
 

 
  
  

یرکگور براساس اندیشه  های دینی کی های تربیتی آموزه بررسی داللت
  استاد مطهری

 *محمود شرفی
  

 دهيچك
 هـدف  و ايمـان  بـودن  درونـي  آن مبنـاي  كـه  است فرايندي ديني تربيت يركگور، كي انديشه در

 ايمـاني  جهـش  نام به العاده فوق اي حادثه كمك به كه است خداوند پيشگاه در حضور اش نهايي
 دور بـه  خويش اعتقادات انتخاب در فرد آزادي با توأم آگاهي بر وي اينكه ضمن شود؛ مي حاصل

  .كند مي تأكيد تحميلي و جبر هر از
 تحميـل  امكان عدم و( ايمان بودن دروني و ايماني جهش كه اين با دهد مي نشان تحقيق هاي يافته
 كـه  است پايدار ايماني كه دارند تأكيد دو هر و است انديشمند دو هر وفاق مورد) بيرون از آن

 جهش است معتقد مطهري شهيد باشد، خويش اعتقادي هاي آموزه انتخاب در فرد آزادي دستاورد
 مـورد  كه افتد مي اتفاق خواص از اندكي تعداد براي تنها و نيست پذير امكان همگان براي ايماني
 تـا  و مـبهم  و كلـي  مفهـوم  بـه  را ايمـان  هـا  انسان همه به آن تعميم و اند گرفته قرار الهي عنايت

  .كند مي تبديل نيافتني دست حدودي
 حـالي  در اين و است شبيه احساسي ايمان به شهودي ايمان از بيشتر يركگور كي انديشه در ايمان
 خاصـي  اهميـت  مطهـري  اسـتاد  انديشه در دائم، شك نه و موقت شك شك، جايگاه كه است
 و اسـت  يركگـور  كـي  مقابـل  نقطـه  در مطهـري  استاد ايمان، و ديگران با ارتباط مقوله در. دارد

 همـان  نـوعي  بـه  خلـق  درد داشتن كه است باور اين بر و داند نمي جدا ايمان مقوله از را ديگران
  .است شده بنا ديگر هاي انسان با رابطه از اي پايه بر خدا سوي به سير و است داشتن حق درد

  .خداوند پيشگاه در حضور گرايي، ايمان مطهري، استاد يركگور، كي ديني، تربيت: كليدي واژگان
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  مسئلهبیان 

های آن را مورد بحث و نقد  ، از دیرباز، مبحث ایمان و کیفیتمختلفن ادیان ااندیشمندان و متکلم
ویژه هنگامی که عقالنیت، علم و دین در تعامل و تقابل بـا یکـدیگر  ها به اند.تطبیق اندیشه قرار داده
شـوند،  گیرند و اندیشمندانی تربیت یافته در دو مکتب و مـرام گونـاگون مقایسـه و نقـد می قرار می

مذهبی از  درستکند که روشنگری، زدودن عقاید نادرست و شناخت باورهای  فضایی را ایجاد می
  .رود به شمار میدستاوردهای مهم آن 

بـه  ویداننـد.  یرکگور فیلسوف و متکلم نامدار دانمارکی را بنیانگذار فلسفه اگزیسـتانس می کی
زودی از فلسفه هگل روی گردانـد و  فلسفه هگل روی آورده بود؛ اما با تحولی که در او پدید آمد، به

های گوناگون به ترویج ایمان مسیحی پرداخـت. او کـه بـه هنگـام جـوانی شـهرتی  با نوشتن رساله
گـذار  عنوان پایه هایدگر، یاسپرس و سـارتر بـه ماننددر قرن بیستم با کار فیلسوفانی  نداشت،جهانی 

  ).١۶، ص١٣٧٩فلسفه اگزیستانس شناخته شد (صفارحیدری ثابت، 
عنوان اندیشمندی فردگرا و متکلمی مسیحی، ما را بـا  یرکگور به مطالعه و بررسی آثار سورن کی

های دین مسیحیت، سبک زنـدگی، رفتـار بـه ظـاهر مـذهبی  د که آموزهکن کیفیتی از ایمان آشنا می
گاهانه مردم عامی و روزنامه آنهـا های مغرض در آفـرینش  ارباب کلیسا، برخوردهای نامناسب و ناآ

عنوان بنیانگـذار  ای را بازی کرده است. گستردگی دامنه تفکر و اندیشـه کـی یرکگـور بـه نقش عمده
ها از  اگزیستانسیالیسم، در زمان حیاتش از انظار و افکار مردم پنهان ماند و تنها پس از گذشت سال

  نگری او پی برده شد.  وفاتش، به عمق اندیشه و ژرف
ای مستقل و ساختاریافته تدوین نکـرده اسـت و  لیم و تربیت، نظریهیرکگور درباره تع سورن کی

بـا مطالعـه و دقـت در آثـار و  ولـیتوان او را فیلسـوف تعلـیم و تربیـت دانسـت؛  دلیل نمی همین به
های دین مسیحیت و حقیقت ایمان بـه رشـته تحریـر  طور عمده در قالب آموزه های وی که به نوشته

، ١٣٧٢عنوان یک پاسکال پروتستان معروف کـرده اسـت (ورنـو و وال،  هاو را بیشتر باست، درآمده 
توان به نکات قابل توجهی درباره تربیت دینی دست یافت. بررسی مقوله تربیت دینـی  ) می١٣٢ص

کنـد و چـون  یرکگور ما را به مطالعه اندیشه پدیدارشناسانه او نسبت به انسان ملزم می در اندیشه کی
)، بنـابراین ٣٣٢، ص١٣٧۶دار اسـت (نصـری،  هبی و بـه تعبیـر وی هسـتیانسان مد نظر او، مـذ

بررسی ابعاد وجودی این انسان با رویکردی مذهبی، دربردارنده نکات مهمی در فرایند تربیت دینی 
  خواهد بود. 



      ١٣۵   یرکگور کی دینی های آموزه تربیتی های داللت بررسی

 

من باید برای یک «محوری خویش را در قالب این جمله که  یرکگور موضع دینداری و ایمان کی
). نگـرش ١۵، ص١٩۶٩ 1بیـان کـرده اسـت (وال، آشـکارا، »و آن ایـده خداسـت ایده زندگی کنم

یرکگور بر این باور مبتنی اسـت کـه حقیقـت ایمـان سـابژکتیویته اسـت و آن را تفکـری  مذهبی کی
توان بـه  بنابراین نمی ؛شویم و بر مبانی عینیت شکل نگرفته است داند که از درون صاحب آن می می

  ). ١٣، ص١٣٧٩مان را اختیار کند (وارنوک، کسی گفت که نظرگاه ای
گاهی، انتخاب، مسـئولیت، تعـارض، فردیـت، خودشناسـی، پرهیـز از دیـن و ایمـان  آزادی، آ

شده، اجتناب از عقالنیت و استدالل در دین و اینکه انجیل را باید با عشق و ایمان خواند نـه  نهادینه
دادن به شک در زایش ایمان،  ارزش)، پرهیز از یقین و ٣٣۵، ص١٣٧۶فیلسوفانه و نقادانه (نصری، 

ای مـا را بـه آسـتان  احساس حضور در پیشگاه خدا و پشیمانی از گنـاه کـه هماننـد نیـروی جاذبـه
گاهی  گرداند، برتری و رجحان داشتن مسیحی پروردگار برمی شدن که در نفس خود زاییده آزادی و آ

 باوری است، پرهیز از بودن با دیگـران، فراسـو است نسبت به مسیحی بودن که نتیجه تقلید و عینیت
  اش است. یرکگور در اندیشه وجودگرایانه های مذهبی مورد توجه کی روندگی از جمله آموزه
هـای  شـود، از جملـه علت باورهای نادرسـت کـه بـه مـردم آمـوزش داده می بنابراین شناخت

گونـه  وسـیله نقـاط قـوت و ضـعف این مذهبی است تـا بـدین−های فلسفی ضروری انجام پژوهش
یرکگور به این دلیل صـورت گرفـت کـه او یکـی از  کی اعتقادات بیش از پیش نمایان شود. انتخاب

یرکگـور اسـت، بیـان  . آنچـه دغدغـه فکـری کیرود به شمار مـیگرایان  ین ایمانترین و مؤثرتر مهم
توانـد از آن برخـوردار  نگرش ویژه خود به زندگی مؤمنانه و چگونگی زنـدگی اسـت کـه انسـان می

  باشد. 
است، داللت بر این موضوع دارد کـه  شدههایی که در مراکز دانشگاهی انجام  همچنین بررسی

یرکگور براساس اندیشه استاد مطهـری پژوهشـی انجـام  باره مقایسه و نقد آرای کینه تنها تاکنون در
، بلکه پژوهشی هم انجام نشده است که فقـط معطـوف بـه بررسـی تـأثیر اندیشـه ایـن است نشده

شده نیز با رویکردی فلسفی و نـه  های انجام فیلسوف بر فرایند تربیت دینی باشد و آن میزان پژوهش
رسد. در همین راستا، ایـن  پژوهش ضروری به نظر میانجام این  ،است. بنابراین هشدتربیتی انجام 

یرگگـور براسـاس اندیشـه اسـتاد  های دینی کی های تربیتی آموزه بررسی داللت باتا  کوشد مقاله می
ها  د که این دو اندیشمند از مواضـعی مشـابه و متفـاوت بـدانکن ما را با مفاهیمی آشنا میمطهری، 
 اند. پرداخته

 
                                                           

1 .wahl 
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  سؤاالت پژوهش

  های تربیتی دارد؟  یرکگور چه داللت های دینی کی . آموزه١
  ؟یرکگور وارد است های دینی کی . براساس دیدگاه استاد مطهری چه نقدهایی بر آموزه٢
  

  پیشینۀ پژوهش

خمینـی و  رابطه خـدا بـا انسـان از دیـدگاه حضـرت امـام«ای با عنوان  ) در مقاله١٣٨۴پور ( رحیم
طور  شود سـه مسـئله بـه از میان اموری که به رابطه خدا و انسان مربوط می :نویسد می» یرکگارد کی

هبـوط «مشترک در آثار امام خمینی و کی یرکگارد مورد توجه ویژه قرار گرفته است که یکی از آنهـا 
قـد اسـت کـه ایـن است که به ورود اولین انسان به جهان طبیعت منجر شد. امام خمینی معت» آدم

یرکگارد با اشاره  ولی کی ؛واقعه کلید باب برکات خدا و عامل بسط رحمت او بر جهان بشری است
دانـد. از سـوی دیگـر  به نافرمانی آدم و خوردن از درخت ممنوعه، هبوط را مجـازات یـک گنـاه می

از سـر لطـف، یرکگارد معتقد است که خداوند چنان عشق و شفقت بیکرانی به انسـان دارد کـه  کی
فـرد کـه  های او شریک شـود. ایـن رابطـه منحصـربه آید تا در رنج شود و به زمین می خود انسان می

ولـی بـه نظـر  ؛کند از دید امام، امری مردود است تعبیر می» انسان شدن خدا«یرکگارد از آن به  کی
رسد که آنچه ایشان در توضیح مقام خلیفة اللهی انسان کامل و نیـز در تبیـین متمثـل شـدن آدم  می
گوید، بیان محتوا و مراد همان رابطه ویژه در فرهنگ اسالم است و این رابطه،  صورت خداوند می به

  مسئله دوم از سه مسئله مورد بحث مقاله است. 
عنوان پـل  ست که طی آن، بنای ایمان به»ها  و آزموده شدن به سختیابتال«آخرین مسئله مقاله، 

یرکگارد با تسلیم شدن به امر خدا  شود و استواری این بنا به نظر کی ارتباطی خدا و انسان ساخته می
اما از نظـر امـام خمینـی  ؛هرچند که این تسلیم منفعالنه و از سر نارضایتی باشد ؛شود سنجیده می

یعنـی تسـلیم بـا  ؛رو نهایـت ایمـان رضاسـت ر نحوه ایمان دخالت تام دارد و ازاینکیفیت تسلیم د
  نهایت خشنودی نه مطلق تسلیم. 

 سـورن اندیشـه در »یمانا«و » عقل« ناپذیر یرابطه آشت«ای با عنوان  ) در مقاله١٣٨٨اصغری (
پـردازد.  یرکگـور می اگزیستانسیالیسـتی کـی یشـهدر اند یمانرابطه عقل و ا یبه بررس ،»یرکگورکی
کند و آن را  توصیف می» رابطه با خدا«و » جهش«، »شور«هایی همچون  یرکگور ایمان را با واژه  کی

 ؛تواند ما را نجات دهد یرکگور ایمان می به نظر کی .پندارد برتر از عقل و گاه در تضاد کامل با آن می
توان ایمان را با عقل شناخت. وی در تعارض میـان عقـل و ایمـان طرفـدار ایمـان اسـت و  اما نمی
  باشد.  می» گرا ایمان«بنابراین 
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نمـای  تربیت براسـاس باورهـای متنـاقض«عنوان  باای  ) در مقاله١٣٩١خواه و همکاران ( خالق
پردازد. در بخش  و فردیت می ابتدا به تربیت عمومی براساس سه اصل شناخت، آزادی» کگوریر یک

های ساحت دینی به سه اصل سیر انفسی، شورمندی و جهش اشاره  تربیت دینی نیز براساس ویژگی
بـرای رسـیدن بـه  کند تالش میدنبال یافتن اشتیاق الزم است و  کند. متعلم در این نوع تربیت به می

ستدالل شده است که تربیت دینـی بـر بنابراین چنین ا ؛مراحل باالی ایمان به جهش ایمانی بپردازد
کید کند و از ابتنای ایمان بر روش» باور«رکگور باید بر خود ی یطبق اندیشه ک هـای آفـاقی پرهیـز  تأ

منـد از  این نکته اساسی است کـه پژوهشـگران عالقه کننده گفته بیان های پیش پژوهشنتایج . نماید
و تاکنون پژوهشـی در رابطـه بـا عنـوان مقالـه در  اند زوایای مختلف به آرای این اندیشمند پرداخته

 باشد. می ها پژوهشگونه  ای از نیاز به این است و این خود نشانه انجام نشدهداخل کشور 
  

  روش پژوهش

های  در پژوهش )٢٠۴، ص١٣٧٣به تعبیر جان بست ( استهای کیفی  پژوهش از نوع پژوهشاین 
هـای  هـا از روش شود و در توصـیف داده ی بیان نمیصورت کّم  کیفی توصیف مشاهدات معموًال به

هــا  آوری شـده در ایــن قبیـل پژوهش ضـمن اینکـه از اطالعــات جمـع .شــود دیگـری اسـتفاده می
 ،). بنـابراین٢۵۵، ص١٣٧٨شـود (دالور،  شده ارائه می بندی ادراکی و طبقه−های تحلیلی توصیف

  .انتقادی است−تحلیلی−روش پژوهش، توصیفی
  
  یرکگور های دینی دیدگاه کی آموزه

های دینـی اسـت کـه در  آموزه ،دهد یرکگور را تشکیل می مباحثی که شاکله اندیشه تربیت دینی کی
تحلیـل  در ادامـههای انسان و هسـتی شـکل گرفتـه اسـت کـه  یرکگور درباره مقوله نتیجه تأمل کی

  .شود می
  

. احساس گناه و حضور در پیشگاه خدا١
1  

شود تا به حضور در پیشـگاه خـدا نائـل  دنبال احساس گناه قادر می انسان به ،یرکگور کیدر اندیشه 
که با وقوف به گناهکار  نحوی به ؛ترین وسیله احراز و اثبات هست بودن خویش است گناه قوی شود.

گـاه می بودن، انسان درعین ، ١٣٧٢شـود (ورنـو و وال،  حـال بـه تفـرد خـود و ارتبـاطش بـا خـدا آ
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گناهکـار بـودن اسـت (همـان،  ؛نهادن بـه هسـتی دینـی و هسـت بـودن گامپس الزمه  ؛)١٢۴ص
  ) و در برابر خدا بودن به معنای یافتن آرامش در درون خویش است.٢٩٠ص

او معتقد بود که خداوند عشق  .احساس حضور در پیشگاه خدا در افکار مارتین لوتر ریشه دارد
) و متناسـب ٢٧، ص١٣٨١گذارد (فالورز،  و رحمت (فیض الهی) را به رایگان در اختیار مردم می

یعنی اینکه خدا را  شود؛با این بخشش الهی، انسان باید به احساس حضور در پیشگاه خداوند نائل 
، ١٣٧٢امـور بـدانیم (ورنـو و وال،  شاهد و ناظر اعمال، رضای او را میزان و معیار خوب و بد همه

  ).١٢۴ص
اسـت و اینکـه  کـردهیرکگور احساس حضور در پیشگاه خـدا را بـه احسـاس گنـاه وابسـته  کی

این احساس تا بدان حـد  ؛کشاند سوی خدا می و ای ما را به سمت احساس گناه همانند نیروی جاذبه
تـرین شـرط وصـول بـه کمـال  هم) و م١٢۴مهم است که وی آن را نخستین مقوله دینی (همان، ص

  ). ٣٣۶، ص١٣٧۶داند (نصری،  می
  

. فراسوروندگی و جهش ایمانی٢
1

 

یرکگــور بــه نــام  های اندیشــه کــی ایــده حضــور در پیشــگاه خــدا اساســًا ریشــه در یکــی از مؤلفــه
من باید بـرای یـک ایـده زنـدگی کـنم و آن ایـده «یرکگور در این عبارت که  فراسوروندگی دارد. کی

) نقطه تالقی این دو آموزه را آشکار و ما را با فراسـوروندگی و ١۵، ص١٩۶٨ 2(سهاکین، »خداست
اسـت کـه اسـتعداد وصـول بـه حقیقـت  آنی این عبارت اد. معنکن  ارادت خود به خداوند آشنا می

ها بـه ودیعـه نهـاده شـده اسـت و در  تعالی است در درون انسـان هستی که همانا ذات اقدس باری
توان با فرا رفتن از حجاب تـن بـه  ها می ه آن و زدودن اعتقادات از خرافات و ناراستیصورت توجه ب

روشنایی وجود مطلق رسید و حضور در بارگاه او را نه فقط برای یک لحظه کـه بلکـه سراسـر عمـر 
  ). ٣۶، ص١٣۵٧(وال،  کرددرک 

عنـوی فـرد شود که احسـاس حضـور در پیشـگاه خـدا کـه نهایـت سـیر م گونه استنباط می این
ــاه و  هــایی در اندیشــه کــی فرض شــود، دارای پیش محســوب می یرکگــور اســت کــه احســاس گن

کنـد در مسـیر  یعنـی فـردی کـه احسـاس گنـاه می ؛انـد فراسوروندگی و جهش ایمانی از آن جمله
فراسوروندگی که به نوعی همان بازگشت به خویشتن اسـت بـه حضـور در پیشـگاه خداونـد نائـل 

شود. مقوله فراسوروندگی در دیدگاه  واسطه جهشی نمایان می وی این حضور تنها به شود. به باور می
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براساس  .دکن  یرکگور ما را با توان انسان در برون رفتن از خویشتن و رهایی از حصار تن آشنا می کی
انسان باید هستی خویش را متعلق به خدا و حضور و وجود او را در تمام مراحل هسـتی  ،این آموزه

 ود ساری و جاری بداند.خ
  

  زاد . ایمان درون٣

یرکگور در بیان حقیقت ایمان به آن نوع ایمانی اعتماد دارد که از اعماق وجود فـرد و از درون او  کی
و بـر  دانـد میشدن مـرتبط  بودن ایمان را با مسیحی ). وی درونی٢٠، ص٢٠٠٩بیرون آمده باشد (

کید می کند که براساس باورهای عامه شکل گرفته باشد. وی حقیقـت  جدایی آن از باورهای عینی تأ
  ).١٣۶، ص١٣٧٧دانست و بر آن اعتراض داشت (مک کواری،  عینی را انتزاعی می

ای شخصی و خصوصی اسـت کـه  درونی بودن ایمان به این موضوع اشاره دارد که ایمان مقوله
رسد. درونی بودن ایمـان مـانع پنـاه بـردن انسـان بـه  ایی و از عمق وجود به آن میهر انسانی به تنه

شود کـه در  شود و سبب گریز از اعتقادی می مظاهر بیرونی و عینی ایمان چون ظواهر جسمانی می
 ). ٢٣، ص١٣٧٩گیرد (وارنوک،  سایه تحمیل و تلقین دیگران شکل می

) سـابژکتیویته را بـه مفهـوم صـمیمیت نزدیـک ۴٣، ص٢٠٠۵ 1استراترن (به نقل از تهونیسن،
یرکگور بر این عقیده اسـت  داند و با کی داند و آن را شامل تعهدی درونی توأم با شور و شوق می می
خداوند فاعل شناسایی است و لذا تنهـا بـرای ذهنیـت در « 2»سابژکتیویته است حقیقت همان«که 

   3».درون وجود دارد
کید بر حقیقت درونی از حقیقت عینی که انتزاعـی اسـت  بااو  کنـد. در  دوری می بـه شـدتتأ

درخصوص رابطه انسان  .اندیشه وی شخصی بودن تفکر و ارتباط خصوصی فرد با خدا اهمیت دارد
نگـری نـزد خویشـتن حقیقـت را دریابـد و  یرکگـور هـر انسـانی بایـد بـا درون کی بـاورو ایمان به 

  ).٢٣، ص١٣٧٩مایه ساختن حقیقت است (وارنوک،  نای بیباوری به مع عینیت
صـورت علـم  صورت علـم حصـولی، بلکـه بایـد به توان به یرکگور حقیقت را نمی به عقیده کی

ترین شـکل خـود از عمـق وجـود  ). حقیقت در کامل٣٣۵، ص١٣٧۶حضوری دریافت (نصری، 
  ).١٣٧−١٣۶، ص١٣٧٧کواری،  جوشد و در گشایش وجود ریشه دارد (مک می
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  . خطر کردن۴

اعتقاد به اینکه شورمندی و نشاط دینی مقتضـی ناموجـه بـودن و حتـی نـامعقول  دربارهیرکگور  کی
   ).١٣٧۴لگنهاوزن، (خطر کردن، بهاء و اراده  :کند لحاظ آبژکتیو است سه دلیل مطرح می بودن آن به

دهنده شور و شـوق و  نشان ااست؛ زیرتر از دو دلیل دیگر  در میان این سه خطر کردن بسیار مهم
یعنی متعلق به مناصب و  ؛تعلق و دلبستگی فرد به موضوع مورد ایمان است ایمان حتمًا مابازاء دارد

های مادی چون مال و ثروت و مقام و یا متوجه موضوعی معنوی چون اعتقاد به خدا شـود.  موقعیت
تری  تر نیاز به خطرکردن عظیم بدون خطرکردن ایمانی وجود ندارد و ایمان قوی یرکگور در اندیشه کی

یرکگــور در ذبــح اســحاق  ). تجســم عینــی مثــال کی١٨٢، ص١٩۵٧ 1یرکگــور و لــوری، کی(دارد 
که بازگشت فرزند محال  جایی ؛شود نشان داده می وسیله ابراهیم (اسماعیل در متون اسالمی) به

به یـاری همـین محـال در اندیشـه  اما ابراهیم ؛باشد الف اخالق میرسد و عملی خ به نظر می
من در مقابل نام ابراهیم هفت بار و در برابر عمـل او  :گوید شود و می یرکگور شهسوار ایمان می کی

  ).١٠، ص١٣٨۵کنم (امامی،  هفتاد بار تعظیم می
 داشتهتر  رد ایمانی قوییعنی هرچه ف ؛عنصر بها در ایمان به معنای تحمل رنج و فداکاری است

های دینی و اعتقادی و نیز فداکاری برای اعتقـاداتش آمـادگی بیشـتری دارد.  برای تحمل رنج ،باشد
ها و نامالیمـات روزمـره از  د تـا در نابسـامانیکنـ عنصر اراده به عزم جزم انسـان مـؤمن اشـاره می

اگر بخواهیم ایمان خـود را حفـظ  نویسد: میباره  یرکگور در این کی .اعتقادات خویش دست نکشد
که گویی  چنان ؛یقینی آبژکتیو تمسک بجوییم پیوسته باید عزم جزم داشته باشیم بر اینکه بر بی ،کنیم

بن آویـزان بمـانیم و بـاز هـم ایمـان داشـته  ترین جای اقیانوس بر فراز دریایی بی باالی ژرف باید بر
  ).١٨٢، ص١٩٧١یرکگور،  باشیم (کی

  
  ستی. مراحل ه۵

 5و دینـی 4اخالقـی 3گرایی، دارای سـه مرحلـه لـذت 2یرکگور حیات آدمی را در جـاده زنـدگی کی
کند و  یاد می »درجات وجود«). وی گاه از این مراحل با نام ۵۴۶، ص١٣٧٧نژاد،  داند (شعاری می

ی انگاری اخالقی و خداپنداری دینـ یابی محسوس، خیرگرایی و نیک آن را شامل زیباپرستی و جمال
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3 .Aesthete 

4 .Ethical 

5 .Religious 
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حوزه اخالقی تنها یک مرحله انتقالی است، حـوزه زیباپرسـتی  :نویسد داند و در توضیح آنها می می
واسطه و آنی است و مرحله اخالقی عالم آداب و مقررات و حوزه دیانت مرحله انجام  محسوس، بی

یرکگور بر این عقیده است که برترین نـوع هسـتی،  کی). ٩٣، ص١٣٧١پور،  و تکمیل است (جمال
  ).١٨ص ،١٣٧٩هستی دینی است (وارنوک، 

است و در هستی دینـی اسـت کـه فـرد تمـام  »ایمان«آشکارشدن  ،ویژگی اساسی مرحله دینی
، ١٣٧٢ورنـو و وال، کند ( وجود خود را وقف خدا و حضور در پیشگاه او را با تمام وجود تجربه می

ین مرحله برخالف مرحله اخالقی تعهد فرد متوجـه خداسـت و نـه خـودش و خـود ). در ا٣٩ص
های مرحله دینی این است کـه در ایـن  بایستی متوجه موجودی برتر به نام خدا شود. از دیگر ویژگی

هیبت الزمه ذات انسان اسـت کـه در مرحلـه دینـی  ؛دهد به انسان دست می 1مرحله حالت هیبت
گاهی پیدا می ؛کند ظهور پیدا می کند، حالـت هیبـت بـه او  هنگامی که انسان به امکانات خویش آ

 ).۴٠، ص١٣٧۶دهد (نصری،  دست می
بلکه  ؛یرکگور رفتن از یک مرحله به مرحله باالتر با اندیشیدن و تفکر ممکن نیست به عقیده کی

که با آزادی خـویش این خود فرد است  .شود پذیر می با جهشی و به مدد شور و اشتیاقی قلبی امکان
بـه گفتـه  .یک از مراحل به سر برد و چه زمانی به مرحله دیگـری برسـد گیرد که در کدام تصمیم می

) ما باید این را انتخاب کنیم یا آن را و از طریق انتخاب خـود ٢٣۴، ص٢٠٠۵واربرتون (تهونیسن، 
  را بسازیم. 

  
  های تربیتی داللت

  در پیشگاه خداوندداللت آموزه فراسوروندگی و حضور  .١

از این فرایند بـه  که قرب الهی و بازگشت به اصل و منشأ هستی است ،هدف ،در فرایند تربیت دینی
شود. این مفهوم دربردارنده احسـاس حضـور در پیشـگاه خداسـت و ممکـن  فراسوروندگی یاد می

 دلیـل هر بـه ؛و یا اینکه با جهشی حاصـل شـود شودتدریج طی مراتب و مراحلی حاصل  است یا به
موضوع آن معرف موجودی است که خـالق انسـان بـوده و وصـول بـه آن سـبب طمأنینـه و آرامـش 

هدف از فراسوروندگی این است که فرد حجاب دنیوی را از چشمان خود بردارد و با چشم  .دشو  می
یعنی درک حضور خداوند در جای هستی بـه کمـک  ؛که خداوند است دل به موجود برتر نگاه کند

رون رفتن از خود و ترک خویشتن و متعلقات دنیوی. فراسـوروندگی انسـان در دل بریـدن و رفـتن ب
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آموز با راهنمایی معلم به تعلقـات  در این بستر مالک تربیت صحیح دینی این است که دانش .است
  دنیوی دلبستگی پیدا نکند. 

هـایی و بریـدن از ظـواهر آمـوزان در ر وسیله هـدایت دانش داللت این مفهوم در تربیت دینی به
کمک بـه  ،د. همچنینشو دهنده دنیا و تالش در پرستش بدون چشمداشت خداوند محقق می فریب
ها در درک مفهوم واقعی عبادت و نیز آشناسازی آنها با توانایی و تـدبیر خـدا در اداره مدبرانـه  انسان

  دست آورد. ها به توان از این مؤلفه های دیگری است که می جهان هستی از جمله استفاده
  

  داللت آموزه جهش ایمانی .٢

حضرت حق را در یـک لحظـه درک  ،الهی جهش ایمانی یعنی انسان بدون واسطه و از روی عنایت
به عبارتی ایـن جهـش یکـی از  ؛شود واسطۀ این ادراک از آرامش و یقین قلبی برخوردار می کند و به

ها  طرق فراسوروندگی و از خویشتن بیرون رفتن و دربردارنده این واقعیت اسـت کـه برخـی انسـان
ای از هسـتی و متعلقـاتش  شتیاق لحظـهتوانند با خودشناسی و تهذیب خویش شور در دل و با ا می

های از خودفرارونده کسانی هستند که به  انسان .و چشم دل را به نور حق منور گردانند گیرندفاصله 
های  رسند که به طرق مختلف در پرورش ظرفیت می »یقینی و نه مشکک«موجب جهشی به ایمان 

  اند. ستی واقعی گشودهاند و به مدد الهی چشم دل به ه وجودی خویش توفیق یافته
داللت این آموزه در فرایند تربیت دینی ما را به پرهیـز از صـدور دسـتورات کلـی و اجتنـاب از 

ها از مسیری واحد و بـا  که الزم نیست همه انسان معنا بدین ؛کند تعمیم در باورهای دینی دعوت می
بر جهش ایمانی به ایـن  میانوسیله  بلکه افرادی به ؛طی مراحل یکسانی به درک حضرت حق برسند

پس بهتر است که همین تعداد کم از طریق جهش خاص خود خدا را درک کنند و  ؛رسند مرحله می
  ها در دایره تعمیم جای داده شوند. سعی نکنیم که همه انسان

 
  زاد داللت آموزه ایمان درون .٣

در نهانخانه دل خویش با ایمـان  آموزان زاد این است که اجازه دهیم دانش داللت تربیتی ایمان درون
واسطه تظاهر ایمان حقیقی از  نه اینکه به ،خود به سر برند و از روی صدق و صفا خداوند را بپرستند

بـه تعبیـر  .ها در قضاوت خویش دچار اشـتباه شـوند د و انساننایمان ساختگی غیرقابل تفکیک شو
های جسـمانی بـه  ای جسمانی نیست که بتوان به کمک مؤلفـه ایمان مقوله ،)١٣٧٢استاد مطهری (

گاه  ؛شدت و ضعف آن پی برد و  اسـتبه عبارتی تنها خدا از اخالص فرد و صداقت او در ایمانش آ
هایی غیرواقعی در سنجش خلـوص  ها در این مورد موجب خلق چارچوب سپردن قضاوت به انسان
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بهتر این است که قضاوت دیگران مـالک صـدق ایمـان و اعتقـاد  پس ؛دشو و صدق ایمان افراد می
همـواره  ،های جسمانی اسـت ها، نمایش مؤلفه ای که معیار برتری انسان در جامعه .افراد قرار نگیرد

ها خدا را نـه از روی اخـالص و بـاور  این آسیب وجود دارد که ریا و نفاق گسترش پیدا کند و انسان
گیری سـبب اضـمحالل  چنـین جهـت این پرستش کنند. در تربیت دینی درونی بلکه از روی تظاهر

  د. شو گونه باورها می سازی این بنیان عقیدتی فرد و در درازمدت موجب نهادینه
  

  داللت آموزه خطرکردن .۴

باید هزینه کـرد و  آموزه خطر کردن در دین به این معناست که برای داشتن ایمان همانند ابراهیم
ایمان بـدون خطـر،  .ین نزدیکان خود دل برید تا به متعلق واقعی رسید و جاودانه شدگاه از عزیزتر

 ؛توان به حقیقت آن پی برد های اعتقادی می ادعایی بیش نیست و با میزان خطرپذیری افراد در مقوله
تـرین آنهاسـت؛ ایمـان  یعنی یافتن ایمـان مسـتلزم مقـدماتی اسـت کـه خطـر کـردن یکـی از مهم

  د.شو  بلکه پس از سربلندی از امتحانات الهی در فرد ظاهر می ؛رسد ز راه نمیخود ا خودبه
در ذبـح فرزنـد خـویش و اسـتقامت او،  در تربیت دینی با مثـال زدن خطرپـذیری ابـراهیم

توان یاری کرد. وظیفـه مهـم متولیـان تربیـت  ناپذیر می آموزان را در داشتن ایمانی قوی و خلل دانش
اگـر اعتقـاد بـر  کننـد.هـای دینـی تسـهیل  آموزان را نسبت به آموزه ن است که شناخت دانشآدینی 
گاهی و التزام رشد کند زمینه بـه  ؛آنگاه خطر کردن برای فرد دارای معنا و مفهوم خواهد بـود ،ای از آ

گاهانه قدم در راه دین برد کردآموز روشن  برای دانش دعبارتی چرایی باورها را بای ارد و با اندک تا او آ
  چالشی ایمانش دچار آسیب نشود.

  
  داللت مراتب هستی .۵

های استحسانی،  آن معرفی انسان پیروی ازگرایی، اخالقی و دینی و به  تقسیم زندگی به مراحل لذت
اخالقی و مذهبی دربردارنده این نکته مهم بـرای تربیـت دینـی اسـت کـه در هـر مرتبـه از هسـتی 

هـای تربیتـی  هایی قرار دارد که دانستن، تشخیص و تمییز آنها نـه تنهـا موجـب اتخـاذ روش ویژگی
د. داللت مقولـه مراتـب کن می بلکه راهکارهای ارتقای مراتب هستی را نیز ترسیم ،شود مناسب می

های دنیوی و تباه کردن عمر  ها را از آلوده شدن به هوس هستی برای تربیت دینی این است که انسان
کمـک بـه  .انـد تری پا به عرصه هستی نهاده آنها برای اهداف بزرگ .در مرحله استحسانی باز داریم

 سـرانجامرسیدن بـه هسـتی اخالقـی و  فریب دنیوی و تالش در دلهای  تها در دوری از لذ انسان
  هستی دینی که هدف نهایی از خلقت بشر و به تجربه در آوردن حضور در هستی دینی است.
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  های استاد مطهری یرکگور براساس اندیشه های دینی کی نقد آموزه

باشـند و بـه همـین دلیـل نیـز  یافته دو مکتب متفاوت می یرکگور و استاد مطهری پرورش سورن کی
دینی و حقیقت ایمـان  یرکگور رفتار های دینی دارند. در اندیشه کی های متفاوتی درباره آموزه یشهاند

باشـد و هـدف غـایی آن  ای درونـی می ایمـان مقولـه ،عبـارتدیگـر به  ؛ریشه در درون انسان دارد
  احساس حضور در پیشگاه خداوند است.

در تعریف  ؛شود به دو صورت تعریف می ها بر داشتن این ویژگی افزون اما دین در آثار مطهری 
بینی و ایـدئولوژی تشـکیل شـده و در  است که از دو بخش جهان پیامبرانساختارگرایانه دین مکتب 

دین برنامه الهی نجات بشـر و رسـاندن وی بـه رسـتگاری اسـت (قراملکـی،  ،گرایانه تعریف غایت
ها و ابعاد  قرآنی ضمن بیان کیفیت ). استاد مطهری در باب ایمان با تعمق در آیات١٢٩، ص١٣٨٣

و با استفاده از آیات مبارکه سوره عصر به  کند میایمان ضرورت و نقش آن را در زندگی بشر بررسی 
پردازد  استنتاج چهار رکن سعادت یعنی ایمان، عمل صالح، استعانت از حق و استعانت از صبر می

یمان، ایمان به ذات اقدس ربـوبی اسـت ). به عقیده وی مقصود قرآن از ا٣٢، ص١٣٧۴(مطهری، 
). وی در توضـیح بیشـتر دربـاره ۴٧ایمان به همه حقـایق عـالم اسـت (همـان، ص ،که ایمان به او

وسیله اعتقاد قلبی، اقرار به زبان و  معتقد است که ایمان به ایمان، با استفاده از گفتار ائمه اطهار
  ).١٠١، ص١٣۶١شود (مطهری،  عمل به اعضا و جوارح مشخص می

ند از: رابطه ایمان و عقل، رابطـه ا عبارت شود میهایی که در نقد بیرونی بررسی  ترین مؤلفه مهم
  دار، انسان کامل و مراتب هستی. ایمان و یقین، درونی بودن ایمان، فراسوروندگی، انسان هستی

 
 . رابطه ایمان و عقل١

گیری  گیـرد کـه بـا موضـع گـری بـه خـود میاستاد مطهری نسبت ایمان و عقـل جلـوه دی دیدگاهاز 
داند  وجود آدمی می سازوکارهایترین  شناخت را پیچیده سازوکارباشد. وی  یرکگور متفاوت می کی

استاد مطهری بر این باور است که قرآن کریم (ایمان) را بر پایه تعقـل و  .)١٧، ص١٣٧٠(مطهری، 
ها را بـه تفکـر و تعقـل  انسـان ،د در قـرآنخداونـد در آیـات متعـد .تفکر و شناخت بنا نهاده است

لُونَ « مانندو آنها را با عباراتی  خواند فرامی قِ عْ ونَ كَّ تَفَ يَ  أَ فَال«و » أَ فَال تَ . دهـد میمورد خطاب قـرار » رُ
هانَ «فرماید:  اینکه خداوند می لْ هاتُوا بُرْ های مسـتقیم بـه  اشـاره ،)۶۴(نمل، » نيَ نْتُمْ صادِقكُ مْ إِنْ كُ قُ

  .استضرورت استدالل و تعقل در معارف اسالمی 
خواهد که مردم از اندیشـه بـه ایمـان  قرآن همواره مینویسد:   چنین می  شمطهری در آثار دیگر

در وجـود فـرد ریشـه  ،) و هنگامی کـه ایمـان مبـانی عقلـی یافـت١٢، ص١٣۶١برسند (مطهری، 
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همـین جنبـه  دلیل کنـد و بـه آمیز مقاومـت و ایسـتادگی می کهای شـر دواند و درمقابل وسوسـه می
  ای به آن اختصاص داده شده است. روشنگرانه عقل است که در معارف اسالمی جایگاه ویژه

چنـین  ن است کـه پـرورش اینآیرکگور در باب ارتباط میان ایمان و عقل  نقد اصلی اندیشه کی
آنجا که نتوان برای عقیده  .شود اعتقادات دینی سطحی میگریزانه در مردم سبب باورها و  ایمان عقل

ها از هسـتی او رخـت  رود که اعتقاد فـرد در مجـادالت و اسـتدالل د بیم آن میکرخود دلیلی ارائه 
اعتقادی هراسان و ترسان رها کند. این باور که ایمان دقیقًا از جـایی آغـاز  و او را در کویر بی نددبرب
در نظام اعتقادی اسـالم و براسـاس اندیشـه مطهـری جایگـاهی  ،پذیرد ان میکه اندیشه پای شود  می

ها را به دور از تعقل و استدالل و با دعوت به کشف و شـهود بـه ایمـان  توان انسان چگونه می .ندارد
مرگ اعتقادی به دنبال گریز از استدالل و پناه بـردن بـه احسـاس  ،رساند؟ در اندیشه استاد مطهری

که آتش، هیزم را و بـر همـین  سوزاند آنچنان ایمان را می ،عقل ،یرکگور در اندیشه کی .دافت اتفاق می
کیـد بـر اسـتدالل و  ،کند. بنابراین اساس توصیه به دوری از آن می اندیشه استاد مطهری به سبب تأ

  تعقل در مسائل ایمانی از کارآیی و صالبت بیشتری برخوردار است.
  

  . رابطه ایمان و یقین٢

ای  واسـطه حادثـه انسان استعداد وصول به معرفت یقینی را نـدارد و تنهـا بـه ،یرکگور ندیشه کیدر ا
رسد و همیشه باید در ایمان عنصـری از ریسـک و خطـر کـردن  العاده به ایمان می اعجازگونه و فوق

). اسـتاد مطهـری در آثـار ۵٠، ص١٣٨١وجود داشته باشد و یقین با ایمان منافات دارد (سـروش، 
کید می د همانند کیخو یرکگـور  کند و امـا شـک او بـا شـک کی یرکگور بر جایگاه شک در ایمان تأ

این تفاوت شامل تمایز میان شـک دائـم و شـک موقـت اسـت. در  که تفاوت بنیادی و اساسی دارد
شک به شرطی پذیرفتنی است که مقدمه یقین و راه رسیدن بـه آرامـش قلبـی  ،اندیشه استاد مطهری

  ).٣٧، ص١٣٧٢ری، باشد (مطه
ها قائـل نیسـت و  یرکگور در بیان رابطه میان ایمان و شک تفاوتی میان انسان رسد کی به نظر می

امـا اسـتاد مطهـری میـان  ؛داند که در جستجوی ایمان هستند این مسیر را برای همه کسانی باز می
 گـام) و به ساحل ایمـان ٣٨، ص١٣٧٢اصطالح مؤید من عندالله هستند (مطهری،  در کسانی که

اهـل ایمـان از منـزل شـک و تردیـد  بقیـهبـه تعبیـر وی  .شـود اند و بقیه مردم تفاوت قائل می نهاده
شـک موقـت در  ،اند (همان). از دیدگاه شـهید مطهـری اند تا به مقصد ایمان و ایقان رسیده گذشته

بدین مفهوم  ؛درخور ارزش و مقدس است ،عنوان مقدمه اساسی حصول یقین ینی بهفرایند تربیت د
بلکـه  ؛ای مذهبی هست نترسانیم آموز را از تشکیک و اینکه در دلش شکی نسبت به آموزه که دانش
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تحقیق و تعقل انتخاب  باآموز باید باورهای خود را  به او فرصت و جسارت این کار را بدهیم. دانش
  کند.

اگر ذات ایمان، یـافتن  .دشو یرکگور سبب طمأنینه و آرامش درونی انسان نمی مشکک کی ایمان
رسـد بـه آرامـش  گاه بـه یقـین نمی توان با در راه بودنی که هیچ آنگاه چگونه می ،قرار و سکون است

  .استایمانی رسید؟ حال آنکه از نظر استاد مطهری دست یافتن به یقین رمز دستیابی به آرامش 
  

  نقد درونی بودن ایمان. ٣

یرکگـور را  یرکگور بر این باور است که حقیقت ایمان سابژکتیویته (درونی) است و این ایده کـی کی
توان فهمید. استاد مطهری عقیده دارد که تسـلیم دارای  براساس مراتب تسلیم استاد مطهری بهتر می

، ١٣٧٢د (مطهری، شو  قلب میمراتب و مراحلی است که شامل تسلیم جسم، تسلیم عقل و تسلیم 
مگـر وقتـی  ،شود فکر بشر هرگز تسلیم نمی :دنویس ). استاد مطهری درباره تسلیم عقل می٢٩٠ص

هانَ « شودکه با نیروی منطق و برهان مواجه  لْ هاتُوا بُرْ   ).۶۴(نمل، » نيَ نْتُمْ صادِقكُ مْ إِنْ كُ قُ
تسلیم زبان یا تسلیم  ؛قلب است سومین مرحله تسلیم، تسلیم قلب است. حقیقت ایمان تسلیم

ایمان نیست. تسلیم قلب مساوی با تسلیم سراسر وجود  ،فکر و عقل اگر با تسلیم قلب همراه نباشد
 یمرحله تسلیم قلـب برتـری و اهمیتـ ،. در میان این سه مرتبهاستانسان و نفی هرگونه جود و عناد 

شود. استاد مطهری ایمان را بـه  ایمان روشن می و با رسیدن به این مرحله وجود فرد به نور دارد  ویژه
دانـد و معتقـد  عینی و جسمانی را نشـانه ایمـان فـرد نمی های نشانهداند و جسم و  روح منتسب می

 ؛ای جسـمانی نیسـت چون ایمان مقولـه ؛است که نباید در جسم افراد به دنبال مظاهر ایمان گشت
، ١٣٧٢حالتی قلبـی، فکـری و اعتقـادی اسـت(مطهری، که  شود بلکه به ریشه این امور مربوط می

  ).١٣٨ص
 .تسلیم جسم بلکه با تسلیم عقل و بیشتر با تسلیم قلب هماهنگ اسـت درونی بودن ایمان نه با

کند و رو به سوی مبدأ هستی دارد. شایان  ایمان در سایه تسلیم قلب آرمیده و از عمق درون رشد می
ال و رفتار مذهبی در فرد باید حکم به ظاهر نمود و او را مسلمان ذکر است که در اسالم با دیدن اعم

گاهی دارد و با اذن او، پیـامبر و  و با ایمان قلمداد کرد. در صورتی که فقط خداوند بر ایمان فردآ
گاهی یابند. می ائمه   توانند از این امر آ
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  . فراسوروندگی۴

به خدا را حاصل دغدغه جـاودانگی انسـان استاد مطهری تالش انسان در رهایی از خویش و توجه 
به عقیده او این درد همان است که انسان را به عبادت و پرستش، راز و نیاز و به خدا و اصل  .داند می

  ).٧۶، ص١٣٧٢کند (مطهری،  خود نزدیک می
صـورت  یرکگـور به فراسـوروندگی کی :توان گفـت در بررسی تطبیقی وجوه اشتراک و افتراق می

شود و دخالـت دادن  اثری از درد دیگران در آن دیده نمی ؛فردی و وجودگرایانه و نه دیگرگرایانه است
پس بنا به نظر او بایـد در ایـن مسـیر از بـودن بـا  ؛دشو  دیگران در این سیر مانع وصل ما به خدا می

درد  ،شـود هـری آنگـاه کـه صـحبت از درد خـدا میاما در اندیشه اسـتاد مط ؛دیگران اجتناب نمود
شود. انسان مورد نظر اسالم انسانی است که هم درد خلق را و هم درد حـق را  دیگران نیز آشکار می

  داند.  هم سهیم میرا دارد و در خداجویی خود، دیگران 
ت از اویی و ، ماهیآنچه در آن استهای دین اسالم دنیا و  نکته دیگر این است که براساس آموزه

به تعبیر استاد مطهری  ؛گردند ویژه انسان به اصل و ذات خود برمی به سوی اویی دارد و مخلوقات به
ا «انسان به حکم  ویژه ) موجودات به٢٩٢، ص١٣٧٢( ا إِلَ  هللاِإِنّ عُـونَ يْـوَ إِنّ بـه سـوی خداونـد » هِ راجِ
بـه مراتـب وجـودی انسـان و . استاد مطهری در توصیف رجعت انسان و چگـونگی آن گردد میباز

کند و بازگشـت انسـان را در مرتبـه نهـایی وجـودی قابـل حصـول  موضوع آزادی و اختیار اشاره می
 .صورت اختیار و انتخـاب انجـام دهـد د انسان به حکم وظیفه و بهنویس باره می داند. وی در این می

یعنی  ؛کند روردگار را طی میانسان با پیمودن طریق طاعت پروردگار واقعًا مراتب و درجات قرب پ
یعنی اینکه حیـات آدمـی از درجـات متفـاوتی  ؛پیماید از مرحله حیوانی تا مرحله فوق ملک را می

  برخوردار است.
  

  دار و انسان کامل . انسان هستی۵

یرکگـور  دار کی اشـتراکاتی بـا انسـان هسـتیداشـتن بر  افزون انسان کامل در اندیشه استاد مطهری 
. انسان کامل استاد مطهری دارای چهار رکن سعادت یعنی ایمان، عمل صالح، داردهایی نیز  تفاوت

در صـورتی کـه انسـان  ؛)۴۵، ص١٣٧٠(مطهـری،  اسـتاستعانت از صـبر و اسـتعانت از حـق 
. کنـد نمیاز سه مورد دیگـر بحثـی یرکگور  دار تنها در ایمان با انسان کامل سهیم است و کی هستی

یرکگور به جدایی میان عقـل و ایمـان معتقـد اسـت و شـک را بـر یقـین مقـدم  دار کی انسان هستی
سـازد و  ایمان خود را بر مبنای تعقل و استدالل می ،که انسان کامل استاد مطهری درحالی ؛دارد می

ایمـان  ناپذیر جدایییقین را جزء ). ضمن اینکه ۴٨٧، صهمانبرای او عقل منطقه ممنوعه نیست (
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) ١۵، ص١٣٧٠این انسان به تعبیر اسـتاد مطهـری ( .دکن و خود را از تشکیک مدام دور می داند می
دارنده همه کمـاالت انسـانی  سرانجامهمه چیز برای اوست و  ؛مسجود مالئکه و خلیفه الهی است

  .است
  

  . مراحل هستی۶

هایی است که بیشترین وجه اشتراک در اندیشه دو متفکر را به  مؤلفهتقسیم هستی به مراتب از جمله 
 .شـود ای نیـز میـان آنـان دیـده می ضمن اینکه همپوشی قابل مالحظـه ؛خود اختصاص داده است

د کنـ و به این نکته اشـاره می نامد مییرکگور در اندیشه خویش برترین نوع هستی را هستی دینی  کی
توان هستی غیردینـی هـم  یعنی می ؛)١٨، ص١٣۵٧ز وجود دارد (وال، که انواع دیگری از هستی نی

  داشت و مراد از هستی غیردینی، زیستن در مراحل استحسانی و اخالقی است.
بـر ایـن عقیـده اسـت کـه وی  .کند مراتب هستی اشاره می آثار خود به سلسله استاد مطهری در

متفاوت بـرای آن اسـت و همـین مطلـب الزمه نظام داشتن هستی وجود مراتب مختلف و درجات 
ــدایش تفاوت ــا و اختالف منشــأ پی ــدایش نیســتی ه ــا و پی ، ١٣٧٢هاســت (مطهــری،  ها و نقص ه

کند که در نتیجه تقسیم مراتب  صورت تلویحی به تمایزاتی اشاره می ). وی در این عبارت به١٣۶ص
ز و نفسانیات آنچنان بـه یراای به سبب پرورش غ بدین صورت که پاره ؛آید هستی انسان به وجود می
لُّ كَ  کَ أُولئِ «شوند که مصداق عینی  ورطه نیستی سوق داده می مْ أَضَ َنْعامِ بَلْ هُ و به تعبیـر وی بـه » األْ

) و گروهـی نیـز بـا تهـذیب نفـس و ٧، ص١٣۶١، همـوکننـد ( سقوط می »اسفل السافلین«سوی 
بارتی اصالت آدمی و تمایز او از حیوان ع نمایند؛ به عروج می» اعلی علیین«شناخت خود و خدا به 

عقالنـی و آنگـاه زنـدگی −به امکان فراتر رفـتن انسـان از زنـدگی استحسـانی بـه زنـدگی اخالقـی
  ). ١۵٢، ص١٣٨٣دینی و حیات ایمانی او وابسته است (قراملکی، −اخالقی

های این دو  مراتب از جمله نکات مشترک میان اندیشه نتیجه اینکه تقسیم هستی آدمی به سلسله
نظر دارند که زیسـتن و توقـف آدمـی در هسـتی مـادی و  باشد و هر دو در این نکته اتفاق متفکر می

ها بـا هـدف  ضروری است کـه انسـان رو شود؛ ازاین میاستحسانی موجب تباهی گوهر وجودی او 
قرب الهی و حضور در پیشگاه خداوند از هستی استحسانی گذر و دنیای اخـالق و دیـن را تجربـه 

  نیل به هستی دینی هدف نهایی خلقت انسان است.زیرا  ؛کنند
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  هاگیری و پیشنهاد نتیجه

یعنـی اینکـه  ؛داند می» ادز درون«مندی انسان را در فکر  یرکگور هستی توان گفت کی می به اختصار
اش  بخشد. او خود، زنـدگی می اهستی خود را معن ،هایی که دارد انسان با شناخت، انتخاب و آزادی

  کند.  مند در ساحت دینی زندگی می کند. از دیدگاه او انسان هستی می ارا معن
رو در  ازایـن ؛ای است که قوانین دیگری دارد یرکگور ساحت جداگانه ساحت دینی از دیدگاه کی

کید می او در ایـن سـاحت اعتقـاد دارد کـه عقـل و سـیر آفـاقی  .کنـد این ساحت بر سیر انفسی تأ
توان با سیر آفاقی یا عقالنی بـه دسـت آورد. نظـر بـه اینکـه  تواند پاسخگو باشد و ایمان را نمی نمی
هایی کـه بـه  انسـاندر پـرورش رو  ایـن از ؛داند یرکگور ساحت دین و عقل را از یکدیگر جدا می کی

کید بر جدایی عقل از باور دارد. او بر این عقیده است که باور را  زحقیقت محض (خدا) برسند نی تأ
رو در ساحت دیـن بـه سـیر انفسـی و شـورمندی و  این از ؛توان از طریق عقالنی به دست آورد نمی

  جهش اعتقاد دارد.
می است و انسان در این جهان با اسـتعال یرکگور اوج مرحله کمال آد تربیت دینی از دیدگاه کی
یرکگـور، رشـد معنویـت  از منظر کی .تواند به حقیقت هستی دست یابد و رسیدن به قرب الهی می

 ،بـرای رسـیدن بـه تربیـت دینـی مناسـب ،یرکگـور کی گاهاز دیـد .هدف اصلی تربیت دینی اسـت
رسـان او در  را کسب نماید تـا یاری هایی نظیر فردیت و آزادی انتخاب آموز ناگزیر باید ویژگی دانش

یافتن اشتیاق الزم اسـت و سـعی  در پیآموز در این نوع تربیت  انتخاب ساحت ایمانی باشد. دانش
  برای رسیدن به مراحل باالی ایمان به جهش ایمانی بپردازد.  کند می

مقولـه  توان گفت با وجود آنکـه جهـش ایمـانی و در بررسی تطبیقی وجوه اشتراک و افتراق می
کید دارند کـه ایمـان مقولـه ای  درونی بودن ایمان توافق هر دو متفکر بوده و هر دو بر این موضوع تأ

تواند از بیرون به فرد تحمیل شود و آن نوع ایمانی پایدار خواهد بود که محصول  درونی است و نمی
مطهری این جهش برای  اما در اندیشه استاد ،های اعتقادی خویش باشد آزادی فرد در انتخاب آموزه

افتد که مورد عنایـت الهـی  پذیر نبوده و تنها برای تعداد معدودی از خواص اتفاق می همگان امکان
یافتنی  مـبهم و تـا حـدودی دسـت ،ها ایمان را به مفهوم کلـی اند و تعمیم آن به کل انسان قرار گرفته
هودی به ایمان احساسی شـبیه اسـت و یرکگور بیشتر از ایمان ش کند. ایمان در اندیشه کی تبدیل می

این در حالی است که جایگاه شک، شک موقت و نه شک دائم، در اندیشه استاد مطهـری اهمیـت 
یرکگـور اسـت و  خاصی دارد. در مقوله ارتباط با دیگران و ایمان، استاد مطهری در نقطه مقابـل کی

که داشتن درد خلق بـه نـوعی همـان درد داند و بر این باور است  دیگران را از مقوله ایمان جدا نمی
  های دیگر بنا شده است. ای از رابطه با انسان حق داشتن است و سیر به سوی خدا بر پایه
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  کاربردی در حوزه تربیت دینی هایپیشنهاد

از نظر مواد و منابع اندیشـه غنـی و  اکه محتو شودای سازماندهی  گونه محتوای درس دینی به −
 ؛کندآموزان فراهم  امکان کاوش آزادانه درباره مسائل گوناگون دینی و اخالقی را برای دانش

شود در  درسی پیشنهاد می های نگارندگان کتابهای دینی به  با توجه به عقالنیت در آموزش −
  ؛کنندمحوری استفاده  مسئلهرویکرد  ویژه بهارائه مباحث دینی از رویکردهای گوناگون 

تحلیـل  و در تدوین محتوای درس تعلیمات دینـی دوره متوسـطه بـه افـزایش توانـایی تجزیـه −
مسائل دینی، توانایی پرسشگری دربـاره دیـن و مسـائل دینـی، توانـایی الزم جهـت نقـد و 

  بررسی مسائل دینی و آشنایی با اصول مناظره و مباحثه در مسائل دینی توجه شود.
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