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  1القضات عین رکگور و طور وراء عقلی هسپهر دین ک

  

   3ناصر گذشته، 2آبادی نسمیه سادات موسوی جها
 )10/7/1391ـ تاریخ پذیرش نهایي:  26/10/1390(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده 

 ، های زندگی حلهبندي خویش از مر در تقسیماست که  زیست ـ اندیشوریکگور یر هک

القضات  برشمرده است. عینشناسي  و زیبایيعقل  ،را فراتر از اخالق سپهر دین  

ذاري کرده و نامگ »طور وراء عقل«همداني نیز ساحت عرفان و طریقت را با عنوان 

قاله ما به . در این مانگارد میو ادراك حسي ادراك عرفاني را فراتر از ادراك عقلي 

 )هر دین و طور وراء عقلپس ي زیست ( هاي این دو شیوه همسانيها و نا بررسي همساني

 ،سرسپردگیکه را هاي مشترك آنان  ویژگي پرداخته و  زیست ـ اندیشوراین دو از نگاه  

کلید چنین  نماییم. هم بازگو مي  ،ناپذیري و انفسي بودن است فردیت، بیان  ،قاعدگي بي 

چه عین القضات  نومیدي و طلب است را با آن یرکگور کهورود به سپهر دین که از نگاه 

و از  سنجیم میم با ه ،یعني شک و طلب  ،داند ط پاي گذاشتن به طور وراء عقل ميشر

ایمان ابراهیمي  مقام دوالقضات را به ترتیب با  عینمحمدي  مقام ابلیسي و ،دو پي آن

  .  کنیم بازخوانی می رکگوری هو عشق مسیحایي ک

  

  .رکگوری که  القضات، عین  ،عقل رواءطور   ،نسپهر دی   :ها واژه کلید

  مقدمه

به باور که ي ناموران سنت عرفانيِ اسالمي ایراني است  القضات همداني از جمله عین

. او در لي و حکمت نظري در آثار خویش استشگامان آمیزش حکمت عماز پی ،بسیاري

                                                                                                                                                               

  شناسی ارشد.ی کار نامه . برگرفته از پایان1

  Email:smosavij@yahoo.co.inکارشناس ارشد دانشگاه تهران، دانشجوی . نویسنده مسؤول: 2

 . استادیار دانشگاه تهران.3

  ادیان  و  ��ن  �ج�ه 

، 1390بهار و تابستان ، یکم شمارۀ، چهارمسال چهل و 

  148-129 صص

 
 

 

  

 

 
 
Adyān va ‘Erfān 
Vol 44, No.1, Spring / Summer 2011 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390شماره یکم، بهار و تابستان  ،چهل و چهارم، سال ادیان و عرفانمجله                                              130

معرفت شناختي ی  افرازندهتري  سه مرتبه  به ،الحقایق ةزبدعربي خویش به نام کتاب 

را در این کتاب به ترتیب طور باور دارد که خود آنها براي ادراك انسان از جهان هستي 

و بر این باور  ،)17 ،1341 ،القضات عین (خواند  ر ماوراء عقل ميطور عقل و طو  ،حس

دستیازي انسان به باالترین طور  رهگذرتنها از  ای، ریشهحقیقي و شناخت است که 

   .)78ـ77، همان ( دگرد یعني طور وراء عقل ممکن مي ،نگاه او شناختي از

گورکری سورن که ،سو از دیگر
1

مارکي که عارف مسلک و نام آشناي دان فیلسوفِ 

 ي خود درباره  در انگاره  ،دشمرن ي اگزیستانسیالیزم مي اران فلسفهگذ او را از پایهبسیاري 

ي  بندي فراز روانه  الیهآدمي را در سه جهان   زیستهاي ممکن  گونه  سپهرهاي زیستي،

ي امکاني  این سه شیوه ،. از دیدگاه اوکند مي پیکربندی، اخالق و دین  ،شناسي زیبایي

با جان   ،ي پس از دیگري بر او پدیدار گشتهیک  ،مند لي انسان هستيتعا زندگي در مسیر

قرارگاه وجودي انسان یعني  واپسینحقیقت غایي در  ،او در هم آمیخته و در پایان

گردد (تبیین  مي پدیدارر انسان ب  ،ر او فراعقالني و فرا اخالقي استساحت دین که به باو

مراحلي در و  2این یا آن ،ترس و لرزکگور چون ری مختلف که رکلي این نظریه را در آثا

  .)به چشم دیدتوان  مي 3طریق زندگي

عین القضات همداني   ،زیست ـ اندیشورآید که این هر دو  نظر ميچنین به سان  بدین

عناي مسیري ظاهراً همانند را در راه دستیابي انسان به واالترین م  رکگور،ی و سورن که

با زیست به ترتیب  ،عین القضاتو عقل طور حس  .دارند باورخویش براي او زندگی 

  است و هم چنین طور ماوراء عقلسنجیدنی رکگور ی و اخالقي کهزیبایي شناسانه 

زندگی رکگور ی چه که که هاي شایان توجهي با آن يخوان و هم همانندیهاالقضات  عین

تا به سنجش نزدیکي و بر آنیم نوشتار . در این دهد از خود نشان مي  ،خواند دیني مي

نساني یعني طور ماوراء عقل و ي زندگي ا این دو دیدگاه در واالترین شیوهخویشاوندي 

اه معرفت نگ همپوششیدین پرداخته و به این پرسش پاسخ گوییم که آیا  سپهر

اعتبار بخشي تام و تمام  هم چنین دانستن ادراك عقلي و شناختي این دو در نابسنده

ین دو هاي انسان شناختي ا توان به دیدگاه را ميشده در ساحت فراعقل  به آگاهي ارائه

در  دست یافتن آدمي به کمال براي او،  ساني را در راهداد و مسیر وجودي هم گسترش

                                                                                                                                                               

1. Kierkegaard, Soren 
2. Either/Or 
3. The Stages on life,s Way 
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 131  القضات یرکگور و طور وراء عقل عین سپهر دین که

  ي این دو تشخیص داد؟ بدیهي است که یافتن پاسخ مناسب براي این پرسش، اندیشه

ي  عرفان اسالمي و فلسفه یعنيظاهر متمایز به هاي دو سنت همانندیدر نمایش 

اي از  رکگور نمونهی هي اولي و ک القضات نماینده ستانسیالیزم که در این مقاله عیناگزی

  . خواهد بودي خود راهگشا  اندازهدر   ،دومي است

  

  ، شک و طلب: نومیديي حرکت طهنق

 هرپس از گذار وجودي خویش از دو سپ ، انسانرکگوری کهپندار گفته شد که به 

براي  ،او . به باورگیرد به سپهر دین قرار مي ي ورود ستانهدر آ  شناسي و اخالق، زیبایي

براي انسان در گذار از  بزرگ سان جهشي این چنین بلند و چرخشي بدیناین که 

دگرگونی نیاز است که او دچار  ، خالق به ساحتي به نام دین رخ دهدساحتي به نام ا

معتقد است که انسان  وی. بدین معنا که ویش گرددخبنیادین در ساز و کار هستي 

برابر خویشتن  ، خودبسنده و قرار گرفته درابدي ،سان موجودي آزاده ، خود را باخالقي

انسان دیني خود را به  کهحال آن ،)218ـ193  ،1971 ،رکگوری که( کند خویش ادراك مي

از  برآمده خأل .نماید مي فهم، برابر خدادر جاي گرفته  ابدي و  ،موجودي آزادعنوان 

رکگور ی به باور کهرا  به دنبال همدر عین حال خواني میان این دو ادراك گسسته و  همنا

فرایندي وجودي  ،رکگوريی نومیدي که این .کند پر مي نومیديامري وجودي به نام 

هاي ذاتي ناشي  بست و بن هااست که تمام هستي فرد را در خود فرو برده و از تناقض

انسان  ،ویبه اعتقاد . بیند چشم میخویش به زندگی شود که فرد در شرایط موجود  يم

خود رسید و در ژرفکاوي اخالقي وقتي در خود بسندگي اخالقي خویش به تمامیت 

هاي اخالق پي برد و بن بست  خویش از تحقق تام و تمام بایسته به ناتواني  ،انفسي خود

نومیدي  ،گردد و این دلهره پایان دچار مي اي بي لهرهبه د  ،اخالق را تجربه نمودذاتي 

از دیگر سو نومیدي این  .شود الق و از خویشتن اخالقیش موجب ميمطلق او را از اخ

 آ،1388 ،هموي انسان به خود بودن در پیشگاه خود است ( حاصل تمایل نومیدانه

. گردد با دین مي و پیوستش ي عطف گسست انسان از اخالق نقطه او،به باور و ) 29ـ28

براي گذار از  ي انسان گزیدهکوشش آزادانه و انتخاب شده است و پیامد  این نومیدي

تواند به هیچ وجه بدون  انسان نمي«. ي باالتري از وجود است اخالق و درك مرتبه

به درستي از  ،هنگامي که فرد به درستي آن را اراده کرد ،نومیدي نومید باشدخواستن 

ي دیگري نیز دارد که  میدي جنبهاین نو  .)215  ،1971 ،همو( »رود آن فراتر مي

هاي این  اختیاري و مرگ نسبت به خواهش رگاي م رکگور آن را به صورت گونهی که
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پیش   ،بخشد ميزندگی عنوان روح القدس کند. او در سر فصلي با  جهاني معرفي مي

مادي و زندگی ه نسبت به خواست این مرگ پیشیني خود ،یابي معنوي را زندگیشرط 

معرفي چه در ساحت زیبایي شناختي و چه در ساحت اخالق  ،هاي آن ي جلوه همه

هاي  از این نومیدي مطلق نسبت به کشش تنها پس .)106ـ93 ،1968 همو،( کند مي

  یرکگور آغاز مي شود، کهپندار که نخستین حرکت در سپهر دین به این جهاني است 

یک موضوع واحد که همان خداوند است و تنها و ناي زندگی در ي مع صه کردن همهخال

توان آن را  این حال را که مي 1پیرایش دل. او در کتاب ا او را خواستن و او را دیدنتنه

کند که  دهد. او در این کتاب بیان مي به زباني تهذیبي فلسفي شرح مي  ،نامید طلب

ي که او در کتاب دیگرش به نام یافتن عشق مسیحای ،پیراستگي دل و به دنبال آن

2اعمال عشق
ي هستي خویش در  ها و تنها از راه چکیده کردن همهتن  ،پردازد بدان مي 

  کند، فصیل بیان ميها که او انواع آن را به ت ي دوگانگي ب یگانه و گریز از همهاین طل

نخست  حرکت  ،رکگوری از نگاه که ،بدین قرار . )54ـ53 ،1948 همو،( شود حاصل مي

 يي انسان اراده زیرآزادانه و که این هر دو به باور او  ،خواستنومیدي است و پس از آن 

. گیرد وندي را در این مرحله نادیده نميخدا هر چند که او نقش فیض  ـگردد  پدیدار مي

به انسانها ي  است و بر همه فراگیردر این مرحله فیضي عام و  ،اما از نگاه او این فیض

در برابر این فیض و ها  هر کدام از انسان چگونگی رویاروییاما  ،اري استیکسان ج

حاصل از آزادي انساني ولیت برآمده ؤمسامري فردي است و به   ،راهگشایي عام

کس که تا به حال موقعیت فهم حقیقت را در هرست که به تواناخداوند « :گردد بازمي

ظرفیت را  این موقعیت و ،آن هنگام که فرداما   ،کندرزانی ؛ این موقعیت را ااست نیافته

که باید در برابرش  ولیت استؤبراي او یک مس ألهاین مس  ،از سوي خدا دریافت کرد

  .)22  ،1962 ،همو ( »حساب پس بدهد

گذار وجودي خویش از ادراك حسي و  القضات همداني نیز پس از انسان سالک عین

عقل ي ادراك فرا به آستانه  داند، مي ورزی تمقام شریع او آن راپس از آن فهم عقلي که 

ي نسبت به آگاه  ،ورز انسان شریعت ،القضات رسد. از نگاه عین عارفانه ميبینش یا همان 

برگزیده انگارانه و عافیت جویانه  ساده ایستار ایمانییک گونه  ،ارائه شده در شریعت

تشریعي را تکذیب یا هاي  گزاره  ،نکه بتواند با قطعیتآ. بدین معنا که او بدون است

گونه و آرامش بخش نسبت به حالت تصدیق در  تنها به ترجیحي ایمان  تصدیق بنماید،

                                                                                                                                                               

1. The Purity of Heart 
2. Works Of Love 
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 133  القضات یرکگور و طور وراء عقل عین سپهر دین که

در گذار از این  حال .)351ـ346 /2 ،1371 ،القضات عین ( کند ها بسنده مي برابر این گزاره

نیاز است که  ،عقل به طور وراء ،و فارغ از عاشقانگيعاقالنه   ،دغدغه ورزي آرام، بي شریعت

 شکدیسي را ات این دگرالقض سي هستي مندانه براي او حاصل شود. عینیک دگردی

فرد ترجیح ایماني پیشین را نسبت به امر شریعت از دست داده و  ،. در حال شکنامد مي

بازکاوی . این شک حاصل تدبر و رسد ف که نه تصدیق است و نه تکذیب ميبه حال توق

به باور عین هاي ایماني پیوسته با آن است.  شریعت و گزارهي فرد در ساحت  آزادانه

داند که باید در غایت خویش به عشق که  هر انساني در نهاد و فطرت خود مي ،القضات

به دست  ،زندگيدرازنای در اما این دانایي ذاتي   ،یازد حقیقت هستي است دست

، (همان رسد نسان مياز آن به گوش ا هایی زمزمهفراموشي سپرده شده و تنها گاه 

در آگاهي ارائه شده در   د پاي در راه سلوك بگذارد،هخوا فردي که مي .)356ـ355 /1

. اما این اندك تشنگي کند هایي از این عشق را مشاهده مي ها و نشانه رگه ،ساحت تشریع

چه که ما شک  آناو را سیراب نکرده و او را به حال سرگشتگي و حیرت یا  ،دروني

چه  رسد که آن س از آن که فرد به این دریافت ميدر این جا پ. سازد دچار مي  ،نامیدیم

 ،اندیشید چه که او ميدیگر آنشاید   ،انگاشت به عنوان حقیقت غایي ميکه پیش از این 

شک او همراه با خواستي ژرف و انفسي براي فرا چنگ آوردن حقیقت راستین   ،نباشد 

ل شک او«آورد  را به همراه مي طلب براي او حال گردد و شک از پي خویش ه ميهمرا

مان أ. پس در حق ایشان الشک و الطلب توطلب نبود  ،مقام سالکان است تا به شک نرسد

 »طلب کند. اول راه را طلب کند از راهبران پس راه رود  ،بود. چون که بداند که ندارد

مار تي خویش را در این قي هس ي طلب آن است که سالک همه الزمهاما  .)309  ،همان (

باید حالي بر او حاصل  ،پیش از طلب ،. به عبارت دیگرباخته و تنها به طلب بیندیشد

اول مقام مرد آن باشد که او را موت «: خواندش معنوي ميمرگ القضات  شود که عین

مرگي نسبت به جهان پدیدار و   که این مرگ، )322  ،1386 ،همو (» معنوي حاصل آید

در چیرگی   فرد هنوز، ،به باور عین القضات در مقام طلب ،. از دیگر سون استآ الزامات

دام طلب را علي الدوام نهاده « :آغازد ي خویش طلب را مي ي خویش است و به اراده اراده

، تا بود که روزي مرغ عشق در دامت افتد ... دام ! که این تهمت اختیار بشري دارددار

  .)469 /2 ،1377 ،همو ( »عسي ان یدرککم ...  مور به است،أطلب نهادن م

دیدیم که  ،خرد در راه پاي نهادن به سپهر دین و طور فرانخستین گام، در 

. که این هر دو زند القضات از شک دم مي گوید و عین رکگور سخن از نومیدي ميی که

ان انسقد پایان و تمام  د حکایت از دلزدگي و نا امیدي بيدر محتواي معنایي خو ،حالت
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این  خاستگاه ،رکگوری اما در مورد نومیدي که. دارندي زیست پیشین خویش  از شیوه

کند و در شک  ت اخالقي بر هستي انسان اعمال مياي است که زیس ، دلهرهحالت

و کار  در ساز  ،انسان به طور فطري در پي آن است چهیافت نشدن آن  ،القضاتي عین

شک و نومیدي   ،دو حال گردد. این هر این موقعیت ميث ، باعیعني عشق  ،ورزي شریعت

 که این مرگ کشاند ما را میبت به جهان مادي اي مرگ پیشگي اختیاري نس گونهبه 

رکگور بر ی . هم عین القضات و هم کهپي دارد به دنبال خویش حال طلب را در ،معنوي

ي و در فرجام کار معنومرگ ، ، نومیديیعني شک  ،حالتهاآزادانه و ارادي بودن این 

  . ندهبا هم همرا  ،طلب

  

  ویژگیهاي سپهر دین و طور وراء عقل

دین و طور وراء گذاري به سپهر  پس از طلب و گذار از ساحت اخالق و شریعت و پاي

گردد  مسیر حرکت انسان بر او پدیدار ميدر  هایی رحلهم  رکگور و عین القضات،ی هک عقلِ

تفاوتي داشته و به رنگ و شکلي ناهمگون رد انساني تجلي مبراي هر ف ،که به باور این دو

ها و  ویژگي ،توان براي این راه ميگونه گوني تجربي دیني و عرفاني،  است. اما با وجود این

القضات و هم  برشمرد که هم عین ورزي ممکن ي تجربه هاي یکساني را در هر گونه لفهمؤ

  :گوییم ها را به ترتیب باز مي ژگيیفشرند که ما این و رکگور بر آن پاي ميی که
  

   تسلیم 

یند ؟! اگر گوتصرف چه کار و را واگر خواهي که از تو چیزي در آید همه تسلیم باش. ت«

 یءٍفال تسئلني عن ش«. بینم بگوي بر خطا مي  بیني، شب است و تو آفتاب به چشم مي

الک پس از گزینش س انسان  ،لقضاتبه باور عین ا .)251 /1، همان (» شرط کار است

ان خدا یعني یک پیر معنوي باید که خود را در اختیار مردي از مرد  ،ارادي حال طلب

که او  چهجایگزین خدا شده و هر آن  ،ر براي سالک در مراحل نخستین راه. این پیبگذارد

خواست و فهم خود   ،او اراده است و سالک ناگزیر است که در برابرفرمان خد  ،فرمان دهد

همان،  هایت همان خواست خداست عمل نکند (واگذاشته و جز به خواست پیر که در ن را

ارادگي مطلق در جان  زي او به پیر نیز این تسلیم و بينیا پس از کمال سالک و بي .)47 

  . ماند سالک باقي مي

ي خود را  ار و ارادهاختی ،انسانسپهر دین این است که  گوهررکگور نیز ی براي که

خدا در آورد و بگذارد که او  سرپرستیقید و شرط تحت اراده و  ته و خود را بيواگذاش
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) هیچ پرسشي از انتخاب مسیحي در این مورد («. به هر سو که بخواهد بکشاند را انسان

گوید که تو باید تنها یک چیز بسیار ضروري و  انتخاب نیست. مسیحیت به انسان مي

اي که دیگر هیچ  اما به شیوه  ،برگزیني را  )حضور در قلمروي سلطنت خدا یاتي (ح

  . )428ـ427 /ها به نقل از یادداشت  ،1973 ،1برتال ( »سخني از انتخابگري در میان نباشد

ارادگي در برابر خواست  تسلیم و بي ،رکگور و هم عین القضاتی هم کهبر این پایه، 

لقضات براي سالک تازه ابا این تفاوت که عین  ،دانند شرط سلوك مي ینخدا را نخست

ي خدا در  نماینده  ،القضات پیر چرا که به باور عین. سازد پیر را جانشین خدا مي  ،کار

 .سرزمین هستي سالک است

  

  قاعدگي  بي

توان آن را  اي بیرون آمد که مي قاعده  از دل تسلیمي که در بخش پیش وصف آن رفت،

عین القضاتي و هم چنین اخالق  ي شریعت ي قاعده گریزي نامید. در مرحله قاعده

و در در هر پیشامد  ،توانست با رجوع به آن فرد ميکه قانوني وجود داشت   ،یرکگوري هک

 . اما در ساحت طریقتِآن را بسنجد مسیر خود را یافته و درست و نادرستهر لحظه 

بد هاي نیک و و معیارها و حکمها  قاعده ، همگیرکگوری که القضات و سپهر دینِ عین

قاعدگي است.  رد که بنیان آن بر بيگی اي نوین شکل مي ین در هم ریخته و قاعدهپیش

امن حکایت کرد و گفت در راه خداي تعالي  مرا دوستي بود و« :نویسد القضات مي عین

... هر چه تسمي محرم الحالل و محلل الحرام منزلي عرضه کردند و گفتند هذا منزل

دیگر   ،د و هر چه حالل شده بود به عارضيو را مباح گردحرام شده بود در حق دیگران ا

سالک باید در ذهن و جان  ،رو از این .)226 /1 ،1377 ،عین القضات ( »بار حرام گردد

عقل ستیز یا خود را براي هر معیار نویني که امکان بسیار دارد که  ،خویش و در هر دم

ي معشوق  بدانهراه خواست گاه مستآماده سازد چرا که در این   ،شریعت گریز نیز باشد

  .گردد گزین قوانین عام عقل یا شریعت ميجای

همین گسست از   ،دینيزندگی هاي  ترین مولفه رکگور نیز یکي از بنیاديی در مورد که

قاعدگي است که در ذات امر دیني خود را  اخالق و دستیابي به بيو  فراگیر یقانونها

هاي خود مطرح  دیني که در کتاب او در الگوهاي . این امري است کهنهان کرده است
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کوئیدام   ،کند مي
1
ترس و ابراهیم ( در نهایت و  )2تکرار ( ایوب  ، )ي در طریق زندگيمراحل ( 

او انسان دیني را فردي معرفي   ،تکرارکتاب . در ر پي نمایش آن استبه شدت د  )لرز

اي دارد که بر  ویژه ي خوددمن عدهي کلي اخالق است و قا کند که استثناء بر قاعده مي

سو  در یک« آید: به شمار مینظمي و استثنائي بودن  نوعي بي، مبناي نظام اخالقي

) و این کشاکش به خودي خود اخالق ت و در دیگر سوي امر کلي (استثناء ایستاده اس

یک نبرد غریب میان خشم و ناشکیبایي امر کلي در برابر هیاهویي است که استثناء 

ي است که در آن امر کلي در هم ... همه چیز یک بازي کشتشده استوجب آن م

و «...  :نویسد ميچنین یرکگور  هک در جاي دیگر، .)152 ،1946  رکگور،ی هک ( »شکند مي

امر منحصر به فرد را توصیف   ،که پارادایم دیني به جاي امر کليرغم آن چنین به هم

یي به معناي الگو . اما پارادایم بودن دقیقاًماند قي ميبااما هم چنان یک پارادایم   ،کند مي

 قاعدگي ي براستي متضاد این ادعا یعني بيکه پارادایم دین... حال آنبراي همه بودن است

  .)217  ،2009 ،همو ( »کند و منحصر به فرد بودن را بیان مي

  

  فردیت 

فرد براي هر   ،دشو ميآن قاعدگي جایگزین  بي ریزد و هنگامي که نظام عام در هم مي

 ناپذیري او نسبت به ي خود را که از دل قاعده مندي ویژه خود جهاني گشته که نظام

هر  ،دین. در مسیر طریقت و ساحت سازد تعریف مي  ،زده است نظام عمومیت یافته برون

کارایي داشته و  به تنهایي یک قاعده است که تنها براي آن فرد ،ي هر فرد فرد و تجربه

خویش طریقت را به  زندگی از اي سالک در لحظه ،القضات . از نگاه عینکار آمده است به

و  ش افزون بر بسیاري از پیامدهاجاي شریعت گزینش کرده است و این گزین

یکتایي را نیز بر  ار فردیت وب  گردد، سالک تحمیل ميزندگی دیگر که بر بروندادهای 

  . نهد هاي او مي شانه

» پاي همت بر دو عالم نیز و بر آدم زنیم    و ما فرد و یکتایي شویم وز وجود وصل ت«

  .)237  ،1386 القضات، (عین

خود را در ابراهیم هاي  یکي از عالیترین پدیدارياما رکگور ی فردیت دیني براي که

دین و  ی مان و عرصهیي ا . براي او ابراهیم به مثابه فرد و به علت حضور در پهنهیابد مي

از اخالق که کلي است و   ي مطلقش با پروردگار که خود امر مطلق است، رابطه به لطف
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ایمان دقیقا همین « :رود فراتر مي ،ددگر مطلقیت خدا بدل به امري نسبي مي در قیاس با

 ،تر از کلي است، در مقابل آن موجه است س است که فرد به مثابه جزئي بزرگپارادوک

   .)83 ،1388 ،رکگوری که( »به متبوعمثابه تابع بلکه به مثا نه به 

  

  ناپذیري  بیان

کارایي  زبان نیز  ،شود ها دگرگون مي قاعدههاي عام در هم ریخته و ارهنگامي که معی

هاي  توافقي عام بر روي رابطهی  برآمده ،. چرا که زبانخود را از دست خواهد داد

ین پذیرش همگاني است هاي مختلف است و به دلیل هم و مدلول گري میان دالّ داللت

سخن  ر این چارچوبي داللتي که د را از بیان یک رابطه که همه منظور گوینده

ي هابه دلیل از دست رفتن مبنا  فهمند. اما در سپهر طریقت و دین، مي  ،گوید مي

مدي زباني آناکار  ناپذیري، ي آن شکل گرفته است، بیان مشترك که ساختار زباني بر پایه

از دیگر سو افزون بر . گردد نساني ميي ا بخشي بنیادین از تجربه ،ي عموميناشدگ و فهم

اي راز پوشاني و سر نگهداري میان بنده و  گونه ، ناپذیري برآمده از دل این بیان  این،

 آن  ،شود اني بر انسان عرضه ميي دیني و عرف که در تجربه چه. آنستنیز ه خداي او

، و ناتوان استکوتاه که از بیان آن  افزون بر آن ،بانچنان بزرگ و پر هیمنه است که ز

رو سالک و  برگرفتن چنین مظروفي است. از این و مبتذل نیز براي درای کوچک  کاسه

من عرف هللا «. دارد را از افشاي راز بر نامحرمان بازميادب پیشه کرده خود  ،انسان دیني

ید دو اما زبان باطن نگو ،خورد بگویدچه دید و  . این لسان ظاهر است که آن»لسانه لَّکَ

دوم سبب آن است که ممکن نیست که این حدیث که او   ،سبب را: یکي شرط ادب را

. اگر در اندیشه را در آن مجال تواند بود خورده بود و دیده بود در عالم نطق گنجد یا

  .)397ـ1/396 ،1377 ،عین القضات( ».سر در بازد  ،الحقي رود حالت سکري بر زبانش انا

و راز پوشیدگي دیني در مقابل  رکگور نیز این اصل را با اصطالح پنهانگریی که

ولیت ؤدهد و آن را در سپهر دین به مس نشان مي پردگي اخالقي و بيگشودگی 

همزبان  تنها و بيابراهیم   ش،شهسوار ایمان  از نگاه او کند. وحشتناك تنهایي تعبیر مي

ک اش با خدا شری رابطهبزرگی ابد که بتواند او را در هیبت و ی چرا که همپایي نمي  ،است

سخن ... زیرا اگر وقتي تواند سخن بگوید ابراهیم خاموش است اما او نمي« :گرداند

... تسالي سخن آن است که مرا به کلي گویم سخن نمي  ،گویم نتوانم خود را بفهمانم مي

زیباترین سخناني را که در یک زبان  تواند ابراهیم مي .ترجمه کند  )امر جهان شمول (

ي  اندیشه. عشقش به اسحاق بگوید. اما او چیز دیگري در دل دارد ي درباره ،ممکن است
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خواهد اسحاق را قرباني کند، زیرا این یک آزمایش است. این  عمیق او این است که مي

در  ( س سخنان نخست او را هماین همه کتواند بفهمد و بنابر کس نمي سخن را هیچ

  . )149ـ148 ،1388  رکگور،ی که». (ي عشقش به اسحاق) بد خواهند فهمید باره

  

  انفسي بودن 

 ،بلکه در بهشت و عرش نیست  ،در آسمان نیست  راه خداي تعالي در زمین نیست،«

دل باشد و ... طالبان خدا او را در خود جویند زیرا که او در طریق هللا در باطن توست 

  .)287  ،1386 ،القضات عین(» ان باشددل در باطن ایش

زندگی هاي  لفهترین مؤ یکي از مهم، دهد  نشان ميباال های گفتهگونه که  همان

. از نگاه او انفسي بودن و درون بودگي است ،القضات از نگاه عین و طور وراء عقل عرفاني

. انفسي استبنیاد سلوکي دروني و نه مسیري بیروني و آفاقي که از  ،سیر و سلوك رهرو

کند. او بر این باور  ينو را در آن کشف مجهانی  ،مسیري که سالک در هر دم و در هر آن

بلکه  ،آید يحقایق عرفاني نه تنها به هیچ کار نماست که ادراك و اثبات آفاقي و عقالني 

اي «گردد:  مي  از نگاه او تنها ادراك درست است، ك انفسي کهگاه حجابي بر روي ادرا

المیت ال « ور است زیرا که عامي چون بشنود کهاز حکیم تا به ایمان راهي ددوست 

یق کند و حکیم چون به همگي خود ایمان آورد و تصد  ،»ذان ما لم یطین قبرهیسمع اال

» ي درون او پر از چون و چرا بوده باشد که انکار و تکذیب بود این حدیث شنود... همه

  .)458 /2 ،1377 ،همو(

ري دارد. او نیز به شدت بر این ویژگي انفسي بودن در سپهر دین پافشارکگور ی که

سر فصلي با در به ویژه ـ  1نهایي علميی غیر هتعلیقفلسفي و سنگین  بخش اعظم کتاب

انفسي بودن حقیقت استعنوان 
2

دهد که تنها و  له اختصاص ميبه اثبات این مسأرا  ـ 

  .)253ـ159  ،2009 ،رکگوری که( ستانفسي بودن ا ، اك حقیقت غایيتنها راه ادر

  

  مقامات سلوك دیني عرفاني

که در راه  ها و حالتهاییبر گوناگوني و تنوع مقام  ،رکگوری هم عین القضات و هم که

 زایکی . گذارند صحه مي  شود، دستیابي به حقیقت ملکوتي و ابدي بر انسان پدیدار مي
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ي  شیوه ،این گوناگوني ،هر دو، از نگاه رو قاعدگي است. از این بي  ،هاي این ساحت ویژگي

. با استگسستنی ناذاتي این سپهر حیاتي بوده و از آن   ،دیني و عرفانيي  پدیداري تجربه

رکگور در توصیف ی چه که کههمانندیهاي جالب و شگفتي را میان آنتوان  گاه مي ،این وجود

 ،کند ضات از این مسیر توصیف ميالق چه که عینبا آن  ،آورد به رشته تحریر در مياین راه 

القضات یعني مقام  ي عین رکز خود را بر دو مقام در اندیشهما تم در این نوشتار. یافت 

ي  ها را با دو مقام دیني در اندیشهقرار داده و به ترتیب آن(ص) م محمدي ابلیسي و مقا

  .سنجیم میبراهیمي و عشق مسیحایي رکگور یعني مقام ایمان ای هک

  

  هیم و ابلیس ابرا

ن اانساني در سامهای  مرتبهدر توصیف یکي از باالترین  ،القضات رکگور و هم عینی م کهه

آنند که از دل بازخواني شوند و بر دست به دامان روایتي اساطیري مي  ،ویشخفکري 

 احتهایحقایقي را در ارتباط با س  بشري، آشنایهاي پر آوازه و  ي این داستان هگون دیگر

ي بلنداي روح انساني آشکار سازند که کمتر توسط دیگران  وف و دست نایافتهنامکش

لقضات ماجراي ابلیس رانده شده از ا عین ،گونه نگریسته شده است. در این راستا بدین

رکگور با ی هبیند و ک هاي مورد نظر خویش مي بارگاه الوهي را بیش از همه واجد ویژگي

آن چه بیش از  ،. و در این حالیابد خویش دست مي ري او به هدفگ ابراهیم و قرباني

اي تاریخي این  نه واقعیت اسطوره  همه مورد نظر این دو در این خوانش متفاوت است،

س یلغضوب به نام اباي م پیامبري به نام ابراهیم و فرشته دو داستان و یا تشخص وجودي

از این رو ما نیز در . ستهاي آن زدایي شده ساني و اسطورهحتواي انکه بیش از هر چیز م

  . مقایسه قرار خواهیم دادبررسي خویش همین محتوا را مورد توجه و 

رکگور نخستین پیش شرط حضور تمام قد ابراهیم در ساحت دین و برقراري ی که

اگر سخن «: داند رساندن اخالق و شریعت توسط او ميبه تمامیت  آزمون براي او را، 

دادم که  نخست نشان مي  ،گرفت ي من قرار مي داستان ابراهیم) بر عهدهگفتن از آن (

ي خدا نامیده  ي آن بود که برگزیده رد پارسا و خداترسي بود و شایستهابراهیم چه م

مقرر   )قرباني کردن اسحاق (تنها براي چنین انساني است که چنان آزموني   ،شود

یشتگان بود چندین هزار معلم فر«ات نیز . ابلیس عین القض )55 ،1388 ،همو( »شود مي

 ،القضات عین(» ي او بر ساق عرش بود... ابلیس است که بدایتش این بود سال زاویه

براهیم در شرایط پیشیني خویش که به هم ابلیس و هم ا ،بدین قرار )417 /2  ،1377

. همسانند  شریعت و قانون همه شمول و تا به انتها رفتن آن است،  ،اخالق کمال رساندن
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ار و خالف عادت الهي مقرر آزمون دشو ،یابي است که براي هر دو پس از این کمال

قي و تشریعي که بدان خالف تمام اصول اخالشود که بر شود. بر ابراهیم تکلیف مي مي

گناهي و تنها به  هیچ فرزند خویش را بي ،آن و فراتر اززنده یک انسان   ،پایبند است

که در تباین با خواهند  ر به قربانگاه برد و از ابلیس ميیل پروردگادل خواست ظاهرا بي

ي  رو، گونه ازین. از این سجود سرباز زند  ،داوند که امر به سجده بر آدم استفرمان عام خ

رار . آزموني که در آن قستشود نیز در یک راستا آزموني که بر این هر دو اعمال مي

قي و تشریعي که هم ابلیس و هم ابراهیم اخال برنهشهای فراگیراست تمام پیش 

بدین . در هم شکسته و زیر پا گذاشته شود  ،خویش را بدان اثبات نموده بودند پایبندي

نسبت نویني   ،اي رکگوري از این دو داستان اسطورهی که القضاتي و در خوانش عینقرار، 

رکگوري ی روایت که. در گردد ریقت ارائه ميمیان دین و اخالق و هم چنین شریعت و ط

ي تعارض میان  آن است که ابراهیم در نقطه  ،گردد وجهي که بسیار برجسته مي  ،ابراهیم

براي   )دستور به کشتن فرزند بیگناه امر دیني ( و  )حرمت قتل نفس انساني مر اخالقي (ا

اي او در برابر . برگزیند ني را برميو امر دی خویش اخالق را به چشم وسوسه دیده

 بدل به امري نسبي و قابل تعلیقهر نوع باید و نباید اخالقي  ،لقیت خواست پروردگارمط

؛ او در فراسوي این حوزه غایتي ي اخالق فراتر رفت او با عملش از کل حوزه«. گردد مي

جا وسوسه همانا اخالق است که  ر مقابل آن این حوزه را معلق کرد... در اینداشت که د

 »... و تکلیف دقیقا بیان خواست خداستدارد خواست خداوند بازمي ا از عمل بهابراهیم ر

عارض میان در ت  ،القضات ي عین این موضوع در اندیشه .)87ـ86 ،1388 ،رکگوری که(

قانون عام   ،فرمان ،القضات از نگاه عین .شود او نمودار مي خواستفرمان خداوندي و 

ونان چ  ،سازد ر همه به یکسان جاري ميه آن را بنان کاحکم آشکار دلبر ج  ،معشوق است

ه ک. حکم پنهان خواست ویژه و محرمانه اوست ،. اما ارادتقانون اخالق یا احکام شریعت

هم چون امر   ،سازد شکار ميا براي ویژگان و برگزیدگان خویش آاو آن را در نهان و تنه

واهد که ابلیس خ بر ارادت خدا مطلع بود که او نميابلیس « .ي طریقت و شیوه دیني

ست که به فرمان او سجود آن محکي بود تا خود کی  .سجود کند. چون گفت اسجدو آلدم

با او « .)96 /1 ،1377 ،القضات عین(» . همه سجود کردند اال معلم فریشتگانغیري کند

شنودند که اسجدو آلدم و در غیبت غیب با او  و میکائیل مي برائیلکه ج گفت چنان

مان در داستان ابلیس همین ترجیح ارادت بر فر .)412 /2 ،همان( »ريگفت ال تسجد لغی

  . بر شریعت در نگاه عین القضات استتفوق و حقانیت طریقت   نمایش،

دیني حاکم بر دیگر میان این دو روایت و در فرایند آزمون آن دو در اخفاي همانندی 
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خویش سهیمند که دیگران  . این هر دو در اخفاي رازي با خدايدهد سرنوشت هر دو رخ مي

دیگر این دو رخ  همانندی ،همین همساني. از را مجال و رخصت آگاهي به آن نیست

همتایي  ،. نه ابراهیم و نه ابلیس در میان همگنان خویشتکینگي و فردیت مطلق  ،دنمای مي

و از د نیاب نمي  ،اند اسناکي که در آن گرفتار آمدهبراي فهماندن خود و بازگویي آزمون هر

ي عادت  تنهاي تنهایند و با فاهمه ،ي دیني خود ندهفرازتراي  هر دو در واالترین نقطه ،رو این

ضات آن را نور الق نگي که عین. فضاي تاریک تنهایي و تکیشوند دانسته نمي ي دیگران زده

 و  )213  ،1386 ،همو( ،کند ر حاکم بر عالم شب معرفي مين را نوخواندش و آ ابلیسي مي

در سه روز سفر ابراهیم به باالي کوه موریه  یرکگور کهل دلهره و اضطراب پر تنشي که حا

پیامد همین تنهایي   ،)54 ،1388 ،رکگوری هک(  دهد او نسبت ميبه ن اسحاق دربراي قربان ک

  .راي دیگران در سرنوشت این دو استمطلق و ناممکن بودن بازگویي خویش ب

القضات  عین رکگور و ابلیسِی که جوه افتراق ابراهیمِده است که واکنون زمان آن رسی

کید آن است که تأ ،ي واگرایي این دو تصویر ترین نقطه را نیز به بررسي بنشینیم. مهم

لودگي و دلهره آبیش از هر چیز بر اضطراب   ،کگور در بازخوانش داستان ابراهیمری هک

انگشت  چیز بر عاشقانگي ابلیسالقضات بیش از هر  که عین، حال آنباري امر دیني است

 ي آزموني بهبا تجررویارویی رکگور از هراسناکي و سنگیني ی . اگر ابراهیم کهگذارد مي

 القضات رها و ابلیس عین  ،ت و از نیک و بد عمل خویش هراساندیني ترسان و لرزان اس

ت به او ن نسبداوري که در میان همگنا اعتنا به هر یله و فارغ از هر نیک و بد و بي

این دیوانه « .اندیشد ا و تنها به تکلیف عاشقي خویش ميتنه  ،ممکن است اعمال شود

بال و قهر و دیگري مالمت  ؟ یکيمحک محبت داني که چه آمد  ،وست داشتخداي را د

او یادگار  معشوق تو را اهل یادگار خود نهد، چون) «221، 1386 القضات، عین ( ».و مذلت

عاشقي  . هر که فرق داند او را ازهمه یکي بود  ،منسوج ،و اگر ممزجاگر گلیم سیاه بود 

    .)2/410 ،1377 همو، » (هیچ خبر نیست

یند دشوار و پر آم و فررکگور بر انتخابگري ابراهیی تفاوت مهم دیگر آن است که که

سه  ،رکگوری . براي کهکند او بسیار تاکید مي در داستان ،گیري حاصل از آن تنش تصمیم

وزي که ابراهیم در باالرفتن از کوه موریه در تردید میان قرباني کردن و نکردن اسحاق ر

. دگي او واجد اهمیت استبیش از تمام زن  ها دست به گریبان است، ترین دلهره با ژرف

ونگي رسیدن به آن تصمیم مهم است چگ  ،او بیش از چیستي تصمیم ابراهیم براي

بر  ،گيالقضات بسیار بیش از چگون که تمرکز عیننل آحا .)52، 1388 ،رکگوری که(

یر چه که در مسآن ،القضات . به باور عیناستچیستي گزینش ابلیس و پیامدهاي آن 
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ي  که به ارادهنه به خواست خود  ،کند چه که خود ميآید و آن بر سر عاشق ميعاشقي 

افتادن نه به اختیار  این در و  ،ود که روزي مرغ عشق در دامت افتد... تا ب«: معشوق است

 ،القضات عین( »ضرورت بود خود  ،وا بعدها ابداًال تشق  ،بود... چون مرغ عشق در دام افتاد

ابراهیم به غایت مختار  رکگور در سطحی هانسان دیني کسخن، به دیگر  )2/469  ،1377

از  به غایت هراسان است و انسان عرفاني عین القضات به غایت مجبور و ،رو و از این

  . پرواست به غایت عاشق و بي رو این

  

  و مسیح  (ص) محمد

و بررسي  گذاشتهدو اندیشه  اکنون پاي به باالترین ساحت وجودي انسان در این

  برد.خواهیم به پایان  خویش را با آنی  سنجشگرانه

زیستن را  ی این بلند مرتبه ترین گونه پدیدار شدن ،القضات یرکگور و هم عین که هم

کگور به سنت دینی خویش، او را خدای یر هپیامبر خویش یعنی مسیح(ع) که ک در دو

(ص) که عین القضات هر آنکه او را بشر  ، و محمدبیند مجسد شده در قامت انسانی می

 ،از همین نکته .کنند ) مشاهده می248ـ164 ،1386 (همو، شمارد میاو را کافر  ،بداند

 ي فرا یعني جنبه  ،گیرد ین دو مورد شکل میدر ا ،دو اندیشهاین همانندی نخستین 

کگور خود خداست و ری . هر چند که مسیح کهمقامانساني و دست نایافتني این دو 

لي خدا بودن یا ، وگردد خدا تلقي نمي  ،القضات با وجود فرابشري بودن (ص) عینمحمد 

انساني به این دو  رسياي تاکید بر محال بودگي ذاتي دست هر دو به گونه  ،انسان بودن ابر

گرفت و  توان از این دو تصویر الگو تنها مي ،در نگاه این هر دوبر این پایه، . جایگاه است

دو (ص) . مسیح و محمد بسیار نزدیک شد ني زیست آنا تنها امکان دارد به شیوه

  .باشد تواند چونان آنان نمي نجز خود آناانساني هستند که هیچ انساني  ي فرا هآستان

زیست ـ دو مقام در این دو این همانندی دومین   ،بنیادینناممکن بودن همین از 

تجلي دگرگوني « رکگوری ي که اهي در اندیشهگناه آگاهي. گناه آگ ـگیرد شکل مي اندیشه

در این  میانجي وجودي نوین است... ( . گناه یکدر موجودیت انساني است پارادوکسیکال

... اما کار پا به این جهان گذاشتن استبه معناي گناه هستي داشتن  )مدیوم زیستي تازه

گرگوني در فاعلیت ... گناه آگاهي یک دبه حصول این گناه آگاهي نیستفرد خود قادر 

براي او  نیرویي حضور داشته باشد که  ،دهد باید در بیرون از فرد است که نشان مي

او یک   ،گري شده استوجودي خویش موجود دی او در به انجام رسیدن روشن سازد که

گناه آگاهي به معناي  ،در این معنا) 492ـ491 ،2009 ،رکگوری که (» گناهکار شده است
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 ،یابد صیرورت بیشتري مي سي است که هر چه فرد در ساحت دینآگاهي ژرف و انف

یشتر از این ناممکني بیشتر و ب  ،رود معنا که انسان هر چه باالتر مين . بدیددگر تر مي ژرف

اي  فاصله  )یا همان مسیح خویش و خداي خویش (گردد و میان خود انساني  يتي آگاه مذا

این گناه انسان است و اوست بیند که به هیچ تالش او قابل پر شدن نیست و  نهایت مي بي

انسان دیني  1.تاده که او را بر صلیب کشیده استقدر از خداي خویش دور اف که آن

عظمت و هراسناکیش بر دوش خویش ي  اد بشر را با همهبار این گناه نژرکگور ی که

رنج این گناه را تاب  ،بشرفرزندان ي  که چونان مسیح به جاي همه کوشد میبیند و  مي

تواند هولناکي و  مي ،ي خویشدینبینش . چرا که تنها اوست که در عمق آگاهي و بیاورد

... و تنها یک راه حقیقي تمسیح الگو اس«. این گناه را به خوبي مشاهده کند سنگیني

که براي است . نشان مرید در میان دیگران آن مرید بودن ـ براي مسیحي بودن وجود دارد 

ترین  و مهمنخستین  ،رو از این .)215 ،1968 ،رکگوری که ( »کشد باور و اصولش رنج مي

مسیحي گی زندذاتي  ،رکگوری هرنج است که به باور ک  ،پیامد گناه آگاهي براي این انسان

  .بوده و معنا بخش به آن است

رانساني اببزرگی است که در  (ص)القضات اما این خود محمد در گناه آلودگي عین

او  کبریایي که« شود: ميتوانا  ي وجودي میان انسان و خدا خویش به ادراك این فاصله

 ،زماندنود و البل یک نفس از آن باکبایر ب و ي صغایر بدید در مواجهت آن کبریا همه

 بعبدٍ . آن مقام اجالل و تعظیم و به خود بینا شدن که اذا اراد هللامن اکبر الکبائر بود 

بیند، همه  همه حیا بود و چون عظمت او  ،خیراً بصره بعیوب نفسه. چون عظمت او بتابد

انسان رسیده به این جایگاه  ،سان بدین .)2/218، 1377 ،القضات عین( »تقصیر خود بیند

و به کمال اآگاهي از گناه در  خود را در مقابل چنین خدایي گناهکار دیده و همیشه

: رنج گرد ها مي ترین رنج ترین و دردناك بزرگی  زایندهو همین براي او مسبب و رسد  مي

 مصطفي را بدان حال باز« .یت بر روح فرابشري و بیقرار خویشي بشر جامه تاب آوردن

یغا این فریاد : لیت رب محمد لم یخلق محمداً ... درتيگذاشتندي که به دعا و تضرع گف

                                                                                                                                                               

ر : ایـن عشـق پرستشـگ   کنند صیف ميرکگوري را چنین توه ی) گناه آگاهي کKirkconnell . کرکانل (1

ي این ایده است که در پیشگاه خدا ما همیشه بر خطاییم . این ادعاي  خدا براي اوست که برانگیزاننده

... پرستشـگر  اي خودشناسي روانشـناختي نیسـت   اختي برآمده از عقل عملي یا گونهشنبر خطا بودن 

با  ود را براي هرگونه ناهم خواني (رو خ ن پرتو دیده و از آنخود تمناي آن را دارد که خدا را در بهتری

ر اسـت  تـ  ارد که عشق خدا همیشه از ما بزرگد بیان مي  )(این ایده سرزنش نماید...   )این کمال مطلق

  .)32  ،کرکانل (
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القضات و هم  بینیم هم عین ميدر اینجا  . )194  ،1386 ،همو (» آید از دنیا و قالب برمي

چنین  و هم  ،و محتواهاي مختلف تعبیرهاهر چند با   ،مقام در گناه آگاهي این ،رکگوری که

   .اشتراك نظر دارند  ،آگاهي عظیم بر آمده از این گناه در رنج سنگین و

ذاتي  ی ردن فاصلهدر تنها راه حل ممکن براي پر ک ،رکگوری هالقضات و هم ک هم عین

ي زنجیرها  همه عشق در میان«اتفاق راي دارند: عشق. نیز   ،میان انسان و خدا

 ،a1971 ،رکگوری هک(» کند که عاشق و معشوق را با هم یکي مي. چرا ترین است استوار

خواند و  محبت مي ، (ص)محمدي عشق را در ساحت حیات پدیدارشدنالقضات  عین . )86 

القضات  که عینچه  دهد. حال باید دید که آن هاي مشخصي را به آن نسبت مي ویژگي

  .تا چه اندازه بر هم منطبقند  ،نامدش رکگور عشق ميی خواند و که محبت مي

فردیت و  ( ت جمعیت حال  ،(ص) هاي محبت محمدي ترین ویژگي یکي از مهم

 ي گسست عارف از تکینگي و تفرقه  ،است. تجلي حالت جمعیت  )مانگرایي توأ جمع

است که عین . این حالي گرایي دین و تشریعي است ابلیسي و بازگشت او به دامن جمع

اي که دیوانگان را بند بر نهند.  اي دوست هرگز دیده«: کند يالقضات چنین توصیفش م

که صاحب شریعت به نور نبوت دانست   ،ي حقیقت آمدند سالکان دیوانه گروهي از

اي که  مگر از آن بزرگ نشنیده .دیوانگان را بند باید بر نهاد، شریعت را بند ایشان کردند

 .)204 ،1386 ،القضات عین( »؟!دا دیوانه باش و با مصطفي هوشیارمرید خود را گفت با خ

ت و یکتایي عارفانه ردیي خویش با خداي خویش ف ابطههم چنان در ر عارف در این حال 

هیچ میانجي تشریعي یا اخالقي  اي مطلق و بي رابطه، ي او با خدا رابطه . کند را حفظ مي

شوند و ناگزیر چونان  اي از خدا مي ي موجودات نماد و نشانه است. با این حال براي او همه

آن شرکت   ،علق به محبوب داردهر محبت که ت«خود خدا محبوب و دوست داشتني. 

خالف روست که بر از این .)140  ،(همان» آن نیز هم از آثار حب محبوب باشدنباشد که 

 ،قام محمديم  ،طلبید يها را م افتادگي عارف از انسان مقام ابلیسي که تنهایي و جدا

  . ندک ها ایجاب مي انسان ي او را با همگامي محبت آمیخته گرایي و همراهي و جمع 

از از کتاب رکگوري نیز تمام هستي خود را بر مبناي این فری مسیحي عاشق که

؟ عیسي وي را تر است د کدام حکم در شریعت بزرگاي استا«کند:  سامان ميه مقدس ب

نما.  و تمامي فکر خود محبت نفسي دل و تمامي  فت این که خداوند خداي را به همهگ

ي خود را مثل خود  ن است یعني همسایهظم و دوم مثل آاینست حکم اول و اع

بر  رکگوری ي سامان عشق مسیحي به باور که همه .)22؛36ـ40انجیل متي،( »نما محبت

؟ همسایه از نگاه اخالق مسیحي و به این دستور بنا نهاده شده است. اما همسایه کیست
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یخ یا تارکجاي  ردر ه  ،ام هستي استمن به تمي  م گسترهتعمی  ،رکگوری هآن کدنبال 

بزرگ انساني ي  زنجیره يتک اعضا همسایه براي من تک جغرافیا که ایستاده باشند. 

از « :سهیممو فردیت انساني رتک و تنها در پیشگاه خدا ایستادن ها دهستند که با آن

گویم  ميهیچ قید و شرطي و باز  هر انساني بي  ،هند یگاهر فر ، منظر مسیحیت هر کس

 ،. بدین قرار.. و محبوب خدا است.به یک اندازه به خدا نزدیک استي هیچ قید و شرط بي

به نقل از اعمال ، 1389  ،1وکاپوت (» حد و حصر برابري بي  ،ها برابري است بین انسان

رکگور که در مقام ایمان ابراهیمي به مثابه فرد از ی انسان دیني کهرو،  ازین .)115  ،عشق

 اکنون در مقام عشق  ،خویش تنها مانده بودفردیت مطلق  جمع فراتر رفته و در

اما بودن او در جمع چونان فریادي گم شده در  ،گردد مسیحایي باز به آغوش جمع بازمي

رد یگانه در برابر خدا به جمع بلکه او به مثابه ف  ،ي فریاد خلق نیست میان همهمه

. میدیحي ناتوان آن را برادري دیني مس ت که مي. این همان حالتي اسپیوندد مي

القضاتي با حال برادري مسیحي  مقام جمعیت عین  ،یمهمانگونه که دیدسان،  بدین

  . رکگور قابل تطبیق استی هک

اوند به عنوان محبوب صفات جمالي خد پدیدارشدندیگر ویژگي مهم مقام محمدي، 

است مقام امن و آرامش عاشقانه و محبت آمیخته   ،مقام محبت ،رو از این .بر محبّ است

او را به شفا (ص) در عالم محمد   ،الم ابلیس رنجور و نیم کشته کنندهر که را در ع«که 

رکگور نیز ما با ی در مقام عشق مسیحایي که .)233   ،1386 ،عین القضات( »حاصل آرند

  بخشد، القدس حیات مي روح. او در نوشتاري با عنوان هستیمروبرو پدیدار شدنی چنین 

القدس در گام نخست انسان را  دهد. روح لي خداوند بر بنده را شرح ميجما این پدیداري

هاي دنیوي و  هاي این جهاني و خودخواهي ي خواهش مرگي نسبت به همه  ،میراند مي

خودپرستي صرف است. پس از این حرکت  ،حتي عشق زمیني گه از نگاه ابدیت

آن  پدیدار شدنکه رسد  اميهمراه مسیح و در مسیح فر زندگي دوباره به  ،خودانکارانه

ین حس مسیحیش به انسان تر روح القدس امیدواري را در ژرف ،. پس از اینایمان است

 چه در ماجراي حله ي مرگ و خودانکاري همانند آن. در حالي که در مردارد ارزاني مي

طع قدر این م  ،رود ز بین ميهاي این جهاني اتمام امید  آزمون ابراهیم از او خواسته شد،

در . در پایان و نماید ابدیت و به مدد ابدیت خود را مي امیدواري به  ،از سلوك عرفاني

 ،1968 ،رکگوری که( آورد را براي انسان به ارمغان ميالقدس عشق  روح  ،ین منزلسواپ

حالي است که در زبان عارفان   ،میدواري دوباره و دستیابي به عشقاین ا  .)106ـ93 

                                                                                                                                                               

1. caputo 
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القضاتي و هم  عین  هم محبّ ،رو گویند. از این اري صفات جمالي ميلمان بدان پدیدمس

خداوند در آن رها مقام ابلیسي و ابراهیمي و تجلي جاللیه  ی از دلهره ،رکگوريی هعاشق ک

  . یازند ي به واالترین مقام ایمان دست ميسار امن عشق و محبت الوه گشته و در سایه

در اندیشور ي این دو  فاوت مهمي در اندیشهت  ،شده در باالیاد هاي  مخوانيرغم هبه 

در آثار  گونه رکگوري آنی عشق مسیحایي که. توان یافت ي این دو مقام مي باره

ي میان بنده و  دو تجلي دارد، یکي عشقي که در رابطه  ،شود رکگور نمایانده ميی هک

در  کهن مسیحي است و دیگري عشقي است شود که تجلي آن عرفا خداي دیده مي

جلي آن اخالق عشق محور مسیحي ي میان بنده و خلق خداي وجود دارد که ت رابطه

رکگور قابل ردیابي و شناسایي ی هاي که ه این هر دو جنبه در نوشتهکبا وجود آن. است

هاي  یشه. اندتر است ي اخالقي آن بسیار نمودارتر و هم چنین پخته اما چهره  ،است

بزند و توصیفي از آن تواند نقبي به بلنداي عرفاني عشق  يرکگور در این ساحت گاه می هک

ي عشق و محبت شورمندي و شیدای ،تواند چونان عین القضات اما هرگز نمي  ،ارائه نماید

. شود ي اخالقي عشق مي عین القضات کمتر وارد جنبه ،خالف اورا به نمایش بگذارد. بر

د و بسیار بیش از آن که هم دار ي عرفان عشق آمیخته را دغدغه ،ز هر چیزاو بیش ا

ي  به پیوستگي عاشقانه دا بپردازد، ي انسان عاشق با خلق خ رکگور به رابطهی چون که

رکگور سخن از وظیفه ی ر عاشقانگي کهرو د نماید. از این عارف با خداي خلق توجه مي

 کند دیني مطرح ميو امر عشق را به عنوان یک تکلیف  ،است و او بیش از هر چیز

سرمستي و وحدت عاشق و  حرف از شور و ،در عاشقانگي عین القضات .)118، کاپوتو (

د و شاه اما نهایت عشق آن باشد که فرقي نتوان کردن میان ایشان ( ...«: معشوق است

 ،دعشق شود و چون عشق شاهد و مشهود یکي شو  ،اما چون عاشق منتهي  )مشهود

 »یگانگي باشدکمال اتحاد و   ،این حلول نباشد... و هود شاهدشاهد مشهود باشد و مش 

رکگور و هم عین القضات در ی با وجود آنکه هم که ،اینبنابر .)115 ،1386 ،القضات عین(

اما اولي به اخالق عشق محور   ،عرفاني عشق توافق نظر دارند  ،ي اخالقي نمود دوگانه باز

  . دهد قرار مي ي همت خویش د و دومي عرفان عشق محور را وجههپرداز مي

  

  گیری نتیجه

القضات  طریقت عینساحت و  طور وراء عقلرکگور را با ی که سپهر دینِ  ،در این نوشتار

کلید ورود  رکگور به عنوانی چه کهاین نتیجه رسیدیم که آن مورد مقایسه قرار دادیم و به

کلید چه که عین القضات آن ، با یعني مفهوم نومیدي ،کند به سپهر دین معرفي مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 147  القضات یرکگور و طور وراء عقل عین سپهر دین که

در عین حال  ،هاي بسیار دارد خواني یعني مفهوم شک، هم ،شمرد حرکت در طریقت مي

اخالقي بر زندگی ي است که ناکارامدي یها همده از دل دلهربرآ  ،رکگوری نومیدي که که

گري انسان براي معناي القضاتي پیامد جستجو کند و شک عین هستي انسان تحمیل مي

هر دو حال . سپس بیان نمودیم که یعني عشق ستا خویشزندگی ي  فراموش شده

کساني به نام طلب که اولین ي فکري این دو منجر به پیامد ی نومیدي و شک در سامانه

ورود به  ،القضات رکگور و هم عینی . هم کهگردد مي  ني عرفاني است،ي سلوك دی مرتبه

  . شمرند اراده و انتخاب انساني مي حاصل  ،مقام طلب را

راي ویژگیها و هم چنین دا  ،القضات عین طور وراء عقلو رکگور ی کهن سپهر دی

انفسي  ناپذیري و بیان  ،فردیت  ،قاعدگي بي  ،مطلق سرسپردگی : دهاي همانندیین لفهمؤ

قامها م  ،ها ها برشمرد. از دل این مولفه ي این همخواني توان به عنوان چکیده را مي بودن

  گردد که ما در این نوشتار، ميانساني بر او پدیدار ندگی زدر این مرحله از  و حالتهایی

مورد توجه قرار   ،اندیشورزیست ـ ي این دو  ها را در اندیشهترین آن چهار نمونه از برجسته

ن عشق ؛ و هم چنیام ایمان ابراهیمي و مقام ابلیسيمق  ،سنجیدیمدو با هم  داده و دوبه

قام در عین حال واالترین مراتب زیستي . این چهار م(ص) مسیحایي و محبت محمدي

  . کنند ن مياالقضات نمای و عین یرکگور کهممکن براي آدمي را از نگاه 

ر دو در فراروي از ه ،یرکگور ههاي ک ر عین القضات و ابراهیم در نوشتهابلیس در آثا

 چنین تکینگي عارفانه و آمدگي در آزمون دیني عرفاني و همگرفتار   ،اخالق و شریعت

جه عین القضات بیش از همه بر و. هر چند که با هم مشترکندمده از آن آبر ی دلهره

ي  رکگور بر دلهرهی هکه کحال آن  ،عاشقانگي داستان ابلیس و گریزناپذیري آن تکیه کرده

  . او تاکید بیشتري داشته است ماجراي قرباني کردن اسحاق و گزینشگری دیني ابراهیم در

القضات نیز در  عین (ص)رکگور و مقام نور محمديی قام عشق مسیحایي کهم

ولیت دیني عرفاني نسبت به ؤرنج و مس  ،گناه آگاهي  ي بودن،انسان موضوعاتي چون فرا

که هستند بزرگ را نیز دارا  . در عین حال که این تمایزهاي جالبي دارند خواني خلق، هم

ي  ، جنبهه داشته و عین القضاتبر وجه اخالقي این مقام توج ،رکگور بیش از هر چیزی که

رکگور عشق را در این مقام به ی هک ،رو گیرد. از این ن را فراتر از هر چیز در نظر ميعرفاني آ

جداي از خودي و  بهالقضات آن را پدیداري خود کند و عین عنوان یک وظیفه توصیف مي

  .انجامد ر عشق ميبه اتحاد عاشق و معشوق دبیند که در نهایت خویش  ي انساني مي اراده

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390شماره یکم، بهار و تابستان  ،چهل و چهارم، سال ادیان و عرفانمجله                                              148

  کتابشناسی

زبدة الحقایق، به کوشش عفیف عسیران، تهران،  ،ابوالمعالي عبدهللا  ،ت همدانيالقضا عین. 1

  .1341  ،دانشگاه تهران

 ،تهران  ،علینقي منزوي و عفیف عسیرانکوشش به  ، القضات همداني  هاي عین نامه  ،همو. 2

  ش. 1377  اساطیر، 

  ش.1386  ،منوچهري  ،تهران  ،عفیف عسیرانکوشش  به، تمهیدات  ،همو. 3

  ش.1389  ،رخداد نو  ،تهران  ،ي صالح نجفي ترجمه  ،یرکگور بخوانیم  هچگونه ک  ،دي  ،جان  ،کاپوتو. 4

  ش.1388، نشر پرسش  ،آبادان  رویا منجم، ی ترجمه  ،بیماري به سوي مرگ  ،سورن  ، یرکگور که. 5

  ش.1388  ،نشر ني  ،نتهرا  ،رشیدیانالکریم دعب ی ، ترجمهترس و لرز  ،همو. 6

7. Bretall, Robert, 1973, a Kierkegaard Anthology, New Jersey, Princeton        
University Press. 

8. Kierkegaard, Soren, Repetition (An Essay in Exprimental Psychology), 
1946, Translated By Walter Lowrie, New Jersey, Princeton University 
Press. 

9. Ibid, purity Of the Heart Is To Will One Thing, 1948, Translated By 
Douglas V. Steere, New York, Harper & Row Publisher. 

10. Ibid, Philisophical Fragments or a Fragment of Philosophy, 1962, 
translated By Howard. V. Hong, New Jersey, Princeton University Press. 

11. Ibid, For Self-Examination & Judge for Yourselves! And Three 
discourses, 1968, translated by Walter Lowrie, New Jersey, Princeton 
University Press. 

12. Ibid, Either/ Or, Vol 2, 1971, Translated By Walter Lowrie, New Jersey, 
Princeton University Press. 

13. Ibid, Christian Discourses& the Lilies of the Field & the Birds of the Air 
& Three Discourses of the Communion on Fridays, 1971 a, Translatede 
by Walter Lowrie, New Jersey, Princeton University Press. 

14. Ibid, Concluding Unscientific Postscript, 2009, Translated by Alastair 
Hannay, U. K, cambridge University Press. 

15. Kirkconnell, W. Glenn, Kierkegaard on Ethic & Religion, 2008, London, 
Continuum International Publishing Group. 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

