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چ يد

در اين مقاله مهمترين عناصر فکري کرکگور در بحث ايمثا بررسث و بازسثازي
شده است .از ديدگاه کرکگور ايما  ،حقيقت انفس است که با هيچ يک از مقوالت
تجرب و عقل قابل قياس نيست .در اديا آسمان به جاي تحليل هثاي موشثکافانه
علم بر حقايق انفس کثه موجث شثکوفاي درو و جثا انسثا هاسثت ،تأکيثد
م شود .ايما گرچه به ظاهر امري تناقضنماست ،در واقع ،محال و تناقض منطقث
را موجه نم داند بلکه خصوصيت متعال دين را براي پرهيز از اينکه ايما را بتوا
به طور کامل قابل درک کرد ،حفظ م کند .ايما بثا دوگانثه اختيثار انسثا از يثک
طرف و موهبت اله از طرف ديگر همراه است .نقطۀ اوج ايما يا هما ثمثرة آ ،
عشق است.
اژگ

كليدي

ايما  ،کرکگور ،تناقضنما ،حقيقت ،جهش ايما  ،عشق ،انفس
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قد

کرکگور با طرح مفاهيم که عمدتا جنبۀ ابداع دارد و قبثل از او چنثين اسثتفاده اي را
دست کم تا اين اندازه از عمق ،نفوذ معنوي و تعهد توأم با شور و شوق ،سثرا نثداريم،
چالشهاي روح  ،فکري و معنوي خود را مطرح م کند .به گما نويسنده مبناي تثرين
دغدغه و دل مشغول کرکگور مسئلۀ «ايما » بوده اسثت .او در تبيثين و دفثا از ايمثا
حقيق دين آثار و نوشته هاي بسياري از خود به يادگارگذاشت ،اما شايد به سب

عمثر

کوتاه ،زبا خاص ادب اش و دامنۀ وسيع و توصيفناپذير «ايمثا » تلقث و نگثرش وي
به اين مقوله همچنا در هاله اي از ابهام قرار دارد .در اين مقالثه تثشش شثده اسثت بثا
رويکرد متفاوت انديشه ها و ديدگاه هاي او بررس و بازسازي شثود .در ايثن بازسثازي
روح اصل ديدگاه کرکگور در «ايما » حفظ م شود و بعض از مواضع وي که عمثدتا
مربوط به آموزه هاي ويژة مسيحيت است ،حذف شده است .به نظر م رسثد ايثن روش
عمق عقايد کرکگور را م نماياند .بدين ترتي  ،بسياري از نقدهاي مطرحشده که ناشث
از قرار داد کرکگور در گروه عقلستيزا يا عقلگريزا است ،بث وجثه خواهثد شثد.
گرچه نم توا منکر نثوع تقابثل جثدي وي بثا عقثلگرايثا يثا بثه تعبيثر دقيثقتثر
مطلقگرايا قر هيجدهم اروپا شد ،بررسث و نقثد آراي کرکگثور منثوط بثه در نظثر
گرفتن ايثن نکتثۀ اساسث اسثت کثه مثراد و هثدف او در وانفسثاي امثواج سثهمگين
دينگريزي و دينستيزي از يک طرف و جريا حاکم مثدافعا ديثن در قالث

اربابثا

کليسا و عقلگرايا اروپا از طرف ديگر ،نجات و احياي حقيقت دين يا حقيقت انفسث
بوده است.
 .0آف ق ا فس

کرکگور در مباح

جدي فلسف اش به ويثژه در مقولثۀ ايمثا از واژههثاي آفاقيثت 4و

انفسيت 2استفاده فراوان کرده است .او براي بيا تفاوت بين اين دو واژه از تفاوت بين

واژههاي «چگونگ » 3با «چيست » 1سخن م گويد« .حقايق» متعلق به «چيسثت » هسثتند

نه «چگونگ » .اگر بخثواهيم «چگثونگ » شثيئ

را دريثابيم ،بثه علثم تجربث متوسثل

م شويم .اما اين علوم چه نو حقيقت را جستجو م کنند؟ حقيقت کثه علثوم تجربث
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دنبال م کنند ،صرفا حقيقت نسب و غيريقين است؛ زيرا آنچه با مشاهده و تجربه قابل
بررس باشد ،مطلق و قطع نيست .ايثن حقيقثت را کرکگثور «آفاقيثت» مث نامثد .امثا
حقيقت که متعلق به شناخت چيست اشياء است و ماوراي حقايق علم و تجرب است
م تواند مطلق و قطع باشد .چنين حقيقت در واقعيت خارج وجثود نثدارد بلکثه در
«شد ايدهآل» نهفته است .فردي که ايما دارد ،نثه بثه حقيقثت تجربث نيثاز دارد ،نثه
اطشعات تاريخ در اعتقاد او تأثير م گذارد و نه تعقثل محثض راهگشثاي مشثکشت
اوست .او صرفا خدا را جستجو م کند« .آفاقيت غيريقينث اسثت و حقيقثت يقينث آ
است که با باالترين احساس به رهيافت درون اعتقاد يابد»

(1974a, p.178

.)Kierkegaard,

اين طور نيست که حقايق خارج مهم نباشند و يثا شثناخت صثفات خثدا و حقيقثت
خداوند اهميت نداشته باشد بلکه مؤمن اکتساب حقايق و اطشعات اخشقث و دينث را
وظيفۀ اصل خود تلق نم کند؛ زيرا با چنثين اطشعثات انسثا نمث توانثد اعتقثادات
درست را به دست آورد .فردي کثه يثافتن حقيقثت خثارج را انتخثاب مث کنثد و در
فرايندهاي عقشن و تجرب نسب قرار م گيرد ،هرگز نخواهد توانسثت خداونثد را بثا

نور آفاق بيابد بلکه با عمل کرد و پيروي کرد م تواند انسا مظهر متعال 5شود.

کرکگور معتقد است حقيقت امري انفس اسثت 8.از نظثر او حقيقثت نثوع کثار،

کوشش و عمل احساس است .حقيقت يعن ايما  ،يعن دين ،نه يک نظريثۀ علمث و
عقشن کشسيک و دانشگاه که صرفا براي تدريس مناس

باشثد .منظثور از حقيقثت

چيزي است که فثرد حاضثر باشثد آ را بثا جثا و دل پثذيرا و بثراي حفثظ ايمثا و
اعتقادش تا پاي جا  ،خود را فدا کند .اين حقيقت از جنس معرفت نيست بلکثه عمثل
است و با حقايق معمول منطق  ،تاريخ و مدرسهاي تفاوت دارد .او م گويد« :منظثور
ما حقيقت ذات  7است .حقيقت که خود را ذاتا به انسا اگزيستانس مرتبط م کند و بثه

مثابه امثري انفسث يثا درونث مطثرح مث شثود و بثا حقيقثت خثارج تفثاوت دارد
(.)Kierkegaard, 1974a, p.178
از ديدگاه کرکگور حقايق که در علثوم مختلثف عرضثه مث شثود ،معرفثت هثاي
تصادف اند؛ زيرا آ ها ذاتا در اگزيستانس يا انسا مظهر متعال متولد نم شوند و فثردي
که آ ها را نداشته باشد ،براي نيل به مراحل عال مظهر متعال کمبودي ندارد .فردي کثه
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«به لحاظ آفاق » خداي حقيق را م طلبد ،به خانۀ خثدا مث رود و در ايثن خانثه او را

عبادت م کند .او در واقع عبادت غيرحقيق  6را در دستور کار خود دارد .در مقابل فثرد
ديگري وجود دارد که در سرزمين کفر زندگ م کند و به بتپرست مشغول است .امثا
با تمام احساس بيکرانش عبادت م کند .گرچه چشمانش متوجه يک «بت» است ،اما به
اين «بت» با ب نهايت درماندگ و احساس نياز پناه مث آورد .کرکگثور سثؤال مث کنثد
بيشترين حقيقت در کدام است؟ اول کثه در «غيرحقيقثت» خثداي حقيقث را عبثادت
م کند يا دوم که در «حقيقت» براي خدا نمثاز مث گثزارد ،هرچنثد «بتث » را عبثادت
م کند؟ اگر قرار است بين حقيقت انفس و آفاق يکث را انتخثاب کنثيم ،اولويثت بثا
حقيقت انفس است -حقيقت که خداي واقع را ،خداي کثه همثۀ وجثود را تسثخير
م کند و به ما عرضه م کند -هرچند اهميت حقيقت آفاق را نيز نم تثوا نفث کثرد.
(.)Kierkegaard, 1974a, p.179
گرچه حقايق آفاق مهم هستند و آدم بايد به ايثن مطلث

کثه خثدا در حقيقثت

وجود دارد ،يا خدا يک موجود فناناپذير است و به طور کل صثفات خداونثد را مثورد
توجه قرار دهد ،اما فرد به عنوا وظيفه اوليه نم تواند با اکتسثاب حقثايق و اطشعثات
اخشق و مذهب به اعتقادات درسثت برسثد بلکثه بثا عمثل کثرد و پيثروي خواهثد
توانست به تعال انسان نائل شود.
از نظر کرکگور بين موقعيت انسا مظهر متعال (اگزيسثتانس) کثه درونث متعثال
دارد و موقعيت که بايد به آ باور داشته باشد ،اختشف وجثود دارد .او بثه درجثه اي از
تعال و کمال م رسد که حت امر انفس را غيرحقيق مث دانثد

( Kierkegaard, 1974a,

 ،)p.185گرچه در مقام امر انفس حقيقت است .درو و انفس که در غال

اديا بثه

مثابه پديده اي حلول و فطري 9مورد تاکيثد قثرار مث گيثرد ،در تفکثر کرکگثور نثوع

خودپرست و استقشل از خداوند تلق م شثود .درو متعثال دينثدار واقعث مرزهثاي
حلوليت را در هم م شکند و تمام ادعاهثاي بشثري را کثه داعيثۀ خودکفثاي دارنثد،

تخطئه م کند .استاد ماالنچاک 40در همين رابطه بر اين باور است که دائما تفکر و روح

کرکگور درگير با اين سخن مسيح در کتاب انجيل بود که «من راه هستم ،حقيقت هستم
و زندگ هستم» ،يعن مسيح براي بشر صرفا حقيقت را بثه ارمغثا نيثاورده اسثت؛ او
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خود ،عين «حقيقت»« ،راهنما» و «راه» بوده است .او زندگ واقع انسثا مظهثر متعثال
بوده است (.)Malantschuk, 1974, pp.69-100
مسيح با بيا اين جملۀ «من حقيقت هستم» ،قصد دارد اعشم کند حقيقت بثه هثيچ
وجه امر عين نيست و اگر کس بخواهد حقيقت را به نحو عين بشناسثد ،از «هسثت »
خويش سقوط کرده است .از نظر او مسيحيت ذاتا دين انفسث و درونث اسثت .دينث
است که وقت خدا ظاهر م شود ،معبدها فرو مث ريزنثد .ديثن شثکفتگ درو اسثت.
درون که به عينيت و آفاقيت تبديل نم شود .چنين دين مستقيما قابل عرضه نيسثت و
بايد به وسايل مثل تمثيل تمسک جويد .لذا خداوند در اديا آسثمان از تمثيثل هثا بثه
کاملترين وجه استفاده م کند .تمثيثل روشث اسثت کثه آدمث را بثه درو حقثايق
راهنماي م کند .تمثيل الگوي است که «متمثل به» م تواند از پوستۀ کمعمق وقثايع و
اعيا خارج گذر کند و به اعماق حقايق عالم هست راه يابد.
 .2اي

بح
مباح

قض

( اد كس)

محال و تناقض مربوط به اين موضع کرکگور م شود که قلمرو تعقل و تفکثر در
ايمان محدود است .مشکل او حدود تفکر و محدودة تواناي عقل براي نيل بثه

حقايق ايما است وگرنه او منکر تعقل و تفکر نبوده است .چثالش اصثل کرکگثور بثا
بسياري از فشسفه و متکلما معاصر خودش در اين رابطه است .به نظثر نويسثنده پيثام
اصل کرکگور با مباح

عقشنيت و معقوليت که امروزه مطرح م شود ،تعارض ندارد.

هما طور که بيشتر فشسفۀ معاصر «قدرت» و «وثاقت» عقثل را (بثرخشف نگثرش هثا،
حمايت ها ،نگارش ها و دفاعيه هاي حاکم در نهضت روشنفکري قر هيجدهم) در بيا
و توصيف حقايق عالم هست به حداقل ميزا خود رسانيدهاند و کمتر فيلسوف حاضثر
است مسئوليت عقشنيت حداکثري را بپذيرد ،در آراي کرکگور اين گرايش «زودهنگثام»
به عقشنيت حداقل بس زودتر از زمانش به ظهور رسيد.
او حقيقت دين را «رازي» م داند که عقل بشثري نثاتوا از درک اعمثاقش اسثت؛
هرچند خود اين ادعا با تعقل و عقشنيت به دسثت مث آيثد .بنثابراين ،عقثل ،راهنمثاي
مفيدي براي انسا است اما اين راهنماي مثا را تثا دروازه هثاي ايمثا مث رسثاند و از
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دخول به اعماق ايما عاجز است .در اينجاست که کرکگور بح
مطرح م کند.

ايما و تناقضنمثا را
44

تناقضنما با تناقض در علم منطق تفثاوت دارد؛ تنثاقض منطقث  ،تناقضث ذاتث
است .تناقض که خودش در خودش تناقض دارد و اگر کس چنين تناقضث را تحمثل
کند ،هرگونه رويکرد معقوالنه به اشياي عالم هست را منکر خواهد شثد .در حثال کثه
تناقضنما در مقولۀ ايما مسير ديگري را م پيمايد .براي دستياب به مفهوم تناقضنمثا،

کرکگور از دو واژة «نامفهوم» 42و «درکناشثدن » 43اسثتفاده مث کنثد .هرچنثد بثه نظثر

م ث رسثثد «نثثامفهوم» و «درکناشثثدن » معثثان مشثثابه داشثثته باشثثند ،دو واژة کثثامش
متفاوت اند« .نامفهوم» يعن چيزي کثه مث فهمثيم نثامربوط ،پريشثا  ،پراکنثده و بثدو
معناست ،اما غيرقابل فهم يعن چيزي که نم فهميم و به قول ويتگنشتاين چيزي اسثت
که بايد در مقابل آ سکوت کرد .کرکگور ايمثا را درکناشثدن مث دانثد ،امثا تأکيثد
م کند درکناشدن به معناي نامفهوم بود نيست .انسا ها نبايد «نثامفهوم» را بپذيرنثد،
اما م توانند به درکناشدن بود ايما « ،ايما » داشته باشند .عقل و فهثم بثراي کسث
ايما شرط الزم است ،ول شثرط کثاف نيسثت .بثه تعبيثر وي يثک مسثيح معتقثد،
هم فهم دارد و هم فهمش را به کار م گيرد ،اما فهم او به قدري متعثال اسثت کثه بثه
وسثثيلۀ آ از درکناشثثدن بثثود بعض ث چيزهثثا يعن ث امثثور ايمثثان آگثثاه م ث شثثود
(.)Kierkegaard, 1974a, p.504
صفت ويثژه تفکثر عقشنث  ،محثدود بثود  ،و صثفت ممتثاز ديثنداري اصثيل
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تناقضنما بودنش است .مصاديق که کرکگور براي تناقضنما بود دينداري اصيل بثه
کار م بثرد ،چنثدا قابثل دفثا نيسثت و عمثدتا متثأثر از آمثوزه هثاي خثاص عقايثد

کشم ارتدوکس ها 45است 48.اما محتواي نظرات او بدو ذکر اين مصاديق قابثل توجثه
و تأمل است.
تناقضنما بود دينداري اصيل ،نسب يا مقطع و مربوط به زما يا ديثن خاصث
نم شود .اين «تناقضنماي » به طور مطلق در همۀ دورا هثا بثراي بشثر وجثود داشثته

است و عل رغم غيرقابل باورناپذير بود  ،حقيقت جاودا در اعماق دين بوده است .او
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معتقد است تنثاقضنمثا کثه بثه هثيچ وجثه تناقضث منطقث نيسثت ،عجيث تثرين و
غيرممکنترين امور است (.)Kierkegaard, 1985, p.127
عقل تمايل دارد هر اتفاق را توجيه کند ،بفهمد و شرح دهد و دنيثا را در طريقث
منظم و قانونمند متشکل و سازمانده کند .بر همين اساس ،عقل م تواند خالق علثم

47

شود .طبيعت بشر اقتضا دارد با هر چيزي که روبثهرو مث شثود ،نسثبت بثه آ درک و
تحليل داشته باشد .بديه است عقل ارتباط طبيع بدبينانه اي با تنثاقضنمثاي برقثرار
کند .کرکگور اين رويکرد طبيع عقل را ارج م گذارد و تأکيد دارد که با عقثل شثرايط
و موقعيت هاي براي کشف ايما واقع فراهم م شود .هرچند «ايما » توافق بثا درک
شد و عقشنيت ندارد ،عقل کمک م کند تا انسثا هثر محثال و تناقضث را در دايثرة
ايما قرار ندهد .او اصرار دارد فعاليت عقل به صورت تنزيهث ايثن تنثاقضنمثاي در
دينداري اصيل را تشخيص دهد ،اما بيشتر از اين جلو نرود .تنثاقضنمثاي ايمثا يثک

نشثثانه 46و يثثک معمثثا 49اسثثت .معمثثاي کثثه عقثثل بايثد اعتثثراف کنثثد کثثه نمث توانثثد
آ را حل کند و اصوال نم تواند فهميده شود .اما نه اينکثه تنثاقضنمثا نثامفهوم باشثد
(.)Kierkegaard, 1967, vol.1, p.7
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از نظر او مفهوم مضحک عقل به عنوا «عقل محض» تناقضنماي را «نثامفهوم»
تلق م کند ،در حال که عقثل محثض سثخن پثو و بث اسثاس اسثت .عقثل بشثر
محدوديت دارد و همواره بايد به صورت تنزيه يا منفث بثه شناسثاي بپثردازد .او بثه
عنوا تأييدي بر نظريهاش از فيلسوف معروف آلمان نام م برد و مث گويثد« :معمثوال
آنچه من در مورد تناقضنماي دين اصيل مطرح م کثنم ،فيلسثوف ميانثه اليث نيثتس
نيز به آ اذعثا دارد و تأکيثد دارد بثين آنچثه وراي عقثل اسثت ،بثا آنچثه در مقابثل
عقثثل اسثثت ،تمثثايز وجثثود دارد و از ديثثدگاه او ايمثثا وراي عقثثل قثثرار م ث گيثثرد»
(.)Kierkegaard, 1967, vol.3, p.3073
کرکگور معتقد است تناقضنماي چندين وظيفه را بر عهده دارد:
 .4تناقض نماي خصوصيت متعال دين اصيل را حفظ م کند .اگثر محتثواي ديثن

اصيل در دسترس عقل باشد ،چه تفاوت با شرک پرست يونان  24خواهد داشثت؛ زيثرا

اين مسلک اصرار دارد حقيقت همواره در دسترس انسا است ،در حال که دين اصثيل
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اصرار دارد بشر فاقد حقيقت است و با چنين رويکردي به مقابلثه بثا انتظثارات طبيعث
بشر برم خيزد .دين اصيل قصد دارد طبيعت بشر را تغيير دهد و چيزهثاي جديثدي را
در او احياء کند (.)Kierkegaard, 1974a, p.496
 .2تناقض نماي اختيار و خويشتن انسا را تقويت و به تعبيري محافظت مث کنثد.
ديندار شد يک انتخاب است و انتخاب نياز به احساس دارد و احساس مبتنث بثر امثر
انفس و درون است ،نه امر آفاق  .اختيار ،مظهثر آزادي اسثت ،نشثانۀ عظمثت انسثا
است .اين آزادي ،وي را بر طبيعت مسلط و حاکم م گرداند و مقامش را باالتر از سثاير
موجودات قرار م دهد .تششها ،کوششها و عبادات مؤمنانۀ انسا مبتنث بثر آزادي او
در نظر و عمل است .اگرچه آزادي و انتخاب ،ترس ،دلهره ،خطر و انثزوا را بثه همثراه
دارد ،اما اين تحميل زيبا و به تعبيري اين واقعۀ عظيم که خشص از آ به هيچ وجثه
ممکن نيست ،همۀ حيثيت ،ذات و هست انسثا را در بثر مث گيثرد .از نظثر کرکگثور
مهم اين نيست که با اختيار راه صحيح برگزيثده شثود بلکثه صثرف «اختيثار کثرد »
مهثثم اسثثت ،هرچنثثد اختيثثار حقيقثث متضثثمن تعمثثق و ژرفانديشثث نفثثس اسثثت
(.)Kierkegaard, 1987, p.149
 .3تناقضنما تساوي حقوق بشر را تضمين م کند .اگر ديثن يثک نظريثۀ عقشنث
بود ،افراد تحصيلکرده و باسواد ،امکا بيشتري براي مثؤمن شثد مث يافتنثد و «علثم»
معيار اصل انسانيت م شد ،در حال که چنين نيسثت؛ زيثرا تنثاقضنمثا درکناشثدن
است .پس ذاتا تمايزي بين افراد تحصيلکرده و متفکر با عوام وجود نثدارد .ثمثرة عقثل
صرفا اين م شود چيزي را که انسا عوام و معمول فوري م فهمد ،فرد تحصيلکثرده
با فهم و تعقل بيشتري بفهمد .اما فرد تحصيلکرده چه چيزي را ممکن است بثا فهثم و
تعقل بيشتري بفهمد؟ پاسخ اين است که دين اصيل به طثور جثامع نمث توانثد فهميثده
شود .بنابراين ،تنثاقض نمثاي ديثن ،متعثال بثود خداونثد و انسثا را محفثوظ نگثاه
م

دارد ).(Evans, 1983, pp.243-244

ز زي ف ر كركگو د قولۀ اي
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 .1ج ش اي

از ديدگاه کرکگور «ايما » هيچ سنخيت با استداللهاي فيلسوفانه و بح هاي کشسثيک
مدرسهاي که مبتن بر جنبههاي تاريخ اند ،ندارد .ايما ربطث بثه داشثتن اطشعثات و
آگاه هاي خاص در مورد فش موضو خاص مثل خداوند ندارد .گرچه شايد آگثاه
حداقل تاريخ و کشم الزم باشد ،آنچه ارزش واقعث دارد ،تصثميم فثرد اسثت کثه
چگونه درو و امر انفس خود را چنا بارور کند تا بثا تمثام وجثود پثذيراي حقيقثت
شود .بنابراين ،هيچ ضرورت براي اثبات حقيقت دين توسثط مثدافعا اهثل مدرسثه و
اصحاب عقل وجود ندارد.
کرکگور ايما را در مفهوم معمول با ايما در مفهثوم متعثال متفثاوت مث دانثد؛
ايما در مفهوم معمول متوجه معرفت کشم و تاريخ است .چنين ايمان نه ضروري
و نه کامل است .اما ايما در مفهوم متعال نه تنها ايما معمول را در بر م گيرد بلکثه
انسا را مظهر متعال م کند .در اين سلسله از بح ها او با توجه به آموزههثاي مرسثوم
مسيحيت بر گناهکار بود نژاد بشر و بح

تجسم خدا در مسيح و غيره تأکيد مث کنثد

که به نظر نويسنده از جمله مواضع آسي پثذير کرکگثور در مبحث

ايمثا اسثت و از

آنجاي که در اين مقاله در صدد بازسازي تفکر وي در اين مقوله م باشيم ،از ذکر آ ها
خودداري م کنيم.
ايما يک فعاليت صرف بشري نيست .گرچه در مفهوم معمول  ،عمل مبتنث بثر
«اختيار» است ،ايما در مفهوم متعال به شرط ديگري هم نياز دارد و آ موهبت اسثت
که از جان

خداوند به مؤمن اعطاء م شود.

ايما يک فعاليت بشري نيست به گونهاي که انسا تصميم بگيرد و بعد اراده کنثد
و سپس ايما آورد؛ هرگز اين گونه نيست .گرچثه تصثميم و ارادة انسثا نقثشآفثرين
است ،اما اين تصميم و اراده بدو لطف اله ب ثمر خواهد بود .ايما هديثۀ خداونثد
به انسا است .اگرچه آدم براي نيل به رسثتگاري و کسث
است ،به دليل طبيعت گناهآلودش نمث توانثد صثاح

ايمثا  ،اراده منثد و مريثد

حقيقثت شثود و تنثاقضنمثا را

نامفهوم م انگارد .اين مرحلۀ طفوليت فکري و مذهب بشر است .آدم اگر به درجهاي
رشد کند که تناقضنما را بپذيرد و خود را فاقثد حقيقثت بدانثد و انتظثار داشثته باشثد
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حقيقت از دسترس تجربه و درکش دور باشد ،م تواند به لطف الهث بثه درجثۀ ايمثا
نائل شود .در مقولۀ «ايما » هم انتخاب ،تصميم و ارادة فرد و هم دخالت خداوند متعال
اهميت دارد .م توا تصريح کرد گرچه لطف خداوند واج

است ،انتخاب فرد از همه

مهمتر است .انتخاب که فضاي را براي حضور خداوند ،لطف و هديۀ اله گشوده نگاه
م دارد .کرکگور م گويد :معلم (خدا) نم تواند به شاگرد (انسا ) اصثرار کنثد کثه :اي
بشر حقيقت را چنا که هست ،بفهم! معلم م توانثد بثراي او فرصثت فثراهم کنثد تثا
شاگرد به ياد آورد در چه موقعيت ضعيف نسبت به حقيقت قرار دارد .پس آنکه از همه
مهمتر و مؤثرتر اسثت ،چيثزي اسثت کثه فقثط توسثط خثود انسثا کشثف مث شثود
(.)Kierkegaard, 1985, p.17

«جهش ايما » 22در گرو اختيار داشتن انسا معنا م يابد؛ يعن تصميم انسا براي

دينداري اصيل انتخاب کامش آزادانه ،شخص و به نوع آگاهانه اسثت« .پريثد »« ،سثر
خورد »« ،سبقت گرفتن»« ،خطر کرد »« ،مثاجراجوي »« ،شثيداي »« ،پريشثان » معثان
ملحوظ در واژة «جهش ايما » از ديدگاه کرکگور است.
او م گويد« :شايد واژة جهش ايما اصطشح اديبانه باشد ،اما در اينجثا بثه کثار
م آيد؛ زيرا ما نياز به ايجاز و گسترش تصور و بينش داريم .منظور اين است کسان که
هيچ جهش ندارند ،حت

به اين باريکهراه دسترس ندارند؛ باريکهراه کثه بث نهايثت

وسيع خواهد شد» (.)Kierkegaard, 1974a, p.90
ايما جهش است که خداوند به انسا ارزان م دارد .گرچه ايما تسليم زنثدگ
براي خداوند است ،ايما کرکگور که با واژة جهش ايما مطرح م شود ،ايما از نثو
خاص است و به معناي فدا کرد زندگ است .فثداکاري ،مثاجراجوي  ،خطرپثذيري،
شيداي  ،رهاي و پريشان شاکلۀ اساس ايما اند .ايما يک برنامۀ سازما دهث شثده و
از پيش طراح شده نيست .ايما را نم توا به يک نظريۀ عقشنث تبثديل کثرد .هثيچ
فرمول روا شناسانهاي براي مؤمن شد وجود ندارد بلکه تنها راه عميثق شثد فثرد در
اگزيستانس يا متعال شد فرد انسان است .اين عمثق از طريثق پثرورش و شثکوفاي
انفسيت يا درو  ،يعن فار از علوم و عالم خارج به دست م آيد .او م گويد :مثن بثه
اميد يافتن خداوند در جهثا طبيعثت ژرف مث نگثرم و در آ خثرد و قثدرت فراگيثر

ز زي ف ر كركگو د قولۀ اي
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م بينم .اما بس چيزهاي ديگري نيز مشاهده م کنم که عقلم را آشثفته مث کنثد .همثۀ
اين ها رويهم رفته نوع ب يقين عين را فراهم م کند و دقيقا به همين دليل است کثه
فرو رفتن در عالم درون اين چنين پرکشاکش است (کاپلستو  ،4387 ،ص .)338ايما
به دين به معناي پذيرش تعاليم خاص نيست بلکه واگذاري يثا تسثليم تمثام زنثدگ
است .راه ميانه اي وجود ندارد .انسا يا دين اصيل را م پذيرد يا رد م کند .کسان کثه
به عنوا افرادي محترم در معابد مخف م شثوند و در جسثتجوي راه ميانثهاي هسثتند،
بيش از ملحدا با دين اصيل دشمن م ورزند.
 .1عشق اي

عشق ثمره و ميوة ايما است .اين عشق برخشف عشق هاي شاعرانه با تعلثيم و تربيثت
به دست نم آيد .عشق شاعرانه مستلزم توجه به نفس و خودخواه اسثت ،امثا عشثق
واقع مستلزم رهاي نفس و توجه به خدا و همسايه اسثت .کرکگثور عنصثر توجثه و
عنايت به همسايگا يا انسا ها را در مبح

عشق و ايما قرار م دهثد .او مث گويثد:

تصور کنيد فردي تحصيشت عال دانشگاه را داشته باشد و با توجثه بثه تحصثيشت،
تعليمات و موقعيت اجتماع اش قصد دارد به ايثن رهنمثود «انجيثل» کثه بايثد عاشثق
همسايهات باش  ،عمل کند .طبيعتثا او تواضثع خاصث در روابثط اجتمثاع اش لحثاظ
م کند ،با همه با ادب رفتار م کند ،تواضع دوستانهاي نسبت به فقرا دارد ،نسبتا صثادق
است و از نظر روح اختيار کنترلشده اي را داراست .همۀ اين ها نوع تعليم است ،امثا
عشق به همسايه داشتن چيز ديگري است ( .)Kierkegaard, 1962, p.71اينگونثه نيسثت
که اگر کس موقعيت اجتماع و فرهنگ اش يا تعلثيم و تثربيتش بيشثتر از شثما بثود،
بيشتر از شثما مسثتحق ايثن عشثق باشثد .عشثق مجموعثهاي از دسثتورات خشثک و
خال از محتوا نيست .عشق موضثوع  ،وجثدان و درونث اسثت کثه يثک طثرف آ
خداوند قرار دارد.
کرکگور معتقد است خداوند از هرگونه تشريفات متنفثر اسثت .خداونثد آ قثدر
شجاعت دارد که بدو «هاي و هو» با او سخن بگويند .خدا در دسترس ماست ،نزديک
ما قرار دارد .براي او دور بود بسيار مشکلتثر از آ اسثت کثه خثودش را بثه قثدري
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کوچک کند تا آدم بتواند عاشق واقع او شود ،اما عشق عميق و حقيق نيازمند پنهثا
بود و تشخيص ناپذير بود است؛ زيرا صفت بارز عشق« ،رازگونه بثودنش» اسثت .او
م گويد :درخت با ميوههايش شناخته م شثود و مطمئنثا درخثت عشثق نيثز بثا تثرک
کثثرد هثثايش شثناخته خواهثثد شثثد و ايثثن ميثثوه عشمثثت ذاتث درخثثت عشثثق اسثثت
(.)Kierkegaard, 1962, p.28
يک از خواص عشق حقيق اين است که بيشثترين آسثايش هثا و در عثين حثال،
سنگينترين سخت ها را به دنبال دارد .در طبيعثت نيثز سثبک و سثنگين بثا يکثديگر
همراه اند .اما سخت عشق دين با ساير سخت ها متفاوت است .او م گويثد :آري ،ديثن
اصيل بيش از اندازه سخت و شديد است که حت يک مورد ب عدالت ملموس را تأييثد
کند .سخن دين اصيل مثل مسيحيت اين است :چرا لکثه اي را کثه در چشثم برادرتثا
است ،م بينيد ،اما پاي را که در چشم خودتثا اسثت ،نمث بينيثد .ديثن اصثيل حتث
سخت تر از اين است .گرچه شما و هيچ انسان آ پا را نبيند ،خدا آ را م بيند .شدت
و سخت عشق دين همين جاست ( .)Kierkegaard, 1962, p.350سخت و شدت عشثق
در اين است که با صرف انجام بعض تعاليم دين نم توانيم به آ دست يابيم .بايثد از
خداوند استمداد جست و در عين حال ،قلب مؤمنانثه داشثت .قلث
نيست؛ زيرا قل

مثؤمن هرگثز آزاد

مؤمن خالص است .چنين قلب محدود و مقيد است .قلث

است که بايد به خداوند محدود شود ( .)Kierkegaard, 1962, p.198قلث

محثدودي
آزاد بثه هثيچ

کس و هيچ چيز پايبند نيست .رها و آزاد است و اختيار و آزادي کامل دارد و شثايد بثه
ظاهر مطبو باشد ،اما در حقيقت امري بسيار ناپسند است؛ زيرا قل
و ب امتداد است ،اما «قل

آزاد بدو گذشثته

محدود به خدا» هم تاريخ ما تقثدم دارد و هثم امتثدادش بثه

پيامبرا و اولياء ختم م شود.
مهمترين ويژگ عشق ،سازندگ اش است .سازندگ عشق ،يعن تربيت و مهثذب
شد انسا در مسيري که با شخصيت ،تعلقثات و توانثاي هثاي روحث و جسثم اش
متناس

باشد .عشق چيزي را خراب نم کند تا بر روي خرابهها کعبهاش را بنا کنثد« .از

عشق ،همه چيز متولد م شود» (.)Kierkegaard, 1962, p.200
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پيشفرض عشق اين است که به طور بنيادين وجود دارد و عل رغم ظاهر نشدنش
حت در گمراه  ،فساد و نفرت نيز حضورش احساس م شود.
کرکگور از بعض آدم ها که از ترس فري
تعج

م کند؛ زيرا اگر کس به سب

حيات را به سب

خورد به چيزي اعتقاد نم يابند ،اظهار

فري  ،اعتقادي نداشته باشد ،امثر بسثيار مهثم و

مسئلهاي جزئ از دست داده است؛ درست شبيه اينکه کس از تثرس

غرق شد تن خود را به آب نزند ،يا از ترس مسخره شد هرگز سخن نگويد .او بدين
ترتي  ،ويژگ ديگري را در مورد عشق و ايما مطثرح مث کنثد .اگثر عشثق زمينث و
دنيوي ،فري دهنده ظاهر م شود ،اگر احساس مث کنثيم عشثق زمينث پايثدار نيسثت،
اشکال در خود عشق نيست بلکه متعلَّق عشق مقصر است .او عشق حقيق ندارد .عشق
به خود و نفس شيطان او را فري

داده است و اين فري

در واقع ،فري

عشق نيسثت

بلکه «خودفريب » عاشق دروغين است .پس عشق حقيق بزرگتثرين خيثر و برکثت را
براي آدم به بار م آورد .چنين عشق دوطرف دارد؛ خواست و اراده و تصميم انسثا
براي نيل به خداوند و ديگري لطف و توفيق اله .
ي

گيري

در اين مقاله تشش شده است تفکر کرکگور در مقولثۀ ايمثا بازسثازي شثود .در ايثن
بازسازي موضع کرکگور در مورد ايما به گونهاي است کثه نمث تثوا آ را همچثو
ساير زمينههاي معرفت مورد نظر و تحليل قرار داد« .ايما » نامفهوم و ضد عقل نيسثت،
اما چندا سازش نيز با تجزيه و تحليل هاي موشکافانۀ علم ندارد .براي تحليل و نقثد
ايما بايد خود را در بستر و موقعيت آ قرار داد .طبيع است که وقتث در آ بسثتر و
موقعيت قرار گرفتيم ،بسياري از مفاهيم و عناوين ماننثد «آرامثش»« ،سثخت »« ،عشثق»،
«ترس»« ،شيداي »« ،عقل» و غيره معناي متداول و معمول خثود را از دسثت مث دهنثد.
گوي وارد فضا و دنياي متفاوت شدهايم .دنياي جديد ايما  ،قواعد و قانو هاي خاص
خود را دارد و براي نقد و تحليل آ به قول ويتگنشتاين بايد بازي زبثان خثاص آ را
بشناسيم و مطابق قواعد زبان خاص ،بازي را انجام دهيم.
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قواعد بازي ايما « ،تناقضنما بود »« ،عمل کرد »« ،انتخاب کرد »« ،دل بثه دريثا
زد »« ،دلهره داشتن»« ،پريشا شد »« ،عاشق شد » و در نهايت« ،گذر» از ساير قواعثد
بازي هاي زبان است و بايد توجه داشت که هر يک از اين مفثاهيم در منظومثۀ فکثري
کرکگور معناي دقيق خود را م يابد و نبايد به فهمث کثه بثه صثورت معمثول از ايثن
مفاهيم داريم ،به تفسير انديشۀ کرکگور و ارائۀ تصويري تاريک و مبهم از آ بپردازيم.
ي ددا

ه
1. objectivity
2. subjectivity
3. how
4. what

 »existence« .5در اصثثل واژهاي مرکثث از دو واژة التثثين « »exو « »sistاسثثت .واژة التثثين
« »ex-sistereبه معناي «برجسته بود »« ،طلو کرد »« ،بيرو آمد »« ،ظثاهر شثد » اسثت.
اين واژه تا قبل از کرکگور در مورد خداوند به کار م رفته اسثت .خثداي کثه ظهثور دارد،
پديدار است و نيازي به دليل و برها ندارد .همچو خورشيد مث درخشثد و در همثه جثا
حضور دارد .از ابداعات مهم کرکگور اين است که اين واژه را به انسا تسثري داده اسثت.
منظور او اين بوده است که غير از خداونثد «فرديثت ،انتخثاب ،آزاد بثود  ،دردمنثد بثود ،
عذاب کشثيد  ،جثداي از جمثع ،فعاليثت و تثشش همثراه بثا شثور و شثوق و جثديت»،
صرفابراي انسا معنادار است .او به مجموعه اين خصوصيات «اگزيستانس» اطشق م کند و
تأکيد دارد اين مقوله ويژة انسا است و نم شود گفت :سنگ اگزيسثتانس دارد يثا درخثت
اگزيستانس دارد .مثال کرکگور م تواند براي فهم اين واژه پيچيدة مؤثر باشد .او مث گويثد:
کس را در نظر بگيريد که در يک گاري نشسته و عنا اس را در اختيثار دارد ،امثا اسث
ب آنکه رانندهاش کوشش کند ،به هما راه م رود که با آ آشناست و بارها رفته اسثت.
فرد ديگري را در نظر آوريد که اس

خود را با جديت رهبري م کند .به يک معنا م تثوا

گفت هر دو راننده هستند ،اما در واقع ،تنها دوم رانندگ مث کنثد« .اگزيسثتانس» نيثز در
مورد انسان به کار م رود که عنا اختيارش را در دست خود گرفته اسثت و بثراي هثدف
متعال  ،با جديت م کوشد (براي اطش بيشثتر رک .)Kierkegaard, 1967, p.535 .بثا ايثن
تفاصيل روشن م شود چرا براي اگزيستانس معادل «انسا مظهر متعال» را برگزيدهام؛ زيثرا
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اگزيستانس غير از خداوند فقط شامل انسا م شود و معنثاي ظهثور و طلثو يثا بثه قثول
مرحوم دکتر «فرديد» تقرر ظهوري دارد .آدم با انتخاب و اختيار خويش هدف متعثال کثه
هما ايما است ،را دنبال م کند.
6. The truth is subjectivity.
7. essential truth
8. Untruth
9. Immanence
10. Malantschuk
11. self- contradiction
12. nonsense
13. incomprehensible

 .41کرکگور اصرار دارد دين حقيق  ،مسيحيت است .در اين مقاله به جاي به کار برد
مسيحيت از واژه دين حقيق يا دينداري اصيل استفاده م کنيم.
15. orthodox

 .48ارتدوکسها يا بنيادگرايا با پشتوانۀ تاريخ صدها ساله طث قثرو نثوزدهم و بيسثتم در
مقابل جريا ديگري در محافل کشم و اعتقادي مسيحيت قرار گرفتند .اين جريا معروف
به آزادانديش ) (liberalismبوده است .آزادانديشثا بثرخشف بنيادگرايثا کتثاب مقثدس،
مباح

تثلي  ،تجسد و غيره را با نگرش انتقادآميز بررس م کردند و غالبا کليسثا را قبثول

نداشتند و بح هاي کشم پيچيده ،که توسط اربابا کليسا مطرح م شد ،بيهوده م دانستند
و شعارشا يافتن عيس ( ) به عنوا پيامبر سادهجليل بود که تعليمدهندة دينث اخشقث و
ساده بود .کرکگور با هر دو جريا مخالف بود .مسثئلۀ اصثل او مبثاحث ايثن چنثين بثود:
«چگونه به خدا برسيم؟» يا « چگونثه الطثاف خداونثد را شثامل حثال خثود کنثيم؟» .تفکثر
کرکگور منجر به ظهور پديده راست دين جديد ) (neo-orthodoxو چهثرههثاي شاخصث
مثل اميل برونر ) (Emil Brunnerو کارل بارت ) (Karl Barthشد.
17. science
18. symbol
19. riddle

 .20کرکگور در آثار مختلفش تقابل شديدي با فيلسوف معاصرش «هگل» را راهبري مث کثرد.
مخالفت شديدتر کرکگور با آموزهها و يا تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هگل بر موضثوعات
دين و ايمان بود .شعارها و واژههاي کليثدي مثورد اسثتفاده هگثل عبثارتانثد از« :عقثل
محض ،يعن مطلق يا خدا را به طور کامش عقشن خثالص درک کثرد »« ،فهثم مطلثق بثه
عنوا روح يا نظريۀ فنومنولوژي روح»« ،ايستا و ثابت نبود فهم روح يا خدا (ديالکتيک )»،
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«تواناي فلسفه به درک کامل و خالص همه چيز از جمله مطلق که مؤثرترين نمود خداونثد
است» .کرکگور اين نو تلق در مورد دين را تنزل داد حقيقثت ايمثا و بثدترين اشثتباه
م دانست .هگل به تاريخ و دادههاي تاريخ به مثابه فرايند شد عشقهمنثد بثود ،در حثال
که کرکگور به يقين عشقهمند بود؛ يقين که از طريق تاريخ حاصل نم شد .حقايق مثنظم و
سازما يافته آفاق از طريق عقل محض نثه امکثا پثذير و نثه مطلثوب اسثت .او در مقابثل
انديشۀ هگل «سوداي دل» را قرار م دهد که با رويکرد هگثل ايثن سثوداي دل کثه مايثۀ
عظمت انسا است ،گم م شود .فلسفه و انديشۀ هگل شايد در دانشگاه و کثشس بثه کثار
آيد و بتواند مسائل سنت اي که در حوزههاي فلسف جريا دارد ،را بررسث کنثد؛ امثا ايثن
مباح

و اين رويکرد از حل مشکشت ،دردها ،رنجها ،سوداها و ترسهاي «انسثا » کثه در

واقع ،مهمترين مشکشتش است ،برنم آيد؛ براي اطش بيشتر رک.
Hannay, 1982, pp.47-48; Evans, 1983, pp.12-21؛ وال ،صص27-28؛ ميخائيل ،ص.89
21. paganism

 .22واژة جهش در زبا دانمارک « »sprungاست که معادل « »leapدر زبا انگليس است.
کرکگور از اين واژه براي مفهوم تصميم واقع انسا براي مؤمن شد استفاده م کند .البته
منظور او از جهش ،جهش کور يا جهش در تاريک نيست بلکه جهش است که فرد بايد
ايدة روشن نسبت به آ داشته باشد.
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