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 مقدمه 

عصر مدرن، با تمام ظواهر رنگارنگ و فريبنده خود انسان ديندار را به چالش مي خواند و بسياري از آنان كه به سحر مظاهرِ   -1

مادي مدنيت نوين گشته اند، ديانت را جرياني رو به افول مي دانند و مشتاقانه درانتظار رويت غروب خورشيد دين نشسته اند  

ربوط به فرهنگ و تاريخ گذشته بشركه همچون خط ميخي يا كيهان شناسي بطلميوسي در نظر اينان دين پديدهاي است م

تاريخ مصرف آن سرامده است. در اين پندار دين نقش مهم و بي بديلي در حيات انسان معاصر ندارد و امروزه ديگر دين ورزي 

اي روانشناختي جامعه شناختي، تاريخي و  كاري خرافي و نابخردانه است. از اين منظر دين پژوهي مي بايد به حوزه پژوهش ه 

 مانند آن محدود گردد. در اين پژوهش ها پژوهشگر به دين از موضع يك ناظر خارجي نظر مي كند.  

 بدون آنكه دغدغه كاوش در حقانيت دعاوي ديني را داشته يا در پي شناسايي آموزه هاي ديني و بهره مندي از آن باشد. 

زبان قال خويش نيازمندي به دين را انكار كند، اما زبان حال او حكايتي ديگر دارد انسان متجدد انسان متجدد هر چند به    -2

به رغم پيشرفت هاي محيرالعقول خود در زمينه علوم و فناوري با بحران هاي سترگي رو به روست كه يا هويتي كامالً جديد و  

 مهيب تر و خطرناك تر يافته اند.  يخ گذشته، حياتيدر تار بي سابقه دارند و يا در مقايسه با نمونه هاي مشابه

پاره اي از مهم ترين عوامل بروز بحران هاي معاصر، كه سبب چرخشي كلي در نگرش انسان معاصر به خود جهان پيرامون  -3

 خويش شده اند، عبارتند از : 

در شكل نوين خود در اروپاي قرن هفدهم و با تامالت رنه دكارت آغاز شد.    (Rationalism)عقل گرايي  عقل گرایی:    -1

ايماوئل كانت به نقادي عقل نظري پرداخت و بدين نتيجه رسيد كه عقل نظري از اثبات وجود خداوند ناتوان است وي  

وي همچنين مدعي بود    سپس كوشيد بنيان هاي معرفتي اعتقاد به وجود خدا را برپايه اخالق و عقل عملي استوار سازد.

كه واقعيت تجربي )يا شي في نفسه ( هيچ گاه آن چنان كه هست شناخته نمي شود. بلكه ما همواره اشيا را در قالب مفاهيم  

  و مقوالت ذهني خود ادراك مي كنيم.

  عقل گرايي نضج گرفت و سرانجام ازن فكري ديگري كه پس از رنسانس در جهان غرب به موازات  جرياتجربه گرایی:    -2

  بود. جريان تجربه گرايي نوين با تاكيدات بديع   (Empiricism)رقيب خود )يعني عقل گرايي( پيش افتاد تجربه گرايي  

 فصل اول 
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و سپس صورت هاي نوين آن در فلسفه جان فرانسيس بيكن بر لزوم به كارگيري استقرا به جاي استدالل قياسي آغاز شد  

 الك جرج بركلي و ديويد هيوم عرضه گرديد. پوزيتيويسم نمود ديگري از تجربه گرايي افراطي در قرن بيستم است.  

تجربه گرايي افراطي تجربه حسي را يگانه راه اصيل كسب معرفت و حواس ظاهري را مبدا تمام دانش بشري قلمداد مي  

گرايان عموماً در پذيرش آموزه هاي ماوراي طبيعي اديان با مشكل مواجه اند زيرا در نظر آنان صحت اين آموزه  كند. تجربه  

ها از طريق تجربه حسي قابل بررسي نيست . پوزيتيويست هاي منطقي مي پنداشتند كه گزاره معنادار گزاره هاي است كه  

گزاره هاي ديني اساساً گزاره هايي فاقد معناي معرفت بخش اند و از    به طريق تجربي تحقيق پذير باشد. بر پايه اين معيار؛

 اين رو، ديگرحتي مجالي براي بررسي درستي يا نادرستي آنها باقي نمي ماند. 

علم مداري، كه مي توان آن را فرزند خلف تطبيق تفكر تجربه گرايانه در حوزه دانش هاي تجربي دانست،  علم باوری:    -3

 به اين مطلب است كه علم تجربي يگانه راهنماي قابل اعتماد بشر به سوي حقيقت مي باشد.    به معناي اعتقاد

در انديشه سنتي هر چند آدمي در جهان منزلت وااليي دارد، آفريده و دست پرورده  انسان محوری )اومانیسم(:    -4

اومانيسم، انسان، محور و اساس همه واقعيت ها و  خداوند است و از اين رو مكلف به انجام تكاليف الهي است . اما برپايه  

   ارزش هاست و همه چيز حتي خدا و دين نيز بايد در ارتباط با او توجيه و تفسير شوند.

  ن آن را تحير معرفتي نوين ناميد. انسان متجدد به لحاظ معرفتي در موقعيتي قرار دارد كه مي توابحران معرفتی :    -5

گي در عصر جديد به تأمالت كانت در محدوديت هاي شناخت بشري باز مي گردد. فلسفه و ريشه هاي اوليه اين سرگشت

  معرفت شناسي كانت به بروز شكاف عميق و دهشت زايي ميان عالم واقع و عالم شناخت و آگاهي انسان انجاميد.

ه ناهنجاريهاي اخالقي و  نسبي گرايي، سودگرايي و لذت گرايي اخالقي، سهم وافري در توسعبحران های اخالقی :    -6

   تربيتي داشته اند. ديدگاههاي انسان محور )اومانيستي( و فردگرايانه جماعتي فضاي انديشه اخالقي را آلوده كرده است. 

اضطراب ها و افسردگي يكي از معضالت الينحل جوامع صنعتي توسعه يافته شده است. انسان  بحران های روانی :    -7

پوچي و بي هويتي رنج مي برد. به رغم آنكه در سايه رشد صنعت ارتباطات، برقراري رابطه  متجدد به شدت از احساس  

   ميان آحاد انساني بسيار سهل شده است گروهي از مردم خود را در اين دنيا كامالً تنها و غريب مي يابند.

ه تحميل مي كند. آزادي بي حد  فناوري نوين، فرهنگ و اخالق ويژه خود را بر جوامع پيشرفتفناوری )تکنولوژی (:   -8

و حصر در بهره برداري از ماشين، روحيه قناعت ورزي و پرهيز از اسراف را خشكانده و آتش هوس خداوندگاري طبيعت را 

در دل انسان متجدد شعله ور ساخته و بذر پندار استغنا را كه از مهيب ترين آفات اخالقي است در ذهن او كاشته است. در  

 فناوري نوين خاستگاه بحران هايي اساسي، نظير بحران انرژي و بحران محيط زيست بوده است.   دهه هاي اخير

داند و  خصيصه عمومي عقل گرايي در عصر تجدد آن است كه عقل جزئي و استدالل گر را اساسي ترين ابزار شناخت مي    -4

برپايه برخي روايت هاي افراطي آن عقل قادر است همه امور شناختني را درك كند. و آنچه قابل درك عقلي نباشد قابل شناختن  

  نيست.

 کلیک نماییداینجا معارف اسالمی، استخدامی برای خرید بسته کامل درسنامه 

https://iranarze.ir/ES268


 

 
 

 www.iranarze.ir جزوه آموزشی معارف اسالمی 4

رهيافت عقل گرايانه به دين ، بدانجا انجاميد كه الهيات مبتني بر متون مقدس اعتبار خود را از دست داد و رقيب به ظاهر   -5

   ي الهيات عقالني تقويت شد.بي دليل آن يعن 

دو جريان عقل گرايي و تجربه گرايي در يك مطلب هم داستان اند و آن اين كه هرگونه شناخت فراعقلي و فرا حسي را به    -6

   ديده ترديد مي نگرند و ارزش و اعتباري براي معارف وحياني و شناخت هاي شهودي انسان در نظر نمي گيرند. 

يسه با انسان سنتي، داناتر )به معني دارنده اطالعات بيش تر( و قدرت مندتر )به معناي توانايي بر بهره  انسان متجدد در مقا -7

   گيري بي حد و حصر از طبيعت و ماشين ( شده است اما اين حقيقت لزوماً به معناي انسان تر شدن او نيست.

فتي در حوزه فلسفه و متافيزيك براي مدتي آرامش و انسان متجدد پس از مواجهه با بن بست هاي ظاهراً گذرناپذير معر  -8

سكون را در علوم تجربي بازجست. تحول شتاب آلود در حوزه علوم و جايگزيني سريع نظريه هاي رقيب به جاي يكديگر و  

  ژرفكاوي هاي برخي فيلسوفان علم در باب ماهيت تئوري هاي علمي و نقش عوامل ذهني و رواني دانشمندان در شكل گيري 

نظريه ها نشان داد كه علم تجربي آن آرامگاهي نيست كه ذهن جستجوگر انسان معاصر در طلب آن بود. انسان معاصر اعتماد  

خود را به دانش تجربي كه در طول چند سده گذشته و در پي گسترش علم مداري جايگزين اعتماد به دين و متون مقدس  

 كرده بود، به سرعت از دست مي دهد.  

اخالقي در عصر جديد نه تنها به تضييع استعدادهاي معنوي انسان متجدد انجاميده بلكه زيست اجتماعي او رانيز تا    انحطاط  -9

  حد زيادي مختل ساخته است.

عدم شيوع ناهنجاريهاي رواني ميان انسان هايي كه در دامان طبيعت و در ساختارهاي اجتماعي نسبتاً ساده زندگي مي    -10

است كه پيشرفت فناوري وپيچيدگي ها و معضالت اجتماعي ناشي از آن به پيدايش و گسترش بحران هاي  كنند حاكي از آن  

   رواني در جوامع پيشرفته صنعتي كمك كرده است.

براساس آموزه هاي ديني راه هاي شناخت و معرفت اندوزيِ بشر به حس و تجربه محدود نمي شود بلكه وحي و عقل نيز    -11

انساني اند كه با اتكا بر آن ها آدمي مي تواند به مجموعه اي كامل تر و منسجم تر از حقايق، معرفت پيدا    منابع مكمل شناخت

   كند.

با    -12 انساني  ارتباط عميق  اشكال گوناگون و در پي  مشاهدات قلبي و تجربيات شهودي )غيرحسي( حقايق متعالي كه در 

استواري براي باورهاي او فراهم ميآورد و او را از ورطه شكاكيت مطلق و  معنويت ديني حاصل مي شود، مباني شهودي و ايماني  

   سرگشتگي معرفتي رها ميكند.

خود را در معرض هدايت ديني قرار مي دهد، هيچگاه احساس سرگشتگي و تحير مطلق نمي كند حيرت ديني   انساني كه -13

   هرگونه يقين و اطميناني است. با ايمان و يقين سازگار است برخالف تحير معرفتي نوين كه نافي 
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