد است که تدفیق بشر در مهار کو   ییگرا علمخأل معنوی توسط و رفع دینی اصول نيازی از بی. 0. 1

را به او بخشید  جرئتعرصه طبیعت و قدرت او در کشف رازهاي آن و امکان ابداع مصندعات تازه و تيییر ههره عالم طبیعت، این 
 رفته رفتهبدد که  نجایازادهد.  قرار دنظریتجدرا مدرد  زیه همهکه در عرصه سیاست نیز دست به تصرفات مدبرانه و محققانه بزند و 

 شد  معنا و مفاد اخالق و سوعادت هوم عودد شود  ادب علوم و ادب      يزیر يپاست عالمانه و اقتصاد عالمانه اخالق عالمانه و سی

 (.6: 1707 ،سوروش شود ) ، جامعوه و اخوالق و سیاسوت، هموه مصوندع آدموي       کوالم  کیتدانگري، اخالق ندین را پي افکند و در 
و عملي در علدم و فناوري گردید و مدجب سویطره انسوان بور    جدید، منجر به انقالبي علمي  شناسانه معرفتاین تحدل  يطدرکل به

 طبیعت و بهبدد زندگي بشر شد.
بدده و کمتر به نیازهاي معندي انسان تدجه مصائب مادي بشر  حلبیشتر در پي گرانه آن گرایي و دعاوي جامععلمعالوه بر این، 

انقالبوي   تتحودت  ،زنودگي بشور   مختلوف  يهوا  حودزه امي داشته است. هیزي که در فرایند تحدتت ناشي از دنیاي جدید در تمو 
را دامون زد.  بحوران معندیوت    به زندگي را گسوترش داد و نگاه ابزاري و تکنیکي آورد و در کلیت خدد ندعي  به وجددگدناگدني را 
ط وجوددي آن از  . بحرانوي کوه شورای   را پر کنود آن خأل معندي و رواني  داشت تاعلدم اجتماعي و علدم انساني رسالت بحراني که 

هواي فکوري و معنودي،    و با تدجه به شوالدده  افتهی دستدر غرب به انحصار جهاني  یيگرا علم امروزه هراکهموتخثر بدد  یيگرا علم
-هاي هسوته محیطي که ناشي از گسترش آزمایش -زیست بست بن .بست کشانده است زندگي انساني را از زوایاي مختلفي به بن

و عدم انسجام  يختگیگس ازهمشدن،  تکه تکهیا معرفت بشري تخصصي شدن کند. بشر را تهدید مي يگوزنداي و خطرناک است 
گرایي به معناي آنچه در غرب اتفاق افتاد اینکه علم تر مهماز همه و شدد که نقاط وصل و وحدت در آن یافت نمي يا گدنه بهعلدم 

 ازجملوه همگوي  ( 70: 1700 ،ندروزيکند )نساني و عاطفي را تهدید ميو مبناي سکدتریسم را شکل داد در عرصه معندي روابط ا
 .مداردي هستند که در ایجاد این بحران نقش داشتند

 

 ییگرا عقل. 2
یعنوي عقیوده بوه اینکوه عقول       یيگرا عقلاست.  1عقل معیاري و عقل بسندگي ،از دیگر مباني فکري عرفي گروي، عقل محدري

الهي، این قدرت و اقتدار را دارد که زندگي بشر را اداره و تدبیر کند. این ادعا کوه   يها آمدزشن و و مستقل از وحي و دی یيتنها به
دهد و بشر از دوران طفدلیت رسته  وسد سمتکند و بدان  يزیر برنامه  تداند براي زندگي آدمي وحي و هدایت الهي مي مدد يبعقل 

و بوه مودد    یوي عقال يهوا  يریو گ میتصوم الهي ندارد و با  ها آمدزشآسماني و  يها کتاباست و دیگر نیازي به ادیان و پیامبران و 
تداند راه بسپرد و به قیّم و مرشد و مربي الهي نیازي ندارد، اصدل اساسي تفکّر سکدتریسوتي و دنیواگرایي    اندیشه و خردورزي مي

 (.01: 1701 ،همتياست )
. پیش از او، بیش از دو قرن، فلسفة رایج در جهان مسیحیت تحت گردد يبازمبه دکارت  یيگرا عقلبه لحاظ پیشینه تاریخي، سنت 

هاي فلسفه شود اموا    پایه ختنیفرورحمالت شدید منتقدان قرار داشت. مدنتني، با تشکیک در بسیاري از مسائل فلسفي، مدفق به 
بدد که رشته نودیني از افکوار را بوه    آن قادر به کسب معرفت باشد، ایجاد نکرد. دکارت، نخستین کسي  واسطه بهبناي جدیدي که 

انداختنود  هم پیدست و حدزه جدیدي را در فلسفه گشدد. تنها کاري که اسالف دکارت کردند آن بدد که فلسفه مدرسي را از اعتبار 
 (.107 :1700 ،ئیلسدن)
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بواب نودین و شوگرفي در فلسوفه     تدان گفت که دکارت تحدل بر رشد سکدتریسم مي ژهیو بهالبته درباره تخثیر دکارت بر فلسفه و 
کوه مبتنوي بور ایموان بوه       يوسط قرونگشدد. از این لحاظ که مبنا و بنیاد اندیشه را زمیني ساخت. این در حالي بدد که در فلسفه 

حوق نداشوت سوخني     کس چیه، رو نیازاآمد. شد عقل به کار نميتا ایمان بر کسي مستدلي نمي خداوند بدد، عقل خادم ایمان بدد
گردید و بر اذهوان و افکوار   تلقي مي شده اثباتتيییر، مستدل و  رقابلیغقدانین  م ابه بهاز کلیسا به زبان آورد. دستدرات کلیسا  غیر

تفکر مدرن، از عقل، به معنواي   خداران راثیم(. در مقابل تفکر وسطایي، روشنفکران سکدتر، 10 :1786 ،رحیميکرد )حکدمت مي
یابد. از دیود روشونفکران در عصور حاکمیوت کلیسوا،      کنند که با آمدختن منطق و علدم دیگر صیقل ميندعي عقل متعارف یاد مي

 ،نودروزي داشتند )حاکم، همه در مختل ساختن کارکرد عقل هماهنگي و همگامي  يها يداور شیپنهادهایي هدن کلیسا، دولت و 
1700: 71.) 

بودده اسوت توا در قورن      لیوتعود  جورح ي بشر طي این اعصار مدام مودرد  باید اضافه کرد که جریان تعریف و تفسیر عقل در زندگ
هاي تجربي را تعقلوي  تدان یافتهبر این باور بدد که مي یيگرا عقلهجدهم و در عصر روشنگري به شکدفایي رسید. در این مقطع، 

یعني صحه گذاشوتن ایموان    یيوسطا نقروتحدل نتایج بنیادي زیادي را به همراه داشته است. نتایجي که نیازي به عقل  این کرد.
در شاخه آلماني آن فروپاشي دیون نبودد بلکوه سوعي در      ژهیو بهرا کنار گذاشته بدد. البته هدف اساسي فلسفه روشنگري در ابتدا و 

سراسور   ارائه فرمي جدید از دین داشتند. دیدگاه ویژه رهبران روشنگري در باب دین، شریعت عقل یا دین عقالني بدد که البته در
وحیاني( را، نسول  ) يالهعقالني( را قبدل داشتند و دین طبیعي )آن عصر بر یک مندال نبدده است: نسل اول روشنگري، هم دین 

 :1761، بیوات و دیگوران  شود ) اما با ظهدر نسل سدم انداع دین طرد   کردندو وحي را تخطئه مي يدار جانببعدي از دین طبیعي 
760.) 

شدد، در فرهنگ غربي تطدرات و کاربردهاي گدناگدني داشوته   ترجمه مي یيگرا عقلیم که به اصالت عقل یا راسیدنالس يطدرکل به
 است:

شدند که به اصدل عقلي و ماقبول تجربوي شوناخت بواور      ، فیلسدفاني راسیدنالیست نامیده مييشناس معرفتفلسفه نظري و  ( در1
که به اصدل عقلي و ماقبل تجربي معتقد نیستند.  اند يحسصالت حس و تجربه طرفدار ا 1دارند  یعني در مقابل فیلسدفان آمپریست

عقلي و فرانسیس بیکن، جان تک و هیدم از طرفداران  هدکارت، تیب نیتس و اسپنیدزا، از نخستین فیلسدفان جدید طرفدار فلسف
 .هستندحسي  هفلسف

اسوت.   کاررفتوه  بهکردند،  دلیل پرهیز از مرحلة آزمایش رد مي اصطالح، همچنین در مدرد کساني که عقاید مسیحیت را به ( این0
و ام ال آن است، البته این کاربرد هندان رایج نبودده   اعتقاد يباصطالح راسیدنالیست در این کاربرد، معادل عناوین شکاک، ملحد، 

 است.
دده و هدف اصلي آنان تدجیه عقالني عقاید یا اصالت عمل ب 0دیگر آن در مدرد کساني است که تابع مکتب پراگماتیسم ( کاربرد7

 مذهبي است.
اعتقاد به تفدق و برتري عقل و بسندگي آن براي هدایت بشور   ،که در قرن هیجدهم نمایان شد ترین معناي این اصطالح ( شایع0

 در زمینة امدر اجتماعي است. ژهیو بهبشري  شئدندر همة 
باري براي  ریزي تمدن غربي، نتایج زیانو رهبر در پي گر محاسبهشین و شناسا، دریافت جدید از عقل در قالب عقل جان درمجمدع

مواوراء  عدم مالحظه معنا و ماهیت مسوائل   تیدرنهاها و باورها و دین به همراه داشته است. به حاشیه نشاندن دین، نبرد با سنت
است که مبارزه با خرافات و هر آنچه متعلوق   یيگرا عقل این پیامدها بدده است. ندگرایي و تجدد از دیگر پیامدهاي ازجمله يعیطب

حرمتي نسبت بوه مرجعتوي در   به قدل بالستر، به کار گرفتن عقل ضرورتاً ندعي بي رو نیازاباشد. به مذهب است در ضمن آن مي
 .(1700، بالستراست ) يو اعتقادمسائل فکري 

مطورح   يا گدنه به. از قرن هجده به بعد عقالنیت در جامعه غربي گردد يمبر يزیست نیدپیامد این دریافت از عقل به  نیتر مهماما 
در »گدیود:  گلدمن، از فالسفه معاصر، در وصف جامعه عقالني قرن هجده مي که ينحد بهکرد. شد که دین را ضد عقل معرفي مي

                                                                                                                                                         
1. Empires 

2. Pragmatism 
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دانود، بلکوه آن را نتیجوه    الهوي نموي  جامعه خردمنش( شهروند دیگر مقام اجتماعي خدد را محصدل لطف یا قهر اي )هنین جامعه
 تنها نه(. در این نگاه 71 :1700 ،)ندروزي «دهیفا يبباشد یا هدایت نشده و  زیآم تیمدفق، خداه اعمال او بجا و شمرد يمسلدک خدد 

 سواز  سواعت »دانود بلکوه خودا را در حود یوک      سدئه عاقل و سدبژکتید مقام اجتماعي خدد را محصدل اندیشه و عمل خدیش موي 
حودادث طبیعوي    انودرکار  دسوت دهد هنانکه نیروها و عدامل طبیعي بدون در کار آوردن مشیت و عنایت الهوي  تنزل مي« تهدتي
 (.766 :1761، بیات و دیگرانهستند )

 

 1اومانيسم() یمحور انسان .3
قورار گرفوت.    مدردتدجوه ز انسانیت اولین بار در رم در بحث ا« انسان الهي یا انسان اجتماعي»در مقابل « انسان انساني»اصطالح 

اصالت در و  ردیگ يمقرار هاي آسماني و زمیني  و مدار کائنات و کاندن تدجهات همة مکاتب و برنامه محدر انسانمطابق این عقیده 
 ها از آن انسان و فهم او خداهد بدد. همة زمینه

انسان و مسائل مربدط به زندگي اجتمواعي او، در کواندن   ، مکتب و نظامي فکري است که یيگرا انسان، اصالت انسان و 0اومانیسم
کنود، از   وجود  جسوت در حدزة ایمان به خودا   که آنحل مشکالت بشري را بیش از که راه صدرت نیبدتدجه و اهتمام آن قرار دارد  

ن، مودار و محودر   جدید. اومانیسم، جدهر فرهنگي عصر جدید غرب است. بر اساس ایون اصول، انسوا    مي  رهگذر عقل و خرد آدمي
و مالک تشخیص خیر و شر است. وراي انسان و محل او، ارزش، اخالق و فضیلتي وجدد نودارد. در   ها ارزشو خالق همة  زیه همه

هوابز اعتوراف    نشیند. مفهدم اومانیسم در مشرب عرفي گروي، حاکمیت امیال است و هنانچه  تفکر اومانیستي، انسان جاي خدا مي
صرفاً ابزارنود و   ها آنسلطه دارند. عقل و اندیشه در رابطه با  ها آنبخشند و بر  جان مي ها انساناند که به اعمال کند، این امیال مي

کننود. هیودم پوا را فراتور گذاشوته و       براي نیل به امیال تالش مي یيها راهبان و جاسدساني را دارند که در جهت یافتن  نقش دیده
 (.028: 1700 آربالستر،است )ته اخالقیات را نیز تابع امیال دانس

هاي غربي تکامل جامعه غربي در راستاي سعادت فرد در اجتمواع اسوت. سوعادتي کوه     ترین هدف نظریهمهم هنانکه مالحظه شد
شودد.  صرفاً ریشه در حیات مادي دارد. در تطبیق هنین نگاهي با جامعه اسالمي، تعالي فقط در جنبه موادي خالصوه و تموام موي    

اي کوه در اندیشوه سکدتریسوم    به جنبه مادي حتي به جنبه معندي متکي است. مقدله يمعنا بخشدر فرهنگ اسالمي  هک يدرحال
کننود.  دهد. در فرهنگ دیني دین و خدایان جایگاه رفیعي دارند که حقدق و تکالیف انسان را تعیین موي معناي خدد را از دست مي

. از این زاویوه، اومانیسوم بور شوخن انسوان تخکیود دارد و وائه       اند انسانخدایان، ساختة  در باور اومانیسم سکدتر، دین و که يدرحال
کند. در اومانیسم سکدتر، باورهایي منفي از قبیول   از عرصه فکر و جامعه مي عهیمابعدالطبگروي، اشاره به طرد و نفي دین و عرفي

ساحت ماده( و نفوي وجودد مدجوددات مجورد وجودد دارنود.       )ساحتي نفي باور به خدا یا خدایان متشخص، نفي خلقت، جهان تک 
هوه کسوي اسوت      بور عهوده  ، پرسش این است که در اندیشه سکدتریسم و در مقام اومانیست مرجع تشوخیص امودر   وجدد نیباا
 شدد اوتدریته مقام خداوند از زندگي بشر هگدنه پر مي گذاشتن وا

منبع دیگر فرد نگاه کرد. قاندن طبیعوي   م ابه بهرتباط با دیگران، تزم است به حقدق راهنماي فرد در ا م ابه بهاما گذشته از وجدان 
که انبیواي الهوي از طریوق وحوي، روابوط       یيدرجاشدد، منبع حقدق سکدتریسم است. یاد مي« حقدق طبیعي»که گاهي از آن به 

در اندیشه سکدتریسم خدا و  ازآنجاکهآید. به کار مي ورجدع رفعمنبع  م ابه بهکنند این حقدق طبیعي است که حقدقي را تنظیم مي
رسد لذا انسان از آن نظر که انسان اسوت واجود   دهند و انسان به حاکمیت ميدیگر منابع ماوراءالطبیعي جایگاه خدد را از دست مي

اکمیت حقدق طبیعي منجور  ح»حقدقي است و منشخ قدانین انساني است. در این رابطه، در تفکر سکدتریسم باور بر این است که 
شودد.  و ادیان گدناگدن موي  ها بافرهنگهاي انساني هاي انساني تمامي فرق و گروهتمامي فرق و گروه زیآم مسالمتبه همزیستي 

 .(00 :1700 ،)ندروزي «کنندو ملحد در کنار هم حقدق یکدیگر را مراعات مي دار نید، رو نیازا
شودد و تک و روسود آن را   در غرب از بُدَن آغاز مي مسئلهبه قرارداد اجتماعي است. این  عتقدم، در نظام سیاسي، اومانیسم درواقع

 کنند. بُدَن مدعي است سیادت حکمران را باید در قلمرو قاندن طبیعي محدود کرد، اما وي در قلمرو حاکمیت حکموران تکمیل مي

                                                                                                                                                         
1. Humanism 

 .شده است در تتین به معناي انسان گرفته "Homo"وائة اومانیسم از . 0
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شدد. هابز مدعي است که باید قودرت برتوري در جامعوه    دهار تناقض مي نهکه آیا مشتمل بر مدضدعات دیني و اخالقي هست یا 
 ،جودنز اسوت ) ها تحمیل کند. این قدرت برتر، حکموران  بر انسان زور بهاز حقدق طبیعي را  گرفته نشئتوجدد داشته باشد تا قدانین 

1780 :01). 
به این منظودر   ها انساند. تخکید بر حقدق طبیعي هاي متعددي را مدجب شتنش یيوسطا قروندر حقیقت، حاکمیت دین به معناي 

هواي مختلوف دینوي در آن    رغوم نگورش  اتخاذ گردید که در بردارنده عناصر وحدت بخشي هدن اصدل اخالقي اسوت کوه علوي   
 هم ابو  بوه هاست. این رویه، اندیشوه اومانیسوم را   از وجدان گرفته نشئت، قاندن طبیعي است که بخش وحدتاند. این عنصر مشترک

، در معناي عوام خودد   تاکندنیکي از منابع سیاست کالن سکدتریسم مطرح کرده است. البته اومانیسم از قرن ههاردهم میالدي 
 -0انسواني  و عالیوق   هوا  خداستمحدریت انسان و پایبندي به  -1اشاره کرد:  ها آنتدان به داشته که مي مدنظرهاي زیر را مؤلفه

عقل  برشمردن -7انساني ابزاري مناسب براي کشف حقیقت و ساختن جامعة  عندان بهوش عملي اعتقاد به عقل، شک گرایي و ر
 -1اخالقوي  و برابوري   يخددمختوار اعتقاد به بنا نهادن اخالق و جامعه بور مبنواي    -0انسان ابعاد بنیادي وجدد  عندان بهو اختیار 

بهترین تضمین کنندة حقدق انساني در برابر اقتودار فرمانروایوان و    انعند بهتخکید بر دمدکراسي،  -8تک رگرا اعتقاد به جامعة باز و 
ابزار حل تفاوت و  عندان بهپرورش هنر مذاکره و گفتگد،  -6دولت التزام به اصل جدایي نهادهاي دیني از  -0حاکمان  یيجد سلطه
اعوم از   هوا  سونت تموامي   يگذار شارز -12تدجه به یک جهان غیر دنیدي براي حل معضالت بشري، -0مختلف  يها فهمتقابل 

اعتقواد بوه اینکوه     تیو درنهاجستجدي دائم براي یافتن حقیقت ملمودس و عینوي و    -11انسان دیني، سیاسي یا اجتماعي تدسط 
 است. آور انیز يها يدئدلدئیاو  دکنندهینااماومانیسم جانشین و بدیلي واقع بینانه و معقدل براي الهیات 

 

 تئوری الهی حکومت سلب. 0
کوه مشوروعیت حکدموت،     این باور بدد بر کرد، کلیسا درباره تفدیض حاکمیت الهي به خدد که نفدذ بر قطب حکدمت را ایجاب مي

باید تدسط آنان به حاکمان و سالطین تفدیض و اعطاء شدد و لذا نقش کلیسا در این میان، برتر از حاکم خداهد بدد. کلیسا از ایون  
 ، به اعمال برتري خدد بر قطب حکدمت پرداخت.يوسط رونقمبنا استفاده کرد و در طدل 

. اربواب  قراردادنود مطلق را شعار خودد   يخداه يآزاددر پي استبداد دیني و سیاسي کلیسا، روشنفکران غربي، دین را کنار گذاشته و 
حقودق سیاسوي و ت بیوت    و سولب   سود  کیو کلیسا و همچنین برخي فیلسدفان اروپایي، ندعي پیدند تصنعي میان اعتقاد به خدا از 

-هاي استبدادي از سدي دیگر، برقرار کردند و طبعاً ندعي ارتباط م بت میان دمدکراسي و حکدمت مردم بور موردم و بوي   حکدمت

خدایي فرد شد. که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکدمت را از طرف او، تفدیض شده به افراد معیني که هیچ ندع امتیواز روشوني   
بدانیم. طرفداران کلیسا، با اتکا به افکار کلیسا، این فکر را عرضوه   حق يذنیم و یا خدا را نفي کنیم تا بتدانیم خدد را ندارند تلقي ک

حکدمت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق  همین کافي بدد که تشنگان آزادي و دمدکراسوي را بور ضود    ة نیدرزمکردند که مردم 
 زیو ه همهبدد که انسان، خالق، منبع و معیار  گدنه نیا (.60و   1: 1701 ،مطهريبرانگیزد ) يرکلطد بهکلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا 

حاکم شدد، حتي بور خدیشوتن و    زیه همهشد و نقش فرمانروایي و خداوندگاري جهان را خدد به دست گرفت. گدیي انسان باید بر 
شدد. او پیدسته در کنش شوناختي اسوت توا از ایون طریوق بوه        باید شناسایي زیه همهاي بررسي نماید. هدن خدد را همچدن ابژه
تصدیر جهان به ایستار وي وابسته است و امکان دارد که نمددارهاي دیگور   واقع بهآگاهي به نقش خدد.  ژهیو بهخددآگاهي برسد و 

خداهود  ه آزاد است هر هوه موي  ک دینما يمایستارهاي دیگري وجدد داشته باشند. بنابراین، انسان همچدن فاعلي رخ  واسطه بهنیز 
شدد تا طبیعت براي او تصمیم بگیرد یا حتي تصدیر خدد را بوه وي  تحمیل کند. او منتظر نمي برجهانانجام دهد و قدانین خدد را 

ان تصدیر دلخداه خودد را از جهو   درواقعگیرد و شدد و براي خدیش و طبیعت و دنیا تصمیم ميمي کار به دستد بلکه خدد نبازبنمایا
از کرامت فرازمیني برخدردار بدد در نگواه مودرن کوه     يشناخت هانیکانساني که در فلسفه دیني و (. 11 :1780 ،يزکپدرآفریند )مي

 .(11-10 :1700 ،)ارثربرت «هدفهیزي نیست جز فرزند اتفاقي و میراي کدر و بي»معرف تفکر عرفي گرایي است 
 

 . تجربه دینی5
هاي دینوي اسوت. ایون     قداست زدایي از آمدزه جهیدرنت، نادیده انگاري بعد معرفتي و داران نیدشهدد اختصاص دیانت به تجربه و 
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)پیتیسم(، جنبشي بودد  « پارسا مذهبي»ندیسد  ناسازگاري نداشت. هنانکه کاپلستدن مي مسیحیت سر انتید باقرائت از دین، حتي 
تدان گفت که پارسا مذهبي دین را به احساس صرف، تقلیل  نمي حق به که در اواخر قرن هفدهم در کلیساي لدتر پدید آمد  هرهند

ورزیود   بعدالطبیعه یا الهیات نداشت، بلکه بور ایموان شخصوي و زنودگي درونوي تخکیود موي        هیچ همدلي با ما درهرحالداد ولي  مي
 .(110 :1700 ،کاپلستدن)

دیني در جهان غرب، کلیسا بوه مورور بوه رویکورد فودق      بيهاي مختلف مخالفان مسیحیت به دین و رواج الحاد و  به دلیل هجمه
دینوي،   انیو گرا تجربوه در میوان طرفوداران    رو نیو ازا به حداقل آن بسنده کرد. تدان يم براي نجات اصل دیانت، هراکهراضي شد  

 شدد. مسیحیان سنتي متعددي یافت مي
 

 یزیگر سنت. 6
1یا سنت ستیزيضدیت با سنت  ،ایدئدلدئي عرفي گروي يها فرد شیپاز 

و سنت گریوزي اسوت. رویکورد بوه تجودد گرایوي و        
کنود و   ناپذیر این ایدئدلدئي است. عرفي گروي از سدیي با سنت ستیزه و مبارزه موي هاي جدایيها و خصلت از خصیصه 0مدرنیسم

. مقصدد از سنت در اینجوا،  کدشد و از سدیي، مبلّغ و منادي و مروج و حمایت گر تجدد و ندگرایي و مدرنیسم است در محد آن مي
انود. در حقیقوت   معندي و روحاني و قدسي است که از فراسدي طبیعت و زمان و جهان مادي به ما رسیده يها ارزشسنت دیني و 

 فرهنگ جدید است. بخش قدامملي که از عناصر  ورسدم آداباست نه گریز از  یيزدا نید، يزیگر سنت
خدد گرفت و تالش شد ههورة مسویحیت و    وتاز تاختو  مدردحملهجدید، مسیحیت را غرب، در جهت حاکمیت بخشي به فرهنگ 

جلده داده شدد و فرهنگ غرب بر تحدل، تطدر و سنت زدایي استدار شد. ترویج روحیة تسواهل و تسوامح،    را مخدوشحامالن آن 
ردید در ایمان مذهبي، جایگزیني حاکمیت بخشیدن به جدایي حدزة دین از سیاست، شخصي شدن مسائل اخالقي، ایجاد شک و ت

عقل مداري و همه در   برحسبقدانین الهي و تخریب بنیاني دین و ایجاد بنیاني جدید  يجا به یيگرا تجربهقدانین انساني مبتني بر 
 زدایي از جامعه بدد.و دین يزیگر سنتجهت 

گرایي و یا تجربه دروني داشتن از دین همگي به عقلبراي نمدنه فردگرایي،  شده انیبتدان گفت اغلب مباني فکري مي يطدرکل به
و اصدل دیني و فراتر از آن است هنانکوه سونت    ها ارزشمعنایي در تناقض با سنت به معناي رویکرد و حتي محتداي آن در قالب 

 (.760: 1761، بیات و دیگراناست ) 0يزیست نیدتا ندعي  7ندعي سنت ستیزي دیمؤروشنفکري در عصر روشنگري همگي 
 

 5یطلب یآزاد ی فلسفه. 4
قرن هیجدهم میالدي پدید آمده سپس بوا فلسوفة فرانسودي و آلمواني      در اواخرلیبرالیسم، در اصل یک فلسفه انگلیسي است که 

 انسوان، آزاد بوه دنیوا    که نیادرآمیخت و شکل اولیة آن تا حدي تيییر کرد. لیبرالیسم در معناي وسیع آن، عبارت است از اعتقاد به 
فلسوفة  »، آن را رو نیازااست، آزادانه زندگي کند.  ریپذ امکانکه براي او  هراندازهو اراده است و مجاز است به  اریاخت صاحبآمده و 

 (.100: 1770 پازارگاد،اند ) خداندهنیز « يطلب يآزاد
هواي دینوي، آزادي مطلوق انسوان را      زهدارد و هدن بعضي از آمد مقدم مي زیه همهانسان لیبرال، انساني است که آزادي خدد را بر 

عرصة سیاسوت و اقتصواد    ازجملههاي مختلف،  کند، از سدي انسان لیبرال پذیرفتني نیست. لیبرالیسم در عرصه تحدید و تقیید مي
رصوة  انسوان در ع  يهوا  يآزادشدد. لیبرالیسم سیاسي، بر  به لیبرالیسم سیاسي و اقتصادي تقسیم مي ها آنمطرح است و به اعتبار 

فردي و اجتماعي او از سدي مکاتب  يها يآزاد، نباید شده دهیآفرانسان آزاد  ازآنجاکهکند و معتقد است  اجتماع و سیاست تخکید مي
 (.10 :1700 ،آربالسترگردد )و ادیان تحدید یا سلب 

مقدله تساهل و ترویج روحیوة   که هدیت آن با  هنانکه مالحظه شد از بنیادهاي عرفي گرایي، لیبرالیسم به معناي انساني است
تدانود عقایودي را کوه     است. تساهل در عقاید سیاسي یا اجتماعي و یا مذهبي، به این معناست که هر کس موي  افتهیدندیپتسامح 

                                                                                                                                                         
1 . Anti– Traditionalism 

2. Modernism 
3. anti-orthodox 

4. antireligious 

5. Liberalism 
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مرجع خاص نیست بلکه حقایق پراکنده و متندع است و هر فرد و گروه،  کینزد(. حقایق 06: 1786 آدي،کند )دارد انتخاب  مدنظر
 ةنو یدرزمگوردد.   به حقایق مي يابی دستبه بخشي از حقیقت دسترسي دارد. لذا تنها هنگام برخدرد آراء و عقاید، انسان قادر به تنها 

کرد، از اصودل اساسوي    بر آن تخکید مي رفدرمیسممذهبي، آزادي فرد در قبال داشتن معتقدات مذهبي و خدد کشیشي، که نهضت 
 شدد و فرد در انتخاب مذهب آزاد است. فردي محسدب مي يا مسئلهب و اعتقادات مذهبي تمدن جدید است. در این رهگذر، مذه

 

 . فردگرایی5
است. در تاریخ فلسفة سیاسي، آغاز قرن هفدهم، آغواز   1هاي اومانیستي که پس از رنسانس ظهدر کرد، فلسفة اصالت فرد از فلسفه

، )اومانیسم( در شکل فردگرایي آن نمایوان شود و عقول و خورد     یيگرا انسانظهدر و رشد فلسفة اصالت فرد است. در این فلسفه، 
 یوي گرا عقول رکن اساسي و مستقل کمال و نیکبختي او به شمار رفوت. اندیشوة اومانیسوتي فردگرایوي کوه خودد از نتوایج         آدمي، 

شوالددة ایون فلسوفه را ایون     )راسیدنالیسم( عصر جدید بدد، مبدأ پیدایش تفکر اومانیستي دیگري به نام فلسفة حقدق طبیعي شد. 
، عناصري وجدد دارد که در تمام افراد بشر مشترک است و این عناصور مشوترک، مودار     در طبیعت آدمي که داد يمنظریه تشکیل 

سوازد و   رود و همین عناصر مشترک، معیارهاي حقدق، قاندن اساسي و حکدمت صالح را میسور موي   وحدت افراد بشر به شمار مي
 .(111 -010: 1700 ،پازارگادسازد ) مي ازین يبالیم و احکام مذهبي و ماوراي طبیعي انسان را از تع

از حقدق خدد، نسبت به جموع از   يریگ بهره: نخست اینکه فرد به لحاظ تخمین نیازها و نیز اند دودستهنظریات مبتني بر اصالت فرد 
اسوت کوه جموع مشوتمل بور افورادي        رو ازآنشدد  یله و اعطا مي اولدیت برخدردار است و اگر حقدقي به جمع و مانند خانداده یا قب 

تداند، جوداي از   دهند. دوم: جنبه متافیزیکي فردگرایي است. به این معني که هر فرد انساني مي را تشکیل مي باشد که آن جمع مي
اجتمواعي،   يهوا  سوازمان و کند نتیجة منطقي این نگرش آن است که دولوت   يوزندگترتیبات اجتماعي وجدد داشته باشد  هرگدنه

-تا وقتي محترم است که آزادي ها سازمان، وجدد این بالطبعباشند و  هاي افراد مي تنها قیددي دست و پاگیر و محدود کنندة آزادي

 (. 10: 1786 ،آديآورند )هاي فرد را محترم شمارند و از آن حمایت به عمل 
 

 ییگرا تينسب .4
اخالقي و نیز در قلمرو معرفت است. در تدجیه ایون   يها ارزشدر عرصة  0یيگرا تینسبي گروي، عرف يها شهیرو  ها نهیزمدیگر از 

است. ایون نظریوه    به خطاپذیري بشر و محدود بددن درک و فهم آدمي  هاعرفي گرااخالقي و معرفتي، استناد عمده  یيگرا تینسب
مدجددي اسوت قابول خطوا بوا درکوي نارسوا و محودود و          يکه به ليزش انگاري نیز تعبیر شده، مبتني بر این فرد است که آدم

و معرفوت او را   افتوه ی راهو بنابراین نباید انتظار الدهیت از او داشت. خطاکاري و محدودیت بشري در فهم و درک او نیز  ریپذ ليزش
 سازد. ها خطا آمیز و نسبي و محدود و نارسا و نامقدس مي زمینه  در تمامي

هموه، محودود و     وجدد ندارند و امودر اخالقوي و ادراکوات آدموي      مطلق و ثابت و کلي و دائمي يها ارزش از دیدگاه عرفي گروي،
و پسند و ناپسند و حسن  است يآدماند و خدب و بد مطلق وجدد ندارد و هر هه هست، زاییدة عقل و درک محدود مدقتي و نسبي

شدد گفت خودب   کنند نمي اي آزاد ميرا در یک جامعه نیجن سقطاگر  نسبي و تابع شرایط اجتماعي و زیستي است. م الً همو قبح 
 گدنوه  چیهو تدان گفت که خدب است یا بد.  نمي بازهمسازند،  است یا بد و اگر همین عمل را در جامعه دیگري تحریم و ممندع مي

نسبي و وضعي  ضد ارزش، مفاهیمي  و البته ارزش و هاست ارزشخدد خالق  ارزش الهي و مطلق یا امدر مقدس وجدد ندارد. آدمي، 
و ارزش شوناختي از دسوتاوردها و پیامودهاي     يشوناخت  معرفوت اند که قابل تصدیق و تکذیب منطقي نیستند. شکاکیت و قراردادي

 (.00 :1701 ،همتياست )عرفي گروي  تفکر يحتم
7پلدرالیزم تزمة

، درواقوع الزم دارند و متالزمین هستند  یعنوي  است عرفي گروي با پلدرالیزم دیني، ندعي ت« عرفي گروي»دیني،  
در ایون صودرت    اًنه طدتً بلکه عرض هم آنقد شدید عتدر تفکر دیني جا باز کرد و شما به حقانیت ادیان متعدد م یيگرا ينسبوقتي 

و معتبرند. این نظریة ندارد و همة ادیان یکسان و برابر  يها مرجحادیان مختلف، یکسان از حقانیت برخدردارند و هیچ دیني وجده 

                                                                                                                                                         
1. Individualism 

2. Relativism 

3. Pluralism 
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ي عرفي گوروي   و فلسفي اندیشه يشناخت معرفتهاي  گدیند، از پایه حقانیت ادیان، متعدد که در اصطالح پلدرالیزم دیني به آن مي
 است.
 

 تحقيق یها افتهیایج و نت
 نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که 

اشتراکي  کنار آمدن با این پدیده در بین ابناي بشر متفاوت و گاهاً ي هیروتاریخ عرفي گروي عمري بسان عمر بشر دارد، اگرهه  -
 داشته است. براي خدد طرفداراني میمدن و به بیاني نامیمدن ي دهیپداین  بدده است، اما همیشه و در همه حال و تا اکندن

ات، طبیعیات، انسوانیات و اجتماعیوات معنوا    الهی ي حدزهعرفي گروي با نظرگاه انسان و در راستاي تعامالت انساني در  ي دهیپد -
 .کند يمپیدا 

وقدع و پیشروي این فرآیند  ،رو نیازا، دهدبستر دین، فرد و جامعه رخ ميحداقل در سه  در ارتباط با انسان و عرفي گرويفرایند  -
 جهوت  هوم یرات لزوماً هوم سود و   این تخث گذارد  امامي ریتخثبر یکدیگر  -ءيشدر ارتباط با خدا، افراد و  -گانه سهدر این بسترهاي 

 است. گدنه مندرجدر این سه سطح، پلکاني و  گرويعرفي ترتیب و تعاقب فرآیند  بلکه ،نیست
« بواز قدسوي کوردن مسویحیت    »شدن جامعه در مسیحیت معکدس است  به این معنا که روند عرفي شدن دین و عرفي رابطه  -
 گذارده است.« دن جامعة مسیحيشعرفي »ثیر مدافق و م بتي بر فرآیند خت

 گذارند.است و تخثیرات م بت و مساعدي برروي هم مي جهت همشدن جامعه دو فرآیند هم سد و عرفي شدن فرد و عرفي  -
« اومانیسم»، «ساینتیسم»، «پلدرالیسم»، «مدرنیسم»، «راسیدنالیسم»، «رفدرمیسم»هدن  مکاتبي ، بهاین پدیده ظهدرعدامل از  -

در مرحلة بعود   يآمدشدن، هر پي عرفي عدامل، ایجادي و ابتدایي است و با تدجه به فرآیند پلکاني  این تدان اشاره نمدد.و ... مي
 .گردد يمبه عاملي براي پیشروي به پلة بعدي بدل 

شوده   لحواظ  رگذاریتخثمدرد  عندان به، عرفي گروي يدادها برونبا  شخدد این فرآیند، خصدصیات و هگدنگي آن و نهایتاً ارتباط -
 است.

هاي این فرآیند در مسویحیت و توخثیرات آن   ترین پیامداز مهم دین، خصدصي و حتي شخصي شدن دینت دین، فردی تعقالنی -
 اند.، تجلیات مختلف این فرآیند را مدرد شناسایي و بررسي قرار دادهپژوه نیدبه دیگر مناطق عالم، بدده است که اندیشمندان 

در بسوتر خودد حوائز اهمیوت      منحصراً هرکدامکه  گروي در تاریخ اندیشه غرب يعرف ي دهیپدتدجه به معاني و کارایي با  رو نیازا
بوا   ،را جریوان این  ز وجده ک یره،وجهي ابه  عرفي گروي پدیدهاز  شده ارائههاي از تبیینندیسنده این سطدر بر آن است که  ،است

داد ایون رخو   شومائم  از يا شومه  به، از تاریخ فلسفه اکمیت این فرآیند در برهة خاصيعرفي گروي و تخکید بر ح ادیقتخمل در مص
 .طرح نماید ،خداهد آمد در ذیل که يمعناداررا در قالب مدل  از آن يا شده دهیبرنهایتاً تصدیر  بپردازد و گسترده
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 دوران یدنان باستان و روم 
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طبیعت محدري وکمي 
 انسان محدري

 خرد ورزي تجدد طلبي انسان محدري خدا محدري

 میالدي 7 قبل از میالد 8
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 طالس
 دمدکریتدس
 آناکساگدراس

 امپدکلس
 

 افالطدن
 ارسطد

 اپیکدریان
 رواقیان

 اگدستین
 بناونتدرا

 ها فرانسیسکن

 آلبرت کبیر
 تدماس آکدیناس

 ها دومینکن

 راجر بیکن
 فرانسیس بیکن

 مدنتني
 وليماکیا

 

 دکارت
 تک

 اسپیندزا
 هیدم

 

 کانت
 هگل

 شالیر ماخر
 نیچه

 میالدي 10

بستر اندیشه در سیر 
 تاریخي

در  اندیشمندان برجسته
 بستر تاریخ

محدر اندیشه در 
 بستر تاریخ

به معناي  عرفي گروي
دنیا گرائي و انسان 
سکدتر در رابطه با 
شئ و طبیعت لحاظ 

 شده است.

عرفي گروي به 
معناي جدائي دیانت از 
سیاست و بالعکس و 
دین در مقابل دنیا و 

 بالعکس

دائرالمدار بددن انسان 
و جایگزیني انسان به 
جاي خدا و اهمیت 

دادن انسان به 
 دیگري

، ندزائي، منفعت طلبي
حاکمیت علدم تجربي، 
آزادي خداهي، پیشرفت 
 باوري و تکنیک گرائي

خدد محدري، عقالنیت 
طلبي، یکسان نگري 

عقل بشري، 
دمدکراتیک و 

 گرائي هرمدندتیک

معنا و مفهدم عرفي 
 گروي در بستر تاریخ
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