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Abstract 

The modern human, from one side, by different causes was involved in running away from 

the devoutness; and from other side, for getting the more freedom in thought and deed, denied 

essence and innate in human being.But does the human really lacking essence and innate? 

Can human sellect every goals and meaning and then any styles of life free from this 

problem?  

Without doubt, purpose and meaning of fortunate life should be setting proportionate to 

natural structure (for example protection from the equable temperature of body) and 

instenctive structure (as suitable feeding). But, in addition to nature and instinct, dose human 

have a innate structure that needs to observe its circumstances for earning happiness? 

 In Aristotelian philosophy the beings was defined according to their "substance" and 

accidents (essence and appearance) in ways "complete essential definition" and "complete or 

defect descriptive definition". For example for human definition it was applied "rational 

animal" statement and for horse "neighing animal" statement. The assumption of such 

definitions is accepting "essence" (substance) or special quiddity structure, including natural, 

instinctive and innate structure in human and other live or no live beings (essentialism). And 

those people such John Locke and existence philosophies considered the human as a "tabula 

rasa" or unwritten tablet. 

In view of Allame Tabatabaee, that he retrieved it from Islamic tradition and rational and 

historical documents, because the species of created beings are leaded naturally toward their 

ideal aims or happiness by God, the human being that was made with innate structure is 

leading toward  resolving the defects and earning the happiness life. Of course the human, 

because of his free will and power of election, sometimes is ignoring this innate structure and 

acts opposite it and thus makes damage and misfortune for him. But Kierkegaard, as "the 

father of existentialism", takes precedence the existence of man on his essence and he 

originally denies essence, substance and special innate for man.  

Allame believed the man have common fortunate and misfortune, because they have common 

knowledges and tendencies, thus they need common dirrection, tradition and religion. But 

Kierkegaard believed the paths of fortunate and misfortunate for men are differents, because 
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they have not common essence and innate. Every body make his special essence and 

substance with his free will. He can ellect one of the triple directions or spheres (aesthetic, 

moral and religious) and anyone shouldnot be fuss and blame. 

In view of Allame, the religion and Sharia law that descended from Heaven is compatible 

with innate and essence of human and fortunate of whole of human depended on following it. 

But Kierkegaard, as an fideist christian, believed the way of his  fortunate and salvation 

depended on following Holy Book and he has most recommendated, pointly or clearly, about 

following this way. 

Allame believs that to determine aim and meaning of life without considering the essence and 

innate is unrealistic deed and harmfull for man's fortunate and safety. But Kierkegaard, in his 

famous opinion, do not think a limitation about acceptence in electing one of the triple 

spheres; because he thinks the human is nothing, hollow and pure contengent. However in his 

non-celebrity opinion, he clearly or explicitly believes the man has a substance and original 

innate and evantually he respected of his living in religious sphere and maybe his instability 

in selecting a meaning of life for himself due to such instability and dichotomy in his theory 

about innate.  

In view of Allame the properties of innate matters are non-adventitious public, stableness at 

the same ability to strenthen and weaken and self-explaining. It is obtained such signs in 

second view of Kierkegaard. 

In most remarks of Allame it is obvious that he believes some innate matters are actually at 

birth and immediate knwoledge (in presence). And he believes other innate matters are 

potential. Kierkegaard, in his famous view that repudiates innate and substance, indeed denies 

it's actuallity and opptionality. But his second view suggests that he accepts actually and 

involuntary innate that of course human can pass from it's unnecessary items with his free 

will.  

Allame believes the factors as the false education and training remove man from his first 

primitive innate and involve him following his or other's carnal desires and causes him 

unfortune. In despite of the acceptence first innate, this changing way suggests man's 

freedom. Kierkegaard, as other opponents of innate for the purpose of genetic and legislative 

freedom, disagreed with innate; unaware that the agreement for innate don,t conflict with 

freedom. Of course he, in his second view, accepted this compatibility within innate and 

freedom. 

Allame agrees with innate acknowledge and tendency to truth, beauty and generality of 

religion, however in the details of religion he clarifies that the knowning God, tends to God, 

monotheism in person, adjectives and actions, prophecy, Velaya (guardianship) and Islamic 

law are innates. Kierkegaard, in his first view, believed the human even is empty of innate of 

God knowing. But in his second viewpoint and specially in his opinion that agreed with 

"subjectivism", he confesses the being of God and His attributes as oneness, power, 

knowledge, mercy and etc. Then with rejection of materialism, he declares that the only way 

for salvation is christianity. 

In view point of Allame, throldom, worship, purification and knowledge of soul are primary 

and middle meanings of life. The main and final meaning of life is divine knowledge or 

approach to God. And these are according to man's substance and innate. In this condition 

human in this world gets tranquility, happiness, hopeness, justice, freedom and security; and 

in afterlife he gets fotunate. Kierkegaard confesses that the morality is innate and moral is a 

passage to religiousness and faithfully life and man's fortunate are depending to haltering 

carnall desires and as a result religiousness. He believes the life in aesthetic sphere and even 

in moral sphere led to failure and hopelessness. 
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Thus the most important common points in views of Allameh and Kierkegaard, the material, 

spirituall, worldly and heavenly fortunate depend on faith to God, religiousness and thraldom 

to religious teaches and following this way to devine knowlegde and mysthetic nearness to 

God.    

 

Keywords: substance, innate, the meaning of life, the innate religion, Allame Tabatabaee, 

Kierkegaard. 
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 از نگاه عالمه طباطبایی و کرکگور بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت
 

 سید مرتضی حسینی شاهرودی -مسلم نجفی

  

 چکیده

گخویی   های علمی و فلسفی، ضعف مراجع دینی )یهودی و مسیحی( در پاسخ   انسان جدید، به علل گوناگونی همچون پیشرفت

گرایخی، داخار بحخران     داری و مصخر   به نیازهای فکری و عملی او، رفتار نامناسب کلیسا با اهل اندیشه و رشد فزایندۀ سرمایه

سخو و   معنایی و به دنبال آن، اندوه، دلهره و نومیدی در زندگی فردی از یک بیخواهی شده است. پوای و  گریزی و آزادی تعبد

انخد. در   خواهی بخوده  گریزی و آزادی عدالتی در زندگی اجتماعی و جهانی از سوی دیگر، پیامدهای گریزناپذیر تعبد ناامنی و بی

دیخد، ماهیخت و فطخرت را انکخار کخرد تخا بخا        این میان، آنچه مغفول مانده، ساختار ماهوی و فطری در انسان اسخت. انسخان ج  

کردن به سنّت، به آزادی در فکر و عمل دست یابد. در این مقالخه تخ ش شخده اسخت تخا راه رهخایی از بحخرانو پخوای و          پشت

معنایی از نگاه ع مه طباطبایی که مدافع ساختار ماهوی و فطری در انسان است و از نگاه سورن کرکگور کخه ماخالف ایخن     بی

 تار است و مواضعی ناسازگار دارد، با روش فلسفی و ک می و با بررسی تطبیقی، ارزیابی و تحلیل شود.  ساخ
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 الف. کلیات

 مقدمه. 1

شخود   باعخ  مخی  « معنخای زنخدگی  »اندکی تفطن در مفهوم 

دریابیم که در اهمیت این موضوع تردیدی نیسخت. انسخان   

موجودی زنده، آگاه و آزاد است کخه از ررکخت آزادانخه و    

آگاهانخخه، نخخاگزیر اسخخت. او رخخبر ذات دارد و منفعخخت و  

جوید؛ اما ررکت در کخدام مسخیر و    سعادت خویش را می

 کند. هد  و معنا، سعادت او را تأمین می با کدام

شخخک مقصخخد و معنخخای زنخخدگی سخخعادتمندانه بایخخد  بخی 

متناسب با ساختار طبیعخی و رریخزی انسخان تن خیم شخود.      

 37المثل ساختار طبیعی بدن انسان مستلزم رفظ دمخای   فی

درجه و ساختار رریزی انسان مستلزم تأمین مخواد رخذایی   

ریر این صورت، سخ مت   مناسب و کافی برای اوست؛ در

 و رتی ریات او به خطر خواهد افتاد.

ع وه بر رریزه و طبیعت، آیخا سخاختار دیگخری بخه نخام      

هم در انسان هست که رعایت قوانین مربوط به آن « فطرت»

را به انسان تحمیل کند؛ بنابراین، مسئلۀ اصلی این است کخه  

یخا خیخر،   آیا نوع انسان، فطرت یا روان مشترک و ثابتی دارد 

مشخترک،  « معنخای زنخدگی  »و اگر انین است، آیخا مسختلزم   

وارد و ثابتی است یخا خیخر. بخا قبخول فطخرت مشخترک در       

آدمیان، معنای زندگی آنان مشترک خواهد بخود و آن معنخا و   

 هد  باید مُلهَم از آن فطرت و همسو با آن لحاظ شود.

در این مقاله ت ش شده است آراء دو تن از فیلسخوفان  

اهلل  هخخخای آیخخخت نخخخام  امخخخدار مسخخخلمان و مسخخخیحی بخخخهن

(، معخرو  بخه   1360 - 1281سیدمحمدرسین طباطبایی )

 Sorenع مخخه طباطبخخایی و دکتخخر سخخورن کرکگخخور )  

Kierkegaard ،1813 - 1855 فیلسو  اگزیستانس و ،)

روشخخنفکرو پروتسخختان مخخذهبو دانمخخارکی، دربخخارۀ مسخخئلۀ  

بررسخی تطبیقخی،   « معنای زنخدگی »و رابطه آن با « فطرت»

 تحلیلی و انتقادی شود.

 

 تاریخچه. 2

طور مشاص از زمخان اف طخون و    های دور و به از گذشته

اند در  ارسطو، کلیۀ اشیائی که ذات یا ماهیت مشترک داشته

انخد. در   شده می« تعریف»بندی و  نوع یا گونه خاصی، دسته

به دو قسم ردر و رسم و هریک « تعریف»فلسفه ارسطویی 

دار  شوند. رد تام عهده این دو به تام و ناقص تقسیم میاز 

بیان تمام ذاتیات )مانند تعریف انسان به ریوان ناطق(، رد 

ناقص بیان برخی از ذاتیات )مانند تعریف انسان به جسخم  

ناطق(، رسم تام تعریف شیء به یخک جخزء ذاتخی و یخک     

جزء عرضی )مانند تعریف انسان به ریوان خندان( و رسم 

ص تعریف به جزء عرضخی )ماننخد تعریخف انسخان بخه      ناق

(. ذاتخی یخا   100 -98ق: 1408خندان( است )نک. الم فر، 

شود کخه قخوام و وجخود شخیء      جوهر به خاصیتی گفته می

وابسته به آن اسخت و شخیء بخدون آن معخدوم اسخت؛ امخا       

عرض این انین نیست. همخین شخیوه در میخان فیلسخوفان     

راین ریوانیخت، ناطقیخت و   مسلمان نیز پذیرفتخه شخد؛ بنخاب   

شوند. بخه   ها محسوب می ضارکیت، عناصر مشترک انسان

جسخمُ نخام    »شخود   همین ترتیب در تعریف ریوان گفته می

و از ناطقیخخت، خردمنخخدی و « رسخخا م متحخخرکم بخخا راده 

نخام طبیعخت و     تر به شود. آنچه پیش ورزی اراده می اندیشه

ت انسان اسخت کخه   رریزه در انسان یاد شد، ناظر به ریوانی

محل صدور یخا انتخزاع قخوانین خاصخی در وجخود انسخان       

نیخز قخوانین   « ناطقیت»که از تعریف به فصلو  شود؛ انان می

آید که همان ساختار فطخری او را شخکل داده    خاصی برمی

شخود. مطهخری نیخز     از آن یاد می« فطرت»است و با عنوان 

فطرت را همخان صخورت نوعیخۀ انسخان و فصخل ممیخز او       

(. قخوانین ناشخی از   1/158: 1369داند )نخک. مطهخری،    می

ریوانیت )طبیعخت و رریخزه( و ناطقیختف )فطخرت( انسخان      

مستلزم نحوه خاصی از زندگی اسخت کخه بخدون در ن خر     

گخرفتن آنهخا، زنخخدگی داخار دشخخواری و گخاهی در عمخخل     

 شود. ریرممکن می

طبق برخی مطالعات، انین مبنایی در تعریخف اشخیاء و   

و ازجملخه انسخان، در فلسخفه رخرب تخا زمخخان      موجخودات  

دکارت و کانت نیز رلبه داشت. در ررب به طرفداران این 

و بخخه ایخخن دیخخدگاه  (Essentialists)« گرایخخان ذات»مبنخخا، 

شخخود؛ زیخخرا  اطخخ ق مخخی (Essentialism)« گرایخخی ذات»

های  دانستند و ویژگی موجودات را دارای ذات یا ماهیت می
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( و Essentialو قسم ذاتی یا جخوهری ) ماهوی آنها را به د

کردنخخد. در برابخخرو   تقسخخیم مخخی  (Accidental)عرضخخی 

دار و رالب بخا طیفخی گسخترده،     ای پرطر  ایده« گرایی ذات»

یخخخا  (anti-essentialism« )ضخخخدذاتگرایی»بخخخه نخخخام  

بخرآورد کخه    ، سخر (non-essentialism)« گرایخی  ریرذات»

عینخخی  کیفیخخات و خخخواص ذاتخخی و عرضخخی را اوصخخا    

اند؛ بلکه تابع وضخع و قخرارداد و صخرفار مربخوط بخه       ندانسته

کخه ذاتخی و عرضخی در فلسخفه      دانند؛ دررالی زبانشناسی می

گراییو رربی، نخاظر بخه رابطخه     ارسطویی و اس می یا در ذات

ذهن و خارج است، نه تابع جعخل و قخرارداد زبخانی )نخک.     

ان ع وه بخر  گرای بنابراین ریرذات (.40 -36: 1383خندان، 

طور کلی بخا ذات   ماالفت با ذات و ماهیت برای انسان، به

گرایخی   اند. فطرت و ماهیت برای همه اشیاء و امور ماالف

(Innatism) شمار  گرایی به یکی از مصادیق و اقسام ذات

طخور ویخژه، انسخان را دارای ذات، ماهیخت و      آید که بخه  می

و ریوانات جدا  داند که او را از سایر موجودات فطرتی می

 نشاند. کند و در جایگاه برتر می می

گرایخخان،  در فلسخخفه جدیخخد رخخرب در میخخان تجربخخه    

 John Lockeبار، فیلسو  انگلیسی جخان  ک )  ناستین

طور مشاص و مفصل، موضوع فطرت  ( به1704 -1632،

گرایانی مانند دکارت و  یبنیتخز را   را مطرح و د یل فطرت

نشدنی و بخرای   رد کرد. او ن ریۀ فطرت را نادرست و دفاع

آزادیو تفکر و تحقیخق در علخم، اخخ ق، دیخن و سیاسخت      

دانسخت.  ک، بنیانگخذار لیبرالیسخم و مخدافع      خطرناک مخی 

رقخخوق فخخردی بخخود و ن ریخخۀ فطخخرت را ابخخزاری  آزادی و

دروری برای ماالفت بخا اصخ رات و مقابلخه بخا جریخان      

ای بخرای توجیخه تنبلخی در کخار      روشنفکری و آن را بهانخه 

و « کارذ سفید»دانست. تعبیر  ک برای انسان،  پژوهش می

اسخت   (tabula - rasa« )لوح نانوشخته »تعبیر شاررانش، 

؛ 216 -213: 1383؛ خنخخدان، 59 -29: 1381)نخخک.  ک، 

(. او و طرفدارانش بخا بخیش از   26 -25/ 3: 1377ملکیان، 

اند )نک. خنخدان،   ده دلیل به رد فطرت و فطریات پرداخته

 (.44 -43/ 3: 1377؛ ملکیان، 225-250: 1383

هخخخخخا و  در دورۀ جدیخخخخخد رخخخخخرب، مارکسیسخخخخخت 

هایی همچخون دورکخیم و... نیخز     ها و اهره اگزیستانسیالیست

اند. تفخاوت ایخن    گرایی ماالفت کرده گرایی و فطرت با ذات

عده با  ک و امثال او این است که اینخان بخرخ    ک بخا    

قبول ذات در ریر انسان ماالفتی ندارند؛ بلکه تنها بخا قبخول   

انخد. گخروه دیگخری     ذات یا فطرت در انسان ماالفت کخرده 

ن (، جخخا1679-1588ماننخخد فرویخخدگرایان، تومخخا  هخخابز ) 

 -1748( و جرمخخی بنتخخام ) 1873 -1806اسخختوارت میخخل ) 

اند؛ البتخه کسخانی ماننخد      ( به سرشت بد در انسان قائل1832

گرایخان و   روسو، آبراهام مزلو و اریخک فخروم همچخون ذات   

 گرایان سنتی، به فطرت یا سرشت نیک معتقد هستند. فطرت

ها درباره انسان بخه سخه    بنابراین در این موضوع دیدگاه

. 2سرشخختی؛  . نیخخک1شخخود:  دگاه اصخخلی تقسخخیم مخخی دیخخ

(. 113 -108: 1389سرشختی )گرامخی،    . بخی 3سرشتی؛  دیو

سرشتی عبارت دیگری برای طرفداران امور فطری یخا   نیک

سرشتی به  های ویژه انسانی است. دیو ها و گرایش شناخت

هخای منفخی یخا رریخزیو      ها و گخرایش  معنای قبول شناخت

سرشتی به همان معنخای مخدرن ر    صر  در انسان است. بی

 ک و فیلسوفان اگزیستانس و مارکسیست است که انسان 

هخا و   و خالی از شخناخت « لوح نانوشته»را در ابتدای تولد 

دانند. در این دیخدگاه،   های بالفعل مثبت یا منفی می گرایش

تدریج در طول زنخدگی خخود بخا انتاخاب و ارادۀ      انسان به

سخوی   محیط و تعام ت اجتمخاعی بخه  خود و یا با تأثیر از 

یابد و ماهیخت و ذات خخود را    ها سوق می ها یا بدی خوبی

 دهد. شکل می

 

 اقسام فطریات. 3

شخود.   دربارۀ فطریات، آمار مشاص و قطعخی یافخت نمخی   

گاهی فطریات را به سه شاخه فطریاتف شناختی )ادراکی(، 

 . فطریخات شخناختی،  1انخد:   گرایشی و توانشی تقسیم کرده

های اخ قی  های بدیهی یا قضایای اولیه، گزاره مانند گزاره

جخویی   . فطریات گرایشی، ماننخد رقیقخت  2و خداشناسی؛ 

طلبخی، عشخق و    خواهی اخ قخی، زیبخایی   طلبی(، خیر )علم
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خخواهی و   طلبخی، آزادی  طلبی، جخاودانگی  پرستش، اجتماع

هخای   . فطریات توانشی، مانند توانایی3خواهی؛  مطلق کمال

ادگیری، رلبخخه بخخر نفسخخانیات، نخخوآوری )خ قیخخت(،    یخخ

سانگویی و تفهیم و تفاهم )زبخان( و تقخرب بخه خداونخد     

 (.148 -121: 1389)گرامی، 

شود هر یک از سه گخروه فخوق بخه     طورکلی، ادعا می به

اقتضای دیخدگاه خخود دربخارۀ فطخرت و سرشخت انسخان،       

داننخد.   معنای زندگی را همسو با نحوه سرشت انسخان مخی  

گرایخی معتقدنخد سخعادت     سرشتی یا فطرت طرفداران نیک

اش را  انسخخان در ایخخن اسخخت کخخه معنخخا و هخخد  زنخخدگی  

هخای   ها و توانش ها، گرایش شکوفایی هراه بیشتر شناخت

سرشتی، سخعادت انسخان را    فطری قرار دهد. طرفداران دیو

داننخد و   سوی اشباع ررائز ریوانی انسخان مخی   در ررکت به

تی، برخی سعادت انسخان را در انتاخاب   سرش طرفداران بی

داننخد   فردی او به هر یک از دو سوی خوبی یخا بخدی مخی   

)ماننخخد برخخخی از فیلسخخوفان اگزیسخختانس( و برخخخی او را  

دانند که خود تخابع   مجبور به تبعیت از محیط اجتماعی می

 ها(. وضعیت تولیدی و اقتصادی است )مانند مارکسیست

مخخه و کرکگخخور وجخخوی مواضخخع ع  اکنخخون بخخه جسخخت

 پردازیم. باره می دراین

 

 های عالمه ب. دیدگاه

 معنای فطرت و فطری. 1

( را بخه ایخن   565 -502ع مه سان رارب اصخفهانی ) 

به معنای جداشخدن از  « فطر»نحو نقل کرده است که ریشۀ 

، یعنخی ایجخاد و ابخداع یخک     «فطر الیه الالق»طول است و 

اری از کارها باشخد  شیء از سوی خدا به هیئتی که آماده ک

ففطْخرتتَ  »یا اثر خاصی از آن صادر شود. ع مه سخسس آیخه   

دانخد   ( را به این معنا مخی 30)روم،« فتطترتالنَّا َ عَلتیْها اللَّهف الَّتی

که خدا در نهاد مردم سرشتی پدید آورده و متمرکز ساخته 

آورد )الطباطبایی،  که به خدا معرفت یافته است و ایمان می

در آیخخه مخخذکور، یعنخخی  « فطخخره اهلل»(. و 10/299ق: 1391

قدرت بر شناختن ایمانی که بخا آب و گخل آدمخی سرشخته     

 (.7/191شده است )همان: 

مطهری منشأ ن ریۀ فطرت را قخرآن و رخدی  دانسخته    

دانخد   می« امر المسائل»است و آن را یکی از اصول قرآنی و 

اس می توجهی اندیشمندان  (؛ و از کم237: 1383)نصری، 

: 1378اسخخت )مطهخخری،   بخخه ایخخن موضخخوع مهخخم متأسخخف

(. در آثخخخار ع مخخخه نیخخخز همخخخین نکتخخخه  786و  13/579

بودن فطرت( اسختفاده شخده اسخت؛ زیخرا او در      المسائل )اُمُّ

ویژه در تفسیر المیزان، از فطخرت   بسیاری از آثار خود و به

و آثار و نتایج آن در مبار  ماتلف، ازقبیل اثبات خخدا و  

وت و معاد تا اخ قیات و معخام ت و سیاسخات سخان    نب

 گفته است.

ای که در قرآن برای امور فطری استفاده  مشهورترین آیه

فتأتقفمْ وَجْهَکَ لفلدِّینو رَنیفار ففطْخرتتَ  »شده است، انین است: 

فتطترتالنَّا َ عَلتیْها   تتبْدیلت لفاتلْقو اللَّخهف ذلفخکَ الخدِّینُ      اللَّهف الَّتی

 1 (.30روم،) «لْقتیِّمُ وَلکفنَّ أتکْثترتالنَّا و   یَعْلتمُونتا

بخه نصخب   « فطخره اهلل »ع مه ذیل این آیه معتقد اسخت:  

خوانده شده است تا د لت کند بخر اینکخه مخ زم فطخرت     

سوی دین الهخی   باش که خلقت و فطرت الهی، انسان را به

هخدایت  (. این 178/ 16: 1391کند )الطباطبایی،  هدایت می

شود، در  درونی که گاهی از آن به هدایت تکوینی تعبیر می

قخخالت رَبُّنتخخا الَّخخذی   »انسخخان و همخخۀ مالوقخخات هسخخت:    

 2 (.50)طه، «  ءٍ ختلْقتهُ ثُمَّ هَدى کُلَّشتیْ أتعْطى

آیخد، ع مخه هخدایت     کخه از مطالخب مزبخور برمخی     انان

طور که همخۀ   داند: همان تکوینی را همان هدایت فطری می

سخخوی سخخعادت و هخخد  ایدئالشخخان،  انخخواع مالوقخخات بخخه

اند و تجهیزاتشان مناسب با آن هد   شده« هدایت فطری»

سخوی   است، انسان هم مفطور به فطرتی است که او را بخه 

تکمیل نواقص و رفخع نیازهخایش هخدایت کخرده و نفخع و      

وَ نتفْس  وَ ماسَوَّاها فتأتلْهَمَها »ضررش را به او فهمانده است: 

این هخدایت، مشخترک    3 (.8-7)شمس، « جُورَها وَ تتقْواهافُ

خخاطر تجهیخزات    بین همه افراد آدمی است. نوع انسان بخه 

مشخخترکی کخخه دارد، سخخود و زیخخانش هخخم مشخخترک اسخخت؛ 

بنابراین، یک نوع سعادت و شقاوت دارد و مسختلزم یخک   

 (.  178/ 16: 1391نوع سنت ثابت است )الطباطبایی، 

 این قسمت برمی آید که: از سانان ع مه در
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ناست، فطرت، یعنی نوعی ایجاد و ابداع که موجخود   

صخدور  « آمخاده »و « مسختعد »کاری یا « آماده»و « مستعد»را 

سازد؛ به عبارت دیگخر، آن کخار و اثخر بخه شخکل       اثری می

استعداد و بالقوه در مالوق وجود دارد، به شخکل بالفعخل.   

ل کخرده و گویخا آن را   البته ع مه این معنا را از رارخب نقخ  

 پذیرفته است.

آید که فطرت، تنها برای  دست می دوم، از بیان رارب به

رود، بلکه درباره هر شیء مالوق اعخم از   کار نمی انسان به

که خود ع مه نیخز   انسان و ریرانسان نیز کاربرد دارد؛ انان

به این معنای عام تصریح کرده که هخدایت فطخری، همخان    

سخت و تکخوین دربخارۀ همخۀ مالوقخات      هدایت تکوینی ا

رخال، بهتخر اسخت میخان      است، نه تنها درباره انسان. بخااین 

، بلکه «تساوی»هدایت تکوینی و هدایت فطری، نه نسبت 

نسبت اعم و اخص مطلق قائل شد و هخدایت تکخوینی را   

اعم از هدایت طبیعی، رریزی و فطری و هدایت فطری را 

مطهری در برخی از آثار  که شهید ویژه انسان دانست؛ انان

 انین کرده است.« فطرت»خود ازجمله در کتاب 

و رهنمخون  « هخدایت »سوم، این تکوین و فطرت نوعی 

سوی سعادت و کمال مناسب هخر مالخوق اسخت. پخس      به

مجموعه ساختار جسمی، )و در موجودات زنده( ذهنخی و  

سوی سخعادت رهنمخون    روری و روانی هر شیئی، او را به

دربارۀ انسان تصریح شده است ع وه بر جسم شود. و  می

)روح و روان( او « نفخس »که آمادگی این هخدایت را دارد،  

هخای اخ قخی    نیز از سوی خدا ملهم به فهم بدیها و خوبی

است؛ یعنی توانایی تمییز هدایت و ض لت را دارد و  بد 

بخودن، امخری    این توانایی نیز بخه سخبب تکخوینی و فطخری    

 لقوه است.  استعدادی و با

اهارم، هر نوعی از مالوقات و ازجملخه انسخان، تجهیخزات    

جسمی و روری و روانی مشترکی دارند؛ بنخابراین، فهمشخان از   

مسائل ک نو مربوط به سعادت یا شقاوت و ض لت یا هخدایت،  

مشترک است؛ درنتیجه، سود و زیانشان مشترک اسخت و آنگخاه   

ت و قخوانین ثابخت و   برای زندگی ایخدئال و سخعادتمند بخه سخنّ    

 مشترک نیازمند هستند.     

 اثبات امور فطری. 2

داند و مسختند   ع مه بح  درباره خدا را امری فطری می

های تخاریای و اکتشخافات    او ع وه بر آیات و ارادی ، نقل

(. از ن خر وی،  5/41تخا:   علمی اسخت )نخک. طباطبخایی، بخی    

ای اولیه و ه دهند که انسان مدارک تاریای و علمی نشان می

کردن به این موضخوع و   اند و توجه قدیم اعتقاد به خدا داشته

 های آنان نیز بوده است.   بح  دربارۀ آن، از دردره

تردیخد ایخن مخدارک، رتخی بخا فخرض        اما ناسخت، بخی  

طرفخخی مورخخخان و مکتشخخفان، اسخختقراء نخخاقص فخخراهم  بخخی

ن بخود  رو، برای اثبات فطری آورند، نه استقراء تام؛ ازاین می

بسخا ادعخا شخده اسخت مخدارک       امور کافی نیست. دوم، اه

دهنخد؛   تاریای و علمی، عکس ایخن مطلخب را نشخان مخی    

بخودن   که طبق نقل ملکیان، جان  ک که منکر فطخری  انان

گویخخد: بسخخیاری از مورخخخان و   شخخناخت خداسخخت، مخخی 

دهنخد کخه رتخی     شناسخان از اقخوام و مللخی خبخر مخی      مردم

اه رسد به تصدیق وجود خدا؛  اند، تصوری از خدا نداشته

اکنخون نیخز مردمخانی در     اند هم شناسان که گفته ویژه مردم به

المثل بومیان بدوی در استرالیا و  مناطق دورافتاده زمین ]فی

آفریقا[ و بدور از مدنیرت هسختند کخه منکخر خداینخد.  ک     

انخد   اضافه کرده اسخت کخه ملوانخان زیخادی بخه مخن گفتخه       

ای ببریم که وجود خدا  ه جزایر دورافتادهتوانیم شما را ب می

 (.  40، 3: ج1379کنند )ملکیان،  را انکار می

امخور طبیعخی و رریخزی ماننخد امخور فطخری همگخانی،        

ناپذیر، نامدلل و بخیرن هسختند کخه از راه     ریراکتسابی، تبدیل

تدقیق در آنها به اثبخات امخور فطخری و فطریخات نزدیخک      

ویژگخی در امخور رریخزی،    رسد انخد   شوند. به ن ر می می

کنخد؛   تردید را در وجود این نیروها در انسان برطخر  مخی  

المثل خخوردن و   رتی اگر مدارک تاریای ناکافی باشد. فی

آشامیدن و میل جنسی به دلیل اینکه باع  ریات و بقخای  

اند و نیز به دلیل محسو  و مشخهود و   انسان تا امروز بوده

شخان بخرای انسخخان   بخودن بخخرای انسخان، وجود   باخش  لخذت 

شناسخخخی و  تردیدناپذیرانخخخد. فطریخخخاتی ماننخخخد زیبخخخایی 

شناسی و  شناسی و خیرخواهی، رقیقت خواهی، خیر زیبایی
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طلبی، با اینکه نسخبت بخه امخور رریخزی عمومیخت       رقیقت

کمتری دارند، اما نه به علخت دخالخت در ریخات و بقخای     

باشی، محسو  و مشخهودبودن   خاطر لذت انسان، بلکه به

سایش و آرامش ایجادکننده در زندگی انسان، کمتخر در  و آ

ها در برابر آنهخا   ها و ماالفت کنند و مقاومت می  آنها تردید

بخخودن اعتقخخاداتی دینخخی ماننخخد   زیخخاد نیسخختند؛ امخخا فطخخری 

طلبی، جاودانگی در ریات  خداشناسی، خداگرایی، جاودانه

عقبا و...، نه در ریات و بقخای انسخان نقشخی دارنخد و نخه      

خخاطر   موضوعات آنها محسو  و مشهوداند؛ بلکه تنها بخه 

رضایت باطن، آرامش و ضمانتی که برای التخزام بخه امخور    

آورنخخد، بسخخیاری از مخخردم بخخه آنهخخا   اخ قخخی فخخراهم مخخی

آورند و در عین رال، شک و انکار نیز در این موارد  رومی

 کم نیست.

از سوره اعرا ( گذشخته   174 -172ع مه )ذیل آیات 

مدارک تاریای و اکتشافات علمی، دلیلی عقلی دربخارۀ  از 

نحوۀ شناخت فطری انسان از خدا دارد که بخه شخکل زیخر    

. هر انسانی وجود و هستی خود را ممکن 1شود:  تن یم می

تواند  نیاز؛ زیرا نمی داند، نه مستقل و بی و وابسته به ریر می

 .2ویژه از مرگ رفخظ کنخد.    خود را از برخی مصائب و به

هر انسانی ع وه بر وجود، تدبیر امور ریخاتش را نیخز بخه    

دانخد؛ زیخرا دائمخار از اسخباب طبیعخی مخدد        ریر، وابسته می

داند خودف اسخبابو طبیعخی، وابسخته و     . انسان می3گیرد.  می

داند که اسخباب   . انسان می4نیاز.  اند، نه مستقل و بی ممکن

ایخن   طبیعی، به یک رخاکم ریبخی وابسخته هسختند و همخۀ     

های فخوق جخزء معلومخات و     . گزاره5اسباب، مطیع اویند. 

ارساسات هر انسانی هستند، اعم از جاهل و عالم، صخغیر  

و کبیر و رتی افخراد کخام ر متکبخر و مغخرور. پخس انسخان       

داند که یک راکم ریبی )خدا(، مالک و مدبر وجخود او   می

 (.307/ 8: 1391و جهان است )الطباطبایی، 

بدیهی هستند و انکارپخذیر   3تا  1های  که گزارهامرا با این

یابد  المثل هر کسی از راه روا  پنجگانه درمی نیستند )فی

که بدون مصر  آب، مواد رذایی، اکسیژن و سایر مخواد و  

 5و  4هخای   عناصر طبیعی زنده ناواهد مانخد(؛ امخا گخزاره   

تخوان دانسخت همخه اسخباب      اند. اگونخه مخی   درخور تأمل

راکم ریبی، یعنی خدا وابسته هسختند. اگخر    طبیعی به یک

بودن تسلسخل بخه ایخن     گفته شود که افراد با توجه به باطل

رسند، ممکن است اشکال شخود کخه اخون ابطخال      معنا می

تسلسل د یلی دارد که در یکی از تقریرهای برهان امکخان  

بخودن خداشناسخی    شود، ادعای فطخری  و وجوب مطرح می

شود؛ اما اگخر   اشناسی منتهی مین ری بودن خد -به عقلی 

گفته شود مردم بدون توجه به بطخ ن عقلخی تسلسخل، بخه     

وابستگی اسباب طبیعی به خدا معتقدنخد، شخاید اشخکالش    

ها انین اعتقادی را ندارنخد، و   این باشد که پس ارا خیلی

آنهایی هم که معتقدند شاید در اثخر تلقینخات محخیط و یخا     

 وده است.ارسا  نیاز به فرض وجود او ب

رسد؛ زیرا علخم   آمیز به ن ر می کام ر مبالغه 5اما گزاره  

های پیشین، نه در همخه عالمخان    و ارسا  نسبت به گزاره

است و نه در همه افخراد کبیخر، اخه رسخد بخه جخاه ن و       

ویژه این علم و ارسا  در افراد کام ر متکبر و  صغیران؛ به

 هم به هخر درجخه از رخرور، اگونخه پخذیرفتنی      مغرور، آن

وَ اعْلتمُوا أتنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنت الْمَخرْءف وَ  »است! ع مه ذیل آیه: 

نوشته است: خخدا   4 (24 -)انفال« قتلْبوهف وَ أتنَّهُ إولتیْهف تُحْشترُونت

تر است؛ پخس اگخر دربخارۀ هخر      از خود انسان به او نزدیک

ایز شک کند، دربارۀ خدای وارد و پروردگار عالم شخک  

شود.  اش گمراه نمی در تشایص مصداق رقیقیکند و  نمی

پس انسان هیچ راهی به نفهمیدن و نشناختن خدا و شخک  

(. این سخان  48/ 9: 1391در تورید او ندارد )الطباطبایی، 

نیز بیان دیگری برای مطلب سابق است. مراد ع مه در هر 

دو بیان، این است که انخین شخناختی از خخدا در افخرادی     

ار تعلیمات نادرست، رفلت، گناه، کبر و وجود دارد که دا

ررور نشده باشند؛ زیرا بسیارند افرادی که در وجود خخدا  

 تردید و رتی موضع انکار دارند. 

ع مخخه عخخ وه بخخر خداشناسخخی  و خخخداگرایی، امخخوری   

همچخخون علخخم انسخخان بخخه توریخخد ذاتخخی و یگخخانگی خخخدا   

(، توریخخد صخخفاتی، مطلخخق یخخا  103/ 6: 1391)الطباطبخخایی، 

(، و یت مطلقه خدا 104/ 6الوجودبودن خدا )همان:  اجبو
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بر هستی )تورید افعالی(، نبوت، و یت امخام علخی )همخان:    

طورکلی، اصخول عقایخد و    ( و به22: 1415؛ همان: 187/ 16

هخای فطخری    هخا و گخرایش   کلیات شرایع الهی را از شناخت

(. فطری دانسختن  193 -192/ 16انسان دانسته است )همان: 

ن امور به این معنا است که اگر افخراد موضخوع و محمخول    ای

های مدرن ر را درست تصور کننخد، بخه دلیخل وضخوح      گزاره

 درنگ و بدون دلیل، آنها را تصدیق خواهند کرد.   کافی، بی

اما با معیارهایی که برای امخور فطخری اشخاره شخد، )از     

قبیل بین الثبوت، همگخانی، ریراکتسخابی و...(، بخه تأمخل و     

فکر و طرح مبار  استد لی فراوان نیاز است که عالمان ت

دینی و نیز خود ع مه در دفاع از این موضوعات، فطخری  

 اند. بودن آنها را زیر سؤال برده

( 30)روم، « فتأتقفمْ وَجْهَخکَ لفلخدِّینو...  »ع مه براسا  آیۀ 

معتقد است: دین یعنی سخنت زنخدگی و راهخی اسخت کخه      

برای وصول به سعادت  زم است و پیمودنش برای انسان 

برای انسان رایتی جز سعادت نیست؛ سعادتی که مطلخوب  

ای دارد کخه او   فطری انسان است. او فطرت و خلقت ویژه

کند. نوع انسان  سوی این سنت و راه معین هدایت می را به

خاطر تجهیزات مشترک، سود و زیانش مشخترک اسخت؛    به

ت دارد. پس در عمل به بنابراین، یک نوع سعادت و شقاو

/ 16: 1391یک سخنت ثابخت مسختلزم اسخت )الطباطبخایی،      

(. او با توجه بخه مقتضخیات زمخان و مکخان، بخه      178-179

تغییرات  زم در سنت نیز اذعخان دارد؛ امخا اسخا  سخنت     

دینی را که همان ساختمان و بنیه انسانیت اسخت، رقیقتخی   

(. 16/179دانخد )همخان،    وارد و مشترک در نوع انسان می

اهلل)ص( نقل کخرده اسخت    او سسس این ردی  را از رسول

آید، مگر بخر فطخرت و    که فرمود: هیچ مولودی به دنیا نمی

انخد کخه او را یهخودی و نصخرانی و      این پدر و مادر کودک

آید کخه   (. از این ردی  برمی188کنند )همان:  مجوسی می

یخت،  ناست، اس م دین فطری است، نه ادیانی مانند یهود

گری که از اصالت اولیخه خخود داخار     مسیحیت و زرتشتی

اند و نه سایر ادیخان. دوم، کودکخان از    تغییر و تحریف شده

تربیت نادرستف والدین و دیگران، تخأثیر و از دیخن فطخری    

تخوان بخا زدودن ربخار     گیرند؛ بنابراین همواره می فاصله می

 رفلت و فراموشی به راه فطرت بازگشت.

اش  نویسد: اس م هر دسختور عملخی   ن میع مه همچنی

همراه بخا جهخات اخ قخی و آمیاتخه بخا اصخول فکخری و        

اعتقادی و فلسفی است؛ رتی در ازدواج و طخ ق، بیخع و   

شراء، خوردن و خوابیدن و... قرآن مملو از این نکته است. 

آور اسخت کخه دارای    طبق آیۀ فطرت، دین وقتخی سخعادت  

تفریط باشخد و اعتخدال وقتخی    اعتدال و به دور از افراط و 

هخا و نیازهخای    شود که در تعالیم آن بخه واقعیخت   فراهم می

تکوینی و فطری انسان توجه شخده باشخد و اسخ م انخین     

(. در ایخخخن 101 -100: 1382دینخخخی اسخخخت )طباطبخخخایی، 

جانبه مفقود اسخت   صورت، در سایر ادیان، این اعتدال همه

منحخر  از   اهلل)ص(، و به همین دلیخل در رخدی  رسخول   

 اند.   فطرت قلمداد شده

 علت انکار فطریات. 3

از ن ر ع مه، فطرت یا هخدایت فطخری  زمخۀ خلقخت     

شخود.   اثر می است؛ اما به دلیل عواملی، ضعیف و گاهی بی

شوند )الطباطبخایی،   این عوامل مانع فهم عقلی و فطری می

افراط (. یکی از این موانع، 104/ 6؛ همان، 123/ 20: 1391

ر رکم یکخی از ررائخز )ماننخد خخوردن، نوشخیدن، شخهوت       د

جنسی، جاه طلبخی و...( اسخت کخه باعخ  سخرپیچی از سخایر       

(. 48-5/47تخا:   شخود )طباطبخایی، بخی    ررائز یخا فطریخات مخی   

ها علت گرایش انسان به خدا را معلخول انحطخاط    مارکسیست

داننخد. ع مخه در    اقتصادی و بیچارگی بشر )ظلم و فقخر( مخی  

ته است خداشناسی، معلول محرومیت مادی نیسخت؛  پاس  گف

پرسختی   بلکه اعراض از خداشناسی، معلول سخرگرمی بخا مخاده   

رانخی و تعطیخل    است؛ زیرا گاهی انحطاط اقتصادی، با شهوت

  5 (.61شود )همان:  خداشناسی همراه می

بنابراین، از ن ر وی، عوامل تضعیف یا تعطیخل فطخرت   

نادرست )اشاره به ردی  اخیخر  عبارتند از: تعلیم و تربیت 

سوی ادیخان   پیامبر دربارۀ انحرا  فرزندان توسط والدین به

دیگر(، رذائل اخ قی مانند لجاجت و تکبر، لذات ناشی از 

 6 پرداختن افراطی به ررائز و گناهان.
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 نتایج گریز از فطرت. 4

همچنان که انسان با گریز از قوانین و ساختار طبیعخی و  

خت  ت جدی در زندگی مخادی و معنخوی   رریزی داار ا

شده و گاهی ممکن است به ه کت برسخد، آیخا گریخز از    

 قوانین و ساختار فطری نیز انین لوازمی دارد.

های فطری و تردیدناپذیر، به اصط حو  یکی از شناخت 

اجتمخاع و ارتفخاع   »است؛ ماننخد گخزاره   « ات اورلی»منطقی، 

و... بخدیهی  « تخی دارد هر معلولی عل»، «نقیضین محال است

است که انکار انین قضخایایی در ن خر و عمخل، نخاممکن     

زمخان   گوید: الف، ب است، هم المثل کسی که می است. فی

باید بسذیرد که الف، ب نیست، یا اگر بگوید علخت تبایخر   

آب رخخرارت اسخخت، در عخخین رخخال، بایخخد بسخخذیرد انخخین  

بنیخاد  ای بین این دو پدیده نیست؛ در ایخن صخورت،    رابطه

جویی انسان، ویخران   های بشری و رس رقیقت تمام دانش

شخود. انکخار    و زندگی روزمره نیز نخاممکن یخا ماتخل مخی    

های اخ قی و زیبایی و گرایش به ایخن امخور نیخز     شناخت

شود که ایزی به نام صدای  ناممکن است؛ زیرا گفت نمی

 زیبا یا من ره زیبا وجود ندارد و انسان به این امور گرایش

شود بشر اموری اخ قخی   و ع قه ندارد. همچنین ادعا نمی

همچون عدالت، سااوت، تواضع، رسن خلق، محبت و... 

و اضخخداد آنهخخا ماننخخد ظلخخم، باخخل، تکبخخر، سخخوء خلخخق و  

شناسد و به گروه اول، گرایش و از گروه  ورزی را نمی کینه

دوم، تنفر ندارد. انکار این مدعا جامعه بشری را تا انهخدام  

 برد. مل به پیش میکا

از ن ر ع مه، انکار خداشناسخی و خخداگرایی فطخری،    

گفته، عواقخب نخاگواری بخرای     همچون سایر فطریات پیش

از سخوره   95 -94بشر خواهد داشت. او در تفسخیر آیخات   

اعرا  نوشته است: اقوام گذشخته منقخرض شخدند؛ اخون     

بیشترشان فاسق و از روش عبودیت بیرون بودند و به عهد 

لهی و میثخاق روز اول خلقخت وفخا نکردنخد )الطباطبخایی،      ا

(. مراد ع مه از عهد الهی و میثاق روز اول 195/ 8: 1391

هخای فطخری    ها و گخرایش  خلقت، نباید ایزی جز شناخت

باشخخد کخخه در رأ  آنهخخا از ن خخر اهمیخخت، خخخداجویی و   

بندی به فضائل اخ قخی و   خداپرستی و خیرخواهی و پای

بندنبودن به این امخور   قی قرار دارد. او پایطرد رذائل اخ 

 داند.  را عامل تباهی و انقراض انسان می

آمَنُخوا وَ اتَّقتخوْا     وَ لتوْ أتنّ تأتهْلت الْقُخرى »قرآن فرموده است: 

لتفتتتحْنا عَلتیْهومْ بَرتکاتٍ مفنت السَّخماءف وَ الْخأترْضو وَ لکفخنْ کتخذَّبُوا     

براسخا    7 (.96)اعخرا ،  « کْسفخبُونت فتأتختذْناهُمْ بوما کخانُوا یَ 

تقخخوا و »و « ایمخخان بخخه خخخدا »گفتخخۀ ع مخخه در ایخخن آیخخه  

دو امر فطری است که به فطخرت خداشناسخی   « پرهیزکاری

و خداپرستی و فطرت خیرخواهی و یا شناخت و گخرایش  

به اخ قیات اشاره دارد؛ بنابراین، نزول برکخات آسخمانی و   

ریات است و تکذیب آنها بندی به فط زمینی در گروی پای

به نقمت و عذاب و مصیبت منجر خواهد شد. پس ع وه 

بر التزام به قوانین طبیعی و رریخزی، التخزام بخه مقتضخیات     

فطخخری نیخخز باعخخ  رفخخظ ریخخات معنخخوی انسخخان و       

باشیدن به امور مادی و معنوی انسان و سخعادت او   سامان

از (. 199 -195/ 8: 1391خواهد شخد )نخک. الطباطبخایی،    

آیخد کخه مصخائب ناشخی از تخرک       دسخت مخی   بیان ع مه به

آینخد. راه   فطریات از دو راه طبیعی و فراطبیعی فخراهم مخی  

طبیعی به این معنا است که ترک فضائل اخ قی و ابت ء به 

شک باع  گسترش ظلم و فقخر و جهخل    رذائل اخ قی بی

شود و ترک خداپرستی ع وه  در زندگی اجتماعی بشر می

زدن بخه اضخطراب و    دایش خألهخای معنخوی و دامخن   بر پی

معناشخخدن زنخخدگی، باعخخ    گرایخخی و بخخی  دلهخخره و پخخو  

شدن اخ قیات و درنتیجه ترک فضائل اخ قخی   پشتوانه بی

شود. مراد از راه ریرطبیعی این است که طبق مفخاد آیخه    می

هخای الهخی در عخالم، نخزول      مذکور و مشخابه آن، از سخنت  

ثخر تخرک ایمخان بخه خخدا و تخرک       های آسمانی در ا عذاب

هایی که در قرآن بخه تکخرار    پرهیزکاری و تقواست؛ عذاب

دربارۀ اقوام پیامبرانی ماننخد نخوح، لخوط، صخالح، شخعیب،      

 خورد. موسی و... به اشم می

 فطرت بالفعل است یا بالقوه؟. 5

تر نیز دانستیم از ن ر ع مه، قبول فطرت بخه ایخن    پیش

معنا است کخه در خلقخت و آفخرینش او سخاختار خاصخی      
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ای در  های ویخژه  ها و گرایش وجود دارد که باع  شناخت

شود و همین ساختار اسخت کخه او را بخرای زنخدگی      او می

کند. همچنان کخه گذشخت، دربخارۀ     سعادتمندانه هدایت می

 ر آمار مشاص و ثابتی ارائه نشده است؛ امور فطری ارتما

شخود، ماننخد    اما با توجه به ع ئمی که برای آن شمرده می

بخودن، ثبخات در عخین     بودن، همگانی یا مشترک ریراکتسابی

بخودن )نخک.    قابلیتف تقویت و تضعیف و نامدلل یا بخدیهی 

(، برخخخی از 2/313: 1379؛ مطهخخری، 36: 1383خنخخدان، 

ست آمخده اسخت. ایخن مخوارد در بحخ       د بارزترین آنها به

 تاریاچه و در ضمن طرح آراء ع مه نیز بیان شده است.

امخخا یخخک نکتخخه مهخخم ایخخن اسخخت کخخه آیخخا امخخور فطخخریو  

ایخن امخور در   « بخودن  بالفعخل »شدۀ ع مه، به معنخای   پذیرفته

هسختند  « بالقوه»ابتدای تولد و پیدایش فرد هستند یا به نحو 

رسند یا برخی از این مخوارد،   یت میتدریج در او به فعل که به

بالفعل هستند و برخی بالقوه، و اگر بالقوه است با اختیخار و  

 8 رسد یا بدون اختیار و اراده. اراده فرد به فعلیت می

ع مه بیاناتی دارد که ظهور و بلکه تصخریح در فطخرت   

و درنتیجخه، ریراختیخاری دارد؛   « بالفعخل »سرشختی   یا نیخک 

گراه برخی دیگر از بیانات او به هر دو رالخت بالفعخل و   

 بالقوه تفسیرپذیر است. 

. او در دفاع از لزوم انزال شخریعت و بعثخت پیخامبران    1

بخه رخق دعخوت     انین نوشته است: عقلو عملی انسخان را 

دهد؛ نه عقخل   کند و خوب و بد اعمال را به ما نشان می می

اش تشایص رقیقت هر ایز است. عقخل   ن ری که وظیفه

گیرد کخه در هخر    عملی رکمش را از ارساسات باطنی می

انسانی در آرخاز وجخودش بالفعخل اسخت؛ یعنخی از قخوای       

 گیرد و درنتیجه، به فعلیت نیازی ندارد شهویه و رضبیه می

دهد کخه از   (. این بیان نشان می148/ 2: 1391)الطباطبایی، 

نگاه او، ارساسات باطنی و ازجمله نیروی دعوت به رخق  

و باطل و خوب و بد اعمال ]فطرتف شناختف اخ قیخات و  

گرایش به آنها[، در هخر انسخانی در آرخاز تولخدش بالفعخل      

 هستند، نه بالقوه.

مْ مفخخنْ بُطُخخونو أُمَّهخخاتفکُمْ وَاللَّخخهُ أتخْخخرتجَکُ». او ذیخخل آیخخه 2

 تتعْلتمُون تشتیْئار وَجَعَلت لتکُمُ السَّمْعَ وَ الْأتبْصارَ وَ الْأتفْئفدَۀت لتعَلَّکُمْ 

نفس بشر را در ابتدای تولد خالی  9 (،78)نحل، « تتشْکُرُونت

داند؛  می« لوح نانوشته»از هرگونه علم رصولی و همچون 

رضخوری نیسخت و فخرد     اما همین نفخس، خخالی از علخم   

کخم بخه خخودش علخم رضخوری دارد )الطباطبخایی،        دست

کننخدۀ ن خر    (. او نوشته است: این آیه بیان312/ 12: 1391

گویند لوح نفخس بشخر در ابتخدای     روانشناسان است که می

تدریج ایزهایی  پیدایش، خالی از هر نقشی است و بعدار به

لی است، نخه  بندد. مراد آیه، نفی علم رصو در آن نقش می

عرفار برای « یعلم شیئار»علم رضوری؛ زیرا ناست، عبارت 

رود، نه علم رضخوری. دوم، قخرآن    کار می علم رصولی به

لفکتیْ  یَعْلتخمَ بَعْخدَ   »... درباره برخی کهنسا ن فرموده است: 

(؛ یعنخی برخخی از افخراد بخه     5؛ رخج،  70)نحل، « عفلْم  شتیْئار

کخه   طوری رسند؛ به سمی میترین وضعیت فکری و ج پایین

دهند. بدیهی است انین  معلومات سابقشان را از دست می

افرادی دست کم به خودشان علم رضوری دارنخد. سخوم،   

اشخاره دارد مبخدأ همخۀ    « وَ جَعَلت لتکُخمُ السَّخمْعَ وَ...  »عبارت 

اند که رس شنوایی و بینایی بین  تصورات، روا  ظاهری

ه( هم مبدأ تصخدیق و فکخر اسخت    ترند. قلب )اتفئفدَ آنها مهم

(. مراد ع مخه از نکتخه اخیخر    312/ 12: 1391)الطباطبایی، 

این است که افراد پیش از کسب روا  ظاهری یا فعالیت 

 آنها به خودشان علم رضوری دارند. 

های فطری را از نخوع علخم رضخوری     رال اگر شناخت

بدانیم، که می دانیم، شناخت رضوری انسان از خویش که 

از ابتدای تولد بخه همخراه فخرد اسخت، فطخری و درنتیجخه،       

 بالفعل خواهد بود، نه بالقوه. 

بخودن   . ع مه جم ت دیگری هم دارد که تا ردی بالفعل3

ففطْخرتتَ  »فطرت خداشناسی را اذعان دارند. او نوشته است: آیخه  

اشاره دارد به اینکه خدا مردم را طوری آفریده اسخت  ...«  اللَّهف الَّتی

، «ففطخرتتَ اهلل »شناسخند و   که طبعار و به ارتکاز خود، خخدا را مخی  

یعنی قدرت بر شناخت ایمانی ]به خدا[ که با آب و گخل آدمخی   

(. ظاهر سان او، بخا تعخابیری   7/191سرشته شده است )همان: 

بخودن ایمخان بخا آب و     سرشخته »و « طبعار و به ارتکاز خود»مانند 

هم از نخوع بالفعخل و    ی، آنبودن خداشناس ، راکی از فطری«گل

 رضوری است.
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بنخخابراین، ع مخخه انسخخان را در ابتخخدای تولخخدش عخخالم   

داند. او علم رضوری انسان به  می« خویشتن»رضوری به 

بخودن خخود و    خویشتن را همراه با علم رضوری به معلول

دانخد. در ایخن صخورت، او علخم      فقر و نیازش به علت مخی 

ا نیخز دارد؛ زیخرا انسخان    رضوری بالفعل و فطری به خدا ر

)معلول( وجود ربطی دارد و با علم رضوری بخه خخویش،   

علم رضوری به خدا هم دارد و اخون خخدا م هخر همخه     

طلبخی،   شناسخی و علخم   ها هم هست، علم ها و زیبایی خوبی

طلبی و خیرشناسخی و خیرخخواهی    شناسی و زیبایی زیبایی

کخه  طخور   هم اموری بالفعل و فطری خواهخد بخود؛ همخین   

قضایای اولی، مانند اسختحاله اجتمخاع و ارتفخاع نقیضخین،     

هخای رضخوری و    بسا از شناخت اصل علیت و... را نیز اه

آورند. اینها نتایجی است که از  فطری بالفعل به رساب می

علم رضوری انسان به خویشختن در ابتخدای تولخد ناشخی     

د؛ انخ  شود و ارتمالرا همه آنها را به ع مه هم نسبت داده می

ایخم، جخز    هراند از او تصریح به همۀ این مخوارد را نیافتخه  

علم رضوری به خویشختن، شخناخت و گخرایش بخه امخور      

اخ قی و علم فطری بخه خداونخد کخه در سرشخت انسخان      

 نهاده شده است.

 اما مشکل اینجاست که:

هخای   ناست، در قسمت یکم از باش مربوط بخه دیخدگاه  

رب نقل کخرده اسخت کخه    را« مفردات»ع مه گذشت که او از 

و « مسختعد »فطرت، یعنی نوعی ایجاد و ابخداع کخه موجخود را    

سازد؛ البتخه   صدور اثری می« آماده»و « مستعد»کاری یا « آماده»

ع مه این معنا را از رارب نقخل کخرده و گویخا آن را پذیرفتخه     

است؛ بنابراین کار و اثر فطری اسختعداد و بخالقوه در مالخوق    

رخخال، او در مخخوارد  ه شخخکل بالفعخل. بخخااین وجخود دارد، نخخه بخخ 

متعددی که در قسمت اول دیدیم و پس از این خواهیم دیخد،  

بودن برخی از امور فطخری   باوجود قبول قول رارب، از بالفعل

رو، بیانخات او در ایخن بحخ ،     مهم سان رانده اسخت؛ ازایخن  

 رسند.   ناسازگار به ن ر می

ن عقلی پخنج  دوم، در قسمت دوم از باش ع مه، برها

بودن شناخت خدا نقل شد. بخا   ای از او درباره فطری گزاره

 1هخای   دقتی اجمالی در این برهان باید گفت: درک گخزاره 

، فطری به معنای بالفعل و مادرزادی نیسخت؛ بلکخه در   3تا 

اثر مرور زمان انین درکخی بخا رخوا  ظخاهری و ارتبخاط      

را مصر   شود که آنها انسان با مواد و عناصری راصل می

نیز، با فرض صحرت،  5و 4های  کنند، همچنان که گزاره می

بالفعل نیستند؛ بلکه بالقوه هستند. کدام کودک است کخه از  

وابستگی اسباب طبیعی به رخاکمی ریبخی مطلخع باشخد! او     

شناسد و نه درکی از مفهخوم   را می« اسباب طبیعی»هنوز نه 

 ی.  دارد، اه رسد به مفهوم راکم ریب« وابستگی»

سوم، باز هم در باش دوم از دیدگاه ع مه بیان شد کخه  

او ع وه بر خداشناسی، موضخوعاتی همچخون درک توریخد    

ذاتخخخی، یگخخخانگی خخخخدا، توریخخخد صخخخفاتی، مطلخخخق یخخخا  

اش بخر عخالم، نبخوت،     الوجودبودن خدا، و یت مطلقه واجب

)ع( و کلیخات شخرایع الهخی را نیخز فطخری       علخی  و یت امخام 

بودن، ایخن امخور    ی در صورت قبول فطریدانسته است.  رت

بالقوه خواهند بخود، نخه بالفعخل؛ زیخرا درک تصخور صخحیح       

های مزبور، بخه تأمخل    های مربوط به گزاره موضوع و محمول

 و تفکر نیاز دارند؛ بنابراین، نوزادان انین معلوماتی ندارند. 

خ صه اینکه، اذعان به وجود فطریو بالفعل همخۀ ایخن   

ای نیست. صر  ن ر از علم رضوری فرد  دهموارد کار سا

به خویشتن که رتی در نوزاد هم انکارپذیر نیست، اذعخان  

به علم رضوری به سخایر مخوارد مزبخور، مشخکل بخه ن خر       

رسد؛ مگر اینکه علم رضوری و رصولی به ایخن امخور    می

را بالقوه و به نحو استعداد بدانیم؛ زیرا بسیاری از افخراد در  

وجخود خخدا و یخا گخرایش بخه خیخر و       طول عمر خود در 

اند و برخخی هخم موضخع انکخار دارنخد؛       زیبایی تردید کرده

گاه در وجود خود تردید و انکاری ندارنخد.   که هیچ دررالی

تدریج با رشخد ذهنخی و جسخمی فخرد فعلیخت       فطریات به

 شوند. یابند و با تعلیم و تربیت درست، تثبیت می می

 

 10های کرکگور  ج. دیدگاه

 . مقدمه  1

( بخخه ایخخده یخخا   Existentialismاگزیستانسیالیسخخم )
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هخای علمخی و فلسخفی     شود که به ن خام  ای گفته می فلسفه

هخا بخه    زیرا مدعی است این فلسخفه  11 رایج اعتنایی ندارد؛

دلیل پرداختن به مبار  انتزاعی و عقلیو صر ، از مسائل 

گور اند. کرک های واقعی انسان رفلت کرده اساسی و دردره

یک فیلسخو  اگزیستانسیالیسخت اسخت. انخین فیلسخوفی      

های اصلی افکارش را مسائل وجخودی یخا    ها و مایه دردره

 دهد. باطنی شکل می

 19( نوشخخته اسخخت: در قخخرن  1976 -1889هایخخدگر ) 

کرکگور مسخئلۀ اگزیسختانس را مطخرح کخرد و دربخارۀ آن      

(، اسختاد  1974 -1888طور  جدی تعمق کرد. ژان وال ) به

کلمخۀ اگزیسختانس بخه مفهخوم     »گویخد:   لسفه سوربن، مخی ف

رود، کرکگور بخرای   کار می امروز در فلسفه به کنونی آن که 

کار برده است. کرکگخور   بار، آن را شناسایی کرده و به اولین

)انفسخی( و متفکخر   « متفکخر ذهنخی  »متفکرو اگزیسختانس را  

ن نامخد. ایخ   معمولی و دانشمند را متفکر عینی و آفاقی مخی 

انگیز اسخت. انخین    بر دومی از ن ر او، تمسارشده و تررم

پرت، ررق فرضیات، رافخل از خویشختن    کسانی را روا 

فروش، ناآشنا با نیروی عشق، بدون شخور و   خویش، فضل

(. 82 -77: 1373داند )نک. برانخدت،   جذبه و ارسا  می

مسئلۀ اصلی کرکگخور در آثخارش ایخن اسخت کخه معنخای       

کوشید تا تصخویری   اش می ر آثار ادبیزندگی ایست. او د

آزاد  از زندگی انسانی دلتنگ و رمگین، پو  و عب ، جخان 

 -420: 1385معنخا ارائخه دهخد )پخاپکین،      و دلاراش و بخی 

کنندۀ اضطراب و دلهره   (. به عبارت دیگر، آثارش بیان421

کوشد معنایی در زنخدگی   فرد در جهان معاصر است که می

 (.121 :1388بیابد )برگمن، 

یکی از مبار  انتزاعی دربارۀ انسان، تعریف انسخان بخا   

توجه به ذات و ماهیخت خخاص اوسخت. ایخن برداشخت از      

داند، از ن ر  انسان که او را دارای ذات یا ماهیت خاص می

فیلسخخوفان اگزیسخختانس باعخخ  تحدیخخد و تهدیخخد آزادی و 

انتااب انسخان در هخد  و معنخای زنخدگی اسخت. کلمخۀ       

ترجمخه  « اصالت وجود انسخانی »لیسم را گاه به اگزیستانسیا

وجه تسمیه این عنوان ایخن اسخت کخه از ن خر      12 اند. کرده

اینان آنچخه در انسخان اصخالت و اهمیخت ناسخت را دارد،      

آنان انسان را فاقخد ماهیخت و   «. ماهیت»اوست، نه « وجود»

دانند. آنچه نخزد آنخان اصخالت     ذات از پیش تعیین شده می

« ماهیخت »انسان است که آزادانه و به مخرور  « وجود»دارد، 

 دهد. خود را شکل می

نویسخخندگان اگزیستانسیالیسخخت، وجخخود را بررسخخی    »

« کنند، زیرا وجود به ن ر ایشخان پیشخرو ماهیخت اسخت     می

تأکیخد بخر وجخود    »(.  از نگاه اینخان  167/ 5: 1375)معین، 

(Existence )فطرت»توانیم  به این معنا است که ما نمی »

ی برای انسان قائخل شخویم و سخسس دربخاره او     «ماهیت»یا 

گوید  (. هیدگر می7: 1377کواری،  )مک« استنباطاتی بکنیم

اشیاء شاید ذات داشته باشند؛ اما انسخان کخه سخازنده آنهخا     

است، ذات و ماهیت نخدارد؛ بلکخه انسخان، هسختی و قیخام      

بخودن    ه عبارت دیگر، ذات انسان در هسخت ظهوری دارد؛ ب

بشخر هخیچ   »نویسخد:   (. سارتر مخی 92: 1372اوست )ورنو، 

سخخازد. ایخخن اصخخل اول  نیسخخت، مگخخر آنچخخه از خخخود مخخی 

انسخان در  (. »29: 1376)سخارتر،  « اگزیستانسیالیسم اسخت 

ها درخخور تعریخف نیسخت؛ اخون در      ن ر اصالت وجودی

انی منتفخی اسخت...   بدو امر هیچ است... مفهوم طبیعت انس

)کرنسختون،  « کند انان باشد او آن ایزی است که اراده می

(. البته سارتر بعدها شکست فلسفه خود را 75 -73: 1354

اع م کرد؛ زیرا وقتی ماهیخت انسخان کنخار گذاشخته شخود،      

شخود؛   مسیر بح  اصالت اگر نه بسخته، بسخیار دشخوار مخی    

رمخدی،  اون معلوم نیست الگوی این اصخالت ایسخت )ا  

(. به عبارت دیگر، نفی فطرت یا ماهیت جایی 231: 1380

گذارد. زنخدگی اصخیل وقتخی     برای زندگی اصیل باقی نمی

ای در نهاد انسان باشد تا انسخان   معنا دارد که اصل و ریشه

 سوی تحقق و به ثمرنشاندن آن گام بردارد.  به

سخخم کخخین در شخخرح دیخخدگاه یکخخی از فیلسخخوفان الهخخیو 

 -1889ه نخخام گابریخخل مارسخخل فرانسخخوی )اگزیسخختانس بخخ

در طی تاری ، آدمی همیشه مسخائلی  »( نوشته است: 1973

دربارۀ سرشت و سرنوشت خود طرح کرده است؛ اما تنهخا  

در عصر جدید است که یقینش را نسبت به ماهیخت خخود   
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از دست داده و با خود بیگانه شخده اسخت. دیگخر خخود را     

کند و راه خخود   ریف نمیتع« فرزند خدا»یا « ریوان ناطق»

 (.23: 1375)کین، « را گم کرده است

لخخوح »هخخا  بنخخابراین انسخخان از نگخخاه اگزیستانسیالیسخخت 

است که در ابتدای تولخدش هخیچ   « لوح سفید»یا « نانوشته

نقش خاصی در ضمیر و نهاد او وجود نخدارد تخا او را بخه    

کخه در مقدمخه مقالخه گفتخه      جهت خاصی سوق دهد؛ انان

تعبیخری اسخت   « لوح سفید»یا « لوح نانوشته»ح شد، اصط 

مخخاهیتی انسخخان. فیلسخخوفان  از جخان  ک دربخخارۀ تأییخخد بخخی 

اگزیستانسیالیست گویخا ایخن اصخط ح و معنخایش را از او     

اند. نتیجۀ انین برداشتی از انسان این است که او در  گرفته

تعیین معنای زندگی خود کام ر آزاد است، نخه اینکخه بایخد    

 تضای ماهیت و فطرت خود تعیین معنا کند. به اق

 . کرکگور و ذات انسان2

کرکگور مؤثرترین و ناستین فیلسو  اگزیسختانس در  

پخخدر »دورۀ جدیخخد رخخرب اسخخت کخخه بخخه همخخین دلیخخل بخخه 

( شخخهرت یافتخخه  11: 1386)وارنخخوک، « اگزیستانسیالیسخخم

 است.

هخا را   او نیز تعریفات و توصیفات ادیان، علوم و فلسفه

کند. به گفته  وین: از ن خر او، ایخزی    ۀ انسان رد میدربار

نیست که جهان مرا بسازد. او انسان را از همۀ ساختارهای 

داند. از نگخاه   دانش، ارزش اخ قی و رابطه انسانی تهی می

او، من وجود خودم هستم؛ اما وجود من هیچ اسخت. پخس   

من بدون ایزی که وجود من و جهان مرا بسازد، زنخدگی  

نگخرم، بخر    بخودن را مخی   بودن و پو  خالی نم. من درونک می

سخو و   آمیخز بخه ایخن    فراز ورطه در تر  و زنخدگی هخرا   

(. بخه ن خر او،   421-420: 1386لغخزم ) ویخن،    سو مخی  آن

شخده یخا    بینخی  انسان فاعلی آگاه است، نه ایزی کخه پخیش  

کاری است. او موجودی باشعور اسخت و نخه مطخابق     دست

علیم یا ن ام. مخن ایخزی نیسختم جخز     هر تعریف، جوهر، ت

 (.419وجود آگاه خودم )همان: 

آید کخه از ن خر او، انسخان فاقخد      دست می از این بیان به

هخای فطخری ن خری و عملخی اسخت.       ها و شناخت گرایش

انسخخان در ابتخخدا صخخرفار یخخک وجخخود اسخخت؛ امخخا وجخخودی  

خالی و هیچ و به علت اینکه از این وضخع خودآگخاه    درون

کند و داخار دلهخره و اضخطراب       پوای میاست، ارسا

سخو و   شود. عامل دیگر برای دلهره او، لغزیدن بخه ایخن   می

دانخد بایخد    سو است؛ یعنی به علت ارسا  پوای، نمی آن

اگونه عمخل کنخد و اخه معنخایی را بخرای زنخدگی خخود        

( فیلسو  دین و کشخیش      -1934برگیرد. دان کیوپیت )

یخخۀ فیلسخخوفانی همچخخون  انگلیسخخی، بخخا طرفخخداری از ن ر 

 -1623( و پاسخخخکال )1900 -1844کرکگخخخور، نیچخخخه ) 

(، دربارۀ فردگرایی و تفرد انسانی که از مبخانی مهخم   1662

فلسخخفه اگزیسخختانس اسخخت، معتقخخد اسخخت انسخخان جدیخخد  

تواند بر مبنای دیدگاه سنتی که بخه فطخرت و طبیعخت     نمی

 اش را معنخا و  ها قائل اسخت، زنخدگی   مشترک در بین انسان

تن یم کند؛ زیرا از ن خر انسخان جدیخد، هویخت و طبیعخت      

مشترکی در کار نیست. طبیعت انسخان در ابتخدای ریخاتش    

اسخت. او بخا رهبخری    « امکان محض»و « شکل هیو ی بی»

باشخد. او   آرمان دینی است که خود را خ قانه فعلیت می

این تحلیل خود را دیدگاه کرکگور دانسخته اسخت و بخا آن    

 (.323 -319: 1380ند )نک. کیوپیت، ک موافقت می

بخودن   طور مشخاص منکخر فطخری    کرکگور همچنین به

بخاره   خداشناسی و خداگرایی اسخت. ویلیخام بخاروت درایخن    

او مانند یک پیرو فلسخفه کخاتولیکی تومخا     »نوشته است: 

اکوینا ، عقیده ندارد که ایخن رابطخه )بخا خخدا( همچخون      

ار، در هستی آدمی سوی پروردگ گرایش یا جاذبه طبیعی به

وجود داشته باشد. برعکس به ن ر او، این رابطه نتیجۀ یک 

تصمیم استوار و یک جهش است که اسخا  آن بخر امخری    

 (.33: 1362)بارت، « دوپهلو و مهمل بنا گذارده شده است

( اسخت کخه   Fideist« )گخرا  ایمخان »کرکگور، مسخیحی  

د خدا شدن به وجو استد ل عقلی و فلسفی را برای متقاعد

: 1377داند )نخک. ملکیخان،    داری، ناکافی و مضر می و دین

؛ اندرسخون،  87: 1373؛ براندت، 264 -263و  113 -112

(، و به ظخاهر،  78و  72 -71: 1379؛ پترسون، 158: 1385

راه فطخخرت و طبیعخخت وجخخود آدمخخی را نیخخز بخخرای درک و 
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کند. در عوض، او ایمخان بخه وجخود     دریافت خدا انکار می

دانخد؛ آن   ا از یک تصمیم جدی و جهش، ناشی مخی خدا ر

هم تصمیم و جهشی که مبنای عقلخی روشخن و معنخاداری    

: 1385؛ اندرسخخون، 113 -112/ 4: 1377نخخدارد )ملکیخخان، 

؛ برگمن، 16: 1391؛ فلین، 100: 1371؛ جمالسور، 93 -92

دهد که به اه دلیخل   (. او در اینجا توضیح نمی124: 1388

تف تأییدشدۀ فلسفۀ توماسخی و مسخیحی   راه فطرت یا طبیع

های گذشخته، پاسخ  او بخه ایخن      را قبول ندارد؛ اما از بح 

شود کخه: پخذیرفتن خداشناسخی و     صورت توضیح داده می

خداگرایی فطری به سلب یا تحدید آزادی و اختیار انسخان  

شخود و درنتیجخه، ایمخانی کخه بخدون تصخمیم و        منجر مخی 

و ارزش  زم را نخدارد و  « اصالت»انتااب خودف فرد باشد، 

کخه دردرخه اساسخی     -« زیسختن  اصیل»یا « داری هستی»از 

باز خواهد مانخد؛ بخه عبخارت     -فیلسو  اگزیستانس است 

دیگخخر، کرکگخخور بخخرای رد فطریخخات و ماهیخخت در انسخخان، 

 سازد. ی را مطرح می«علت»کند؛ بلکه  ی ارائه نمی«دلیل»

 . اعترافات غیررسمی به فطرت 3
بخودن خخداگرایی و سخایر     نچه در نفی فطریبرخ   آ

امور فطری از کرکگور شاهد بودیم، برخی از عبخارات او،  

دهندۀ فطریخات در انسخان    ارتما ر به نحو ناخودآگاه، نشان

 هایی از این دست است:   هستند. موارد ذیل، نمونه

تاریاچه عشق شهوانی نوشته اسخت:   ۀدربار ناست، او

 ؛«شخود  آراز و به قبر خختم مخی   ،عشقتان با  تاری  زندگی»

ایخن   ۀولی عشق دیگری هست که ابخدی اسخت. او دربخار   

ابدی بسخیار زودتخر آرخاز     تاری  آن عشقو»گوید:  عشق می

زمانی که  است؛ تان آراز شده از ابتدای زندگی است، شده

گمخان بخه عخدم بخدل      بی اون اما ؛وجود آمدیده از عدم ب

 ،گخور « گیخرد.  پایخان نمخی   شوید، این عشق نیز در گور نمی

نقطه پایان زندگی یخک شخاص اسخت، نخه پایخان ریخات       

ریات جاودان دارد و شخاص را نیخز ابخدی     ،عشق. عشق

 .  (37: 1388)صابر،  سازد می

انسانی اعم از نیخک و   که هر آید دست می ز این بیان بها

انسخانی از عشخق    کخه هخر   بد، روح و نفس دارد و همچنان

و ایخن عشخق از ابتخدای     وردار استشهوانی و جنسی برخ

، از عشخق رورخانی و   طور رریزی در انسان هست تولد به

مخراد از عشخق رورخانی و    . معنوی هخم برخخوردار اسخت   

 ،طور آشخکارتر  معنوی، عشق به کمال مطلق و خیرات و به

ع وه بخر   ،از نگاه کرکگور ،رو ازاین ؛به خدای متعال است

سخخان را تشخخکیل رریخخزۀ جنسخخی کخخه باشخخی از ماهیخخت ان

در فطخرت و سرشخت    طلبی نیز و کمال خداجوییدهد،  یم

او تصریح کخرده اسخت کخه ایخن عشخق      ؛ زیرا انسان هست

این بخرخ     .«تان آراز شده است از ابتدای زندگی»ابدی 

آن سان کرکگور است که با فطرت و سرشخت و ماهیخت   

    قبلی در انسان ماالفت کرده است.

گخخور، ایمخخان، شخخورورزی رسخخد کرکن خخر مخخی دوم، بخخه

داشخختن را ریراکتسخخابی و  زیسخختن( و دوسخخت )شخخورمندانه

داند. او نوشته است: عنصخرو اصخالتار انسخانی    ریرانتاابی می

همانا شور است که در آن هر نسلی کخام ر نسخل دیگخر و    

داشختن   کند؛ بنابراین، هیچ نسلی دوسخت خود را ادراک می

ترین شور در  اما عالیرا از نسل دیگری فرانگرفته است...؛ 

انسان، همانا ایمان اسخت و در اینجخا هخیچ نسخلی جخز از      

کنخد  همان جایی که نسل قبل آراز کرده است، شروع نمخی 

(. او شخور و  156: 1384رود )کیرکگخور،  و فراتر هم نمخی 

داشختن را   داند و دوسخت می« عنصر اصالتار انسانی»ایمان را 

قسمی از گرایش اسخت   که -داند  جزئی از نهاد انسانی می

کخه از نسخخل پخخیش فرانگرفتخه اسخخت. ارتمخخا ر کرکگخخور    -

باوجود نسذیرفتن ماهیت پیشخین در انسخان، ناخواسخته بخه     

 بودن این امور اذعان کرده است.   فطری

ای سخان  گونخه  سوم، او در برخی مواضع دیگر نیخز بخه  

بودن برخخی از امخور    گوید که گویا ناخودآگاه به فطریمی

زن ذوقو ذاتخی،  »المثخل او نوشخته اسخت:     است. فیمعتر  

های مخرد  استعداد فطری و مهارتی خاص در شرح ویژگی

در زن « استعداد فطری»و « ذوق ذاتی»تعابیری مانند « دارد.

هخای مخرد، اعتخرا  بخه ذات و فطخرت      برای شرح ویژگی

در جخنس  « اسختعداد »کم فطرت بخه معنخای    پیشین و دست

ز جمعیخخت انسخخانی را تشخخکیل  اسخخت و زن نیمخخی ا« زن»
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ای بخرای   دهد؛ اما اینکه آیا زنان واقعار از انخین توانخایی   می

های مردان برخورداراند، بح  دیگری اسخت  شرح ویژگی

طور که همخۀ مخردان ماننخد     که محل تأمل است؛ زیرا همان

کرکگخخور انخخین ذوق و اسخختعدادی بخخرای توصخخیف زنخخان 

ای بخرای شخرح و    ندارند، همۀ زنان نیخز از انخین قریحخه   

وصف مردان برخوردار نیستند؛ البتخه کرکگخور، نویسخنده،    

های ادیب و متفکری تواناست که با شرح برخی از ویژگی

کم بر مبنای سخان   زنان در عمل نشان داده است که دست

خویش، متقاب ر از ذوق، ذات و استعدادی فطری و مهارتی 

بخرای  های زنان برخخوردار اسخت؛   خاص در شرح ویژگی

ین آثارش بخه  تر معرو نمونه، نقل است که او در یکی از 

اشمانم هرگز »( نوشته است: Either/Or« )این یا آن»نام

شماری کخه از جمخال زن سخاطع اسخت،      از رؤیت انوار بی

شوند. هر یک از این انوار جلوه خاص خخویش   خسته نمی

باخش و   انگیخز، روح را دارد و در رد خخود کامخل، نشخاط   

ها و را ت پیدا و پنهان خخاص  ست. هر زنی زیباییزیبا ا

باش، نگاهی دلفریب، اشمانی  خود را دارد. تبسرمی فرح

ای بشخخاش، رمخخی  شخورانگیز، سخخیمایی محجخخوب، روریخه  

پنهان، تشویشی عمیق، تخألمی نخاگوار، ارسخا  رربخت و     

آلود، ابخروان  دورافتادگی، عواطف سرکش، ارساسات گناه

جبین گشاده، زلفین د ویخز، مژگخان    گر، رمراز، لبان پرسش

زده، کبریخخای  هخخوتی، خاکسخخاری ناسخخوتی، عفخخا   صخخف

خرامی، خوی دلسذیر، طبع لطیف،  ملکوتی، شرم پنهان، نرم

پخرور، دریخای بیکخرانو رسخرت،      انگیز و خیال جمال شوق

تتخن،   ررکات، منحنخی  اندام،  ررمیان، سروبا ، خوش نازک

 (.206: 1388)صابر، « ف دستسُرین، باریک پا و ظری گفرد

انگیز و ادیبانه کرکگور دربارۀ زنخان، از جهخت    عبارات دل

دیگری نیز اذعان به وجود رریزه و فطرت در انسان است: 

فریخب، اشخم    باخش، نگخاه دل   اوصافی مانند تبسخم فخرح  

خرامخی، جمخال    شورانگیز، ابروان رماز، زلفین د ویز، نرم

ررکاتی، انحنای  میانی، خوشاندامی،  رر انگیز، نازک شوق

تخخن، ظرافخخت دسخخت و پخخا و... همگخخی اعتخخرا  )ارتمخخا ر 

در زنخان اسخت کخه    « رریخزی »و « طبیعی»امور  راف نه( به 

انین اوصخافی ماننخد    گیرند. هم ها را دربرمی نیمی از انسان

بودن، رمناکی، تشویش، ارسا  گناه و  شرم و ریا، بشاش

وتی، خاکسخخاری رربخخت، عواطخخف سخخرکش، کبریخخای  هخخ

اموری است   ناسوتی، عفا  ملکوتی، رسرت و... اقرار به

گیرنخد. برخخی از همخین     که در زمخرۀ فطریخات جخای مخی    

طخور   اوصا  به ع وۀ اوصخافی دیگخر، در مخردان نیخز بخه     

 رریزی و فطری وجود دارند.  

ای سخان گفتخه   اهارم، او در جای دیگری نیز به گونه

نحو ناخودآگاه  انسان به« یجوی فطرت رقیقت»است که به 

وجوی رقیقت، بخه شخوق    کند: انسان به جستاعترا  می

کشاند، بیشتر سوی رقیقت می ای که او را بهدائمار نوشونده

دلبسته است تا به تصارب آن. آری این شوق یقینار خخاص  

گاه به رقیقت کامل ناواهد رسید؛  انسان است. انسان هیچ

(. 43: 1345رود )وال،  یش میسوی رقیقت پ اما پیوسته به

کخه  « شخوق دائمخار نوشخونده   »رسد تعابیری مانند به ن ر می

انسخان  « دلبسختگی »و « کشاندسوی رقیقت می به»انسان را 

، به همان ایخزی  «وجوی رقیقت جست»به این شوق و به 

اذعخخان دارد کخخه در فلسخخفه اف طخخونی و نخخزد فیلسخخوفان   

 هور است.  مش« جویی فطرتف رقیقت»مسلمان، به 

پنجم، استراترن نوشته است: کرکگخور اصخرار داشخت     

نیسختند. آنهخا   « داننخده »ها تنها یا رتی در درجۀ اول،  انسان

برنخد و   کنند، رنج مخی  کنند، انتااب می میل دارند، عمل می

کنند که به تجربیخات آنهخا    بسیاری از عواطف را تجربه می

تجربخه   باشند. این عواطف، اجخزای جدانشخدنی   رنگ می

کنند؛ این مبحثخی اسخت کخه     هستند و انسان را تعریف می

« وجود»فلسفه واقعی باید به آن بسردازد. فلسفه باید فلسفه 

(؛ اما آیخا اعتخرا  کرکگخور بخه     27: 1386باشد )استراترن، 

و « برنخد  رنخج مخی  »)گخرایش( دارنخد،   « میل»ها  اینکه انسان

هسختند و  اجزای جدانشخدنی تجربخه   »دارند که « عواطفی»

، رخاکی از ایخن نیسخت کخه او     «کننخد  انسان را تعریف مخی 

ناخودآگاه به وجود امیال و عواطفی اعترا  کرده است که 

فطری یا رریزی انسان هستند. آیا همین امیخال و عواطخف   

و « عمخل »بخودن انسخان نیسخت کخه بخه       «داننخده »به اضخافۀ  
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آدمی « رنج»دهند و گاهی باع   انسان جهت می« انتااب»

شخود کخه    شوند؛ در این صورت، آیا نتیجه گرفتخه نمخی   می

و «  امیخال »، «هخا  دانسته»انتااب و عمل انسان باید مطابق با 

هخا مثبخت اسخت؛     رسد پاس  او باشد. به ن ر می« عواطف»

بنابراین، انسان در زندگی خخویش بایخد معنخا و هخدفی را     

ی او هخا  انتااب کند که با امیال و عواطف و البته با دانسته

 سازگاری داشته باشد.

آدمی به طبع خخویش،  »ششم، او همچنین نوشته است: 

رو، ت ش او یکسخره صخر ف    مالوقی ریوانی است؛ ازاین

بیاییخد متحخد و یگانخه    »پیوستن به خیخل )آدمیخان( اسخت.    

هخایی مطخنطن    و... . طبعار این تخ ش در لفافخۀ واژه  « شویم

رسخد.   جخام مخی  اون محبت و همدلی و شیفتگی و... به ان

این تزویر و نفاق، معمولو موجوداتف رذل و بدنهادی است 

(. با دقت در عبخارات  98: 1374)کی یرکه گور، « که مائیم

مزبور، بار دیگر، اعترا  ناخودآگاه کرکگور بخه برخخی از   

شخود. او آدمخی را دارای    امور فطری و رریزی دریافته مخی 

رو،  داند و ازایخن  رنگف اجتماع زیستن می هم« طبع ریوانیو»

« طبعخار »کند انسان  او را م مت کرده است. سسس اضافه می

هایی  ، آن را با واژه«ریوانی»دادن این کارو  برای مثبت جلوه

دهد. او ایخن   زینت می« محبت و همدلی و شیفتگی»مانند 

رذل و »داند که معمو ر کار افراد  می« تزویر و نفاق»کار را 

ه، او بخخه برخخخی از خصوصخخیات  اسخخت. درنتیجخخ« بخخدنهاد

کند؛ ررائزی ماننخد   اعترا  می« رریزی»و درواقع « طبیعی»

کردن این رریخزه منفخی بخا     و پنهان« شدن رنگ جماعت هم»

« رذل و بدنهادبودن»تزویر و نفاق. او اینها را ع متی برای 

بخودن باشخی از سخاختار طبیعخی و     «بخدنهاد »داند. پس  می

و اینکه انین افخرادی خخود را    درونی یا رریزه آدمی است

پنهخان  « محبخت و همخدلی و شخیفتگی   »زیر مفاهیمی مانند 

طخور ضخمنی بخه برخخی از فطریخات یعنخی        کنند نیز، به می

 اشاره دارد. « خیرات اخ قی»

انسخانی، تنهخا   « ذات»اند: از دید کرکگخور،   هفتم، نوشته

مخ زم آن  « آزادی و مسئولیتف»نیست؛ بلکه « سوبژکتیویته»

(. 17: 1378انسخانی هسختند )دسختغیب،    « ذات»نیز معر  

این بصیرت بنیادی که ابتدا کرکگخور و بعخد سخارتر آن را    

انسخان  « خصخلت ذاتخی  »اند، مشخکل آزادی را   مطرح کرده

فخرد   کنند و با این همه، آن را خصلت منحصربه معرفی می

تر اینکه آزادی ایزی نیسخت کخه مخا     دانند. مهم انسان نمی

(. 74، )همخان  «هستیم»، بلکه آن ایزی است که ما «داریم»

یخا هخویتی   « ذات»آید که انسان،  دست می از این عبارات به

« سوبژکتیویسخخخم»هخخخای آن  دارد کخخخه برخخخخی از ویژگخخخی

اسخت  « پذیری مسئولیت»و « آزادی»بودن، ذهنیت(،  )انفسی

ها خصلت ذاتی آزادی را  کند ما انسان و در پایان، تأکید می

آزاد »هخخا  پخس انسخخان «. هسخختیم»، بلکخخه «داریخم » نخه اینکخخه 

بخودن برخخی امخور، همچخون خیرخخواهی       فطری«. هستند

خخخواهی، بخخا آزادی و  طلبخخی و رقیقخخت اخ قخخی، زیبخخایی

بخودن بخه    کتیویته منافاتی ندارند؛ اعم از اینکه فطخری  سوبژ

های پیشین و مادرزاد یا بخه معنخای اسختعداد و      معنای داده

المثل انسخان بخا اینکخه فطرتخار      ته شود. فیامکان درن ر گرف

رخال،   سوی من ره یخا صخدای زیبخا گخرایش دارد، بخااین      به

تواند این گرایش خود را نادیده بگیرد  آزادی نیز دارد و می

 سوی ضد آن ررکت کند. و به

امخور   نتیجه اینکه با این وصف آیخا بایخد کرکگخور را بخه    

ات، و اگخر بخه   فطری در انسان قائل دانست یخا منکخر فطریخ   

فطریات قائل بدانیم، آیا باید او را طرفخدار فطریخات بالفعخل    

در انسان بدانیم یا فطریات بالقوه، و اگخر طرفخدار فطریخات    

خخودی   بالقوه بدانیم، آیا بایخد او را طرفخدار فعلیخت خودبخه    

ها بدانیم یا طرفدار فعلیتی کخه بخا اختیخار انسخان رخاد        آن

بیانات او یا شخارران دیخدگاه او    شود. از مجموعو آنچه از می

ذکر شد، هر بار یکی از اهار رالت مذکور برای ما تخداعی  

هخا بخه او    شود و ما را در انتساب تنها یکی از این دیدگاه می

شخویم مواضخع او را در ایخن     کند؛ بنابراین نااار می مردد می

مبح  متنخاقض بیانگخاریم. بخا ایخن همخه، آنچخه دربخاره او        

انکار ماهیت و فطرت است و گویا شخارران  معرو  است، 

 اند.   داشتهنهای او به این تناقضات توجه کافی  دیدگاه

 . ابعاد وجود انسان  4

او نوشته است: انسخان روح اسخت؛ امخا روح ایسخت      
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روح، ذات اسخخت؛ امخخا ذات ایسخخت  ذات امخخری اسخخت  

مرکب از متناهی و نامتناهی، امر زمانمند و ازلخی، آزادی و  

آیخد کخه    (. از دیدگاه او برمخی 76: 1391خادمی،ضرورت )

کننخده ذات اسخت؛ امخا     جسم همان عامل متناهی و محدود

نفس عامل نامتناهی است و جمع میان جسم و نفس، ذات 

 (.79دهد )همان،  یا روح انسان را تشکیل می

داند. یک  او انسان را متشکل از پنج عامل دو باشی می

دهندۀ واقعیت انضمامی  نباش از این عناصرو وجودی نشا

بودگی او در عالم است و باخش دیگخر،    و ملمو  و واقع

راکی از استعدادها و امکانات اوست که در ضمن ریخات  

خخود را  « ماهیخت »باشخد و   و با اختیار آنها را تحقخق مخی  

دهد. عوامل دوباشی مذکور عبارتند از: ترکیخب   شکل می

نفخس، واقخع و   ذات انسان از متنخاهی و نامتنخاهی، بخدن و    

مثال، ضرورت و امکخان، و بخا خره امخر زمانمنخد و ازلخی      

بودن ذات، محخدودیت ذات   (. مراد او از متناهی76)همان: 

با اوصا  عینی معین و بالفعخل اسخت؛ ماننخد جسخمانیت،     

جنسیرت، رنگ پوست، صفات ارثی، سطح تعقخل، رخا ت   

ی و انفعالی و تأثیرپذیری از محیط طبیعی، اجتماعی، سیاس

بودن ذات، قخدرتف انسخان بخر     فرهنگی. مرادش از نامتناهی

دادن وجود خویش است؛ اما اون کخار دشخواری    گسترش

کنند؛ مگر در شرایط خاص و  است، بیشتر مردم انین نمی

 (.79-77مهم )همان: 

در ترکیخخب ذات از ضخخرورت و امکخخان، ضخخرورت بخخه  

اش اشاره دارد. ضرورت وقتی  عینیت ذات و ردود واقعی

کند. رذ   از امکان جدا شود، وجود ذات را ریراصیل می

امکخخان کنخخد.  هخخر یخخک از دو عنصخخر، ذات را هخخ ک مخخی 

ساز آزادی انسان اسخت و بخدون تقویخت آن، انسخان      زمینه

کنخد.   دوه، گناه و خطا سقوط مخی قطعار به وادی نومیدی، ان

اش بخه فعلیخت    امکانات متعدد ذات انسان با عمل اختیاری

گیرد؛ بنابراین او جهت  رسد و آنگاه ماهیت او شکل می می

هخای خخاص خخود را     کنخد و ارزش  اش را معین می زندگی

دهخد. هخد     اش معنای مخدرن ر را مخی   یابد و به زندگی می

ات است؛ اما او دقیقار معین اصلی وجود انسان، تحقق امکان

نکرده است که کدام امکانات انسان باید به فعلیرخت برسخد   

هخای اگزیسختانس،    (. به گفته ژان وال در فلسفه79)همان: 

سخوی هخر رفتخاری     فرایند اختیار ممکن اسخت فخرد را بخه   

گرفتن اسخت؛   پرتاب کند. آنچه در اینجا مهم است، تصمیم

خاص، مطرود است )وال، اما التزام به یک ررض و هد  

1372 :353.) 

 . بررسی و نقد5

آید کخه مخراد    دست می از بیان فوق درباره ذات انسان به

در انسان، ترکیبی از بخدن و نفخس اسخت کخه     « ذات»او از 

گاهی از این ذات به روح تعبیر کخرده اسخت. او بخا اینکخه     

انسان را دارای بدن، متنخاهی و محکخوم بخه امخوری ماننخد      

، جنسیت خخاص، صخفات ارثخی، سخطح تعقخل      جسمانیت

خاص و را ت انفعالی و تأثیرپذیری از محخیط طبیعخی و   

داند، او را فاقد ماهیت پیشین دانسته و معتقد  اجتماعی می

است که انسان به دلیل برخخورداری از امکانخات نامتنخاهیوو    

ناشی از امکان توسعۀ نفس، بخا انتاخاب و آزادی خخویش    

کنخد. آنچخه در ن ریخۀ     ود ایجاد میماهیت خاصی را در خ

هخای   شود تعریخف انسخان بخه داشخته     ادعا می« گرایی ذات»

ریراختیاری و یا پیش از اختیار اوست؛ بنابراین از دیخدگاه  

آیخد او بخه    دست مخی  کرکگور دربارۀ تعریف ذات انسان به

گرایی دربارۀ تعریخف   باشی اذعان دارد که در دیدگاه ذات

گرایخان از   المثخل در تعریخف ذات   فخی  شود. انسان ارائه می

، مراد از ریوانیرخت ایسخت  مخراد    «ریوان ناطق»انسان به 

بودن )با روا  پنجگانخه(   جسمانیت، رشدداشتن، رسا 

جسخمم نخام    »داشتن است. به تعبیر منطقخی   و ررکت ارادی

بودن  و مراد از ناطقیت، اندیشمند« رسا م متحرکم با راده

ی در دیدگاه کرکگخور پخذیرفتنی   است. موارد مذکور همگ

است؛ زیرا او انسان را دارای بدن یا جسخم، سخطح تعقخل    

خاص، تأثیرپذیری از محخیط طبیعخی و اجتمخاعی و دارای    

رشخخد، ررکخخت ارادی و برخخخورداری از رخخوا  پنجگانخخه 

هخایی در انسخان،    داند. بدیهی است وجود انین ویژگی می

ای طبیعخخی،  نخخه راصخخل انتاخخاب و اراده او، بلکخخه داده   

ریراکتسابی، نامدلل )بدیهی یا بخیرن( و مشخترک بخین همخه     
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افراد انسانی است و قوام و ریات انسخان بخه همخین امخور     

 است.

سو اذعان دارد که رذ  هر یک از دو عنصخرو   او از یک

شخود و   ضرورت و امکان، باع  ه کخت ذات انسخان مخی   

کنخد. از سخوی    عدم هر یک، وجود ذات را ریراصخیل مخی  

داری یخا   ها بر هستی یگر، همچون سایر اگزیستانسیالیستد

وار و  زیسخختن پافشخخاری دارد و از زنخخدگی تخخوده    اصخخیل

دهد.  زمۀ این سان ایخن اسخت کخه     زدگی پرهیز می عوام

طور کخه مبتنخی بخر بعخد      داری، همان زیستن و هستی  اصیل

باشخیدن   امکان و وابسته به توسعه و بسط نفس و فعلیخت 

وجودی نفس است، مبتنخی بخر اتکخاء بخه بعخد      به امکانات 

های طبیعخی وجخود انسخان نیخز      ضروری و موافقت با داده

گرایان در تعریخف   هست و این همان ایزی است که ذات

 کنند. انسان، اراده می

هخای   اما معلوم شد کرکگخور در عخین اعتخرا  بخه داده    

ضروری و طبیعی مذکور، به تعبیر برخی محققخان، معتقخد   

اش بخخرای  بخخا عمخخل اختیخخاری  « هیخخت انسخخان ما»اسخخت 

گیرد. پس  باشیدن به امکانات ذات انسان شکل می فعلیت

اش را تعیخین کنخد و    اوست که باید جهت و هد  زندگی

اش معنا بدهد. هد  اصلی وجود انسان، تحقخق   به زندگی

 (.79: 1391امکانات است )خادمی، 

تر گفته شد او انسان را در ابتدای پیخدایش، پخو ،    پیش

شخکل و فاقخد    خالی، امکانو محض، هیو ی بی هیچ، درون

شناخت و گرایش به خدا و اخ قیات دانسته است. به ن ر 

 ی اعترافخات   رسخد ایخن مخدعا هخم بخا آنچخه در  بخه        می

ریررسمی یا ناخوآگاه او دربارۀ قبخول ذات و فطخرت )در   

شود و هم با مطلبی که او دربارۀ ضخرورت   یده می( د3بند 

و تناهی ذات انسخان و داشختن امخوری ماننخد جسخمانیت،      

داشخختن و ررکخخت ارادی و   جنسخخیرت، تعقخخل، رساسخخیت 

( قائخل  4تأثیرپذیری از محیط طبیعی و اجتمخاعی )در بنخد   

است، منافات دارد. اگونخه او در ابتخدای پیخدایش پخو ،     

شخکل اسخت و    هیخو ی بخی  خالی، امکخان محخض و    درون

رال، دارای جسم، رریزۀ جنسی، رشد طبیعی، قدرت  بااین

تعقل، رخوا  پنجگانخه، ررکخت ارادی و تأثیرپخذیری از     

محیط طبیعی و اجتماعی است. آیا داشختن انخین رخا تی    

که به شکل طبیعی و ریراختیاری در ابتخدای تولخد انسخان    

رشخد طبیعخی   تدریج با تأثیر از محخیط و   همراه اوست و به

بخودن او   خخالی  یابد، با امکخان محخض و درون   استکمال می

تناقض نخدارد، و آیخا پخذیرفتن انخین ذاتخی بخرای انسخان        

گیخری  و تعیخین    اقتضائات و الزامات خاصی را در جهخت 

المثل آیا رشد طبیعی  او  کند. فی معنای زندگی ایجاب نمی

شود در زنخدگی خخود راهخی را در     در زندگی موجب نمی

پیش گیرد که به رفظ تندرستی و ریخات او کمخک کنخد؛    

راهی که بخه تخأمین تغذیخه، مسخکن، پوشخاک و بهداشخت       

مناسب یاری رساند. آیا جنسیت مستلزم رریخزه و کشخش   

هخخم مسخختلزم اشخباع آن و درنتیجخخه، زنخخدگی    جنسخی و آن 

اجتماعی و خخانوادگی نیسخت. آیخا ررکخات ارادی نبایخد      

گفتخه   ای طبیعی و رریزی پیشمتناسب و هماهنگ با نیازه

باشد. آیا رفع نیازهای مخذکور مسختلزم زنخدگی اجتمخاعی     

نیست. آیا زندگی اجتماعی به نااار به اخخت   و تخزارم   

شود. آیا قدرت تعقخل و ارساسخات و    کشیده نشده و نمی

عواطفف مثبت نیسخت کخه او را وادار بخه رفخع اخخت   و      

کند، و متقاب ر آیخا   آمیز کرده است و می زیستی مسالمت هم

خواهانخخه و خودخواهانخخه  مطالبخخات ریرمعقو نخخه و زیخخاده

نیست که کار را بخه نخزاع بیشختر و جنخگ و خخونریزی و      

کشاند. آیا قخدرت و   تر در روابط اجتماعی می فجایع بزرگ

های عقلخی در   قوۀ تعقل و یا خردورزی و تجزیه و تحلیل

های پایخه   به گزارهامور خُرد و ک ن زندگی، مستلزم اتکاء 

و بدیهی، مانند شناخت استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضخین،  

اع میت کل از جزء خود، ت زم علت و معلخول، اسختحاله   

گانخه )مشخهودات،    ترجیح ب مرجح، اعتماد به روا  پخنج 

مجربات،...( و قضایای بدیهیو ریاضخی نیسخت. آیخا قبخول     

ز، ذهخن و فکخر   هایی،  زمه ساختار طبیعی مغ انین گزاره

 آدمی و خارج از اراده و انتااب نیست.

رسخد؛   های فوق بدیهی به ن ر می پاس  مثبت به پرسش

تخخوان ماننخخد کرکگخخور و سخخایر فیلسخخوفان   بنخخابراین نمخخی
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بخودن و امکخان    خخالی  اگزیستانس کخام ر بخه پخو  و درون   

بودن انسان در ابتدای پیدایش و تولد او قائخل شخد.    محض

های طبیعی فوق را  ها و داشته توان توانایی نمیتر اینکه  مهم

راصل اختیار و اراده انسان دانسخت؛ بلکخه باخش مهخم و     

اع م آن در فرایند رشد طبیعی و خخارج از اختیخار و اراده   

گیرد؛ درنتیجه، ذات یا ماهیت انسخان تمامخار و    او شکل می

گیخرد. آری، آنچخه    لزومار با آزادی و انتااب فرد شکل نمی

فتنی است، این است که تنها باشی از ماهیت انسخان،  پذیر

های آزادانۀ فرد است، نه تمخام آن. بخا ایخن     راصل انتااب

توضیح که انسان به علت سخاختار طبیعخی و ریراختیخاری    

موجود در ذاتف مرکخب از بخدن و نفخس خخود، نیازهخایی      

مربخخوط بخخه بخخدن و نفخخس خخخود دارد، همچخخون خخخوردن،  

ه جنسخی، بهداشخت و... کخه بخه     نوشیدن، خوابیخدن، رریخز  

انخخد؛ امخخا او ازسخخویی  نیازهخخای طبیعخخی و رریخخزی موسخخوم

هایی دارد که به سخاختار ذهخن، نفخس یخا روح او      شناخت

های بدیهی ن خری موسخوم بخه     مربوط است؛ مانند شناخت

ازقبیل استحاله اجتماع و ارتفخاع نقیضخین، اصخل    « اولیات»

هخای بخدیهیو    های بدیهی ریاضخی، شخناخت   علیت و گزاره

هخای اخ قخی، همچخون خخوبی      عملی موسخوم بخه گخزاره   

عدالت، سااوت، صخداقت، ارسخان، محبخت و... و بخدیو     

ورزی، رسخخادت و... شخخناخت  ظلخخم، باخخل، دروی، کینخخه 

هخای   شخناختی ماننخد زیبخایی    های موسوم بخه زیبخایی   گزاره

بصری )من ره و اهره زیبا و...( و سمعی )صخدای زیبخایو   

ج آب، آ ت موسخیقی و...(. انسخان نخاظر بخه     انسان یا اموا

هایی به این امخور   هاست که نیازها و گرایش همین شناخت

دارد؛ مانند گرایش به دانسختن رقخایق و ادراکخات ن خری     

طلبخی(، گخرایش بخه خیخرات      جویی یا رقیقخت  بیشتر )علم

هخای   اخ قی و نفرت از شرور اخ قی و گرایش به زیبایی

 از صداها  و مناظر زشت و پلید.سمعی و بصری و نفرت 

 -آدمی در سر دو راهی اشباع ررائز و اشخباع فطریخات   

آزادی دارد تا یکی از این دو دسخته   -که اخیرار شمرده شد 

عنخوان   طور مساوی اشباع کند و یا یکی را به یا هر دو را به

عنوان فخرع یخا وسخیله بخرای      اصل و هد  و دیگری را به

راصخخل اقخخدامات آزادانخخه و  کسخخب دیگخخری اشخخباع کنخخد.

او را شخکل خواهخد داد. بخه عبخارت     « ماهیت»ماتارانۀ او 

طور طبیعی یا تکخوینی رخب ذات دارد و بخه     دیگر، انسان به

دنبال خوشباتی و سعادت است. )بخدیهی اسخت کخه خخودف     

بودن، وصفی نیست که  رب ذات داشتن و خواستار سعادت

جزئخی از ماهیخت و    راصل اختیار و اراده انسان باشد؛ بلکه

ذات پیش از اختیار اوست(. او در این راه به کم قانع نیست 

و به دنبال خوشباتی کامل یا کمال مطلق است. بخر اوسخت   

کخخه بخخا قخخوۀ شخخناخت عقلخخی و اخ قخخی خخخود، راه کسخخب  

خوشباتی و کمخال را تشخایص دهخد و آزادانخه درپخی آن      

فطخرت را   باشد. در این راه، گاه اشباع ررائخز و گخاه اشخباع   

دهد. آنچه او دنبال  هد  و معنای برتر زندگی خود قرار می

 سازد. رسد، ماهیت او را می کند و به آن می می

بنابراین ماهیت انسان دو باش دارد: ماهیت یا سرشت 

اولیره و ماهیت یا سرشت ثانویره. ماهیخت اولیخه از سخاختار    

هیخت یخا   طبیعی و فاری از اختیار انسان برآمده است؛ اما ما

سرشت ثانویره، زائیدۀ اختیخار و آزادی اوسخت.  باشخی از    

نحو بالفعخل در او   ماهیت و سرشت اولیه در ابتدای تولد به

وجود دارد و باش دیگر آن، راصل رشد تخدریجی او در  

محیط طبیعی و اجتماعی اسخت؛ امرخا ماهیخت یخا سرشخت      

هخای   هخا و واکخنش   ثانویره در طول زندگی فرد و بخا کخنش  

گیخرد. او صخرفار راه تخخأمین    دی و انتاخابی او شخکل مخخی  ارا

کنخد و   گیرد و ریوانیت خود را تثبیت می ررایز را پیش می

یا با تعقل و خردورزی، آنها را مدیریت و فطخرت انسخانی   

 کند. خود را تقویت می

رسخخد آنچخخه نخخزد کرکگخخور )در دیخخدگاه   بخخه ن خخر مخخی

رکلی، طخو  اش( و سایر فیلسخوفان اگزیسختانس و بخه    رسمی

گرایی مغفول مانده، ماهیت و سرشخت   طیف ماالفان ذات

اولیره است که باشی از آن بالفعخل و باشخی از آن بخالقوه    

رال، خخارج از اختیخار افخراد انسخانی شخکل       است و بااین

انخد و   گیرد. آنان تنهخا ماهیخت ثانویخه را درن خر داشخته      می

را  درنتیجه، برخی همانند کرکگور  ایجاد هر شخکلی از آن 

گانخه زنخدگی    )با طرح زیسختن در یکخی از سخسهرهای سخه    
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بلهوسانه، اخ قی یخا دینخی( در اختیخار خخود فخرد، مجخاز       

که در ایجخاد ماهیخت و سرشخت ثانویرخه      اند؛ دررالی دانسته

تجاهل نسبت به واقعیتی به نام ماهیت یا سرشت اولیه کخه  

معجخخونی از طبیعخخت، رریخخزه و فطخخرت اسخخت، ممکخخن و  

. طفره از این ماهیت و فطرت اولیه، آن هخم  مطلوب نیست

به بهانه آزادی تکخوینی و تشخریعی، آثخار زیانبخاری بخرای      

 .زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت

این معنا در دورۀ معاصر ررب نیخز طرفخداران بسخیاری    

یافتخخه اسخخت. فیلسخخوفان مهمخخی در برابخخر ریرذاتگرایخخان و  

هخخا  یالیسخختیستانساگزدیخخدگاه معخخرو  کرکگخخور و سخخایر 

هخا انخین    . اند نمونه از این ماالفخت اند کردهآرایی  صف

 است:

ا صل  (، فیلسو  لیتوانی1997 -1909. آیزایا برلین )1

هخخا و  گویخخد: برخخخی از اگزیستانسیالیسخخت  انگلیسخخی مخخی

گونخه ارزش   های افراطی معتقد بودنخد کخه هخیچ    نیهیلیست

لیلخی  هخیچ د  انسانی وجود ندارد؛ افخراد بخه سخادگی و بخی    

کنند. برلین البته این ادعخا را رد کخرده و    ارسا  تعهد می

ها وجود دارد کخه   معتقد است مقیاسی برای سنجش ارزش

دهخد. سخاختار جسخمانی،     سرشت ذاتی بشر را تشکیل می

هخای   هخای خخاص، ویژگخی    فیزیولوژیک و عصخبی، انخدام  

کخردن و برخخی    روانی، توان اندیشه، خواسختن و ارسخا   

 قی از خصائل انسانی است و هرکس اینها های اخ ویژگی

را نداشته باشخد، ریخوان یخا فخرد بیجخان و مخرده شخمرده        

ویژه بر اصول اخ قی تأکید کرده است و  شود. برلین به می

داند؛ زیخرا مخا انسخان     پذیرش آنها را ناگزیر و ضروری می

 (.  286 -282: 1385هستیم )نک. برلین، 

(، فیلسخخو  امریکخخایی 1992 -1913. ویلیخخام بَخخاروت )2

اش دائمخار بخه    سارتر... بخرخ   میخل قلبخی   »نوشته است: 

کند. به مخا   اش فکر می کنندۀ آزادی پسندیده امکانات ویران

آور است. تصویری که  گوید که این آزادی تام سرگیجه می

دهخخد، تصخخویر خخخودویرانگری اسخخت...    او از آزادی مخخی

ی و روزانه زنخدگی  آزادی... باید در محدودۀ واقعیات عاد

کننخخده،  باشخخد. بعخخد از آن پخخرش تنهخخا و باشخخکوه و خیخخره 

مجبورید باز در دنیخای یومیرخه پخایین بیاییخد.... بخه عقیخده       

بخودن اسخت    هایدگر، آزادی بنیادی، آزادی پذیرای رقیقت

که آزادی عمل، متفرع یا منختج از آن اسخت. اخه فایخده از     

درنتیجخخۀ  عمخخل اگخخر روشخخن بخخین نباشخخیم... در همخخه مخخا 

سری و عناد و لجاج، آنچنان ظرفیتی برای تحریف و  خیره

های انسانی در زندگی روزانخه وجخود    کژنمایاندن موقعیت

کننده است...؛ ولی باید برای یک لح ه هم  دارد که مبهوت

وار کخج و   آلخود و دیوانخه   که شده از این عرض انخدام تخب  

نسانی شده دست برداریم... طبیعت شامل طبیعت ا تحریف

جویی بر دنیخای مخادی و    شود. باید از سلطه خود ما هم می

همچنین بر دیگران و خودمان هم دسخت بخرداریم )مگخی،    

1389 :158-160  .) 

( فیلسخو  آلمخانی، بخا    1937 -1869. رودولف اُتّخو ) 3

ای پیشینی برای  تعبیری کانتی، امر قدسی را همچون مقوله

داری و گرایش به  ینکند. از ن ر او، د روح بشر معرفی می

امر قدسی، امری سخاختاری و ذاتخی اسخت کخه ریشخه در      

سرشت و فطخرت بشخر دارد و امخری عارضخی، سخطحی،      

تحمیلی و بیرونخی نیسخت؛ بلکخه در درون جخان آدمخی و      

(. او تصخریح  16: 1380ژرفای ضمیر او ریشخه دارد )اتخو،   

کرده که: روح که مخدرک و شناسخاگر اسخت، اسختعدادها،     

ا و قوانین ذاتی خویش را دارد. این نکتخه را بایخد   ه قابلیت

پخذیر نیسخت    از پیش مفروض گرفت؛ زیرا این نکته تبیخین 

 (.   216)همان: 

بنابرابن نباید با نام آزادی از واقعیت مخاهوی و فطخری   

انسان رفلت کرد؛ بلکه بایخد آزادانخه، مقتضخای ماهیخت و     

ای را  فطرت بشری را دنبخال کخرد و زنخدگی سخعادتمندانه    

 رقم زد.   

 

 د. تطبیق دیدگاه عالمه با کرکگور

. ع مه: در تکوین انواع مالوقات عالم، تخدبیر الهخی   1

باع  شده است هر یک از آنان براسا  قوانین طبیعخی و  

سخوی   هوش رریزی، راه کمال متناسب خود را بیابند و بخه 

آن ررکت کنند. انسان نیز گونۀ خاصی از موجودات زنده 
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ع وه بخر نیروهخای تکخوینیو طبیعخی و رریخزی،      است که 

نیروهای شناختی و گرایشیو فطری را در تشایص رخق و  

باطخخل و خخخوب و بخخد سرنوشخخت خخخود و مطالبخخه کمخخال  

 داراست.  

کرکگور: وجود انسان بر ماهیت او تقدم دارد؛ بنخابراین  

او ماهیخخت یخخا ذات و فطخخرت خخخاص در انسخخان را انکخخار  

در انسان است؛ گراه به ظخاهر   گرایی کند و منکر ذات می

دهخد. پخس    گرایی در ریرانسان ماالفتی نشان نمخی  با ذات

انسان، شناخت فطری در تشایص خوب و بدف سرنوشخت  

 خویش ندارد.

. ع مه: همۀ افراد به علت داشتن تجهیزات مشخترک،  2

فطرت مشترک و آنگاه سعادت و شقاوت مشخترک دارنخد؛   

رستی یا رعایت اخ قیات المثل اگر خداشناسی و خداپ فی

باش باشد، برای همگخان   برای یک نفر سودمند و سعادت

انخخین اسخخت و اگخخر تخخرک آنهخخا بخخرای یخخک نفخخر مضخخر و 

 بار باشد، برای همه انین است. شقاوت

کرکگخخور بخخه دلیخخل انکخخار ذات و فطخخرت مشخخترک در  

بار مشترک را نیخز   بار یا شقاوت ها، سرنوشت سعادت انسان

س باید با انتاخاب و آزادی خخود، ذات و   کند. هرک رد می

ها یا سخسهرهای   ماهیت خود را بسازد. هر راهی از میان راه

پرستانه، اخ قی و دینی( را برگیخرد،   گانه زندگی )لذت سه

، 88-86: 1387بر او ررج و م متخی نیسخت )اندرسخون،    

(؛ گراه مسئولیت عواقب 353: 1372؛ وال، 151، 93 -92

بر عهده خود اوست. انتاخاب شاصخی   ارتمالی هر راهی 

خود کرکگور، سخسهر دینخی اسخت و سخعادت خخود را در      

 داند. زیستن می مؤمنانه

آید که دیخن و   دست می . ع مه: از قرآن به روشنی به3

شده ازسوی خداوند، با فطرت و ساختار نوع  شریعت نازل

هخا تبعیخت از    انسان مطابق است و  زمۀ خوشباتی انسان

 ینی است.این سنت د

است که کتخاب مقخد  و   « گرا ایمان»کرکگور، مسیحیو 

داند و با این  های آن را راه نجات و سعادت خود می آموزه

که توصیه مستقیم کمتری به دیگران در برگخرفتن ایخن راه   

 های ریرمستقیم او بسیار است.   دارد، اما توصیه

. ع مه، فیلسو  مسخلمانو ذاتگخرا و طرفخدار فطخرت     4

ویخژه   ه تعیین معنای زندگی هر موجود زنخده و بخه  است ک

انسان را، بدون در ن ر گرفتن ساختار ماهوی و فطخری او،  

زننخده بخه سخعادت و     بینانه، عبخ  و لطمخه   اقدامی ریرواقع

 داند. س مت او می

کرکگور به دلیل انکار ذات و فطرت مشترک، انسخان را  

و امکخان  شکل  در ابتدا موجودی هیچ، توخالی، هیو ی بی

داند؛ بنخابراین، بخه ن خر او، در انتاخاب معنخای       محض می

هخخای  زنخخدگی، محخخدودیتی نیسخخت و هخخرکس از میخخان راه

دهد و  گانه زندگی، یکی را معنای زندگی خود قرار می سه

کند. این آن ایزی است کخه از   در همان جهت ررکت می

موضخخع مشخخهور و اولیخخۀ کرکگخخور و تفسخخیر بسخخیاری از   

آیخد؛ امخا او بیانخات متعخدد و      مخی  ات او بخر شارران ن ریخ 

ای هم دارد کخه بخه اشخاره یخا صخرارت، انسخان را        پراکنده

داند؛ ازجملخه اینکخه او    اولیه می« فطرت»و « ذات»صارب 

های انسان بخه صخفاتی ریراکتسخابی ماننخد      در شرح ویژگی

جسمانیت، جنسیت، رنگ پوسخت، صخفات ارثخی، سخطح     

(، 79-77: 1391خخخادمی، تعقخخل، تأثیرپخخذیری از محخخیط )

(، عشق بخه  37: 1388عشق آرازین به کمال مطلق )صابر، 

: 1384خدا و خیرات اخ قخی، ایمخان، شخور )کیرکگخور،     

: 1388(، استعداد فطری و ذوق ذاتی در زنان )صخابر،  156

(، داشتن طبع 43: 1345جویی )وال،  (، فطرت رقیقت206

( و 98: 1374ر، گخو  که یر نهادبودن )کی ریوانی و رذل و بد

( اذعخان  74و 71: 1378بودنو سوبژکتیویته )دسختغیب،   ذاتی

پوشخی در دیخدگاه    دارد. این همان تناقض ریرقابخل اشخم  

ثباتی او را در مبح  فطرت و تزلخزل   کرکگور است که بی

 او را در تعیین معنای زندگی درپی آورده است.

بخودن،   های امور فطری را شخامل ریراکتسخابی   . ویژگی5

بودن بین افراد نوع، ثبات در عین قابلیتف تقویت و  مشترک

انخد. ایخن ع ئخم از     بودن دانسته تضعیف و نامدلل یا بدیهی

 شود. مجموعه توضیحات ع مه نیز استکشا  می

از دیخخدگاه دومو کرکگخخور کخخه تأییخخد ذات و فطخخرت در 
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 آید، همین ع ئم درخور است هار است. دست می انسان به

بودن  کنندۀ عقیدۀ او به بالفعل انات ع مه بیان. بیشتر بی6

خواهی، شخناخت   امور فطری در انسان است؛ مانند رقیقت

خیر و شرّ اخ قی، علم به خویشتن؛ و این همه را از نخوع  

دسخت   ( بخه 78داند؛ زیرا از قرآن )نحخل،   علم رضوری می

آورد کخه انسخان در ابتخدای تولخد فاقخد هرگونخه علخم         می

رال، علم رضوری به خویش و بخه   بااین رصولی است و

اش به خدا دارد.  را ت خویش ازجمله به فقر و نیازمندی

شخاید از همخخین راه، شخخناخت قضخایای اولخخی )اولیخخات( و   

ها بخه فطخرت بالفعخل     کم باشی از خیرات و زیبایی دست

نسبت دارد؛ اما ادعای فعلیت همۀ این امور آسخان نیسخت؛   

ات ع مه، قابلیت تفسیر به فطخرت  رال، برخی از بیان بااین

بالقوه را هم دارد. مانند این بیان که: خدا مخردم را طخوری   

و بخخه ارتکخخاز خخخود، خخخدا را  « طبعخخار»آفریخخده اسخخت کخخه 

در آیخه فطخرت، یعنخی قخدرت بخر      « اهلل فطره»شناسند و  می

شناخت ایمانی که با آب و گل آدمی سرشخته شخده اسخت    

مخخا بخخه قرینخخه سخخایر مخخوارد، (. ا7/191: 1391)الطباطبخایی،  

تفسیر این مورد به بالفعل نیز اقرب به این دیخدگاه اسخت؛   

و کبیخر،  « صخغیر »کند هر انسانی اعم از  زیرا او تصریح می

عالم و جاهل و رتی افراد کام ر متکبخر و مغخرور نیخز بخه     

وابستگی خود به یک راکم ریبی یا خدا علم دارنخد. ایخن   

 رسد. ینشدنی به ن ر م بیان دفاع

دیدگاه ناست کرکگور، انکار ماهیت و سرشت بالفعل 

در انسان است و او اصرار دارد کخه ماهیخت و ذات امخری    

بالقوه است. انسان با اراده و انتااب فخردی خخویش آن را   

دهد. اصو ر در فرهنگ جدید ررب، انکار فطرت  شکل می

 و ماهیت با انگیزه دفاع از آزادی تکوینی و تشریعی انسان

در انتااب راه زندگی بوده است؛ اما دیدگاه دوم کرکگخور  

هخایی   از سرشت بالفعخل و ریراختیخاری انسخان در باخش    

همچون جسمانیت، جنسیت، سطح تعقل خخاص، صخفات   

ارثی، عشخق بخه کمخال مطلخق و رقیقخت، ایمخان و رتخی        

رخال، او معتقخد اسخت     بودن رکایت دارد؛ بخااین  بدسرشت

است از برخخی از ایخن مخوارد     انسان با آزادی خویش قادر

انخد، عبخور کنخد و راهخی خخ   آنهخا را        که ریر ضروریو

 برگیرد.

شود انسان این فطرت اولیه را  . ع مه: آنچه باع  می7

از دست بدهد و به انکار خدا یا شک در وجود او برسخد،  

تعلیم و تربیت نادرست، انخس و الفخت بخا امخور مخادی و      

ناشخی از گناهخان و بخه عبخارتی     طبیعی، دلبستگی به لذات 

شدن ررائز بر نفس انسان هستند؛ اما این کار باعخ    راکم

هخای نادرسخت و    اسارت فرد در هواهای نفسانی و اندیشه

شود. همچنین قبول فطرت، بخا آزادی   دوری از سعادت می

تواند یکی از دو راه فطخرت   انسان منافاتی ندارد. انسان می

ندگی قرار دهد؛ با ایخن تفخاوت   یا رریزه را معنای اصلی ز

 بار است. بار و دومی شقاوت که راه ناست سعادت

کرکگور و سایر منکران فطرت، با انگیزه دفاع از آزادی 

تکوینی و تشریعی انسان، فطخرت و ماهیخت در انسخان را    

انکار کردند. رافل از اینکه قبول فطرت بخه معنخای سخلب    

سان در عین رخال  آزادی تکوینی و تشریعی نیست؛ زیرا ان

کخه آن را   که ساختار ویژۀ فطری خود را دارد )اعم از ایخن 

بالقوه یا بالفعل بدانیم(، ساختار رریخزی هخم دارد. هخر دو    

سخوی   به« دعوت»ساختار فطری و رریزی، انسان را صرفار 

ایخن  «. اجبخار و الخزام  »کنند، نخه   زیستن می فطری یا رریزی

دوم کرکگور، گویخا   مدعا همان ایزی است که در دیدگاه

 ناخودآگاه، به آن اعترا  شده است.

. ع مه: او ع وه بخر شخناخت و گخرایش فطخری بخه      8

بودن دین و  کلی به فطری طور رقیقت، اخ ق و زیبایی، به

بخودن خداشناسخی و خخداگرایی،     طخورجزئی بخه فطخری    به

بودن خدا، و یت مطلقه  تورید ذاتی، تورید صفاتی، مطلق

، نبوت و و یت تصریح دارد. او رتی همخۀ  خدا بر هستی

 داند. می« میثاق فطری»شرایع و ارکام را از فروع 

کرکگور در موضع ناست خویش به هیچ امر فطخری در  

انسان قائل نیست و او را خالی از هر نقش و رتی خخالی از  

داند؛ اما او در موضع دوم و نامنسخجم   فطرت خداپرستی می

کند  بالفعل و اولیۀ انسان اعترا  میخود به برخی از ذاتیات 

کخخه گفتخخه شخخد. همچنخخین یکخخی از مبخخانی مهخخم فلسخخفی او  
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بخودن اسخت. او از    یا انفسی (subjectivism)سوبژکتیویته 

این راه، وجود خخدا، یگخانگی او و دیگخر صخفات او ماننخد      

کند و عقل فلسخفی،   قدرت، علم، ررمت و... را تصدیق می

دانخد   ه ناکخام و بلکخه مضخر مخی    علم و تخاری  را در ایخن را  

نام « انفسی»رسد راه  (. به ن ر می79خ    69: 1374)کرکگور، 

دیگری برای علم رضوری و درک فطری است. در بیخان او  

اسختفاده شخده   « وجدان»گاهی در توضیح راه انفسی از کلمۀ 

همان علخم رضخوری و درونخی و دریافخت     « وجدان»است. 

بدانیم کخه در رونخد کمخال    فطری است؛ هراند آن را بالقوه 

 رسد.   جسمی و ذهنی انسان به فعلیت می

. ع مه تنهخا اسخ مو نخاب، یعنخی تشخیع را از هنگخام       9

هخایی   داند و باخش  ظهورش تا پایان تاری ، دین فطری می

گیخر،   از سایر ادیان و مذاهب را به دلیل تحریفخات گریبخان  

 :1391دانخخد )نخخک. الطباطبخخایی،  ریرفطخخری و مخخردود مخخی

10/189-190.) 

دانخد )نخک.    را مسخیحیت مخی  « تنها راه نجات»کرکگور 

(؛ امخخا مخخراد او انحصخخارگرایی  46: 1377گخخور،  یرکخخه کخخی

(exclusivism )     و طرد سخایر ادیخان و مخذاهب نیسخت؛

بلکخخه مخخرادش رد الحخخاد و ماتریالیسخخم اسخخت. از او هخخیچ  

اظهارن ری دربارۀ اس م و مسلمانان در دست نیست و به 

ای دربخاره اسخ م نداشخته     رسد شخناخت و مطالعخه   مین ر 

 است.  

بخخودن امخخور فطخخری  . ع مخخه: اگخخر او را بخخه بالفعخخل10

گفته قائل بدانیم، معنخای آن ایخن اسخت کخه افخراد در       پیش

انخد.   ایجاد انین ذات و فطرتی در خخود اختیخاری نداشخته   

فطریخخخات همچخخخون سخخخایر امخخخور طبیعخخخی و رریخخخزی،  

که معلوم شد انسان قادر  رال، همچنان یناند؛ باا اکتسابی ریر

است با آزادی و اختیار، از امور فطری عدول کند و آنها را 

نادیده بگیرد و صرفار ررائز خود را اشباع کند؛ رتی اگر او 

بودن فطریات قائل بدانیم، آدمخی در فعلیخت آنهخا     را به قوه

اختیاری ندارد؛ بلکخه ایخن امخور همچخون امخور طبیعخی و       

اختیخار و در فراینخد رشخد جسخمانی و      ، عمدتار بخی رریزی

ذهنی و روانی انسان و با تأثیر از محیط طبیعی و اجتماعی 

، «شخکوفایی »رسد. اختیار فرد، بیشختر باعخ     به فعلیت می

شدن فطریات و یا برعکس باع   و نهادینه یا ملکه« کمال»

که ع مه )ذیل آیخه   شود؛ همچنان تعطیلی و تضعیف آن می

نیخز  «( قل کخل یعمخل علخی شخاکلته...    »ز سوره اسراء: ا 84

معتقخخد اسخخت: یخخک شخخاکله آدمخخی زائیخخدۀ نخخوع خلقخخت و 

ای شاصخی و   خصوصیات ترکیب مزاج اوست که شخاکله 

هخای جهخازات بخدنی او     خلقتی است و از فعخل و انفعخال  

شود. شاکلۀ دیگر او، خصوصیاتی است خُلقخی   راصل می

یر عوامخل خخارج از ذاتخش    که ع وه بر شاکله از ناریۀ تأث

در « شخاکله »آید. به قرینۀ آیات قبل، شاید مراد از  پدید می

این آیه، معنای دوم )شاصیت روری( باشد که از مجموع 

آیخد؛ البتخه ایخن شخاکله      دست می ررائز و عوامل خارجی به

پخخذیر نباشخخد   نقخخش دعخخوت را دارد، نخخه اینکخخه تالخخف  

و در اشکال به فار (. ا193 -192/ 13: 1391)الطباطبایی، 

ها دانسخته،   کنندۀ اخت   ماهوی انسان رازی که آیه را بیان

انخد و   گفته است نفو  آدمی قبل از رسوخ ملکات، سخاده 

اخت فی با هم ندارنخد. آیخه مربخوط بخه بعخد از پیداشخدن       

به معنای شاصیت خلقیخه اسخت کخه از مجمخوع     « شاکله»

و آدمخی را   شخود  ررائز و عوامل خارجیه مؤثره راصل مخی 

کند، نخه اینکخه جبخرآور باشخد      به یک نوع عمل دعوت می

(. قبول شاکله اولیرخه و ثانویرخه از ع مخه    194 -193)همان: 

در بیان مزبور تأیید همان مطلبی است که در اواخر بحخ   

از دیدگاه کرکگور بخا عنخوان ماهیخت یخا سرشخت اولیخه و       

 ثانویه بیان شد.   

خخود، معتقخد اسخت     کرکگور براسا  ن ریخۀ ناسخت  

انسان باید با آزادی و تصمیم فردی خود، ماهیخت مخدرن ر   

خود را بسازد؛ ماهیتی کخه ممکخن اسخت راصخل زنخدگیو      

 aesthetic)پرسخختانه یخخا در سخخسهر زیباشناسخخی    لخخذت

sphere)مدارانه یا در سخسهر اخ قخی    ، اخ ق(ethical 

sphere)      و یا مؤمنانخه یخا در سخسهر دینخی(religious 

sphere) اش، فطخرت   باشد. او در ن ریۀ دوم و ریررسمی

بالقوه و رتی فطرت بالفعل و ابتدایی را پذیرفتخه اسخت و   

گویا بر همین اسا ، زیستن در سسهر دینی را برای خخود  
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برگرفته است و ت ش دارد مستقیم و ریرمسختقیم دیگخران   

 را به این سسهر دعوت کند.

د بدون توجه بخه امخور   توان . ع مه: بنابراین بشر نمی11

دهخد، معنخای    فطری که باشی از ساختار او را شخکل مخی  

اش را تعیین کند. این سان دربارۀ ساختار رریخزی   زندگی

و طبیعی نیز صادق است و درنتیجه، معنخای زنخدگی بایخد    

سو با سخاختار و نیازهخای طبیعخی و رریخزی و فطخری       هم

به آنها. ایخن  تفاوت نسبت  باشد، نه در ضدیت با آنها یا بی

گخویی و توجخه صخحیح بخه      گانه مستلزم پاسخ   ساختار سه

اشباع متعادل و من م آنها است. تعالیم اس م ناب بخیش از  

هر دین و مذهب و مرامی این تعخادل و ن خم را مراعخات    

کرده است و درنتیجه، انسان برای کسب سعادت مخادی و  

ه خدا معنوی و دنیوی و اخروی خود راهی بهتر از ایمان ب

هخای اسخ می در اختیخار نخدارد. در ایخن       و التزام به آموزه

ها به دلیل اصالت و ابخدیرتی کخه بخرای روح و نفخس      آموزه

آدمی در ن ر گرفته شده، تأمین نیازهخای فطخری نخاظر بخه     

نیازهای نفس و روح اصل قرار گرفته و بر ساختار طبیعخی  

و رریزی راکم شخده اسخت. پخس معنخای زنخدگی انسخان       

وفایی هراه بیشتر امور فطری است. این کخار جخز بخا    شک

های اصیل دینی، عبادت،  عبودیت و بندگی نسبت به آموزه

 آید. دست نمی تزکیه و معرفت نفس به

نتیجۀ مهم دیدگاه اول کرکگور این است که انسخان بخه   

دلیل فقدان ماهیت و فطرت، آزاد است از راه انفسخی )نخه   

کخی از سخه راه بلهوسخانه،    عقلی، علمی و تخاریای(، بخه ی  

اخ قی و دینی جهش کنخد و آن را معنخای زنخدگی خخود     

رخال او در آثخار خخویش بخه نقخائص و       قرار دهخد؛ بخااین  

های بسیارو سسهر رسانی یا بلهوسانه، که خود مخدتی   آسیب

(، توجه کخرده و  52: 1374در این مررله زیسته )مستعان، 

: 1372؛ ورنو، 79 -76: 1389هشدار داده است )نک. آلن، 

: 1371؛ جمخخالسور،  30 -29: 1373؛ برانخخدت،  131 -130

(؛ رتی زیسختن در سخسهر اخ قخی را کخه برتخر از      95 -94

هخایی ازقبیخل نومیخدی و     داند، دارای کاستی سسهر قبلی می

دانخد )نخک. مسختعان،     بخودن و شورنداشختن مخی    پشتوانه بی

سخسهر   کنخد و بخه   (؛ بنابراین، آن را رها مخی 99 -97: 1374

کنخد؛ زیخرا    دینی برای خویش اعترا  و به آن افتاخار مخی  

ایمان به خدا و سسهر دینی بهترین معنخا و هخد  را بخرای    

زیستن  کند. بهترین امتیازات مؤمنانه زندگی انسان تأمین می

در ن ر او به اجمال عبارتند از: تأمین جاودانگی و سعادت 

گور،  یرکه کی(، رل مسئلۀ شرور )47: 1386ابدی )اکبری، 

: 1388(، عشق به همسخایه یخا دیگخران )صخابر،     97: 1374

گخور،   یرکخه  (، رفظ کرامت و ارزش انسان )کی225 -224

سخخاختن نومیخخدی و انخخدوه  طخخر  (، بخخر135 -134: 1377

(، رفع دلهره ناشی از پخوای و  108-104: 1373)براندت، 

(، ایجخخاد 194، 191، 186: 1385زیسخختن )ریخخد،   اگونخخه

( و بخخخا خره 139-135: 1387ی )اندرسخخخون، شخخخورمند

کخخردن شاصخخیت فخخردی یخخا خلخخوص وجخخودی   یکساراخخه

(. او از راه دوم یا پذیرش ضمنی فطخرت  134-130)همان،

و ماهیخخت بالفعخخل یخخا بخخالقوه، بخخار دیگخخر بخخه تصخخدیق     

 رسد. زیستن می زیستن و فراتر از آن، دیندارانه اخ قی

یخه و معرفخت   . از نگاه ع مه، بندگی، پرسختش، تزک 12

رونخد.   نفس، اهدا  مقدماتی و میانی زندگی به شمار مخی 

معنای اصلی و نهایی زنخدگی، معرفخت ربر و نزدیکخی و    

؛ 200-198: 1386تقخخرب بخخه خداونخخد اسخخت )طباطبخخایی، 

(. در این هنگخام انسخان در زنخدگی    10: 1415الطباطبایی، 

فردی به آرامش و شادی و امید و در زندگی اجتماعی بخه  

ها،  ها، ناامیدی رسد. همۀ دلهره الت و آزادی و امنیت میعد

شخوند   هخای انسخان برطخر  یخا معنخادار مخی       ها و رخم  رنج

(. 357 -353/ 11؛ همان: 92 -89/ 10: 1391)الطباطبایی، 

سعادتی با تر از این، تصورشخدنی نیسخت؛ مگخر سخعادت     

 گذرد. اخروی که آن هم از همین راه می

ق از راه انفسخی، درواقخع بخه    کرکگور با تصخدیق اخخ   

شناخت و گرایش فطخری نسخبت بخه اخ قیخات اعتخرا       

سوی ایمان به خدا و  کند و اخ قی زیستن را معبری به می

( و از 96: 1371دانخخخد )جمخخخالسور،   دیندارزیسخخختن مخخخی 

هخای دینخی را    دارزیستن، تسلیم و تعبد در برابر آموزه دین

پارادوکسخیکال و  هخا   کند؛ رتخی اگخر ایخن آمخوزه     اراده می
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ضدعقلی باشند؛ زیرا هخد  مسخیحیت ایخن اسخت کخه از      

: 1377گخور،   یرکخه  بسازد )کی« ای العاده موجود فوق»انسان 

(. انسخخان در عخخین قخخدرتف سرکشخخی در برابخخر دیخخن،  135

اش در مهخار نفخس    سعادتش در دینداری و کمال دینداری

است که به معرفت نفس و سرانجام معرفت خداوند منجر 

شود. از لوازم این کار، ایمان، عشق، تفکر و نیخایش در   می

 (. 158 -155: 1384خلوت است )نک. صابر، 

 

 . نتیجهه

آشخنا و خخداگرا،    ع مه انسان را مفطخور بخه فطرتخی خخدا    

شنا  و  خواه و زیبا طلب، خیرآشنا و خیر شنا  و رق رق

کردن همین امخور   داند. سعادت او را در دنبال زیباطلب می

رساندن آن و درنهایت معرفختف ربر   ه شکوفایی و کمالو ب

: 1385دانخد )طباطبخایی،    و فنای افعالی، صفاتی و ذاتی می

« زندگی پاک»(. فایدۀ این وصل و فنا، برخورداری از 201

ویخژه در   در دنیخا و بخه  « تخرین زنخدگی   پاک»و سالم و بلکه 

ریات واپسین است؛ زیرا انین معنا و سبکی در زنخدگی،  

را از هر رنج، اندوه، دلهخره، بیهخودگی و نومیخدی رهخا      او

کند و بهترین نوع روابط اجتماعی را رقخم خواهخد زد.    می

های اسخ م و   لوازم و مقدمات این سیر و سلوک در آموزه

تشیع که منطبق با ساختار فطری انسان است، بیش از سایر 

د ادیان و مذاهب فراهم شده است؛ بنابراین، هر انسانی بای

معنای زندگی خود را در تعبد و بندگی نسبت به این دین 

هایی نخاقص و نارسخا و    و مذهب قرار دهد. سایر ادیان راه

تخر و نارسخاتر و بلکخه     مکاتب بشخری از آنهخا هخم نخاقص    

: 1385بسیاری از آنها متضاد با سعادت بشرند )طباطبخایی،  

 (.22: 1415؛ الطباطبایی، 188 -186

هخایش دربخارۀ    ضاتی که در دیدگاهکرکگور باوجود تناق

ماهیت و فطرت و درنتیجه، دربارۀ معنای زندگی به اشم 

خورد، در برخی از آثار خود ضمن اعترا  تلخویحی و   می

گاهی روشن به امور فطری و با نقدف زیستن در سخسهرهای  

رسانی و اخ قی، گویا ناخوداگاه، به ارتباط امخور فطخری   

ا  کخرده اسخت و سخعادت    با هد  و معنای زندگی اعتخر 

بودن و زیستن در سسهر دینخی، ایمخان بخه     انسان را در انفسی

دانخد.   مسخیحی مخی   -های دینخی  خدا و تسلیم در برابر آموزه

زیستن و رتی زیستن در سخسهر اخ قخی    بلهوسانه یا رریزی

)اخ ق منهای دین(، آدمی را ناکام و ناامید خواهد گذاشت. 

د متأسف است؛ زیخرا اوج دوران  او دربارۀ عصر و زمانه خو

داری و رفلت از  کردن به دین ماتریالیسم و مدرنیسم و پشت

نیازهای معنوی و رورخانی انسخان بخوده اسخت )کیرکگخور،      

(. او از مخختن تمخخدن جدیخخد و از دل دنیخخای   61-63: 1384

هخای   روشنفکری ررب سر برآورد و با اع م شکست ن خام 

ام دینخداری و معرفخت   فلسفی و علمی جدید، بار دیگر پر

؛ اکبخخری، 37: 1374بخه خخخدا را برافراشخخت )نخخک. مسخختعان،  

نیاز انسخان بخه خخدا    »( و با صدایی رسا فریاد زد: 47: 1386

رال،  (. بااین93: 1384)صابر، « برترین کمال مطلوب اوست

ستیزی، متضمن  مبتنی بر عقل« گراییو ایمان»پیشنهاد او، یعنی 

های خود را دارد )نک. پترسون،  پارادوکسی است که کاستی

 (.90و 85: 1379

هخخای ایخخن دو  بنخخابراین نتخخایج مهخخم و مشخخترک دیخخدگاه

 شود:  فیلسو  پرآوازه را انین خ صه می

. پذیرش فطرت در انسان و ارتباط آن با معنا و هد  1

باره انسجام و شخفافیت   زندگی؛ هراند آثار کرکگور دراین

 رسد. به ن ر می کافی را ندارد و پارادوکسیکال

هخخای بشخخری همچخخون   . مردوددانسخختن و طخخرد فلسخخفه 2

پسخخخخخخخخاتجددگرایی  (،modernism)تجخخخخخخخخددگرایی 

(postmodernism)    گرایخخی  و موالیخخد آنهخخا ماننخخد مخخاده

(materialism) گرایخخخی  ، علخخخم تجربخخخی(scientism) ،

، (utilitarianism)، سخودگرایی  (hedonism)گرایی  لذت

 و... . (scepticism)گرایی  شک

. طردزیستن در سسهر رسرانی )رریخزی، بلهوسخانه( و   3

 سسهر اخ قی.

. تأکید بر زیستن مؤمنانه یا دیندارانه؛ ع مه در سنّتف 4 

 –شخیعی و کرکگخور در سخنّتف دینخی      -اسخ می   –دینی 

 پروتستان. -مسیحی 

. تأکید بر اینکه سعادت مخادی و معنخوی و دنیخوی و    5
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مؤمنانه، یعنی تعبرخد در برابخر    اخروی در گرو تعمیق زیست

های الهی و سیر و سلوک عرفانی به قصخد تزکیخه و    آموزه

معرفت نفس و تقرب به خداوند تا گام نهایی )فنخای فخی   

 «والس م»است. اهلل( 

 

 ها نوشت پی

به سوى ایخن  ، پس روى خود را با گرایش تمام به رقّ -1

که خدا مخردم را بخر آن سرشخته     با همان سرشتى دین کن؛

ایخن اسخت همخان    . آفرینش خداى، تغییرپذیر نیست. است

 دانند. ولى بیشتر مردم نمى دین پایدار؛

پروردگار ما کسى است که هر ایزى را خلقتى : »گفت -2

که در خور اوست داده است؛ سسس آن را هدایت فرمخوده  

 «.است

کرد؛ سخسس  کس که آن را درست  سوگند به نتفْس و آن -3

 اش را به آن الهام کرد. پلیدکارى و پرهیزگارى

شخود و   و بدانید که خدا میان آدمى و دلش رائخل مخى   -4

 هم در نزد او محشور خواهید شد.

هخا را منکخر    توان سان مذکور از مارکسیست البته نمی -5

« خداگراییو»بودن  های فطری شد؛ بلکه اصو ر یکی از نشانه

که ظلم، فقر، تر ، جهل به بسیاری از ها، این است  انسان

رقایق و ضعف در برابر عوامخل نخاگوار طبیعخی همچخون     

زدایی و توجه به نیرویی ماورایی  مرگ، بیماری و...، رفلت

خخاطر انسخان را    باش و درنتیجه آرامخش  و مطلق و نجات

شوند. ایخن مخدعا عخ وه بخر د یخل وجخدانی و        باع  می

و رخدیثی( بسخیاری دارنخد؛    تاریای، مدارک نقلی )قرآنی 

 (؛28)رعخد،  « الْقُلُخوبُ  تتطْمَخئفن   اللَّهف بوذفکْرو أت »آیۀ:  -1مانند 

یابد. پس نخاآرامی   مى آرامش ها دل خدا یاد با که باش آگاه

 مَخنْ  وَ» -2موجبی است بخرای گخرایش انسخان بخه خخدا.      

 (؛ و124)طخه،  « ضتخنْکار  مَعیشتخۀر  لتخهُ  فتخِونَّ  ذفکْری عَنْ أتعْرتضَ

 و] تنخگ  زندگىو، دررقیقت، بگرداند دل من یاد از هرکس

داشت؛ بنابراین، فقر و دیگر ب یای دنیوی  خواهد[  ساتى

 اللَّخهُ  بَسَخطت  لتخوْ  وَ» -3عواملی برای گرایش و یاد خداست. 

 خخدا  اگخر  و (؛27)شخوری،  « الْأترْض ففی لتبَغتوْا لفعفبادفهف الرِّزْقت

 بخه  سخر  زمخین  در مسخلّمار ، کند فراخ بندگانش بر را روزى

این است کخه قخبض یخا     دارند. مفهوم این آیه  برمى عصیان

کمبود رزق یا فقر باع  توجه مردم بخه خخدا و بسخط آن،    

 لتیَطْغى أتنْ الِْونْسانت إونَّ» -4شود.  باع  رفلت از یاد خدا می

 کنخد،  مخى  سرکشى انسان که رقّار (؛7-6)علق، « اسْتتغْنى رَآهُ

پندارد؛ درنتیجخه، تخر  از فقخر و     نیاز بى را خود که مینه

امخام   -5شخود.   نیازمندی، مانع سرکشی و توجه به خدا می

رَأسَهُ لفشتخیءٍ:   آدمرسین )ع( فرمود: لتولتا ثت ثته مَا وَضتعَ ابنُ 

، 113اتلفتقرُ و المَرتضُ وَ المَخوتُ )شخی  صخدوق، خصخال،     

سخر تسخلیم در برابخر    (؛ اگر سه ایز نبود، انسان 89ردی 

آورد: گرسخنگی، بیمخاری و مخرگ. ایخن      ایزی فرود نمخی 

رساند کخه انسخان بخرای خخروج از     ها و ن ایر آن میآموزه

تر ، اضطراب، اندوه و یأ و ناشی از عوامل محیطخی بخه   

گیری از اعتقاد به یابد و خویشتن را با بهره خدا گرایش می

ساند و به ایخن  ر خدا و زندگی پس از مرگ، به آرامش می

ها و ن ایر  اما اشتباه مارکسیست؛ کار توصیه هم شده است

داننخد،   آنان که گرایش به خدا را معلول عوامل مزبخور مخی  

خخدا هخم بخا همخین     « وجخود »اند  این است که تصور کرده

کخه شخناخت یخا تصخدیق      شود؛ دررالی ها اثبات می گرایش

ی خخود را  خدا د یل و براهین فطری، عقلی و نقل« وجود»

ها بخه خخدای    دارد. عوامل مذکور، تنها گرایش و توجه آدم

 شوند.   )و نه موهوم( را موجب می« موجود»

بخاره   م.( عار  نواف طونی درایخن  270-204فلوطین ) -6

گوید: ارا مردم بخا اینکخه اصلشخان الهخی و فطرتشخان       می

ن خر او،   کننخد... . بخه  خدایی است، از این امخر رفلخت مخی   

باع  بیگانگی از خویش و گناه، مقخراض بریخدن    تعلقات

شود. تعلق به محسو ، خاطرات ازلی را  های روح می بال

روبد و رفلت، وجخود آدمخی را اسخیر    از ذهن و خمیره می

(. پس 209-208: 1380کند )عباسی داکانی، موجودات می

او نیز انس با مادیات را عامل فراموشی و رفلت از فطرت 

م.( از عرفخخا و  430 -354آگوسخختین )دانخخد. قخخدیس  مخخی

آن »رکمای مسیحی در مقام مناجات با خدا نوشته اسخت:  

جانی که با هواهای پست نفسانی نابینا شده، از تو مهجخور  
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(. او ع وه بخر  69)همان: « است و به دیدار تو قادر نیست

ها و رذائخل اخ قخی ماننخد     گناهان رریزی، برخی خصلت

انع معرفخت فطخری و قلبخی و    عجب، رخرور و تکبخر را مخ   

ای مانند پارسایی و تهخذیب نفخس   برعکس فضائل اخ قی

 (.431: 1382داند )نک. پورسینا، را عامل معرفت می

و اگر مخردم شخهرها ایمخان آورده و بخه تقخوا گراییخده        -7

 گشودیم؛ قطعار برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى، بودند

[  گریبخان ] دستاوردشخان [ کیفر] پس به؛ ولى تکذیب کردند

 آنان را گرفتیم.

مطهری که کلید رل مشک ت مبار  دینی و فلسفی   -8

دانسختن   داند، ضمن فطری های ع مه می خود را در دیدگاه

طلبخخی و خخخداخواهی و  جخخویی، خیرخخخواهی، زیبخخایی علخخم

خ قیت، معتقد است فطری به معنای اف طونی، دکارتی و 

(. او 2/313)مطهری، مجموعخه،  کانتی، یعنی بالفعل نیست 

ویژه در برابر سخارتر کخه انسخان را فاقخد ذات و فطخرت       به

داند نیز موضع ماالف دارد و  زمۀ فقخدان ذات   بالفعل می

 دانخخخد )نخخخک. مطهخخخری، انسخخخان را، عخخخدم انسخخخان مخخخی

اند؛  (. این دو سان در ظاهر ناسازگار1380:16/569-570

طهری برخی از امخور  بنابراین، شاید بهتر است گفته شود م

دانخد )نخک.    ذاتی را بالفعل و برخی )فطریات( را بالقوه می

 (.2/313: 1379مطهری، 

کخه ایخزى    دررخالى  و خدا شما را از شخکم مادرانتخان   -9

هخا و   و براى شما گخوش و اشخم   بیرون آورد دانستید نمى

 باشد که سساسگزارى کنید. ها قرارداد؛ دل

های فارسی بخه اشخکال   مهرا در ترج« کرکگور»کلمه  -10

یرکگخخارد،  انخد؛ ماننخخد: کخخی ماتلفخی نوشخخته و تلفخخظ کخخرده 

یرکگخورد،   گخور، کخی   یرکخه  گخارد، کخی   یرکخه  کرکگارد، کخی 

کگور، کیرگگور، کیرکگور و کرکگتور. در این مقالخه از   کی

بهره خواهیم گرفت )مگخر در  «  کفرکفگتور»شکل اخیر یعنی 

حیح کلمخخه هخخای مسخختقیم(؛ زیخخرا تلفخخظ صخخ    قخخول نقخخل

«Kierkegaard است )با « کیرکگور»در زبان دانمارکی، « 

اشباع یاء، کسر کا ، فتح گا  و سخکون واو(؛ امخا بخرای    

صخورت   ای ناپسخند، کخاربرد آن بخه    پرهیز از تخداعی کلمخه  

ترجیح دارد. در ضمن در زبان دانمارکی، رر  « کرکگور»

d شخود و دو رخر     در آخر کلمه مذکور، تلفظ نمخی   aa 

« اتو»صدای  (aw) دهخد )نخک.  مخی    Britanica World 

language Dictionary, New York, 1964, 
P.1061; The Random House Dictionary of 
the English language, Staurt Berg, New 
York, 1987, Volume 1, p. 1055). 

فیلسخخوفان اگزیستانسیالیسخخت بخخه دو شخخاخه الهخخی و   -11

وند و مسخائل مشخترک دلاخواه آنخان     شخ  الحادی تقسیم می

باع  شده است تا هر دو گروه با عنوان وارخدی بخه نخام    

اگزیستانسیالیسم بشمار آیند. برخی از مسائل مشترک آنان 

عبارتند از: معنای زندگی، عقل و عشخق و شخور، مخرگ و    

جاودانگی، پوای، امید و نومیدی، تقدم وجود انسخان بخر   

تخخوان از کرکگخخور،  آنخخان مخخیماهیخخت و... . از گخخروه الهخخی 

داستایفسکی، بردیایف، شستو ، اونامونو، گابریل مارسخل  

و کارل یاسسر  نام برد. از شاخه الحادی باید از فردریش 

نیچه، مارتین هایدگر، آلبر کامو، فرانتس کافکخا و ژان پخل   

 (.106-35: 1379سارتر یاد کرد )نک. ملکیان، 

واژه عبارتنخد از:   هخای دیگخر ایخن    برخی از معخادل   -12 

وجودگرایی، فلسفه وجودی، اصالت وجود، فلسخفه تقخرر   

   (.295: 1381ظهوری، هستی گرایی و... )نک. بریجانیان، 
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