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چکیده
ٔمبِ ٝحبؾش ث ٝثشسسی خًُ ثبٚسی ًٔٙبی ص٘ذٌی دس دیذٌب ٜسٛسٖ وشوٍٛس ٔیپشداصد.
وشوٍٛسٔ ،فًٙٔ« ْٟٛب» سا ثًٙٔ ٝی « ٞذف» ٔیدا٘ذ  ٚث« ٝصیست دیٙی» ث ٝيٛٙاٖ يبِی-
تشیٗ صیست ثبٚس داسد .ثش اسبس ضٛاٞذی و ٝاص آثبس ٚی ثشداضت ٔیضٛدًٔ ،تمذ است
ٞذف دس صیست دیٙی لبثُ وطف ٘یست ثّى ٝلبثُ خًُ است .س ٝضبٞذ ثش ایٗ ٘هش ٚخٛد
داسد :ا َٚایٙىٞ ٝذف دس ٘هش وشوٍٛس ،پبسادٚوسیىبَ است  ٚپبسادٚوس ،أش ٚالًی ٘یست
ثّى ٝأش رٙٞی است .د ْٚایٙىٔ ٝسیحیت ث٘ ٝهش ٚی ا٘فسی است ٘ ٝآفبلی  ٚدیٗ سا دس
أش ٘بًٔمٔ َٛیخٛیذ  ٚدس أش ٔشتجف ثب رٔ ٝ٘ ٗٞشتجف ثب خبسج  ٚس ْٛایٙى ٝخذا٘ٚذ سا یه
ٔٛخٛد آفبلی دس ٘هش ٕ٘یٌیشد ثّىٛٔ ٝخٛد ا٘فسی دس ٘هش ٔیٌیشد ؤ ٝشتىض دس رٚ ٗٞ
ؾٕیش آدٔی است .پیصفشؼٞبی وشوٍٛس دس ایٗ ضٛاٞذ يجبست است اص ٘بٚالىٌشایی
ٞستیضٙبختی ،فشدٌشایی  ٚایٕبٌٖشایی .تحّیُ ایٗ س ٝپیطفشؼ ٘طبٖ ٔیدٞذ وشوٍٛس،
ث ٝخًُثبٚسی ًٔٙبی ص٘ذٌی ثبٚس داضت ٝاست.
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هقدهه
ٔسبِ ٝوطف  ٚخًُ ًٔٙبی ص٘ذٌی ،دس ضٕبس ٔسبیُ ٔشثٛـ ثًٙٔ« ٝبی ص٘ذٌی» است .ث ٝقٛس وّی
د٘ ٚهشی ٝثٙیبدیٗ دس ایٗ صٔیٚ ٝٙخٛد داسد :وطف ثبٚسی  ٚخًُ ثبٚسی ؤ ٝمبثُ یىذیٍش٘ذ٘ .هشی ٝوطف
ًٔٙبی ص٘ذٌی ًٔتمذ است اٚالً ًٔٙب ث ٝيٛٙاٖ ٚالًیتی خبسخی ٚخٛد داسد .ثب٘یبً ایٗ ًٔٙب لبثُ وطف است؛
یًٙی ایٙىٔ ٝیتٛا٘یٓ آٖ سا ثفٕٟیٓ  ٚدسن ثٕٙبییٓ ِٚی خًُ ثبٚسی ًٔٙبی ص٘ذٌی ًٔتمذ است اٚالً ًٔٙب ثٝ
يٛٙاٖ ٚالًیتی خبسخی ٚخٛد ٘ذاسد .ثب٘یبً چٚ ٖٛخٛد ٘ذاسد لبثّیت وطف ٘ذاسدِ .زا ٔب ثبیذ خٛدٔبٖ ًٔٙبیی
ثشای ص٘ذٌی خٛیص خًُ ثٕٙبییٓ.
«وطف» ثًٙٔ ٝی « ادسان» است «ٚخًُ» ثًٙٔ ٝی « ايتجبس  ٚلشاس داد» .وطف ثبٚسٔ ،یپزیشد
وًٙٔ ٝبی ص٘ذٌی ،لجُ اص ایٙى ٝيّٓ ٔب ثذاٖ تًّك ثٍیشدٚ ،خٛد داسد ،ثًذ اص آٖ ٘یض ٔ ٚب ثبیذ آٖ سا ادسان
وٙیٓ  ٚدسیبثیٓ ِىٗ خًُ ثبٚس ٕ٘یپزیشد وًٙٔ ٝبی ص٘ذٌی لجُ اص ایٙى ٝيّٓ ٔب ثذاٖ تًّك ثٍیشدٚ ،خٛد
داسد  ٝ٘ ٚاِجت ٝثًذ اص آٖ .چًٙٔ ٖٛبیی خبسج اص ٔب ٚخٛد ٘ذاسدٔ ،ب ثبیذ خٛدٔبٖ آٖ سا ايتجبس وٙیٓ ٚ ٚؾى
ٕ٘بییٓ ثٙبثشایٗ چٙب٘چ ٝوطف ثبٚس ثبضیٓ ،ثبیذ دسثبسًٙٔ« ٜبیبثی» ثحث وٙیٓ  ٚچٙب٘چ ٝخًُ ثبٚس ثبضیٓ،
دسثبسًٙٔ« ٜبثخطی» (ٚ ٚ Metz 2013یٍیٙض ٚ 48 ،1382 ،يّی صٔب٘یّٔ ٚ 84 ،1386 ،ىیبٖ.)1382 ،
وطفٌشایی ثش اسبس ٔػكّحبت فّسف ٝاخالق ،ثب ضٙبختٌشایی اخاللی تالصْ داسد چ ٖٛضٙبختٌشایی،
ًٔٙبی ص٘ذٌی سا حبوی اص چٍٍ٘ٛی أٛس دس يبِٓ ٚالى ٔیدا٘ذ  ٚآٖ سا یه يٙػش ضٙبختی ٔیاٍ٘بسد أب
خًٌُشایی ثب ٘بضٙبختٌشایی اخاللی تالصْ داسد ،چًٙٔ ٖٛبی ص٘ذٌی سا حبوی اص چٍٍ٘ٛی أٛس دس يبِٓ
رٔ ٗٞیدا٘ذ  ٚآٖ سا یه يٙػش غیشضٙبختی ٔیدا٘ذ(ٔه ٘بتٗ .)14 :1383 ،اص ایٗ ٌزضت ،ٝوطفٌشایی ثب
٘هشی ٝغذق تالصْ داسد ٔ ٚكبثمت ثب ٚالى سا ٔالن غذق ٔیدا٘ذ أب وطفٌشاییٔ ،تالصْ ثب ٘هشی ٝغذق
ٔكبثمت ٘یست ًٙٔ ٚبی ص٘ذٌی سا یه قشص تّمی یب اساد ٜیب احسبس غشف ٔیدا٘ذ.
پشسص اغّی دس ایٗ ٔمبِ ٝایٗ است و ٝدیذٌب ٜسٛسٖ وشوٍٛس دسثبس ٜوطف  ٚخًُ ًٔٙبی ص٘ذٌی
چیست؟  ٚفشؾی ٝایٗ است و ٝوشوٍٛس ث ٝخًُ ثبٚسی ًٔٙبی ص٘ذٌی ًٔتمذ است .دس ایٗ خٟت ثبیذ
ضٛاٞذی اص آثبس ا٘ ٚطبٖ داد ٜضٛد  ٚؾٕٗ تحّیُ ٔجب٘ی  ٚپیص فشؼٞبی ضٛاٞذ ،ثیبٖ ضٛد و ٝوشوٍٛس،
خًُثبٚس است .ضٛاٞذ ثبیذ ٘طبٖ ثذٙٞذ و ٝوشوٍٛس ،اٚالً ًٔٙب سا ٔستمُ اص خبسج دس ٘هش ٔیٌیشد  ٚآٖ سا
ثست ٝث ٝر ،ٗٞصثبٖ یب فشٔ ًٙٞیدا٘ذ  ٚثب٘یبً ًٔٙب سا لبثُ وطف ٕ٘یدا٘ذ ثّى ٝلبثُ خًُ ٔیدا٘ذ  ٚثش ایٗ
سای است ؤ ٝب ،خٛد ثبیذ ًٔٙب سا ثشای خٛیص خًُ وٙیٓ.
دس ایٗ ٔمبِ ،ٝسٚش وتبثخب٘ٝای استفبد ٜضذ ٜاست ٘ ٚیض سٚش تجییٗ يّّی  ٚثذیٗ غٛست خٛاٞذ
ثٛد و ٝضٛاٞذ يشؾ ٝضذ ،ٜتجییٗ  ٚتحّیُ خٛاٞذ ضذ .تحّیُ ضبٞذی و ٝاص آثبس وشوٍٛس خٛاٞذ آٔذ ،ثیبٖ
ٔیوٙذ و ٝایطبًٖٔ ،تمذ ث ٝوطفثبٚسی است .سبختبس حبوٓ ثش ایٗ ٔمبِ ،ٝثذیٗ تشتیت خٛاٞذ ثٛد و ٝدس
لسٕت ا ،َٚادثیبت تحمیك يٛٙاٖ خٛاٞذ ضذ ٔ ٚجبدی تػٛسی ٔسبِ ،ٝسٚضٗ خٛاٞذ ٌطت ،سپس ضٛاٞذ
آثبس وشوٍٛس داَ ثش خًُ ثبٚسی ثیبٖ خٛاٞذ ضذ ٛٔ ٚسد تحّیُ لشاس خٛاٞذ ٌشفت  ٚدس ٟ٘بیت٘ ،تیدٌٝیشی
غٛست خٛاٞذ ٌشفت.
 .1هبادی تصوری
ٔجبدی تػٛسی دس ایٗ ٔمبِ ،ٝدٔ ٚفًٙٔ« ْٟٛب» « ٚص٘ذٌی» سا ضبُٔ ٔیضٛد .ایٗ دٔ ٚف ْٟٛاٌش
سٚضٗ ضٛد تشویت «ًٔٙبی ص٘ذٌی» ٘یض سٚضٗ خٛاٞذ ضذ.
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 . 1- 1هفهوم «هعنا»
ٔتفىشاِٖ ٔسأًِٙٔ ٝبی ص٘ذٌی ،ث ٝتجى ساثشت ٘بصیهًٙٔ«،ب» سا ثًٙٔ ٝبی ثیبٖ استجبقبت يّّی –
ًِّٔٛی ،ثیبٖ وبسثشدٞبی صثب٘ی  ٚوالٔی ،دسس يجشتٞ ،ذف ،وبسوشد  ٚاسصش دا٘ستٝ
ا٘ذ(ِ )Metz, 2013ىٗ دس ٔجبحث ًٔٙبی ص٘ذٌیًٙٔ« ،ب» سا ث ٝیىی اص ایٗ تًجیش ٌشفتٝا٘ذ:
ٞذف ،اسصش  ٚوبسوشد( ّٔىیبٖ .)1382 ،وشوٍٛس دس آثبس خٛیصٔ ،تًشؼ دٔ ٚف« ْٟٛاسصش»
« ٚوبسوشد» ٘طذ ٜاست .ثٙبثشایٗ تٕشوض ثحث سا ثش ٔفٞ« ْٟٛذف» خٛاٞیٓ ٌزاضت .تجییٗ
ٔفٞ« ْٟٛذف» دس ٍ٘ب ٜوشوٍٛسٔ ،ستّضْ ضٙبختٗ تجییٗ ا ٚاص دٛ٘ ٚو پژٞٚص است .دس تًّیمٝ
يّٕی ٟ٘بیی ثب ٔثبَ ٔطخع ٔیوٙذ و ٝدٛ٘ ٚو پژٞٚص ٚخٛد داسد :پژٞٚص آفبلی ٚ
پژٞٚص ا٘فسی( وشوٍٛس .)63 :1374 ،چٙب٘چ ٝوشوٍٛس ٔیٌٛیذ:
دس پژٞٚص آفبلی ،پژٞٚطٍش ،دِجستٍی ثیحذ  ٚحػش ،ضخػی  ٚضٛسٔٙذا٘ ٝثٝ
حمیمت ٘ذاسد .دِجستٍی ٘یض اٌش داسد ،دِجستٍی ثیحذ  ٚحػش ٘یست؛ حمیمت ٘یض
٘ ٝحمیمت ا٘فسی ،حمیمت اص آٖ اٚست(.)Kierkegaard, 2009: 19

أب دس پژٞٚص ا٘فسی ،پژٞٚطٍش ،ث ٝفبيُ ضٙبسبیی ٔیپشداصد ٘ٔ ٝتًّك ضٙبسبیی؛ حمیمت ،دس تّٕه ٚ
سیش ثبقٙی ث ٝدست ٔیآیذ  ٚآ٘چ ٟٓٔ ٝاست فبيُضٙبسبیی ٔتفشد ٞستیداس است و ٝغیشٚست داسدٛ٘ .و
پژٞٚص ؤ ٝتفبٚت ضٛدٛ٘ ،و سٚیىشد ثٔ ٝفٞ« ْٟٛذف» ٘یض ٔتفبٚت ٔیضٛد .ثش اسبس پژٞٚص آفبلی
ٞذف اٚالً یه حمیمت يیٙی است وٚ ٝالًیت فی٘فس ٝداسد؛ ثب٘یبً ٔستمُ اص ادسان پژٞٚطٍش است ٚ
دِجستٍی ٚی ث ٝآٖ سا ثش ٕ٘یتبثذ؛ ثبِثبً و ٝاص دٚ ٚیژٌی لجّی ث ٝدست ٔیآیذ ،ث ٝيٛٙاٖ ٔتًّكضٙبسبیی
ٔكشح است ،أب ثش اسبس پژٞٚص ا٘فسی ٞذف ،اٚالً چ ٝحمیمت يیٙی داضت ٝثبضذ  ٚچ٘ ٝذاضت ٝثبضذ،
ٚالًیت ِغیش ٜداسد  ٚأش ٘سجی است ث ٝایٗ ًٔٙب و٘ ٝسجت رٔ ٚ ٗٞف ْٟٛسا ٘طبٖ ٔیدٞذ ٘ ٝ٘ ٚسجت
ر ٚ ٗٞخبسج سا؛ ثب٘یبً چٙب٘چ٘ ٝسجی ثبضذ ،دِجستٍی پژٞٚطٍش سا ٔیقّجذ  ٚاِجت ٝچٙب٘چ ٝوشوٍٛس ٔیٌٛیذ
٘ ٝدِجستٍی غشف ثّى ٝدِجستٍی ثیحذ  ٚحػش  ٚضٛسٔٙذا٘ٝ؛ ثبِثبً ث ٝيٛٙاٖ أشی ٔتٕشوض دس فبيُ
ضٙبسبیی ٔكشح است ٘ٔ ٝتًّك ضٙبسبیی و ٝاستمالَ اص ادسان فشد داسد.
ثٙبثشایٗ ٞذف ،چٙب٘چ ٝوشوٍٛس ثبٚس داسدٔ ،تًّك ایٕبٖ ( )faithاست .ث ٝتًجیش دلیكتشٔ ،حتٛی
ایٕبٖ است ،یًٙی دِجستٍی ثیحذ ٚحػش ،ضخػی  ٚضٛسٔٙذا٘ .)Ibid(ٝپژٞٚص دس ثبة ایٕبٖ ٔستّضْ
ٔمِٝٛای اص خٙس خٛد آٖا ست؛ پژٞٚص آفبلی ث ٝوبس ٔٛؾٛيبت يیٙی ٔی آیذ ؤ ٝتًّك ضٙبسبییا٘ذ،
ِٚی پژٞٚص ا٘فسی ث ٝوبس ٔٛؾٛيبت رٙٞی ٔیآیذ و ٝفبيُضٙبسبیی ٔ ٚشتجف ث ٝفبيُضٙبسبییا٘ذ .ایٕبٖ
٘ ٝأش يیٙی ثّى ٝأش رٙٞی است؛ پس ثبیذ دس ضٕبس پژٞٚصٞبی ا٘فسی لشاس ثٍیشد.
 . 1-2هفهوم « زندگی»
وشوٍٛس ث ٝس٘ ٝح ٜٛصیست ثبٚس داضت ٝاست :صیستصیجبییضٙبسب٘ ،ٝصیستاخاللی  ٚصیستدیٙی.
سٛصاٖ ا٘ذسسٗ ،پبسٜای اص وتبة یب ایٗ ،یب آٖ وشوٍٛس ٘مُ وشد ٜاست و٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ دیذٌب ٜا ،ٚلَٛ
ث ٝس٘ ٝح ٜٛصیست است:
ٞیچ یه اص ایٗ ثضسٌبٖ خٟبٖ فشأٛش ٘خٛاٙٞذ ضذ أب ٞش یه اص ایٗ ثضسٌبٖ
يهٕت خبظ خٛدش سا داضت ٝاست  ٚيهٕتص ٔتٙبست ثب يهٕت چیضی ثٛد ٜاست وٝ
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ثذاٖ يطك ٔی ٚصیذ ٜاست .آٖ وس و ٝث ٝخٛد يطك ٔی ٚسصیذ ٜاست يهٕتص اص
خٛدش ثٛد ٜاست  ٚآٖ وس و ٝث ٝدیٍش ا٘سبٟ٘ب يطك ٔی ٚسصیذ ٜاست يهٕتص اص
ایثبسش ثٛد ٜاست أب آ٘ى ٝث ٝخذا يطك ٔی ٚسصیذ ٜاست يهٕتص فشاتش اص  ٕٝٞثٛدٜ
است»(.) Kierkegaard, 1941:7

وشوٍٛس ٔیٌٛیذ سٛ٘ ٝو اغ َٛسإٙٞب ٚخٛد داسد و ٝث ٝص٘ذٌی ا٘سبٖ سبٔبٖ ٔیدٞذ  ٚآٟ٘ب سا
«سپٟشٞبی ص٘ذٌی» ٘بٔیذ ٜاست .سپٟش ا َٚو ٝسپٟش صیجبیی ضٙبسب٘ ٝاست ،ثش ٔحٛس «خٛد » ٔیٌشدد ٚ
آدٔی  ٕٝٞچیض سا ثشای خٛدش ٔیخٛاٞذ؛ سپٟش د ْٚو ٝاخاللی است ،ثش ٔحٛس «دیٍشاٖ» ٔیٌشدد ٚ
آدٔی  ٕٝٞچیض سا ثشای دیٍشاٖ ٔیخٛاٞذ أب سپٟش س ْٛو ٝدیٙی است  ٚوشوٍٛس ٔٙهٛس داسد ،ثش ٔحٛس
«خذا» ٔیٌشدد  ٚآدٔی  ٕٝٞچیض سا ثشای خذا ٔیخٛاٞذ .ثٙبثشایٗ اص آثبس وشوٍٛس ثش ٔیآیذ و ٝاٚالً «ًٔٙب»
دس ٘هش ٚی ثًٙٔ ٝی «ٞذف» است؛ ثب٘یبً س٘ ٝح ٜٛصیستِ صیجبییضٙبسب٘ ،ٝاخاللی  ٚدیٙی ٚخٛد داسد وٝ
ٞذف دس ٞش یه ٔتفبٚت است ِىٗ يبِیتشیٗ صیست و ٝصیست دیٙی است ،داسای يبِیتشیٗ ٞذف
خٛاٞذ ثٛد.
 . 2شواهد جعل باوری در آثار کرکگور
وشوٍٛس ،وطف ثبٚس ٘یست ،خًُ ثبٚس استٌ .زضت ٝاص ایٗ و ٝاٞ ٚشٌ ٝ٘ٛپژٞٚص آفبلی دسثبسٜ
ٞذف ص٘ذٌی سا ثیًٔٙب  ٚثیفبیذٔ ٜیدا٘ذ  ٚثش ایٗ ثبٚس است وٞ ٝذف ص٘ذٌی فمف ثب پژٞٚص ا٘فسی
غالحیت ثشسسی داسد ،ثٙبثشایٗ ًٔٙب ثًٙٔ ٝی ٞذف٘ ٚ ،یض ص٘ذٌی٘ ،ضد وشوٍٛس ٔفبٞیٓ ا٘فسیا٘ذ ٘ ٝآفبلی.
ثش اسبس ضٛاٞذ٘ ،طبٖ داد ٜخٛاٞذ ضذ و ٝفشؾی ٝايتمبد وشوٍٛس ث ٝخًُثبٚسی دسست است  ٚأً ٚتمذ
ث ٝخًُ ثبٚسی دس حٛصًٙٔ ٜبی ص٘ذٌی است ٚ .أب ضٛاٞذی و٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ وشوٍٛس  ،خًُ ثبٚس است اص
ایٗ لشاس٘ذ:
 . 2-1هفهوم پارادوکس
وشوٍٛس ثبسٞب دسثبسٔ ٜف ْٟٛایٕبٖ ٔ،ف« ْٟٛپبسادٚوس» سا ث ٝوبس ٔیٌیشد ،ثشخالف ٔف« ْٟٛيمُ»
یب «ضٙبخت» ؤ ٝالصْ ٔف« ْٟٛيیٙیت» ٚ« ٚالًیت» استٞ .ش وذاْ اص ایٗ د ٚتًجیشٚ ،یژٌیٞبیی داس٘ذ
و ٝتٕبیض ثیٗ وطف ثبٚسی  ٚخًُ ثبٚسی است .يیٙیت ٚ ٚالًیت ،یه أش ٚاحذ است  ٚدس خبسجٔ ،ػذاق
ٚاحذی داسد  ٚيیٙبً یبفت ٔیضٛد ،أب پبسادٚوس ،أشی دٚ ٚخٟی است  ٚتٟٙب ٔحىی رٙٞی داسد ،دس خبسج
يیٙبً یبفت ٕ٘ی ضٛد .الصٔ ٝپزیشش ٚخٛد ٚحذت ٔٛخٛد خبسخی ،اٚالً ل َٛث٘ ٝهشی ٝغذق است ٔ ٚكبثمت
ر ٗٞثب خبسج چٙب٘چ ٝوطف ثبٚساٖ ٔیٌٛیٙذ ِٚی الصٔ ٝپزیشش پبسادٚوس و ٝدٚ ٚخٟی  ٚرٙٞی است،
ل َٛث ٝاثكبَ ٘هشی ٝغذق ٔ ٚكبثمت ر ٗٞثب خبسج است چٙب٘چ ٝخًُ ثبٚساٖ ٔیٌٛیٙذ .چٔ ٖٛفْٟٛ
ٞذف ص٘ذٌی ریُ ٔف ْٟٛپبسادٚوس ایٕبٖ ٔیٌٙدذ ٔ ٚتًّك آٖ است٘ ،تیدٔ ٝیضٛد و ٝوشوٍٛسٞ ،ذف
ص٘ذٌی سا ٘ٛٔ ٝخٛد دس خبسج ثّىٔ ٝتًّك ا٘تخبة ٔكّك ا٘سبٖ ثب ضٛس  ٚدِجستٍی ثیحذ  ٚحػش ٔیدا٘ذ
و ٝو ٝضی ٜٛثشٌضیذٖ صیست دیٙی است.
دس وطف ثبٚسیٞ ،ذف ص٘ذٌی اٚالً ٚالًیت خبسخی داسد  ٚثب٘یبً ٚحذت خبسخی ٔ ٚف ْٟٛآٖ دس ر،ٗٞ
ث ٝاصای ٚالًیت خبسخی ،داسای ٚحذت استِٚ ،ی دس خًُ ثبٚسیٞ ،ذف ص٘ذٌی اٚالً ٚالًیت خبسخی ٘ذاسد
پس خبیٍب ٜآٖ دس ر ٗٞاست  ٚثب٘یبً چٙب٘چ ٝوشوٍٛس ٔیٌٛیذ پبسدٚوسیىبَ است؛ اٌش ٔحىی آٖ سا رٙٞی
ثٍیشیٓ ،حبوی اص دٔ ٚف ْٟٛخٛاٞذ ثٛد و٘ ٝمیؽ ٞ ٓٞستٙذ .فشأٛش ٘ىٙیٓ ؤ ٝف ْٟٛرٙٞی ،اص ایٗ
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خٟت وٚ ٝخٛد رٙٞی داسد ٘ ٚیض اص ایٗ خٟت و ٝحبوی اص خبسج استٚ ،احذ استٔ .ف ْٟٛپبسدٚوس،
ٔفٟٔٛی ٚاحذ است ِٚی آ٘چ ٝوشوٍٛس ،ثحثی دس ٔف٘ ْٟٛذاسد ،ثحث ٚی ایٕبٖ است .دس ایٕبٖ اص ایٗ
خٟت و ٝضٛس  ٚحس ٚخٛد داسد ٔ ٚحىی ٕ٘یخٛاٞذ ،پبسادٚوس ٔیتٛا٘ذ ٚخٛد داضت ٝثبضذ.
او ٖٛٙث ٝچٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛاص ایٗ پبسدٚوسٞب ،اضبس ٜخٛاٞیٓ وشد و ٝدس ٔدٕٛو ،ثبثت ضٛد ٞذف ص٘ذٌی
دس ٘هش وشوٍٛس ٔتؿٕٗ پبسادٚوس است  ٚپبسادٚوسٕٔ ،تٙى ثبِزات است وٚ ٝخٛد خبسخی داضت ٝثبضذ،
ِزا وشوٍٛس ٝ٘ ،وطف ثبٚس و ٝخًُ ثبٚس است.
ٕ٘ ٝ٘ٛا ، َٚپبسادٚوس دس حٛصٞ ٜذف است .ضٟسٛاس ایٕبٖ ثب دٞ ٌٝ٘ٛ ٚذف ٔٛاخ ٝاستٞ :ذف دس
اخالق ٞ ٚذف دس ایٕبٖ .داستبٖ اثشاٞیٓ اص ٔٙهش اخاللی و ٝثٍٙشیٓ حىٓ لتُ سا داسد  ٚثب ٞذف حفم
فؿیّت اخاللی و ٝحىٓ ث ٝيذْ لتُ فشص٘ذ ٔیدا٘ذٙٔ ،بفی است ِٚی اص ٔٙهش دیٙی و ٝثٍٙشیٓ ،حىٓ
لشثب٘ی سا داسد  ٚثب ٞذف خٛاست خذا٘ٚذ و ٝثشتش اص  ٕٝٞچیض استٙٔ ،بفی ٘یست .ایٗ د ٚحىٓ٘ ،مكٝ
ٔمبثُ یىذیٍش٘ذ .اص ٔٙهش اخاللی ،حىٓ ایٕبٖ پزیشفت٘ ٝیست  ٚاص ٔٙهش دیٙی ،حىٓ اخالق لبثُ لجَٛ
٘یست .اثشاٞیٓ دس ایٗ ٔیب٘ ٝثب پبسادٚوسی ٔٛاخ ٝاست ؤ ٝحتٛای ایٕبٖ سا تطىیُ ٔیدٞذ  ٚایدبد
ٚسٛسٔ ٝیوٙذٚ .سٛس ٝث٘ ٝهش وشوٍٛسٕٞ ،بٖ اخالق است و ٝاثشاٞیٓ سا اص لشثب٘ی فشص٘ذ ثبص ٔی داسد ٚ
تىّیف آٖ است و ٝث ٝخٛاست خذا ٌشدٖ ٟ٘ذ( . )Kierkegaard, 2009: 33أش اخاللی چ ٖٛوّی
است ِزا ٔكبثَمی خبسج اص خٛد داسد و ٝأش اخاللی ثب آٖ تكجیك دادٔ ٜی ضٛد  ٚچٙب٘چ ٝوشوٍٛس آٖ سا
ثپزیشد ،وطف ثبٚس خٛاٞذ ثٛد ِٚی ایٕبٖ چ ٖٛضخػی استًٔ ،یبسی خض خٛدش ٘ذاسد ٔ ٚحتٛای آٖ ٘یض
أشی پبسادٚوسیىبَ است ؤ ٝكبثك خبسخی ٘ذاسد .تدٕیى دٞ ٚذف دس یه ٔحتٛا و ٝيجبست است اص
ایٕبٖ ،فی٘فسٔ ٝكبثك خبسخی ٘ذاسد چٚ ٖٛحذت ٘ذاسد .تٟٙب ثب فشاسٚی اص اخالق ،و ٝث ٝغٛست ٚسٛس،ٝ
خّٔ ٜٛیوٙذ ،سسیذٖ ثٞ ٝذف ایٕبٖ ٔیسش خٛاٞذ ثٛد ِىٗ ایٗ فشاسٚی ،یىجبس ثشای ٕٞیط٘ ٝیست ثّىٝ
ٔذا ْٚاتفبق ٔیافتذ.
ٕ٘ ٝ٘ٛد ،ْٚپبسادٚوس دس حٛص ٜوّیت  ٚفشدیت است .أش وّیٔ ،مبثُ أش فشدی است  ٚساثك ٝآٖ ثٝ
غٛست تجبیٗ است وٞ ٝیچ أش وّی ،فشدی ٘یست ٞ ٚیچ أش فشدی ،وّی ٘یست .ایٙدب ،دٚثبس ٜپبی اخالق
 ٚایٕبٖ ثٔ ٝیبٖ آٔذ ٜاستٔ .تًّك اخالق ،أش وّی است  ٚتىّیف اخاللی دس غٛست تكبثك ثب وّی،
اخاللی است ٌٚش٘٘ ٝیست ،أب ٔتًّك ایٕبٖ ،أش فشدی است  ٚایٕبٖ دس غٛست تكبثك ثب أش فشدی ،ایٕبٖ
است .ایٗ پبسادٚوس وّیت  ٚفشدیت ،دس ایٕبٖ ث ٝغٛست ٚسٛس ٝخٛد سا ٘طبٖ ٔیدٞذ  ٚتىّیف يجبست
است اص يُٕ ثٔ ٝمتؿبی فشدیت .وشوٍٛس ٘ٛضت ٝاست:
ایٕبٖ دلیمبً ٕٞیٗ پبسادٚوس است و ٝقجك آٖ فشد ثشتش اص وّی است أب ثبیذ تبویذ وشد ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝحشوت تىشاس ٔیضٛد  ٚدس ٘تید ، ٝفشد پس اص لشاس داضتٗ دس وّی او ٖٛٙخٛد سا ثٝ
ٔثبث ٝفشدی ثبالتش اص وّی اص آٖ خذا ٔیوٙذ»(.) Kierkegaard, 1941:30

دس ایٗ پبسادٚوس د ٚاتفبق ٔیافتذ.اتفبق اٚ ،َٚسٛس ٝاست یًٙی ٔٛاخ ٝدیذٖ خٛد ثب أش وّی ٚ
ؾشٚست يجٛس اص آٖ  ٚاتفبق د ،ْٚثشتش دیذٖ فشد اص وّی  ٚلشاس ٌشفتٗ دس ساثكٔ ٝكّك ثب ٔكّك( Ibid,
.)30
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ٕ٘ ٝ٘ٛس ،ْٛپبسادٚوس دس حٛصٔ ٜحبَ ٕٔ ٚىٗ است .يبِٓ خبسخی  ،يشغٕٔ ٝىٙبت است ِٚی يبِٓ
رٙٞی  ٓٞيشغٕٔ ٝىٙبت است ٔ ٓٞحبالت؛ ر ٝ٘ ٗٞتٟٙب لذست داسد ث ٝأش ٔحبَ ثیٙذیطذ ،ثّى ٝلذست
داسد ث ٝآٖ ایٕبٖ ثیبٚسد  ٚآٖ سا ثٔ ٝثبث ٝأشی ٕٔىٗ حتی ٔحمك ثٍٙشد  ٚد٘جبَ وٙذ .ایٗ پبسادٚوس،
صٔب٘ی آضىبس خٛاٞذ ضذ و ٝضٟسٛاس ایٕبٖ ،ث ٝأش ٔحبَ ٕٞچ ٖٛأش ٕٔىٗ ٔی ٍ٘شد .اثشاٞیٓ ،ثبصٌطت
اسحبق ث ٝص٘ذٌی سا اٌشچ ٝثب دس٘هش ٌشفتٗ يُّ تبٔ ٝآٖ و ٝلشثب٘ی وشدٖ ٚی استٕٔ ،ىٗ ٔیدا٘ذ ٚ
اتفبلبً ٕٔىٗ ٘یض ٔیضٛد( .)Ibid, 31چٙب٘چ ٝفشد ٔكبثك وّی يُٕ وٙذ ،دس حٛصٕٔ ٜىٙبت است ِٚی
چٙب٘چٔ ٝكبثك فشدیت خٛیص يُٕ وٙذ چ ٖٛثشتش اص وّی است ،دس حٛصٔ ٜحبالت است؛ ث ٝأشی سٚی
خٛاٞذ آٚسد و ٝدیٍشاٖ ثب يمُ خٛیص ٔحبَ ٔیدا٘ٙذ  ٚا ٚثب ایٕبٖ خٛیص ٔحبَ ٕ٘یدا٘ذ؛ ثٙبثشایٗ
وشوٍٛس ایٕبٖ سا ًٔدضٔ ٜیدا٘ذ  ٚثب ایٗ  ٕٝٞوسی اص آٖ ٔحش٘ ْٚیست(.)Ibid, 37
أش ٕٔىٗ ،يیٙیت خبسخی داسد ِزا لبثُ وطف است ِٚی أش ٔحبَ ،يیٙیت خبسخی ٘ذاسد  ٚتٟٙب
لذست خذا٘ٚذ است ؤ ٝیتٛا٘ذ آٖ سا يیٙیت ثجخطذ؛ ِزا وشوٍٛس ٔٛؾٛو ایٕبٖ سا پیص ٔیوطذ تب ثب
قشح ایٕبٖ ث ٝخذا ٓٞ ،ثبٚس ث ٝآ٘چ ٝسا ؤ ٝحبَ است ٔیسش سبصد  ٓٞ ٚدست اص پژٞٚص آفبلی ثىطذ ٚ
آٖ سا ثٔ ٝسبِٝای ا٘فسی تجذیُ وٙذ تب دس دایش ٜایٕبٖ ثٍٙدذ.
ٕ٘ ٝ٘ٛچٟبسْ ،پبسادٚوس دس حٛص ٜصٔبٕ٘ٙذی  ٚثیصٔب٘ی است .فشد ثب يجٛس اص وّی ،دس ساثك ٝای
ٔكّك ثب ٔكّك لشاس ٔیٌیشد .أش ٔكّك ،ثیصٔبٖ استِٚ ،ی ا٘سبٖ ،صٔبٕ٘ٙذ است؛ حؿٛس أش ثیصٔبٖ دس
سبحت أش صٔبٕ٘ٙذ ،پبسادٚوس است.وشوٍٛس حؿٛس أش ثیصٔبٖ دس سبحت أش صٔبٕ٘ٙذ سا ثبقُ ُٕ٘ب ٚ
٘بًٔم َٛخٛا٘ذ ٜاست ٔ ٚی ٘ٛیسذ:
أش ٘بًٔم َٛچیست؟ أش ٘بًٔم َٛایٗ است و ٝحمیمت سشٔذی  ٚثیصٔبٖ ث ٝلّٕش ٚصٔبٖ
ٌبْ ٟ٘بد ٜثبضذ ،خذا ث ٝسبحت ٞستیداسی دسآٔذ ٜثبضذ ،ث ٝد٘یب آٔذ ٜثبضذ ،ثضسي ضذ ٜثبضذٚ ،
أثبَ ایٟٙب ،دلیمب ٔب٘ٙذ ٞش ا٘سبٖ دیٍشی ضذ ٜثبضذ  ٚاص سبیش ا٘سبٟ٘ب وبٔال غیشلبثُ تطخیع
ثبضذ .أش ٘بًٔم ،َٛدلیمبً ثٚ ٝاسك ٝدفى آفبلیاشًٔ ،یبس سیش ثبقٙی ایٕبٖ است( Kierkegaard,
.)2009: 35

تاللی أش صٔبٕ٘ٙذ  ٚثیصٔبٖ ،يیٙیت خبسخی ٘ذاسد ،چ ٖٛایٗ د ٚدس یه ٔٛخٛد خبسخی ٚاحذ خٕى
٘خٛاٙٞذ ضذ؛ ٔٛخٛد خبسخی اِضأبً یب صٔبٕ٘ٙذ است یب ثیصٔبٖ .تٟٙب دس سبحت ر ٗٞاست و ٝایٗ تاللی
غٛست ٔیٌیشد  ٚاِجت ٝ٘ ٝث ٝغٛست استجبـ ثب أش خبسخی ،ث ٝغٛست استجبـ ثب ٔتًّك رٙٞی و ٝضٛس ٔی-
قّجذ ً٘ٔ ٝشفت .حبغُ آ٘چٌ ٝفت ٝضذ ایٗ است و ٝایٕبٖ ،پبسادٚوس است  ٚپبسادٚوس ،پژٞٚص ا٘فسی
ٔیقّجذ ٘ ٝآفبلی؛ چٙب٘چ ٝپبسادٚوسٔ ،تًّك ًٔشفت ثبضذٔ ،ستّضْ ٚخٛد يیٙیت خبسخی ٔكبثَك آٖ است ٚ
چٔ ٖٛتًّك ًٔشفت ٘یستٔ ،تًّك ایٕبٖ استٔ ،ستّضْ يیٙیت خبسخی ٘یست؛ تٟٙب ث ٝیه يبُٔ ا٘فسی
٘یبص داسد و ٝآٖ سا ث ٝپیص ثجشد ٚ ٚحذت ثجخطذ و ٝيجبستست اص ضٛس ٔٙذی ،دِجستٍی ثی حذ  ٚحػش،
ایٕبٖ .ثٙبثشایٗ ،وشوٍٛس ثش اسبس ضبٞذ ا ،َٚوطف ثبٚسی سا ٕ٘یپزیشد؛ چٔ ٖٛستّضْ يیٙیت خبسخی ٚ
ٚحذت آٖ است ِىٗ خًُ ثبٚسی سا ٔیپزیشد چ ٖٛدغذغٚ ٝی ،ایٕبٖ است  ٚایٕبٖ أشی پبسادٚوسیىبَ
است و ٝثب ا٘تخبة ٔكّك ،ضٛسٔٙذی  ٚدِجستٍی ثیحذ  ٚحػش ،غٛست ٔیٌیشد٘ ،یبصی ث ٝوطف ٘ذاسد ٚ
ثب خًُٔ ،حمك خٛاٞذ ضذ.
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 . 2-2هسیحیت انفسی نه آفاقی
تجییٗ ٔسیحیت دس ا٘ذیط ٝوشوٍٛس٘ ،طبٖ خٛاٞذ داد و٘ ٝهش ٚی ثب خًُ ثبٚسی است ٔ ٚسیحیت
ثذاٖ ًٔٙب و ٝفالسف ٚ ٝاِٟیدا٘بٖ پیطیٗ ث ٝوبس ثشدٜا٘ذ  ٚداَّ ثش وطف ثبٚسی است ،دس ٘هش ٚی ،ثی-
ًٔٙبست.وشوٍٛس دس اثتذای «تًّیم ٝيّٕی ٟ٘بیی» ٘ٛضت ٝاست:
ٔسبِ ٝای و ٝدس ٔمبْ ثشسسی آ٘یٓ حمیمت ٔسیحیت ٘یست ،ثّى٘ ٝسجت فشد ا٘سب٘ی ثب
ٔسیحیت است .ثحث ٔب دسثبس ٜحشظ ِٚ ٚى ٘هبْ سبص ٔحممبٖ ث ٝتٙهیٓ حمبیك ٔسیحیت دس لبِت
ٔمٛالت ضست ٝسفت٘ ٝیست ،ثّى ٝدسثبس ٜاستجبـ ضخػی فشد ثب ایٗ آییٗ است؛ استجبقی و ٝثشای فشد
دلیمبً وططی ثیٟ٘بیت داسد(.)Ibid, 20

قشح ٔسبِ ٝوشوٍٛس٘ ،طبٖ ٔیدٞذ ٚی دس غذد است سا ٜخٛد سا اص ثمی ٝفالسف ٚ ٝاِٟیدا٘بٖ خذا
سبصد .اٌش تبؤ ٕٝٞ ٖٛٙیخٛاستٙذ ٔسیحیت سا ث ٝغٛست ثیقشفب٘ ٚ ٝفبسٌ دال٘ ٝقشح وٙٙذ ،اتفبلبً
وشوٍٛس ٔیخٛاٞذ ث ٝغٛست قشفذاسإ٘ٞ ٚ ٝذال٘ ٝقشح وٙذ ث ٝایٗ ًٔٙی ؤ ٝسیحیت سا ٘ ٝث ٝيٛٙاٖ
ٔتًّك ضٙبسبیی و ٝث ٝيٛٙاٖ فبيُ ضٙبسبیی ثطٙبسب٘ذ.
الصٔٚ ٝسٚد ث ٝیه ٔسبِ ٝثٚ ٝیژٔ ٜسبِٔ ٝسیحیت و ٝثب ص٘ذٌی  ٚسًبدت ا٘سبٖ سثف داسد ،استجبـ
ا٘فسی ثب آٖ است .حمیمت ٔسیحیت چٙب٘چ ٝدس پژٞٚص آفبلی ثٔ ٝیبٖ ٔیآیذ حمیمتی ثشای خٛد ،فی-
٘فس ٝاست .پیذاست و ٝایٗ حمیمت فی٘فس ،ٝدس چ ًٙر ٗٞا٘سبٖ ٕ٘یآیذ  ٚسثف ٘ ٚسجتی ثب ر ٗٞآدٔی
٘ذاسدٔ .سیش وشوٍٛس ایٙدب  ٓٞاص وب٘ت خذا ٔیضٛد  ٓٞاص  .ٍُٞوب٘ت ثیٗ ضیء ثشای خٛد یب ٘ٚ ٗٔٛ
ضیء ثشای ٔب یب ف ٗٔٛٙتفبٚت ٟ٘بد ٜاست .ثخص غیش لبثُ ادسان ٞستی ،ضیء ثشای خٛد یب ٘ ٗٔٛخٛاٞذ
ثٛد و ٝث ٝرٕ٘ ٗٞیآیذ تٟٙب ٔی تٛاٖ ٌفت ٞست  ٚثخص لبثُ ادسان ٞستی ثشای ٔب پذیذاس است و ٝدس
ٔفبٞیٓ  ٚاحىبْ فب ٕٝٞادسان ٔیضٛد( .)Kant, 1998:249دسفّسف ٝوشوٍٛس ،ضیء ثشای خٛد یب
ف ،ٗٔٛٙوالً حزف ٔیضٛد  ٚخبیٍبٞی ٘ذاسد .وشوٍٛس ٔذيی است و ٝاٚالً دس فّسف ٝوب٘ت ،اٌشچ ٝفبيُ
ضٙبسبیی دس ادسان پذیذاسٞب ِحبل ضذ ٜاست ِٚی وبفی ٘یست ٓٞ .ثبیذ ٘ٞٗٔٛب سا حزف وشد  ٓٞثبیذ
پذیذاسٞب سا أشی وبٔالً ٔتًّك ث ٝحٛص ٜفبيُ ضٙبسبیی دا٘ست .ثب٘یبً ٔسبِ ٝوب٘ت ،ادسان است ِٚی دس ٘هش
وشوٍٛس ثب ٚخٛد ادسان ،ساثك ٝفشد ثب ٔٛؾٛو ،حُ ٘خٛاٞذ ضذ .ادسان چیضی ٔتؿٕٗ ساثك ٝثب آٖ ٘یست،
ِزا فّسف ٝوب٘ت ،دس ایٗ خٟت ٘بسسبست .حتی ث٘ ٝهش وشوٍٛس ٘ ٍُٞیض ٚخٛد  ٚفىش سا یىی دا٘ستٝ
است(ٚ .)Kierkegaard, 2009: 24خٛد ،اصخٛد ثیش ٖٚآٔذٖ رٔ ٗٞكّك است ٔ ٚدذداً ٚخٛد ٚ
فىش دس رٔ ٗٞكّك یىی ٔیض٘ٛذ يّیسغٓ ایٙى ٝلجالً ٔٙفػُ ا٘ذٚ .خٛد ث ٝيٛٙاٖ ٟ٘بد  ٚفىش ث ٝيٛٙاٖ
ثشٟ٘بد ،دس یه ٔٛخٛد س ْٛو ٝرٔ ٗٞكّك است  ٚثشاثشٟ٘بد است ،ث ٝيیٙیت ٔیسسٙذ( Ereneu,
.)2007: 31
دس فّسف ٝوشوٍٛس ،آ٘چ ٍُٞ ٝدسثبس ٜيیٙیت ر ٚ ٗٞفىش ٔیٌٛیذ ٕٝٞ ،أٛس خبسخی است  ٚسثكی
ث ٝر ٗٞفشد ٘ذاسد .ا٘تمبد ٚی ایٗ است و ٝاٚالً فمف سخٗ اص ٔتًّك ضٙبسبیی است ٘ ٝفبيُ ضٙبسبیی.
يیٙیت فىش  ٚر ،ٗٞثٚ ٝاسكٔ ٝبٞیت ٞستیضٙبسب٘ٝاش ،ر ٗٞفشد سا دس رٔ ٗٞكّك ٔٙحُ ٔیوٙذ ٚ
ٔحّی ثشای ر ٗٞفشد ثبلی ٕ٘یٌزاسد .ثب٘یبً يیٙیت فىش ٚ ٚخٛد ،سثف ٘ ٚسجت ر ٗٞا٘سبٖ ثب ٔٛؾٛو سا
٘بدیذٌ ٜشفت ٝاستٛٔ .ؾٛو چٙب٘چٔ ٍُٞ ٝیا٘ذیطذ ،غشفبً ث ٝيیٙیت دس رٔ ٗٞكّك  ٚخٛدآٌبٞی ٔٙدش
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خٛاٞذ ضذ  ٚایٗ خٛد آٌبٞی ،آٌبٞی خٛد ث ٝيٛٙاٖ خضیی اص وُ است ٘ ٝث ٝيٛٙاٖ فشد ٔستمُ  ٚثبِثبً دس
فّسفٕٞ ٍُٞ ٝچ ٖٛفّسف ٝوب٘تٔ ،سبِٔ ،ٝسبِ ٝادسان است ِٚی فّسف ٝوشوٍٛسٔ ،سبِ ٝضٛس سا پیص
ٔیوطذ و ٝدس آٖ د ،ٚثٔ ٝیبٖ ٘یبٔذ ٜاست .ثٙبثشایٗ تب دس ٔف ْٟٛادسانٔ ،ب٘ذٜایٓ ٔ ٚسیحیت سا ث ٝغٛست
آفبلی دیذٜایٓ٘ ،سجتی ثیٗ پژٞٚطٍش ٔ ٚسیحیت پذیذ ٘خٛاٞذ آٔذٔ .سیحیت ،ثب ر ٗٞآدٔی سثف ٘ ٚسجت
داسد  ٚایٗ خػّت خٛد ٔسیحیت است .وشوٍٛس ٘ٛضت ٝاست:
اٌش اغالً حمیمت ٔسیحیای دس وبس ثبضذ ،ایٗ حمیمت ٘خست دس ا٘فسی ثٛدٖ نٟٛس
ٔییبثذ  ٚث ٝسٚش آفبلی اثذاً نبٞش ٕ٘یضٛد .اٌش حمیمت ٔسیحی فمف دس ضخع ٚاحذی تحمك
یبثذ ،آٍ٘بٔ ٜسیحیت فمف دس ا ٚتمشس داسد  ٚسبوٙبٖ يبِٓ ثبال اص سؤیت ایٗ ضخع ٚاحذ ٔجتٟح تش٘ذ
تب اص ٘هبس ٜوُ تبسیخ خٟبٖ ٘ ٚهبٟٔبی فّسفیای و ،ٝاص ایٗ حیث و ٝيٛأّی آفبلیا٘ذ ،ثب غشؼ
ٔسیحیت ٚخ ٝاضتشاوی ٘ذاس٘ذ(.)Kierkegaard, 2009: 20

ثٙبثشایٗ قجك ٘هش ایٗ فیّسٛف ٔسیحیت ٘خست خٛد سا دس ا٘فسی ثٛدٖ ٘طبٖ ٔی دٞذ چٖٛ
ٔستّضْ تػٕیٓ  ٚضٛس است  ٚایٗ ٞش د ،ٚا٘فسی ا٘ذ(ٕٞ .)Ibid, 19چٙیٗٔ ،سیحیت ،سٚح است  ٚسٚح،
دس سیش ثبقٙی است  ٚسیش ثبقٙی ،ا٘فسی ثٛدٖ است پس ٔسیحیت ا٘فسی ثٛدٖ است(.)Ibid,29
ٔسیحیت ،سیش سا اص ثیش ٖٚث ٝدس ٖٚفشد ٔیآٚسد .فشد ا٘سب٘ی ٘جبیذ ٔطغ َٛچیضی ٚسای خٛیص ثبضذ وٝ
ثی فبیذ ٜاست ،ثبیذ ٔطغ َٛسیش ثبقٙی خٛیص ثبضذ ٘ ٚسجت خٛیص ثب ٔسیحیت سا ثسٙدذ  ٚثب ضٛسٔٙذی
پیص ثشٚد .خسبست وشوٍٛس دس ٔخبِفت ثب ٘هبْٞبی فّسفی پیطیٗٚ ،ی سا ث ٝتًشیفی دیٍش اص ٔفْٟٛ
حمیمت وطب٘ذ ٜاست .حمیمت ث ٝغٛست آفبلی اٌش تًشیف ضٛدٔ ،كبثمت ثب ٚالى است ًٔ ٚیبس غذق ٚ
وزة خٛاٞذ ثٛد ،أب ٚلتی ثش پژٞٚص آفبلی خف ثكالٖ وطیذ ٜضذ  ٕٝٞ ٚچیض ٔٛٙـ ث ٝا٘فسی ثٛدٖ ضذ،
تًشیف حمیمت يٛؼ خٛاٞذ ضذ .وشوٍٛس چٕ٘ ٖٛیخٛاٞذ دٚثبس ٜثٚ ٝسق ٝپژٞٚص آفبلی و ٝاص آٖ
ٌشیضاٖ ،دس افتذ  ٚاغشاس داسد تًشیف حمیمتٔ ،تؿٕٗ تمبثُ ثب پژٞٚص آفبلی ثبضذ ِزا حمیمت ا٘فسی سا ثٝ
ثی یمیٙی آفبلی تًشیف وشد ٜاست( .)Ibid,22ایٗ حمیمت ،ثب تػٕیٓ  ٚا٘تخبة ٔكّك ،ث ٝدست ٔیآیذ
٘ ٝادسان ٚالًیت خبسخی  ٚچ ٖٛا٘تخبةٔ ،ستّضْ غذق  ٚوزة ٘یست ،حمیمت أشی ثطشـ ال خٛاٞذ
ضذ ،ثطشـ ال اص ٚالًیت خبسخیٞ .یچ ضبٞذ  ٚدِیّی یبفت ٕ٘ی ضٛد و ٝثٍٛیذ ٔتًّك حمیمتٚ ،خٛد
خبسخی داسد یب ٘ٝ؛ فبسٌ اص ٚخٛد  ٚيذْ ٔتًّك حمیمت ،حمیمت غشفبً دس ساثك ٝثب فبيُ ضٙبسبیی ًٔٙی
ٔییبثذٞ .شچ ٝفبيُضٙبسبیی ،ضٛسٔٙذی ثیطتشی ٘سجت ثٛٔ ٝؾٛو ضٙبسبیی داضت ٝثبضذ ،اص حمیمت
ثیطتشی ثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد .دس ایٗ تًشیف ،حمیمت آ٘ست و ٝآفبلی ٘یست؛ یمیٗ آفبلی سا ثش ٕ٘یتبثذ ِزا
ثییمیٙی آفبلی است .وشوٍٛس تًشیف حمیمت سا يیٙبً تًشیف ایٕبٖ دا٘ست ٝاست( .)Ibid,23دس ایٕبٖ ،اص
ایٗ س ٚؤ ٝمبثُ يمُ است ،ثییمیٙی آفبلی ٚخٛد داسد  ٚیمیٗ آفبلی و٘ ٝجبضذ ،آدٔی ثبیذ خكش وٙذ.
وشوٍٛسٔ ،فٌٙ« ْٟٛب٘ ٜخستیٗ» دس تًبِیٓ ٔسیحیت سا تبٚیُ ث ٝثیحمیمتی وشد ٜاست(.)Ibid,25
ٞستی داسی ،چٙب٘چ ٝأ ٚیا٘ذیطذٔ ،فٟٔٛی افالق٘ٛی ٘یست و ٝلذیٓ ثبضذ ٘ ٚیبصٔٙذ یبدآٚسی؛
ثّى ٝثذیٗ ًٔٙبست و ٝفشد دس ایٗ ٚؾًیت ث ٝد٘یب ٔیآیذٌٙ .بٕٞ ٜچ ٖٛغفت راتی ٞستیداسی است وٝ
لبثُ تفىیه اص آٖ ٘یستٞ .ستیداس ؤ ٝیضٛیٓ ،غیشٚست پیذا ٔیوٙیٓ ،دست ث ٝا٘تخبة ٔیص٘یٓ ٚ
چ ٖٛحمیمت آفبلی ٚخٛد ٘ذاسد ؤً ٝیبس دسستی ايٕبَ  ٚافىبس ثبضذٕٛٞ ،اس ٜدس ثیحمیمتی ث ٝسش ٔی-
ثشیٓ .ایٗ ثیحمیمتیٌٙ ،ب٘ ٜخستیٗ است و ٝراتی ا٘سبٖ  ٚاص آدْ  ٚحٛا ث ٝتٕبْ فشص٘ذا٘طبٖ سسیذ ٜاست.
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ا٘فسیثٛدٖ ٔسیحیتٟ٘ ،بیتبً ث ٝادساوی ٘خٛاٞذ ا٘دبٔیذ و ٝدس حٛص ٜپژٞٚص آفبلی لشاس ثٍیشد ٚ
غشف ادسان ثذٞ ٖٚیچٍ ٝ٘ٛسثف ٘ ٚسجت فبيُ ضٙبسبیی ثبضذ ،ثّى ٝث ٝضٛسٔٙذی خٛاٞذ ا٘دبٔیذ وٝ
ؾبٔٗ سثف ٘ ٚسجت فبيُ ضٙبسبیی ٘ ٚیض ؾبٔٗ سًبدت فشد استٔ .سیحیت ،ثیحمیمتی است .ثٙبثشایٗ اص
٘هش آفبلی ،ثبقُ ٕ٘بست٘ .جبیذ ا٘تهبس داضت ٔسیحیت فمف ث ٝوبس آٔٛصش ٛٔ ٚيه ٝثیبیذ و ٝایٗ٘ ،تیدٝ
ٔسیحیت آفبلی است؛ ٔسیحیت ا٘فسی وُ ٚخٛد فشد سا دسٌیش خٛاٞذ وشد  ٚساثكٝاش ثب ٔتًّك ضٙبسبیی
سا ث ٝساثك ٝثب فبيُ ضٙبسبیی تغییش خٛاٞذ داد تب فشد ،اص ایٗ سٍٞزس ث ٝسًبدت ثشسذ ( .)Ibid,29خًُ
ثبٚسیًٙٔ ،بی ٔٛخٛد ٔ ٚستمُ اص ادسان ا٘سبٖ سا ٘فی ٔی وٙذ .چٙب٘چ ٝوشوٍٛس ٔی ا٘ذیطذ ،حمیمت
ٔسیحیت و ٝؾبٔٗ سًبدت فشد است ،أش آفبلی ٘یست ِزا ًٔٙبی ٔٛخٛد ٔ ٚستمُ اص ادسان ا٘سبٖ ،ثی
ًٔٙی است .خكبی فالسف ٚ ٝاِٟیدا٘بٖ دیٍش سا وشوٍٛس دلیمبً دس ٕٞیٗ آفبلی دا٘ستٗ ٔسیحیت ٔیثیٙذ
تب آ٘دب و ٝقشح ٔسبِ ٝخٛد سا ثب ایٗ سٛاَ ٔیآغبصد و ٝساثك ٗٔ ٝثب ٔسیحیت چیست؟ ٘ ٝایٙىٔ ٝسیحیت
چیست  ٝ٘ ٚحتی ایٙى ٝاستجبـ ثٔ ٝسیحیت چٍٔ ٝ٘ٛیسش ٔیضٛد و ٝثبص دس حٛص ٜپژٞٚص آفبلی ٔیٌٙدذ.
قشح ٔسبِٚ ٝیٚ ،خٛد فشد سا ثب تٕبٔیت  ٚفشدیت آٖ دس ثشٔیٌیشد  ٕٝٞ ٚص٘ذٌی ٚی سا ضبُٔ
خٛاٞذ ضذٞ .شٌ ٝ٘ٛپژٞٚطی و ٝفبسٌدال٘ ٚ ٝثیخب٘ت سشاٌ ٔسیحیت ٔی سٚدٔ ،سیحیت سا ث ٝيٛٙاٖ
ٔتًّك ضٙبسبیی فشؼ ٔیٌیشد ،ساثكٔ ٝسیحیت ثب فشد سا ٘ذیذٔ ٜیاٍ٘بسد  ٚحىٓ ث ٝحمیمت ،غذق ٚ
وزة دس حٛصٔ ٜفبٞیٓ ٔ ٚسبیُ ٔسیحیت ٔیوٙذ ،خٍّٕی سا ٜث ٝثیسا ٜثشدٖ است  ٚوشوٍٛس ٕ٘یپزیشد.
ثٙبثشایٗ وطف ثبٚسی ؤ ٝستّضْ ٚخٛد ٚالًیت خبسخی ٘ ٚهشی ٝغذق استٙٔ ،تفی است .اٌش حمیمت
ٔسیحیت ،آفبلی ٘یست  ٚا٘فسی است ،آیب ٞش أش ا٘فسی ،الصٔ ٝخًُ ثبٚسی است؟ پیذاست و ٝ٘ ٝچٖٛ
ٕٔىٗ است فیّسٛف ،ث ٝأش ا٘فسی لبئُ ثبضذ  ٚآٖ سا ٘یض حمیمت ثذا٘ذ ثذیٗ ًٔٙب و ٝغبدق است  ٚدس
٘تید ،ٝوطف ثبٚس خٛاٞذ ثٛد ِىٗ وشوٍٛس ث ٝأش ا٘فسی لبیُ است  ٚآٖ سا ثی حمیمتی ٔی دا٘ذ .ثی
حمیمتی وٞ ٝیچًٍٔ ٝ٘ٛیبس غذق  ٚوزةٚ ،فك پژٞٚص آفبلی سا ٕ٘ی پزیشد  ٚپس ٔی ص٘ذ.
او ٖٛٙوشوٍٛس ثبیذ ثٍٛیذ خًُ ٞذف ص٘ذٌی چٍ ٝ٘ٛغٛست ٔی ٌیشد .خًُ ٞذف ص٘ذٌی ،ثب
ا٘تخبة ٔكّك و ٝالصٔ ٝاش ضٛسٔٙذی  ٚدِجستٍی ثی حذ  ٚحػش استٕٔ ،ىٗ خٛاٞذ ضذًٙٔ .بی ص٘ذٌی
دس ایٗ ٔٙهش ثبیذ خًُ ضٛد یًٙی خٛد فشد ،آٖ سا ا٘تخبة وٙذ أب ٘ ٝا٘تخبة ثش اسبس حمیمت آفبلی ،وٝ
ًٔیبس الصْ داضت ٝثبضذًٔ ،یبس ،فشدیت اٚست  ٚا٘تخبة ثش اسبس حمیمت ا٘فسی غٛست ٔی ٌیشد و ٝيیٗ
ثی حمیمتی  ٚثی یمیٙی آفبلی است؛ غشفبً ثب خكش وشدٖ  ٚدِجستٍی ثٞ ٝذف ص٘ذٌی ،ث ٝغٛست ثی حذ ٚ
حػش .آ٘چ ٝسبصٌبسی ثیطتش ثب ٚخٛد فشد داسد  ٚاحسبس التؿب ٔیوٙذ ثبیذ ا٘تخبة وشد و ٝص٘ذٌی سا اص
پٛچی ث ٝدس آٚسد  ٕٝٞ ٚچیض سا ث ٝآدٔی ثذٞذ .ایٟٙب  ،ٕٝٞدس ٔمبْ ٘بنش است ِٚی دس ٔمبْ يبُٔ ،ا٘تخبة
ٞب ٘تید ٝضٛسٔٙذی است  ٚسثكی ث ٝدسستی ٘ ٚبدسستی ٘ذاسد.
 .2- 3خدای انفسی نه آفاقی
وشوٍٛس ثب ٔف ْٟٛخذا٘ٚذ ث ٝآٖ ضىُ و ٝدس ٔسیحیت آفبلی ٘ ٚیض فّسفٞ ٝب  ٚافىبس دیٍش ٔكشح
ٔی ضٛد ،سش سبصٌبسی ٘ذاسدٔ .ف ْٟٛخذا٘ٚذ ٘ضد ا ،ٚآٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدیٍشاٖ ،آفبلی ٔی اٍ٘بس٘ذ ٘یست .آ٘چ ٝاٚ
ٌفت٘ ،ٝخست ،ایشادات ثٔ ٝف ْٟٛخذا چٙب٘چٞ ٝست  ٚسپس تجییٗ ٔف ْٟٛخذاست چٙب٘چ ٝثبیذ ثبضذ ٚ
ٔٙهٛس اٚست
ثٙبثشایٗ سخٗ ایٗ ا ست ؤ ٝف ْٟٛخذا٘ٚذ چٍ ٝ٘ٛث ٝثحث ثیبیذ؟ اٌش خذا٘ٚذ سا ث ٝيٛٙاٖ ٔٛخٛد
خبسخی دس٘هش ٌشفتیٓ ،فبيُ ضٙبسبیی خٛاٞیٓ داضت و ٝا٘سبٖ است ٔ ٚتًّك ضٙبسبیی و ٝخذا٘ٚذ است ٚ
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استمالَ اص ر ٗٞا٘سبٖ داسد أب اٌش خذا٘ٚذ سا ث ٝيٛٙاٖ ٔٛؾٛو دس ٘هش ٌشفتیٓ ،فبيُ ضٙبسبیی خٛاٞیٓ
داضت و ٝا٘سبٖ استٛٔ ،ؾٛو و ٝخذا٘ٚذ است ٘ ٚیض سثف ٘ ٚسجتی و ٝثیٗ ا٘سبٖ ٛٔ ٚؾٛو ثشلشاس ضذٜ
است .دس ٔٛسد أ ،َٚتًّك ضٙبسبیی أشی ثیش ٖٚاص ر ٗٞاست ِٚی دس ٔٛسد د ،ْٚدس ٖٚر.ٗٞ
ا٘تمبد وشوٍٛس ایٗ ا ست ؤ ٝف ْٟٛخذا اٌش ث ٝضی ٜٛآفبلی قشح ضٛد ،ثبیذ ٔستٙذ ث ٝدالیُ آفبلی
ثبضذ ِٚی دالیُ ،تٟٙب ٔی تٛا٘ٙذ حىٓ تمشیت  ٚتخٕیٗ سا داضت ٝثبضٙذ؛ ٞیچٍب ٜاقٕیٙبٖ وبُٔ اسصا٘ی
٘خٛاٙٞذ داد(ٔ .)Ibid,25ف ْٟٛخذأ ،فٟٔٛی آفبلی ٘یست؛ ِزا ٞشٌ ٝ٘ٛتالش ثشای آفبلی وشدٖ آٖ،
تالش ثیٟٛد ٜای است .ای ٍٝ٘ٛٙد ٚؾشس خٛاٞذ ثٛد؛ ؾشس ٘خست ایٙست و ٝخذا٘ٚذ ٞشٌض ث ٝچ ًٙرٗٞ
 ٚؾٕیش ا٘سبٖ ٘خٛاٞذ ٔب٘ذ ٕٛٞ ٚاس ٜدٚس اص دستشس خٛاٞذ ٔب٘ذ  ٚؾشس د ْٚایٙست وٞ ٝش ِحه ٝثذٖٚ
خذا سپشی وشدٖ ،خٛد ،دسد ٚس٘دی دیٍش است چ ٖٛا٘سبٖ يٕالً ثب ثی ايتٕبدی سٚثشٚست  ٚساٞی ثٝ
سٞبیی ٘ذاسد( .)Ibid,26خذا٘ٚذ اٌش ث ٝضی ٜٛا٘فسی ثحث  ٚثشسسی ضٛد  ٚاٌش ث ٝيٛٙاٖ سثف ٘ ٚسجت دس
ر ٗٞا٘سبٖ خبی ٌیشد ،آٍ٘ب ٜیه اغُ ٔٛؾٛو خٛاٞذ ثٛد .دس ایٙدب اغُ ٔٛؾٛو ثٛدٖ خذا٘ٚذ غجغٝ
٘هشی ٘ذاسد وٛٔ ٝیذ ث ٝدالیُ یمیٙی ثبضذ ،ثّى ٝغجغ ٝحیبتی داسد؛ ث ٝایٗ ًٔٙب وٚ ٝخٛد خذا٘ٚذ پطتٛا٘-ٝ
ای اص ايتٕبد  ٚاقٕیٙبٖ ث ٝفشد خٛاٞذ داد تب ص٘ذٌی خٛیص سا ًٔٙبداس ثیبثذ .ثٌ ٝفت ٝوشوٍٛس ایٙدب ٚخٛد
خذا٘ٚذ ،ؾشٚستی خٛاٞذ ضذ و ٝا٘سبٖ ثب احسبس خكش پٛچی ثذاٖ خٛاٞذ ٌشاییذ.
٘ىت ،ٟٓٔ ٝایٙست و ٝا٘تخبة خذا٘ٚذ ث ٝيٛٙاٖ اغُ ٔٛؾٛو ،ثب ا٘تخبة ثش اسبس ًٔیبس غذق
غٛست ٕ٘ی ٌیشد ثّى٘ ٝتید ٝضٛسٔٙذی ا٘سبٖ است .ضٛسٔٙذی ا٘سبٖ التؿب ٔی وٙذ وٚ ٝخٛد خذا٘ٚذ سا
ث ٝيٛٙاٖ أشی سبصٌبستش اص ثمی ٝثب ٚخٛد خٛیص دسیبثذ  ٚآٖ سا ؾشٚست ص٘ذٌی خٛیص ثطٕبسد  ٚثشٌضیٙذ.
خذا٘ٚذ دس ضی ٜٛا٘فسیٚ ،اثست ٝث ٝسثف ٘ ٚسجت است ٘ ٝث ٝصٔی ٝٙخبسخی٘ .تید ٝچیست؟ ٘تید ٝایٗ است
و ٝدس ایٗ غٛست ،چ ٝدس ثالد ٔسیحی ثبضذ  ٚچ ٝدس ثالد ثیت پشستبٖ ،خذای خٛیص سا خٛاٞذ داضت ٚ
سثف ٘ ٚسجت الصْ ثب آٖ سا ثشلشاس خٛاٞذ وشد( .)Ibid,26وشوٍٛس ٘ٛضت ٝاست:
ٔـسیحیت ٔـذيی است وٕٞ ٝبٖ أش سشٔذی است و ٝث ٝلّٕش ٚصٔبٖ ٌبْ ٟ٘بد ٚ ٜخٛد
سا ثبقُ ٕ٘ب خٛا٘ذ ٜاست ٔ ٚمتؿی سیش ثبقٙی ایٕبٖ است دسثبة آ٘ـچ ٝثـشای یٟٛدیبٖ
فؿیحتی است  ٚثشای یـ٘ٛب٘یبٖ حـٕبلتی  ٚثشای فب ٕٝٞثطشی أشی ٘بًٔم .َٛایٗ ٔكّت سا
ٕ٘یتٛاٖ ثب ضذت  ٚحذتی ثیص اص ایٗ ٌفت و :ٝا٘فسی ثٛدٖ حمیمت است  ٚآفبلی ثٛدٖ سا دفى
ٔیوٙذ ثـ ٝیـٕٗ أش ٘بًٔم.)Ibid,26(َٛ

ٚخٛد خذا٘ٚذ اٌش پطتٛا٘ ٝآفبلی ٘ذاسد ،پطتٛا٘ ٝا٘فسی داسد؛ چ ٖٛا٘فسی ثٛدٖ يیٗ حمیمت است ٚ
أش ٘بًٔمًٔ َٛیبسی است و٘ ٝطبٖ ٔی دٞذ ضٟسٛاس ایٕبٖ دسٔسیش دسستی لشاس ٌشفت ٝاست .ثش اسبس
ایٗ ضبٞذ س ،ْٛخذا٘ٚذ ث ٝيٛٙاٖ غبیت ٔٛخٛد ثٚ ٝخٛد خبسخیًٙٔ ،ی ٘ذاسد ِٚی ٔی تٛا٘یٓ آٖ سا ثٝ
يٛٙاٖ اغُ ٔٛؾٛو ،و ٝؾشٚست ص٘ذٌی ایدبة ٔی وٙذ ،ثشٌضیٙیٓ  ٚثب ایدبد سثف ٘ ٚسجت ،آٖ سا ثٝ
ٔفٟٔٛی دس٘ٚی تجذیُ وٙیٓ .اص ایٗ س ،ٚخذا٘ٚذ ٘یبص ث ٝوطف ٘ذاسد٘ ،یبص ث ٝخًُ داسد.
 .3پیش فرضهای جعل باوری کرکگور
پیص فشؼٞبیی و ٝضٛاٞذ خًُ ثبٚسی دس آثبس وشوٍٛس سا یبسی ٔی وٙذ ،د ٚدستٝا٘ذٞ :ستی
ضٙبختی ًٔ ٚشفت ضٙبختی وٞ ٝش یه سا ثیبٖ خٛاٞیٓ وشد:
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 . 3-1پیص فشؼ ٞبی ٞستی ضٙبختی
٘ . 3 -1- 1بٚالىٌشایی ٞستی ضٙبختی
٘بٚالى ٌشایی ٕٞچٚ ٖٛالى ٌشایی ،د ٌٝ٘ٛ ٚداسدٞ :ستی ضٙبختی ًٔ ٚشفت ضٙبختی .چٙب٘چ ٝخبٖ
وِِّش يٛٙاٖ ٔی وٙذٚ ،الى ٌشایی ٞستی ضٙبختی ثب استمالَ ٚالًیت اص ر ٗٞتًشیف ٔی ضٛد ِٚی ٘بٚالى
ٌشایی ثب ٚاثستٍی ٚالًیت ث ٝرِ .)Keller, 2014:15(ٗٞزا اٌش استمالَ ٚالًیت اص ر ٗٞسا ٘پزیشیٓ،
٘بٚالى ٌشای ٞستی ضٙبختی خٛاٞیٓ ثٛد( تشیًٙٔ .)48 :1390 ،هٛس اص ٚاثستٍی ٚالًیت ث ٝر ٗٞایٗ
ا ست و ٝفٚ ٟٓالًیت یب ث ٝصثبٖ ٔحذٚد ضٛد یب ث ٝر ٗٞیب ث ٝفش٘ .ًٙٞبٚالى ٌشای ٞستی ضٙبختی صثبٖ،
ر ٗٞیب فش ًٙٞسا يبّٔی ٔی دا٘ذ و ٝثٍٛیذ فٔ ٟٓب اص ٚالًیت خبسخی ٘ ٝوبُٔ است ٘ ٝاِضأبً غبدق.
٘بٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختی ٔستّضْ ٘بٚالى ٌشایی ًٔشفت ضٙبختی است چ ٖٛا٘ىبس استمالَ ٚالًیت اص
ر ،ٗٞثٙٔ ٝضِ ٝتبییذ ٚاثستٍی ٚالًیت ث ٝر ٗٞاست و ٝث ٝخٛدی خٛد٘ ،هشی ٝغذق سا ثبقُ ٔی وٙذ ٚ
ٔمبثُ آٖ٘ ،بٚالى ٌشایی ًٔشفت ضٙبختی سا تبییذ ٔی ٕ٘بیذ .وشوٍٛس قشفذاس ٘بٚالى ٌشای ًٔشفتی است
چٚ ٖٛالًیت خبسخی سا اٌش ٍ٘ٛییٓ ا٘ىبس ،دست وٓ تًّیك ٔی وٙذ  ٚسٛی دیٍش ٚالًیت سا غشف ساثكٝ
فبيُ ضٙبسبیی ثب ٔٛؾٛو ٔی دا٘ذ .داضتٗ ایٗ ساثك ٝثًٙٔ ٝی ٚالًی ثٛدٖ استٞ .ش ٔٛؾٛيی ثتٛا٘ذ ایٗ
ساثك ٝسا ثب ر ٗٞا٘سبٖ ثشلشاس سبصدٚ ،الًی است ٌٚش٘ ٝغیش ٚالًی است ِزا ٔٛخٛدات خبسخی و ٝثی ثٟشٜ
اص ایٗ ساثك ٝا٘ذ ،غیشٚالًی ا٘ذ .وشوٍٛس اص ایٗ اغُ ٘بٚالى ٌشایی ،دس چٙذ ٔٛؾى ثٟش ٜثشد ٜاست:
یه .دس تمسیٓ پژٞٚص ث ٝآفبلی  ٚا٘فسی یب تمسیٓ سٚیىشد ث ٝآفبلی  ٚا٘فسی .پژٞٚص  ٚسٚیىشد
آفبلیٔ ،جتٙی ثش ٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختی است ِٚی پژٞٚص  ٚسٚیىشد ا٘فسی ٔجتٙی ثش ٘بٚالى ٌشایی
ٞستی ضٙبختی.
د .ٚدس تمسیٓ ٔسیحیت ث ٝآفبلی  ٚا٘فسی .وشوٍٛس ٔسیحیت آفبلی سا اص ایٗ خٟت ؤ ٝجتٙی ثش
ٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختی است ،سد ٔی وٙذ ِٚی ٔسیحیت ا٘فسی سا اص ایٗ خٟت ؤ ٝجتٙی ثش ٘بٚالى
ٌشایی ٞستی ضٙبختی است ،تبییذ.
س .ٝدس تجییٗ ٔف ْٟٛایٕبٖ .دس ٘هش وشوٍٛس ،يمُ ٔٛیذ ٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختی است ِٚی
ایٕبٖ ٔٛیذ ٘بٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختی ِزا اٚغبف  ٚاحىبْ ایٕبٖ ٘یبص ث ٝتبییذ ٚالى ٌشایب٘ ٝيمُ ٘خٛاٞذ
داضت ٘ ٚبٚالى ٌشایی آٖ خٛد ،تبییذی ثش آ٘ست.
چٟبس .دس تجییٗ ٔفٞ ْٟٛذفٞ .ذف چٙب٘چٚ ٝالى ٌشایی ٞستی ضٙبختی سا ثپزیشیٓٚ ،خٛد خبسخی
خٛاٞذ داضت ِٚی اٌش ٘بٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختی سا ثپزیشیٓ ،تجییٗ ا٘فسی ثٛدٖ آٖ آسبٖ خٛاٞذ ضذ.
پٙح .دس تجییٗ ٔف ْٟٛخذا٘ٚذ .خذا٘ٚذ ثٙب ثش ٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختیٛٔ ،خٛد خبسخی است ٚ
استمالَ اص ر ٗٞداسد ِٚی ثٙب ثش ٘بٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختیٚ ،خٛد آٖ ا٘فسی است ٚ ٚالًیتی ٚسای
٘سجت ثب فبيُ ضٙبسبیی ٘ذاسد.
 . 3-1 -2فرد گرایی
فشدٌشایی وبسثشدٞبیی چٙذ یبفت ٝاست و ٝاص  ٟٓٔ ٕٝٞتش دس خبًٔ ٝضٙبسی  ٚفّسف ٝاست .دس
خبًٔ ٝضٙبسی ،سٛاَ ایٗ ا ست و ٝآیب فشد ،ث ٝخٛدی خٛد استمالَ داسد یب ٚخٛد اٚ ٚاثست ٝث ٝخبًٔ ٝاست؟
فشد ٌشایبٖ ًٔتمذ ث ٝاستمالَ فشد٘ذ  ٚخبًٔ ٝسا تبثًی اص ٚخٛد افشاد ٔی دا٘ٙذ أب خبًٌٔ ٝشایبٖ ًٔتمذ ثٝ
اغبِت خبًٔ ٝا٘ذ  ٚفشد سا تبثًی اص خبًٔٔ ٝی دا٘ٙذ( .)Edwards, 2005:441دس فّسف ٝسٛاَ ایٗ
ا ست و ٝآیب فشد اغبِت داسد یب وّی؟ فشد سا ثبیذ صیش ٔدٕٛي ٝوّی دا٘ست یب وّی سا تبثًی اص فشد؟
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( .)Ibid,441وُ ٌشایبٖ ،وّی سا اغُ ٔی دا٘ٙذ  ٚفشد سا ث ٝيٛٙاٖ ٔػذالی اص وّی ًٔشفی ٔی وٙٙذ
ِٚی فشد ٌشایبٖ ،فشد سا اغُ ٔی دا٘ٙذ  ٚوّی سا ث ٝيٛٙاٖ یه ٔف ْٟٛيمّی ،ثب تىی ٝثش ٘هشیٞ ٝبی
ًٔبسؼ يمُ ٌشایی ٔثُ تدشثٌ ٝشایی٘ ،فی ٔی وٙٙذ.
وشوٍٛس ثب وّی ٌشایی ٔخبِفت ٔی ٚسصد  ،اغبِت سا ث ٝفشد ٔی دٞذ ٘ ٝوّی  ٚایٗ اغبِت  ٓٞثذیٗ
ًٔٙبست و ٝاسصش ٞبی ٔٙتخت فشد ثٟتش اص اسصضٟبی ٔٙتخت خبًٔ ٝاست  ٓٞ ٚثذیٗ ًٔٙب و ٝاسصضٟب،
ثبیذ ٔٙتخت فشد ثبضذ ٘ ٝخبًٔ .ٝوّیت ٚ ٚخٛد ،دس فّسفٍّٞ ٝی و ٝوشوٍٛس ٔٙتمذ آٖ است ،يیٙیت داس٘ذ
 ٚثٙب ث ٝآٖٚ ،خٛد أش وّی است؛ الصٔ ٝوّیت ٚ ،خٛد یه ٘هبْ ٞستی است و ٝيیٗ آٖ ،یه ٘هبْ فىشی
ٚخٛد داسد .دس ایٗ ٘هبْ ،آ٘چ ٟٓٔ ٝاست تبٔیٗ ٞذف ٘هبْ است ٌ ٚش٘ ٝافشاد  ٚاخضا ،وبسوشدی خض تبٔیٗ
ٞذف ٘هبْ ٘ذاس٘ذ ٘ ٚجبیذ داضت ٝثبضٙذ .وشوٍٛس ایٗ ٘ٛو وُ ٌشایی سا دس تؿبد ثب فشدٌشایی ٔی دا٘ذ ِزا ثب
ٞش ٌ٘ ٝ٘ٛهبْ سبصی ٔخبِفت ٚسصیذ ٜاست٘ .هبْ ٞستی ثی ًٔٙبست چ ٖٛسیط ٝدس ٚالى ٌشایی ٞستی
ضٙبختی داسد؛ ٘هبْ فىشی ٘یض ثی ًٔٙبست چٛٔ ٖٛؾٛو دس ر ٗٞآدٔیٔ ،تًّك ادسان ٘یستٔ ،تًّك ایٕبٖ
است ٚایٕبٖ ٘یبص ث ٝتدشث ٝداسد ،تدشث ٝای فشدیٙٔ ،حػش ث ٝفشد و ٝالصٔ ٝاش تًّیك غبیت ضٙبختی أش
اخاللی است .دس ایٕبٖ ،اخالق پطت سش ٟ٘بدٔ ٜی ضٛد  ٚوّی ث ٝيٛٙاٖ خضیی اص ٚخٛد فشد دس ٔی آیذ
و ٝثب فشاسٚی ،وٙبس ٌزاضت ٝخٛاٞذ ضذ  ٚتٟٙب تدشث ٝفشدٔ ،الن لشاس خٛاٞذ ٌشفت .فشد ٌشایی ،ودبٞب
وبسثشد یبفت ٝاست؟
یه٘ .مذ اخالق ٘ ،یبص ث ٝپیص فشؼ فشد ٌشایی داسد ث ٝایٗ دِیُ و ٝاخالق ،دس سٙت وب٘تی –
ٍّٞی یه أش وّی ٘بفی فشدیت دا٘ست ٝضذ ٜاست.
د .ٚتجییٗ ایٕبٖ ٘یبص ث ٝپیص فشؼ فشد ٌشایی داسدٔ .م ِٝٛایٕبٖ ،ث ٝخٟت تدشث ،ٝفشدی است ٘ ٚیض
اص ایٗ خٟت و ٝپبسادٚوس است ،فشدیت  ٚوّیت سا ث ٝيٛٙاٖ ٔٛؾٛو ا٘تخبة  ٚيبُٔ ٚسٛس ،ٝدس خٛد
داسد.
 . 3- 2پیش فرض های هعرفت شناختی
 .3-2-1ایواى گرایی
ایٕبٖ ٌشایی ث ٝایٗ غٛست تًشیف ضذ ٜاست:
«ایٕبٌٖشایی دیذٌبٞی است و٘ ٝهبْ ٞبی ايتمبدات دیٙی سا ٔٛؾٛو اسصیبثی  ٚسٙدص يمال٘ی
ٕ٘ی دا٘ذ»( پتشس ٚ ٖٛدیٍشاٖ .)78 ،1389 ،ایٕبٖ ٌشایی ث ٝد ٚغٛست ثیبٖ ضذ ٜاست :ثیبٖ ا َٚایٗ
ا ست و ٝایٕبٖ ،غیش اص يمُ است ث ٝایٗ ًٔٙب و ٝایٕبٖٞ ،شچٙذ پیص فشؼ ٞبی يمّی  ٚثشٞب٘ی ٘ذاضتٝ
ثبضذ أب ٕٔىٗ است پیص فشؼ ٞبیی خبظ خٛد داضت ٝثبضذ و ٝدس خٛد ٘هبْ ايتمبدات دیٙی یبفت ضٛد
ِزا ایٕبٖ یه أش ًٔم َٛاست ٘ ٝيمّی ث ٝایٗ ًٔٙی و ٝيّی سغٓ غیشیت ثب يمُ ،اسخبو آٖ ث٘ ٝهبْ
ايتمبدات دیٙی و ٝخبظ خٛد آ٘ستًٔ ،م َٛاست .ثیبٖ د ْٚایٗ است و ٝایٕبٖ ؾذ يمُ است .ایٕبٖ ٘ٝ
تٟٙب ضٛاٞذ  ٚادِ ٝيمّی  ٚثشٞب٘ی ٘ذاسد  ٝ٘ ،تٟٙب ایٗ ضٛاٞذ  ٚادِ ٝسا ثش ٕ٘ی تبثذ ثّى ٝؾذیت ثب يمُ
داسد .آ٘چٔ ٝفبد ایٕبٖ است ٘هیش ِكف ٔحبَ ،حتی يمُ ٌشیض ٘یست ،يمُ ستیض است .دس ایٗ ثیبٖ ،ایٕبٖ
 ،اثتٙب ثش ٘هبْ ايتمبدات دیٙی ٘ذاسد ثّى ٝایٗ ٘هبْ سبصی سا ث ٝوٙبس ٔی ص٘ذ( پتشس ٚ ٖٛدیٍشاٖ،1389 ،
 .)78آ٘چ ٝاص آثبس وشوٍٛس ثش ٔی آیذ ثیبٖ د ْٚاست .وشوٍٛس ایٕبٖ  ٚيمُ سا دس تمبثُ دا٘ست ٝاست ثٝ
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ٌ ٝ٘ٛای ؤ ٝمجٛالت ٞش یه ،اص ٔٙهش دیٍشی ٘بٔمج َٛاست .وشوٍٛس اص ایٕبٖ ٌشایی دس چٙذ ٔٛؾى
٘ػیت ثشد ٜاست:
ا .َٚدس ٘مذ فّسفًٔ ٝبغش ٘ ٚیض اخالق ًٔبغش ،ایٕبٖ ٌشایی وبسثشد داسد .فّسف ٚ ٝاخالق ًٔبغش
وشوٍٛس ،اص چطٓ ٚی ،آ٘مذس ثش يمُ ٔتٕشوض ضذ ٜو ٝایٕبٖ سا اص یبد ثشد ٜاست ثّى٘ ٝبچیض ضٕشد ٜاست.
يمُ يّی سغٓ اديبٞب٘ ،تٛا٘ست ٝا٘سبٖ سا ث ٝسًبدت ثشسب٘ذ  ٚث ٝص٘ذٌی ٚی ًٔٙب ثجخطذ  ،ثش يىس ثبيث
ثیطتش ضذٖ چبِطٟب  ٚدسٌیشی ٞب ضذ ٜاست .آ٘چ ٝحّمٔ ٝفمٛد ٜاست ٔ ٚی تٛا٘ذ سًبدت ًٙٔ ٚبداسی ثٝ
ص٘ذٌی ثطش ثذٞذ ،غشفبً ایٕبٖ است.
د .ْٚدس تجییٗ ِٔٛفٞ ٝب ٔ ٚختػبت ایٕبٖ ،ایٕبٖ ٌشایی وبسثشد داسد .ث ٝغٛست سبِج ٝایٗو ٝایٕبٖ
ؾذیت ثب يمُ داسد٘ ،طبٖ ٔی دٞذ ایٕبٖ اص سٙخ ادسان ،آٌبٞی ًٔ ٚشفت ٘یست ٘ ٚیض ٘هبْ ٕٔىٙبت سا ثش
ٕ٘ی تبثذ؛ ث ٝغٛست ٔٛخج ،ٝایٕبٖ ِٔٛفٞ ٝبیی داسد و ٝایٕبٖ ٌشایی ٔٙهٛس ٘هش وشوٍٛس سا سٚضٗ ٔی
وٙذ؛ اص ایٗ ِٔٛفٞ ٝب ،ا٘تخبة ،دِٟش ،ٜخكشوشدٖ ،ضٛسٔٙذی ،تشن ٘بٔتٙبٞی ثٔ ٝذد ِكف ٔحبَٔ ،ثبَ
صد٘ی ا٘ذ.
نتیجه گیری
اص ٔدٕٛو آ٘چ ٝدس ثبس ٜوشوٍٛس اص ایٗ ٘هش و ٝدیذٌبٚ ٜی ساخى ث ٝخًُ ثبٚسی ًٔٙبی ص٘ذٌی
چیستٌ ،فت ٝضذ٘ ،تبیح صیش ث ٝدست ٔی آیذ:
 .1سٚیىشد وشوٍٛس ثٔ ٝفًٙٔ ْٟٛب و ٝثًٙٔ ٝی ٞذف دا٘ست ٝاست ،سٚیىشد ا٘فسی است ٘ ٝآفبلی.
ِزا ٞذف ث٘ ٝهش ٚی یه أش ا٘فسی ٔ ٚتًّك دِجستٍی ضٛسٔٙذا٘ ٚ ٝثی حذ  ٚحػش است .اٌشچ ٝثٝ
غٛست وّی ٔی تٛا٘یٓ اص ٔفٞ« ْٟٛذف» سخٗ ثٍٛییٓ ِٚی اغُ ،ایٗ است و ٝتدشثٞ« ٝذف» چیست.
ثٞ ٝذف ٕ٘ی تٛاٖ ٘ ٚجبیذ ًٔشفت داضت ،ثّى ٝثبیذ ایٕبٖ داضت تب ٔحتٛی داضت ٝثبضذ.
 .2وشوٍٛس ث ٝس٘ ٝح ٜٛصیست ثبٚس داسد :صیجبیی ضٙبسب٘ ،ٝاخاللی  ٚدیٙی؛  ٚاٌشچ ٝثشای ٞش ٔشتجٝ
ای ،اسصضی لبیُ است ِٚی صیست دیٙی سا يبِی تشیٗ سكح ص٘ذٌی ٔی دا٘ذ .دس يجبست «يبِی تشیٗ»،
غحت ٟ٘فت ٝاست .وشوٍٛس فمف صیست دیٙی سا ٔی پزیشد؛ چ ٖٛصیست دیٙی است و ٝؾبٔٗ سًبدت
فشد است .صیست صیجبیی ضٙبسب٘ ٚ ٝاخاللی ،فشد سا ٚاخذ إٞیت ٕ٘ی دا٘ذ؛ ِزا ٘سجتی ثیٗ فشد ثب آٖ ٚخٛد
٘ذاسد تب سًبدت حبغُ ضٛد أب صیست دیٙی چ ٖٛایٕبٖ سا ٔحٛس ٔی ٌیشد ٚ ،چ ٖٛحمیمت سا أش ا٘فسی ٚ
دس ٘سجت فشد ثب آٖ ٔی دا٘ذٔ ،تؿٕٗ سًبدت خٛاٞذ ثٛد.
 .3وشوٍٛسًٙٔ ،بی ص٘ذٌی سا ثًٙٔ ٝی ٞذف ص٘ذٌی ٔی دا٘ذِ ،ىٗ ٞذف ص٘ذٌی دیٙی .دس ایٗ ٘ٛو
ص٘ذٌیٞ ،ذف يجبست است اص پبسادٚوس ایٕبٖ .ث ٝيجبستی دیٍش ٞذف يجبست است اص أشی رٚٚخٟیٗ وٝ
اص ٚخٟی ،خٛد فشد است  ٚاص ٚخٟی دیٍش ،خذا٘ٚذ .ا٘سبٖ دس ایٗ ص٘ذٌی ،وُ ٞستی خٛیص سا ثب تشن
٘بٔتٙبٞی ،فشٔ ٚی ٌزاسد تب ثٔ ٝذد ِكف ٔحبَ ث ٝدست ثیبٚسد  ٚایٗ ِكف ٔحبَ تٟٙب دس سبی ٝایٕبٖ ثٝ
خذا٘ٚذ غٛست خٛاٞذ ٌشفت ِزا اص یه سٞ ،ٛذف ص٘ذٌی خذاست  ٚاص سٛی دیٍش ثب ٕٞیٗ ٞذف وٝ
خٛاست خذاستٚ ،خٛد فشد ثب تٕبْ ٔتًّمبت آٖ ث ٝا ٚاسخبو داد ٜخٛاٞذ ضذ.
 .4ضٛاٞذی دس آثبس وشوٍٛس ٞست و٘ ٝطبٖ ٔی دٞذ ٚی خًُ ثبٚس است .ا َٚایٙى ٝا ٚثٝ
پبسادٚوس ایٕبٖ ثبٚس داسد  ٚپبسادٚوس ،اص ٔٙهش آفبلی و ٝثٍٙشیٓ ،أش حمیمی ٘یست؛ د ْٚایٙى ٝدس صیست
دیٙی ،ثٔ ٝسیحیت ا٘فسی ثبٚس داسد ٘ ٝآفبلی  ٚدیٗ سا دس أش ٘بًٔم ،َٛدس أش ٔشتجف ثب ر ٗٞآدٔی ٔی
خٛیذ؛ س ْٛایٙى ٝوشوٍٛس ث ٝخذای ا٘فسی ثبٚس داسد ٘ ٝخذای آفبلی .خذا٘ٚذ سا ثبیذ دس سٚیىشد ا٘فس
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ثدٛییٓ ٘ ٝآفبلی .ایٗ س ٝضبٞذ ،ثیبٍ٘ش آٖ است و ٝوشوٍٛس ٞذف ص٘ذٌی ،داسای ٚخٛد خبسخی ٕ٘ی دا٘ذ
 ٚچ ٖٛداسای ٚخٛد خبسخی ٘یست پس لبثُ وطف ٘یست .تبویذ ثش ٔسیحیت ا٘فسی ٘ ٚیض خذای ا٘فسی
ٔی سسب٘ذ وٞ ٝذف سا ثبیذ دس دسٚ ٖٚؾى وٙیٓ ث ٝایٗ ًٔٙب و٘ ٝسجتی رٙٞی ثیٗ ٔب  ٚآ٘چٞ ٝذف ٔی
دا٘یٓ ،ثشلشاس ضٛد  ٚایٗ ٘سجت رٙٞیٔ ،تًّك ًٔشفت ٘یست ثّىٔ ٝتًّك ایٕبٖ است ِزا ٔب ث ٝایٗ ٞذف،
دِجستٍی ثی حذ  ٚحػش  ٚضٛسٔٙذا٘ ٝخٛاٞیٓ داضت.
 .5ضٛاٞذ وشوٍٛس ،داسای ٔجب٘ی  ٚپیص فشؼ ٞبیی است و ٝاص ایٗ لشاس٘ذ٘ :بٚالى ٌشایی ٞستی
ضٙبختی ،فشد ٌشایی ٚایٕبٖ ٌشایی .د ٚاٞ ،َٚستی ضٙبختی ا٘ذ  ٚسًٔ ،ْٛشفت ضٙبختی .چ ٖٛوشوٍٛس ثٝ
٘بٚالى ٌشایی ٞستی ضبختی ثبٚس داسد ،خستٗ ٞذف ص٘ذٌی دس يبِٓ خبسج ثی ًٔٙبست ِزا وطف ثی
ًٔٙبست ،آٍ٘ب ٜث ٝؾٕیٕ ٝفشد ٌشایی  ٚایٕبٖ ٌشایی دس ٔی یبثیٓ و ٝوشوٍٛس دس غذد است ٞذف سا ثٝ
يٛٙاٖ ٔتًّك ایٕبٖ فشدی ًٔشفی وٙذٞ .ذف ص٘ذٌی ٔ ٓٞتًّك دِجستٍی ضٛسٔٙذا٘ ٚ ٝثی حذ  ٚحػش
است و ٝایٕبٖ ٔی خٛا٘یٓ  ٓٞ ٚتدشث ٝای است ٔٙحػش ث ٝفشد و ٝلبثُ ثبصٌٛیی  ٚا٘تمبَ ٘یست ِزا فمف
ٔی تٛاٖ آٖ سا تدشث ٝوشد.
 .6وشوٍٛس ،خًُ ثبٚس است چٔ ٖٛجب٘ی وطف ثبٚسی و ٝا ٓٞآٖ ٚالى ٌشایی ٞستی ضٙبختی ٚ
٘هشی ٝغذق است ،سد وشد ٜاست؛ ٔؿبف ث ٝایٙى ٝچ ٖٛث٘ ٝهش ٚی حمیمت آفبلی دس وبس ٘یست ِزا فمف
ثبیذ ٞذف سا ث ٝيٛٙاٖ ٔتًّك ایٕبٖ ،ا٘تخبة وشد ٘ ٚسجت ث ٝآٖ ،ایٕبٖ داضت تب ؾبٔٗ حمیمت ا٘فسی آٖ
ثبضذ پس وشوٍٛس ًٔتمذ است ٞذف ص٘ذٌی سا ثبیذ خًُ وشد.

هنابع












ا٘ذسسٗ ،سٛصاٖ ِی ( )1393فّسف ٝویشوٍٛس ،تشخٕ ٝخطبیبس دیٟیٕی ،تٟشاٖ ،قشح ٘.ٛ
ثیبتٔ ،حٕذ سؾب(  )1390دیٗ ًٙٔ ٚبی ص٘ذٌی دسفّسف ٝتحّیّی ،لٓ ،دا٘طٍب ٜادیبٖ ٔ ٚزاٞت.
پتشسٔ ،ٖٛبیىُ  ٚدیٍشاٖ ( )1389يمُ  ٚايتمبد دیٙی ،تشخٕ ٝاحٕذ ٘شالی  ٚاثشاٞیٓ سّكب٘ی ،تٟشاٖ،
قشح ٘.ٛ
تشیً ،ساخش (ٚ )1390الى ٌشایی  ٚؾذ ٚالى ٌشایی االٞیبتی  .تشخٕ ٝا٘طبهلل سحٕتی ،اقاليبت حىٕت
ًٔ ٚشفت ،ضٕبس.64 ٜ
يّی صٔب٘ی ،أیشيجبس(ًٙٔ« )1386بی ًٔٙبی ص٘ذٌی»٘ ،بٔ ٝحىٕت ،ضٕبس.80 ٜ
وییشوٌٛٝس ،سٛسٖ ( )1378تشس ِ ٚشص ،تشخٕ ٝيجذاِىشیٓ سضیذیبٖ ،تٟشاٖ٘ ،طش٘ی.
وشوٍٛس ،سٛسٖ ( «)1374ا٘فسی ثٛدٖ حمیمت است» ،تشخٕٔ ٝػكفی ّٔىیبٖ٘ ،مذ ٘ ٚهش ،ضٕبس ٜسْٛ

 ٚچٟبسْ.
ّٔىیبٖٔ ،ػكفی (  )1382خض ٜٚدسسی ًٔٙبی ص٘ذٌی.
ٔه ٘بتٗ ،دیٛیذ( ٍ٘ )1383ب ٜاخاللی ،تشخٕ ٝحسٗ ٔیب٘ذاسی ،تٟشاٖ ،ا٘تطبسات سٕت.
ٚیٍیٙض ،دیٛیذ ،1382،حمیمت خًُ ًٙٔ ٚبی ص٘ذٌی ،تشخٕٔ ٝػكفی ّٔىیبٖ٘ ،مذ ٘ ٚهش ،سبَ ٞطتٓ،
ضٕبس ٜا ٚ َٚد ،ْٚضٕبس.20 ٚ 29 ٜ
ٞیٚٛد ،تٔٛبس (  )1386اغُ ا٘فسی ثٛدٖ ( سٛثژوتیٛیت )ٝدس ا٘ذیط ٝوی یشوٌ ٝبسد ،تشخٕ ٝسبیٝ
ٔیثٕی ،اضشاق ،سبَ د ،ْٚضٕبس ٜچٟبسْ  ٚپٙدٓ.
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