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  چكيده
و ارتباط آن با فرد انساني از منظر » ديگري«قصد اصلي ما در اين مقاله، پرداختن به 

خـود را  » ديگـري «پرسش اصلي ما اين است كه آيـا مـا در آيينـة    . كيركگور است
ابتـدا  مـا  . مانع و حائلي است در شـناخت مـا از خويشـتن   » ديگري«شناسيم يا  مي

هـا را بـا    گانة حيات بررسي كـرده و تفـاوت آن   مراحل سهرا در » ديگري«جايگاه 
بـريم كـه    كنيم و در ادامه تمركزمان را بـر مرحلـة اخالقـي مـي     يكديگر مطرح مي

هـاي   پس از پرداختن به لوازم و محدوديت. است» ديگري«خاستگاه اصلي جايگاه 
اهي پـردازيم و نگـ   به مقولـة عشـق مـي    اعمال عشقاين مرحله، با تمركز بر كتاب 

هدف ما ارائة دو خـوانش متفـاوت از حضـور و    . اندازيم اجمالي به انواع عشق مي
خوانش نخسـت كـه ديـدگاه    . يا مفهوم همسايه نزد كيركگور است» ديگري«نفوذ 

اي عشق و شفقت بـه   گذارانه نحو ارزش غالب است، رويكردي مسيحي دارد و به 
ـ   در اين نگاه عشق. ستايد را مي» نوع هم« وعي فضـيلت اخالقـي محسـوب    ورزي ن

در اين مقاله درصدد برآمديم كه در كنار اين رويكـرد، كـه نـزد شـارحان     . شود مي
در چنين رويكـرد متفـاوتي   . متداول و رايج است، رويكرد متفاوتي را عرضه داريم

گونـه اسـت كـه     واقـع همـان   به» ديگري«شود كه آيا جايگاه  اين پرسش مطرح مي
نهـد يـا او را بـه نسـيان      نـوع را ارج مـي   ؟ آيا كيركگور هماند شارحان توضيح داده

را » ديگـري انضـمامي  «ها زمينة پرداختن به مفهوم  اين پرسش. بيند سپارد و نمي مي
آيـا  دقيقاً نزد كيركگور چه جايگاهي دارد؟ » ديگري انضمامي«كه  فراهم آورد و اين
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نضـمامي و گوشـت و   يـا فـرد انسـاني نـزد كيركگـور، ا     » خود«به همان اندازه كه 
نيز از چنين جايگاهي برخوردار » ديگري«دار و واجد احواالت خاص است،  خون

به آيينه و سرمشق و معيار قرار دادن او » ديگري«كردن  است؟ آيا كيركگور با تبديل
انگارد و فرديـت او    ديگري انضمامي را ناديده مي ،گري فعل اخالقي براي سنجش
افزايـد؟ در ايـن    ه با تبديل او به قاعدة اخالقي بر شأن او ميك كند يا اين را دفن مي

پاتريك استوك پاسخي درخور براي اين   كوشيم به كمك ديدگاه بخش از مقاله مي
  .ها بيابيم پرسش

  . خود، ديگري، ديگري انضمامي، عشق، هنجار اخالقي، خدا :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
حضور و نفوذ نگـاه  . است» خود«و ارتباط آن با » ديگري«قصد ما در اين مقاله پرداختن به 

اي است كه پس از كيركگور در فالسفة اگزيستانس بسيار برجسته و پررنگ  مسئله» ديگري«
مـدد    درواقع فرد بـه . شود خود مي» ديگري«و با » خود«واسطة ربطش با   انسان به. شود مي

در كل پرسش اصلي مـا در ايـن مقالـه ايـن     . واند زندگي اصيل را تجربه كندت مي» ديگري«
است؟ آيا من در آيينة » ديگري«است كه تا چه حد شناخت من از خودم وابسته به شناخت 

در هـر  » ديگري«مانعي است بر سرِ راه شناخت من؟ » ديگري«بينم يا  خود را مي» ديگري«
را » ديگـري «قصد ما اين است كه انواع . ه متفاوتي داردگانة زندگي جايگا يك از مراتب سه

  :گويد مي هاي فلسفي نوشته پارهكيركگور در . بررسي و با يكديگر مقايسه كنيم
 خـود  بـه  را خـود  كه اي رابطه استقراريافته، و مشتق اي رابطه از است عبارت انساني خود 

 ,Kierkgaard( داد خواهد ربط ديگري به را خود خود، به خود دادنربط در و دهد مي ربط

1983: 13-14 .(  

فقط در بستر روابـط  . شود انسان در رابطه با جهانِ اطراف خويش شناخته و تعريف مي
نـوعي در مـن حـسِ      به» ديگري«. توان از خويشتنِ خويش سخن گفت خود با ديگران مي
اي  نكته. بودن در قبال اوست نوعي مسئول به» ديگري«بودن براي . انگيزاند مسئوليت را برمي

بـا  » خـود «كه در اين ميان اهميت دارد اين است كه كيركگور ديدگاه ثـابتي دربـارة رابطـة    
كوشيم ايـن   در اين مقاله مي. كند هاي متعارضي را مطرح مي ندارد و بعضاً ديدگاه» ديگري«

  . نظريات را بررسي كنيم
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  ديگري حضور. 2
  گانة زندگي سهدر مراحل » ديگري«جايگاه  1- 2
كيركگـور مراحـل   . گانـة زنـدگي جايگـاه متفـاوتي دارد     در هر يك از مراتب سه» ديگري«
عبارتي مراحـل حيـات را    به. كند گانة حيات بررسي مي را با توجه به مراحل سه» شدن خود«

از  مراحل زنـدگي و يا اين يا آن كيركگور در دو كتاب . توان مراحل خودآگاهي دانست مي
طلبانه، اخالقـي   زيبايي: كند راند و آن را به سه دستة كلي تقسيم مي مرحله سخن مياين سه 
و مرحلـة  » ديگري«، مرحلة اخالقي به »خود«طلبانه به  توان گفت مرحلة زيبايي مي. و ديني

طلبي فرد غايت و هـدفي را بـراي خـود درنظـر      در مرحلة زيبايي. نظر دارد» خدا«ديني به 
هـا   ايـن خواسـته  . كند كنترل زندگي خـود را بـه دسـت گيـرد     سعي مي عبارتي گيرد، به مي

جويي است؛ بنابراين در قيدوبنـد   اولويت او لذت. هاي اولية زندگي است ها و لذت خواسته
عرف جامعه و قواعد اخالقي حاكم بـر آن نيسـت، او خـود را وقـف سـاختن معيارهـاي       

بخشـد و سرسـختانه    ريـت مـي  محو» خود«شخص در اين مرحله به . كند شخصي خود مي
ممكن است اين فرد صرفاً در پـي لـذات زودگـذر يـا درگيـر      . درگير مسائل خودش است
به همين علت كيركگور معتقد است كانت و هگل نيز به ايـن  . تأمالت فلسفي انتزاعي باشد

ها نيـز بِسـان فـرد     آن. اند مرحله تعلق دارند؛ چراكه انديشة خود را وقف ايگوي خود كرده
كننـد   كنند، چراكه اصالً در دنياي واقعي زندگي نمي جو غيرمتعهدانه در دنيا زندگي مي لذت

  . شوند، صرفاً درگير انتزاعيات و كلياتي هستند كه از هستي تهي است و درگير آن نمي
  او بـه . كـه بـه عاقبـت آن بينديشـد     آن بيرود  هاي آني مي دنبال لذت  به طلب فرد زيبايي
كنـد، معشـوق    ، هدف و آرماني را دنبـال نمـي  كند زندگي ميو حال در لحظه معناي واقعي 

زنـدگي او  . از هر گونه مسئوليت و تعهدي گريزان اسـت . ماورايي ندارد كه به آن تكيه كند
اسـت،  ) ايگـو (ازآنجاكه فرد در اين مرحلـه محصـور در خـود    . است فاقد انسجام و تداوم

كنـد،   لـذتي كـه فـرد در ايـن مرحلـه كسـب مـي       . شود رنگ مي بسيار كم» ديگري«حضور 
  . گريزناپزير خواهد بود گذراست و مالل 

اخالقـي سـوق    ةفرد را به مرحل طلبانه زيبايي ةمرحلو مالل در يأس  ،معنايي پوچي، بي
آور اسـت؛ ولـي بـراي شـخص اخالقـي       طلب زندگي عادي مالل براي فرد زيبايي. دهد مي

براي شخص اخالقـي معلمـي كـه هـر روز     . اهميت دارندتمامي اتفاقات عادي و معمولي 
يك راه ديگر براي مواجهه . اندازة صعود به قلة اورست اهميت دارد دهد كارش به درس مي
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شدن بايد تصـميم   براي اخالقي. با مالل و يأس اين است كه تصميم بگيريم اخالقي بشويم
  ).75: 1389آلن دايا، (گرفت و انتخاب كرد 

در مرحلـة اخالقـي برجسـته    » ديگـري «اين ميان اين است كـه حضـور    نكتة اصلي در
آيد و بـه همـين علـت بحـث      در اين مرحله پاي اختيار و آزادي انسان به ميان مي. شود مي

. انتخاب استو محكم در گرو تصميم و تعهد راسخ . شود مطرح مي) commitment(تعهد 
  ؛مبتني بر آگاهي است و انتخاب تصميم

 سـبب   بـه  ذات كه است انتخابي فقدان طلبانه زيبايي مرحلة اساسي ويژگي كه درحالي پس
 بنـابراين  اسـت،  انتخـاب  ظهور اخالقي مرحلة اساسي ويژگي گيرد، مي كار به را آن آزادي

گـام مهـم و    ياخالقـ  ةانتقال بـه مرحلـ   همراه  به و مسئوالنه انتخاب براي ذات صيرورت
  ). Taylor, 1975: 185( رود يشمار م به تفردعمل  ياندر جر يريخط

كنـد و   را طي مي» شدن خود«ياري اراده، مسير   از نظر كيركگور فرد در مرحلة اخالقي، به
 اخالقي : آيد نائل مي» خود«به شناخت شناسد، اما اين معرفت تأمـل محـض    را مي» خود«فرد

ان گفـت معرفـت انسـان بـه     تـو  بنابراين مي. نيست؛ بلكه محصول تفكر در ذات خود اوست
رو كيركگور از اين سخن مشهور سقراط كـه   معناي اختياركردن ذات است و ازهمين  ذاتش به

اين مهم در تمايزي . »خودت را انتخاب كن«عدول كرد و گفت » خودت را بشناس«گفت  مي
  : دهد تر خود را نشان مي گذارد بيش مي طلبانه و اخالقي  كه كيركگور ميان مرحلة زيبايي

در انسان  طلبي زيبايي است؟ چگونه كردن زندگي اخالقي چيست؟ زيستن طلبانه زيبايي اما
 طلبي زيبايي گفت، خواهم پرسش اين به پاسخ براي دارد؟ معنايي چه او در بودنيو اخالق

اسـت كـه او    يـن ا بـودن يهست؛ اخالق چه آنهست،  يطور آن است كه او به يندر انسان ا
 ). ibid: 182( شود يم چه آن شود يم

جا عقالنيت، ثبـات و   هدف ساحت اخالقي ارتقاي انسان از سطح حسي است كه در آن
. كردن خود به نوعي سعادت نائل آيد تواند با كامل كه فرد مي نحوي مندي ميسر است، به هدف

و » ديگـري «اش معطوف بـه   آيد و زندگي  در اين مرحله فرد از حالت تفرد و انزوا بيرون مي
او قواعد عـام و كلـي   . آورد شود و مشكل دقيقاً در اين مرحله سربرمي ميقوانينِ كلي جامعه 

به همين علت كيركگور معتقد است شخصي كه خـود را  . دهد اجتماع را بر خود ترجيح مي
فردي كه در مرحلة اخالقي آمده و . كند، وقتش را تلف كرده است وقف زندگي اخالقي مي

تـرين   مهـم . دهد جال تجربة فرديت را از كف ميتجربة يأس و مالل را پشت سر گذاشته، م
مانند . شدن فرد در جامعه و از دست دادن خويشتنِ خويش است خطر در اين مرحله متوقف
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هايي  گيرد پشت ماسك انسان در اين مرحله ياد مي. سو كشيده شود سو به آن فردي كه از اين
ساختند، زندگي كنـد؛ چراكـه ايـن     كه عبارت است از افكار او يا هويتي كه ديگران براي او

ها صـرفاً ماسـك    شود اين ماسك دهند؛ اما از وقتي متوجه مي خاطر مي  ها به او امنيت ماسك
  . كند كند، از اين مرحله عبور مي هستند و او دارد با اين ماسك زندگي مي

طلبانه مغفول است در ساحت اخالقـي برجسـته    قصة فقدان تعهد كه در ساحت زيبايي
شخص اخالقي به اهميت وظيفه و تكليف پي برده و معتقد است تسليم وظيفـه و  . شود مي

ها خو  كند با روزمرگي او سعي مي. كردن خويشتن ضروري است تكليف شدن براي كشف
شـود؛   در اين ساحت ازدواج نوعي انتخاب اخالقـي شـناخته مـي   . ها لذت ببرد كند و از آن

اب مهم است و اين انتخاب انسان را از حالت تفرد و انزوا انتخ  چراكه در اين مرحله اساساً
  . آورد بيرون مي
نحوي خـودش را بـا     فرد به. كردن در مرحلة اخالقي باالترين مشي زندگي است زندگي

علـت فـرديتش    همـين  كند و به هاي درون آن ازجمله نظام كليسا هماهنگ مي جامعه و نظام
شخص بايـد خـود را بـا    . كند د خودش را فراموش ميجا فر اين. شود رنگ و طفيلي مي كم

فـرد در ايـن مرحلـه    . خوان نيست، تنظيم كند اي، كه در بسياري مواقع با ذائقة او هم جامعه
  .كند؛ چراكه تفرد را فراموش كرده و البته اين گريزناپذير است شكوفايي را تجربه نمي

  
  عشق 2- 2

رساند مقولة عشق است؛ چراكه در عشق  ياري مي» ديگري«يكي از مفاهيمي كه به شناخت 
كيركگور در جلد نخست كتـاب  . ايم طور ملموس و انضمامي مواجه به » ديگري«با حضور 
در اين كتاب مانند رسالة . گانة حيات بررسي كرده است عشق را در مراحل سه يا اين يا آن

در . رسـد  ميل حسي آغاز و سرانجام به عشق اخالقي و الهي مـي  افالطون عشق از مهماني
ترين سطح عشق  جا نيز نازل در اين. طلبانه عشق جنبة حساني و اروتيك دارد مرحلة زيبايي
خـورد؛ عشـق بـر     بندي كيركگور از عشق سه نوع عشق به چشم مي در تقسيم. حسي است

نامـد و در انگليسـي آن را    مـي ) Elskov(اساس الگوي افالطوني است كه كيركگـور آن را  
گرچه معادل اروتيك براي بيـان منظـور   (اند  يا عشق اروتيك دانسته) Eros(» اروس«مطابق 

دوم عشق به ). كنيم از همين كلمه استفاده مي  كيركگور خيلي مناسب نيست، ما نيز مسامحتاً
ر انجيـل يوحنـا آورده   و ديگري عشق بر پاية قواعدي كه پولس قديس د» فيليا«نوع بشر يا 
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 .شود نام برده مي» آگاپه«است و از آن با عنوان 

چشـم   در ايـن عشـق نـوعي سوءاسـتفاده بـه      . اروس همان عشق و شور جنسي است
آورد و هويـت او را بـه زنجيـر     خورد؛ چراكه عاشقْ معشوق را تحت تملّك خود درمي مي
وتيك به مفهوم افالطـوني آن در  عشق ار. طرفه است نوعي عشقي يك اين عشق به. كشد مي

در ديالكتيك خدايگان و بـرده  . آثار كيركگور ملهم از ديالكتيك خدايگان و بردة هگل است
انـد و بـرده    بخش بردگـان  هدف اصلي ارباب دستيابي به فرديت برده است، خدايگان تعين

هـاي   ي با خواستها از نظر هگل برده سوژه. ها هاي آن صرفاً ابزاري است براي تأمين خواسته
شـود، او   آيد؛ اما از منظر كيركگور ارباب در جايگاه اغواگري ظاهر مـي  شمار نمي مستقل به

شدن آرزوهـايش   آرام از قرباني خود كه همان برده است، در راستاي برآورده قصد دارد آرام
  ). Mc Donald, 2003: 60-93(رو اين نوع عشق كامالً خودخواهانه است  ازاين. بهره ببرد

نوع، خواه عشـق   خواه عشق به هم. مفهوم عشق در ادبيات مسيحي كاربرد فراواني دارد
. دانـد  شـدن روح آدمـي مـي    رو كيركگور عشق را عامل غنا و عميق ازاين. به موجودي برتر

چه نزد كيركگور اهميت دارد، اين است كه نزد وي عشق وسيله نيست؛ بلكه خود هدف  آن
كه عشق را در راستاي  د در راستاي رسيدن به عشق قدم بردارد، نه اينفرد باي. و غايت است
يابد و در  ترتيب طي طريق از نگاه كيركگور معناي ديگري مي اين به. كار گيرد اهداف خود به

  .كند ورزي تفسير مي مسير بودن را توأم با عشق
ليـل همـين   د  كند، آشكار نيست؛ بلكه مستور است و بـه  عشقي كه كيركگور مطرح مي

توانيم بشناسـيم؛ بلكـه عشـق را از آثـار و عوارضـش       مستوربودن خود عشق را هرگز نمي
كيركگـور در  . گـذارد  يعني از روي تأثيري كه بر رفتار و در رابطه با ديگران مي. شناسيم مي

اين مطلب را مفصل توضيح » بودن حيات عشق پنهان«با عنوان  اعمال عشقفصل اول كتاب 
هـاي   جـا رگـه   در ايـن . »شـود  اش شـناخته مـي   شق پنهان است و از طريق ميوهع«: دهد مي

كـرد و رفتـار فـرد تكيـه      دهد؛ چراكه به عمل شناختي تفكر كيركگور خود را نشان مي روان
طور عام و تفكر كيركگـور    دهندة اين است كه تفكر اگزيستانس به اين مسئله نشان. كند مي
واني براي نحوة زندگي كردن و بهبود روند آن دارند و طور خاص راهكارهاي عملي فرا  به

اي  پرداختن به عشق در انديشة مسيحي سـابقه . صرفاً مشغول مفاهيم انتزاعي محض نيستند
اندازة خود مسيحيت دارد و در فرازهاي مختلف كتاب مقدس، بر محبت و عشـق تأكيـد    به

  :شده است
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! جا كنم، اما محبت نداشته باشم، هيچم ا را جابهه اگر چنان ايماني داشته باشم كه بتوانم كوه
هاي آتش بسپارم، اما  اگر همة دارايي خود را بين فقيران تقسيم كنم و تن خويش را به شعله

حـال   و درهمه... پذيرد  محبت هرگز پايان نمي... برم  محبت نداشته باشم، هيچ سودي نمي
رسالة اول (ترينشان محبت است  اما بزرگ .ايمان، اميد، و محبت: ماند اين سه چيز باقي مي

  ).2- 13: 13قرنتيان، 

بپردازيم، بهترين منبع كتاب » خود«با » ديگري«و ارتباط » ديگري«اگر بخواهيم به بحث 
ضمن بحث . شود عنوان مانيفست اخالق مسيحي شناخته مي  كتابي كه به. اعمال عشق است

 den(الخصوص عشق به همسـايه   عليشود،  بحث عشق و انواع عشق مطرح مي» ديگري«

Næste .(را دوسـت بـداريم، در   » خـود «يابيم چگونه  ما فقط در ساية حضور همسايه درمي
متعلّق عشق قضـيه و گـزاره نيسـت،    . بازد خودخواهي فرد رنگ مي» ديگري«درك حضور 

در بخـش نخسـت ايـن كتـاب     . اسـت » ديگـري «عبارتي   بلكه متعلّق عشق موجودات و به
اي  قاعده. پردازد گانه مي اي يكي از فرامين ده كاو درخصوص ويژگي ريشه كندو  ور بهكيركگ

ات را همچـون   همسـايه «گويد  نامد و مي مي) royal law(» قانون شاهانه«كه كيركگور آن را 
وضـوح   او بـه . كه همسايه شامل تمامي نوع بشر شـود  نحوي هم به ؛ آن»خودت دوست بدار

ايـن  . ها در قبال يكديگر اسـت  وظيفة اساسي و بنيادين تمامي انسان معتقد است اين فرمان
وظيفه برگرفته از كتب آسماني يهودي و مسيحي است و كيركگور مدعي است كه در تفكر 

كه نزد وي از اساس همان انديشة يونان باستان است، هيچ اشاره و ) paganism(كافركيشي 
اي  وي وجود ندارد، چه برسد بـه وجـود وظيفـه   در معناي مدنظر » همسايه«عالمتي دال بر 

» نشـده  فاسـد «گويـد بـراي كـافرِ اصـيل يـا       بنابراين وي مـي . داشتن همسايه بر دوست دال 
)unspoiled ( اش را  كه با مسيحيت آشنا نشده باشد، اين ايده كه انسان وظيفه دارد همسـايه

  ).Evans, 2010: 28(آور و مزاحم است  اي شگفت دوست بدارد، ايده
اين فرض نهفته است » ات را همچون خود دوست بدار همسايه«در اين گفتار انجيل كه 
نظـر كيركگـور    مسـيحيت بـه   . را دوسـت داشـته باشـد   » خود«كه ابتدا به ساكن انسان بايد 

عشق بورزد؛ بلكـه قصـد دارد بـه فـرد بيـاموزد      » ديگري«به » خود«خواهد فرد با نفي  نمي
ات عشـق   روي ديگر سـكة تـو بايـد بـه همسـايه     . عشق بورزدچگونه درست به خويشتن 
نـوعي انسـان زمـاني از خودخـواهي و      به. عشق بورزي» خود«بورزي اين است كه بايد به 
 . عشق بورزد» خود«يابد كه به  خودپرستي منفي رهايي مي

و . تر و نه كمتر دوست بدار نه بيش» خود«نوع را همچون  كند كه هم كيركگور تأكيد مي



 يركگورك منظر جايگاه ديگري و اخالق از   44

  

تـر اسـت؟ و در پاسـخ     كند كه آيا همساية تو به تـو نزديـك   گاه اين پرسش را مطرح مي آن
 :Kierkgaard, 1995(اي كه تو به خودت نزديكـي، او نزديـك نيسـت     اندازه به! گويد نه مي

. دانـد  را غيـرممكن مـي  » ديگـري «داشـتن معشـوق و كـالً     تـر دوسـت   كيركگور بيش). 37
شـخص  . مبتال به خودپرستي اسـت » ديگري«تن و عشق به داش كه اين قسم دوست درحالي

هـر  . هـا را  آن» خـود «طلبد و نـه   خودپرست فاقد انعطاف است و از ديگران خودش را مي
كه فرد  درحالي. كند را نفي مي» ديگري«اين فرد در عشق فردانيت . فردي بايد تكرار او باشد

  .اصيل بودن يعني باور داشتن به فردانيت فرد ديگر
 هـر  به بلكه نيست؛ »خود« يتعاشق فردان يقيچراكه عاشق حق جويد؛ يرا نم »خود« شقع

 خـودش،  فردانيـت  ديگـر  شخص براي حال بااين ورزد، مي عشق او فردانيت مطابق انساني
 در او بـرعكس  دقيقـاً  جويد، نمي را خودش عاشق درنتيجه و است خودش يتفردان يقاًدق

  ). ibid: 251-252( ورزد مي ها عشق خود آن به ديگران

اش  ، كه زنـدگاني »ديگري«تو در ارتباط با «يكي از زيباترين ثمرات عشق اين است كه 
چه هسـت   قدر با محبت باشي كه قادر باشي او را زيباتر از آن تري از عشق دارد، آن بهرة كم
نظـر پنهـان    شـمار را از  هـاي بـي   از نظر كيركگور عشق خطاها و كاستي .)ibid: 33(» ببيني
چه وجـود دارد مسـاوي    نكردن آنكشف. پردازد چراكه اساساً به كشف خطاها نمي. دارد مي

 .حال كه قابل كشف است كردن آن درعين است با كتمان

اگر فـردي  . است) duplicating of one’s own self(  مفهوم همسايه مستلزم تكثير خود
خواهد ببيند كه آيا عشق او به خودش خودخواهانه است يا نه بايد ببينـد آيـا خودهـاي     مي

فرد را نيز دربـر  » خود«تكثير اين خودها . شناسد به رسميت مي» خود«ديگر را نيز همچون 
ت نوع چقدر به او نزديك است كه بخواهد با عـدال  يابد هم فرد فقط هنگامي درمي. گيرد مي

  . دربارة او رفتار و قضاوت كند
حـال  . فهمد و نه تمايلي به فهميـدن آن دارد  عاشق بسانِ كودك است كه نه بدي را مي

رو فهميدن بدي مستلزم  شونده؛ ازاين كننده و فهم مبناي هر فهمي تفاهمي است كه ميان فهم
فهم مفهوم بـدي   اگر چنين تفاهمي در ميان نبود فرد از. درك بدي در درون خود فرد است

كند دقيق و زيرك است  فردي كه تصور مي. آن را نفهمد  داد اساساً گريخت و ترجيح مي مي
گونه  هاي خود سرپوش بگذارد و اين هاي ديگران بر بدي دنبال آن است كه با كشف بدي  به

جـا   تواند ببيند، حتي آن شود جز آن نمي كه در بدي غرقه مي آن. خود را ارزشمند جلوه دهد
  ). ibid: 265-266(اي در كار نيست  كه بدي
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گريزند و ديگران را اليق عشـق   ورزيدن مي اما آدميان به انحاي گوناگون از وظيفة عشق
در همـان حـال كـه هسـت،     » ديگـري «مهم آن است كه فرد بتوانـد بـه   . دانند ورزيدن نمي

بـه ديگـران عشـق     اكثـر افـراد  . حد عشـق بـورزد   ها، بي ها، خطاها و نقص رغم ضعف علي
  . ورزند چه در خيال دارند و به توهماتشان عشق مي ورزند، بلكه به آن نمي

 او كـه  هنگـام  آن كنـد؛  مي تغيير كل به او گاه كه آن اش، بيني يگونه كه م او عشق بورز آن به
 عشـق  ديگـري  شـخص  بـه  يا شود مي اعتنا بي تو به كه زماني ورزد؛نمي عشق تو به ديگر
 نفي را تو و كند مي خيانت تو به وقتي بورز، عشق اش بيني مي كه گونه همان او هب. ورزد مي
  ). ibid: 170. (كند مي

 در ايـن قاعـده  » ات را همچون خود دوست بدار همسايه«در فرمان الهي تأكيد شده كه 

نـوعي نگـاه   . اين نكته نهفته است كه شخص ديگري وجود دارد كـه اساسـاً شـبيه ماسـت    
كـه در عـالم    حـال آن . خـورد  نگرانه در اين طرز فكر به چشـم مـي   برابرخواهانه و وحدت

بدين معناست » ديگري«ناخوشايند است، چراكه وجود » ديگري«خودخواهي نفسِ حضور 
فـرد خودخـواه   . شـود بايـد كنـار گذاشـته شـود      چه باعث تمايز ما از ديگران مي كه هر آن

پـس ايـن   . تـر ديـده شـود    باشد تا برجسته شـود و بـيش  فرد و متمايز  خواهد منحصربه مي
معنـاي بـه رسـميت شـناختن       داشـتن همسـايه بـه   . آيـد  سازي براي او سخت مي يكدست

در . كل عشق بـه ابنـاي بشـر اسـت     طور در اين ساحت عشق به همسايه به. است» ديگري«
بـا تمـامي   طور عام مد نظر است نه عشق به فرد خاص، عشق به نـوع بشـر    جا عشق به اين
» فيليـا «توان گفت اين عشق همان چيـزي اسـت كـه     هايش، پس مي ها و ضعف وكاست كم
شوند نه يـك فـرد خـاص و     ها هستند كه متعلق عشق واقع مي انسان» فيليا«در . نامندش مي

  :انضمامي
 به كه نيست دوستي آن همچنين داري، شور پر اي جذبه او به كه نيست عزيزي آن همسايه

 آن  الزامـاً  باشد، هم اي برجسته و  فرهيخته فرد تو همساية اگر حتي داري، وافر اي عالقه او
 انسانيت در خدا پيشگاه در اتهمسايه و تو. شود دمخور تو با تواند مي كه نيست شخصي

عشـق بـه    ينوع ي،دوست بدار يلدال يناز ا غير  به را ات همسايه تو اگر. يكديگريد شبيه
 كـه  نيسـت  تو با تفاوتش اساس بر تو همساية چراكه همگانند، تو همساية... است  »خود«

 ينا. توست يةخداست كه همسا يشگاهشباهتش با تو در پ بر اساس بلكه...  توست همساية
دارد و همگـان بـه شـكل مطلـق آن را دارنـد       حضـور به شكل مطلق در همگـان   ييهمتا

)Kierkgaard, 1995: 72 .(  
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گويد  مي. كند از منظر كيركگور همسايه هر شخصي است كه فرد با او صرفاً برخورد مي
اولين فردي كـه  ) لحاظ مكاني به (اش كيست،  هرگاه فردي در اين فكر فرو رود كه همسايه

اي نيـاز   نوع به شرايط و قواعد پيچيـده  براي درك همسايه و هم. ببيند بهترين شخص است
  : ميان ترجيحي به هم ندارندنيست و افراد در اين 

 اين در البته كند، مي زندگي تر نزديك تو به كه است كسي همسايه كيست؟ همسايه پس
 بـه  ورزيـدن  عشـق  كـه  چرا باشد؛ ميان در نبايد داشتنيتبعيض و داشتنترجيح بودن نزديك
  ). ibid: 37( است »خود« به عشق است تر نزديك تو به ديگران از تبعيض با كه كسي
پنداري در كار است،  ذات عبارتي نوعي هم است، به» ديگري«در اين حالت همان » خود«

در آن » خـود «اي اسـت كـه    آيينه» ديگري«بيند، درواقع  مي» ديگري«را در » خود«يعني فرد 
» ديگـري «چنان با » خود«هر دو . پس ظاهراً خودخواهي رنگ باخته است. شود منعكس مي
اساساً . بينند اي نمي اند كه در طرف مقابل هيچ ديگري را جذب كرده و يكديگر  انديكي شده

  .يابد معنا مي» ديگري«عشق در حضور 
داند، چراكـه در پـي    ايوانز يكي از كاركردهاي عشق را بازدارندگي از رزايل اخالقي مي

اگر شخصـي بـه ديگـران عشـق     . تري به ديگران دارد دالنة بيش ورزيدن فرد حس هم عشق
دارد و همـواره بـا ديگـران از سـر       ها را روا نمـي  گاه هرگز دزدي، قتل و آزار آن ، آنبورزد

هـا و قـوانين    رو ساير وظيفـه  كند؛ ازاين ها كمك مي كند و به آن صداقت و همدلي رفتار مي
ها در مجموع قـوانين اخالقـي را تشـكيل     آيد و تمامي آن دست مي اخالق نيز از اين امر به

  ). Evans, 2004: 302(است » اخالق عشق«آن دهد كه نام  مي
شود در رنـج   سبب مي» ديگري«شود، بلكه عشق به  ها عيان نمي اين عشق صرفاً در شادي

يـافتن درد و   گونه باعـث تقليـل   دالنه پيش گيريم و اين نوعي رفتار همنيز » ديگري«و مرارت 
كشد، با اين عمل، رنج او  مي رنج» ديگري«كه فردي براي  زماني«شويم؛ چراكه » ديگري«رنج 

رنجِ او معنادار است؛ اما نبايد فرد اين توقع را داشته باشد كه طرف مقابل نيز . دهد را تقليل مي
  ). Gibbs, 2002: 27(» خاطر او رنج بكشد  به

  
  ديگري و خدا 3- 2

توان گفت عشق زميني را نفي  عبارتي مي به. بيند كيركگور عشق انساني را در عشق الهي مي
ماندن  داند و با متوقف ساز كسبِ عشق الهي مي كند؛ بلكه اين نوع عشق را زمينه يا انكار نمي
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چراكه اين نوع عشق را مانع رسيدن به عشق اصيل و توأم . كند در عشق زميني مخالفت مي
تـوان   عبارتي از نظر وي فقط در ساية عشقِ فرد به موجود برتر مي به. داند دل ميبا خلوص 

  .سعادت ابدي را تجربه كرد و به زندگي معنا داد
دهد اروس با عناويني نظير عشق، شيفتگي  بندي كه كيركگور از عشق ارائه مي در تقسيم

سـان و امـر الهـي، در    اروس در تفكر كيركگور پلي است ميان ان. و هوسِ شديد آمده است
بـودن   البته مراد از واسـطه . شود واسطة اروس است كه انسان متوجه امر الهي مي حقيقت به 

رفتن به امر الهي اسـت؛ بلكـه كيركگـور     اروس اين نيست كه اروس صرفاَ راهي براي پيش
گرچه كيركگـور ابعـاد مختلفـي از    . خواهد نشان دهد كه اروس محدود و فناپذير است مي
كشد؛ اما سرانجام اين نـوع از عشـق    طلبانه به تصوير مي ق اروتيك را در ساحت زيباييعش

  دنبال عشقي است كه نامحدود باشد؛  در تفكر او اعتباري ندارد و به
 عشق دربارة واحد لغت يك حتي جديد عهد هاي قسمت تمام در كه نيست عجيب اين آيا

چشـم   بـه  سـتايد،  يو الحـاد آن را مـ   كننـد  يمـ  يسگونه كه شاعران آن را تقـد  آن اروتيك،
  ). Kierkgaard, 1995: 45( خورد ينم

نمايد كه به طريقي متعالي است، همان عشـقي كـه    رو نوع ديگري از عشق رخ مي ازاين
آگاپه همـان عشـق خالصـانة انسـان بـه      . از آن ياد شده است» آگاپه«در آثار شارحين با نام 

ناپذير كه در آن نوعي تداوم و ثبـات   يدار، حقيقي و زوالعبارتي عشق به امر پا به. خداست
آگاپه . مفهومِ آگاپه نزد كيركگور نوعي لطف و موهبت الهي را دربر دارد. خورد به چشم مي

گام مسير را طي  به كه شخص گام نحوي شدة اروس نيست، به در امتداد اروس و شكل كامل
هـا و   سـمت ارزش   اسـت، جهـش بـه    كند و سرانجام به آگاپه برسد، بلكه نـوعي جهـش  

هـاي   آگاپه عشقي خدامحور است، عشقي است كـه زمينـه  . تر هاي متفاوت و عالي شناخت
جويانـه   كه اروس عشقي خودخواهانه، لذت درحالي. آورد رسيدن انسان به خدا را فراهم مي

در . سـت آلود، غيرمالكانـه و متعـالي ا   طلبانه است، آگاپه عشقي از سرِ گذشت، رنج و تملك
  .شود و نه زوال و تا لحظة مرگ اين عشق جريان دارد عشق الهي تداوم ديده مي

 Kierkegaard’s(اخالق عشق  كيركگور در اين ميان ايوانز اخالق كيركگور را در كتاب 

ethics of love( گويد كه  او در اين كتاب از دو نوع عشق سخن مي. به تصوير كشيده است
توان از هم جدايشان كرد؛ عشق به خـدا كـه مبنـاي     اند كه نمي چنان به يكديگر گره خورده

او در ايـن كتـاب   . نوعي وابسته به ايمان است كه به» ديگري«ورزي اوست و عشق به  ايمان
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توانند با تمسك به آن  داند كه افراد مي داند و راهي مي بخش مي را معرفت» ديگري«توجه به 
نظـر از رجـوع بـه      راهي كه عام است و براي تمامي اشـخاص قطـع  . معرفت اخالقي يابند
پذير است و آن معرفت به امر الهي از طريق دقـت و توجـه در خلقـت     كتاب مقدس امكان

ش ا قي دارد و خـالق او عاشـق  يابـد خـال   يعني هر كس از اين راه كه خلق شده درمي. است
رو وظيفـة   اند؛ ازاين ها نيز مورد عشق خالق بوده اند پس آن ديگران نيز خلق شده. بوده است
پـس عشـق   . بيند كه به خود و ديگران كه مورد عشق خالق هسـتند عشـق بـورزد    خود مي

  ).189: 1390پورمحمدي، (معرفت است 
با انسانِ ديگر بر اساس فرمانِ الهي عشق به كل در الگوي كيركگور ارتباط انسان  طور به

اطاعت «و » شدن خود«ورزيدن به همسايه، دو عنصر  در فرمان عشق. شود همسايه معين مي
به همسايه بايد عشق ورزيد تا به فرمان خدا عمل شـده  . شود برجسته مي» از فرمان خداوند

عشق به همسـايه يـك   . تانسان در حركت اس» شدن خود«سوي  امر الهي هميشه به . باشد
در سـاية  » ديگـري «. در جايگاه اساسي قـرار دارد » ديگري«رو  اين از. تكليف اخالقي است

شود و اين مفهوم نيز در بستر رابطة انسان با خدا معناي  مفهوم عشق به همسايه، تعريف مي
. شود مي ردپا و نشانة خدا ديده» ديگري«از منظر كيركگور در . دهد واقعي خود را نشان مي

. است» ديگري«و » خود«كيركگور معتقد است خدا ميانجي . اين مهم نشانة مسئوليت است
. بـا خـدا ارتبـاط دارنـد    » ديگـري «در ارتباط باشد، چون او و » ديگري«تواند با  شخص مي

گويا كيركگور بـه ايـن آيـة    . شود گوييم، با خدا آغاز مي مي» ديگري«هرچه دربارة ارتباط با 
  :حنّا نظر داشته استانجيل يو

 باشـد  متنفـر  بـرادرش  از حال درعين و ورزممي عشق خدا به من بگويد كسي اگر
به خدا كه  تواند ينم ورزد، نمي عشق بيندش مي كه برادرش به كه كسي زيرا دروغگوست،

  ).20: 4: يوحنّا( عشق ورزد بيندش ينم

ات عشق بـورز و مـا بـه     دهد كه به همسايه خدا در پي عشق مطلقِ خود به ما فرمان مي
انتهاي مـا بـه ديگـران معلـول      عشق بي. نهيم سبب عشق مطلقمان به او به اين امر گردن مي 

مانعي است » ديگري«كيركگور از طرفي معتقد است عشق به . انتهاي ما به خداست عشق بي
كـردن   اصلي كه عشق به پرودگار است و عشق زميني را بدون لحاظدر راه رسيدن به عشق 
  :انگارد حضور خدا بيهوده مي

 بلكه بيهوده؛ تنها نه عشق اين باشد، او عاشق و بورزد عشق خدا از بيش فردي به كسي اگر
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 فقـط دوسـت داشـت و    يشخـو  يشتناز خو يشب يدخدا را با... هست  هم خدا به اهانت
   ).Kierkgaard, 1995: 191(بكاهد  آدميان رنج و درد از تواند مي عشقي چنين

 اسـت  زميني يانسان عشق: داند ولي از طرفي ديگر عشق الهي را امتداد عشق انساني مي
 عشـق  در شـادابي  و سـرزندگي  هيچ اگر. است خدايي عشق شود، مي تر عميق كه زماني و

 طور  به انساني عشق اما... خواهد بود  ينيعشق زم صورت يندرا نباشد، خدايي اگر و نباشد
 او بـه  بتوانـد  انسـان  كـه  است آن از تر عظيم خدا. موجود است خدا بهدر عشق  ي،رازآلود
 هـا  انسـان  بـه  بايـد  ناگزير بورزد عشق خدا به خواهد مي شخصي اگر بنابراين بورزد، عشق

  ).ibid: 170. (بود گونه ينا يحمس كه عيسي چنان كند، خدمت
دارد عشقي بشري است يا خدايي؟  از كجا بفهميم عشقي كه ما را به حركت وا ميحال 

ويژگـي  . كنيم عشق نوعي احساس است و نه عملي كه بايد انجـام داد  معموالً ما تصور مي
كند، آن است كه منبع ايـن عشـق    بنيادين عشق ديني كه آن را از تمامي انواع عشق جدا مي

علت نفس عشق دوست دارد، نه به ايـن علـت كـه ديگـران       را به» ديگري«خداوند است، 
منبـع  . اي نهان فقط به يك چيز وابسته است به سرچشمه. داشتني دارند خصوصيات دوست

عشق پنهـان اسـت و فقـط از طريـق     . ايمان شرط شناخت آن است. عشق ديني نهان است
عشـق  . ة الهـي دهد، عشـق الهـي ميـو    عشق بشري ميوة بشري مي. شود اش شناخته مي ميوه

بشري ناپايدار است؛ و اين دقيقاً ضعف و تراژدي آن است، چه براي يك سـاعت شـكوفا   
كـه عشـق دينـي ابـدي اسـت       شـود، درحـالي   شود، چه براي هفتاد سال، فقط شـكوفا مـي  

)Kierkgaard, 1995: 32 .(  
عشق بشري نوعي احساس است، اما عشق دينـي وظيفـه اسـت و تعهـد، بنـابراين بـه       

رسد تكليف ما ايـن نيسـت كـه احسـاس كنـيم، بلكـه        نظر مي به. خالق تعلق داردساحت ا
. اسـت  اعمال عشقرو عنوان كتاب عشق نيست، بلكه  ازهمين. ايم تا عمل كنيم مكلف شده

. احساسـش كـرد    كه صرفاً عبارتي عشقِ برتر چيزي است كه بايد به آن عمل شود، نه اين به
گويد مرد سامري چه احساسي داشت، بلكه به  ما نمي مسيح در حكايت سامري نيكوكار به

گويد عشق دينـي   توان فراتر رفت و مي حتي از اين هم مي. گويد چه عملي انجام داد ما مي
دادن عمل نيـز   صرفاَ وظيفه نيست كه در ساحت اخالقي جاي گيرد، بلكه شامل نحوة انجام

هـاي   رنگ است وابسته به تواناييشود؛ چراكه ساحت اخالق كه در آن وظيفه و تعهد پر مي
  . ماست
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 آن. شـود  نمـي  خرسـند  عشـق  تصور و خيال از گاه هيچ. است محض عمل مسيحي عشق
. باشـد  شـده  پنهـان  بودنناپذير توضيح پشت كه نيست رازآلود و خصوصي پنهان احساس
  ). ibid: 106( است فرمان اجراي چراكه است، مقدس فعلش هر و است ناب عمل عشق

تـر   شـود؛ هرچـه بـيش    سبب عشق بخشوده مي يكي از فوايد عشق اين است كه فرد به 
. تـر عاشـقي   تر بخشوده شوي، بـيش  تر بخشوده خواهي شد و هرچه بيش عاشق باشي بيش

دليل عشقش بـه مسـيح     كند مريم مجدليه است كه فقط به مصداقي كه كيركگور مطرح مي
  . شود بخشوده مي

 زن خواهـد،  نمـي  معلـول  و علـت  قـوانين  آن درك و نيست اي پيچيده معادلة اين
   ). Kierkgaard, 1993: 261( همين شود مي بخشوده و است عاشق

عشـق مسـيحي از عاشـق    . عشق دينـي در خـود نـوعي ازخودگذشـتگي و ايثـار دارد     
كه در عشق اروتيك خبري از  خواهد معشوق را همچون خويشتن دوست بدارد، درحالي مي

كند و از اين  را پيدا مي» ديگري«پوشد  چشم مي» خود«فردي كه از . نيستازخودگذشتگي 
ورزد او  عشق مي» ديگري«فرد ديني زماني كه به . يابد اش را مي نحوي خود حقيقي طريق به

پـس   .شـود  مي حفظ معشوق فرديت گونه اين. آورد و به تملك درنمي  كند را بردة خود نمي
گويد همسايگاني داريم كـه   يابد و فرمان الهي به ما مي عشق بشري با فرمان الهي نجات مي

عشـق دينـي بـه    . اسـت » ديگـري «عشق دينـي درهرحـال متوجـه    . همه همساية ما هستند
  . گذارد ديگربودگي معشوق، استقالل او و آزادي ذاتي او احترام مي

 برابرخواهانه و عادالنه عشق اين است معتقدبيند و  او عشق الهي را در عشق انساني مي
او به سخن عيسـي اسـتناد   . رود است و در بسياري مواقع از معيارهاي اخالقي نيز فراتر مي

محبـت عيسـي بـدان    . تري داشت گران، سربازان و روسپيان توجه بيش كند كه به غارت مي
ب به سراغ بيمار بايد برود و بنابراين طبيعي است كه طبي. تر بودند ها محتاج جهت بود كه آن

  .نه به سراغ افراد سالم
 و بكننـد  خـدا  از دوران بـا  فرقـي  نبايـد  هـم  خدا نزديكان داد، تخصيص نبايد را آگاپه

 هـم  نسـبي  و سـببي  خويشاوندان و باشم داشته ديگران با فرقي نبايد هم من ترتيب همين به
 ,Kierkgaard( ندارنـد  هستند دور من از نسبي و سببي لحاظ به كه كساني بر ترجيحي هيچ

1995: 40 .(  
  



 51   يراضيه زينلي و اميرعباس عليزمان

  

  ديگري انضمامي. 3
  ديگري و هنجارهاي اخالقي 1- 3

» ديگري«مطالبي كه از نظر گذرانديم ديدگاه غالبي است كه در شرح و فهم مفهوم عشق و 
نگاه غالب در اين نوع رويكـرد در اكثـر مواقـع بـه طريقـي،      . شوند نزد كيركگور مطرح مي

در . كم مسيحي به خود گرفته است گذارانه است و ناگزير فضا و لحني ديني يا دست ارزش
آيد و فـرد بـه    حساب مي دوستي نوعي فضيلت اخالقي به  و نوع» ديگري«اين نگاه توجه به 

حال در اين ميان اين . تري با خدا برقرار سازد قادر خواهد بود رابطة محكم» ديگري«واسطة  
اند؟ آيا كيركگور  گونه است كه شارحين توضيح داده واقع اين گيرد كه آيا به پرسش شكل مي

انگـارد؟ در   نهد يا او را ناديده مي نوع او را ارج مي گونه عطف توجه به همسايه و هم با اين
اندازه به ديگري انضمامي  كه تا كيركگور چه و اين. نمايد رخ مي» ديگري انضمامي«اين بين 

گوشت و خون داشـتن و درك  » خود«ارد؟ آيا به همان اندازه كه در مقولة عنايت و توجه د
نيز ايـن مسـئله اهميـت دارد؟ در ادامـه بـراي      » ديگري«احواالت فرد مهم است، در مقولة 

ديگـري  «در مقالـة  ) Patrick Stokes(شدن اين سؤاالت از نظريات پاتريك اسـتوك   روشن
  .جوييم مدد مي» انضمامي

گاهي به ايـن علـت كـه بـه اشـخاصِ      اعمال عشق كيركگور در كتاب  رويكرد اخالقيِ
شان نپرداختـه اسـت، محـل     اعتنا بوده است و به ديگران در مقام ويژگي فردي  انضمامي بي

  و اسـتفاده از آن بـه  » همسـايه «در اين كتاب كيركگور به مقولة . نقدهاي فراواني بوده است
حـال وقتـي بـه ايـن      بااين. پردازد ن به ديگران مينگريست مثابة الگويي هنجاري براي درست

چگونـه  : شـوند  پاسخ هويـدا مـي   نگريم دو مسئلة جديد و بي تر مي مسئله در مقياسي وسيع
و » ديگري«توانيم  زمان ببينيم و چگونه مي ِ آن را هم و مطالبة اخالقي پس» ديگري«توانيم  مي

  موقعيت خودمان را توأمان دريابيم؟
ت   اي ظهور مـي  دفعات در فلسفة اخالق قاره كه به اي مايه درون بخشـي بـه    يابـد مركزيـ

شدن بـراي   وقرب قائل اين ارج. است  مثابة جايگاه ارزش اخالقي به ) alterity(ديگربودگي 
اين شكل   توان به يابد كه چكيدة آن را مي اي بهنجار بروز مي اشخاص منفرد در قالب قاعده

يـا بـه   » ديگـري «عمل كـن كـه همـواره بـه يكتـايي محـض       نحوي  به«: بندي كرد صورت
چنـين رويكـردي ذاتـاً    ). Sharpe, 2003: 25(» ناپذيري ديگربـودگي احتـرام بگـذاري    تقليل

بودن و حذف ويژگي  شمول دشمن هرگونه نظام اخالقيِ هنجارمحور است كه ميل به جهان
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  .انضمامي اشخاص دارد
انـد، ايـن دريافـت     گيري كـرده  برابرش موضع چه منتقديني نظير آدورنو در بخشي از آن

كه بـر مفهـوم همسـايه متكـي اسـت، باعـث       اعمال عشق، است كه اخالقِ حاكم بر كتاب 
يـا  ) vehicle(شـمار محمـل    شويم، به بي رو مي ها روبه شود خودهاي بالفعلي را كه با آن مي

كيركگور در چنـد مـتن   . منظور فهم و وضع مقتضيات هنجاري فرو كاسته شود  موقعيت به
كـه توجـه    نحـوي  گويد؛ بـه  مثابة آشكاركنندة مطالبة اخالقي سخن مي  ديگرِ خود از افراد به

سوي لوازم اخالقي جاگرفته در وجود عامل   تابد و به خاص برمي» ديگري«خود را از روي 
هـايي بـراي هويداشـدن     كيركگور با فروكاستن ديگريِ انضمامي به محمل. كند معطوف مي

گرفتن ديگربودگي و  وظايف اخالقي، باعث شده است فلسفة اخالقش در مظان اتهام ناديده
كم بين  اي كه دست رو مسئله ازاين. قرار بگيرد» ديگري«ناپذير  خصوصيت ويژه و فروكاست

: مشترك است، اين خواهد بـود  عمل به مسيحيتو ، براي خودنگري، اعمال عشقسه متن 
زمـان او در مقـام    را نوعي مطالبة اخالقيِ هنجـاري ببيـنم و هـم   » ديگري«توانم  چگونه مي

توانم قضيه را چنين ببينم كـه شـأن    ناپذير قرار گرفته باشد؟ چگونه مي فروكاست» ديگري«
را درنظـر  » ديگري«ان بتوانم وسيلة يك مطالبة اخالقي مكشوف شود و كماك  اخالقي من به

» ديگـري «اي كـه   كه برود سراغ چـالش اخالقـي   بگيرم؟ چگونه شرح كيركگوري براي اين
گرداندن  مثابة فردي نيازمند يا الگويي اخالقي، از روي كند، با درنظر گرفتن وي به  ايجاد مي

خود يا با نام مستعار نام  توان در سراسر آثاري كه كيركگور به  كند؟ مي پرهيز مي» ديگري«از 
كه بر تمام اين » به ديگري اعتنايي   مسئلة بي«تري نام برد با عنوان  نوشته است، از مسئلة عام
  ). Stokes, 2007: 395(مسائل سايه انداخته است 

  
  مثابة آيينه و سرمشق ديگري به  2- 3

سـت كـه در كليـت    اي ا مايه توانايي ديگران در آشكارساختن مقتضيات اخالقي بر ما درون
بـراي  توان در كتاب  نمونة درخشاني از اين امر را مي. آراي كيركگور ساري و جاري است

از . گويد سخن مي مقدس كتابكه او از رويكرد صحيح در خوانش  يافت؛ جايي خودنگري
اي است كه در آن فرد خـود   واسطة خودنگرانه نظر كيركگور خوانش متن مقدس تجربة بي

). Kierkgaard, 1990: 7-51(بينـد   مـي ) mirror of the word(» آيينـة جهـان  «را در هيئـت  
بيند كـه   گر اخالقي در اين آيينه بازتاب وضعيت خود را در قالب محتواي مفهومي مي كنش
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درون مـتن مقـدس يعنـي    » خود«ديدنِ . شوند ظاهر اين محتويات شامل وضعيت او نمي  به
دهـد   طور شخصي و مستقيم مخاطب قرار مـي  اننده را بهخو] هويتي كه[مثابة  ديدنِ متن به 

)ibid: 35 .(هـاي   پنداري خواننده بـا شخصـيت   ذات طور دقيق دربرگيرندة هم فرايندي كه به
 .موجود در متن است

وقتـي ناتـانِ   . ماند پنداري است كه داوود نبي در انجام آن عاجز مي ذات معنا از هم همين
هـاي   درسـتي بـا شخصـيت    كند، او كه نتوانسته به ي بازگو ميپيامبر حكايتي تمثيلي براي و

كند لُب مطلب را براي وي بازگو كند و ناتـان   داستان ارتباط برقرار كند، ناتان را مجبور مي
كاري داوود بر  ساختن گناه هدف از اين حكايت عيان 1.»آن انسانْ تو هستي«: گويد چنين مي

همـين    كيركگور نيز بـه . ريق درگيرشدن در داستانهم ازط خود اوست اما با خودنگري، آن
شـود بايـد درك    كند و مدعي مـي  شيوه حكايت سامري نيكوكار را از متن انجيل بازگو مي

گرا كه از كنـار مـرد زخمـيِ كنـار جـاده بـدون دسـتگيري از وي         كنيم كشيش و مرد عمل
ر شخصـيت داسـتاني   ما بايـد بتـوانيم هويـت مشـابه خـود را د     . گذرند، خود ما هستيم مي
درنگ معطوف شود به وضعيت اخالقي خودمان و نه وضـعيت خـود    كه بي ببينيمنحوي  به

  .شخصيت
را » ديگري«، مقدس كتابهاي  پنداري با شخصيت ذات رسد اين هم نظر مي حال به بااين
افت ها از فهم و دري بودگي آن كردن تفرد و ديگر هم با پاك كند؛ آن محو مي» ديگري«در مقام 
نگريم، اگرچـه قـادر خـواهيم بـود ارزيـابي       ها مي درنتيجه، وقتي به اين ديگري. ها ما از آن

هاي انضمامي  را درنظر بگيريم يا به ويژگي» ديگري«توانيم  كنيم، ديگر نمي» خود«بهتري از 
شود بـه عزيمتـي    شود، منجر مي چه در اين حكايت نمودار مي اين، آن بر افزون. وي بپردازيم

اندركاران آن به سياقِ اخالقي جهان واقعـيِ شـنونده يـا خواننـده؛      وري از روايت و دستف
برويـد و شـما نيـز    «: گويـد  يابد، مسيح رو به فريسيان مي هنگام وقتي حكايت خاتمه مي آن

  محـض   بـه  ).ibid: 41(» اين منم كه مخاطب اين پيام هسـتم «؛ به خود بگوييد »چنين كنيد
شود، توجه ما بـه ايـن    دهد و به امر مطلق اخالقي تبديل مي يير شكل ميتغ» ديگري«كه  اين

ايـن اتفـاق نبايـد    . شـود  نيز فوراً به دغدغة وضعيت اخالقي خودمان تبـديل مـي  » ديگري«
هاي  اند تا در مقام محمل هاي حكايت آمده مان شود؛ زيرا شخصيت جهت باعث ناراحتي بي

  ). Stokes, 2007: 396(د هاي اخالقي را منتقل كنن صرف آموزه
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  تحسين و تقليد ديگري 3- 3
رسد ديگربودگي فرد حذف شده زمـاني اسـت كـه از     نظر مي موقعيت ديگري كه در آن به

تحسين من از فـردي  . كنيم فرديي كه به نوعي الگو و معيار اخالقي است تقدير يا تقليد مي
درواقع راهبردي است بـراي شـانه   اش الگويي است از نيكي و مهرباني اخالقي،  كه زندگي

توان به كيركگور گفت  البته مي. خالي كردن از بار مسئوليت محوله از سوي مصاديق آن الگو
وقتـي از  . كند كم، همچنان به فردي كه مورد تحسينش است، فكر مي گر، دست فرد تحسين

بـود، ازنظـر   يابيم شخصي كه مورد تحسين واقـع شـده    رويم، درمي تحسين سراغ تقليد مي
سـره روي وضـعيت و وظـايف اخالقـي خودمـان متمركـز        ناپديد شده است و ديگر يـك 

  .ايم شده
 وجود از وقتي. خودم دربارة فقط و  فقط خودم؛ دربارة مداقه به كنم مي شروع درنگ بي من

 نيـز  تـو  آيـا : گـويم  مـي  خـود  بـه  سـرعت  به كنم، مي پيدا آگاهي بزرگوار و متواضع فردي
  ).ibid( كنم مي فراموش را او كامالً  خودكاوي هنگام اي؟ گونه اين

كند نياز يـا مطالبـة موجـود در     ماند كه گويي كيركگور ادعا مي نظر بسيار شبيه اين مي به
يا سرمشق را ناديده گرفته و روي خودش » ديگري» «خود«شود  سرمشق اخالقي باعث مي

تر  تر و بيش شود، هرچه بيش حال كه در من جذب و حل مي ديگري درهمان«. متمركز شود
شود بـه قيمـت    تر مي تر و عميق فربه» خود«عبارتي  به. )ibid: 242-243(» شود هم ناپديد مي
فرد مورد تحسين با » كردن فراموش«كيركگور سخن خود را دربارة . »ديگري«حذف و دفن 

شود؛ بلكه بـه آرمـاني تغييـر     قدرها هم فراموش نمي كند كه وي آن بيان اين ادعا تعديل مي
لزامي بر زندگي من، همچون زخمي در روحم كه ا«دهد كه قرار است عملي شود؛  شكل مي

در ذهـن و تصـورات   » ديگري«معناي دقيق كلمه،  به . )ibid: 242(» دهد جلو هل مي  مرا به
دهد به يك خواست آرماني و نـه يـك انسـان     كل تغيير صورت مي ماند؛ اما به فرد باقي مي

  . واقعي و انضمامي
  

  مثابة ديگري همسايه به  4- 3
» پس، چه كسـي همسـايه اسـت؟   «: ر پاسخ به اين سؤالِ مطرح در انجيل، يعنيكيركگور د
كل، جايگاه همسايه  رسد، در نظر مي تواند راهگشا باشد و به دهد كه مي دست مي توصيفي به

  :بخشد را تقدس مي
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 كـه  اسـت  همـان  همسـايه . اسـت  خودتـان  »خـود « ساختن افزون درواقع، همسايه، مفهوم
 آزمـوده  خـود   بـه  عشقِ خودخواهانة جنبة طريقش از كه خوانندش يم »ديگري« متفكرين

 وجـود  همسـايه  نيسـت  الزم اصـالً  حتـي  باشـد،  ميـان  در انديشه پاي كه تاجايي. شود مي
 مطـابق  توانـد  مي ذهني لحاظكند، از  يزندگ يزاگر فرد در برهوت ن. داشته باشد] يخارج[

 داشـتن  دوست از پيروي و خود داشتن دوست از پوشي چشم با هم آن كند؛ عمل فرمان اين
  ).Kierkgaard, 1995: 21. (همسايه

  شـدت ضـداجتماعي   درعمـل بـه  اعمال عشـق  هاي اخالقي كتاب  رسد آموزه نظر مي به
كـردن   اعتبار باشند؛ چراكه كيركگور با فروكاستن تمام روابط بشري به ارتباط با خداوند، بي

داشـتن همسـايه    سويه و با توصـيف دوسـت   رابطة دوسويه و فروكاستن روابط به امور يك
اخالق دارد كه در نگرانه به  را از او بگيرد، نگاهي كامالً درون» ديگري«اي كه فعليت  شيوه به

  . آن امكان ايجاد روابط اصيل اجتماعي نخواهد بود
كـه هنگـام    طـوري  كند اَشكال عشق را تبيين كند؛ بـه  سعي مي اعمال عشقكيركگور در 

اي كه قرار است متعلَّق ترجيح يا انگيزة ما قرار بگيرد، اساسـاً يـك    سمت ابژه  رفتن به نشانه
» خود به   عشق«تر يك  اي اثربخش گونه رو به ارد و ازهمينرا دوست د) other-I(» منِ ديگر«
)self-love (شود  محسوب مي)ibid: 53-54 .(گرانة عشق ازجمله عشق  تمام اَشكال حساب

اسـاس   شود كـه از  تجربه فهميده مي گيرند و به  اروتيك حول يك ترجيح يا امتياز شكل مي
ماية شخصي، كه ويژگـي   رسد فقدان درون نظر مي حال، به بااين. عشقي خودخواهانه هستند

گرانه اساسي و  چه را كه در عشق حساب شود هر آن اساسي مقولة همسايه است، باعث مي
رسد گويا عشق در اين مرحله يعني اروس كـه   اما از طرفي به نظر مي. مهم باشد، ملغي كند
عبـارتي او را   ند، بهك تر به ديگري انضمامي توجه مي طلبانه است بيش خودخواهانه و تملك

  . تواند تملكش كند گيرد كه مي دار درنظر مي قدر گوشت و خون آن
تـوان مقولـة همسـايه و توجـه بـه وجـه خـاص و         حال سؤال اين است كه چگونه مي

توان اين دو عنصر مجـزا از هـم را درون    چگونه مي. را با هم جمع كرد» ديگري«انضمامي 
هـا   خوبي هم از پس جنبة ملموس و خاص آن آورد تا بهگرد » ديگري«اي از  درك يكپارچه

كـردن   دهند؟ و اساسـاً آيـا تبـديل    اي كه از خود بروز مي برآيد و هم از پس مطالبة اخالقي
  مندي او؟ به قاعده و هنجار اخالقي نوعي ارتقاي شأن اوست يا فروكاستن هستي» ديگري«

ها الزم است بازگرديم به توصيفي از تجربـة اخالقـي كـه در     براي پاسخ به اين پرسش
كاوشـي اسـت در پديـدار    » بيمـاري تـا دم مـرگ   «. آمده اسـت  »بيماري تا دم مرگ«كتاب 
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سنتزي است از كيفيات محدود و نامحدود كه » خود«نظر كيركگور  شناختي نوميدي به روان
اي از  خميرمايـة خودبـودگي در قالـب مجموعـه    . ارنـد سره در مقابـل يكـديگر قـرار د    يك
فيزيكـي، و  - امكان، ذهنـي  –جاودان، ضرورت- مند زمان(شود  هاي دوتايي معرفي مي تقابل
هم  دهد وارد وضعيت نوميدي شود؛ آن اجازه مي» خود«اين ماهيت دوسويه به ). دست ازاين

حالـت اول،  . عكـس  متناهي يـا بـه  نفع مقوالت   در مقوالت نامتناهي به» خود«كردن  با غرقه
دسـت امـر نامتنـاهي     خودش را به » خود«سازي است كه در آن   نوميدي حاصل از نامتناهي

اسـت، قطـع   » خـود «گـاه   اش از جهانِ متنـاهي كـه سـكونت    اي كه تجربه گونه سپارد؛ به مي
كـه  دهـد   خود نشـان مـي  » كردن، دانستن و خواستنِ حس«چنين يأسي خود را در . شود مي

كه شـكل نامتنـاهي گرفتـه باشـد،      دانستني. هاي خاص خود را دارند ها نشانه هريك از اين
زمينـة ملمـوس و انضـمامي     شدن در دانشي است كه ارتباط خود با پـس  شدن و حل جذب

  ). Stokes, 2006: 402(شخص داننده را از دست داده باشد 
د، احساسي اسـت كـه شـكل    شو چه بيش از همه به مراد بحث حاضر مربوط مي اما آن
گيرد ايـن شـكل از نوميـدي را بـا توصـيف       كيركگور تصميم مي. گيرد خود مي  نامتناهي به

گـري   اش با ديگران دستاوردي جز احساساتي پنداري عاطفي ذات فردي توضيح دهد كه هم
كـه احساسـش بـه احساسـات موهـوم      » خودي«. ندارد) abstract sentimentality(انتزاعي 
معناست؛ زيرا هيچ متعلـق   كند كه اصوالً بي شده باشد، نوعي احساس شفقت پيدا ميتبديل 
  :اي ندارد واقعي

 تـر  بيش و تر بيشهرچه » خود« كند، يم يداپ يالينموهوم و خ ةاحساس جنب يوقت طريق، بدين
 كـه  انتزاعـي  گرايـي  احساساتي نوعي سمت  به رود مي آخر دست و شود مي ناپايدار و دمدمي
 مقـداري  و گرايي احساساتي از شود مي تركيبي گويي گردد، برنمي خاصي انسان هيچ به ديگر
  ). Kierkgaard, 1980: 31( »شده انتزاعي انسانيت انتزاعي؛ قدر و قضا

از . است   پنداري عاطفي ذات اين خودي است كه ازاساس فاقد متعلَق براي همدلي يا هم
بدبختي مردمي اسـت، كـه نـزد او صـرفاً در حكـم      خوارِ رنج و  نظر كيركگور فردي كه غم

شكل مانند تهيدستان، طبقة كارگر يـا محـرومين اسـت،     بخشي از يك انتزاع فراگيرتر و بي
توان گفت ترحم و تأسـف ايشـان متوجـه افـراد      مي. خورد گويي، درواقع، غم كسي را نمي

يار شبيه است بـه مقولـة   اي بس چنين پديده. گردد نيست؛ بلكه فقط به تصوري از افراد برمي
  :داندش برابر مي» انسان«صراحت، با مقولة  ، بهاعمال عشقهمسايه كه نويسندة 
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 يهـا  تمـامِ انسـان   يگرمعنا انسانِ د يناست، به ا يگركه انسانِ د يههمسا يعني يگر،د انسانِ
 يههمسا يكه اگر فرد يمدر ابتدا گفت يبود، وقت درست گاه آنباشد،  طور يناگر ا. است يگرد

 دارد دوسـت  را هـا  انسـان  همـة  گـاه  آندوسـت داشـته باشـد،     يگرانسانِ د يكرا در مقام 
)Kierkgaard, 1995: 58 .(  

) نفـر (هـر  : بنـدي دريـدايي ايـن جملـه توجـه كنيـد       به شباهت اين حرف با صـورت 
هاي منفـرد   ديگري Tout autreest tout autre.(2(يك ديگري است ) از هر نظر(اي،  ديگري

اند و هم معـرّف   زمان هم معرّف ديگربودگي معناي دقيق كلمه، هم  در ديگربودگيِ خود، به
كم يـك انسـان    جا دست حال در اين بااين. تمام افراد منفردي كه در ديگربودگي نقش دارند

ازاي انساني ندارد؛ زيـرا   گونه مابه گري كيركگوري هيچ احساساتي. زنده و واقعي نقش دارد
اي است ميـان يـك انسـان و تصـوري از      صرفاً رابطه(ها نيست  اي ميان انسان بطهدرواقع را

بـرخالف  . ؛ بنابراين فقط معرّف يك رابطة كاذب با تجربة يك فرد دلسـوز اسـت  )ها انسان
اي نيسـت كـه افـراد را در     با وضعيت اخالقـي » خود«وجه رابطة  هيچ ظاهر امر اين رابطه به

بايـد بـا     است تجربـة همـدلي اصـيل و واقعـي داشـته باشـيم،      اگر قرار . كند خود اسير مي
  شـوند،  مجسـم موجوداتي باشد كه چه در عمل وجود داشته باشند و چه صرفاً پيشِ چشم 

پنـداري بـا افـراد معنـا دارد و نـه بـا        ذات هـم . در سطح جزئيِ انضمامي وجود داشته باشند
درحقيقـت بـراي     شـويم،  مـي » يا عـام دلسوزي كلي «وقتي اسير . هاي انتزاعي از افراد گروه

  ).Stokes, 2006: 403(سوزانيم  اي دل نمي كم شخص حقيقي شخص يا دست
پس همدلي واقعي را بايد در توجه به اشخاص حقيقي و بالفعل دنبال كرد و نه فقط در 

امر ذهنـي    نگراني اخالقي اصيل، ساختن دل اگر براي ممكن  حال، بااين. تصوري از اشخاص
براي همين اسـت  . مند امر انضمامي باشد، امر انضمامي نيز نيازمند امر ذهني خواهد بودنياز

هاي نژادي، قومي  كشي امري است وراي شمار افرادي كه از روي انگيزه كه شري مانند نسل
كشي براي ما فارغ از درد و مصيبتي  اغلب اوقات پديدة نسل. اند اي به هالكت رسيده يا فرقه

خـواهيم   اگـر واقعـاً مـي   . شـود  آورد در اعداد و ارقام بزرگ خالصه مي وارد مي كه به افراد
اش توجـه بـه رنـج و عـذاب      بفهميم حين ارتكاب آن جرايم چه بر سر افراد رفتـه، الزمـه  

  . هاست آن
زمـان هـم    كه چگونه هـم  اي دهد از اين كننده تواند شرح قانع آثار كيركگور مي  مجموعه

ناپذيرش ديد و هم مطالبة اخالقي برآمده از او  بودگي فروكاست خاصرا در » ديگري«بتوان 
كنيم كـه   مثابة موجودي انضمامي درك مي  را به» ديگري«به بيان ديگر، ما . را از نظر گذراند
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اما حتي اگر اين نكته را هم بپذيريم، فقط نيمـي از  . شود در پرتوي ايدئالي اخالقي ديده مي
ما صرفاً نياز نداريم نشان دهيم كه امر ذهني و امر واقعي يا متحقق بايـد  زيرا . ايم  راه را رفته

كاسه ديده شوند؛ بلكه بايد به اين نكته نيز عنايت داشته باشـيم كـه مـن چگونـه بايـد       يك
  .را ببينم و هم موقعيت اخالقي خويش را» ديگري مثابة  به   ديگري«زمان هم  هم

مار اخالقي و نمونة اخالقـي در قالـب مفهـوم وظيفـه     كه هر دو فرد بي بنابراين، درحالي
» ديگري«كم درخصوص فرد نمونه توجه من از  رسد دست نظر مي شوند، به درك و فهم مي

زخمـي در  «شود بـه   جا فروكاسته مي در اين» ديگري«. رود روي وضعيت اخالقي خودم مي
ن بـه موقعيـت اخالقـي    شود درون توجه م واقعيت اين افراد براي من هضم مي. »روح من

اين درضمن مشكلي است درخصوص ديگراني كه بر ) »آيا من هم مانند او هستم؟«(خودم 
هايي هستند كه بايـد از   شوند؛ نه به اين علت كه سرمشق مثابة نوعي وظيفه ظاهر مي من به 

  . ها پيروي كرد، بلكه به اين علت كه ايشان طلب ياري از من دارند آن
 كند مي مرتبط طوري زده محنت فرد با را خودش دلسوزي، با همدل فرد كه هنگام آن فقط
 يكه همـدل  است گاه آنخودش است، فقط  ةمسئل مسئله، فهمد مي كلمه دقيق معناي  به كه

 ,Kierkgaard(يافـت   معنـايي  بتـوان  شـايد  كـه  اسـت  گاه آن فقطو  يابد يقدر و منزلت م

1980.b: 120.(   

غنـاي دلسـوزي مسـتلزم    : تكه از متن معناي اكيد اخالقي دارنـد معنا و منزلت در اين 
در غياب مداقة درونـي همـدلي   . گري است تا منزلت اخالقي حاصل آيد نوعي خودارجاع

يـا همـان تـدبيري    ) ibid(» ابزاري براي مراقبت از خودپرستي خود فرد«شود به  تبديل مي
وكمـال از   فهـمِ تمـام  . »خـود «از ) نيست منقضا رنج  كه از(» ديگري«براي دوركردن رنج 

پنداري همدالنة من با آن رنج است؛ اما اگر قـرار اسـت بـاز     ذات نيازمند هم» ديگري«رنجِ 
مشـغوليتي شـود بـراي بهـروزي      باشد، و نه روي خود رنج تا دل» ديگري«هم توجهم به 
گري  ع خودارجاعنو  اين) another-I(» منِ ـ ديگر «را بدل كنم به » ديگري«كه  خودم يا اين

ماهيت غيرنظري منفعـت يـا دلبسـتگي راه را    . شناخت قرار گيرد متعلَقمجاز نخواهد بود 
كنـد؛ هرچنـد از شـأن همـدلي درمقـام       گري الزم براي همـدلي بـاز مـي    براي خودارجاع

 ,Stokes(مشغوليتي براي خودمان  كند و نه دل حمايت مي» ديگري«مشغوليتي نسبت به  دل

2006: 408 .(  
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  گيري نتيجه. 4
در ابتدا اين پرسـش  . نزد كيركگور بود» ديگري«قصد اصلي ما در اين مقاله بررسي جايگاه 

اين . است» ديگري«را مطرح كرديم كه تا چه اندازه شناخت من از خودم وابسته به شناخت 
كـل بـه    طـور   را به» ديگري«در بخش نخست حضور . مقاله در دو بخش تدوين شده است

ديگـري  «رح و بسط مفهوم عشق پـرداختيم و در بخـش دوم   بحث گذاشتيم و سپس به ش
  . را از نظر گذرانديم» انضمامي

گانة حيات بـا توجـه    را در مراتب سه» ديگري«در بخش نخست اين مقاله ابتدا جايگاه 
كه فرد بدون انديشيدن به  جا طلبانه ازآن زيباييدر مرحلة . بررسي كرديميا اين يا آن  به كتاب

» ديگـري «است، حضور » خود«دربند نوعي   است و بههاي آني  لذت د درپيعواقب كارِ خو
در » ديگـري «اما حضـور  . ما نيز بر اين مرحله تمركز چنداني نكرديم. اهميت چنداني ندارد

گـذارد و   جايي كه انتخاب، اختيار و آزادي پا به ميدان مـي . شود مرحلة اخالقي برجسته مي
اش معطوف بـه   آيد و زندگي  ه فرد از حالت تفرد بيرون ميدر اين مرحل. نمايد تعهد رخ مي

هاي خود  او قواعد عام و كلي اجتماع را بر خواسته. شود و قوانينِ كلي جامعه مي» ديگري«
  . ايم در اين بخش به مشكالت و مضرات اين نوع زيستن اشاره كرده. دهد ترجيح مي

طـور   بـه » ديگـري «ر عشق با حضور در ادامه مفهوم عشق را از نظر گذرانديم؛ چراكه د
هدف ما در اين بخش ارائة دو خـوانش متفـاوت از مفهـوم    . ايم ملموس و انضمامي مواجه
در اين بخش ابتدا انـواع عشـق را   . در زندگي فرد است» ديگري«همسايه و حضور و نفوذ 

ي همان تعشق و شـور جنسـ  » اروس«. شود بررسي كرديم كه شامل اروس، فيليا و آگاپه مي
بندي اين عشق از ديالكتيك خدايگان و بردة هگل الهـام گرفتـه    است، كيركگور در صورت

در بحـث  . شـود  عشق مطلق الهي را شامل مي» آگاپه«نوع است و  عشقِ به هم» فيليا«. است
اعمال عشـق  در ادامه با توجه به كتاب . تر از ديگر انواع عشق است برجسته» فليا» «ديگري«

معنـاي بـه    داشـتن همسـايه بـه    . ا در تفكر كيركگور شرح و بسط داديـم جايگاه همسايه ر
طور كل عشق به ابناي  در اين ساحت عشق به همسايه به. است» ديگري«رسميت شناختن 

درنهايـت بـه رابطـة    . هـا داريـم   خاطري كه مـا بـه آن   بشر است، فارغ از دلبستگي و تعلق 
عبـارتي   بـه . شق خالصانة انسان بـه خداسـت  آگاپه همان ع. با خدا اشارتي داشتيم» ديگري«

. خـورد  ناپذير كه در آن نوعي تداوم و ثبات به چشم مـي  عشق به امر پايدار، حقيقي و زوال
  . مفهومِ آگاپه نزد كيركگور نوعي لطف و موهبت الهي را دربر دارد
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در ايـن  . پـرداختيم  اعمـال عشـق  در اين بخش به شرح نگاه و خوانش غالب از كتاب 
است و همسايه به طريقـي واسـطه و تصـوير    » خود«ساز شناخت  زمينه» ديگري«ش، خوان

اي عشـق و شـفقت بـه     گذارانـه  نحـو ارزش  اين نگاه رويكردي مسيحي دارد و به. خداست
مـا بـا   . »خـود «ابزاري است براي رشـد و تعـالي   » ديگري«در اين نگاه . ستايد نوع را مي هم

كنـيم و بـه بوتـة     را تجربـه مـي  » خود«ورزيدن به  درواقع عشق» ديگري«عشق ورزيدن به 
  .گذاريم آزمايش مي

. واقع از چنين جايگاهي برخوردار است به» ديگري«در ادامه اين پرسش پيش آمد كه آيا 
باعث » ديگري«به چه طريق است؟ آيا به همان طريق كه » ديگري«بر » خود«كه تأثير  و اين

شـود و اسـباب    مـي » ديگـري «ز باعث رشـد و تعـالي   ني» خود«شود، فرد يا  ارتقاي فرد مي
از هسـتي  » خـود «جانبـة   در سـيطرة همـه  » ديگري«كه  آورد؟ يا اين بالندگي او را فراهم مي

چـه رايـج اسـت ارائـه      رو درصدد برآمديم نگاهي متفاوت با آن ازاين. شود اصيلش تهي مي
  . شد» ديگري انضمامي«ساز پرداختن به  و همين مهم زمينه. دهيم

با قواعد اخالقـي اشـاره كـرديم و    » ديگري«ابتدا به رابطة » ديگري انضمامي«در بخش 
و مطالبة اخالقي مترتب بر آن، همچنـين رابطـة آن بـا    » ديگري«سعي كرديم به تبيين رابطة 

نـزد  » ديگـري «در اين بخش به اين نتيجـه رسـيديم كـه    . بپردازيم» خود«موقعيت اخالقي 
فعل اخالقـي خودمـان پرتـاب      سمت شود تا ما به  قعيتي تبديل ميكيركگور به محمل و مو

صـرفًا معيـاري   » ديگـري «شـود و   ميان ديگربودگيِ فرد فراموش مي عبارتي دراين به. شويم
» ديگـري «در ادامه به اين پرداختيم كه كيركگور . گري فعل اخالقي ما شود براي سنجش مي
پنـداري بـا    ذات جـا بحـث هـم    رفته است، در اينمثابة آيينه و نوعي سرمشق درنظر گ  را به

كند نياز يا مطالبة موجود در سرمشق اخالقي  آيد، گويي كيركگور ادعا مي مي ديگران به ميان 
در . يا سرمشق را ناديده گرفته و بر خـودش متمركـز شـود   » ديگري» «خود«شود  باعث مي

مسايه نزد كيركگور الزاماً وجـود  مثابة همسايه به اين مهم پرداختيم كه ه به » ديگري«بحث 
كه با همسايه به معناي بالفعل كلمه سروكار داشته باشد بـه   تر از آن خارجي ندارد و او بيش

  .مفهوم و تصور همسايه عنايت دارد
كيركگـور  . هدف اصلي ما از اين بخش و در كل اين مقاله ارائه و بيان اين تعارض بـود 

يـا  » همگـان «بر آن است كه اجتماع يا به تعبير خودش همواره در توضيح فرد و فردگرايي 
در . شود فرد فردانيت خود را از كف بدهد و بـه خـود اصـيل دسـت نيابـد      توده باعث مي

نـوعي انتقـام    گردد و فرد به رسد تاحدي ورق برمي نظر مي ديدگاهي كه از نظر گذرانديم به
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را در تمـامي  »ديگـري «اسـت كـه   در اين خوانش اين فرد . ستاند مي» ديگري«را از » خود«
در اين نگاه به نسيان سـپرده  » ديگري«گوشت و خون داشتن . پذيرد بيند و نمي ابعادش نمي

. »خود«شود براي رشد و ارتقا و تعالي  اي مي صرفاً وسيله» ديگري«شود و  شود، دفن مي مي
شـود،   جـذب و حـل مـي   » خـود «آيد و در  برمي» خود«حال كه به كمك  درهمان» ديگري«

تـر   تر و عميق فربه» خود«عبارتي  به. شود رود و ناپديد مي تر از ميان مي تر و بيش هرچه بيش
  .»ديگري«شود به قيمت حذف و دفن  مي

 

 نوشت پي
 

در اين فصل ناتانِ پيامبر، داوود را به سـازماندهي  . كتاب مقدساي است از فصل ساموئل  جمله .1
كـه غيرمسـتقيم حـرف     ناتان براي اين. كند قصد ازدواج با همسر وي بتشبا متهم مي  قتل اوريا به

گوسالة يـك مـرد فقيـر را     ككند كه ت خود را به داوود بزند، حكايت مرد توانگري را تعريف مي
كـه   آن  پذيرد كه اين مرد مستحق مرگ است، بـي  داوود مي. دزدد تا به ميهمان خود سور دهد مي

  .شود منظور اصلي را متوجه 
. Tout Autrest Tout Autreاست بـا عنـوان    نگاشتهفصلي را  The Gift Of Deathدريدا در كتاب  .2

زمـان   ولي هم ؛كه طبق نظر دريدا بتواند دو خوانش متفاوت نويسندة انگليسي اين كتاب براي اين
هـاي داخـل پرانتـز     بار بايد با واژه درست را منتقل كند، اين جملة انگيسي را آورده است كه يك

طبق تأكيد دريدا ، Every other (one) is every (bit) other: ها خوانده شود و يك بار هم بدون آن
  .و مؤكد اند زمان درست هر دو خوانش هم
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