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 ،جلسه اول تأثیر دین در منش آدمیدرسگفتار 
 7711-17استاد مصطفی ملکیان ، 

 

 

 1بر منش انسان نید ریتأث یضرورت بررس

ن یهچرا بهه ااساساً ه کم ینکیعرض م ،ن بابیدر ا یااست. ابتدائاً مقدمه یر منش آدمب ،نیر دین ترم تأثیبحث ا

ها را بهه دو دهیهپد تمهامی تهاا یمهی، بندمیه در این تقسکن است یمقدمه ا مقام درته کن نیاول .میازمندیبحث ن

 رد: کم یتقس ،قسم عمده

 هابندی پدیدهقسیمت

 بستگی ندارد. ،ما از آنها یازینیبا ی یازمندیبه ن ،ه وجاد و عدمشا ک ییهادهی. پد1 

 از باد  ما از آنها، بستگی دارد. ینیا بیازمند باد  یامالً به نک ،عدمشا  ه وجاد وک ییهادهی. پد2 

 م، وجاد خااهد داشهت و اگهریازمند باشیه آ  نب ،هاای است که اگر ما انسا دهیآب پد ،دیریآب را در نظر بگ

آ   ما به آ  است. فهر ِ یِازینیبا یاز یوجاد خااهد داشت. وجادش مستقل از نهم  باز ،میاز نداشته باشیآ  ن هب

ا عهدم اقاهاو و یهرد یکهه فهرقش در اقاهاو و روکهبل ؛تیسهم در وجهاد و عهدم نیم و نداریاز داریبه آ  ن کهیوقت

د اقااو ماست و اگهر بهه آ  رما حاونیدرعآب ماجاد است و  ،میازمند باشیاگر به آ  ن .آ  استرد ما به یکرو

 ه مارد ادبار ماست. کبل ؛ستیگر مارد اقااو ما نید یول ؛ستاباز ماجاد  ،میاز نداشته باشین

                          
  1  .ویراستار : سرکار خانم راضیه زینلی ، دانشجای دکترای فلسفه  
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 یادهیهپد ،خط .با آب فر  دارد یول ؛است یجها  هست یهادهیاز پد یکیز یخط ن :دینکسه یآب را با خط مقا

اصالً وجاد نخااههد داشهت.  ،میاز نداشته باشیوجاد خااهد داشت و اگر ن ،میاز داشته باشیاگر به آ  نکه است 

خهط  وقهتآ  ،میاز نداشهته باشهیهبهه خهط ن ،  مرحلهآگر در ید سد کهبر یامرحلهخ به یتار یه روزگارکنینه ا

نخااههد  وجهاد یخطه ،  مرحلهآگر در ید که تیسن گانهنیا، میکنینمفقط به آ  اقااو  ،وجاد خااهد داشت

 یازیهنیبهدرگرو  نیزاز ما به اوست و حتماً عدمش یبسته به ن ،وجادِ خط .ا  خااهد رفتیخط از م یعنی ؛داشت

امهت کح یوله ؛مثل آب اسهتنیز سنگ  ،امت استکب سنگ متفاوت با دولت و حیترتنیبه هم .ما از اوست

گهر ید ،شهد ازینیبانسا  از آ   یوجاد خااهد داشت و اگر روز ،باشد داشته ازینآ   اگر بشر بهکه است  امری

 امت وجاد نخااهد داشت. کح

 تفاوت اکتشافات با اختراعات

تا انسا   ؛اج استیاحت ةدییزا ،اختراع ندیگایمه کاست  نکتهن هما  یاز مقالة دوم هستند و ا ،اختراعات تمامی

 . کنندیمات فر  یشفکن نظر اختراعات با یاز ا .کندینمآ  را اختراع  ،اشداج نداشه بیاحت یزیبه چ

؛ امها کرده اسهتنمیاحساس نیاز  ،مسئله که به آ کند؛ درحالی شفکرا  چیزی زیرو ،یدانشمند ن استکمم

 است.  کردهینماز بدا  یاحساسِ ن ،بشر تا آ  روزکه ند کرا اختراع  یزیچ یدانشمند یست روزین نکمم

شهف کسها  بهر  را یه ادکنی. امیانداشتهاز آنها خار ما ما ا ؛اندداشتهوجاد  ،ه در عالمکهستند  اماریات یشفک

بهر   بشر از وجهادِ ؛سا ، بر  وجاد داشته استیش ادیدایقال از پ ،عتیه در عالم طاکن است یش ایمعنا ،ردک

شهف کات قال از یشفکه کن است یختراعات اات و ایشفکا  یفر  م ،یوجادشناخت لحاظبه  .باده است خاریب

ه بشهر آنهها کنیقال از ا کههستند  اماریاختراعات  یول ؛باده است خاریببشر از وجادش  یول ؛اندداشتهوجاد 

 .  اندنداشتهوجاد  اصالً ،ندکرا اختراع 

 شناختیلحاظ روان بهفرق میان اختراعات و اکتشافات 
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ه بشهر کباشند  اماری ندتاانیمات یشفکه کن است یا ،شافات و مخترعاتکا  میفر  م ی،شناختروا  لحاظ از

د نباشه اماریمخترعات  امکا  ندارد .ستندین گانهایناما اختراعات مطلقاً  ه؛دکرمین یازین اصالً به آنها احساسِ

یهن اسهت کهه ، اآوردیمهوجهاد هرا ب یزیه شخص مخترع چکنیا . علتِکرده استاز نیه بشر به آنها احساس نک

باد  ،بردیمه بشر از ناادش رنج کرا  چیزیه خااسته آ  کاست  کردهیم یتیاحساس محروم ،حتماً در ناادنش

 وقتهمهه ،انهدگانهنیهاز مخترعهاتِ بشهر هسهتند و چها  ا یکی ،امتکدولت و ح ،ن نظر خط، زبا یند. از اک

بهه راکه چ ،میه ندارکگر درشیهند داشت. امروزه دگر وجاد نخااید ،ناادند ازین مارد یازند و اگر روزیمارد ن

 ةدیهزائمخترعهات  .از داشهتیهبشر بدا  ن که وجاد داشت یتا وقتو مخترع باد نیت  نیزه کدرش ،میاز نداریآ  ن

 ز نخااهند باد. ینها نآ ،از نااشدیاز ما هستند و اگر نین

 ن از مخترعات انسان استدی

ه کهن معناسهت یه بهدکهبل ؛سهتیباد  آ  ن یجعل ،ندی نظار از مخترع باد انسا  است. م از مخترعاتِنیز ن ید

 ،وجهاد آمهدها اگهر ههم بهیه دیهآینمهوجهاد هن بهید ،ندکناز یاحساس ن ،نیتا بشر به د ،ماندیمزبا   و مثل خط

 ینهچ وهیهه ،ن از مقالهة مخترعهات اسهتدیهه کنیرفت. الاته ا دن خااهیاز ب ،نندکناز یاحساس نبه آ   کهزمانی

 ،نیهد یبرا نیزن دیپس مخترع باد   ؛زبا  وهن است یبرا ،اگر مخترع باد  زبا  .دیآینم حساببهن ید یبرا

 ست. ین هم نیا تاعو به ستید، آ  نیآ حساببهد وهن یبا

 طارهمها دارد.  اجیهاحت ،نیهه هنهاز بشهر بهه دکهد یبفهم ،ن وجاد داردیه دکخ یاز مراحل تار ،لذا تا هر مرحله

 ،اجیهآ  احت ،ر از خهطیهدارد و از غاج یهاحتد بشهر بهه خهط یهنکن یقید یبا ،در جها  هست یوقتتا  ،خط ارةدرب

ن بهرآورده یاز هناز هم از دیه آ  نکهست  یازید نیبدان ،ن وجاد داردیده کهم  یتا وقت .ستین یبرآورده شدن

ن بهرآورده یهاز را مثل دیآ  ن یگرید ةدیپد چیاً هیو ثان آوردیبرمرا ن آ یه دکهست  یازیاوالً ن یعنی. شادیم

 ند و به وجاد خاد ادامه بدهد. کدا بین وجاد پیل نداشت  دیدل وگرنه .کندینم

 بدهد؟  دامهادین به وجود خودش،  تاچه نیازهایی سبب شده 
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هنهاز   - میگهایمه یطارکلبهن را ید –ن ینام ده ب یادهیپداگر  .ن در جها  وجاد داردیهناز است د هناز که

ن یهق دیهاز را بشهر از طریهآ  نکه هست  یازیهناز در بشر ن شادیمه معلام ک میکنیم فشفاکاست ،وجاد دارد

  ؟استمرار بدهد ،وجاد خادشه ن بیهناز در ما هست و ساب شده د ییازهای. چه نکندیمبرآورده 

  

 

 انسان در زندگی دینتأثیر  

ن یهد، دنشهایمهساب ینند و د ءه منشاک ییازهاین یعنی ؛دامندک ،ن هستندیخاستگاه د که ییازهایم نیتا اال  گفت

ه کنیو آ  ا کنمیمعرض  یگریسخن را با عاارت د ینهم است. دامک، همچنا  به وجاد و بقاء خاد ادامه دهد

 ؟میکنهیمهن مرتفهع یهرا با د ی  لنگآه ک کندیم یما لنگ یزندگ یجاک ؟نهدیمما  یدر زندگ یریثأن چه تید

 ؟داشتین برنمیچرا بشر دست از د ،نداشت یچ نقصین هیبشر بدو  د یاگر زندگ

ه نهدارد و گرین بهر نمهیهه دست از دکدارد  یاش نقصیزندگ –بشر  د خادِیالاقل از د –بشر  یمسلماً در زندگ

انهد بمانهد. یپا ،نیهبه د حاونیدرع یول ؛بگذرد ،گذردیه امروزه مکن همچنا  یبدو  د ،شرب یمعنا ندارد زندگ

 ،ه اگهر آ  ماجهاد نااشهدکه کندیمق برآورده ین طریرا از ا یازیحتماً ن ،انسا  است یمارد دلاستگ یزیاگر چ

 ماند.یم یباق ،ازش برآورده نشدهیآ  ن

 

 انواع تأثیرات دین در زندگی انسان
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ن یهجااب داد  بهه ا یبرا ؟میردایدست برنم دین از ،ریثأآ  ت خاطربهه کبشر دارد  یدر زندگ یریثأت ن چهید 

 یعهیطا باینهیم،بشهر  یدر زنهدگرا ن یهدر یثأه  تهکن شد یا شاد. اوالً اگر بنابر مطرحم یتقس ناعد چند یبا ،وأسا

 3یرات اجتماعیثأت -2 2یرات فردیثأت -1د دو قسم باشد: یبا راتیتأث ،مییاست بگا

 یاجتمهاع راتیتأثن فقط یقائل باشد د یگرید ؛ددار یفرد راتیتأثن فقط یقائل باشد د فردیاست  کنحاو مم

 قائل باشد. ناع تأثیر، هر دو به  یفرد و از طرفی دارد 

 

 بندی نیازها تقسیماولین 

 ،ن معمهاو اسهتیهلسافا  دیا  فیه در مک یایبندمیتقس ،ن بشاندییتع یو اجتماع یفرد راتیتأثن یه اکنیا یبرا

انگشت  یو اجتماع یمرز راتیتأثن یا یرو دانهدانهم یه بتاانکنیا یبرا دنیگایمن یلسافا  دی. فگیریمیمفرض 

  5یخصاص یازهاین -2 4یعمام یازهاین -1: میکنیمم یو دسته تقسدبر را  راتیتأث ،میبگذار

 ،اسهت بشهر نکههیا بها یچ بشهریهه ،سهتین یاز آنهها خهال یچ بشهریه ههکهاست  ییازهایمراد ن ،یعمام یازهاین

ه انسها  که روازآ  ی. ههر انسهاننهدیگایمز به آ  ین یا همگانیعام  یازهایازها را ندارد. نین نید ایبگا تااندینم

 ازها را دارد.ین نیا ،است

ن است در کانسا  هستند و مم یکدر  یعنی ؛رندیازها متغین نیه اک هم وجاد دارند یگرید یازهایسلسله ن یک

باشد و در  یقرن یک یهاانسا گر نااشد. در ید یباشد در گروه اهانسا از  یگروه بین نااشد، در یگریانسا  د

 تا ثابت هستند.  یازهاین هانیاندارند.  هاانسا  ةباالخره هم ؛گر نااشدیقر  د یهاانسا 

                          
2- Individual  

3- Social 

4- univensal Genezal  

5- Vasiait oisen 
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 بندی نیازهاتقسیمدومین 

 :  اندکرده یبندمیتقسازها را ین نیز یگرید منظراز 

 7ارنابهنج یازهاین -2 6بهنجار یازهاین -1

ازهها را در یآ  ن ههم باز ،بهنجار و سالم هم هست یتیشخص یه داراک یه انسانکاست  ییازهاین ،بهنجار یازهاین

در  ینابهنجهار یه  نهاعکه ییهاانسها ه بهه آ  کاست  ییازهاین ،نابهنجار یازهاین یول ؛کندیمخادش احساس 

 یازیهن مییگهایمه ی. وقتهوجهاد داردت آنا  یعدم سالمت در شخص یناع ؛اختصاص دارد ،تشا  هستیشخص

از را در یهآ  ن یوله ؛ندارد ینابسامان گانهچیه ی، عاطفیروان لحاظ ازه ک یانسان یکاز را یه آ  نکنرماو هست 

، ینهاع نقهص روانه یهکو  کننهدیمهدر خهاد احسهاس  یاشخاصهنابهنجار را  یازهای. نکندیمخادش احساس 

 . کردینمدا یا  پکت هادر آ ازها ین گانهنیا ،ادنددر آنها هست و اگر سالم ب ی، عاطفیخلق

 یار دشهااریار بسهکه ،بهنجهار و نابهنجهار یازههاین نیبه کیکه تفکن است ینجا وجاد دارد و آ  ایا در یانکته

 بسهیار دشهااری ارِکه ،دارنهد یکهدیگربها  یچهه تفهاوت ،نییتع ه انسا  بهنجار و انسا  نابهنجار در مقامِکنیا .است

 یلهیخ 8فیهتعر لحهاظ ازندارند.  یقیدق یهاتیشخص کاما مال ؛دارند یقیف دقیهنجار و نابهنجار تعارب .است

نابهنجهار  yدارد و  یت بهنجهاریشخصه xه گفته شاد کآنها  ین مصدا  براییدر تع یول ؛شا  مشخص استقفر

مسهئلة ن یهاست و ااز ین صیتشخ کبه مال ،فیه عالوه بر تعرکبل ؛ردکن مصدا  ییتع شادیمن ،فیبا تعر ،است

 است. دشااری 

                          
6- normal  

7-Abnormal 

8 - Defenitio 
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 یبهرا .ص بهدهمی  معهرف را تشهخآق یحتماً بتاانم مصاد ،داشتم یقیف دقیتعر یه اگر از مفهامکست ین نیچن

 9.نیاز داریم صیتشخ کبه مال ،ص مصدا یتشخ یم و برایقائل ینأف شیتعر

 یازههایلهة نااز از مقیهن دو نیهار و نابهنجهار، بهنجا یازهاین مییبگاه کن باشد یا ه اگر بنابرکن است یدوم ا ةتکن

 ،ردمکهتا اال  عرض  که ییهاصحاتبا تاجه به  یگریر دیبه تعا ی؟خصاص یازهایا از دستة نی ،هستند یعمام

   ؟درست است ،دیآیم در ادامهه ک یبندمیتقسن دو یاز ا کیکدام

 بندی دوگانه از نیازهاتقسیم

   یخصاص یازهاین - یعمام یازهایازها: نین -1

 نابهنجار  یازهاین –بهنجار  یازهای: نشاندمی میدو دسته تقسه ازها بین نیا ،یگرید دیاز د

 نابهنجار  یازهاین –بهنجار  یازهاین –ر یمتغ یازهاین – یعمام یازهایازها: نین -2

ه از که یفیا تاجه به تعهاره آ  سخن را بکاست  یبندمیتقسدام ک ؟د باشدین دو بایاز ا یکدامک ،میتقس ةلکشا

  ؟کندیمر یتصا م،ردکر و بهنجار و نابهنجار عرض یو متغ یعمام

 : شادیمگانه  ،آ  ةجینت ،یلوا یبندمیتقسطاق 

 ر نابهنجار یمتغ یازهاین -4ر بهنجار یمتغ یازهاین -3ناهنجار  یعمام یازهاین -2بهنجار  یعمام یازهاین -1

                          
اینکهه  .انهدیا اینکه شیرازی کسی است کهه پهدر و مهادرش در شهیراز متالهد شهده،است متالد شده  گایید شیرازی کسی است که در شیراز. اگر بگایم که تعریف شیرازی چیست؟ در جااب می9

شیرازی اند  سیک از دانشجایا  این کالدست بگیرید و بگائید کدامهتاانید این تعریف را بخیلی تعریف دقیقی است و در آ  هیچ ابهامی ندارید. بعد آیا می ،شیرازی کسی است که در شیراز متالد شده

تعریف کارسازی ندارد مالک تشخیص می خهااهیم و  ،به تعایر منطقیا  مصدا  معرف را تشخیص دهیم –شناساند برای اینکه فرد معرف معرف را با نمی، تاانید؟ صرف تعریف فردا نیستند؟ چطار میی

 که مصدیق کدام است.  دیگایممالک تشخیص به ما 
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 ین مقسهمیرند و بعهد همهیو متغ یازها عمامین ندیگایم یچا  وقت ؛میاز دارین قسم 4 دیگایم یبندمیتقسن یا

ه کهن اسهت یهش ایو معنها شهادیمم به بهنجار و نابهنجار ین مقسم تقسیهم ،ریو متغ یبه عمام شدیمم یه تقسک

 .میکنیمدا یاز پیبه چهار قسم ن 2×2

 :میاگفتهرها یر و نابهنجار را فقط در متغبهنجا یول ؛میاگفتهرا  یاز عمامین ،دوم یبندمیتقسطاق 

 ر نابهنجار یاز متغین -3ر بهنجار یمتغ یازهاین -2 یعمام یازهاین -1 

 م. یاز نداریشتر نیب ،قسم 3، به یبندمیتقسن یطاق ا

را  یازههاین نیهه اکه شهدیمها  یهب ،بهنجهار یازههایف از نیهد گفت در هنگام تعریبا ،مینک یم داوریاگر بخااه

ازهها را ین نیهگفتهه شهد ا یوقته . ناسالم دارند یهاتیشخصنابهنجار را  یازهایا بهنجار دارند و نیاص سالم اشخ

 ،داشهته باشهند هاانسها  تمهامیه که یعمهام یازههاین جملهاز  کدامچیه ،ا نابهنجار دارندیبهنجار  یهاتیشخص

نابهنجهار ندارنهد و  یهاتیشخصهبهنجهار را  یازههاین .باشهد تاانهدینمه یدرسهت یبندمیتقسن ین ایست. بنابراین

ه که یعمهام یازههایاز آ  ن ،ازین دسته نیاست ا طارنیااگر  وبهنجار ندارند  یهاتیشخصنابهنجار را  یازهاین

ر یهمتغ یازههایبهنجار و نابهنجار را ن یازهاید مقسم نیبا ،تسیست و چا  نین ،داشته باشند بالاستثنا ،هاانسا  تمام

دسهته  یهک انهدگانهدو  ،سهتندین یهسهتند و در بعضه یدر بعضهنیازههایی کهه  یعنهی ریهمتغ یازهایم. نیقرار بده

ه در کهییگهر آنههاید ةست و دسهتینابهنجار ن یهاتیدر شخصبهنجار هستند و طاعاً  یهاتیشخصه در کییآنها

 .استن یسخن گفتن ا گانهآ  یست. اقتضایبهنجار ن یهاتیشخصنابهنجار هستند و طاعاً در  یهاتیشخص

 یبهنجهار، عمهام یدرسهت اسهت، عمهام یاوله یبندمیتقسههمها   ،اندگفتهن یلسافا  دیاز ف یبعض حاونیدرع

ه از که قهییو به نظر بنهده بها سهخن دق یبا نظر دق نکهیباام. یدار نیز ر نابهنجاریر بهنجار و متغیمتغ .مینابهنجار دار

 . مییبگاد یاانشتر یاز بین ناعا سه م .نااشد یسخن درست ،سخنن یا دیآیم به نظر ،ردمکقاو آنها عرض 

عهرض  یبندمیتقسهن یها اسهاسبرنیهز  ییههامثاو ،شهادیمهگفتهه  یبندمیتقسهن ین ایچا  در فلسفة د همهنیباا

 . میکنیم
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 ترس از مرگ

ه عهام که یترس ینعیاست. « ترس از مرگ» ،و هم بهنجار است یه هم عمامک یازیآ  ن یبرا ،اندزدهه ک یمثال

 ترس از مرگ وجاد دارد.  ءبالاستثنا ،هاانسا  تمامدر  .است

وجهاد  ،تهرس از مهرگ ،هاانسا  تمامیه در کنید اییبگا است نکه ممکنیانم و آ  ادیته را الزم مکن یکر کذ

انهس و بهالمات  طالهبیالبن اب هللو ا»: فرمادیمطالب )ع( یابابنیحضرت عل برای مثاو ؛ستین صاد  نیا ،دارد

  «امه یمن الطفل بشد

 ؟ترسدیماز مرگ  گفت تاا یمرا چگانه  ین شخصیچن

مرگ معشا  ماست. چگانه تهرس  ،گفتندیمه کبل ؛دهراسنینماز مرگ  کردندیمه اظهار کاز عرفا  یاریا بسی

از را یهن نید ایگایدر جااب م ینیلساف دیف  ؟وجاد دارد هاانسا  ةه در همک است یعمام ازییک ن ،از مرگ

 ازین نیه اکآن یبعد برا ،از را دارندین نیعماماً ا هاانسا  .اندنشدهن ید یارد قلمرووه هناز ک دانمیم یافراداز ین

از یهن نیا ای شاندیمن ید یوارد قلمرو یه وقتکن است یش ایمعنا .شاندیمن ید یوارد قلمرو ،نندکرا برآورده 

 .یابدمیف ینها تخفآ ت درینهادرا ی شادیم نکشهیردر آنها  یطارکلبه

 خهاطربهه ،دیشکد به رخشا  یا فال  عارف را ناایطالب )ع( یابابنیحضرت عل ،نیلساف دیف یک ازنظرن یبنابرا

از  بالاستثناء ،ن نداشتندید هاانسا من است، اگر همة  یاثاات مدعا ،دیکشیممن  ه به رخِکنیا دیگایمه او کنیا

 . کنندیمن رو یبه د ،از مرگ نترسند هکنیا یو اتفاقاً برا دندیترسیممرگ 

اگر انسا  خهادش باشهد و  ،دیگایمن یلساف دیست. فین ین نقصیلساف دیسخن ف یم برایه گفتک ییهانمانه

و  آوردیمه رون یهبه د ،ه از مرگ نترسدکنیا یو برا ترسدیماز مرگ  ،خادش بخااهد به خادش وانهاده شاد

 رود. ین میاز ب ارکلطبها ی کندیمدا یف پیترسش تخف ،کندیمرو ن یبه د یه وقتکن است یش ایمعنا

 دیدگاه مانسیوفسکی در باب مرگ
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نهام ه به یرکهمتف ،ن اسهتیهرد مهردم بهه دیکهتنها علت رو ،ه معتقد است ترس از مرگک یرانکن متفیاز ا یکی

 .است (یشرق یاروپا معروفر کتفم« )کیافیمانس»

 یاز عمهامیهم تنهها نیبگها خهااهمینمالاته  ؛زنندیمبهنجار مثاو  یعمام یازهایاز ن ییک یاز مرگ را برا ترس

 . آیدحساب میبه ،بهنجار یعمام یازهاین یبرا هامثاواز  یکیه کبل ؛بهنجار ترس از مرگ است

 تنهایی

 ؛است ییمثاو تنها ،است( ریست )متغین یعمام یول ؛ه بهنجار استک یازینیعنی  آوردند،می آ  یه براک یمثال

امالً که یهاتیشخصه یه داراکهبل ؛ه نابهنجارنهدکهد یهنکر نکف ،کنندیم ییه احساس تنهاک ییهاانسا آ   یعنی

 ست.یگر نید رخیهست و در ب هایبعضر است در یاز متغین حاونیدرع، کنندیم ییاحساس تنها یول ؛سالمند

 گاه اریک فرومعلت گرایش مردم به دین از دید 

اسهت، چها   ییاحسهاس تنهها ،نیهش مهردم بهه دیگهرا دِیهعلت وح معتقد باد،ه کاست  یمتفکر« فروم یکار»

 . ندیگرایمن یبه د ،کنندیم ییتنها احساسِ

اسهت. « دیهفرو»ه قهاو که انهدزدهمثهاو را  ضیغرا سرکاب ،نابهنجار است حاونیدرعو  یعمامنیازی که  یبرا

اب کو سر کندینمدا یمجاو ظهار و بروز پ شیهاخااستهاز  یاریبس کندیماحساس  ینسانهر ا گفتیمد یفرو

 آورد.  یرو ،نیانسا  به د  شادیمساب  هاخااسته یِابکن سریو ا شادیم

بهه  علت نیا به بسیاری افراد ندیگایم .است یعصا یهایماریب ،نابهنجار باشد یول ؛ر باشدیه متغکآن یمثاو برا

را بهاهاد  شها یعصها یههاتعارض، هاکشمکشنند. کرا درما   شا یعصا یهایماریبه ک اندآورده یون رید

رد یکهن رویهن نظر بهه دیاز ا ،برسند یآرامشیک  حاصل نشاد و به یروان یهاکشمکشن یه اکنیا یبخشند. برا

ههر مثهالش شهخص  یه بهراکهد بها ییههاثاوم ههانیا .دانهدیمن ین را ایش به دیگراة علت عمد« ز یپا» .دارند

 گفته شد.  ،کندیم یپافشار ،آ  مارد یه فقط روک یشاخص
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پهس معلهام  ،باشهد جهارنیااگهر  یم.نهکا  یهرا ب یمنش آدم ن برید رِیتأث میخااهیمردم ک در اوو جلسه عرض

 یفهرد راتیثتهأبهه  میخهااهیمه ،میگفتهیمن یه در دک یو اجتماع یفرد راتیتأث یاهدوگانرات یاز تأث شادیم

   ؟برنداردن یدست از د ،انسا  تاساب شده  راتیتأثه آ  ک نهدیم یراتیتأثن چه ید ،انسا  م. در شخصِیبپرداز

بهنجهار و نابهنجهار و  – یبندمیتقسهه آ  کهن اسهت یها یبرگشهتم بهرا یو اجتمهاع یه مجدداً به فهردکنیعلت ا

سهتم. در اواخهر یچندا  ماافق ن یبندمیتقست و با آ  سین قاالم مارد یلیخ المجماعثیحمن –ر یو متغ یعمام

 :صارتنیبدردم ک یایبندمیتقس هادرساز  یکیترم قال در 

 تقسیم نیازها به فردی و اجتماعی

  نیازها 

 فردینیازهای  -1

 یعمام یازهایدارد. ن ،ه انسا  استک روازآ ه انسا  ک ییازهاین -1-1  

 یخصاص یازهایاست دارد. ن یه انسا  خاصک روازآ ه انسا  ک ییازهاین -1-2 

 اجتماعی  -2 

 ةفلسهف یههاکتابدر چراکه  ،ردمکنقل  ،هست شا در یرادیب و ایع دیآیم به نظرم نکهیباا را ن سخنا یتمام ا

 وگرنههردم کهشهتر عهرض یب ییآشهنا یبهرامن ههم و  دهندقرار مین بحث یدر ابتدای ارا  یبندمیتقسن یا ،نید

 10ا وجاد دارد.هدر آن یاالتکد مارد اعتنا باشد و اشیناا یلیخ مشکداچیه

اسهت. « تهرس از مهرگ»د بهدا  پرداخهت بحهث یهه باک یازین نیاول ،میپردازیمازها ین نیا کیکیدر ادامه به 

 م. یاز دارین ،«ترس از مرگ»ز از یما به گر درواقع

                          
10-Boisen 
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 ؛ا نههیهترس است  ناعیحدنفسه و مستقل یخادش فن یا ایآ ،میترسیمه از مرگ کنیا ؟میترسیمچرا از مرگ 

ن یهاگهر ا ،دیترسهیمهه از مهرگ کهنیبهه ا دیرسیم دیکاویمخاد را  روحِ یوقت ؟است یگریاز امر د یه ناشکبل

 یگهریز دیهفرزنهد چ یتهرقیهة عمیدر  ال ،ن ترس از مرگیه اک دیرسیمجه ین نتیا به ایآ ،دیاوش را ادامه دهک

ا یهل اسهت یاصه ،ا تهرس از مهرگیهآ یگهریر دیبه تعا ؟ار استک ه آخرِکست بلین یگرید زیا نه فرزند چیاست 

 ؟شادمحساب می یفرع یگریل دیز اصینسات به چ

 ا پشهتِیاست  یگرید ازِینة دییزا ،از به خارد ین ا احساسِیآ .میکنیماز ین احساسِ ،ما به خارد  :زنمیم یمثال 

ه کهن اسهت یها یبهرا ،خارد یغذا م ،انسا  یوقت ؟است یمستقل ازِیدش نه خاکبل ؛ستینهفته ن یگریاز دین ،آ 

ق یهنهد تها از طرکخهادش را ارضها  کزة خهارایهه غرکهن است یا یا برایند کخادش را ارضا  کخارا ةزیغر

ه احساس ک یانسان دیگایم یزمانی که فرد ؟رده باشدکرا ارضا  یترقیعم ةزیغر یزن ،شکخارا ةزیغر یارضا

اسهت و  یمسهتقل امهرباشهد و خهاد  یگهرید ةزیهدة  غرییزا که ستین یزین خادش چیا ،کندیمرد  از به خاین

ن اسهت یها یبهرا کخارا ةزیغر ید ارضایبگا یگرید فردن است کمم ،خاردیم کخاار ةزیغر یارضا یبرا

 شده است.  کخارا ةزیخااهد ارضا شاد و آ  مادر غر یم یگریدارتر دشهیر ةزیه  غرک

 

 از مرگعلت ترس 

از  یاسهت و ناشه یدرونه یترس  ،ترس از مرگ  ندیگایمرا  کاز متف یبعض ؟تحاو ترس از مرگ چگانه اس

 هریهد  و غیهد ، خاابیاز بهه خهارد  آشهامیهه احسهاس نک طارهما ز مستقل است یچ یک ،ستین یگریز دیچ

در  نهدیگایمهگهر یرا  دکهاز متف یم. بعضیه از مرگ بترسکنیبه ا میکنیماز یگانه هم احساس نهما  ،میکنیم

 .است یدرست ین رأیه اک دیآیم به نظر .نهفته است یگریز دیچ ،مرگ ترس از احساس  پشتِ

 دوستی انسانجاودانگیعلت اول ترس از مرگ: 
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ن همها  یهاست و ا یدوستیجاودانگ ،گریاست و آ  علت د یگریاز مرگ معلاو  علت د ترسِ دیآیم به نظر 

وقهت از مهرگ ، آ یناجهاودانگ یعنهیمهرگ  میکنیمم و گما  ی، هستدوستیست. چا  جاودانگق ایعم ازِین

در  یازهیهد  غریه از گهرگ ترسهکنینه ا ؟ترسدیمه چرا انسا  از گرگ کن است ین درست مثل ای. امیترسیم

 ،از انسها  اسهتیهه نکه یزیهه آ  چکهبل ؛ز انسا  قلمداد شهادیاز غرا یکیعناا  هب یهراسه گرگکانسا  باشد 

 سهالمتش را ،خااههد بهه سهالمت او لطمهه بزنهد یرگ مهگ وجادِ کندیمحفظ سالمتش است و چا  احساس 

بهه ه که کنهدیمهاز یو احساس ن کندیمز یرگ گرگلذا از  ،اوست یمانع سالمت ،رگگ و وجادِ داردیم دوست

 یلیز اصهیهه خهادش چکهسهت رگ اگمثل ترس از  ،ند. ترس از مرگکرگ فرار گاز دست  ،نکق ممیطرهر 

 .  است یدوست یل است جاودانگیه اصک یآن ،ستین

لهذا  ،کنهدیمهدا یهمعارضهه پ ،با مرگ یدوستیاست، جاودانگ یدوستیجاودانگ، ترس از مرگ ن علتِیا اوللذ

 . ترسدیممرگ از انسا  

 علت دوم ترس از مرگ: ناآگاهی از اتفاقات پس از مرگ

تهرس از  اگهر علهتِ ،میشایست و ناباد نمین ،م با مرگیه اعتقاد دارک. ما داردوجاد هم از مرگ  یترس دوم 

از طهرف  ،در ما هسهت یدوستیچا  جاودانگ ؛میدیترسیگر از مرگ نمید ،باد یدوست یمرگ فقط جاودانگ

ا دیهوجهاد مها اسهتمرار پ نیهزسهت و بعهد از مهرگ ین یزندگ ختامِ ةه مرگ نقطکم ین قائلیالفرض به ایگر علید

ههم  یعلهت دومه یهکه که شهادیمپس معلام  ؟میترسیمهناز از مرگ  ین شد ولیمأت ی، لذا جاودانگکندیم

ه که ییارههاکن یهبها ا میگهایمهه کبل ؛ستمیت نسدویه فقط جاودانگکنید و آ  ایتااند ترس از مرگ را بزایم

 !؟بر من چه خااهد گذشت ،ام بعد از مرگمردهک

انسها  گنهاه  ی. وقتهکنهدیمن یمأن قسمت را تین همیا ،زدیاز شما بر ،تا ترس از مرگ دینکگناه ن اندگفتهه کنیا

 د. ترسیارها نمکرده از عااقب کرده است و اگر خطا نکخطا ن دیآیمنظرش هب ،کندینم
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اما آ  قسمت از تهرس از مهرگ  ؛شادیمم کدرست است ترس از مرگ در آنها  ،نندکیت نمیه معصکافرادی

 رود. ین میاز ب یطارکلبها ی کندیمدا یف پیا تخفیشا  است یارهاکه مرباط به عدالت ک شادیمم کدر آنها 

 ترسند؟چه افرادی از مرگ می

مهرگ بها  زیهرا ؛کنندیم یصرف تلق یو ناباد یستیه مرگ را نک یسانک -1ترسند:  یسته افراد از مرگ مددو 

امها  ؛داننهد یخهاد نمه یختام زندگ ةمرگ را نقط نکهیبااه ک یسانک -2آنها در تعارض است  یدوستیجاودانگ

آ   ،نهدیارهها را تحمهل نماکه عااقهب آ  کهن باشهد یها ه اگهر بنهابرک اندکرده ییارهاک ین دارند در زندگیقی

 ترسند. ین نظر از مرگ میا زا ؛نامطلاب است بسیارعااقب 

اگهر  وگرنههباشهد  یمسهتقل ةزیغرنااید خادش  ه ترس از مرگکنیش فرض دارند و آ  ایپ یک ،دو  مطلبنیا

خااههد و یگهر علهت نمهید در آ  صارت ،معتقدند« کیافسیمالن»مثل  یسانکه کهمچنا  ،باشد یزة مستقلیغر

 دة آنها باشد. یین زایا یست کهن یگریز دیآ  چ پشتِ

چهرا؟ احتمهاالً در اثهر  .ترسهدیمهداً از مهرگ ی)نامتمهد ( شهد یوحشه انسا ِ» :دیگایمتابش کدر  کیافسیمالن

ا  یهمنزلهة پاخااههد مهرگ را بههینمه ،اسهت کا  انسا  و جهانارا  مشهتریه در مکدار شهیر ضیغرااز  یاپاره

 «را شاد.یامل( را پذک یامل )نابادک ةشة وقفیاند تااندینمرد، یبپذ

از  بهه ایهن علهت ،ردی( را بپهذامهلک یامهل )نهابادکوقفة  تااندینمه انسا  کباشد  گانهنیاشا  یا یاگر طاق تلق

 است.  یدوستیاز جاودانگ یناش ،پس درواقع باز ترس از مرگ ،ترسدیممرگ 

: دیهگایمهشها  یا ،اش حادث شهادیامل در زندگکخااهد وقفة یه نمکنیا خاطربه ،ترسدیمه از مرگ کحاو 

شهة روح و وجهاد ی. اندآوردیمهوجهاد هو به کنهدیمهش فهراهم یبهرا ان مقصهاد رین ایو د آوردیمن یرو به د»

 . کندیملار بحث یه تاکاز آ  است  یبا تجارب «( باده است.یوحش و در دسترس او )انسا ِ یکدنز یروحان
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ه روح کنیبه ا شادیمپس قائل  .قائل است ،هم به وجاد روح یو ازطرف ترسدیمه انسا  از مرگ کن شد یبنابرا

 امهلکسهت و وقفهة ین یختهام زنهدگة پس جاودانه است و مهرگ نقطه ،دریمیه بدنش مکنیرغم ایعل ،ردیمینم

 . ستین

بخهش اسهتمرار بهه بهاور راحهت –خهادش  یروح و وجهاد روحهان ةشهیاند –شه ین اندیانسا  با چنگ زد  به ا

مهن  یختهام زنهدگ ةند مرگ نقطهکه نکن را دارد یدغدغه ا ،همهنیباارسد. یپس از مرگ م یو زندگ یروحان

شهه در یه همکهد یهم و امیده و دو لاهة بهیهچیپ یزبها پهس از مهرگ در یباور بهه زنهدگ ،ن باوریا همهنیبااباشد. 

د بهه یل شهدیهدر برابهر م ،دیهبخهش امآرامهش یدر برابر آوا .ماندیبال منازع نم ،ردیگیبا مرگ در م ییارویرو

( یمهانیمه نهدیگایمه هانیاه همه کخاد ) یبا ناباد ییارویا  روکااً عدم امیدر برابر صعابت و تقر ،یجاودانگ

جسهد  کهشهتناد یمثالً شههادت حهااس، تالشه ؛ثر و در جهت مخالف هم هستؤم ییهاینیبشیپ حاونیدرع

رسهد در تمهام مراحهل فرهنهگ  ی( بهه نظهر مهکندیمالقا  هانیات )همه یشد  محساس شخص دیدمردگا ، ناپ

 یزنهدگ یفهیلکن بالتی، در ایعاطف یروهاین ین بازیدر ا کنیا. کندیمد یتهد یشة نابادیانسا  را با اند ،یبشر

مسهتقل از بهرد  و بهه اسهتمرار  . باور به روحِکندیمن باور را القا یو ا نهدیمش یفرا پ ین گاهی، دگ نهاییرمو 

 .پس از مرگ یزندگ

   ؟کند کنشهیرتواند ترس از مرگ را دین می ا آی

ن اسهت یهسهخن دوم ا ؟ا نههیهند ک کنشهیرتااند ترس از مرگ را ین میا واقعاً دیه آکن است یدر ا نخس یک

ن یهمه ،نهدک کنشههیرن بتاانهد تهرس از مهرگ را یهه دکهن هم یبه فرض ا ،نیآورد  ما به د یا علت رویه آک

   ؟است

 پاسخ مالینوفسکی
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 کنشههیربهاره یک تااند ترس از مرگ راین مید»معتقد است وی دهد. یبه هر دو ادعا جااب م« کیافسیمالن»

ن یهمچنه یکتااند ین میه دکن است یهم به خاطرم فقط یاردهکن رو یه به دکه معتقد است ما کنیند و دوم اک

 11«م.یآورینم ین رویما مطلقاً به د ،دکرینمار را کنین ایدما انجام دهد. اگر  یرا برا یارک

ن یا واقعهاً بهه همهیهآ، ثاهت اسهتمه جااب کفرض هب ؟ا نهی بردیما  یترس از مرگ را در ما از م ،نیا واقعاً دیآ

 ؟ا نهیم یاآورده ین رویل به دیدل

 ؛نهدکتااند ترس از مرگ را نهاباد ین میه دکنیا خاطربهست، ین یسره ناباد شدنیک ،نیترس از مرگ با داوالً 

د تا ترس از مرگ در او رده باشک شرفتیپخیلی  یشگیپانتید در دیبان خادش. شخص یدر مراحل فرو د یول

 گانههنیا، در مقابهل او شهادیمن ناباد یترس از مرگ با د دیگایمه ک کیافسیمثل مالن یسکخته باشد. یفرو ر

از  یمتعهال ةمرحله یکا فقط ی شادیمتمام  خاد از مرگ انسا ت، ترس نایدد به صرف یا معتقدیه آک میگایم

تهرس از مهرگ را از  ،یشهگیپانهتیمراحل د ةهم ،س مرگ استه مالزم با زائل شد  ترکاست  یشگیانت پید

 یلیرد. خیترس از مرگ در انسا  بم شادینمساب  ،شاد ین خاصین به دیمتد ،ه انسا کنیبرد. صرف این نمیب

 از مرگ نترسد!  که دینیبیمرا  یسکندرت هن نااشد و بیه متدک دینیبیمرا  یسکندرت هملماس هم هست. ب

 ی مالزم با فرو ریختن ترس از مرگ نیستدیانت پیشگ

 هاانسها سهت، چها  در اغلهب مهاارد یختن ترس از مرگ نیمالزم با فرو ر یشگیپانتیدهد دین نشا  میخاد ا

آ   یار متعهالیه در مراحهل بسهکه یدر افهراد یشهگیپانهتیترسند. دیاز مرگ م ،اما اتفاقاً اغلب ماارد ؛نندیمتد

 ندارد.  چندانی تیخاص، یشگیپانتین دین بارد. مراحل فرودیرگ را از بتااند ترس از میم ،هستند

 

 کندیم، ترس از مرگ را بیشتر یجهتدین از 

                          
 «science, Religion and Reality» 46مالنیافسکی ص از « علم و دین واقعیت» کتاب -11
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ه اگهر انسها  کهن اسهت یهو آ  ا کندیمشتر یترس از مرگ را ب ،جهت یکن از ید اًه اتفاقکن است یدوم ا ةتکن

از  ،را قااو ندارنهد یه ثااب و عذاب اخروک ییهاا انسار نااد. کدر  یثااب و عقاب اخرو ،ن ناادین به دیمتد

و بعهد در  نهدیگایمهشههادت را  یهایژگیطالب )ع( ویاببنیترسند. حضرت علیتر ممک ،لحاظ از مرگ یک

 ،م داشهتیش خهااهیه در پهکه یمهیعظ یههاآ  ههاو یافش داراصهتمهام شههادت و او»نهد: یفرمایآخر آ  مه

دا یهاز مهرگ پ یدیهجد یههاتهرم ،ن اسهتیه متهدکهآن خهاطربههن یص متده شخکن است یش ایمعنا« میگایم

 .  کردینمدا ید را پیجد یهان ترمین نااد ایو اگر متد کندیم

عهد ا  دو بُیهاما معهاد در اد ؛شدیم مک یلینا  ترس از مرگشا  خیوقت متدنآ  ،اگر معاد فقط خلاد نفسش باد

از معهاد  یش آ  بعهددافر و پاکین یاش است و اادفر و پکی،  آگر یعد دنفس است و بُ خادِ ،عد آ بُ یک ،دارد

 ستند. یقائل ن ینیدبه ت ه اصالًک یسانکتا آ   کندیمتر ننا  را از مرگ ترسا یه اتفاقاً متدکاست 

 یه مراتب متعهالک حاونیدرعند و کم که ترس از مرگ را کنیا ین استعداد دارد برایتد حاونیدرعنظر  یکبه 

جهاد یاز مهرگ ا جدیهدی یههاتهرس ،نیدته خهاد یوله ؛نهدک کنشهیرتااند یسره میکترس از مرگ را  ،نید

 . کندیم

قسهمت دوم سهخنش ههم نادرسهت باشهد.  دیهآیمه بهه نظهر ،نادرست است کیافسیچا  قسمت اوو سخن مالن

 یاابمها  منفهر و چها  جیهم خییو ما گها شادیمن زائل یدر د ،ه ترس از مرگکن باد یقسمت اوو سخن او ا

ش بشهر بهه ید گهرایهعلت وح گفتیمه او کن است یو آ  ا کندیمدا یب پیاست در قسمت دوم سخن او هم ع

تنهها  تاانهدینمپس هناز هم  ؛ن زائل نشدیسره در دیکما چا  ترس از مرگ  به نظرترس از مرگ است.  ؛نید

ت ناقصهه یهه علکهبل ،ستیت تامه نیعل ،ار هستکهم در  یتیپس اگر عل .ن انسا ، ترس از مرگ باشدیدت علت

 است.

 

 نتیجة بحث 
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 یبهرا کننهدیمهجهاد یا هاانسها در  یایا  استعداد و آمادگیاد میریپذیم -1ه کن شد ینجا ایماحصل سخن تا ا

 هاانسها  ین اسهتعدادها را بهرایها ییهام و خااهم گفت از چه راهین را قااو داریتر بترسند. امکه از مرگ کنیا

از مهرگ  هاانسها  ،ا یهاد یار متعالیه در مراحل بسکم یقااو دار -2تر بهراسند. مکه از مرگ ک کنندیمهم فرا

لحهاظ  یهکا  اگرچهه بهه یهاد حاونیدرع -3تر نترسند نییپا –ه در مراحل کندارد  ین لزومیا یول ؛ترسندینم

ه کهن لحهاظ یه. از اکننهدیمهشتر یدر ما بلحاظ ترس از مرگ را  یکاما به  ؛کنندیمم کترس از مرگ را در ما 

آ   نهدیگایمهن لحهاظ یاز ا یول ؛کنندیمم کترس از مرگ را  الاته ؛ستین یختام زندگ ةمرگ نقط ندیگایم

فهر و پهاداش کیدار محاسهاه و  ،ات اسهتفهاکدار م ،برد یسر خااههدر آ  ب ،ن جها یه بعد از اک یگریجها  د

شهتر یتهرس از مهرگ را ب ،از آخهرت دارنهد یایتلقه گانههنیاه که یانیهاقهل ادا الیه –ا  ین لحاظ ادیاز ا .است

 . کنندیم

سهت. قسهمت یاو نکاشهیدر هر دو قسمت به کیافسیه سخن مالنکم ایخااهم بگیجه را مین نتیا ،تهکن 3ن یاز ا

مهرگ بهه  تهرس از خاطربهانسا  فقط  گفتیمه کش وممت دیست و قیدرست ن یژگین سه ویاوو با تاجه به ا

ن یهبه د ،ز از ترس از مرگیگر دلیلبه هاانسا ه اگر فقط و فقط کچرا ؛ستیدرست ن ،کندیمدا یش پین گراید

 ،مانهده اسهت یدند همچنا  ترس از مرگ در آنها بهاقیدیدند و میگرائ ین میبه د یوقت کردندیمدا یش پیگرا

زواو تهرس از  نکههیباا ،ترسهندیننا  از مهرگ مهیمتهد ثرکا نکهیباا .ستیه نین قابل تاجید  آنها به دیگر چساید

از روز اوو ههم فقهط  شهادیمهلذا معلام  ؛انددهیخادشا  چسا یشگیپانتیبه د زانه ،انددهیمرگ را در خاد ند

دنهد تهرس از مهرگ یدیه مهکحاو  ،باد گانهنیاه اگر کرده بادند کن رو نیدزواو ترس از مرگشا  به  خاطربه

ا اصالً تهرس از مهرگ ی ،نیرد به دیکه علت روکدهد یمن نشا  م به نظرن یگشتند و ایبرم د نشد،دینها ناپآدر 

 12ست.ین نیرد به دیکعلت واحد رو ،م الاقل ترس از مرگییم منصفانه سخن بگایا اگر بخااهیست ین

                          
عهد تهرس از مهرگ کهه آ  بُ .هها اتفاقهاً سهازنده اسهتاما بعضی ترس ؛هم بریزدهتااند ساما  یک زندگی را بیعنی می ؛منفی است .کننده استویرا  ،هابعضی ترس :س: این ترس دو جناه دارد -12

جاودانگی بهره می بریم. از  د وتکآ  ناع ترس از مرگ را ویرا  می ،گذارد. عاملی که به آ  نیاز داریمدین این را می زداید و کنار می ،زندگی است ةد  نحاب از دست داجیعنی ما؛ کننده استویرا 

 بهازهمبا ایهن تعایهر  ،ش شاد و از مرز حیاانیت باالتر بیایدندیانسا  عاقات ا دشایمو یک مقدار باعث  آوردیممسئالیت  ،که اتفاقاً سازنده است کندیمبرای ما اثاات را  اما یک ناع ترس از مرگ دیگر

 گفت  این امتیاز و زدود  آ  نقطة منفی کار دین است پس بنابراین به دین از این لحاظ محتاجیم.  شادیم
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د یهگایمه کیافسهیه مانکههچنها   یوله ؛ن باشدیش به دیگرا یعلت برا یکگفت ترس از مرگ  شادیما یآ

 گانه نااشد. یعلت 

 بندی دین از نظر برگسونتقسیم

ن یهم اسهت، دیقابهل تقسه ،ن بهر دو قسهمیهد»: دیهگایم «اخال  و دین سرچشمة دو»تاب کدر  13نبرگس یهانر

رد علهت که کیهکد تفیهبا ،سهتین چیهبه د هاانسا ش یم علت گرایم بفهمیخااهیم یوقت ؛15این پایو د 14ستایا

د گفهت علهت یهطهار ناانیهمه .گهر اسهتیز دیها چیهن پایش به دیاست و علت گرا یزیچ ستاین ایش به دیگرا

 یهکآنهها  بهه انسها ش یعلهت گهرا ،اتسیا  ایاد .ا  با هم متفاوتندیم  ادید بدانیبا ؟ستین چیش انسا  به دیگرا

 یخادپسهند -1 :ستا دو عامهل اسهتین ایبه د هاانسا ش یعلت گرا .است یرگیز دیا چیا  پایاست و اد یزیچ

 ترس از مرگ  -2

ش یگرا ةگانیه علت کگفت  کیافسیمثل مالن شادیمه نه کنظرش آمده است ها بیبرگسن گا یمثل هانر یسک

 یریثأن تهیهش بهه دیگفت اصالً ترس از مهرگ در گهرا شادینماز آ  طرف هم  .از مرگ است یترس ،نیبه د

ه علهت کهسره از آ  فارغ شد. پس ترس از مرگ را گفتهه یکگانه دانست و نه ید و یعامل وح شادیمندارد. نه 

                                                                                 
ی معنها پیهدا بهرابایهد بگاینهد . میکنیمبه دین رو  ،نااید بگائید که ما برای ترس از مرگ پسادید مالنیافسکی این باشد که فرماگر تصایر کسانی مثل  -1استاد: دو نکته در جااب باید عرض کنم 

 میکنهیمه این به دین رو خاطربهدهد و ما اند که دین با میهای سازندهترس از مرگ مخرب و ترس از مرگ سازنده و ترس از مرگ :اینکه ترس از مرگ دو قسم شد به خاطر :میکنیمکرد  زندگی رو 

در نیهاز چههارم خهااهم کهه ین کرد  قاو مالنیافسکی نیست که قاو بعضی از متفکرا  دیگر اسهت. داین مسئله رو به  به خاطراما معنا داد  به زندگی و  ،میکنیممعنا داد  به زندگی رو به دین  رایپس ب

مهم آ  است که کسی  ،ترس از مرگ مخرب است و سازنده این مهم نیست کندینمکه ترس است هیچ تفاوتی ایجاد در این ،سازنده باد  و مخرب بادنش ،ترس از مرگ است ،ترس از مرگ -2گفت 

هها کهه غهم طارهمها نکهرد.  گائیم اتفاقاً ترس از مرگ را در ما زایهلو ما می کندیمبرای اینکه این دین ترس از مرگ داد زایل  میکنیمبه دین رو  میترسیمما از مرگ   دیگایمما ه مثل مالنیافسکی ب

در حالت مهلک باد  همت و در حالت سازنده باد  هم هست ، گذارمرا غم میاسم آ  ،آ  حالتی را که در درو  خاد بالاجدا  می یابم.است  مغ م،غ همهنیبااغم مهلک ولی  ؛اند غم سازندهدوگانه

 این سخن مالنیافسکی نیست. 

به فارسی ترجمهه  را یای این کتاباحدکتر حسن که است « دین و اخال  سرچشمة دو»کتابش ،جایزة نابل باد  ةرندبانسای که تمایالت عرفای هم داشت و ن فیلساف معروف فرسهانری برگ -13

 است.  کرده

14 -static 

15- dynamic  
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ه علهت کهاز دو علهت باشهد  یکیاما علت واحد نااشد.  ؛ت نااشد ترس از مرگیمدخلین باشد، بید ش بهیگرا

 ن شاند. یش به دیعلت گرا ،هم رفته یرودو  نیجمع بشاند و ا یگرید ةناقصه باشد و با علت ناقص

 ،ا یهش بهه همهة ادیعلهت گهرا -1. کندیمم کت مطلب را یه اهمک دته وجاد دارکدو ن،برگسن  یرنا  هایدر ب

و  دانهدیمه یستا هم علت اوو را خادپسندیا  ایتازه در اد -2. استستا ین ایش به دیه علت گراکبل یست؛ن نیا

 . کندیمر کت ترس از مرگ را ذیدوم از اهم ةدر درج

 . کندیمتر یکنزد کیافسیمالن ما را به ضعف سخن یلیبرگسن خ یبسط سخن هانر

  اتهکم و رحمه اهلل و بریکوالسالم عل

 


