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 ع(:) داستان ابراهیم تفسیر غیرکرکگوری از گامی در

 ی ابراهیمی«خدا» و« ایمان» اخالقیِ-سپهر عقالیی جستاری در

 

 1میدمسعود ا

 

 چکیده
ا این راست ع( است. در) ع( و اسماعیل) کرکگوری از داستان ابراهیم این مقاله در صدد تالش برای گذر از تفسیر

مسأله اصلی نوشتار این است که آیا تفسیر کرکگوری مبنی بر غیرعقالیی بودن ایمان و خدای ابراهیمی درست است؟ 
عدم رابطه  براهیمی، بااخالق پرداخته شده است. یعنی اصل وجود یاخدای ا و به چیستی رابطه ایمان بدین منظور

 ع( و) استان ابراهیم ونیز نوع رابطه، مورد پرسش قرار گرفته است. شیوه پاسخ به این پرسش از طریق تمرکز برد
 داستان، ومرسوم  ها براساس تدقیقی فراتر از خوانش عادی وقران بوده است. پاسخ به این سؤال در ع(،) اسماعیل

شیده نقش آن اندی این تفسیر به جای محوریت ابراهیم به محوریت خدا و در. بوده است کرکگوری، ورای تفسیر نیز
 و همین طریق است که به نتایجی ویژه، نگارگری خداوند پیش رفته است. و از وفق نقش و داستان بر. شده است

یار دوم، این رابطه بس اخالق رابطه وجود دارد، ، میان ایمان ونخست: رسدبعضاً غیرکرکگوری، یعنی از این قبیل می
 ها( جزو مقوم ایمان ابراهیمی قرارمی دهد، سوم،دیگر مؤلفه عالوه بر) ای که اخالق راعمیق و وثیق است به گونه

 د درنبای ند وتواتجسم عینی خود، نمی در عقل و...(، شهود،) وحی باشد یا غیروحی خواه مبتنی بر ایمان ابراهیمی،
جنبه اخالقی،  همچون ایمان ابراهیمی، اخالقی است، پنجم، خدای ابراهیمی، تعارض با اخالق قرار گیرد. چهارم،

مان اخالقی ای-توصیف خدای ابراهیمی است. حاصل آنکه امکان سخن گفتن از سپهر عقالیی عنصری اساسی در
 اخالقی را دارد.-هر عقالییوجود دارد و اینکه ایمان ابراهیمی آمادگی پذیرش سپ

خدای ابراهیمی، عقالیی یا غیر عقالیی بودن ایمان  های ایمان،ایمان ابراهیمی، مؤلفه داستان ابراهیم،: هاکلیدواژه

 های غیرابراهیمی.ایمان ابراهیمی از ایمان و خدای ابراهیمی، تمایز
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 مقدمه

 ( 56-51 ص ،1311)کرکگور، «. ای استچیز پیش پا افتادهگویا فهمیدن هگل دشواراست، اما فهمیدن ابراهیم »

ام مق شأن و از عام، ها به نحوکتب مقدس آن ادیان توحیدی و در و کتاب قران به نحو خاص، دین اسالم و در ابراهیم )ع(، 

« ادیان ابراهیمی»با عنوان  مسیحیت، یهودیت و یعنی اسالم و ای که سه دین مهم جهان،ای برخوردار است؛ به گونهویژه

« ابراهیم ملت»آیین یعنی  قامت یک سنت و قالب یک شخص بلکه در در قران کریم، ابراهیم نه در. شوندنیز خوانده می

 ص همان،. )نام نهاده است« شهسوار ایمان»اندیشه مسیحی، ابراهیم پدر ایمان است و کرکگور او را  در. شودظاهر می

63) 

ا، انسان ه-ابراهیم-ها، یعنی مثلث خداانسان ع(، در نسبت وی با خداوند و) ابراهیمهایی که در زندگی جریان

 گیریجهتی، مربوط به جریان شکل شود، همانا، ازهای قرانیِ مربوط به ابراهیم بیان میدر قالب داستان دهد ورخ می

ریان ج قرآن، بیانگر مربوط به ابراهیم درهای به بیان دیگر داستان. ترسیم آن برای معتقدان است و« ایمان ابراهیمی»

ایمان  «فردبالذاتِ» خدای ابراهیمی، ایمان و در عالم ادیان ابراهیمی،. است« ایمان دینیِ ابراهیمی»تأسیس ایمانی از قسمِ 

یعنی  با هم است، به کمال رسیدن چند چیز گیری وجریان شکل جریان ابراهیم، شود.تلقی می« دینیِ ابراهیمی»خدای  و

 ایمان الگوی مفهومی( و به عنوان امر انتزاعی و) الوهیت ذات ایمانیت و معنا و به عنوان نحوه هستی(،) یک ایمان انضمامی

 آن نزد مؤمنان(. ای برای تکراربه عنوان نمونه)

 ع( و) جریان ابراهیم های ایمان، سعی دارد تا آن را از طریق بررسی داستان مربوط بهمؤلفه این نوشتار در مورد ماهیت و 

ع(، ) در مورد داستان ابراهیم به طور عمده با توجه به روایت قران، به انجام رساند. اما روال کلی این نوشتار و ع(،) اسماعیل

به بیان دیگر مسأله مورد نظر این  خاص کرکگوری از آن خواهد بود. تفسیر های ویژه وای از ایدهپاره تالش برای گذر از

این است که آیا تنها تفسیر ممکن از داستان ابراهیم و اسماعیل و معنای ایمان و خدای ابراهیمی منطوی در این مقاله 

توان از منظر دیگری نیز بدان نگریست و تفسیر دیگری را کند؟ یا میداستان، همان تفسیری است که کرکگور مطرح می

نماید؟ آیا ایمان آوردن متضمن هیچ عقالنیتی شود و رخ میسی آغاز میای ارشمیدنیز آشکار ساخت؟ آیا ایمان آوردن از نقطه

 دهد؟شود و رخ مینیست و از نقطه صفر مطلق شروع می

 پردازیم.در ادامه از طریق توصیف و توضیح و بحث به پاسخ سؤاالت فوق می

 ع( در قران) داستان ابراهیم

ابراهیم[ را به پسری بردبار مژده دادیم*هنگامی که به سنش رسید که ] او: »ع( چنین آمده است) قران داستان ابراهیم در 

را  تو بینم کهمی[ چنین] خواب ای پسرک من! من در: گفت[ پدرش به او به سن بلوغ رسید،] خود راه رود توانست با پدر

 گفت:[ آید؟ ]پسرپس ببین چه به نظرت می. سرمی برم

ه پسر را ب شکیبایان خواهی یافت*پس وقتی که هردو تن دردادند و ءاهلل مرا ازشاان. مأموری بکن ای پدر من! آنچه را

چنین نیکوکاران را جزا ندا دادیم که ای ابراهیم*رؤیای خود را حقیقت بخشیدی ما این را خاک افکند*او پیشانی بر

آوازه ] او برای میان آیندگان، در م*ورا درازای قربانی بزرگی بازرهانیدی بود*او دهیم*راستی که این همان آزمایش آشکارمی

 )قران،ایمان ما بود* بندگان با دهیم*]ابراهیم[ ازابراهیم*نیکوکاران را چنین پاداش می نیک[ به جای گذاشتیم*درود بر

 (111-111صافات، آیات:

 ع( به نقل روایات اسالمی) داستان ابراهیم

درش وقتی پ ...تاآنکه اسماعیل به حدرشد رسید،: »ع( چنین نقل شده است) داستان ابراهیم روایات اسالمی نیز ای ازپاره در 

ت به او گف جریان را به او نگفت ودرروزی که می خواست این وحی راعملی کند، درخواب دید که اسماعیل راذبح می کند،

 همینکه به دره خلوت که نامشبه این دره وکوه برویم وهیزم بیاوریم. پس  تا همراه خودطنابی وکاردی بردارد تا به اتفاق
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ا این پدرجان ب: اسماعیل گفت ابراهیم اورا ازدستوری که خدای تعالی درباره وی به او داده آگاه کرد، دره ثبیر بود رسیدند،

طناب دست وپای مرا ببند تا دست وپا نزنم ودامن خودرا جمع کن تا خون من آن رانیاالید ومادرم آن خون را نبیند وکارد 

 راستی،پسرم ب: ابراهیم گفت. چون مرگ سخت است ا تیزکن وبه سرعت کارد خود را برگلویم بزن تا زودتر راحت شوم،خودر

گلوی  برای من هستی... ابراهیم خم شد وخواست با کاردی که دردست داشت، چه کمک کار خوبی دراطاعت فرمان خدا،

اسماعیل را اززیردست او کنارکشید وازسوی دیگر ازناحیه دره ثبیر  ازیکسو جبرییل کارد اورا برگردانید، فرزند را قطع کند،

ازطرف سمت چپ مسجد خیف ندایی برخاست که: ای ابراهیم رؤیای خودرا به حقیقت . قوچی را به جای اسماعیل قرارداد

 (246 ص ،1361، 11 ج به نقل از طباطبایی،. )«پیوستی ودستور خدا را به انجام رساندی

 قروایت عهدعتی

: تع( چنین آمده اس) داستان ابراهیم نیز( تورات) درعهدعتیق. شوداشاره می جهت تکمیل سخن، به روایت عهدعتیق نیز 

 ودخ عرض کرد لبیک*گفت اکنون پسر امتحان کرده بدو گفت ای ابراهیم، ابراهیم را این وقایع که خدا از بعد واقع شد و»

ی که هایکوه یکی از آنجا بر در به زمین موریا برو و او را و یعنی اسحاق را بردارداری دوست می را او که یگانه توست و را

 کران خودنو از دو نفر را بیاراست و بگذران*بامدادان ابراهیم برخاسته االغ خود به تونشان می دهم برای قربانی سوختنی،

فرموده  ار به سوی آن مکانی که خدا او ه شد وروان هیزم برای قربانی سوختنی شکسته، خویش اسحاق برداشته و را با پسر

دید*آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت شما  دور از را بلند کرده آن مکان را سوم ابراهیم چشمان خود روز در رفت*و بود،

وختنی را س شما بازآییم*پس ابراهیم هیزم قربانی عبادت کرده نزد جا رویم و تا من با پسر بدان اینجا نزد االغ بمانید در

ا خود ابراهیم ر اسحاق پدر رفتند*وهردو با هم می گرفت و کارد را به دست خود آتش و خود اسحاق نهاد و پسر گرفته بر

هیزم، لکن بره قربانی  گفت اینک آتش و[ اسحاق] من لبیک، گفت ای پسر[ ابراهیم] من، خطاب کرده گفت ای پدر

هردو با هم رفتند*چون بدان مکانی  ساخت و مهیا خواهد ربانی را برای خودکجاست*ابراهیم گفت ای پسر من خدا بره ق

برهم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته باالی هیزم  هیزم را و بنا نمود آنجا مذبح را بدو فرموده بود رسیدند ابراهیم در که خدا

را ذبح نماید* درحال فرشته خداوند از بر مذبح گذاشت* و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خویش 

گفت ای ابراهیم ای ابراهیم، عرض کرد لبیک* گفت دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ  آسمان وی را ندا درداد و

ترسی چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی* آنگاه ابراهیم چشمان مکن زیرا که اآلن دانستم که تو از خدا می

هایش گرفتارشده پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن بلند کرده دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشه به شاخ خود را

 (1-14، سفر پیدایش، باب بیست و دوم، آیات 1931را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید* )عهد عتیق،

سالمی به طور عموم، این پسر بردبار ابراهیم در نظر سنت ا»الزم به ذکر است که برخالف روایت عهدعتیق، 

«. اقاست و نه اسح -ها نیای عرب -پذیرد تا فرمان الهی را اطاعت کرده باشد، اسماعیلکه قربانی شدن به دست پدر را می

 (.239 ، ص1361، 11 و طباطبایی، ج 451 ، ص1315، 1 )ماسون، ج

 روایت کرکگور 

 بخشی از روایت کرکگور چنین است:

داری برگیر و به وادی موریه برو، و خداوند ابراهیم را امتحان کرد و به او گفت اسحاق، یگانه فرزندت را که دوستش می»

 و در آنجا او را برفراز کوهی که به تو نشان خواهم داد به قربانی بسوزان.

و اسحاق را با خود برد، سارا از بامدادان بود، ابراهیم پگاه برخاست، چارپایان را زین کرد، خیمه خود را ترک کرد 

ها را ببیند. آنان سه روز در سکوت راه توانست آننگریست تا آنگاه که به دره فرو شدند و او دیگر نمیروزن به آنان می

 نای نگفته بود، اما چشم برداشت و کوه موریه را در دوردست دید. او جواناپیمودند. در بامداد روز چهارم ابراهیم حتی کلمه

را باقی گذاشت و تنها با اسحاق و در کنارش، از کوه باال رفت. اما ابراهیم با خویشتن گفت، من از اسحاق پنهان نخواهم 
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برد. او خاموش ایستاد، دستش را به نشانه رحمت بر سر اسحاق نهاد و اسحاق خم شد تا کرد که این راه او را به کجا می

 توانست او را درکدرانه بود، نگاهش مشفقانه و سخنش امیدبخش. اما اسحاق نمیپذیرای آمرزش باشد و چهره ابراهیم پ

کند، روحش قادر به اعتال نبود؛ او زانوان ابراهیم را در آغوش گرفت و البه کنان به پایش افتاد و از او خواست به جوانی او، 

به یاد آورد. آنگاه ابراهیم پسر را بلند کرد، در کنار او به آینده امیدبخش او رحم کند، شادی خانه ابراهیم و اندوه و تنهایی را 

توانست او را درک کند. او از کوه موریه باال رفت اما به راه افتاد و سخنش سرشار از ترغیب و تسال بود. اما اسحاق نمی

هره ابراهیم را دید، ای از او روی برگرداند و هنگامی که اسحاق دوباره چکرد. آنگاه برای لحظهاسحاق او را درک نمی

اش خوفناک بود. او گلوی اسحاق را گرفت او را بر زمین افکند و ]به خاطر حفظ رحم و چهرهدگرگون شده بود، نگاهش بی

؟ ای که من پدر توامپ نداشته جلوه دادن خود و فدا کردن خود[ گفت: ای پسر نادان، ایمان پسر به خداوند از طریق مقصر

ای که این عمل خواست خداست؟ نه، میل من است. آنگاه اسحاق لرزید و در اضطراب خویش داشتهمن یک بت پرستم. پن

بانگ برآورد: ای خدایی که در آسمانی، بر من رحم کن. خدای ابراهیم بر من رحم کن. اگر پدری در زمین ندارم تو پدر من 

ی، از تو سپاسگزارم. برای او آن بِه که مرا یک هیوال آسمان باش! اما ابراهیم زیر لب با خود زمزمه کرد: ای خدایی که در

 دست بدهد... بداند تا که ایمان به تو را از

اش برای خدا، فرزندی که حاضر بود بارها جان توانست بفهمد که آیا خواست قربانی کردن عزیزترین دارایینمی

وانست تداشت، نمیحاق را آن گونه که باید دوست نمیخود را برایش فدا کند، گناه است؛ و اگر این گناه بود، و اگر او اس

 ( 36-31 ص ،1311تواند بخشوده شود، زیرا چه گناهی از این وحشتناک تر است؟...)کرکگور،بفهمد که این گناه می

 تأویل کرکگوری از داستان ابراهیم 

یق کرکگور داستان ابراهیم، جریانِ به تعل به طور کلی از نظر. کرکگور، درصدد کشف دوباره ابراهیم و ایمان ابراهیمی است

افتادن عقل نظری و عملی است. عقل نظامند فلسفی و عقل متعارف اخالقی را راهی به سوی تبیین و تفهیم آن نیست. 

 ناین داستان با طرح الگویی غیرعقلی و غیرعُقالیی از ایمان و خداوند، ما را به سوی معنایی دیگر و جدید از دو حقیقت ایما

را به « داخ»و « ایمان»عقالئی، -دهد. یعنی باید از موضعی غیرعقلیخدا، یعنی معنای غیرعقلی و غیرعقالیی، سوق می و

-یرعقلیشود به سوی امر غعقالئی نیستند و بنابراین، ایمان جهشی می-تصور درآورد. نه ایمان و نه خدا دارای ماهیتی عقلی

توان در آرای کرکگور، در مورد حکم به تعلیق عقل نظری و ای از تعابیری که میعقالئی یعنی امر محال و متناقض پاره

 عقالنیت اخالقی یافت، از این قرار است:

اکنون می خواهم ازسرگذشت ابراهیم نتایج دیالکتیکی ذاتی آن را به صورت مسایلی استخراج کنم تا ببینم »

می تواند از یک جنایت، عملی مقدس و خداپسندانه بسازد،  پ ارادوکسی که پارادوکس ایمان چه اندازه عظیم است،

پارادوکسی که اسحاق را به ابراهیم بازپس می دهد، پارادوکسی که هیچ استداللی آن را نمی گشاید، زیرا ایمان دقیقا از 

را برجا  ابراهیم فهم ناسوتی خویش» (،11-11 ، ص1311)کرکگور، « همان جایی آغاز می شود که عقل پایان می یابد

آیا هیچ » )همان(،« اکنون گویی خود و ایمانش به سخره گرفته شده بود»(، 42 )همان، ص« گذاشت و ایمان را با خود برد

(، ایمان پرتاب شدن به درون محال 45 ص همان،«)رحمی بر این سالخورده ارجمند یا بر آن کودک معصوم روا نیست؟

( 61 )ص« حاسبات بشری نبود...هر محاسبه انسانی از دیرباز معلق شده بوددر اینجا جایی برای م( »51 ص همان،) است

 (.14 ص همان،. )ایمان، پارادوکس زندگی است

است که  این نبرد ایمان»کند: کرکگور در دیگر آثار خود نیز بر سپهر غیرعقالنی و غیرعقالیی ایمان تاکید می

ده ای که به مقوله تعیین کننده مسیحیت مربوط می شود ]عبارت از[: دیوانه وار برای امکان می جنگد... عامل تعیین کنن

، 1311)کی کرکگور، «. محال، پارادوکس )خارق اجماع(، سرکشی... پارادوکس و ایمان و اصول عقیدتی با یکدیگر متحدند

 ( 154، 134، 11 ص
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دار ای که امری را نمواست به گونه« ایمان» رسد معنایی ویژه ازای که با خواندن آرای کرکگور به ذهن میترین نکتهمهم

یق دهد و حتی آغاز آن توام با تعلتمام قرار گرفته است و گویی درخال، رخ می سازد که در حالت استقالل و خودبسندگیمی

 هددهرچند ایمان کرکگوری، اخالق را در نهایت نجات می. هرچند اخالق فردیِ کلی یا اخالق اجتماعیِ کلی اخالق است،

 کند که هرچه عقالنیت است،اما فضای تعلیق اخالق و ایمان چنان است که شخص احساس می ولی نه اخالق نخستین را،

 ص ،1311وال،. )آیدچنانکه تعابیری مانند تعلیق اخالق و ایمان بارها در شرح آرای کرکگور می. خلع سالح شده است

تعلیق سازی ایمان است، شأنی از اخالقیت را ندارد چرا  22ر فرایند اگر اخالق کلی، که نخستین مرحله د( مقدمه 24،22

ق، چنین فضای تعلی رباید؟ آیا مگر تاکید اکید برهنگام خواندن این داستان، هوش از سرخواننده مومن و غیرمومن می

که دست ایمان را برای ترین مخاطره چنین برخوردی آن نیست و بزرگ تواند هر معنا از ایمان را به مخاطره افکند؟نمی

در امر تقویت سپهر غیرعقالیی ایمان و  گذارد؟ به عالوه،حقوقی و... باز می اجتماعی، بازی با اخالق، به بهانه اخالق کلی،

 آید.علت به حساب می کرکگور نیز مزید بر« جهش ایمانی» اخالق، نظریه

ه ای کو در فضای دیگری خواند و فهم کرد؟ به گونهنگاه  توان این داستان را از زاویه دیگر و بااما آیا نمی

، هایی در این جریانتوان با کشف پنهانیآیا نمی رخدادها از همان آغاز در سپهر نوعی عقالنیت، خود را به نمایش گذارند؟

 هایی را برای ایمان و اخالق و خدا، به حداقل رساند؟چنین مخاطره

ج نهادن به رویکرد کلی کرکگوری در مورد جریان ابراهیم و پربار دانستن این نوشتار درصدد است تا در عین ار 

در عین اذعان به دشواری چنین . امکان به پرسش فوق، پاسخ مثبت دهد های کرکگوری، تا حدای از ایدهآن، با گذر از پاره

 توان بدین ترتیب بیان داشت: راهی، تفسیر پیشنهادی این مقاله را می

 داستان ابراهیم یل غیرکرکگوری ازتالش برای تأو

در  .ع( را از چند جهت یا در چند پرده به نظاره نشست) توان داستان مربوط به ابراهیمبرای گذر از تأویل کرکگوری می 

 شود:اینجا به دو پرده و الیه از این داستان اشاره می

ریان کند، همانا آزمون یا جننده را به خود جلب میآشکارترین و بارزترین چیزی که در این داستان توجه خوا پرده نخست:

در این صحنه ما با . ای ویژه با خداوند کرده استکسی که خود را وارد رابطه ع( است،) ایمانِ یک مومن به نام ابراهیم

 ست.  ع( ا) فهمد که این داستان، نمایش ایمان قوی و شدید ابراهیمخواننده می. نمایش ایمان اکید سروکار داریم

کنیم، با وجه شگفتِ دیگری مواجه وقتی که دیدگان خود را در متن داستان و در این صحنه تیزتر می اما: پرده دوم

 شویم: بازیگری خداوند و تاکید بر سپهر اخالقی ایمان!می

 داستان با موضوعیت نقش خداوند: طرحِ خدای اخالقی و نه غیراخالقی

چرخد یع( م) ها نگریسته شود، بر محور شخصیتِ ابراهیمپردازی معمول در داستانشخصیتداستان ابراهیم )ع( اگر از جهت 

و از این حیث نشان از آزمون ایمان ابراهیمی دارد. اما این داستان از طریق یک راوی برجسته بیان شده است و نیز دارای 

از جهت راوی برجسته داستان و نقش بنیادی  ای نیز هست. حال اگر داستان مذکوربازیگر نامحسوس، پنهان و پشت پرده

ارای به بیان دیگر داستان د. پشت پرده آن یعنی خداوند لحاظ شود، به نوعی باید آن را آزمون اخالقی خداوند نیز انگاشت

 و از شوددو وجه و طرف است، جریان داستان از طرفی در نسبت به ابراهیم، به تعریف و تثبیت ایمان اخالقی منجر می

داستان درصدد آن است تا بگوید اوالً مقوم ایمان . گرددطرف دیگر در نسبت به خداوند، به ترسیم خدای اخالقی منتهی می

توان به خدای غیراخالقی، ایمان نمی. ابراهیمی، اخالق است و ثانیاً متعلق ایمان ابراهیمی، همانا خدای اخالقی است

ونان و نزد خدایان ی مانند آنچه در) نذر و نیاز و... باشد قربانی، د متعلق پرستش،توانخدای غیراخالقی می. ابراهیمی داشت

خدای . باشد اعتماد و اخالق است، تواند متعلق ایمان ابراهیمی، که متضمن تعلق درونی،خورد(، اما نمیهند و... به چشم می
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د، ولی خدای اخالقی، دغدغه اخالق را هم دارد غیراخالقی اهل شیطنت و گذر از مرزهای اخالق است و دغدغه اخالق ندار

 و از همین رو متعلَق اعتماد است.

نامید، اما بیش از آن « شهسوار ایمان»ع( را ) در نهایت، اگر در این داستان بتوان، چنانکه مشهور است، ابراهیم

که اوالً پیام اخالقی او این است که: هان  چرا نام نهاد،« شاهنشاه اخالق»جل و عال( را ) و بسیار مهم تر از آن، باید خداوند

هرچند که کوهی از ایمان باشید! و ثانیاً به این دلیل  پا بگذارید، گاه حق ندارید به نام ایمان، اخالق را زیرای مؤمنان! هیچ

 آمد.ار نمیها که ببشد و آنگاه چه فاجعهساخت، ماهیت آن قلب میکه اگر خداوند ایمان را مؤدب به ادبِ اخالق نمی

 زوایای پنهان داستان

« یقت کلیحق»اوالً در این داستان، ایمان به عنوان یک . حال بسیار اساسی مواجه هستیمدر اینجا با زاوایایی پنهان و درعین

امر » و« واقعیت انسانیِ در شرف وقوع»ثانیاً ایمان به عنوان یک . ، توسط خداوند، در شرف تعریف است«امرانتزاعی» و

ثالث تقویم ایمان است به . توسط خداوند، در شرف تأدیب است؛ یعنی در شرف مؤدب شدن به ادب اخالق ،«نضمامیا

 اخالق.

ه این تعریف پس از تامل کامل در داستان ب. دار تعریفی کلی از ایمان استتوضیح اینکه اوالً این داستان، عهده 

یل یا گیری ایمان اصثانیاً باید این داستان را به مثابه جریان شکل. آید، به ویژه پس از درک وجه اخالقی ایماندست می

 به عنوان یک انسان مومن، تلقی کرد. ع(،) ارتقای ایمان در نزد ابراهیم

به نظر  .دار نفی تعلیق اخالق نیز هست. زاویه پنهان داستان نیز ناظر به پاسخ به همین تلقی استعهده ثالثاً،

 :توضیح اینکه. بلکه متوجه تاکید بر اخالق است نه تنها ناظر به تعلیق اخالق نیست، رسد که این داستانمی

دهد، ولی الظاهر اخالق را در تعلیق قرار میشود و علیحال که داستان با یک شوکِ ضداخالقی آغاز مینخست، درعین 

نویسنده یک داستان برای آنکه امر مهمی را  گویی راوی و. جریان داستان نشان از تاکید بر اخالق دارد و نه تعلیق اخالق

کند، به همان امر را تثبیت می کند و سپس به نحو برجسته و موکد،را تعلیق می نخست آن سازد، یادآور شود و آن را برقرار

وند تی خدانماید که حبه بیان دیگر در این داستان چنان می. دهدحوزه آن را ناممکن جلوه می ای که حذف یا خروج ازگونه

 .نیز که حکم به تعلیق اخالق داده است چیزی جز حکم ظاهری و اولیه نداده است و باید اساساً به حکم اخالقی، تن دهد

حتی اگر خداوند را موجودی فراتر از اخالق نیز بینگاریم )فرا اخالقی و نه ضد اخالقی(، در نسبت به انسان، یک موجود 

 کامالً اخالقی است.

دامه تحلیل فوق باید افزود، در این داستان به طور دقیق، ایمان در حالت اکید و نمونه عالی خود و در ا دوم، 

تواند مرزهای اخالق ایمان در اوج خود و در نوک قله تحقق خویش نمی. فردبالذات خود، در ترازوی اخالق نهاده شده است

« راهیمایمان به اوج رسیده اب»و « ابراهیم» چرا که خداوند به. باشدتواند متضمن یا مستلزمِ نفی اخالق ایمان نمی. را درنوردد

، قتل ابراهیمِ مومن» گناه را سرببری! به بیان دیگردهد که تو نمی توانی یک انسان بیدستور می« ایمان ابراهیمی» و

 «.بی گناه را نکش»، «مکن

ایمان باید خود را به مرزهای اخالق . دهدبا تمرکز در این بخش از داستان، عنصر اخالق، خودی نشان می

اخالق، نسبت تقویمی با . قوام ایمان به اخالق است. دهدایمان در شکستن اخالق به شکست خود حکم می. محدود سازد

شت داباید در پاس یهود(، مسیحیت و اسالم،) ایمان ابراهیمی، به عنوان فرد بالذاتِ ایمانِ مومنانِ ادیان ابراهیمی. ایمان دارد

 تکلیف ایمان انسانیِ به خداوند، در روایت ابراهیمی آن، حفظ اخالق است.. اخالق بکوشد

تار گرف« تناقض»و « محال» ع(، ایمان در چاه غیرقابل خروجِ) توان گفت گه در داستان ابراهیمبا این وصف می

م شده ای عظیچالشی سهمگین و وسوسهایمان دچار  کرده است، یعنی گیر« آزمون»نشده است، بلکه در چاله قابل عبورِ 

ست بن ب پی آن سمت و سوی اساسی خود را بیابد و به کمال خود برسد و نه آنکه در درون خود به تناقض و است تا در
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اما همان کسی که او را به  ایمان چشم باز کرده و ناگهان خود را در مرزهای اخالق یافته است،. برسد و آنگاه محو گردد

 در مرز اخالق قرار گرفته است ولی به نحو« بالقوه»ایمان به نحو . کنار مرز نهاده است، قاطعانه بازگردانده است ناگهان در

 مودب به اخالق شده است و هرگز قادر به اسقاط بالفعل اخالق نیست.« بالفعل»

 گیرد.اخالق قرار میخدایِ ابراهیمی در ارتباطی وثیق با  -معنا و مُدل ایمان شود که، هستی،حال روشن می

 به خداوند« اعتماد اخالقی»

ان سخن در باب رابطه خداوند با انس« غائبانه یا غیرمستقیم» و« حاضرانه یا مستقیم»توان از دو نوع رابطه کلی از جهتی می

ی زمان و در بستر و رویا و... و در طول رابطه حاضرانه از قبیل رابطه ویژه خداوند با ابراهیم است که از طریق کالم. گفت

ن واسطگی که در ایتعبیر کرد، به دلیل حالتِ بی« من-تو»توان از به رابطه این رابطه را می. گیرداز رخدادها، شکل می

« عتطبی»مقدس( و  )وحیانی و« متن»)نبی(، « شخص»مراد از رابطه غائبانه رابطه از طریق و به واسطه . تعبیر وجود دارد

ه در این داری کدانست، به دلیل حالتِ باواسطگی و فاصله« من-او»توان رابطه ست. این رابطه را نیز میها و آیات( ا)نشانه

 وجود دارد.«( او» مخصوصاً در واژه) تعبیر

توان با تمرکز در داستان ابراهیم به این نکته نیز رسید که ابراهیم، سرشار از اعتماد رسد که میبه نظر می 

ید یعنی شا. نوع رابطه حاضرانه ای این اعتماد ناشی از نوع خاصی از رابطه حاضرانه است و نه هر. وداخالقی به خداوند ب

رانه است ای حاضبتوان گفت که حتی این رابطه حاضرانه نیز از نوع ابراهیمی است و نه غیرابراهیمی. بدین معنا که رابطه

اس هر رابطه حاضرانه ای لزوماً متضمن اعتماد اخالقی به خداوند بر این اس. که متضمن اعتماد اخالقی قاطع به خداوند است

ه داند کاو می. درست است که ابراهیم در مرزهای اخالق گام می زند، ولی اعتماد اخالقی او به خداوند باقی است. نیست

 هم او و هم خداوند دغدغه اخالق دارند.

ه این خواهد بود که باید این روابط بر اساس اعتماد اخالقی بر این اساس پیام ابراهیم به روابط حاضرانه و غایبان

هر چند که، در عمل، ممکن است شدت اعتماد اخالقی به خداوند، در رابطه حاضرانه بیش از رابطه غایبانه . به خداوند باشند

ش براین حذف یا کاهبنا رسد تکرار و نیز شدت بخشیدن به اعتماد اخالقی به خداوند، در جلب رحمت وباشد. به نظر می

دید به بیان دیگر ما با اعتماد اخالقی اکید و ش .به دلیل رابطه تکوینی انسان با خداوند و عالم(. )بالیا و آالم نیز موثر افتد

قی هستی برای نشان دادن واکنش اخال یا به تعبیری،. پردازیمبه خداوند، به جلب واکنش اخالقی آفرینش در قبال خود می

 کند.می« مشارکت اخالقی»عمل اخالقی و به ویژه اعتماد اخالقی به خداوند، طلب  ز ما، از طریق نیت،از خود، ا

 ایمان از خداوند در« تصور اخالقی» حضور

وع و اما ن. در امر ایمان باید تصور و تصدیقی در مورد خداوند داشت. ایمان متضمن شناخت و معرفت به خداوند نیز هست

 دیق چیست؟سنخ این تصور و تص

لوجود، اخداوند به مثابه واجب) توان از تصورات متعددی در مورد خداوند سخن گفت مانند تصور متافیزیکیمی

 مطلق(، جوهر ترین،نامتناهی، کمال مطلق یا کامل احد، مطلق، محرک نامتحرک، خیر محض، نور محض، وجود محض،

د به مثابه خداون) ایتصور اسطوره وند به مثابه نظم و قانون آفرینش(،خدا) علمی تصور خداوند به مثابه حق(،) تصور عرفانی

 موجود قدرتمندِ شبه انسانی( و... .

صور ت. از خداوند است« تصور اخالقی» توان در داستان ابراهیم یافت،اما یکی از تصوراتی که رد پای آن را می

خداوند به مثابه یک وجود ارزشی و »اخالقی عبارت از  صورمراد از ت. اخالقی از خداوند، پایه اعتماد اخالقی به اوست

های اخالقی اعتنا دارد و است. و حاصل آن در قالب تصدیق، این است که خداوند موجودی است که به ارزش« اخالقی

 دهد. بدان ها بها می
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و  ل توسط خداوند صورت گرفتی از قتریگشیپچرا باید تصور اخالقی از خداوند داشت؟ به این دلیل که در این داستان 

خداوند مجاز ندانست که حتی با عنوان ایمان و در ذیل آن به قتل اقدام شود. این داستان و فضای ویژه آن، بهترین دلیل 

 بر وجه قوی اخالقیِ خداوند است.

 های کلی ایمان دینی در داستانمؤلفه

 یافت: در باب ماهیت ایمان، مهم را توان ردپای حداقل چهار عنصربه طور کلی در این داستان می

 متعلق ایمان: خدا-1

 معرفت و شناخت از خداوند-2

 اعتماد و دل سپردگی و... گرایش درونی، تعلق قلبی، بستگی،دل-3 

 اعتماد و دل سپردگی و فراخوانی آن به عمل عملیاتی بودن آن گرایش،-4

 بدین معنا که هیچ وحی، یمانی و خنثی یا ضد اخالقی نبودن آن،داری اخالقیِ عملِ اقوام ایمان به اخالق و نیز جهت-5

ر تعارض تواند و نباید دحداقل در زندگی متعارف و معمول و این دنیاییِ انسانی، نمی استنباط یا اجتهاد دینی، شهود، الهام،

 توان مُسلِم بود و به ظاهر،ی میتوان مومن بود ولهرگز نمی در حالتِ تضاد و تعارض کامل با اخالق،. با اخالق قرار گیرد

تظاهر[ فقهی، در جامعه اسالمی یا جمع مسلمانان(. نیز باید ] یعنی فردی با اعمال ظاهری) خود نهاد مسلمان بر« نام»

افزود درجات ایمان با درجات اخالق ورزی نیز در تناسب است؛ یعنی تخلق بیشتر به اخالق، همانا مساوی ایمان بیشتر 

 است.

 ای با کرکگورهمحاور

 ستحکم،استوار و م شد، باز هم ایمان ابراهیم،و به نظر وی اسحاق( قربانی می) کرکگور بر این نظر است که اگر اسماعیل-1

 ،1311کرکگور، . )«فرض کنیم اسحاق به راستی قربانی می شد باز هم ابراهیم ایمان داشت: »نویسدوی می. پابرجا بود

 (61 ص

داستان ابراهیم در کل خود، . استان و مهم بودن عنصر اخالق در آن مانع از پذیرش چنین نظری استاما نگاهی به کل د

ها و اجزای ایمان ابراهیمی است. اگر ایمان ابراهیمی بخواهد به قالب اجزای داستان، مؤلفه. داستان ایمان ابراهیمی است

ایمان ابراهیمی بخشی برگزیده از این داستان یا داستان . تروایت و حکایت در بیاید همین چیزی است که اتفاق افتاده اس

ها و عناصر نظر گرفتن مؤلفه هر فرض دیگری بدون در. تواند باشد بلکه کل و همه داستان استمفروض دیگر نیست و نمی

ون در این د که چتوان چنین استدالل کربا این وصف می. آیداصلی این داستان، قلب و تحریف ایمان ابراهیمی به شمار می

داستان، اخالق مورد تجاوز قرار نگرفته است و با شدت وحدت مراعات شده است و اخالق مؤلفه اصلی داستان است، پس 

به بیان دیگر چنین فرضی از اصل وارد . جزو ایمان ابراهیمی است و فرض حذف آن عینا قلب ماهیت ایمان ابراهیمی است

 شود.گردد و آنچه رخ داده نادیده گرفته میمیگویی بخشی از داستان حذف . نیست

اسحاق(، ) حتی اگر این فرض نیز ممکن باشد، در پاسخ کرکگور باید گفت که: پس از قربانی شدن اسماعیل

در داستان ابراهیم، امر «! ابراهیمی»خدای یک نفر به نام ابراهیم سخن گفت، ولی نه ایمان و خدای  توان از ایمان ومی

ای خد-ایمان در این داستان،. خداست دار شدن اخالق انسانی توسط ایمان وایمان یا خدا نیست، بلکه خدشه محال، خود

 ابراهیمی محال است به نحو بالفعل، اخالق را زیر پا بگذارد. 

باشد یا  رحای مطرح ساخته است که در این رابطه، یا باید صرفاً انسان خودش مطکرکگور رابطه انسان با خدا را به گونه-2

و یا  تی،پس تو خودمحور هس بدین معنی که یا دوستی تو با خدا مؤمنانه نیست،. تنها خدا و بس، شق دیگری در کار نیست

به بیان دیگر در امر ایمان جایی برای . اندیشی پس تو خدامحور هستیات با خدا مؤمنانه است و تنها به خدا میدوستی
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آن کس که خدای را بدون ایمان دوست می دارد به خود می اندیشد، اما آن کس »خدا:  حضور دو نفر نیست یعنی انسان و

 (61 ص همان،. )«که خدا را مومنانه دوست می دارد، به خدا می اندیشد

هردو، امری انسانی نیستند؟  توان از این پرسش آغاز کرد که آیا مگر هم دوستی وهم ایمان،در مورد نظر فوق می

اید هر دو، تن به حدود انسانی دهند. و از اقتضاهای ایمان در محدوده انسانی آن است که تن به اگر چنین است ب

ی این گیرخواه در بدایت و شکل) اندیشد، لزوماًآیا، اینکه انسان در رابطه مؤمنانه، به خدا می. دهدنیز می« خوداندیشی»

ه را در رابط« خود»طور نیست که انسان چون د؟ آیا مگر اینیا وسط و یا نهایت آن( منافاتی با خود اندیشی دار رابطه،

 اگر خود انسان چیزی جز اعتماد، آورد؟ و این چیزی جز اندیشه به خود است؟یابد، به خدای روی میمی« خودتر»مؤمنانه، 

یابد که در میانسان به خوبی  گذشت و... نیست، احسان، شوق معنوی، شور و مهرورزی، بستگی، محبت، شفقت،دل توکل،

 رسد که با این وصف،به نظر می. دهدشود و به این جهت تن به ایمان میرابطه مؤمنانه با خدای اخالقی، خود او خودتر می

ند، یا آن را فراموش ک اساساً اگر انسانی خودِ اخالقی خویش را نشناسد توانند جمع گردند.خوداندیشی و خدا اندیشی می

خواهد شناخت، و بالعکس اگر خدای اخالقی را نشناسد، تعالی اخالقی خود را از دست خواهد داد و از خدای اخالقی را نیز ن

 توان بدین وجه هم، از نوعی پیوستگی میان خوداندیشی وخدااندیشی سخن گفت.پس می. ماندخودتر شدن بازمی

 به ذبح فرزند تاملی در امر

کند، امر به انجام کاری است ناروا. اما این نظر خواننده را جلب می آغاز، روشن است که آنچه در داستان ابراهیم در همان

امر ناروا را چگونه باید تعبیر کرد؟ آیا باید آن را امر محال دانست، امر ضداخالقی، امر غیرانسانی یا ... ؟ تعبیر این رخداد در 

 ساز.تفسیر نهایی داستان ابراهیم بسیار مهم است و سرنوشت

ان و تواند شهسوار ایمیری از این دست داستان ابراهیم را فوق بشری جلوه خواهند داد و ابراهیم در این حالت نمیولی تعاب

ای با مرگ وی دفن ها باشد! اگر ابراهیم پدر ایمان و آموزگار رابطه مؤمنانه است، چنین آموزهالگوی ایمان برای انسان

داران نخواهد سخنی برای ایمان ورزی دین و محنتِ در راه ایمان، همه درد و رنجو وا اَسفا! که ابراهیم با این . خواهد شد

 که برای مؤمنان به ادیان سه گانه اسالم و مسیحیت و یهودیت، ایمان ابراهیمی در حکم الگوست.داشت! درحالی

جویی  را در سپهری اخالقی پیتفسیر پیشنهادی دیگر آن است که اساساً با توجه به ختم قاطعِ اخالقی داستان، کل ماجرا 

غم و  شر اخالقی از طریق) بدین معنی که بدایت داستان با یک امر ناخوش اخالقی. کنیم و از قیود اخالقی غافل نباشیم

 اخالقیشود و به تدریج به یک امر خوشآمده یا ورود به مرزهای اخالق( آغاز میوضعیت دشوار پیش اندوهناکی ناشی از

 این داستان را همچون جریان و خط پیوسته اخالقی باید نگریست،. گرددطریق حضور در متن اخالق( ختم می خیراخالقی از)

ی است شر( اخالق) خط اخالقی، امر ناخوش ای نگریست که یک سر این جریان وو نه منقطع و بریده بریده، یعنی به گونه

 خیر( اخالقی.) وانتهای آن امر خوش

آید این است که امر اخالقی با امر خوش، قابل جمع است و حتی اس تفسیر فوق به دست مینتیجه دیگری که بر اس

 ضرورت اجتماع دارد، یعنی باید هم خوب بود و هم خوش.

توان افزود که اگر ایمان دارای سپهر اخالقی است، آنگاه هر نوع قربانی کردن خود یا قربانی شدن شاید این نتیجه را نیز می

 دین وایمان، باید پایه اخالقی داشته و در سپهری اخالقی صورت گیرد. دیگری برای 

 گیرینتیجه

 سان،ان-رابطه خدا ایمان، قبیل خدا، های دینی منبعی غنی برای درک مقوالت و مفاهیم اساسی دین هستند، ازداستان 

 .ها نگریسته و پرداخته شودن داستاناما مشروط به آنکه تعمقی صورت گیرد و از زوایای دیگری نیز به ای. اخالق و... 

گونه همان. سازدها غافل میها و زوایای متعدد آنهای دینی، ما را از الیهانحصار دید و محدودیت در نوعِ خوانشِ داستان

اهر ظنشان از این دارد که عقالنیتی در آن حضور دارد و هر چند به  از جهتی، ع(،) که مالحظه شد، بررسی داستان ابراهیم
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در داستان ابراهیم این . سازد اما این محال، بالقوه است و فعلیت، از آن امر ممکن استدر آغاز، امرِ محالی خود را نمودار می

تنها ابراهیم و ایمان ابراهیمی نیست که به آزمون گذاشته شده است، بلکه خطر و مخاطره عظیم به آزمون گذاشته شدن 

رسد که آزمون خداوند سختر از امتحان ابراهیم بوده است! در این جریان خداوند، خودش، به نظر می. خداوند در آن است

 سازد.خویشتن خویش را مقید به رعایتِ اخالق انسانی می ایمان به خود و

در این  به تعبیر دیگر. به بیان دیگر این داستان درصدد طرح سپهر اخالقی در حقیقتِ ایمان و خداوند بوده است

حاصل آنکه این داستان، مؤمنان . ، سپهر اخالقی، هم بر ایمان ابراهیمی و هم بر خدای ابراهیمی سایه افکنده استداستان

خواند، بلکه تنها به سوی ایمان و خدای ابراهیمی، با تاکید بر وجه و خوانندگان را به هر قسم ایمان یا هر نوع خدایی فرانمی

 خواند.ها، فرامیاخالقی آن

 چیز را درسخ به این پرسش که آیا ایمان ابراهیمی در ظهور و بقای خود و نیز خدای ابراهیمی، هیچپس در پا

کند، باید گفت که پاسخ منفی است. هم ایمان ابراهیمی و هم خدای ابراهیمی آورد و از هیچ عقالنیتی تبعیت نمیلحاظ نمی

 گیرند.در سپهر عقالنیت اخالقی قرار می

که آیا این مقاله عزم تحویل ایمان و دین به اخالق را دارد؟ هرگز، اما درصدد بیان آن است که دیگر آن سؤال اما

این است که دین دارای سپهر اخالقی  . مدعای و خداشناسی عنصر مهم اخالق را نباید به فراموشی سپردشناسنیددر امر 

، «دین دارای سپهر اخالقی است»و « خالق استا نیگوهر د»و « دین همان اخالق است»است. میان سه گزاره و مدعای 

 تفاوت وجود دارد. گزاره نخست تحویلی است ولی نه دو گزاره دیگر و مدعای این مقاله از قبیل گزاره نخست نیست.
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