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 درآمد. ١
سازی  نظام چنان درگیر یرکگور، آن است که خود را کیمشکل اصلی فلسفه، به نظر 

 در نگاه متافیزیک،. استورز فراموش شده   فلسفه خودکرده است که در این میان تقریباً
فرد و وجود واقعی و ملموسش گم شده است و همین را باید نقطۀ شروع تفکر 

سازی آن، که نفی فرد و  نظام فلسفه و نست؛ یعنی مخالفت با خدایگانیِ دایرکگور کی
فی المثل در الهیات سیستماتیک، فردیت فرد تا آنجا . هایش در آن مضمر است انتخاب

دیگر خودی از او باقی  که در پیشگاه خداست؛ یعنی جایی که اهمیت استدارای معنا و 
اما از سوی دیگر، اهمیت فرد در نسبت با . گردد  میماند و همگی وجود او مستحیل نمی

تلقی .  حقیقتی که با تلقی سنتی از آن متفاوت است ـشود  میحقیقت است که مطرح
 از نظر . حقیقت عینی است ـتوان دید  می که اوج آن را نزد هگل ـسنتی از حقیقت

 سخن »انحقیقت برای انس«ن از توا  میبه این معنا که. ، حقیقت انفسی استیرکگور کی
.  را نمی توان موجه دانست»حقیقت عینی«گفت و اگر حقیقت انفسی است، دیگر تعبیر 

ان تو  میحال.  خاص خود آن حقیقت حقیقت انفسی زبانی است متفاوت وو نیز زبان
توان حقیقت انفسی را در   می که این دو حقیقت تمایزشان در چیست و چگونهپرسید

اما نسبت میان ایمان و حقیقت . ایز قائم به ایمان است این تم و بیان کرد؟زبان آورد
 توان از معیار ایمان برای فهم حقیقت سخن گفت؟   میچیست و آیا

 یینها ۀقیتعل گفته است سخن قتی حقآن از در یرکگور کیکه ای  نوشته نیتر مهم
 ارکه یکی از منابع اصلی این تحقیق نیز به شم است یفلسف یزهایر خرده بر یعلم ریغ

 . بریم  میاز آن نام تعلیقهرود؛ و در این جستار با عنوان کوتاه  می
 

 پیشینۀ تحقیق. ٢
نامه و یا  تاکنون کتاب، پایان یرکگور کیدر مورد نسبت میان حقیقت و ایمان از نظر 

البته جداگانه در مورد حقیقت و ایمان تحقیقاتی صورت . ای نوشته نشده است مقاله
نسبت حقیقت و بازگفت «در مقالۀ . کنیم  میاینجا به دو مورد اشارهپذیرفته است که در 

 او حقیقت را از .پردازد  می در مورد حقیقتیرکگور کی نیما قاسمی به دیدگاه از» آن
، ٩٥، شمارۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفهاین مقاله در . دهد  میچند وجه مورد بررسی قرار

 و اختیار و آزادی انسان در اگیر الهیمشیت فر« مقالۀ.  چاپ شده است١٣٨٤سال 
 میان یرکگور کی الیاس رضایی در صدد است با توجه به دیدگاه از» یرکگور کی فلسفۀ

، اسالمی کالم این مقاله در مجلۀ. قرار کند فرد با ایمان نسبت برو ارادۀمشیت الهی 
 . چاپ شده است١٣٧٥، سال ٣٥ شمارۀ
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 فرد، سیستم، انتخاب) الف
 ن،یبنابرا. داند  می لسوفی فی از وجود شخصیانی بۀ را نحوی و اقوال فلسف آرایرکگور کی

 یها رد نظرورز است که فراتر از دسترس منطق و نظام تفکر وجود فیموضوع اصل
 که در تقابل با ابدی  می مفهومییفرد تا جا.  داردی عقل جای و به طور کل،یفلسف
. ردی منحل شدن او در جماعت قرار گیعنیشر،  و فرد منتیعی مابعدالطبری فراگیها نظام

 فهم وجود فرد با تفرد در ی است برای کوشش،یرکگور کی به نظر عه،ینظام مابعدالطب
 انی می ضروریکه ارتباط منطق ی و کلی انتزاعیای از قضایا ه و مجموعی مفهومیطرح

 ستم،ی سای طرح، نیدر ا.  استده برقرار شکل اجزا با انی و مگری دیهر جزء آن با اجزا
از نگاه . گردد  میی منتفی گفت بکلدی و بلکه باابد،ی  میدوم  درجهتیفرد و تفرد اهم

 یل اعال مثسمینیو هگل.  استیکی سمینیهگل  بای فلسفستمی س،ی دانمارکلسوفیف
  [p.147 ,2].ت  اسی عقالنکیزیمتاف

معنای اگزیستانس  آن است که پرسیده شود فردیت چیست؟ فرد بودن به اکنون هنگام
هر انسانی فردی است که او را باید . داشتن، نه در حالت بودن، بلکه در حالت شدن است

فیلسوف بارها تکرار کرده است که فرد با . جدا و متمایز از جمع به تصور آورد و درک کرد
 فردانیت و اگزیستانس. در تقابل قرار دارد» آقای هر کسی«مفهوم جماعت و فرد منتشر و 

و اگزیستانس یعنی خود بودن، خود را برگزیدن و زندگی کردن با . داشتن یکی است
حقیقت هر انسان در تفرد و فردانیت اوست؛ . ایم هایی که خود، به انتخاب آزاد، پذیرفته ارزش

 .[p.10 ,3]و جماعت و جمعیت در ذات خود فاقد حقیقت است 
او در . است»  انتخاب«کگور مقولۀ یر از مقوالت و مفاهیم مهم دیگر در اندیشۀ کی

انتخاب به معنی حقیقی کلمه انتخاب وجودی است . ای قایل شد گانه انتخاب به مراحل سه
کنم، تعیین کند، پس  اگر معیار  آنچه را که من انتخاب می. که انتخابی بدون معیار است

به . ارغ از معیار باشدبنابراین، انتخاب باید نامتعین و ف. کنم این من نیستم که انتخاب می
بیان دیگر، اگر  من از معیار برای انتخابم کمک بخواهم، در این صورت من در حقیقت 

و اگر سعی  کنم این انتخاب را با تمسک به مالحظات . ام معیار انتخاب را انتخاب کرده
خدشۀ منطقی توجیه کنم، در آن صورت باز در واقع من آن مالحظات را به جای  بی

پس، دست کم نخستین اصول باید بدون کمک معیار گزینش . ام ب خود تصور کردهانتخا
 [p.337 ,2]. روند  به شمار می» نخستین اصول«شود؛ و آن صرفاً از آن جهت که 

گانه تقرر   مراحل اگزیستانس سههای  فرد، هر انسانی در یکی از این نظر به انتخاب
 اخالقی، مرحلۀ استحسانی، مرحلۀ:  است ازبرد، که به ترتیب عبارت  میدارد و به سر
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 دوم و از این مرحله نیز به  اول به مرحلۀالبته ممکن است فرد از مرحلۀ.  دینیمرحلۀ
 پیش آمد و نیز ممکن است تا پایان یرکگور کیمرحلۀ بعدی برود، چنانکه برای خود 

آن است که فرد و و این نکته مبین .  مرحلۀ اول یا دوم باقی بماندی از دوعمر  در یک
انتخاب آزادانه است که  اهمیت بنیادی دارد، زیرا فرد با یرکگور کیانتخاب او، از نظر 

فرد با انتخاب خود یا به حقیقت . یابد  میو با حقیقت نسبت شود  می ایمانیوارد مرحلۀ
در کدام مرحله از مراحل اینکه آدمی . گردد  مییا از آن محرومکند،   میدست پیدا

ترین و  و این بزرگ. ی به انتخاب او داردشده تعین وجودی یافته باشد بستگانۀ یادگ سه
 .ترین دلیل بر نقش مهم و کلیدی انتخاب در زندگی ماست روشن
 
 حقیقت  )ب

ترین و  یرکگور یکی از قدیم کیمالت فلسفی  آغاز تأتوان گفت که نقطۀ  میبه یک اعتبار
د چیست؟ پرسشی که بسیاری از فیلسوفان، وجو: ی فلسفی استها ترین پرسش اصلی

لیکن این پرسش ما را با پرسش . بینند ی به طرح آن نمیدست کم به صورت صریح نیاز
حقیقت چیست؟ آیا : سازد که وجه دیگر همان پرسش نخستین است  میدیگری روبرو

ست؟ حقیقت در فاعل شناسا یا در متعلق آن و یا در نسبت بین آنها یا در جایی دیگر ا
. بر اساس تعریف عقل انتزاعی و تفکر مفهومی، حقیقت مطابقت میان ذهن و عین است

، مانند یرکگور کیاز آنجا که . باید تعریف نوعی از حقیقت دانست  میاما این تعریف را
و تفکر  دیگر متفکران اگزیستانسیالیست، فلسفۀ خود را بر وجود خاص و متعین فرد

 .داند  میمعنی متداول از حقیقت را مردود و باطلکند، این   میمعنوی ابتنا
مسئله برای من  این است که تقدیر خود را دریابم «: نویسد  میروزانه های یاداشتاو در 

ترین کار در نظر من یافتن  و بدانم که خداوند واقعاً از من چه کاری را خواسته است؟ مهم
 در جستجوی معنی و فکری بر من است که. حقیقتی است که برای من حقیقت باشد

چه فایده که توفیق کشف حقیقتی به ... خواهم برای آن زندگی کنم و بمیرم باشم که می
چه سود از آنکه بتوانم در بیان معنای مسیحیت داد سخن ...اصطالح عینی را پیدا کنم؟ 

کنم که معرفت  های فلسفی را کندوکاو کنم؟ انکار نمی دهم؟ چه حاصلی دارد که نظام
در وجود آدمی آنچه مهم . ضروری است؛ اما معرفت باید در وجود من زنده و جاندار باشد

  . [ p.78 ,4]است جنبۀ خدایی اوست،  نه مجموعۀ اطالعاتی که اندوخته است 
.  مسیحیت داردیرکگور با کیناگفته نگذارم که مضمون این نوشته حکایت از آشتی 

 ه حقیقتی که برای او اهمیت تام و تمام پیدادر هر صورت، آنچه مهم است این است ک
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ای عینی به آن نظر  مسلکان به شیوه کند بالکل با آن حقیقتی که در تاریخ فلسفۀ عقلی می
یرکگور باید به آن توجه داشت این  آنچه در مورد حقیقت از نظر کی. دارند متفاوت است

 و بر اساس تفکر مفهومی ذاتی ای عینی و برون است که وقتی پرسش از حقیقت به شیوه
کند  انگارد و این تصور را در او القا می شود، فرد خود را جدا و بیرون از حقیقت می مطرح می

حال آنکه چنین حقیقتی تنها ناشی و حاکی از . که باید حقیقتی بیرون از خود کشف کند
وی مطرح شود، ذاتی و فاعلی و معن ای درون اما وقتی پرسش از حقیقت به شیوه. توهم اوست

و به این معنا، فرد دیگر خود را جدا از حقیقت . ذاتی خواهد بود رابطۀ فرد با حقیقت درون
 . گیرد و تنها در این صورت است که فرد در ساحت حقیقت قرار می. پندارد نمی

 عینی وقتی که به شیوۀ: توان یافت  میپس، باید دید که چگونه و در کجا حقیقت را
 شور نامتناهی در پی ارتباط با  ترس آگاهی و باگاه که  یا آن آنیم؟ه دنبالذاتی ب و برون

یقینی  ن بیباید در پی آن باشیم هما  میم؟ حقیقتی کهای هعالم قدس و خداوند برآمد
شور و شوق خویش برای از آن خود  فرد طالب حقیقت در سیر باطنی پر عینی است؛ و
 همین نیروی حقیقت دقیقاً. دارد نی برنمییقی  یک لحظه دست از آن بیکردن حقیقت

 . [p.27,5]معنوی دل به دریا زدن است
. ی جدیدی افاده شده استادر مقابل هگل، به لفظ اگزیستانس معن تعلیقه،در 

شود که فیلسوف   میو بیاناست » حقیقت«موضوع اصلی این اثر نیز همچنان چیستی 
پردازد   میهمچنین به توضیح این معنا. ددان  میحقیقت را مبتنی بر تعین علمی و فکری

خدای . که خدای هگلی، و به طور کلی خدای فالسفه، ربطی به خدای مسیحی ندارد
 حیات مسئلۀکگور عمیقاً به ری  کی،تعلیقهدر .  و محال است١مسیحی شخصی، فراکیش

اثر در این  . فراکیشی پرداخته است به مسئلۀدینی، که مبتنی بر وحی است، و همچنین
نکتۀ اصلی در بحث حقیقت .  با ایمان در آمیخته است٢حقیقت به مثابه انفسی بودن

کند، نه به معنای متعارف آن   می است، به معنایی که خودش آن را منظور٣توجیه ایمان
او به دفاع از ایمان . و ایمان رسمی، که او سراسر زندگی خود با آن مخالفت ورزید

خواست بر ایمانی رقم بطالن بکشد که کلیسا مروج آن  ی ممبتنی بر محال برخاست و
. ی در دیانت استاست و برای آن نظریه و دکترین دارد و حاصل بحث فلسفی و عقل

 .قابل باور استچنین ایمانی غیر

                                                                                                                                            
1. paradox 
2. truth as subjectivity 
3. faith 
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 است؛ ١»در حقیقت«، شخص با ایمان به نحو انفسی یرکگور کیبنابر موقف فکری 
 معنا عقل آن را بیبا عقل سازگاری دارد، بلکه اهل ایمان به چیزی باور دارد که نه 

توان ارائه  ین ایمانی نظام منطقی و نظری نمی چندربارۀ. داند، و نه با کیش مسیحیت می
 ـاما درست با همین ایمان است که فرد در پیوندی درست با حقیقت است . کرد

ه همین معنی و وجود داشتن نیز جز ب. س بر آن استحقیقتی که شادی جاودانی مؤسَّ
اثبات عقلی شده باشد  بودن، خواه این حقیقت »در حقیقت« یعنی وجود داشتن. نیست

 ایمان به واسطۀ. خواه نه؛ و خواه به صورتی عینی مهر تأیید بر آن خورده باشد خواه نه
چه ممکن است نمود بیرونی نداشته  اگر شخص با ایمان تحقق دارد،»در«حقیقت درونی 
 .p. 94 ,6] [ مان به وجود خدا که در بیرون فاقد نمود عینی استباشد؛ همچون ای

چنانکه پیشتر گفتیم، وقتی پرسش از حقیقت را به صورت عینی مطرح کنیم، 
در این . شود که جدا از ماست، ولی با ما ارتباط دارد  می تصورای ئیقت مانند شحق

اط، یعنی حقیقت، در نظر  بلکه متعلق ارتبد،شو  خود ارتباط در نظر گرفته نمیصورت،
شود، ماهیت ارتباط   میاما وقتی از حقیقت به صورت انفسی پرسیده. شود  میآورده

 با ، حتی اگر است»در حقیقت«با ایمان گیرد، فرد   میفردی با حقیقت مطمح نظر قرار
یرکگور  کی. چیزی مرتبط باشد که در عین و بیرون نتوان حقیقتی برای آن سراغ گرفت

کند که مسئله در اینجا بر سر حقیقتی ابدی است؛ یعنی حقیقتی که به طور  می کیدتأ
ای است بر درونی و  هکید دوبارتأو این خود . اساسی و ژرف با وجود فرد گره خورده است

 [p.178 ,5].انفسی بودن حقیقت 
آن  باید به آن بپردازیم این است که آیا آنچه اهل ایمان با در اینجا دیگری که مسئلۀ

نسبت دارد حقیقت است یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا حقیقتی ابدی وجود دارد که ایمان 
این روشی  و.  است»عینی« به روش یی اساساًها  چنین پرسشطرحکند؟   میآن را اثبات

 انحرافی  را اساساًها او طرح این پرسش.  خواهان طرد و رد آن استیرکگور کیاست که 
، شخص با او بارها گفته است که به نظر او. داند  می اصلیو موجب گمراهی از مسئلۀ

است، حتی اگر فرض کنیم که آنچه او به آن ایمان دارد حقیقت » در حقیقت«ایمان 
کند حقیقت دارد یا   می آن را بر من اثبات  من٢او به این پرسش که آیا آنچه باور. نباشد

 در این تحقق به چیزی باور دارد، دهد که اگر کسی حقیقتاً تحقق دارد و  مینه، پاسخ
همین مالک درستی آن حقیقت است، اما اگر در باور خود دغدغۀ متعلق آن را داشته 
                                                                                                                                            
1. in the truth 
2. belief 



  ٢٣  یرکگور   نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی

 در این صورت باید آن پاسخ را ـهیچ شبهه خدا وجود دارد   اینکه واقعاً و بی مثالًـباشد 
ه حقیقت، این پاسخ در صورتی درست است که فرد دریافته باشد ک. دور از صواب شمرد

و این معنی را . که اینجا موضوع چالش است، درونی و عمیقاً نحوۀ وجود و تحقق اوست
 انفسی بودن در اندیشۀ ث حقیقت به مثابۀبنابراین، کل بح. به ذوق حضور دریافته باشد

ن است اما چنین تحلیلی ممک .[p. 115 ,5]  بیان همین تغییر ارجاع استیرکگور کی
تواند دستاویز   می در مورد حقیقتیرکگور کیسانی شود که نظر موجب این اعتراض ک

اما فیلسوف . کند قرار گیرد  میتوجیه هر ایمانی و مبنای باوری که آن ایمان اثبات
نگاه ما به حقیقت «. وشن بیان کندحداقل در این موضوع کوشیده است منظور خود را ر

و زمانی انفسی است که متوجه فاعل و ایمان زمانی عینی است که به خود آنها بنگریم؛ 
پس، باید توجه داشت که . آن باشیم و فقط همان انفسی بودن آن را مد نظر قرار دهیم

 .[p. 115 ,5]» آنچه انفسی است با آنچه عینی است یکی نیست
درون میل به . به درون توجه دارد» انفسی« است، و ١ناظر به محتوای فکر» عینی«

بنابراین، اگر میل به نامتناهی انفسی . ل به نامتناهی حقیقت استنامتناهی دارد؛ و می
قطعیت و راه یافتن به آنچه محل شبهه نیست در . بودن است، انفسی بودن حقیقت است

باید توجه کرد که خود  باز می. پس، به دنبال عینیت رفتن اشتباه است. انفسی بودن است
آن است، نه محتوای میل، زیرا محتوا میل به نامتناهی کاشف از قطعی بودن و عین 
از این است که . نه فراتر از آن. رود محتواست و در خود بسته و فراتر از خود نمی

 . [p.181 ,5]توان دریافت انفسی بودن حقیقت را از محتوای میل و اشتیاق نمی »چگونگی«
یان رسیم به ترکیب میان ابدیت و زمانی بودن، که وجه دیگر نسبت م  میاکنون

بینیم عامۀ مردمان   میاگر. بدون ایمان داشتن حقیقت معنا ندارد. حقیقت و ایمان است
. اند ه دارند، از آن است که به حقیقتی ابدی راه نیافت»وجود«سیاق خودشان  به سبک و

ینونت آدمی در پیوند است و حقیقت ابدی، که همان حقیقت انفسی است، با ک
توان به منزلۀ  را نمیکته مشعر بر آن است که حقیقت ابدی و این ن. ناپذیر از آن جدایی

که فرد هم اکنون در آن آن را باید موقعیتی دانست هدفی متعالی منظور کرد؛ بلکه 
. توان به دست آورد  می ایمان در باالترین مرتبۀ وجودی است که٢فرد لبریز از شور. است

 سیر و سلوک  نتیجۀ ای همرتباما رسیدن به چنین . این دستاورد پاداش صدق اوست
 و این همان است که. روحی او نیست بلکه نوعی تبریک گفتن به خویشتن خویش است

                                                                                                                                            
1. thought-content 
2. passionate 
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: ایمان در واقع امری جدالی و دیالکتیکال است.  اطالق کرد»ایمان«توان بر آن نام  می
اگر شخص مؤمن در جستجوی چیزی است که برای او حاصل است، پس چالش ایمان 

 است؟ و اگر چالشی وجود دارد، پس ایمان کجاست؟ مسئله این است که به چه معنی
اگر از باطن و اشتداد وجود صرف نظر کنیم، ایمان اصیل نیز به منصۀ ظهور نخواهد 

بنابراین، اگر حقیقت را امری انفسی تعبیر کنیم، در عین حال باید بگوییم که . رسید
 است، اما »حقیقت«شد که بگوییم او در یا شاید بهتر با. انسان مؤمن در حقیقت نیست

داند که وجود داشتن در باطن معنوی پرشور و حدّت خود به معنای   نمیبه این دلیل که
پندارد   میبودن در حقیقت است، و از این روست که برای جهش به سوی  حقیقتی که

سی را و این نکته است که اهمیت فقدان درک ایمان انف. گیرد  میهنوز ندارد تصمیم
  [p.97 ,5].دارد  میمحرز

به کار » حقیقت ابدی«را برای » حقیقت«یرکگور در آثار  خود گاه مطلق کلمۀ  کی
برد، که غایت انسان مؤمن است، اما برای او جنبۀ انفسی ندارد، چرا که به طور  می

 او ابدی ندارد؛» وجود«خدا . بخشد نامتناهی وضع کنونی وجود و تحقق مؤمن را تعالی می
. جدایی دردناک اهل ایمان از این حقیقت همان وضع انفسی اهل ایمان است. است

موقعیت انسان مؤمن دست یافتن به حقیقت نیست، بلکه سعی بیهودۀ مداوم برای دست 
و این از آن رو که مؤمن تا ابد دل مشغول به حقیقتی است که انفسی . یافتن به آن است

ایمان خواست همیشگی حقیقتی است که «ادآور شده است که یرکگور بارها ی کی. نیست
طبایع مؤمن با ... و این صورت بخشی ارتباطی پارادوکسیکال است. متعلق به انسان نیست

مثالً . (اند طبایع اخالقی از این جهت متمایزند که طبایع مؤمن مجذوب عالمی دیگر شده
و همچنین طبایع اخالقی فراروی .) دمجذوب این نظر و اعتقاد که خدا در زمان وجود دار

 .[p.288 ,5] »و طبایع مؤمن فراروی مطلق) اخالق(اند  امری عام و شامل
 

 ایمان) ج
و معتقد است که دینداری . داند  می حقیقت را همان ایمانیرکگور کیچنانکه دیدیم، 

دارد اما آنچه در این باب بویژه برای او اهمیت اساسی . حقیقی در انفسی بودن است
تواند نسبت درستی با   مینسبت شخص با مسیحیت است؛ به این معنا که شخص چگونه

توان  ینکه مسیحیت چیست نمیبه اعتقاد او به صرف دانستن ا. مسیحیت برقرار کند
 این یرکگور کی.  کشف چیستی مسیحیت امر دشواری استاساساً و. مسیحی گشت



  ٢٥  یرکگور   نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی

به گفتۀ او اگر . اند در عالم مسیحیت مسیحی باورمندان داند که همۀ  میحکم را نادرست
 مهم »بودن«از این جهت، مسیحی . همه مسیحی باشند، پس هیچ کس مسیحی نیست

 .  [p.43 ,7]و این دو یکی نیست.  مهم است»شدن«نیست، مسیحی 
مسیحی شدن، همان مرحلۀ دینی است که با گذشت از دو مرحلۀ پیشین، یعنی 

 به آن یا این یا در کتاب یرکگور کیو . یابد  می امکان وقوعمرحلۀ استحسانی و اخالقی،
 استحسانی در مرحلۀ. بحث از همین دو ساحت استحسانی و اخالقی پرداخته است

گردد؛   میاثباتی و خودشیفتگیشود که بر مدار خود  میمتعرض صورتی از هستی انسان
 ن مرحله شرط ورود به مرحلۀت از ایگذش. طلبانه عافیتجویانه و   لذتیعنی حیاتی تماماً

 است که کند و بر آن  میاخالقی است که فرد در آن بر طبق موازین اخالقی زندگی
و  ترس در مرحلۀ سوم یعنی مرحلۀ دینی، که عمدتاً.  کندزندگی خود را وقف دیگران

. برد  می مطابق دستور خدا و قرین اطاعت او به سر به شرح آن پرداخته است، فردلرز
 درد  خصوصیت بارز این مرحلۀ.رحله باالترین درجه از هستی و هستومندی استاین م

ایمان نوعی شناسایی نیست؛ حرکتی است با شور و شوق اراده به سوی . و رنج است
آید، مندمج در امری   میاین شور و شوق، که بر هر تردیدی فایق. سعادت ابدی
ای متعالی از زمان و مکان مانند  خدخود این اعتقاد که. ل و محال استپارادوکسیکا

پس، ترک احکام فاهمه و . انسان در زمان به وجود بیاید خالف عقل و فهم عرفی است
به عبارت دیگر، ایمان باور داشتن به امر . استقرار ذهن و روح بر محال همان ایمان است

او . گناهکار و تنهاستمؤمن بالذات . ت و تعلیق شدن عقلایمان رنج اس. محال است
 ].١٢ ، ص، ١[ فراروی خداست و در پیشگاه او  مسؤل انتخاب خود

  حضرت ابراهیم و فرمان ذبح اسحاقیرکگور به تفسیر ماجرای کی لرز و ترسدر 
توان به مرحلۀ ایمان وارد شد، و اخالق را تعلیق  گیرد که نمی  می، و نتیجهدپرداز می

: و این نخستین حرکت است. بکشد ابراهیم باید دست از فرزند دلبند خویش. نکرد
. جهش ایمان: اما پس از آن حرکتی جهشی برتر نیز در کار است. حرکت ترک نامتناهی

 .[pp. 34-37 ,8] ابراهیم به امر محال ایمان داشت
یی متفاوت از تفکر ها کگور انتقال از مرحلۀ اخالقی به مرحلۀ دینی را در دورهیر کی

رسد که   می گاه به نظرآن یا این یادر . کرده استخود به صورتهای مختلف توصیف 
  چنینتعلیقهکه در کتاب  درحالی.  هست مرحلۀ دینی نیزمرحلۀ اخالقی دربرگیرندۀ

 نماید که مرحلۀ دینی متضمن مرحلۀ اخالقی است و آن را در خود جذب و حل می
 مرحلۀ  بهو ورود  دربارۀ گذشت از مرحلۀ اخالقییرکگور کی اقوال لرز و ترسدر . کند می
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 از مرحلۀ استحسانی به  رفتنتر است تا سخنان او دربارۀ دینی حتی نظرگیرتر و حساس
. کند  میاو در این اثر از ابراهیم به عنوان قهرمان یا شهسوار ایمان یاد. مرحلۀ اخالقی

 ناپذیر ابراهیم به اجرای فرمان ازاسحاق از سوی خداوند و عزم تردیدفرمان قربان کردن 
اما ابراهیم باید به ایمان جهش . شود  مینظر اخالقی امری کامالً مردود و ممنوع شمرده

 ای هید نکت و این مؤ. همکار خداوند است» اخالقتعلیق« در او. کند و محال را بپذیرد
قواعد کلی و . و آن اینکه فرد باید انتخاب بدون معیار کند. است که پیش از این گفتیم

. تواند ابراهیم را در انتخاب خود کمک کند ی موازین اخالقی، نمیو شامل، یعنعام 
و در انتخاب خود به فراسوی اخالق و . ابراهیم در مقام فرد ناگزیر بود انتخاب کند

یی کلیدی در ها کگور، بعضی تجربهیر  مطابق نظر کیبا این همه. معیارهای آن رود
ه  ممکن است در مقام فرد بتوان آنها ی دو مرحلۀ اخالقی و دینی وجود دارد کها حاشیه

 . [p.33 ,2]را مردود شمرد
اگر فرد قادر به حرکت ترک نامتناهی باشد، و بدون هیچ چشمداشت از همۀ 

اما ابراهیم ایمان یا . ی خود چشم پوشی کند، او شهسوار ترک نامتناهی استها خواسته
سحاق همین که به خدا ابراهیم ایمان داشت که ا: جهش روحی دومی نیز داشته است

 شهسوار ایمان دست به این جهش ایمانی نیز. شود  میتسلیم شد، به پدر بازگردانده
ابراهیم از . کند  می بین متناهی و نامتناهی توازنی کامل برقرارو بدین سان. زند می

او به دولت امر محال بود که . صمیم دل باور داشت که در همین دنیا رستگار خواهد شد
 ابراهیم در زمان.  باور داشت، چه دیری بود که از زندگی دنیوی چشم پوشیده بودچنین

 . [p.45 ,7]دانست که به آن تعلق ندارد   میزیست، اما می
مان در هر دو تن و نداشتن به زمان فانی، یا توأایمان همین پارادوکس تعلق داش

اگر . شود» کلی«تر از شود فردی یگانه بر  میزمان فانی و باقی زیستن است که موجب
گاه   آنـرده است  که بُـرده باشد  ولی اگر او بُ.چنین ایمانی نباشد، ابراهیم باخته است

شخص در مرحلۀ  .  [ p.55 ,8] جز مقولۀ ایمان نیاز نخواهیم داشتای هبه هیچ مقول
 یش نیز  با عقل فضولیها وار در ارتباط است و خواسته  شخصایمانی با خدایی شخصی و

ایمان جهش . شود اراده است  میآنچه در مرحلۀ دینی بر آن تکیه. سنجیدنی نیست
اگر خطر کردن نباشد، ایمانی . فرد و حقیقت نیز همان است. اراده است و خطر کردن

 ای هنکت. یقینی عینی است  فرد و بیکران درون  ایمان تضاد میان شور بی.در کار نیست
، و در رابطه رد اینکه حقیقت در ذات خود پارادوکس نیسترا که در اینجا نباید از یاد ب

  .شود  میست که پارادوکسیکالبا ما
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 مسیحیت) د
نشان کنیم که آنچه یرکگور، باید خاطر کیدر ابتدای بحث دربارۀ مسیحیت از دیدگاه 

این فیلسوف دربارۀ دین گفته است عمدتاً ناظر به دیانت مسیحی و گاه یهودیت و نیز 
 مقابل مسیحیت دانسته که دیانت و مذاهب اخیر را نقطۀ (هب یونانی استبرخی مذا

کگور یر کی .آگاهی نداریم، بودیسم یا مثالً اسالم، دربارۀ بنابراین، ما از موضع او ).است
. داند  میوظیفه و تعهد اصلی خود را تبیین آنچه خود آن را مسیحی شدن نامیده است،

  باکگور چندان تناسبییر قت کیۀ انتخاب و حقیبا این همه، در نگاه اول، نظری
اش به مسیحیت ندارد، زیرا آن که به مسیحیت معتقد است باور دارد، یا باید  وفاداری

  ما بدان اعتقادگر آنچها. باور داشته باشد، که معتقدات او  به طور عینی حقیقت دارد
عتقد استواری یابد، بنابراین ورزیم بر معیار غیر عقالنیِ و انتخاب نهاییِ خود شخص م می

استثنا ارزش برابر دارند، یا حتی باید گفت فاقد یکسانی در   همۀ معتقدات بیمطمئناً
ی منطقی ها ها پیامد این. کنندۀ یک حقیقت عینی واحدند بیاناند، زیرا همه  زشار

ود و ر  میگیری طفره  از این نتیجهاما او.  در باب حقیقت ایمان استیرکگور کیسخنان 
فشارد که هم انتخاب نهایی ما بدون معیار است و هم    میهمچنان بر موضع خود پای

 . تواند و باید تنها انتخاب صحیح شمرده شود  می)مسیحیت(در میان آنها  یک انتخاب
تر، مسيحي شدن، متابعت عقل از مرجعيت وحياني است  مسيحي بودن، يا درست

شخص مسيحي فقط به ميانجي ايمان در . استكه در شكل پارادوكسيكال داده شده 
 صور اما در عين حال، مسيحيت در آغاز پيدايش، خود را به. كند  ميحضور خدا زندگي

 يركگور لوتر را به سبب كي. و حق نيز همين است. گر ساخته است عيني و خارجي جلوه
انسته كوشيد مسيحيت را به دروني بودن صرف كاهش دهد سزاوار مالمت د  ميكه آن

و به همين جهت . دين، و به طور اخص، مسيحيت، جمع ميان ظاهر و باطن است. است
به نظر او . بيند  مي عصر خود را به سبب ترك باطن، فاقد شور ايمانييركگور كياست كه 

عصر جديد از آن . اند هيونانيان و راهبان قرون وسطايي از شور حقيقي برخوردار بود
 پارادوكس و ظرفيت پارادوكسيكال است كه است، فاقد فهم كه فاقد شور ديني جهت

  . [p.22 ,9]ست چيزي جز شور تفكر ني
 

 یرکگور انتقادات مهم به نظریه کی
 این است که او اند هکگور وارد دانستیر  کیاز جملۀ ایرادات و انتقادات مهمی که به فلسفۀ

 صرف کند، و  می مرادبه معنایی که خود پارادوکس، میان تمایز توضیح به گاه هیچ
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 پارادوکس مفهوم توضیحی چنین در حالی که بدون. نپرداخته است ناهمسازی و ناسازگاری
 البته این را هم از یاد نباید برد که از خصایص تفکر اگزیستانسیالیستی .نخواهد شد روشن

نین با این حال، در مورد چ. یکی آن است که مقید به تعریف مقوالت و مفاهیم خود نیست
گوید  مفهوم مهمی و دیگر مفاهیمی که کی یر کگور در آثار خود مرتب از آنها سخن می

یرکگور  رسد که باید در مطاوی آثار کی ظاهراً چنین به نظر می. ابهام مشکل ساز بزرگی است
و ناگفته نماند که فرد . نگری در آنها کم و بیش  به درک چنین مفاهیمی راه یافت و ژرف

  .   باشد تا بتواند با مفاهیمی از این دست ارتباط برقرار کندباید مسیحی
 را اساسی پرسش دو دست کم .انتخاب مورد در یرکگور کی آمدیم بر سر نظریۀ

 اساساً ممکن است؟ معیار بدون انتخاب نخست آنکه آیا. توان در این باب مطرح کرد می
حقیقی  باور ا معیارهایی در زمینۀی معیار به توان  میانتخابی چنین با آیا دوم اینکه و

 خاص باید به برخی موارد حدودی تا معیار را بی انتخاب رسد مصادیق  میبه نظر رسید؟
انتخاب اتفاقی  مانند (اتفاقی نامید؟ یها را انتخاب آنها توان  میاما آیا. منحصر دانست

هر انتخابی در  ارزش است که مواردی از برآمده یا) آزمایی شود که برندۀ بخت بلیطی
 این دو را از کدام هیچ توان دید،  میچنانکه است؟ با انتخاب دیگر یکسانآن 

 موضع گیری ای هاساس نحو بر ییها انتخاب چنین. توان شمرد مین بی معیار یها انتخاب
 صورتی به گونه انتخابها این. پذیر نیست توجیه ارائه »عینی« معیارهای البته که است

 توانیم نمی ما البته این درست است که. ما مرتبطند یها قضاوت و باورها متعلق با درونی
 یا اخالقیات مورد در اما کنیم، انتخاب فیزیک یا ریاضیات در یا معیارهایی نهایی معیار
 اخالق و ایمان دست به انیم بدون توجه به معیار، در حوزۀتو  میچطور؟ آیا ما دین

و این یکی از اعتراضات اصلی به .  یقیناً نمی توانانتخاب بزنیم؟ در حوزۀ اخالق که
توان از   اخالق، نمیدر حوزۀ. کگور استیر ه نظرگاه کیدیدگاه اگزیستانسیالیستها از جمل

 مانند اینکه راستگویی پسندیده است، و یا ـیک سلسله موازین و قواعد کلی اخالقی 
انتخاب فات به آنها سخن از  صرف نظر کرد و بدون داشتن التـخلف وعده ناپسند است 

 مصروف آن است که انتخاب را یرکگور کی ایمان تمام تالش اما در حوزۀ. به میان آورد
و البته چنین .  سازد درونیبه حوزۀ شخصی و خصوصی فرد وارد کند و آن را کامالً

ا توانیم در ساحت ایمان معیار ر  میما چگونه. برانگیزتر است امری در حوزۀ ایمان بحث
تواند به  یرکگور، شهسوار ایمان می کیاعتنا باشیم؟ اگر، به اعتقاد  رها کنیم و به آن بی

 ن از معیار سخن گفت و آن را همان ایمانتوا  می حقیقت دست یابد، پسمرحلۀ
با این حال اقوال . دانست، چه او بدون ایمان هیچ گاه قادر به درک حقیقت نخواهد شد



  ٢٩  یرکگور   نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی

طرب است و سرانجام معلوم نکرده است که در ساحت ایمان  در این باب مضیرکگور کی
  .توان توان از معیار سخن گفت یا نمی  میآیا

 به که وقتی تا ،یرکگور کی موضع حقیقی ظاهراً باید به این نکته باور داشت که
 ابهام باقی نان در پردۀهمچ نشود، داده مطرح شد پاسخ که آنها قبیل از سؤاالتی سلسله

تمایلی به پاسخ دادن به  گاه هیچ یرکگور کی آنچه مسلم است اینکه خود. دخواهد مان
  [p. 340 ,2].نشان نداده است ها این گونه نبود پرسش

 
 یجهنت

به بیان دیگر، . گوید قابل اطالق بر ایمان است  می در مورد حقیقتیرکگور کیآنچه 
را ندارد ها معنای متدوال خود ایمان از نظر او نه تن. اند ایمان و حقیقت دو مفهوم مساوق

 مقابل آن است و در آن ایمان و عدم ایمان به نحوی با یکدیگر بلکه به اعتباری در نقطۀ
گیرد و فرد در   میدر ایمان، تنها رابطۀ فرد با خدا مطمح نظر قرار. شود  میمتحد

 انتخاب و همین. موقعیتی است که باید بدون داشتن معیار ایمان را برای خود برگزیند
 لرز، و ترسدر کتاب . دهندۀ اصالت فرد است که اهمیت اساسی دارد و نشانفردی است 

 آن بتوان که نیست دانش کند که ایمان  میشود و بیان  میبه فرد و موقعیت او پرداخته
 را آن که یا باید است چیزی بلکه .را آموخت یا مورد بحث و فحص علمی قرار داد

 ایمان که است این گفت توانیم  میایمان مورد در که چیزی حداقل .کنار نهاد یا پذیرفت
اما . ماست اعتقاد مورد که عینی و باورداشت غیر مستقیم حقیقت تأیید نوعی از عبارت

 مالک همگانی مبنای بر باور، عنوان به آن چیزی است که معنای به »عینی« اینجا در
 صرفاً مالکهای به را مالکهایی چنین که نیست  هر چند درست.شده است پذیرفته
 پس، درست است که حقیقت انفسی است، اما باطل انگاشتن. دهیم تقلیل ریاضی
 وقتی. است خطرناک ایمان نیز خود برای بلکه عقالنیت، برای تنها نیز نه عینی حقیقت

خواهد  ناممکن نیز متعالی امر به ارجاعش، گسسته شود عینی حقیقت با پیوند ایمان
توان پرسید که اگر   میاما. است ایمان متعالی متعلق رفتن دست از معنای به این و .شد

ماند، اهل   میبرای ایمان باقی است که حقیقتی است و این تنها بودن انفسی حقیقت
ایمان به طور عام تا چه اندازه حاضر به پذیرش چنین ایمان و حقیقتی است؟ عقل 

آن نیست، اما انسان اگر بخواهد خوب و درست ایمان نیست، جانشین مناسبی هم برای 
تواند به او در نیل به حقیقت   میو عقل. زندگی کند، ناگزیر باید به دنبال حقیقتی باشد
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 .تواند راه خروج از بعضی پارادوکسها را نشان دهد  میبرای مثال، عقل. دینی مدد برساند
عقل قادر . یک آن را روشن سازدتواند تعارضات یک استدالل را آشکار کند و نقاط تار می

باز و هموار کند و افق ی آن، ها است راه ما را به سوی حقیقت، در همۀ ساحات و جنبه
 . تری به روی ما بگشاید و میان نظر و عمل هماهنگی پدید آورد تر و روشن بزرگ

 هک رسید نتیجه این توان به  مییرکگور کی آثار و زندگی سخن پایانی اینکه از مجموع
 ایمان که حقیقتی به ایمان برای خواهد نمی اما است، بوده مؤمنی متفکر اعتباری به او

بلکه بر آن  .مبنایی عمومی و در دسترس همگان به دست دهد شود نامیده می مسیحی
 خود زندگی و احوال او. دهد تغییر انسان به خدا از را حقیقت قوام و قیام دین و است که

 این به و بوده است سازگارتر او غمگین جان با ایمان مبنایی اد به بیاعتق که دهد  مینشان
او ایمان خود را مالک و معیار همۀ ایمانها . واقعاً حقیقت برای او بوده است حقیقت معنا

ندانسته است، زیرا از آنجا که حقیقت برای او انفسی بودن است، پس هر فردی به صورتی 
 .رسد و این حقیقت او همان ایمان اوست باطنی و درونی به حقیقت خود می
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