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  چکیده 

مورد بررسی قرار  کرکگورهاي  هاي مختلف از اخالق در نوشتهسیدر این مقاله معنا شنا

ي او شناسـایي شـده    براي اخالق دراندیشه تفاوتسه معناي م ،گذررهو از این گرفته 

ي گـذار از زیبـایی شناسـی و آمـادگی      به مثابه مرحله ی خدامحورنخست اخالق، است

هـاي اخـالق کـانتي و هگلـي کـه       دیگر اخالق با مشخصـه ، برای ورود به ساحت دین

ه عنوان تجلي جمعي باخالق ، و سومي دهد می در برابر دینبه تعلیق آن  حکمکرکگور 

  .عشق مسیحایي

  

  .عشق مسیحایي، اخالق، رکگورک   ها: کلید واژه

   

                                                        

 ی کارشناسی ارشد. نامه برگرفته از پایان .1

 smosavij@yahoo.co.in: ی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان آموخته ول، دانشؤی مس نویسنده .2

 استادیار دانشگاه تهران. .3
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  مقدمه

ي  ي نظریه دانمارکي را بحث در بارهي  برجسته اندیشور، رکگوربخش بزرگي از آثار ک

اخـالق و دیـن    زیبـایي شناسـي،    بـه ترتیـب   ، که به باور اوي زندگي  گانه سپهرهاي سه

ساحت  یان دواي م سپهر اخالق به عنوان واسطه ،از این میان .تشکیل داده است ، هستند

رویکردهاي متفاوتي ، رکگور، در آثار مختلف کبا این وجود .یابد مي ای ویژهجایگاه ، دیگر

به تمامي به ستایش اخالق پرداخته جایي او در .بینیم این مفهوم مي از سوي او نسبت به

اخـالق را   ، ي دیگرکه در کتابحال آن .کند توصیف مي زندگیي مناسب  وآن را تنها شیوه

سـپس در   .گویـد  در قیاس با مفهوم ایمان به باد انتقاد گرفته و از تعلیق آن سخن مـي 

دهـد و بـه    سیحایي ارائه ميتعریفي به شدت اخالقي از عشق م ، متفاوت رویکردي کامالً

  . شمرد اخالق مي همدوشاي عشق را  گونه

ي متفاوتي است که او حاصل معان، آید که این رویکرد هاي متفاوت چنین به نظر مي

ما در این پژوهش بر آن شدیم ایـن سـه    ،رو از این .دهد به اخالق نسبت ميمورد در هر 

ي او بررسي نموده و از پي آن به تصویري کلي از این  گانگي معنایي اخالق را در اندیشه

چـرا کـه در واقـع یکـي از نقـاط مـورد مناقشـه در         ،او دست یازیم ی اندیشهمفهوم در 

در رویکردي است که او نسبت به اخالق ، او میان پژوهندگان آثارش های انگارهي  زمینه

شـک   بـي  .سـت ثـارش ا ي اخـالق در جـاي جـاي آ    گیـرد و منظـورش از واژه   پیش مـي 

هم خـود  در ف ،آن بر رکگور و افزوني اخالقي ک در فهم اندیشههایی ازین دست  پژوهش

   .معناي اخالق بسیار یاریگر خواهد بود

  

  رکگورکاخالق  -1

 را مهماي  نکتههمانطور که در طرح موضوع مطرح شد،  رکگوريک اخالق بررسي در

ـ  میان باید که است تمایزيو آن  گرفت مدنظر باید  آثـار  در اخـالق  ی واژه کـارگیري  هب

 درك در ابهـام  و سـردرگمي  موجـب  غالبـاً  آن رعایت عدم که شد قائل رکگورک مختلف

 او هـاي  اندیشـه  در را متفـاوت  معنـاي  سـه  ،رهگـذر  این از .شود مي اخالق از او مقصود

وامـدار   همه از بیش رکگوريک اخالق آوري نام که نخست معناي. داد تشخیص توان مي

 دوم جلـد  در ویلیـام  قاضـي  نام به مدار اخالق انساني توسط که است اخالقي،  است آن

 ارائـه  2ي در طریـق زنـدگي  مراحلـ  کتاب از کوتاهي فصل چنین هم و1 آن یا این کتاب

                                                        
1. Either/Or 
2. The stages On Life,s Way 
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 رکگـور ک جا آن در .گردد مي مطرح 1لرز و ترس کتاب در اخالق از دوم معناي .شود مي

 عتیقي عهد خوانش در ( اسحاق کردن قرباني داستان در ابراهیم بر که چه آن بازگویي با

 گرفتن مدد با و داده قرار دین ساحت برابر در را اخالق ساحت، است رفته  )داستان این

 سوم معنایي ي گونه .دهد مي دیني امر برابر در اخالقي امر تعلیق به حکم ،روایت این از

 کتـاب  در همه از بیش که دانست مسیحي اخالق از قرائتي توان مي را او آثار در اخالق

 عشق اعمال
2
 مباحـث  ایـراد  به مستعار هاي نام از استفاده بدون او که کتابهایی دیگر و 

  .نمود پیگیري، پردازد مي تهذیبي

  

   ویلیام قاضي اخالق -1-1

 نـام  بـه  متأهل فردي سوي از بلند بسیار ی  نامه دو شامل ،آن یا این کتاب دوم جلد

 نخسـت  ی نامـه  .اسـت  گریز تأهل و طلب زیبایي جوان مردیک  به خطاب ویلیام قاضي

 ،دومی  در نامـه  .اسـت  ازدواج امـر  شـناختي  زیبایي وجوه دادن نشان جهت در تالشي

 شناسي زیبایي و اخالق ساحت دو ی مقایسهپردازد یعنی  می قاضی به هدف اصلی خود

زیبایي  فرد ،قاضي نظر از .شناسي زیبایي سپهر با قیاس در اخالق برتري و اصالت بیان و

 هاي گوني گونه و امکانات آشوب پر دریاي در خود ورسازي غوطه و فروروي از پس طلب

  .گرفت خواهد فرا را او مالیخولیایي حسي که رسید خواهد اي نقطه به ،شناختي زیبایي

 خـود  نهایـت  بـه  او بالواسـطگي  که که آمد خواهد پیش اي لحظه انسان زندگي در«

 روح عنوان به را خود بتواند آن طریق از که را حیات از تري متعال ي گونه روح و رسیده

 بـه ، اسـت  بالواسطه روح یک تنها که هنگام آن تا انسان .گردد مي خواهان، کند ادراك

 شده رها را خود، روح اکنون و، است خوان هم آن با و چسبیده زمیني زندگي به تمامي

 بـه  و یابد مي دگردیسي او، آورد مي گرد بود نخست از که چنان آنها  گوني گونه این از

 عقـب  بـه  اجبـار  به  )خودآگاهي ( لحظه این اگر... .رسد مي خویش ابدي اعتبار از آگاهي

  . )193 ، آ1971، رکگورک ( »داشت خواهد پي در را مالیخولیا، شود رانده

 ی دروازه از گذاري رهگذر از، باالتر سپهر به سپهري از ورود ،رکگورک زیستجهان در

 کـه  است مدعي قاضي ،مورد این در  .)215-217 همان،  :  نک ( پذیرد مي صورت ناامیدي

 بالواسـطه  حضـوري  بـه  را خـود ، شناسانه زیبایي زیست در که زیبایي طلب انسان روح

                                                        
1. Fear And Trembling 
2. Works of Love 
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 به انسان ورود از پیش (، ابتدا از که گونه همان را خود انتقال این  طي در، بود داده تقلیل

 از، بـازخواني  این طریق از و کند مي ادراك بود گرفته صورت  )زمیني هاي امکان ساحت

، ... )سنتز ( نهاد هم انسان« کرکگور نگاه از .یابد مي آگاهي خویش  )ابدي اعتبار ( جاودانگي

  .)28، آ1388، همو( »است... ،جاودان و فاني

 ای چیز تـازه خود  این ؟»من کیستم«، گیرد مي قرار پرسش این برابر درانسان  اینک

 حــال عــین در و تــرین انتزاعــي او چیســت؟ مــن خــود« .انتخــاب آزادي جــز نیســت

  .)218، آ 1971، همو( »است آزادي او، استها  چیز ترین ملموس

   ی عرصـه  بـه  ورود واقـع  در ،اخـالق  سـاحت  همـان  یـا  انتخـابگري  آوردگاه به ورود

   ي مقولـه  ی زمینـه  در ویلیـام  قاضـي  دیـدگاه  آنکـه  دلیل به ،است شر و خیر میان نبرد

   اســاس در مفــاهیم ایــن بــه نســبت متــداول و کالســیک نگــاه بــا ناراســتي و راســتي

 دسـت  بـه ، قاضـي  دیـدگاه  با خوان هم، امر دو این از تعریفي باید نخست، است متفاوت

   .دهیم

 و نیـک  میـان  گزینشي نشانگر اول ی لحظه در ،من نظر در ،آن یا این) میان تمایز(«

 بلکـه  نیسـت  شـر  شناسـي  زیبـایي ) مـن  دیـدگاه  در( .نیسـت  هـم  ازها آن تفکیک یا بد

 در .اسـت  کـرده  انتخـاب  را نیکي، برگزیند را اخالق که کس آن هر  و... .است تفاوتي بي

 از و ایـم  گرفته مفروض را بودنش صرفاً که است انتزاعي مفهومي تمامي به نیکي جا این

 بـا  ( توانـد  نمـي  فرد که گرفت را نتیجه این عبارت این از توان نمي دلیل هیچ به رو این

 .باشـد  برگزیده را شر است کرده انتخاب را خوبي که واقعیت این رغم به  )اخالق انتخاب

 هم مهم ی نکته و شود انجام انتخابي که است مهم چقدر که بینید مي شما باز اینجا در

 سـاحت  تا را انتخاب که است اراده تعمید تنها بلکه نیست  )تصمیم بد و نیک در( تأمل

  . )173 ، همان( »بخشد مي تعالي اخالق

 و نهـاده  کنـار  را شر و خیر و اخالق از سنتي مفاهیم تمامي به، های پیشگفته جمله

 اصـول  بـر  متکـي  نه آن در اريذارزشگ که گذارد مي نمایش به را نویني اخالقي الگوي

 انتخـاب  ي ممیزه وجه که است گیري تصمیم چگونگي بر تنها بلکه ،پذیر همه و جاافتاده

 اراده فـرد  چـه  آن نیسـت  ایـن  مهم ،ها گفته این طبق .است شناختي زیبایي از اخالقي

 کـه  اسـت  این مهم ی لهأمس تنها بلکه، باشد شر و نادرست امري، نموده گزینش و کرده

 کـاوش  بـه  خود درون در آن ی درباره آنچنان و باشد درگیر خود انتخاب با آنچنان فرد

 اخالق ساحت در و ساخته رها شناختي زیبایي صرفاً انتخابي از را خود بتواند که بپردازد
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 اراده کـه  آنچه اگر حتي ،است یافته دست نیکي به فرد ،اخالق به ورود این با .پابگذارد

   .باشد ناپسند و شر امري ،شمول وجهان عام قوانین نگرگاه از و نهایت در، است کرده

 چیسـتي  بر نه ویلیام قاضي تاکید، کند مي اشاره ویسکوگراد که طور همان اینجا در

 ی درباره را گزاره این تنها اگر ویسکوگراد نظر از .است انتخاب چگونگي بر بلکه ،انتخاب

 و مـدرن  اخالقي هاي نگرش ی زمره در را او نظرگاه ،بگیریم نظر در ویلیام قاضي اخالق

 در اگـر  امـا . کنند نمي عرضه اخالقي اصل هیچ ،یندآبر در که ایم داده قرار بیستمي قرن

 قاضـي  او دنبال به و( کرکگور موضع که باشیم داشته توجه نکته این به لهأمس این کنار

 که باشد انتخابي ي کننده ییدأت تواند نمي نهایت در و است مدارانه دین موضعي ) ویلیام

-30، ویسـکوگراد   :  نـک  ( کنـیم  مي تبرئه موضع این از را او اخالق، است دیني امر ناقض

32( . 

 نیسـت؟  اسـتخراج  قابـل  عـام  وقـانون  شمولي جهان نوع هیچ قاضي اخالق از آیا اما

 صریح حال عین در و همگاني امري را اخالق او .است منفي پرسش این به قاضي پاسخ

 بـه   )نـاهي  و بازدارنـده  عامـل  عنوان به ( منعي نمود، شکلش ترین صریح در که داند مي

 که است چنین اگر که کند مي مطرح را پرسش این سپس اوخود .یابد مي قوانین صورت

 جامعـه  یـک  در کـه  امـري  کـه  افتد مي اتفاق بسیار چرا پس، است عام و فراگیر اخالق

 چنین را پرسش این جواب خود او ؟رود شمار می به جرم دیگر اي جامعه در است مقدس

 کـار  سرو بلکه نیست فعل بیروني صورت از اصلي پرسش اخالق قلمروي در که دهد مي

، قـوانین  و اعمـال  ظـواهر  در کـه  هرچند بنابراین و است فعل دروني مفاد و درون با ما

 یکسـان  چنان هم جا همه در اخالقي محتواي اما، هستیم خواني ناهم و گوناگوني شاهد

 عمومیـت  بـه  قاضـي  روشن اقرار ،این وجود با .)269-251، آ1971رکگور، ک:   نک ( است

 درون بسـیار  کنـد  مـي  عرضـه  حقیقـي  اخالقي امر عنوان به او آنچه عمل در اما، اخالق

 دریافـت  آن از را فراگیـر  و شـمول  جهان اصلي بتوان که است آن ازتر  فردي وتر  نگرانه

 اخالقي قضاوت براي معیاري چه پس، نیست ارزیابي معیار فعل بیروني صورت اگر .کرد

 کـه  کلیمـاکوس  نـام  بـا  خیالیش نویسندگان دیگر از یکي قالب در رکگورک دارد؟ وجود

 که دارد مي بیان ابتدا پاسخ در، است ویلیام قاضي اخالق همان اخالق از نیز او برداشت

 کـه  این چنین هم و .است امکان از فراتر واقعیت و امکان نه و است واقعیت اخالقي امر

 اخالقي ي مشاهده براي اي کننده گیج تالش نوع هر قالب در که این از شدت به اخالق

  اخالقي ي مشاهده گونه یک تنها که چرا .است گریزان، بگیرد قرار بشریت و جهان از عام
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 و انسان میلیون میلیونها ی درباره اخالق .است گري مشاهده ـ خود آن و است پذیر امکان

 و مشخص انساني موجود یک با اخالق بلکه ،گوید نمي سخن گوناگون نژادهاي وها  نسل

 یـک  درون توانـد  نمي کس هیچ که طور همان .است درگیر یگانه طور بهها آن تک تک با

 پرسـش  .بنشـیند  نظاره به نیز را او اخالقي خود تواند نمي چنین هم، ببیند را دیگر فرد

  و گردد مي باز فرد خود به تنها این امر یا هست عملي و واقعي اخالقي فعل یک آیا اینکه

 در تنها توانند مي امر آن به دیگران و است پیگیري قابل خویش درون به او ي درمراجعه

  گوید: او در مقام پاسخ می ؟بنگرند امکاني امر یک شکل

 داوري ات درباره تا نکن داوري دیگران ی درباره: آموزد مي چنین ما به مقدس کتاب«

 امـا ، هشدار یک، است شده بیان تذکر یک شکل به عبارت این  .)7:1 متي انجیل ( نشود

 قضـاوتي  توانـد  نمـي  انسـان  یـک  .هسـت  نیز ناممکن امر یک حال عین در موضوع این

 امر یک صورت به را دیگري تواند مي تنها او که چرا ،باشد داشته دیگري درباره اخالقي

، کند قضاوت دیگري ی درباره که بگیرد تصمیم کسي اگر سان، بدین .کند ادراك امکاني

 قضـاوت  خـودش  ي دربـاره  توانـد  مـي  صرفاً و تنها او .بود خواهد او توان از فراتر امر این

  . )270-268، 2009 ، همو( »نماید

 وارد نیـز  دیگـري  نگـاه  ي زاویـه  از اخـالق  ساحت در بد و نیک ي لهأمس به رکگورک

 تقصـیر  .است تقصیر ي واژه، است مفهوم این توصیفگر منظر این در که عبارتي .شود مي

 او خطاي و اشتباه وامکان انسان آزادي وصل ي حلقه که است اخالقي اي مقوله ،بنیاد از

 .اسـت تـر   بـزرگ  نیـز  تقصـیر ، باشد بیشتر آزادي هرچه .است آزادي این کارگیري هب در

 میسـر  آزادي بـا  امکـان  ارتبـاط  در بیشـتر  و بیشـتر  کـه  است تري عیني مفهوم تقصیر«

 تقصیر، باشد بیشتر فرد نبوغ چه هر که است درست نکته این آزادي امکان در...، میشود

 صـرفاً  نـه  تقصـیر ، است روشن چنانکه . )109 ، 1980 ، همو( »یافت خواهد درتر  ژرف را

 انسـاني  عنـوان  بـه  مـن  .اسـت  امکاني صورتي ،آن از بیش بلکه، واقع و داده روي امري

 آگـاهي  نیـز  آزادي ایـن  از ناشـي  رفـتن  خطا به امکان از، خویش آزادي از یافته آگاهي

 ساحت در که چرا ،داشت نخواهد معنایي تقصیر، آزادي از ادراك این از پیش تا .یابم مي

 هـر  گـزینش  کـه  دارد قـرار  برابر هاي امکان با عام اي مواجهه در انسان شناختي زیبایي

 محـض  بـه  آنکـه  حـال  .شـد  نخواهد وجودي ،بد و نیک به منجر یندآبر درها آن از کدام

 رو این از .نمایاند مي آدمي به قد تمام به را خود نیز تقصیر و خطا امکان ،آزادي دریافت

 شناسـایي  ـ� خـود  ویژگـي  از اي نتیجـه  و اخالقـي  انسان ي مشخصه آگاهي ـ  تقصیر این
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 خطـاي  بـر  هـم ، امکـان  هم و است واقعیت هم کهاش  دوگانه ماهیت علت به که، اوست

 خـود  به سو یک از را انسان، آینده در آن پیشامد امکان بر هم و کند مي داللت رویداده

، همـو :   نـک ( دهـد  مي پیوند انساني نژاد و بشر نوع با اورا دیگر سوي از و کند مي متصل

 2009 ،491(.   

 وجـوه  از برخـي  داشتن عین در قاضي اخالق یمشو مدعي توانیم مي ، روی هم رفته

 ي رسـته  در اي نظریـه  نـه  را آن کـه  اسـت  هـایي  مشخصـه  واجد، هگلي و کانتي اخالق

 اي مرحلـه  مثابـه  بـه  بیشتر بلکه، مستقل تئوري یک عنوان به و رایج اخالقي هاي نظریه

 اینکـه  .دهـد  مـي  نشان رکگوريک دیني سپهر به ورود براي آمادگي پیش یک و انتقالي

 نیست اي تازه حرف، دارد وجود ویلیام قاضي بیان در کانتي و هگلي اخالق از هایي مؤلفه

 او« :انـد  کـرده  اشـاره  بـه  آن بـه  رکگـور ک آثـار  پژوهشگران از بسیاري که است چیزي و

 آن ابـدي  اعتبـار  در خـود  مطلـق  گـزینش  عنـوان  به را انتخاب ي مقوله اغلب  )قاضي(

 اخالق که بود خواهد آسان بسیار، گوید مي سخن شیوه این به او وقتي .کند مي توصیف

 اما.... کنیم تفسیر کانتي و  )آکوئیناسي ( تومیستي، افالطوني مفاهیم از چارچوبي در را او

 اخـالق  کـه  معنـا  بـدان ، گوید مي سخن ازدواج ي باره در ویلیام قاضي اوقات بیشتر در

 تغییـر  واقعیـات  یـا هـا   بنیـان  برخي از ادراکي در تا یابد مي تجلي محض خرد در کمتر

 زنـدگي  ي پایـه  صرف دانش از بیش سازي اجتماعي ارسطو براي که طور همان ...ناپذیر

 چـرا  .است هگلي یک ، نداند وچه بداند خود چه قاضي که این یعني این و است اخالقي

 از پشتیباني به را کانتي و تومیستي ، افالطوني الگوهاي که است ارسطویي یک هگل که

 طریـق  از تنهـا  بلکـه  ،نـدارد  نیکـي  بـا  اي بالواسطه ارتباط هیچ خود آن در که اخالقي

 »کنـد  مـي  رد  ، یابـد  مـي  پیونـد  يبخو با  )اش جامعه ( مردمان سنن و قوانین گري واسطه

  . )106، وستفال(

 اخـالق  ي فلسـفه  و ویلیـام  قاضـي  ي اندیشه میان افتراق نقاط به بیشتر اما کرکانل

 کـه  اسـت  کانت ادعاي آن ي دهنده بازتاب قاضي او نظر به .است پرداخته هگل و کانت

 کـه  حـالي  در اسـت  معتقـد  امـا  .خیر ی اراده مگر نیست خیر مطلقاً چیز هیچ، گوید مي

، شـود  مـي  نزدیـک  مآبانـه  داور و قضاوتي منظري از اخالقي کنشگري و اخالق به کانت

 عقـل  مدد به من ،کانت نظر از .نگرد مي اخالق ي مقوله به روانشناختي اي زاویه از قاضي

 کـه  طـور  همـان  رو ایـن  از و ام یافته آگاهي خود منتهاي بي کاري تقصیر بر خودم عملي

 ،سازد مي متهم تقصیر این دلیل به مرا، دارد من سان هب اخالقي خردي که الوهي داوري
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 تقصـیر  ي مقولـه  پذیرش عین در قاضي اما .نمایم مي محکوم سبب بدین را خود نیز من

 امکـان  ایـن  بـر  تـوانم  مي چگونه من روانشناختي نظر از که است اندیشه این در بیشتر

 سـو  دیگـر  از گـردم  پیـروز   )گویـد  مي کانت که آنچنان، یافته تحقق تباهي نه و ( تباهي

 اجتمـاعي  و تجربـي ، تـاریخي  فـرد  یک را انساني خود وقتي قاضي که گوید مي کرکانل

 رو بیشتر که است آن هگلي ي فلسفه بر قاضي نقد اما .گردد مي نزدیک هگل به، بیند مي

 آن یا این و شر و خیر میان تناقض صرفا گیري جهت این با و آینده به تا دارد گذشته به

 یـا  فردي اخالقي راهنمایي هیچ فلسفه این در او .است کرده حذف خود ي اندیشه از را

 فرد انتخاب با قاضي اخالق اما .است نداده ارائه ،شوند گزین باید که اخالقي هاي ارزش

 از هگل لیکن .رسد مي سیاسي و اجتماعي الزامات به آن پس از و کند مي آغاز خودش از

 به گاه هیچ اما رود مي پیش فرد سمت به و آغازد مي آل ایده کل یک، بزرگ تصویر یک

  .)56-22 ، کرکانل:   نک ( رسد نمي آن

 بـه  خـانواده  کانون و ازدواج بر قاضي تاکید که آید مي نظر به چنین ،نخست نگاه در

 را او همـه  از بـیش  کـه  اسـت  امـري  ،اجتمـاعي  نهادهـاي  دیگـر  بنیـان  و هسـته  مثابه

 قاضي رهیافت که دهد مي نشانتر  عمیق کاوي وا اما .دکن ميمتمایز  هگلي گرایي اخالق

 بـاز  آن زیربناي اما، دارد محور اجتماعي روبنایي که چند هر ازدواج ي لهأمس بررسي در

 و انسـان  یگـانگي  و فردیـت  ي مقولـه  همـان  که رکگورک آثار همیشگي بند ترجیع به هم

 کـه  قـدر  آن او بـراي  ازدواج .گردد بازمي، است او هستي در گري انتخاب و آزادي عامل

 شـدن  اجتمـاعي  ي دغدغـه  کمتـر  ، است شدن انتخابگر و گیرنده تصمیم فرد ي دغدغه

 امـا ...، اسـت  هـدف  یـک  ازدواج و... .است فردي حیات هدف ترین متعالي ازدواج« .است

 هم اخالقي اصول فراگیري و شمولي جهان  )101، 1991 ، رکگورک( ».فردیت براي هدفي

 و سـنن  در هگـل  ي کلیـه  اصول چون هم که آن از بیش، است باورمند آن به قاضي که

 و یکسـان  هـاي  انگیـزه  نـوعي  بـه ، شـود  متبلور هگلي شهر آرمان ي مدارانه عقل قوانین

 شـمولي  همـه  بـه  نه قاضي. دارد اشاره انفسي خودکاوي و نگري درون فرایند در همگن

 هایي ارزش شامل که آن دروني مقاصد نگري یکسان به بلکه اخالقي فعل بیروني صورت

   .دارد باور، شود مي ایثار یا و خواهي نیک، تواضع چون هم

 ارزش قاضـي  هـم  و کانـت  هم .نماید ميتر  نزدیک کانت به قاضي، هگل با قیاس در

 هسـتي  بـاطني  هـاي  الیـه  در فعل سازي نهادینه و سازي دروني میزان به را اخالقي فعل

 نمایش تطبیق، اش گانه چند اصول گذرره از کانت که تمایز این با ،زنند مي پیوند آدمي
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 و دانسته آن بودن اخالقي براي الزم شرط را پذیر همه عام و کلي صورت با فعل بیروني

 باطني محتواي به صرفاً قاضي آنکه حال .دهد مي ارجاع دروني انگیزشهاي به را کفایتش

 عمـل  از واحدي بیروني صورت ارائه ی اندیشه در روي هیچ به و دارد توجه اخالقي فعل

 ي گونـه  هـر  نـافي  که کانتي اخالق ي مرتاضانه انکاري خود ،سو دیگر از .نیست اخالقي

 اخالقـي  بـه  ویلیام قاضي ي اندیشه در، است اخالقي فعل انجام در شخصي سود و لذت

 اصـول  بـه  عمـل  از درونـي  شادماني و رضایت تنها نه که شود مي بدل شناختي زیبایي

 بـه  قاضـي  ،نگرگاه این از .دارد نیز پافشاري آن لزوم بر بلکه ،بیند نمي ناپسند را اخالق

  .کانت به تا شود ميتر  نزدیک هگل

  ازتـر   بنیـادي  ،هگلـیش  و کـانتي  رقبـاي  بـا  ویلیـام  قاضي اخالق تمایز ،اما در واقع

 ي مقولـه  بـه  نظریـه  سـه  این نگاه نوع به تمایز این .شد گفته باال در که است چیزي آن

  دانسته اخالق از اي مجموعه زیر را دین کانت که جایي در .گردد بازمي دیني امر و دین

 بـا  قاضـي ، بینـد  مـي  جامعه عقالني نهادهاي دیگر میان در عقالني نهادي را آن هگل و

 اخـالق  سـاحت  روي بـه  را نـویني  دیـد  ی زاویـه ، دینـي  هـاي  ایده برخي کشیدن پیش

 کـه  پـردازیم  مـي  باره این در کرکانل دیدگاه به نگاهي نخست ،راستا این در .گشاید مي

 نظـر  از .نـدارد  هگـل  و کانـت  اخالقي داري دین با تفاوتي قاضي داري دین است معتقد

 قاضي ،او اعتقاد به .کند نمي ایفا چنداني نقش قاضي ي نظریه در خداوند مفهوم ،کرکانل

 بـه  و انسـان  فـراز  بـر  نیرویـي  تنها را مفهوم این با متناظر متعالي ابدیت نوع هر یا خدا

 اخالقـي  هـاي  ایـده  بـراي  فرابشـري  پشتیباني، داند مي او اخالقي ممارست هدف عنوان

 ایـن  بـه  خـود  کرکانـل  ،مـدعا  این وجود با ،)33 ،28 ، کرکانل:   نک( پذیر تعمیم انسانیت

 ي قاعـده  بـر   اسـتثناء  دینـي  مـوارد  شـدت  به کانت که حالي در که است معترف لهمسأ

 محکـوم  را ابـراهیم  گـري  قربـاني  داسـتان  از عتیق عهد روایت چون هم، اخالق عمومي

 چـارچوب  در، آن حقانیـت  تاییـد  بـا  قاضـي ، گـذارد  مـي  مسکوت را آن هگل و، کند مي

 حیـات  از قلمرویـي  بـا  مرتبط که دهد مي قرار العاده فوق فرد نام به گریزگاهي ،اخالقش

 اسـت  مرزهایش به رسیدن براي تالش حال در اما ،نیازموده را آن خود که است بشري

 ي نظریـه  نـوع  هـر  یـا  هگـل  یا کانت اخالق چون هم قاضي اخالق اگر .)56، همان:   نک (

  هـیچ  بـه  ،بـود  خـود  کفایـت  بـه  باورمنـد  و مستقل ، بسنده خود ساحتي، دیگر اخالقي

 ،اخالقي نظام یک هویت تمام .داد نمي را اخالق کلي قانون از تخطي چنین ي اجازه روي

  حـال  .اسـت  خـود  کـار  و ساز و قواعد بیشتربه چه هر بخشیدن عمومیت براي آن توان
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 در، کنـد  صـادر  را خـود  عـام  قـانون  تعلیـق  ي اجازه جایي در اخالقي ي نظریه یک اگر

 ،خـود  ي نوشـته  از هایي بخش در قاضي .است داده خود تمامیت الغاي به حکم حقیقت

ــاه مفهــوم متوجــه را مخــاطبش ــرین بنیــادي از یکــيکــه  گن   ي اندیشــه در مفــاهیم ت

  اخالقـي  فـردي  کـه  آن از بـیش  قاضـي  نیز نگرگاه این از .سازد مي است مسیحي دیني

 تشـریفات  کـه  کنـد  مـي  بیـان  او .اسـت  انداختـه  دیني سپهر به نگاهي نیم، آید نظر به

 امر طریق از زندگی انسانی به گناه ورود رسمي اعالن حقیقت در ازدواج مراسم کلیسایي

 است معتقد او .است انسان براي شمول همه اي بهره گناه دهد مي نشان که است ازدواج

 زیسـت  بزرگداشـت  و عظمت باالترین را امر این و شود زاده می گناه در کودك یک که

 نظـر  از .گردد بازمي گناه ي مقوله به، اوست با مرتبط که چه آن هر که شمارد مي انساني

  او نتیجـه  در و کـرده  شـکني  خـود  و فروتنـي  بـه  وادار را انسـان  ازگنـاه  آگـاهي  این ،او

، آ1971، رکگـور ک:   نـک  ( سازد مي، بود آگاهي ـ� گناه این از پیش که آنچه ازتر  متعالي را

 طریـق  از ازدواج حقیقـي  مفهـوم  کـه  کنـد  مـي  اعـالم  قاضـي  ،دیگر جایي در . )92-94

  رونـدي  را ازدواج مسـیحیت ، قاضـي  نظـر  از کـه  معنـا  بـدان  .شد جهان وارد مسیحیت

  و زمانمنـدي  سـاحت  در خداونـد  بـا  انسـان  پیوسـتگي  ي شیوه، روح روحاني پاالیش از

  کنـد  مـي  بیـان  ازدواج دانستن وظیفه با او .است ساخته انسان براي روحاني آزمون یک

، همـو  :  نـک  ( اسـت  روح یـک  خـود  کـه  اسـت  خداوندي با روحاني پیوستگي، وظیفه که

 میان از نهادي نه را خانواده قاضي که است معنا بدانها این تمام و ، )101-100، 1991

  محصـور  انسـان  بـراي  روحـاني  تالشـي  را آن بـه  اهتمـام  بلکه اجتماعي نهادهاي دیگر

 پس آن یا این کتاب دوم جلد .داند مي روحتر  مجرد قلمروهاي به دستیابي براي زمان در

 ایـن  در .رسـد  مي اتمام به قاضي کشیش دوست ي نامه با ویلیام قاضي بلند ي نامه دو از

 پیشگاه در که پردازد مي مسیحي ی گزاره این بیان به دیني زباني با آشکارا کشیش  ،نامه

 واقع در که خود ي نامه دو به را نامه این قاضي خود که امر این .کاریم گناه همه ما خدا

  بـه  قاضـي  باورمنـدي  ي نشـانه ، اسـت  کـرده  ضمیمه، شود مي شمرده او اخالقي منشور

 ابتـداي  در او خـود  چنانکـه  .سـت هاآن طریـق  از او اخالق تکمیل و دیني هاي گزاره این

 بـه  ایمـان  بـه  باور خدا ورزي دین چون هم را او طلبش زیبایي دوست به نامه نخستین

تـر   آشـکار  و آشکار امر این چگونه که ببیني تواني نمي توخود آیا« :خواند مي فرا خداوند

 »؟اسـت  ایمـان ، داري نیـاز  آن بـه  تمامي به و داري نیاز آن به تو که آنچه که گردد مي

   )14 ، آ1971، همو (
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 بـه  رو انسـان  گریزگـاه  عنـوان  بـه  خـدا  به ایمان سوي به خوانشي با که اخالقي آیا

 پایـان  الـوهي  بارگـاه  در انسـان  کـار  گنـاه  سرشـت  به اعتراف با و شود مي آغاز انحراف

 چـون  هـم  خداوند برابر در کننده قدعلم و کفا خود اخالقي گاه دید تواند مي، پذیرد یم

 عقالنـي  سـامان  از محـور  عقـل  کـاري  و ساز به امردیني ي فروکاهنده یا و کانتي اخالق

 ي اندیشـه  کـه  اسـت  درست شود؟ گرفته نظر در هگلي اخالق چون هم انساني اجتماع

 هـاي  نوشـته  در شـاید  و باید آنچنانکه الوهي بارگاه در انسان همیشگي حضور و خداوند

 تفاوتي بي دلیل به نه ،شد داده نشان که طور همان موضوع این اما ، یابد نمي نمود قاضي

 قاضي مخاطب که است سبب این به بلکه خداوند با تویيـ  من ارتباط ي مقوله به قاضي

 ادراکـي  و خودآگـاهي  بـه  آگـاهي  خـدا  از پـیش  دارد نیاز که است زیبایي طلب انسان

 انتخـابگري  توان و آزادي ي مقوله از نخست باید او .برسد خویش هستي ابدي ازاعتبار

، آزادي تعالي باالترین که برسد دریافت این به آن از پس و یابد شناخت خویش وجودي

کـه   آیـد  مـي  نظـر  به چنین  .اوست برابر در مطلق و خداوند به آن فروکاست بي تفویض

 اخالقـي  هاي نظریه اخالقي هاي بنیان، ویلیام قاضي نماي اخالقي زبان طریق ازرکگور ک

 ی ارائـه  بـا  او حقیقـت  در .سازد مي ساقط اعتبار از تمامي به و کشیده چالش به را رایج

 نگـري  درون و فردیـت  در بلکـه  شـمولي  جهـان  و عمومیت در نه آن ي پایه که اخالقي

 در مسـتقیم  اي گونـه  بـه  کـه  دهد مي انجام را کاري همان  مستقیم غیر شکلي به، است

 بـدیهي  البته .اخالقي امر شناختي غایت تعلیق یعني، است داده انجام لرز و ترس کتاب

 بسـیار  ،قاضي ی محتاطانه ه دنبال آنب و گذار ساحت به متعلق و دیني پیش بیان است

 امـا ، باشـد  جنجـالي  و انگیز بر چالش، ترس و لرزکتاب  وتیز تند و پروا بي زبان از کمتر

 ارجاع آن به لرز و ترس کتاب که دهد مي نشان را هماني نیز قاضي گیري جهت سرانجام

  .دهد مي

  

  ترس و لرزاخالق در  -1-2

کـه بـه بـاور     ابراهیمـي  ایمـان  با آن تقابل و اخالق مفهوم با ما لرز و ترس کتاب در

این تقابل در قالب سه پرسـش   .شویم مي رو روبه ، اي باالتر از اخالق است رکگور مرحلهک

 اسـت؟  ممکـن  اخالقي امر شناختي غایت تعلیق آیا .1  یابد: ي در این کتاب تجلي ميکل

 مقصودش داشتن پنهان در ابراهیم آیا .3 دارد؟ وجود خدا برابر در مطلق تکلیفي آیا .2

 مقصود را باید درپاسخ این پرسشها  ؟است دفاع قابل اخالقاً اسحاق از و العاذر از، سارا از
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 نخسـت  .جسـت  آن با ایمان مغایرت چگونگي واخالق در این کتاب  اصطالح از رکگورک

 و سـاخت  خـواهیم  مطـرح  مـورد  درایـن  را رکگورک ی اندیشه پژوهشگران برخي دیدگاه

 پژوهنـدگان  این از یکي که وستفال .نمود خواهیم بیان را خود نظر و بندي جمع سپس

 بـا  نخست او .داند مي هگلي اخالق را لرز و ترس در شده معلق اخالق دلیل دو به است

 بیان، نامد مي اجتماعي اخالق را ایمان با تباین در اخالق که کتاب این از بندي به ارجاع

 برابرنهاد ،برد مي کار به اجتماعي اخالق ي واژه جاي به رکگورک  که اصطالحي که کند مي

 از دوم دلیـل  .که از مفاهیم اخالق هگلي است است 1»اخالقي حیات« عبارت دانمارکي

 ،شـود  مـي  قائـل  تمایز تراژدي قهرمان و ابراهیم میانرکگور ک که است آن وستفال نگاه

 معلـق  را آن ابراهیم اما ،ماند مي باقي اخالق قلمرو در تمامي به تراژدي قهرمان که چرا

 قهرمـان  عمـل  کـه  اسـت  هگـل  اخالقي حیات ي نظریه این ،وستفال پندار به .سازد مي

 نظریات دیگر نه و کند مي توجیه و تصدیق جامعه بقاي براي فرزند کشتن در را تراژدي

 زیـر  اي مقالـه  در نیـز  گرین .)109 ، وستفال:   نک( کانتي اخالق چون فردگرایانه اخالقي

 اخـالق  ي دربـاره  مختلـف  هـاي  دیدگاه از فهرستي وار فشرده »لرز و ترس بسط« عنوان

 را رکگورک هدف که کند مي اشاره يدیدگاه به او .کند مي ارائه لرز و ترس در شده معلق

  باقي مجاز استثناهاي براي جایي هیچ که داند مي کانتي گرایي مطلق اي گونه اخالقي نقد

 نشـان  راسـتاي  در تالشي کتاب این در رکگورک که است معتقد دیدگاه این .گذارد نمي

 نگـرش  گـرین  .دارد را اخالق بر دین تفوق بیان و دین ساحت در  استثناء جایگاه دادن

 معرفـي  اخالقـي  ذوقـي  بي و خشکي بر نقد را لرز و ترس روایت که داند مي آني را دیگر

 و کننـده  کسـل  و سـرد  مزاج از بیرون را ابراهیم ي مبارزه و هراس ،نظرگاه این .کند مي

 نگـاه  این ،واقع در .داند مي، است سرسپرده قراردادي قوانین به که اخالق لطف از خالي

 تـرین  رایـج  بیان به سپس گرین .بیند مي اخالق سردي بر شده دمیده روحي را ابراهیم

 ویـژه  بـه  هگـل  بـر  نقـد  را لـرز  و تـرس  که نگاهي .پردازد مي لرز و ترس اخالق از تلقي

 معتقد هگل .داند مي، است متصور جمعي نهادهاي و اجتماعي اخالق براي او که اولویتي

، خـانواده  در و یابـد  عینیـت  اجتمـاعي  زنـدگي  در بایـد  اخالق شمولي جهان که است

 که است زمیني الوهیت ، حکومت او نظر از .شود بندي سازمان حکومت و مدني ي جامعه

 چند به نسبت نگاه نوع این که کند مي استدالل گرین .است خواهان را وفاداري باالترین

 ایـن  .دارد لـرز  و تـرس  کتـاب  در تـري  قوي هاي مؤید، شد بیان این از پیش که نظري

                                                        
 Sittlichkeit. اصطالح آلماني 1
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 اجتمـاعي  جامعیـت  بـه  تعریضـي   ،لـرز  و تـرس  در، هگـل  بـر  نقـد  وراي از نگاه ي زاویه

 فردیت و فرد حقوق از پیامبرانه دفاع نوعي آن در و کند مي مشاهده را هگلي ي ظالمانه

 ی سـده  انگیـز  هـراس  خـواه  تمامیت هاي جریان برابر در ابتدایي مقاومت نوعي  و انساني

 بـه  مخاطـب  دعـوت  چیـز  هـر  از بیش را کرکگور هدف خوانش این .بیند مي نوزدهمي

 خـانواده  چـون  هـم  اجتمـاعي  نهادهاي از عضوي جاي به فرد عنوان به خود از تعریفي

  . )269-262، 1998، گرین  :  نک ( نگرد مي

 امـر  بـه  مکـرر  ارجاعات رغم به که ستبر آن نیز او که است دیگري پژوهشگر کرکانل 

 یـا  ویلیـام  قاضـي  اخالق همان کلي امر آنکه بر دالّ مؤیدي هیچ ما، لرز و ترس در کلي

 و اجتماعي اخالق بر حمله تنها ،آن جاي به بلکه ،کنیم نمي مشاهده ،است کانتي اخالق

 حقیقـت  توانسـته  که است معتقد که دیدگاهي، بینیم مي را هگلي دیدگاهه دنبال آن، ب

 فهـم  ،ایـن  بـر  افزون .آورد گرد هم کنار متعالي وحدتي در را جامعه و اخالق مسیحیت

 گـذر  از تنهـا  که فلسفي پیش و عقالني پیش، واسطه بی ادراکي عنوان به ایمان از هگل

 هر از بیش که است چیزي، است فرازروي قابل عقلي استنباط و شدن اجتماعي، آموزش

 بیـان  نیـز  را ایـن  کرکانـل  ،وجـود  ایـن  با .شود مي کشیده چالش به لرز و ترس در چیز

 بیشـتر  هـاي  اخـالق  شـامل  و رفتـه  فراتـر  هـم  هگـل  از گـاه  رکگـور ک نقـد  کـه  کند مي

 قرار شمول جهان استانداردهاي ي پایه بر که ویلیام قاضي و کانت همچون اي فردگرایانه

 دلیـل  بـه  را ابراهیم عمل صریحاً کانت چون کسي دانیم مي که چرا ،شود مي نیز ،دارند

 و دیـن  رویارویی صورت در که کند مي اعالم آشکارا و کرده تقبیح اخالق با انطباق عدم

 .)56-52، 2008، کرکانـل :   نـک ( اخـالق  نه و شود معلّق باید که است دین این ،اخالق

 پسـامدرن  آن از ،آن در شده ارائه اخالق و دین ،چنین هم و لرز و ترس از دیگر قرائتي

 کـه  دهـد  نشـان  دارد تـالش  اولـي  که است لویناس امانوئل و دریدا ژاك چون يیانگرا

 بـه  اسـتثناء  از دفـاع  بلکـه  اخالق ي قاعده بر دیني استثنایي از دفاع نه رکگورک هدف«

 فرد مفهوم بسط با او .)72، 1389، کاپوتو ( »است اخالقي خود ذات به اي مقوله ي منزله

 و دیني امر، رود مي کلي امر از فراتر یکتاییش در که موجودات ي همه به ،رکگورک دیني

، 1996، : دریـدا   نـک  ( دهـد  مي تسري کس همه و چیز همه به را رکگورک مطلق ي رابطه

 ،کنـد  مي نقد را رکگورک اخالقي واگذاري که حال عین در  )لویناس ( دیگري و) 53-81 

 شـکل  بـه  تـوان  نمـي  را اخالقـي  تعهـد  هـیچ  آن در که اخالق از تعریفي باز با خود اما

 هـاي  ایـده  و مفـاهیم  از اسـتعانت  با دریدا چون هم، بست کار به فراگیر و عام اي قاعده
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، 1995 ، کـاپوتو  ؛78 ، همـو   :  نـک  ( کنـد  مي ذاتي استثنائي به بدل را چیز همه رکگوريک

225(.  

 بـراي  رکگـور ک کوشـش ، آیـد  برمي کتاب ساختار از آشکارا چیز هر از بیش که آنچه

 دالیلي .است هگلي اخالق و فلسفه با ابراهیمي ایمان خواني هم نا و رویارویی از نمایشي

 متقاعـد  کـافي  ي انـدازه  بـه  زمینه این در کنند مي عرضه دیگران و کرکانل، وستفال که

 ي مقولـه  بـه  متن در پرشمار یاه هکنای وها  تعریض ،این بر افزون .آیند مي نظر به کننده

 تقویـت  را دیـدگاه  ایـن ، اسـت  هگـل  ي فلسـفه  ي مشخصـه  که وساطت و ساختار، نظام

 کـه  طـور  همـان  ،سـو  دیگـر  از .)89 ،33، ب1388 ، رکگـور ک:   نـک  نمونه براي( کند مي

 از اي گونـه  بـا  محکم اامّ ضمني شکلي به لرز و ترس، اند داشته اذعان نیز دیگر بسیاري

 یا دهد مي قرار اخالق ازتر  فرودست اي مرتبه در را خدا با فرد ي رابطه و دین که اخالق

  درست .دارد ناسازگاري سر نیز، کند مي تصویر دین از مستقل ساحتي را اخالق کم دست

 این ساختار تمام اما ، شود نمي یافت متن در لهأمس این بر دالّ مستقیمي داللت که است

 ي رابطه نوع هر از فراتر خدا با مطلق ي رابطه که است شده نهاده بنا انگاره این بر کتاب

 اخالقي تعلیق حکم رو این از .است نوع هم یا خانواده، همسایه به نسبت اخالقي نسبي

 این در کرکگور خود که اخالقي مورد در اامّ ،گردد مي نیز کانتي اخالق شامل لرز و ترس

 مشاهده را تعلیق به حکم آشکارا توان نمي ،ویلیام قاضي اخالق یعني دهد مي ارائه آن یا

 بر استثناء، کانت و هگل اخالق خالف بر ویلیام قاضي اخالق که گفتیم این از پیش .کرد

 نشـان  کـه  خـوریم  برمـي  هـایي  نشانه به متن در چنین هم .داند مي مجاز امري را قاعده

 او نمونـه  بـراي  .نیسـت  انکار و نفي یکسره ،اخالق ي درباره سیلنتیو دي موضع دهد مي

امـر  ( کلـي  تحقـق  بـه  قـادر  فـرد  کـه  آن مگر شود نمي ظاهر ابراهیم با تشابه« گوید مي

 کـه  آن از پس فرد« کند مي بیان که دیگر جاي در . )130، همان( باشد شده اخالقي)

 شـود  مي تبدیل فردي به کلي توسط اکنون، است بوده کلي تابع جزئي مثابه به

 از که دهد مي نشان اه هاشار این .)83 ، همان ( »است کلي از برتر جزئي مثابه به که

 ابراهیم و است ابراهیم پرورش و ساختن محمل خود)  اخالق ( کلي امر سلنتیو دي نگاه

 مشـخص  امـا  .رود فراتـر  آن از فـرد  عنوان به تواند نمي اخالق از پیروزمندانه گذر با جز

 .بپـذیرد  و بپرورانـد  را استثنائي چنین تواند نمي کانتي و هگلي اخالق ساختار که است

، شـمردیم  بـر  آن بـراي  پیشـین  بخـش  در کـه  هایي مشخصه با قاضي اخالق آنکه حال

 .کند ایفا را نقشي چنین تواند مي
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  اخالق مسیحي -1-3

براي انسان دیني غایت باالتري نیز قابل  ، رکگور معتقد است پس از ایمان ابراهیميک

ي عرفـاني و   تصور است که آن عشق مسیحایي است که این عشق مسـیحایي دو جلـوه  

پذیرد کـه در ایـن بحـث     در ارتباط فرد با خدا صورت مي نخستي  جلوه :دارد اخالقي

شود که موضوع این  گنجد و دیگري در ارتباط میان فرد با دیگر همنوعان مطرح مي مين

 هـم  دیگـر  بـه  او پیوسـتگي  ي نحـوه  و مسـیحي  انسـان  محور عشق اخالق .بخش است

 را خـدا  و مسـیح  به عشق او .شود مي متجلي مسیح از الگوپذیري در سراسر نیز نوعانش

 ایـن  .نگـرد  مـي  الهـي  عشـق  پرتـوي  در را همگـان  و داده گسـترش  بشـریت  ي همه به

: اسـت  متي انجیل در مسیح عیسي گفتار از بخشي از برگرفته مسیحي عشق ي دوجنبه

 خـداي  خداونـد  اینکه گفت ویرا عیسي است؟تر  بزرگ شریعت در حکم کدام استاد اي«

 و اول حکـم  اینسـت  .نمـا  محبت خود فکر تمامي و نفس تمامي و دل ي همه به را خود

- 40، متي انجیل ( »نما محبت خود مثل را خود ي همسایه یعني آنست مثل دوم و اعظم

 عشـق  بـا  دوسـتانه  عشق و سودایي عشق، عشق انواع میان قیاسي در رکگورک .)22:36

 هـر ، عشـق  ي گونـه  هر ي پایه و بنیان .شمرد برمي را آن هاي تفاوت همنوع به وار مسیح

 اامّ .)59 ، آ1962، کیرکگور:   نک ( است خود به عشق، باشد نداشته بیروني نمود که چند

 از مـرگ  و انکـاري  خـود  بـه  خـویش  سـلوك  مسـیر  در کـه  عاشـق ، مسـیحي  عشق در

 دیگـر  .)93-106 ، 1968، : همـو   نک ( است رسیده زمیني هاي خواهش وها  خودخواهي

 این ،رو این از، باشد همسایه به عشقش مبناي ،آن به عشق که ندارد جهاني این خودي

 یـک  سو دیگر از عشق این .است خودشیفتگي و خودپرستي گونه هر فاقد عشق از گونه

ـ  عواطـف  مبناي بر که دوستانه و سودایي هاي عشق خالف بر .است وظیفه  و واسـطه  یب

 و همـه  داشـتن  دوست براي فرد ي اراده حاصل مسیحي عشق، گیرند مي شکل اراده بي

 بـر  خدا بر عشق که حکمي و وظیفه عنوان به و است دشوار و سخت طریقي طي پیامد

 بودن ارادي و تکلیفي دلیل به مسیحي عشق .شود مي گر جلوه، نهد مي عاشق هاي شانه

 در آنکـه  حـال  اسـت  مصـون  دگرگـوني  و تغییـر  از ،ابـدیت  بـا  پیوستگیش چنین هم و

 نیـز  عشـق ، زمـان  گـذر  و عشـق  مسـبب  حاالت و شرایط تغییر با ،عشق دیگر هاي گونه

 یـا  چیز یا فرد یک با ما ،دیگر هاي صورت در .گیرد مي فزوني یا کاستي و یافته استحاله

، روبـروییم  معشوق یا عشق موضوع عنوان زیر اشیاء یا افراد از مشخصي تعداد کم دست

 کـه  خداونـد  از نشـان  برآمد صرف به چیز همه و کس همه مسیحي عشق در آنکه حال
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 قـرار  عشـق  مـورد ، باشـند  کـه  چـه  هـر  و کـه  هـر ، است عشق الیزال منبع و سرچشمه

، ب1968 ، همـو   :  (نـک  اسـت  مسـتقل  معشوق از مسیحي عشق ،دیگر بیان به .گیرند مي

 وها  خواهش میان که گوید مي اخالقي خالئي از کوئین، کانت اخالقي ي نظریه در  .)جم

 بـاور  بـه  کـه  خالئـي  .دارد وجود اخالق خواست و  )بنیادي شر(  ما ي واسطه یب تمایالت

 بیـان  کوئین اما .نیستیم آن کامل بردن بین از به قادر نیز حالت بهترین در حتي کانت

 کـه  هـایي  ویژگي با آن بر مبتني واخالق مسیحي عشق تنها ،رکگورک باور به که کند مي

 .اسـت  خـأل  این کردن پر به قادر، گوید مي مقدس کتاب که آنچنان برشمردیم آن براي

 دیگري که کسي زیرا .یکدیگر با نمودن محبت به جز نشوید چیزي به احدي مدیون... «

، مکـن  دزدي ، مکـن  قتل ، مکن زنا که زیرا .باشد آورده جا به را شریعت نماید محبت را

 کالم این در است شامل همه هست که دیگر حکمي هر و مورز طمع ، مده دروغ شهادت 

 پس .کند نمي بدي خود ي همسایه به محبت .نما محبت خود چون خودرا ي همسایه که

 عقالني اخالق ساحت در که انساني .)13:8-10 ، ها رومي( »است شریعت تکمیل محبت

 کمـال  و تمـام  انجـام  از نـاتواني  احسـاس  و فروپاشـي  نـوعي  بـا  همیشه محور انسان و

 ي همـه  بـه  آن تسـري  و خـدا  به مسیحي عشق لطف به، بود رو به رو اخالقي دستورات

، 1998، کوئین:   نک( گردد مي توانا اخالقي هاي آرمان ي همه تحقق به شادمانه، مخلوقات

352-355(.  

 عشـق  ،آن در کـه  است الوهي اخالق اي گونه بیان، رفت اشاره بدان باال در که آنچه

 اینجـا  در .است آن با مرتبط اخالقي فضایل ي کننده تعیین و آن فلسفي فهم کلید شاه

 و اخـالق  گونـه  ایـن  میـان  محوري عشق این که عمیقي شناختي معرفت تفاوت به باید

 و گـرا  عقـل  هـاي  اخـالق  در .کـرد  اشـاره ، کنـد  مـي  ایجـاد  محور عقل اخالقي هاي نحله

 ذاتـي  طبیعـت  از ژرف و درست آگاهي یک که است آن بنیادي فرض پیش ،مدار انسان

 هـر  زمـان  هـر  درها انسان ي همه براي که هایي ارزش چنین هم و آن مقتضیات و انسان

 در مقابل در اما .است یابي دست قابل تجربه و عقل مدد به، باشد معتبر یکسان به مکان

 ي زاویـه  ایـن  در .گـردد  مي نفي تمامي به پیشیني و عقالني آگاهي این ،مسیحي اخالق

 سرشت از آگاهي بر ادعایي تواند نمي حتي و چیست شر و خیر که داند نمي انسان ،دید

 ارزش یا وظیفه گونه هیچ حقانیت مدعي تواند نمي او ،رو این از .باشد داشته خود جبلي

 اامّ .است ناداني بر مبتني انسان در چیز همه ،محور عشق سازوکار این در .گردد اخالقي

 امیدوارانه، مهر و شکیبایي با او، است مسیحي انسان دارایي تنها که ناداني این وجود با
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 حـالتي  این .است شده دیده تدارك او براي باال عالم از که است چیزي آن راه به چشم

 الهـام  اي گونـه  منتظـر  گرانه کنش، خواند مي مثبت پذیري کنش را آن کرکانل که است

، کرکانل:   نک( باشد تدریجي که قدر چه هر یا انجامد درازا به که اندازه هر، شدن معنوي

 بـد  و نیـک  از توانـد  نمـي  روي هیچ به انسان مسیحي اخالق در ،رو این از .)92، 2008

 خـدا  که است آن چیز همه .شود رذیلتي یا فضیلت مدعي خود خودي به و گفته سخن

 مهرباني اگر .سازد مي متجلّي انسان بر الهام و وحي، مکاشفه طریق از یا و خود کتاب در

 آورده دست به را آن بودن خیر تعقّل گذر از انسان که روست آن از نه است نیک ایثار و

 است ساخته منکشف چنین و مقدّر چنین انسان بر خدا که است سبب بدان بلکه، است

 برابـر  در که رسد چه را عاشق انسان ،صورت این غیر در .باشد ایثارگر و مهربان باید که

   .بربندد خود به را فهمي و گشته قائل خود براي اي واندیشه ادراك آسماني معشوق

 بر که انساني اشتراك و شمولي همه اي گونه به رکگوريک انسان، مسیحي اخالق در

 دوسـت  چنـان  را ات همسـایه « .یازد دست مي، است گرفته شکل همسایه مفهوم مبناي

 بنـا  دستور این بر مسیحي اخالق نظام سامان ي همه، »داري مي دوست را خود که بدار

 آن دنبـال  بـه  و مسـیحي  اخـالق  نگاه از همسایه چیست؟ همسایه اما .است شده نهاده

 کـه  جغرافیـا  یـا  تاریخ کجاي هر در، است بشریت تمام به من ي گستره تعمیم ،کرکگور

 بـا  که هستند انساني عظیم ي زنجیره اعضاي تک تک من براي همسایه .باشند ایستاده

 هـر ، کـس  هـر ، مسیحیت منظر از« .سهیمم ایستادن خدا پیشگاه در تنها و تک در ناآن

، شرط و قید هیچ بي انساني هر گویم مي باز و شرط و قید هیچ بي انساني هر ، یگانه فرد

 برابريها  انسان بین ،قرار بدین .است خدا محبوب و... .است نزدیک خدا به اندازه یک به

 ایـن  از .)115، عشـق  اعمـال  از نقـل  بـه ، 1389 ، کاپوتو( »حصر و حد بي برابري ، است

، است مندي زمان ساحت روي بر ابدي حیات از بازتابي که مسیحي آرمانشهر در نگرگاه،

 در یگانه فردي که سان همان به همه .نیست فرودست کس هیچ و دست رفرا کس هیچ

ها  انسان میان پیوستگي آن در که هستند اجتماعي نظام ساختار از اي ذره، خدایند برابر

 اجتمـاع  برابـر  در .اسـت  خـودتعمیمي  و عشق مبناي بر) همسایه با همسایه ( یکدیگر با

 و پـیچ  به تنها یندآبر در انسان هر آن در که هگلي فردیت ي کننده ویران و محور جمع

 خـالف  بـر  و یابـد  مـي  فروکاست جامعه وار ماشین و مکانیکي سازوکار میان در اي مهره

 که سارتر چون هایي اگزیستانسیالیست ي گرانه خوشباشي تفاوتي بي و خودپرستانه تفرد

 بخشي لیتؤومس از کلي به را او، منزوي و تنها، افتاده جدا فرد به انسان تعریف تقلیل با
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 تعلـق  و جمـع  میـان  در بـودن  فرد ،رکگوريک آرمانشهر، سازند مي رها بودن اجتماع از

، همـان :   نـک  ( اسـت  خداونـد  پیشگاه درها  این همگي و فردیت عین در جمع به داشتن

114-117(. 

  

  

  گیری نتیجه

در کتاب  .ي اخالق در آثار مختلفش متفاوت است رکگور از به کارگیري واژهمنظور ک

دهد  او اخالقي را ارائه مي، مراحلي در طریق زندگيجلد دوم و بخشي ازکتاب  این یا آن

بـا دیـن نسـبتي    ، هـاي اخـالق کانـت و هگـل     بر دربر داشتن برخي مشخصه افزونکه 

اي واسطه میان سـپهر زیبـایي شناسـي و دیـن      رکگوري برقرار کرده و به نوعي مرحلهک

م دینـي چـون گنـاه و ایمـان و     اي بـراي ورود بـه برخـي مفـاهی     شود و پیش زمینه مي

او حکم به تعلیق اخالق ، س و لرزتردر کتاب  .مي شودها  سازي فرد براي ادراك آن آماده

هـاي اجتمـاعي چـون اخـالق هگـل و       دهد که این تعلیق شامل اخالق در برابر دین مي

حـال   .شـود  هاي خودبسنده و قد علم کننده در برابر دیني چون اخالق کانت مي اخالق

تنها  شود بلکه نمي ، ارائه داده این یا آنآنکه به هیچ روي نافي اخالقي که خود در کتاب 

رکگور اخـالق را  ک ، هذیبیشت هایباو دیگر کت اعمال عشقدر کتاب  .رود از آن فراتر مي

دهد که بر مبناي عبارت کتـاب   بیند و تعریفي از آن ارائه مي مرادف عشق مسیحایي مي

   .گرفته است شکل ، ات را چون خود دوست بدار مقدسي همسایه
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