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 چکیده
 پایۀ بر معنابخش های مولفه باب در یرکگور کی های اندیشه بر حاکم روح رسد می نظر به

 به دست فردیت، ظهور رهگذر از انسانی هر او عقیدۀ به. است شده بنا دینی باورهای
 در را معنادار زندگی و زند می دینی و اخالقی شناختی، زیبایی سپهرهای از یکی گزینش

 بر توان می چگونه که است این حاضر جُستار پایۀ پرسش. کند می جستجو سه این از یکی
 کرد؟ تحلیل را زندگی معنای یرکگور کی اندیشۀ در داری هستی سپهر سه اساس

 کدام در انسان زندگی اینکه از سؤال مقابل در: است زیر قرار به جُستار این دستاوردهای
 فردِ که صورت این  به شود؛ می ارائه زندگی مختلف سبک  سه دارد، بیشتری معنای سطح
 اخالقی زندگی که حالی در است، دینی و اخالقی امر راندن بیرون دنبال  به زیبایی طالب
 و شناسی زیبایی امور  شامل دینی زندگی و شود می هم شناسانه زیبایی زندگی شامل

 معنادار تواند می حقیقتاً گانه سه سپهرهای از یک کدام که است این مهم شود؛ می اخالقی
 برغم. داند می سپهر ترین کامل را دینی سپهر یرکگور کی که رسد می نظر به چنین باشد؟

 وحیانی تعالیم از فارغ را معنادار زندگی این ترسیم یرکگور کی دینی، زندگی معناداری
 می تبیین قابل شود، می حاصل خدا با مواجهه در که فردیتی ظهور راستای در و مسیحیت

 بدون گرچه کرد جعل زندگی برای معنایی توان می انحاء این از یکی انتخاب با که داند
 که آنجایی از بنابراین،. است حقیقی معنای فاقد هایمان زندگی دینی، سپهر در پیشرفت

 نتیجه داریم، قرار وجودی ضعف و امیدی نا وضعیت در ما معنا بدون که دارد تصریح خود
 را معنا و است دینی زندگی با همخانه یرکگور کی دیدگاه از معنادار زندگی که  گیریم می
 .جست سپهر این در باید
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 معنای زندگی ،یرکگورکی شناسی،زیبایی سپهر دینی، سپهر اخالقی، سپهر ها:کلید واژه
 مقدمه .1

آراء متفاوت  آن خصوصر های گذشته دزمان جمله مسائلی است که از نای زندگی ازمع
خاستگاه  حسب موطن و معنای زندگی به ۀلئمس بعضا متناقضی بیان شده است. و

ـ  شناختنی کانتی نا ۀتجرب کهغربی [؛3ـ4، ص25] دنیای غرب است متعلق به فرهنگ و
 ص، 11. ]کارنامه خود دارد در هان نوین رازیستن در ج و سپس مرگ خدا و بودن خدا

به  پوچی و از دلیل گریز چیست به زندگی این که معنای[ 287ـ288 ص، 16 ؛126
انجام زندگی مطرح  و خصوص آغاز در[ 162ص، 6] خأل وجودی اثر فرانکل بر تعبیر

 پرسش ازپی یافتن  درو  گریزانند احساس پوچی بیمناک و از هاهمۀ انسانزیرا شود می
 متفکرمسیحی نیز یرکگورکی کنند.وجو میمعنای زندگی درجات مختلفی را جست

وی  آثار وضوح در به مطلبچند این  زندگی دارد هر معناداری رویکردی متفاوت به
گانۀ وجودی سطح طرح سپهرهای سه استنباط از توان بااما می شودیافت نمی

 تنها در پیشرفت علوم نه معتقد است مدرنیته و وا معنابخشی زندگی را استخراج نمود.
 کرده خدا دور با را از پیوند گرفته نشده بلکه او کار اش بهجهت معنابخشی به زندگی

معنوی  امیدِ از که بشر دهدنشان می ما روزگار پیشرفت عظیم علوم طبیعی در» است:
 بر زندگی معنای طرح که این باروند نگارندگان بر[ 9ص، 9] «دل برکنده است. شدن
 گذارد.های متنوعی پیش روی میانتخاب ،سپهر وجودی سه این اساس

این است که  شودآن روبرو می طول حیاتش با انسانی در ترین پرسشی که هراساسی
اش، این مسئلۀ محوری پرسشی است که به تبعِ پیچیدگی زیستن دارد؟زندگی ارزش آیا

 راه دارد.همبه های متنوعی پاسخ
  شناسا نقش تعیینو فاعل گرددها مفهوم میمولفه ای ازشبکه در معنای زندگی

اعمّ از فرهنگ، های مختلفیمؤلفه یافته از این عالَم ترکیب کند.آن ایفا می ای درکننده
تری برای توان طرح کاربردیمی با علم به این امور ... است،وتمدن، عرف، قرارداد، دین 

 شخص مدرِک در که این باورند طیفی بر. دبه معنای زندگی به دست آور رسیدن
[ 89ص، 16] گیری سهیم است. طرز چشم دارد به معنایی که محیطش برای او

 هر انسانی سر ای درونی است که از نهادیافتن معنایِ زندگی جذبه وجو در جست
 دگی خود نیرویی اصیل وزن یافتن معنایی در تالش در به عقیدۀ فرانکل د،آور برمی

انسان با درک  [145ص، 6] های غریزی او.کشش بنیادی است و نه توجهی ثانویه از
بخش به  درست از جهان پیرامونی و جهان درونی خویش و نیز با تأمّل در وجودِ هستی



   131  شناسی، اخالقی و دینییرکگور در سه حوزۀ زیباییهای کیمعناداری زندگی بشر بر مبنای ویژگی

در حقیقت دستیابی به آرامش توأم با یابد؛ تری از معنای زندگی دست میفهم عمیق
 این امر ما با آگاهی ازشود؛ پرتو وحدت میان انسان و واقعیت متعالی محقق میمعنا، در 

و  گیرد،آن می را از تر است که معنای خوداز جهان روحانی که جهان محسوس بخشی
آرامش  توانیممی واقعیت متعالی وجوددارد،و  ای میان جهان ماارتباط سازگارانۀ ذاتی

یان عالم درونی انسان با عالم واقع سطح باالی [ ثمرۀ وحدت م133ص، 15] یابیم.
 معناداری زندگی است.

 صدد پاسخ به مسائل زیر هستیم: در در این جستار

یرکگور درباره سپهرهاي سه گانه وجود انسان، آیا در هر سه با توجه به دیدگاه کي
 توان از معناي زندگي دفاع کرد؟سپهر مي

 
 پیشینۀ تحقیق .2

زندگی از دیدگاه  است اما در خصوص معنایچاپ شده گی مقاالتی در باب معنای زند
رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی در نظرگاه »موجود، مقالۀ یرکگور تنها مقالۀ کی
  1است.« یرکگور کی

هایی مطرح یرکگور ویژگینحو اجمال و منحصر درکلیات تفکر کیدر این مقاله به 
های اجمالی معنای زندگی مورد اظر به همان ویژگیشده و در باب معنای زندگی ن

 تبیین قرار گرفته است.
اما مقالۀ حاضر در دو رکن اساسی با آثار یاد شده تفاوت دارد؛ یکی ریز شدن در 

یرکگور کمتر مورد توجه قرار گرفته است، های شارحان کیهایی که در پژوهش ویژگی
طور مختصر و  بینیم هر یک بهرکگور مییبدین نحو که با تتبع در آثار شارحان کی

طور اند، در حالیکه در نوشتار حاضر به های هر سپهر پرداختهذکر ویژگیمحدود به 
یرکگورپرداخته شده است. و های مورد نظر کیتمامی ویژگیمبسوط و مفصل تقریباً به 

تردید ریشه در ییرکگور است که رکن دوم بدومی پیشنهاد تنوعی از معنای زندگی در کی
 رکن اول دارد؛ بدین نحو که در نوشتار حاضر تصریح خواهد شد که هر مرحله از مراحل سه

های هر سپهر این معانی استنباط گانه واجد معنا یا معانی زندگی است که با توجه به ویژگی
ویم. و این ششود. بنابراین، ما با تنوعی از معنای زندگی آدمیان در کی یرکگور مواجه میمی

                                                                                                                                        
  فلسـفه  ،«یرکگـور زندگی درنظرگـاه کـی   رهیافتی نو درمسئلۀ معنای» (،1395) امیرعباس، علیزمانی،. 1

 .377ـ349صص تابستان، سال سیزدهم، تهران، ،دین
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نحوۀ استنباط از اختصاصات پژوهش حاضر است. عالوه بر آنکه در نهایت بیان خواهد شد 
 تر در بر دارد.تر و ژرفکه زیستن در کدام سپهر، معنایی عمیق

یرکگور اختصاص یافت و در بخش کوتاهی به کی "Meaning of lif "همچنین، در مدخل 
باید با آزادی و انتخاب های و فرد ترسیم شده است  یز پوچپر ا یزندگیرکگور، آن، از منظر کی

 یواقع یمعنامعنای زندگی خویش را جعل کند. بنابراین،  "مانیجهش ا" خویش و در پایان با 
 1ی امکان پذیر است.نید ایفرد به مرحله سوم  پس از دستیابی

 The Meaning of Life: Early Continental andدر دانشنامه فلسفه ذیل عنوان : 

Analytic Perspective  در تالشی مشابه با پژوهش باال صورت گرفته و معنای زندگی
یرکگور به سپهر ایمان اختصاص و انحصار یافته است در این پژوهش تصریح شده در کی

است: معنای زندگی نه امر عینی است و نه با دانش هایی چون فلسفه، الهیات، تاریخ، و 
 2شود.آید. معنای زندگی صرفاً از راه ایمان حاصل میت میعلوم تجربی به دس

اما در این پژوهش، بجای معنای واحد زندگی از معانی متکثر زندگی سخن به میان 
 و معنای زندگی ناظر به هر سه سپهر وجودی مطرح شده است. آمده است

 
 معانی زندگی .3

 در عنای زندگی روشن وم زندگی و تبیین معنای زندگی نخست سه مؤلفۀ معنا، در
چیست؟ در خصوص معنایِ یرکگور نظر کی که معنای زندگی مورد شودادامه بیان می

در کاربردهای  "معنا"که روبرت نوزیک در یکی از آثار خود نشان داده، لفظ  معنا چنان
اهل زبان معانی متعددی دارد که تنها برخی از آنها در ترکیب معنای زندگی معنادار 

عنوان درک امور وضعی و  معلولی، معنا به-عنوان ارتباط علّیظیر: معنا به است ن
های لفظی و غیرلفظی، معنا به معنی هدف، معنا به قراردادی اعمّ از قراردادها و وضع

 (15-18، صص1395معنی کارکرد و معنا به معنی ارزش. )کمپانی زارع، 
های معنای زندگی به نظریه دگی درزناند: گفته نیز «زندگی» خصوص مفهوم کلمۀ در

 ،2] گرایانه وجزءگرایانه تقسیم شده است.تبع نوع نگاه آنها به زندگی به دو بخش کل
                                                                                                                                        
1. Meaning of life in: New World Encyclopedia, Page Version ID: 1014444, Date retrieved: 

11 July 2019 09:56 UTC, //www.newworldencyclopedia.org/ p/index.php? 

title=Meaning_ of_life&oldid=1014444. 

2. The Meaning of Life: Early Continental and Analytic Perspectives Internet Eyncyclopedea 

of philosophy  https://www.iep.utm.edu/mean-ear/ 

https://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Meaning_of_life&oldid=1014444
https://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Meaning_of_life&oldid=1014444
https://www.iep.utm.edu/mean-ear/
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روابط و  وقایع، و رفتار اعمال و چیزی جز انسانی فرد زندگی هر عرف، در [61ص
های وی نیست و مفهوم زندگی یک عنوان کلی است که تمام واکنش کنش و ها ونسبت

شش معنا برای این  "معنا"[ در خصوص واژۀ 120ص، 5] دهد.موارد فوق را پوشش می
واژه در کاربردهای اهل زبان وجود دارد؛ گاه مراد از زندگی مطلقِ جهان هستی است، 

معنای وجود ِجریان حیات در برخی موجودات جهان است، گاهی موقعیت فرد گاه به 
وع وقایع ور ویدادها و احوال و افکار و گفتار و انسانی در جهان هستی است، گاهی مجم

پذیرد، و گاهی مراد کرداری است که در زمان و مکانی خاصّ برای فرد خاصّ صورت می
پذیرد. )کمپانی از زندگی بخشی از اموری است که در طول حیات انسان صورت می

 معنای هدف، بهفیلسوفان تحلیلی  آثار در معنادار ندگی( ز19-20، صص1395زارع، 
، 2] رفته است. کارمرزهای زندگی به و حد رفتن از فرا عظیم و و افتخار احترام احساس

سرانجام  سپس هدف و، ارزش محور بیشتر بر های معنای زندگینظریه در[ 64ص
 .پردازی شده استزندگی نظریه کارکرد

ما آنچه به زندگی ها است اخوشی ها ورنج زندگی آمیخته با یرکگور،به عقیدۀ کی
کسب  زندگی به در رنج موجود و بخشد رسیدن به این است که آیا تحمل دردمی معنا

تواند با ارزش ، میخوشی و آیا ادامۀ زندگی آمیخته با رنج و لذت ارزد؟هایش میخوشی
اینکه زندگی فارغ از عقالنیت تا چه اندازه ممکن است پارادوکسیال و  ؟و هدفمند باشد

تواند چنین کارکردی داشته باشد که ما را عنی باشد، آیا جهش در خأل معرفتی میم بی
به ایمان راستین رهنمون دارد؟ کارکرد زندگی آمیخته با درد و رنج چیست که باید 

یعنی  - اگر پاسخ مثبت باشدبرای معنادار بودن زندگی رنج آن را نیز متحمل شد؟ 
توان گفت که آنگاه می -داشته باشد رار نظ وردمعنابخشی م رنج، وجود زیستن حتی با
فقط در کشاکش این نبرد برای آمرزش  یرکگوردیدگاه کی زمعنادار است. ازندگی انسان 

 [11ص، 9] تواند همه چیز را تحمل کند.جاودان است که آدمی براستی می
 

 1سپهرهای وجودی .4

زندگی  ریشه در وکه فلسفۀ ا دهدیرکگور نشان میزندگی شخصی کی دقت در
 دارد. اش شخصی

 ؛3ردینیر سپه و 2،اخالقیرسپه ،1شناسیزیبایی سپهر از: بارتندعسه سپهر وجودی 

                                                                                                                                        
1. Spheres of Existence 
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 های وی عجین بوده،سری سبک هوسرانی و شناسی به دوران جوانی که بازیبایی سپهر
 در شود ومی اش رگینه آشنااخالقی زمانی است که با معشوقۀ زندگی سپهر گردد،می بر

دینی است که  سپهر آخر در و افتد،این سپهر به فکر ازدواج و زندگی توأم با تکلیف می
اش دوباره برای زندگی سوم از کند، در سپهرمسیحیت رایج ابراز ناخرسندی می از

یکی از  او انسان در باور به گردد تا یک مسیحی تمام عیار شود.می شدنی مجدد برمسیحی
 سپهر در کند،زمانی که فرد برای خود زندگی می کند،یمزندگی سپهر سه این
اخالقی است اما  سپهر در کند،زمانی که برای دیگران زندگی می، ی استختشنا ییزیبا

نکتۀ حائز اهمیت این است که  دارد. دینی قرار سپهر در کند،زمانی که برای خدا زندگی می
، 1] را برگزیند.آنها  از خاب باید یکیمسیر انت انسان در جمع این سه سپهر ممکن نیست و

شایان ذکراست که گزینش هر یک از این سپهرها به معنای حذف برخی از [ 94ص
این معنا که انسانی که در سپهر ؛ به دیگر در سپهرگزینشی فرد نیست های دو سپهر لفهؤم

است از  عنوان سپهر وجودی خود انتخاب کرده کند و این مرحله را بهدینی زندگی می
شناختی و اخالقی برخوردار های دو سپهر زیباییهای لذت، ازدواج، تعهد و سایر ویژگیمؤلفه

 طور برجسته و محوری برایش مطرح است. های سپهردینی بهاست اما مؤلفه
پیش از ورود به بحث از سپهرهای وجودیِ انسان باید میان مراحل و سپهرهای 

عنوان مراحل یاد های زندگی به یرکگور از شکلکیگانه تفاوت قائل شد. وقتی  سه
کند منظورش آن است که دربارۀ وجودِ انسان به نحو تحول یافته سخن بگوید و  می

شناسی آغازکنند و در ترتیب از مرحلۀ زیبایی ها مراحل وجودی را بهنشان دهدکه انسان
سیر مراحل بر اساس  [ این67ص ،18یابند. ] مراحل اخالقی و دینی راهنهایت به 

یرکگور از مراتب زیست انسان دارد اما درجایی دیگر از این مراحل تبیینی است که کی
یافتن به کند بدین معنا که انسان با دستعنوان سپهرهای وجودیِ انسان یاد میبه 

گانه داشته ای در انتخاب یکی از این مراحل سهکنندهتواند نقش تعیینفردیت خود می
گانۀ وجودی د. تفاوت اساسی در تفکیک میان مراحل زیست انسان و سپهرهای سهباش

خود گردد اما این تحول معنوی هرگز خود به خصلت معنوی بودن انسان برمیدقیقاً به 
رخ نخواهد داد بلکه انسان در این تحول معنوی با کمک فردیتی که بدست آورده است، 

                                                                                                                                        
1. Aesthetic 
2. Ethical 

3. Riligious 
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 تعبیر اونز این بالغ شدن معنوی ابدا همافت. به اش را خواهد یمعنویت خود خواسته
بودن یا  های مختلف باطنیچون در آوردن موی صورت یا دندان عقل نیست. اینها شکل

های انسانی های مختلفی از دلواپسی و شورمندی را که به زندگیانفسی بودن آن هیئت
کگور تأکید فراوانی بر یر[ فلسفۀ کی67ص، 18کنند. ]دهند، نمودار میشکل خاصی می

فردیت انسان به عنوان امری درونی دارد، سوال اساسی نه سواالت پیچیده و محض 
فلسفی یا تأمالت انسان به عنوان یک موجود انتزاعی است بلکه مقصود او بیشتر 
دریافتن این مسئله است که معنا دقیقا آن چیزی است که فرد به عنوان یک موجود 

شود. چه در قالب سیستمی منسجم و کلی ارائه مییابد نه آنمستقل بدان دست می
مهم این است که انسان به عنوان سوژه باید با شور و شوق و با تمام وجود،حقیقت را 
دریابد و البته حقیقت چیزی نیست که انسان به صحت و سقم آن عالم باشد بلکه 

آن متعهد سازد. پس حقیقت چیزی است که شخص بتواند با تمام وجود خود را به 
میان مراحل و سپهرهای وجودی تفاوت اساسی در نقش محوری انسان در سپهرهای 

 تر دارد. واقع در کدامین مرحله معنایی اصیل کند انسان بهوجودی است که تعیین می
 

 های آنشناختی و ویژگیزیبایی سپهر. 1. 4

ت، معنادارترین هدف زندگی در زندگی زیباشناسانه، شخص از هرگونه تعهدگریزان اس
هاست بدون اینکه به هریک از آنها تعهد عمیقی ها و زیباییچنین فردی رسیدن به لذت
ای است که در آن فرد اش زندگیترین درجهشناسانه در نازلداشته باشد. زندگی زیبایی

وا به میل جنسی اعتیاد دارد، تنها هدف و ارزشی که برای او مطرح است فریفتن و اغ
 یوهان دون ژان و، شخصیت مستعار دوسپهر های این شخصیت ترینبرجستهاست. 

سبکهای زندگی  متدانی از متعالی و مختلفِنحوۀ  شخصیت دو دو است، اینسدوکتور 
زندگی  شناختی،زندگی زیبایی حقیقت سطح باالتر در ؛گزیننداین مرحله را برمی

کسی که برای به کمال رساندن  ؛نام داردتور نماینده آن یوهانس سدوک هنرمند است و
سرگرم ، شناختیزندگی زیبایی تردرتکاپوست وسطح پایینیش و پرورش استعدادها
 این مرحله با. کندژان معرفی میدون و نماینده آن راست هانوش بودن با انواع عیش و

مرحلۀ اخالقی ظهور ویژگی طنز نشانۀ آغاز  و شودآغاز می -لذت - ترین ویژگیشاخص
 از:د سپهر عبارتن این هایویژگی است.
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پراکندن خویش  ویژگی این سپهر ی لذت است؛ختشنازیبایی ترین ویژگی سپهرجدی
بخشیدن  [ قدرت اساسی انسان در این سپهر با هویت332 ص، 8] در سپهر حس است

ای نشان دادن خویشتنِ خویش به آید یعنی فرد باید برو رسیدن به لذات بدست می
- است هاشکل از ایگسترده طیف زیباشناسانه زندگیدرجۀ اعالیی از لذت دست یابد. 

این سپهر به دنبال رسیدن به . های امیال انسان استگستردگی شکل از که ناشی
نسان ا ای کهمعیارهای اخالقی فاقد ارزش و اعتبار است به گونه های حسی است،بیکرانه

و خود را متعهد به هیچ امری  گیردنمی مقصودی را به جد این مرحله هیچ مرام و در
تر است و تا لذتش وجوی لذات تازهاین سپهر در جست فرد در[ 127ص، 14. ]داندنمی

معنای زندگی از نظر . روداز چیزی به پایان رسید به دنبال لذت بردن از چیزی دیگر می
یرکگور از گانۀ کی. همانطور که سپهرهای سهلذات بیشتر است کسبشناس فرد زیبایی

شناسانه نیز در دو شود، سطح زندگی زیباییبندی میترین تاباالترین مراتب درجهپائین
زیستن اش یکی سطحی که شعار اصلی :شودبندی میواسطه و متأمّالنه درجهسطح بی
، 1] است. زندگی هنرمند، شناسییزیبای سطح باالتری از و[ 98ص، 1] است برای خود

 :استواسطه و زیباشناس متأمّل سطح زندگی تحت عنوان زیباشناس بی دو این .[99ص
دست آوردن واسطه کسی است که از تفکر و اهتمام در به شناس بیمقصود از زیبایی

 واسطه و حضوری لذت ببرد. آنچهشکلی بی خودآگاهی، فارغ باشد و از زندگی به
برد تصورِ اعمال قدرت بر فردی است که او را غوا از آن لذت می واسطهشناس بیییزیبا

که اعمال قدرتش برکوردلیا را واسطه است شناس بیدون ژان مظهر زیباییکرده است. 
دیگر این فاوست شخصیت توانست او را اغوا کند. خواست، میبیند که اگر میدر این می

شناس [ تفاوت میان زیبایی72ص، 18. ]أمّل خواهد بودشناس متنماد زیبایی ،سپهر
یابند با این واسطه و متأمّل در این است که هر دو به لذتی که در پی آنند دست می بی

رو  واسطه است، پیشگراییِ بیپرست متأمّل خطراتی که مالزم با لذتتفاوت که زیبایی
ای جز پذیرش ای این چنینی چارههندارد گرچه او نیز در آخر امر به دلیل مالل لذت

ژان کند. دونتعهدات اخالقی ندارد زیرا معنایی که در پی آن است، او را همراهی نمی
همواره احترام خاصّی برای امراخالقی قائل بوده است و همین امر باعث شده در فرآیند 

واقع او در  ( درEO1/359ای دروغین مبنی بر ازدواج به کسی ندهد )اغوا و فریفتن وعده
                                                                                                                                        
1. hedonism 
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همین سبب اوج امیال شهوانی یارای گریز از امراخالقی را ندارد و شاید بتوان گفت به 
داند که کند و در اعماق قلبش میمعنای زندگی در این سطح از زندگی او را متقاعد نمی

تر است. و اما اهمیت معنابخشی معناست پس درپی معنایی عمیقزندگی تهی و بی
شناس متأمّل در این است که سؤال زیباشناسانه به عنوان زیبایی زندگی در سپهر

داشتن است. فردی که در این سپهر زندگی  "خود"اساسی چنین فردی سؤال از 
دنبال هدفی مشخص نیست و به کند، از تعهد، مسئولیت و ثبات گریزان است، به  می

فتن پاسخ از خود، در بیند؛ از اینرو برای یاهمین سبب خویشتن خویش را گمشده می
ها برای خود معنابخشی کند و از دل لذات هنری برای صدد است که ضمن حفظ لذت

 زندگی ای ازنحوه نیز سپهر تریننازل در پسخود هدف و کارکردی تعریف نماید. 
زندگی  محصولی نظیرتواند میویژگی لذت  نهایت اینکه پرداختن به دارد. متعالی وجود
، اما این ترین مراتب استه باشد که سبب معنابخشی به زندگی در نازلمتعالی داشت

معنای آن نیست که زندگی فی نفسه واجد معانی اثربخش باشد معنایِ سطحی هرگز به 
معنایی حاصل از زندگی دلیل فرار از بی توان چنین استنباط کرد که فرد بهبلکه تنها می

 .در چنین سپهری سعی در جعل معنا دارد
 

 1آن. 2. 1. 4

 .است حیث زمان کند ازتوصیف می شناسانه رازیبایی زندگی یرکگورراه دیگری که کی
 کند،زندگی می “لحظه” و برای “لحظه” درشناسی است و فردی که در مرحلۀ زیبایی

-زندگی برای برآوردن چنین میل ای هستند،واسطه دارای این خصیصۀ لحظههای بی میل

 بخش و رضایت لحظات ای ازاین جهت است که شخص زندگی را سلسله رهایی کوشش د
 داند،را از بین برنده زمان می زیباپرست یرکگور فردکی[ 72ص، 18] برآورده کننده بسازد.

 غوطه خوردن در ها وغفلت از آن او یعنی کشتن زمان از طریق اعتنایی به زمان از نظربی
 بلکه منحصراًبه وقت باقی که فائق آمدن بر زمان فانی،  حقیقی نه رسیدنپیروزی . لذات

شناس متأمّل نیز همین  [. از این حیث زیبایی88ص، 13. ]فراموش کردن زمان باقی است
گونه است. زیرا غایت معنای او گرچه در قالب هنر باشد، اما برای او نیز دم غنیمت شمردن 

دنبال لذت است گرچه جنس این که او نیز به دلیل آن زمان وجود دارد بهاعتنایی به و بی
 دنبال آن است، متفاوت باشد.واسطه بهشناس بیلذت، با لذاتی که زیبایی

                                                                                                                                        
1. instsnt 



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ سومپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی     138

 
 1پرستیزیبایی. 3. 1. 4

رود: کار میبه  سپهر اصطالحی است که برای تشریح این پرستی،اصطالح زیبایی
، از گیردنمی به جدّ صودی راهیچ مق، نامیمطلب کسی که ما او را اهل ذوق میزیبایی

و  کنددر حال زندگی می الوقت است وابن ل نیست،مّمتأ، انتخابی گریزان است هر
اکثریت مردم زندگی  یرکگورعقیدۀ کی به[ 127ص، 14پیوندش با ابدیت قطع است. ]

هایی که [ یکی از شخصیت68ص، 18] .برندسر میزیباشناسی به خود را در مرحلۀ 
کسی است که با توجه به زندگی  -کند )الف( از او یاد می Aور با نام مستعار یرکگکی

به این  -دنبال شهوانیت و لذاتی متناظر با آن استعنوان فردی که تنها به ژان به دون
عنوان واقعیتی  تواند در هنر و صرفا  بهرسد که چنین زیبایی خالص تنها مینتیجه می

صورت امری انتزاعی. شهوت و لذات جنسی واقعیت بد نه به باطنی و انفسی تبلور یا
برای معنابخشی، زندگی هنرمند را پیشنهاد A همین دلیل دهد، به انسان را نشان نمی

تواند به همان شکلی لذت ببردکه از یک شیء زیبای عالی، ممکن کند: انسان میمی
بایی از لذات آنی ارزشمندترند. است لذات آنی پایدار نباشند اما لذات مربوط تحسین  زی

( نکتۀ 231، ص17بنابراین بیش از هر چیز شخص باید زندگی خود را جالب نگاه دارد. )
شود نه کشف. به دیگر اینکه معنای زندگی از سوی این دو شخصیت مستعار جعل می

توان استنباط کرد که در هر سطح از زندگی، انسان به نحو انفسی همین دلیل می
 کند نه کشف.زندگی را جعل می معنای
 

 2ناامیدی. 4. 1. 4

 وجودش در اعماق شخص طالب حس در، شناسانهمبنای سبک زندگی زیبایی بر
صیرورت  این معنای خاص از ناامیدی اختالل در[ 86ص، 17] نومیدی است. وضعیتی از

نوعی  دچار را فرد احساس ناامیدی، نیست بلکه در جهت ظهور فردیت است. فرد
 یرکگور باکی رویکرد این سرگردانی مستلزم اصیل شدن است. اما کندسرگردانی می

 یرکگورتعبیر کی هب بخش است.رویکردی تعالی، خالف روانشناسی مؤلفۀ ناامیدی بر
کم به مالیخولیا یا افسردگی دچار شده یا تبدیل به شخصیتی تراژیک خواهد  اغواگر کم

                                                                                                                                        
1. aestheticism 

2. despair 
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عنوان چراغی برای رهایی انسان  به تواندناامیدی می در اینجاست که[ 79ص، 17] شد.
به همین  کند.آگاه می بردمی ن به سرآ را از موقعیتی که در ناامیدی او. به مددش بیاید

جهت معنابخشی  در شود معنایی زندگی قلمداددلیل آنچه ممکن است اهرمی برای بی
، 22] «بود ن است که بتوان ناامیدامتیازی بیکرا»تعبیر او  به .شودکار گرفته میبه 
است ه مرتب ترینی نازلختشنامرحلۀ زیبایی زیستن در اگر است که شایان ذکر[ 15ص
. شخص طالب حس در شودنو برایش محقق می معنایی ناامیدی،ظهور نهایت با  در

 رسد این ناامیدی از روی تفکر ونظر میاعماق وجود خود، گرفتار ناامیدی است، به 
تواند حقیقتا دارای معنا باشد. معنا تأمّل نیست در غیر این صورت چنین زندگی نمی

آید و سبب جهش و عروج به تنها در سایۀ ارتباط با امری واالتر از حس بدست می
آل شود. فردی که رسیدن به لذات آنی را به عنوان یک هدف و ایدهمرحلۀ اخالقی می

رود. در مقابل چنین فردی، هنرمند به تر نمیمتعالی گزیند در پی یافتن معناییبرمی
خواهم یک زندگی سراسر لذت است، ثابت کرده محض اینکه فکر کند آنچه من واقعا می

است که ازمرحلۀ صرف داشتن چنین زندگی عبورکرده است. چنین کسی در حال تفکر 
محمدآزاده، تواند خوب باشد. )دربارۀ این مسئله است که چنین زندگی چقدر می

تواند خوب باشد، ( در این لحظه با تعمق در اینکه زندگی چقدر می230، ص1395
تر بازد و برای ورود به جعل معنایی عمیقیکباره رنگ میرویش بهگویی معنای پیش

نهایی  این لحظه حد....لحظۀ درخشانی است این نومیدی قادر به ایجادشود. مهیا می
 [ 85ص، 13] گردد.ت که موجب عروج به مرحلۀ اخالقی میشناسی اسمرحلۀ زیبایی

 
 1مالل .5. 1. 4

العاده مهمی است زیرا هیچ چیز به اندازۀ امور تکراری برای انسان تنوع، مسئلۀ فوق
چنان  روان ما روح و شود وهای مشابه موجب مالل میلذت چون تکرارآور نیست؛ مالل

به همین سبب دچار نوعی دلزدگی  رد،ب عشرت به سر عیش و نیست که مدام در
 این مالل و از ژان نیزترین فرد این مرحله یعنی دونکه شاخص جایی تا گردد می

آور خواهد شد زیرا دون بودن به زودی تبدیل به امری مالل» ،نیستامان  دلزدگی در
 واهدو او همۀ اوقات تنها یک کار را با آنها انجام خ خواهند شد جورهمگی زنان یک

ترین مشکل تنها این است  شاید بزرگ شناس زیبایی شخص از منظر[ 78ص، 17] «داد.
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مسئلۀ مالل [ 77ص، 18] آید. می از آب در آور نهایت مالل واسطۀ زندگی در که شکل بی
کند و معتقد است برخی به خأل وجودی می آن تعبیر که فرانکل ازهمان چیزی است

 گویدفرانکل می سازند.حوصلگی نمایان میبی ماللت و نحوبه  شان راخأل وجودی افراد
 شودرسد معنای این سخن شوپنهاور بهتر درک میکه فرد به خأل وجودی میهنگامی»

 یک سو و بشر محکوم ابدی کشمکش میان دو قطب متضاد پریشانی و اضطراب از" که:
 اب و پریشانی مردم راامروزه مالل بیشتر از اضطر" سوی دیگر است. مالل از اندوه و

 این سپهر سبب از بسیار مهم در امر دو[ 164 ص، 6] «کند.می راهی مطب روانپزشکان
واسطگی در دست دادن بی از را دو نکتهیرکگور این کی؛ شونددست دادن معنای می

شناسانه ؛ بهترین شکل زندگیِ زیباییدانداخالقی می ناگریزی امر ل ومتأمّ شناسزیبایی
پرست متأمّل وجود دارد گرچه این سطح از زندگی نیز با ایرادات جدی ر زندگیِ زیبایید

تواند از التزام به امور اخالقی بگریزد، او همواره پرست تأمّلی نمیروبرو خواهد بود؛ حس
معنایی زندگی بیمملو از افسردگی و مالل است و این نوع افسردگی و ماللت مربوط به 

یرکگورخود شود. کیرو زیستن در این سپهر در نهایت برایش ناممکن میاوست و از این
پرست تواند در این سپهر زندگی کند: زیباییکند که او دیگر نمیبه این امر اشاره می

زید، احتیاط او را وادار به نوع دوم هیچ وجه نمیتأمّلی زندگی را که خواهان آن است به 
شناس متأمّل لذات ناشی از هنر اساس اینکه زیبایی ( برEO1/334زندگی کرده است. )

-واسطگی یابد، با از دست دادن این بیواسطگی هنر میو موسیقی را در حضور و بی

دهد و این امر سبب تعهد و پایبندی به امور اخالقی شده را از دست میمعنای جعل
 [85ص، 18ا بپذیرد. ]تر تعهد و اخالق رشود و ناگزیر است برای جعل معنایی عمیقمی

ناامیدانه این سبک  همچنان باید ای است که یاگونه شناس با مالل بهمواجهۀ زیبایی
باید ، و جهشی روبه تعالی خود را از نومیدی برهاند و یا با گزینش زندگی را ادامه دهد

ی حس ناامید هنگامی که با .شداخالقی  سپهر این مرحله وارد جهشی اتفاق بیفتد تا از
یا باید در ساحت حسّانی  شود مکلف به انتخاب یکی از دو گزینۀ روبروست:مواجه می

، 8] ساحت سپسین فرارود.به باید با عمل گزینش و با در گرو نهادن خویش،بماند یا می
راه خالصی از مالل از  یا این یا آن. زند؛همین سبب دست به گزینش می به[ 333ص

الف با در نظر داشتن » این چنین است: طرح به نام الف،های مزبان یکی از شخصیت
کند که از ظرفیت  پیشنهاد می های خارجی، تناهی زندگی انسان بر حسب محرک

رمز و رازِ آن با شدت و حدت  عنوان پادزهری برای مالل بهره گیرد.  نامحدود تخیّل به
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 شخص[ 78ص، 18] «جانبه.  های همه وجوی تجربه جست نه کردن است،زندگی
کند تا از این طریق بر ماللت و متوجه آینده می را شناس با پرورش خیال خود ییزیبا

 .کندآفرینی  معنا، اشمعنایی برای زندگیدلزدگی فائق آید و در بی
 

 1طنز. 6. 1. 4
طور  حیات اخالقی به حضور طنز؛ طنز است شناختی،زیبایی سپهر آخرین ویژگی

 در ویژگی طنزپرداز را یرکگورکی[ 130ص، 14] سی است.حیات بلهو ناشناس در
 بودن را اخالقی غیر )=طنزپرداز( نویسفکاهی» کند:اخالقی بیان می پایبندی به امور

شناسانه را در قالب مطالب فکاهی [ طنزپرداز امور زیبایی9 ، ص21« ]دهد.تعلیم نمی
رفته امور اخالقی رفته  ایبندی بههمین سبب تعهد، مسئولیت و پکند به بیان و نقد می

شوند و از دل حیاتی شهوانی و بلهوسانه ساختاری معنادارتر به طور جدی مطرح می
دیگر شناسانه زندگی زیباییشود. دقیقاً در این برهه از زندگی است که ریزی میپایه

 وکند، یو معنای این سپهر او را اقناع نم نخواهد داشت بر دادی درهیچ برونبرایش 
نمایندۀ سپهراخالقی سقراط است که با . کندآگاهی از این مسئله نومیدی را بیشتر می

 وارد مرحلۀ اخالقی شده است:، شناختی گذرکردهمرحلۀ زیبایی بروز ویژگی طنز از
 وجود یرکگور()طبق نظرکی عمل سقراط هم در نظریه و هم در طنز بطور اساسی،»

ای بارز از کند تا نمودی ازکلیت باشد، او نمونهد را فدا می[ سقراط خو9 ص، 20] «دارد
گذرد، و های اخالقی است که از برآوردن نیازهای سطحی و لذات جسمانی میآگاهی

پذیرد. زندگی سقراط تجلّی فردی شود را میهایی که به او محول میتکالیف و مسئولیت
رسد که جام به این نتیجه میدنبال حقیقت درجستجو است و سران است که عمری به

نکتۀ حائز اهمیت این است که زندگی حقیقی انسان، در جستجوی حقیقت بودن است. 
ارضای تمایالت کند، شناسی زندگی میفردی که در مرحلۀ زیباییمعنای زندگی برای 

زندگی پرمعناتری را تجربه ، چه بتواند به لذات ناپایدارِ بیشتری دست یابد است و هر
ای گونه ناپایدار است بهو آنی ، زندگی یرکگور این معنا ازاما به عقیدۀ کی هد کرد.خوا

بحران و ناامیدی  اشود و بدلزدگی می های بیشتر دچار مالل وکسب لذت که پس از
 اینرو باید برای احیای معنای از دست رفته خود رادر از شود.معنایی مواجه میبی

باید  دریابد. معنایی نو از زندگی را، و با یک جهش دده موقعیت مرزی دیگری قرار
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ترین نقطۀ زندگی انسان باشد تواند درخشانمدنظر داشت که این دلزدگی و ناامیدی می
. کندمیخأل معرفتی و انتخاب ساحتی دیگر به زندگی اخالقی عروج  جهش در که با

ح اندکی از معناداری شناس متأمّل با وجود سطذکر این نکته الزم است که زیبایی
شود بلکه او نیز در نهایت از این لذات زندگی، سرانجام به این سطح از معنا قانع نمی

 زند.شود و به دنبال یافتن معنایی برتر دست به جهش میهنری ملول و دلزده می
 های آن سپهراخالقی و ویژگی .2. 4

به سمت یافتن را ی انسان ختشنازیبایی سپهر زندگی در معنایی و یأس حاصل ازبی
خود معنایی ، مقابل غیر در دل این سپهر انسان با تعهد در. کشاندمعنایی جدید می

های متنوعی دارد که ازدواج نخستین ویژگیاین سپهر  کند.زندگی دریافت می جدید از
 ویژگی از آن و اضطراب ویژگی پایانی است.

 
 1ازدواج. 1. 2. 4

که میل  استدالل کندتا قاضی ویلیام کوشیده » که معتقد است« یا آناین »در یرکگورکی
جنسی در زندگی اخالقی تغییر شکل داده بدین معنا که میل جنسی در بستری اخالقی 

نابود  میل جنسی فرد به طور کلیاساس این  بر [111 ص، 17] «حفظ شده است.
او بر  شود.کار گرفته می بهجهت اخالقیات  ای درشود بلکه به طرز هدایت شونده نمی

انسانی است که از  شناسی به اخالقی،گذار از آگاهی زیبایی نمونۀ سادۀ این باور است که
همۀ  و دهدگذرد و تن به زناشویی میای گذرا میحسب جاذبه برآوردن میل جنسی بر

ودی از زیرا زناشویی یک نهاد اخالقی است و فرانم گیردبه گردن می های آن راتکلیف
دهد، امر ای و گذرا جای خود را به امور متعین و مشخص میل. امور لحظهقانون کلی عق

دهد، و از ورای این امور انفسی انتزاعی جای خود را به امور انفسی و باطنی می
یابد. انسان اخالقی با رعایت معیارهای معین اخالقی، فرد ظهور میشخصیتی منحصر به 

بخشد و به معناآفرینی زندگی خود اقدام پیوستگی خاصّی می اش شکل وبه زندگی
یرکگور ارتباطی نزد کی )اگزیستانسیالیستی( وجودی هر یک از این سپهرهایکند.  می

شناس این ارتباط سر و سرّ جنسی کند. برای زیباییبیان میخاص میان زن و مرد را 
شناس ازدواج صرفاً مانعی اییداشتن، در آتش شورمندی و نداشتن تعهد است، برای زیب

خارجی در راه عشق حقیقی است، برای شخص اخالقی نمود تعهدات اخالقی، ازدواج 
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همسری و پایبند بودن به تنها یک رابطۀ صرفا عاشقانه است در حالیکه زندگی دینی تک
، 18] «دست برداشتن از زندگی عاشقانه و گذر از هرگونه تعهد به امور اخالقی است.

هایش با زاد و ت ازدواج گذشته از غریزه و همۀ وابستگییرکگور معتقد اسکی[ 72ص
بخش انسان در تحقق ولد همراه است و از خود زاد و رودی بر جای گذاشتن تسلّی 

سبب معنابخشی به زندگی ، تعهدات اخالقی توأم با سطح از زندگی اینجاودانگی است. 
شخصیت دیگری که در  سازد.رها می و ناامیدیأس شود و انسان را از یپرتو عشق می در

سپهر اخالقی با نام مستعار از آن یاد شده، قاضی ویلیام است؛ قاضی ویلیام مدافع عشق در 
طور کلی بنیاد ازدواج، یعنی دقیقا چیزی برآمده از تصمیم و اراده است. آنها به ازدواج و به 

شق بورزند: عشق توأم با فضیلت است، زیرا دهند که به هم عشوند و قول میهم متعهد می
که عشق نشانی از کند؛ اینهمین موضوع است که همۀ انواع عشق را از شهوت متمایز می

نفسه کلیتی  شان فیاند که رابطهابدیت با خود دارد، عاشق و معشوق عمیقا متقاعد شده
و ایمان را باید در سپهر [ هر چند، عشق 237ص، 17] کند.گاه تغییر نمیتمام است که هیچ

باالتر از اخالق طلب کرد اما رد پای عشقی گره خورده با فضیلت و عشقی که البته ناآگاه 
 توان در سپهر اخالقی رصد کرد.های فضایل را میاست نسبت به سرچشمه

 
 1زمان اهمیت. 2. 2. 4

ول زمان به ط فرد اخالقی در توجه ندارد، «آن» و «لحظه» در حالی که زیباپرست به
بسیار حائز ش زمان برای گذر تداوم تاریخی دارد کند زندگانی اوبرد و احساس میسرمی

از آن  جو با کشتن زمان،ی انسان لذتختزیباشنا در سپهر در مورد زمان، اهمیت است،
قاضی ویلیام  کند.اما انسان اخالقی سیر زمان را در جاودانگی متوقف می کرد،غفلت می

کند که عشق درون ازدواج موضوع جالبی های مهم سپهر اخالقی اعتراف میاز شخصیت
توان ازدواج را به صورت هنری بیان کرد زیرا برای هنر نیست. او معتقد است که نمی

نکتۀ اصلی زمان و امتداد آن است، کسی که ازدواج کرده با غول و اژدها نجنگیده است 
مجموع  در[ 238، ص17ی زمان است. ]ترین دشمن، یعنبلکه جنگ او با خطرناک

 این سپهر بلکه انسان در کند،به معنای حقیقی سعادتمند نمی مرحلۀ اخالقی انسان را
 ها سعادتمند باشد.بدبختی عین همۀ کند درو سعی می داندتر مییشب زندگی را قدر

شود می[ سعادتمندی انسان در سپهر اخالقی از مسیر ازدواج و تعهد حاصل 52ص، 12]
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کند؛ ازدواج، تجلّیِ اراده، بدین نحو که با ازدواج فرد از خویشتنِ خویش بودن دفاع می
تعهد، تصمیم، تداوم و جاودانگی است و با وجود چنین اموری فرد احساس سعادتمندی 

 وعین بدبختی خوشبخت توان درزندگی اخالقی می درو معناداری در زندگی دارد. 
 امر سبب زایش معنایی نو برای تداوم زندگی و معناداری است. و همین سعادتمند بود

بدبختی و خوشبختی در سپهر اخالقی توأمان سبب سعادتمندی است اما باید توجه 
داشت که این بدبختی غیر از درد و رنجی است که فرد در سپهر دینی با آن مواجه 

ت و تصمیمات، و در تواند درگیر شدن با تعهداهای این سپهر میشود؛ بدبختی می
که های فرد در سپهر اخالقی باشد، اما حتی با وجود اینمورادی پذیرفتن عواقب انتخاب

فرد در این سپهر آزادی عمل چندانی همانند سپهر قبل ندارد باز از چنین اوضاعی ابراز 
کند واجد کند، و به دلیل آنکه جاودانگی و تداوم فردیتش را محقق میرضایتمندی می

شناسانه است. از اینرو در سپهر اخالقی با وجود تعهداتی تر از سپهر زیباییعنایی ژرفم
 بیند.که دارد، در تحقق خویشتنِ خویش خود را کارامد می

 
 1انتخاب .3. 2. 4

شناسانه و اخالقی مقولۀ انتخاب است؛ های اساسی در سپهر زیبایییکی از تفاوت
[ البته به یک معنا 105ص، 3. ]ابدیت است حضور در مقابل "خود" انتخاب کردن

ها، کدام از این انتخابشناسانه هم وجود دارد اما هیچانتخاب کردن در زندگی زیبایی
های سپهر نخستین برای آن کدام از انتخابانتخابی پر اهمیت و تاثیرگذار نیستند. هیچ

خوبی نشان به  Aای هکند، معنایی ندارد. این موضوع در نوشتهخودی که انتخاب می
-شوی، اگر ازدواج هم نکنی پشیمان میاگر ازدواج کنی، پشیمان می»داده شده است: 

[ از نظر 38، ص20« ]شویشوی چه ازدواج کنی وچه نکنی در هر حال پشیمان می
، 1. ]ترین چیزی که به انسان عطا شده حق انتخاب و آزادی استهولناک یرکگورکی
-ی قدرت انتخاب ندارد. اضطرابی که درنتیجۀ انتخاب حاصل می[ و عقل به تنهای86ص

شود ریشه در این امر دارد که اگر نتوانیم در زندگی با قاطعیت تصمیم بگیریم، خویشتنِ 
شود. از اینروست خویش را از دست خواهیم داد و این امر موجب دلهره و اضطراب می

واج است. ازدواج تجلّی رهایی از توان گفت مهمترین ویژگی سپهر اخالقی، ازدکه می
شود تصمیمی قرار گرفتن بر سر دوراهی این یا آن است؛ انتخابی که با ازدواج محقق می
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است قاطعانه در جهت تجلی فردیت. با انتخاب و تعهد در پیمان ازدواج، شخص از بودنِ 
انتخاب رهد و سعی در تبدیل شدن به چیزی دارد که خود آنچه از پیش تعیین شده می

شود زیرا با انتخابی که پس این انتخاب انسان دچار دلهره و اضطراب می درکند. می
پیامدهای این  و از حقیقت خود بودن و چگونه بودنش را برگزیده است کند درمی

اینکه چه اتفاقی برای  کند.و این امر اضطراب او را بیشتر می انتخاب نیز آگاهی ندارد
ت نیست بلکه مهم آن است که با چنین انتخابی چگونه برخورد فرد بیفتد حائز اهمی

 سازد و به این دلیل زندگی برایش معنادار است.کند و خود بودنش را محقق میمی
 

 1تکلیف. 4. 2. 4
از نظر کی  شود.فردی که زندگی اخالقی را انتخاب کرده در وادی تکلیف وارد می

، 13در قبال همه چیز. ] داری و مسئولتملک نفس و خویشتنیرکگور، تکلیف، یعنی 
یکدیگر جدیت دارد و به تبع این [ تکلیف و تعهد در سایۀ ازدواج و تعهد به 86ص

شناسانه جای خود را به تکلیف و تعهد اهمیت آنی و گذرا بودن امور در زندگی زیبایی
ف و مسئولیت ای کلی همۀ انسانها را مکلّف به تکلیاین معنا که وظیفه دهد بهکلیت می

کند؛ مسئولیت و تکلیف نسبت به خود، موضوعات پیرامون و در نهایت مسئولیت و می
شود انسان به سوی زندگی تکلیف در برابر خداوند. اینکه چه چیزی سبب می

بیند، او آمیز و پر خطر تحریک شود، به دلیل مأموریتی است که بر خود الزم می مخاطره
ور دارد، باید به هر قیمتی انجام شود و این چیزی است که مأموریت دارد که آنچه با

 کند.یرکگور از آن تحت عنوان تعهد و تکلیف یاد میکی
 

 4اضطراب و3دلهره ،2هراس. 5. 2. 4

سبب که تحت  کند به ایندر انتخاب سپهرها کمی محتاط می انسان را ترس از انتخاب،
انسان در  یرکگوربه عقیدۀ کی کند.می را تعیین تاثیر این انتخاب انسان آینده خود

مسیر انتخاب دارای اختیار است اما به دلیل اینکه از فرجام این انتخابِ مختارانه آگاهی 
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3. The Concept of anxiety   
4. Anxiety 
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کند. از یک سو به دلیل اختیار در ندارد ترسی توأم با دلهره و اضطراب او را احاطه می
ون از عاقبت چنین شود و از سویی دیگر چانتخابِ این کنم یا آن کنم مضطرب می

 توان هراس رامی یرکگورنگاه کی ازآید. سراغش می انتخابی آگاه نیست ترس و دلهره به
و با  گیردسویه برشمرد بدین نحو که وقتی انسان در ورطۀ انتخاب قرار می ای دومؤلفه

هویتی از خویشتنِ بیآید از یک سو خود را در معرض صدد انتخاب برمی اختیار در
یابد اخالقی و در اوج فردیت می را بر بلندای سپهر دیگر خود سویی از، بیندمی شخوی

در این موقعیت است که  یابد،میدلیل آنکه با انتخابی درست موجودیت خود را در به
 [125ص، 14] شود.هراس بر روح او حاکم می

مفاهیمی است دلهره از  ؛استمواجه  و اضطراب دلهره، با نگرانی، موازات هراس به
حالتی است که قبل از جهش  دلهره، زمینۀ دینی و مذهبی دارد.یک یرکگورکه نزد کی

نفرتِ مهرآمیز و مهرِ " یرکگورکی به تعبیر دهد ورخ می سپهر دیگر به از یک سپهر
داند که هم یرکگور مثال چنین فردی را پسرکی میکی [139ص، 23] است. "آمیزنفرت

شود و هم، همچون تهدیدی برای امنیت خویش از خته کشیده میبه سوی چیز ناشنا
اند و کودک را در حالت تنیدهگریزد، این کشش و رانش، مهر و نفرت، درهم آن می

با  از این جهت که ترس، ترس تفاوت قائل شد اما باید میان دلهره ودهند. دلهره قرار می
کار دلهره با  و حال آنکه سر خیالی، خواه واقعی یا کار دارد و چیزی کامالً معین سر

 تمیز دادن میان ترس و یرکگور باکی[ 125ص، 14] نامعین. چیزی است ناشناخته و
معرض انتخابی این  خود را در و گریزانند دلهرهها اغلب از دلهره معتقد است که انسان
ترس به سبب  احساسِ دهند.قرار نمی رد،امقابل آدمی ند چنینی که هیچ عینیتی در

کند اما دلهره احساسی است که امری عینی و مشخص انسان را درگیر و مشوش می
منشأ آن پنهان است و طبیعتاً آنچه از ریشه و دلیل آن آگاهی داریم تفاوتی اساسی با 

 امری دارد که از دلیل آن آگاه نیستیم.
 
 1شوخ طبعی .5. 2. 4

گذشتن  او ودی یک فاصله و مرز قائل است.های وجسپهر میان هر یک از یرکگور درکی
 که برای رفتن به هر سپهر باید طوری به کند،بیان می2را با تعبیر جهش از هر سپهر
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 زیباشناختی به سپهر از طنز نقطۀ عطف گذر معنایی گذشت.از پرتگاه بی و کرد خطر
 طنز وکلیماکوس  دینی است. اخالقی و فاصل میان سپهر طبعی حدشوخو اخالقی 

 سپهر سه” کند: می گانۀ توصیف سپهرهای سه از ارتباط با گزارش خود طبعی را در شوخ
آنجا دو منطقۀ مرزی بر  دینی. اخالقی و شناسانه، زیبایی سپهر دارانه وجود دارد: هستی

طبعی شوخو اخالقی  شناسانه و زیبایی سپهر طنز منطقۀ مرزی این سپهرها انطباق دارد:
یرکگور مرز میان این [ کی131ص، 18. ]دینی است سپهرهای اخالقی ومنطقۀ مرزی 
با گردن  - آیدکه از آگاهی حسّانی بدست می-کند: نومیدیگونه بیان میسپهرها را این

رود همانطور که آگاهی از گناه در مرحلۀ اخالقی تنها با نهادن به اخالقیات از بین می
شناسانه به رود. وقتی فرد در مرحلۀ زیباییبین میعمل ایمانی و پیوستن به خداوند از 

شود نوعی یأس و ور شدن در لذات آنی و گذرا دچار مالل و دلزدگی میدلیل غوطه
آید. مجموع این درونیات فردی بروز ویژگی طنز است که انسان ناامیدی به سراغش می

بک، در مرحلۀ دهد. دقیقا به همین سرا در آستانۀ جهش به مرحلۀ بعدی قرار می
بیند، گویی اخالقی نیز هنگامی که خود را درحصار پایبندی به اصول اخالقی و تعهدات می

آید، سراغش می شود؛ احساس گناهی توأم با اضطراب و ترس بهاز خویشتنِ خویش دور می
دهد تا بتواند همین منظور بار دیگر خود را در معرض جهش و خطرکردن قرار میبه 

آید به می این وضعیت اخالق به حالت تعلیق در درای دیگر محقق سازد. گونهبه  فردیتش را
و صواب  شود و خیرنه حتی راه حل معقولی دیده می ای که نه تکلیف معلوم است وگونه

، راز زندگی ایمانی در غیرقابل فهم بودن و دوری از آیدمی عقل به نظر برخالف تکلیف و
اید حالتی باشد که انسان در ارتباط مطلق با خداوند قرار گرفته و امور عقالنی است. این ب

بازد. این لحظۀ درخشان زندگی امور اخالقی در چنین رابطۀ میان خدا و انسان رنگ می
شود. اما اینکه چگونه شود و تسلیم وجودِ مطلق میاخالقی است، امور اخالقی کنار زده می

به معنای حذف امر اخالقی از زندگی دینی، بلکه آنچه به آید نه اخالق به حالت تعلیق درمی
آید این است که شخص باید برای افعال خود توجیهی داشته باشد و اگر حالت تعلیق درمی

نتواند اعمالش را توجیه کند در حقیقت امور اخالقی کارکرد خود را از دست داده و به 
 آید.اصطالح اخالق به حالت تعلیق در می

حیات اخالقی است و کارش  حضور حیات دینی به صورت ناشناس در شوخ طبعی
[ گاهی اوقات 131 ص، 14] مضطرب کردن وجدان اوست. نگران ساختن مرد جدی و

فرد از انتخاب و پایبندی به اصول اخالقی خرسند است و گاهی تبعات انتخاب ناصحیح 
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ردید و دلواپسی است و رفته دچار نوعی تشود، چنین انسانی رفته خود را متحمل می
سوی دستیابی به  این حضور نامحسوس حیات دینی در حیات اخالقی انسان را به

اخالقی با فقدان  سپهر انسان درکشاند. بنیانی مستحکم برای گریز از دلواپسی می
به این سبب که  روبرو نخواهد شد ی با آن مواجه بود،ختشنازیبایی معنایی که در سپهر

به ویژه هراس و اضطراب  و تکلیف و اما تعهد فراروی خود دارد جاودانگی را با ازدواج،
دست آید به همین  های باالتر بمرتبه دهد که معنای اصیل زندگی باید درنشان می

 شود.روانه می ترمقولۀ دلهره و اضطراب به دنبال یافتن معنایی تکامل یافتهبا سبب 
 

 های آن ینی و ویژگید سپهر .3. 4

خواست فردی است  دینی غلبۀ ارداۀ الهی بر سپهر یرکگور شرط زیستن درکی منظر از
اگر مشخصۀ کلیدی در سپهر  اعتبار چندانی ندارند. اخالق نیز ای که عقل وگونه به

اخالقی بروز خویشتنِ خویش و فردیت در پس انتخاب است، خصوصیت کلیدیِ سپهر 
 معرفتی است، نتیجۀ چنین تسلیم و دینی اطاعت و تسلیم محض و جهش در خأل

 به او ت که ازاین مرحله ابراهیم اس ۀنمایندای تامّ از ظهور فردیت است. اطاعتی جلوه
شهسوار ایمان که  ایمان به گفتۀ پولس قدیس، پدر ابراهیم، کند.می شهسوار ایمان یاد

ت که تنها به امور انسان وارسته فردی اس[ 16ص، 9] رود.می همراه ایمان از همه دورتر
اخالقی  شناسی وزیبایی ایمان امور چنین فردی با درخشش نور دینی پایبند است،

امور اخالقی برایش  دوراهی انتخاب اخالق و ایمان، و در کمتری دارد برایش اعتبار
صدد  برابر خداوند ندارد بلکه یکسره در جایگاهی به وِزان اوامر و نواهی الهی و تسلیم در

 از: دینی عبارتند های سپهرویژگی و نواهی الهی است. دن اوامربرآور
 

1تنهایی. 1. 3. 4
 

مقصود از کلی در اینجا  - است "کلی" داند که مأوای گرم اودر مرحلۀ اخالقی فرد می
 -قواعد و اصولی است که در تعهدات اخالقی وجود دارد و همگان بدان ملتزم و پایبندند

گردد اما شهسوار ایمان در راهی پر اضطراب  به آغوش کلی باز دتوانو هرگاه بخواهد می
 او راهی که در آن تنهاست و از این تنهایی در هراس به سرمی برد. قدم نهاده است،

مالقات حتی یک مسافر تا راه پوییدن بی و کلی، بیرون از تنهایی، شدن در داند زادهمی
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سپهردینی  در انسان باید یرکگورکی باور به[. 104ص، 9] انگیز است.چه اندازه هراس
ثمرۀ  گیرد،ر و نواهی او قرا و اوامر خداوند برابر در کنار زده و اخالقی را تمامی قواعد

فرآیندی که  یرکگور به دنبال آن است.تنهایی و فردیتی است که کی، کنار زدن کلی
ملتزم است؛ انسان در کند درتقابل با فرآیندی است که هگل بدان یرکگور ترسیم میکی

گیر و این جهش صورتی همهگیرد و نهخود مییرکگور صورت فردیت به دیالکتیک کی
های پیش گیرد؛ او با گزینش میان گزینهبا اراده و اختیار و با گزینش فردی صورت می

ورزد و تمامی وجود خویش را با این انتخاب رو به انتخاب واالترین گزینه مبادرت می
 بخشد.انه و آگاهانه رسمیت میآزاد

 1جهش و خطر کردن. 2. 3. 4

[ 56ص، 7] دهد.ترین شکل تفرد را تشکیل میدینی و عالی ورود به سپهر، جهشِ ایمان
یرکگور  کی زندگی دست یافت؟ توان به چنین سپهری ازال این است که چگونه میؤس

اموری  اضطرابات و ها، شکست ها، گرفتاری نومیدی،از  «جهش ایمان» برای توضیح نظریۀ
کند  می را پیشنهاد «جهش دینی» اطمینان، برای رسیدن به وکند یاد میاین قبیل  از

دینی در میان نیست. ایمان  میان نباشد، اگر خطرکردن در: که نوعی خطرکردن است
[ به 336ص، 8] یقینی عینی است.بی و همانا تضاد میان شورِ بیکران عالم درونی فرد

گیرد، ایمان یدۀ او گذر از یک سپهر به سپهری دیگر با گزینش خویش صورت میعق
وجودی که از دسترس او خارج است اما شور درونی سوی یعنی جهش و خطرکردن به 

کشاند و تا این خطر و جهش صورت نگیرد او به او را به سمت این بیکرانِ نامعین می
و فرودهای اخالقی و  دور از تمام فراز ایمان حقیقی بهمعنای حقیقی مؤمن نیست. 

تواند او را از گردن نهادن به یک از اصول اخالقی نمی جا که دیگر هیچمعرفتی است، آن
. ممکن است در مواردی، اصول اخالقی متعارف در تضاد با فرمان دارد دستور الهی باز

است. و از آنجا که  الهی باشد بهترین مثال در این فقره، فرمان قربانی کردن اسماعیل
تر از سپهر اخالق است در هنگام تزاحم و تعارض حکم این دو سپهر سپهر ایمان متعالی

 باید به حکم سپهر ایمان گردن نهاد.
 

 2اطاعت و تسلیم. 3. 3. 4
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. ابراهیم ایمان نه تسلیم بخشی از زندگی بلکه تسلیم همۀ زندگی به خداوند است
د تا خود را تسلیم محض خدا کند، در این حالت است که برفرزندش را به قربانگاه می

آید، کارکرد خود را باید از کار میعقل به عنوان ابزاری که در مراحل زندگی انسان به 
ظاهر عمل ابراهیم )قربانی کردن فرزند(  دردست بدهد تا ابراهیم بتواند خداوند را بیابد. 
وادی  ن به باالترین درجۀ ایمان خود را درعملی غیراخالقی است اما ابراهیم برای رسید

ابراهیم  نماید و الزمۀ این عملِ به ظاهر غیراخالقی تسلیم محض است.میایمان غرق 
اخالقی بیان  سپهر مکلّف به تکلیف است، اما جنس این تکلیف با تعهدی که در نیز

خوانی لی هماخالقی این تکلیف با معیارهای اخالقی و عق سپهر در متفاوت است. شده،
 ورای عقل و دینی بر عهدۀ شهسوار ایمان نهاده شده، سپهر دارد اما تکلیفی که در

ای که بدون ایجاد اضطراب از ملزومات شهسوار ایمان است به گونه. اخالق است
 هایی همچون هراس،مؤلفه یرکگورباورکی بنابراین به، رسدمرحلۀ دینی نمی به اضطراب،
ها شهسوار این مؤلفه کیفیت زندگی معنادار نقشی تاثیرگذار دارند. راضطراب د دلهره و

دارد که برای بدست آوردن ایمان حقیقی باید سوی این حقیقت رهنمون میایمان را به 
شوند که سبب می نظیر اضطراب، هراس، دلهره و...به ندای خداوندگوش سپرد. اموری 

آنچه در سپهر اخالقی است، داشته باشد.  انسان در درون خود احساس معنایی فراتر از
کنند. ترس، دلهره و معنایی واالتر را فراهم میدر حقیقت این امور زمینۀ رسیدن فرد به 

خواهد باشد بسیار دهند که فاصلۀ میان فرد از آنچه هست و آنچه میاضطراب نشان می
اشید، بیشتر باشد خواهید باست و هر چه فاصلۀ میان جایی که هستید و جایی که می

شود و این یعنی معنایی که انسان در پی آن است، سبب شور و هیجان بیشتری می
ها در جهت معناداری زندگی از این سرمایه محقق نشده است. پس باید برای رسیدن به

 جهش و گذر از این مرحلۀ پرغلیان استفاده کرد.
 

 1تجربه پارادوکس. 4. 3. 4
قربانگاه  به فرزندش را خداوند، اهیم برای حفظ ارتباط میان خود وابر از نظرگاه اخالقی،

دهد؛ یکی . ظاهر امر این است که ابراهیم دو عمل متناقض انجام میکشانده است
احساس عشقی که به اسحاق دارد و دیگری اینکه باید در ستیز میان عقل و اخالق یا 

سی به این دو عمل روحی به اطاعت و تسلیم یکی را برگزیند. چگونه ممکن است ک
                                                                                                                                        
1. Experiencia paradoja 
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رسد که یرکگور معنای زندگی زمانی به اوج میکی نظر زظاهر پارادوکسیال دست بزند؟ ا
چه خواهد بود اما اگر درجۀ ، که معلوم نیست فراروی آن من به چیزهایی ایمان بیاوردؤم

دین بای جز فائق آمدن بر این تناقض درونی ندارد. خواهد چارهمی اعالی ایمان را
صورت که یا باید تسلیم محض خداوند باشد و یا اراده و انتخاب خود را جایگزین 
انتخاب خداوند کند و در هر دو صورت از این تناقض درونی رهایی خواهد یافت، گرچه 
نتیجۀ انتخاب میان ارادۀ خود و خواست خداوند متفاوت است و ابراهیم ارادۀ خداوند را 

دارد یرکگور بیان میکیزند. دهد و دست به کاری ایمانی میبر عقل و اخالق ترجیح می
که عشق و ایمان از امور پارادوکسیکالی است که خارج از حوزۀ عقالنیت باید مورد توجه 

در پس امتحانی که ابراهیم  اخالقی هستند. زیرا اینها از امور فراعقالنی و فرا قرار گیرند.
رار گرفتن در موقعیت مرزی برخی مسائل بنیادین هنگامۀ ق در شود وبا آن مواجه می

او  شکل می گیرند. نظیر ارتباط میان اخالق و ایمان و یا ارتباط میان عقل و ایمان
 ایمان می آورد، آدم به خدا معتقد می شود،؛ دینی فراعقالنی است سپهر معتقد است

[ 103ص، 1] ینی.محال یا پارادوکسی بودن اعتقاد د -و حتی عمال به دلیل- علی رغم
تواند عمل قربانی کردن فرزند را برای یرکگور، ابراهیم با هیچ کالمی نمیبه عقیده کی

واکنش به فرمان خاص  اخالقی در های سپهرمقولهزیرا اسحاق و همسرش توجیه کند 
معنای زندگی در مرحلۀ [ 56ص، 7] آیند.می به حالت تعلیق در الهی خطاب به ابراهیم،

سپردن به اوامر الهی معنایی واال برای  و انسان با سرست یوندی عمیق با خداپ دینی در
یأس  مالل، معنایی که در آن دیگر ردپایی از ترس، دلهره، اضطراب، کند،خود جعل می

جایی است که انسان با پارادوکس اخالق و  اوج معنابخشی زندگی در وجود ندارد. و......
 کند.خود تالش می)اگزیستانس(  وجود دیت وشود و برای فرایمان مواجه می

 
 1رنج کشیدن. 5. 3. 4

یرکگور به مقولۀ رنج نگاهی ارزشمند است که آن را در جهت معنادار بودن نوع نگاه کی
ای که درآن مرحله، دینی زندگی سراسر محنت است سپهر گیرد.کار می زندگی به

ت برای حیات مسیحی اساسی رنج و محن؛ استمحنت رسیده انسان به اعلی درجه 
[ عقل در 128ص، 14] ایمان خود نوعی زجر است و به صلیب آویختگی عقل.، است

دهد زیرا انسان قرار است فردیت و خویشتنِ برابر ایمان هویت خود را از دست می
                                                                                                                                        
1. suffering 
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خویش را نمایان کند و این امر در گرو رهایی از بند امور عقالنی است، او باید تمامی 
ای مطلق باشد. در جایی او به النی را کنار زند و یکسره تسلیم محض ارادهموازین عق

کند که شرط مسیحی بودن تحمل درد و رنج و بلکه باالتر از آن صراحت بیان می
 ایمان راستین مستلزم رنج بیشتر یرکگورکی نظر از[ 4ص، 10بودن است. ] پذیرای رنج

توأم با رنج و محنت و  ایمان، ست پسالزمۀ رسیدن به حقیقت ا تحمل آن، بردن و
 در جهت تعالیرا رنج آن  گیری مثبت ازبا بهره یرکگورکی .[53ص، 12] ریاضت است.

با وجود این نوع نگاه  داند.بخشی می و آن را نوعی آگاهی گیردکار میبهوجودی انسان 
دهد بلکه زندگی دست نمی مفهوم خود را از مثبت به مسئلۀ رنج نه تنها زندگی معنا و

 .در گرو رنج و محنت بیشتر است معنادار
 گانۀ وجودی انسانهای سپهرهای سهتحلیل معنای زندگی با توجه به ویژگی .5

مردن از چنین زندگی به ، نداشته باشد بر اگر زندگی معنایی در یرکگوربه باور کی
گر بسانِ  باری، ژند.مردن نِ انگیز است وتردید دلزیستن بی» مراتب سودمندتر است.

اینسان زیستن را مرگ  بارتر است؛و رنج گونه زیستن نژندترمردگان باید زیست این
زیرا چنین مرگی پیوستن  رحمتی که به شرح و وصف نیاید، رحمت و خجستگی است،

 در این بخش باید به بررسی این مهم پرداخت که بر[ 8ص، 9] «به گوهر خویشتن است
سپهر  هر نظر مورد معنای زندگی مطلوب و ،اسپهره یک از هرهای مبنای ویژگی

 هایی برای معنابخشی قائل بود؟از زندگی مؤلفه توان در هر سپهرآیا می چیست؟
 

 شناختیزیبایی سپهر تحلیل معنای زندگی در .1. 5

های ترسیدن به لذفرد در مرحلۀ زیباشناسی برای ، معنای زندگیشاید گمان شود: 
داند و همانطور نمیای منفی مؤلفهرا لذت  طور مطلقگاه بهیرکگور هیچکیاما  .آنی است

کند، سطحی از که بیان شد هنرمندی که هنر و موسیقی را به عنوان لذت قلمداد می
؛ در ظهور یرکگور به دنبال ظهور فردیت استاندیشۀ کی .معناداری را در زندگی داراست

شود و در این تدریج آشکار میرتو آزادی و انتخاب بهفردیت امکانات وجودی آدمی در پ
نهایی  لذت مقصود نخستین مرحله نیز پس در آشکار شدن، عقلِ خودبنیاد نقشی ندارد.

این مرحله  معناداری در بلکه جلوۀ فردیتِ فرد است که شخص را به نوعی از ،نیستفرد 
ی دقیقا مطابق با زندگی ختشناواقع امر این است که زندگی زیبایی دارد.راضی نگاه می

 زندگی صرفاً شناخت قدرتِ فرد است. یرکگور هدف ازبه عقیدۀ کی گرایانه نیست.لذت
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معرفت نسبت به مالکیت  از خواست ممکن نبوداگر فرد قدرت را به خاطر خودِ آن نمی
[ قدرت نمود فردیتِ فرد است که هر بار در قالب شخصیتی 77ص، 17. ]آن لذت ببرد

های وریشود، گاهی در قالب فردی که تنها به دنبال بهرهگر میفرد جلوهحصر به من
هر روی کند. به جنسی است و زمانی در قالب فردی که لذت را در امور هنری معنا می

کند باید بتواند قدرت نمودار کردن خودِ واقعی را فردی که در این سپهر زندگی می
زندگی  دو نوع مختلف از دل همین مرحله نیز در گفتیم داشته باشد. همانطورکه

شناس زیبایی - نوع مختلف زیستن دو جایی که از دریم، شناسانه را شاهدزیبایی
این  شود و درمی تراین مسئله نمایان، شودمی یاد -شناس متأمّلواسطه و زیبایی بی

نظر   به» ان نیست:در ام شود،پس برآوردن لذات حاصل می مرحله انسان از رنجی که در
هم در شکل  اش و واسطه شکل بی هم در شناسانه، رسد که انگار زندگی زیبایی می

مستلزم  تفکیک میان لذات،[ 87ص، 18] «برد. لش از مشکالت وخیمی رنج میمتأمّ
کسب  فردی که معنای زندگی را در زندگی خواهد بود؛ سطح متفاوت از تفکیک دو

بیند هدف خود را رسیدن به سطح اعالیی از لذات نی میلذات و ارضای تمایالت نفسا
جهت رسیدن به لذاتی نظیر  تالش در شناس،زیبایی ترمتعالی تصویر دوم وو  بیندمی

یرکگور لذت مندرج کی. های اجتماعی و مسائلی از این دست استآلایده هنر، موسیقی،
 که انسان درتا زمانی داند.میا شجهت آزادی و انتخاب انسان راهگ این مرحله را در در

بر قلۀ انتخاب فرود  ،یأس نائل نگرددو  و به ناکامی نگیرد مواجهه با این سپهر قرار
 چه سطحی از زندگی به که در رسید القاعده به این معرفت نخواهدو علی آمد نخواهد

یدی در . این یأس و ناامجعل کرده است زندگی را برای خود چه معنایی از برد ومی سر
شود و معنای هر دو سطح زندگی وجود دارد زیرا در هر صورت دچار مالل و دلزدگی می

یرکگور کی از نظرکند، در نهایت محکوم به ماللت است. زندگی که برای خود جعل می
این مرحله از زندگی شاید بتواند به طور موقت از عهدۀ معنابخشی به زندگی فرد برآید 

اینرو  از بین خواهد رفت؛ ناامیدی معنایِ الزم از یأس و الل،های ممقوله اما با
ای به سوی هستی ناامیدی روزنه. پنداردنمی توقفگاه انسان یرکگور این مرحله را کی

 "فراخوان" یک» یرکگورکی نهایتا اینکه معنای زندگی مطابق باوراست، یافتنی مجدد 
چیزی ؛ معنا آن خود مبتنی شود غیر از وبر چیزی واالتر  تواندمی معنا تنها است....

نیست که از پیش تعیین شده و مشخص باشد، معنا فراخوان انسان به سمت چیزی 
در تالش برای تدراک چنین مرجعیتی است که رسد. است که در مرتبۀ عقل به آن می
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 در بخش سپهر[ 87ص، 17] «کند.یرکگور به امر اخالقی عطف توجه میکی
که بود اخالقی  ناگزیری امر، علل از دست رفتن معنای زندگی نه یکی ازشناسا زیبایی

دار امر  و گیر کند یعنی انسان درمی عنوان اعمال کمی دور یاد آن به یرکگور ازکی
برای و  شودمی مجبور به انتخاب یکی از این دو های نفسانی گرفتار وخواهش اخالقی و

 معنایی برهد.به جهش بزند تا از این بی معنایی زندگی باید دسترهایی از بی
های این سپهر بدست شناسانه با توجه به ویژگیمعنای زندگی در سپهر زیبایی

تواند قدرت و آورد زیرا میآیند؛ لذت سطحی از معناداری برای فرد به ارمغان می می
ایگاهی فردیتش را آشکار کند، فرد از هرگونه تعهد و مسئولیت رهاست، زمان برایش ج

چیز برای فردی محدود کند، گریزان است. همه  "آن"ندارد و از هرآنچه او را در زمان و 
شود به همین کند، در تعارضی آشکار با ابدیت معنا میکه در این مرحله زندگی می

الوقت است. این سطح از زندگی مبتنی گذارد و به اصطالح ابنسبب برای زمان وقعی نمی
ود است در حالیکه در دو سپهر اخالقی و دینی امیال یا در چارچوب امور بر امیال نامحد

های الهی محدود و گاهی حذف شود و یا در تعارض میان خواستهاخالقی محدود می
گرایی کافیست که در طول زمان انسان را با احساساتی نظیر شود. همین رویکرد لذات می

معنایی است زیرا حاصل از این سپهر بیانگر بیناامیدی و مالل و دلزدگی روبرو کند. یأس 
ور شدن در تواند ارضا شود. گرچه در ابتدای این سپهر با غوطهنیاز بنیادین او برای معنا نمی

کند توان آورد، احساس میلذات آنی و گذرا، و یا حتی لذتی که از هنر و موسیقی بدست می
شود. این احساس تکرار این لذات دچار مالل می اش را داشته است اما بانشان دادن خودِ واقعی

کند، و از دل حیات شهوانی و غرق در مالل او را از داشتن معنایی درخور فردیتش ناامید می
ذکر است که برخی یابد. الزم بهتدریج رنگ و بویی معنادار می لذات، تعهد و مسئولیت برایش به

تر یقت دست نیابند که باید به دنبال معنایی عمیقها ممکن است هرگز به این سطح از حقانسان
مانند و جهشی همین دلیل همواره در همین سطح از زندگی می تر از امور حسی، بود بهو رژرف

شناسانه  یرکگور بر این باورند که زندگی زیباییافتد. بسیاری از شارحان کیبرایشان اتفاق نمی
مندی هدف زندگی در این سپهر چیزی نیست مگر بهرهگرایانه است یعنی شکلی از زندگی لذت

تواند داشته ترین معنایی که می از لذات حداکثری، اما واقع امر این است که چنین زندگی مهم
باشد این است که فرد قدرت بروز فردیت خود را داشته باشد یعنی با گذر از میان لذات متعدد 

 دهد.خواهد نشان نحوی که می فردیت خود را به
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 اخالقی  تحلیل معنای زندگی سپهر .2. 5

نسان اخالقی در پی یافتن ، ایابی به خیر همگانی استروح حاکم بر زندگی دست
ای که گونه ت؛ ازدواج حرکتی است از امر حسّانی به امر اخالقی بهمنفعت جامعه اس

الق خاصّی از امر خیر و شرّ را مقوالت حاکم بر زندگی خود سازیم و از اینرو ازدواج، اط
اخالقی است. شخص در این سپهر برخالف انسان حسّانی متعهد به همسرخود، متعهد 

[ بنابراین باید گفت سپهر اخالقی 87، ص17شود. ]به انجام خیر و اجتناب از شرّ می
تری به زندگی انسان شناسانه است زیرا امور اخالقی معنای شایستهبرتر از سپهر زیبایی

کند با تکرار مداوم شناسانه زندگی میکه انسانی که در سپهر زیبایی در حالیبخشند می
زند و در نهایت امر، معنای عمیقی را لذات آنی و زودگذر دست به آزمون و خطا می

 با ازدواج و تعهد به امور اخالقی زندگی انسان رنگ و بوی اخالقی به خودنخواهد یافت. 
جویانه برد، زندگی حسّانی و لذتسر میسپهر اخالقی به  د. از منظر فردی که درگیرمی

فاقد آزادی به معنای اختیار داشتن و آفرینش خودِ واقعی است، شخصِ طالب حس در 
کند و خود در تغییر این امیال نقشی عمل می - گونه که هستندآن -برآوردن امیالش 

در مواجهه با قواعد اخالقی در که انسانِ اخالقی، همۀ امیال خود را  ندارد در حالی
شده و اصولی و در جهت انجام امور اخالقی  بیند، بنابراین انتخابی حسابتعارض می

شناسی محکوم به شکست است زیرا روح انسان از تکرار لذات زندگی زیبایی زیستن دردارد. 
چار مالل به این دلیل که روح انسان از هرتکراری د گریزان است و حتی لذات هنری آنی
شخص اخالقی در صدد است نشان دهد که » بر اساس تحلیل اونز[ 83ص، 17] .شود می

باالتر از زندگی  شناسانه هم داوری شود، زندگی اخالقی حتی زمانی که با معیار زیبایی
بخش  رضایت  معنا و غیر زیرا زندگی انسان بدون تعهدات اخالقی بی شناسانه است، زیبایی

معیار انجام  کدام از دو طرف الزم نیست که انتخاب بنیادین و بی  هیچ ید.آ می از کار در
خودی خود نوعی بیماری و سبب هالکت و نابودی است اما  [ یأس به54ص، 18] «دهد.

نه نابودی جسم بلکه نابودی فردیت و هویت انسانی؛ بدترین نوعِ مرگ، مرگی است که ما 
سبب نداشتن پایگاهی  انسان در مرحلۀ اخالقی به. نتوانیم خود بودن خود را اثبات کنیم

اضطراب را  یرکگورکی روست. روبهبا مقولۀ دلهره و اضطراب  محکم در انتخاب این یا آن،
هراسی که سبب از دست دادن  داند.حد فاصل جهش انسان از مرحلۀ اخالقی به دینی می

این هراس  دارد اما جنسمی او را از حرکت به سوی فردانیت باز، شودمعنای زندگی می
کند و های متعالی رهنمون میناامیدی انسان را به معرفت نسبت به جنبه بازدارنده نیست،
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 .بخشداز این طریق از سقوط در ورطۀ پوچی رهایی می
ها بهره توان در جهت معناداری زندگی در سپهر اخالقی از آنهایی که میویژگی

، زمان، انتخاب، تکلیف و مسئولیت، دلهره، ترس و گرفت مقوالتی از قبیل ازدواج
رسد که نوعِ خاص زندگی که فرد نظر میاضطراب و شوخ طبعی است. چنین به 

گزیند ترکیبی است از قرار گرفتن در دوراهی انتخاب و در پی این انتخاب ترس و  برمی
تواند بیشتر از های این سپهر میاضطرابی توأم با شور و اشتیاق. آنچه از میان ویژگی

هایی از قبیل ازدواج، اهمیت ها در جهت معنابخشی زندگی برآید مقولهسایر ویژگی
هایی نظیر دلهره و دادن به زمان، انتخاب و تکلیف است. درست است که ویژگی

 شوند اما این مقوالت فرد را رفته های سپهر اخالقی برشمرده میاضطراب هم از ویژگی
کنند پس به یک معنا این تر کمک میمعنایی و البته یافتن معنایی ژرفرفته با نوعی بی

مقوالت معنابخش و از منظری دیگر معنازدا و رهنمود به سوی معنایی متفاوت با معنای 
سپهر اخالقی هستند. ازدواج نه فسخ و ابطال بلکه تغییر شکل یا دگردیسی اخالقیِ 

تواند در جهت معنابخشی ازدواج می [ امر شهوانی است. اینکه چگونه359، ص20]
بخشند. عامل کارکرد داشته باشد، جدیتی است که تعهدات درون ازدواج به زندگی می

شود، مسئلۀ مالل است. فرد با سوی سپهر اخالقی میدیگری که سبب جهش فرد به 
ابراین پیشروی در لذات جنسی بیم از دست رفتن خانواده و جایگاه خود در جامعه را دارد بن

اش محکوم به یأس و ناامیدی است. شخص در اعماق وجودش در وضعیتی از زندگی
تواند اساسِ یک زندگی تنهایی نمی برد و بر این باور است که خود بهناامیدی به سر می

ترین رهیافت برای رهایی ازاین ناامیدی همین دلیل نزدیکحقیقتا معنادار را بنیان گذارد. به 
قید و شرط اوامر الهی است. برای ار زدن عقل و مطالبات اخالقی و پذیرفتن بیو مالل، کن

گذاری وجود داشته باشد و برای اینکه فرمانی اخالقی وجود داشته باشد نیاز است که قانون
تواند خدا باشد. ای برای امر اخالقی باشد و این فرمانده تنها میاین امر نیاز است که فرمانده

، 17آورد. ]معنایی سر برمیی خدا مرده باشد، همه چیز مجاز است و از اینرو بیاگر برای کس
[ در حقیقت امراخالقی باید مبتنی بر امر دینی باشد و برای معنابخشی به 106ص

 آل مقتدرانۀ اخالقی نیازمندیم.هایمان به ایده زندگی
 

 دینی سپهر تحلیل معنای زندگی در. 3. 5

شوند یعنی سپهر اخالقی شامل ودی شامل سپهرهای قبلی میهر کدام از سه سپهر وج
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چنان که سپهر دینی شامل دو ای متحول است هم گونه شناسانه البته بهسپهر زیبایی
سپهر قبل از خود است، در حالیکه زندگی دینی صورت واالتری از معنایِ زندگی در 

؛ است "رنج و محنت" بارزترین خصوصیت این مرتبهمقایسه با سپهر اخالقی است. 
و از آن به عنوان عاملی  ای وجودی با مسئلۀ رنج دارددینی مواجهه انسان در سپهر

معتقد است که زندگی معنادار همان زندگی در  یرکگورکی. بردبخش بهره میمعرفت
باید بدان  جهت هرچه دیندارتر بودن، حوادثی است که در سایۀ تحمل رنج ناشی از

نظر   رنج به» دست رفتۀ خود را بار دیگر احیا کند، رهگذر رنج معنای ازگردن نهد و از 
ناپذیر باشد و بنابراین برای هر نظریۀ زندگی چالشی  رسد در زندگی انسان اجتناب می

و  درد[ 84ص، 18] «فایده نیست. دیگر بی و دهد، رنج نوعی معنا می کند.... عرضه می
ن است و آنچه اهمیت دارد نگرش فرد به مسئلۀ گاه ارزش وجود انسارنج بهترین جلوه
زندگی  یرکگورکی نظر ز[ ا175ص، 6] کشد.ای که این رنج را به دوش میرنج است و شیوه

کاهد بلکه رنج الزمۀ رسیدن به اعال نه تنها با رنج و محنت از معنابخشی خود نمی معنادار
کاهد بلکه معناداری زندگی نمی نها ازای است که نه ترنج مقوله. است و معنادار مرتبۀ دینی

 آید.دست می ترین معنای زندگی با رنج کشیدن بهژرف زندگی و ها درترین ارزشعالی
تواند در جهت معناداری زندگی  ای است که نحوۀ مواجهۀ انسان با آن میبنابراین رنج مقوله

بخشی را به دیگری منتقل تواند این معنا کس نمینکتۀ حائز اهمیت آن است که هیچباشد. 
شود متفاوت با افراد دیگر است زیرا اوال درد و رنجی که هر انسانی با آن مواجه می نماید

ها رنج محسوب شود و بر عکس ای از انسانعالوه بر آن ممکن است برخی امور از نظر دسته
ای رکس به گونهای دیگر چنین نباشد. بنابراین در مواجۀ انسان با مسئلۀ رنج هبرای دسته

آفریند منحصر به پردازد و معنایی که هر فرد برای خود میمنحصربه فرد به جعل معنا می
  فرد و غیرقابل انتقال به دیگران است.

عقالنی بدون  آفاقی و انفسی است و امور یرکگور از سنخ اموردیدگاه کی ایمان از
، 1] ماهیت ایمان دینی است. دن،فراعقالنی بو به عقیدۀ او .استو ارزش کافی  اعتبار

 در، انسانی است که در ایمان آوردنش عقل را به مسلخ برده باشد انسان مومن،[ 120ص
یرکگور در تقابلی آشکار [ کی54ص، 12] با ایمان عقل به صلیب کشیده شده است. واقع

ینی با فلسفۀ هگل و پیراون اوست، هگل معتقد است که فرآیند زندگی باید به شکلی ع
یرکگور سؤال اساسی و عقالنی و تحت سیستمی منظم بنا شود در حالیکه از نظر کی

یرکگور این است که چه کسی قرار است چنین سیستمی را بنویسد و تکمیل کند؟ کی
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معتقد است که مسلما یک انسان قرار است این سیستم را طراحی و تکمیل کند و البته 
جود...... در واقع نه انسان بودن به معنای کلی یک انسان زنده و یک فرد مشخصِ مو

« کلمه، بلکه دربارۀ معنای اینکه من و تو و او، هرکدام برای خود فردی از انسان هستیم.
کند مستلزم [ به همین سبب از نظر او سیستمی که هگل از آن یاد می109، ص24]

ل در نظر گرفته زندگی معناداری نیست زیرا در این سیستم جایگاهی ویژه برای عق
که در ستیز میان عقل و تسلیم، اولویت با اطاعت و تسلیم است و عقل شود درحالی می

یرکگور الزمه رسیدن به کیباید کارکرد خود را از دست بدهد تا ایمان محقق گردد. 
 فقط شوری داند و معتقد است کهمقام شهسوار ایمان را شورمندی و کنارزدن عقل می

برانگیزد که دست به جهشی به غرقاب  را تواند مامی درونی به خداوند است، که زادۀ نیاز
آنچه همۀ زندگی انسان در آن به  خواند.یرکگور آن را ایمان میمحالی بزنیم که کی

 [137ص، 1] ایمان است. و شور رسد شور است،وحدت می
رهگذر خطر  ن ازایما و هیجان و ارتباط وجودی با امر مطلق. ای توأم با شورزندگی

شود نمی ورکس مقد این مهم برای هر کردن و شورمندی انسان دست یافتنی است و
آید که خود را در مواجهه با عقل و اخالق و قواعد کلی بلکه تنها از عهدۀ کسانی برمی

گیرند و تحقق این مرحله بینند و در برابر این موارد راه اطاعت و تسلیم در پیش میمی
اش [ وظیفۀ اصلی انسان رسیدن به خود واقعی94ص، 13] ان هرکس هست.در حد امک

آید که آمیز و تهی از یقین بدست میهای مخاطرهاست و این وظیفه در پس انتخاب
کند که یرکگور دقیقا مخالف چنین عینیتی است. او تأکید میهیچ عینیتی ندارد. کی

باور دارد و اگر کسی قرار است به هیچ برهان عینی و هیچ یقینی دربارۀ خدا وجود ن
که  [ چنان109، ص17سوی ایمان را صورت دهد. ]دینی دست پیدا کند باید جهش به 

بیان شد معنای زندگی در سپهر دینی جهش در خأل معرفتی و در پی آن اطاعت و 
شود و شور و تسلیم محض است که سبب جعل معنایی منحصر به فرد برای انسان می

 کند.اشی از این امر مبهم و نامعین او را در جعل این معنا هدایتگری میهیجانِ ن
ی معنادارها در جهت توان از آنمی یرکگورکیبا دقت در طرح این سپهرها از سوی 

 در یرکگورهایی که کینظر وجودی مؤلفه نقطه از نتیجه آنکهکمک گرفت.  زندگی
و به هر میزان  شوندمیندگی به کارگرفته در جهت معنابخشی ز ،ددهمی قرارما  اختیار

تر شد به همان میزان زندگیِ به فردانیت و صیرورت نزدیک هااین مؤلفه که بتوان از
های معنابخش زندگی در این سپهر رنج مؤلفه معنادارتری پیش روی انسان خواهد بود.

رورتِ فرد کشیدن، خطرکردن و جهش است و تا این امور محقق نشود، فردانیت و صی
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توان گفت که به تعداد هر فرد توجه به این تفسیر از زندگی می باشود. محقق نمی
معنایی برای زندگی قابل تصور است چه اینکه هر فرد برای رسیدن به فردیت باید 

ای منحصر به خود داشته باشد و در نهایت معنایی که او برای زندگی جعل مواجهه
 و منحصر به فرد خواهد بود.کند به طور قطع متفاوت  می

 
 یرکگور در فقره تحلیل معنای زندگی . بررسی انتقادی آرای کی6

یرکگور از معنای زندگی سخن نگفت اما نگارندگان از امکانات درونی تفکر فلسفی او،  کی
های جستار حاضر اند که این مسأله از نوآوریمعانی متنوعی از زندگی را استنباط کرده

 اتی نیز بر کی یرکگور در این مسأله وارد است که عبارتند از:است. انتقاد
الف. نادیده گرفتن توانایی عقل که در سنت دینی ما به عنوان پیامبر درون معرفی 

 شده است.
ب. جدا کردن مؤلفة عشق گره خورده با فضایل با عشق در سپهر ایمان. کی یرکگور 

کار انداختن کارکرد امور عقالنی و مطالبات کند: رهیافت فرد در سپهر دینی، از ادعا می
اخالقی و در مقابل اطاعت و تسلیم در برابر اوامر الهی است. و از این رو ارزش زندگی 

آمیز و تهی از یقین است. اطاعت و تسلیم های مخاطرهمعنادار در سپهر دینی انتخاب
هیجانِ ناشی شود و شور و محض سبب جعل معنایی منحصر به فرد برای انسان می

کند. در حالی که جعل ازاین امر مبهم و نامعین او را درجعل این معنا هدایتگری می
تواند پشتیبان تواند بسیار مخرب باشد و این تحلیلهای کی یرکگورمیچنین معنایی می

های تروریستی همانند داعش باشد که در قالب ایمان بدون عقل و آکادمیک گروه
 تئوریزه و سیستمی و تقبیح زدایی کنند.عقالنیت، خشونت را 

ج. انحصار ساحتهای وجودی آدمیان در سه سپهر کلی، در حالی که تنوع وجودی 
ها نادیده گرفتن بیش از سه سپهر است؛ چنان که مقامات انسانی به روایت سنت انسان

ز چنین تواند حاکی از تنوع وجودی فراوان باشد. مالصدرا نیز با استمداد ادینی ما می
 امکانات دینی از کثرت نوعی آدمیان سخن گفته است.

های سپهرهای سه گانه وجودی همچنان مبهم عرضه شده اند و د. برخی از ویژگی
 کی یرکگور نتوانسته تحلیل و تبیین واضحی از آنها به دست دهد.

ر توان از امکانات درونی تفکر فلسفی کی یرکگور دریافت جعل معنا ب. آنچه میـ ه
زندگی زیباشناسانه  دراساس ناظر اول شخص است نه سوم شخص. با این توضیح که: 

یکی آنکه  خصیصه دارد: این معنابخشی چند اما رصدکرد توان معنابخشی راهم می
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بدین معنا که از نظر فرد  اول شخص است دوم آنکه معنابخش بحسب عامل و گذراست؛
بدین  و سوم شخص معنابخش بحسب ناظرنه  پرست دارای ارزش واهمیت استزیبایی

کنند این امور اعتبار معنا که ممکن است برای افرادی که در این سپهر زندگی نمی
 ناامیدی همانند و یأس های مالل،سوم آنکه مقوله ؛معنابخشی الزم را نداشته باشند

 .بلعنداین مرحله می در ای مدام معنای زندگی راموریانه
تواند مفید و معنابخش باشد اما ل شخص برای خود آن فرد میمعنابخشی بحسب او

که زندگی ابوبکر بغدادی بحسب اول شخص لزوماً برای جامعه مطلوب نیست؛ چنان
 واجد معناست اما برای امت اسالمی و جامعه کامالً مخرب است. 

 

 نتیجه. 7
ای نشان دادن بخشیدن به لذات بر شناسانه با هویت معنای زندگی در سپهر زیبایی

یرکگور بر این باورند که زندگی شود. گرچه شارحان کیاگزیستانس انسان جعل می
گرایانه است یعنی هدف زندگی محدود به لذات شناسانه شکلی از زندگی لذتزیبایی

ترین معنای چنین زندگی بروز فردیت شود، اما واقع امر این است که مهمحداکثری می
ست، یعنی فرد با گذر از میان لذات آنی و گذرا سعی در جعل معنا و اگزیستانس انسان ا

 و ارزشمندی زندگی دارد.
 شوخ طبعی ازو اضطراب  و دلهره هراس، تکلیف، انتخاب، ،یافتن زماناهمیت ازدواج،

طلیعة معنابخشی  ساحت اخالقی، سپهر زندگی اخالقی هستند. های معناداری درمؤلفه
وری جامعه و مورد تأیید افراد ات رعایت مطالبات اخالقی بهرهزیرا ثمر بحسب ناظر است

 شودهم پیچیده می دلهره در طوفان ترس و بخشی با این معنا طومار امااجتماع است. 
نکتۀ حائز اهمیت در سپهر  شود. متولد ساحت باالتر تری درراسخ و ترعمیقتا معنای 

قی است. فرد اخالقی به دلیل هویتی که اخالقی نیز تعارض میان امیال و مطالبات اخال
برای قواعد اخالقی قائل است معنا و هدف زندگی را در رعایت اصول و قواعد اخالقی 

تواند بیند و بر این باور است که ازدواج و تعهدات اخالقی در زندگی زناشویی، میمی
ات و امیال دار کند و کارکردی متعالی برای لذنحوی جهتامیال شهوانی فرد را به 

 شود.نفسانی داشته باشد. گرچه معنا در این سطح از زندگی نیز محدود نمی
 از کشیدنرنج و پارادوکسۀتجرب تسلیم، و اطاعت خطرکردن، و جهش تنهایی،

 ۀاندیش در زندگی ترین معنایِعمیق دینی است. سپهر های معناداری درمؤلفه
معناداری زندگی  برای دیگر، ت است. به عبارتمحن رنج و زیستن همراه با یرکگور کی
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