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  As Kierkegaard has explained, humankind’s pain is 

recognized with its individuality. But, what happens for the pain 

during a prevalent disaster, and what changes does it go through? 

Can generality of a disaster always help anyone to endure the pain? 

Does the generality leave any room for helping those who are all 

affected? Is there no difference among all kinds of pains in terms of 

their requirements for enduring or overcoming the individual pain? 

Such questions lead us to reconsider the relationship between the 

individuality of pain and the generality of calamity based on 

Kierkegaard’s meditations, especially because he himself did not 

engage with this issue exactly. In his book, Sickness unto death, 

signed by a pseudonym called Anti-Climacus, as a representative of 

a special existential condition, he takes a look at the meaning of pain 

that is deeply related to concept of despair, which is the basis of our 

analysis. In this article, by using an approach we call “Anti-

Climacian”, we conclude that the individuality of pain in the context 

of a general disaster may prevent the lonely person form pursuing a 

three-staged dialectical movement to set free from despair. 
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؛ ولی این  است فردیت آن    یادآور گوید، رنج آدمی  یرکگور می که کی   گونه همان     : چکیده 

گذراند؟  شود و چه تحوالتی را از سر می متفرد در هنگام ظهور یک بالی فراگیر چگونه می   رنِج

؟ مگر  آورد را بیشتر تاب می رنِج بال  است که فرد به ُیمن آن  ای  آیا عمومیت بال همیشه زمینه 

گذارد؟ آیا میان انواع  باقی می   ند که درگیر رنج   رانی دیگ رسانی به  عمومیت بال مجالی برای یاری 

آوری یا غلبه بر رنجِ متفرد تفاوتی نیست؟  ها برای تاب بالیای فراگیر از حیث اقتضائات آن 

دارد؛ زیرا  هایی از این دست، ما را به بازخوانی نسبت فردیت رنج و عمومیت بال وا می پرسش 

در کتاب    وی ضعیت عمومیت بال نپرداخته است. یرکگور به تحلیل رنج آدمی در و خود کی 

ای از یک  عنوان نماینده کلیماکوس، به از زبان شخصیتی به نام آنتی   بیماری تا سرحد مرگ 

اندازد که نسبت تنگاتنگی با  می   مفهوم رنج پیش   وضعیت اگزیستانسیل آدمی، نظرگاهی دربارۀ 

ی مسألۀ فردیت رنج در عمومیت بالست.  تحلیل ما برای بررس   مایۀ مفهوم نومیدی دارد و دست 

-به پرسش تا    گیریم می نامیم یاری  کلیماکوسی می در این تحلیل از رویکردی که آن را آنتی ما  

طورمختصر خواهیم گفت که  . در این نوشتار به های مربوط به نسبت مذکور پاسخی دهیم 

نهاد در یک دیالکتیک  پیگیری هم فردیت رنج در شرایط عمومیت بال شاید انسانِ تنهاشده را از  

مند  سطحی  برای رهایی از نومیدی باز دارد، ولی حضور امرابدی الهی در بستر امورزمان سه 

 گشا باشد. راه تواند در این زمینه  می 
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 مقدمه

اش خود را در آدمی با التفات به سررویگی

سررراختن خویش و نهرانش قرار  نرۀآسرررترا

  دهرد. این رونرد از لحظرۀ خودآگراهیمی

سرطو  مختل    ۀشرود و همآدمی آغاز می

گیرد. این  اش را فرا میفردی و انتمراعی

اسررت نه در  "رابطه"سرراختن، سرراختن در 

؛ با این همه، سررویه لزوما  انانتزاع از دیگر

تواند  شررود، بلکه میغرق نمی  "رابطه"در 

بخشررررد و نهران را در فراهمرۀ خود قوام  

دهد. بنا بر نامعه را نیز بر همین مبنا شرکل 

یک تصررویر آرمانی، این فرآیندی اسررت 

نامعه به  رورت های یک که تمام سرویه 

همراهنرد در آن مشررررارکرت دارنرد. این 

بخشری دوبارۀ خود بخشری شرامل قوامقوام

فرد نیز هسرررت. فرد در نسررربرت برا کلیرت 

ای به  شرود و شرکل تازه بازسرازی می نامعه

مندی سرویه سران رابطهگیرد. بدینخود می

با دیگران برایش حیاتی اسرت و تمام ابعاد 

. اگر این فرض گیردزندگی او را در بر می

بپرذیریم کره   عنصرررر بنیرادین    "رابطره"را 

توان سررویگی اسررت، دو نوع رابطه را می

یافته و ی از پیش قوامشرررد: رابطهمتصرررور 

بر شررایط غیرمترقبه شرکل   ای که بنارابطه

بسرا چهنشرده و  بینیهر واقعۀ پیش ؛گیردمی

رابطره را در هم نظرام نوع او   کره   دردنراکی

مولرد ادراکی از بحران برای سرررویه    ریزد

گیر، نمونۀ  بالی همره  خواهرد بود. پردیرداریِ

گیر برای همین وضرعیت اسرت. بالیای همه

، ولی ندای نو نیستکلی تجربهبه طور آدمی

ای خرا  توانرد تجربرهبرای بسررریراری می

. ما ندای مکرر نیسررتد، چرا که واقعهنباشرر 

اش بازشرررناختیم. مندیسرررویه را در رابطه

منردی، نوعی فراگیری رابطره  دانسرررتیم کره

در سرررطم عمومی و انتماعی دارد. اینک 

برالیری   مرونرر    فرراگریرربررا  کرره  روبررویریرم 

شرررود سرررویه در عین عمومیرت بال، به  می

تنهایی و در تنهایی رنجور باشررد، زیرا این 

او را در هم   آشرنایبال تمام سراختار روابط  

نزد تمررام  ریخترره اسررررت و عمومیررت بال 

ای  بسرنده عضرل را به نحوها نیز این مسرویه 

نمی برطرم  تکین  سرررویۀ  سررررازد. برای 

آن رنج    ویژگیپرسرررش اینجراسرررت کره  

چیست؟ چرا با به هم خوردن این معادالت 

 آید؟فردی و انتماعی، رنج پدید می

بررا رویررکرررد    یرررکررگررور سررررورن کرری 

اش به انسران انضرمامی، به این  اگزیسرتانسریالیسرتی 

و  ها به نحوخا رری اندیشرریده اسررت. ا پرسررش 



 ف 
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خویش، به    1ویژه در نیمۀ دوم کار نویسررندگی به 

سررشرت رنج نزد سرویۀ انضرمامی تونه نشان داده  

طورکلی سررشرت ناگزیر  ، رنج به وی اسرت. برای  

های  آدمی اسررت، ولی این رنج بسررته به موقعیت 

افراد بروز و ظهوری دیگرگونه    2اگزیسررتانسرریل 

دارد. کرراویرردن رنررج، کرراویرردن مرروقررعرریررت  

د اسررت یا کاویدن نسرربت او با  اگزیسررتانسرریل فر 

عنرا رررر درونی خودش و نسررربرت او برا نهران  

یرکگور سررررشرررت  پیرامونش. بردین معنی، کی 

شرناسرد و آن را  مند سرویه را به رسرمیت می رابطه 

دهد. او بیش از پیش  موضروع تأمل خود قرار می 

پردازد و  می   3بره رابطرۀ عنرا رررر درونی  خود  

را تحلیل    سررویگی انضررمامی انسرران ی آن  رپایه ب 

  براال ترین متنی از آثرار او کره مسرررألرۀ  کنرد. مهم می 

شرررود،  خوبی نگریسرررتره و ارزیرابی می در آن بره 

اسرت. باید تونه    4بیماری تا سررحد مرگ کتاب  

یرکگور برا امضررراهرای  داشرررت کره آثرار کی 

. هر یک از این امضاها،  اند منتشر شده   گوناگونی 

ترعرلریریررۀ غریررعرلرمری  چرنرران کرره در کرترراب  

شرود،  ایضرا  می   5(  :CUP 527–528) نهایی 

 

نگرارش  هنگرام  یرکگور را از  نیمرۀ دوم کرار کی   .1

. او در کت  اندبه بعد دانسرته تعلییۀ غیرنهاییکتاب  

گیرد و طر   تر به خود میبعدی، نگرشری مسریحی

اولیرۀ سررره سرررپهر را در طر  ثرانویرۀ سررره سرررطم  

اگزیسرررترانسررریرل و دیرالکتیرک عنرا ررررش ارتیرا  

یک شررخصرریت سرراخته و پرداخته اسررت برای  

انضرررمامی یک نظرگاه و یک  - تو ررری  ادبی 

موقعیت اگزیستانسیل خا . آنچه تمام این آثار  

بخشرد،  مسرألۀ مسریحی شردن  به  را انسرجام می 

هرای مسرررتعرار در  اسرررت و نرام مثرابره یرک غرایرت  

کنند.  ارتباط با یکدیگر، این مسررأله را تحلیل می 

برا این حرا ، این رونرِد کلی غیرمسررریحیران را از  

سرود نسرتن از کلیت سراختار تفکر او و در   

دارد. نام مسررتعار یوهانا اغواگر )در  آن بازنمی 

آغازد. در گام  حسری می - زیبا   ( از امر 1این یا آن  

این یا آن  چون قاضرری ویلیام )در  هایی  بعدی نام 
و    تعلییرۀ غیرعلمی نهرایی ( و کلیمراکوس )در  2

سازی  چند اثر دیگر( این مسیر را در ساحت نظام 

کننرد  اخالقی دنبرا  می - پردازی الهیراتی و نظریره 

  ای اندیشره در این کتاب، ما با  .  ( 83  :1397)ایونز،  

کلیمرراکوس برره خود  روبروییم کرره اسرررم آنتی 

  بره نراِم  ی ورز گیرد؛ بره این معنرا کره انردیشررره می 

پردازد و  هرایی می کلیمراکوس بره پرسرررش آنتی 

دهد که سرررانجام موند  ها می هایی به آن پاسرر  

یک نظرگاه ویژه هسرتند. این نظرگاه ویژه همان  

بخشرررد. برای توضررریم بیشرررتر ر  بره )ایِونز، می

1397.) 

2. Existential. 

3. The Self. 

4. Sickness Unto Death  .  

برای معرفی عناوین اسرررتاندارد اختصررراری آثار   5

 کی یرکگور به بخش منابع رنوع شود.
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یگیری پرسرررش  نظرگراهی اسرررت کره مرا در پ 

پژوهشری خود در این میاله از منظر آن به مسرأله  

 پردازیم. می 

رسرررد کره شرررخصررریرت و  بره نظر می

آنرتری نسررربرتری  نرظررگرراه  در  کرلریرمرراکروس 

هایی چون نشرررده با شرررخصررریتتصرررریم

یوهرانا اغواگر، قراضررری ویلیرام و از همره 

تر، کلیماکوس طراحی شرررده اسرررت.  مهم

کلیمراکوسررری نظرگراه یرک  نظرگراه آنتی

-که با گذر از در  زیبا  ،مسرریحی اسررت

-اخالقیدر  حسری )یوهانا اغواگر(،  

-فلسرررفیدر  عرفی )قاضررری ویلیام( و  

خویش، نظری )کلیمراکوس( از نرامعره و  

از  یخا رر   به سرراحتی قدم نهاده که قسررم

دهد که  ش رخ میقدسی برایموانهه با امر

مری ترعری رن  را  مروانرهررهوی  ایرن   برخشررررد. 

مثرابره  مطلق برهامرای فردی و مطلق برا  رابطره

کره رنج را عنصرررر بنیرادین  اسرررت  وظیفره 

که یابد. چناناگزیسررتانسرریل خویش درمی

آیرد، او رنج را در نسررربرت برا امیرد، بر می

معنراداری و رابطره برا امر مطلق )ایمران بره  

این کیفیرتِ خردا( در  می کنرد. گویی 

رابطۀ  خود  با خویش اسررت که سرررشررت 

مری قروام  را  فرررنرج  و در   از برخشررررد  د 

دهرد. این معنراداری و امیرد را شرررکرل می

تحیق هر ای اسرت انضرمامی؛  رابطه، پدیده 

مند در کنش و واکنش با دیگریِ سویه   فرد

مری و    فررد:  خروردرقرم  نررامرعرره  دیرگرر، 

ها اوال  هر فرد را امرقدسری. این کشرمکش

شرررناسررراند و ثانیا  او را برای خودش بازمی

ی سررازد. مراحل مختل  این برسررازبرمی

که هر کا فعاالنه در آن دخیل اسرت، به  

، رنجی از ننا نومیردی گونراگوندالیرل  

کلیمراکوس کنرد. آنتیرا بر او تحمیرل می

بنردی آن در کرار در  این رونرد و میولره

هرای اسرررت. بر این اسررراس، مرا پرسرررش

در  آدمی  کرره  رنجی  را دربررارۀ  خودمرران 

فردیتش، در هنگرامرۀ عمومیرت بال تجربره  

کلیماکوس یه بر نظرگاه آنتیکند، با تکمی

 بریم.پیش می

بره مفهوم   ترا اینجرا پا از پرداختن 

-کی  در اش،  منرردیسرررویه در رابطرره

سرررویه بررسررری کردیم و    ازرکگور را  ی

دانسرتیم که او سرویه را تحت عنوان  خود  

شررناسررد و عنا رررش را انضررمامی بازمی

شرمارد. در تعبیر سرویه به مثابه  خودِ  برمی

رنج متفردی که  خود  از سررر انضررمامی، 

یابد. مهم اسرت گذراند اهمیتی ویژه میمی

کره این رنج  خود  را در متفرد بودنش فرا 

حتی می رنج  عوامررل  کرره  هرچنررد  گیرد، 

عمومیتی فراگیر داشرررتره براشررررد. بره این 

ترتیر ، تنراقضررری از حیرث فردیرتِ تجربرۀ 
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رنج از سررویی و عمومیت عوامل از سرروی 

ه در  آن از منظر آیرد کر دیگر پردیرد می

کلیماکوسری وابسرته به تبیین مناسربت آنتی

نهرادهرای عنرا رررر   خود  برا نومیردی و براهم

 خود  اسررت. ما از همین مفهوم  خود  در 

 کنیم.کلیماکوسی آغاز میتحلیل آنتی

کلیماکوس:  سررترت ودودب به روتیت آنتی   . 1

 نهاد رتبطه و باهم 

در تراری  فلسرررفره، مفهوم  خود  یرادآور 

یونرد میران تن و رو  اسرررت؛ این پیونرد یرا پ

در الگوی کار مشرتر  دو عنصرر متفاوت 

انگراری دکرارتی( یرا در الگوی  )دوگرانره

شرررود. نوعی واحد متافیزیکی بازنمایی می

نهاد میان تن یرکگور، ا رل نوعی باهمکی

شررناسررد، اما این و ذهن را به رسررمیت می

الرگروی  برراهرم یررک  مرولررد  او  بررای  نرهرراد 

پرذیرد کره آدمی کی نیسرررت. او میمترافیزی

نهراد اسررررت، امرا یرک مخلوط یرک براهم

  -کم در وهلۀ نخسررت دسررت– رررم یا  

یک نوهر روحانی نیسررت. نزد او، انسرران  

نهراد اسرررت کره انزای آن برا هم یرک براهم

ایرن  امررا  ررررم  دارنررد،  درونری  ارتربرراط 

نهرادی رابطرۀ منراسررر  را بره دسرررت براهم

آنرتری(118:  1397)ایرونرز،  دهررد  نرمری  .-

لیمراکوس، خود این وضرررعیرت را چنین ک 

 دهد:شر  می

»انسان روح است، اما روح چیست؟ روح، خود است  
ای است که خودش را  اما خود چیست؟ خود رابطه 

می  ربط  خودش  به  به  خودش  دادن  ربط  یا  دهد 
 (.SUD: 13 خودِش رابطه است در رابطه« ) 

هرویرتری نروهرری  ایرنرجررا  در   خرود  

ندارد که بخواهیم اعراض و انناسرررش را 

برشررماریم، بلکه اینجا بحث بر سررر نحوۀ 

زیسررتنِ فرد اسررت. پرسررش واحد در تمام 

یرکگور، از نمله آثارِ با امضررای کیآثار  

کلیماکوس، بجای پرسرش متافیزیکی آنتی

تن، پرسرررش انضرررمامی از از ماهیت زیسررر 

کلیماکوسِ  چگونه زیسررتن  اسررت. آنتی

یرکگور در تو ری  این  خود  از سره کی

نهراد، رابطره و تکلی  مفهوم بنیرادی براهم

ها، نسرربت  کند. این خصرریصررهاسررتفاده می

سرازد.  خود  را با خود و نهانش معین می

را  آن  کرره  آدمری  هسرررتری  طرر ،  ایرن  در 

می ت خود   از ونهی  از عیُننررامیم،  یررافترره 

نروعری   ونرهری  از  و  اوسررررت،  گررذشرررتررۀ 

گشرودگی در برابر تاری  و نریان عمومی 

( دارد   :Theunissen 2005زنرردگری 

(. در این میاله بررسررری ما به دو سرررطم 7

نهاد و رابطه محدود خواهد ماند، زیرا باهم

نومیرردی،   و  مرراهیررت رنج  بررسررری  برای 

مطالعۀ این دو سرررطم از اولویت بیشرررتری  
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 ر است.برخوردا

کلیمراکوسررری، شرررر  از منظر آنتی

نهرادی میران عنرا رررر بنیرادین واقعرۀ براهم

اگزیستانسیل آدمی، در سه سطم، میان سه 

گیرد. عنا رر سرطم نفت عنصرر شرکل می

نهرادی عنرا رررر سرررطم براالیی نتیجرۀ براهم

امررر هسررررتررنررد:  و   1کرررانررمررنرردپررایرریررنرری 

، 4و امرضرروری 3، امر ممکن2امرناکرانمند

امرر  5گررذراامرر عرنررا ررررر 6ابرردیو  ایرن   .

 رررورت متنراظر یرادآور همران دوگرانرۀ بره

یررادآور  یررا  مررادی  برردن  و  نفا روحررانی 

)انرترولروییررک( امرر  امررونرودی  هرنرجرراری و 

)نرمراتیو( در نهراد آدمی هسرررتنرد. آنچره  

آدمی هسرررت، او را به سررروی هنجارهایی 

برای رفترار، بره مثرابره یرک هردم و تکلی ، 

فرد را باید کند. در این بسررتر، رهنمون می

مدام در حا ِ شررردن دانسرررت؛ کسررری که 

ها و طبیعتی ثابت ندارد، اما همواره فراداده 

کشررد. در گذشررتۀ خویش را به دوش می

برراهم از رهگررذرِ  نهررادیِ این این سرررطم، 

عنا رررر متضررراد اسرررت که رابطه، معنادار 

ای که هم با خویش است و شود؛ رابطهمی

 (.Bernier, 2015: 11هم با نهان )

برراهرم ا رررلری  بررای برحرران  نرهررادی 

 

1. The Finite. 

2. The Infinite. 

3. The Possible. 

کلیماکوس، عدم تعاد  میان عنا رررر آنتی

نهادی بر یا اسراسرا  شرکسرت کل فرآیند باهم

اثر انکرار یرا فراموشررری یکی از عنرا رررر 

بنیرادین اگزیسرررترانسررریرل اسرررت. او ابتردا  

های حا رل از این نسریان را تشرریم بحران

و ونرودی مری عرمرلری  مرراهریررت  تررا  کرنررد 

نمررایرران  برراهم و نهرراد را  امرفیزیکی  کنررد. 

امرروانی، در سرررطو  مختل  آگراهی و 

و  فرردی  مرخرترلر   تررازهررای  در  و  عرمررل 

نهادی  انتماعی، در سره نفت عنا رر باهم

در وضرررعیت بازنمایی شرررده اسرررت. فرد 

اینکه  اگزیسرررتانسررریل به دالیل مختل  از 

را اگزیسررتانسرریل دو نان  مختل  نحوبه

های این ماند. نلوه بازمی  باهم داشرته باشرد

امرا رهراوردی   عردم توازن متنوع اسررررت 

یعنی  یکسرران دارد و آن رنج بنیادین بشررر

کوشرد کلیماکوس مینومیدی اسرت. آنتی

تا نشران دهد که فراموش کردن یا پشرت پا 

هرای دوگرانرۀ  زدن بره هر یرک از سرررویره

نهرادی در سرررطو  مختل ، چگونره  براهم

ای یکسان رغم ظاهر متفاوتشران، نتیجهعلی

طورخال رررره و برای داشررررت. بره  خواهرد

توان نظر روشرن شردن مسریر کلی بحث، می

4. The Necessary. 

5. The Temporal. 

6. The Eternal. 
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-ترین حالت چنین  رررورتاو را در کلی

بندی کرد: اگر فرد، امرفیزیکی را برگزیند 

هرمررنرردِ ورطررۀ  شرررردن،    برره  نرمرراعررت 

تیدیرگرایی و فیدان تفرد در معنای ا ریل 

آن خواهد افتاد؛ از سرروی دیگر، اگر فرد، 

امرروا سررروی  برره  روحی یکسرررره  یررا  نی 

بگریزد، آنچه نصربیش خواهد شرد، انزوا و 

انتزاعی مهمل از نهان و واقعیات است. به  

کلیماکوس، راه سرومی نیز هسرت  نظر آنتی

رابطررۀ مثبررت )ایجررابی( و  و آن، برقراری 

آوردن و ارضررای هر تالش برای فراچند

دو است؛ اما این کار برای بسیاری ناممکن 

تعهد به یک رسررد، چون گویی به نظر می

تر از سروی دیگر اسرت. النرم، سرو، معاد 

آیرد و زنردگی، نهرادی بره دسرررت نمیبراهم

نرمری مرعرنررادار  و  آنرترییرکرپررارچرره  -شرررود. 

های  کلیماکوس ا ررررار دارد که این ننبه

متضاد را دشوار بتوان به یک اندازه راضی 

شرود تا نگه داشرت و همین امر مون  می

به سرود برخی بخواهند یکی از دو ننبه را 

دیگری، یکسرررره فردا کننرد، ولی آنران بره 

مرخرلروط  یررک  را چرونرران  غرلرط، خرویرش 

اند، نه ماحصرررل پذیر فرض کرده انفکرا 

کنرد کره این نهرادی. او ترأکیرد مییرک براهم

تضرررراد یرک تضرررراد منطیی نیسررررت کره 

 

1. Synthesis. 

نمعشان ممتنع باشد، بلکه در عمل این دو 

اند و نیازهایشران توممان ننبه به هم وابسرته

شررود. راهکار سرربت با هم تأمین میو در ن

  1نهرادیبراهمارائرۀ نوعی  کلیمراکوس  آنتی

که با تعهدی مداوم و   اینهادیباهم  اسرت؛

هر دو سرروی   کند کهاراده میشررورمندانه  

 ,Bernier)  دربرررگرریررردرا     خررود 

2015: 11-12.) 

نهراد را ترا براالترین مراتبش آنچره براهم

کند، )که شررحش خواهد رفت( حف  می

اسرررت، ولی اگر این تعهرد بره هر   2 تعهرد 

یرکگور بر کیدلیل شرکسرت بخورد چه؟ 

آن اسرت که در پا این شرکسرت، رنجی 

از ننا نومیردی نهفتره اسررررت. پرسرررش 

عنوان رنج اینجراسرررت کره این نومیردی، بره

هسرررتری نرزد  برنریررادیرن  یررکرگرور،  کریداری 

مری ایرجرراد  خرطرراتری چرگرونرره  شرررود؟ چرره 

کنرد؟ برای در  نهراد را تهردیرد میبراهم

این خطر برایسررررت مفهوم رنج بنیرادین بره 

کلیمراکوس را در نسررربرت برا روایرت آنتی

ایرن  کررد.  برررسررری  و خرود  مرفرهروم رابرطرره 

 موضوع تأمل ما در ادامۀ میاله است.

یررکرگرور:  مرهرهروم رنرج برنریرادیر  نر د کری   . 2

 نومیدی 

2. Commitment. 
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بره    در موارد مهمیدر  مرا از نومیردی،  

یرا امکران دلیرل از دسرررت دادن چیزی مهم 

ناپذیر است؛ یعنی فیدانِ احتماال  نبرانآن  

ای اسرراسرری که ممکن اسررت یا داشررته  نیاز

تمرام زنردگی را تحرت ترأثیر قرار دهرد. در 

اینجا نیز مشرابه همین مفهوم مدنظر اسرت،  

بریرمرراری  نرومریرردی،  مرهرم.  ترفرراوتری  بررا  ولری 

یک    خود  اسرت، نه  ررفا  یک واکنش به

اتفاق. نومیدی امری سرراختاری اسررت که 

 بخش تمام هستی فرد است.کیفیت

ا نومیدی یک مزیت است یا یک  آی

هر دو   دیرالکتیکی ررررفرا  ازنهرت    نیص؟

تمرکز  نومیدی  انتزاعیاگر بر ایدۀ اسررت.  

آنکه به کسرری گرفتار در نومیدی  بی کنیم

آنبریررانرردیشرررریرم مرزیرتری   ،  بررایسررررت  را 

ان این بیمراری . امکر بردانیم  بخشرنحران

اسررررت...    آدمیبرتری    اهمررانرر  بر حیوان 

برتری انسررران   همرانا  این بیمراری  بهآگاهی  

درمان این  ؛طبیعیمسریحی اسرت بر انسران  

مسررریحی اسرررت  بره    لط   همرانرا  بیمراری

(SUD: 14-15.) 

نومیردی بره مثرابره بیمراری، نره یرک 

ابتالی منفعل که حرکتی فعاالنه به سررروی 

سئو  تداوم آن بیماری است و فرد، خود م

البته در ؛  (Bernier, 2015: 36)اسررت  

 

1. Becoming a Self. 

ی نهایی نوعی یرکگور در مرحلهتعبیر کی

خورد زیرا درمران نومیردی  انفعرا  رقم می

گیرد لطفی اسررت که به مسرریحی تعلق می

یعنی کسررری که فعاالنه اقدام به آگاهی از 

 خود  سرویه اسرت و نومیدی کرده اسرت. 

رابطرره، پیونرد دارد. رابطرره،   برا  سرررویگی 

آورد، پا  خود  مسرررئو   مسرررئولیرت می

اش با سررنوشرتی اسرت که بر اسراس رابطه

دهد. خود و نهان برای خودش شرکل می

 :SUD)او همواره مسرئو  نومیدی اسرت  

کلیماکوس پا از توضرریم این آنتی  .(17

بره این خراطر   بسرررتر مفهومی، نومیردی را

کررار ممکن می دانررد کرره یررک گررذار در 

نهراد عنرا رررر  اسرررت. گرذاری کره برا براهم

نرحروی  برره  را  فررد  اگرزیسررررتررانسرررریررل، 

شرررناختی از  ناخود  به یک  خود  ناغایت

توان بره دو کنرد. نومیردی را میتبردیرل می

نهاد و به بیان بیان توضرریم داد: به بیان باهم

ومیردی  نهراد، نآگراهی. از زاویرۀ دیرد براهم

نهاد  احسرراس عدم تعاد  میان عنا ررر باهم

و عدم یکپارچگی زندگی است که فرد را 

نررامرمرکرن برراورِ  شرررردن برره   1برودنِ  خرود 

کشرررانرد. در اینجرا فیردان چیزی را در می

کنیم که شرراید نسرربت به  زندگی حا می

آن آگاه نباشررریم. در وایۀ نومیدی به زبان 
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( مررفررهرروم  Fortvivlelseدانررمررارکرری   )

)دوپرراره  نهفترره اسررررت   ,Bernierبودن 

بر این اساس، نومیدی نتیجۀ   (.37 :2015

یک نند درونی اسررت میان دو چیز که 

رسررد؛ به هر دلیل به  ررلم و وحدت نمی

نتیجرۀ دو ارادۀ تومم اسررررت، دو نومیردی  

را   چیزخواهرد همرهاثر کره یکی میرادۀ بیا

خواهرد بره چنرد آورد و دیگری کره می

چیز بزند. هر نوعی دسررت رد به سررینۀ همه

  هبر   و التفراتبر  از نومیردی تنهرا برا ترأمرل  

چیزی معکوس آن عنصرررری از خود کره 

اکنون بره دسرررت آمرده اسرررت، معنی پیردا  

)مرری ایررن حررا ، SUD: 30کررنررد  بررا   .)

نومیدی نه فیط یک عاطفه و احسرراس که 

)ایونز،  یک حالت اگزیسرررتانسررریل اسرررت  

1397: 348). 

حرالرت اگزیسرررترانسررریرل برای تحیق، 

بنرد آگاهی مترأمالنه و تفصررریلی الزاما  تختره

از آن حرالرت نیسرررت، امرا آنچره بره  خود  

بخشررد، آگاهی از این حالت و فردیت می

کیرفریررتِ  این  اوسررررت.  آگرراهی  کیرفریررت 

متفردی را های متفراوت و  آگاهی، موانهره

سررررازد. از  منرد میبرای هر  خودِ  سرررویه 

همین رهگرذر، این آگراهی متفرد، مونرد 

در  فررد  برود.  خرواهررد  نریرز  مرترفررد  رنرجری 

بنیررادین  رنج  انحررا  مختل ،  برره  تفردش، 

کلیمراکوسررری یعنی نومیردی را تجربره  آنتی

خواهد کرد. اینک پرسرش میدر، پرسرش 

از نسربت میان نومیدی و فردیت اسرت تا به  

ری آن بتوانیم فردیت رنج را در سرطو  یا

 مختل  اگزیستانسیل بررسی کنیم. 

در    .1-2 فردیت  بد  و  نیک  رنج:  فردیت 

 نسبت با نومیدی 

افرکررار    فرردیررت بسرررترر  یررکرگرور،  کریدر 

خیز اسرررت. مفهومی محوری امرا مسرررألره

اش  یرکگور در تمرام کرار نویسرررنردگیکی

کند که این خواسررت محوری را دنبا  می

براشررررد؛ خودی کره در  فرد یرک  خ ود  

اش قوام یرافتره فردیفردیرت و منحصرررربره

اش برا  براشررررد، ولی در عین حرا ، رابطره

نبرد.  یرراد  از  را  الهی  و  انسررررانی  دیگریِ 

فردیت، ماحصرل تنها ایسرتادن فرد در برابر 

نهاد عنا رر هسرتی خداسرت، محصرو  باهم

، که او او تا سرررحد اعالی آگاهی و عمل

مطلق قوام بخشرررد.  امررا در رابطۀ مطلق با  

برای   فردیررت  تحلیررل،  از  سرررطم  این  در 

یرکگور نره یرک رنجِ بنیرادین کره یرک کی

طور کره تکلی  الهی اسررررت؛ امرا همران

نهاد )که ما هنوز عنا رررش را گفتیم، باهم

ایم( فرآیندی شکننده و پرچالش برنشمرده 

نومیرردی   بنیررادین خودِ -و  مثررابرره رنج  برره 
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آن هموار  -کگوریرکیموردنظرِ   همراه  ه 

های  نهاد، نومیدیاسررت. هر سررطم از باهم

 مخصو  به خود دارد.

کره در این میرالره از آن  فردیرت، چنران

یرکگوری کیای  وایه کنیم، دانشیراد می

توان مفراهیم مرتبط برا این نیسرررت، امرا می

زدنی در آثرار او پی وایه را برا غنرایی مثرا 

گرفرت. در کراربرد روزانرۀ وایه فردیرت، 

اسررررت: حررداقرر  مررنرردر   مررفررهرروم  دو  ل 

با فرد بودن و نداافتادگی. اینک  منحصربه

فرد بودن  نظر بره اهمیرت منحصرررربرهعط 

ا رررلی میرالره   مسرررئلرۀیرکگور، بره کینزد  

در بررازمری رنرج  فرردیررت  یرعرنری  گرردیرم، 

عمومیت بال. در آن شررررایط، گویی آنچه  

مری نررم  پرنرجرره  و  دسررررت  آن  کرنریرم، بررا 

فرد صربهنداافتادگی و تنهایی است نه منح

مرفرهروم   در  فرردیررت  کرره  گرفرتریرم  برودن. 

فرد،  یرکگوری،  خود  شدنِ منحصربهکی

بنیررادین نومیرردی اسررررت.  مسرررتلزم خطر 

همچنین بیران کردیم کره سرررویه از نهرت 

اش در شررایط تنهایی ناشری از مندیرابطه

تواند باشررد.  بال، گرفتار چه مشررکالتی می

کلیماکوسری به رنج در اگر با تحلیلی آنتی

بنگریم، همچنرران مو قعیررت نررداافتررادگی 

باید در پی آن رنج اسراسری، یعنی نومیدی  

بره مثرابره نرداافترادگی،  براشررریم. فردیرت 

تواند به اشررکالی چون تنهایی، ناتوانی،  می

طور کلی، از دسرت رفتن فیدان تخیل و به

روابط  و اینهرا  هر رابطرۀ ممکن نلوه کنرد،  

کره در سرررطو  هسرررتنرد  و عملکردهرایی  

کلیمراکوس نرایگراه خود ی آنتینهرادبراهم

را دارنرد. این قسرررم فردیرت، در میرابرل 

کلیمراکوس در پی فردیتی اسرررت که آنتی

پا از این، به سرررات تو رری   آن اسررت.

رویم که در بالی فراگیر، شرایط فردی می

های ناشرری از فردیت اسررت. ما اسرریر رنج

و  فرد  این  از وضرررعیررت  تو ررری  خود 

را در  نومیرردی ضرررمن هررای پیش رویش 

نهاد و به  معرفی عنا رر اگزیسرتانسریل باهم

 یاری آن توضیم خواهیم داد.

نرهراد و  زده در کشرراکرا براهرم فررد برال   . 3

هرای  زننرد  رتبطره نومیردی: بال بره مبرابره برهم 

 ودودب 

الحا  با موقعیت انتماعی، فردی متوسرررط

های  ها و ماللتدارایی، خانواده، خوشررری

و روزمرره  نرظرر  عررادی  در  را  برگریرریرم؛  اش 

فردی کره احوا  و روزگرارش برای مرا و 

اش آشرررنرا و پرذیرفتنی اسررررت. او نرامعره

ای که یا خود آن ای دارد؛ گذشرتهگذشرته

را زیسرررتره یرا در قرالر  فرهنرد و واقعیرات 

فیزیکی و انتماعی به او داده شرده اسرت. 
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او کم و بیش تصرررویری از خود دارد کره 

الاقرل برخی نیراط آن برای او مطلوب یرا 

کننده و ضرروری اسرت. او کم تعیینسرتد

تروانرمرنرردی امریرردهررا،  و  بریرم  هرمررۀ  هررا و بررا 

هرا، تعهردهرا و ارتبراطرات فردی و نراتوانی

انتمراعی، فرارت از میزان آگراهی از چنرد و  

از میزان خودآگراهی  فرارت  چونشرررران و 

نسررربرت بره مراهیرت خویش در میران این 

آنوضرررعیررت، می بررا  را  و خود  هررا زیررد 

بالی فراگیر از راه  شررناسررد. وقتی یکمی

دهد؟ پیش از این به  رسرررد، چه رخ میمی

طور کوتراه گفتیم کره  رابطره هرای او برا 

گیر برای ریزد. بالی همرهنهران در هم می

فرد، غیر از خوم نان و سررالمتی، تنهایی 

بره همراه می آورد. طی  و نرداافترادگی 

وسریعی از وقایع، ممکن اسرت برای او رخ 

اسرررت فردِ در قرنطینره  دهرد. مثال  او ممکن

گیرد یرا اینکره مجبور براشرررد برا تبعرات قرار  

قرنطینره بر نرامعره و اقتصررراد و وضرررعیرت  

اش دسرت و پنجه نرم کند. او ممکن روانی

اسرت شرشلش را از دسرت بدهد یا از روابط  

اش دور بیفتد. او ممکن عاطفی و انتماعی

اسرت خود را اسریر دسرت سررنوشرت ببیند یا 

توانسررت در این نچه میآنکه به حسرررت آ

زمان انجام دهد، بنشرریند. او ممکن اسررت 

 

1. Task. 

احسراس کند که از سراحت امرقدسری دور 

تواند با آن ارتباط برقرار کند. افتاده یا نمی

  گوناگونِاو بسته به موقعیتی که در مراحل  

های  نهاد دارد به شرکل متفاوتی بحرانباهم

کند، ناشی از این نداافتادگی را در  می

شرررود و هرای متفراوتی میر نومیردیدچرا

دهد. اما این های متفاوتی به آن میپاسررر 

هرای متنراسررر  برا آن سرررطو  و موقعیرت

 چیستند؟

 سطح تول: تمرکرتنمند و تمرناکرتنمند   . 1-3

رابرطرره برره سرررویۀ  مرفرهرومری  و ترونرره  مرنررد 

نهاد  عنا ررررش، ما را به سرررطوحی از باهم

میان عنا رر بنیادین اگزیسرتانسریل رهنمون 

نهادی، بناسررت  خود  را در . این باهمشررد

 -1چونران یرک تکلی -فرآینردِ شرررردنش  

محیق کنرد. در وهلرۀ نخسرررت،  خود  آن 

آگاهی است که با کمترین تالش، به خود 

نهراد امرکرانمنرد و امرناکرانمنرد چونان باهم

 آگاه است:

امرکرانمند و امرناکرانمند است  آگاِه نهاِد»خود باهم 
و کارخطیرش   دهد ودش ربط می که خودش را به خ 

خودش به  شود  تبدیل  که  است  )این   »SUD: 

29.) 

این آگاهی  رروری به دانایی نسرربت  
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به دیگر عنا رر سرطو  باالتر نیاز ندارد. به  

آنتی کرره زعم  آنجررا  تررا  مررا  کلیمرراکوس، 

نهرادی از امرکرانمنرد و امرنراکرانمنرد براهم

انضرررمرامی هسرررتیم  براشررریم، خود هرایی 

(SUD: 30  شرردت .)تعارض این دو امر 

شدتِ انضمامیت ماست. ما به هر   ه بهوابست

اندازه از در کنار هم آوردن این دو عنصرر 

شرکسرت بخوریم، به همان اندازه، یا نسرخۀ  

مریبری دیرگرران  خرودی هرویررت  یررا  شرررویرم 

( هرمرره  از  ایرنرجررا، SUD: 31مرنرترزع   .)

  اگزیسرررتانسررریا وضرررعیت  دیالکتیک بین  

فردی ما در میان نماعت اسرت و تصور ما 

. ننبرۀ مرانخود  لاگزیسرررترانسررریر وضرررع  از 

امرکرانمند و محدود ما در ننسریت، نژاد، 

ظراهر، تعراد  عراطفی، اسرررتعرداد، عالیق، 

هایمان و در نهایت،  ها و ضررع توانمندی

به    مانند آنهافضررای فرهنگی و سرریاسرری و  

کند؛ اموری که لحرا  انضرررمرامی بروز می

نمیآن خود    تعیین  کنررد، هررا را فعرراالنرره 

کند. در شرایط غلبۀ بلکه آنها را تجربه می

عنصرررر کرانمنردی، فرد خود را عضررروی  

 :SUDیرابرد )گلره میمیران  هویرت در  بی

ای کره بره یراری (؛ یعنی همران ننبره33-4

هرای انتخرابی کره از پیش بره  آن، مرا از راه 

فرد داده شرررده اسرررت، پرذیرش انتمراعی 

توسط   . در  چنین خودیکنیمکس  می

. در این شررایط،  شرودمیداده ر بیرونی  وام

 رررفا  کیفیات  تمایز او از دیگرانسررازندۀ 

. اسررتاز سرروی انتماع برآمده عارضرری 

وضعیت میابل این امر، تحیق امرناکرانمند 

را  کلیمراکوس، امرنراکرانمنرد  اسرررت. آنتی

ترام و تمرام در نسررربرت برا محردود  چون امر

دانرد. در سرررراحرت می  بودن امرکرانمنرد

امرنراکرانمنرد،  خود  بره یراری تخیرل کردن 

توانرد در سررره حیطرۀ احسررراس کردن، می

هرای دانسرررتن و اراده کردن از محردودیرت

ترعررالری نرویررد پریرش امررکررانرمرنررد  داشرررتررۀ 

(SUD: 30-1 او به این وسریله، این سره .)

عامل را از وضرررعیت متحیق زیسرررته فراتر 

رون دریرافرت برد ترا دیگر منفعالنره از بیمی

نشرررونرد. حرا ، بحران اینجراسرررت کره فرد 

ورزی گم شود تواند چنان در این خیا می

کره نرامعره را بره کرل از یراد ببرد و بره نرای 

نامعه در خیاالت خودش نذب شررود. از 

ننبرۀ امرنراکرانمنرد، برایرد تونره داشرررت کره 

فرد در وهلرۀ او ، در تکراپویی ذهنی برای 

سررت. او با فراروی از موقعیت کرانمندی ا

گرفتن واقعیرت کرانمنردی یرا برا بره  نرادیرده 

یافته در تصرویر کشریدن یک خود وسرعت

خیرا  و حرکرت بره سررروی تحیق آن، از 

رود. در میرابرل، وضرررعیرت مرذکور فرا می

نفسره نیز به معنای خصریصرۀ کرانمندیِ فی
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معنای درگیری به  نسررمانی نیسررت، بلکه  

در انتماع بودن  ها و ذوب  خود با موقعیت

 ست.ا

 که  کندمیکلیماکوس تصررریم  آنتی

بودن برایرد هر دو عرامرل را برای انضرررمرامی

بودن یعنی (. انضرمامیSUD: 30داشرت )

 لتخی  توسررط   رررم  نه یک انتزاع خود  

شرررده در نه کسررری باشرررد ذوبو  باشرررد،  

هایی عارضری. خود نماعت مگر با تفاوت

خواهرد. مسرررألره این انضرررمرامی، تعراد  می

ن تعراد  )یرا عردم نیسررررت کره فرد در ای

تعاد ( شرادمانه بزید، بلکه مسرأله، آگاهی 

از این تعراد  اسرررت. این در ، مسرررتلزم 

ای کره در ادرا  آزادی اسررررت؛ آزادی

بسرررتر تخیرل برای فراروی از امرکرانمنرد 

شود. اگر این در  محیق نباشد،  میسر می

آن تعاد  یک فری  اسررت. با در  خود 

مرثررابرره   و   کررانرمرنرردامرر  نرهررادبرراهرمبرره 

بره    اویرابرد و  نراکرانمنرد، آزادی معنرا میامر

شرود نهادی برکشریده میسرطم باالترِ باهم

(Bernier, 2015: 15). 

بال . 1-1-3 در  فرد  تول: کشاکا  در سطح  زده 

 سطح ذه  

برال فررد  نرظرر اگرر  در  را  نررداافرترراده  و  زده 

بگیریم، خواهیم کوشررید عنا ررر مرتبط با 

سررطم یکم را در رفتار او کشرر  کنیم و 

هایی برای ببینیم که این موقعیت چه بایسرته

نهرادی کرانمنرد و نراکرانمنرد ایجراد براهم

کند. نباید فراموش کرد که این سرطم، می

سطم آگاهی و خیا  است نه ساحت عمل 

شرماریم، در عین یتی که برمیو در هر واقع

ارتباطش با سرراحت عمل، اکنون سرراحت 

خروم  دارد.  اهرمریررت  مررا  بررای  آن  ذهرنری 

مرا   نران، آگراهی مرا از بردن و فیزیرک بردنی

آشررروبد. یکی از ابعاد امرکرانمند، را برمی

آگاهی از بدن اسرررت؛ بدنی دارای ابعاد و 

شرناختی، ننسریت و قدرت عنا رر زیبایی

عرادی از بردنش بره    خرا . فرد در حرالرت

و  آنچرره عرم  بررا  مطررابق  نحوی خررا ، 

طلبد، تصرروری های انتماعی میخواسررته

را مری عررم  ایرن  اعرظرم  برخرش  او  سررررازد. 

نمری تعریریرن  بررهفعرراالنرره  بلکرره  عنوان  کنررد، 

داده،  رررفا  از آن آگاه اسررت؛ آن را پیش

دهرد. این پرذیرفتره و خود را برا آن وفق می

لباس و فضررا شررامل عالیق رفتاری، سررلییۀ  

تفریحرات نیز هسررررت؛ شررررامرل آداب و 

رسررومی که او میل و عادت به انجامشرران 

دارد، خواه شررکت در یک مراسرم نمعی  

باشرررد، خواه یک قرار ماهیانۀ دوسرررتانه یا 

حتی دویدن  ررربحگاهی در پار . پیش 

از همه، فرد خود را عضوی از یک انتماع  
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دانرد. اینکره و ترابع قوانین یرک دولرت می

کند، ها تنظیم میا با این دادگیفرد خود ر

ترین سرررطم فرآیندی اسرررت که در پایین

دهد. از دیگر سرو، فرد این آگاهی رخ می

مرریپرریررش را  ذهررنرری  قرروۀ دادۀ  بررا  ترروانررد 

پردازی، پردازی تشییر دهرد. این خیرا خیرا 

تواند داشرررته باشرررد.  های متفاوتی میدامنه

ممکن اسرت فرد در خیا  خویش بخواهد  

عوض کند، یا ششلش را یا شکل ملیتش را  

اش را. او در انردامش را یرا پنیر  ررربحرانره

چیز نهایت از همهتواند تا بیخیا  خود می

رهرا براشررررد یرا هر کراری انجرام دهرد، هر 

برره   برره دولررت،  تعهرردات او  کرراری ورای 

دادۀ اخالق نمعی، به دیگران و به هر پیش

 ای.نشده انتخاب

د دهر نهرادی، آنجرا رخ میعردم براهم

نهرادی  کره مرا غرق در یرک سررروی براهم

شرویم و از سروی دیگر بازمانیم، یا یکی از 

براهم ترتیر  از دو عنصرررر  نهرادی بره هر 

دسرررترس مرا خرار  شرررود. فرد بالزده در 

وهلۀ نخسرررت، کنترلی بر اندامش نخواهد  

داشررت. اندام او اسرریر نگرانی از بیماری و 

تواند به بدن و ظاهرش، مرگ اسررت. نمی

رسررید، رسرریدگی که همواره میگونه  آن

هرای انتمراعی، حف  ظراهر و  کنرد. عرم

قرراردادهررای  و  مرنرراسررررک  حرتری  رفرتررار، 

انتماعی در بسریاری از سرطو  یا کارکرد  

دهنرد یرا خود را بره تمرامی از دسررررت می

آمیز هسررتند.  مجبور به تشییرِ شررکلی بدعت

تررا حررد قررابررل تونهی داده پیش هررای فرد 

دهنرد. او کرارآمردی خود را از دسرررت می

هرا بسرررپرارد. توانرد خود را بره آندیگر نمی

مروقرعریررت  از  گرریرز  بررای  را  او، خرود  اگرر 

ها به دسرت خیا  سرپارد، داده ناهنجار پیش

دچرار نوعی از نومیردی خواهرد شررررد کره 

نتیجۀ از دسررت رفتن امرکرانمند اسررت. او 

اش برا زنردگی روزمره را از ارتبراط آگراهرانره

یرا ، دسررررت خواهرد داد. زنردگی در خ

رنرج  او  و  برود  نرخرواهررد  آزادانرره  زنرردگری 

زندگی در یک گریز مدام، بدون رسرریدن 

به سرررمنز  میصررود را تجربه خواهد کرد. 

از سررروی دیگر، اگر او راه خیا  را ببندد،  

داده را خواهد کوشرررید تمام موقعیت پیش

خرودش  بررای  مرونرود  برحرران  انرکررار  بررا 

بازسازی کند؛ ولی تالش او برای بازسازی 

رۀ آن موقعیت، به مانع ندی واقعیت یکسر 

خورد کره برا آنچره او نردیرد انتمراعی برمی

بردان خو کرده متفراوت اسررررت. بره بیران 

دیگر، او دچار نومیدی ناشری از فیدان امر 

ناکرانمند خواهد شرد. اگر فرد، آگاه شرود  

داده کره در عین نبر موقعیرت، چره پیش

باشرررد، چه نوپدید، به یاری تخیل خویش 
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د راهی نو برای خودش بسرررازد که توانمی

پای از نهان نبریده باشرررد؛ به این ترتی ،  

 نهادی خواهد شد. او وارد مرحلۀ بعد باهم

 سطح دوم: تمرممک  و تمرضروری  .2-3

اگر در سررطم پیشررین،  خود  یک آگاهیِ 

 رررم بود که دیالکتیک میان عنا رررش 

شرد، در این سرطم، به انضرمامیت منجر می

همران آزادی اسرررت و دیرالکتیرک  خود   

عنا ررر این سررطم، بناسررت آزادی فرد را 

کلیمراکوس موقعیرت را محیق کنرد. آنتی

 دهد:چنین شر  می

دیالکتیکی  جنبۀ  آزادی  اما  است،  آزادی  »خود، 
مقوالت امکان و ضرورت است ... به بیان عمومی، 

به نسبت خود تغییر  - که خودآگاهی است - آگاهی  
بیشتر، خود، بیشتر؛ هرچه پذیرد؛ هرچه آ می  گاهی 

آگاهی بیشتر، اراده بیشتر و خود، بیشتر. کسی که  
اراده  هرچه  هیچ  بلکه  نیست،  خود  یک  ندارد،  ای 

 (.SUD: 29اش بیش، خودآگاهی او بیشتر« ) اراده 

برره مثررابره   برره  خود ،  این بخش،  در 

سویه، از آن نهت که مفهوم رابطه در آن 

د. سویه )خود( شرویابد، التفات میقوام می

اش با پیرامون در سطم قبلی به در  رابطه

و با خود نایل آمد. او از یک سرو با نهان، 

هرای فیزیکی و انتمراعی داده از طریق پیش

و تراریخی مرتبط شرررد و از دیگر سرررو، برا 

هرای خویش در سررراحرت تخیرل کره امکران

سررراخت. این دو عنصرررر ذهنی برای او می

آزادی در هنوز به سرطم عمل، سرطحی که 

نرسررریرده بودنرد. برای آن بروز می کنرد، 

رسریدن به سرطم عمل، فرد باید مقفق شرود 

ای آگاهانه و میان این دو عنصررر نیز رابطه

آنرتری تررأکریررد  برره  کرنررد.  بررقررار  -ترعررادلری 

نهراد بین امر کرانمنرد و کلیمراکوس، براهم

ناکرانمند، یک رابطه اسرت و رابطه هم در 

اهی از اینجرا همران آزادی اسررررت. برا آگر 

آزادی، حسررری از خود بودن بره دسررررت 

و مری کررانرمرنرردی  مریرولررۀ  از  آزادی  آیررد. 

ها ناکرانمندی نیسرت، بلکه از میولۀ امکان

و اراده اسرررت؛ یعنی دو میولره و عنصرررر 

امکان و ضررورت. هرچه اراده بیشرتر باشرد  

 خود ، نیرومندتر اسررت. اینک در سررطم 

بیم و امیردهرای عمرل در  برا  دوم،  خود  

هرای رابطره موانره اسرررت. میولرۀ امر حیطره

امکانی در نسرربت با گذرایی اسررت، چون 

گر آزادی اسرررت. مفهوم گذرایی، نشررران

همران ادرا  مرا از زمرانمنردی مراسررررت؛ 

مری آنرچرره  نرمریادرا   یررا  در کرنریرم  کرنریرم 

شرررود، اثر بسرررتری از زمران سرررراختره می

نرابود میمی شرررود. گرذارد و سررررانجرام 

تخیرل مهیرا   آزادی، این امکران را بره یراری

تواند  کند. به نسبت امرناکرانمند که میمی

ای معطوم به بیرون باشررد،  یکسررره میوله
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تر اسررررت. آزادی در ای درونیاین میولره

فرراداده  بررا  گرفرترگرو  در  حررا   و عریرن  هررا 

-های متحیق اسررت، با محدودیتواقعیت

توان کوشررریرد کره بر هرایی کره نبرایرد یرا نمی

ن همران (. ایSUD: 36هرا فرائق آمرد )آن

ضرورت است: محدودیت ناشی از شرایط 

گرذشرررتره و حرا . این امکران اسررررت کره 

بخشرد. امرضرروری، ضررورت را اسرتعال می

خودِ واقعی و متحیق اسرررت کره بره یراری 

رود. اگر امکان عمال  به سوی آینده فرا می

امکران از یراد رود، فرد بره دام تیردیرگرایی 

افترد و اگر ضررررورت گم شرررود، فرد می

منتزع  دچررار امکرران  ررررم   1امکرران  یررا 

هایی مداوم و شرود؛ یعنی دچار انتخابمی

سررانجام که به واقعیت عملی زندگی او بی

 نظر ندارد.

ممکن -نهرادی ضرررروریبرتری براهم

کرانمنرد، آگراهی -نسررربرت بره نراکرانمنرد

بیشترش از  خودِ  فارت از نهان و نماعت 

آگرراهری سرررنر اسررررت،  از  فریرط  کرره   ای 

این موقعیرت، تخیلی  امر نیسررررت. فرد در 

تری از تملرک زنردگی خویش حا قوی

دارد. مشرررکرل پیشِ رو، مشرررکرل نیرازهرا و 

های متناقض عنا ررر ضرررورت و خواسررته

امکران اسررررت. این تعرارض میران خودی 

 

1. abstract possibility. 

اسرررت کره هسرررتیم و خودی اسرررت کره 

خواهیم باشریم. گذشرته، چه بخواهیم و می

چه نخواهیم، سرازندۀ بخشری از ماسرت. از 

ایم ترا سرررو، مرا همواره نگران آینرده   دیگر

نخواهیم هیچ پیشرررامدی، آنجا که شررراید  

آینردۀ مرا را دسرررتخوش تشییر کنرد.  خود  

همران مسررریر ارتبراط دادن این دو سرررو بره 

همدیگر اسررت. این ارتباط در بسررتر زمان 

دهد ما در بسررتری  دهد و نشرران میرخ می

ایم و حوادث زمرانی مرا از زمران پردیرد آمرده 

دهند، شرکل دادنی که همواره ل میرا شرک

-در کشراکش ارادۀ امکانی ما و ضررورت

های درونی و بیرونی ما گرفتار اسرررت. در 

نهرادی میران امر این لحظره، برا وقوع براهم

ممکن و ضرروری، چنین نگرشری، ما را به  

مری رهرنرمرون  خرود  گررذرایری  کرنررد  در  

(Bernier, 2015: 17) . 

-زده در سطح دوم باهمفرد بال   .1-2-3

 اد: ساحت فعلیت و عمل هن

این سرطم، از سرطم آگاهی فراتر رفته و به  

سررطم عمل رسرریده اسررت. فرد نداافتاده  

اگرچره بره در  معنرای آزادی رسررریرده 

در شرررایطی  اسررت اما باید دسررت به عمل

مضرییه بزند. او تا سررحد خودآگاهی از پر
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تواند اراده کند. نیروی  خویش و نهان می

سرررت کره در  ارادۀ او ترا آنجرایی قوی ا

یرراری  برره  مرترحریریرش را  وضرررعریررت  کرنررد 

میامکرران کرره آزادی فراهم  آورد،  هررایی 

توانرد تشییر دهرد و پیش برد. موقعیرت می

  پیشررینمحیق فرد، نه فیط زندگی روزمرۀ  

گیر کرره وضرررعیررت بشرنج بالی همررهبلاو  

اسرررت. او مجبور بره مراقبرت از خویش و 

ای اسرت که گیرانهپیروی از قوانین سرخت

تر شرود و او را از روز به روز سرخت  بسراچه

زنرردگری عررادی  شررررکرلری رونررد  برره  اش 

نراپرذیر نردا برار و حتی برگشرررتخسرررارت

کند. فرد ممکن اسرت شرشلش را به سرب  

شرررایط بد اقتصررادی در اوضرراع بالزده از 

-دست بدهد. رفت و آمد او با محدودیت

فرسررررا همراه خواهررد بود. هررایی طرراقررت

ت یا حتی های دوسررتانه یا مسررافرمالقات

یک قدم زدن سرراده اگر یکسررره ناممکن 

نباشرد، با انبوهی از ضرروریات روبروسرت. 

نماید اما نیروی  ضررررورت، گریزناپذیر می

به دسررت آمده   پیشرریننهاد  آزادی از باهم

اسررررت. فرد برا رنوع بره واقعیرات مونود 

هرایی بزنرد؛ توانرد دسررررت بره انتخرابمی

ت هرا بره دسررر هرایی کره از د  امکرانانتخراب

اند. فرد ممکن اسررت بکوشررد روابط  آمده 

روشانررتررمرراعرری بررا  را  دیررگررر اش  هررای 

نایگزین کند، یا شرررشلی تازه، مناسررر  با  

شرررایط دشرروار فعلی برای خودش فراهم 

کنرد. فرد ممکن اسرررت بره یراری خالقیتش 

های ندیدی برای خود تهیه کند، فر ررت

یرا آنکره تصرررمیم بگیرد خود را وق  رفع 

 تا حد امکان سازد. گیرمشکل بالی همه

برره  مرنرترهری  برحرران  دو  حررا ،  ایرن  بررا 

کنرد. اگر بره هر نومیردی او را تهردیرد می

هرای پیشِ رو را نتوانرد بیرابرد  دلیرل او امکران

برره دام آنهررا را  یررا   نبینررد،  و عملی  کررافی 

ضررررورت خواهد افتاد. نومیدی ناشررری از 

فیدان امکان، او را به یک پذیرندۀ  ررم 

در ضررورت بد     شرده تیدیر، به یک هضرم

خواهرد سررراخرت. سرررختی شررررایط بالی  

فراگیر، احتمرا  بروز این بحران را فزونی 

خواهرد بخشررریرد، چره اینکره بالیی برا این 

وسرعت بیش از هر چیز از بعد عاطفی، فرد 

گذارد و توان پیشررربرد را تحت فشرررار می

سررتاند. از دیگر سررو، نهاد را از او میباهم

افتن و فرد ممکن اسرررت چنران غرق در یر 

هرا شرررود کره عمال   انرایی کردن امکران

معنی بزنرد. دسرررت بره کرارهرای بیهوده و بی

این چنین فرا   انتزاعینومیدی از سرر امکانِ 

دون  برسد. برای مثا ، فرد ممکن است  می

ها مدام بخواهد موقعیت تونه به ضررورت

شرررشلی یرا انتمراعی خود را بره نحوی نو یرا 
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بره بی برازسررررازی کنرد و  ر بودن  اثکهنره 

هرایش اهمیرت نردهرد. ممکن اسرررت تالش

های فرد چنان خودش را وق  سررررگرمی

هرایش هیچ متعردد کنرد کره عمال  انتخراب

د.  نربطی به شررایط پیش آمده نداشرته باشر 

برره در   بررایررد  هر دو وضرررعیررت  او در 

گرذرایی خود نرایرل آیرد ترا بتوانرد از این 

کرنررد؛   عربرور  نریرز  ایرن یرعرنری  مررحرلرره  در  

کنرد در بسرررتر زمران می  واقعیرت کره آنچره

دهد و او نیز در همین بستر در حا  رخ می

سررپری کردن مهلت خویش اسررت؛ یعنی 

های او عاملی محدودکننده که هم فر رت

 های او را.فرساید هم ضرورترا می

 تمر تبدی و تمر گذرت :سطح سوم .3-3

زمررانمنرردی در  را  اش در  وقتی  خود  

براهم یران نهرادی عکردیم، آخرین مرحلرۀ 

براهممی امر شرررود:  ابردی و  بین امر  نهراد 

گرذرا. میران گرذرایی و زمرانمنردی، نسررربتی  

کلیماکوس تأکید وثیق برقرار اسررت. آنتی

کنرد کره گرذرایی مرا بره منزلرۀ تیلیرل مرا بره  می

اشریا  نیسرت تا تمام سراختار و نریان زمان 

بر مرا یکسررران بگرذرد، برعکا، امر گرذرا 

امر گذرا مسررتلزم تشییر ونود خود اسررت.  

نهرانی دارد کره در این یاشررراره بره ونود

و  نرراکررانرمرنررد  و  امررکررانرمرنررد  بررا  پریرونررد 

امرضررروری و امرامکانی اسررت. امرگذرا 

شررررامرل در  تفصررریلی خود در نهران، 

گذشررته، ارتباط با دیگری و انتخاب نحوۀ 

ارتباط با دیگری است. در این میان، عنصر 

با   تشییر ما در رابطهابدی ما همان عنصرر بی

( اسررررت  گررذرایری   ,Bernierپرویررایری 

مرررحررلرره،  17-18 :2015 ایررن  در   .)

خودآگراهی همران آگراهی از خودِ دارای 

ننبرۀ ابدی اسرررت. این در سرررطو  پایینی 

خودآگراهی نبود؛ زیرا در سرررطو  پرایینی 

معنررای در    برره  آگرراهی، در  آزادی 

ابدیت نیسرررت. از آنجا که ماحصرررل باهم

برره در   ن را  مررا  پیشرررین،  گررذرایی هرراد 

گذرا را توضریم  نمون شرد، نخسرت امرره

ابردی را  خواهیم داد ترا بتوانیم مفهوم امر 

نجررات و  مهرم  نررایگرراه  نزد در  بخشرررش 

 یرکگور در  کنیم.کی

-در براب امرگرذرا و زمرانمنرد، آنتی

مرطرر    را  پریرچریررده  مرفرهرومری  کرلریرمرراکروس 

کنرد. مرا نخسررررت رد  این مفهوم را در می

رکگور با  یکی  از مفهوم دلشرروره رسررالۀ   

گیریم.  می امضای هافنیوس ویگیلیوس پی

مفهوم  یرکگور در   کیویگیلوس یرا همران 
  زمان و امر ابدی را چونان اموری دلشروره 

پریرش و  مریاولریرره  ترلریری  او نرهرراده  کرنررد. 

کوشررررد امرگرذرا را برا عنوان  میولرۀ  می
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( کره برای CA: 81) گرذار  معرفی کنرد

توضریم دلشرورۀ اگزیسرتانسریا  ضرروری 

 پویراسرررت. تحیق گرذرایی تنهرا بره اعتبرار  ا

بودنش ممکن اسرررت. میولرۀ گرذرایی براید  

بتوانرد توضررریم دهرد کره چگونره ثبوت  

بخشررد و گذشررته، الزاما  آینده را تعین نمی

امکان همیشره هسرت. نزد ویگیلوس، زمان 

و گذرایی یکی نیسرت. زمان سریالن مداوم  

اسرت و همواره در تشییر؛ شردنِ تمام اسرت 

کند؛ نوعی پیشرررروی ز را محو میکه تمای

(. گرذرا  CA: 85-7  اسررررت )1پرایرانبی

بودن، زمانی اسررت با سرراختار گذرا، زمان 

شرده به گذشرته و حا  و آینده. این تیسریم

تمرایز مربوط بره گرذرایی از درون زمران 

گیرد، یعنی از یک روندِ  شدن   شکل نمی

 ررررم، بلکره منشرررأ خرارنی دارد و این 

سرررت. در تمراس آن دو، همران امر ابردی ا

شرررود و تمایز گذرا شررردنِ زمان، آرام می

برارز. برای در  اهمیرت این پیونرد الزم 

اسرررت به سررررات مفهوم امر ابدی برویم و 

ببینیم کره چگونره از امری ایسرررترا بره امری 

 شود.پویا بد  می

ابرردی کریمرفرهروم   امرر  یررکرگروری 

پیچیده اسررت؛ مفهومی که در یک شرربکۀ  

 

1. infinite succession. 

ا شررررارحرران،  مفهومی چنرردالیرره  سررررت. 

هرای متعرددی از امر ابردی  بنردی رررورت

گویرد: انرد. مثال  مراالنشرررو  میارائره کرده 

مرل و تشییرنراپرذیری اسرررت کراابردی امرامر  

گرذرا پیونرد یرافتره و  غرایرت  خود رکره برا ام

می نمررایرران  )را   ,Malantschukکنررد 

کلیمراکوس  رررراحترا   (. آنتی18 :2003

 2 خودترداوم بنیرادی گرذرای    امر ابردی را  
(SUD: 105)  گذرا،   ومِاین تدا  داند.می

مسرررتلزم آگاهی خا ررری از خود اسرررت؛ 

 ورت که امر ابدی، آگاهی خود از بدین

؛ یعنی یک اسرت هسرتی گذرا در تمامیتش

و متحرد کره در   پرارچرهتمرام و یک  "خود"

واحرد را در طو    عین گرذرایی، معنرایی 

کنرد. در نخورده حف  میزنردگی دسرررت

در نهاد  خود  هسرت    گیبالیو نوعیاینجا  

خواهد بالفعل شرود. از طرم دیگر، که می

نبرایرد فیط بره ننبرۀ گرذرای امر ابردی تونره 

یرک کرد. برایسررررت امر ابردی را نره فیط  

. بره  برالیوه کره یرک عنصرررر  خود  دیردامر

چیزِ ابردی   کلیمراکوس، اگر هیچزعم آنتی

بره نرام افسرررردگی و  نبود، چیزی  در فرد 

براهم نهراد  نراامیردی )بره خراطر فیردان یرا 

(. SUD: 21نامناسر  آن( معنا نداشرت )

2. Essential Temporal Continuity of 

The Self. 
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ای از یرک عنصرررر متحیق در این نشرررانره

پایان  بیماری تا سررحد مرگآدمی اسرت.  

لحررا   نمی برره  در خود  مررا  پررذیرد، چون 

گرراهری انرترولروی داریرم.  ابرردی  یررک چریرزی 

اشرارۀ او به امر ابدی ناظر به نامیرایی اسرت 

برا مفهوم سررریراطی  برا ارنراع  کره آن را 

(. SUD: 20دهرد )نرامیرایی نشرررران می

کلیماکوس دسرتیابی به امر ابدی را از آنتی

مری مرمرکرن  )نررانرر  خرردا   :SUDدانررد 

بخش آن (؛ یعنی رابطره برا خردا، قوام105

ر ابدی هسررتی اسررت و خداسررت که بسررت

هرای  یرکگور در یرادداشرررتکیمراسرررت.  

کند که تأکید می  (JP I: 68)اش  روزانه

بره خردا و از نهرت   مرا از نهرت امر ابردی،

گرذرا، بره حیوان شررربیهیم. این یعنی امر مرا

ابردی چیزی بیش از وحردت در گرذرایی 

اسرررت و امر ابدی خصررریصرررۀ انتولوییک  

  ایسرررتراخود اسرررت. مرا اغلر  امر ابردی را  

روبروییم.   پویرابینیم ولی اینجرا برا امری  می

بخش هسرتیِ گویی امر ابدی الزاما  وحدت

نیسرررت،    -به  رررورت چیزی ثابت-گذرا  

گرذرا، دسرررتراورد فعراالنرۀ بلکره وحردت  

نهراد میران امر ابردی و  خود  اسرررت. براهم

یرافتن بره گرذرا در نهرایرت نره فیط دسررررت

کره متعهردشررردن بره چیزی بیرونی بلچیزی  

دهد که یعنی خداسرت. امر ابدی نشران می

مرا در رابطره برا خردایی هسرررتیم کره مرا را 

یرکگور در کی. لذا ه اسرررتبرقرار سررراخت

ترین ابردی را بزرگامر  کرارهرای عشرررق  

دانرد کره بر دوش انسررران نهراده تکلیفی می

اسررررت   بررنریرر، (WL: 252)شررررده   .

ابرردی را چنین نمع از مفهوم  بنرردی خود 

کنرد: تو ررری  انتولوییرک  خال رررره می

خود؛ دسرتاورد خود در قامت تداوم گذرا 

در نسربت با آینده و گذشرته و تعالی آن و 

بخشرری معنادار آن در حا ؛ در  وحدت

در رابطه و نسربت  -آن به مثابه غایت خود 

اوم گذرا و امر ابدی خارنی )مثال میران تد

و سررانجام کوشرش برای رسریدن به    -خدا(

تررکررلرریرر    چررونرران   ,Bernier)آن، 

2015: 23). 

ابردی برا آینرده از طریق  تعری  امر 

دهرد. ابردیرت بره لحرا  رخ می لحظرۀ اکنون

ی اسرت، ولی در بسرتر زمان ابدیتش امر ابد

مرمرکرن  شرررودمری آیرنررده امرر  در  یرعرنری   ،

(WL: 249  ،مرجرمروع در  فررد(.  ی بررای 

امر  قرار دارد  اگزیسرتانسریل  که در وضرعیت

ابدی آینده اسرررت و آینده، امکان؛ امکان 

در لحظره نرای دارد. در این موقعیرت، فرد 

ای قرار دارد که نه توسرررط آینده در لحظه

متعین شرررده و نره توسرررط گرذشرررتره، بلکره  

خصررلت امکانی آن فعا  اسررت. در نایی 
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   نامیده 1ه بوددیگر، او گذشررته را امر  واقع

(WL: 249آنررترری ایررنررجررا  ولرری   ،)-

بودگی را وحردت امکران لیمراکوس، واقعک 

(. لحظه، SUD: 36داند )و ضررورت می

بوده و امر امکانی اسرت و مخلوط امر واقع

در واقع یک حالت گذار اسرت. با حضرور 

زمرران   زمرران،  ابرردی در   ررریرورت  -امر 

یرابرد و نمع سرررراخترار و معنرا می  -محض

ضررروری و امر ممکن را میسررر معنادار امر 

کنرد. گرذرایی زمران، زیسرررترۀ یرک فرد می

تاری  اوسررت  یا اسررت که ننبۀ ابدی دارد

نهاد امر ابدی  به مثابه سراختار معنایش. باهم

دهد و لحظه یا آن رخ میو زمان در لحظه  

. رابطرۀ امر ابردی و در گرذرایی نرای دارد

تیدم  نهاد امر ابدی و امرگذرا  زمان بر باهم

شرده اسرت دارد. اولی وضرعیتی اولیه و داده 

کند. دومی شرایطی که لحظه را ممکن می

گونه هسرررتی  اسرررت که خود در لحظه آن

گرذرا و امر ابردی، در دارد. تمراس میران امر

نهراد میران دهرد؛ زیرا براهمآگراهی رخ می

امر ابردی و امر گرذرا، شرررامرل آگراهی از 

ابردیرت فرد و گرذرایی فرد اسررررت. این 

اش شرررود، فرد زنردگیگراهی مونر  میآ

را بره مثرابره یرک کرل ببینرد، یرک ترداوم  

نهراد در قردم بعردی، دیردن گرذرا. این براهم

 

1. Actual. 

خودِ گذرا در ارتباط با خدای ابدی است، 

برا ظرفیرت زنردگی پا از مرگ. معنرای 

زندگی تنها در یکپارچگی بخشریدن به آن 

سرررتادن در برابر چیزی ورای نیسرررت، به ای

 ,Bernier)اسرررت    ی خردا، یعنگرذرایی

2015: 28). 

بال  . 1-3-3 سوم:  فرد  سطح  در  زده 

 کشاکا برتی پذیرش تیستادن در برتبر ددت 

نومیدی، موقعیت شررکسررت در تعاد  میان 

عنا رر متضراد نهاد آدمی اسرت. در واقع، 

بره  ررررم رونرد خود شررردن اسرررت کره 

نومیردی احتمرا  تحیق دارد. لرذا، نومیردی  

زنردگی   بحران معنرا و عردم یکپرارچگی در

اسرررت و ریشررره در گرذرایی مرا دارد کره 

مری پرراره  پرراره  را  مررا  اگرر کرنرر هرویررت  د. 

هاسرت ولی امر ابدی  گذرا، محل امکانامر

را در خود کم دارد، پا بره درسرررتی در 

توانیم ایسررتاد، در برابر اویی میبرابر خدا ن

انسرانی را دارد   خودکه توان اسرتوار کردن 

(SUD: 16نررداافرتررا و  برالزده  فررد  ده (. 

حتی اگر به در  گذرایی خود نیز رسیده 

براشرررد، همچنران برای اینکره بتوانرد همواره 

باب امکان را در بسرررتر ضررررورت باز نگه  

دارد، یعنی حتی در دشررروارترین موقعیرت 
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را همواره  امکرران  این  اینکرره  برای  و  آن، 

خود شدن نگاه دارد،   ۀذیل تعهد شورمندان

مر ابدی در محتا  اسرررت که به حضرررور ا

گرذرا براور داشرررتره  ای از لحظرات امرحظرهل

براشرررد. فرد بالزده و نرداافتراده همواره در 

هایی اسرت که نگه داشرتن امکان  بیم و امیدِ

برره   را  او  یرکرپررارچرگری سرررطرم  زنرردگری 

رسررررانرد. او در موقعیرت بال  میمعنرابخش  

های سرهمگین اسرت چنان اسریر ضررورت

که نز با ایسرررتادن در برابر امرمطلق ابدی  

تواند امید داشرته باشرد  وند( نمی)یعنی خدا

شرررود  خودچنرران  کرره   ابرردی  ی  امر  کرره 

 خواهد.می

کرره  ا کرنریرم  تصرررور  هرر کرنرون  برره  او 

؛ در این  ورت از این خود شدن باز بماند

دو نوع نومیدی ممکن اسرررت به     رررورت

سرررات او بیاید: نومیدی ناشرری از ضررع  و 

آفرینش ناکامی و نومیدی ناشی از تمرد و 

. در (351:  1397)ایونز،  خود نردیرد   نوعی

 فرایندفرد خود را در   وضرررعیت نخسرررت،

یرابرد. حرا  خود شررردن منفعرل و نراتوان می

آنکره نومیردی متمردانره یرک نومیردی فعرا  

خواهد که خودی بسررازد نه  اسررت. فرد می

طلبرد، بلکره کره امر ابردی می  از آن دسرررت

می اراده  )آنچنرران کرره خود  : همررانکنررد 

 

1. self-relation. 

(. نومیدی او  به نوعی شرررکسرررت و 363

گرد کامل از تمام مسریر اسرت، همراه عی 

آگاهانۀ خویش. فرد خودش را با سرزنش 

از تعری  شرررردن برا هر   بره خراطر نراتوانی

امرر نرز  امررکررانرمرنررد،  چریرزی  و  ضرررروری 

کند. فرد خودش را سرررزنش سرررزنش می

ها و تواند از دشررواریکند که چرا نمیمی

بالی فراگیر ضررررورت هررای زنرردگی در 

کنرد کره چرا بگریزد. خود را مالمرت می

بره او   توانرد چیزی براشررررد نز آنچرهنمی

 تحمیل شده است.

کلیمراکوس، در میرابرل، بره زعم آنتی

نراشررری از تمرد هرگز انضرررمرامی   نومیردیِ

او تنهرا برا   1ارتبراطیِ-شرررود، چون خودنمی

یک برسرراختۀ خیالی در تماس اسررت و پا 

کوشد ها ندارد. اینکه میدر نایی از امکان

اربراب زنردگی خویش شرررود در حیییرت  

اسررررت،   بر هیچ   چیزی   آن  ازیر اربررابی 

 :SUD)  خیاالت    ازای  برسازه   نیست نز

ابردی،  (69 اینجرا تصرررور فرد از امر  . در 

ابدی   ناقص و ناکارآمد اسررت. برای او امر

که اسرت  منفی اسرت، چیزی فیط یک امر

که او را فیط به اسرررت  او نیسرررت، چیزی 

کشرررانرد. او براور طلبی میسررراحرت مبرارزه 

ندارد که هم ابدی است و هم گذرا. با این 
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خواهرد اربراب زنردگی  انکرار اسرررت کره می

خود، همچنران خود را در   خویش شرررود.

کند و امر ابدی  نسرربت با نهان تعری  می

رفیتی منتزع از نهان، مثل یک را چونان ظ

خواهرد  کنرد. او نمینراگرذرا، تصرررور میامر

کره امر ابردی  چنران–چیزی او را یراری دهرد  

.  -کننرده اسرررتاش یراریدر معنرای حیییی

افترد کره فرد این وضرررعیرت وقتی اتفراق می

  یا امر دنیوی یا امر ابدی  تواند ضررعنمی

را بره تمرامی کنرار بزنرد و در حرالرت میرانره،  

(. SUD: 70مثل پرومتئوس، اسریر اسرت )

می ترنیرم  کرره او  همریرن خودی  بررا  دهررد 

هسرررت درگیر براشرررد ترا از خرداونرد طلر   

فرد  .(Bernier, 2015: 49)یاری کند 

دهرد مردام در تکراپوی  بالزده ترنیم می

هرایی براشرررد کره نومیردانره برای یرافتن امکران

تونره اسررررت. او تمرام رو بره امر ابردی بی

بره این می کنرد تالش خودش را معطوم 

هرا و کره خودش بره هر قیمرت بره ضررررورت

های شرررایط بال غلبه کند، اما با کرانمندی

ی خویش این کرار همچنران بره نرداافترادگ

اش  مندیزند؛ زیرا سویه در رابطهدامن می

نبرایرد یرک نوع رابطره را از یراد ببرد و آن 

رابطره برا خرداسررررت، رابطره برا امر ابردی.  

فراموشررری این رابطره در نهرایرت فرد را از 

 کند.رنج و نومیدی نداافتادگی رها می

 نقد و بررسی نهایی

تا اینجا سررریر دیالکتیکی  خود شررردن  از 

آنت کلیمراکوس را شرررر  دادیم و یمنظر 

ضرمن آن احتماالتی چند را برشرمردیم که 

در آن فرد درگیر یرک بالی فراگیر، دچرار 

شده در بینیهای پیشهر شکلی از نومیدی

آنرتری مریطرر   اکرنرون  کرلریرمرراکروس  شرررود. 

الزم اسرت با نگاهی اسرتنتانی ابتدا نگاهی 

به وضرعیت فرد  چشرم پرنده از  ا رطال   به

کشرررر  در  دیررالررکررترریررکرری  بررالزده  اکررش 

کلیمراکوسررری بیرانردازیم و سرررپا بره  آنتی

تر این طر  نظر هرای تراریرکبرخی ننبره

افکنیم. در نهرایت خواهیم کوشررریرد به این 

کرره  دهریرم  پرراسرررر   نرهررایری  پررسررررش 

فررد کریکرلریرمرراکروسِ  آنرتری بررای  یررکرگرور 

چره دارد کره در یرک بالی فراگیر  بالزده  

 بگوید.

در گام نخسررت باید مسررألۀ محوری 

کلیماکوس را در یک عبارت یادآور آنتی

شررویم: خود شرردن. تفسرریر ما از این خود 

شررردن مطرابق آنچه دیدیم، آن اسرررت که 

خود شرردن از نهتی نوعی فردیت اسررت. 

انسررانی که در سرریر دیالکتیکی برای خود 

شود؛ فرد  میرود  منحصربهشدن پیش می

نرره فردی حررل و وی  عررادات  در  شررررده 

انتماعی اسررت و نه  های کورکورانۀ قال 
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خود را در خیراالتش گم کرده و نره خود 

را در میرابرل نبر روزگرار براختره و از همره 

بررهمرهرم کررامرال  ترر،  شرررکرلری  برره  و  ترنرهررایری 

یافته در پیشرررگاه خداوند ایسرررتاده فردیت

اسرررت. در واقع نمع تمرام آن حراالتی کره 

گفتیم، همین ایسرتادن در پیشرگاه خداسرت. 

مری ازپرا  ایرنرجررا  فرردیررت   تروان در  نروعری 

بند رابطۀ فرد  ررحبت کرد که عمییا  تخته

 با خداوند است. 

تریرریرر   انسرررران در کریدر  یررکرگرور، 

نهایت قرار است با خدا  تنها  باشد. اما آیا 

این یگانه معنای تنهایی آدمی است؟ ما در 

کلیمراکوسررریِ آنتیاینجرا برای تبیین تیریر  

مرفرهروم  کری مرفرهروم  فرردیررت   از  یررکرگرور 

نیز مراد کرده  تنهرایی ایم. در واقع از   را 

قرابرل وایۀ فردیرت سرررویره هرای مختلفی 

گر ونوه بنیادین  برداشرت اسرت که نمایان

آنتی اسررررت. در طر  طر   کلیمرراکوس 

های پیشررنهادی ما  تنهایی  یکی از سررویه

فردیت اسرت که در معنای منفی آن بر اثر 

نهاد در هر یک از سرطو  شرکسرت در باهم

فق از هر سررره وبرا گرذر م  شرررود.ایجراد می

تنهررایی فرد  یرا  سرررطم، مراهیررت فردیرت 

شرررود و در نهرایرت بره معنرای دگرگون می

آنتری میدلخرواه  کرره کلریرمرراکوس  رسررررد 

فرد بودن در برابر خردا و خود منحصرررربره

یرافترۀ ا ررریرل اسرررت. اینرک معرانی فردیرت

مختل  تنهرایی را بر مبنرای طرحمران و برا 

اریم شرمنظر به وضرعیت بالی فراگیر برمی

و تبعرات هر یرک را برای طرحمران برازگو 

و خواهیم دیرد آنتیمی کلیمراکوس کنیم 

و سرررپا -حل بحران نومیدی  کدام را راه 

 داند.می -رنج در هر شکل آن

نخسرررتین شرررکل تنهایی و فردیت به 

هنگرام عمومیرت یرک بال،  تنهرایی ذهنی  

اسررت. چنین فرد تنهایی، غرق در خیاالت 

خویش اسررت.   هایو خاطرات و حسرررت

انزوای او عبرارت از نردایی آگراهی او از 

رنرج  ترنرهررایری  در  یرعرنری  اسررررت،  نرهررانرش 

کشررریردن. طبیعترا  در موقعیت بالی فراگیر، 

انگیزۀ افراد برای این کرار بیشرررتر اسرررت؛ 

چون بال تمرام عر رررۀ واقعیت را فراگرفته 

اسرررت. این شرررکرل از تنهرایی در حیییرت  

های ممکن شررکسررت در یکی از وضررعیت

نهاد سطم او  است. در این وضعیت، باهم

مری امررنررامرترنرراهری  برره ورطررۀ  افرتررد. فررد 

امرنرامتنراهی این خصرررلرت را در خود دارد 

که فرد را به انتزاع از هر ادرا  از واقعیت 

عملی دچرار کنرد. این تنهرایی، تنهرایی فرد 

یافته دارد، اسرت در ذهن او. خیالی فردیت

التفرات بره امرمتنراهی اسررررت. در ولی بی

ارتبراط برا این نوع تنهرایی ولی نره لزومرا  عین 
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آن،  نوع دیگری از تنهرایی، تنهرا مرانردن بره  

معنای مألوم کلمه است که در آن تنهایی 

یررا  انزوا  قررالرر   و در  دارد  تنررانی  نمودی 

دهد. شرسرتن از عمل خود را بروز میدسرت

در این وضرررعیرت، پنراه فرد بالزده، ذهنش  

م شردنش،  نویی و تسرلینیسرت، بلکه کناره 

دفراع او از خود اسرررت. در شررررایط بالی  

انفعرا  یرا دوری گزیردن از مردم  فراگیر، 

برا تکرانره هرای بال،  برای پرهیز از برخورد 

امری اسرت شرایع. این دو واکنش از نهتی 

طبیعی و بر اسررراس غریزۀ بیا قابل درکند، 

امرا در هر حرا  نوعی تنهرایی اسرررت کره مرا 

دی سرررطم هرای انواع نومیر آن را در قرالر 

. این  1ایمدوم دیالکتیکمان بازشرناسری کرده 

تنهایی بر اثر افتادن در ورطۀ امرضرررروری 

دهد. تأثیر شرررایط محیطی مون  رخ می

شرود. انزوایی که امکانی را انزوای فرد می

نرمری روی خرود  عرمرلری  پریرش  امرکرران  بریرنررد. 

کنش در زنردگی فردی و انتمراعی یرک 

 زند.تنهایی تنانی را رقم می

 

تری  پیش از این دیدیم که نومیدی اشکا  متنوع .1

می قضا  از  که  تنهاییدارد  نوع  این  با  های  تواند 

و   زندگی شاد  فرد  بلکه حتی  نباشد،  عرفی همراه 

را تجربه کند و در عین حا  در  نومیدی     انتماعی

هایی از مفهوم نومیدی  باشد. در اینجا فیط با سویه 

د کار  و  ما  سر  بررسی  مورد  موضوع  با  که  اریم 

-خود شردن نوعی فردیت یافتن اگر 

اسررت، دیدیم که در   -و تبعا  نوعی تنهایی

ای  گونه توان بهسرطم سروم دیالکتیک، می

خود شردن را نسرت )غیر از در برابر خدا 

کوشررد بدون  ایسررتادن(. کسرری هم که می

حضرور امر ابدی، خودش باشرد به درسرتی 

آنکه در تنهاسرت. او با خودش تنهاسرت بی

که در انتظار اوسرت.   حضرور خدایی باشرد

او در برابر تمرام ابعراد اگزیسرررترانسرررش برا 

خودش تنها مانده اسرت. این مورد را ما در 

های از سرر ضرع  و تمرد دیدیم. نومیدی

سررروی  برره  کروشرررش  نروعری  ترنرهررایری  ایرن 

ناکجاسرت؛ ناکجاسرت چون میصردی که 

برای انسررران منظور شرررده اسرررت را دنبا   

ن نیطره ای که به ایکنرد. انسررران بالزده نمی

رسررد تمام نیروهای امکان و ضرررورت می

را در خود بازشرناخته، هم فشرار بیرونی بال  

یابد هم توان ننگیدن با آن را، اما را درمی

بره حضرررور امر ابردی در درونش یرا براور 

احسرراسررش کند. آن را تواند  ندارد یا نمی

که  است  آن  مستلزم  این  دارد.  معناداری  ارتباط 

-معانی مختل  وایۀ تنهایی را در نسبت با نومیدی

پیش آنتیبینیهای  توسط  کلیماکوس  شده 

سنجی کنیم و مرادمان تحدید  بندی و نسبت ورت

 هایی از تنهایی نیست. معنای نومیدی با چنین در  
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در نتیجه، تمام کوشرش او در حصرار زمان 

شرررود تر میو مکرانی کره مردام بر او تنرد

را   تالشرشامید به تداوم  وی  گرفتار اسرت.  

نوید، غافل از اینکه امر ابدی،  در خود می

عامل واقعی تداوم اسرت. احسراسری که او 

از نستن امر ابدی در خود دارد خطاست، 

چون با رابطه با مصررداق حیییی، امر ابدی  

سراخته نشرده اسرت. رویگردانی از برقراری 

رونش چیزی نز رابطره برا امر ابردی در د

واقرعریررت گررذرای  انرکررار  بررای  کروشرررش 

اگزیستانا نیست. فرد بالزده از زمانمندی 

بند  گریز ندارد. منتهای کوشش او نیز تخته

زمان و گذرایی اسررت. درسررت اسررت که 

چیزی از ننا امر ابدی در او هسرررت که 

کلیمراکوس، کرل سرررراخترار بره زعم آنتی

مرمرکرن  را  ایرمرران  و  نرومریرردی  دیررالرکرتریرکری 

د، امرا این واقعیرت درونی بره منصرررۀ  کنر می

نرمری مرراهریررت ظرهرور  ایرنرکرره  مرگرر  رسررررد 

ای که اش را در  کند. افاضرهشرده افاضره

بررا خررداونررد رقم  تنهررا و متفرد  رابطررۀ  در 

شرررق نهررایی می این خود همرران  و  خورد 

بررابرر  در  ترنرهررایری  یرعرنری  اسررررت،  ترنرهررایری 

خداوند. این تنها شررریی از شررریوق تنهایی 

لیماکوس سررهمی ک اسررت که به باور آنتی

 از نومیدی ندارد.

تنهایی ذهنی در خیاالت  
و تصورات و جدایی از 

 ادراک واقعی

نهاد امر  باهم
 متناهی و نامتناهی 

تنهایی تنانی و عملی از  
 افراد و اجتماع 

نهاد  باهم
امرضروری و  

 ممکن 

یافتۀ اصیل  تنهایی فردیت
 در پیشگاه خدا 

نهاد  باهم
امرزمانمند و امر 

 ابدی
 : انواع تنهایی در هر یک از سطوح1جدول 

باید تونه داشرت در تصرور ترتی  مراحل  

طور که شرررحش رفت،  گانۀ مذکور، همران سرره 

گانه و  برخی مفسرران آن را به شرکل مراحلی سره 

انرد. برا این همره، برا تونره بره  متوالی تو رری  کرده 

توان از نوعی وضرعیت هرمی میان  متن کتاب، می 

اد کرد که در آن دو سطم او ،  این سه سطم نیز ی 

گرذارنرد.  توممران فعرالیرت دارنرد و بر هم ترأثیر می 

نهراد  توان بره این مهم ترأکیرد کرد کره ترا وقتی هم می 

کراملی در دو سررطم او  رخ نردهرد، مرا بره سررطم  

بسررا  یابیم. لذا، در تحلیل ما، چه سرروم دسررت نمی 

هرای  زمران درگیر نومیردی بتوان گفرت کره فرد، هم 

ضررروری( در  - امکانی و متناهی - امتناهی متنراظر )ن 

زمان، تنهایی را  سراحت ذهن و تن باشرد. یعنی هم 

هم در ذهن و هم در موقعیرت تنرانی تجربره کنرد.  

ولی برکشیده شدن به سطم سوم و تجربۀ نومیدی  

و تنهایی در آن و یا تجربۀ فردیت ا رریل در برابر  

خرداونرد، منوط بره برکشرریرده شررردن مقفق از دو  
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 نهادی پیشین است. سطم باهم 

حرا  کره مفهوم تنهرایی و فردیرت و نسرربرت  

کلیمراکوس را تبیین کردیم،  آن برا کرل طر  آنتی 

به این پرسرش میدر باید پاسر  دهیم که آیا ا رال   

طر  او برای تو ری  هر انسراِن ممکنی، مناسر   

ترین نکتره در کرل طر   اسرررت؟ شرررایرد پررنرد 

الهیاتی  کلیماکوس، زبان و سراختار انتزاعی و  آنتی 

ترین و از نهتی  او برای توضریم یکی از انضرمامی 

انسررانی  های زندگی هر تک ترین وضررعیت فردی 

باشرد، یعنی نومیدی. از قضرا، طر  او معنای موسرع  

کنرد کره در حراالت مختل   از نومیردی را مراد می 

اگزیسررترانا و درنرات مختل  آگراهی بروز  

کنرد. نومیردی، رنجی اسرررت کره حتی اگر  می 

نشررود باز هم رنج بنیادی اگزیسررتانا  احسرراس  

اسرت و هر رنج عارضری دیگر را باید در نسربت با  

این رنج بنیادین سرنجید. انتزاعی بودن کل طر  و  

بسرا منجر به این شرود که  ا رطالحات فنی آن چه 

خواننده نتواند به آسررانی ونود خود را با آن معیار  

بسررنجد یا در نهایت، کل متن را به شررکل نوعی  

مطنطِن تکراری تلیی کنرد. امرا شرررایرد بتوان    وعِ 

در واقع    بیمراری تا سرررحد مرگ چنین گفرت که  

یک نوع  منطق دیالکتیکی اگزیسررتانا  اسررت.  

پیاده کردن منطق، مسرتلزم قدری تأمل نظری و نیز  

کلیماکوس  بینی است. با این همه، طر  آنتی درون 

دقییا  از همین نهت از تو ری  تفصریلی و عملی  

از فرعرل و انرفرعراالت انضرررمرامری هرر    بسررریراری 

مشرخص    ا دقیی   برای نمونه ماند.  اگزیسرتانا بازمی 

اگزیسررترانا در میرابرل امرانتمراعی    کره   نیسرررت 

کلیماکوس ونه  چگونه هسررتومندی اسررت. آنتی 

انتمراعی نومیردی را بره طورمختصررر توضرریم  

دهرد. برا این حرا ، این نکتره کره مطلِق هرگونره  می 

 انتماعی داشرته باشرد،  تواند خصرلتی عمییا رنج می 

توان دلیرل این  رنرد اسرررت. می در طر  او کم 

مسرأله را در رادیکا  بودن رنج نومیدی در نسربت  

با سررایر انواع رنج نسررت. بالی نمعی نیز نوعی  

کم  آید. همچنین دست امرانتماعی به حساب می 

هایی که برشرمردیم  دو نوع نخسرت از تنهایی برای  

صررور اسررت.  رررم  هایی انتماعی مت نیز سررویه 

یرک کنش انتمراعی    یرت دوری نسررتن از نمع 

اسرت. حل شردن در عرم و عادت عمومی نیز به  

لرحرا  انرترمراعری قرابرل ترحرلریرل اسرررت. بررای  

کلیمراکوس، نز در چنرد اشرررارۀ کوتراه و  آنتی 

مرألوم علیره زنردگی بورویوازی، چنردان اهمیرت  

نردارد کره این عرم و نمراعرت چره و کره هسررتنرد.  

اکوس، ونود یرک عرم و  کلیمر در منطق آنتی 

تواند به سرروی نومیدی سرروق  انتماع، فرد را می 

دهد، چرا که انتماع، نهایت تالش خود را به کار  

گیرد تا فرد  خود  نباشرد. چنین فردی تنهاسرت  می 

ولری فرردیرت نردارد، چره ایرنرکره پریرش از ایرن برر  

 چگونگی نسبت فردیت و تنهایی تأکید کردیم. 

تر اسررت  برای توضرریم این وضررعیت، به 

کلیمراکوس فرا رررلره بگیریم و بره  قردری از آنتی 
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یرکگور هم نظری  سرررایر اسرررامی مسرررتعرار کی 

بیفکنیم. فردی که  خود  شررده اسررت، یا همان  

فرد مقمن، چگونره کسررری اسرررت؟ یوهرانا د  

نشرررانره بودن و  بی   ترس و لرز سرررلنتیو در کتراب  

اگر بتوانیم او  - حتی پیش پرا افتراده بودن مقمن را  

 :FTشرود ) به ما یادآور می   - تشرخیص دهیم را  

(. مقمن در ظاهر، چیزی چشرمگیر و برنسرته  39

برد.  نردارد، حتی گویی از چیزی رنجی هم نمی 

زندگی شراد و عادی مقمن را چیزی نز حضرور  

زنرد و  امر ابردی در انردرون زمرانمنردش رقم نمی 

همین معنای دقیق خود شردن اسرت. خود شردن  

العراده  چیزی خرارق   بره معنرای تبردیرل شررردن بره 

ای اسرررت درونی و  نیسرررت، بلکره  ررررفرا  واقعره 

زا. فردیت این انسران به درون اوسرت؛ یعنی  درون 

درونی کره امر ابردی را برابر خود و در خود یرافتره  

آید  اسرت. با این همه، این پرسرش میدر پیش می 

کلیمراکوس خواهران نوعی تعلیق  کره آیرا آنتی 

ایمران یرا خود    شرررنراختی هرگونره رنج بره نفع روان 

کلیماکوس  دانیم که آنتی شردن اسرت؟ این را می 

چیزهایی چون فنای عرفانی را نوعی اگزیستانا  

نرامرد کره در آن فرد بره سررربر   می   1شرررده خیرالی 

ای  موانهه با امرنامتناهی به چنان خیا  سررمسرتانه 

ماند و در  کند که از خود شدن باز می سیوط می 

برابر امرنرامتنراهی و  توانرد خود بودن در  عمرل نمی 

(. روشرن اسرت  SUD: 32ابدی را تاب بیاورد ) 

 

1. Fantasized Existence. 

کلیمراکوس، حتی این وضرررعیرت را کره  کره آنتی 

شرود، مطلوب  در سرنت، امری دینی برشرمرده می 

دانرد. خود در هیچ لحظره بره هیچ عنوان نبرایرد  نمی 

تعلیق شود. مقمن در ترس و لرز، چنانکه ابراهیم،  

، بنراسرررت  اسرررحراق را بره لط  محرا  برازیرافرت 

بختی دنیوی را نیز برازیرابرد. برا این حرا ،  نیرک 

تروان ایرن ایررده را برره هرمریرن  رررورت نرزد  نرمری 

کرلریرمرراکروس پری گررفررت. برره هرر روی،  آنرتری 

کلیمراکوس، تفراوت  یوهرانا د سرررلنتیو و آنتی 

ندی در مواق  اگزیسررتانسرریل دارند؛ اولی در  

مرزهای ایمران اسرررت و ایمران برایش ورای توان  

دومی دقییرا  نمراینردۀ ایمران  در  اسرررت، ولی  

آرمرانی کی یرکگوری اسرررت. ونهرۀ همرت  

کلیمراکوس رهرایی از نومیردی اسرررت، نره  آنتی 

دقییا  رهایی از رنج. از این حیث واکنش ا ررلی  

کلیماکوس در برابر هر نوع رنج  انسرران تراز آنتی 

باید پرهیز از نیفتادن در دام نومیدی باشررد. از این  

و هر انسررران دیگری  حیرث، بین انسررران بالدیرده  

از  - فرقی نیسرررت. حتی برخی از مطلوبیرت رنج  

نزد    - اش برای حرکت دینی بخشری نهت انگیزه 

 (. 1392اند )محمودی:  یرکگور سخن گفته کی 

در تحلیرل نهرایی، شررررایط عمومیرت 

بال از چنران نیرویی برخوردار اسررررت کره 

تواند در سررره سرررطم اگزیسرررتانسررریل می

بحرانی درازآنتی از کلیمرراکوسررری،  دامن 



 ف 

 میثم سفیدخوش   امین قائمی،   / کلیماکوسی ردیت رنج و نومیدی در هنگام عمومیت بال؛ تحلیلی آنتی ف 
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نهاد عنا رر درونی ننا شرکسرت در باهم

و سرررپا نومیردی ایجراد کنرد. نومیردی،  

پیونرد برا مفراهیم چنردگرانرۀ تنهرایی و هم

فردیرت اسررررت. تنهرایی در رنج، در بالی  

فراگیر در هر سرره سررطم اگزیسررتانسرریل 

کلیمراکوس توانرد رخ دهرد. آنچره آنتیمی

یافتن است. خود بر آن تأکید دارد، فردیت

رغم رنج، گریز از نومیدی اسرت. بهشردن،  

برا یرا بردون رنج، نومیردی بره سررررات آدمی 

تواند آمد، اما این تنها با ایسرتادن فردی در 

برابر خداسرررت که به لحرا  حیرات درونی 

گشررایی، تداوم و آزادی اگزیسررتانا گره 

خصرو  اگر در شررایط  شرود، بهممکن می

بالیی فراگیر، همۀ ابعاد اگزیسرتانا تحت  

 ر قرار گرفته باشد.تأثی

برا تحلیلش از نظرگراه  کی یرکگور، 

پذیرد که سرررویه، کلیماکوسررری، میآنتی

منرد اسررررت و این رابطره، هم ننبرۀ  رابطره

 درونی دارد و هم ننبۀ بیرونی. 

 

 

 

 

 

 

 

هرا،  از ننبرۀ بیرونی ارتبراط فرد برا انسررران 

نامعه و خداوند متصرور اسرت و از ننبۀ درونی،  

وی کلی فیزیکی و روحی او  نهاد میان دو سر باهم 

در سررطو  مختل  اسررت که او را یک  خود   

سرازد. شرکسرت در سراختن یک خود  ا ریل می 

دهد که یکی از دو  ا رریل به این سررب  رخ می 

سروی  خود  ممکن اسرت به سرود دیگری از یاد  

برود. این فراموشری، بروزی در رابطۀ درونی فرد  

راگیر  اش با دیگران دارد. شرررایط بالی ف و رابطه 

رغم عمومیت بال، در  شررود فرد علی مون  می 

کرنررِه فرردیررت دچررار رنرجری برنریررادیرن از نرنرا  

ای که نتیجۀ شررکسررت  نومیدی شررود؛ نومیدی 

نهاد میان عنا رر بنیادین  خود  اسرت. آموزۀ  باهم 

کلیماکوس این اسرررت که نوع خا ررری از  آنتی 

ارتبراط برا خردا، یعنی ارتبراط مطلق برا امرمطلق بره  

نهرادی  ه، هم هردم کرل فرآینرد براهم مثرابره وظیفر 

اسررت، هم تکلی  آن اسررت، هم حاف  فرد از  

برحرران نرومریرردی اسررررت و ترنرهررا راهرکررار خرود  

 یافته برای گریز از آن است. فردیت 
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