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Abstract
Søren Aabye Kierkegaard is one of the founders of the Existentialism school. He
criticizes on the one hand the existing approach to Christianity and on the other hand
the application of rational method to religious studies, and eagerly looks for a ardent
sense of life. In his view, the meaningful life is deeply interwoven with the religious
life, i.e. the life and death of the human are in the celestial sphere of faith. It is
precisely through this lens that he is considered an avid explorer of the original and
meaningful theme of life in a new manner, one which finally leads him to the
attainment of a zealous belief in God. Embarking upon a religious reflection and
floating in a profound thought which revolves about “death”, he addresses the three
domains of preference, ethics, and religion so as to achieve the celestial sphere of
religious faith through a dialectic path. On that sphere, the human only interacts with
the Absolute Being – or as he puts it, in a “one to one” life – at the highest point of
meaningful life (which is the true/existential life) in the safe beach of the religious
faith, where he achieves peace like his great hero Ibrahim (a). This article aims at
explaining and critically analyzing this Danish theosophist’s thoughts about the
relationship between the two foregoing substances, and to specify this foundational
point that the only outcome of the human’s “thinking about death” can only be the
creation of the possibility and capacity for him to achieve the religious domain. In
fact, only attaining and gripping of the divine values and innate disposition (which
are entrusted to the human in his essence) can present Kierkegaard with the original
themes he intends. Another interesting point is that his tendency to “the generation
of meaning” rather than “discovering the meaning” in the specification of the
meaning of life can bring about a domineering approach for the contemporary
human, as the domineering history of the modern human is a proof for this claim.
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تبیین و تحلیلی انتقادی بر رابطۀ
«مرگاندیشی» با «معنای زندگی» در فلسفۀ کرکگور
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(تاریخ دریافت2118/3/22 :؛ تاریخ پذیرش)2118/22/12 :

چكیده
کرکگور از پایهگذاران مکتب اگزیستاسیالیسم و از هملۀ کسانی است که از سویی با رویکرردی انتقراد میز بره مبرادی مسریحیت
موهود و از سوی دیگر ،با نقدی بنیادین بر روش عقالنی در حوزۀ «دین» ،مشرتاقانه در پری یرافتن معنرای شرورمندانهای بررای
زندگی است .از منظر وی زندگی معنادار سخت پیچیده در زندگی دینی و بهعبارتی حیات و ممات انسان در سپهر ایمانی اسرت
و دقیقاً در همین راستا بوده که وی هستوهوگری واقعی برای به چنگ وردن بنمایۀ اصیل و معناداری برای حشرر و نشرر در
حیاتی نو و بالنهایه کسب ایمان شورمندانه به اداست .او با تأملی مؤمنانه و با غور در اندیشهای عمیرق معطروف بره «مررگ» در
سه ساحت استحسانی ،ااالقی و دینی دست یازیده تا سرانجام در یک سیر دیالکتیکی استعالیی به سپهر ایمان دینری برسرد کره
در ن سپهر ،فرد فقط در ارتباط با امر مطلق و به تعبیر اودش «یکه در برابر یکه» بره سرر بررده و در براالترین کمرال معنراداری
زندگی که همانا مرحلۀ زندگی اصیل یا اگزیستانسیالیستی است ،در ساحل امن ایمان متعبدانه بسان قهرمران ترراژیکش حضررت
ابراهیم(ع) رام گیرد .مقحود این اامه ضمن تبیین و تحلیلی انتقادی بر اندیشۀ فیلسوف متأله دانمرارکی در نسربتسرنجی میران
دو هوهرۀ مذکور ،در این نکته بنیادین است که «مرگاندیشی» بشر ،تنهرا رهراوردش مریتوانرد صررفاً امکران و ورفیتری بررای
وصولش به ساحت دینی باشد و در حقیقت دستیابی و چنگ زدن به ارزشها و فطرت الهی (که به ودیعه در ماهیرت انسران بره
امانت نهاده شده) است که میتواند بنمایههای اصیلی را برای کرکگور به ارمغان بیاورد .نکتۀ وریف دیگر اینکره رویکررد او بره
«هعل معنا» در تبیین مقحود از معنای زندگی بههای «کشف معنا» میتواند رویکرد سرلطههویانرهای بررای انسران معاصرر رقرم
بزند ،چنانکه تاریخ سیطرهطلبانۀ انسان هدید ،گواهی صادق بر این مدعاست..

واژگان کلیدی
هعل معنا ،سپهر ایمان ،کرکگور ،کشف معنا ،مرگاندیشی ،معنای زندگی.
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مقدمه
عموم فیلسوفان اگزیستانس بهطور هدی به موضوع «معنای زندگی» توهه کردهاند.کرکگور
نیز از هملۀ متفکران این ساحت فلسفی است که در هستوهوی معنایی اصیل ،سررانجام
ن را در درون مسیحیت ناب مییابد .رویکرد اساسی وی به مسیحیت رسمی ،با نقد هدی
روش عقالنی در فهم دین از یکطرف و از سویی در پی یافتن معنایی واقعی برای زنردگی
همراه است .ساحت دین از نظر وی ،ورای قلمرو عقل بوده و بر این باور است کره انسران
تنها وقتی قادر اواهد بود به زندگی اصیل یا معنادار برسد که بهواسطۀ سریری انفسری ،بره
وهود واقعی و اصیل اویش یا به عبارتی به اگزیستانس اود نائل ید.
مرگ در فلسفههای اگزیستانس نیز رویداد بس برزرگ و مهمری در راسرتای معنایرابی
زندگی است و این موضوع به سبب اهمیت و نقشی اواهد بود که هستی و فقردان ن ،در
فلسفۀ اگزیستانسیالیسم دارد .بنابراین گفتوگو دربارۀ زندگی راستین از یرکسرو ،مررگ و
مرگاندیشی از سوی دیگر ،از هایگاه ااصی نزد نان براوردار است .تا نجا که میتروان
ادعررا کرررد کرره «مرررگاندیشرری» و مسررئلۀ «معنررای زنرردگی» در دیرردگاه فیلسرروفان
اگزیستانسیالیست ،دو مسئلۀ هداییناپذیر محسوب میشوند .از اینرو دمی از زمران تولردِ
تفکرش ،اود را ناگزیر به اندیشیدن به این دو مسئله

میبیند.

در اعتقاد این فیلسوفان و در رأس نهرا کرکگرور ،زنردگی انسران در ارتبراط برا مررگ و
مرگاندیشی معنا پیدا میکند تا هاییکه زندگی بدون ن ،پوچ و بیمعنا اواهرد برود .وی برا
بیان سه سپهر استحسانی ،ااالقی و دینی ،سه گزینۀ انتخاب را پیشروی فرد مریگرذارد کره
باید از میان نها یکی را برگزیند .در نظر او سپهر دینی ،باالترین مرتبۀ زندگی اسرت و چنرین
مرتبهای را به ههت اعطای معنای زندگی به فرد ،مستحق زیستن میداند .وی به زندگی پرس
از مرگ و سعادت ابدی معتقد است که مسی وعدۀ ن را داد .از میان تمرام موهرودات تنهرا
انسان است کره مررگ گراه و مررگانردیش اواهرد برود .بره اعتقراد کرکگرور و فیلسروفان
اگزیستانسیالیست ،مرگ هز با زندگی قابل شناات نیست و زندگی نیز بهوسریلۀ مررگ معنرا
مییابد .زندگی و مرگ مانند دو مقولۀ به هم وابستهاند و وهود یکی ،دال برر وهرود دیگرری
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است .انسان بهعنوان یک فاعل شناسای اود گاه ،همواره به مرگ میاندیشد .مرگ به ارودی
اود ،مسئلهای نیست که ذهن انسان را مشغول کند ،بلکه همراه اندیشۀ مرگ ،یکسری مسائل
دیگر قرار دارند که زندگی فرد را تحت تأثیر اود قرار مریدهنرد ،مسرائلی از قبیرل تررس از
مرگ ،تنهایی ،گناه ،تفرد؛ تا حدی که میتوان گفت امور دیگر انسان را ،تمامراً تحرتالشرعاع
اود قرار میدهد.
معنا در «معنای زندگی»
 .2گاهی مراد از معنا« ،سود و فایردۀ زنردگی» اسرت و پرسرش از «معنرای زنردگی» را در
فایدهای که از ن میتوان تحور کرد  ،منححر مریکننرد کره ایرن معنرا بیشرتر در مباحرث
روانشناسی مورد نظر است؛
 .1زمانی ن را «ارزش زندگی» تفسیر و تأویل میکنند و پرسش از ن را بره ایرن معنرا
تلقی میکنند که یا زندگی اساساً ارزش زیستن را دارد؟ که این معنا هرم بیشرتر در حروزۀ
فلسفۀ ااالق بحث میشود؛
 .1سومین مقحود «هدف و غایت» از زندگی در نظر گرفته مریشرود .بردین طریرق کره در
حقیقت پرسش این اواهد بود که زندگی و حیرات دمری در راسرتای کردامین هردف بنیرادین
شکل گرفته است یا اواهد گرفت؟و بهعبارتی ،زندگی به چه سمت و سویی در حرال حرکرت
است؟ که این معنا بیشتر مورد توهه فیلسوفان دین است (بیدهنی و ذریه .)3 :2112،
تفاوتی اساسی میان «معنای زندگی» و «هدف زندگی» وهود دارد .هنگامیکه بحث از
هدف زندگی مطرح میشود ،نگرش ما به ن کامالً غایتشناسانه است و غایتمندی نظرام
فرینش ،نیز امری عینی و مستقل از ذهنیت فرد نسبت به زندگی است؛ در حالیکره وقتری
سخن از معناداری زندگی طرح میشود ،بیشتر مراد از ن امری ذهنی است .نحروۀ تلقری او
از عالم و انسان است که معناداری را برایش رقم میزند و در همین راستاست که شراید او
را بهسوی پوچی و بیمعنایی هم سوق دهد.
کرکگور معتقد است که انسان موهودی مختار و زاد است ،بنابراین در انتخاب زندگی
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اود نیز ناگزیر از انتخاب اواهد بود .وی زنردگی معنرادار را برا زنردگی دینری و ایمرانی
مترادف میداند و شرط اصلی بهدست وردن این زنردگی را کسرب ایمران شرورمندانه بره
اداوند میداند .به همین ههت الهیات اگزیستانسیالیستی کره در پری اثبرات وهرود اصریل
انسانی بوده است ،به انسانی مبدل میشود کره گاهانره بررای ارود تحرمیماتی مریگیررد.
(مکگراث ) 133 :2184 ،و همین تحمیمات و انتخابرات زاد وی اسرت کره معنراداری را
برایش رقم میزند .این تحمیم بره مرحلرهای مریرسرد کره فررد را قرادر مریسرازد ترا از
گاهیهای استحسانی فراتر برود و به سط باالتری تعالی یابد ،زیرا درمییابرد کره مررگ،
زمان زندگی او را ارزشمند کرده است ).)Kierkegaard, 1956: 36 - 39

معنای زندگی از منظر فیلسوفان اگزیستانس
اصطالح «معنای زندگی» را اولین برار رویرن یرالوم (2112م) روانپزشرک اگزیستانسیالسرت
مشهور مریکایی در سااتار فکریش بهعنوان یک دغدغۀ مهم انسان مطرح کرد .او در کترابش
موسوم به «مامان و معنی زندگی» که شامل شش قطعه نقل تجارب وگفتوگوی صرمیمانه برا
افرادی که درگیر با مسئله معنای زندگی بودنرد ،از ایرن موضروع پرردهبررداری کررده اسرت.
انسانها در زندگی اود پرسشهای مختلفی دارند کره همگری ،سرویههرای مختلرف معنرای
زندگی هستند .چرا زندگی میکنیم؟چرا مارا به اینجا وردهاند؟ برای چره زنردهایرم؟ برر چره
اساسی باید زندگی کنیم؟ اگر مرگی در راه است ،دیگر زندگی چه معنرایی مریتوانرد داشرته
باشد؟ (یالوم.)381 :2112 ،
فیلسوفان اگزیستانس بهطور هدی به موضوع «معنای زندگی» توهه کردهاند .زیررا در نظرر
نان هستی ااص و ویژۀ انسانی ،بودن در عالم است (کون فری العرالم) .انسران در نظرر غالرب
نان ،موهودی «واهد عالم بودن» است و از این لحاظ وی منححر برهفررد در تمرام موهرودات
هستی محسوب میشود .بدون عالم و هدای از عالم ،این موهود نه میتواند وهود داشته باشرد
و نه میتواند واهد ارزش ،اهمیت و معنایی باشد .از نظر هایدگر انسان موهرود پرترابشرده در
عالم بیمعناست و انسان مجبور اواهد بود فضای زندگی اود را بازسازی و الق کند.
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رابطۀ معنای زندگی با تفكر معنوی نزد کرکگور

کرکگور از دو نحوۀ تفکر سخن میراند .یکی اندیشرهای معنروی یرا انفسری کره در واقرع
میتواند راهبر انسان بهسوی حقیقت و اگزیستانس باشد و دیگری تفکر صرفاً مفهرومی یرا
فاقی که در نظر وی ،همانا صرفاً اشتغال به انتزاعیات اگزیستانس است و در نتیجه موهب
میشود تا از اود غافل شود .اندیشۀ معنوی ،اندیشهای انضمامی است که در پی شناسرایی
و تفهم دربارۀ اگزیستانس اویشتن است .انسان در این مرحله تماشاگر نیست ،بلکه ارود
بازیگر اسرت ،درگیرر اسرت و بنرابراین وی فرارغالبرال در گوشرهای بره تفکرر و اندیشره
نمیپردازد .کرکگور براالف دکارت ،هستی اودش را از اندیشهاش وام نمریگیررد ،بلکره
در هستی اودش است که به اندیشهاش واصل میشود .بهعبرارتی پریش از نکره ارود را
چونان اندیشهای دریابد ،اود را چون هستیدار درک میکند (وال.)223 - 224 :2131 ،
تفکر معنوی از هنس تناقض نماست و عقل قادر به فهرم و درکرش نیسرت و فقرط در
محیط ایمان قابل فهم است .این تفکر (معنوی ) از شخحی به شرخص دیگرر انتقرالپرذیر
نخواهد بود و به تعبیری وصولی ،بلوغی و رسیدنی است و هرگز نمیتواند ذهنی ،مفهومی
و تحوری باشد .اساساً تفکر معنوی براالف تفکر مفهومی ،اندیشهای عقلگریز است ،چرا
که واقعیت و هستی فراتر از عقل است (مککواری .)242 :2133 ،با این نحوۀ نگرش ،وی
اط بطالنی بر تمام تالش فیلسوفان از ارسطو تا حکمت مدرسی تا هگرل مریکشرد .زیررا
همۀ نان تالش وافر داشته اند که تفسیری عقالنی از عالم و انسان ارائه دهند ،همرهچیرز را
معقول کنند (بشر را ،ادا را و عالم هستی را) و از نظر وی چنین ابطی غفلتی است که از
اود «وهود» مرتکب شده اند.کرکگور دکارت را نمونۀ بارز این تفکر مفهومی میداند ،زیرا
که کوژیتوی او تکرار معلوم و تناقض غریبی است که شخحی با تفکر انتزاعی ،در حالیکه
در ن نحوۀ اندیشه ،اساس اگزیستانس مفقود است ،در صدد ن اواهد بود که اگزیستانس
را اثبات کند (محل  .)43 :2183 ،نچه برای کرکگور مهم است ،شرناات نظرری حقیقرت
نیست ،بلکه واهد بودن حقیقت اهمیت دارد .برزرگتررین نقردی کره کرکگرور برر تفکرر
مفهومی دارد این است که در این حیطه ،دچار غفلت از اگزیسرتانس مریشرویم و تنهرا در
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عالم انتزاع ،هست بودن اودمان را با فکرمان اثبات میکنیم و این در نظم وی ،تناقض بس
غریبی است.
انتقاد از عقالنیت هگلی و عالج بحران بیمعنایی

متأله شورمند دانمارکی سخت منتقد معنای زندگی مستفاد از هر نظام فلسفی از همله نظرام هگلری
است .هرگز هبرگرایی سیستماتیک یا نظاممنرد 2در نظرر وی ،نمریتوانرد هسرتی و هسرت برودن
(اگزیستانس) را به ارمغان بیاورد؛ اگرچره بتوانرد تحروری مفهرومی از ن ارائره دهرد .در نظررش
نظاموارهگی (سیستم) یک کل سربسته است که تمام اهزای ن در هی یرک از اهرزای ن ثابرت و
پابرها نمیمانند .اساساً در نظر او وهود سیستم در واقع امکانپذیر نیست ،زیرا امکران غراز کرردن
سیستم وهود ندارد (همان ایرادی که اود هگل هم مطرح کرده بود) .وهود یرک سیسرتم منطقری
امکان دارد ،اما برای هست بودن سیستمی یافت نمیشود (ورنو ،وال و دیگران.)222 :2183،
کرکگور روزگارش را در بحران بیمعنایی غرق میدانسرت و بررای نیرل بره حضرور و
وهود معنا ،ضرورت باور به محدودیتهای عقل نظری و عقیم بودن تفکر مفهومی را الزم
میدانست ،تنها با تأسی به تفکر معنوی و اروا از سپهرهای حسی و ااالق و غرق شدن
در سپهر ایمانی را ،چارهساز معناداری برای عحر اویش میدانست و در این مرحله اسرت
که نومیدی (که بیماری روح است) قابل درمان و عالا اواهد بود و نگاه است که سراسر
حیات دمی ،شورمندی ،والگی ،سرسپردگی و ایمان اواهد بود.
کرکگور سخت معترض و مخالف تفکر از هنس مفهومی ن و بهشدت معتقد به تفکرر
معنرروی اسررت (تفکررری کرره در دل اررودش مملررو از تناقضررات یررا برره تعبیررر اررودش
تناقضنماسرت) ایرن نروع تفکرر در ذاترش ،شرورمندی ،عاطفره ،احسراس ،شروق ،عرزم،
ههتگیری و نوعی دردمندی است که فهم همۀ نها ،مستلزم ایمان اواهد بود .تمرام ایرن
تفکرات معنوی در نظر وی ،باید برای معنایابی زندگی در ارتباط اداوند و فررد  ،تعریرف
شود« .نسبت و ارتباط داشتن با اداست که انسان را انسان کرده است» (وال.)212 :2131 ،

1. Systematic-deterministic
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این ارتباط به حد و اندازهای در هم تنیده است که مسیر اودیابی تنهرا از طریرق اردا
میسر و مهیا میشود و بیادایی  -در نظر وی  -همانا بیاودی است« .ادا نداشتن ،اود
نداشتن است»(وال .)211 - 1 :2131 :مراد از اود همان «فرد تنها» یا فردیت فرد است کره
در تنهایی و نه در همع ،بروز و وهور مییابد.
دین در نظر وی ،امری غیرعقالنی است و اساساً فهم و عقل میوه و ثمره ایمران اسرت.
اگر ایمان نباشد ،عقالنیتی هرم نیسرت .قهرمران زنردگی وی همانرا ابرراهیم(ع) اسرت کره
شجاعانه پا بر عقل و عاطفۀ انسانی گذاشت و مضطربانه و نه مترددانه (وی تفکیکری میران
اضطراب و تردید قائل است ،اضطراب را همراه ایمان و بخشی از ن ،اما تردید را مخرالف
و حذفکنندۀ ن میدانست) ،مسیر شورمندی و نیل به سعادت ابدی را و به تعبیر ارودش
یکه بودن را در برابر یکه را یا مواههۀ امر زمانمند 2را در برابر امر سرمد 1را رقرم مریزنرد.
اعتقاد به این در ابراهیم ،نشاندهندۀ توکل اوست .او در تسلیم مستمر اویشتن در رضرایت
مستمر اویشتن به وانهادن همه چیز و بازیافتن مستمر همهچیز در اعتقاد اویش که اعتبار
ن ذهنیت امر غیرمتعقل است ،به حسن انجام کارها ایمان دارد و این کار را پیوسرته انجرام
میدهد (کلنبرگر )14 :2184 ،و بدینسان زندگی معنادار ،شرکل حقیقری ارودش را بسران
مسی (ع) یا شبیه به وی ،تحقق میبخشد که همانرا منححررترین تجرویز نسرخهاش بررای
درمان بحران انسان عحر وی و معناداری زندگی است.
سپهرهای سهگانه و معناداری زندگی
کرکگور سه نوع ساحت زندگی برمیشمرد که عبارتند از حسی یا استحسانی؛ اارالق و دینری.
میان این سه سپهر هی وهه مشترکی نیست و فاصلۀ نها با یکدیگر بینهایت است .از نجرا کره
این سه سپهر غایات و مقاصد نهایی متفاوتی دارند ،هر یک طردکنندۀ ن دیگر سرپهرها هسرتند،
با اینحال هر سه نها کامالً انفسی و درونذاتی است .از منظر وی ،رفرتن از سرپهری بره سرپهر

1. The temporal
2. The eternal
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دیگر ،مستلزم ههش ااص هست بودن است .برای این گذر پلی وهود نردارد ،در نتیجره بایرد
اطر کرد و با هستی از پرتگاه گذشت (ورنو و وال.)211 - 213 :2183 ،
سپهر حسی 9یا استحسانی

سپهر حسی یا استحسانی زندگی مبتنری برر بریواسرطگی اسرت .شرعار زنردگی در سرپهر
استحسانی این است «از زندگی لذت ببر» .این اصل در رویارویی فرد با مسرائل زنردگی و
در تفسیری که از اود ارائه میدهد ،روشن میشود .نجا کره فرردی کره در سرپهر حسری
است ،داشتههای بیواسطۀ اود را یگانه گسترۀ امکانها میداند و به امکران شریوۀ زنردگی
دیگری اارا از این گستره اصالً نمریاندیشرد (هینریس لرن .)32 :2181 ،در ایرن سرپهر
معموالً فرد با شیفتگی منفعالنه در برابر امور ،ههت زندگی اویش را پیردا مریکنرد .امرور
بیواسطهای چون زیبایی ،موقعیت اهتمراعی و اسرتعداد و  ...بررای وی اهمیرت دارد و برا
بهدست وردن نها شادمان میشود .زندگی وی برهطرور مرداوم در هسرتوهرویی بررای
رسیدن به نوعی ارضاست .شهوت التذاذ (هینیس لرن .)32 :2181 ،سرنجه و معیرار او برر
هالب بودن چیزهاست .شخحی که در سپهر حسی است ،میاواهد شیفته شود ،به تالطرم
بیفتد ،به هیجان در ید و سرگرم شود؛ زیرا نیازمند امور اارقالعاده است و ایرن نیازمنردی
یک عمر بر او فرمان میراند (هینیس لن .)31 :2181 ،بنا بر نظر کرکگور سپهر استحسانی
حتی در بهترین حالت ن ،به ناامیدی اتم میشود .او معتقد است متعلرقهرایی کره شریوۀ
زندگی زیباشنااتی عرضه میکنند ،در عمل زندگی انسان را به نومیدی میکشاند .حتی اگر
فرد از این نومیدی گاه نباشد .این اولین نوع ناامیدی است .زیررا متعلرقهرای ایرنههرانی
بهسبب سااتار وهودیشان دارای سه این ویژگی کلی هستند:
الف) اواستن نها نمیتواند به طور کامل تحقق یابرد؛ ب) نهرا در اسراس یرک چیرز
نیستند ،فقط به واهر یک چیز به نظر میرسند و کثرت نها عمالً در اواستن نهرا شرکار
میشود؛ ج) اواستن هدفی که برای فرد ارزشمند است ،در طول زمان به اواستن مخالف
ن تبدیل میشود (تنوعطلبی).
1. Aesthetic
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بنابراین در اساس متعلقهای اینههانی وقتی متعلق اواستن انسان قرار میگیرنرد ،وی
را ناامید میکنند  .به همین سبب سپهر استحسانی در اصل سپهر ناامیدی اسرت ،حتری اگرر
فرد گاه نباشد .به نظر وی کسی که تالش میکند در مرحلرۀ استحسرانی ارودی را شرکل
ال ارود نداشرته باشرد .شخحری کره در سرپهر
دهد ،اواست واقعی او این است کره اصر ً
استحسانی قرار دارد ،در یک دو راهی است :یا در نومیدی بماند یا سپهر دیگری از زنردگی
را انتخاب کند .پس فررد بررای معنایرابی زنردگیش بره سرپهر ااالقری رهنمرون مریشرود
).(Lindland, 2009: 11 - 36
سپهر اخالقی

9

نزد کرکگور سپهر ااالقی حیاتی هدی است ،از اینرو که مهمترین و نخستین اندیشۀ مرد
ااالقی انجام دادن تکالیف است .او به تعهدات اود پایبنرد و مررد عمرل اسرت و پراداش
رفتار اود را در شعف داشتن و رامش ااطر میهوید .او به نحرو اصریل هسرت زیررا برا
انجام دادن تکلیف اود انتخاب کرده است که چه باشد .تکلیف بررای او امرری از ارارا
تحمیل شده نیست و او ن را در درون احسراس مریکنرد( .ورنرو و وال .)213 :2183 ،برا
احساس نامیدی در سپهر استحسانی ،فرد دست به کار برونرفت از این سرپهر مریشرود و
تنها راه برونرفت را در اود داشتن میبیند و میفهمد ن چیزی کره مریتوانرد ارود او را
قوام بخشد ،التزام به امری در زمان است .در ااالق ،التزام و پایبنردی پایردار و پابرهرا در
االل لحظههایی که از پی هم می یند و میگذرند ،مانند پیکاری میشود کره ارود فررد را
حول یک هدف سامان میدهد  .بنرابراین زنردگی فررد ااالقری دارای ههرت اسرت و نیرز
دستاوردهایی که انباشت میشود (هینیس لن .)34 :2183 ،در سپهر ااالقی ،ارود فررد از
طریق انتخابهای فردی فعال میشود و میاواهد اودی از ن اود داشته باشد.
اگر دمیان اود یین و مستقل بودند و نه وابسته بره اردا ،نگراه نومیردی برهسرادگی
عبارت بود از ناکامی در ارادۀ معطوف به اود بودن .اما نومیدی هنگامی باال میگیرد و حاد
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میشود که اود نمیتواند چنانکه دراور است ،در پیشگاه ادا با اویشتن ارویش رابطره
برقرار کند .نگاه شاید انسان همچنان اود شدن را اراده کند ،امرا در نومیردی .زیررا ارود
وابسته و قائم به غیر چنان عمل میکند که گویی وابسته نیست و از اداوند اعالم استقالل
میکند (کاپوتو .) 213 :2181 ،این نومیدی نیرز سررانجام فررد را بره سرپهر دینری رهنمرون
میکند .البته این سپهر در کرکگارد کامالً در سیاقی مسیحی قرار میگیرد.
سپهر دینی

9

فرد پس از ناکامی در مرحلۀ ااالقی ،به سپهر دینی وارد مریشرود .کرکگرور بررای نشران دادن
تفاوت میان این دو مرحله ،ابراهیم را نماد این سپهر معرفی میکند .ابراهیم بنا به فرمران اداونرد
میاواهد اسحق فرزند اود را قربانی کند .به زعم ابرراهیم ،قربرانی کرردن پسررش اسرحق بره
ااطر هنجارهای اهتماعی نیست ،بلکه نتیجۀ تعلیق غایرتشرنااتی امرر ااالقری اسرت ،یعنری
ابراهیم مفهوم وویفه را در نسبت با امر متعالیتر میفهمد ،هم متعالیتر از وویفرۀ اهتمراعی کره
نباید انسان معحومی را کشت و هم متعالیتر از التزام شخحیش به پسر دوستداشتنی ارویش.
بنابراین او وویفه را اینگونه میفهمد :اطاعت کردن از فرمان اداوند .بر این اساس تمرایز میران
اوب و بد ااالقی ،در نهایت مبتنی بر هنجارهای اهتماعی نیست ،بلکه مبتنی برر امرر اداونرد
است؛ یعنی منبع هنجارمندی حکم اداوند است و شاید که اداوند حکم به تعلیق امر ااالقری
بدهد .در اینجا نفس عمل به امر ااالقی وسوسه است .این تمثیل کرکگور به ایرن معنرا نیسرت
که دین دربردارندۀ ااالق نیست ،بلکه یعنی فرد در سپهر دینی یکراست با ادایی شرخصوار
در ارتباط قرار میگیرد که اواستههایش مطلق است و با معیار عقرل بشرری سرنجیدنی نیسرت
(کاپلستون.)114 :2133 ،
در تحویری که کرکگور از ایمان ابراهیم ارائه میکند ،اضطراب نقش مهمی ایفا میکنرد
و مشخحۀ ایمان اوست .در ایمان ابراهیم ،وی برهسربب ماهیرت انفسری ایمران و بره تبرع
توهیهناپذیری ن برای دیگری ،وحشتزا برودن موقعیرت قربرانی کرردن فرزنرد و ههرت
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غیرااالقی عملش دچار اضطراب میشود ،امرا هرگرز در اینکره اسرحق بره او بازگردانرده
اواهد شد ،تردید روا نمیدارد .به بیان دیگر وضعیت انفسی فرد در ایمان چنان اسرت کره
با تردید در تضاد قرار می گیرد .نکتۀ مهم نیز همین است .ابراهیم دچار اضطراب ،نه تردیرد
میشود .اضطراب همراه ایمان و بخشی از ن است ،اما تردیرد مخرالف و حرذفکننردۀ ن
اواهد بود .بنابراین تردید نکردن شرط ایمان است .از نظر کرکگور هر ن کس که ارارا
از ایمان است ،فردی مردد و البته ناامید اواهد بود .ناامیدی به تعبیری یعنی فقردان ایمران.
در نومیدی فرد توکل اود به اداوند را از دست میدهد ،توکلی که متضمن ایمران اسرت.
در مورد ابراهیم او باید باور کند که اسحق زنده اواهد ماند .به اینترتیب اگرر ابرراهیم در
زنده ماندن اسحق تردید کند ،در وعدۀ اداوند تردید کرده است و با این کار ،توکرل ارود
به اداوند و ایمان به او را از دست اواهد داد و با از دست دادن توکل ،رابطۀ ایمانی او با
اداوند مخدوش اواهد شد .توکل برای مؤمن سبب شادمانی در اضطراب است (کلنبرگر،

 )13 - 18 :2184و این همان معنای ناب و اصیل از زندگی ،نزد وی است.
نقش و اهمیت اندیشۀ معطوف به مرگ یا «مرگاندیشی»
همواره اندیشۀ فیلسوفان درگیر موضروع بنیرادین مررگ بروده اسرت و در تراریخ ،اندیشرۀ
معطوف بره مررگ یرا همران مررگاندیشری سرابقۀ طروالنی دارد؛ لریکن فیلسروفان حروزۀ
اگزیستانس گفتوگو و اندیشه در باب مرگ را ،به گونۀ برهستهای مطرح کردهانرد .مررگ
در این ساحت فلسفی از هملۀ امکاناتی است که مربوط به وهود و اگزیستانس فرد انسانی
میشود ،زیرا از میان تمامی موهودات در نظر نان ،تنها این انسان است که مررگ بررای او
بهعنوان یک مسئلۀ شایان توهه مطرح است .انسان موهودی مرگ گاه بوده و همین گاهی
از مرگ ،تأثیرات شگرف و عظیمی را در زندگی وی در پی داشته است.
کرکگور در کتاب «بیماری بهسوی مرگ» 2که اصوالً انواعی از مشاهدات روانشناسانه و
همچنین بازتابهای وسیع فلسفی و کالمی وی دربارۀ مشاهداتش است ،به موضروع یرأس
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و ناامیدی میپردازد .در اندیشۀ او عمالً هر فرردی کرموبریش در یرأس و نومیردی برهسرر
میبرد ،اما این نومیدی اود نا گاه است .در نظرش اارا از مسریحیت هری فررد زنردهای
یافت نمیشود که چنین حاالتی نداشته باشد و در واقع به طریقی نومید و مرأیوس نباشرد،
مگر نکه واقعاً و کامالً مسیحی باشد .کرکگور یأس و نومیردی را بره بیمراری روح تعبیرر
میکند و این سؤال را مطرح میکند که این بیماری چگونه درمان شدنی است.
در نظرر وی یرأس در انسران طبیعرری و انسران مسریحی تفراوت دارد و ن در نحرروه و
چگونگی براورد ن دو با مرگ است .انسان طبیعی رنجهای فراوان را از قبیرل نیراز ،فقرر،
بیماری ،افسوس ،غم و بهطور کلی رنجهای دنیایی زیادی را تحمل میکند که اینها همه بره
بروز یأس در وی منجر میشوند که در رأس نها مسئلۀ مررگ اسرت کره وی ن را پایران
زندگی میداند و فکر میکند با مرگ همه چیز به پایان میرسد؛ اما انسان مسیحی با وهرود
تمام رنجها و سختیهای دنیا ،مرگ را پایان زندگی نمیدانرد؛ زیررا وی بره زنردگی ابردی
معتقد است و مرگ را پلی بهسوی ن نوع زندگی میدانرد .لرذا چنرین انسرانی ،امیرد را در
زندگی ابدی و زندگی پس از مرگ هستوهو میکند و رنجهای زودگذر زنردگی دنیرایی
را ،به امید ن زندگی ابدی تحمل میکند .یکی در پی مرگ نومیدی مریبینرد و دیگرری در
پی مرگ و زندگی ابدی و امید میبیند« .به زبان انسانی ،مرگ ارین چیز است و به زبران
انسانی ،تنها تا زمانی که زندگی وهود دارد ،امید هست .امرا بره زبران مسریحیت مررگ بره
هی رو ارین چیز نیست» (کرکگور.)12 :2133 ،
کرکگور ارتباط بین انسان طبیعی و انسان مسیحی را ،همانند ارتبراط کرودک و انسران
بالغ میداند (کرکگور .)12 :2133 ،روشن است که منظرور کرکگرور از «بیمراری برهسروی
مرگ» در زندگی روزمره همان بیماری است که به مرگ منجر میشود و این تعبیر ناور بره
انسان طبیعی است ،اما در مورد انسان مسیحی ،بیماری بهسوی مرگی نیست که به ناامیردی
و یأس منجر میشود .انسان مسریحی از ایرن بیمراری و یرأس اود گراه اسرت ،از ایرنرو
سعادت اود را در رهایی از ن مییابد .در دیدگاه او بیماری بهسوی مرگ ،نومیدی اسرت
و ن را بهمنزلۀ یک بیماری تلقی میکند و درمان ن را نیرز همانرا ایمران مریدانرد .امکران
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وهود نومیدی ،امتیاز انسان نسبت به حیوان است ،از ن نظرر کره وی روح واالیری دارد و
گاهی و شناات نسبت به نومیدی ،امتیاز انسان مسیحی است .مرگ از دیردگاه مسریحیت
ارین مرحلۀ بیماری است و نه ارین چیز و اینگونره اسرت کره اگرر فرردی ،مررگ را
ارین چیز بداند ،از دیدگاه مسیحیت نومید است« .وهود نومیدی در انسان اود داللت بر
وهود چیزی هاودان به نام روح است» (کرکگور.)32 - 41 :2133 ،
گناه
از هملۀ مفاهیمی که در نزد کرکگور با نومیدی و مرگ ارتباط دارد ،موضروع گنراه اسرت.
گناه هم یکی از دغدغههای وی و از همله امکانات فرد انسانی محسوب میشود .گناه نرزد
وی عجین با اویشتن فرد بوده و رازی است که فرد انسانی میتواند با رهروع و نگراه بره
اویشتن اویش ،به ن پی ببرد« .گناه یعنی نومیدی از عدم تمایل به اود بودن یا نومیردی
از تمایل به اود بودن در برابر پروردگار یا همراه با ادراک پروردگار ،بره ایرنترتیرب گنراه
ضعف توانمند شده یا ستیزهطلبی توانمند شده اسرت،گناه زورمنرد شردن نومیردی اسرت»
(کرکگور .)214 :2133 ،گناه نومیدی است ،یعنی هایی که روح با انجام دادن عملی موفرق
بوده و از اینرو که نومیدی بیماری روح و گناه در برابر اداوند است و ضرد گنراه ،ایمران
است .در رسالۀ پولس رسول میاوانیم« :هر نچه از سر ایمان نباشرد ،گنراه اسرت .ایمران
یعنی نفس از راه اود بودن و از راه تمایل به اود برودن ،بره شرکل شرفافی در پروردگرار
زمینه مییابد .تضاد گناه ،ایمان ااص مسیحیت است» (کرکگور.)214 - 211 :2133 ،
گناه در نظر وی ،رازی در ههان است و قابل درک ،حس و عقل انسرانی نیسرت .گنراه
فهمناشدنی است و تأویلپذیر نیست و شاید بتوان برای ن اصرطالح «تفکرر اراموش» را
وضع کرد.کرکگور به دنبال تأویل و تفسیر یا تبیینی عقلی از گناه نیست ،زیرا وی بهصورت
بنیادینی با این شیوۀ رصد کردن مطالب مخالف است و صرفاً کرارکرد گنراه را در توهره و
گاهی دادن به فرد تلقی میکند ،نچه را که در وی وهود دارد و ذاتی اوسرت ،ولری از ن
غافل است ،را یاد وری میکند .به نظر کرکگور ،گناه واضع من است و فررد برا گنراه ،مرن
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میشود .گناه هر فرد مربوط به اویشتن اوست و امری نیسرت کره از دیگرری بیراموزد .او
عبارتی دارد که میگوید «بشر کون هامع است» .به عقیدۀ وی از نجا کره بشرر ترکیبری از
هسم و روح است ،حائز همیع متقابالت است« .کون هامع» یعنی اینکره انسران موهرودی
انضمامی است و از دیدگاه کرکگور  ،گناه مبنری برر داشرتن روح اسرت و حضرور همرین
متقابلها ،به وهود روح منجر میشود« .بشر تا نجا که بیگناه است ،هنروز او را برهعنروان
روح تعریف نمیتوان کرد ).)Kierkegaard, 1976: 53
انسان پیش از نکه مرتکب گناه شود ،فاقد علرم اسرت و تقررر وهروری نردارد و نیرز
محکوم به زادی هم نیست؛ چون در این حالت هنوز به ایر و شر ،علم ندارد و نمیتوانرد
نها را از یکدیگر تمییز دهد« .بیگناهی هممعنای نادانی است ،در حالرت بریگنراهی ،بشرر
متعین به تعین روح نیست (کرکگور.)212 :2133 ،
از دیدگاه کرکگور ،گناه مفهوم زشت ،زننده و بدبینانهای در مورد انسران نیسرت ،بلکره
تبیین قطعی مذهب است .گناه در نظر او زمینهای برای باال رفتن مقام انسانی بهعنروان یرک
مخلوق ابدی است .انسانی که تالش مریکنرد زادانره برا اداونرد ارتبراط پیردا کنرد و در
هستوهوی ایر و سعادت ابدی است ،ن را درک میکند.
ترسآگاهی و مرگآگاهی اگزیستانس
محور تفکر و فلسفۀ کرکگور «ترس گاهی» 2است .ترس گاهی با تررس و دلهرره 1تفراوت
دارد .دلهره و ترس از انفعاالت نفسانی فرد محسوب میشرود و معمروالً نروعی اضرطراب،
نگرانی و پریشانی ااطر را برای فرد در پی دارد ،اما ترس گاهی چنانکه از نامش پیداست،
نوعی شناسایی و گاهی را در پی دارد ،در واقع ترس از مطلرق اسرت ،نره تررس از مقیرد.
ترس گاهی زمان و مکان ندارد ،مطلق و همینطور مخحوص انسان اسرت .بره قرول ارود
کرکگور ،ترس گاهی اصرل و اسراس تقررر وهروری انسران و امرری متعرالی و واالسرت.

1. Anxiety
2. Angst
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ترس گاهی به هستی انسان وابستگی دارد و به موضوع معین و مشرخص و زمران و مرورد
ااصی بستگی ندارد .تا انسان در سپهر حسی یا استحسانی برهسرر مریبررد و در ژرفرا برا
نومیدی همراه است ،اواه گاه باشد در این مرحله یا نباشرد و چنرین اسرت کره نومیردی
میتواند زمینهای شو د برای فراتر رفرتن از ایرن قلمررو و گرذر بره سرپهر هسرتی ااالقری
(نقیبزاده .)221 :2183 ،از نجاییکه در نظر کرکگور ،انسران موهرودی اسرت کره ارود
برمیگزیند و انتخاب میکند و از طرفی همین گزینشها و انتخابهاست کره زنردگی او را
میسازد  ،فریدهای زاد است.
«ترس گاهی حالتی است فراروی عدم (مطلق ،نیسرتی ،مررگ) حرد وهرود چرارهسراز
نیست و حال نکه اود ترس چارهپذیر است و با رفع مورد ترس ،ن هم رفرع مریشرود،
ترس گراهی برا مررگ قررین اسرت (مسرتعان .)221 :2183 ،مقردورات بشرر بره دیرواری
برمیاورد که مرگ است .همۀ امکانات او فقط تا مرگ اسرت و از سروی دیگرر ،چرون از
اود میپرسد که این قدرت برای او از کجا پدید مده است ،به حد دیگرری برمریارورد.
عدم از هر دو سو ما را فراگرفته است ،بشر همواره عدمی است که مریتوانرد وهرود پیردا
کند ،معنای ممکنالوهود بودن او همین است .بشرر وهرود برهسروی مررگ اسرت ،توهره
وحشتانگیز به این مسئله ،ترس گاهی اواهد بود .بشر مرگ گاه است و مررگ گراه نرام
دم ابوالبشر است .ترس گاهی مشحون از وحشت و هراس اواهرد برود و همرین گراهی
ناشی از مرگ است (مستعان.)213 :2183 ،
مرگ در نظر کرکگور ،نوعی امکان زندگی اسرت ،همران زنردگی کره مسریحیت ن را
وعده میدهد که وعدۀ رستگاری و سوق بهسوی سعادت ابدی است .وی رستگاری ابردی
را بزرگترین کامیابی موهود میداند .مرگ ارین چیز نیست و تنها حادثرهای کوچرک در
زندگی است و میزان امید در مرگ ،ایلی بیشتر از ن امیدی است که در زندگی و حتی در
زندگی سرشار از نیرو و تندرستی وهود دارد .مسیحیت از نظر وی ،اندیشیدن مررگ را بره
انسان می موزد و از اینرو کرکگور به مرگ ،دیدگاهی کامالً مسریحی دارد .از نجرایی کره
برای وی ،فقط مسی و تمثل به وی امکان نجات و رستگاری را فراهم میکند ،تمرام ثقرل
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موضوع را در مسیحیت هستوهو میکند و این از ضعف تفکر فلسفی وی بوده که فاقرد
هامعیت است.
روی سخن تمام فلسفۀ کرکگور با فرد است و این فرد هم در هرر یرک از سره سرپهر
استحسانی ،ااالقی و دینی کامالً یکه و تنهاست .در سپهر حسی ،اعمرال و رفترار فررد بره
اودش برمیگردد ،گویی که در عالم تنهاست و در سپهر ااالقی نجا کره فررد عرالوه برر
اود ،به دیگران نیز توهه دارد ،باز اعمال و رفترار فررد از ارودش سرر مریزنرد ،چنانکره
مسئول اعمال و رفتار اویش است ،چون اود فرد است که انتخاب و گرزینش مریکنرد و
سرانجام در سپهر دینی هم فرد یکه و تنهاست ،یعنی فرد در مقابل مطلق یرا یکره در برابرر
یکه .فرد 2و یکه بودن برای کرکگور بسیار مهم است ،زیرا این فررد در مقابرل مطلرق قررار
دارد ،در برابر چیزی که او نیز یکه و تنهاست .هستی اصیل ،یعنی همین گزینش یعنی شور
و دل سپردن و همین یکه و تنها بودن در برابر مطلق ،چیزی کره وی از ن تعبیرر «یکره در
برابر یکه» میکند.
از نجاییکه تنهایی و غربت از ویژگیهای ذاتی اگزیستانس است ،این امر برا اندیشره
در باب مرگ حاصل میشود .مرگاندیشی تنها ابرزار و وسریلهای بررای ورود بره سراحت
تنهایی و انتخاب زادانه برای حرکت بهسوی اداوند و ورود بره سرپهر دینری و در نتیجره
شورمندی و معناداری زندگی است.
کارکرد «مرگاندیشی» در تحقق معنابخشی در زندگی
احساسات و شورمندی در نظر کرکگور از همله راههایی هسرتند کره مریتواننرد مرا را بره
حقیقت فلسفی و همچنین معنای زندگی رهنمون باشند ،زیرا در نظرر او احروال و حراالت
ادراکی یک نوع یقین هستند .مرگاندیشی که سبب نومیدی است ،هنگامیکره برا اداونرد
مرتبط شود ،معنای دیگری یافته که ثمرهاش همان معنابخشی به زنردگی انسران اسرت« .در

1. Alone towards alone
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بیماری تا لب گور» مینویسد که هرکس که با ادا ارتبراط نداشرته باشرد،کموبریش نومیرد
است؛ زیرا ن بخش ابدی وهودش را درنیافته یا نپذیرفته است (اندرسون.)223 :2183 ،
دغدغۀ اصلی کرکگور ،مسیحی شردن اسرت و نره مسریحی مانردن ،زیررا در نظرر وی
مسیحی شدن یک تحول و دگرگونی بنیرادین در درون دمری اسرت کره در اثرر ههرش و
ارتقای ایمان رخ میدهد ،در حالیکه مسیحی بودن ،صرف پذیرش ایمان مسیحی و احیانراً
انجام دادن اعمال و مناسک دینی بردون هری تحرول و دگرگرونی در ذات و حراق وهرود
انسان است .ولی با تأثیرپذیری از گناه نخستین ،بر این باور است که انسان با پرذیرش ایرن
رنج دائمی ،مسئولیتپذیری اودش را در برابر دینش قبول کرده و در یک فرایند محنت و
رنج مستمر و با انتخابات زادانه و در یک حرکت متهورانه ،میتواند به قهرمان تراژیرک یرا
شهسوار ایمانیش مبدل شود .تمام این محدودیتها و رنجها از هملۀ امکانات ااص بشرر
است و در این مسیر نیز برای رشد و بالندگی ایمان و معنایابی حقیقری زنردگی ،امروری از
همله اطرپذیری ،تسلیم و سرسپردگی مطلق ،اعتقاد و پذیرش تناقضنماها ،عقلگریرزی،
داشتن روحیۀ شورمندی و والگی را به هان میپذیرد.
نقدهایی بر دیدگاه کرکگور در باب «معناداری زندگی» و «مرگاندیشی» اگزیستانس
 .2سدۀ نوزدهم بهواسطۀ غلبۀ دانش تجربی و هژمونی نظامهای فلسفی مبتنی برر عقالنیرت
محض و با ادعای تبیین و ترسیم حقیقت و فقدان کامیابی در تحقق تام ایرن اواسرته و از
سویی وهود تعارضهای متعدد میان یافتههای علوم تجربی با مدعیات مسریحیت ،موهرب
بروز پرسش بنیادینی از معنای زندگی شدند و سرانجام هم موهبات بیمعنایی و فقردان ن
را در روزگار حکیم دانمارکی رقم زدند.
پاسخ متأله شورمند دانمارکی از طریق امکانسنجی (یابی) اندیشۀ معطوف بره مررگ در
سنت مسیحی از ههات مختلف هرای بررسری و نقردی هردی دارد و اولرین ایرراد شراید
انححارطلبی معنایابی برای زندگی فقط و فقط در شخص مسی (ع) و مسیحی مؤمن باشد،
چرا که سنتهای دیگر از همله سنت اسالمی ،بهمراتب واهد معنرادهی و معنرازایی بررای
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حیات بشری از یکسو و منزه بودن از سرسپردگی تام تحت عنوان ایمران ارالص و نراب
بسان قهرمان وی ،حضرت ابراهیم(ع) در پاره کردن زنجیرهای عقل و فهم (به زعم وی) از
سوی دیگر است؛
 .1اولویت و اصالت به ایمان منهای عقل و عقالنیت ،از هملۀ تنراقضهرای شرکار در
اندیشۀ کرکگور است ،زیرا ایمانی که مسبوق به فهم و درک نباشد ،هرگز نمیتواند میوهای
غیر از ارافات و موهومات به ارمغان بیاورد و این عدم فهم عقالنری و مبتنری برر منطرق و
استدالل دربارۀ موضوعات کلیدی در مسیحیت ،از همله تثلیرث ،تجسرد ،مریتوانرد دلیرل
گرایش وی به چنین مبادی و مبانی در فلسفۀ اگزیستانس محسوب شود .عقالنیتی که ثمره،
میوه و نتیجۀ ایمان باشد ،هرگز بر مدار عقل نخواهد بود؛ زیرا مجالی بررای زادی اندیشره
در محتوای ایمانی نخواهرد داشرت و توهیره «راز برودن» ایرن حقرایق و رانردن نران بره
راز لوگیشان نیز نمیتواند محح چنین رهیافتی باشد ،حداقل در مدار فلسفه  -که کرارزار
عقل و عقالنیت اسرت -معنرایی بررایش متحرور نیسرت ،گرچره شراید در الهیرات بتروان
هایگاهی برای ن تعریف کرد؛
 .1کرکگور قائل است که «معنای زندگی» امری کشفشدنی نیست ،بلکره اگزیسرتانس
انسانی االق و هاعل معناست و این دقیقاً سیطره و سلطۀ انسران و اگزیسرتانس وی را در
حد و کمال وافی به رخ میکشاند که دقیقاً بستر و زمینرهسراز تولرد انسران معاصرر مردرن
(موهب رویکرد سلطههویانۀ فردی بر عالم طبیعت شده) شده است تا وی اود را بر عالم
هستی حاکم مطلقالعنان ببیند و در نتیجه دچار توهم سیطرهگری بیمنتها بر ن شود.
اگر در فرا یند کشف ،ترالش و کوششری بررای نیرل بره حقیقرت منظرور بروده ،در طوفران
معناسازی انسانها با طیف گستردۀ نان و در بستههای فرهنگهای متفراوت و بعضراً متعرارض،
زمینهسازی فکری برای زایش موهودی حاکم و قاهر و البته عنانگسخته را مهیا میکند.
ایراد دیگر اینکه چگونه فردی که اود سخت نیازمند معناست ،ن را در ههرانی فاقرد معنرا
مییابد؟ شیوه و فرایندهای ححول این معنا در عالم گنگ و صرامت چگونره اسرت؟چگونه بره
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قیمت اصالت دادن به اگزیستانس ،عالم و هستی بیمنتهرای پرر از شرگفتی و حیررت (کره فررد
انسانی ،اود هزیی کوچک از این ههان گسترده است) را فاقد معنا تلقی کنیم؛
 .4نتیجه و غایت قحوای معناداری انسان در سپهر دینی کرکگور ،همانا مواههرۀ «یکره
برابر یکه» است ،فرد مقید در برابر مطلق ،تنهرایی در برابرر تنهرایی قررار دارد کره برهنظرر
میرسد تالش صورتگرفته از سوی وی دقیقاً در راستای توهیه موزۀ تجسد اداونرد در
هسم مسی (ع) 2فردیت وی است و بهعبرارتی تمسرک وی بره شرورمندی ،احساسرات و
عواطف و استناد به مفاهیمی همانند گناه اولیه ،در حقیقت اعتراف و کوششری مؤمنانره ،در
راستای موههسازی معنوی مسیحیت تاریخی است؛
 .3تقسیمبنردی کرکگرور در زمینرۀ سراحت یرا سرپهرهای انسرانی در اطروار سرهگانرۀ
استحسانی یا حسی ،ااالقی و دینی ،مبنا و پایهای غیر از ذوق شعری وی ندارد؛ زیرا هری
دلیل و برهان عقالنی یا حتی دلیلی مبتنی بر سلوک دیالکتیکی و شهودی بر ن اقامه نکررده
است و اساساً اود را ملزم به ارائۀ برهان بر ن نمیبیند و نکتۀ دیگر نکه غفلت متعمدانره
یا سهوی ایشان از سراحتهرای شرهودی و عرفرانی انسرانی و عردم لحراظ ن ،در عرداد
سپهرهایی است که در ساحت اگزیستانس اصیل است .همچنین غفلتی است که وی دربارۀ
ساحت وحیانی مرتکب شد ،زیرا همان ساحتی است که میتواند قهرمان داستان وی را بره
اوا ایمان برساند .مگر حضرت ابراهیم(ع) در ساحت ربوبی و مقام روحانی و وحیانی بره
چنین یقین و هزمی نرسیده است و مگر حضرت مسی (ع) هم در این سراحت ،بره قررب
ایمان حقیقی نرسید؛ در عینحال که بشری انسانی بودهاند .برهنظرر مریرسرد ایرن سراحت
وحیانی همانند ساحت عرفانی ،مورد التفات و توهه ایشان قرار نگرفته است؛
 .3قائل شدن و التزام به «فطرت الهی» بهعنوان ودیعهای گرانبها برای انسران ،مریتوانرد
بهمراتب قرویترر و شرفافترر ههرت «معناسرازی» و «معنایرابی» زنردگی حقیقری انسران
اگزیستانس گرفته شود.
1. God becomes man
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کشف ،تالش و کوشش برای پردهبرداری و وصول به این منبع الیرزال کره هسرتی بره
رایگان در ااتیار بشر قرار داده است؛ بسان یک راهنمای طبیعی انسان را از پی وارمهرای
دنیای مدرن میرهاند و میتواند وی را از رویکرد سلطهگرایانه و متکبرانهای نجرات دهرد،
زیرا این ههد و کوشش موهب اضوع ،اشروع و نررمش بررای کنرار زدن حجرابهرا و
سختیهای این مسیر میشود.
از سوی دیگر قائل شدن به «وهود معنا» در اود انسان و هستی اصریل وی ،مریتوانرد
سازگاری تمام با هدفمندی و همسنخیتی در عالم را در پی داشته باشد و سعادت ابدی کره
کرکگور به دنبالش بود ،را به ارمغران بیراورد .مسریر اندیشرۀ معطروف بره موضروع مررگ،
میتواند تنها در حد یک تذکر برای انسان در گذر از سرپهرهای مختلرف ،از هملره همران
ساحتهای استحسانی ،ااالق و دینی باشد ،اما این شرط نیازمند شرایطی کافی هم هسرت
که متأسفانه در نسخۀ متأله دانمارکی یافت نمیشود یا حداقل ضمانتی بر ن متحور نیست؛
 .3قائالن به «بیمعنایی» زندگی بشری یا «هعل معنای» زندگی توسط وهرود اصریل یرا
اگزیستانس (چنانکه کرکگور بر این باور بود) توأمان بر ایرن براور هسرتند کره زنردگی برر
اساس صرفاً تحادف و طی یک حادثه رخ داده اسرت و از نجرا کره مرا موهرودات فرانی
هستیم و در شرف مرگ (از ن هم هری گریرزی وهرود نردارد) بررای ارائرۀ طررح کلری
«معناگری زندگی» نمیتوانیم بر حمایت کسی هز اودمان متکی باشیم کره نتیجرۀ منطقری
چنین تفکری میتواند از یک طرف غربت و تنهایی (که کرکگور اذعان بره ن دارد) انسران
را در عالم وهود به همراه داشته باشد و از سوی دیگر ،پس از گذر از این غربت و محنت،
دچار روحیۀ سلطهگرایی بر هستی و عالم طبیعت شود ،چنانکه در پایان سدۀ بیستم و اوایل
سدۀ بیستویکم میالدی ،شاهد بحرانهای متعدد از هویت تا ازاودبیگرانگی و تعردی بره
محیط زیست به نحوی تأسفبار هستیم.
اذعان به افتادن انسان در عالم یا پرتاب شدن در هسرتی ،فرینفسره مریتوانرد دسرتکم
دستاوردی همچون فقدان نقشه و طرحی مدون را از سوی اداوند بههمراه داشرته باشرد و
این با تمامی باورهای متدینان در تعارض است ،زیرا همۀ موحدان به ادیران ابراهیمری ،برر
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این باورند که القت عالم بر اساس طرح و نقشۀ الهی است و هی ذرهای در این عرالم ،از
سر صدفه و تحادف نه بهوهود می ید و نه از بین میرود و از سوی دیگر ،ما در این عرالم
هم تک و تنها (غریب و بیکس) نبوده و نیستیم تا درد محنت و غربت هانمران را بگیررد،
بلکه او در تمام نات و لحظههای وهودیمان ،همچون مربی مهربان عالم قادر و ایرارواه،
حاضر و مددرسان بوده است.
نتیجهگیری
کرکگور با رویکردی کامالً انتقادی ،مسیحیت موهرود را نقرد و در میران کوشرش مؤمنانرۀ
فلسفیش سخت بهدنبال پیدا کردن معنرای اصریلی بررای انسران معاصرر از دهلیرز اندیشرۀ
معطوف به مرگ یا همانا «مرگاندیشی» بر مد .این اامه ضمن تبیین رابطۀ میران معنراداری
زندگی با مرگاندیشری در رای حکریم دانمرارکی ،در مقرام نقرد نران و کشریدن سرره از
ناسرههای ن بر مده است و در االل تشری تعبیرات وی از مرگ ،نومیدی ،گناه ،تررس و
ترس گاهی ،تنهایی در سنت هاری و انطباق نان با سنت مسریحیت ،بره تعرین و هزمیرت
معنای راستین زندگی در تفکر معنوی بههای تفکر مفهومی و سررانجام سرکنی گزیردن در
ساحل امن و رامش ایمان ،بسان حضرت ابراهیم (س) ،در دیدگاه وی اشارت کرده است.
معنای زندگی گریزان از عقالنیت و سرسپردگی تمام به ایمان متعبدانه همچون قهرمران
تراژیک وی ،از هملۀ تناقضهایی است که برای راقم ،راه االص و نجاتی متحور نیامد و
طی طرح ایرادها و نارساییهای این طرحاندازی فلسفی ،ناکار مدی و تناقضهرای منبعرث
از نان را متذکرشده است.
بهنظر میرسد سلطهگری انسان معاصر ،ناشی از تفکر افتادن یا پرتاب شردن انسران در
گوشه ای از عالم (چنانکه همۀ فیلسوفان اگزیستانس به ن باور هستند) و اذعان بره فقردان
معنا برای زیستن وی است از سویی و تمسک به اگزیستانس اصیل برای االصری از ایرن
وضعیت بحرانی و رقتبار ،بهواسطۀ هعل معنا و معناسازی مطابق با اواستهها و امیال وی
که از سوی این فیلسوف مطرح شده ،دقیقراً هجروم بره همران هرایی اسرت کره وی از ن
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گریزان بود و برعکس قائل شدن به کشف معنا و باور داشتن به حقیقت معنرایی اصریل در
عالم وهود و همچنین اقرار به فطرت الهی ،بهعنوان راهنمایی بیبدیل و اعتماد و اعتقاد بره
عقالنیت که تنها گوهر اصیل بشری اسرت و احترراز از سرقوط در ارافرات و ایمرانی کره
منفک و منحاز از ن باشد ،میتواند طلیعهای روشنتر فراسوی بشری رقم بزنرد کره دچرار
بیمعنایی ،بیهویتی ،سرگشته در مکاتب متکثر و متنوع ،گریرزان و ترسران از مررگ شرده
است.
انححار معنایابی در زندگی روزمره ،فقط در سرنت مسریحی و اغمراض از راهکارهرای
هایگزین در دیگر سنن ،عقالنیتگریزی برای موهرهسرازی مفراهیمی همچرون تجسرد و
تثلیث ،اعطای هاعلیت معنا در عوض کاشفیت ن تنها برای فرد انسانی ،براور بره ورفیرت
مرگ اندیشی بههای تکیه بر فطرت الهی بهعنوان هردایتگری صرادق محردق در معنرازایی
زندگی ،تغافل از سپهر و ساحتهای عرفانی و وحیانی در طرحاندازی کرکگور ،بخشری از
نارسایی ،تعارض و انتقادهای هدی برر طریقری اسرت کره وی در بسرتر معنایرابی حیرات
روزمره ارائه کرده بود.
مقالۀ فوق مسرتفاد از رسرالۀ دکترری برا نرام «مقایسرۀ رای مالصردرا برا کرکگرور در
احوص نسبت میان مرگاندیشی و معنای زندگی» است که استاد راهنمای ن برودم و برا
رضایت دانشجوست.
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