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١کرکگور ينما  متناقض يبر اساس باورها ینید  تیترب
  

 

  ،3جعفرآبادي طاهره جاویدي کالتهدکتر ،  2خواهعلی خالق 

  5جهانگیر مسعوديدکتر ،  4بختیار شعبانی ورکیدکتر 

  

  9/5/1391تاریخ پذیرش:   2/12/1390 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

است.  تربیت دینیهاي این دیدگاه در  گرایانه کرکگور و آثار و داللت دیدگاه ایمانهدف اصلی این پژوهش، بررسی 

تشریح شد. آنگاه با تکیه بر  تربیت دینیگرایی بر سایر رویکردهاي  نخست منطق ترجیح موضع ایمان ،براي این منظور

مورد بررسی قرار گرفت.  مندي انسان سپهرهاي زندگی یا مراحل هستیمندي، ایمان و  مواضع کرکگور در باب هستی

مناسب، متعلم الجرم  تربیت دینیز دید کرکگور براي رسیدن به براساس این مواضع تصریح شده است که ا ،در نتیجه

         رسان او در انتخاب ساحت ایمانی باشد. هایی نظیر فردیت و آزادي انتخاب را کسب نماید، تا یاري باید ویژگی

پرداخته شده  به تربیت عمومی بر اساس سه اصل شناخت، آزادي و فردیت، دینی تربیت پیش از پرداختن بهاز این رو، 

هاي ساحت دینی به سه اصل سیر انفسی، شورمندي و جهش توجه  دینی نیز بر اساس ویژگی است. در بخش تربیت

دنبال یافتن اشتیاق الزم است و سعی دارد براي رسیدن به مراحل باالي ایمان به ه شده است. متعلم در این نوع تربیت ب

» باور«طبق دیدگاه کرکگور باید بر خود  بر تربیت دینیالل شده است که چنین استد ،جهش ایمانی بپردازد. بنابراین

  تاکید کند و از ابتناي ایمان بر روشهاي آفاقی پرهیز نماید.

 

     تربیت دینی، ایمان گرایی، کرکگورهاي کلیدي: واژه

                                                
  رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد است.علی خالق خواه در این مقاله مستخرج از رساله دکتري  .١

   alikhaleg@gmail.com، دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه فردوسی مشهد . 2

  . دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 3
  . استاد دانشگاه فردوسی مشهد 4
   . دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 5

 تیترب ).1391(، جهانگیرمسعودي، بختیار؛ ورکیشعبانی، طاهره؛ جعفرآباديجاویدي کالته، علی؛ خواهخالق

  .کرکگور ينمامتناقض يبر اساس باورها ینید

 .  65 -90)، 1( 2، تربیتنامه مبانی تعلیم و پژوهش
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  مقدمه

 تبع آن به تربیتها به دین و به که انسان دهدنشان میبه سیر تاریخی زندگی انسان همواره  ینگاه

کننده در زندگی انسان بوده است. از این رو، عنوان عنصري تعیینه اند. دین معموالً ب دینی توجه داشته

مناسب به پرورش افرادي بپردازند که توان زندگی مناسب  تربیت دینیاند تا با  انسانها همواره سعی نموده

اي  دلیل رجعت دوباره به دین از اهمیت ویژهه جدید بحتی در عصر  تربیت دینیدر جامعه را داشته باشند. 

رویکردهایی که  ؛وجود آمده استه دینی ب برخوردار شده است. در عصر ما رویکردهاي مختلفی به تربیت

وران و متفکران بزرگ جهان نیز هنوز درباره  اندیشه« ،مبانی فکري مختلف نشات گرفته است. بنابراین از

). برخی بر این 246 ،1377ورکی،  (شعبانی ».ب دینی اتفاق نظر چندانی ندارندنحوه آموزش دین و مطال

که باید برمبناي عادت  ندو تعدادي نیز بر این باور شودکه تربیت دینی باید بر اساس مبانی عقلی بنا  ندباور

  کنند.  دیگر بر شهود و الهام در این نوع تربیت تاکید می بعضی ،و تقلید باشد و در نهایت

و  1محوري در حوزه عقل و دین نیز فیلسوفان دین معموالً در یک پیوستار بین دو حد عقل 

رویکرد بر اساس شوند. اندیشمندان دینی به تبع رویکرد فلسفی، باورها را  بندي می طبقه 2محوري ایمان

صدق یا اثبات باورهاي دینی  ،محوري رسد که در گروه عقل به نظر می ،کنند. اما مورد نظر خود توجیه می

توان همه  توجیه باورهاي دینی همواره با مشکالتی روبرو بوده است. چراکه نمی ،محوري  و در گروه ایمان

گیرند و تعدادي  باورهاي انسانی را با یک رویکرد تبیین نمود. همه باورهاي انسانی در یک سطح قرار نمی

توان به سه  گیرند. نسبت باورهاي دینی با عقل را می ل آن قرار میاز آنها خارج از حوزه عقل و یا در مقاب

  صورت به تصویر کشید:

  که با عقل اثبات قطعی می شود. 3پذیر باور عقل )الف

  شود. که با عقل قطعی نفی قطعی می 4ستیز باور عقل )ب

   .فی کردتوان ن توان آنها را اثبات و نه می که با عقل قطعی نه می 5باورهاي عقل گریز )ج

  

اختی که سعی دارد تمام باورها را بر اساس عقل و ندر موارد زیادي انسان به تبع رویکرد روانش

محورانه دارد. از این رو، مشاهده   عقالنیت بنا نهد، سعی در توجیه باورهاي خود از طریق رویکرد عقل

                                                
1. reason-centered approach 
2. faith-centered approach 
3 . rational 
4. anti rational 
5 . irrational 
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، 1در نظر و عمل مربیان سایه افکنده است تربیت دینیپذیر به عنوان رویکرد غالب در  شود که باور عقل می

در این  ،گیرند. بنابراین از باورها خارج از حیطه عقل و عقالنیت قرار می برخیولی باید اذعان داشت که 

رویکرد  هايقصتواند ن عنوان رویکرد مکمل میه گرایی ب که رویکرد ایمان شود مقاله چنین استدالل می

   ا رفع نماید.دینی ر محوري در تربیت   عقل

 تربیت دینید که این مقاله درصدد شناسایی نظام نوجود دار 2گرایی هاي مختلفی در ایماندیدگاه 

هایی  که چنین نظام تربیتی چه مشخصهال ؤ. با طرح این ساست  3گرایی کرکگوري بر اساس دیدگاه ایمان

ترین و  یکی از مهم اوصورت گرفت که  به این دلیلو چه نتایجی در بر خواهد داشت؟ انتخاب کرکگور 

، بیان نگرش ویژه خود به استآنچه دغدغه فکري کرکگور . شود گرایان محسوب می ثرترین ایمانؤم

مقاله  در این ،بنابراین .تواند از آن برخوردار شود انسان است که می  و چگونگی زندگیانه مؤمنزندگی 

 از دیدگاه فلسفی کرکگورمندي و ایمان  هستی ،مباحث فلسفی و مباحث تربیتی ضمن اشاره اجمالی به

 هایی را بر کرکگور براي رسیدن انسان به ساحت دینی ویژگیکه  از آنجا. گرفته استقرار مورد بحث 

تربیت مندي انسان به منظور فهم نظام  که در فهم او از هستی مستتر است، بحث در مورد هستی شمارد می

          کرکگور که  نظر مورد  ایمانبه بحث پیرامون ، رسد. در ادامهبه نظر میکرکگوري منطقی  یدین

         ،بر اساس دیدگاه کرکگور نیز تربیتیبعد . در پرداخته شده استتابد،  نمی هاي آفاقی را براستدالل

        اشاره شده است. این ست، اوکه حاصل استنباط از مبانی نظري  تربیت دینیو اصولی براي  هاهدف

ظر قرار گرفته و زمینه مناسب براي طرح مورد نبه منزله راهنما  تربیت دینید براي توان و اصول می هاهدف

  را فراهم سازد.   تربیت دینیرویکردي نوین در 

  

 مندي از دیدگاه کرکگور هستی

شود. هرفرد،  آن نادیده گرفته می ، فرد و ارزشهاي فکري نظامکه در کرکگور بر این باور است  

) در این 2006(4. فلیننمتفاوت استگروه جامعه  هايهاي او با ویژگیکه ویژگی همتا بیموجودي است 

                                                
هـاي تربیـت دینـی؛     رویکـردي فراتحلیلـی بـه نظریـه     ).1377ورکی، بختیار ( هاي مختلفی (از جمله، شعبانیبراي نمونه مقاله.  ١

؛ جمشـیدي کوهسـاري،   هـا) هـا و کاسـتی  تتبیین و ارزیابی رویکرد عقالنی به تربیت دینی(قابلی). 1384(  سید مهديسجادي، 

دینی به نگارش درآمده  ). تاکید بر تربیت عقالنی؛ گامی اساسی در تربیت دینی ) در حوزه تربیت 1388( محمد نجفی و محبوبه

  شوند.محوري مربوط می است که بیشتر آنها به حوزه عقل
2 . fideism 
3 . Kierkegaard 
4 . Flynn 
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 اندیشمندانشود.  در حالت کلی اگزیستانسیالیسم به عنوان فلسفه فردگرا شناخته می« کندمیباره بیان 

نیچه  ”Plebs”کنند. از آن جمله کرکگور با واژه بزرگ این جریان به نوعی در فلسفه خود به آن اشاره می

  ). 24(ص ».، به این موضوع اشاره دارند”one“، سارتر با ”dasman“، هایدگر با ”herd“با واژه 

دار باید  فرد هستیهایی باشد. از جمله اینکه  دار باید داراي ویژگی کرکگور فرد هستی دیدگاهاز  

شناختی داشته باشد که خود در آن بازیگر اصلی باشد و خود، شناخت را معنی بخشد. او باید براي رسیدن 

به شناخت واقعی دست به انتخاب بزند. براي تصوري شورمندانه از زندگی، اعتقاد به آزادي در 

ود خویش و باور اصالت فرد در برابر گیري، اعتماد به وج ها الزم است. اقتضاي این تصمیم گیري تصمیم

گیري  گیري فرد را در برابر تصمیم توان تصمیم اصالت اجتماع است. تنها بر اساس این اعتقاد است که می

هستی داشتن به معناي تحقق بخشیدن به خویشتن از راه « کرکگوربه بیان دیگر، از نظر  جامعه قرار داد.

انتخاب شورمندانه در مراحل حساس زندگی  وخویش   در گرو نهادنبا   ها میان گزینه  گزینش آزادانه

 ،1375(کاپلستون،  ».گروه تعلق داشتن د تا بهشو دار شدن با فرد شدن بیشتر محقق می است و بنابراین هستی

326 .(  

او بر فردگرایی است. اهمیت این مطلب برایش به حدي   این دیدگاه کرکگور به دنبال تاکید ویژه 

) درباره اهمیت جایگاه 1385اندرسون ( یاد کنند. لی» فرد یک«دهد بر سر مزارش او را  است که ترجیح می

ه دگی کند و تنها و بکسی که بتواند همچون یک فرد زن«نویسد: به نظر او  فرد بودن از نظر کرکگور می

هاي  چنین فردي باید دست به انتخاب ).69(ص ».دور از اجتماع هستی خود را ببیند، یک قهرمان است

زندگانی انسان، «کند  اصیل بزند و در این راه آزادانه عمل نماید. در این خصوص کرکگور بیان می

که آفریده خداست، سازنده خویش هاست که سازنده اوست. انسان با آن  برگزیدن است و همین گزینش

 ».هاي خود یا فرو گذاردن آنهاست اي است آزاد و آزادي او در بکار آوردن توانایی است. زیرا آفریده

میان خیر و شر  آزادي انتخاب« که انسان معتقد است ). کرکگور درباره آزادي109 ،1387زاده،  (نقیب

آزادي امکان است و امکان یعنی این که ما  .س استناآشنا و ناملمو ،چنین تعبیري از آزادي. نیست

  ). 87 ،1944(کرکگور،  ».توانیم می

. دهد قرار سنگینی ولیتئمس معرض در را خود انسان که طلبدمی آزادي این به بودن قائل البته 

جبر و اختیار تفاوت  مسألهآزادي انسان از  ، کند. از دیدگاه کرکگور  این مسئولیت انسان را متوجه گناه می

ها بلکه آنها براي شناخت خود و انتخاب ارزش ،دارد. افراد در حین انجام اعمال روزمره آزاد نیستند

توانند آگاهانه از این کار  شان را تعیین کنند یا می توانند با اراده خود قالب کلی زندگی آزادند. آنها می
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  ).213، 1386زیبا کالم، ( سرباز زنند

  

  از دیدگاه کرکگورایمان 

هاي آفاقی (عقالنی) ایمان از طریق استدالل است که آیا این، کرکگور هايثدر بحاصلی  مسأله 

بحث سلبی که  )1 :کندال او دو نوع بحث را مطرح میبه این سئو پاسخآید یا خیر؟ در  به دست می

. است چگونگی حصول ایمان رهبحث ایجابی که نظر خود دربا )2هاي آفاقی است و  نقدهاي او براستدالل

هاي آفاقی، چه فلسفی و شود و پژوهش از آنجاکه در علوم بشري هیچ نوع یقینی یافت نمی معتقد استاو 

هاي آفاقی را به کناري نهاد و از  چه تاریخی، توانایی اثبات باورهاي انسانی را ندارند، پس باید استدالل

او در نهایت با ارائه سه برهان  .نمودداري و نحوه رسیدن به سعادت توجه انفسی به دینطریق پژوهش 

حقیقی نباید به  مؤمنرسد که  به این نتیجه می 5 )4برهان شورمنديو ( 3)2، برهان تعویق1(تقریب یا تخمین

  .)1384(اکبري،  رساند زیرا با این کار به ایمان خود ضرر می هاي آفاقی دست بزند، پژوهش

داند که بر پایه شواهد و دالیل  در توضیح این نکته باید گفت که کرکگور باوري را مطلوب می 

نباشد. باوري مرجح است که شخص آن را به شکل درونی و به صورت عملی اختیار کرده  بخش رضایت

تر است تا به تفکر،  کند. این همان انفسی بودن است. ایمان در این دیدگاه به احساس شبیه ن عمل میه آو ب

بین این دو  .است تا عقل مربوط به شور و عواطف ،شود هر چه در باب شناخت درونی و انفسی گفته می

باشد.  ام و آنچه در بیرون است، می هاي ایمان همین تناقض بین آنچه یافته تناقض وجود دارد. از مشخصه

قین عینی است. اگر من قادر باشم خداوند را به نحو کران روح فرد و عدم ی ایمان دقیقاً تناقض میان شور بی

عینی دریابم دیگر ایمان ندارم. اگر بخواهم خویش را در وادي ایمان، نگه دارم باید همیشه در عدم یقین 

                                                
1 . the approximation argument 
2 . postponement argument 

هاي تاریخی را داند و امکان ابتناي ایمان بر نتایج پژوهشهاي عقالنی میدر دو برهان اول کرکگور ایمان را فراتر از پژوهش . 3

کند. در نصیب ما نمی تخمین راتحقیقات تاریخی یقین بخش نیست و چیزي جز تقریب و داند. در برهان تقریب غیر ممکن می

هاي جدید نیاز به تجدید هر تحقیق آفاقی، این امکان وجود دارد که با توجه به شواهد یا استدالل برهان تعویق از آنجایی که در

  توان ایمان خود را تا تحقق به قطعیت تحقیق آفاقی به تعویق انداخت.  شود، نمی نظر در نتایج تحقیقات پیدا
4 . passion argument 

5
ترین و  اول آنکه اساسی. نهد آورد که ایمان محوري خود را بر آن ابتنا میدر تقریر برهان شورمندي دو مقدمه می .

و مقدمه دوم  دترین خصیصه تدین، شورمندي و در واقع، شورمندي بی حد و حصر است با بیشترین شدت و حدتنارزشم

به عبارت دیگر، شورمندي بی حد و حصر مقتضی  آفاقی و عقلی ناسازگار است.ا یقین باینکه شورمندي بی حد و حصر 

  هاي آفاقی است.نامحتمل بودن استدالل
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استدالل معتبري در تأیید   هیچ«). در این باره او بر این باور است که a1374(کرکگور،  عینی درآویزم

بلکه برعکس  ،دارد و بر فرض وجود، چنین استداللی نه تنها مفید به حال ایمان نیستاعتقاد دینی وجود ن

باشد و  ایمان محتاج به برهان و استدالل عقلی نمی شود. موجب تخریب روح ایمان و شور و نشاط آن می

کند و  می نهد نیاز به برهان پیدا دهد و رو به کاهش می تنها زمانی که ایمان شورمندي خود را از دست می

 ). 29 ،1381(کرکگور، ».توان ایمان نامید البته چنین ایمانی را نمی

یقینی آفاقی پیوند  حتی نامعقول بودن و بی کرکگور شور و نشاط دینی را با ناموجه بودن و یا 

بدین معنا که انسان باید ایمان بیاورد بدون  .است 1زند. در حقیقت ایمان نوعی جست زدن و یا پرش می

اي حاکی از صدق اعتقاداتش داشته باشد. شورمندي به خطر کردن نیاز دارد  گونه دلیل و قرینه که هیچ این

ارچوب عقالنیت بیرون هجهشی که از چ« یاز به جهش در فرایند ایمان ایجاد می شود؛جا است که ن و همین

و بر زمینه تصمیم و گزینش خود فرد سو  . راه بردن ایمان براي کرکگور از یکرو نفهمیدنی است و از این

  ).1387،110زاده،  (نقیب »است. نتیجه فیض و لطف خداوندي ،از سوي دیگر

تواند زندگی خود را  کرکگور معتقد است که انسان با جهش از سپهر پایین به سپهر باالدستی می 

در ساحت دین چون  .یابد و هم در درون سپهر دینی معنی بخشد. جهش هم در بین سپهرها معنی می

حل رسیدن به کند تا مرا فرد با جهش در فرایند ایمان سعی می ،معرفت عقلی و عینی وجود ندارد. بنابراین

  تواند به این مرحله برسد. قرب را طی نماید و در واقع تنها در ارتباط با خدا و یاري اوست که انسان می

از آنجا که جهش و سپهرهاي مطرح شده از دیدگاه کرکگور با هم در ارتباط تنگاتنگی هستند.  

 تربیت دینیو جایگاه آنها در  مندي انسان، نقش ضمن توضیح سپهرهاي زندگی یا مراحل هستیادامه، در 

  گیرد.می و مراحل این نوع تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار 

 

 سپهرهاي حیاتی

گیرد  توان زندگی کرد. بر اساس این دیدگاه انسان تصمیم می می از دیدگاه کرکگور به سه شیوه 

زندگی (یعنی زندگی براي که زندگی او یا براي خودش باشد، یا براي دیگران و یا براي خدا. سپهر اول 

گیرد براي خودش  در این نوع زندگی انسان تصمیم مینامد.  می» زیباشناختی«یا » استحسانی«سپهر را خود) 

چیند و از  رود و از هر گلشنی گلی می حسی و عاطفی می  چنین انسانی به پیشواز هر تجربه«زندگی کند. 

دهد و یا  است و هرگز هیچ شکلی به زندگی خود نمی بیزار ،هر چیزي که میدان گزینش او را تنگ کند

  ).332 ،1375 (کاپلستون، ».یعنی پراکندن خود در ساحت حس .شکلی است شکل زندگی او همین بی

                                                
1 . leap of faith 
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این سپهر بر اساس عقل استوار است: نوع دوم زندگی (زندگی براي دیگران) سپهر اخالقی است.   

اش،  جاي مهم دانستن خیر خویش، به باالترین خیر جامعه سپهر اخالقی، سپهري است که در آن فرد به«

  ها و خیر و شرّ ها، مطلق فرد بر حسب همگانی ،اندیشد. در زندگی اخالقی می یعنی به باالترین خیر همگان 

  ). 99 ،1385اندرسون،  (لی» .آید آید یا خوش نمی اندیشد و نه بر حسب آنچه خود فرد را خوش می می

در این سپهر نه از معقوالت خبري هست و یعنی زندگی براي خدا) سپهر دینی است. سپهر سوم (  

خاطر خداوندي که محال و ه در سپهري است که همه چیز را ب مؤمند. شو  نه منافع فردي شخص تامین می

پذیرد و در عین حال به  ممکن را مییک مؤمن غیر«باید بخواهد.  ،براي او ممکن است 1پارادوکس

بدون اینکه با همه شور و  ،کرد که از ایمان برخوردار است زیرا اگر او گمان می .ل هم معتقد استنامعقو

در این صورت خود را فریب  ،حرارت روح و با همه جان و قلب خویش غیرممکن را تشخیص دهد

  ).b1374،111(کرکگور،  ».داد می

  

  : گذر از سپهر پایین دستی به سپهر باال دستی1شکل 

  
  سپهر دینی                                                                         

  عمل شورمندانه                                                                       

  سپهر اخالقی                                                                         

  عمل براساس عقل                                                                     

  سپهر استحسانی                                                                       

  هاي زودگذر و آنی عمل براساس لذت                                                     

  

 .داند می 2مندي انسان را در فکر درون زاد توان اذعان نمود که کرکگور هستی طور خالصه میه ب  

بخشد. او خود  هستی خود را معنی می ،هایی که دارد یعنی اینکه انسان با نحوه شناخت، انتخاب و آزادي

کند و ایمان را  میمند در ساحت دینی زندگی  او، انسان هستی دیدگاهکند. از  اش را معنی می زندگی

 ،از این رو .سپهر دیگري از حیات انسانی است ،دست آورد. این ساحته توان با سیر آفاقی یا عقالنی ب نمی

انسان باید شورمندي و جهش را پایه باورهایش قرار  ،ساحت دینکند. در  قواعد دیگري را نیز طلب می

کنند، بلکه تعداد زیادي ازآنها در  حیاتی زندگی نمیها در یک سپهر کرکگور، همه انسان از دیدگاهدهد. 

گیرند  ها خود تصمیم میبرند. انسان سپهرهاي سطح پایین از جمله در سپهر اخالقی و استحسانی به سر می

                                                
  .ها در ساحت خداوندي معنایی ندارد ولی این محدودیت .شوند مسائل متضاد در یک جا جمع نمی ،در قوانین انسان.  1

2. innate 
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مسئولیت عواقب رفتارها را به عهده خود فرد  ،این آزادي انتخاب .که در کدام یک از آنها باشند

ها در شرایطی خاص به آنها کمک خواهد نمود تا به هستی واقعی رار دادن انسانق این، گذارد. با وجود می

  شود.  تربیت پرداخته میبحث پیرامون با توجه به دیدگاه فلسفی کرکگور به  ،خویش دست یابند. درادامه

  

  کرکگور دیدگاهبر اساس  تربیت دینی

تعلیم و تربیت جاي داده  انفیلسوفکرکگور نظریه تربیتی مستقلی ندارد. به همین دلیل در زمره  

سخنی به میان نیاورده است تا بتوان به صراحت  تربیت دینیطور مشخص از مقوله ه شود. او ب نمی

تربیت هاي فلسفی او تصویري از  با تکیه بر دیدگاه ،بنابراین .ارچوب و ساختار آن را توصیف نمودهچ

  شود. گرایانه او ارائه می ایمان دینی

هاي استحسانی و اخالقی  بیان شد، از دیدگاه کرکگور ساحت دینی از دیگر ساحتچنانکه 

جداست. دین ساحت دیگري دارد و قوانین دیگري که بشر گاهی از آن آگاه نیست. براي نمونه ابراهیم در 

نیز  تربیت دینیروست که  کند. از این ماجراي سر بریدن اسماعیل عمالً از قوانین فرابشري تبعیت می

ساحت دیگري خواهد داشت. البته باید توجه داشت که فرد براي وارد شدن به ساحت دینی باید مراحلی 

براي اینکه فرد به ساحت دینی برسد، باید اصول تربیت عمومی را کسب  ،را پیموده باشد. به عبارت دیگر

مانند.  پهرهاي پایین باقی میدر همان س برخیتوانند به ساحت دینی وارد شوند.  کرده باشد. همه انسانها نمی

وجه به دیدگاه کرکگور با ت ،براي رسیدن به سپهرهاي باال باید فرد به لوازمی مجهز شده باشد. در این مقاله

ه هایی که توانایی رسیدن ب اصول تربیت عمومی که براي پرورش انسان، مندي انسان در خصوص هستی

توان گفت که فرد باید آزاد باشد و  . از این رهگذر میاستخراج شده است ساحت دینی را داشته باشند،

 1همتا بتواند انتخاب کند. او باید به ارزش ذاتی خود و وجود خود آگاه باشد و بداند که او موجودي بی

کند که فرد باید بتواند فردیت خود را حفظ کند و نباید بنا  تواند خود باشد. کرکگور تاکید می است و می

دگاه جامعه بگذارد، او باید درساحت اخالقی زندگی کند و بر اساس آزادي و مسئولیتی که را بر اساس دی

برد. در  انتخابی که کرکگور از آن با عنوان انتخاب خطیر نام می ؛خواهد داشت، باید دست به انتخاب بزند

نکه فرد ساحت کند. براي ای هاي پایین و ساحت دین، یکی را انتخاب می انسان بین ساحت ،این انتخاب

دینی را انتخاب کند و از سپهر اخالقی عبورکند، لوازمی ضروري است. از جمله اینکه فرد باید در ساحت 

(دینی) رابطه عقل و دین را به نحوي دیگر بفهمد. این ساحت، ساحت جمع اضداد است. ساحتی  باالتر
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  است که باید دل را به دریا زد و با شورمندي خاص به قرب رسید. 

در ، ن رو. از ایاي است که قوانین دیگري دارد ساحت جداگانه ،دیدگاه کرکگور ساحت دینی از 

تواند  کند. او در این ساحت اعتقاد دارد که عقل و سیر آفاقی نمی انفسی تاکید می این ساحت بر سیر

احتمال اینکه به آن  . امادارد که انسان شاید با عقل بتواند به دیدگاهی برسد می اظهارپاسخگو باشد. او 

اما اینکه آیا همه آنها  .اند انسانهاي زیادي به وجود خدا پی برده ،دیدگاه عمل کند، زیاد نیست. براي نمونه

دست ه تواند از طریق سیر آفاقی ب دین و باور نمی دیگر، به عبارتوي باالیی دارند، محل سئوال است.تق

   .آید

توان به ایمان  هاي آفاقی ممکن نیست، پس چگونه می استداللاگر ایمان بر پایه «از نظر کرکگور 

هاي آفاقی به  شود. اگر استدالل که ایمان در سیري انفسی پدیدار می دست یافت. کرکگور معتقد است

شود. ایمان فقط در خالل سیري درونی  (درونی) تنگ نمی کناري نهاده شوند، جا براي سیري انفسی

  ).46 ،1384(اکبري،  ».شود حاصل می

هاي این ساحت و لوازم آن از جمله انفسی بودن ایمان،  ، در این مقاله با تکیه بر ویژگیبنابراین

توان در  کرکگور، می شود. با نظر به دیدگاه به تصویر کشیده می تربیت دینیشورمندي و جهش اصول 

  دو مرحله را ترسیم نمود: تربیت دینی

  ورود به ساحت دینیتربیت عمومی یا آمادگی براي  الف) 

  .تربیت دینی ب)

بر این شود.  قلمداد می تربیت دینینیاز رسیدن به  البته باید توجه داشت که تربیت عمومی پیش

مورد اشاره قرار ر قرار گیرد، ورد نظتواند به عنوان راهنما م و اصولی که در هر مرحله می هاهدف، اساس

  می گیرد.

  

  تربیت عمومی

دار را  هاي یک انسان هستی در این مرحله قبل از اینکه متعلم وارد ساحت دینی شود، باید ویژگی  

او باید بتواند  ،ر مثاله طوهایی که بر مبناي آنها قادر به انتخاب ساحت دینی باشد. ب ویژگی ؛کسب نماید

 تربیت دینیپذیر باشد.  ئولیتپذیر باشد، آزادانه تصمیم بگیرد، به خودشناسی الزم دست یافته و مس ریسک

از دیدگاه کرکگور اوج مرحله کمال آدمی است. انسان در این جهان با استعال و رسیدن به قرب الهی 

مندي) مربوط به این مرحله،  هدف (رسیدن به هستیبا ارائه ، تواند به حقیقت هستی دست یابد. از این رو می

  گیرد: قرار می بررسیضروري است، مورد ینی د  ول تربیتی که براي رسیدن به ساحتاص
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  مندي رسیدن به هستی .1

گیري براي زندگی خود  متعلم باید در این ساحت به آزادي الزم برسد و توانایی انتخاب و تصمیم

را کسب کند. در این مرحله باید فرد آزاد باشد تا سپهر زندگی خود را انتخاب کند. او باید قادر شود تا بر 

البته  .متعلم باید از تابع جمع بودن پرهیز کنددر این مرحله، هاي خود زندگی کند. دیدگاهاساس فردیت و 

رف و تقلیدي از رفتارهاي بلکه به این معنی است که او باید از تبعیت ص یست،ستیزي ن این به معناي جامعه

است که با خود در  او کسی«گوید  دار می صرف مورد پذیرش جامعه پرهیز نماید. کرکگور در باره هستی

با تکلیفی که  .کند پایان است؛ دلبسته سرنوشت خویش است، همواره خود را در راه حس می اي بی رابطه

 ). 245 ،1385زاده،  (نقیب ».اي پرشور سرشار از اندیشه روبروي خود دارد، پرشور است و

ت که ما تنها او معتقد اس .کند خودداري می »هست بودن«کرکگور خود از تعریف معناي  

مند آگاهی  را بر شماریم. یکی از ویژگی هاي فرد هستی »باشندگان«توانیم اوصاف بارز و ممیزات  می

تواند بشود؛ این همان  او آگاه است که چه چیزي یا چه کسی می ست. آگاهی از اینکه کیست یا چیست.ا

توسط خود آفریده شود، لحاظ نمود.  صیرورت است. به این معنا که انسان را باید به عنوان کسی که باید

هیچ توجیه عینی و آفاقی و از پیش تعیین  زیرا. قرار خواهد داداین صیروت همواره ما را در معرض خطر 

اندازد.  هستی مند کسی است که خود را به مخاطره می .شده براي اینکه ما چه باید بشویم، وجود ندارد

اد است و حق انتخاب دارد. این خود هیجان انگیز و در عین حال چراکه انسان در اینکه چه چیزي بشود آز

آوري است که در خود آدم و در ید قدرت او براي عمل  هاي حیرتدلهره زاده امکان«دلهره آور است. 

شخصی فردگرا  است.کرکگور اصوالً 2دار تفرد ). ویژگی دیگر هستی١،1972،267کرایتس»(.هستکردن 

تر انسان از احوال خودش به  آمیز هگل راهی براي فهم کامل ان تاریخی گزافهوجد کرکگور به زعماست. 

  ).1342،241(ایکن،  ، بلکه اساساً گریز از آن استمنزله یک موجود داراي حس نیست

مندي باید آزاد باشد و توانایی انتخاب امر خطیر را  از این دیدگاه فرد براي رسیدن به هدف هستی

باید به فهم خود برسد و بر اساس آن بتواند فردیت خود را تحقق بخشد. مربی باید براي داشته باشد. متعلم 

مندي واقعی و مفاهیم آزادي و فردیت داشته باشد. از این  شناخت مناسبی از هستی ،رسیدن به این هدف

ارد. چنین به دو قطب تعلیم و تربیت یعنی مربی و متعلم د زیاديمندي در نظام تربیتی بستگی  رو، هستی

  تربیتی مستلزم اصولی است که عبارتند از:

                                                
1 . Crites 
2 . individuality 
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  پذیري م با مسئولیتأاصل آزادي تو .1-1

اي است که اگر مورد غفلت قرار گیرد بر  مسألهآزادي و نحوه تعامالت انسان در زندگی اجتماعی 

 توجه به آن در تعلیم و دهد. لذا، می ثیر قرارأهایش را تحت تزندگی او تاثیر خواهد داشت و نحوه انتخاب

هایی تربیت ضروري است. کرکگور بر این باور است که انسانها در زندگی اجتماعی خود به تعامل

هایی که کرکگور  تعامل«آورند.  هایی که آزادي و یا عدم آن را براي انسان به ارمغان میپردازند. تعامل می

تعامل انسان با خود، با دیگران و با خدا. در واقع کرکگور  عبارتند از ،کند براي انسان شناسایی می

  ). 246 ،1385زاده،  (نقیب ».بیند دار بودن را در سه سپهر می هستی

کند یا براي دیگران و  براي خود زندگی مییا انسان که با توجه به اینکه کرکگور معتقد است 

کند. او ویژگی هر یک از این سپهرها را  گی مییا اینکه براي خدا زند .شود محور می  جامعه یعنی جامعه

سازد که انسان آزاد است که  کند. کرکگور در ادامه خاطرنشان می دارند، توصیف می لزاماتیکه نیازها و ا

 ،کند گاهی سعی می ، امابا وجود اینکه انسان آزاد است آزادانه انتخاب کند. ،خواهد هر سپهري را که می

او دوست دارد که منبعی بیابد تا بتواند در سایه آن امنیت، آرامش و اطمینان داشته  بگریزد. از این آزادي 

این ترس ما را به یک انسان «نامد. او بر این باور است که  باشد. کرکگور این را ترس از آزادي می

  ).  1941،317(کرکگور، ».خاصیت تبدیل خواهد نمود بی

دهنده  زادي را بچشد. البته آزادي در معناي خودش نشانانسان آزاد است و باید طعم آ بنابراین،

گیري آزاد باشد، به همان اندازه نیز باید  انسان به هر اندازه که در تصمیم .باشد عنصر مسئولیت می

، اجتماع و نظامگاهی انسان مسئولیت کارهاي خود را به دوش منابع دیگري همچون « پذیر باشد. مسئولیت

همه جنایتهاي بزرگ تاریخ توسط سیستم بوجود آمده و انسانها مسئول آن  منظر،این  زااندازد.  دیگران می

  ). 98، 1959، 1(نیکالس ».باشد مسئول اعمال خودش نیز می ،نیستند. انسان وقتی آزادي انتخاب دارد

تالش  باشد. لذا، آن مسئول اعمال خود نیز می آدمی زمانی که احساس آزادي دارد، در قبال

تالش خواهد کرد که انتخاب درست را از  بلکهخود بیندازد.  کرد تا بار اعمالش را بر عهده غیر نخواهد

او خواهد آموخت که هرگز از آزادي  ،نشود. از طرفی دیگر مواجههمان ابتدا یاد بگیرد تا با مجازات 

زیستن دست یابد.  چشم نپوشد و با آگاهی کافی مسیر زندگیش را انتخاب کند تا به هستی واقعی و چگونه

آزادي باشد و متعلمین تشویق شوند تا  محلمدارس و موسسات باید « از این رو، با توجه به این نکته که

                                                
1 . Nicholas 
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  ). 412 ،1379(اوزمن، ».ند کارها را انجام دهندا کارها را انجام دهند، چون آنها مشتاق

هاي آزاد که بین ذهن» من و تو«رابطه  دیگر، معلم باید هم یاد بگیرد و هم یاد دهد. به عبارت

از این مسئولیت بپذیرد. سازد تا در مقابل نتایج اعمال خویش  است، برقرار شود. معلم، متعلم را وادار می

 نتیجه انتخاب اوست، اما در عین حال، نباید به این عنوان که نتایج پیامدهايمتعلم باید بپذیرد که این « ،رو

زیرا این کار به معنی این فرض است که آزادي در یک عمل واحد  .سلیم آنها شودغیر قابل تغییرند، ت

شود و هر نتیجه عملی، نیاز به انتخاب دیگري را پیش  تحلیل رفته و تمام شده است. آزادي هرگز تمام نمی

  )  85 ،1377(نلر،  ».آورد می

ظم و انضباط حرف اول و آخر ن براي آزاد بار آوردن متعلم باید از فضاي سنتی مدارس که در آن

باید این نکته را مد نظر داشت که وار پرورش دادن متعلمین پرهیز نمود.  و از توده وددور ب ،زند را می

 ند و بر خالف شیوه معمولهست ها باهوش، پرجنب و جوش، کنجکاو، مشتاق یادگیري و مستعد آن بچه«

) 1384،180(گوتک،  ».ا زور وادار به یادگیري شوندالحیل ی مدارس سنتی، نیازي نیست با اغفال، لطائف

خواهد، انجام دهد. او باید  می کهین معنی نیست که متعلم هر کاري اما باید توجه نمود که آزادي به ا

این  نباید او را به حدي تحت فشار قرار داد که نتواند انتخاب وجود  مسئول کارها و رفتارهاي خود باشد. با

هاي او شود. مربی باید محیطی فراهم سازد تا متعلم در  تنبیه و یا فشار مربی تسلیم خواستهکند و از ترس 

فضایی باز بتواند تصمیم بگیرد. تعلیم و تربیت در این مرحله تنها توجه به آزادي فردي دارد و کاري 

نترل بیرونی خواهد خواهد کرد که متعلم به خود کنترلی برسد. در این راه کنترل درونی خیلی موثرتر از ک

هم آزاد خواهد بود و هم مسئولیت کارهاي خود را به  ،بود. وقتی متربی از کنترل درونی برخوردار باشد

استفاده نخواهد کرد و مسئولیت کارهاي خود ء عهده خواهد گرفت. در این دیدگاه فرد از آزادي خود سو

  را به عهده دیگران نخواهند انداخت.

  

  وداصل شناخت خ .2 -1

در فرایند تعلیم  ،یابد. از این رو مندي با شناخت معنی می مندي است. هستی شناخت از ارکان هستی

 1فهمی -هدف غایی تعلیم و تربیت از دیدگاه کرکگور همان خود«و تربیت باید مورد توجه قرار گیرد. 

می اوست که در نهایت سطح عل از طریق ارتقايفهمی نیز از دیدگاه او افزایش ظرفیت متعلم  -است. خود

ها سعی دارند تا افراد را بر اساس هنجارهاي خود تربیت انجامد. همه جوامع و فرهنگ می خود ختبه شنا
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 »شود.میها درونی شدن ارزش مانعشود و  بیگانگی فرد می کنند و این در بعضی مواقع منجر به از خود

  ). 112 ،1959(نیکالس، 

به این نکته اساسی  واقف بودنها،  ها و محدودیت توانایی ازمنظور از خودشناسی عالوه بر آگاهی 

موریتی اساسی قدم به عرصه هستی نهاده است و در نهایت باید با رعایت أاست که انسان براي انجام م

تربیتی موفق عمل  تعلیم و«خدا نائل شود:  خویشتن به حضور در برابر اصول و موازینی با فرا رفتن از

       ل شود. از نظر کرکگور ئاي از توسعه برساند که او به هستی واقعی نا کند که متعلم را به مرحله می

 درونی هر ویژگیدر افراد داللت دارد. این باال بردن آگاهی براي اساسی  یظرفیت بر ایجاد  1تعریفی-خود

           سازد.  عدادهاي بالقوه فرد به طور ذاتی میسوي است است و او را قادر به درك معانی آنفردي 

فرد  سوق دادن، ذهن توانایی به بیان دیگرتعریفی در درون ذهن انسان قراردارد و بازتولید آن است. -خود

 اي کند، شیوه به یک معنا، آنچه معلم جستجو می« ).1959،115نیکالس،( ».به خلق ذهنیت جدید را دارد

). از این 412 ،1379(اوزمن،  ».کند تا جهان را درونی و از آن خود سازند است که به متعلمین کمک می

کند تا به هر یک از ما  که بر فرد تاکید ورزد. این فلسفه تالش می آن است«خوب دیدگاه تعلیم و تربیت 

اولین قدم در هر تعلیم و تربیتی، بریم، یاري نماید. پس  هایی که عقل را براي خیر و شر به کار میدر راه

  ).1379،406اوزمن،( ».شناخت خودمان است

 خود فهمی، متعلم توان زندگی در ساحت برتر یعنی ساحت دینی را نخواهد بدون شناخت خود و

فهمی این توانایی را در متعلم ایجاد خواهد نمود که خود انتخاب کند و به فردیت خویش  داشت. خود

ایت توانایی آزاد بودن را داشته باشد. بدون شناخت و آگاهی درونی از هستی، انسان ارج نهد و در نه

کرکگور بر این  له خواهد شد. این در حالی است کهاستحانظام ابزاري خواهد بود که در نهایت در درون 

   براي هست بودن وجود ندارد و انسان باید خود به هستی خویش معنی دهد. نظامیباور است که هیچ 

  

 اصل فردیت .1-3

» فرد«به عنوان یک  باید جامعه بلکه یی ازاز فردنگري این است که انسان را نه به عنوان جزمقصود 

و بدون در نظر گرفتن جایگاه او در جامعه لحاظ نمود. باید دقت داشت که فردگرایی در مقابل » مفرد«و 

گرایی است نه خودخواهی. در دیدگاه خودخواهانه فرد به عنوان شخصی که خود را محور هستی  جمع

به نفع خود تغییر دهد. اما یک فردگرا  کند تا تمام آنچه را که در عالم وجود دارد بیند، کوشش می می
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تواند تصمیم بگیرد که زندگی خود را وقف اجتماع نماید. از نظر کرکگور  تواند اینگونه نباشد. او می می

یک  به طور مثال،کند.  (که فردگراست) زندگی اخالقی زندگی است که انسان خود را وقف دیگران می

تواند یک  او نمی به طور مسلمي بزند و جان خود را فدا کند. انسان اخالقی ممکن است دست به فداکار

خواه باشد. براي یک انسان اخالقی با دیدگاه فردگرایانه مهم این است که فرد، خود به این  انسان خود

نتیجه رسیده باشد که اخالقی زیستن را براي خود برگزیند، نه اینکه چون جامعه اخالقی زیستن را 

تربیتی مناسب است که روحیه فردگرایانه را در مقابل روحیه  تعلیم و ،باشد. بنابراین پسندد، اخالقی می

گرایانه تقویت نماید. تعلیم و تربیت باید به تفاوتها ارج نهد و درنهایت فردیت اعتقادي ما را محقق  جمع

گیرد. او  قرار می درست رویاروي جمع، جمعیت و توده فرد مفهومی است که ،کرکگور به زعمسازد. 

هاي  ها و نشانه شود را از زمینه ها تاکید می داري توده پیشتازي و پیشاهنگی مدرنیته که در آن بر میدان

 دستان هستی واقعی را از انسان می وار زندگی کردن داند. توده فروافتادگی و انحطاط فرهنگی می

  ).1387زاده،  (نقیب

ده غیرشخصی شدن روابط را کاهش دهد و فردیت تعلیم و تربیت با این گرایش سعی دارد تا پدی

انسان را تقویت نماید. دراین زمینه رابطه معلم و متعلم باید به نحوي تنظیم شود که مشارکت را ترویج کند 

ابتدا به متعلمین به « ). چنین تعلیم و تربیتی1384طرفه از باال به پایین پرهیز نماید(گوتک،  و از قدرت یک

دهد نقش مثبتی در شکل دادن به تعلیم و تربیت و زندگی  کند و سپس اجازه می میعنوان فرد نگاه 

اي  فردیت به عنوان شیوه ه). متعلم در جریان زندگی ب1379،412(اوزمن، ».خودشان برعهده بگیرند

بر  تفکري کهپردازد. از این دیدگاه فرد توجه به تفکر انتقادي دارد،  نگرد که در آن به تقلید صرف نمی می

 گیرد وار زندگی کردن قرار می همه زندگی او سایه افکنده و به عنوان یک شیوه زندگی در مقابل تود

  . )2007، 1(گري

 

  تربیت دینیمرحله دوم: 

توانایی آن را خواهد داشت  ،دار را کسب نمود یک انسان هستی هاي اینکه متعلم ویژگی از پس

کار خود را به شکل  تربیت دینیاین مرحله به بعد است که  که در ساحت دین نیز وارد شود. در واقع از

نمود تا به  تنها متعلم را آماده می تربیت دینیکند. شاید بتوان گفت که در مرحله قبلی  آشکار شروع می

دار را تجویز  اینجا به بعد به شکل آشکار و صریح قواعد پرورش انسان دین از اماساحت دینی وارد شود. 

   خواهد نمود.

                                                
1 . Gary 
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در پرورش انسانهایی که  لذا د،دان دیگر جدا مییکنظر به اینکه، کرکگور ساحت دین و عقل را از 

. او بر این عقیده است که باور را داردنیز تاکید بر جدایی عقل از باور  ،به حقیقت محض (خدا) برسند

در ساحت دین به سیر انفسی و شورمندي و جهش  ،توان از طریق عقالنی به دست آورد. از این رو نمی

  .اشاره می شوند تربیت دینیها به شکل هدف (رشد معنویت) و اصول  که در ادامه این مولفه رداعتقاد دا

  

  1رشد معنویت .2        

است. کرکگور بر این باور است که  تربیت دینیرشد معنویت هدف اصلی  ،نظر کرکگورماز 

داند و  دیگر همبستگی دارند. او به طور کلی خلوت کردن را نشانی از معنویت مییکبا  2معنویت و خلوت

  گیرد. گیري معنویت در نظر می را را ابزاري براي اندازه آن

کند. جامعه فعلی  جامعه او را از خلوت جدا می . اماتولد عاشق خلوت است بدوانسان از همان 

 افرادباستان  عصردر « . درحالیکهداند ت را براي او جایز نمیامکان خلوت را از انسانها گرفته است و خلو

را تنبیهی  . اما در عصر ما آنداشتندخوبی  نسبت به آن نگرشگزینی واقف بودند و  به نیاز انسان به خلوت

  ). 198 ،1980(کرکگور،  ».گیرند براي افراد ناسازگار در نظر می

گیرد.  در معنویت مدنظر قرار میعبادي رف صتوجه به فعالیت  ،هاي فعلی تعلیم و تربیت نظامدر 

افتد و کمتر به متعلم اجازه  بودن اتفاق می جمعمشارکت و در  از طریقپذیري کودکان  در عصر ما جامعه

دهد.  نمی راخودفرمانی  و اجازه تنهاییبه متعلم به طورکلی هیچ نظام تربیتی «شود تا تنها باشد.  داده می

(نیکالس،  ».ر چنین نظامی سعی دارد تا متعلم را به سمت کارهاي گروهی و مشارکتی سوق دهدمربی د

1959، 76( 

رشد معنویت با شگفتی و اشتیاق نیز همراه است. معنویت هم نیاز به اشتیاق دارد و هم شور و  

است. کرکگور رشد  تکند. احساس حضور در پیشگاه خدا نهایت درجه رشد معنوی شعف ایجاد می

این حضور تنها به واسطه یک جهش نمایان  اوکند. به باور  را با جهش که نقطه اوج است معنی می تمعنوی

  شود.  می

تعلق کامل هستی به خدا و غرق کامل اندیشه در وجود خداست که خداوند «به زعم کرکگور 

  ). 1959،20وال، ( ».سازد میراستین را براي ما مجسم 

  

                                                
1 . spirit 
2 . solitude 
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  اصل انفسیت .2-1

کند. او شیوه آفاقی را پژوهشی  (آفاقی و انفسی) بحث می کرکگور از دو نوع شیوه شناخت

هاي آفاقی یا عقالنی است. از شود. پژوهش آفاقی همان استدالل داند که در آن به مسائل عینی توجه می می

ال را تنها ؤپاسخ به این س »؟آیا مسیحیت بر حق است«له پژوهش آفاقی این است که أمس ،دیدگاه کرکگور

دینی با این نوع پژوهش سازگاري ندارد. در این ساحت فرد با به صورت عینی داد. اما ساحت توان  می

رسد.  تواند به ایمان برسد. پژوهش انفسی از طریق شهود به باور دینی می شور و شوق و پژوهش انفسی می

کرکگور تربیت باید بر فردیت انسان متکی باشد. با توجه شود. از دیدگاه  ایمان در سیري انفسی پدیدار می

 تواند به صیروریت بپردازد. توجه فراوان کرکگور به فرد انسانی ناشی از به فردیت متعلم است که او می

دیدگاهی است که او درباره مسیحیت برگزیده است. از دیدگاه او، مسیحیت به فرد انسان چنان توجه 

در تفکر انفسی نباید از این نکته غفلت کرد  بخشد. ت که جایگاهی واال به انسان میفراوانی نشان داده اس

داري فرایند صیرورت است.  که سروکار ما با فاعل شناسایی است که فردي داراي هستی است و هستی

تواند در مراتب مختلف سیر  خوش تغییر است؛ وجودي که می انسان موجودي است که وجودش دست

االترین مراتب قرب خدا نایل شود. تعلیم و تربیت با فراهم نمودن شرایط مناسب براي جهش فرد کند و به ب

رسان باشد. در این راه باید سپهرهاي  تواند به سیر انفسی فرد یاري از ساحت اخالقی به ساحت دینی می

ثر خواهد بود. مختلف مورد نظر کرکگور را در نظر بگیرد. توجه به سیر درونی و ایمان درون زاد مو

بنابراین  ».کنند هایی از وجود هستند که در تنهایی تکامل پیدا می جنبه«گونه که کرکگور اعتقاد دارد همان

اي چون  ین معناست که مقولهه از ایمان با ١ذهنیفرد در حیطه تعلیم و تربیت باید به باطن توجه نماید. تعبیر 

به تعبیر  .دلوت ضمیر و درونی بودن آن تضمین شوآن در خایمان بایستی در تنهایی زیسته شود و بقاء 

). ٢،1377،10کوراي (مک ».رسد به ظهور میترین معنی از عمق درونی وجود  حقیقت به کامل«کرکگور 

متعلمین در باطن دل خویش به پرورش ایمان خود بپردازند و ازروي صدق و صفا  که پس باید اجازه داد

   خدا را پرستش کنند.

سیر انفسی نیاز به خلوت دارد تا فرد بتواند به حقیقت نشینی بیشتر توافق دارد.   انفسی با خلوتسیر 

 3در سیر انفسی متعلم باید به سیر درونی بپردازد و همواره سعی کند تا به حیرتدرونی خود دست یابد. 

اي را موجب  تجربه هایی را براي متعلم به وجود خواهد آورد و حیرت معنوي آگاهی معنوي دست یابد.

                                                
1 . subjective 
2 . Macquarrie 
3. wonder 
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تواند از طریق خلوت  . متعلم میداشتهاي حسی براي متعلم معنی خواهد  شبیه دیگر تجربه که خواهد شد

در اختیار متعلم قرار دهد که او  تواند این فرصت را در هر ماده درسی معلم میبه شعف معنوي دست یابد. 

را درونی کند. براي نمونه در متون تاریخی  د و آنبا خودش در مورد محتوا تنها باشد و به محتوا بیاندیش

توان خلوت اندیشی را به  توان به متعلم فرصت داد تا تاریخ را درونی کند. ازاین رو، در همه دروس می می

  . )1959(نیکالس،  اندیشی بهره جست  متعلم آموخت و از روش خلوت

  

  اصل شورمندي  .2-2

مهم در یادگیري انسان، هایی  تحریک عواطف و حیطه عاطفی انسان به عنوان یکی از حیطه

است. کرکگور بر این باور است که نباید ایمان را برکسی تحمیل نمود. او در رد ایده تحمیل در ضروري 

دن شود. ویژگی بارز تحمیل فقدان شور و شوق است و نبو شور و اشتیاق متوسل می سازوکاردین به 

اشتیاق به معناي داشتن اعتقادي گذرا است. کرکگور بر این باور است که شور و شوقی که آدمی با آن 

تر است. شاید بتوان دلیل این اشتیاق را در نیروي نهفته در اشتیاق  کند از خود انتخاب مهم انتخاب می

  ).1944(کرکگور،  شود جستجو نمود که موجب تحرك و پویایی انسان می

نیک ضروري است. متعلمین براي رسیدن به و یا اشتیاق براي رسیدن به کردار شورمندي  

دنبال خواهد داشت. ه نیک را نیز ب شورمندي واقعی باید مراحلی را طی نمایند. شورمندي واقعی کردار

د را مبنی بر که سقراط پیشنهاد دوستان خو کنیم ما داستان تکراري سقراط را به یاد بیاوریم، مشاهده می اگر

کشد و  او جام زهر را سر می ،داند. در نهایت آور می را شرم بلکه آن ،پذیرد فرار از زندان نه تنها نمی

شورمندي داشته و با اشتیاق در راه  1نیک) میرد. سقراط براي رسیدن به این مرحله از رفتار (کردار می

اندیشید باید جانش را نجات  گرانه نوع بشر میسپارد. اگر او براساس تفکر حساب باوري که داشته جان می

  میرد.  کنیم که به خاطر باورش می مشاهده می . اماداد می

نیک را  کند. در واقع او کردار کرکگور مراحل متفاوتی را براي رسیدن به کردار نیک ذکر می

باید حسابگري را  آن  تابد و براي رسیدن به شورمندي ذهن حسابگرانه را بر نمیداند.  نتیجه شورمندي می

از آنجایی که ، 3مرحله هوشیاري) 2است.  2اشتیاق فوري مرحله) 1مراحل عبارتند از این به کناري نهاد. 

رود  اي به پیش می با هوشیاري ویژه دوم مرحلهدر حساب شده نیست رود و  مرحله قبل با اشتیاق به پیش می

فقط یک امر ظاهري است. در  اینباید توجه نمود که  اما .شود می تلقیبرتر مرحله نخست  که نسبت به 

                                                
1 . deed 
2 . immediate enthusiasm 
3 . cleverness 
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باور او را است. این مرحله اوج درك انسان و  1باالترین حد اشتیاق و شورمندي سوم مرحله )3نهایت 

 نی در این مرحله ناکارآمد استعقالروش  در این مرحله بر اساس شورمندي است وعمل . دهد تشکیل می

  ). 4 ،2000، 2(سرکر

. به این دلیل کامالً  روشن و واضحی نداردمعنی عمل شورمندانه  باید توجه نمود که یک در اینجا

هاي عقالنی نیز مخالف است. در اینجا این سئوال مطرح است که یک عمل شورمندانه که که با استدالل

او به که بدانیم  تامتعلم باید چه کاري انجام دهد  ،باید متعلم به آن برسد چیست؟ به عبارت دیگر

توان  می . اماتوان حکم عینی و قطعی داد یعنی باور نمی مسألهدر این  ،شورمندي الزم دست یافته است. البته

ه انسان هدف این است ک ؛تعیین هدف است ،مشخص نمود. محدوده شورمندي نحويمحدوده آن را به 

رضایت ت کشیدن از زندگی نیک برسد. آنجاست که در راه اشتیاقش به دسدر نهایت باید به کردار 

  ). 6، 2000سرکر،  (خواهد داد 

اوج شورمندي را عمل ابراهیم در سربریدن اسماعیل  ،(ع) و فرزندش کرکگور در داستان ابراهیم

کار از  شمارد. در این ماجرا شک نکردن و سوال نپرسیدن ابراهیم و فرزندش در خصوص علت این می بر

بر عواطف  تربیت دینیشورو شوق در  نامد. و را شورمندي در اوج میرف به اتعالی و اعتماد ص باري

تواند در او شور و اشتیاق ایجاد  دینی که می هايهدارد. از این رو، متعلم باید به سمت تجربتاکید انسانی 

توانند داشته باشند را  دینی که متعلمین در سنین مختلف می هايهکند، هدایت شود. مربی باید تجرب

  اقدام نماید.  هاهتجرباساس به تحریک آن  ایی و بر آنشناس

به توان  می تربیت دینیبا برجسته کردن آنها در  دارند. لذا،دینی مختلفی  هايهتجربها همه انسان

با  هاهتجربم ساختن این أتوانند با تحریک متعلمین به تو تکرار این قبیل تجربیات یاري رساند. مربیان می

  آنها را به سمت شورمندي سوق دهند.  ،عواطف

که اعتقاد  ادباید این نکته را مدنظر قرارد تربیت دینیبراي رسیدن به چنین شورمندي از طریق 

دارد که اندیشیدن به  عقالنی است. او اذعان می 3کرکگور بر این است که مشکل عصر جدید اندیشیدن

خواهد اندیشیدن را به نوعی  برد. کرکگور می از بین میگیرد و شورمندي را  این شیوه جلوي اشتیاق را می

طوریکه این اندیشه اشتیاق را مقدم بر ه ب .تغییر دهد که اندیشه واقعی، خوب و توجیه کننده اشتیاق باشد

  ).  17، 2000سرکر، ( عقل بداند

                                                
1 . highest and most intensive enthusiasm  
2 . Sarkar 
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 اصل جهش  .2-3

متعلم را به سوي جهش سوق دهد. دارد تا  عدم یقین آفاقی عاملی است که تعلیم و تربیت را وا می

پذیرد. هر جا خالء معرفتی و شناختی از نوع عینی و آفاقی  جهشی که به دلیل خالء معرفتی صورت می

کسی  مؤمن ،نیاوردن، هر دو، وجود دارد. از این رو ایمان امکان ایمان آوردن و امکان ،وجود داشته باشد

 نبوددر صورت  این نوعی خطر کردن همراه با رنج است. کند و می »جهش«است که میان این دره معرفتی 

خالء معرفتی) انسان را به سمت انفعال  نبودجهشی هم وجود نخواهد داشت. این وضعیت ( ،خالء معرفتی

یقینی آفاقی و ناسازگاري  گذارد. ایمان و بی هیچ خالء معرفتی باقی نمی ،خواهد کشید. زیرا برهان قوي

ین ترتیب که عدم درساند. ب کرکگور می در نظر ما را به ویژگی دیگري از ایمان  ج ایمان با عقل به تدری

شود.  گاه معرفتی در فرایند ایمان، خود موجب ایجاد نوعی دلشوره و اضطراب می تکیه نبودیقین به معناي 

ظات همواره در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است. این دلشوره به خاطر لح مؤمناي که  دلشوره

در واقع این تناقض است که متعلم را به سوي  .لحظاتی بین آفاق و انفس ؛شود آمیز در فرد ایجاد می تناقض

نقش او  .گري بین دیگران و خدا نیست میانجی ،مربی دینی نقش«میان این  جهش سوق خواهد داد. در

ی که در بین نما است. تجربیات تناقضهایی از تجربیات  نما یا جنبه تسهیل درك مداوم بین لحظات متناقض

در  ها سعی دارند تا از آفاق به انفس برسند. این آفاق و انفس در نوسان هستند. در این میان برخی از انسان

 باشد و مستلزم جهش می فراتر از نیروي طبیعی است که به آنها عطا شدهانفسی که آن تجربیات است حالی 

  ). 166 ،1977، 1(مانهیمر »پیوندد حت ایمان به وقوع میاین همان جهشی است که در ساو 

هدف، قرب الهی و  تربیت دینیقرب الهی است. در فرایند  ،مقصد جهش در این خالء معرفتی 

سازد. هدف از جهش این  هستی است، این فرایند انسان را به سعادت نزدیک می أبازگشت به اصل و منش

رون رفتن از خود و یخویش برگیرد و با چشم دل به کمک ب است که فرد حجاب دنیوي را از چشمان

را شامل تسلیم  مؤمنکرکگور ویژگی انسان ترك خویشتن و متعلقات دنیوي به سعادت جاویدان برسد. 

که ابراهیم نماینده ایمان  نمودن خود و اتکا به نامعقول دانسته، او در بیان داستان ابراهیم بر این باور است

آمیزترین است، بلکه آن  نه تنها تناقض اور وجود او تجلی یافته است تا بدان جا که زندگی است و ایمان د

ابراهیم با اتکا به نامعقول اسماعیل را سر  .توان پیرامون آن اندیشید آمیز است که به سادگی نمی قدر تناقض

  .)1364 ،٢(هابن نبرید

                                                
1 . Manheimer 
2 . Hubben 
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  بررسی انتقادي دیدگاه کرکگور

که کرکگور یک دیدگاه فلسفی را بدون توجه به نحوه اجراي آن در  ویمشایسته است یادآور ش

تعلیم و تربیت ارائه داده است. او مباحث خود از جمله انتخاب و آزادي را در نظامهاي تربیتی معنی ننموده 

الگوي کرکگوري را مورد وارد بر  احتمالی این قسمت نقدهاي نویسندگان مقاله در ،است. بر این اساس

  ره می شود. ااش تربیت دینی و سپسبر بخش تربیت عمومی  وارد به نقدهاي نخستاند.  سی قرار دادهبرر

  

   تربیت عمومیدر بعد  دیدگاه کرکگور الف) نقد 

ها باید بر اساس منافع جمعی رفتار که انسان بپذیریمدر خصوص اصل آزادي باید گفت اگر  

ها گرفته توان انتخاب از انسان شد و آنگونه که کرکگور باورداشت کنند، آزادي فردي آنها پایمال خواهد

رویه یکسانی تبعیت کنند. از  تا ازسازد  اي است که همه را وادار می قوانین جامعه به گونهزیرا خواهد شد. 

اي است که گاهی  گونهه هراسند. این ترس از آزادي ب ها هم در معنی واقعی از آزادي میطرفی انسان

اندازند.  دهند و مسئولیت کارها را به دوش غیر خود می انها نتیجه اعمال خود را به دیگران نسبت میانس

برخی مدعی تواند با پایبندي به قوانین کامالً منطبق باشد. شاید  اي است که نمی مسألهآزادي و حق انتخاب 

اگر انتخاب شما  که ورت باید پرسیدکنیم. در این ص که ما براساس قوانین آزادي داریم و انتخاب می باشند

اگر در ماجراي  ،براي نمونه ؟آنگاه چه اتفاقی رخ خواهد داد ،باوري باشد که منطبق با قوانین جامعه نباشد

خواست براساس قوانین جامعه رفتار کند، سربریدن اسماعیل  سر بریدن پسر به دست حضرت ابراهیم، او می

  نمود؟ چه معنایی پیدا می

ی طوالنی راهمستلزم  کرکگور مورد نظروان گفت که رسیدن به آزادي و حق انتخاب ت پس می

رسد براي پرهیز از این اشکال باید قوانین  است که گاهی شاید حتی مضر به منافع جمع باشد. به نظر می

نین هاي فردي نیز به نفع قوا کار باید آزادي هاي فردي هماهنگ نمود. براي این اجتماعی را با آزادي

آزادي  لذا،. کند اجتماعی محدود شوند. البته خود کرکگور این نوع زندگی را در حیات اخالقی معنی می

  براساس  سپهر اخالقی بر عقل بنا خواهد شد.

ها در  آن را از آسیبنظر بگیریم و بخواهیم  فردیت انسانها را در ، چنانچهدر خصوص اصل فردیت

تلقی و هم منفی مثبت  هم تواند سمت سوق دهیم، باید بگوئیم که این امر میامان بداریم و متعلم را به آن 

 باهایی است که با آگاهی و اختیار خود و مثبت است زیرا تربیت دینی درنهایت به دنبال ساختن انسان شود.

هویت و شخصیتی مستقل و اصیل به رفتارهاي دینی مبادرت نموده و داراي احساس و تجربیات دینی 
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بایسته نیست. در  تربیت دینیمقلد و وابسته و بدون اصالت مطلوب و مطبوع  هویتبه طور مسلم  د. لذا،شون

آن هم براي همه به طور یکسان و در تمام مراحل رشد و تربیت  ر این خصیصهتاکید بیش از حد ب ،مقابل

تربیت به یک تربیت نخبگانی  متربی باعث اختالل در فرایند تعلیم و تربیت عمومی و تبدیل فرایند تعلیم و

هایی مانند  گریز خواهد شد. توجه به واقعیت ستیز و حداقل جامعه و تبدیل متعلمان دینی به افرادي جامعه

 - هاي متنوع عقلی، ذهنی و روحی و ظرفیتدر سنین مختلف تنوع متعلمان دینی، خصوصیات متعلمان 

د تاکید برخصوصیت فردانیت در این نظام تربیتی شو ها حداقل خصوصیاتی است که باعث میروانی انسان

هاي اجتماعی نیز باید توجه  جنبه ههاي بیشتري صورت گیرد. در اصل فردیت باید ب ها و احتیاط با تبصره

  شود. 
  

   تربیت دینی دیدگاه کرکگور در بعد نقد ب)

دینی توجه  ت در تربیاعتقادي ندارد. در حالی که  ،عادت دادن متعلم در فرایند تربیت کرکگور به

محور  هاست که مخاطب اي از آموزه است ( اگر معتقدیم دین، مجموعه ضروري ، به انواع مخاطبین دینی

که رویکرد عقالنی (معتدل) خاطبین را نادیده گرفت). از آنجاتوان در بحث عقالنیت تنوع م است، نمی

با عقل و استدالل و این مرحله  باشد و تربیت در دینی به ویژه در سنین پایین  تواند نقطه شروع تربیت نمی

برخی همچون پیترز استفاده از عادت را در سنینی ، )40 ،1384(سجادي،  اقامه برهان عقلی ممکن نیست

. )36 ،1384به نقل از سجادي (پیترز دانندکه آموزنده هنوز قادر به درك و استدالل نیست، ناگزیر جایز می

 .داند هرگز عادت را در سنین پایین جایز نمی دهد. اماقرار میتوجه را مورد ان کرکگور نیز تفاوت مخاطب

در مقاله خود  )2007(  1به این گونه تربیت اعتقادي ندارد. همانگونه که گري اصالً یندر واقع او در این سن

کرکگور در  می کند که بیان »اي براي زندگی به عنوان شیوه تعلیم و تربیت لیبرالکرکگور و «عنوان  با

گري تعلیم ، همچنین داند. تربیت بر آزادي تاکید دارد. گري تربیت لیبرال را مطابق با دیدگاه کرکگور می

اي براي  کند و آن را به عنوان شیوه و تربیت لیبرال از دیدگاه کرکگور را تنها به تفکر انتقادي محدود نمی

هایی که به دالیلی (از جمله که کرکگور براي تربیت انسانست ا این در حالی گیرد. زندگی در نظر می

اند، پیشنهاد مناسبی ندارد.  هاي تشخیص و زندگی همراه با انتخاب و آزادي را نیافتهسن کم) هنوز ظرفیت

 ،اند هاي الزم براي آن را یافته ها و ظرفیت ها تمام زمینهنیست که نسخه آزادي براي مراحلی که انسان یشک

هاي مکملی ارائه داد. به نظر  اما باید براي مراحل دیگر سنی و یا روحی متعلم نسخه .نسخه مناسبی است

  هایی است.رویکرد کرکگوري فاقد چنین جنبه که رسد می

                                                
1 . Gary 

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391بهار و تابستان ، 1، شماره 2سال                                دانشگاه فردوسی مشهد        نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   86

ارسطو  ،دانند. براي نمونه عادت را در سنینی نیک می ،فیلسوفان براي کنترل خوي انسانبسیاري از 

داند و بسیاري  را براي رسیدن به مرحله اخالقی ضروري می داند. کانت آن ت میآن را مرحله اول تربی

داند.  کرکگور عادت را در این سنین جایز نمی امادانند.  دیگر عادت را در مراحل اولیه زندگی جایز می

شکل ه کرکگور از همان ابتدا سعی در مواجه ساختن افراد با نتایج اعمال دارد. این موضوع حداقل نیاز ب

سن پایینتر  درو توجه به مخاطبین  مسألهنحوه برخورد کرکگور با این  .شاکله شخصیتی انسان داردگیري 

براي رام  توان از عادت تنها می که رسد به نظر میطبق دیدگاه کانت مل دارد. براي رفع این اشکال أنیاز به ت

  تلقین و تحمیل نظرات مربی تبدیل نشود.  که عادت به داشتکردن خوي انسان استفاده نمود و باید توجه 

که در این داشت باید توجه  ،مبنا قرار گیرد تربیت دینیدر  کرکگوريمحوري   اگر رویکرد ایمان 

ت. در مسیحیت نیسدینداري  به نفع گذاري ایمان بر اساس استدالل عقلی اساساً  رویکرد اقناع عقلی و پایه

تجسد و غیر عقالنی خواندن آن با عقاید کرکگور (که تجسد را با نیز افرادي همچون جان هیک با رد 

 . )1384 ،(اکبري ندکن کند) مخالفت می برهان شورمندي توجیه می

گونه که از دیدگاه کرکگور دو نوع پژوهش آفاقی و انفسی وجود دارد. در ساحت دین همان 

که چرا متعلم باید یکی از این دو را  ی شودمطرح ماین سئوال  حالشد او بر سیر انفسی تاکید دارد. اشاره 

در با وجود برخورداري از هر دو نوع نمی توان انتخاب کند تا در ساحت دینی به تربیت مناسب برسد. آیا 

باورهاي  نمی توانگریز هستند و  ستیز یا عقل عقل ،آیا تمامی باورهاي دینی ؟ساحت دین به اوج رسید

که با آنچه در واقع وجود هستیم این دو یکی از انتخاب  بهناگزیر  ،کرکگور از دیدگاه را یافت؟پذیر  عقل

. در اینجا توجه به ماهیت طیفی و تشکیکی و فازي عقالنیت و پرهیز از نگاه سیاه و سفید دارددارد، تناقض 

تدلش، گرایی در معنی مع گرایی و ایمان ز هر دو گروه عقلا تلفیقی رویکرديبا  لذا،خواهد بود.  سودمند

  ارائه نمود.  تربیت دینیرویکرد موثرتري براي 

کرکگور اشتیاق فراوان براي رسیدن به سعادت که همان تقرب به خدا باشد  ،در برهان شورمندي

هاي عملی به مرحله  توان با برداشتن قدم رغم شواهد آفاقی مخالف می به پذیرد. او براین باوراست که  را می

متعلم در اینجا چگونه  ؛است را مشخص نکرده خصوصاین  اما مالك تصمیم درباور حقیقی نائل آمد. 

تربیت در مالك تشخیص چه خواهد بود؟  ؟تواند بین باورهاي اصیل و باورهاي خرافه تمایز قائل شود می

توان از نفوذ  د که چگونه میشخواهد  مطرحاین سئوال گرایانه کرکگوري  مبتنی بر دیدگاه ایمان دینی

اگر  درحالیکه،کرکگور پاسخ شفافی براي این سئوال ندارد. ؟ در باورهاي دینی جلوگیري نمود هاهمغالط
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و خرافات در دین جلوگیري  هاهاز نفوذ مغالط ،نظر قرار گیرد منطق و قواعد آن براي رسیدن به باور مد

  خواهد شد.

  

  نتیجه گیري

هاي مختلفی درباره آن ل تاریخ دیدگاهاي تاریخی است و در طو مناقشه رابطه عقل و دین پدیده

اند. در این مقاله دیدگاه کرکگور  ارائه شده است. برخی به توافق و برخی به تعارض میان آنها راي داده

هاي  مندي کرکگور مولفه این مناقشه و آثار تربیتی آن مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه از هستی پیرامون

هاي انفسیت، شورمندي و  مولفه اوگرایی  دلشوره و انتخاب و از ایمانشناخت، آزادي، فردیت، احساس 

انه خود از مؤمنتبیین دیدگاه  درخصوصکرکگور  عالوه بر این، رویکردجهش مورد توجه قرار گرفتند. 

قبیل ابتناي ایمان بر تحقیق انفسی و ضدیت این ساحت با تحقیق آفاقی و سپهرهاي مورد نظر او مورد توجه 

  به بررسی انتقادي دیدگاه کرکگور پرداخته شد.  ،. در نهایتگرفتقرار 

قدرت انتخاب خود یکی از سه سپهر مورد نظر کرکگور را انتخاب  به انسان به اتکا نظر به اینکه

دینی تمرکز شد  ، بر هدایت افراد به سمت ساحت با استناد به مواضع کرکگور تربیت دینی بعدکند. در  می

به دو مرحله تقسیم شد. نخست قبل از ورود به ساحت دینی، فرد باید  تربیت دینیمراحل ن اساس ایو بر 

 دست آورد تا توان انتخاب سپهر دینی را داشته باشد. در این مرحله توجه به سه اصله هایی را ب ویژگی

ري او پذی . این سه اصل امکان آزاد بودن متعلم و مسئولیتاست(آزادي، شناخت خود، فردیت) ضروري 

گیري مناسب و در نهایت افزایش آگاهی براي تعریف خود را  را مهیا و توجه به فردیت او را براي تصمیم

  آورد. فراهم می

زمانی که متعلم به انتخاب سپهر برتر زندگی (حیات دینی) گام نهاد، در مرحله دوم که همان 

مون کرد که ساحت دین با ساحت علم است، ضروري است او را به سوي این نکته رهن تربیت دینیمرحله 

تواند صورت پذیرد. این ساحت  متفاوت است و تحقیق در این ساحت با نظر به قواعد متعارف در علم نمی

سپهر دل، شهود، شور و شوق است. سپهري که در آن دل در گرو یار و تسلیم اوست. سپهري که در آن 

کند که از فضاي  و اراده می حمل رنج فراوان نمودهمتخود را  ،رسیدن به خدا برايبا خطرکردن  مؤمن

. این امر مستلزم جهش و بردارد رفتن به سوي او به فراسو گامقرب خداوندي لذت ببرد و با نیت  معنوي و

باشد. چنین متعلمی در معناي واقعی هستی دارد و در سپهر  نوعی دلشوره به خاطر خالء معرفتی موجود می

   برتر گام نهاده است.
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