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 تا پای مرگ: نقد عصر مدرنبیماری 
 سمیه باقریترجمۀ    لوییس دوپرهنوشتۀ  

 

ترین مدخل به آن را مناسب 4داند و گواردیني( مي3ترس ولرزدر کنار )را یکي از دو اثر برتر خود 2بیماری تا پای مرگ1یرکگورکي

ت و حالوت اش فاقد ذکاوهای پیشین نویسندهشود این اثر را، که در قیاس با نوشتههایي موجب ميیرکگور؛ اما چه ویژگيافکار کي

تعدد ای مهاز الیه ی آن است کهادبي است، به حق اثری مهم محسوب نماییم؟ ویژگي اصلي کتاب مذکور، به نظر من، عمق اندیشه

است،  5دیای فلسفي کالمي که مبتني بر تحلیل دقیقي از ناامیتواند به عنوانِ انسانشناسيمي بیماری تا پای مرگ. معنا به دست آمده است

مفهوم تر در شر از آني است که پیتتر و پختهپرورد که بسیار کاملاین کتاب البته شناخت الهیاتي اصیلي از گناه را مي. خوانده شود
ی یک فعلِ تنها آمده بود. آنچه مخصوصاً در اینجا قابل توجه است، نگرش اگزیستانسیالیستي به گناه است، نه تلقي آن به مثابه 6دلهره

مربوط به  کند بیشتریرکگور از آن یاد ميای که کيناامیدی. نهایتا، این کتاب نقدی بر فرهنگ مدرن است. یا یک حالت موروثي

 .را جایگزین مسئولیت فردی کرده است7تاریخي آگاهيکه  ای؛ جامعهای استی تودهی جامعهاشتیاق و غیرمتعهدانهبي نگرشِ

دقیقاً به دلیل کاهش مسئولیت فردی، احساس گناه از افق فرهنگي ما ناپدید شده و تقلیل این هر . هر سه معنای مذکور به هم مرتبطند

من نظراتم را محدود به نقد . است فردهد، دمفهومي که این سه معنا را به هم پیوند مي. یخته استردرهمدو، تصویر مدرن از انسان را 

شناختي آن ی پایان فردیت اصیل در فرهنگ مدرن خواهم کرد، چیزی که از نظر او، علت نارسایي الهیاتي و انسانیرکگور دربارهکي

 .شودمطرح مي پای مرگبیماری تا این نقد بیشتر در بخش دوم . است

                                                             
1 Søren Kierkegaard(1813-1855) 

2 The Sickness unto Death 

3  Fear and Trembling 

4 Guardini 

5 despair 

6 The Concept of Dread 

7 historical awareness 
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 شناسیآسیب

ذهن یوناني وجود را  .تعریف کند 2را درحدود آگاهي نظری 1ی این وسوسه شده بوده که وجوداز همان آغاز، ذهن غربي فریفته

او، مطابق . منسوخ نکردقراط این رویکرد را تعدیل نمود ولي آنرا س (903)بیماری تا پای مرگ، ص «. ای مطلقاً عقالني فرض کردمقوله

وجود  اای است که بدر عین حال طنز سقراطي حاکي از نقصان مضحک نظریه. دانستبا سنتِ خردگرایان، شر را ناشي از ناداني مي

را درست  زماني که کسي آنچه. »خوردعقیم است، بلکه به لحاظ عقالني نیز شکست مينه تنها نظرورزی محض . ارتباط نداشته باشد

 (.92، صهمان)«.دهد، پس همچنین آنچه را درست است نفهمیده استانجام نمي است،

، بیشتر اندیشم پس هستميماصل دکارت، . به تفکر دارد4ی جدید با نادیده گرفتنِ هشدار سقراط، گرایش به فروکاستن هستياندیشه

وید که گيمفلسفه مدرن به روشني از ذهنیت عصری سخن . ی واقعیت است تا یک قانون ضروریِ اندیشهسازی مختارانهبیانگر عقالني

ینسان، بد. فرد را تحت مقوله انتزاعي امر کلي قرار داده است، و این به بهای از دست دادن حساسیت اخالقي است مسئولیت عیني

. دارد5«کليعه به مثابه امر جام»از کارکردی که در  ستید که تمام وجودش عبارتآبه وجود مي اجتماعي انسانای از هسرانجام گون

 . کنددهد و فرد را فدای جمع ميتقلیل مي 6اشيعیندستاوردهای شناسي مدرن، سوژه را به انسان

سوژه، که تا مقام . محض برآمد و سپس امر کامال متضاد با آن را آفرید7گرایيذهناز کننده، فرهنگِ خودآگاهي در دیالکتیکي گمراه

 .دهدساختن همه جانبه عینیت از دست ميدر ش را ا، خیلي زود هویتبودی مرجعیت معنا و ارزش قدر یافته تنها شایسته

                                                             
1 existence 

2 theoretical awareness 

3 Søren Kierkegaard, The Sickness unto Death, trans. H. V. and E. H. Hong (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1980), p. 90 

4 being 

5 the universal 

6 objective 

7 subjectivity 
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یرکگور در این اثر، همچون مابقي آثارش، این دو را کي. شودقید و شرط سوژه ناشي مياز همان خودمختاری بي ،تبعیت فرد از جمع

را تشخیص لیکمعنای امر  سوژه در تنهایي،اگرچه . ی آنها تالش نمایدکند بدون آنکه برای توجیه کردن رابطهوط ميبه یکدیگر مرب

ت ایي شده اسهی منوط به نقشابه طور فزاینده ،مقبولیت شخصو اهمیت  ؛آوردبه چنگ مياست که آنرا  گروهفقط در اما  دهدمي

رویم ي ميما بیش از پیش به سمت وضعیت. کندایفا مي( ای، مذهبيقبیل سیاسي، اقتصادی، حرفهاز )که وی در واحدهای اجتماعیمختلف 

انسان مجبور است در سطوح مجزا و مختلف وجودش زندگي . توصیف کرده است2انسان فاقد ویژگيدر کتاب  1که رابرت موزلي

 کند و در هیچ کدام به خودش بدون قید وشرطیگر ابراز ميای دهبه گون،در هر کدام او خودش را مطابق با مقتضیات کارکردش. کند

در : تاش را در اینجا به کار گرفته اسهیرکگور طنز گزندکي. گیرداجتماعي کناره مي های مختلفِدر پسِ نقابوجودْ. کندتوجه نمي

ی مضحک متعدد نسبت به نتیجههای نقش تردید این بازیگرِبي. و نقاب اجتماعي فربه جدایي مضحک بین وجود شخصيِ نحیف

، یا 3ا آناین یرد جوان در کتاب شده مسابخواهيِ حیرکگور با زیبایيدر این خصوص، رویکرد کي. ماندش ناآگاه باقي ميازندگي

ص از ترین خطر، دقیقاً در آگاهي نامناسبِ شخدر واقع جدی. ، متفاوت است5تکراردر کتاب  4با رویکرد کنستانتین کنستانتینیوس

های اجتماعي پنهان شده است، ، خود واقعي، که پشت نقاب7از ذهن سرگردان 6همانند توصیفِ رونالد لینیگ. اش قرار داردموقعیت

ت پذیریِ بودگي اصیل شود، توده، با فقدان مسئولیآنگاه که کارکردهای اجتماعي جایگزین شخص. رودرفته رفته به سوی نیستي مي

 .شودمي ”8حقیقت“از تعهد، تبدیل به  مختص خودش و امتناعش

وع ، به خود مشغول کرده بود و این موضبیماری تا پای مرگیرکگور را، در زمانِ قبل از نوشتن مساله فرهنگ توده پیوسته ذهن کي

                                                             
1 Robert Musil 

2 The Man without Qualities 

3 Either/Or 

4 Constantin Constantius 

5 Repetition 

6 Ronald Laing 

7 schizophrenic mind 

8 truth 
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توصیف کرده او ذهنیت معاصر را با اصطالحاتي ( 1946)1عصر حاضردر کتاب . دهدقویاً در کل بخش دوم این اثر خود را نشان مي

که در )صر انقالب را ع ،3گولمبورگ تومازینه2ِدو عصراو در بررسي رمان . است خواهييکه یادآور تحلیل پیشین او از رویکرد زیبای

های های جنبشاولي بر اساس ویژگي. کندتفکر مقایسه مي یهبا عصر حاضر یعني دور( شودکمال تعجب تا همین زمان اخیر را شامل مي

تفاوتي رق در بيکامالً متفکرانه، غ: هایي نظیرعوامانه، غیر متفکرانه و پرشور؛ در حالي که عصر حاضر با ویژگي: ای تعیین شده استتوده

دهد اما در دومي، فرد، حتي آن آخرین ویژگي در هر دو دوره فرد جای خود را به توده مي. شوداخالقي و تامل فارغدالنه مشخص مي

 .ي شورمندی را نیز از دست داده استدرگیری فردی یعن

ش تعلق ندارد؛ نه، فقط رعیتي است که جزئي از یک افرد به خداوند، به خودش، به محبوبش، به هنرش، به تخصص

اساس ... یردگای بخشي از امر انتزاعي است که او را تحت سلطه ميیابد که در هر جنبهاست، بنابراین فرد درمياجتماعي طبقه

ی است که تحت انقیادِ اندیشه، حتي اکنندهی اجتماعي بودن در دوران ما از اصول اخالقيِ شدیداً مایوسوارهبتممدوح و 

 4.کندفضایل را به رذایلي باشکوه تبدیل مي

که توفیقي  آنان به رغم اندک. کوشند در قلمرو عینیت و کلیت جانشیني برای مسئولیت ابدی فردِ محدود در زمان بیابندمعاصران ما مي

مذهبي مفری برای این زندان دوم  5معنویتتنها . هستند انهورز، همچنان محبوس در محیط اندیشهاندکسب کرده اندیشه قیوددر گسستن 

 .است

واند یک فرد تانسان ميتنها در مواجهه با خداوند است که . ای مذهبي استیرکگور مساله فرهنگ معاصر اساساً مسالهبنابراین برای کي

 که مستلزم مواجهه با خداوند است را بیش ازایانسان احساس فاصله. ای مهیا نیستشود، با وجود این، امروزه شرایط برای چنین مواجهه

 .شده استدیگری اکنون خداوند مفهوم انسانیِ: است حد از دست داده

                                                             
1 The Present Age 

2 Two Ages 

3 Thomasine Gyllembourg 

4 Søren Kierkegaard, TwoAges: The Age of Revolution and the Present Age, trans. H. V. and E. H. Hong (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1978), pp. 85-86. 

5 inwardness 
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او، بر مبنای سنت لوتری، این . کندکند، تأکید ميميد را از انسان جدا اولیه از شکافي که خداون 1یرکگور بر ضرورتِ آگاهيکي

االً اما احتم. شودکارانه، شرط الزم درک درست از خداوند ميدرنتیجه، این آگاهيِ توبه. جدایي را ناشي از گناه معرفي کرده است

رفي از تواند آگاهي ژانسان مي خداوند پیشگاهنها در ت. ی خود مستلزم درک درستي از خداوند استامساله اینجاست که چنین آگاهي

 وخواهد ذهن مدرن را، برای فهم دوباره زبان وحي در خصوص خداوند یرکگور با تفکر در تجربه ناامیدی ميکي. دست آوردگناه به
آشکار  ابتدا تمرد انسان نیمه آگاه از: تحلیل این تجربه از آغاز تا پایان بود بیماری تا پای مرگهدف بخش اول . گناهکاری آماده کند

 .شدن روح و در نهایت ارتکاب گناه کامالً خداآگاه در محضر روح القدس

آن  يدت توانایبه ش دو عصریرکگور در کتاب کي. مذهبي، بازبیني شودآگاهي  ی براتودهطرز فکر با وجود این الزم است تاثیر خود 

 .، انقالب را امری غیرقابل تصور قلمداد کرده است1846او در اواخر . را دست کم گرفته است

های سیاسي مای برسد، آن هم تنها دو سال قبل از انقالب عظیمي که کل نظاباورش سخت است که شخصي مطلع، بتواند به چنین نتیجه

دانمارک آشوب سیاسي خود . را واژگون ساخت و ساختارهای اجتماعي فرانسه و بخش اعظمي از آلمان و اتریش را تصعیف کرد

 ،جدیدِ اجتماعيآگاهي این نمودهای . گذراندبه خاطر طرح سلطنت مشروطه از سر مي 2هُلستُن -اسلسویگعظیمي را بخاطر مساله 

تری نسبت ممکن است که آگاهي اجتماعي همچنان در سطح پایین. )نگاشتاميیرکگور ممکن تر از آن چیزی است که کيبسیار قوی

یش اکنون نیروی جدیدی، بسیار قدرتمندتر از هرچه پ.( ر از شایعات افکار عمومي استتروحاني باشد، با این حال خیلي بیشبه آگاهي 

دیدِ اضطرار حس ج. پنداشته، تهدید خواهد کردیرکگور متوجه شد که این نیرو فرد را بیش از آنچه که ميکي. از آن بود، جریان داشت

 .تأثیر گذاشته است1848های پس از انقالب رکگور در طي ماهیهای کيبر روی همه نوشته

( منتشر شد1859یرکگور در سال ، پس از مرگ کي4که توسط برادرش، پتر کریستیان) 3نگاه به آثارم از منظر نویسنده در کتاب

کرده  اش محکومنته های آغازیرازی که در نوشطشناسيِ گرایشاتِ همآسیب. دهدتوجهي جای خود را به نگراني یا شاید ترس ميبي

                                                             
1 awareness 

  the Schleswig-Holstein question 2: نزاع دیپلماتیک بین پادشاهي دانمارک و حکومت پروس بر سرحاکمیت بر دو منطقه دوک نشین اسلسویگ و هُلستن در قرن نوزدهم 
3 The Point of View of My Work as an Author 

4 Peter Christian 
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متن اصلي )نوشته شده است 1848که در  فردتحت عنوان  ،1تعلیقهیمقدمه. شود که قبالً فاقد آن بوديبود، دارای دقت و وضوحي م

م از آثار )نگاه به«.امروزه همه چیز سیاست است: »شودبا این بیانیه آغاز مي( گرددبرمي1847-1846هایي است که به تاریخ شامل بخش

است  ”عملي“یکي کامالً : دهدنظر قرار ميیرکگور منظر دیني را که بنیاداً متفاوت است، در مقابلِ این نقطهکي 2(107منظر نویسنده، ص

توان ني ميتنها به لحاظ دی. تحقق بخشدبا وجود این، دین قادر است رویای جدیدِ سیاسيِ برابری انسان را . و دیگری یکسره غیرعملي

کند که حقیقت سیاست به اشتباه فرض ميعلم . است (Menneske-lighed)هامستلزم برابری انسان (Menneskelighed)فهمید بشریت

 .عبارت است از توافق اکثریت

ری بر منظبنا . منظری هست که مطابق آن هرجا جماعت است، حقیقت نیز وجود دارد و خودِ حقیقت، نیاز به برخورداری از امتیاز جماعت دارد

شان در ، حتي اگر همه افراد برای خود(اگر لحظه ای حالت افراطي مساله را در نظر بگیریم)حقیقتي است بنابراین دیگر هرجا جماعت است، بي

همان، ).شد گر خواهدحقیقتي یکباره جلوهيب... شان، حقیقت را در اختیار خود داشته باشند، زماني که با هم یک جماعت باشند حریم شخصي

 (110ص

رابری است؛ ب یی ذاتي با خداوند بنا کند و از این رهگذر عنصر جاودانگي را به میان آورد که الزمهاتواند رابطهمياست که فرد فقط 

 تمام توان در یک کلمه بهآنچه که این عصر احتیاج دارد را مي. »گرددآن مي پي ی که جامعه مدرن بیهوده در مشي سیاسي درایبرابر

. زمان شده استگرفتار ی ما کامالً در عوض جامعه. (108همان، ص.)«جاودانگي است: ترین معنا گفت و آن کلمهقو کمال و به عمی

 شود، قطعاً در آنجا هیچهر جا جمعیتي، جماعتي، وجود دارد یا هر جا اهمیت قطعي به این واقعیت که جمعیتي وجود دارد، ضمیمه مي»

همان، .)«ورزد، بلکه همه اینها تنها برای یکي از اهداف زمیني استکند، جهد نميکند، زندگي نميدف کار نميکسي برای واالترین ه

 .توده تنها پس از آنکه به افراد فروپاشیده شود حقیقت را بدست میآورد( 112ص

م باید بگریم یا رفته، میاندیشغیرحقیقي است. آنگاه که به بیچارگي عصرمان، درقیاس با بزرگترین بیچارگي اعصار جماعتْ 

عوام،  شان و به رغم یاریروزانه بواسطه گمنامي  بیاموزم که به جهان دیگر دلخوش کنم، به سبب این واقعیت که مطبوعاتِ

 (118همان، ص).دهند، این پریشاني مدعي قضاوت در باب حقیقت استاوضاع را تغییر مي

                                                             
1 Addendum 

2 Søren Kierkegaard, The Point of View for My Work as an Author, trans. W. Lowrie (London: Oxford University Press, 1939), p. 107 
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 .به مثابه شرط الزم برگرداندن مبنای دیني به فرهنگ ما بودفرد ، ن مقوله احیا کرد 1846یرکگور بعد از هدف اصلي کي

 فرد گناهکار

گیرد؛ تاثیر هامان آشکار و مسجل است. با است، از وی سرچشمه نمي یرکگور به کار گرفته شدهدر آثار کي 1843که از  فردایده 

توان مؤثر دانست اما تاثیر کتابي که چنین مناقشاتي به پا را مي 2شتیرنراِ( نوشته ماکس 1845) 1اشفرد و دارایيقطعیت کمتری، کتاب 

 ی مزایا و معایبِظهور همزمان این ایده در آثار و آراء مختلف بیانگر این امر است که اولین سیاههنادیده گرفت. توان نميکرد را 

 و بود شده منفک کیهاني نظام در خود به مخصوص جایگاه از وجود اینکه به توجه بامدرنیته در آغاز قرن نوزدهم شکل گرفته است. 

 حتي. کند ایفا موثری نقش ما عصر دیني آگاهي احیاکردن در بتواند فرد ایدة که رسیدمي نظر به بعید شد،-مي خود معنابخش خود باید

 دارد خود با ش،تراژیک جنبه هم و افتخارآمیز جنبه هم را، پرومتئوسي ایده از هایيرگه همچنان ایده، این از یرکگورکي مسیحي تفسیر

با این همه،  .بگیرد عهده به دلبستگي فاقد جهاني در را خود سرنوشت مسئولیت باید انسان پس زین که است مطلب این گویای و

سنتي نیست.  ی یک مفهوم مدرن با یک جهانبینيگیری از مقولة فرد به منظور تعریف کردن وابستگي انسان به خدا، تطبیق عجوالنهبهره

، داز فرهنگ معاصر، برداشتي دقیق از تغییرات عمیقي که اروپا در مدت کوتاهي  ز سر گذرانیرکگور کيدر پسِ ارزیابي غالباً متعصبانه 

عیني  -رمانتیک که تاکید اصلي اش بر فرد بود تسلیم یک آگاهي علميیابیم. در این دوره کوتاه از آغاز قرن نوزدهم، آگاهي را مي

دینسان تهدیدی ب ای که در آن گروه بر فرد اولویت داشت.شد که خود تحت سیطره کلیت ابژکتیو و آگاهي نوین اجتماعي بود، آگاهي

کرد که  به خوبي به این معضل پي برد و تصریحیرکگور کياش یکي انگاشته شد. اجتماعي شخصیتمد: فرد با آکامالً جدید پیش

تواند دوباره خلوتي را به دست آورد که در آن قادر مي در پیشگاه خداوندرهایي فرد وابسته به احیای آگاهي دیني است. انسان تنها 

 کند:دشواری زندگي مدرن را بیان مي بیماری تا پای مرگدر بخش دوم یرکگوريکاست به منزله یک فرد، وجود داشته باشد. 

                                                             
1 Der Einzige und sein Eigentum  

2 Max Stirner 
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اگر نظمي باید در اگزیستانس برقرار شود ... نخستین چیزی که باید در مدنظر داشت این است که هر انساني یک فرد انساني 

 -تجماع-است و باید نسبت به فرد بودن خود آگاه شود. چنانچه انسانها مجاز باشند تحت آنچه که ارسطو مقوله حیوان

کشد ميطولي ن پس د،شوبه عنوان چیزی تلقي مي باید آن را کمتر از هیچ دانست،که نامد، گرد هم آیند، پس این انتزاع، مي

 (118-117بیماری تا پای مرگ، ص) شود.خدا ميتبدیل به که این انتزاع 

نامحدود ز تمایالت ای ابه تبییني اسطوره شدهانسانی پیشتر رخ داده بود. برای اشتراوس و هگلیان چپ متقدم، خدا پنداریبتدرواقع این 

کاملِ خود  ای حاکي از افول ایمان مسیحي و فراتر از آن تنزلچنین فروکاستنِ اجتماعيیرکگور کينوع بشر فروکاسته شده بود. به نظر 

در مقابل گور یرککيشود. انسان ستایشگر چیزی مادون خودش مي -همان کثرت -سازی نوع بشروجود انساني است. بنابراین در الوهي

 رد انساني، فرد این...  که آموزدمي مسیحیت»دهد: ی تنهای فرد را قرار ميکننده میان خدا و توده، مواجههارز پنداری تباهچنین هم 

 اش با خدا را دوباره برقرار کند. با این حال،باید برای بازیابي شکوه و بزرگي خود، رابطه نانسا (85همان، ص.«)دارد وجود خدا پیشگاه

 زودی به نظری اریپند ارز هم صورت این غیر در از فاصله بیکرانش با خدا، به او تقرب پیدا کند، کارانهتوبهمگر اینکه انسان با آگاهي 

 تأمل از را آن هاینگون و دهدمي شکل خدا پیشگاه در گناهکار رویکرد اتخاذِ برمبنای را فرد مقوله یرکگورکي پس. گشت خواهد باز

 . دهدمي سوق دیني عبادت سوی به فلسفي

شرطِ حتميِ دین حقیقي، یعني فرد بودن، را از دست داده است، قادر خواهد بود ایم؟ چگونه نسلي که پیشآیا ما استدالل دوْری نکرده

یرکگور در شرط خود دین است؟ استراتژی کين ابزاری برای دوباره به دست آوردن فردیتي استفاده کند که پیشاز خود دین به عنوا

داست، خ برخورد با این مساله پیچیده است و شاید به طورکامل موفق هم نیست. درک این مطلب که هر کس یک گناهکار در پیشگاه

وصیف یرکگور استداللش را با تما از آنجا که این شناخت، در دسترس نیست، کيحقیقتاً تنها راه برای یک فرد اصیل شدن است؛ ا

ناامیدی “ بیماری تا پای مرگ،آشناست: ناامیدی. او سپس در بخش دوم  دست کم تا حدیکند که انسان مدرن با آن حالتي بیان مي

است، مشکالت  یرکگور حیاتيکند. این گذار، که برای استراتژی کي، این حالتِ آگاهي را با مقوله الهیاتي گناه تعریف مي”گناه است

کند. خواننده، که ناگهان به قلمرو جدیدی وارد شده است، احتماالً راه بازگشت به ابتدای مسیر را نخواهد یافت. ای را ایجاد ميجدی
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ناه شود، همواره، آنگونه که در عنوان پیشنهاد شده است، با گتر از توصیف قبلي فهمیده مينایي بسیار گستردهآیا ناامیدی، که در مع

شود به اینکه تمام گناهان پس از نخستین گناه، آنگونه که تلویحا استدالل شده انطباق دارد؟ حتي اگر چنین باشد، آیا این منجر مي

اما در الهیات ( 100)همان، صگذارد.نام مي ”ناامیدیِ به لحاظ کیفي تشدید شده“گناه را  یرکگوراست، محصول ناامیدی است؟ کي

مسیحي چنین رابطة نزدیکي بین گناه و ناامیدی وجود ندارد. الهیات مسیحي اصطالح ناامیدی را به یک حالت شدید خاص از گناه 

 در همه صور گناهکاری وجود دارد، و در به طور ضمنيناامیدی  کند کهیرکگور به این نکته اشاره ميدهد. البته، کياختصاص مي

ای شاید ضرورتاً در تناقض با عرف مسیحي نباشد، اما پس این به چه معناست که رسد. چنین نظریهنادرترین موارد کامالً به فعلیت مي

و را به بود. با این حال، پیش از آنکه پاسخ ایرکگور، خود نسبت به برخي از مشکالت آگاه است؟ کي ”ناامیدی ... تشدید شده“گناه 

 بحث بنشینیم، باید ابتدا به مشکالتي بپردازیم که در ذات فهم مدرن از خود گناه نهفته است.

اش ای ضروری در بسط آگاهي است، آن را از مفهوم دیني ـ اخالقيالهیات و فلسفه هگلي با مطرح کردن این موضوع که گناهْ لحظه

افکار “کند. اگر عملي اساساً مذموم، به حد کافي در د. این اقدام نظری صرفاً رویکرد بالفعل خود جامعه را عقالني ميتهي کرده بو

 شود.انگیزد و حتي دیگر گناه دانسته نميمورد پذیرش واقع شود، دیگر احساس گناه را برنمي” عمومي

شود، مجرمان بسیاری هستند که باید از مجازاتشان ش به پا ميتجربه به ما مي آموزد هنگامي که در کشتي یا در ارتش، شور

ی محترم یا یک جمعیتي درمیان باشد، آنگاه نه تنها جرمي صورت نگرفته بلکه دست کشید، و اگر پای عموم، عموم فرهیخته

معنا و را انجام دهند، بي اشتباه کار توانندمي اکثریت که این.  …گویند ... خواستِ خدا بوده است بر اساس آنچه جراید مي

 (123)همان، ص کنند، خواست خداست.ای منسوخ است. آنچه اکثریت ميعقیده

برای اینکه ایده گناه اساساً بتواند معنادار باشد، ابتدا باید احساس مسئولیت شخصي بازیابي شود؛ و این مستلزم آن است که گناه و 

 ناتواني نه دا،خ برابر در وظیفه انجام در شخص ناتواني از عبارتست اصالتاً، گناه،ه شوند. اش مجدداً با هم درنظر گرفتسرآغازهای دیني

شود که فضیلت به هیچ وجه متضاد گناه نیست. تا حدی این نگاه، این موضوع اغلب نادیده گرفته مي» .اخالقي کمال[ به رسیدن] در

اه داند که گناه چیست، که هر گناهي در پیشگسازوار است و اصالً نميیک نگاه غیردیني است، نگاهي که با معیاری صرفاً انساني 
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کند یرکگور در اینجا عالوه بر بازگویي نظرات آگوستیني ـ لوتری، تالش ميکي( 82)همان، ص«.خداست. نه، متضاد گناهْ ایمان است

 جنبة دیني و ذاتي را به مفهوم گناه بازگرداند.

ی آگاهي از وابستگي استعالیي با ناامیدی که برای خودبودگيِ کامل ضروری است. از بخش ابتدایي همساله دیگر، مربوط است به رابط

 ایاهيآگ همواره صریح، خواه باشد ضمني که خواه آشکار است که در واقع، ناامیدی، همراه است با آگاهي از خدابیماری تا پای مرگ 

یدی را به حقیقي نیاز است، ناام فردآگاهي برای ساخته شدن یک اینکه نوعي خود رسد که این امر، با توجه به. به نظر مياست سلبي

خالصه ینطور ایرکگور در اوایل بخش دوم، نتایجش درباره ناامیدی را کند. کيخدا، نزدیک مي در پیشگاهکار توبه وضعیت گناهکارِ

 کند:مي

. باشد معیار خدا که زمانیست تشدید نهایت و شود،مي تشدید خود معیار به نسبت خود، اما شود،مي تشدید خود به شعور به نسبت ناامیدی

 یک هک تازماني. است تربلندمرتبه خدا مفهوم باشد، خودتر خود، هرچه است؛ خودتر خود، باشد، تربلندمرتبه خدا مفهوم هرچه درواقع

. کندمين گناه خدا پیشگاه در خود این و نیست، بیکران خودِ نباشد، آگاه خدا پیشگاه در بودن از خاص، تنهای فرد یک همچون خود

 (80)همان، ص

(خودآگاهي با خداآگاهي افزایش 2) شود و( ناامیدی با خودآگاهي تشدید مي1کند: )یرکگور در اینجا دو نظریه را مطرح ميکي

حاً به نظریه کند؟ یا آیا این امر، همچنین، تلویرا فراهم ميیابد. آیا این فقط بدان معناست که خداآگاهيِ بیشتر امکان ناامیدی شدیدتر مي

 ،( از خدابيسل تری )هرچندبنابراین آگاهي واضح ،مخالفي اشاره دارد مبني بر اینکه هرچه ناامیدی تشدید شود، خودآگاهي قویتری

ن ز این است که این موضوع احتماالً در ذهگزاره نقل شده نیست؛ اما قرائن مختلفي حاکي ا منطقيیابد؟ مسلماً دومي پیامد بسط مي

ار در رسد که گناهکنفسه مشروط به آگاهي فرد از گناهکاری خودش است. اما به نظر ميیرکگور بوده است. خداآگاهي، فيکي

یرکگور بر ید کيتاکای به یک آشنایي قبلي با ناامیدی )=گناه( دارد. تنها در پرتو نظریه دوم است که خدا بودن تلوبحاً اشاره پیشگاه

شود. به همین دلیل و دالیل دیگر، تمایل دارم خودآگاهي قوی، و در نتیجه ی ذهنِ شیطاني، کامالً قابل فهم ميآگاهي تشدید شدهخود

آلود( ناهگناشي از ناامیدی تشدید شده )و ذاتاً  یاخدا،  پیشگاهفرد در  کاریتوبهناشي از  یاخدا آگاهي واضح را به عنوان نتایجي که 

شدن، ظاهر  ”فرد“های ممکن در تشدید خودآگاهي، همچنین در روند هردو، به منزله عامل کاریتوبهاست، قلمداد کنم. ناامیدی و 

 شوند.مي

 آگاه یافت ]درحالیکه[ زندگيتوان در جهان موجودی ذاتاً گناهچگونه مي»کند. البته جامعه مدرن هر دو را به یک اندازه سخت مي

مساله صرفاً این نیست ( 101)همان، ص«توان آن را گناه نامید؟است که به سختي مي ”دیگران“احمقانه از  ”تقلید“چنان غرق در ابتذال و 
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یرکگور، کي یارناامیدی غیرممکن شده است. طبق معی تجربهکه مفهوم گناه از نظر الهیاتي تهي شده، بلکه مساله این است که خودِ 

ا کند؛ زیراز آنند که استحقاقِ ناامیدی داشته باشند. با این حال این امر آنها را مصون از ناامیدی نمي 1”تردلمرده“بیشتر زنان و مردان 

تنها اشکال ت که اس بودن از سلبي ناامیدی فقط شکلي از آگاهي که به خودیِ خود برای فردِ ناامید آشکار باشد، نیست. ناامیدی حالتي

ي که شخص است، هویتروحاني  درباره هویت ناآگاهيناامیدی، دقیقاً حالتي از  ”ترِضعیف“شود. اشکال تر آن کامالً آگاهانه ميقوی

)و آگاهي از خودش به عنوان یک فرد( دور  روح منفي دربارة خود ندارد. چنین شرایطي شخص را از احساسدر آن شخص هیچ 

صیفي صرف را تو بیماری تا پای مرگکند. از اینرو نباید بخش اول تر او را مسلماً از رستگاری دور مياَشکال قویکند، در حالیکه مي

از آنچه که نزد همگان شناخته شده است، در مقابلِ نظریه الهیاتي بخش دوم که برای ذهن مدرن غیرقابل فهم شده است، تفسیر کنیم. 

طح داند تا واقعیت ناامیدی را به سیرکگور این را نخستین وظیفه خود ميماند و کيان باقي مينه، ناامیدی خودش تا حد زیادی پنه

 آگاهي بیاورد. او خود از موفقیتش در این اقدام اساسي به هیچ وجه مطمئن نبود.

ایلم اند؟ محد این دو با هم همراهدهد. تا چه ی میان گناه و ناامیدی را نشان ميمضمون ناامیدیِ ناآگاهانه یک بار دیگر رابطه پیچیده

دی هر پیشگاه خدا است، پس ناامی شخص، گناهکار در هرناامیدی ناآگاهانه را با مفهوم بسیار مبهم گناهِ نخستین مرتبط کنم. اگر 

 فهوم دلهرهمکه در کتاب  2مصداق باشند. تفسیر عمدتاً پالجیوسيشخصي را تحت سیطره خویش دارد. این دو مفهوم دست کم باید هم

رزندان آدم ای که فشود، اما فضای اخالقيمختص به خودش را مرتکب مي ”گناه نخستین“و عبارتست از اینکه هرکس  ،شودبیان مي

ای هم تکرار نشده است و ]حتي[ اشاره بیماری تا پای مرگدر کتاب ، ای فزاینده نسبت به گناه استشوند، آکنده از دلهرهوارد آن مي

اعتقادی[ پیشیني است که در آن گناهْ خودش را »]کند که اعتقاد جازم به گناه موروثي یرکگور صرفاً اشاره ميد. کيشوبدان نمي

ای ها را به فردهای جداگانهانسان»دهد که گناه نخستین یک پانوشت جالب توجه توضیح مي( 89)همان، ص«.دهدپیشفرض قرار مي

است و هم از  اگزیستانس کند، تقسیمي که در معنایي دیگر، هم هماهنگ بایک گناهکار قلمداد مي کند و هر فرد را قاطعانهتقسیم مي

کنم که شرط عیني گناه نخستین، انسان را من این مطلب را اینگونه تفسیر مي( 120)همان، ص«.نظر الهیاتي رو به سوی کمال آن دارد

                                                             

1 spiritless 

یر ها را مختار آفریده است تا میان خآلود انسان، معقتد بود که خداوند انسانکند. پالجیوس با انکار سرشت گناهی قرن چهارم و پنجم میالدی، که بر فطرت پاک انسان و آزادی اراده تأکید میراهب و الهیدان بدعت گذار و تکفیر شده( Pelagius) دیدگاه منسوب به پالجیوس2 

 )م(شود.ف قانون خداوند، مرتکب آن میعلی ارادی است که شخص برخالو شر دست به انتخاب بزنند. از نظر وی، گناه ف
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 . در مساله تکامل شخص، علیرغم تمایزاتکاریتوبه و هم از طریق آگاهي به کند، هم از طریق آگاهي به ناامیدیشدن مي فردمستعد 

 ست. آلود شخص، که در واقع ناامیدی ناآگاهانه اگرفتن وضع گناهها ترجیح دارند بر نادیده، هر دو اینکاریتوبهبنیادی میان ناامیدی و 

ی ای را دربارهظریهیرکگور هر نگفته شد. کي مفهوم دلهرهتر از آن چیزی است که در کتاب رابطه بین گناه نخستین و گناه، بسیار مبهم

ستین و ناامیدی ی گناه نخانگارانهها با یکي گرفتن سادهپرورانده باشد، در همه آن بیماری تا پای مرگگناه نخستین، در هنگام نوشتن 

همچنان ذیل مقوله آزادی و ، کندترین سطوحش که انسان از روح شدن خودداری ميحتي در پایین، شده است. ناامیدی مخالفت

نباید  ،کشد، مثل بیماری و مرگشرایطي که او در آن منفعالنه رنج مي ،آوردانتخاب قرار دارد. شرایطي که صرفاً انسان را از پای درمي

آور  ها، تعجبتواند ناشي از انتخاب باشد. با توجه به این پیچیدگيآلودگيِ موروثي نميگناه (16ص)همان،  ناامیدی خوانده شود.

خورد را اش درباره عقیده گناه موروثي به چشم ميی اولیههایي که در فصل دوم نوشتهیرکگور تصمیم گرفت کنایهنیست که کي

 (.156ضمیمه بیماری تا پای مرگ، ص«)گیرد.ریه گناه موروثي را در بر نميآنچه به تناسب درباره گناه گفته شد ... نظ»حذف کند. 

مانند. پیشتر به گناه حتي اگر معضالت گناه نخستین را کنار گذاریم، آن مسائلي که ریشه در یکي گرفتن ناامیدی با گناه دارند، باقي مي

)ناامیدی  1طع امیدقکند. گناهِ های دیگر را بیان ميور خود مغایرتیرکگاشاره کردم. کي ”نا امیدی به لحاظ کیفي تشدید شده“به منزله 

 گنجند.ی ناامیدی در فصل اول نميهایي دارد  که در چهارچوب توصیف پدیدارشناسانهاز بخشودگي گناه( ویژگي

 را بودن خودْ حقیقتاً چون است، نافرماني این( امید قطع گناه در) اینجا. نخواستن را بودن خودْ ناامیدی، در: این یعني ضعف معموالً

 نظر رفص گناه بخشش از خواهدمي دلیل همین به و است نافرماني گناهکار، یعني هست، واقعاً آنچه نخواستن است، نافرماني نخواستن

 که طوری به گناهکار، یعني خودبودن، خواهانِ اینجا در. خواستن را بودن خود ناامیدی، در: از عبارتست نافرماني طورمعمول به. کند

 (113ص مرگ، پای تا بیماری.)است ضعف نیست، درکار بخشایشي

است، یعني  گناه ابراز شدني رود.کنند، بکار ميای مشخص تلقي ميگناهاني که خدا را ابژه تمامرسد استدالل مشابهي، برای به نظر مي

 توان گناه را بطور کامل با ناامیدی، که مشتمل بر انتخاب آزادانه است، یکي گرفت.نميرسد اما در مقوله ایمان، به نظر ميدروني نیست. 

                                                             
offense 1  

 .شود که وعده عذاب داردشود و معنای آن این است که فرد از رحمت خداوند کریم و رحیم مأیوس شود. این گناه از هفت گناه کبیره محسوب میقنوط یاد می عنوان گناهدر فرهنگ اسالمی از آن با 

 )م(
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شود. منظورم آن کامالً آشکار مين دبو گناهکار ی گناهان بدانیم، وجهي که تنها زمانشاید بهتر باشد ناامیدی را وجه خاصي از همه

 ود، اگرچه ذاتيِ خودِ محرک گناهکاری است. گناهکار تنها گناهانشاست که غالباً توسط گناهکار نادیده گرفته مي پیوستگيوجه 

( مسیحیت این 105بیماری تا پای مرگ، ص)«.گناه به طورخاص، ناپیوسته است»شناسد، نه حالت پیوسته آن را. برای او را بازمي واقعي

غییر دهد، خواه گناهکار آگاه به این تخدا را تغییر مي خود با رابطه وجودیداند. گناه به طور بنیادی را نامناسب ميسلبي ی مطلقاً ایده

ز گناه به (، آگاهي اهای فلسفينوشتهپارهگذارد)مراجعه کنید به باشد خواه نه. در واقع، از آنجا که گناه خودش بر آگاهي تأثیر مي

 ”سلبي“ریات ی نظهل )الگوی نخستینِ همهآلودگي فرد نیست. تعریف سقراط از گناه به عنوان جتنهایي شاخص قابل اعتمادی از گناه

، بنابراین گناه اگر گناه، جهل است»کند. انگارد بلکه آن را بکلي حذف ميکه بعدها درباره گناه گفته شد( نه تنها گناه را ناپیوسته مي

ی آگاهي نجا به گناه به منزلهیرکگور، خود در ای(. کي89بیماری تا پای مرگ، ص«)واقعاً وجود ندارد، چون گناه درواقع آگاهي است

یم )مثالً کند به اینکه گناه، چه مستقیم و چه غیرمستقگناه با حالتي از آگاهي؛ او صرفاً اشاره مي یکي کردنکند اما نه به قصد اشاره مي

کنند، مي وحي زندگي آگاهي باشد. اگر آگاهي مندرج در تعریف گناه بود، گناه در کساني که خارج ازمربوط به  از طریق وحي( باید

ضع آموزد که وبا وجود این، خود وحي مي )همان(«دانند گناه چیست.نميخود  فطری وضع در انسانْ نه و کافرکیش نه» وجود نداشت. 

زش کند. وحي مسیحي باید با آموکند، تنها مانعي برای رستگاری ایجاد ميآلود است. جهل آنها را ناتوان از گناه کردن نميگناه آنها

هم  وکند این عقیده به مومن آغاز شود که او حقیقتاً گناهکار است. از اینرو مفهوم مسیحيِ گناه، هم گناهکاری مسیحي را تعریف مي

 اهل( را.گناهکاری کافر )ج

گیرد. آنچه در ذات تلقي مسیحي ]از گناه[ قرار دارد این است که گناه را، به جای آنکه فعلي ناپیوسته بداند، حالتي پیوسته در نظر مي

ط محسوب شدن، پیش شر دارد و برای روح ”پیوستگي ماهوی“شود، بُعدی که برای وجود انساني قائل مي جاودانگيبرای این کار، بُعدِ 

ای است میان فاقد روح، پیوستگي چیزی بیشتر از یکنواختيِ لحظات یکسانِ متوالي نیست، فاصلهمعموليِ شود. برای یک وجودِ مي

 گسسته و تجربیات. ”رخدادهای“

 

ی ه مثابهبکه هیچ تصوری از انسجام ندارند؛ به عبارت دیگر،  آگاهي دارندبیشتر مردم، احتماالً، آنقدر کم به خودشان 
 ،ی مبتذل و سطحي آنداشتني آن چه جنبهی معصومانه، کودکانه و دوستچه جنبه ،وجود ندارند. زندگي آنها روحْ

دهند، بعد از آن کاری احمقانه، و پس گیرد، همه نوع اتفاقي؛ اکنون کاری خوب انجام ميهر نوع کاری را دربرمي
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دیگر از جزئیات، از رفتارهای خوب جزئي، از گناهان جزئي گیرند ... همواره با یکاز آن دوباره همه چیز را از سرمي

 (107)همان، صکنند.صحبت مي

 

مشي و نگرشي متضاد با این دارد، دارای انسجامي است که روزمرگي فاقد آن است. مسیحیت با تاکید بر  1”در پرتو روح“زندگي 

ستین راه و برای آلودگي، نخگناه ”حالت“بخشد. درواقع، آشکار شدن را تحقق مي اگزیستانس ویژگي پیوستگي گناه، خصلت روحاني

در  اودانيجکند. متوجه روح شدن عبارتست از توجه به بُعد اش را کشف ميبرخي تنها راهي است که از آن طریق فرد ماهیت روحاني

 کل، نه به عنوان تصمیمات جداگانه تلقي شوند.انسان فاني است. بنابراین، اعمال ]انسان[ باید به عنوان بخشي از یک 

گون تنها کسي است که این انسجام روحي را پدید آورده است. همانطور که یرکگور معتقد است، عالوه بر مومن، شخص شیطانکي

گون شیطان د، فردخود را، حتي با یکبار تسلیم وسوسه شدن، از کف بده اگزیستانسمومن مراقب است که مبادا تمام ماهیت روحانيِ 

نیز مراقب است که مبادا وسوسه شود و یک گام خارج از راه منتخب خویش بردارد. در این نگرش او تنها از پویایي درونيِ خودِ گناه 

کند، که به عنوان یک وضعیت روحاني به سوی پیوستگي تمایل دارد. چنین تمایلي در هستي شخص به سرسخت بودن، در پیروی مي

ترین سطحِ تامل، ناامیدیِ آلود است. در پایینای که در تمامي حاالتش، همواره همراه با کردار گناهشود؛ ناامیدیعیان ميناامیدی 

تالشي » -شود است. در مرتبه باالترِ تامل، ناامیدی در قالب انکارِ امکانِ تغییر ابراز ميعمل نخستین تلویحي تنها شامل میلي برای تکرار 

در چهارچوب مسیحیت، این حالت را شاید بتوان در ناامیدی از بخشش گناهان،  (110همان، ص).«اندن با فرو رفتن به قعربرای زنده م

یا  گناه به درون رسوخ کرده است»کنند که یا در رد کامل نظریه رستگاری در نظر آورد، اما تمام صور دینيِ ناامیدی صریحا اعالم مي

 (109، ص همان)«کند.به سوی این وضع میل مي

 این وضعیت را با سخنان مکبث پس از ارتکاب جنایت توصیفیرکگور کيدهد. عمل گناهکارانه حالتي از زوال خودبودگي را نشان مي

سطحي  کند که بي هیچ مقاومتي برخود احساس مي«. سره شوخي است: همه چیز بازیچه استاز این لحظه به بعد میرندگي یک»کند: مي

 (110همان، ص).«تواند با پای خودش به رفتن ادامه دهداو همچنین خود را گم کرده است، حتي نمي»لغزد. رو به زوال ميدار، شیب

کند.  ای که برخاسته از کردارش است را حفظفردی که بدینسان اختیار از کف داده است تنها به فکر این است که الاقل واقعیت تازه

                                                             
1 in spirit 
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اامیدی ماند همین حالت است، نه خودِ اصیل، و ن. آنچه باقي مينمایدقدمي در یک طریق، تثبیت ثابت پس مایل است که واقعیتش را با

 )همان(«.بخشدبه گناه به عنوان یک نیرو، اهمیت و استحکام مي»

 نتیجه نقادانه

ی آن با آگاهي از گناه، اکنون در موقعیت بهتری برای ارزیابي نقد فرهنگ مدرن که یرکگور درباره فرد و رابطهبا بررسي نظر کي

 ”ای مرگبیماری تا پ“تلویحاً در آن نظریه قرار دارد، هستیم. بیماری مختص به افراد نیست: فردْ سهمي از ناامیدیِ کل فرهنگ دارد. 

یرکگور به این ای کيبر نهایيکند؛ را تعریف مي اگزیستانسیرکگور خودِ که به نظر کينهایي کردن معنای مسئولیت عبارتست از گم

ویا از بودن . این شکلي ماهیتاً پجاودانگي قبالیعني بودن در زمان و در عین حال معترف بودن به مسئولیت در  وجود داشتنمعناست که 

 بخشد.اش را تحقق ميفرد آزادانه خودبودگياست که در آن، 

ر اینجا تنها شکل د آمده است، تحلیل کنیم. بیماری تا پای مرگاحتیاجي نیست یکبار دیگر توصیف مشهور خودبودگي را که در آغاز 

من  که بواسطه آن یرکگور چیزی نیستشوم. خودآگاهي از نظر کيرا که تلویحاً به آن اشاره شد، یادآور مي 1خودآگاهي خاصي از

خودبودگيِ واقعي  2یثانویهپدیدار ای صرفاتجربي آگاهيِشوم. از نظر او چنین فرد دارای جسم خاص روبرو مي همینبا خودم به عنوان 

 يگرایان مکتب روانشناسو محور استمرار کل ادراک، آنطور که هیوم و تجربه 3نظرهامرکز نقطه است. اگر خودبودگي چیزی نباشد جز

 ،ه و هوسرلکانت، فیشتمن ِ استعالیيِ یرکگور آن در نظر کي ”خود“حال مشاهده خواهد بود. با اینمتعلق آن را توصیف کردند، خودش 

ه یاسپرس چنین اصلي همانطور ک .نیست، گیردواسطه تجربه قرار نميبي متعلقآن اصل کلي که ساختار تجربه است و خودش هرگز 

یرکگور اگزیستانس، مرکز پویای بلکه از نظر کي 4ی آن نیست.هاست اما سازنداگزیستانس خاطرنشان کرده است، شرط الزم برای 

وم، آن د دهد. این ارتباطاش ربط ميخودش را به خودش و همچنین به اصل استعالیي سازندهاگزیستانس، اتکا به خود مسئوالنه است. 

ه خودش را در کند. کسي کبخشيِ آزادانه و کامالً موقتي )آنچنانکه در اگزیستانسیالیسم الحادی است( متمایز ميرا از یک خودتحقق

                                                             
1 self-awareness 

2 epiphenomenon 

3 Perspectival center 

4 Karl Jaspers, Philosophy 1 (1932), trans. E. B. Ashton (Chicago: University of  Chicago Press, 1969), pp. 54-57. 
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کامل به این عنصر جاودان است که خود،  آگاهينیز هست. تنها از طریق جاودانگي  یابد همچنین مسئول ارتباطش در قبالزمان مي

 شود.مي ،الزم برای نیل به خودبودگي اصیلشرط  یعني ،روح

اما به  بخشي، مسبوق به سابقه است. تأثیر ارسطو در اینجا قطعي استیرکگور از خودبودگي به عنوان فعلِ خودتحققالبته تحلیل کي

ه ، از قوه  بختارم شناسي خودتوان حدودش را معلوم ساخت. ارسطو انسان را به عنوان موجودی که خود را بر اساس غایتسختي مي

ابراین کند. بنکند. فاعل انساني که برخوردار از قوای عقالني است، وجودش را با انتخاب آزاد مشخص ميآورد، تلقي ميفعل درمي

وجه  این وابستگي به هیچ 1کند.یرکگور از انسان برمبنای آزادی، ابداعي غیرعقالني نیست بلکه نظر ارسطو را از نو تأیید ميتعریف کي

انکه انسان دارد. چنفردِ ی ارسطو، اشتراک اندکي با مفهوم دقیق در فلسفه ”خود“کاهد، چرا که یرکگور نمياز ارزش نوآوری کي

د. عالوه ای ندارپردازد؛ او به خصوصیات افرادِ انواع عالقهکلي، مي نوعکند، او به وجود اساساً اجتماعي، یک بیان مي اخالقارسطو در 

ط متفکر یرکگور بر خودی که فرد است را فقآن موجود ماهیتاً، متمایل به فعالیت نظری تعریف شده است. تازگي تأکید کيبراین، 

اقع کسي بخشیدن به خود نیست. در وپردازی حاکي از باالترین سطح تحققیرکگور، نظریهتواند دریابد. از دیدگاه کيدوران مدرن مي

دبودگي شود از نیل به خوماند که موجب مياگزیستانس باقي مي ”يخواهزیبایي“ی راتر رود در مرحلهتواند از نگرش نظری فکه نمي

ها، شدن است نه یکپارچه شدن با اجتماع. هر دوی این ویژگي فرد، مبتني بر ”خود“اصیل باز ماند. مهمتر از همه، اولین قدم برای بسط 

دقیقاً ت که ی روندی دانسرا نباید دنباله ”خود“یرکگور درباره ی کي. با وجود این، نظریهاندبدون داشتن سوابق ذهن مدرن غیرقابل فهم
ی مدرن آمده است؛ بلکه باید آن را به عنوان تالشي برای دگرگون کردن اندیشه مدرن قلمداد کرد. البته او رویکرد اندیشهاز پي 

ریان نهد. اما کامالً جدی و علني با جگرایان هیومي را به خودبودگي، رویکردی که روانشناسي قرن نوزدهم را شکل داد، کنار ميتجربه

ی روح هگل ی تنها اصلِ قابل فهم آغاز شده بود و با نظریهبه مثابه خودکند، جریاني که با تفسیر دکارت از يها مخالفت مایدئالیست

کنیم.( با ندرتاً آنرا درک مي اماای جدید و انقالبي است که همگي از آن متأثریم، یرکگور به اندازهکامل شد. )به این معنا رویکرد کي

اد که ای قرار درا با قلمروی کامالً فردی یکي گرفت، مفهوم نوظهور خود را درون محدوده یستانساگزیرکگور حال وقتي کياین

 کرد.کند؛ اندیشه مدرني که او شدیداً آن را نقد ميی مدرن مشخص مياندیشه

رآمیزی که زمانه ما اسرایرکگور وجه اشتراک اندکي با روانشناسي خودشیفتگي و اگوی در نظر کي ”فرد“در ابتدا باید توجه کرد که 

ف شده و یا توصیاین یا آن ظامي که در ن ،”خواهيزیبایي “با آن بیشتر خو گرفته است، دارد. رویکرد خودمحور متعلق است به نظام 
                                                             

1 Cf. George J. Stack, “Kierkegaard’s Concept of Existential Possibility,” The New Scholasticism 46 (1972): 159. 
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های قرابت ”فرد“بخشيِ یرکگوریِ خود تحققی کيی اگزیستانس حقیقي است یا از آن گریزان است. از طرف دیگر، ایدهمقدم بر حوزه

اصله ممکن را عصر بیشترین فشود، دارد. در نگاه اول این دو متفکر همشتیرنر تا نیچه کشیده مياِای که از دور از انتظاری با خط فکری

لیتي را تحت نوع مسئو هرو دیگری آنارشیست خردگرایي که  برای انسانمسئولیت ترین نهایي از هم دارند: یکي فیلسوفِ ]قائل به[

امل گذارد، شکنار مي ”جماعت“یرکگور از شود که بخش عمده آنچه کيکند. اما با نگاهي دقیقتر معلوم ميدین رد ميعنوان شبه

راه “کند، پیشنهاد مي 1کنیم. شاید آنطورکه بوبرشتیرنر را سرزنش مياِآن، حذف روابط اجتماعي است، چیزی که اکنون ما بخاطر 

 (72ص همان،).شتیرنراِ در تفکرخود همان قلمروی ، رساندفراخ خودمداری و سرانجام ناامیدی مي یرکگور ما را به قلمروکي ”باریکِ

اعي. سکوالر است، اما نه باالتر از انزوای اجتم کرانمندیرود که باالتر از امیال خودخواهانه و مي استعالی یرکگور سراغِ حوزهالبته کي

ي به حیث ماند، اما تنها به معنای طولي. امر اجتماعشتیرنر، به صورت نامتناهي گشوده مياِ ”یفرد تنها“یرکگور، برعکس در نظر کي فرد

 ماند.آزاردهنده باقي مي ”جماعتي“ی وجودی فرد ندارد: به صورت اش، سهمي در رابطهاجتماعي

های ت شخصي و یادداشتهمانطور که خودش گهگاه در تأمال، را ریرکگوکي توان، به سادگي، اثر مشکالت شخصياکنون مي

هایش، که مالیخولیای العالج وی، ناتواني در برقرارکردن ارتباط با دیگران مگر از راه نوشته، مشاهده کرد: اش اشاره کرده استروزانه

متر است. عمده هکند، برای ما میرکگور به شدت نقدش ميفرهنگي که کيهمان اما ارتباط این فردگرایي با . غالباً با نام مستعار بودند

و ي فلسف امور کليِ در دوران مدرن دارد مرهون دو عامل است، یکي مثبت و دیگری منفي. از هم پاشیدگي فرداهمیتي که مفهوم 

ز آن اشناختي در رنسانس ایتالیایي ممکن ساخت. پیش اجتماعي در اواخر قرون وسطي، ظهور فرد را به عنوان غایتي اخالقي و زیبایي

نتي در دوران س شکست ساختار اجتماعيِتجربه انزوای فردی احتماال ناشي از منفرد در مرکز توجه قرار نگرفته بود.  خصِیک ش هرگز

ه را معلول نیافتهای سازمانوار به تودهشهرهای اندامکنند. هگل قبالً، تجزیه دولتبوده است. همه قرائن آن را تأیید مي متاخر باستان

ه زماني ک ،های بزرگ دوران هلني و رومي دانسته بود. به معنای دقیقگیری امپراطوریاضمحالل واحدهای سیاسي موجود و شکل

شوند. این تجزیه به آحاد منفرد، اثرات مثبتي از قبیل توسعه حقوق فردی و ظهور اشخاص منفرد ميساختارهای اجتماعي فروریزند، 

حقوق خصوصي به بارآورد که برای رهایي کامل فرد الزم بودند. اما مادامي که مفهوم شخص به عنوان یک واحد حقوقي مطرح باشد، 

 و ساختارهای قرون وسطایيِ تفکر از هم پاشیدند و به این ترتیب عالم مسیحیت فرد ظهور نخواهد کرد. فرد از زماني پا به عرصه نهاد که

 زمینه جدیدی که باعثِ فوران خالقیت فردی در رنسانس بود، به وجود آمد؛ رنسانسي که سرشار از مفهومي کامالً جدید از انسان بود.

                                                             
1 Martin Buber, “The Question to the Single One,” in his Between Man and Man,trans. R. G. Smith (New York Macmillan, 1963), pp.  60-81. 
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در امر  ای که در آن فردون وسطایي آگاه نبود، سادگيذهن قر ”انگیزِسادگي رقت“یرکگور خودش از تفاوت بین عصر مدرن و کي

البات ها و مطارتباط بین تسلط تودهو همانجا نیز کند، های روزانه به این تفاوت اشاره ميکلي غرق شده است. او در مدخل یادداشت

افسوس در دوران ما »صیتش شد. دهد. آنچه که منجر به ظهور فرد شد، سرانجام موجب سلب شخخاصِ فرد در عصر مدرن را نشان مي

کند، در عین حال انساني وجود ندارد که صحبت انسان است که صحبت مي اینچیزها اغلب متغیراند: تقریباً قطعي است که 

او جا کند، اما در اینیرکگور ندرتاً مفهوم فرد را با تأثیرات مخرب مدرنیته مرتبط ميکي (20051:ص2ها،جها و نوشته)یادداشت«.کند

 بیند.آن مي ای است، در معرض جذب شدن دوباره درجامعه تودهپیامد آشکارا فرد را که خودش 

های ور از تودهیرکگزدایيِ عصر مدرن است. درحالیکه پاسکال هنوز از انزوای انسان در فضای بیکران هراسان بود، کيسمبل انسانتوده

زاران بار تکثیر های پرشمار که هبا نمونه»های حیواني که او را مثل گونه« ون انسانهای بیشماراین میلیونها میلی»ترسد، پایانِ انسانها ميبي

د انکند. آنها همواره آمادهاعتماد مي( این ترس از توده، او را نسبت به هر نوع سازماني بي2010:ص2همان،جاند.)محاصره کرده« اندشده

ر ابعاد بیش از خودمداری د»ر دهند. بنابراین نهاد اجتماعي فراگیر،یعني دولت، چیزی که فرد را بخاطر احتیاجاتش، تحت فشار قرا

ای که خودمداری یک فرد موجب لغو و اصالح دیگری نیست که به طرز زیرکانه و مبتکرانه ساخته شده است به گونه گسترده

ین باالترین حقیقت فرد درنظر گرفت، از نظر ( درحالي که هگل دولت را امر کلي متعین و بنابرا4238:ص4همان،ج«)شود.مي

ها را تا مرتبه انکند، بدین گونه انسمي نسلیرکگور فردِ منفرد باالتر از امر کلي است. موضع هگلیان در تفسیر هگل، فرد را تابع کي

تری فرد )و تنها بنیاد مستحکم(، یرکگور بنیادِ براز نظر کي (1614:ص2همان،ج).«دهدحیوانيِ برخوردار از موهبت عقل تنزل مي نسل»

تواند با خداوند روح است و دون شان او است که به تباری بستگي داشته باشد. او تنها مي»مبتني بر وابستگي انحصاری با خداوند است. 

ه کاش اش است، حال آنکه شخصیت اجتماعيشخص وابسته به فردیتروحانيتعین ( 2024:ص2.)همان،ج«فرد منفرد خویشي کند

 (2082:ص2)همان،جاست. اشحیوانيمبتني بر کثرت افراد در یک نوع است، متعلق به کیفیت 

کند بُعد متعالي وجود انسان را نجات دهد، بُعدی که او به درستي فهمید در زندگي یرکگور تالش مياکنون به اصل مسأله رسیدیم. کي

 پیشگاهاش در کار ابتدا الزم است شخص را وادار کند که با مسئولیت فردی برای توفیق در اینوی دریافت که مدرن رو به نابودی است.

ها دادن زیاد حال بی شدیدِ فرار به سوی توده، بوده است. با اینخدا حاضر شود. این کار احتماالً تدبیر عمليِ درستي برای رفعِ وسوسه

اش جدا شود. شخص اگر از بستر اجتماعيمتعالي مي بُعدبا به اصلي نظری، منجر به تصویر مخربي، هم از شخص و هم از ارتباطش 
                                                             

1 Søren Kierkegaard’s Journals and Papers, trans. H. V. and E. H. Hong (Bloomington: Indiana University Press, 1967-78), vol. 2, p. 2005 
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ینیتش را های زندگي جدا شود، عی واقعیت، اگر از همهاگزیستانسشود. ارتباط بنیادین شود، به یک امر انتزاعي تهي از محتوا بدل مي

که در رابطه شخص با خداوند نهفته است، مي انضمای معاصرانش، بر الزامات اخالقي یرکگور بیش از همهدهد. اما آیا کياز دست مي

 اجتماعي گيویژ آن فاقد باشد، نشده بنا موجود قبل از واقعیتِ پایه بر خودش الزام این اگر اما است، همینطور شکبي ورزد؟اصرار نمي

کند که احساس وظیفه به دیگران قاطعانه اعالم مي 1شقکارستان عیرکگور در کي .کندمي منتقل را واقعي محتوای تنهایي به که است

 مشخص نماید ناتوان است . همانطور انضماميی شخصي با خداوند ضرورری است؛ اما از اینکه ]مبنای[ الزام اجتماعي را بطور در رابطه

یرکگور در ضي اصیل است. کيی طولي با خداوند است و فاقد بُعد عرْدهد، وظیفه نسبت به دیگران بخشي از رابطهکه او نشان مي

قرب در راه ت ای که از لوازم این ارتباط است، اصرار ورزید و نسبت به ناشکیبایي عارفانهاش بر تعهدات اخالقيسراسر زندگي

ش دیني رارزش کردن حکم اخالقيِ همه ساختارهای درون اجتماع، هیچ جایگزیني برای نگبه خداوند هشدار داد. او با بي ”ترواسطهبي“

رسد ند، به نظر ميکیرکگور درحالیکه بر مسئولیت اخالقي تأکید ميواسطه با خداوند نگذاشته است. کيجز تالش برای ارتباط بي

 اندازد.شود، به مخاطره مينائل مي” انضمامي“به اخالق  که به وسیله آن فرد به تنهایي، را پیوندهایي

تجربه ترین استثنایي، 2بودنه دیگری نیز بر ارتباط با خداوند تأثیر گذاشت. او برای کسب خاصیرکگور بر فردِ تنها، از وجاصرار کي

جبِ نگرش دیني اگر تنها درنظر گرفته شود، موبلکه  ،کندنمي مستثناکند: آگاهي به گناهکار بودن. این رویکرد تنها دیني را انتخاب مي

یرکگور يد. از قضا کگیربان در جهت تمایالت بیمارگونه نسبت به زندگي قرار ميدر معرض خطر انحطاط شتا وشود عمدتاً منفي مي

 تواند به آنچه که در عقاید مسیحي، اساس گناهکاری انسان است، یعني گناه نخستین به قدر کافيدقیقاً بخاطر تأکیدش بر فردِ تنها، نمي

، هرگز هوم دلهرهمفیرکگور از آن در کند، برداشتِ کيهکار اعالم ميگنا در کلیتشبشر را  نسلی مسیحیت، بپردازد. درحالیکه آموزه

فراتر از تفسیر پالگیوسي نرفته است، که مطابق آن هرکس فقط از طریق گناهي که خودش آزادانه مرتکب شده است، گناهکار تلقي 

، سر کرد بیماری تا پای مرگبه نوشتن ی گناه جمعي قرار داشت، دوباره، وقتي که او شروع شود. معضالتي که در ذات ایدهمي

د پیوند کند که خویرکگور مجبور شد آن را از استداللش حذف کند. او چند ماه بعد پیشنهاد ميبه حدی که سرانجام کي برآوردند،

 ، مستلزم حالت سقوط و گمراهي است.نژادی

 

                                                             
1 Works of Love 

2 Singularity 
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ی گناه نخستین خواهد داشت. ... انسان در در کار نیست. این اهمیت زیادی در مساله آموزه نسليدر زندگي ابدی 

و محدودِ به آن شده است، از  نسلمحبوسِ در  امتزاج،خورد. او از طریق افسوس مي ”شنسل“معنای مسیحي بخاطر 

ناهِ تبار، سهیم هستند، و با گناه دست در گی متعیناتِ مفروض در کار او، به عنوان هماین رو باید فرض کرد همه

 (2433:ص2همان،جدهند.)خودشان گناه تبار را افزایش مي

 

 گیرد.این متن تقریباً خصوصیت نوع وجود انساني را با حالتِ بودنِ تحقیرشده و حتي گناهکار یکسان مي

د. نسازگمان ميد یا نه، که بينسازي تجربه مسیحي را ميی همزمانِ انزوا، بخش اصلمسلماً مسأله این نیست که آیا آگاهي از گناه و تجربه

شرط به مثابه ضرورت دارد. اما تصریح بر این خلوتِ پیش  استعال، برای جستجوی انسان نباید تردید کنیم که توجه به حالتِ تنهایي

ید ویژه تباط در دوران ما است، یعني بر تأکبر یکي از موانع اصلي این اراستعال ی نگرش مذهبي، به معني مبتني کردن رابطه با جوهره

درن عصر م ”خودمحوری“اش، نتوانست بر معضلِ رغم حساسیت مذهبي خاصیرکگور عليبر فرد به عنوان مرجع معنا و ارزش. کي

شد که تر ميآشکاررسید اش ميفائق آید. او چه بسا در حمله به کلیسای دولتي به درستي اقدام کرده است؛ اما هر چه به پایان زندگي

ود. او و در واقع وجود کلیسا به معنای دقیق کلمه ب ”عالم مسیحیت“وابستگي به دولت دانمارک مشکل اصلي نبوده است. مشکلْ وجودِ 

وزشي متواند هیچ فعل اجتماعي و عبادی را توجیه کند مگر اینکه کارکرد آکند، بلکه نهایتاً نميپذیری را طرد مينه تنها هرگونه فرهنگ

بازگشت »ای، دین انزوای مطلق شد. مسیحیت برای وی، به طرز فزاینده( 4281 :ص4همان،ج).«بیندخداوند فقط فرد را مي»داشته باشد. 

بستر  ”صومعه“الزم به گفتن نیست که ( 4454:ص 4)همان،ج«.ای که لوتر از آن گریخت، حقیقت است و باید انجام شودبه صومعه

 یرکگور با رهبانیت فقط در تجرد و برکناری از دنیا مشترک است.ی کيی روحاني نیست. ایدهمعمول برای مواجهه

گرفته در قرن  اوج 2گرایيیرکگور به درستي عینی مدرن گریزان است. کيهای اندیشهاز محدودیتفرد به اندازه مقوله 1ذهنیتمقوله 

دریجاً بعد از یابد، آنچنانکه تگرایي تنزل ميشناسایي کرد. همین که واقعیت به عین استعالنوزدهم را به عنوان مانع اصليِ فهمِ واقعي از 

گرا، از طریق حرکت آونگي در جهت یرکگور با گرایش عینشود. کيدکارت روی داده است، خودِ مفهوم خداوند متناقض مي

ع منتقدان گیرد. در واقگرایي سرچشمه مين منبع عینکند. با وجود این، تأکید منحصربفردش بر سوژه از همامخالف آن، مخالفت مي

                                                             
1Subjectivity  

2Objectivism  
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(. ف خردکسو کنند)مثالً مکس هورکهایمر درگرا یاد ميگرای اندیشه مدرن به عنوان ذهنعصر مدرن غالباً از گرایشِ به اصطالح عین

شود. سوژه نها منشأ معنا و ارزش ميگرایي، مستقیماً چرخش به سمت سوژه را درپي دارد، که از آن طریق سوژه تکاستن واقعیت به عین

تهي ”ی استعالیيِسوژه“دهد و ی محتوای خاص خودش را از دست ميدر روندِ تحقق کارکرد خاصش برای ساختن واقعیت، همه

ماند. باقي مي ایای که به شدت آرزوی بازگشت داشت تنها پوستهاین دقیقاً شکست تراژیکِ واکنشِ رمانتیک بود: از سوژه 1شود.مي

ي دهد. او کامالً قصد دارد از طریق ارتباطگرایي رمانتیک را نشان ميهای ذهناش کاستيیرکگور رمانتیک نبود و در آثار اولیهکي

ای که گرایي غلبه کند. با وجود این، افکارش گرفتار تعارض سوژه ـ ابژهاخالقي ـ جدلي )بجای عاطفي( با استعال بر ضعفِ ذاتيِ ذهن

 ماند.ردو مرز افراطي اندیشه مدرن است، باقي ميمسئول ه

اش درست بود اما گفتار فلسفي آن قابل تردید است. کند، گرچه دریافتِ اصليیرکگور غالباً صدق ميی کيهمانطور که درباره

دعاهای کلي ر مناسب نبودند. ای ناامیدی را بگنجاند شاید برای این منظویرکگور تالش کرد در آنها تجربهای که کيمقوالت االهیاتي

ی یرکگور به صرافت دریافت که ناامیدی نتیجهنمایي است. اما ورای مقوالت عمومي االهیاتي، کيدرباره این تجربه، مسلماً بزرگ

ه بخاطر قابلیت نآنطور افسون کرده بود، مسلماً را نهایيِ نگرش مدرن است. دلیل اینکه چرا تحلیلش از ناامیدی و هراس، تفکر قرن بیستم 

گرایي ی مدرن بود. نیچه بعدها از آن با عبارت پوچاش که در هر دو مورد قابل تردید است، بلکه بخاطر درک دقیقش از مخمصهاالهیاتي

 نوان بیمارییرکگور به عای که به تازگي در پایان عصر مدرن آشکار شده بود. آنچه که کيگرایيکند: پوچفرهنگ اروپایي یاد مي

 شده است. ، گرچه غالباً نهفته، عصر ماای که ذاتيِ وضعیت انساني است، در واقع بیماری بالفعلِکند، یعني امکان بیماریتوصیف مي

ین خواهم در پایان اکند که نگرش فردی خاص را. ميبه همان میزان زمانه را نقد مي بیماری تا پای مرگدر آغاز این مقاله نوشتم که 

ند و های ممکني که فردی بتواند آن را برگزیای در باب ناامیدی به عنوان یکي از نگرشیرکگور هرگز رسالهبخشم. کي ادعا را قوت

خودش  دوران ”بیماری“دهد که او درباره های همیشگي به وضعیت معاصرانش نشان ميالزامات االهیاتي داشته باشد، ننوشت. کنایه

ی بخش اول و بحث االهیاتي بخش دوم، هرچیزی جز تأمالت انتزاعي هستند. آنها مباني شناسانهقلمفرسایي کرده است. تحلیل پدیدار

های نقد مدرنیته ی یکي از تندترین نوشتهباید به منزله بیماری تا پای مرگکنند. بنابراین االهیاتي را برای فهم عصر مذکور فراهم مي

بر آنها تقدم دارد. مشابه آن آثار، نقدِ است و های مارکس، نیچه و فروید لیلتحبدین لحاظ این اثر، موید و مکمل . خوانده شود

                                                             
  Faith and Knowledge,trans. W. Cerf and H. S. Harris (Albany: State Universityعقل عمليِ تهي مجاز است از نوسازنده باشد و هم از خودش بیافریند هم خودش به آن محتوا دهد.این یکي از اعتراضات اصلي هگل به نظریه عقل عملي کانت است: چگونه این 1 

of New York Press, 1977), p. 81. 
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نیست  ماند. این کتاب پیغامي پیامبرانهکند، باقي ميهای ایدئولوژیکيِ دوراني که نقدش ميمحدودیت در چهارچوبیرکگور نیز کي

اقع جالب این است که نقدِ ناخودآگاهانه است. اما مثل دیگر کند. دروهای زمانه پیشنهاد نميای جادویي برای درمان بیماریو نسخه

کند که خودش کلِ روند نقد را مورد بررسي آثار بزرگ عرصه هنر و اندیشه، تمام قوّتش در همین است. کتاب خواننده را مجبور مي

 یرکگور بکار بست:کي بیماری تا پای مرگِتوان کامالً برای ی نیچه نوشت را ميقراردهد. آنچه که یاسپرس درباره

نهد. او بجای اینکه آرامش ببخشد، نميما دهد، او جایي برای ایستادن در اختیار دهد، او ایماني را تعلیم نمياو به ما راهي را نشان نمي

ا در پوچي غرق کردن م گرداند. دقیقاً باکند، و هرگونه پنهانکاری را ممنوع ميدهد، در هر کنج خلوتي پیدایمان ميوقفه عذابمان ميبي

ن خواهد ما را در درکِ زمیني که از آانتها، ميخواهد برای ما بیکرانگي فضا را بیافریند. دقیقاً با نشان دادن جهان بياست که او مي

 1برخاستیم توانا سازد.

انگیزد که نقادانه، کند و او را برميیرکگور به روش غیرمستقیم خودش، شخص خواننده را از وضع عصرش آگاه ميپس کي

ای براین او مقولهشود. بنا فردهای رایج، اش را وارسي کند. خواننده مجبور است برای فاصله گرفتن نقادانه از مکتبهای قطعيفرضپیش

 جز پیامد مدرنیته چیزی نیست را دوباره در عمل محقق خواهد ساخت. ،که به خودی خود

 

 

 

                                                             

1 Karl Jaspers, Nietzsche and Christianity, trans. E. B. Ashton (Chicago: Henry Regnery, 1961), P. 104 


