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هدف اين مقاله بررسي انتقادي انديشه هاي كي يركه گور متالـه دانمـاركي دربـاره ديـن و     
ي و فلسـفي  كاربست هاي آن در حوزه تربيت ديني است. اين پژوهش از نوع پژوهش هاي نظر

تحليلي است. جامعه آماري همه منـابع در دسـترس دسـت     –بوده و روش مطالعه نيز توصيفي 
اول و دوم است كه جمع آوري گرديده و مورد مطالعه قرار گرفته است. كوشش براي پاسـخ بـه   

. در نگرش كي ير كه گور چه نسبتي ميان ساحتهاي 1دو پرسش زير محور نگارش مقاله است: 
. پيامدهاي تربيتي اين نگـرش در حـوزه تربيـت    2     نسان و ايمان ديني وجود دارد؟وجودي ا

ديني كدامند؟ در انديشه كي ير كه گور ايمان موضوعي شخصي و نتيجـه گـزينش آزاد انسـان    
است و بنيان ايمان بر پايه ارتباط ميان انسان و خدا قرار دارد. به نظر او ما قادر نيستيم كه اين 

به كمك عقل اثبات كنيم. همچنين كي ير كه گور معتقد است ارتباط نزديكي ميـان   ارتباط را
ايمان و هستي انسان وجود دارد. او از سه سپهر هستي سـخن گفتـه اسـت: زيبـايي شـناختي،      
اخالقي و ديني. به نظر او اين سپهر آخري عالي ترين قلمرو هستي آدمي بـوده و ايمـان بـه آن    

كه گور ايمان ديني ويژگي هايي دارد مانند: اطاعت و اعتمـاد بـه خـدا،     تعلق دارد. براي كي ير
سكوت و خطرپذيري  از طريق ايمان. به نظر مي رسد كه جنبه هاي مثبتي در آراء كـي يركـه   
گور وجود دارد كه مي توان آنها را در تربيت ديني بكار گرفت. از اين رو تـالش شـده اسـت تـا     

آموزش تربيت ديني از اين آراء استنباط شود. بخش پاياني   بعضي هدف ها، اصول و روش هاي
 مقاله نيز به بحث انتقادي درباره آراء كي يركه گور اختصاص دارد. 

 
 واژگان كليدي:

 كي يركه گور، دين ، تربيت ديني، نقد 
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 طرح مسأله. 1
يكي از نهادهايي كه در طي تاريخ بشري نقش بسزايي در شـكل بخشـي بـه حيـات     

تـوان گفـت كـه آمـوزش و      و جمعي داشته است، نهاد دين بوده است. تقريبا مـي فردي 
هـاي جديـد از    ها و نگرش پرورش تا دوران مدرن، ديني بوده و تنها پس از ظهور انديشه

به بعد بود كه نوعي ديگر از تعليم و تربيت يعني سكوالر جـاي آن را گرفـت. در   17قرن 
اند كه بـه تربيتـي عرفـي و     اي آموزشي كوشيدهها و نهاده طي سيصد سال گذشته نظام

دنياگرايانه روي آورند و دين را چون موضوعي براي حوزه شخصي و فردي، به اين قلمرو 
هاي  راه ندهند. اگر چه امروزه در نهادهاي آموزش كشورهاي پيشرفته بويژه غربي، آموزه

هـاي   از عرصـه بحـث   آشكار ديني مورد توجه نيست. اما مسأله دين و دينداري هيچگـاه 
هاي فيلسوفان دين و متألهان جديـد نشـان    نظري غايب نگرديده است. نگاهي به انديشه

داري در جريـان   ، ماهيت ديـن و كيفيـت ديـن   ي اي درباره هاي پردامنه دهد كه بحث مي
است، و اين بدان معناست كه اگر حتي بتوان دين داري را از حوزه عمومي بيرون رانـد،  

توان كـاري بـي معنـا دانسـت و نقـش آن را از زنـدگي        و نه دينداري را  نمي اما نه دين
تأثير انگاشت. اين نگرش اينك پـس از   دهي به دنياي مادي بي معنوي انسان و در جهت

دو قرن انكار براي دين و ايمان ديني در رشد و تحول جان آدمي جايگاهي مهم و بس با 
نگاهي به چگونگي تربيـت دينـي و بازانديشـي    اهميت قائل است.  همين نكته است كه، 

سازد. اما انجام چنين كـار خطيـري خـود نيـاز بـه تأمـل و        در ماهيت آن را ضروري مي
هـاي چنـين    تفكري عميق در دين و بازانديشي در چگونگي دين و دينداري دارد. زمينه

اگرچه آشنا هاي عميق فيلسوفان دين و متألهان يافت.  توان درانديشه هايي را مي كوشش
اي فـراهم   تواند زمينـه  ها دقيقا به معناي پذيرفتن آنها نيست، اما مي شدن با اين انديشه

هايي كه اينك با آن  سازد تا در سنت ديني خود بازنگريم و بر پايه اين سنت و با پرسش
 ايم، به پاسخي نو و نگرشي تازه و كوششي متفاوت دست يابيم.  مواجهه

ن و متألهان ديني، سورن كي يركه گور دانماركي است.  انديشـه  يكي از اين فيلسوفا
اي جداناشدني با انديشـه دينـي او در هـم آميختـه اسـت.       فلسفي كي يركه گور به گونه

 ي او از يك سو روشنگري بي مانندي هستي انسان است كه تحت هـيچ مقولـه   ي مسأله
نوع حيـوان صـادق اسـت، و از    آيد، وضعيتي كه به مثل تنها در مورد  كلي و عام در نمي

سوي ديگر ايمان انسان نسبت به خداوند است. اما او از ايمان فرد يكه و تنها به خداونـد  
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). فردگرايي كي يركه گور كه بر نگرش انضـمامي او از  1387زاده،  گويد ( نقيب سخن مي
بـر   گيـرد كـه فرديـت آدمـي را     انسان استوار است نقطه مقابل ايدآليسم هگلي قرار مـي 

كند. او به  اي از ارتباطات كلي و در نتيجه محو هر چيزي كه شخصي است، بنا مي شبكه
وجود ماهيت نوعي انسان كه مشترك ميان مصاديق آن باشد باور ندارد. بـه نظـر او هـر    

اي منحصر به فرد و از اين رو از هستي اصيلي برخوردار است (ين كيمپيل،  فردي باشنده
گـاه قـادر    هاي كل گرايي از نـوع فلسـفه هگلـي هـيچ     ). فلسفه 1387؛ اندرسون، 1375

هاي الزم  ها آمادگي نيستند تا چنين اصالتي را درك نمايند. از اين روست كه اين فلسفه
خيزنـد   سازند كه بـا فـرد و فرديـت بـه سـتيز بـر مـي        هايي فراهم مي را براي همه نظام

ــر كــه گــور،  1375(كاپلتســون،  ــه كــا، 1388؛ كــي ي ). از ســوي ديگــر، او  2007؛ رب
هاي كليسايي را نيز براي ايمان و تجربه درونـي دينـي كـه فـردي اسـت و تـابع        آموزش

داند و به مبارزه  گيرد، به همان اندازه مضر مي الگوهايي جمعي و فرامين بيروني قرار نمي
آن ). ايماني كه كي ير كـه گـور از   1376پردازد (هاين،  هاي كليساي رسمي مي با آموزه

گويد فاقد هر شكل دستوري و بـر پايـه آزادي و انتخـاب حقيقـي فـرد شـكل        سخن مي
ماننـد اسـت، توقـف و     گيرد. ايمان آدمي همچون هر تجربه وجودي كه اصـيل و بـي   مي

ايستايي ندارد و همچون هستي آدمي رودي روان است. بستن هر بنـدي و زنجيـري بـه    
جامعه و اعتبار كل باشد يـا صـورتهايي كـه بـر     پاي هستي آزاد و يگانه فرد، خواه با نام 

بستر تحول تاريخي  شكل گرفته باشند، پايان ايمان و متوقف ساختن اين رود پر جوش 
مانـد نـه ايمـان درونـي، بلكـه       و خروش است. در چنين وضعيتي آنچه در انتها باقي مي

به كـار معاملـه   تواند فاقد روح و زايندگي باشد و  شماري از آداب و مناسك است كه مي
گران آيد. براي كي يه گور نه تنها ايمان بلكه هر فعاليت اصيلي كه از آدمي سر بزنـد از  

توان از  ). از اين روست كه مي2005خيزد(وبستر،  هاي او بر مي ها و تصميم زمينه انتخاب
 ). 1383؛ كي يركه گور، 1376مسئوليت انسان سخن گفت(كي ير كه گور، 

تـوان   ه در تدوين و طراحي هر برنامه تربيـت دينـي مطلـوبي نمـي    رسد ك به نظر مي
پـذيري را ناديـده    عناصري چون فرديت، هستي اصيل انسان، آزادي انتخـاب، مسـئوليت  

هاي ديني در سطح بـاقي نمانـد و تنهـا بـراي      گرفت. در صورتي كه قرار باشد تا آموزش
هـا و   ازانديشـي در نگـرش  اي جـز ب  مقاصد محدود و نامرتبط بكـار گرفتـه نشـود، چـاره    

هاي تربيت ديني ما نيست. اين نكته از آن رو الزم است كه، نظام آموزشي مـا نيـز    روش
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توانـد بـه فهـم مـا از      هـاي تربيـت دينـي مـي     دغدغه ديني دارد. آشنايي با ديگر نگرش
ها و قوتهاي آن ياري رساند. براي اين منظور كـي يـر كـه گـور      هاي خود، ضعف كوشش

ده است. به نظر ما ويژگي ممتاز نگرش ديني كي ير كـه گـور دقيقـاً بخـاطر     برگزيده ش
تأكيدي است كه او بر فرد انضمامي و نه انتزاعي دارد. از اين رو  نيز به نظر مي رسد كه 

هاي تربيت ديني به ميزان تأكيـدي وابسـته اسـت كـه ايـن       توفيق و يا عدم توفيق نظام
هايي كه محور اين مطالعه را تشكيل داده  ارند. پرسشها بر فرد واقعي و انضمامي د نظام

هاي وجودي انسـان   . در نگرش كي ير كه گور چه نسبتي ميان ساحت1است عبارتند از 
. پيامـدهاي تربيتـي ايـن نگـرش در حـوزه تربيـت دينـي        2و ايمان ديني وجـود دارد؟  

 ه او اختصاص دارد.كدامند؟  بخش پاياني مقاله نيز به بررسي انتقادي آراي دين شناسان
  

 . روش تحقيق2
مطالعه حاضر از نوع تحقيق كيفي و از جهـت ماهيـت در دسـته مطالعـات نظـري و      

تحليلي است. در ابتدا تالش شده است،  –بنيادي قرار دارد. روش مطالعه روش توصيفي 
شناسـانه كـي يـر كـه گـور تصـويري        هاي فلسفي و ديـن  ها و گزاره از طريق تحليل ايده

ها پيامدهاي تربيـت دينـي آنهـا     في از آنها ارائه شود و سپس به كمك تفسير دادهتوصي
مورد بررسي و آزمون قرار گيرد. جامعه آماري شامل همه منابع دست اول و دوم فارسي 

باشد كه در دسترس بوده است. ابزار تحقيق  و انگليسي مربوط به آراء كي ير كه گور مي
ه پس از مطالعه منـابع ثبـت و گـردآوري گرديـد. ايـن      هاي مطالعاتي بوده است ك فيش
       ها براي توصيف انديشه كي يركه گـور و اسـتنتاج پيامـدهاي تربيـت دينـي مـورد       فيش

 بهره برداري قرار گرفته است. 
  

 هاي پژوهش: .تحليل يافته3
. در نگرش كي ير كه گور چه نسبتي ميان ساحتهاي وجودي انسـان و ايمـان   1

 دارد؟ديني وجود 
 الف.  نگرش انسان شناختي كي ير كه گور:

گـذار فلسـفه    كي يركه گور، فيلسـوف و انديشـمند دانمـاركي، را بـه عنـوان بنيـان       
هاي هگل  گيريي انديشه فلسفي و ديني كي يركه گور، ايده دانند، در شكل گرا مي هستي
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تلفي به مخالفت هاي مخ و كشيشان كليسا  تأثير بسزايي داشتند. كي يركه گور از جنبه
كرد انسان را از طريـق سيسـتم    پردازد. از جمله اينكه، هگل سعي مي با انديشه هگل مي

پردازيهاي عقالني بشناسد. از منظر كي يركه گور كسي كه به  هاي فلسفي و نظريه سازي
خواهد به شـناخت انسـان برسـد،     زند و از اين طريق مي سازي فلسفي دست مي سيستم

اي در كنار  كه برج و بناي عظيمي را ساخته و با اين همه خود، در بيغوله مانند اين است
). به همين دليل هرگونه سيسـتم فلسـفي، از   1388كند (كي ير كه گور ( آن زندگي مي

بيان حقيقت به طور كامل عاجز اسـت و حقيقـت هسـتي را بـه شـكلي مغشـوش ارائـه        
 دهد.  مي

اريخ نيز مورد انتقاد از جانب كي يركه گور قرار عالوه براين، ايده هگل در ارتباط با ت
» تاريخ، ميدان تجلـي حقـوق جمعـي در قالـب روح ملـي اسـت.      «گرفت. از منظر هگل 

نظـري و ضـرغامي،   » ( عبارت است از سير تكامل منظم انسان«). تاريخ 1375(كيمپيل
ي كه بايد جايي براي انسان«). از منظر كي يركه گور ديدگاه تكامل تاريخي هگل، 1388

» گـذارد.  تصميم بگيرد و انتخاب كند، انساني كه بايد اكنـون شخصـا عمـل كنـد، نمـي     
). هگل كوشيده است، كل واقعيت و همچنين حركت تـاريخ را فراينـد   1387(اندرسون، 

مند و خردمندانه معرفي كند و در همين راستا به انسان نيـز از منظـر خردمنـدي     قانون
 گشت(همان). ديني وجود او نيز، به دنبال بنياد عقالني مينگرد و حتي براي بعد  مي

هايي است كـه سـعي دارنـد تـا از انسـان       به طور كلي، كي يركه گور، مخالف انديشه
تعريفي كلي و جامع ارائه كنند و از اين طريق فرديت او را ناديده گيرنـد. نظـام فلسـفي    

سـنجد،   بت با فرجـام تـاريخ مـي   هگل، با ناديده انگاري فرديت آدمي، ارزش او را در نس
كي يركه گور با واكنش در برابر اين انديشه هگل مي گويد: فـرد آدمـي از نـوع آدمـي     «

) عالوه بر هگل، كشيشان كليسـا نيـز نقـش بسـيار     97: 1387(نقيب زاده، ». برتر است
گيريي انديشه ديني كي يركه گـور داشـتند. از منظـر كـي يركـه گـور،        زيادي در  شكل

اي دسـتورات   نزد كشيشان كليسا غناي خود را از دست داده، و به صورت پاره مسيحيت
). كشيشـان كليسـا تنهـا بـه انجـام مناسـك       10: 1376و فرمانها درآمده است (هايني، 

). از 45انـد. (همـان:    كنند و در عين حال گرفتار آلودگي و جنايت ظاهري دين اكتفا مي
 توان به موارد زير اشاره كرد: گور ميمهمترين مباني فلسفي و ديني كي يركه 
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 . فرديت1 
 توان درباره كي يركه گور گفت اين است كه او يك فردگـرا  مهمترين چيزي كه مي 

. در ايـن جـا   است. از ديدگاه كي يركه گور، انسان به عنوان يك فرد، يكه و اصيل اسـت 
بنـابراين   ؛ودن اسـت ها، احساساسات او از آن خود ب يكه بودن يعني خود بودن و انديشه

صفات و ويژگيهاي انسان تنها آن چيزي نيست كه به صورت كلي و عيني تعريـف شـده   
نوشت به قصد تالش براي كمك به فـرد بـود تـا بتوانـد يـك زنـدگي        او هرچه مي است.

 معناداري داشته باشد.
. )411: 1377( پـاپكين و اسـترول،   "فرد آدمي از نوع آدمي برتراست."از ديدگاه او 

) ويژگيهاي انسان همان ويژگيهـاي نـوع،   2000(ربه كا،  "توان تعريف كرد. فرد را نمي"
توانـد بـا توجـه بـه      گروه، و جامعه خويش نيست. او محدود به اين ويژگيها نيسـت مـي  

امكانهاي نامحدودي كه وجود دارد از آنها گذر كند و مراتب رسـيدن بـه مراحـل بـاالي     
دهـد؛   كي يركه گور عصر خويش را مورد انتقاد قرار مـي  معنوي را درخويش فراهم كند.

گيـرد، از   زيرا تمام سعي و تالش اجتماع و خود فرد در يكسان شدن با ديگران قرار مـي 
ترسد،  منظر كي يركه گور اين امر ناشي از آن است كه انسان از مسئوليت  فرد بودن مي

ه خيل آدميان بپيوندد: بياييد آدمي يكسره در تالش است كه ب"گويد:  كي يركه گور مي
هايي چون محبت، همدلي، شيفتگي  متحد و يگانه شويم و طبعا اين تالش در لفافه واژه

پذيرد: اين تزوير موجودات رذل و پسـتي اسـت كـه     و برخي تمهيدات ظريف صورت مي
ماييم. حقيقت آن است كه ما در خيل آدميان از موازين فرد بودن و فردايـده آل بـودن   

 ) 48: 1388(كي ير كه گور،  "ي دوريمبس
 

 . آگاهي و انتخاب2
انسان هستي دار، به خاطر توانايي آگاهي از خود، قادر به انديشيدن و انتخاب كردن 
هست. از منظر كي يركه گور افزايش آگاهي انسان، زمينه بيشـتري بـراي آزادي فـراهم    

برخالف ساير موجودات، همـواره   دهد. انسان كند و دايره انتخابهاي او را گسترش مي مي
هـا   پاياني دست زنـد. گرچـه ايـن انتخـاب     هاي بي تواند به انتخاب همان نيست، بلكه مي

پيوندنـد، بـا وجـود ايـن،      هايي معين به وقوع مـي  نامحدود نيستند و همواره در وضعيت
آدمي قادر به دگرگوني در خويش و وضعيت خود نيز هسـت؛ حتـي اگـر ايـن انتخـاب،      
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ابي منفي باشد. از منظركي يركه گور، اگرچه ما مجبور به زندگي در دنيا هستيم اما انتخ
تـوانيم ارزشـهاي    هايمان است. ما مـي  شويم، نتيجه انتخاب مان و آنچه مي چگونه زيستن

مان معنـا ببخشـيم.    خاص خودمان را انتخاب كنيم، از جمله اينكه چگونه بايد به زندگي
دركار انتخاب، آنچه مهم است انتخاب درسـت  "گويد:  ور مي) كي يركه گ2005(وبستر، 

، "زنـيم  نيست، بلكه ميزان شور و شوق، جديت، و عشقي است كه به كار اين انتخاب مي
ايـم ولـي عمـال     ) اگر ما صرفاً بگوييم كه فالن راه را انتخاب كـرده 97: 1385(اندرسون، 

م نداشته باشيم، مانند ايـن اسـت   اي هيچ شور و اشتياقي نسبت به راهي كه انتخاب كرده
كه، اصال هيچ انتخابي صورت نپذيرفته است. كي يركه گور، عصر خويش را مورد انتقـاد  

كنند حق آزادي و انتخاب را از افراد سلب كنند. آنهـا   براي اينكه سعي مي ؛دهد قرار مي
تصميماتي كـه از  ها سعي دارند افراد را براساس  از طريق انتشار كتابها، مجالت و روزنامه

قبل براي آنها گرفته شده است، شكل دهند. در چنـين عـالمي خـود امكـان انتخـاب و      
 تصميم از انسان، سلب مي شود.

 
 . آزادي و مسئوليت3

بين آزادي انتخاب و مسئوليت رابطه تنگاتنگي وجود دارد. با توجه به اينكـه انسـان    
براين در قبـال انتخابهـاي خـويش    هاي مختلـف آزاد اسـت، بنـا    نسبت به انتخاب گزينه

بـه   ؛كند مسئول است. غالباً، انسان نسبت به مسئوليت ناشي از آزادي، احساس ترس مي
همين دليل، دوست دارد از خطر انتخاب كردن فرار كند و خويش را به دسـت ديگـران   

 تـوان آن را  ) ايمان امري فردي است، بنـابراين نمـي  97: 1383بسپارد. (كي ير كه گور، 
تـوان براسـاس    تحت مقوالت كلي درآورد و به ديگران انتقال داد. ايمان ابـراهيم را نمـي  

زيرا اين به معناي ناديده انگاري فرديت انسان  ؛مقوالت كلي و عيني توجيه و تبيين كرد
تواند از حقيقت و راستي تبيـين   است كه خارج از كلي قرار دارد. بنابراين فرد هرگز نمي

از جانب ديگران مطمئن باشد، بلكه تنها قادر خواهد بود از جانب خود، به ايمان ابراهيم 
تواند بـا مسـئوليت    عنوان يك فرد به اين مقوله اطمينان داشته باشد. بنابراين كسي نمي

كـي يركـه گـور    ") 146: 1376شخص ديگري شهسوار ايمان شـود. ( كـي يركـه گـور،     
خواهـد   كند كه جمعي كه انسان مـي  مخالف پيوستن فرد به جمع است و فرقي هم نمي

شـود كـه    اختيارش را به آنها بسپارد فقير يا غني باشد، چون چنين پيوستني باعث مـي 
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 "كنـد  مسئوليت بار آورد و يا دست كـم حـس مسـئوليت را در او ضـعيف مـي      فرد را بي
و احساسات و شـناخت انسـان تحـت تـاثير گـروه      زيرا افكار  ؛)337: 1375(كاپلستون، 

داند. از منظر كي يركه گـور انسـاني كـه زنـدگي      بنابراين فرد خود را مسئول نمي است،
اگرچـه شـرايط و    كنـد در قبـال انتخـاب خـويش مسـئول اسـت       ديني را انتخـاب مـي  

آزادي انسان در گرو ايستادن  ؛موقعيتهاي محيطي در قبال اداي وظيفه او محدود باشند
 .)73: 1384رگر، (كلين در برابر شرايط و يا تغيير آن است.

 
 . سپهرهاي زندگي4

دهد، معتقد است كه، انسـان   كي يركه گور با توجه به تفسيري كه از انسان ارائه مي 
نامد.  سه گزينه پيش روي زندگي خويش دارد، او اين سه گزينه را سپهرهاي زندگي مي

ه اولين سپهر اين است كه انسان براي خودش زندگي كند و سپهر ديگـر ايـن اسـت كـ    
براي ديگران زندگي كند و سپهر آخر نيز اين است كه براي خدا زندگي كند. (اندرسون، 

) او اين سه سپهر را به ترتيب زيباشناسـي يـا استحسـاني، اخالقـي و دينـي      94: 1385
 نامد.  مي

كند و اراده او، تحـت تـاثير    زيباشناسي، سپهري كه انسان براي خويشتن زندگي مي
ثار كي يركه گور، مظهر و نمونه انسان در اين مرحله دون ژوان حواس خويش است. در آ

) 85: 1386كنـد، نيـروي لـذت اسـت. (مسـتعان،       است، آنچه دون ژوان را مجذوب مـي 
اي بـراي   سطوح باالتر زندگي زيباشناسانه، زندگي هنرمنداني است كه هنـر آنهـا زمينـه   

زندگي را پـيش روي خـود بـه    توانند سپهرهاي مختلف  مندي از لذت است، آنها مي بهره
تصوير بكشند، اما فقط براي لذت بردن از آن، نه اينكه بخواهند براسـاس آنچـه كـه بـه     

به نفس آنچه كه به  ")، زيرا آنها127: 1376اند، زندگي كنند (وال و ورنو،  تصوير كشيده
هـاي   بلكـه بيشـتر بـه بـازي احساسـات و دريافـت       ؛اي ندارنـد  كشـند عالقـه   تصوير مـي 

(كلينرگـر،   "شـود  گارنگشان عالقمند هستند كه در اثر برخورد با اين امور تحريك ميرن
1384 :69 .( 

بلكه ديگـران بـراي او    ؛كند اخالق، سپهري است كه انسان، تنها به خودش فكر نمي 
چنـين   ؛گيـرد  زند كه خير همگـان را در بـر مـي    شوند ، او دست به كارهايي مي مهم مي

اين است كه نقش خود را به عنوان عضوي از جامعه خـوب انجـام   انساني هميشه نگران 
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) كي يركه 73: 1376دهد، فرد اخالقي عالقه به امر كلي و جهاني دارد (كي ير كه گور، 
امر اخالقي به عنوان اخالق كلي است و به عنوان "گويد:  گور در ترس و لرز بصراحت مي

يعنـي بـه مثابـه     ؛واسـطه هسـت   بـي كلي آشكار و عيان است. فرد لحاظ شده آن گونـه  
موجودي جسماني و رواني، پنهان و پوشيده است. از ايـن رو هرگـاه بخواهـد، در اخفـاء     

تواند از  شود و فقط با عيان ساختن خود مي باقي بماند، گناه كرده و به وسوسه دچار مي
ر داريم آن جدا شود. اما اگر برعكس چنين اتفاقي موجود باشد، در حضور پارادوكسي قرا

زيرا براين مالحظه استوار است كه فرد بـه عنـوان فـرد برتـر از      ؛كه وساطت پذير نيست
 ).138: 1388(كي ير كه گور،  "كلي است.

توانـد تعيـين    سپهرسوم زندگي، سپهر ديني است. شناخته شده ترين چيزي كه مي 
خداوند. (كي ير كه كننده اين نوع زندگاني باشد، ايمان است. ايمان يعني رابطه آدمي با 

درارتباط با خدا فـرد خـود را بـا امـر مطلـق      "گويد:  ) كي يركه گور مي137: 138گور، 
، "رابطه با خدا") منظور كي يركه گور از 144: 1376(كي ير كه گور،  "سازد. مربوط مي

اي نيست كه همـه اشـخاص بـه اعتبـار مخلـوق بـودن بـا خداونـد برقـرار           آن نوع رابطه
 "يابـد.  شـوند و ادامـه مـي    رابطه ايماني است كه دانسته به آن وارد مـي "لكه سازند، ب مي

) برقراري چنين ارتباطي داراي ويژگيهايي اسـت كـه در ذيـل بـه     21: 1384(كلنيرگر، 
 شود: برخي از آنها اشاره مي

 ب.ايمان دروني
( بـك بيـرو،    "كـرد.  كي يركه گور، حقيقت ايمان را در تفكر درونـي جسـتجو مـي   "

زيرا حقيقت ايمـان را بـه    ؛داد ) او مردم زمانه خويش را مورد انتقاد قرار مي335: 1999
دانستند كه براحتي از نسلي به نسل ديگـر انتقـال داده    عنوان حقيقت كلي  و عيني مي

شد، از منظر او در جهان معنويت اين ايـده بـه عنـوان امـري كـامال موجـه بـه نظـر          مي
حقيقـت ايمـان امـري درونـي اسـت، و تنهـا بواسـطه         رسيد، اين در حالي است كـه  مي

ايمان، تنها در نحوه ارتباط فرد با خدا ممكن است براي نمايد.  درونگري فرد بر او رخ مي
حقيقت، هنگاميكه به صـورت عينـي مطـرح    "انسان حاصل شود، اين در حالي است كه 

د و فقط تاكيد بر اين شود، به نحوه ارتباط فرد با موضوع شناسنده (خدا) توجهي ندار مي
:  1379( وارنـوك،   "پردازد، حقيقت است يا نه امر است كه آيا آنچه شناسنده، به آن مي

 هاي زير است:  ) ايمان زمينه ظهور ويژگي21
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 .تسليم متوكالنه1
انسان بـا ايمـان عـالوه براينكـه در     "ايمان، يعني تسليم، توكل و اعتماد به خداوند.  

تسليم اسـت درعـين حـال، در برابـر انجـام فرمـان الهـي احسـاس         برابر فرمان خداوند 
(كـي يـر كـه     "زيرا به خداوند اعتماد، توكل و يقـين دارد.  ؛كند خوشحالي و رضايت مي

) كي يركه گور در كتاب ترس و لرز، اين مقوله را به زيبايي به تصـوير  106: 1383گور، 
شـود فرزنـد    يمـان، حاضـر مـي   كشيده است. شهسوار ايمان، در اولين حركت در مسير ا

ورزد، تسـليم خـدا كنـد و از طـرف ديگـر بـه        خويش را كه با تمام وجود به او عشق مي
خداوند توكل دارد. توكل داشتن تنها مخصوص ابراهيم نيست، هر انسـان بـا ايمـاني بـه     

زيرا خداوند خير مطلق است، بر همين اسـاس عاقبـت كارهـا نيـك      ؛خداوند توكل دارد
 خواهد شد.

 
 . سكوت2

نمايد. هـركس بايـد    از منظر كي يركه گور، حقيقت ايمان در درون خود فرد رخ مي 
خود از طريق غور در درون خويش، حقيقت ايمان را كشف كنـد. هرچـه كـه انسـان بـا      
ايمان تالش كند، آنچه را كه تجربه كرده است در قالب كلمات ريخته، طوري كـه بـراي   

زيـرا زمـاني چنـين     ؛تواند به چنين امري دست پيـدا كنـد   ديگران قابل درك باشد، نمي
شود كه خود نيز حقيقت ايمان را تجربه كرده باشـد،   دركي براي فرد ديگري حاصل مي

تواند عمل خويش را طوري بگويد كه براي ديگـران قابـل درك باشـد، ناچـار بـه       او نمي
براي ديگـران قابـل    توان در قالب كلمات ريخت، طوري كه سكوت است. امور كلي را مي

كند، تا زمـاني   فهم باشد ولي ايمان چون امري شخصي است و فرد خود آن را تجربه مي
 اي براي خود فرد حاصل نشود، قابل درك نيست. كه چنين تجربه

 
 .پيامدهاي نگرش كي ير كه گور در حوزه تربيت ديني كدامند؟ 2

ست. بنـابراين پرسـش فـوق را    پاسخ به اين سوال، به نوع نگرش مربي ديني وابسته ا
توان به شكل ديگري مطرح كرد؟ از نگرش ديني كي ير كه گور بايد انتظار چـه نـوع    مي

اي را داشت؟ بي گمان نگرش ديني كي يركه گور نسـبت چنـداني بـا     پيامدهاي تربيتي
استدالل نظري و عقالني ندارد، اگر چه با آن ضديتي نيز ندارد. زيرا همانگونه كـه گفتـه   



  99      ر به دين وكاربردهاي آن براي تربيت دينيتأملي انتقادي در باب رويكرد اگزيستانسي سورن كي يركه گو   

د، به نظر او قلمرو دين سپهر ايمان است. الزمه ايمان شناختن و سپس اقـدام كـردن   ش
نيست، بلكه خطر كردن و دل به دريا زدن است. چنين وضعيتي نشـانه عـدم اطمينـان    
عقلي است. از سوي ديگر داشتن ايمان، نيازمند آزادي انتخاب و در عين حال تسليم امر 

اهيم نبي تسـليم بـود. بـرخالف نگـرش رايـج و حتـي       الهي بودن است. همانگونه كه ابر
عرفاني كه بر نوعي انحالل وجود فردي در ذات الهي نظر دارد، انسان ايماني كي ير كـه  

ماند. در نگاه او انسان مخاطب خداونـد اسـت و همـين     گور همواره يك شخص باقي مي
د داشـته باشـد. در   اي پرناشندني وجو گردد تا همواره ميان انسان و خدا فاصله سبب مي

 زند، الزمه آن آزادي است.  صورتي كه ايمان انتخابي باشد كه از انسان سر مي
اي دروني و شخصي است كه بر  بر اين اساس تربيت ديني، ايجاد آمادگي براي تجربه

تواند به بهاي  هاي فرد استوار است. هر نوع تحميل كردني مي شخصيت، آزادي و انتخاب
روح و تكـراري تمـام شـود.     تجربه و فروكاستن ايمان به مناسـكي بـي  از دست رفتن آن 

تربيت ديني مورد نظركي ير كه گور، ايجاد شرايطي است كه نوآموزان بتوانند زيستن در 
فضاي ايماني را تجربه كنند. ايجاد اين شرايط حتي اگر با آدابي همراه باشد، هيچگاه به 

تـوان از طريـق آشـنا     يجاد چنين شرايطي را مـي اي از ا آن محدود نخواهد گرديد. نمونه
در نوشته خود كي يركـه گـور داسـتان     –كردن كودكان و جوانان با سرگذشت مومنان 

 فراهم كرد. خواندن متوني از اين نوع في نفسه هدف محسوب نخواهد شد.  -ابراهيم
دي توان انتظار آن داشـت كـه رهنمـو    همچنين از ديدگاه ديني كي ير كه گور ، نمي

رسد او هيچ آداب و ترتيبي را در اين  درباره آموزش مناسك ديني عرضه كند. به نظر مي
شناسد. در نظام كليسايي اين آداب اموري تـاريخي هسـتند كـه بـه آن افـزوده       راه نمي

اند. سنگين گشـتن پوسـته ديـن سـبب      اند و به تدريج به جزء الينفك دين درآمده شده
 است.    زوال گوهر دروني آن گرديده

با وجود اين، اهميت نگرش دين شناسانه كي ير كه گور در تربيت ديني در تاكيـدي  
كنـد. شـايد از    است كه او بر ايمان دروني هر فردي دارد كه در سپهر ديني زيسـت مـي  

گردد. زيرا وقتي ديـن داري   همين روست كه سخن گفتن درباره تربيت ديني دشوار مي
تـوان از تربيـت دينـي نسـل جـوان       نه بر مناسكي، چگونه مينه بر آدابي استوار است و 

توان از درون  حرفي به ميان آورد. ما همواره با اين دشواري مواجه هستيم كه چگونه مي
راهـي بـه     -ها خود فرد نيز استوار نيست  بويژه آنگاه كه بر انتخاب –آداب ظاهري دين 
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هـاي مكـرر آنهـا در  قالـب      آموزش سوي اعماق آن يافت؟ نبايد خوشباورانه پنداشت كه
كه بيش از آنكه نگاه يادگيرندگان را به اهميت اين آداب متوجـه سـازد،    –متون درسي 

تواند آگاهانه و يا ناآگاهانه به تقويت  مي –شود  اي براي امتحان و نمره گرفتن مي دغدغه
محتـواي  ايمان ديني آنان منجر شود. تخصصي كردن دروس ديني و يا دشوارتر كـردن  

آنها جز بر اصطراب دانش آموزان نخواهد افزود و حاصلي در اين راه ببـار نخواهـد آورد.   
هاي عمومي ما خود گواه روشني براي اين وضعيت دشـوار اسـت. بـر ايـن اسـاس       تجربه

توان ايمان نسل جوان را برانگيخت و از چه راهي  است كه بايد از خود پرسيد چگونه مي
 ن ياري رساند؟توان به تداوم آ مي

تواند  رسد انديشه ديني كي يركه گور مي هاست كه به نظر مي با توجه به اين نكته   
گشا باشد. در ادامه خواهيم كوشيد تا بـه شـكلي نظـري از ديـدگاه ديـن نشاسـانه او        راه

 هايي را براي اركان تربيت ديني ارائه كنيم:  استنباط
 اهدف تربيت دينيالف. 

شناسي كي يركه گور استخراج كرد. همانگونه  توان از انسان ي را مياهداف تربيت دين
كه گفته شد برترين سپهر هستي انسان، سپهر ايمان است. زندگي ايماني نتيجـه رابطـه   

رسد كـه بتـوان از    ).  از اين رو به نظر مي138: 1388انسان با خداست (كي ير كه گور، 
هدف تربيـت دينـي بـرانگيختن ايمـان       ايمان به خدا به عنوان هدف غايي سخن گفت.

است و ايمان نيز حاصل حضور انسان در پيشگاه خداوند و ديگر آنكـه او را نـاظر اعمـال    
توان در توصيفي كه كـي يركـه    ). شواهد چنين استنباطي را مي114خود ديدن (همان: 

يم را ابـراه » تـرس و لـرز  «كنـد يافـت. او در كتـاب     گور از ايمان ابراهيم نبي عرضه مي
كند. ابراهيم با خداوند ارتباط دارد و بر اساس خواسته  اسطوره و سمبل ايمان معرفي مي

تواند مانع عمل او غير از خواست خداوند شود. هنگاميكه  كند، هيچ چيز نمي او عمل مي
گيـرد، كشـتن    شود، فرزندش را قرباني كند، بر سر دو راهـي قـرار مـي    ابراهيم آماده مي

البته منظور كي يركه گور اين نيست كه  ؛ي اخالقي مذموح و ناپسند استفرزند در دنيا
ايمان مستقيما بـا  دين همواره در تعارض با اخالق است، بلكه منظور او آن است كه پدر 

هايش مطلق است و با معيارهاي عقـل بشـري    خداي شخص وار مواجه است كه خواسته
شود و در عين حال به خداونـد توكـل و اطمينـان     ناسنجيدني. او تسليم امر خداوند مي

: 1376كنـد (كـي يـر كـه گـور،       دارد و از اين كار خويش احساس رضايت و شادي مـي 
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دهد كه ايمان دروني شده باشد، طوري كـه   ). تحول تربيتي در انسان زماني رخ مي205
نـه  انسان به طور مستقيم حضور خداونـد را احسـاس كنـد و معيـار و مـالك عمـل او        

 بلكه خداوند باشد. ؛خودش و نه ديگران
توان به اطاعت، به عنوان هدف ديگري براي تربيت بدني اشاره كرد. الزمه ايمـان،   مي

اطاعت بي چون چراست. اگر كسي بخواهد به مرتبه شهسواري ايمان برسد، بايـد ماننـد   
 ابراهيم از فرمان خداوند اطاعت كند. 

 
 اصول تربيت دينيب. 

اهدافي كه از آنها سخن گفته شد نيازمند اصولي هسـتيم. اصـول، كلـي     براي تحقق
توانند راهنماي عمل تربيتـي مـا قـرار گيرنـد. در ادامـه       هايي هستند كه مي ترين گزاره

 كوشيم متناسب با آراء كي ير كه گور به استنباط بعضي از اين اصول  بپردازيم:  مي
 . اصل تاكيد بر خود بودن 1

از ايده تاكيد بر فرديت در انديشه كي يركه گور استنتاج شده است.  اصل خود بودن،
دهد، از منظـر او انسـان اصـيل، انسـاني      كي يركه گور فرديت را در مقابل جمع قرار مي

اي كه توسط ديگران شكل گرفتـه اسـت. كـي يركـه گـور       است كه خود باشد، نه بيگانه
هـا   هايي چـون روزنامـه   بليغات رسانهمعتقد است كه در عصر او نهادهايي چون كليسا، ت

اند؛ زيرا آنها برآنند تـا تصـويري خـود خواسـته از      باعث بيگانگي انسان با خويشتن شده
: 1388انسان ترسيم كنند و آن تصوير را با تصوير حقيقي او جـايگزين كننـد (كـاپوتو،    

ايي بـه  چنـين انسـانه  «)، در حالي كه پيامد چنين وضعيتي بيگانگي با خود اسـت.  101
دهند كه ديگران آنها را فريب دهنـد. چنـين اشخاصـي بـا ديـدن شـمار        خود اجازه مي

كنند؛ آنها شهامت ندارند خود را  بسياري از انسانها در پيرامون خود، خود را فراموش مي
) آنجا كه آدمي با خود بيگانه بوده و آنچه نيز در 54: 1376(كي ير كه گور، » باور كنند

توان از ايمان به خداوند سخن گفت؟ از اين روست كـه   است، چگونه مي خود دارد بدلي
خود بودن چون اصلي بنيادين راهنماي ايمان است. و باز به اتكاي همين اصل است كه، 

توان از مربي انتظار داشت تا رفتار متربي را براساس آنچه كـه خـود    در تربيت ديني نمي
افت مربي نـه مطلـق اسـت و نـه آخـرين راه      داند، شكل دهد. برداشت و دري حقيقت مي

درست فهم. كار او روشنگري است و جستجوي حقيقت را بايد بر عهده شاگردان بگذارد. 
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اي را فراهم كند كه خود متربي به جستجوي حقيقـت بپـردازد، نـه اينكـه      او بايد زمينه
 گويند، زندگي خويش را معنا دهد. براساس آنچه كه ديگران مي

 
 مانندي يد بر بي. اصل تاك2

توان از تلقي كي يركه گور دربـاره انسـان و تفـاوت مـاهوي او      مانندي را مي اصل بي 
ميان انسان با ديگر جانداران استنتاج كرد. انسان برخالف ساير حيوانـات فـردي از يـك    
نوع نيست. او نه تنها در مقايسه با ديگر جانداران بي مانند است بلكه در ميـان آدميـان   

نحصر به فرد است. هر فرد يك نمونه يگانه اسـت. حتـي ايمـان انسـان نيـز تحـت       نيز م
گيرد. از اين روسـت كـه كـي يركـه گـور       داري قرار نمي مقوالت عام و كلي ايمان و دين

معتقد است ايمان يك امر دروني و شخصي است كه اساسا مرتبط با من يكتاست. از اين 
جمعي دادن چيزي جز حـذف اصـالت انسـان    رو به ايمان هويت يا موجوديت خارجي و 

توانند  اي است كه مربيان ديني مي ). با توجه به چنين نكته1383نيست (كي ير كه گور،
هاي فردي را در كار تربيت به حساب آورند. مربي   مانندي اتكاء كنند و تفاوت بر اصل بي
ماننـد اسـت، پـس     بي مانندي و جايگزين ناپذير بودن انسان توجه كند. انسان بايد به بي

 تواند در پي پرورش انسانهايي شبيه  به هم و يكسان باشد.  تربيت ديني نمي
 

 . اصل تاكيد بر انتخاب فردي3
توان از ايده آزادي فرد استنتاج نمود. در ايـن جـا آزادي بـه معنـاي      اين اصل را مي 

از ايـن رو انتخـاب    تواند بدون آزادي وجود داشته باشد و آزادي انتخاب است. ايمان نمي
ايمان تنها بر زمينه آزادي شدني است. كي يركه گور معتقد است كه انسان حق گزينش 
و انتخاب دارد، كه از بين سه سپهر زندگي انتخاب كند و بر اسـاس انتخـابي كـه كـرده     

با توجه به چنين ديدگاهي تحميل هركـدام از ايـن سـه    . )95است زندگي كند (همان: 
رواست. زيرا حرمت نهادن به انتخابهاي متربـي تنهـا راه حقيقـي تربيـت     سپهر زندگي نا

تـوان اصـل    است. اگرچه به نظر او بهترين انتخاب، انتخاب سپهر ايمان اسـت. امـا نمـي   
اي را بر او تحميل كرد.  مسـئوليت نتيجـه انتخـاب     انتخاب فرد را ناديده گرفت و عقيده

خابي انجام دهد، ولي در قبال آن هيچ احساس است. از منظر كي يركه گور اگر انسان انت
)، 84: 1387مسئوليتي نكند، گويي كه هـيچ انتخـابي انجـام نـداده اسـت. (اندرسـون،       
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بنابراين مربي بايد شرايط گزينش را براي متربي فراهم كند و درعين حال به او بفهماند 
و زنـدگي دينـي را   كه در قبال انتخابي كه كرده است، مسئول است. همان گونه كه اگر ا

 انتخاب كند در قبال آن مسئول است. 
 

 . اصل تاكيد برمسئوليت پذيري4
توان از ايده آزادي در انديشه كي يركه گور اسـتنتاج كـرد. كـي     اين اصل را نيز مي 

. انسـاني  يركه گور معتقد است كه، قدم گذاشتن در وادي ايمان نوعي خطركـردن اسـت  
رد، بايد مسـئوليت خطـر كـردن را بپـذيرد، زيـرا ايمـان       گذا كه قدم در مسير ايمان مي

)، همانند ابراهيم كـه  20: 1383(كي يركه گور، همواره با خطرات بسياري مواجه است. 
براي اثبات ايمانش به خداوند حاضر شـد فرزنـد خـويش را بـه قربانگـاه ببـرد. هـركس        

ان آثـارش كـه،   مسئول انتخابهاي خويش است نه ديگران. كي يركـه گـور بـه خواننـدگ    
هر چه بدان بـاور داري، هـر    !دهد: تو خواننده من توانند حرفش را بفهمند هشدار مي مي

داني، به ياد داشته باش، با ترس و لرز، كه اين ايمان توست و ايـن   چه مدعي هستي مي
ادعا را فقط به نيروي آنچه آزادانه خواهي كرد به ميدان بيـاور، بـي هـيچ تضـميني كـه      

تصميم خود تو باشد، به نيروي آنچه به جـان خـواهي خريـد، بـه نيـروي آنچـه       فراتر از 
اي فـراهم   ). مربي بايد زمينه148: 1376مسئوليتش را خواهي پذيرفت (كي ير كه گور، 

 كند كه  احساس مسئوليت را در فرد باالببرد و توان خطر كردن در او را افزايش دهد. 
 

 . اصل تاكيد بر تحول دروني5
توان از ايده دروني بودن دريافت حقيقت و همچنـين درونـي بـودن     صل را مياين ا 

كي يركه گور معتقد است كه حقيقت ايمان امري درونـي اسـت، و   ايمان استنتاج نمود. 
). بنـابراين در  148: 1376نمايد (كي يركه گـور،   تنها بواسطه درونگري فرد بر او رخ مي
ي بود. مربياني وجود دارند كه تربيت را به معنـاي  تربيت بايد به دنبال ايجاد تحول درون

دهنـد، كـه    كنند، و تمام تالش خويش را در اين راستا قـرار مـي   تغيير ظاهري تصور مي
اند كه، تا زماني كه زمينه  تحـول بـاطني    ظاهر فرد را تغيير دهند، آنها از اين نكته غافل

ن كليسا در عصر كي يركه گور در متربي ايجاد نشود، تربيت صورت نگرفته است. كشيشا
نمونه بارز چنين تربيتي بودند، آنها از دين  تنها اعمـال ظـاهري آن را آموختـه بودنـد،     
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بدون آنكه دين سراسر زندگي آنان را متحول كند، چنـين كشيشـاني در نقـش مربيـان     
 ديني تنها به ظواهر دين و نه تحول دروني فرد، تأكيد داشتند. از منظر كـي يركـه گـور   
فردي كه به عنوان كشيش، وظيفه ترويج دين را بر عهده دارد، خود بايد مـؤمن باشـد و   

 ).148: 1388(كي يركه گور، ايمان سراسر زندگي او را دگرگون كند 
 

 اصل تاكيد بر خود آگاهي. 6
اين اصل از ايده نگرش به خويش اسـتنتاج شـده اسـت. از منظـر كـي يركـه گـور،         

كند و دايـره انتخابهـاي او را    نه بيشتري براي آزادي فراهم ميافزايش آگاهي انسان زمي
دهد. با توجه به آنچه كه قبال بيان شد، منظـور كـي يركـه گـور از آگـاهي،       گسترش مي

شود، نيست. بلكه آگـاهي   آگاهي عيني و كلي كه توسط ديگران به انسان انتقال داده مي
هـاي   ت بـه امكانـات و توانـايي   است كه، انسان از طريق غور در خويشتن خـويش، نسـب  

آورد. توجه به چنين اصلي در تربيت، حاكي از آن اسـت كـه مربـي     خويش به دست مي
 هاي خود آگاهي يابد.  اي را فراهم كند تا متربي به امكانات و توانايي بايد زمينه

 
 . اصل سرسپردگي  عملي7

وكالنه در رابطه ايمـاني  توان از نگاه كي يركه گور نسبت به تسليم مت اين اصل را مي 
استنتاج كرد. به نظر وي ايمان، تسليم و توكل است. اين بدان معناست كه انسان در راه 

كند، و  ترين متعلقات خود را قرباني مي خداوند از تعلقات دنيوي دل بريده و حتي گرامي
ماعيل همواره تسليم فرمان خداوند است. همانند ابراهيم كه با آماده كردن اسـحاق (اسـ  

بر اساس روايت اسـالمي) جهـت قربـان شـدن و هـدايت او بـه جانـب قربانگـاه و تيـغ          
پوشد، ولي در عـين حـال از عمـل خـويش راضـي       بركشيدن، از فرزند خويش چشم مي

زيرا اعتماد و اطمينان او برخداوند است. انساني كه در قيد و بند تعلقـات   ؛خشنود است
كه به هر موجود انساني داده شده؛ آگاه نيسـت (كـي   دنيوي است، از شان و مقام وااليي 

). عشق به خداوند بايد بـر قلـب حـاكم باشـد و نـه شـادي ايـن        112: 1376يركه گور، 
جهاني. آن كس كه از قيود دنيوي آزاد  نباشد روح خود را فروخته است، خواه بـراي آن  

وجه به اصل تسليم ). ت114قلمرو كشوري را دريافت كند يا تكه ناچيزي الماس (همان: 
كند؛ زيرا ايمان امري سهل الوصل نيست كه  تربيت ديني را با تالش و كوشش همراه مي
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براحتي بتوان بدون تالش و كوشش در مسير آن قدم گذاشت. كـي يركـه گـور در ايـن     
اگرمردي به سراغ من بيايد و از پدر، « كند:  اشاره مي 14026زمينه به گفته انجيل لوقا 

ر، فرزندان، برادران، و خواهران خود،آري، و از زندگي خود دل نبريـده باشـد،   مادر، همس
اي سـخت دشـوار اسـت، چـه كسـي تحمـل        تواند مريد و پيرو من باشد. اين گفتـه  نمي

» سـپارد.  شنيدن آن را دارد؟ و به همان دليل، كمتر كسي است، كـه بـه آن گـوش مـي    
 ).146(همان: 

س در فرايند تربيت ديني متربي بايد بيشتر تاكيـد  خواهد، پ ايمان از انسان عمل مي
هاي ديني  هاي ديني. برخي از افراد حفظ آموزه بر عمل كند، تا حفظ كردن صرف آموزه

هـا در   كنند، بدون اينكه هيچ توجهي به تأثير اين آمـوزه  را مساوي با دينداري تصور مي
كند، مسيح را  نيم كه ادعا ميبي شخصي را مي«زندگي افراد داشته باشند، به عنوان مثال 

داند چگونه در قالب  درك كرده و براساس آنچه كه در كتاب مقدس گفته شده است مي
رفته است. اگر به زندگي چنـين شخصـي    خدمتكار و انسان فقير به اين سو و آن سو مي

م دهد كه به مفهو بينيم كه با ترفندهاي گوناگون خود را در جايي قرار مي نگاه كنيم مي
دنيوي محل خوبي است، و در آنجا در نهايت امنيـت سـكني گزيـده اسـت، وقتـي او را      

اش بدان وابسته است،  شود كه گويي زندگي بيني از هر وزش باد، چنان دل نگران مي مي
كند. با  او به خاطر جايگاه خوبي كه دارد و مورد احترام ديگران است، خداوند را شكر مي

توان او را  هاي ديني مي او مسيح را درك كرده، و براساس دانستهگويي آيا واقعا  خود مي
 ). 120: 1388(كي يركه گور، » ديندار ناميد.

 
  روشهاي تربيت ديني پ.

هاي كي يركه گور، حقيقت ايمان يك امر باطني و دروني  ها و نوشته باتوجه به گفته 
بايد به دنبال روشهايي بود است و نه مادي، ظاهري و قشري، بنابراين براي تربيت ديني 

كه روح و جان متربي از روي ميل، اختيار، اشتياق و آگاهي پذيراي مهمان عزيزي چون 
ايمان شود، و دين و ايمان ديني چنان در روح او رسوخ كنـد كـه تمـام زنـدگي او را در     

اي را  توان متناسب بـا اصـول تربيـت دينـي روشـهاي تربيتـي       برگيرد . بر اين اساس مي
توانـد   مـي  روشهاي غيرمستقيميشنهاد كرد. به عنوان نمونه در تربيت ديني، بكارگيري پ

در رشد ايماني دانـش آمـوزان مـوثر باشـد. اسـتفاده از روشـهاي غيـر مسـتقيم زمينـه          
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هاي تازه را براي متربي فراهم مي كند، بدون اينكه مطالـب بـه صـورت اجبـاري،      تجربه
هـاي خـويش را گفتـار غيرمسـتقيم      ركه گـور نوشـته  تلقيني، تحميلي، ارائه شود. كي ي

شود؛ اما  هايش برخي از مسائل را مطرح و راههايي پشنهاد مي خواند؛ زيرا او در نوشته مي
اين بر خـود خواننـده اسـت كـه خـود راه خـويش را جسـتجو كنـد و بيابـد. روشـهاي           

تـوان بـه    مـي گردد . به عنـوان مثـال    تري تقسيم مي غيرمستقيم خود به روشهاي فرعي
هاي ديني در قالبهاي هنري چون داستان، شعر، طنز،  روشهاي زير اشاره كرد: ارائه آموزه

توان ارائه  مستقيم را به صورت غير مسـتقيم در   استفاده از زبان كنايه. از طريق هنر مي
هاي خـويش گـاه قصـه پـرداز و گـاه       آورد؛ براي همين است كه كي يركه گور در نوشته

توان به روش سكوت اشاره كـرد. كـي    ). همچنين مي67: 1386ود(مستعان، ش شاعر مي
داند زيرا، هركس خود بايد حقيقت ايمان را تجربه  يركه گور ايمان را با سكوت همراه مي

توان آن را به صورت كلمـات در آورد و بـه ديگـران انتقـال داد، پـس       كند. بنابراين نمي
ي كه زمينه تفكر دروني را براي شخص فراهم ايمان سكوت است. سكوت يكي از روشهاي

اي ديگر از روش غير مستقيم است. كـي يركـه گـور روش     كند. روش سقراطي نمونه مي
هـا و   زيـرا بـا پرسـش    دهـد؛  سقراط را در مورد جستجوي حقيقت مورد تحسين قرار مي

اظ شد كـه از لحـ   هايي مي كرد باعث درهم شكستن فرض سواالتي كه سقراط از افراد مي
شـدند ولـي از    ها باعث پريشـاني و سـرگرداني مـي    عيني پذيرفته شده بودند. آن پرسش

منظر دروني اين روش، روشي حقيقي  بود. در اين روش وظيفه معلم آن است كه بـراي  
يادگيريي موقعيتي فراهم كند كه طي آن شاگرد بتواند، ذهنيـت خـويش را ابـراز كنـد.     

وليت ساختن هويت فردي خود را بر عهده گيرد. معلم تواند مسئ تنها متربي است كه مي
مسئوليت دارند. اينگونه آگاهي مسـتلزم ايـن    "اشتداد آگاهي"و متعلم به يك اندازه در 

است كه خود فرد با وجوه اخالقي، زيباشناختي و ديني درگير شود. با توجـه بـه چنـين    
واهـد داشـت. از طريـق    ديدگاهي، معلم نقش سخنران و دانش آموز نيز نقش شنونده نخ

برقراي چنين ارتباطي بين معلم و متعلم اسـت كـه زمينـه گفتگـوي آزادانـه و آگاهانـه       
شود و هر فرد براسـاس آزادي اراده بـه تجربـه درونـي ايمـان دينـي كاميـاب         فراهم مي

كند كه خود به طور عميق آن را درك  اي را عرضه مي شود. دراين ارتباط معلم تجربه مي
سته است و اين تجربه را نيز پس از گفـت و شـنود در اختيـار دانـش آمـوزان      كرده و زي

آموزان آن را بپذيرند. معلم خوب آن اسـت   گذارد و اصراري نيز ندارد كه حتما دانش مي
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كه صادق باشد نه آنكه به هر قيمت خـود را مؤفـق نشـان دهـد. وي بـا درگيـر كـردن        
كنـد و بـدين گونـه بـه جـاي       ر تشويق مـي آموزان در گفت و شنود آنان را به تفك دانش

هـاي گونـاگون آزاد    آموز، او را در گزينش ميان راهها و انديشه تحميل نظر خود به دانش
گذارد. كي يركه گور در اين روش، به جستجوي حقيقـت ديـن و ايمـان دينـي نظـر       مي

بـه  دارد، نه اينكه انسان به چه نتايجي برسد. در ايـن ميـان ممكـن اسـت دانـش آمـوز       
توانـد وظيفـه    نتايجي برسد كه مخالف عقيده معلم و ديگران باشد. با وجود اين معلم مي

روشنگري را بر عهده گيرد، نه تحميل عقايـدي كـه خـود بـه آن اعتقـاد دارد. بـه طـور        
شود نظرات به صورت متقابل بيان  خالصه استفاده از چنين روشي ضمن اينكه باعث مي

كند و فرد را بـه نقـاط قـوت و     نظر در باورها را فراهم مي شود، فرصت الزم براي تجديد
 كند. ضعف باورهاي ديني آگاه مي

 
 ج. معلم ديني  

اي ديالكتيكي يا دو طرفه است بواسطه  رابطه ميان معلم ديني و دانش آموزان، رابطه
چنين ارتباطي است كه زمينه تحول و تغيير هم براي معلـم و هـم بـراي  دانـش آمـوز      

زيرا در چنين ارتباطي است كه انسان به نقاط قوت و ضعف خويش پـي   ؛شود ميفراهم 
كند، آنچه را تجربه كه كرده است به عنوان حقيقت مطلق  برد و هيچ كس سعي نمي مي

 تصور كند و آن را به ديگري تحميل نمايد.
دانند، حقيقت مطلق اسـت و سـعي و    كنند كه آنچه را مي برخي از مربيان تصور مي 

دهند كه، تجربه خويش را بـه متربيـان تحميـل     وشش خويش را در اين راستا قرار ميك
كنند تا آنچه را كـه خـود بـدان     اما چنين آموزگاراني كساني هستند كه سعي مي ؛كنند

معتقدند، حقيقت بپندارند و به القاء آن بپردازند. آنان در اين راه از دانـش آمـوزان تنهـا    
اي چگونه بـه جريـاني يـك     نند. روشن است كه، چنين رابطهك متابعت و تقليد طلب مي

آموز  شود، و دانش شود. زيرا فنون و مراحل تربيت قدم به قدم ديكته مي طرفه تبديل مي
بايد بدون چون و چرا آن را بپذيرد و به خود اجازه سؤال ندهـد. در حقيقـت در جريـان    

موز است. دانش آمـوز موجـود   اي آنچه مورد احترام نيست شخصيت دانش آ چنين رابطه
توان براي وي هويتي ثابت و معين فرض نمـود    شود كه مي پذيري در نظر گرفته مي فعل

و براساس همان فرض نيز اقدام نمود. اين در حالي است كه در نگاه كي يركه گور انسان 
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هسـت فراتـر   تواند از آنچه  ها و امكاناتي كه دارد، مي انسان با توانائيتعريف ناپذير است. 
انسـان يگانـه اسـت و هـيچ تعريفـي از او تمـام        هاي جديدي را تجربه كند. رود و زمينه

تـوان بـراي انسـان     اش در روند شدن است، پـس نمـي   نيست. انسان در هر لحظه هستي
در   )96: 1388ها هويت ثابت و معيني تعريف نمود. (كي يركه گور،  همانند ساير پديده

آيد، معلـم، دانـش آمـوز را بـه تفكـر ترغيـب        الكتيك به وجود ميارتباطي كه بوسيله دي
هـاي   كند و به جاي تحميل نظر خود به دانش آموز او را در گزينش راههـا و انديشـه   مي

گذارد و در عـين حـال مسـئوليت ناشـي از انتخـاب را بـه او يـادآوري         گوناگون آزاد مي
 كند.   مي

  
 . بحث و بررسي انتقادي4

رسد نكاتي كه او در  ي يركه گور، حفظ ايمان ديني است. به نظر ميدغدغه اساسي ك
اي مـورد توجـه اشخاصـي     توانـد در هـر دوره   زمينه دينداري مورد تاكيد قـرارداده، مـي  

قرارگيرد كه دغدغه دينداري آدميان را دارند. او مردم را نسبت بـه تحميلـي و تقليـدي    
تحميلي نيسـت، كـه بتـوان افـراد را از     دهد. دين امري تقليدي و  نبودن دين هشدار مي

توانند از طريـق بـه كـاربردن     كنند كه مي روي اجبار ديندار كرد. غالب مربيان تصور مي
روشهايي چون تحميل، تقليد و عادت متربيان را ديندار بارآورد. اين در حالي اسـت كـه   

قـت و جـوهره   اند كـه حقي  براساس انديشه كي يركه گور چنين افرادي از اين نكته غافل
دين در گرو انتخابي آزادانه و آگاهانه هست. يكي ديگر از نكاتي كه در انديشه كي يركه 
گور ارزشمند است، توجه به جنبه عملي دين است. دين بايد به زنـدگي انسـان دينـدار    
معنا ببخشد. او مخالف كساني است كه دينداري را با افزايش اطالعـات گونـاگون دينـي    

به نظر كي يركه گور چنين شناختي ممكن است تأثيري در زندگي آدمـي  زنند.  گره مي
نگذارد. براي مؤمن بودن به چيزي بيش از اطالعـات و دانـش نيازمنـديم. كـم نيسـتند      

 كنند.  اي متفاوت عمل مي دانند اما به گونه كساني كه مي
ك، (وارنـو » نمايـد  حقيقت در تفكر دروني فـرد رخ مـي  «كي يركه گور معتقد است، 

). چنين باوري البته كار تربيت ديني را با دشواري مواجه خواهد ساخت. امـا  19: 1379
آنكه دغدغه ظهور ايمان دارد و در پي آن است تا در دل كودك جايي براي تجربه ايمان 
ديني باز كند آمادگي رويارويي با هر دشواري است. روشن است كه چنين نگرشي تا چه 
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تاريخچـه  ربيت ديني متفاوت است. السدر مك اينتايرين در كتاب اندازه با تلقي رايج ت
نويسد: از منظر كـي يركـه    دهد و مي ، انديشه كي يركه گو را مورد انتقاد قرار مياخالق

گور انسان در انتخابهاي خود، خود را مواجه با امكانهـاي اخالقـي، استحسـاني و دينـي،     
توانـد انتخـاب يكـي درسـت و ديگـري       ميبيند، اگر چنين باشد، چگونه  بدون معيار مي

 ).434: 1379نادرست باشد (مك اينتاير، 
برخي از منتقدين اين ايده كي يركه گور را كه  سـير آفـاقي در تـاريخ مـانع بـارور       

) . 152: 1376دهنـد ( فارسـي،    دانند  مورد انتقاد قرار مي شدن و رشد ايمان آدمي مي
يا به تعبير ديگر، انفسي بودن را امري نـامعقول  كي يركه گور، محرك اصلي سير باطني 

داند. بدين معني كه امر نامعقول در مسيحيت آن است كه خداوند در جسـم عيسـي    مي
مسيح حلول كرده است. همين امر نامعقول، دقيقاً متعلق ايمان اسـت، و يگانـه رويكـرد    

ور دقيـق از جـايي   ايمـان بـه طـ    "قاطع نسبت به آن ايمان است نه علم. زيرا به نظر او 
. در فلسفه كي يركـه گـور، بـاور بـر علـم متكـي       "گيرد شود كه عقل پايان مي شروع مي

دانـيم كـه شـناخت از     گيـرد. مـي   يقينـي و جهـل آفـاقي مـي     اش را از بـي  نيست و مايه
دهـد، لكـن    كاركردهاي عقل است. انسان از طريق عقل اعمال نيك را از بد تشخيص مي

فساني است، تكوين نيافته زيرا چه بسا كافراني هستند كه به اين هنوز ايمان كه وضعي ن
مجموعه شناخت دارند ولي به آنها باور ندارند. انسان ممكن است پس از شناخت عقلي، 

هاست به اراده خويش  به آنها ايمان هم بياورد و التزام خاصي را كه مقتضاي اين شناخت
ر سـتايش، دريافـت كـه ايمـان يـك نـوع       پيدا كند. كي يركه گور با دقت نظري در خـو 

شناسايي نيست بلكه حركتي با شور و شوق و اراده به طـرف سـعادت ابـدي اسـت كـه      
انسان خواسـتار آن اسـت. يكـي از  شـواهد تفـاوت ميـان ايمـان و عقـل آن اسـت كـه           

هاي مختلف علمي همواره به دو دسته بـزرگ مـؤمن و ملحـد تقسـيم      دانشمندان رشته
هـاي فلسـفي اقامـه     دانستن كافي است شواهد علمي عرضه شود و برهـان اند. براي  شده

گردد، ولي براي تكوين ايمان عالوه بر علم، انسان مخير است كه ايمان بياورد يا نيـاورد.  
اگر انسان با اراده خود به علم، به خود باور آورد و خود را متعهـد و ملـزم كنـد، در ايـن     

ست و هر قدر به آن تعهدات عمل نمايد، همان قدر صورت به سوي ايمان خيز برداشته ا
 ايمان او رشد خواهد كرد.
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انديشه فردگرايي كي يركه گور نيز، مورد انتقـاد برخـي از افـراد قـرار گرفتـه اسـت.       
اند كه ما ذاتاً،  عالمان علوم اجتماعي، اكثر دانشگاهيان و شايد كل جامعه را متقاعد كرده

گيـرد، و   دگرايي كي يركه گور اين واقعيت را ناديده ميموجوداتي اجتماعي هستيم و فر
حتي تشويق افراد به اينكه گمان كنند بايد زمام سرنوشـت خودشـان را دسـت گيرنـد،     

گويند براي كشف راههاي همزيستي مسالمت آميز، بايـد بطـور    خطرناك است. اينان مي
كي از داليلـي كـه ايـن    جمعي بكوشيم تا اصولي را بيابيم كه زندگي ما را هدايت كند. ي

چنين فلسفه فردگرايي كي ير كه گور مورد تاخت تاز قرار گرفته اسـت ايـن اسـت كـه     
كنند. به نظر اين دسـته از منتقـدين يكـي از     اغلب آن را با خودخواهي اخالقي خلط مي

پيامدهاي منطقي فلسفه فردگرايي اين انديشه است كه هر ارزشي به فرد بسـتگي دارد.  
شـود،   كنند اين ديدگاه، كه نسبي گرايي اخالق خوانده مي فان اخالق فكر مياكثر فيلسو

اش، نه تنها خطرناك است بلكه حتـي كـل انديشـه اخـالق را از      خصوصا در شكل فردي
هاي فرد فـرو كاسـته    لرزاند. اگر درست يا خطا بودن چيزي به خواست و انتخاب پايه مي

اعتقادي و يا عملي سخن گفت. امـا بـه نظـر     توان از درست يا خطا بودن شود ديگر نمي
هايي است كه  رسد كه چنين انتقادي نارواست. روي سخن كي ير كه گور آن انتخاب مي

زند، نه سپهر زندگاني اجتماعي كه بـر   در سپهر ايمان كه شخصي است، از آدمي سر مي
 گيرد.  پايه فرمانهاي همگاني و جمعي اخالقي شكل مي

كه پذيرش انديشه ديني كي يركـه گـور را بـراي بعضـي دشـوار       يكي ديگر از نكاتي
كرده است اين است كه، از منظر او ممكن است از مومن خواسته شود براي اثبات ايمان 
خود دست به كاري غيراخالقي بزند، همانند ابراهيم كه به خواست خداوند فرزند خويش 

شتن فرزند امري ضد اخالقـي اسـت.   برد، حال آنكه در دنياي متناهي ك را به قربانگاه مي
اي ممكن است بـه عمـل غيراخالقـي چـون قتـل ديگـران        بر اساس چنين توجيهي عده

هيچ كـس  «دست بزنند و ادعا كنندكه خداوند به آنها دستور چنين كاري را داده است. 
تواند آزموني پيش روي ديگري بگذارد كه با آن بتوان تعيين كرد كه آيا قصد انجـام   نمي
). 61: 1385(اندرسـون، » لي غير اخالقي را دارد يا واقعـا خواسـت خـدا بـوده اسـت.     عم

توان در عمليات انتحاري كساني كه به نام ايمان و پـاس   اي از اين توجيهات را مي نمونه
 گيرند مشاهده نمود. داشت دين جان انسانهاي بيگناه را مي
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