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مقدمه
قرن نوزدهم را میتوان از حیث نسبتش با هگل ،قرنی دو پاره دانست .از یک سو در نیمۀ
نخست قرن رفتهرفته هگلگرایی رواج مییافت و حتی فراتر از فلسفه ،تمام حوزههای مختلف
از جمله هنر ،دین ،سیاست ،اقتصاد ،ادبیات و  ...را دربرمیگرفت .این رشد هگلگرایی در حقیقت
ادامۀ رشد و گسترش عقل مدرن به شمار میرفت که از قرن هفدهم با ایدۀ علم واحد دکارتی
و رویکرد بیکنی به عقل آغاز شده بود و نزد هگل با عظیمترین نظام فلسفی تاریخ و گستردهترین
صورت عقالنیت روبرو شد که تمام واقعیت را دربرمیگرفت (یادآور این عبارت مشهور از مقدمۀ
عناصر فلسفۀ حق که« :آنچه عقالنی است ،واقعی است؛ و آنچه واقعی است عقالنی است»
(هگل ،1391 ،ص 107؛ ترجمه جرح و تعدیل شده است)) .اما از سوی دیگر ،در نیمۀ دوم قرن
نوزدهم ،هگلگرایی رفتهرفته رو به افول گذارد .دقیقا بعد از مرگ هگل ،کرسیاش در دانشگاه
به دوست قدیمی و دشمن جدیدش شلینگ واگذار شد تا فلسفۀ مثبت خود را در برابر فلسفۀ
منفی هگل مطرح کند .جریانات هگلیِ جوان ،در عین حال که همواره بر نسبت خود با هگل
تاکید میکردند ،اما در موارد زیادی ،این نسبت وجهی سلبی و انتقادی مییافت به نحوی که
برای مثال ،مارکس از «سروته کردن» هگل سخن میگفت(مارکس ،1386 ،ص  )42و فویرباخ
از اینکه «فلسفۀ هگل تالشی سترگ برای اعادۀ مسیحیت مرده و از بین رفته به دست فلسفه
است»(فویرباخ ،1388 ،ص  .)42فلسفۀ هگل دیگر اعتبار و جایگاهش را از دست داده بود و
کمتر از نیمقرن پس از دوران اوج اعتبارش ،به دشنامی در میان جامعۀ روشنفکری و انقالبی
کشورهای اروپایی بدل شده بود .هگل نماد اقتدار ،جزماندیشی ،فردستیزی و دینگرایی مسیحی
محسوب میشد .در این میان ،رویکردهای دیگری نیز علیه این جریان هگلی شکل گرفتند که
بیشتر کلگرایی و عقلگرایی در فلسفۀ هگل را هدف قرار میداند و از نوعی شهودگرایی رمانتیک
یا اصالت فردیت حمایت میکردند .کییرکهگور که چند صباحی مستقیما شاگردی شلینگ را
کرده بود ،از این دسته به شمار میرفت.
سورن کییرکهگور خود را یک فیلسوف نمیدانست و صراحتاً ضد نظام و منطق علمی
موضع میگرفت .همین امر نیز فرآیند تفسیر و صورتبندیِ اندیشۀ وی را با دشواری مواجه
میکند .درنتیجه برای فهم و شناخت کییرکهگور ناچاریم دست به کاری بزنیم که بیشک او
با آن مخالف بود ،یعنی برکشیدن خود وی به سطح نوعی نظام مفهومی و تعیین کردن برخی
عناصر مفهومیِ محوری ،با هدف برساختن یک منظومۀ مفهومی.
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عناصر مفهومی اندیشۀ کییرکهگور
بنابراین ،مقالۀ حاضر در ادامه خواهد کوشید تا هفت مفهوم اصلی و کلیدی را برشمرد و
روشن سازد که از یک سو از بطن اندیشهها و متون خود وی استخراج شدهاند و از سوی دیگر
درپرتو نسبت نفیکنندهاش با هگل خود را آشکار میسازند .زیرا در نهایت اندیشۀ کییرکهگور
چنان بر نقد هگل استوار است که برگمان صراحتاً ادعا میکند« ،کییرکهگور ،فلسفهاش را با
هگل آغاز میکند»( .)Bergman, 1991, p. 14هرچند به دلیل ماهیت اندیشۀ کی
یرکهگور و خصلت نظامگریزش ،نمیتوان از یک منظومۀ مفهومی در معنای متداول کلمه سخن
گفت ،اما دستکم میتوان امیدوار بود که طرح ترسیمشده ،نهایتا به آشکار ساختن کلیت
اندیشههای کییرکهگور در قالبی فلسفی و مفهومی منجر شود.
 .1ایمان
همانگونه که اشاره شد یکی از انتقادات جدی مطرح علیه هگل عقلگرایی افراطی وی بود.
از نظر کییرکهگور عقل ابزار و مسیری نامطمئن برای رسیدن به حقیقت است که فرد را گرفتار
استداللها و اثباتهای بیهودهای میسازد که هیچ سرانجامی ندارند جز تردید و تشویش .اما
در مقابل این مسیر متزلزل ،راه ایمان قرار دارد که یگانه راه رستگاری و یقین است .برخالف
برخی روایتهای عقالنی از دین ،به زعم کییرکهگور ایمان و عقل دو مسیر مطلقاً متفاوت را
پیش پای فرد قرار میدهند و برای اختیار کردن یکی باید دیگری را وانهاد .زیرا «برای چه
کسی در طلب برهانید؟ ایمان محتاج برهان نیست .آری ایمان باید برهان را خصم خود بداند.
 ...وقتی ایمان رو به کاهش مینهد و کمکمک شورمندی خود را از دست میدهد ،وقتی به
تدریج به حالی درمیافتد که دیگر ایمانش نمیتوان خواند ،آنگاه به برهان محتاج میشود تا ،به
وساطت او ،جناح کفر حرمتش نهد»(کییرکهگور ،1386 ،صص  .)30-29بنابراین
ایمانگرایی( )fideismکییرکهگور در برابر عقلگرایی( )rationalismهگل قرار میگیرد.
اما البته ایمان از منظر کییرکهگور ،نه آنگونه که متداول است ،راه آرامش ،بلکه دقیقاً برعکس،
محل تحقق شورمندی و اضطراب است و تنها از راه دلهره و تنش دائمی ممکن میشود .این
اضطراب محصول انتخاب آزادانۀ فرد در مواجهه با مسائل است که ذیل سرفصلهای «انتخاب
آزادانه» و «شورمندی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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اما پرسشی که در اینجا قابل طرح به نظر میرسد این است که «ایمان به چه»؟ «به کجا
باید چنگ زد»؟ پاسخ کییرکهگور «رخداد مسیح» است .بحرانی که فرد معتقد به الوهیت
عیسی بدان دچار میشود ،بحرانی غیرقابل چشمپوشی است .اگر فرد مسیحی ،واقعا ایمان داشته
باشد ،این بحران (به زمین آمدن خداوند و نهایتاً به صلیب کشیدهشدنش توسط انسانها) تمام
زندگی او را تحتالشعاع قرار خواهد داد .اما نباید فراموش کرد که کییرکهگور ،در عین تاکید
بر نقش مسیح و ایمان به او ،یکی از بزرگترین موانع در راه چنین ایمانی را خود مسیحیت در
مقام یک نظام بوروکراتیک و شریعتمحور میداند:
شما خدا را فریب میدهید؛ خودتان را هم گول میزنید .شما مسیحیانی که
بر طبق عهد جدید رفتار نمیکنید .هنگام ظهور حقیقت چشمانتان را فرو
میبندید و خاموش میمانید و نمیبینید که چه سان آن را میپوشانند و خفه
میکنند(به نقل از یاسپرس ،1389 ،ص .)193
در این زمینه نیز کییرکهگور ،هگل را به عنوان دشمن خود بازمیشناسد .کلیسای پروتستان
دانمارک تحت تاثیر فلسفۀ دین هگل ،در راستای نظاممندسازی و عقالنی کردن دین میکوشید
و به زعم کییرکهگور ،همین امر باعث میشد تا دقیقاً همان وجهی از دین از بین برود که
ارزشمند و قابل دفاع است ،یعنی ایمان .چرا که ایمان از نظر وی ،ذاتاً غیرمعقول است و قدرتش
را از همین عدم عقالنیتش دارد .ایمانِ عقالنیشده ،ایمان نابودشده خواهد بود .به تعبیر
کییرکهگور« ،امر نامعقول دقیقاً به واسطۀ دفع ابژکتیویتهاش ،معیار سیر باطنی ایمان
است»(کییرکهگور ،1386 ،ص 46؛ ترجمه به دلیل یکدستسازی واژگانی جرحوتعدیل شده
است) .و به تعبیر کونتسمان« ،اساس دین قبول امر محال است»(به نقل از :مصلح ،1387 ،ص
 .)54در نتیجه برداشت کییرکهگور از ایمان ،همزمان با سه رویکرد غالب در جدال است :اوالً،
با حامیان عقالنیسازیِ دین (بخشی از هگلیان راستگرا) ،ثانیاً با طرفداران بوروکراتیکسازیِ
ایمان (کلیسا)؛ و ثالثاً با حامیان آرامشبخشی ایمان (عرفان رومانتیک).
 .2فرد :انسان
عنصر کلیدی دیگری که دراندیشۀ کییرکهگور حائز اهمیت است و البته با مقولۀ ایمان نیز
پیوندی تنگاتنگ دارد و درواقع تنها مجرای تحقق آن به شمار میرود ،مفهوم «فرد» است .از
نظر کییرکهگور ،فرد واحد حقیقت است و این رویکرد آشکارا با این شعار مشهور هگلی در
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تقابل است که «امر حقیقی کل است»( .)Hegel, 1977, P. 11کییرکهگور در پینوشت
غیرعلمی فرجامین ،البته با طعنهای آشکار به هگل ،صراحتا مینویسد« ،هر عصری محرومیت
مختص به خودش را دارد .محرومیت عصر ما شاید  ...تحقیر همه الهی و شریرانه علیه فرد
انسان باشد»(به نقل از :سولومون ،1379 ،ص  .)112حقیقت نیز امری مطلقاً سوبژکتیو است.
این رویکرد نه لزوماً در برابر هگل ،بلکه بیش از آن ،در برابر سنت متافیزیکی رئالیستی-
ابژکتیویستیِ غرب مطرح شده است که در نظرش ،حقیقت همواره به امری بیرونی و ابژکتیو
اشاره داشته است و در نتیجه معیار صدق این حقیقت نیز مطابقتِ ( )correspondingتصویر
ذهنیِ سوژه بر حقیقت عینیِ ابژه است .از این منظر است که به تعبیر وارنوک،
در نظر کییرکهگور ،بدترین پندار ابژکتیویسم است؛ از آن رو که دیرپاترینِ
آنهاست و بیش از هر پندار دیگری احتمال دارد که بر اندیشۀ مردمان سلطه
یابد و در واقع ،مورد استقبال مردم قرار گیرد .او میگوید ما قابلیت تفکر
سوبژکتیو یا انفسی را از دست دادهایم و رسالت فلسفه این است که این قابلیت
را برای ما بازیابد(وارنوک ،1386 ،ص .)21
فردگرایی را به اشکال مختلف میتوان کم وبیش نزد تمام متفکران اگزیستانسیالیست
مشاهده کرد .علت اصلی آن هم به طور خالصه این است که برخالف تصور رایج عرفی و
برخالف اسطورۀ رئالیستی مرسوم ،وجود (یا جهان) ،آن چیزی نیست که در برابر فرد ایستاده و
فرد آن را مشـاهده میکند ،بلکه تنها مجرایی که فرد میتواند از طریق آن با وجود مواجه شده
و بر آن شـهادت دهد ،وجود شـخص خویش است .در یک کالم ،به تعبیـر گابریل« ،بنابه نظر
کییرکهگور ،کلی از افراد وجود ندارد ،زیرا یک فرد خود یک کل است» ( Gabriel, 2010,
 .)p. 97وجود در معنای ابژکتیو ،توهمی بیش نیست که بیشتر به ابزارهای حسی بشر مربوط
است تا ذات حقیقت وجودی ،بنابراین فرد برای مواجهه با حقیقت وجود باید چشمان خود را به
روی عالم خارج (ابژکتیو) ببندد تا تازه بتواند حقیقت را در معنای شهود باطنی آن (سوبژکتیو)
دریابد .از این منظر ،بزرگترین خیانت هگل تالش برای به درون کشیدن ابژکتیویته است.
بارتهولد مینویسد« ،بنابه روایت کییرکهگور ،نخوت فلسفۀ هگل در این است که جستجویی
طوالنی برای اکسیرِ حقیقت ابژکتیـو را عرضه میکند .حقیقت ابژکتیو ،حقیتی جادویی است که
از آشفتگی و بلوای رویـکردهای صرفاً سوبژکتیو و کثرتِ بیپایانِ (آنچه هگل «نامتناهیت بد»
مینامد) رویدادهای انسانیِ فردی فراتر میرود» ( .)Berthold, 2011 p. 40و همین
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فراروی است که با اتهام نفی سوبژکتیویته به نفع ابژکتیویته و نهایتاً نفی فرد به نفع جهان،
مورد انتقاد کییرکهگور قرار میگیرد.
لذا در این مورد نیز کییرکهگور با همان دو دشمن پیشین روبروست .از یک سو ،کلیسای
پروتستان دانمارک و از سوی دیگر دربرگیرندگی و کلگراییِ مطلق روح هگل .به همین دلیل،
کییرکهگور به نبرد با آنچه «فقدان فرد» یا فردستیزی در هگل میخواند میپردازد و از یک
سو کلگرایی فلسفی و از سوی دیگر جمعگرایی فرهنگیِ هگل را مورد انتقاد قرار میدهد .وی
در پارههای فلسفی در راستای نفی این جمعگرایی ،با طعنهای آشکار به هگل مینویسد« :از
اینروست  ...بسیاری از آزمایشهای بیثمری که به مدد آنها انسانها تالش میکنند بیش از
آن چیزی باشند که هستند ،و در یک گروه اجتماعی به هم میپیوندند با این امید که بر روح
تاریخ تاثیر بگذارند»(به نقل از :لوویت ،1387 ،ص  .)167یا در یادداشتهای واپسین نیز با انتقاد
از همین روحیۀ حیوانی زیستن جمعی مینویسد:
آدمی به طبع خویش مخلوقی حیوانی است .از اینرو تالش او یکسره صرف
پیوستن به خیل آدمیان است« :بیایید متحد و یگانه شویم» و  ...طبعاً این تالش
در لفافۀ واژههایی مطنطن چون محبت و همدلی و شیفتگی و نیز تحقق برخی
تمهیدات ظریف و امثال آن به انجام میرسد :این تزویر و نفاقِ معمول موجوداتِ
رذل و بدنهادی است که مائیم .حقیقت آن است که ما در خیل [آدمیان] از
موازین «(فرد)بودن» و «(فرد) ایدهآل بودن» بسی دوریم»(کییرکهگور،
 ،1383ص )98
همانگونه که اشاره شد ،این ویژگیِ جمعستیزی و تاکید بر نقش محوری فرد را میتوان در
سایر فیلسوفان اگزیستانسیالیست نیز مشاهده کرد .برای مثال نقد نیچه بر چریدن در «آن علفزار
همگانی و سرسبز خوشبختی گلهوار»(نیچه ،1379 ،ص  )83یا عبارت مشهور سارتر که «دوزخ،
دیگر مردمان است»( .)Sartre, 1990, p. 223و البته شاید یکی از فلسفیترین انتقادات
در این خصوص که آشکارا ملهم از کییرکهگور است ،توسط هایدگر در کتاب هستی و زمان و
به میانجیِ مفهوم «همگنان» ارائه شده است:
اما آنچه در این فاصلهداری که به همبودی تعلق دارد نهشته ،آن است که
دازاین در مقام بایکدیگر بودنِ هرروزینه در انقیاد دیگران است .در اینجا دازاین
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خودش نیست؛ دیگران هستیِ او را برگرفتهاند .آزادکامیِ دیگران امکانات
هرروزینۀ هستی دازاین را در اختیار گرفته است .به عالوه ،این دیگران ،دیگرانی
معین نیستند .برعکس هر دیگریای میتواند نمایندۀ آنان باشد .در این میان
آنچه قطعی و تعیینکننده است تنها سلطۀ دیگران بر دازاین است که دازاین
در مقام همبودی پیشاپیش آن را ناغافل بر دوش گرفته است ... .این «که» نه
این کس است نه آن کس .این «که» نه خود است ،نه بعضی کسان و نه
مجموعۀ همه .این «که» آنی است که خنثی است؛ همگنان است(هایدگر،
 ،1386صص .)323-322
به هر ترتیب ،کییرکهگور در اینجا عالوه بر جمعگرایی ،از حیث فلسفی نیز کلگرایی هگل
را مورد انتقاد قرار میدهد .وی نوعی دیالکتیک بدیل را در مقابل دیالکتیک هگلی مطرح میکند
که برخالف دیالکتیک کلگرای هگل ،نهایتاً نه به روح مطلق یا کل ،بلکه به ایمان فردی
می انجامد .این اختالف رویکرد را شاید به بهترین نحو در تفسیر عنوان متنی از کییرکهگور
روشن ساخت که در سال  1843نوشت :یا این/یا آن ( .)either/orخود این عنوان ،که اشاره
به انتخاب میان دو امر دارد ،دقیقا بر خالف دیالکتیک جامع و رافع هگلی است که میکوشد تا
همۀ جهات متضاد را در خود جای دهد و رفع نماید .به بیان دیگر «یا این/یا آنِ»()either/or
کییرکهگوری دقیقا در مقابل ایدۀ «هم این/هم آن»( )both/andهگلی قرار میگیرد و در
نتیجه ،نه بر کل ،بلکه بر فرد تکیه میکند.
 .3بیواسطگی
یکی از کلیدیترین مفاهیم در فلسفۀ هگل« ،وساطت»( )mediationاست .به زعم هگل
هر اندیشهای و هر امری تنها از مجرای وساطت ممـکن میشود .بیواسطگی ،چه در سطح
مواجهۀ حسی با جهان ،چه در سطح خـوداندیشیِ بیواسـطه ،اساساً توهمی بیش نیست .به
تعبیر دنیس در شرحش بر هگل« ،ابژه [صرفاً] میبایسـت به عنوان نوعی وساطـت درک شود»
( .)De Nys, 1993, p. 118اما هگل رویکردهای عمدتاً رمانتیکی را مورد انتقاد قرار می
دهد که با درافتادن به توهم شهود بیواسطه ،علیه وساطت موضع میگیرند« .اما تنها همین
وساطت است که با انزجار پس زده میشود ،چنان که گویی اگر شناخت مطلق را برساخته از
وساطت بدانیم ،بیشتر از این شناخت دست کشیدهایم تا زمانی که اعالم کنیم که ابداً هیچ چیز
مطلقی در آن وجود ندارد  ...اما انزجار مزبور ،صرفا ناشی از جهل ما نسبت به سرشت وساطت
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و خود شناخت مطلق است»( .)Hegel, 1977, p. 11از نظر هگل این وساطت در دو سطح
اتفاق میافتد :یکی سطح مفهوم( )begriffو دیگری سطح تاریخ .و کییرکهگور دقیقا از
همینجا آغاز کرده و به نفی هر دو سطح میپردازد.
نخست آنکه ،کییرکهگور شناخت به وساطت مفهوم یا ایده را نهایتاً شناختی میداند که
راه به هیچ جایی نمیبرد جز انتزاع محض .به زعم وی این انتزاع در دوران مدرن به باالترین
سطح خود رسیده است و حتی فلسفه در دوران یونان باستان نیز نسبت به دوران حاضر ،بسیار
کمتر گرفتار مفاهیم انتزاهی و ذهنی بود .وی صراحتا مینویسد« ،در یونان ،فلسفهپردازی
شیوهای از عمل بود و از همین رو فیلسوف ،فردی وجودی بود .ممکن بود او از دانش چندانی
برخوردار نباشد ،اما آنچه را میدانست به کار میبرد ،زیرا دیر یا زود خود را با آن درگیر مینمود.
اما فلسفهپردازی امروزین از چه قرار است و فیلسوف کنونی به راستی چه میداند؟ چرا که البته
منکر آن نیستم که او همه چیز را میداند»(به نقل از :بالکهام ،1387 ،صص )23-22؛ و البته
این «همهچیزدانی» نیز صراحت ًا طعنهای است به فلسفۀ فراگیر و دانش مطلقِ هگلی.
کییرکهگور ریشۀ این امر و وخیمتر شدن این انتزاعگرایی در دنیای مدرن را برآمده از مبنای
اندیشۀ مدرن ،یعنی منِ اندیشندۀ دکارتی میداند که کل انسان و هستی را با خود به ساحت
محض اندیشه فرومیکشاند.
دوم آنکه ،کییرکهگور قویاً در مقابل وساطت تاریخی در معنای هگلی آن موضع میگیرد.
سیر تکوین پیشروندۀ تاریخ از نظر هگل به سوی امر مطلق یا نوعی «پایان تاریخ» ،برای
کییرکهگور اساساً پذیرفتنی نیست .زیرا به زعم وی ،هر فردی و هر نسلی نه در ادامۀ راه
گذشتگان ،بلکه بناست «از نو» بیاغازد .وی در صفحات پایانی ترس و لرز مینویسد:
هراندازه نیز نسلی از نسل دیگر بیاموزد بازهم هرگز نمیتواند عنصر اصالتاً
انسانی را از نسل پیش فراگیرد .از این حیث هر نسلی از ابتدا آغاز میکند ،هیچ
نسلی وظیفۀ تازهای فراتر از نسل قبلی ندارد و از آن پیشتر نمیرود ... ،هیچ
نسلی جز از ابتدا نمیتواند آغاز کند ،وظیفۀ هیچ نسلی کوتاهتر از نسل قبلی
نیست و اگر نخواهند همانند نسلهای پیشین با عشق بمانند ،بلکه بخواهند از
آن فراتر روند این جز سخنی بیهوده و احمقانه نیست ... .هیچ نسلی حق ندارد
بگوید این آغاز مکرر ماللآور است ،زیرا هر نسلی وظیفۀ خود را دارد و به او
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ربطی ندارد که نسل قبلی نیز همین وظیفه را داشته است ،مگر اینکه نسلی
خاص یا افراد تشکیلدهندۀ آن گستاخانه وانمود کنند که جایگاه مختص به
روح حاکم بر جهان را که به قدر کافی صبور است که خستگی را احساس نکند،
اشغال کردهاند .اگر نسلی چنین گستاخیای را نشان دهد ،به انحطاط افتاده و
چه جای تعجب اگر کل زندگی برایش منحط جلوه کند؟(کییرکهگور،1384 ،
صص .)156-155
تنها از طریق نفی وساطت تاریخی و تن سپردن به نوعی «اتصال کوتاه» ایمانی است که
میتوان مسیح را معاصر ساخت و ایمان به او را نه به عنوان یک مناسک بورکراتیک (مسیحیت)
بلکه به عنوان نوعی جهش ایمانی( )leap of faithاحیا کرد .این همان است که کییرکهگور
آن را «اندیشۀ محض بیزمان» مینامد و همانگونه که پل تیلیش با اشاره به کییرکهگور اشاره
میکند« ،اندیشۀ محض ابداعی نو و «مصادرهای مجنونوار» است .نفی ترکیب یا سنتزی که
پیشتر حاصل آمده است ،مستلزم زمان است .اما زمان در اندیشۀ محض جایی ندارد»(تیلیش،
 ،1376ص  .)90در نتیجه کییرکهگور در هر دو سطح «تاریخ» و «مفهوم» ،وساطت را زیر
سوال میبرد و بیواسطگی را در مقام یک ارزش ایمانی و وجودی مطرح میکند.
 .4انتخاب آزادانه
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،حقیقت وجودی فرد ،نه در زیستن در جمع گلهوار دیگران،
بلکه در انتخابهای فردی است .در واقع وجود راستین ،دقیقاً در دقیقۀ انتخاب آزادانه ،یعنی در
لحظۀ حقیقت رخ میدهد .این انتخاب نه جبری و از پیش آماده ،بلکه باید از بطن نوعی تردید،
نوعی امکان خطا ،برون آید .جذابترین و تاثیرگذارترین مباحث کییرکهگور در این خصوص به
بحث انتخاب ابراهیم ،در لحظۀ قربانی کردن اسحق (اسماعیل) بازمیگردد .تمام تالش
کییرکهگور برای ترسیم لحظۀ تصمیمِ ابراهیم و درک آن با شکست مواجه میشود .او نمیتواند
لحظهای را واگشایی کند که ابراهیم چاقو را کشید و آمادۀ قربانی کردن اسحق شد .او پیش از
آن به اسحق چه گفته است؟ آیا اسحق بدین دلیل از پدر متنفر شده است؟ آیا خود ابراهیم برای
لحظهای ایمانش را از دست نداد و دچار شک نشد؟ کییرکهگور نهایتاً مستاصل از ترسیم دقیق
آن دقیقه و درک ابراهیم ،اعالم میکند که« :هیچکس از ابراهیم بزرگتر نیست؛ چه کسی
میتواند او را درک کند؟»(کییرکهگور ،1384 ،ص  .)39در نتیجه ،حتی ابراهیم نیز نه از سر
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جبر ،بلکه از سر آزادی دست به انتخاب میزند و در نتیجه ،حتی خود او نیز دچار تنش و
اضطراب ناشی از آزادی است.
لحظۀ انتخاب یا همان لحظۀ حقیقت است که ایمان را میسازد ،اما همانگونه که اشاره شد،
در عین حال نباید فراموش کرد که این ایمان نه ایمانی آرامشبخش ،بلکه دقیقاً برعکس،
تجربۀ تنش و شورمندی دائمی است که به اضطراب( )Angstمیانجامد (این اضطراب از
سطح صرف احساسات فراتر میرود و در ساحتی وجودی رخ میدهد که برای مثال با مفهوم
«ترسآگاهی» نزد هایدگر قرابت مییابد).
 .5شورمندی و اضطراب
کییرکهگور «دلنگرانی بیحدوحصر شخصی و شورمندانه» را «شرط الزم ایمان و جزء
الینفک آن» میداند که «ایمان از بطن آن میزاید»(کییرکهگور ،1386 ،ص  .)28راه ایمان
نه راه روشن ،ساده و آشکار ،بلکه راهی دشوار ،صعبالعبور و سرشار از موانع است .وی به نقل
قولی از انجیل متی اشاره میکند که در آن ،مسیح هوادارانش را به پیمودن راه دشوار و عبور از
«در تنگ» توصیه میکند ،چرا راه حقیقت ،دشوارترین راه و تنگترین دَر است:
از در تنگ وارد شوید زیرا دری بزرگ و راهی که وسیع است به هالکت
منتهی میشود و کسانی که این راه را میپیمایند بسیارند ،اما دری که به حیات
منتهی میشود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند (انجیل
متی ،باب  ،7آیات  13و .)14
کییرکهگور بر این «در تنگ» تاکید میکند و از آن برای استداللش به سود اضطراب و
تنش دائمی فرد مومن در لحظهلحظۀ زندگیاش بهره میبرد و به کمک آن ،هم بر انتخاب
آزادنۀ فردی تاکید میورزد ،هم بر شورمندی و رنج ناشی از ایمان راستین« :پس هر کس که
بخواهد مسیحی باشد از رنج گریزی ندارد و حتی باید پذیرای آن نیز باشد .در هر حال ،عبارتِ
«از در تنگ داخل شوید» ،اشارهای به آزادی و اختیار و خودبسندگی است ،زیرا به اختیار فرد
نهاده است که بخواهد یا نخواهد؛ که بخواهد خویشتن را به رنج و زحمت و محنت افکند یا
نخواهد»(کییرکهگور ،1383 ،ص .)100
این اضطراب اما بیش از همه ،ناشی از نوعی آشناییزدایی فرهنگی-زیستی است .زمانی
که فرد ایمان را برمیگزیند ،زمانی که وی درمییابد که تمام عناصر فرهنگی-زیستیِ برسازندۀ
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حیات روزمرهاش ،وی را به بیراهه (درِ گشوده) سوق میدهند و از راه حقیقت منحرف میسازند،
زمانی که فرد تصمیم می گیرد علیه سبک زندگی خویش عصیان کند و سبک زندگیِ نوینی بر
اساس ایمان برگزیند ،به ناچار تمام داشتهها و تکیهگاهها و فریبها و دلخوشیها و پنهانکاریها
را رها کرده و آنها را برمال میسازد .همین برمالسازی ،همین آشنایی زدایی و همین ورود به
ساحت جدید است که برای فرد اضطراب به بار میآورد .و البته نباید فراموش کرد که همین
اضطراب فرد را به سطح باالتری از شوق و شورمندی برمیکشد .در نتیجه ،فرد مومن دچار
رابطهای دوگانه با ایمان میشود ،از یک سو اضطراب و از سوی دیگر نوعی شادی فراتر از
هرگونه لذتی .به همین دلیل «کییرکهگور دلهره و اضطراب را «نفرت مهرآمیز و مهر
نفرتآمیز» تعریف میکند .وی پسرکی را مثال میآورد که دلش برای ماجراجویی غنج میزند
و «تشنۀ چیزهای شگفت و رازناک است» .کودک هم به سوی چیز ناشناخته کشیده میشود و
هم ،همچون تهدیدی برای امنیت خویش ،از آن میگریزد .کشش و وازنش ،مهر و نفرت،
درهمتنیدهاند»(کاپلستون ،1387 ،ص .)339این امر حتی خود کییرکهگور را در تاریخ فلسفه
به نقطهای دلهرهآور و مقطعی غیرقابل فهم بدل میسازد که به تعبیر یاسپرس« ،چیزی در او
هست که مایۀ ترس و وحشت میشود و به محض اینکه آن را دریافتیم دیگر قرار و آرامش از
ما دور میشود»(یاسپرس ،1389 ،صص .)197-196
 .6ضدیت با نظام :عصیانگری
یکی دیگر از مشترکات فیلسوفان اگزیستانسیالیست ،ضدیت آنها با نظام است« .از نظر
فیلسوفان وجودی ،بیسروته بودن همواره وجود دارد .تجربه و دانش ما همواره ناقص و پارهپاره
است؛ فقط علم الهی ،در صورت وجود ،میتواند بر کل عالم محیط باشد و شاید حتی برای
چنین علمی هم رخنه و گسست وجود داشته باشد»(مککواری ،1377 ،ص  .)5این ضدیت در
انتهای قرن نوزدهم در واکنش به جامعیت و غلبۀ نظام هگلی به مراتب شدیدتر است .نیچه در
همان زمان نوشت« ،من به همۀ نظامسازان بدگمانم و از ایشان رویگردان .خواست نظامسازی
خالف درستکرداری است»(نیچه ،1381 ،ص .)28در این حالوهوا کییرکهگور در مقام یکی
از بزرگترین منتقدان هگل ،کلیت نظام هگلی را مورد حمله قرار میدهد .این نظامستیزی نزد
کییرکهگور در دو سطح خود را نشان میدهد .از یک سو ،در سطح فرم ،با انتخاب فرم
گزینگویه و نوشتههای پراکنده ،مانند «پینوشتهای غیر علمی فرجامین»( )1846که خود
صفت غیرعلمی آن نیز واکنشی است به «فلسفه در مقام علم» هگلی ،یا متن «پارههای فلسفی»
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( )1844که آشکارا بر فرم گزینگویه و پارهنوشت تاکید میکند .از سوی دیگر ،در سطح محتوا،
کییرکهگور آشکارا و بهکرات نظام و نظاممندی را مورد انتقاد و چه بسا استهزا قرار میدهد .در
جایی محققان نظامساز را دچار «حرص و ولع نظامسازی»(کییرکهگور ،1386 ،ص )20
میداند ،و در جایی دیگر خود را کسی معرفی می کند که «نه نظام می نویسد نه وعدۀ نظام
میدهد ،نه تعهدی به آن دارد نه خود را وقف آن کرده است  ...این یک نظام نیست و هیچکاری
با نظام ندارد»(کییرکهگور ،1384 ،صص .)34-33
همین ستیز کییرکهگور با هر شکلی از نظام ،وی را هم از لحاظ فلسفی ،هم از لحاظ دینی
و حتی هم از لحاظ سیاسی به یک انسان شورشی و عصیانگر بدل میسازد که از قضا خصلتی
کمابیش مشترک میان بسیاری از اگزیستانسیالیستهاست.
 .7وجود
شاید این پرسش به ذهن متبادر شود که آیا نباید برای برشمردن عناصر کلیدی اندیشۀ
کییرکهگور ،ابتدا از کلیدیترین و اساسیترین مفهوم یعنی وجود( )existenceآغاز میکردیم
تا بر وجه اگزیستانسیالیستی اندیشۀ وی تاکید کنیم؟ این پرسش البته درست است .اما باید میان
تقدم و تاخر از حیث مراتب مفهومی و تقدم و تاخر از حیث معرفتی و آموزشی تمایز قایل شد.
به بیان دیگر ،هرچند مفهوم «وجود» سنگبنای اندیشۀ کییرکهگور (دست کم در قرائت
اگزیستانسیالیستی از او) است ،اما برای فهم دقیق این مفهوم الزم بود تا ابتدا سایر عناصر
مفهومی اصلی اندیشۀ وی را واکاوی و واگشایی کنیم .لذا تازه اکنون است که میتوان به
پشتوانۀ مباحث فوق ،به فهمی از جایگاه «وجود» نزد کییرکهگور دست یافت.
وجود از نظر کییرکهگور با وجود نزد متافیزیسینهای کالسیک متفاوت است .همانگونه
که پیشتر مشاهده شد ،حقیقت نزد وی صرفا در ساحت سوبژکتیو معنا مییابد ،در نتیجه ،وجود
نیز برای کییرکهگور وجودی سوبژکتیو (و البته نه شخصی) است .همچنین با توجه به نقد
کییرکهگور بر مفاهیم انتزاعی و مباحث فلسفی متداول ،میتوان دریافت که وی به دنبال
مفهومپردازی اصطالح «وجود» و حتی فهم فلسفیِ آن نیست .در اینجا باید میان سه اصطالح
تمایز قایل شد :فهمیدن ،مشاهده و شهادت .کییرکهگور نه به دنبال مشاهدۀ وجود (در سطح
حسی) است ،نه به دنبال فهم آن (در سطح عقلی) ،بلکه وی در پی شهادت دادن به وجود به
میانجی ایمان متعهدانۀ فردی است .گابریل مارسل ادعا میکند که «هر شهادتی بر یک تعهد
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استوار است و ناتوانی در متعهد کردن خود به معنایی ناتوانی در ادای شهادت است»(مارسل،
 ،1382ص  )158این تعهد نزد کییرکهگور همان تعهد آزادانه و مومنانه است به خود حقیقت،
خود وجود و در واقع ،خود خداوند که وجود فردی من مجرایی است برای مواجهه با آن و
شهادت دادن به خود آن.
عالوه بر این ،نکتهای که اکثر اگزیستانسیالیستها بر آن تاکید میورزند ،اَشکال مختلف
وجود داشتن است .نوعی از وجود برای همۀ موجودات اعم از انسانها و حیوانات و اشیاء مشترک
است .این سطح از وجود ،وجودی منفعالنه یا پیشینی است که سوژه نقشی در آن ندارد .این
همان وجود ابژکتیو در معنای دقیق کلمه است و همانگونه که گفته شد ،کییرکهگور نگاهی
انتقادی به آن دارد .اما سطح دیگری از وجود نیز قابل توجه است که فعاالنه و برساختنی است.
این همان وجود یافتن فعاالنه است که به دلیل فقدان حالت فعلی مناسب در زبان فارسی
میتوان آن را «وجودیدن» ،هستیدن و حتی در برخی ترجمهها «اگزیدن» نامید .بولتمان حتی
صراحتاً اشاره میکند که این برداشت اخیر از وجود ،یعنی «سابقۀ این کاربرد فنی واژۀ «وجود»
به کییرکهگور می رسد[ .در این معنا ]،تنها انسانها میتوانند وجود داشته باشند»(بولتمان،

 ،1385ص  .)71کییرکهگور با این وجود «در مقام فعل» سروکار دارد و بر آن شهادت میدهد.
این نوع وجود داشتن ،در یک کالم یعنی وجود فردیِ آزادانۀ فعاالنۀ پرتنش که همانا مواجهۀ
بیواسطه و مومنانه با خود حقیقت وجودی است.
نقدی بر انتقادات کییرکهگور بر هگل
این مقاله تاکنون در تالش بود تا با نوعی همدلی ،از بطن نوشتههای کییرکهگور و برخی
از شارحان وی ،چند عنصر مفهومی را استخراج کند و به واسطۀ بازخوانی این عناصر و مرتبط
ساختن آنها با یکدیگر طرحی مفهومی از کلیت اندیشۀ وی به دست دهد .از سوی دیگر ،برای
این مهم نه تنها از آثار خود کییرکهگور به نحو ایجابی ،بلکه از نظرات دشمن اعظم وی ،یعنی
هگل ،نیز به نحو سلبی استفاده شد و تالش شد تا کییرکهگور در پرتو ضدیتش با نظام هگلی
بازخوانی شود .اما مقالۀ حاضر در بخش دوم ،اندکی از موضع همدالنه با کییرکهگور فاصله
خواهد گرفت و تالش خواهد کرد تا با موضعی هگلی به برخی از انتقادات علیه هگل ،که
برسازندۀ هستۀ مفهومی اندیشۀ کییرکهگور هستند پاسخ گوید.
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 .1ضدیت با نظام در مقام واکنشی به هژمونی غالب هگلی
بخش قابل توجهی از انتقادات کییرکهگور و سایر متفکران نیمۀ دوم قرن نوزده به نظام
فلسفی (هگلی) ،بیش از هر چیز ،واکنشی فرهنگی-گفتمانی بود به غلبۀ نظام هگلی .مککواری
از هرمان دیم نقل میکند که «اگر کییرکهگور صد سال بعد ،در عصر ما ،زندگی کرده بود که
لفظ «نظام» فروتنانهتر از آن موقع تصور میشود  ...او نیز به یکباره قادر بود که رقیب نظام
هگلی را به صورت نظامی دارای دیالکتیک وجودی عرضه کند[ .یا] پاول اشپونهایم تحقیقی
نوشته است تا نشان دهد که «میان عالیق بنیادی کییرکهگور پیوستگی درونی نظاممندی»
وجود دارد»(مککواری ،1377 ،ص  .)6به بیان دیگر ،هدف اصلی حملۀ کییرکهگور ،نه خود
ماهیت نظام ،بلکه نظام هگلی غالب در آن دوران بوده است که کییرکهگور الزم میدید برای
شکستن گفتمان حاکم ،آن را به عنوان نمایندۀ وضعیت مورد انتقاد قرار دهد.
از این منظر ،کییرکهگور دیگر یک فرد منزوی یا تکافتاده که به تنهایی و برخالف جریان
به مبارزه با غول نظام هگلی میپردازد نیست ،بلکه او صرفاً در ادامۀ سنت متافیزیک غربی
جای میگیرد و آنتیتزی است در مقابل خود هگل .به تعبیر لوویت« ،اگر کییرکهگور را نه
فقط یک «استثنا» بلکه پدیدهای چشمگیر درون حرکت تاریخی زمانهاش بدانیم ،روشن میشود
که «فردیت» او به هیچ وجه نه فردی بلکه واکنش گسترده به شرایط معاصر جهان بود»(لوویت،
 ،1387ص  .)165در حقیقت از یک سو ،بیش از مباحث مفهومی ،این ژست مبارزۀ انقالبی
علیه نظام فرهنگی-فکری حاکم بود که کییرکهگور را نظامستیز میساخت .و از سوی دیگر،
خود فرآیند اندیشه ،خود به خود ،ذهن را به سمت نوعی نظامسازی سوق میدهد که علیرغم
تمام انتقادات فوق ،حتی در کییرکهگور نیز قابل مشاهده و ردیابی است .این رویکرد میتواند
از جریان غالب تفسیریای فراتر رود که همواره ،از موضعی کییرکهگوری دست به تفسیر
میزند و میکوشد تا وی را کامال در نقطۀ مقابل هگل قرار دهد .برای مثال کرونر مینویسد،
«هگل و کییرکهگور توسط پرتگاهی از یکدیگر جداشدهاند که دست یافتن به هیچگونه توافقی
جهت احداثی پلی میان دو طرف آن ممکن نیست» ()Kroner, 1966, p. 234؛ یا به
تعبیر استوارت« ،رویکرد متعارف در خصوص رابطۀ کییرکهگور با هگل این رابطه را مطلقاً
سلبی میداند .بدین طریق ،کییرکهگور در تالش بود تا فلسفۀ هگل را به طور کلی رد کند و
اگر از جنبههایی از آن استفاده میکرد ،تنها با این هدف بود که فلسفۀ هگل را به نحوی
کنایهآمیز مورد استهزاء قرار دهد .کییرکهگور گمان میکرد که متفکری کامالً اصیل است و از
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همان ابتدا ،سلف فلسفی خویش را پشت سر گذاشته است»( .)Stewart, 2003, p. 3این
رویکرد تاکنون در بخش اعظم مقالۀ فوق نیز حاکم بوده است ،اما رویکردی بدیل میتواند از
این سطح متعارف فراتر رفته و کییرکهگور را دقیقاً در ادامۀ پیشروی عقل مدرن و دیالکتیک
هگلی ،و دستکم به عنوان آنتیتزی در برابر خود هگل قلمداد و معرفی کند .در پرتو چنین
رویکردهای بدیلی است که برای مثال ،متفکری مانند پل تیلیش ،میتواند ،با آشتی دادن این
دو ،هم از کیکیرکهگور و هم از هگل ،به عنوان ستونهای اندیشۀ خود بهره ببرد .همچنین
میتوان مواردی را نام برد (برای مثال در کتاب دربارۀ آیرونی) که کییرکهگور صراحتا موضعی
هگلی اتخاذ میکند« .کییرکه گور در این اثر کامال متکی بر هگل است ،به نحوی که عبارات
هگل ،آغازگاهی برای کییرکهگور محسوب میشوند ... .کییرکهگور حتی به همان قطعهای از
زُلگر ارجاع میدهد که هگل ارجاع داده بود ،و زُلگر را دقیقا در مسیری مشابه هگل مورد انتقاد
قرار میدهد»()Thulstrup, 1980, p. 231
 .2مسالۀ فقدان معیار
انتقاد دیگری که در اینجا از موضعی هگلی بر کییرکهگور وارد است ،بحث نفی معیار است.
در حقیقت اگر کییرکهگور به بهانۀ انسداد عقل مدرن و ناکامیهای آن ،خود ماهیت و ذات
عقل را هدف گرفته است و بناست تا مثال بدیلی مطلقاً سوبژکتیو ،یعنی ایمان فردگرایانه را
جایگزین آن کند ،آنگاه این انتقاد بر او وارد است که با کنار گذاشتن عقل ،هر گونه معیاری
برای شناخت حقیقت نیز کنار گذاشته میشود .در نتیجه ،در وادی غیرعقالنیت ،هیچ مرزی
میان ایمان و جنون ،میان عشق و نفرت ،میان شهود حقیقت و توهم شیزوفرنیک ،میان صداقت
و دروغ وجود نخواهد داشت .ایمان غیرعقالنیِ مطلقاً سوبژکتیو ،نمیتواند مرز شهود را از رویا
و مرز تجربۀ حقیقی را از توهم تعیین کند .به تعبیر هگل:
چنین اذهانی هنگامی که خود را به جوش و خروش مهارگسیختۀ جوهر
[الهی] تسلیم میکنند ،گمان میکنند که به وسیلۀ برکشیدن حجاب بر سر
خودآگاهی و وانهادن فهم [است که میتوانند] به محبوب خداوندی بدل شوند
که در خواب به آنها حکمت عطا میکند؛ [اما] در واقع آنچه که دریافت و در
خواب ایجاد میکنند ،چیزی جز رویاها[یشان] نیست(.)Hegel, 1977, pp. 5-6
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هرچند هگل بخش قابل توجهی از انتقادات مطرحشده علیه عقل مدرن را میپذیرد و آن
را درون فلسفهاش جای میدهد ،اما به هیچ وجه به کنار گذاشتن عقل به نفع هر منبع دیگر
رضایت نمیدهد و به شدت نسبت به آن هشدار میدهد .نهایتاً به طور خالصه میتوان ادعا
کرد که اگر معیاری برای نقادیِ تجربه و شهود وجود نداشته باشد و صرفاً به شدتمندیِ تجربۀ
ایمانی یا شورمندی اکتفا شود ،آنگاه هیچ راهی برای تمایز قایل شدن میان تجربه و رویا ،و
حتی مهـمتر ،میان خدا و شیطان وجود نخواهد داشـت .در نتیجه ،به تعبیری هگلی ،باید در
عین نقد عقل مدرن در راستای اعتـالی آن کوشید ،زیرا این علم« ،به اندازۀ طفـلی که تازه
متولد شده از فعلیت تمام و کمال فاصله دارد ...و در آغازش از کمال بیبهره است» ( Hegel,

 )1977, p. 7و باید آن را یاری کرد تا بارور شود ،نه آنکه آن را کنار نهاد.
 .3سوبژکتیویسم
هرچند کییرکهگور از ابتنای فلسفه بر منِ اندیشنده انتقاد میکند و آن را علت اصلیِ انتزاعی
شدن تمام مباحث فلسفی میداند ،اما در عین حال میتوان نشان داد که خود سوبژکتیویسم
ایمانیِ کییرکهگور نیز نتیجۀ سوژۀ منفرد مدرن است که هر چند علیه صورت کلگرایانه و ارتقا
یافتۀ عقلگرایی مدرن (یعنی فلسفۀ هگل) موضع میگیرد ،اما خود چیزی نیست جز نوعی
بازگشت ارتجاعی به سوبژکتیویسم مدرن که نهایتاً با از دست دادن هرگونه امر ابژکتیو ،به
ساحت سولیپسیسم (خودتنها انگاری) درمیافتد و جهان برایش چیزی نیست جز «من» و
«خدا» ،دقیقا همانگونه که در انتهای تامل سوم از تامالت دکارت (پیش از اثبات جهان خارج)
چنین بود .در نتیجه کییرکهگور در واکنشی به ابژکتیویسم افراطی ،گرفتار نوعی سوبژکتیویسم
افراطی میشود که نه رویکردی پساهگلی ،بلکه اتفاقا ممکن است یکی از دقایق رمانتیکی باشد
که هگل در فلسفۀ خویش بازشناخته و رفع میکند.
 .4کاریکاتور هگل
شاید مهمترین انتقادی که به حمالت علیه هگل در نیمۀ دوم قرن نوزده وارد است ،این
است که بخش قابل توجهی از این حمالت ،برخالف ادعایشان ،اصال هگل را هدف نگرفتهاند.
در حقیقت آنچه آنان با آن میجنگیدند ،عمدتا جریان هگلگراییِ راستگرای افراطیِ ایدهآلیستی
نیمۀ قرن نوزدهم بود و تصویری که به نام هگل در اذهان شکل گرفته بود .در نتیجه بسیاری
از دشمنان هگل ،گویی با شبح هگل در جدالاند .اما از سوی دیگر جالب توجه است که به
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همین دلیل ،برخی از این منتقدان در حملهای که به خیالشان علیه هگل تدارک دیدهاند اتفاقا
خود موضعی هگلی اتخاذ میکنند .در این خصوص نمونههای بسیاری وجود دارد که میتوان
در خصوص حمالت شلینگ ،فویرباخ ،مارکس و نیچه علیه هگل مطرح کرد .اما تا جایی که به
بحث مقالۀ حاضر مربوط است میتوان دو نمونه از آن را نزد کییرکهگور نشان داد.
یکی از انتقادات مهم کییرکهگور علیه هگل ،قربانی کردن فرد در برابر کل ،یا این عبارت
مشهور است که «هگل از فرط جنگل ،درخت را ندیده است»(به نقل از لوویت ،1387 ،ص
 .)168این انتقاد که حتی امروزه به یکی از انتقادات رایج علیه هگل بدل شده است ،فلسفۀ
هگل را فلسفهای مطلقاً کلگرا میداند که افراد را نیستونابود میکند .از این منظر ،روح بلعندۀ
هگلی بناست تا تمام افراد را به درون خود بکشد و آنها را در خدمت مطامع خویش درآورد .این
برداشت اسطورهای از هگل ،که البته رایج است ،صرفا طرحی کاریکاتورگونه از مفهوم روح
هگلی به شمار میرود .حتی با درک حداقلی از مفهوم دیالکتیک ،میتوان دریافت که روح مطلق
هگلی امری از پیشداده نیست که بنا باشد افراد را به درون خود بکشد ،بلکه خود این روح ،این
کل ،چیزی نیست جز رفع و جمع دیالکتیکی تمام افراد .در نتیجه این افرادند که برسازندۀ
کل اند .همچنین این روح دچار نوعی صلبیت یا ایستایی نیست ،هگل صراحتا اشاره میکند که
این روح ،حتی در اوج اعالی خویش نیز نوعی نفی و رفع خویش است ،زیرا «حیات روح ،حیاتی
نیست که خود را از مرگ پس کشد و از دسترس ویرانی مصون نگاه دارد ،بلکه حیاتی است که
[مرگ را] تاب میآورد و خود را در آن تداوم میبخشد .روح تنها زمانی به حقیقتاش دست
مییابد که خود را در اوج تجزیه شدگی و شقاق بیابد» ( .)Hegel, 1977, p. 19به بیان
دیگر ،این کل ،نه کلی فراتر از افراد (متعالی) ،بلکه کلی در بطن رابطۀ دیالکتیکی میان افراد
(درونماندگار) است .در نتیجه ،هگل نه فرد را نایده میگیرد نه کل را ،نه درخت را و نه جنگل
را ،بلکه دیدن کل و فرد ،و دیدن جنگل و درخت را صرفاً در نوعی ارتباط متقابل ممکن میداند.
به همین دلیل برخی متفکرین حتی رویکرد کییرکهگور و هگل را در این خصوص تاحدی
مکمل یکدیگر میدانند .برای مثال ،تیلور ادعا میکند که «متفکران معدودی وجود دارند که
بیش از فیلسوف آلمانی ،هگل ،و فیلسوف دانمارکی ،کییرکهگور ،در شکل دادن به معنای
مدرن از «خود» سهیم بودهاند  ...هگل و کییرکهگور دو قطبی را تعریف میکنند که اکثر متفکران

مدرن مابین این دو قطب[ ،مفهوم] خودبودگی» را درک میکنند(.)Taylor, 2000, pp. 8-9
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یکی دیگر از انتقادات کییرکهگور علیه نظام هگلی ،ضرورت سرمدی و عقالنیت منطقی
خشکِ نظام هگل در مقابل آزادی شورمندانه و تنش مواجهه نزد کییرکهگور است .این تصور
از اندیشۀ هگل نیز مانند تصور قبلی از اساس نوعی اسطورۀ شایع است .روح نزد هگل همواره
در حال نفی خویش و تحمل رنج زایمانهای مداوم بهسرمیبرد و فرد در این میان تنها با
مواجهه با نابسندگی خویش است که هویت مییابد .از سوی دیگر ،هگل صراحتا ادعا میکند
که «تنها با قمار بر سر زندگی است که آزادی حاصل میشود»(.)Hegel, 1977, p. 114
بنابراین روح هگلی نه نفیکنندۀ افراد ،در معنای مصطلح آن ،بلکه اتفاقا احیا کنندۀ افراد است
و آنها را به درون سازوکار حقیقت روحانی یعنی ساحت وجود مطلق وارد میکند .در این معنا
این دقیقا نظام هگلی است که از فرد در برابر نابودی ،انزوا و غوطهور شدن در خود دفاع میکند
و آن را به سطح حقیقت کلی برمیکشد.
 .5فرار از مواجهه با تناقضات خود
همانگونه که در باال اشاره شد ،در متون کییرکهگور بارها شاهد این ادعا بودهایم که حقیقت
مورد نظر وی ،حقیقتی «غیرمعقول»« ،محال» ،یا حتی به ظاهر متناقض است .صرفنظر از
انتقادات مطرحشده علیه این رویکرد ،میتوان در عین حال ،آن را همچون راه فراری برای عدم
مواجهۀ کییرکهگور با تناقضات درونی اندیشهاش تصور کرد .زمانی که متفکری ذات اندیشۀ
خود را نامعقول و متناقض معرفی میکند ،دیگر اصال چگونه میتوان این اندیشه را نقد کرد و
بر تعارضات آن دست گذاشت؟ به نظر میرسد ،کییرکهگور (و البته تمام رویکردهای
شبهرمانتیک از این دست) ،از این طریق ،به اصطالح« ،دست پیش» گرفتهاند و ضعف نظام
فکری خود را فضیلت جلوه دادهاند و با شعار ضدیت با نظام یا انسجام عقلی ،در حقیقت راه را
بر هرگونه انتقادی علیه تناقض در نظامشان یا عدم انسجام در اندیشههایشان بستهاند .از این
حیث نیز میتوان (دستکم از منظری روانشناسانه) دریافت که چرا کییرکهگور همواره ادعا
میکند که« :ایمان دقیقاً همین پارادوکس است»(کییرکهگور ،1384 ،ص )82؛ یا «امر
نامعقول ،متعلق ایمان است»(کییرکهگور ،1386 ،ص )47؛ و نوشتههایی از این دست.
البته نکتهای که نباید آن را از قلم انداخت این است که ما از این سو ،با یک هگل واحد و
مطلقاً منسجم سروکار نداریم و نص صریح برخی از متون هگل متاخر ،به دالیل مختلف،
بهانههایی به دست مخالفان و منتقدان او داده است و شاید به همین دلیل است که مقالۀ حاضر
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برای دفاع از هگل در برابر انتقادات ،عمدتاً بر هگل میانی (پدیدارشناسی روح) تاکید کرده است
و هگل متاخر را به نفع آن نادیده گرفته است.
نتیجه
مقالۀ حاضر ،در مقام یک مقاله ،دو وظیفه را به انجام رساند .نخست آنکه این مقاله ،کلیت
اندیشۀ کییرکهگور را در قالب منظومهای از عناصر مفهومی ترسیم کرده است .انتخاب این
عناصر مفهومی نه به نحوی دلبخواهی یا تصادفی ،بلکه عمدتاً از یک سو ،بر اساس جایگاه و
نفوذ آنها در متون کییرکهگور ،و از سوی دیگر ،بر اساس نسبت تقابلی آنها با فلسفۀ هگلی
صورت گرفته است .این منظومه میتواند به درک یک فیلسوف نظامستیز در قالب نوعی نظام
بازسازیشده و ساختگی یاری رساند؛ چراکه برای «فهمِ» یک متفکر ،هرچقدر هم که نظامستیز
یا مفهومگریز باشد ،چارهای جز به قالب مفهوم در آوردن وی وجود ندارد.
مقاله در بخش دوم ،کوشید تا دستکم اشارهای مختصر و سرفصلوار به برخی از
واکنشهایی داشته باشد که میتوان از موضعی هگلی ،نسبت به انتقادات کییرکهگور مطرح
کرد .در این میان ،نشان داده شد که کییرکهگور بعضا دچار تناقضگویی در اندیشۀ خودش یا
سوءفهمهایی نسبت به فلسفۀ هگلی است که در بهترین حالت ،میتوان وی را آنتیتزی در
مقابل هگل ،و در نتیجه ادامۀ دیالکتیکی فلسفۀ وی دانست.
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