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ین خصوصیات و دســتاوردهای  ییم یکی از مهم تر گر  بگو  بیراه نیســت ا
یســتانس جــای داده شـــده اند   گز متفکرانـــی کــه در زمــرۀ فیلســـوفان ا
 توجه  کــردن و توجــه  دادن بــه ســاحت »احــوال« انســانی بــوده اســت 
آن هــم در افــق وســیع تری کــه در آن احوالــی چــون مــال، اضطــراب، 
 روان شناختی شـان، 

ً
 امید، احسـاس گناه و جز اینها، ورای جنبۀ صرفا

یسـتانســــیال محـســــوب  گز واجـــد داللـت هـایـــی هسـتی شــــناختی و ا
 شــده اند. در ایــن میــان یکــی از اولیــن نام هایــی کــه از خاطر می گذرد 
سورن کی یرکگور، فیلسوف دانمارکی، است. در کتابی که در دست 
بارۀ حالی می بینیم که احتمااًل همۀ ما،  ید او را سرگرم کندوکاو در  دار
کــم یــا بیــش، در گذشــته یــا حال، دســتخوش آن بوده ایــم: نومیدی.

کنــار  کــه »کی یرکگــور آن را )در  بیمــاری منتهــی بــه مــرگ، کتابــی 
یــش می دانســت و گواردینــی1 آن  ــر خو ــر برت ــرز ( یکــی از دو اث  ترس ول
ین مقدمــه بــر اندیشــۀ او می شــمرد«2، در اوایــل ســال  را مناســب تر

یسندۀ آلمانی )1885-1968(. رومانو گواردینی )Romano Guardini (؛ کشیش و نو  .1
به نقل از  .2

 Louis Dupré, “The Sickness unto Death: Critique of the Modern Age”, 
in The Existentialists: Critical Essays on Kierkegaard, Nietzsche, Heide-
gger, and Sartre, edited by Charles Guignon, Lanham: Rowman and 
Littlefield Publishers, Inc, 2004, p.33.
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 بر 
ً
 1948 ظرف چند ماه نوشته شد و پس از اینکه کی یرکگور نهایتا

بارۀ انتشار آن فائق آمد، در سال 1849 انتشار یافت1،   تردیدهایش در
یسنده اش در چهل ودو سالگی.   شش سال پیش از مرگ نابهنگام نو
مســئلۀ نومیدی، که از ســال ها پیش دغدغۀ خاطر کی یرکگور بود، 
 مضمون اصلی این کتاب را تشکیل می دهد، اما مواجهۀ او با این 
یستانسیال مهمی چون،  گز مسئله به گونه ای است که پای مسائل ا
 خــودْ بــودن، فردیـت، گنـــاه، ایمـــان و جـز اینهـــا نیز بــه میـــان می آیــد. 
به این ترتیـــب نومیـــدی در شـــبکه ای از مفاهیـــم دیگر کی یرکگـــوری 
 جــای داده می شــود و پرتــوی بــر ایــن مفاهیــم نیز می انــدازد، چنان که 

کاوی و روشن می شود. خود نیز در پرتو این مفاهیم وا
 کتاب از دو بخش تشــکیل شــده اســت. بخش اول، که صبغۀ 
پره،  »تحلیلی پدیدارشناسانه« از  یی دو  فلسفی تری دارد، به تعبیر  لو
یســنده نومیدی را با تکیه بر ایدۀ خود2   نومیدی اســت. در اینجا نو
به منزلۀ هم نهادی از اضداد به وصف می کشــد و اقســام نومیدی را 
 بر حسب خواسِت خود بودن یا خود نبودن شرح می دهد. نومیدی 
ــه  ک ــی  ــرگ به معنای ــه م »بیمــاری خــود« اســت، بیمــاری  منتهــی ب
 کی یرکگور از این تعبیر مراد می کند. در عین حال، نومیدی پدیده ای 
یکســره منفــی نیســت و بــا شــرحی کــه در کتــاب آمــده اســت رگــه ای 
بارۀ آن می تواند   مثبت نیز دارد. از  سر گذراندن این تجربه و تأمل در
راهــی بــاز کنــد به ســوی رســتگاری ای کــه در بخــش دوم کتاب از آن 

ید به بنگر  .1
 “Historical Introduction” to The Sickness unto Death: A Christian 

Psychological Exposition for Upbuilding and Awakening, edited and  
translated with introduction and notes by Howard V. Hong and Edna 
H. Hong, Princeton: Princeton University Press, 1980.

2. self
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 حال و هوایی الهیاتی دارد، 
ً
 سخن می رود. در این بخش، که عمدتا

یســنده پدیــدۀ نومیــدی را در بســتری مســیحی مــی کاود و آن را  نو
 باالخص در نسبت با گناه قرار می دهد: نومیدی گناه است و ماندن 
 در وضعیــت گنــاه، گناهــی دیگــر. ایــن بخــش دفاعــی اســت از ایمان 
 مسیحی به عنوان بدیل بی مانند نومیدی و صراط مستقیم خودبودگی 
اصیــل. در هــر دو بخــش البتــه وجه تهذیبــی و ترغیبی کار کی یرکگور 
 در نقد روزگار مدرن1 و نکوهش 

ً
 هم به چشــم می خورد، مخصوصا

 هم روزگارانــش به جهــت اینکــه خــود را از کــف داده انــد و فراخوانــدن 
یش را ببینند و »خودی شوند   آنها به اینکه نومیدِی پیدا و پنهان خو
یسنده برای شفا یافتن   که هستند«. به هر تقدیر، خواه با راهی که نو
 از بیماری نومیدی پیش می نهد ـــــ  و از ایمان مســیحی می گذرد ـــــ  
همدلــی داشــته باشــیم خــواه نداشــته باشــیم، دشــوار می تــوان منکــر 
 شــد که او چشــمی تیزبین در تشــخیص این بیماری دارد، حتی در 

جایی که ظواهِر امر از سامت خبر می دهند. 
 عنوان کتاب کی یرکگور تلمیحی است به ماجرای مرگ و رستاخیز 
ایلعـازر در عهـد جدیـد. کی یرکگـور خـود در »درآمد« و متن کتابش 
یش  ید و مراد خو بارۀ خاسـتگاه و مدلول این تعبیر سـخن می گو  در
را از آن روشـن می کند. »بیمارِی منتهی به مرگ« معادلی اسـت که 
یده ام و بر سایر معاد ل هایی   من با توجه به شرح خود کی یرکگور برگز
که می توان آورد ترجیح داده ام، معادل هایی نظیر مرض موت، مرض 
 متصـل بـه مـوت، بیمـاری مرگ انجـام، بیمـاری تـا پـای مـرگ و... . 
اصطاح »روان شناسانه« نیز، که در عنوان فرعی کتاب به کار رفته 

پـره کـه پیش تر  مشـخصات آن ذکر  شـد. او به تفصیل این وجه  یـد بـه مقالـۀ دو بنگر  .1 
یح و در عین حال نقد کرده است. کتاب کی یرکگور را تشر
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یافت   است، توضیحی می طلبد. این اصطاح را نباید به معنایی در
 ناظر  به علمـی از علوم تجربی 

ً
کـه امـروزه روز بـه کار مـی  رود و عمدتـا

 انسـانی اسـت. روان شناسـی کی یرکگـور بیـش از آنکـه روان شناسـی 
به معنای متعارف آن باشـد صبغه ای فلسـفی دارد و، به تعبیر هاورد 
 هونـگ و ادنـا هونـگ، مترجمـان انگلیسـی کتاب، چیـزی از جنس 
»انسان شناسـی فلسـفی و پدیدارشناسی امکانات انسانی« است1. 
یســندگی کی یرکگــور اســتفاده   یکــی از تمهیــدات و شــگردهای نو
از نام هــای مســتعار اســت. بیمــاری منتهــی بــه مــرگ نیز در اصــل نام 
یسنده ای را بر پیشانی دارد که کی یرکگور او را آنتی ـــ  کلیماکوس2    نو
یراستار متن او ذکر کرده است. اینکه   خوانده و نام خودش را به عنوان و
 به چه دلیل یا دالیلی کی یرکگور در بستر آنچه »ارتباط غیرمستقیم«3 
نامیده انــد بســیاری از کتاب هایــش را بــه نامــی غیــر از نــام خــودش 
باره اش بسیار   منتشر می کرد داستان بلند و البته جذابی است  که در
نوشــته اند. در این زمینه پرســش مهم این اســت که این نام ها ـــــ  یا 
 نقاب ها ـــــ  چه نسبتی با خود کی یرکگور دارند. آیا جملگی با خود او 
 یکی هستند یا هرکدام وجهی از وجود و اندیشۀ او را نمایندگی می کنند 
 و بنابراین، هر آنچه فی المثل از قلم آنتی ـــ  کلیماکوس جاری می شود 
کی از افکار و باورهای خود کی یرکگور اســت یا اینکه این   حا

ً
نهایتا

کی از اندیشۀ   حا
ً
 نام ها و به تبع آن نوشته های منتسب به آنها لزوما

بارۀ این یا آن مسئله  کی از کل اندیشۀ او در کی یرکگور یا دست کم حا

1. The Sickness unto Death: A Christian Psychological Exposition for 
Upbuilding and Awakening, edited and translated with introduc-
tion and notes by Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton: 
Princeton University Press, 1980, notes, p.173.

2. Anti-Climacus
3. indirect communication
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بارۀ   روایت کنندۀ این یا آن رهیافت یا نظرگاه در
ً
 نیســتند، بلکه صرفا

مسئلۀ موردنظرند که کی یرکگور فاصلۀ خود را با آنها حفظ می کند؟ 
 بتوان به چنین ســؤالی 

ً
گر اساســا ــــ  البته ا  پاســخ دقیق به این ســؤالـ 

یســنده ای اهــل طنــز و مطایبــه و آیرونــی پاســخ دقیق  در خصــوص نو
 فارغ از مراجعه به 

ً
 داد و گرد ابهام را از این قضیۀ دشوار زدود ـــــ  طبعا

 اشارات و یادداشت هایی که خود کی یرکگور در این باره نوشته است 
 میسر نمی شود، به خصوص با توجه به اینکه او در  مورد این نام های 
مستعار به یکسان حرف نزده و در  مورد آنها حکم کلی صادر نکرده 
 است. خوشبختانه در  مورد کتاب بیماری منتهی به مرگ اشاراتی از 
 کی یرکگور در دســت اســت که از نســبت میان او و آنتی ـــ  کلیماکوس 
 کم و  بیش پرده برمی دارد. بر این اســاس، آنتی ـــ  کلیماکوس شــخصیتی 
 اســت کــه بــه صــورت آرمانــِی انســان مســیحی نزدیــک اســت و آنچه 
ید از امر آرمانی یا کمال مطلوب حکایت می کند. این جایگاهی   می گو
اســت کــه کی یرکگــور خــود را فروتــر از آن می بینــد و بــه ایــن اعتبــار به 
یســندۀ اثــر، ایــن   خــودش اجــازه نمی دهــد بــا ذکــر نامــش به عنــوان نو

تصور را برانگیزد که در جایگاهی از آن دست ایستاده است.1

ترجمۀ فارسـی کتاب از روی ترجمۀ انگلیسـی ای صورت گرفته که 
ینستون در مجموعۀ »نوشته های کی یرکگور«2   انتشارات دانشگاه پر

منتشر کرده است. مشخصات این ترجمه چنین است:
The Sickness unto Death: A Christian Psychological Ex-
position for Upbuilding and Awakening, edited and trans-
lated with introduction and notes by Howard V. Hong and 
Edna H. Hong, Princeton: Princeton University Press, 1980.

1. “Historical Introduction”, p. xx-xxiii.
2. Kierkegaard’s Writings
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ـــا ترجمـــۀ انگلیســـی دیگـــری از  در عین حـــال کل ترجمـــۀ فارســـی را ب
 این کتاب مقابله کرده ام که در رفع پاره ای از ابهام ها و دشواری ها 

راهگشا بوده است:
The Sickness unto Death: A Christian Psychological Expo-
sition for Edification and Awakening, translated with an 
introduction and notes by Alastair Hannay, London: Pen-
guin, 1989.

در مواردی نیز به ترجمۀ قدیمی  تری از کتاب مراجعه کرده ام:
The Sickness unto Death: A Christian Psychological Expo-
sition for Edification and Awakening, translated by Walter 
Lowrie, Princeton: Princeton University Press, 1941.

بارۀ پانوشت های کتاب: به طور کلی در این ترجمه   نکته ای هم در
چهــار دســته پانوشــت می خوانیــد. دســتۀ اول پانوشــت های خــود 
کــه بــدون هیچ گونــه نشــانۀ اختصــاری در انتهایشــان،   کی یرکگورنــد 
درج شده اند. دستۀ دوم از آِن مترجم فارسی است که در انتهای آنها 
 نشــانۀ اختصــاری »م. ف.« آمــده اســت. دو ترجمــۀ انگلیســی اول 
نیــز بــا یادداشــت هایی همــراه شــده اند که در توضیــح بعضی مفاهیم 
 و ارجاعات کتاب کی یرکگور سودمندند و مترجم فارسی  بسیاری 
کــرده اســت. دســتۀ ســوم و چهــارم پانوشــت ها بــه  از آنهــا را ترجمــه 
 ایــن دو متــن تعلــق دارنــد. پانوشــت های دســتۀ ســوم، کــه متعلق  بــه 
ترجمۀ انگلیسی اول اند، بر حسب نام مترجمان انگلیسی با نشانۀ 
 »هونگ« و پانوشت های دستۀ چهارم، که متعلق  به دومین ترجمۀ 
انگلیسی اند، بر حسب نام مترجم با نشانۀ »هنی« مشخص شده اند.

 از سال ها پیش که وارد عالم ترجمه شدم، امیدوار بودم روزی 
 کتابـی از کی یرکگـور را بـه فارسـی برگردانـم. خوشـحالم که این امید 
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بـارۀ   سـرانجام بـه بـار نشسـت، هر چنـد، از بـازی روزگار، بـا کتابـی در
 نومیدی پیوند یافت! امیدوارم ترجمۀ این اثر در اوضاع و احوالی که 
 نومیدی همسایه و همنشین بسیاری از ما شده است زمینه ای شود 

بارۀ  نومیدی ـــــ  و البته امید. برای تأمل در

مسعود علیا
آذر 99 



بیمارِی منتهی به مرگ

وان شناسانه از منظر مسیحی  شرحی ر
به قصد تهذیب و تنبه

کوس ـ  کلیما آنتی ــ
ویراستۀ س. کی یرکگور



قالب این »شرح«1 ممکن است به چشم بسیاری ]از خوانندگان[ 
یب جلوه کند؛ شاید به نظرشان برسد که این شرح موشکافانه  تر   غر
از آن است که صبغۀ تهذیبی2 داشته باشد و تهذیبی تر از آن است 
بــارۀ تلقــی دوم نظــری   کــه به طــرز موشــکافانه ای عالمانــه باشــد. در
گر به راســتی این  بــارۀ تلقــی اول با آنها موافق نیســتم؛ ا نــدارم، امــا در
کــه صبغــۀ تهذیبــی داشــته باشــد،   شــرح موشــکافانه تر از آن می بــود 
چنیــن چیــزی را نقصانــی بــه شــمار مــی آوردم. اینکــه شــرح حاضــر 
 نتواند برای همگان صبغۀ تهذیبی داشته باشد از آن رو که همگان 
صاحیــت اجابــت فراخــوان آن را ندارنــد، البتــه یــک چیــز اســت و 
 اینکه شرح حاضر صبغۀ تهذیبی دارد چیز دیگری است. از نظرگاه 
مســیحی، هــر چیــزی، به راســتی هــر چیــزی، بایــد در خدمــت تهذیب 
 صبغۀ تهذیبی 

ً
 باشــد.3 آن نــوع عالمانــه بــودن و علمّیتــی4 کــه نهایتــا

1. exposition
2. upbuilding/edifying

یـد بـه نامـۀ اول بـه قرنتیـان 14:26.  ترجمـه ای آزاد از نامـه بـه ُرمیـان 8:28. نیـز بنگر  .3
هونگ. 

4. scientificity
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 به موجــب همیــن کیفیتش غیرمســیحی اســت. 
ً
نداشــته باشــد دقیقــا

 مســیحی اســت بایــد از حیــث طــرز ارائــه و بیانــش 
ً
ــا  هــر آنچــه ذات

شباهتی داشته باشد به طرز حرف  زدن طبیب بر بالین بیمار؛ حتی 
گــر تنهــا اهــل طبابــت آن را بفهمنــد، هرگــز نبایــد فراموش کرد که این   ا
بان جاری  حــرف در موقعیتــی خــاص، بــر بالیــن شــخصی بیمــار بــر ز
 رابطــۀ مســیحیت با زندگــی )در برابر فاصلــۀ عالمانه 

ً
 می شــود. دقیقــا

از زندگی( یا وجه اخاقی مسیحیت است که صبغۀ تهذیبی دارد، 
 و ایــن طــرز ارائــه و بیــان، هر قــدر هــم که از جهات دیگر موشــکافانه 
 فــرق دارد بــا آن نــوع علمیــت و عالمانــه بودنــی 

ً
باشــد، کامــًا و کیفــا

 کـــه »بی تفــــاوت«1 اســــت و شــجاعت واالی آن از منظــر مـسـیحی 
به قدری دور از شــجاعت اســت که باز هم از منظر مســیحی نوعی 
 کنجکاوی غیرانسانی است. شجاعت مسیحی ــــــ  که البته گوهری 
ـ  در ایــن اســت کــه آدمــی بــا تمامــی وجــودش خطــر  اســت کمیاب ــــــ
 کنــد و خــودش بشــود؛ انســانی بشــود فــرد، ایــن انســاِن فــرِد خــاص، 
یکه و تنها در پیشگاه خداوند، یکه و تنها در این جد و جهد سهمگین 
 و در این مســئولیت ســهمگین؛ اما شــجاعت مســیحی این نیســت 
که آدمی جذِب ایدۀ انسان در حالت انتزاعی شود یا سرگرم بازی 
یخ جهان.2 هرگونه شــناخت مســیحی، هرقدر هم که   اعجاب با تار

1. indifferent

یـخ جهـان« بـدون شـک بـه  عبارت هـای »ایـدۀ انسـان در حالـت انتزاعـی« و »تار  .2
یـخ او.   بـه پدیدارشناســی روح و فلسـفۀ تار

ً
فلســفۀ هـگل اشــاره دارنـد، مخصوصـا

پایۀ اعجـاب« نوعی بازی است که  »بازی اعجاب« (wonder game)، یا »چهار
پایه ای می نشـیند و یک نفر دیگـر  در آن یک نفـر وسـط دایره ای از افراد روی چهار
دور دایره می گردد و به آرامی از بقیه می پرسد که چه چیزی در شخصی که آن وسط 
یـخ جهـان( برایشـان مایـۀ اعجـاب یـا تحسـین اسـت.  نشسـته اسـت )در اینجـا تار
 بعد از اینکه به آن شخص گفته می شـود که دیگران چه چیزی را در وجودش مایۀ 
 اعجـاب  یا تحسـین می بینند، او سعی می کند حـدس بزند که هر کسـی چه چیزی را 

در وجودش اعجاب آور یا تحسین برانگیز دیده است. هونگ و هنی.
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قالبش موشــکافانه باشــد، باید دغدغه مند باشــد، اما این دغدغه 
 همان تهذیب است. دغدغه عبارت است از رابطه با زندگی، 

ً
عینا
 

بــا واقعیــت و فعلیــت شــخصیت ]یــا آنچــه شــخص به واقــع و بالفعل 
 هســـت[، و بنابرایـــن عبـــارت اســـت از جدیـت از نظـــرگاه مسـیحی؛ 
 از این نظرگاه، شکوِه شناخت بی تفاوت به هیچ روی جدیِت بیشتر 
 نیست، بلکه نوعی شوخی و سبک سری است، قسمی ادا درآوردن 

است. در  مقابل، جدیت همان تهذیب است.
ــی اســت  ــار کتاب ــه یــک اعتب ــن کتــاب کوچــک ب ــن رو، ای  از ای
ــه  یســد و ب یی هــم می توانســت آن را بنو ــه دانشــجو ک  از آن دســت 
 اعتباری دیگر شاید کتابی باشد از آن دست که هر استادی قادر به 

نوشتن آن نمی بود.
اما اینکه رسالۀ حاضر  چنین قالبی دارد چیزی است که دست کم 
 حساب شـده بوده اسـت، و از قرار معلوم به لحاظ روان شـناختی هم 
کـه از فــرط  درسـت و بجاســت. سـبک رســمی تری هـم وجــود دارد 
 رسمی بودن چندان بجا و رسا نیست و، زمانی که ]برای خوانندگان[ 

بسیار آشناست، به آسانی و بی درنگ بی معنا می شود.
تنها یک مطلب دیگر باقی می ماند که البته گفتنش ضرورت ندارد 
یم: یک  بار برای همیشـه می توانم متذکر شـوم که در کِل این   اما می گو
کتاب، همان طور که عنوان آن به واقع آشکار می سازد، نومیدی چیزی 
 از جنس بیماری تفسـیر شـده اسـت نه شـفا. در واقع نومیدی بدین 
اندازه دیالکتیکی است. از این قرار، در دایرۀ اصطاحات مسیحی، 
ین فاکـت   مـرگ نیـز در  حقیقـت تعبیـری اسـت از وضعیـت شـدیدتر
 مردن است، مردن از جهان.

ً
معنوی، و با این حال، عاج آن صرفا
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