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بنمایههای پيدایش عرفی گروی در تاریخ اندیشه غرب
علی حسينی
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چکيده
عرفي گروي پدیدهاي انساني است و فرایند آن قدمتي بسان اندیشة بشر دارد که در دورههاي مختلف تاریخي معاني متفاوتي به خودد دیوده
است :در دوره یدنان باستان و روم به معناي دنیاگرایي و انسان عرف گرا در ارتباط با شئ و طبیعت ،در قرونوسطي به معناي جدائي دیانوت
از سیاست و در دوره مدرن ،خدد بنیاد بددن انسان در مقابل خدا معنا پیداکرده است .نتایج پژوهش نشان ميدهد کوه اگرهوه رویوهي کنوار
آمدن با پدیده عرفي گروي در بین افراد متفاوت و گاهاً اشتراکي بدده است ،اما همیشه و در همه حال و توا اکنودن ایون پدیودهي خجسوته
انساني در حدزهي نفسانیات ،الهیات ،طبیعیات ،انسانیات و اجتماعیات معنا پیدا ميکند .بدین گدنه که هر انساني در هرلحظهاي به خودد ،بوه
خدا ،به دیگري یا به شیئياي فکر ميکند ،در این وضعیتهاي پیش رو ،اشکال مختلفي از عرفي گروي بوروز پیودا مويکنود گواهي خودد،
دیگري و دنیا در مقابل دین (خدا) ترک ميشدند در این صدرت ،دین در مقابل دنیا قرار ميگیرد و دیانت خدد را از سیاسوت جودا مويکنود.
لحظهاي از ارتباط انسان با جهان که مقام شخص ،دیگري و شیئي ارجحیت پیدا ميکند و دنیا در مقابل دین و سیاست جدا از دیانت ملحدظ
ميگردد .ازاینرو هرگاه انسان به یک طرف از این معادله متمایل شدد مدضعگیري خدد نسبت به خدا و دین را تعین ميبخشد.
واژگان کليدی :عرفي گروي ،بستر اندیشه ،فلسفه غرب ،عقالنیت ،خاستگاه.
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مقدمه و بيان مسئله
بحث درباره عرفي گروي ،یکي از مباحث مهم مدردتدجه فالسفه و محققان علدم سیاسوي ،علودم اجتمواعي ،ئئدپلیتیوک و علودم
فرهنگي است که در سیر تاریخ اندیشه که به سه دورهي یدنان باستان و روم ،قرونوسطي و دورة جدید تقسیم ميشودد ،معواني
متفاوتي به خدد گرفته است .قبل از میالد مسیح ،عرفي گروي به معناي دنیاگرایي و طبیعتگرایي بدد ،به این معنا که انسوان بوه
شیئي و طبیعت تمسک ميجست .در قرونوسطي ،عرفي گروي به معناي جدایي دین از سیاست لحاظ ميگردید ،به این معنا کوه
انسان به خدد و خداي خدد واگذاشته شده بدد .1در دورة جدید عرفي گروي به معناي وحدت دهي ،کنوار گذاشوتن دیون از حودزه
حکدمت ،جایگزین شدن انسان بهجاي خدا و تصدیرسازي خدا تدسط انسان مطرح گشت .در این فرایند ،تحودتت گسوتردهاي در
حدزههاي مختلف اجتماعي در قالب اومانیسم ،پروتستانیسم ،سکدتریسم ،لیبرالیسم ،ساینتیسم ،راسیدنالیسم ،مکانیسم (جبرگرایي)
و دنیا مداري ،جایگزین دین و خداي قرونوسطي گشتند .این پژوهش با روش تحلیلي و تبیین معنایي -هرمنودتیکي -بوه دنبوال
درک هرایي و هگدنگي فرایند عرفي گروي در بستر اندیشه غرب است.
این پژوهش تالش دارد ،ضمن واکاوي معنایي عرفي گروي در دوره یدنان باستان ،روم و قرونوسطي ،بوه بوازنگري ریشوههوا و
زمینههاي پیدایش عرفي گرویي در بستر تاریخ اندیشه مدرن بهطدر مبسدط پرداخته شدد.
خاستگاههای عرفی گروی
قبل از بحث درباره ریشههاي و زمینههاي پیدایش عرفي گروي تزم است گفته شدد که پدیوده اجتمواعي شورایط شوکلگیوري
پیچیده و زمینه مند خاص خدد را دارد ،ازاینجهت ميتدان گفت که پدیدههاي اجتماعي بهصدرت دفعي خلق نميشدند و زمینهاي
تاریخي باعث پیدایش آنها ميشدد اما ما نميتدانیم در تاریخ جا و مکاني را پیدا کنیم و با قاطعیت بگودییم مو الً عرفوي گوروي
ازآنجا و در فالن تاریخ به وجدد آمد .بر این اساس ،آغاز بحث با مؤلفههاي خواص پویش رو بوه معنواي تقودم و توخخر زمواني در
پیدایش پدیده عرفي گروي نیست بلکه ممکن است که اغلب زمینههاي پیدایش عرفي گرویي نقش و حضودر هومزموان داشوته
باشند.
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 .1علمگرایی
از ریشههاي عرفي گروي ،رشد و بالندگي علدم تجربي در دورة رنسانس بدده است که در نتیجة آن برخي انگارههواي مسویحي و
دیني مدردتردید و انکار قرار گرفت .در این رویکرد تجربه رایانه به امدر که بهطدر رسمي تدسط فرانسیس بیکن هدایت مويشود،
ضربهي مهلکي متدجه فلسفه رایج قرونوسطي شد که از حرکت دکارت بهمراتب ریشهايتر و سهمگینتر بدد ،هراکه وي نسوبت
به ارزشمند بددن هرگدنه فعالیت فکري که پیدند تنگاتنگي بامطالعه و مشاهده واقعیات عینوي نودارد ،مشوکدک بودد .ایون تيییور
نگرش در قالب یک پارادایم تدسط هابز با تخکید بر تجربه حسي بهعندان منشخ شناخت رشد یافت .پس از وي ،تک نظریه جوامع
کسب معرفت بر مب ناي اصدل تجربي را تدوین کرد و بر این مطلب پاي فشرد که معرفت ما به جهان خارج ،تنها از طریق تجربوه
میسدر است .تک ذهن انساني را بهمنزله کاغذ سفید یا لدحي ميدانست که فاقد هرگدنه خصیصه یا اندیشه است و تنها از طریق
تجربه شکل ميگیرد (ندروزي .)71 :1700 ،البته این معنا از تجربه نزد اندیشمندان متخخر مدرد تجدیودنظر قورار گرفوت ،هنانکوه
بارکلي ( )1017-1861با رد تصدر تک از جدهر مادي ،تجربه را فراتر از نگاه تک برده بدد بهنحديکه آن را در خدمت گدنوهاي
فلسفه مابعدالطبیعي روح باورانه قرار داد (بیات و دیگران .)100 :1761 ،با این وصف ،در اینکه هگدنه علمگرایي ازجمله زمینههاي
شکلگیري عرفي گروي است ،ميتدان به بررسي نسبت علمگرایي یا پایههاي گفتمان دیني پرداخت.
 .1 .1ناسازگاری با برخی از آموزههای مسيحيت یکي از ریشههاي عرفي گروي است که در ارتباط با نگاه جدید به
 .1برنارد لدئیس درباره عرفي گرایي باور دارد که عرفي گرایي در معناي عمیقاً سیاسي ،مفهدمي مسیحي بدد و خاستگاه آن در آمدزههاي مسیح قابل جستوجد است هنانکه در قطعه مشهدر  00:01انجیل متي
آمده است« :ازاینرو ،امدري را که از آن قیصر است به قیصر واگذارید و امدر خدا را به خدا» (لدئیس .)100 :1760
2. Scientism

پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی /جلد  /3شماره  /1پياپی  /5بهار و تابستان 1041

04

«علم» معنا پیدا ميکند ،البته این نگاه جدید با نگاه حاکم در قرونوسطي در ارتباط است .در این دوره ،درکي از علوم در دسوتگاه
کلیسا حاکمیت داشت که بهواسطه آن آباء کلیسا با جمدد بهظاهر کتاب مقدس و همچنین تقدیس و دیني خداندن فلسفه و علودم
روم باستان (ارسطد) ،بعضي اصدل و قداعد طبیعي و علمي را بهعندان اصل مسلم و جزو مسلّمات دیني خدد تلقي کرده بدد .م ال
بارز آن نظریه زمین محدري بهعندان انگارة دیني کلیسا بدد که گالیله خالف آن را اثبات کرد .واکنش کلیسا در برابر این کشفیات
و ابتکارات عالمان تجربي ،نامقدس خداندن علدم خارج از کلیسا و تکفیر دانشدران بدد .این واکنش کلیسا مدجب ظهدر این تلقوي
نزد دانشمندان و مردم شد که دین با علم سر سازگاري ندارد و براي رشد علم ،باید از دیانت دسوت شسوت (بواربدر 07 :1780 ،و
 )012بنابراین در حقیقت ،علمگرایي و عناصر دینستیز آن در تقابل با یک وضعیت تاریخي شکل گرفت و مبنایي سکدتریسومي
پیدا کرد .هنانکه اندیشمندان عقل گراي روشنگري برخالف بسیاري از رویکردها که علم را اسارت آور ميدانند ،عمودتاً علومگورا
بددند و علم را رهایيبخش بزرگ ميشمردند ،در آن عصر تصدر ميشد که به مدد علم تجربي ميتودان سوعادت و فضویلت را در
همه شئدن زندگي تحصیل کرد و بهشت مدعدد را بر زمین بر پا کرد .در آن عصر ،خرد نهتنها در عرصوه علوم ،بلکوه در عرصوه
اخالق و دین یگانه مرجع گردید .در این روایت دنیدي کردن معرفت علمي و معارف دیگر به معناي بیرون کردن مفاهیم کالموي
و دیني از حدزه شناخت جهان تعریف گردید (بیات و دیگران.)766 :1761 ،
 .2 .1نفی حاکميت خدا در پارادایم علمگرایي نهتنها ناسازگاري با دین دیده ميشدد بلکه با حاکمیت خدا بر زمین و دخالوت
وي در نظم امدر نیز خللي ایجاد شد .در این نگاه ،ایمان به علم جایگزین جایگاه مذهب در حیات انسانها شد .هنانکه یافتههواي
علمي براي اداره جامعه جایگزین احکام شرعي و دستدرات دیني گردید .در این نگاه منظدر این بدد که تنها دریافتهواي تجربوي
است که از اصالت برخدردار است (ندروزي .)71 :1700 ،درحاليکه در انگاره هاي سنتي ادیان ،این آمدزه رایج بدد که همه امودر و
پدیدههاي زمیني ،مستقیماً تدسط خداوند انجام مي گیرد ،علم جدید ،خالف آن را ثابت کرد .علم براي هر پدیدة مادي ،یک علّوت
مادي جستجد و تبیین ميکرد و بهندعي ،دخالت خداوند در پدیدههاي مادي را برنميتابید (باربدر .)00 :1780 ،این رویکرد ،حوذف
حاکمیت و تدبیر خداوند بر عالم را به تصدیر کشید و مدجب سلب اعتماد و ایمان مردم به آمدزههواي فورا طبیعوي ،ماننود اعجواز،
مشیت الهي ،تخثیر و تدکل شد (همان .)70 :از طرف دیگر ،به نظر آرنت در این تحدل از معرفت که سدئه انساني غالوب و محودر
شد این «من» حتي جهان و زمین را به دست فرامدشي سپرد و پدیده یگانگي از جهوان ،محصودل هموین پیودایي سودئه اسوت
(آرندت )077 :1016 ،1معماري که با تردستي سدئه انساني زمین گذاشته شد هر آنچه غیر از سدئه انساني است را از دایوره خودد
خارج ميکند و تدلیدات خدد را جایگزین ميسازد.
 .3 .1نفی مابعد الطبيعت و حاکميت تجربهگرایی2؛ یکي دیگر از عدامل شکلگیري عرفي گوروي نفوي مابعودالطبیعت
است .درباره پارادایم علمگرایي و اینکه هگدنه این امر به نفي مابعدالطبیعت منجر گردید گفتار فرانسیس بیکن نقطه آغاز اولدیوت
علم بر دین و طرد مسائل ماورءالطبیعي است« :طبیعت از هر امر استدتلي دقیقتر است .اي فرزندان من ،تمام ایون فلسوفههواي
انتزاعي را به یکسد نهید و تنها به اشیا دل ببندید» (آربالستر.)020 :1700 ،
در این گفتمان جدید و بهویژه در عصر روشنگري ،مؤلفههواي کیهوانشناسوي کنوار گذاشوته شود .در ایون دوره دیگور خبوري از
هماهنگي با کیهان یا نشاني از مابعدالطبیعه نبدد و همه فضاها را عقل و عصر علوم محودري فراگرفوت .گفتمواني کوه بوهجواي
هماهنگي با طبیعت و نیروهاي فرا طبیعي ،سلطه و هیرگي بر طبیعت را حاکم ساخت .در این گفتمان« ،افسدن زدایوي از جهوان،
انحالل اسطدرهها و معرفت بهجاي خیالبافي مينشیند .ذهن بشري بر خرافه غلبه مينماید و بر سراسور قلمورو طبیعوت افسودن
زدوده فرمانروایي ميکند» (هدرکهایمر و آدورند .)010-011 :1701 ،بنابراین در این رویکرد به قده شناسایي انسان اطمینان مي-
شدد و نیروهاي مرمدز و غیرقابل جایگاه خدد را از دست ميدهند .تدجه و اعتقادات ،معطدف به محدوده شناختنيها ميشدد و این
1. Arendt
 .0البته در تمامي رویکردهاي مدرن تجربه محدریت ندارد .هنانکه کانت در معرفي رویکرد عقل محدر ميافزاید« :فهم ما با شيء منطبق نميشدد ،شيء است که بافهم ما انطباق ميیابد .بهعبوارتدیگور ،کانوت
معتقد است عقل قدانین خدد را از طبیعت استخراج نميکند بلکه آنها را بر طبیعت تحمیل ميکند(»...رزاقي )01-00
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آمدزه غالب ميگردد که طبیعت به یاري خرد انسان قابلشناسایي و کنترل است و هیچ عنصر یا افسودن دیگوري دخیول نیسوت.
خرد مدرن با این افسدن زدایي زندگي را بهصدرت اجتنابناپذیري بهسدي زمیني شدن ميکشاند (پدرزکي.)10 :1780 ،
پدپر ،یکي از تجربهگرایان معاصر ،معتقد است که در علدم طبیعي ،آزمایش ،معیار و محک صحت و درستي مسوئله اسوت اموا در
امدر دیني و متافیزیکي ،آزمایشي که فیصله دهندة مسئله باشد ،نداریم بنابراین علم مقدم بر دین است .این رویه در قالب انقالب
علمي و فنآوري تدسعه جدامع انساني را فراهم آورد اما در همان حال ،تالش گسترده در این راه و باهدف استیالي بیشتر انساني
بر طبیعت مدجب رشد عقل تکنیکي گردید .از پیامدهاي سدء این وضع بيتدجهي به مسائل معنایي و اخالقگرایي بدد.
 .0 .1بینيازی از اصول دینی و رفع خأل معنوی توسط علمگرایی سروش معتقد است که تدفیق بشر در مهار کوردن
عرصه طبیعت و قدرت او در کشف رازهاي آن و امکان ابداع مصندعات تازه و تيییر ههره عالم طبیعت ،این جرئت را به او بخشید
که در عرصه سیاست نیز دست به تصرفات مدبرانه و محققانه بزند و همههیز را مدرد تجدیدنظر قرار دهد .ازاینجا بدد که رفتهرفته
اخالق عالمانه و سیاست عالمانه و اقتصاد عالمانه پيریزي شد معنا و مفاد اخالق و سوعادت هوم عودد شود ادب علوم و ادب
تدانگري ،اخالق ندین را پي افکند و در یککوالم ،جامعوه و اخوالق و سیاسوت ،هموه مصوندع آدموي شود (سوروش.)6 :1707 ،
بهطدرکلي این تحدل معرفتشناسانه جدید ،منجر به انقالبي علمي و عملي در علدم و فناوري گردید و مدجب سویطره انسوان بور
طبیعت و بهبدد زندگي بشر شد.
عالوه بر این ،علمگرایي و دعاوي جامعگرانه آن بیشتر در پي حل مصائب مادي بشر بدده و کمتر به نیازهاي معندي انسان تدجه
داشته است .هیزي که در فرایند تحدتت ناشي از دنیاي جدید در تموامي حودزههواي مختلوف زنودگي بشور ،تحودتت انقالبوي
گدناگدني را به وجدد آورد و در کلیت خدد ندعي نگاه ابزاري و تکنیکي به زندگي را گسوترش داد و بحوران معندیوت را دامون زد.
بحراني که علدم اجتماعي و علدم انساني رسالت داشت تا خأل معندي و رواني آن را پر کنود .بحرانوي کوه شورایط وجوددي آن از
علمگرایي موتخثر بدد هراکه امروزه علمگرایي در غرب به انحصار جهاني دستیافته و با تدجه به شوالددههواي فکوري و معنودي،
زندگي انساني را از زوایاي مختلفي به بنبست کشانده است .بنبست زیست -محیطي که ناشي از گسترش آزمایشهاي هسوته-
اي و خطرناک است وزندگي بشر را تهدید ميکند .تخصصي شدن معرفت بشري یا تکهتکه شدن ،ازهمگسیختگي و عدم انسجام
علدم بهگدنهاي که نقاط وصل و وحدت در آن یافت نميشدد و از همه مهمتر اینکه علمگرایي به معناي آنچه در غرب اتفاق افتاد
و مبناي سکدتریسم را شکل داد در عرصه معندي روابط انساني و عاطفي را تهدید ميکند (ندروزي )70 :1700 ،همگوي ازجملوه
مداردي هستند که در ایجاد این بحران نقش داشتند.
 .2عقلگرایی
از دیگر مباني فکري عرفي گروي ،عقل محدري ،عقل معیاري و عقل بسندگي است .عقلگرایي یعنوي عقیوده بوه اینکوه عقول
بهتنهایي و مستقل از وحي و دین و آمدزشهاي الهي ،این قدرت و اقتدار را دارد که زندگي بشر را اداره و تدبیر کند .این ادعا کوه
عقل بيمدد وحي و هدایت الهي ميتداند براي زندگي آدمي برنامهریزي کند و بدان سمتوسد دهد و بشر از دوران طفدلیت رسته
است و دیگر نیازي به ادیان و پیامبران و کتابهاي آسماني و آمدزشها الهي ندارد و با تصومیمگیوريهواي عقالیوي و بوه مودد
اندیشه و خردورزي مي تداند راه بسپرد و به قیّم و مرشد و مربي الهي نیازي ندارد ،اصدل اساسي تفکّر سکدتریسوتي و دنیواگرایي
است (همتي.)01 :1701 ،
به لحاظ پیشینه تاریخي ،سنت عقلگرایي به دکارت بازميگردد .پیش از او ،بیش از دو قرن ،فلسفة رایج در جهان مسیحیت تحت
حمالت شدید منتقدان قرار داشت .مدنتني ،با تشکیک در بسیاري از مسائل فلسفي ،مدفق به فروریختن پایههاي فلسفه شود اموا
بناي جدیدي که بهواسطه آن قادر به کسب معرفت باشد ،ایجاد نکرد .دکارت ،نخستین کسي بدد که رشته نودیني از افکوار را بوه
هم پیدست و حدزه جدیدي را در فلسفه گشدد .تنها کاري که اسالف دکارت کردند آن بدد که فلسفه مدرسي را از اعتبار انداختنود
(ئیلسدن.)107 :1700 ،
1
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پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی /جلد  /3شماره  /1پياپی  /5بهار و تابستان 1041

51

البته درباره تخثیر دکارت بر فلسفه و بهویژه بر رشد سکدتریسم ميتدان گفت که دکارت تحدل بواب نودین و شوگرفي در فلسوفه
گشدد .از این لحاظ که مبنا و بنیاد اندیشه را زمیني ساخت .این در حالي بدد که در فلسفه قرونوسطي کوه مبتنوي بور ایموان بوه
خداوند بدد ،عقل خادم ایمان بدد تا ایمان بر کسي مستدلي نميشد عقل به کار نميآمد .ازاینرو ،هیچکس حوق نداشوت سوخني
غیر از کلیسا به زبان آورد .دستدرات کلیسا بهم ابه قدانین غیرقابل تيییر ،مستدل و اثباتشده تلقي ميگردید و بر اذهوان و افکوار
حکدمت ميکرد (رحیمي .)10 :1786 ،در مقابل تفکر وسطایي ،روشنفکران سکدتر ،میراثخداران تفکر مدرن ،از عقل ،به معنواي
ندعي عقل متعارف یاد ميکنند که با آمدختن منطق و علدم دیگر صیقل ميیابد .از دیود روشونفکران در عصور حاکمیوت کلیسوا،
نهادهایي هدن کلیسا ،دولت و پیشداوريهاي حاکم ،همه در مختل ساختن کارکرد عقل هماهنگي و همگامي داشتند (نودروزي،
.)71 :1700
باید اضافه کرد که جریان تعریف و تفسیر عقل در زندگي بشر طي این اعصار مدام مودرد جورحوتعودیل بودده اسوت توا در قورن
هجدهم و در عصر روشنگري به شکدفایي رسید .در این مقطع ،عقلگرایي بر این باور بدد که ميتدان یافتههاي تجربي را تعقلوي
کرد .این تحدل نتایج بنیادي زیادي را به همراه داشته است .نتایجي که نیازي به عقل قرونوسطایي یعني صحه گذاشوتن ایموان
را کنار گذاشته بدد .البته هدف اساسي فلسفه روشنگري در ابتدا و بهویژه در شاخه آلماني آن فروپاشي دیون نبودد بلکوه سوعي در
ارائه فرمي جدید از دین داشتند .دیدگاه ویژه رهبران روشنگري در باب دین ،شریعت عقل یا دین عقالني بدد که البته در سراسور
آن عصر بر یک مندال نبدده است :نسل اول روشنگري ،هم دین طبیعي (عقالني) را قبدل داشتند و دین الهي (وحیاني) را ،نسول
بعدي از دین طبیعي جانبداري و وحي را تخطئه ميکردند اما با ظهدر نسل سدم انداع دین طرد شود (بیوات و دیگوران:1761 ،
.)760
بهطدرکلي راسیدنالسیم که به اصالت عقل یا عقلگرایي ترجمه ميشدد ،در فرهنگ غربي تطدرات و کاربردهاي گدناگدني داشوته
است:
 )1در فلسفه نظري و معرفتشناسي ،فیلسدفاني راسیدنالیست نامیده مي شدند که به اصدل عقلي و ماقبول تجربوي شوناخت بواور
دارند یعني در مقابل فیلسدفان آمپریست 1طرفدار اصالت حس و تجربه حسياند که به اصدل عقلي و ماقبل تجربي معتقد نیستند.
دکارت ،تیب نیتس و اسپنیدزا ،از نخستین فیلسدفان جدید طرفدار فلسفه عقلي و فرانسیس بیکن ،جان تک و هیدم از طرفداران
فلسفه حسي هستند.
 )0این اصطالح ،همچنین در مدرد کساني که عقاید مسیحیت را به دلیل پرهیز از مرحلة آزمایش رد ميکردند ،بهکاررفتوه اسوت.
اصطالح راسیدنالیست در این کاربرد ،معادل عناوین شکاک ،ملحد ،بياعتقاد و ام ال آن است ،البته این کاربرد هندان رایج نبودده
است.
0
 )7کاربرد دیگر آن در مدرد کساني است که تابع مکتب پراگماتیسم یا اصالت عمل بدده و هدف اصلي آنان تدجیه عقالني عقاید
مذهبي است.
 )0شایعترین معناي این اصطالح که در قرن هیجدهم نمایان شد ،اعتقاد به تفدق و برتري عقل و بسندگي آن براي هدایت بشور
در همة شئدن بشري بهویژه در زمینة امدر اجتماعي است.
درمجمدع دریافت جدید از عقل در قالب عقل جانشین و شناسا ،محاسبهگر و رهبر در پيریزي تمدن غربي ،نتایج زیان باري براي
دین به همراه داشته است .به حاشیه نشاندن دین ،نبرد با سنتها و باورها و درنهایت عدم مالحظه معنا و ماهیت مسوائل مواوراء
طبیعي ازجمله این پیامدها بدده است .ندگرایي و تجدد از دیگر پیامدهاي عقلگرایي است که مبارزه با خرافات و هر آنچه متعلوق
به مذهب است در ضمن آن ميباشد .ازاینرو به قدل بالستر ،به کار گرفتن عقل ضرورتاً ندعي بيحرمتي نسبت بوه مرجعتوي در
مسائل فکري و اعتقادي است (بالستر.)1700 ،
اما مهمترین پیامد این دریافت از عقل به دینستیزي برميگردد .از قرن هجده به بعد عقالنیت در جامعه غربي بهگدنهاي مطورح
شد که دین را ضد عقل معرفي ميکرد .بهنحديکه گلدمن ،از فالسفه معاصر ،در وصف جامعه عقالني قرن هجده ميگدیود« :در
1. Empires
2. Pragmatism
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هنین جامعهاي (جامعه خردمنش) شهروند دیگر مقام اجتماعي خدد را محصدل لطف یا قهر الهوي نمويدانود ،بلکوه آن را نتیجوه
سلدک خدد ميشمرد ،خداه اعمال او بجا و مدفقیتآمیز باشد یا هدایت نشده و بيفایده» (ندروزي .)71 :1700 ،در این نگاه نهتنها
سدئه عاقل و سدبژکتید مقام اجتماعي خدد را محصدل اندیشه و عمل خدیش مويدانود بلکوه خودا را در حود یوک «سواعتسواز
تهدتي» تنزل مي دهد هنانکه نیروها و عدامل طبیعي بدون در کار آوردن مشیت و عنایت الهوي دسوتانودرکار حودادث طبیعوي
هستند (بیات و دیگران.)766 :1761 ،
1

 .3انسانمحوری (اومانيسم)
اصطالح «انسان انساني» در مقابل «انسان الهي یا انسان اجتماعي» اولین بار در رم در بحث از انسانیت مدردتدجوه قورار گرفوت.
مطابق این عقیده انسانمحدر و مدار کائنات و کاندن تدجهات همة مکاتب و برنامههاي آسماني و زمیني قرار ميگیرد و اصالت در
همة زمینهها از آن انسان و فهم او خداهد بدد.
اومانیسم ،0اصالت انسان و انسانگرایي ،مکتب و نظامي فکري است که انسان و مسائل مربدط به زندگي اجتمواعي او ،در کواندن
تدجه و اهتمام آن قرار دارد بدینصدرت که راهحل مشکالت بشري را بیش از آنکه در حدزة ایمان به خودا جسوتوجود کنود ،از
رهگذر عقل و خرد آدمي ميجدید .اومانیسم ،جدهر فرهنگي عصر جدید غرب است .بر اساس ایون اصول ،انسوان ،مودار و محودر
همههیز و خالق همة ارزشها و مالک تشخیص خیر و شر است .وراي انسان و محل او ،ارزش ،اخالق و فضیلتي وجدد نودارد .در
تفکر اومانیستي ،انسان جاي خدا مي نشیند .مفهدم اومانیسم در مشرب عرفي گروي ،حاکمیت امیال است و هنانچه هوابز اعتوراف
ميکند ،این امیالاند که به اعمال انسانها جان ميبخشند و بر آنها سلطه دارند .عقل و اندیشه در رابطه با آنها صرفاً ابزارنود و
نقش دیدهبان و جاسدساني را دارند که در جهت یافتن راههایي براي نیل به امیال تالش ميکننود .هیودم پوا را فراتور گذاشوته و
اخالقیات را نیز تابع امیال دانسته است (آربالستر.)028 :1700 ،
هنانکه مالحظه شد مهمترین هدف نظریههاي غربي تکامل جامعه غربي در راستاي سعادت فرد در اجتمواع اسوت .سوعادتي کوه
صرفاً ریشه در حیات مادي دارد .در تطبیق هنین نگاهي با جامعه اسالمي ،تعالي فقط در جنبه موادي خالصوه و تموام مويشودد.
درحاليکه در فرهنگ اسالمي معنا بخشي به جنبه مادي حتي به جنبه معندي متکي است .مقدلهاي کوه در اندیشوه سکدتریسوم
معناي خدد را از دست مي دهد .در فرهنگ دیني دین و خدایان جایگاه رفیعي دارند که حقدق و تکالیف انسان را تعیین مويکننود.
درحاليکه در باور اومانیسم سکدتر ،دین و خدایان ،ساختة انساناند .از این زاویوه ،اومانیسوم بور شوخن انسوان تخکیود دارد و وائه
عرفيگروي ،اشاره به طرد و نفي دین و مابعدالطبیعه از عرصه فکر و جامعه ميکند .در اومانیسم سکدتر ،باورهایي منفي از قبیول
نفي باور به خدا یا خدایان متشخص ،نفي خلقت ،جهان تک ساحتي (ساحت ماده) و نفوي وجودد مدجوددات مجورد وجودد دارنود.
بااینوجدد  ،پرسش این است که در اندیشه سکدتریسم و در مقام اومانیست مرجع تشوخیص امودر بور عهوده هوه کسوي اسوت
واگذاشتن اوتدریته مقام خداوند از زندگي بشر هگدنه پر ميشدد
اما گذشته از وجدان بهم ابه راهنماي فرد در ارتباط با دیگران ،تزم است به حقدق بهم ابه منبع دیگر فرد نگاه کرد .قاندن طبیعوي
که گاهي از آن به «حقدق طبیعي» یاد ميشدد ،منبع حقدق سکدتریسم است .درجایي که انبیواي الهوي از طریوق وحوي ،روابوط
حقدقي را تنظیم ميکنند این حقدق طبیعي است که بهم ابه منبع رفعورجدع به کار ميآید .ازآنجاکه در اندیشه سکدتریسم خدا و
دیگر منابع ماوراءالطبیعي جایگاه خدد را از دست ميدهند و انسان به حاکمیت ميرسد لذا انسان از آن نظر که انسان اسوت واجود
حقدقي است و منشخ قدانین انساني است .در این رابطه ،در تفکر سکدتریسم باور بر این است که «حاکمیت حقدق طبیعي منجور
به همزیستي مسالمتآمیز تمامي فرق و گروههاي انساني تمامي فرق و گروههاي انساني بافرهنگها و ادیان گدناگدن مويشودد.
ازاینرو ،دیندار و ملحد در کنار هم حقدق یکدیگر را مراعات ميکنند» (ندروزي.)00 :1700 ،
درواقع ،در نظام سیاسي ،اومانیسم معتقد به قرارداد اجتماعي است .این مسئله در غرب از بُدَن آغاز ميشودد و تک و روسود آن را
تکمیل ميکنند .بُدَن مدعي است سیادت حکمران را باید در قلمرو قاندن طبیعي محدود کرد ،اما وي در قلمرو حاکمیت حکموران
1. Humanism
 .0وائة اومانیسم از " "Homoدر تتین به معناي انسان گرفتهشده است.
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که آیا مشتمل بر مدضدعات دیني و اخالقي هست یا نه دهار تناقض ميشدد .هابز مدعي است که باید قودرت برتوري در جامعوه
وجدد داشته باشد تا قدانین نشئتگرفته از حقدق طبیعي را بهزور بر انسانها تحمیل کند .این قدرت برتر ،حکموران اسوت (جودنز،
.)01 :1780
در حقیقت ،حاکمیت دین به معناي قرونوسطایي تنشهاي متعددي را مدجب شد .تخکید بر حقدق طبیعي انسانها به این منظودر
اتخاذ گردید که در بردارنده عناصر وحدت بخشي هدن اصدل اخالقي اسوت کوه علويرغوم نگورشهواي مختلوف دینوي در آن
مشترکاند .این عنصر وحدتبخش ،قاندن طبیعي است که نشئتگرفته از وجدانهاست .این رویه ،اندیشوه اومانیسوم را بوهم ابوه
یکي از منابع سیاست کالن سکدتریسم مطرح کرده است .البته اومانیسم از قرن ههاردهم میالدي تاکندن ،در معناي عوام خودد
مؤلفههاي زیر را مدنظر داشته که ميتدان به آنها اشاره کرد -1 :محدریت انسان و پایبندي به خداستهوا و عالیوق انسواني -0
اعتقاد به عقل ،شک گرایي و روش عملي بهعندان ابزاري مناسب براي کشف حقیقت و ساختن جامعة انساني  -7برشمردن عقل
و اختیار بهعندان ابعاد بنیادي وجدد انسان  -0اعتقاد به بنا نهادن اخالق و جامعه بور مبنواي خددمختواري و برابوري اخالقوي -1
اعتقاد به جامعة باز و تک رگرا  -8تخکید بر دمدکراسي ،بهعندان بهترین تضمین کنندة حقدق انساني در برابر اقتودار فرمانروایوان و
سلطهجدیي حاکمان  -0التزام به اصل جدایي نهادهاي دیني از دولت  -6پرورش هنر مذاکره و گفتگد ،بهعندان ابزار حل تفاوت و
تقابل فهمهاي مختلف  -0تدجه به یک جهان غیر دنیدي براي حل معضالت بشري -12،ارزشگذاري تموامي سونتهوا اعوم از
دیني ،سیاسي یا اجتماعي تدسط انسان  -11جستجدي دائم براي یافتن حقیقت ملمودس و عینوي و درنهایوت اعتقواد بوه اینکوه
اومانیسم جانشین و بدیلي واقع بینانه و معقدل براي الهیات ناامیدکننده و ایدئدلدئيهاي زیانآور است.
 .0سلب تئوری الهی حکومت
کلیسا درباره تفدیض حاکمیت الهي به خدد که نفدذ بر قطب حکدمت را ایجاب ميکرد ،بر این باور بدد کوه مشوروعیت حکدموت،
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
مبنا استفاده کرد و در طدل قرونوسطي ،به اعمال برتري خدد بر قطب حکدمت پرداخت.
در پي استبداد دیني و سیاسي کلیسا ،روشنفکران غربي ،دین را کنار گذاشته و آزاديخداهي مطلق را شعار خودد قراردادنود .اربواب
کلیسا و همچنین برخي فیلسدفان اروپایي ،ندعي پیدند تصنعي میان اعتقاد به خدا از یوکسود و سولب حقودق سیاسوي و ت بیوت
حکدمت هاي استبدادي از سدي دیگر ،برقرار کردند و طبعاً ندعي ارتباط م بت میان دمدکراسي و حکدمت مردم بور موردم و بوي-
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
ندارند تلقي کنیم و یا خدا را نفي کنیم تا بتدانیم خدد را ذيحق بدانیم .طرفداران کلیسا ،با اتکا به افکار کلیسا ،این فکر را عرضوه
کردند که مردم درزمینة حکدمت ،فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق همین کافي بدد که تشنگان آزادي و دمدکراسوي را بور ضود
کلیسا ،بلکه بر ضد دین و خدا بهطدرکلي برانگیزد (مطهري 1 :1701 ،و  .)60اینگدنه بدد که انسان ،خالق ،منبع و معیار همههیوز
شد و نقش فرمانروایي و خداوندگاري جهان را خدد به دست گرفت .گدیي انسان باید بر همههیز حاکم شدد ،حتي بور خدیشوتن و
خدد را همچدن ابژهاي بررسي نماید .هدن همههیز باید شناسایي شدد .او پیدسته در کنش شوناختي اسوت توا از ایون طریوق بوه
خددآگاهي برسد و بهویژه آگاهي به نقش خدد .بهواقع تصدیر جهان به ایستار وي وابسته است و امکان دارد که نمددارهاي دیگور
نیز بهواسطه ایستارهاي دیگري وجدد داشته باشند .بنابراین ،انسان همچدن فاعلي رخ مينماید که آزاد است هر هوه مويخداهود
انجام دهد و قدانین خدد را برجهان تحمیل کند .او منتظر نميشدد تا طبیعت براي او تصمیم بگیرد یا حتي تصدیر خدد را بوه وي
بازبنمایاند بلکه خدد دستبهکار ميشدد و براي خدیش و طبیعت و دنیا تصمیم ميگیرد و درواقع تصدیر دلخداه خودد را از جهوان
ميآفریند (پدرزکي .)11 :1780 ،انساني که در فلسفه دیني و کیهانشناختي از کرامت فرازمیني برخدردار بدد در نگواه مودرن کوه
معرف تفکر عرفي گرایي است «هیزي نیست جز فرزند اتفاقي و میراي کدر و بيهدف» (ارثربرت.)11-10 :1700 ،
 .5تجربه دینی
اختصاص دیانت به تجربه و شهدد دینداران ،نادیده انگاري بعد معرفتي و درنتیجه قداست زدایي از آمدزههاي دینوي اسوت .ایون
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قرائت از دین ،حتي با دیانت مسیحیت سر ناسازگاري نداشت .هنانکه کاپلستدن ميندیسد «پارسا مذهبي» (پیتیسم) ،جنبشي بودد
که در اواخر قرن هفدهم در کلیساي لدتر پدید آمد هرهند بهحق نميتدان گفت که پارسا مذهبي دین را به احساس صرف ،تقلیل
ميداد ولي درهرحال هیچ همدلي با ما بعدالطبیعه یا الهیات نداشت ،بلکه بور ایموان شخصوي و زنودگي درونوي تخکیود مويورزیود
(کاپلستدن.)110 :1700 ،
به دلیل هجمههاي مختلف مخالفان مسیحیت به دین و رواج الحاد و بي دیني در جهان غرب ،کلیسا بوه مورور بوه رویکورد فودق
راضي شد هراکه براي نجات اصل دیانت ،ميتدان به حداقل آن بسنده کرد .ازایونرو در میوان طرفوداران تجربوهگرایوان دینوي،
مسیحیان سنتي متعددي یافت ميشدد.
 .6سنتگریزی
از پیشفردهاي ایدئدلدئي عرفي گروي ،ضدیت با سنت یا سنت ستیزي و سنت گریوزي اسوت .رویکورد بوه تجودد گرایوي و
مدرنیسم 0از خصیصهها و خصلتهاي جدایي ناپذیر این ایدئدلدئي است .عرفي گروي از سدیي با سنت ستیزه و مبارزه مويکنود و
در محد آن مي کدشد و از سدیي ،مبلّغ و منادي و مروج و حمایت گر تجدد و ندگرایي و مدرنیسم است .مقصدد از سنت در اینجوا،
سنت دیني و ارزشهاي معندي و روحاني و قدسي است که از فراسدي طبیعت و زمان و جهان مادي به ما رسیدهانود .در حقیقوت
سنتگریزي ،دین زدایي است نه گریز از آدابورسدم ملي که از عناصر قدامبخش فرهنگ جدید است.
غرب ،در جهت حاکمیت بخشي به فرهنگ جدید ،مسیحیت را مدردحمله و تاختوتاز خدد گرفت و تالش شد ههورة مسویحیت و
حامالن آن را مخدوش جلده داده شدد و فرهنگ غرب بر تحدل ،تطدر و سنت زدایي استدار شد .ترویج روحیة تسواهل و تسوامح،
حاکمیت بخشیدن به جدایي حدزة دین از سیاست ،شخصي شدن مسائل اخالقي ،ایجاد شک و تردید در ایمان مذهبي ،جایگزیني
قدانین انساني مبتني بر تجربهگرایي بهجاي قدانین الهي و تخریب بنیاني دین و ایجاد بنیاني جدید برحسب عقل مداري و همه در
جهت سنتگریزي و دینزدایي از جامعه بدد.
بهطدرکلي ميتدان گفت اغلب مباني فکري بیانشده براي نمدنه فردگرایي ،عقلگرایي و یا تجربه دروني داشتن از دین همگي به
معنایي در تناقض با سنت به معناي رویکرد و حتي محتداي آن در قالب ارزشها و اصدل دیني و فراتر از آن است هنانکوه سونت
روشنفکري در عصر روشنگري همگي مؤید ندعي سنت ستیزي 7تا ندعي دینستیزي 0است (بیات و دیگران.)760 :1761 ،
1

5

 .4فلسفهی آزادیطلبی
لیبرالیسم ،در اصل یک فلسفه انگلیسي است که در اواخر قرن هیجدهم میالدي پدید آمده سپس بوا فلسوفة فرانسودي و آلمواني
درآمیخت و شکل اولیة آن تا حدي تيییر کرد .لیبرالیسم در معناي وسیع آن ،عبارت است از اعتقاد به اینکه انسوان ،آزاد بوه دنیوا
آمده و صاحباختیار و اراده است و مجاز است به هراندازه که براي او امکانپذیر است ،آزادانه زندگي کند .ازاینرو ،آن را «فلسوفة
آزاديطلبي» نیز خداندهاند (پازارگاد.)100 :1770 ،
انسان لیبرال ،انساني است که آزادي خدد را بر همههیز مقدم ميدارد و هدن بعضي از آمدزههواي دینوي ،آزادي مطلوق انسوان را
تحدید و تقیید ميکند ،از سدي انسان لیبرال پذیرفتني نیست .لیبرالیسم در عرصههاي مختلف ،ازجمله عرصة سیاسوت و اقتصواد
مطرح است و به اعتبار آنها به لیبرالیسم سیاسي و اقتصادي تقسیم ميشدد .لیبرالیسم سیاسي ،بر آزاديهواي انسوان در عرصوة
اجتماع و سیاست تخکید ميکند و معتقد است ازآنجاکه انسان آزاد آفریدهشده ،نباید آزاديهاي فردي و اجتماعي او از سدي مکاتب
و ادیان تحدید یا سلب گردد (آربالستر.)10 :1700 ،
هنانکه مالحظه شد از بنیادهاي عرفي گرایي ،لیبرالیسم به معناي انساني است که هدیت آن با مقدله تساهل و ترویج روحیوة
تسامح پیدندیافته است .تساهل در عقاید سیاسي یا اجتماعي و یا مذهبي ،به این معناست که هر کس مويتدانود عقایودي را کوه
1 . Anti– Traditionalism
2. Modernism
3. anti-orthodox
4. antireligious
5. Liberalism
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مدنظر دارد انتخاب کند (آدي .)06 :1786 ،حقایق نزدیک مرجع خاص نیست بلکه حقایق پراکنده و متندع است و هر فرد و گروه،
تنها به بخشي از حقیقت دسترسي دارد .لذا تنها هنگام برخدرد آراء و عقاید ،انسان قادر به دستیابي به حقایق ميگوردد .درزمینوة
مذهبي ،آزادي فرد در قبال داشتن معتقدات مذهبي و خدد کشیشي ،که نهضت رفدرمیسم بر آن تخکید ميکرد ،از اصودل اساسوي
تمدن جدید است .در این رهگذر ،مذهب و اعتقادات مذهبي مسئلهاي فردي محسدب ميشدد و فرد در انتخاب مذهب آزاد است.
 .5فردگرایی
از فلسفه هاي اومانیستي که پس از رنسانس ظهدر کرد ،فلسفة اصالت فرد است .در تاریخ فلسفة سیاسي ،آغاز قرن هفدهم ،آغواز
ظهدر و رشد فلسفة اصالت فرد است .در این فلسفه ،انسانگرایي( ،اومانیسم) در شکل فردگرایي آن نمایوان شود و عقول و خورد
آدمي ،رکن اساسي و مستقل کمال و نیکبختي او به شمار رفوت .اندیشوة اومانیسوتي فردگرایوي کوه خودد از نتوایج عقولگرایوي
(راسیدنالیسم) عصر جدید بدد ،مبدأ پیدایش تفکر اومانیستي دیگري به نام فلسفة حقدق طبیعي شد .شوالددة ایون فلسوفه را ایون
نظریه تشکیل ميداد که در طبیعت آدمي  ،عناصري وجدد دارد که در تمام افراد بشر مشترک است و این عناصور مشوترک ،مودار
وحدت افراد بشر به شمار مي رود و همین عناصر مشترک ،معیارهاي حقدق ،قاندن اساسي و حکدمت صالح را میسور مويسوازد و
انسان را از تعالیم و احکام مذهبي و ماوراي طبیعي بينیاز ميسازد (پازارگاد.)111 -010 :1700 ،
نظریات مبتني بر اصالت فرد دودستهاند :نخست اینکه فرد به لحاظ تخمین نیازها و نیز بهرهگیري از حقدق خدد ،نسبت به جموع از
اولدیت برخدردار است و اگر حقدقي به جمع و مانند خانداده یا قبیله و اعطا ميشدد ازآنرو اسوت کوه جموع مشوتمل بور افورادي
ميباشد که آن جمع را تشکیل مي دهند .دوم :جنبه متافیزیکي فردگرایي است .به این معني که هر فرد انساني ميتداند ،جوداي از
هرگدنه ترتیبات اجتماعي وجدد داشته باشد وزندگي کند نتیجة منطقي این نگرش آن است که دولوت و سوازمانهواي اجتمواعي،
تنها قیددي دست و پاگیر و محدود کنندة آزاديهاي افراد ميباشند و بالطبع ،وجدد این سازمانها تا وقتي محترم است که آزادي-
هاي فرد را محترم شمارند و از آن حمایت به عمل آورند (آدي.)10 :1786 ،
1

 .4نسبيتگرایی
از دیگر زمینهها و ریشههاي عرفي گروي ،نسبیتگرایي در عرصة ارزشهاي اخالقي و نیز در قلمرو معرفت است .در تدجیه ایون
نسبیتگرایي اخالقي و معرفتي ،استناد عمده عرفي گراها به خطاپذیري بشر و محدود بددن درک و فهم آدمي است .ایون نظریوه
که به ليزش انگاري نیز تعبیر شده ،مبتني بر این فرد است که آدمي مدجددي اسوت قابول خطوا بوا درکوي نارسوا و محودود و
ليزشپذیر و بنابراین نباید انتظار الدهیت از او داشت .خطاکاري و محدودیت بشري در فهم و درک او نیز راهیافتوه و معرفوت او را
در تمامي زمینهها خطا آمیز و نسبي و محدود و نارسا و نامقدس ميسازد.
از دیدگاه عرفي گروي ،ارزشهاي مطلق و ثابت و کلي و دائمي وجدد ندارند و امودر اخالقوي و ادراکوات آدموي هموه ،محودود و
مدقتي و نسبياند و خدب و بد مطلق وجدد ندارد و هر هه هست ،زاییدة عقل و درک محدود آدمي است و پسند و ناپسند و حسن
و قبح هم نسبي و تابع شرایط اجتماعي و زیستي است .م الً اگر سقطجنین را در یک جامعهاي آزاد ميکنند نميشدد گفت خودب
است یا بد و اگر همین عمل را در جامعه دیگري تحریم و ممندع ميسازند ،بازهم نميتدان گفت که خدب است یا بد .هویچگدنوه
ارزش الهي و مطلق یا امدر مقدس وجدد ندارد .آدمي ،خدد خالق ارزشهاست و البته ارزش و ضد ارزش ،مفاهیمي نسبي و وضعي
و قراردادياند که قابل تصدیق و تکذیب منطقي نیستند .شکاکیت معرفوتشوناختي و ارزش شوناختي از دسوتاوردها و پیامودهاي
حتمي تفکر عرفي گروي است (همتي.)00 :1701 ،
تزمة پلدرالیزم 7دیني« ،عرفي گروي» است عرفي گروي با پلدرالیزم دیني ،ندعي تالزم دارند و متالزمین هستند یعنوي درواقوع،
وقتي نسبيگرایي در تفکر دیني جا باز کرد و شما به حقانیت ادیان متعدد معتقد شدید آنهم نه طدتً بلکه عرضاً در ایون صودرت
ادیان مختلف ،یکسان از حقانیت برخدردارند و هیچ دیني وجده مرجحهاي ندارد و همة ادیان یکسان و برابر و معتبرند .این نظریة
0

1. Individualism
2. Relativism
3. Pluralism
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حقانیت ادیان ،متعدد که در اصطالح پلدرالیزم دیني به آن ميگدیند ،از پایههاي معرفتشناختي و فلسفي اندیشهي عرفي گوروي
است.
نتایج و یافتههای تحقيق
نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که
 تاریخ عرفي گروي عمري بسان عمر بشر دارد ،اگرهه رویهي کنار آمدن با این پدیده در بین ابناي بشر متفاوت و گاهاً اشتراکيبدده است ،اما همیشه و در همه حال و تا اکندن این پدیدهي میمدن و به بیاني نامیمدن طرفداراني براي خدد داشته است.
 پدیدهي عرفي گروي با نظرگاه انسان و در راستاي تعامالت انساني در حدزهي الهیات ،طبیعیات ،انسوانیات و اجتماعیوات معنواپیدا ميکند.
 فرایند عرفي گروي در ارتباط با انسان و حداقل در سه بستر دین ،فرد و جامعه رخ ميدهد ،ازاینرو ،وقدع و پیشروي این فرآینددر این بسترهاي سهگانه -در ارتباط با خدا ،افراد و شيء -بر یکدیگر تخثیر ميگذارد اما این تخثیرات لزوماً هوم سود و هومجهوت
نیست ،بلکه ترتیب و تعاقب فرآیند عرفي گروي در این سه سطح ،پلکاني و مندرج گدنه است.
 رابطه عرفي شدن دین و عرفي شدن جامعه در مسیحیت معکدس است به این معنا که روند «بواز قدسوي کوردن مسویحیت»تخثیر مدافق و م بتي بر فرآیند «عرفي شدن جامعة مسیحي» گذارده است.
 عرفي شدن فرد و عرفي شدن جامعه دو فرآیند هم سد و همجهت است و تخثیرات م بت و مساعدي برروي هم ميگذارند. از عدامل ظهدر این پدیده ،به مکاتبي هدن «رفدرمیسم»« ،راسیدنالیسم»« ،مدرنیسم»« ،پلدرالیسم»« ،ساینتیسم»« ،اومانیسم»و  ...ميتدان اشاره نمدد .این عدامل ،ایجادي و ابتدایي است و با تدجه به فرآیند پلکاني عرفي شدن ،هر پي آمدي در مرحلة بعود
به عاملي براي پیشروي به پلة بعدي بدل ميگردد.
 خدد این فرآیند ،خصدصیات و هگدنگي آن و نهایتاً ارتباطش با بروندادهاي عرفي گروي ،بهعندان مدرد تخثیرگذار لحواظ شودهاست.
 عقالنیت دین ،فردیت دین ،خصدصي و حتي شخصي شدن دین از مهمترین پیامدهاي این فرآیند در مسویحیت و توخثیرات آنبه دیگر مناطق عالم ،بدده است که اندیشمندان دینپژوه ،تجلیات مختلف این فرآیند را مدرد شناسایي و بررسي قرار دادهاند.
ازاینرو با تدجه به معاني و کارایي پدیدهي عرفي گروي در تاریخ اندیشه غرب که هرکدام منحصراً در بسوتر خودد حوائز اهمیوت
است ،ندیسنده این سطدر بر آن است که از تبیینهاي ارائهشده از پدیده عرفي گروي به وجهي از وجده ک یره ،این جریوان را ،بوا
تخمل در مصادیق عرفي گروي و تخکید بر حاکمیت این فرآیند در برهة خاصي از تاریخ فلسفه ،به شومهاي از شومائم ایون رخوداد
گسترده بپردازد و نهایتاً تصدیر بریدهشدهاي از آن را در قالب مدل معناداري که در ذیل خداهد آمد ،طرح نماید.
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( )1مدل معناداری پدیده عرفی گروی در تاریخ فلسفه غرب
دوران جدید
 10میالدي

روشنگري

کانت
هگل
شالیر ماخر
نیچه
خرد ورزي

رفدرمیسم

رنسانس

 10میالدي

دکارت
تک
اسپیندزا
هیدم

راجر بیکن
فرانسیس بیکن
مدنتني
ماکیاولي

تجدد طلبي

انسان محدري

آلبرت کبیر
تدماس آکدیناس
دومینکنها

افالطدني

 7میالدي

اگدستین
بناونتدرا
فرانسیسکنها

 8قبل از میالد

سقراط
پس از
افالطدن

ارسطد
اپیکدریان
رواقیان

قبل ازطالس
سقراط
دمدکریتدس
آناکساگدراس
امپدکلس

طبیعت محدري وکمي
انسان محدري

خدا محدري

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

خدد محدري ،عقالنیت
طلبي ،یکسان نگري
عقل بشري،
دمدکراتیک و
هرمدندتیک گرائي

دوران یدنان باستان و روم

دوران قرون وسطي
ارسطد
ئي

بستر اندیشه در سیر
تاریخي

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

اندیشمندان برجسته در
بستر تاریخ

محدر اندیشه در
بستر تاریخ

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