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چکیده
جایگاه خاص خود را داراست ،ایالا ایالن باله
هر چن) اخمق به عنواو یک) از سپهرهای زیست ،در ان)یشه کرکگور
ِ
یضور و در سپهر استحسان) و ایمان) ناست و ایر اخمر) در هر یک از نها به نحوی ظهور و بالروز
یعنای ع)م
ِ
ً
داشته و به همان دلال ،تفسار وای) از ایر اخمر)  -که یعموال خود را در رالب اخمق یبتن) بالر ایالر کلال) نشالاو
ُ
ی)ده)  -برای درک و دریافت جایع از ایر اخمر) در ان)یشه این یتفکر ،نابسن)ه ی)نمای) .از همالانرو ،یناسالب
است تا ایر اخمر) در گسترهای وساعتر از ثار این یتفکر کاوی)ه شالود و بالا بررسال) اخالمق در ایالن ثالار ،وجالوه
ً
یغفول ایر اخمر)  -که الزایا همخواو و سازگار با تباان یت)اول از ایر اخمر) به یثابه ایر کل) ناست  -ناالز نشالاو
داده شود .در این یقاله ،سع) بر و است تا به تباان وجوه) یتفاوت که تالاکنوو کمتالر بال)او پرداختاله شال)ه ،ارائاله
شود .یواجهه و ردیاب) توصافات و تفاسار ایر اخمر) یطرح ش)ه در دیگر سپهرهای زیست در ان)یشاله کرکگالور،
به تفساری جایعتر از اخمق  -در یقایسه با تفسار یت)اول از سپهر اخمر) به یثابه ایالر کلال)  -خواهال) انجایاال).
ب)ین ینظور ،نقش و کارکرد ایر اخمرال) در ساله سالپهر استحسالان) ،اخمرال) و ایمالان) ،باله تفکاالک ،بررسال) و
یشابهتها و تمایزات و تشریح ش)ه است.
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کرکگور ،افزوو بر و که ایر اخمر) را وجهال) از زنال)گ) انسالان) ی)دانال)  -باله عنالواو یتفکالری
اگزیستانساال  -انتخاب زیست اخمر) را بهیثابه طریق) خاص برای ّ
تکوو هسالت) و باله تعباالری
دراقتر ،یریلهای از یرایل شکلگاری هست) انساو بری)شمردّ ،ایا ادراک دراق دی)گاه کرکگالور
در باب اخمق و ایر اخمر) بهسادگ) ایکالاوپالذیر ناسالت و نم)تالواو در یاالاو ّ
یفسالراو او ،باله
ّ
اتفاق نظری جایع در باب تعاان ی)ود ایالر اخمرال) و یصالادیق و ،دسالت یافالت .ایالن یسالئله
پذیر او ،نویسن)گ) با نامهالای یسالتعار
ی)توان) به دالیل یتفاوت) نظار سبک نگارش ادب) و تأویل ِ
و تفاوت توصافات ارائه ش)ه از ایر اخمر) در ثار گونهگوو او باش).
یک) از ویژگ)های دریافت یقصود کرکگور از ایر اخمر) ی)توانال) بررسال) ثالار او باله روشال)
خاص باش) .برای ایضاح و اثبات این روش ی)تواو چنان است)الل کالرد :از و جالا کاله در کرکگالور
یحوریت و ّ
ّ
ّ
یرکزیالت بایال) سالنجا)ه
یحوریت دارد ،ایر اخمر) در نسبت با این
دغ)غه ایر ایمان)،
شود .به تعبار دراقتر ،هنگای) که در شالکلگاری یراتالب هسالت)داری یاالاو زیسالت استحسالان) و
اخمر) ،نااز به یقایسه و بررس) است ،با رویکردی یتفاوت و برداشت) خاص از ان)یشۀ کرکگور در
باب اخمق یواجه هستام ،ایا هنگای) که نوبت به یقایساله سالپهر اخمرال) و ایمالان) ی)رسال) ،بالا
رویکردی شکارا یتفاوت نسبت به ایر اخمر) روبرو هستام و همان تفاوت تفساری ،باانگر و است
که نم)تواو بهتنهای) و با در نظر گرفتن ویژگ)ها و یؤلفههای سالپهر اخمرال) ،باله تعریالف و تفسالار
جایع) از ایر اخمر) در ان)یشه کرکگور دست یافت و الزم است به نکات و توصافات) که در ضمن
دو سپهر زیست دیگر (استحسان) و ایمان) از ایر اخمر) به دست ی) ی) ،اهتمای) ویژه داشت.
1
داری یرایل زنال)گ)
افزوو بر این ،ایر اخمر) به یثابه یوضع) واسط و انتقال) در سپهرهای هست) ِ
انساو 2،گوی) خود را در ینۀ دو سپهر دیگر (استحسان) و ایمان) بهتر شکار و نمایاو ی)سازد.
ً
در این یقاله ،سع) بر این است که ابت)ا با رجوع به ثاری که در نها یستقاما از ایر اخمرال) و
عالام اخالمق در
یؤلفهها و ویژگ)های ِ و سخن به یااو ی)ه است ،به بااو ویژگ)ها و یؤلفههای ِ
ان)یشه کرکگور پرداخته و به ترسام فضای) کل) از ایر اخمرال) در ان)یشاله کرکگالور نائالل شالوم و
سپس  -با رجوع به ثاری که باشتر یرتبط با دیگر سپهرهای زیست (استحسالان) و ایمالان) انال) -
ً
ً
ثالار ایالن یتفکالر صالرفا باله سالپهر اخمرال)
در
اخمرال)
ایر
و
اخمق
دغ)غه
که
دهام
نشاو
،
اوال
ِ
1. transitional
2. stages of life

✺

ً
ّ
ثار او یضور ج)ی و ُپررنگ دارن) .ثاناا ،در ینه ایالن ثالار بالا
ینحصر و یح)ود نش)ه و در دیگر ِ
وجوه و ویژگ)های) از اخالمق یواجاله خالواهام شال) کاله بسالاار بال)یع و فراتالر از تفسالار رایالج از
ایر اخمر) به یثابه ایالر کلال) ،در ان)یشاله کرکگالور اسالت .باله باالاو دیگالر ،اخالمق در هالر ساله
سپهر زیست) یاضر است و در هر یک از نها نقش و کارکرد ّ
خاص خود را ایفالا ی)کنال) و همالان
ِ
تنوع و تکثر تفساری از ایر اخمر) ،ی)توان) ،راهگشای افقهای نالوین) در فهالم یالا از اخالمق و
یتفاوت و در ان)یشه کرکگور باش).
سایات
ِ
ِ
پاش از ورود به سالاختار اصالل) ،ارائاله و صالورتبن)ی کلال) از نچاله ی)تالواو نالزد کرکگالور
ُ
«ایر اخمر)» نایا) ،ضروری ی)نمای).
 .1درآمد
 .1.1تبیین نظری کرکگور از سپهر اخالقی

 .1یافتن رواع) و روانان) راهنمای عمل ،به صورت عام و جهاوشمول 2که بالرای هماله افالراد دارای
اعتبار وای)ان).
 .۲این روانان ،رابلات یکتوب ش)و و انتقال از طریق یوزش را داشته باشن).
 .3نظارتیالالافتگ) :کالاله فالالرد را یوضالالع شناسالالای) 3اصالالول اخمرالال) (یطالالرح شالال)ه در یالالوارد 1و۲
ینظر ارزشداوری دیگراو یال)
ررار ی)ده) و او را تحت نظارت
ِ
اخمر) رواع) راهنمای ْعمل در ِ
گذارد .یهمترین ِاشکال و از نظر کرکگور این است که فرد زیسالت اخمرال) را تنهالا در صالورت)
1. moral objectivity
2. universal
3. object
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ای) اخمر)» 1یا اخمق یبتن) بر ایر کل) ی)نای) ،نق)
کرکگور بر نچه که و را تحت «عاناتگر ِ
وارد ی)کن) .نق) عاناتگرای) از ینظر کرکگور را ی)تواو به فروکاهش ایر اخمر) به عنواو ایری
بمواسطه و یستقام به یجموعهای از اصول و رواع) رابل انتقال دانست ،یال این انتقال ی)توانال)
به گونههای یختلف خود را بروز ده)؛ از جانب یراد به یری) ،از سالوی پال)ر باله عنالواو نگاهبالاو
ّ
سنت به پسر یا از سوی نظام یاکم به افراد تحت ساطره.
در وارع ،عاناتگرای) اخمر)  -از ینظر کرکگور  -واج) ویژگ)ها و یشخصات زیر است:

رابل یصول ی)دان) که یوضوع نظارتیافتگ) ررار گارد ).(Keirkegaard, 1992, pp. 118-119
چنان اشکال) در نهایت ،ی)توان) به از دست رفتن انگازههای درون) فرد برای زیست اخمرال) و
یطلوبات زیست اخمر) به یثاباله یکال) از انتخابهالای اصالال فالرد در
همچنان نادی)ه انگاشتن
ِ
فراین) هست)داری یرایل زن)گ) بانجای).
 .2.1نابسندگی تفسیر واحد از امر اخالقی در اندیشه کرکگور
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برای درک و دریافت نابسن)گ) تفسار وای) از ایر اخمر) در ان)یشه کرکگالور ،بایال) افالزود کاله او
تعلق خاطر داشته باش) ،بر عمالل اخمرال)
باش از و که به رواع) و نظریات عام و فراگار اخمر) ِ
اگاالر
اهتمام ی)ورزد و استنتاج رواع) کل) نظری اخمر) در یقام نظر و سپس ِ
بسط یکاناک) و فر ِ
تصالامات وی ،بالا یبالان) اگزیستانسالاال و
شئوو زیست انسان) و جماع
ِ
و رواع) و اصول به تمام ِ
ِ
ّ
1
تفردگرایانه او شکارا یغایر است.
یلموسترین ینبع یگانه و ینحصر به فرد برای وروف به یسائل یرتبط بالا اخالمق  -در ان)یشالۀ
کرکگور  -یجموعه درسگفتارهای ینتشرناش)ۀ اوست؛ زیان) که خود را برای تصال)ی پسالت) در
ی)رسه کشاش) دانمارک در نظر گرفته بود:
این درسگفتارها با ایجاد تمایزی بناادین یااو علم و هنر غاز ی)شون) .کرکگور ،بر و اسالت
ً
که یسئلۀ جهاو ی)رو اساسا یغفول نهادو چنان تمایزی است و هماله یوضالوعات را باله گونالهای
تلق) ی)نمای) که گوی) شاخهای از علم 2،هستن)؛ یت) اگر نها در وارع هنر باشن) .بایال) یتالذکر
ش) که یراد و یقصود از هنر در این ْ
یورد هنرهای یصطلح نظار نقاش) ،شاعری و ادباات ناست،
بلکه هنر در ساار) دیرینهتر و نزدیک به برداشت ارسطوی) از هنر ،ینظور کرکگور است (هنالر در
 .1از این یا

ی)تواو کرکگور را از پاشگایاو اخمق یورعات (situation ethics

دانست .برای بررس) باشتر ،نک:

Cooper, D. E. (2016). Existentialist ethics. In Routledge Encyclopedia of Philosophy (1st ed.).
London: Routledge. doi: 10.4324/9780415249126-L024-1
Fletcher, J. F. (1996). Situation Ethics: The New Morality. Westminster John Knox Press.
Gustafson, J. (1998). Situation Ethics. In L. C. Becker & C. B. Becker (Eds.), Encyclopedia of Ethics.
Routledge.
Outka, G. (2016). Situation ethics. In Routledge Encyclopedia of Philosophy (1st ed.). London:
Routledge. doi: 10.4324/9780415249126-L096-1
2. science

✺

یعنای) وساعتر که شایل تاران)ازی ،باغبان) و یت) هنر یکویت کردو ناز ی)شالود  .باله عقاال)ۀ
او ،چنان تلق) روششناسانه ناصواب) (ان)راج هنر ،ذیل یقوله علم  ،باله ویالژه هنگالای) کاله پالای
ِ
ِ
اخمق در یااو باش) ،بساار یهلک و خطرناک خواه) بود؛ زیرا اخمق در پ) ارائه دی)گاه صحاح
درباره جهاو ناست ،اخمق ،درباره عمل درست در جهاو است (. Pattison, 2005, p. 127
یبح کرکگور درباب سپهرهای یختلف هست) ،پرسشهای) را در باب ارتباط ایالن سالپهرها بالا
یکدیگر ،فراروی یا ی)گذارد .یواردی که جسما کالسگا در این باب یطرح ی)سازد ،رابل تأیلان):

1. predetermined
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چگونه انساو ی)توان) از یک یریله زیست به یریله دیگر برود؟ کالسگا به درست) اعتقالاد دارد
که یرکت فرد در هر یک از یرایل سپهرهای زیست ،به این یعنالا ناسالت کاله یریلاله پاشالان باله
یریله پسان تغاار شکل یافته و در وارع ،یریله ج)ی) ،وجه دگرگالوویافتاله یریلالۀ پاشالان اسالت
بر همان نهج ،یریله بع)ی ناز ترکاب یرایل پاشان ناست ،بلکه این جهش فالرد اسالت از یالک
یریله به یریله دیگر و در وارع ،فردیت وجودی اوست که در هر یریله ،هماهنگ و همسالاو بالا
الزایات و لوازم و نتایج و یریله در ی) ی) .این ایرّ ،
یبان دو یوضوع است 1 :یرایل سپهرهای
ً
زیست کرکگور نبای) بریسب فراین)ی ریاض) و یکاناک) در نظر ورده شالود؛ زیالرا ،یالثم سالپهر
ِ
ایمان) کرکگور هرگز نم)توان) بر یاختاله ورالایع سالپهرهای استحسالان) و اخمرال) تلقال) شالود؛
 ۲جهش فردی از یک یریله به یریله دیگر  -به وساله عزم و اراده وجالودی و هسالت)شناسالانه -
صورت پذیرفته و در وارع ،با هاچ ایر از پاش ّ
تعانیافته 1روبه رو ناستام.
این یسئله به خالودی خالود ،ایالن پرسالش را بری)انگاالزد کاله یالا یرایالل زیسالت ،ی)تواننال)
دربردارن)ه عناصر ،یؤلفهها و ِّ
یقویات) از یکدیگر باشن)؟ بنا بر رأی کرکگور ،هالر و کاله خالود را
به سعادت) جاودانه از طریق رنج) وجودی یرتبط ی)سازد ،در غالایت) یتمالایز از دیگالراو زیسالت
ی)کن) و این نشاو ی)ده) کاله سالپهرهای اخمرال) و ایمالان)  -در ان)یشالۀ کرکگالور  -ی)تواننال)
ً
دربردارن)ۀ عناصری از سپهر استحسان) باشن)؛ اگر چه در اینجا یاهاتا ارتباط فرد بالا ایالن عناصالر
یوجود در سپهر استحسان) اهمات ویژهای دارد ،هماوگونه که کالسگا باله درسالت) اشالاره ی)کنال)،
انتخاب یااو یریله استحسان) و اخمر) ،انتخاب) است که دربردارنال)ه ایا یاا آن خواهال) بالود
(شایل هر دو نم)شود این ب)او یعناست که ورت) فرد از یالک یریلاله از سالپهرهای زیسالت باله
یریله دیگر ورود ی)کن) .یریله پاشان از یااو رفته و فرد نم)توان)  -به لحاظ وجالودی  -در هالر

دو یریله زیست کن) و این نگرش یتفاوت به جهاو را که برخاسته از ذات و سرشالت هالر یالک از
سپهرهای زیست است ،همزیاو در یکدیگر ادغام نمای) ).(Ozturk, 2018, p. 34
ابهام عان) زیست اخمر) و ایمان) ،در یقایسه با شکارگ) و وضوح زیست استحسالان)
در باب ِ
ناز ی)تواو چنان ان)یشا) که هر دو سپهر ایمالان) و اخمرال) از یاال ابهالامگالونگ) در شالاوه رابالل
ِ
یشاه)ه زیست) ،به یکدیگر شباهت دارن):
فردی که در سپهر اخمر) و ایمان) زیست ی)کن) با یردیان) که در اطرافش زیست ی)کننال)،
تفاوت ظاهری شکاری ن)ارد ( نگونه که فرد استحسان) شاوه زیست یتمایز و یتفالاوت) بالا دیگالر
یردیاو برگزی)ه است با این یال ،تمایز یهم) در ارتباط با جهاو بارون) خالود دارنال) ،یعنال) در
یجالاور خالویشُ ،ینحالاز و یسالتقل هسالتن).
یردیالاو
ایوو خود از دیگر
ِ
ِ
نحوۀ نگرش به جهاو پار ِ
به بااو دیگر؛ انسان) که در سپهر اخمر) و ایمان) زیست ی)کن) ،انسالان) اسالت کاله خالود را از
هال)ف خالاص و یتمالایز ی)توانال)
طریق رنج) عماق به سعادت) جاوداو پاون) ی)زنال) و بالا ایالن
ِ
بهخوب) زیست کن) )(Ozturk, 2018, p. 77
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 .3 .1اخالق نتیجهگرا و فضیلتمحور 1در اندیشه کرکگور

اعمالال
هر چن) نظریات اخمر) فراوان) در پ) ارائۀ تباان) نظری از خار و شر و به تبع و رواع) و
ِ
راهنمای عمل 2بودهان)ّ ،ایا نظریهای که کرکگور برای نقال) و بررسال) ایالر اخمرال) بالر و تأکاال)
داشت و در دوراو او ،روایت پذیرفته ش)ه از اخمق به شمار ی) ی) ،اخمق وظاف گالرای کالانت)
بود .با وجود این دی)گاه نتاجهگرای) 3ناز که به عنواو نظریهای ب)یل در و دوراو یطرح بود و البته،
توسط خود کانت ،انتقادات یحکم) بر و وارد ی)ه بود ،از نق) کرکگور یصوو نمان)ه است:
ب)شک ،هر کس که ان)ک بهرهای از اصالت ان)یشه داشته باشال) ،نم)گالذارد باله یتکبالری
سرد و خشک تب)یل شود و هنگای) که چازهای بزر را بررسال) ی)کنال) ،هرگالز فرایالوش
ً
نم)کن) که از زیاو خلقت عالم ،نتاجه عادتا خالر یال)ه اسالت ،و اگالر شالخص بایال) باله
ً
درست) چازی از اعمال بزر باایوزد بای) دراقا به غاز کار توجه کن) .اگر و کس) که بایال)
1. virtue ethics
2. moral rules
3. consequentialism

✺

عمل کن) ،بر طبق نتاجه درباره خویش داوری کن) ،هرگز عمل را غاز نخواهال) کالرد یتال)
اگر نتاجه بتوان) به تمام عالم شادی بخش) ،کمک) به رهریاو نم)کنال)؛ زیالرا نتاجاله را جالز
پس از پایاو کایل کار نخواه) دانست؛ و به برکت و ناسالت کاله رهریالاو ی)شالود ،بلکاله
ب)ین خاطر است که عمل را غاز ی)کن)( 1کرکگور ،138۴ ،ص 91۔. 9۲

در ادایه ،بای) یاد ور ش) که اگر جانب تفسار را کنار گذاشته و تنها بخواهام از بررسال) یالاری در
فضالالت ارسالطوی) یال)د بگاالریم بایال) خالاطر نشالاو کالرد؛ تنهالا
اثرپذیری کرکگالور از اخالمق
ِ
اشاره یستقام کرکگور دربارۀ بهرهگاالری از اخالمق ارسالطوی) در کتالاب ا گ هیا ناا رلساف
است ).(Nun, 2016, p. 50
 .2بررسی وجوه متفاوت اخالق در مواجهه با سپهرهای زیست
 .1 .2اخالق و انسجام بخشی هویت

وجوه یتعال) خویش واج) اشکال یتأیمنه1ای اسالت کاله ی)توانال)
هر چن) سپهر استحسان) در ِ
1. reflective
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درباره ربط و نسبت اخمق در ان)یشه کرکگور و تقریر ارسطوی) از اخمق فضالت ،اگر بخواهام
جانب ایتااط را رعایت کنام؛ بای) بگویام  -در یقایسه با اخمق نتاجهگرا و تقریر فای)هگرایاناله از
و که شکارا از دی)گاه کرکگور یردود شمرده ی)شالود  -اخالمق فضالالتگرا و تأکاال)ش بالر فالرد
اگزیستانساال کرکگور تمئم باشتری دارد ،ایا اینکاله بخالواهام از تأثارپالذیری
فضالتین) با یبان)
ِ
ّ
شکار او از ارسطو دفاع کنام ،یحل تردی) ج)ی است:
ْ
در تعقاب این پرسش که چگونه کرکگور با اخمق فضالت ربط و نسبت ی)یاب)؛ بای)
درت فراواو ورزیم .از یکسو ،یمکن است باله
در تفکاک این دو پرسش از یکدیگر ِ
درست) پرسا)ه شود که یا شباهتهای عماق) در ان)یشه ارسالطو و کرکگالور در بالاب
یوضوعات یهم اخمر) نظار انتخاب و فضالت وجود دارد؟ و از دیگر سوی ،ی)تواو
ْ
پرسا) یا دی)گاههای کرکگور دربارۀ این یسائل تحت تأثار خوانش او از ارسطو بالوده
ِ
است…  .ی)تواو به سان) عبالارات و فرازهالای) در ا االن نسکاماا اس یافالت کاله
دربردارن)ۀ ان)یشه کرکگور است ،ایا به همان وجه عبارات و فرازهای) ناز وجود دارن)
که چنان ناستن) ).(Nun, 2016, p. 50

یورد پسن) فرزانگاو وارع شود .لذت یتأیمنه که در تقابل با لذت ن) 1پاش نهاده شال)ه اسالت ،و
ً
یختصرا ی)تواو و را چنان صورتبن)ی کرد:
َّ
در لذتگرای) یتأیمنه ،تصور و ان)یشه نال به یتعلق لذت برای فالرد کفایالت کالرده و
ّ
التذاذ
ی)توان) با تجسم این که اگر بخواه) ی)توان) به سهولت به و دسترس) کن) ،از ِ
کایل بهرهین) گردد ب)وو و کاله بالا یخالاطرات ،ته)یال)ات و یملتهالای یالرتبط بالا
ایصالال
کایجوی) و التذاذ روبه رو شود .در یقابل لذت گرای ن) که تنها دغ)غالهاش
ِ
َّ
قات لذت است ).(Young, 2014, pp. 41-42
وارع) به یطلوبات و یتعل ِ
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با اینهمه ،لذت در سالپهر استحسالان) ،واجال) ناسالازههای) اسالت کاله جاوداناله زیسالتن در و را
نایمکن ساخته و با گذشت زیاو ،باش از پاش نابسن)گ)ها ،ناسازهها و دشالواریهای یالرتبط بالا
اروی فرد ی)گذارد که یک) از یهمترین نها ،فق)او هویت یکپارچه و ینسجم است؛
خویش را فر ِ
انگازه عام و یشترک) که تمش و تکاپوی جهش از سپهر استحسان) به سایت اخمق را بالرای
انساوها فراهم ی)سازد و در وارع ،فق)او انسجام در ّ
هویت است و این فقال)او انسالجام ،انگاالزه،
تمش و تکاپوی افراد برای نال به ّ
هویت یکپارچه خواه) ش) .فق)ان) که از دی)گاه ایاانا ی)توانال)
این گونه صورتبن)ی شود:
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 .1زیست در سپهر استحسان) ،یرادف با زن)گ) در لحظات و نات یرتبط با لذت و استحساو است.
 .۲از و جا که فرد در این سپهر ،خود را هم هویت با لذت ،ذوق و استحساو ی)پنال)ارد ،هویالت
فردی او ناز به این لحظات ارجاع و تحویل ی)گردد.
هویت) فرد باله وّ ،
یاهات ناپای)ار و لحظهای ّلذت و استحساو و گرهخوردگ) ّ
 .3به دلال ّ
هویالت
َّ
یکپارچه و ینسجم) فراهم نم)گردد (تنوع ایاال و یتعلقات لالذت و استحسالاو ،یملیالافتگ)
ناش) از تکرار ّلذت و … همه و همه یوجبات و را فراهم ی) ورن) که فرد نتوان) ّ
هویت) پایال)ار
و فار) تنازع برای خویش فراهم ورد.
 .۴فرد درپ) ّ
هویت) پای)ار خواه) بود که در طول زیاو و و به ْو دستخوش دگرگون)ّ ،
تحول و تغااالر
نگردد.

 .۵این یقصود در یافتن ارزشها و به تبع و وظایف) است که بر یصادیق ع)ی)ه ص)ق کالرده و
با گذشت زیاو دستخوش تغاار و دگرگون) نگردد ).(Evans, 2009, p. 90
1. immediate

✺

 .2 .2اخالق به مثابه انتخاب خود

1. seducer
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در یا این /یا و ،یحتوای زن)گ) اخمر) را به عنواو یک ایر کل) در نظر ورد که شخص در التالزام
زنال)گان) خالویش ،باله سالمت و سالوی تعالان
کاربست این ایر کل) در ِسالار
به و و با انتخاب و
ِ
ِ
بخشا)و به خویش گام بری)دارد.
هماوگونه که در سپهر استحسان) با عشقهای ریانتاک ،گذرا و یکرر روبه رو هسالتام ،در سالپهر
ُ
اخمر) با ازدواج و تعه) ناش) از و یواجهایم که ذکر دو نکته در اینباره ضروری ی)نمای):
ْ
تعال) عشق و خواستن است که پالاش از ایالن و
 .1ازدواج  -در وارع  -نوع) دگردیس) ،ارتقاء و ِ
در سپهر استحسان) ،بارها در هاأت) ب)ثبات ،ناپای)ار و فار) تعه) تکرار ش)ه بود ).(EOII, p. 57
 .۲لذت) که برای اغواگر 1در سپهر استحسان) از عشق پ)یال) ی) یال) ،در سالپهر اخمرال) و بالا
ازدواج از یااو بر نم)خازد ،بلکه خویش را در ایر واالتری یفظ ی)کن)(EOII, p. 47) .
ً
ْ
عشالق ریانتاالک ناسالت ،بلکاله فاعالل
ازدواج صرفا وظافهای باگانه و ناسازگار بالا
به بااو دراقتر،
ِ
ّ
فهالم از خالود
اخمر) که به ادر ِ
اک تازه و پاوستار از هو ِ
یت خویش دست یافته است ،به ی)د ایالن ِ
رالالب
درک نوین) از عشق را کسب کرده و با ینضم
ِ
ساختن عنصالر تعهال) اخمرال) باله عشالق در ِ
ِ
ّ
ت)اوم و را یاسر ی)سازد.
ازدواجِ ،
از ینظر کرکگور ،فق)او درک روشالن و صالریح از اهماالت انتخالاب یسالئوالنه (کاله بالا سالپهر
ّ
اخمرالال) یمکالالن ی)شالالود و نالالاتوان) یالالا عالال)م توفاالالق در تحقالالق عانالال) و عملالال) و ،یکسالالر بالاله
دو خویش خواه) انجایا)؛ یت) اگر فرد با دستاوردها و پاروزیهالای چشالمگاری در
از دست دا ِ
ّ
روزیرّه یواجه ش)ه باش) ) .(EOII, p. 168البته ،کرکگور به این نکته وارف اسالت کاله فالرد در
زن)گ)
یاات خویش ،دست به انتخابهای) ی)زن) و باله تبالع و انتخابهالای) را از دسالت
طول ی)ت ِ
ِ
ّ
الونگ) صالالورتپذیری و تعالالان ایالالن
ی)دهالال) ،ایالالا نچالاله نالالزد او اهماالالت یاالالات) ی)یابالال) ،چگال ِ
ِ
انتخابهاست ،فردی که با گاه) و ِاشراف و عزم ناشال) از چنالان گالاه) و ِاشالراف) دسالت باله
انتخاب نم)زن)؛ هرچن) یااو چن) ایر ب)یل ،به انتخاب یک) از این یااو دسالت ی)یالازد ،ایالا در
یقاقت ،باش از هر چاز تحت تأثار و به تعبار دراقتر یقهور ناروها و رانالههای) از دروو و باالروو
خویش است که نا گاهانه او را به سمت گزینش و انتخاب سوق دادهان) .او یت) از ایالن ایالر ناالز

تعویق انتخاب را ناز نوع) انفعال دانسته که نتاجاله و بر ینال) چنالان تعویالق و تالأخاری در
فراتر رفته و ِ
انتخابهای بناادین ،انتخاب توسط شخصاتها و روای نالایعلوم خواهال) بالود ) .(EOII, p. 164نچاله
برای کرکگور اهمات یاات) دارد ،انتخاب با علم به ّ
ج)ی ِت ناگزیر انتخاب اسالت و اتخالاذ یوضالع)
انتخالاب گاهاناله یوضالع و
دل و جای بگارن) ،باله تعباالر دراالقتر ،فالرد بالا
که یقوالت اخمر) ،در ِ
ِ
ایوو خویش را از یوضع اخالمق
ینظری را بری)گزین) که از و ینظر و یرئا ،خویش و پ)ی)ههای پار ِ
و یقولههای) نظار خوب ،ب) ،بای) ،نبای) ،وظافه و تکلاف بنگرد ،که او و را وجه و یرتبهای واالتالر از
1
یسالار
گ) روح نم)توان) از ایالن بگالذرد ،بالا ایالن یالال ناالاز دارد
ِ
وجود انسان) ی)دان)« :ب)واسطه ِ
ِ
یستلزم وجه اعمی) از وجود انسان) است» (. EOII, p. 169
خویش را بشکاف) و بگذرد و این خود
ِ
 .3 .2اخالق مبتنی بر امر کلی در سپهر ایمانی
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الف) توضیحناپذیری هستیداری ایمانی از منظر اخالقای کرکگور در کتاب س و لا ز و پالاش از
یطرح ساختن ایکاو تعلاق غایتشناخت) اخمر) ،ویژگ)هالا و یؤلفالههای اساسال) بالر سالازن)ۀ
اخمق یبتن) بر ایر کل) را باله اختصالار باالاو ی)کنال) 2کاله ی)توانال) چشالمان)ازی از برداشالت و
توصافات او از اخمق یبتن) بر ایر کل) را کماباش شکار سازد:
ّ
ّ
ب) کلیت و اطالق :کرکگور« ،اطمق» را الزیۀ کلات ی)دان) و از و روی که ایر اخمر)،
ایری کل) است لزوم ص)ق بر افراد خویش داشته و بر هر فرد رابالل صال)ق بالوده و در هالر زیالاو
رابل اطمق است .این ویژگ) شکارا طنان) کانت) داشته و تأثارپذیری کرکگور از کانالت را نشالاو
ی)ده)ّ ،ایا با اینهمه نبای) از تفاوت) که یااو ایالن دو بررالرار اسالت ،غفلالت ورزیال) .کرکگالور -
بر خمف کانت  -ب)یل) یتفاوت فراپاش ی)نهال)؛ ویال) الهال) .اسالتنتاج اسالتعمی) کانالت کاله
خاستگاه اخمق را در عقل انسان) یافته و بنالابالراین ،وجهالهای انسالاوگرایانه باله یفالاهام) نظاالر
خ)اون) ،زادی و جاودانگ) بخشا)ه بود ،تفاوت یعناداری با برداشت و رویکرد کرکگور دارد کاله
ّ
یعلول علتال) یتعالال) از جانالب خ)اونال) یال)دانال) ،یعنال) ویال) و لطالف الهال)؛
این یفاهام را
ِ
1. xistance

 .2تمام خصوصاات دهگانهای که در ادایاله ی) یال) ،تنسالاق و صالورتبنال)ی توصالافات کرکگالور از ایالر اخمرال) اسالت
(کارکگور ،138۴ ،ص 81۔. 9۴

✺

در یال) که کانت همبستگ) یااو خ)اون) و نوع انساو را با استناد به اخمق نظالری (و یبتنال) بالر
ِ
افعال انسان) برررار ی)سازد؛ کرکگور به تثبات ارتباط یااو این دو بر یبنای رابطاله ای تالاریخ) و
بر اساس یذهب ی)پردازد (. Kim, 2015, p. 14
) درون ماندگاری 1:دروویان)گاری به یعنای نف) غایت بارون) است .ایر اخمر) نالهتنها باله
غایت) باروو از خویش ارجاع نم)ده) ،بل خود به یثابه غایت هر ایر باالروو از خالویش اسالت.
ایر باروو از خویش را در خالود ادغالام
دروویان)گاری سپهر اخمر) ،سبب ی)شود تا اخمق هر ِ
2
کرده و به دلال کلات و اطمق ( ویژگ) شماره  1ناازی به فراروی و جهش ایساس نکن).

1. mmanent

 .2برای شنای) باشتر با یفهوم دروویان)گاری در اخالمق و تفالاوت و بالا روش نقال) دروویانال)گار در علالوم اجتمالاع) و
فلسفه ،نکMeudec, M. (2019). Ethical immanence. Anthropological Theory, 19(3), p. 1-20 . :

3. obligational
4. individuality
5. existential
6. moral temptation
7. moral mistake
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د) وظیفهانگاری 3:هر فرد در یقام فاعل اخمر) وظافه دارد غایت خویش را در کلات اخمرال)
بااو خویش در و غایت بپردازد .در وارالع ،وظافالهانگالاری اخمرال)
جستوجو کرده و پاوسته به ِ
ّ
در پ) بااو دائم فرد در اخمق یبتن) بر ایر کل) و وانهادو فردیت 4فاعل اخمرال) اسالت (کرکگالور،
 ،138۴ص 91۔. 93
سپهر اخمر) ،زیستن در فضای ایساس یسالئولات و انجالام وظافاله اسالت .زنال)گان) اخمرال)
ً
هنگای) واج) یعنا خواه) بود که فاعل اخمر) ،اوال به شناخت تام و تمام وظایف اخمر) خالویش
ً
نائل ی)ه باش) و ثاناا ،وظافه ،تکلاف و یسئولات اخمر) خویش را در برابر و وظایف پذیرفته باش).
الذکر ایال ِالر اخمرالال) ،باله تباالالان وجالالودی 5از دو یفهالالوم
کرکگالور بالالر یبنالالای خصالالایص فالوق الال ِ
«وسوسۀ اخمر)» 6و «خطای اخمر)» 7ی)پردازد:
خطای اخمر)  -در وارع  -یطالبۀ ّ
فردیت فرد است در برابر اصول کل) اخمر) و هنگای) کاله
ً
عمم در پ) یطالبه این ّ
فردیت بر ی) ،دچار خطای اخمرال) شال)ه و از رلمالرو اخالمق خالارج
فرد
ً
ّ
ّ
ی)گردد ،ایا وسوسۀ اخمر) ،در وارع ،یاالل باله یطالبالۀ فردیالت اسالت؛ بال)وو نکاله عمالم و در
التای ایالالن یطالبالالهگری صالالورت پذیرفتالاله باشالال) .در
عالالالم خالالارج ،ارالال)ام عملال
ال) خاصالال) در راسال ِ
ِ
خطای اخمر) ،پذیرش و اررار به خطاسالت کاله فالرد را باله سالپهر اخالمق بازی)گردانال)ّ ،ایالا در

سرسپردگ) نظری و اصول) باله سالایت اخالمق
وسوسه اخمر) با پشامان) و تسلام (به یعنای
ِ
ّ
این ایر یحقق ی)گردد .بنا بر تفسار کرکگور ،تفاوت یااو خطای اخمر) و وسوساله اخمرال) باله
َّ
ّ
تفاوت یااو خواست (اراده تحققیافته و یال نایحقق (تحقق نایافته بری)گردد؛ به این یعنالا کاله در
ّ
اعمالال فاعالل اخمرال) باله ورالوع
خطای اخمر) سرپاچ) و تخط) از ایر یطلق اخمر) ،در یوزه
ِ
ّ
پاوسته و به این ترتاب ،فرد خطاکار اخمر) فراین) ّ
فردیتیافتگ) خویش در برابر ایر کلال) را یمکالن
ساختهّ ،ایا در وسوسه اخمر) با نوع) یال و خواست درون) برای ایستادگ) و ّ
تمرد در برابالر فالرایان
ّ
اخمر) یواجهام؛ ب)وو و که به واسطه عمل ّ
خاص فردی تحقق خارج) یافته باش).
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ﮬ) تالزم میان امر اخالقی و سعاد انسانی :در وارع ،با عمل به ایالر اخمرال) ،سالعادت فالرد تالأیان
خواه) ش)؛ هرچن) این سعادت اینجای) و اکنالون) نباشال) و ّ
یتال) در عالالم) دیگالر صالورت پالذیرد،
در نهایت ،چازی از این یمزیه یااو عمل بر اساس ایر اخمر) و نال به سعادت اب)ی ،نخواه) کاست.
کرکگور بر این رأی است که تعلاق غایت اخمر) ،یعن) سعادت از و ،یستلزم تنار است؛
زیرا همان که سعادت را از اخمق یعلق کنام ،اخمق از دسالت یال)رود؛ در یالال) کاله دریالوارد
ْ
دیگر چازی که یعلق ی)شود از دست نمال)رود ،بلکاله در چاالز عالال)تری کاله غایالت و اسالت
ً
یحفوظ ی)یان) (ایتماال درپ) یقایسه سپهر اخمر) با سپهر ایمان) است .
ّ
و) اختیارمندی فاعل اخالقی :تکالاف) که در سپهر اخمر) ،بر فاعل اخمر) یترتالب ی)گردنال)،
تکالاف) هستن) که زادانه و با اختاار درون) (ارادۀ غاریوجب توسط او پذیرفته ش)ه اسالت و از ایالن
روی با یح)ودیتهای خارج) و بارون) که بر فاعل اخمرال) بالار ی)شالون) ،تفالاوت و سرشالت)
اختاارین)ی فاعل اخمر) ،با یکدیگر
بناادین دارن) .با این پذیرش یااو یعرفت اخمر) و ادراک
ِْ
تناسب دارن)« :اخمق با نادی)ه گرفتن نچه بناست به یعرفت بانجایال) غالاز نم)کنال) ،بلکاله بالا
دانش ابت)ای) از او اخمر) غاز ش)ه و ناازین) ادراک و ایر است» ( & Kierkegaard, Hong, Hong,
 Malantschuk, 1975؛ به نحوی که فاعل اخمر) پاشاپاش درک) از ایالر اخمرال) را یفالروا یال)
گارد« :اخمق پاشاپاش یفروا ی)دارد که هر فردی ی)دان) که اخالمق چاسالت و چالرا ؟زیالرا
اخمق ینوط به و است که هر فرد بتوان) و را در هر لحظه دریاب) ،و ّ
یت) یطمئن باش) کاله و را
ی)دان)» (Kierkegaard, Hong, Hong, & Malantschuk, 1975
ز) دیگرگروی 1:هرچن) ارتباط اخمر) یطمح نظر کرکگور یبتن) بر پذیرش و انقااد ایالر کلال)
ِ
1. altruism

✺

1. sittlichkeit

 .2در یال)که رسم بر و است که کانت را شکلدهن)ۀ تلق) کرکگور از اخمق ب)انن) ،ایالن هگالل اسالت کاله چالارچوب
ابت)ای) ان)یشه اخمر) کرکگور را شکل بخشا)ه است .برای اطمع باشتر ،نالکWestphal, 1981, pp. 73-74; :
;Lee, 1992, pp. 102-103. Westphal, 1991, pp. 76-77; Evans, 2009, pp. 103-104
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است و در وارع ،شرط الزم ورود به سپهر اخمر) به یساب ی) ی)ّ ،ایا در ارتباط اخمر) تأکاال)
بر افر ِاد فراروی (در یقابل فاعل اخمر) است و یجموعه این افراد ،جایعۀ اخمر) (نه به یعنالای
ِ
ارزش) ،بلکه به یعنای توصاف) را برای فاعل اخمر) شکل ی)دهن) ،از و روی کاله ایالن سالپهر
ّ
تحقق خار اخمر) غایت به شمار یال)رود ،تقال)م یصالالح اخمرال) جایعاله بالر یصالالح فالردی
ّ
تفکاالک و از تلقال)
اخمر) ضروری به نظر ی)رس) .این تقریر از اخمق ،صبغه نرل داشته و
ِ
ُ
کانت ضروری ی)نمای):
ً
یفهوم عقل) زیست اخمر) ] 1در ان)یشه هگل[ که نهتنها ینحصرا یفهوی) کالانت) از
عمویات و شمول اصول اخمر) را در بری)گاالرد ،بلکاله اخالمق جماعالت یحالوری
است که شخص بخش و جزئ) از و به یساب ی)ه و در یاالاو ایالن اجتمالاع بال)وو
ً
هاچ تنار و تعارض) ینافع ینحصرا فردی و شخص) و خار عموی) جایعه همساو
است .ب)ینگونه است که چنان تمایزی (یااو فرد و اجتماع یحو ی)گردد .هماوگونه
که یمیظه ش) ،در دل چنان یفهوی) است کاله وظالایف اخمرال) از طریالق جایعاله
ّ
تحقق یافته و به انجام ی)رسن) .با چنان غایت و نهایت اجتماع) است که در ینظر و
یرئای افراد جایعه و با ایجاد یک نظم هماهنگ اجتماع) ،فرد در این نظام اجتمالاع)
شکسته و تحت انقااد و فریانبرداری درنم) ی) ،بلکه روابط واالتر و عماقتر خویش با
اجتماع را دری)یاب) .بنابراین و به عنواو نتاجه و خار نهفته در الزام و تکلاف برای هر
ً
فرد واضح و روشن گشته و نچه فرد یوظف به انجام و اسالت ی)توانال) یسالتقاما بالا
10
توسل به و خار برای همه به نحو عقمن) توجاه شود (. Stern, 2012, p. 181
ّ
ّ
مدخلیت لذ در انتخابهای اخالقی :در اینجا ی)تالواو باله نالوع) یاالاو تلقال) کانالت و
ح) عدم
کرکگور در باب لذت به همگرای) رسا) .هر دو یتفکر بر این عقا)هان) که در برخ) یوارد ،ثمالره و
ّ
نتاجۀ افعال اخمر) ی)توان) به لذت باانجای)ّ ،ایا انگاالزه و یحالرک ارال)ام فاعالل اخمرال) ورای
ّ
ّ
اصل لذت است .تفاوت رویکرد کانت و کرکگور بر اصل لذت را ی)تواو چنالان صالورتبنال)ی
کرد :کانت از و جا که عواطف و ایساسات را فار) یبنای عقل) ی)دان) ،در ان)یشالۀ خالود بالرای

و ورع و ارزش) رائل ناست و ّ
یت) اعمال به ظالاهر اخمرال) کاله از روی عواطالف و ایساسالات
ّ
نظار دلسوزی و تریم ،در راسالتای غلباله بالر الم درونال) انجالام شالود ،باالروو از رلمالرو اخالمق
ّ
ررار گرفته و فار) یبنای ارزش)اوری اخمر) هستن)ّ ،ایا کرکگور برای لالذت اگالر از روی انتخالاب
گاهانه فرد و با تعه) به انتخاب صورت پذیرد ،شأو و ارزش) یستقل رائل است و و را نخسالتان
گام در رسا)و به ّ
فردیت ی)دان).
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ط) تکرار 1:یفهوم «تکرار» از یفاهام یحوری در ان)یشۀ کرکگور است تا جای) که باله نگالارش
اثری یستقل ناز در این باب پرداخته است« .تکرار» پاون) وثاق) بالا «یالمل» در ان)یشالۀ او دارد و
وجاله فالارق
وری تکرار به یثابه ّسالنجهای وثاالقِ ،
در تمایز یااو سپهر استحسان) و اخمر) ،یمل ِ
این دو سپهر را به دست ی)ده) .برای فاعل اخمر) ،از و روی که لذت  -نه در یقام انگازه نه در
یقام پاای)  -ی)خلات ن)ارد ،تکرار تصمامات و افعال اخمر) برای فاعل اخمر) یالادای) کاله در
این سپهر زیست ی)کن) ،نهتنها یوج) یمل و دلزدگ) ناست ،بلکه عنصر ّ
یقوم اخمق باله شالمار
ِ
ی)ه و به تثبات یلکۀ اخمق در نهاد او ی)انجای)؛ در یال) که در سالپهر استسالحان) ،تکالرار باله
«یمل» انجایا)ه و در نهایت ،یوجبات دلزدگ) فرد از این سپهر را فالراهم یال) ورد ،.ایالا نبایال) از
یاد ُبرد که «تکرار» از یفاهام کلا)ی در ان)یشه کرکگور بوده و تفاسار و برداشالتهالای دیگالری از
و ،با تکاه بر سویههای اگزیستانساال در ان)یشه کرکگور ناز َّ
یتصور است:
دیالکتاک تکرار ساده و ساویاب است ،کرکگور در کتاب ک اه ی)نویس) برای نچه
تا کنوو ب)ین نحو تکرار ش)ه است ،وجه دیگری از تکرار نم)توان) ّ
یتصور باش) ،ایالا
ً
دراقا همان وارعات است که به تکرار ،وجه ب)یع و شگفت) بخشا)ه است .هنگای) که
یونانااو (ارجاع به افمطوو دارد ی)گفتن) تمام دانش عبارت از یاد وری است ،نهالا
اذعاو داشتن) که همه چاز در همان اسالت ،ورتال) کسال) ی)گویال) «زنال)گ) ،تکالرار
است» تص)یق ی)کن) که همان وجودی که تا کنوو برررار بوده است ،دوبالاره اکنالوو
غاز ی)کن) .ورت) کس) از ویژگ)های یاد وری و تکرار ب)بهره باش) ،تمالام زنال)گاش
به خمء و خایوش) تحویل ی)یاب) (. Kierkegaard, 1964, pp. 53-54

ی) ادراک متفاو زمان :برای فردی که در سپهر استحسان) زیست ی)کن) ،هماله چاالز در لحظاله
ّ
اتفاق ی)افت) و از ینظر کرکگور ،لذت ،یاهات) ن) و لحظهای داشته و یبنالای تصالمامگاریهای
1. reputation

✺

 .1اشاره ایست به جمله یعروف کانت در بارۀ رانوو اخمر) دروو

).(see Kant, 1788, p. 5
2. justification
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فاعل استحسان) است .ر)رتین)ی لحظه به گونهای است که تمالام بر وردهالا و ینال)هنگریهای
یرسوم و یت)اول را رهان خویش ی)داردّ ،ایا درک فاعل اخمر) از زیاو ،درکال) پاوسالته و یمتال)
است و به تعبار دراقتر ،او هنگام اخذ تصمامات اخمر) و اجرای افعال اخمرال) بالا برهالهای از
زیاو روبه روست کاله پاایال)های تصالمام اخمرال) و تصالمامات و افعالال یشالابه را فالرا روی او
ی)گذارد .به بااو روشنتر هر ر)ر ورزن)گ) فاعل اخمر) باشالتر شالود درک او از زیالاو ،وجهال)
پاوستارتر به خود ی)گارد و زیاو از « و» به «برهه» ب)ل ی)شود.
ک) تأکید بر قانون اخالقی درون 1 :هر ان)ازه که زیست در سپهر استحسان) به توجاله و ّ
تقاال)
ُ
به وجوه بارون) و نمود یاات تأکا) ی)ورزد ،فاعل اخمر) بر وجالوه درونال) خالویش اهتمالام
تکوو ّ
ی)ورزد؛ زیرا اصل اخمر) ،اصل یاکم بر دروو فرد است و به ّ
فردیالت او یال)انجایال).
ّ
جبریحتالوم لالذت را در پال) دارد،
بر
ِ
خمف سپهر استحسان) که زیست در و یحکویاالت باله ِ
سپهر اخمر) اخذ هر تصمام اخمر) فاعل اخمر) در وارع ،باعت) است با اختاالار و توانالای)
ّ
ّ
انتخاب بان وضعاتهای) که یااو لذت و ینافع فردی از یکسو و اصل کل) اخالمق از دیگالر
سو در نوساو هستن).
نظر به اهمات و جایگاه ویژه تعلاق ایر اخمر) در یواجهه با سپهر ایمان) ،در ان)یشاله کرکگالور،
ُ
ایضاح این یفهوم ضروری ی)نمای)؛ بر خمف نچه در بادی ایر به نظالر یال)رسال) ،تعلاالق اخالمق
ُ
توانای) کالنشگالر
ناظر به نادی)ه انگاشتن خوب) و ب)ی در یوزه کنش اخمر) ناست ،بلکه به تعلاق
ِ
ِ
اخمر) در ارائه دالیل برای انگازهها و کنشهای اخمرال) خالویش در برابالر دیگالر نالاظر ِاو اخمرال)
2
افعال اخمر) ناز تضعاف ش)ه و باله
گری فاعل اخمر) در راستای ِ
است ،همچنان ر)رت توجاه ِ
تعلاق در ی) ی) .از دی)گاه کس) که در سپهر اخمر) ،زیست ی)کن) ،برای نکه اعمال به اعمال)
ترک فعل ضرورت دارد ،ایالا بالا ایالن
خوب از ینظر اخمر) ب)ل شون) ،است)الل و توجاه انجام یا ِ
ضرورت توجاه) ،رنگ باخته و باله تعلاالق در ی) یال) .از ایالنرو،
شهسوار ایماو ،چنان
همه برای
ِ
ِ
تعلاالق ایالن
یطالبات اخمر) به نحو عام و فراگار ناسالتن) ،بلکاله
نچه ایماو به تعلاق در ی) ورد،
ِ
ِ
ضرورت است که یطالبات همواره بای) از یجرای اخالمق گذشالته یالا از اسالت)اللهای اخمرال)
تبعات کنن) (. Young, 2014, pp. 46-47

 .4 .2امر اخالقی؛ طریقی به سپهر ایمان

بنابر نچه تا کنوو دربارۀ ایر اخمر) در دو اثر یهم کرکگور ،س و ل ز و یا ای یا آن شکار شال)،
در هر یک از این دو اثر ایر اخمر) ،به گونهای یتفاوت فهم ش)ه است .یا ای یاا آن اخالمق را بالا
وصف کلات و اطمق ،بالر سالازن)ۀ هویالت فالردی در جهالش از سالپهر استحسالان) باله اخمرال)
ِ
ی)نمایان) و در س و ل ز اخمق را به وساطت اجتماع و در رالب نقشهای) کاله اجتمالاع بالرای
افراد در نظر دارد ،یورد فهم ررار داده و نابسن)گ) و را در برابر ایر ایمان) ِتذکار ی)ده).
ایا در علسقه غس للم ن ای  1و رسماه ره اا م گ 2با وجه) دیگر از ایر اخمرال) یواجاله
ی)شویم که ناازین) بازخوان) و بررس) ُینحاز و یستقل) است.
در علسقه غس للم ن ای  -بر خمف ویژگ) ِها عام و یشترک) که از ایر اخمر) تا کنوو ذکالر
ً
ش)ه است  -گاه) از وظافه اخمر) برای هر فردی ّیاسالر نبالوده و بسالااری از دیاالاو صالرفا باله
ّ
یادگاری و گذراو زن)گ) از یجرای سنتها و داب و رسالوم یتال)اول اکتفالا ی)کننال) (CU, p. 244
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ْ
ب)ین یعنا که اخمق نهتنها در یقابل ایماو ررار نم)گارد ،بلکه درک ایر اخمرال) باله یثاباله ایالری
نایتناه) ،شرط الزم ادراک خ)اون) خواه) بود ) .(Young, 2014, pp. 46-47به تعبار دراقتر ،گالاه)
از ایر اخمر) ی)توان) زیانه را برای گاه) از خ)اون) و ورود به سپهر ایمان) هموار سازد.
ً
ً
اوال ّ
یقالرر سالاخته و ثاناالا ،باله
در این تفسار ،خ)اون) به عنواو کسال) کاله وظالایف اخمرال) را
انساوها َّ
یحول ساخته ،ظهور پا)ا ی)کن) که یکسر یتفاوت است با نچه تا کنوو در باب اخالمق
در ان)یشه کرکگور ی)ه بود.
ظهالور ظرفاتهالای وجالودی را در او
خ)اون) به عنواو کس) که انساو را خلق کرده و توانالای) ّ ِ
ّ
وجود خویش را به تمایه یحقالق سالازد .در ایالن تحقالق وجالودی
نهاده است ،از او ی)خواه) که ِ
دیگر و افتراق یااو ایر اخمر) و ایمان) وجود ن)اشته و این دو در کنار یکدیگر در ّ
یعا ِت سالپهر
ِ
داری انساو را تشکال ی)دهن) ( CU, p. 348بنابراین ،وظافه اخمرال) در
استحسان)ِ ،
ابعاد هست) ِ
وجودی خویش را به فعلات و ظهور رسان)ه
این دی)گاه عبارتست از رفتار کردو بهگونهای که ابعاد
ِ
1. concluding unscientific postscript
2. sickness unto death
3. primitivity

✺

 .3بررسی و تحلیل

بر خمف نچه تاکنوو در تفسار ایر اخمر) در ان)یشه کرکگالور بالا و یواجاله بالودهایم  -کاله ایالر
ً
اخمر) را صرفا باله اخالمق یبتنال) بالر ایالر کلال) کانالت و یالا در نهایالت ،باله اخالمق یبتنال) بالر
ایر اجتماع) هگل فرو کاستهان)  -در این یقاله ،سع) بر این بوده اسالت تالا تفاسالار ،انتقالادات و
یتفاوت کرکگور از ایر اخمر) بااو شود و به ردیاب) و جستوجوی ایالر اخمرال) در
دی)گاههای
ِ
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و صارورت وجودی به ّ
فردیت) که خ)اون)ش برای و خلق کرده است .نتاجه تلویح) این دی)گاه،
پس هر گاه) از وظافاله اخمرال)،
در نظر گرفتن خ)اون) به عنواو
ِ
هنجارگذار اخمر) است و ْدر ِ
ِ
وجود خ)اون) ررار دارد و یت) ی)تواو فراتر از ایالن گفالت :غفلالت از یضالور خ)اونال)
اذعاو به ِ
اک یضور خ)اون) و اشالراف
به یعنای غفلت از وظافۀ اخمر) است و نزد
یااو ادر ِ
فاعل اخمر) ِ
ِ
به وظافه اخمر) ،نوع) ترابط طرفان) بررالرار اسالت ( . CU, p. 545بالر همالان نهالج ،یاالاو یفهالوم
خوب) اخمر) و یفهوم سعادت اب)ی در ایماو یشابهتهای) برررار ی)گردد و در وارع ،هالر یالک
از این دو ،به ایر ای)ه ل داللت دارن) .برای درک بهتر ربط و نسبت اخمق و ای)ه لاسم  -از ینظالر
کرکگور  -ی)تواو با استناد به کتاب مف ام اضط اب ،گفت کرکگور بر این رأی است کاله اخالمق
ی)توان) هم ایر ای)ه ل را به ایر وارع) تحویل برد و هم ی)توان) به ی)ه لاسم باله یثاباله وظافالهای
با اهمات اشاره داشته باش) .پارو این گفتار کرکگور ،ی)تواو توضاح داد در و لحظالهای کاله یالک
ّ
نفر با ایر ای)ه ل یواجهه ی)یاب) و پارو چنان یواجههای ی)توان) عهال)هدار وظافاله تالمش و تقالم
برای به فعلات در وردو ای)ه ل ،باش) .سپس برای عانات بخشا)و این یفهوم ،از ارتباط عاشالقانه
تأس) (به دنبالال ،در پال) یواجهاله عاشالقانه
ی)د ی)گارد :فراین) به فعلات در ی)و ایر ای)ه ل ،به ِ
است که در و تجربۀ ن) عشق اتفاق ی)افت) و به تبع و عاشق و یعشوق تمش صادرانهای دارن)
ّ
برای تحقق بخشا)و به و لحظۀ ای)ه ل عشق که هر دو تجرباله کردهانال) .ایالن لحظاله در شالکاف
یااو ای)ه ل و وارعات اتفاق ی)افت) ) .(O'Neill Burns, 2015, p. 50در توضاح این یطلالب ،ی)تالواو
افزود؛ و که عاشق خ)اون) است در سپهر ایمان) ررار داشته و وارد رابطهای یطلق با یطلالق شال)ه
است و خ)اون) به او ایر کرده است کاله باله همسالایهاش عشالق بالورزد؛(Matthew, 22, 37-39 NIV
چوو خواست خ)اون) بر عشق عام و عاری از تبعا بر دیگراو تعلق گرفته ،به هماله عشالق یال)
ورزد .عشق ورزی)و به دیگراو ،یعاار و سنجهای برای فرد به دست ی)ده) که بالا و باله سالنجش
عشق خود به خ)اون) ناز بپردازد ).(Kierkegaard, 1995, XVI , p. 89
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دیگر سپهرهای زیست سهگانه و همچنان نقش یتفاوت) که ی)توان) بر عه)ه اخمق در هر یک از
این سه سپهر ررار گارد ،پرداخته شود.
ُ
هماوگونه که یمیظه ش) ،ایر اخمر) به عنواو بع)ی از ابعاد زنال)گ) انسالان) ،واجال) سالپهری
ّ
درت نظر در ثار یختلف و یتفاوت او ی)تواو چنان دریافالت
یستقل در ان)یشه کرکگور است ،ایا با ِ
که ایر اخمر) ،به یثابه یفهوی) ثابت و ایستا که بتواو و را در تعریف) وای) گنجاناال) ،ناسالت .ایالر
اخمر) ،یورعات) ّ
ساال و تأویلپذیر در ثار و ادوار ّ
تفکالر کرکگالور داشالته و در هالر سالپهر زیسالت)،
ِ
ِّ
وجه) از وجوه اخالمق یالنعکس ی)گالردد .اخالمق  -در یواجهاله بالا سالپهر استحسالان)  -یتکفالل
ّ
سالپهر
رالات لحظالهای
نالات ینقطالع و او ِ
ابالر ِ
ِ
هویتین)ی و ادراک پاوسالتار از هسالت) و زیالاو در بر ِ
استحسان) است ،یعن) بر خمف سپهر استحسان) که به دلال یاهات لالذتیال)ارش ،دسالتااب) باله
هویت پای)ار را نف) و طرد ی)کنال) ،ضالرورت دسالتااب) باله هالویت) ثباتینال) کاله در یورعاتهالای
یختلف و یواجهه با ابژههای گونهگوو استحساو و التذاذ ،دستخوش تغاار و دگرگون) نگشته و وجاله
وجاله
پوستار خویش را یفظ کن) ،پای ایر اخمر) را به سپهر استحسان) ی)گشای) و به بااو دراقتر ِ
ِ
اگزیستانساال اخمق بر ّ
یفهوی) و تق)م ی)یاب) .اخمق در سپهر ایمان) ،نجا کاله
اطمق
و
ت
کلا
ِ
ِ
فق)او توجاه عام و فراگار برای شهسوار ایماو را در ِپال) دارد
همعناو با ایر اجتماع) پاش ی) ی)ِ ،
و بر ِوی است تا با تعلاق غایتشناسانه ایر اخمر) ،فضا را بر کنش ایمان) برگشای) .در اینجالا بالا
ِ
انتقادات یترتب بر و در رااس با ایر ایمان) یواجه هسالتام
صورتبن)ی ویژگ)های عام اخمق و
ِ
که زیانهساز جهش 1از سپهر اخمر) به ایمان) است .در تکمال ایالن دیال)گاه رایالج کاله در وارالع،
ً
برای ایر اخمر) ِصرفا طریقات رائل بوده و اخمق را در سپهر ایمان) فار) یوضالوعات ی)دانال)،
ساز ورود به سپهر ایمان) و نقطه عزیمت) رطع) است کاله
بای) افزود نهتنها ِ
درک ایر اخمر) زیانه ِ
عماق و است ،بلکاله در سالپهر ایمالان) ناالز شالاه)
فرد برای گذار به ایماو ،ناگزیر از ورود و ِ
فهم ِ
اخمق رایج ،الالز ِام خالود را از عشالق و
یضور اخمق از وجه و ینظری دیگر هستام که بر خمف
ِ
ایالر الهال)
اگار عاشقانه با دیگر دیاالاو (بنالا بالر ِ
رابطه عاشقانه فرد با خ)اون) و به تب ِع و ارتباط فر ِ
گرفته است و این وجه و تباان اگزیستانساال از عشق به عنالواو ضالاین الزایالات اخمرال) ،باالانگر
2
یضور اخمق به نحوی خاص و ویژه در سپهر ایمان) است.
1. leap

 .2برخ) از یفسرین کرکگور ،گام را فراتر از این نهاده و یعتق)ن) که یت) در سپهر ایمان) ،اخمق در وجه) واالتالر یفالظ
ّ
اخمق خاص و یعتق)ن) ).(See Evans, 2006, ch. 1, pp. 180-203
ش)ه و برای سپهر ایمان) ناز به
ِ
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