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  همقدم

 يكه در آن نقش محور ييهاتيركگور از جمله شخصييسورن ك ينيسم دياليستانسيدر اگز
 يستياليستانسيو اگز ينيكرد ديگاه سقراط در رويش از طرح جايپ. كند، سقراط استيفا ميا
ارائه  او يو اخالق يشه فلسفياز سقراط و اند ياجمال يريكه تصو ركگور ضرورت داردييك

كه  يكسان. برخوردار است ييت وااليخ فلسفه از اهمياست كه در تار يلسوفيسقراط ف. شود
لسوفان يلسوفان قبل از سقراط و فيونان را به فيشه فلسفه ياند، هم خ فلسفه غرب را نوشتهيتار

 يديكل يتيدهد كه سقراط شخص ينشان م يم بندين تقسياند و ا كرده يبند ميبعد از سقراط تقس
. ل كرديتبد يشناسلسوفان قبل از خود را به انسانيف يشناس او جهان. و مرجع در فلسفه است
ست؟ يست؟ شجاعت چيست؟ روح چيلت چيفض: ل بودين قبياز ا يسؤاالت سقراط سؤاالت

سقراط » خودت را بشناس«ل را در شعار ين قبياز ا يتوان سؤاالتيم. رهيست و غيچ يدوست
  .مربوط است يشناسن سؤاالت به انسانيخالصه كرد، چون همه ا

ق محاورات ينداشت و لذا ما او را از طر يا يفلسف چ متن نوشته شدهيسقراط ه
گام نخست  ،يخودشناس. دارد قيتوجه دق »يخودشناس«سقراط به . ميشناس يم افالطون

 ايها بدهد  پرسش نيخردمندانه به ا ييها پاسخ كوشد يم يو ،گريد يازسو. دانش است
 يپاسخ اي كند يم فيمخاطب، موضوع را تعر. شدينديآنها ب هدربارتا مخاطب را وادارد 

. فالن رنگ و فالن شكل است يدارا يعني باستيگل سرخ ز مييگو يكه اگر م آورد يم
 مياگر بپرس. گل سرخ نبود صفاتبا برشمردن  فيمنظور ما فقط تعر ديگو يسقراط م
 نيداد؟ او به ا يخواه يچه پاسخ ،شود يداده م حيو چگونه توض ستيچ »بايز«مشكل 

عرضه  يفيتعر اي ديپاسخ درست برآ يوجو جست درتا  كند يمخاطب را وادار م بيترت
 نظر خود بدون در ياست به خود يدرآن موجود باشند و آن گل هم گل كند كه همه اجزا

 هيبتش ييسقراط خود را به مامان، يبنابرا. است دهيا اي يهمان مفهوم كل نيو ا زاگرفتن اج
 يز خود را به خرمگسيكند و ن يم ان به آنها كمكيآدم يها شهيدن اندييكند كه در زا يم

 .زند يم شيرا ن) دانامردم ن( كند كه اسب تنبل يم هيتشب
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كند و او را  يصوصاً به سقراط رجوع ممخ يونانيركگور به سنت ييكد يلسوفان جدين فيدر ب
ركگور سقراط ي ياز نظر ك يول ؛كرد يحركت م يدرست ريداند كه در مس يم اليستانسياگز يمتفكر

خواهد مردم را با  يكه م ديد يم ياو خود را همانند سقراط. جلو نرفت رين مسآدر  يبه حد كاف
 1855نوامبر 11در  يالگس 42ركگور در سن ي يكه ك يوقت. دهد يآشت شيخو شتنيخو

افت شد كه در آن ين مقاالت او يدر ب »فه منيوظ«تحت عنوان  يا درگذشت، دست نوشته
دهد كه او تا آخر عمر به سقراط توجه  ين امر نشان ميكند و ا يسه ميخودش را با سقراط مقا

ط را كم ركگور جامعه مدرن سقراي ين بس كه به نظر كيت سقراط هميان اهميدر ب. داشته است
م اسم تو را سه بار يتوان ي، ما ميآر! سقراط! سقراط! سقراط«د كه يگو ين جهت ميدارد و بد

. اد نخواهد بوديده بار خواندن آن ز} ناًيقي{د است، يمان مفيم كه ذكر اسم تو براينيم؛ اگر ببيبخوان
ن يك ديه د و بيجد يك نظم اجتماعي، به يك جمهورين است كه جهان به يده عموم برايعق
تر دچار  شيكه جهان، كه با علم هرچه ب يزيچ كس توجه ندارد، چياز دارد؛ اما هيد نيجد

چنانكه مالحظه شد، ). 92، ص1989ركگور، ي يك(ك سقراط است ياز دارد، يشده، بدان ن يسردرگم
او  يدر واقع قهرمان فلسف. ركگور حضور داردي يك يو فلسف يفكر يسقراط در سرتاسر زندگ

سقراط نه تنها معلم . د استيجد يحيك مسياط است و به زعم او سقراط الگو و سرمشق سقر
  .شود يز محسوب ميركگور ني يك ي، بلكه معلم معنويفلسف

با ارجاع مستمر طنز تلخ  مفهوماش تحت عنوان  يد او به سقراط در رساله استاديعالقه شد 
ستوفانس و يقراط را از منظر كسنوفانس، آرس ين رساله ويدر ا. كامالً متبلور است به سقراط

ست؛ بلكه ين ينيو د ياخالق يتيسقراط شخص يبه نظر و. دهد يقرار م يافالطون مورد بررس

ن رساله با مفهوم طنز تلخ و مخصوصاً طنز تلخ يا. است 1)اهل طنز تلخ(ست يرونيآ يكامالً فرد

                                                 
اين مفهوم در خدمت . كند گور نقش مهمي را ايفا مييرك در قطعات فلسفي كي) irony( مفهوم طنز تلخ. 1
ترين شكل طنز تلخ و  رايج: او بين دو نوع طنز تلخ تمايز قايل مي شود. يركگور است هاي اخالقي و مسيحي كي آرمان

 ترين شكل طنز تلخ اين است كه چيزي را جدي بگوييم، در حالي كه اصالً رايج«: گويد او مي. نادرترين شكل طنز تلخ
اوانس . »جدي نيست و شكل ديگر طنز تلخ اين است كه چيزي را كه شوخي است به ندرت به معناي شوخي  بگيريم

  :كتاب زير مراجعه كنيد 81تا  67تر به صفحه  براي مطالعه بيش. معتقد است، طنز تلخ قطعات فلسفي از نوع دوم است

Evans, C. S. (2006). Kierkegaard on Faith and the Self . Baylor University Press. 
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نگ و هگل يخته، شليخودش مثل ف لسوفان عصريسقراط را با ف يلذا و. سروكار دارد يسقراط
ركگور ي يشه كيم مفهوم طنز تلخ را در اندين مقاله قصد آن را نداريالبته در ا. كند يسه ميمقا

 . طلبد يرا م يگرين موضوع جالب مقاله ديم، چه ايقرار ده يمورد بررس

ه در ك(لسوفان قبل از خود مثل هگل يركگور برخالف في ين است كه كين مقاله ايه ايفرض
دهد و  يانجام م يا سهيح مقاين سقراط و مسيه به سقراط توجه داشته و بيدوره اول ياتيآثار اله

ش از همه آنها به سقراط و روش يو كانت ب 1)دهد يح ميح ترجيت غالباً سقراط را بر مسيدر نها

ه ين فرضير نموده است؟ با توجه به ايتفس) يحيمس( ينياو توجه داشته و او را در بستر تفكر د
 ينيان اعتقاد ديب يبرا ينه مناسبيتواند گز يم يحيرمسيا سقراط غيشود آ ين سؤال مطرح ميا
 يستياليستانسيو اگز ينيافت ديگاه سقراط در رهيجا ين نوشته بررسيركگور باشد؟ هدف اي يك
ر ت سقراط و پاسخ به سؤال مذكوياز ماه يستياليستانسياگز يريركگور و نشان دادن تصوي يك

  .باشد يه فوق ميت اثبات فرضيو در نها

  ركگوري يك يروش سقراط

 يسقراط يشناس دانند و از روش يم يسقراط يتيرا شخص يركگور، وي يمعموال مفسرانِ ك
نبوده است، اما  يحيمتعارف مس يندار به معنايم كه سقراط ديدان يم. كنند ياو صحبت م

او با ظرافت . گرفت يوده كه از سقراط الهام مب يحيمس يك مؤمن واقعيركگور ي يدرمقابل ك
ن باور است كه يكند و بر ا ينگاه م ينيد يو به ويژه زندگ يبه زندگ ياز منظر سقراط يخاص

ن، در فلسفه يبنابرا. باشد يحيانسان مؤمن مس يبشر هاد يتواند در زندگ يسقراط م
  ).39، ص1990 ،يرو(» كردن است يزندگ يسقراط سمبل روش انسان«ركگور ي يك

                                                 
كند و چارلز تيلور نيز معتقد است كه دو قهرمان اصلي در  هاي هگل نقش مهمي ايفا مي سقراط در نوشته. 1

هاي الهياتي اوليه خودش بين فلسفه سقراط و  هگل در نوشته. انديشه هگل وجود دارند، يعني سقراط و مسيح
گويد كه فلسفه سقراط در يونان به يك دين همگاني تبديل نشد و در  و مي دهد اي انجام مي تعاليم مسيحي مقايسه

براي . گويد كه سقراط پيروان و شاگردان زيادي داشت، ولي مسيح فقط دوازده حواري داشت تفاوت ديگر مي
  :كتاب زير مراجعه نماييد 82و  81تر به صفحات  مطالعه بيش

Hegel, G. W. F. (1971). Early theological writings. Translated byT. M. Knox, 
University of Pennsylvania Press. 
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ن معنا ين امر بديا يول. داند يم يخود را روش سقراط يروش فلسف يگر، ويد ياز سو
مثال،  يبرا. ز با او داردين ييها كند؛ بلكه تفاوت يكامالً همانند سقراط فكر م يست كه وين

 يول. بود) يسنت شفاه(گران يسقراط اهل كتابت نبود؛ بلكه اهل گفتگو و بحث با د
 يو. نديگران به گفتگو بنشينكه با ديا يسد به جاينو ير برخالف سقراط كتاب مركگوي يك

ك ين حال، خود به عنوان يداند؛ اما در ع يم يحيرمسيلسوف مشرك و غيسقراط را ف
ركگور را با سقراط ي يم از دو جنبه كيتوان يگر، ميبه سخن د. كند يت مياز او تبع يحيمتفكرمس

كند  يرا گناه معرف ين است كه جهل و نادانياو ا يد سقراط هدف اصلاوال، همانن. ميسه كنيمقا
استفاده  يافالطون يادآوريه يد و از نظرين جهل را گوشزد نماين بحث ايكوشد به طرف يو م
اً، كار يثان. اند را فراموش كرده يزيكند كه آنها چ يادآوريش ين بحث خويكند تا به طرف يم

 يمعرف 1ماكوسيوهانس كليبه نام  يا سندهيرا با نام مستعار نوركگور خود ي يكه ك(ماكوس يكل

ز از يكند و ن يدار ميخود را از خواب ب يه كار خرمگس است كه طرف گفتگويشب) كند يم
پس . ل شونديش نايخو يكند تا مردم به خودشناس ياستفاده م يسقراط ياستعاره ماما

ش را نسبت به جهل خودشان آگاه ير خوخواهد تا مردم روزگا يركگور همانند سقراط مي يك
خود به  يها ش باشد و مدام در نوشتهيخواست مثل سقراط خرمگس روزگار خو ياو م. سازد

! سقراط يآه ا«: ديگو ياو م .زند يش ميش نيخو يها لسوفان و متكلمان روزگار خود با نوشتهيف
 يها تو را ب ستي، سوفيدان ير مت شيكه ب يهست يگانه فرديكه  ياگر با بوق و كرنا جار زده بود

كه  يز داشتين يا ن شدهيخصلت نفر يول يگانه فرد جاهل بوديتو ! نه. ن برده بودنديدرنگ ازب
كمتر  يگران حتينكه دي، حال ايآشكار ساز) شيشتن خويله جهل به خويبوس(آن را  يتوانست
  ).342، ص2009، ركگوري يك(» به جهل خود واقف نبودند يآنها حت - دانستند ياز تو م

 ،وگو و در گفت داند ينم يزيچ ،كند ياو وانمود م. گزنده است اريبس ،يسقراططنز تلخ 
 يخود را در وضع نامساعد يكه و برد يم شيپ ييجا ياندك اندك مخاطب را به سو

گر بزرگ  جاست كه آن سخره نيو در هم دهد يخود را از دست م يابي و جهت نديب يم
سطح، دست  نيكار او در ا. آورد يوارد م يكار يها ضربه فيو به حر شود يم دانيوارد م

                                                 
1. Johannes Climacus 
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 يا وهيش نيو از هست ين) يونانيطنز در زبان  ياصل يمعنا( 1يگر لهيانداختن مخاطب و ح

و پشت او را به  اندازد يرا دست م ماخوسيمانند تراز يآن كسان يارياست كه سقراط به 
 يها هيها را از سو است كه مشكل نيقراط احال، كار س مهاما در ه. رساند يخاك م

  2.ببرد شيپ ييو مخاطب را به مرتبه برتر دانا ديازمايگوناگون و متضاد ب

كند؛ چون  يم زيمتماها  ستين جهل سقراط است كه او را از سوفيا ركگوري يكاز نظر  
توان  يم هالبت. دانند ينم دانستند كه يها نم ستيسوف يداند؛ ول ينم دانست كه يم سقراط

را از ها  ستيط و جهل سوفينه جهل بس ،كند يم گفت كه سقراط با جهل مركب مخالفت
آن بوده كه  يت جهل سقراطياهم د كهيگويم ركگوري يك. دانست يم نوع جهل مركب

 يمنته 3دارد و در عوض به عمل يم ل شدن به معرفت عالمانه مصونياخالق را از تبد

د يرا كه با يزيست كه چين نيتر از ا خطرناك يزيچ«د كه ياافز يم نيچن او هم. شود يم
  ).972، ص1967همان، ( »كردل يبه معرفت عالمانه تبد ،عمل شود

ن يز از ايلسوفان بوده است و سقراط نيش دغدغه اكثر فين عمل و نظر كم و بيشكاف ب
 يتوجه دارد، ول ن امريشه سقراط به اياند يز در بررسيركگور ني يامر مستثنا نبوده است و ك

ركگور ي يك يراه را برا ياز عقل عمل يك عقل نظرين كانت بود كه به طور مشخص با تفكيا
عمل و نظر از  ييركگور همانند كانت جداي يك ياصل يها از دغدغه يكي. فراهم نمود

ه و عمل در او يسد كه نظرينو يخود م 1841ان نامه يركگور در پاي يك 4.گر بوديهمد

نها را ير اين، نظام و نظايسد كه سقراط دكترينو يگر ميد يماهنگ بودند و در جاه} سقراط{
ركگور با ي يز كين اساس نيبر هم ).15و 6، صص2006هولند، ( كرد ينداشت؛ بلكه صرفاً عمل م

د يافزا يم يستن ندارد؛ وليقرار نگرفته، ارزش ز يمورد بررس يسقراط موافق است كه زندگ

                                                 
1  . Eironeia 

 هانيمجله ك به بيدستغ يعبدالعلنوشته اخالق  لسوفيسقراط همچون فتر به مقاله  براي مطالعه بيش. 2
  .25- 20 اتصفح 214شماره  ،1383مرداد  يفرهنگ

3. Practice 

  :تر به كتاب زير مراجعه كنيد ي مطالعه بيشبرا .4

Knappe, U. (2004). Theory and practice in Kant and KierkegaardWalter de Gruyter. 
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گر وجود يد يها ارزشمندتر از روش يدر زندگ يرداختن به خودشناسپ يبرا ييها كه روش
ن متفكر يا. سقراط است» خودت را بشناس«قاً ملهم از شعار يركگور دقي يك يخودشناس. دارد
كه سقراط انجام  ين كاريبهتر«سد كه ينو يم ين خودشناسيدرباره ا يقطعات فلسفدر  ينيد

كه انسان  يها به عنوان كس جه، قرنين بود و در نتشتيعت بشر و شناختن خويداد، شناخت طب
، 1985ركگور، ي يك(» ش همگان قرار گرفتين و ستايشناسد، مورد تحس ين وجه ميرا به بهتر

را در عمل به  ين خودشناسين شده بود و اياو عج يسقراط با زندگ يخودشناس). 37ص
  .ن امر استيد ايز مؤياو ن يستيز و ساده يزكاريتوأم با پره يرساند و زندگ يمنصه ظهور م

 ين زندگييدر تب يستيآل دهيا يها وهيركگور با كنار نهادن شي يد كه چرا كيتوان فهم يم
مخالفت  ياز زندگ يو عقالن يستيآل دهين اييهر نوع تب يكند و با نف يانه اتخاذ ميگرا موضع واقع

ن امر نشان يالبته ا. دهد و نه نظر ي، اصالت را به عمل م1كند و همانند طرفداران اصالت عمل يم

؛ بلكه به )113، ص1967جانسون و تولستروپ، (» دارد يرا روا نم ينظر يزندگ يو«دهد كه  يم
شه او يركگورشناسان عناصر اصالت عمل در اندي يك يده برخيبه عق. توجه دارد يعمل يزندگ

  2.كند ينقد م يلو عم ير نظريل غيه داليرا برپا يعقل نظر يشوند؛ چون و يده ميد

كند تا فرد فرد  يد ميتأك يدر زندگ يفرد يت خودشناسيم، سقراط بر اهميديچنانكه د
ن يركگور اي يك. ن جهل متمركز شوديد بر ايفلسفه با. ابدي يش آگاهينسبت به جهل خو

فلسفه سقراط شناختن نفس است تا نشان دهد  يهدف اصل«: ديستا يجنبه فلسفه سقراط را م
عتاً با يطب يا هر فلسفه. ميدان ينم يزيم كه چينيب يافت، ميز گفته شد و انجام يهمه چ يكه وقت

طور  درست همان. رسد يان ميز به پايفرض ن شيشود و با همان پ يفرض شروع م شيك پي
ن يجه با ايداند و در نت ينم يزيفرض شروع شد كه او چ شين پيكه فلسفه سقراط با ا

  ).37، ص1989ركگور، ي يك( »افتيان يدانند، پا ينم يزيچ ان اصالًيفرض كه آدم شيپ

                                                 
1. Pragmatists 

كند  يركگور اشاره مي يركگور و مفهوم وحي  به عناصر اصالت عمل انديشه ديني كي استيون در كتاب كي .2
) عقالنيت(يركگور عقل  كند و معتقد است جيمز نيز همانند كي ل جيمز مقايسه ميو تفكر او را با اصالت عم

  :كتاب زير مراجعه كنيد 60الي  52تر به صفحات  براي مطالعه بيش. كشد روزگار خويش را به چالش مي

Steven, M. E. (1995). Kierkegaard and the concept of revelation. Publisher SUNY Press. 
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ل ين است كه خواننده را وادار كند تا شخصاً مسايركگور اي يمفسران، هدف ك يبه نظر برخ
ركگور از خوانندگان ي يگر، كيبه عبارت د. خود به كار بندند يكند و آنها را در زندگ يرا بررس
خواهد فراتر از  ين حال مياما در ع. را كشف كنند خودشان يقت باطنيخواهد كه حق يخود م

سقراط مفهوم  1»يادآوري«مثال، او در مقابل مفهوم  يبرا. كند يسقراط برود و لذا او را نقد م

به هر  3.ن موضوع پرداخته استيل به ايبه تفص يقطعات فلسفدر  يو. دهد يرا قرار م 2»لحظه«

 .ركگور داردي يت او نزد كيت از اهميز حكايط نن است كه نقد سقرايآنچه مسلم است، ا يرو

  يحيسقراط مس

ت يحيلباس مس تا كوشد يم يقطعات فلسفش به ويژه در يخو يها در نوشته ركگوري يك
. ن امر استيهم يايگو» يحيسقراط مس«عبارت . بپوشاند يحيرمسيبر تن سقراط مشرك غ

ن يتر قيمن عم«د كه يگو يم و كند يم سهيرا با سقراط مقا يحيگر لوتر مسيد يا در جاي
ركگور، ي يك( »دور بود يلياز او خ! ك سقراط بود؟ نهيا او يآ يول ،لوتر دارم يبرااحترام را 

 كند و يم سهيح مقايقت را با مسيدر ادامه شهادت سقراط در راه حق. )559، ص1976
ن يتر و بزرگ» اد در راه خديشه«ن معنا يتر يگانه فرد است و در عاليسقراط «د كه يگو يم

د در راه يشه«است و كفر خواهد بود كه او را » قتيحق«ح يكه مس يانسان است، در حال
بلكه  ،ستيقت نيد؟ چون او شاهد حقيد در راه خدا ناميتوان او را شه ينم چرا. ميبنام» خدا

 .)119، ص1979همان، ( »ست؛ بلكه كفاره استيقت است و مرگ او شهادت نيخود حق
  .دارد يت خاصيركگور اهمي يك يشود كه سقراط برا يم معلوم ن،يبنابرا

 يستم، ولين يحيك مسيد كه من يگو يركگور مي يكن كه يد فراموش كرد كه با اياما نبا
 يل را بشناسد و لذا موضع سقراطيمان اصين و ايراست يحين است كه مسيتمام تالش او ا

كند و بر آن است كه  يم ش اتخاذيخوت روزگار يحيبه مس يكرد انتقادين حال رويو در ع

                                                 
1. Recollection 
2. Moment 

آورد تا نحوه  يركگور در قطعات فلسفي  بر اين باور است كه فرد در لحظه ايمان را به دست مي كي .3
 .كتاب قطعات فلسفي مراجعه كنيد 188الي  111تر به صفحات  براي مطالعه بيش. زندگي خودش را بشناسد
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د كه چگونه بدانند يد به مردم آتن بگويكوش يم سقراط. باشد يحيك مسيتواند يسقراط م
ش يآموزد تا به مردم روزگار خو يم از سقراط ركگوري يكن روش را يدانند و هميكه نم

. هستند يحيمس ند كهيگو يم با آنكه خودشان ،ستنديل نياص يحيكمك كند تا بدانند كه مس
ن متفكر يا. است ركگوري يكمورد انتقاد  يحيت در فرهنگ مسيحين جهل نسبت به مسيا
كند به  يم يت معرفيحيكه خود را به صورت مس يده فرهنگيمعتقد است كه پد ينيد

  .افته استيت يسفسطه در جامعه سرا ينوعه واسط

ن نقطه ياز جمله ا. ل استيقا يتشابهات يسقراط يو زندگ يحيمس ين زندگيركگور بي يك
 يرا به بدفهم يحيات مسيركگور الهي يك. است يلت در هر دو زندگيد بر فضياشتراك تأك

ش يروزگار خو يهاستيان و متكلمان را سوفياو مخصوصاً روحان. كند يت متهم مين فضليا
 يز زمانار بدتر ايت در گودال سفسطه گرفتار آمده كه بسيحيعالم مس«: ديگو ينامد و م يم

 يحيون و استادان مسياز روحان يسپاه. ونان به وجود آورده بودنديها در  ستياست كه سوف
ت به خاطر كسب و كار يحيف مسيكه با دست بردن در تعر يست هستند، كسانيسوف يهمگ
  .)41، ص2009، ركگوري يك(» اند سود برده يحيها مس ونيلياز م

و عالم ها  ستيبا سوف يحين مساتكلمن و ماي، روحانركگوري يكن عبارت يدر ا
. دهد يم سه را انجامين مقايهم ركگوري يكاند و همتراز دانسته شده يونانيت با عالم يحيمس
او . شهر خودش بود يحين مسايمتعارض او با روحانه رابطركگور ي يكل ياز مسا يكي

اهد همچون خو يم يو. شده است يروحان يا سا محل كسب و كار عدهيمعتقد بود كه كل
 يحيك مسيمن خودم را « :ديگو يم او. كند ست مبارزهين سوفاين روحانيسقراط در مقابل ا

ار ناراحت كننده است و به يشناسم بس يم آنها را يست كه به خوبيسوف ين برايا. دانم ينم
گانه يح خواهند داد كه من با بوق و كرنا جاربزنم كه من يدانم كه آنها ترج يم يخوب
  .)41، ص2009همان، (» ل هستمياص يحيمس

شود كه او  يآشكار م يركگور زماني يرسد كه تناقض در حرف ك ين، به نظر ميبا وجود ا
 يحين مسيمان راستيگر از ايد يست و از سوين يحيك مسيكند كه او  يك طرف اعالم مياز 

د كه از ش باشيمتعارف روزگار خو يحيخواهد مس يگر، او نميبه عبارت د. ديگو يسخن م
 ياز سو ينداند؛ ول يحيده كه خود را مسين باعث گردياند و هم نبرده يا ل بهرهيمان اصيا
رد يگ ين جهت، از سقراط كمك ميبد. ل را داردياص يحيك مسيل شدن به يل به تبديگر ميد

  . سردهد يسقراط» خودت را بشناس« يش ندايان عصر خويتا در مقابل روحان
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كند  يم ش مبارزهيعصر خو يها ستيبا سوف يم كه ويط شاهداز سقرا ير سنتيدر تصو
كه  يقيكوشد به معرفت حق يم ن آن سازد ويگزيبرد تا فلسفه را جا يم نيو سفسطه را ازب

 يعني ،قرن نوزدهم يها ستيز با سوفين ركگوري يك. ابدياست، دست  يكيلت يبا فض
عصرانش  با اشاره به غفلت هم كگورري يك. زديخ ين به مبارزه برماسا و متكلمين كلايروحان

چند نفر تا به حال  ياما به راست -ميد هرگز فراموش نكنيبگذار« :ديگو يم از جهل خودشان
 يم كه جهل سقراط نوعيد هرگز فراموش نكنيبگذار - اند دهيشيا به آن اندي اند آن را شناخته

ترس : بوده است يهوديه ن گفتيا يونانيترس از خدا و پرستش او بود و جهل او قرائت 
  .)99، ص1989، ركگوري يك(» از خدا آغاز حكمت است

 يسقراط برا يشه فلسفياز اند ينيكامالً د يريركگور تفسي يوجود ندارد كه ك يچ شكيه
ر يفه خطيلسوف مظهر وظيك فيسقراط به عنوان  يزندگ« يبه نظر و. دهد يمارائه  خواننده

، 1967همان، (» وجود دارد ينيآن اعتقاد د يقاً انسانيعم ياست كه در فروتن ياخالق يخودشناس

 »رو به مرگ يماريب«ركگور در كتاب ي يك. است ينيش ديب و كم ينگاه او به انسان نگاه. )972ص
ست؟ ياما روح چ. روح است يآدم«سد كه ينو يداند و م يت انسان را نه عقل، بلكه روح ميماه

است كه خودش را با خودش مرتبط  يا ؟ روح رابطهستياما خود چ. است} ا نفسي{روح خود 
ست؛ بلكه رابطه رابطه خودش با يا رابطه رابطه خودش با خودش است؛ خود رابطه نيكند  يم

ك يو جبر، خالصه  ي، آزاديو ابد ي، زمانيو متناه ياست از نامتناه يانسان سنتز. خودش است
از  يو دكارت ييف ارسطويگر تعريكگور، دري يف كين تعريدر ا. )13، ص1989، همان(» سنتز است

ا يب يز تركينفس، و نفس ن يعنيت روح است و روح يخورد؛ بلكه انسان ماه يانسان به چشم نم
 مثل(از انسان  يف صرفاً فلسفياما، او نه تعر. ره استيو غ يو متناه يمثل نامتناه يسنتز امور

  . را انسان از ينيد صرفاً فيتعر نه و دارد قبول را )ناطق وانيح عنوان به انسان ييارسطو فيتعر

مفسران،  يده برخيبه عق. ورزد يركگور بدان اهتمام مي ياست كه ك يليت انسان از مسايماه
و ) سقراط(عت يه طبيال يكيص است، يه به وضوح قابل تشخيدر تصور او از انسان دو ال

اشكالش به  يكه در تمام بر اصالت عقل يد مبتنيدر فلسفه جد). حيمس(ه لطف يال يگريد
فروكاسته  يت مجرد و انتزاعيشود، هم انسان و هم خدا به ماه يخ هگل ختم ميفلسفه تار

كرد  يد ميستانس تأكيحال آنكه سقراط بر اگز. شوند يخت مير شده و بدرييشوند و دچار تغ يم
دا در فلسفه از انسان و خ يفيگر، هر تعريبه عبارت د. )129، ص1967جانسون و تولستروپ، (
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نوزا خدا يمثالً دكارت و اسپ. ان شده استيب يروح عقالن يف خشك و بيد به صورت تعريجد
شه ياست كه جز صفت اند يشنده دكارتيز همان جوهر اندياند و انسان ن ف كردهيتعر را جوهر

باعث شده كه انسان در حالت  يف عقالنين نوع تعاريركگور اي يبه نظر ك. ندارد يچ صفتيه
درد و  ياست كه دارا يشخص به عنوان فرد انضمام. ت شناخته نشودياش به رسم ينضماما

  .يمثل سوژه دكارت يعقالن ياست و نه صرفاً موجود يرنج و شاد

ارائه  از سقراط يستياليستانسياگز يريدهد و تفس يركگور سقراط به فرد بها مي ياز نظر ك

 يفرد 1ستانسيا اگزيبر وجود  يمبتن ير فلسفسم شالوده تفكياليستانسيدر سنت اگز. دهد يم

كه سقراط انجام داد،  ين كاريبهتر«سد كه ينو يم يقطعات فلسفركگور در ي يك. انسان است
ناًً يقيكه  يجه به عنوان شخصيعت انسان و خودش بود و در نتيبه دست آوردن شناخت از طب

. )37، ص1985ركگور، ي يك(» است ش قرار گرفتهيشناخت مورد ستا ين وجه ميانسان را به بهتر
در . دهد يل ميفلسفه او را تشك ياديسقراط اصل بن» خودت را بشناس«ن جهت شعار يبد
ن ينجا بيدر ا. دا كنديشناخت پ يقت ابديد خودش را بشناسد تا به حقيشه سقراط فرد باياند

ك رابطه يابطه ن ريركگور اي ياز نظر ك. 2وجود دارد يا ا خدا رابطهي يقت ابديفرد و حق

معتقد است، فهم  يجه ويدر نت. است يال و انضماميستانسياگز يا ست؛ بلكه رابطهين يانتزاع
. م، نادرست استيدار يستيآل دهيا يها ش از وجود خودمان در پرتو فلسفهيشاپيكه پ يو درك
  .ميف كنيد خود فلسفه را بازتعرين بايبنابرا

  فلسفه يمعنا

 يست براياليستانسين متفكر اگزيشه ايت در انديحيلسفه و مسطور كه اشاره شد، ف همان
تفكر و  يركگور با عشق و عالقه به سوي يك. ل مكمل هم هستندياص يحيك مسي يزندگ
 ياو در جمهور. زند يوند مين عشق را در محاوره افالطون با فلسفه پيشه رفت و سقراط اياند
قت را يلسوف با عقل حقيف. )17، ص2006هولند، (كند  يم يلسوف را عاشق حكمت معرفيف

                                                 
1. Existence  

اي خصوصي  كند و در رابطه خطاب مي» تو«ها را  ان خداي آسمانفرد در ايم«يركگور معتقد است كه  كي. 2
  ).44، ص1387محجل، (» با او قرار دارد



  فلسفه دين   � ٥٦

 

عقل است و  يدارا ين فرض دارد كه هر فرديشه در اين روست كه فلسفه ريشناسد و از ا يم
قت يق نفس خودش به حقياز طر ين ادعا مستلزم آن است كه هر فرديركگور اي يطبق نظر ك

 . ميشناسقت را بيم حقيتوان يم يادآوريق ياز نظر سقراط ما از طر. دارد يدسترس

. ينيپندارد نه ع يم يا دروني يقت را ذهنيركگور حقي يخاطر نشان ساخت كه ك يستيبا
قت امر يدگاه حقين ديكند، چون در ا يمخالفت م 1ه مطابقت صدقيبا نظر يل وين دليبه هم

انسان به عنوان فرد  ياز نظر و. مستقل از انسان و ذهن اوست ينيشود و امر ع يم يتلق ينيع
د از ين باور است كه فرد باياو بر ا. شه و فهميشه است و هم احساس نه صرف انديهم اند
كه  يوقت«: سدينو ياو م. قت را درك كنديآورد تا حق يرو يبه سمت امر درون ينيامر ع

كند و  يقت توجه ميبه حق ينيشه به نحو عيشود اند يمطرح م ينيوه عيقت به شيمساله حق
ن رابطه متمركز يشه بر اياما اند. كند يده با آن رابطه برقرار ماست كه شناسن 2ينيقت، عيحق
كه مسأله  يوقت} يول{... رد يگ يقت در مقابل فرد قرار مين حالت حقيشود و در ا ينم
كند  يت رابطه فرد توجه ميبه ماه يشه به نحو ذهنيشود، اند يمطرح م يقت به نحو ذهنيحق

  .)178، ص1974گور، ركي يك( »شوديم ميقت مقيو فرد، در حق

است و  يدرون يقت امريحق ركگوري يكتوان گفت كه از نظر  يم با توجه به متن باال
ست؛ يقابل كشف ن يبا عقل نظر يقت درونين حقيا. ز در اندرون انسان حضور داردين

 رد ويگ يم يكي يحيبا روح مسقت را ين حقيركگور اي يك. مان قابل كشف استيبلكه با ا
ت است، يذهن 3يبودگ ياست، درون يبودگ يت روح است، روح درونيحيمس« :سدينو يم

  ).33همان، ص( »ت ذاتاً شور و احساس استيذهن

گران كمك كند يد همانند سقراط به ديلسوف بايف. قت در اندرون ما حاضر استيحق«پس 
 يا نامتناهخد يدر تفكر فلسف). 30ص، 2006هولند، (» ابنديت خودشان را بازيتا استقالل و مسؤول

شنهاد يسقراط پ. معرفت محدود هستند يو دارا ي، فانيها متناه و همه دان است؛ انسان يو ابد
ش يشاپيشناخت خداست، پ يركگور به معناي ي، كه به نظر كيقت ابديقت، حقيكرده بود كه حق

توان  يركگور با عقل نمي يپس، به نظر ك). 122، ص2006اونس، (در اندرون انسان وجود دارد 

                                                 
1. Corresponding theory of truth 
2. Object 
3. Inwardness 
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دن به خدا يدگاه را از سقراط اقتباس كرده و راه رسين ديركگور اي يك. وجود خدا را اثبات كرد
ركگور همانند سقراط ي يك. كند يسقراط م» خودت را بشناسِِ«را منوط به عمل به شعار 

را  ين شعار سقراطيا يدر آغاز كتاب قطعات فلسف يو. خواهد خود را وقف خدا كند يم
به  يعنيم، يد اصالتاً خودمان باشياوالً، ما با«داند و معتقد است كه  يم يخداشناسمترادف با 

قت را در اندرون خودمان ياً، حقيم؛ ثانيعنوان موجود مستقل، مسؤول اعمال و افكارمان باش
ن يركگور معتقد است كه اي ين مطلب كيدر ادامه ا ).68، ص1985ركگور، ي يك(» ميكشف كن

در  ين خودشناسيا. )69همان، ص(سقراط است  يفلسف يجستجو يهادخداست كه محرك و 
  .خورد يز گره ميلت نيت با مفهوم فضينها

طبق . رنديگ يلت كنار هم قرار ميت با فضيكه در نها يل به معرفت دارد، معرفتيسقراط م
قابل حصول  يستانس انسانيت مسأله اگزيبا شناختن ماه ين معرفتيچن«ركگور ي يدگاه كيد
، »خودت را بشناس«گر، با شعار معروف سقراط، يبه عبارت د. )152، ص1994وستون، (ت اس

د يركگور باي يتوجه كند، از نظر ك يستانس فرديكه نتواند به اگز يا فلسفه. قابل حصول است
با فلسفه اعالم جنگ  يكامالً سقراط يها وهيركگور با استفاده از شي يك. كنار گذاشته شود

  .)350، ص2002سون، نيراب(كند  يم
فلسفه در ذهن او  ياست، معنا ينيو د يركگور اخالقي يشه كيگر، چون انديد ياز سو
 يعقالن يفلسفه از زمان سقراط خواسته است كه مبنا »وستون«طبق نظر . كند ير مييكامالً تغ

را  يده تا زندگيفلسفه كوش. داده شده است ياخالق خود امر يدا كند؛ ولياخالق پ يبرا
 يها ات فلسفهياز خصوص يقت بر زندگيغلبه حق. )69، ص1994وستون، (قت كند يع حقيمط
فرار «ت را ين وضعيا ييكايآمر 1ديجد يگرا ك عمليز به عنوان ين ياست كه رورت يوناني

  .2كند يف ميتوص» يخ و اجتماع بشريفلسفه از تار

                                                 
1. Neopragmatist 

» كنندهمواره فيلسوفان دوست داشتند از جهان نمودها به طرف جهان واقعي فرار «رورتي معتقد است كه  .2
 تلقي شدهحقيقت رستگاري بخش ، لذا دسترسي به اين واقعيت همواره نوعي رسيدن به )55، ص1991رورتي، (

به نظر رورتي سنت فلسفي نشأت گرفته از افالطون كوششي است براي اجتناب از رويارويي با امكان، . است
  : ك.تر ر براي مطالعه بيش. تالشي است براي فرار از زمان و احتمال

Rorty, R. (1991). On Heidegger and Others: Philosophical Papers, Volume 2. 
Cambridge: Cambridge University Press, p.55. 
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قرار  يزيرا داور هر چعقل  ،استوار گشته يدكارت ييگرا د كه بر محور عقليفلسفه جد
رد كه به عقل اجازه داده كه بر جهان يگ يم را به تمسخر يا فلسفه ركگوري يك. داده است

او . اش را به تمسخر نگرفت ياو فلسفه به شكل سقراط. ابديال ياست ياخالق يمان و زندگيا
 يا ونهسقراط را نم ينيو د يفلسف يها كرد و دغدغه يساز هيرا شب ياق سقراططعمل استن

به  يماريب« ركگوري يكدانست كه  يزيچه شفادهنده به فلسفه به مثاب يه از نگاه باستانياول
است كه از  يست؛ بلكه عمل درمانين يفلسفه صرفاً حرفه دانشگاه. نامد يم »مرگ يسو

در . )4، ص2008، يمون( كند يم عمل درمان استفاده يص و هم برايعمل تشخ ينقد هم برا
 يم كه هردو به خصلت درمانيدا كنين پيتگنشتايو و ركگوري يكن يب يم شباهتيانتو يم نجايا

  .فلسفه اعتقاد داشتند

  يسقراط به عنوان قهرمان تراژد

سقراط را به «د كه يگو يداند و م يم يم قهرمان تراژديركگور سقراط را همانند ابراهي يك
. حكم مرگش به او اعالم شد. بود يدشمند تراژيك قهرمان اندياو . ميريعنوان مثال در نظر بگ

و  يركگور نزد سقراط زندگي يبه نظر ك. )150، ص1379ركگور، ي يك(» رديم ين لحظه او ميدر ا
ركگور معتقد ي يك. ستنديز جدا از هم نيان شد، عمل و نظر نيتر ب شياست و چنانكه پ يكيتفكر 

هولند، (ام است  يانداختن زندگتفكر انجام دهم، به خطر يكه قادرم برا يزياست كه تنها چ

به ركگور ي يك .ديونان باستان كرد و جام شوكران را نوشيكه سقراط در  ي، كار)40، ص2006
معروف شده » يحيسقراط مس«به  مانيدرباره ا يحيمس يسنت يباورها دنيبه چالش كش ليدل

او  رايز ؛ديستا يم انمياز ا يداشتن نوع درست لياو سقراط را به دل«كه  ديگو يسوئنبرن م. است
كه او وجود  آورد مانيسقراط به خدا ا يوقت. امر به خطر انداخت نيسر ابر اش را  يتمام زندگ

 نيدر ا قاًيدق مانيو ا ديچسب ينيع تي، به عدم قطعيبودگ يبه درون اقيبا تمام شور و اشت ارد،د
كه در قهرمان دانستن  ينكته مهم. )157، ص2005برن،  نسوي( »تناقض و خطر كردن نهفته است

  . بود يدر برابر جامعه آتن يك فرد انضماميبه عنوان  يو يستادگيت است، ايز اهميسقراط حا

 يكيالكتير ديرا در س ينيده و مرحل ياخالقه و مرحل يحسانه سه مرحل ركگوري يك 
 ياخالقه ست سقراط نمودگار مرحلياليستانسيلسوف اگزين فيبه نظر ا. كند يم انيخود ب
 خود را دارد و يها يقهرمان ياخالقه مرحل ينظر و به. )333، ص1382كاپلستون، ( است
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كند  يم ك خود را فدايقهرمان تراژ. دآورديك پديقهرمان تراژ ركگوري يه كتواند به گفت يم
  . )333همان، ص( است كه سقراط كرد ين همان كاريا. ت باشدياز كل يتا نمود
  

  جهينت

ركگور نقش ي يشه كيد كه چرا سقراط در انديتوان فهم يگفته شد، م با توجه به آنچه كه
 ينيآفر ركگور نقشي يشه كيكه در اند يرسد كه سقراط يبه نظر م. كند يم يرا باز يديكل
است كه  ي، بلكه سقراطيخيكند، نه كامالً سقراط افالطون است و نه كامالً سقراط تار يم

ن جهت، با توجه به يبد. شده است يحيمس يسقراط، يو افالطون يخيعالوه بر سقراط تار
 ينه براين گزيد گفت كه سقراط بهتريم، باين مقاله طرح كرديكه در مقدمه ا يه و سؤاليفرض

است كه به  يركگور كسي يشود، چون سقراط از نظر ك يركگور محسوب مي يك ينياعتقاد د
ش از آنكه يقت بيحق قت است ويبا كشف حق يآنها مساو يگفت كه خودشناس يمردم م

ركگور خداوند است كه تنها از ي يقت از منظر كين حقياست و ا يو اندرون يباشد، ذهن ينيع
. يقابل حصول است و نه از راه تفكر محض فلسف يحين مسيمؤمن راست يمان برايراه ا
 ير ون رو، به نظياز ا. ن راستا قابل فهم استيز در هميركگور ني يك ييگرا مانيا ايسم يفدئ

مان را در ينتوانسته نقش ا يقت نصف راه را آمده است، وليپنداشتن حق يسقراط با درون
گر، يبه سخن د. ن لحاظ منتقد سقراط استيركگور از اي يك. درك كند يقت باطنيكشف حق

كوشد از  يداند و م يز بر او وارد مين ياش از سقراط انتقادات قيش عميركگور با وجود ستاي يك
را مدد  ين كار وياما آنچه كه در ا. ابديش را بازيخو يحيل مسيمان اصياتر رفته، اسقراط فر

اگر از . شود ياو از سقراط نم ين انتقاد سبب دوريا يعنيرساند، باز سقراط است؛  يم
. خواهد شد يديشه او دچار تزلزل شدياو سقراط حذف شود، اند ينيسم دياليستانسياگز

 يحيرمسيدهد كه سقراط مشرك و غ يت او را به آنجا سوق ميهاركگور در ني يك ينيدغدغه د
  . كند يم يحيك مسيل به يرا تبد يوناني

 يعني ،مانيسازد و او را با شهسوار ا يم ياز او قهرمان اخالق يو ،نيعالوه بر ا
سه و امر را در فلسفه يمقا يقت فلسفيرا با حق ينيمان ديا يو. كند يم سهيمقا 7ميابراه

ن كرده و يلت و معرفت سقراط را تحسيپنداشتن فض يكي يو. كند يم بالسقراط دن
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 يحت يو. دهد يم هئسقراط ارا يها هشياز اند يستياليستانسيبر سنت اگز يمبتن يريتفس
مان شان را از يعصر او كه امردم  يكند كه به گمان و يم يمعرف ياخالق يسقراط را الگو

منظور قرن (د ين باور بود كه جهان جديارند و برااز دين يين الگويبه چن اند، دست داده
 ينياعتقاد د ينه براين گزيتواند بهتر يم ن سقراطيبنابرا .سقراط را كم دارد) نوزدهم

ام ياز سقراط، پ يريز و گزين خودش گريده ح فلسفيدر تشر يو ييگو. باشد ركگوري يك
  .ت روش او نداردياو و در نها
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