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 هدیه می دهیمکسی که به 

 1(است یدانستنآن چه ن )دانستنِ

 ژاک دریدا

 برگردان از هلینا مریم قائمی

 

 . معمای ترسناک، رازی که شما را می لرزاند یک

 می اندازد؟ ش. شخص زمانی که می لرزد، چه می کند؟ چه چیزی شما را به لرزشلرز

ش دهد؛ بلکه یک لرزساده که گاهی رخ مییا تکان لرز یک فقط بته نه اندازد. المی ششما را به لرز وارههم ،یک راز    

رخ قرار است بینی اتفاقی که  یعنی فرد با پیش از مرگ باشد، ترس، اضطراب یا آگاهی ه یتواند نشانمی یا تکان لرز. شدید

بردن یا رسیدن به اوج لذت لذت که موقع  لرزیاهمیت باشد، مانند تواند سطحی و بی. البته میلرز می گیرداز پیش ، هدد

به واقع یک لحظه ی گذراست، زمان تعلیق فریفتگی. لرز همواره یک امر جدی  لرزدهد. یک جنسی به انسان دست می

به سخن دیگر، لرز، پیش . مقدم بر رخداد یک پدیده است نیز  برخی اوقاتناپذیر و  صتشخی ،نیست و حتی گاهی نهفته

است که من  به واقع انگاره ای. این می لرزد توان گفت آب پیش از جوشیدنمیو نه پیامد آن.  زمینه ی یک رویداد است،

 جوش ظاهری، یک تلاطم مرئی و ابتدایی.: یک پیشگویم می فریفتگیآن را 

ه یا ، مانند زمین لرزپیش رخ داده استاز عنوان یک نشانه یا علامت، چیزی است که کم به، دستش، لرزی دیگراز سو    

تکانی  با به هم ریختن همه چیز، .دیگر چیزی ابتدایی نیست شلرز هنگامی که سراپای وجود شخص می لرزد. از این رو،

و هنوز هم تهدید  ، پیش آگهی دهدش می اندازدرویدادی که کسی را به لرز ، حتی اگردسازمهارناشدنی را بر بدن وارد می

                                                           
 مشخصات زیر چاپ شد: بود که نخستین بار با Donner la mort)(مرگ  هدیه یاین بخش در اصل فصل سوم کتاب دریدا با عنوان  -1 

L’éthique du don, Jacques Derrida et la pensée du don, edited by Jean-Michel Rabaté and Michel Wetzel 

(Métailié-Transition, Paris, 1992). 

 آمده است: The Gift of Deathو به زبان انگلیسی در فصل سوم کتاب دریدا با عنوان 

Translated by David Wills (University of Chicago Press, Chicago, 1995). 
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تکرار با پافشاری دیدگی آسیبنوعی و  به زودی آغاز می شودخشونت دوباره  که به این مفهوم است شلرز. کننده باشد

، همه از لرزه نشأت گرفته هم تفاوت دارندو اضطراب با  بیم ناگهانیشت، وح، ترس، تشویش، هراسکه با آن خواهد شد. 

اغلب اوقات نه ندازد. بی شرا به لرز ما تا کندیا تهدید به تداوم می دببرانگیخته است ادامه می یاها را اند، و چیزی که آن

ترسیم و از ما از ترس میماند. باقی میاز این رو، یک راز  .یابیماش را در میو نه علتاست مده آفهمیم چه بر سرمان می

ی انکارناپذیر )شوکی که که گذشته می لرزیم تکرار عجیبییک ما در افتیم. می ششویم و به لرزاضطراب مضطرب می

انتظارش را داشت و یا انتظارش را داریم که نمی توان ی اآینده هرا ب( تأثیر گذاشته استما بر ای که ضربه و س شده،احسا

به عنوان  "دقیقا، امّا از آن جا که به واقع آینده به شمار می آید، درک می شودو یا ولی زمان اش پیش بینی ناپذیر است، 

نمی شود و زمان اش پیش بینی ناپذیر است، و رویکرد به آن در مقام امری نزدیک امری فهمیده می شود که از پیش دیده 

جدید آن ی داند چه چیزی رخ خواهد داد، باز هم لحظهحتی اگر کسی فکر کند که می .دهد پیوند مینشدنی خواهد بود، 

چه تکرار آن در. ندگی نیافته استباقی می ماند و در حقیقت، لحظه ای است که هنوز زنیافتنی دستدست نخورده و رخداد 

دانیم این شوک از کدام سو آمده و از کجا نمی که افتیممی شبه لرز ، ما نخست به این دلیلبینی استهنوز غیر قابل پیش

شوک  شگفت زدگی به شکلگاهی  و یا یک شوک بد؛ استخوب  شگفت زدگییک و فرقی نمی کند که رها شده است )

به که آیا ادامه خواهد داشت، افتیم؛ اینمی شدانیم، به لرزکه چیزی از این راز دوپهلو نمیو ما از این ؛(ودشمی بر ما وارد

در آینده رخ خواهد داد،  "اصلاآیا که اینیا و  .می گرددتکرار با پافشاری باقی می ماند و  ،می شود دوباره شروعزودی 

ترسم که زیرا هنوز از چیزی می افتم،ش میاین، من به لرزبنابر ؟و این که چرا این شوک ه زمانیچدر کجا و  چگونه،

 من و شناخت دیدنکه از  می لرزمکنم. من از چیزی اش میبینیاش و نه پیشبینمترساند؛ چیزی که نه میمی تر مرا پیش

 جا که این لرزشاز آن ارتباط است.هایم در ؛ هرچند که با اجزای درونی من، با نفس من و با استخوانمی رودفراتر 

 ی دیگر، و، یک معمادیگر یک راز ،ا. امّو اسرارآمیز است گونهرازی اواقع تجربه بهباطل کند،  مرا و شناخت دیدنخواهد می

نهفتگی را  ککه بر روی تجربه ای که زندگی نیافته است، قرار می گیرد. از این رو، یک پنهان شدگی و یدیگر  یا یک رمز  

 افه می کند.به لرزش اض

ه فقط بدیگر  ،شناخت محدودیت دراین  افتد.می شچرا به لرزداند آید؟ انسان نمیاز کجا می ن پنهان شدگی الحاقیای   

ما  به همین ترتیب، . بوط نمی شوداندازد، مرمی شای که ما را به لرزشناختهندیده یا نعلت یا رویداد ناشناخته، یعنی رویداد 

یا و ضای بدن عابی ثباتی مهارناپذیر مهارنشدنی بدن، تشویش  کند که همانان علامت خاص را ایجاد میا ایدانیم چرنمی

به واقع ما را  گیرد؟ چرا دهشتمهار نشدنی، چنین شکلی به خود میِ  تشویش . چرا اینستهاهای پوست و ماهیچهسلول

تجارب و احساسات را به  قیاس پذیر، فیزیولوژیکی این بروزاتو  لرزید.توان از سرما هم که میاندازد، در حالیمی به لرزش

 گونهرازی گریستن شناسی به اندازهعلامتاین  یکدیگر ندارند.کم در ظاهر هیچ شباهتی به د که دستنکنای تفسیر میگونه

از  ییک ، زیراگریممی منبرای مثال، ) حاکی از چه چیزی استگرید، و میو در چه موقعیتی است. حتی اگر کسی بداند چرا 
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یا به او محبت  کتک خورده است وگرید، چون کودک میو یا یک رین و عزیزترین دوستانم را از دست داده ام؛ تنزدیک

برای  -ی ی دیگربه واسطه -می گذارد یا غم و اندوه خودش است، گله می کند و خودش باعث  از این رو، .دشونمی

ترشح  های آب رااین قطره ،ی اشکغدد تولید کننده به چه دلیل، تواند توضیح دهدمین امّا خودش غصه خورده شود(،

)تفکر، فلسفه،  تطابقات گفتمانیکه از ما باید بی آندهان یا گوش.  مانند ی دیگریجا بهنه  و روندچشم می بهکه  دنکنمی

ی بدن بیندیشیم، جدید درباره شیوه اییریم، به فردی( فاصله بگنوعی و پیدایی ، پیدایی وراثتی -کاویروان -زیستعلوم 

می تواند  هکای نیست که علت نهایی  علتیبه گریاند، آورد یا میدر می شکه یک روز به چیزی که مارا به لرز به امید آن

است  که یک امر مفروض به شمار می رود، همواره چیزیاست؛ و مرگ  گونهراز لرزش، علت )خداه شود خدا یا مرگ نامید

 نزدیک شویم و نه به علت بلافصلتر علتی نزدیکبه بلکه  . ونزدیک شویماندازد(، میهم یا به گریه  شما را به لرزکه 

، آن چه که یک فرد به جای هر چیز مان قرار داردترین فاصله با بدنعلتی که در نزدیکبه بلکه  . وتصادف یا شرایطیعنی 

با فرض  چه چیزی را می توان در مقام استعاره یا صنعت ادبی برایش در نظر گرفت؟ .دیگری، از آن می لرزد یا می گرید

چه به واقع  با لرزیدن و گریستن بدن از حرف زدن، از معنا دادن و از علم بلاغت سخن گفت،جا از بدن، در اینبتوان که این

 خواهد بگوید؟چیزی می

مرا می الهی که  نظرمیان  عدم تقارنکران؛ موهبت عشق بی ر می آورد؟به لرزش د لرزش اسرارآمیزچه چیزی ما را در     

ی جایگزین دوام مرگ که در امرتموهبت و م، است. کند، ببیننگاه می مننمی تواند آن کسی را که به  خودم کهو  نگرد

گناه، رستگاری، به شکل مجرم بودن، که  نشدنی و بی تناسب میان موهبت نامحدود و محدودیت وجودی ام، و مسؤلیت

کم شامل یک ارجاع ضمنی دست 3کی یرکگور 2ترس و لرزمقاله ی عنوان  به سانش اسرارآمیز لرز توبه و ایثار وجود دارد.

 برایشود تا با ترس و لرز از حواریون خواسته می ،21:2 ای به فیلیپیاناست. در نامه 4پولس قدیس و غیرمستقیم به

دانستند تصمیم با که میکردند، در حالیشان تلاش میبایست برای رستگاریها همگی میآنکنند.  تلاششان رستگاری

رد، و هیچ دلیلی برای شریک کردن نداو حل و فصل امور به سود ما کردن به ما اهدا هیچ دلیلی برای  یخداوند است: دیگر

 یم،، و هرچند برای تلاش کردن آزادن خدا هستیمدر دستاپیش از لرزیم؛ زیرا ترسیم و میما می ما در دلالیلش هم ندارد.

که ش یاه یممتصچه رسد به اش نیستیم؛ بینیم و قادر به درک اراده، کسی که نمیهستیمولی در دستان خدا و تحت نظر او 

یشگاه راز ما در پرستگاری یا تباهی ما. ، رای خواستن این یا آن، یعنی زندگی یا مرگ مابر ما نازل می کند و یا دلایلش ب

                                                           
2- Soren Kierkegaard, Fear and Trembeling, Repetition, translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong 

(Princeton University Press, Princeton, 1983). 

 3- Soren Kierkegaard، ر سده ی نوزدهم میلادی. م.فیلسوف و متخصص الهیات از دانمارک د 

 4- Saint Paul، م.بود و چندین رساله در باب مسیحیت نگاشت در سده ی نخست میلادییکی از حواریون مسیح  ،س قدیسولپ . 
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باقی می مانیم. به سخن  لؤگیرد، هرچند که ما مسافتیم؛ خدایی که برای ما تصمیم مینیافتنی خداوند به لرزه می دست

 مان را در دست بگیریم.آزادیم تا تصمیم بگیریم، تلاش کنیم و زندگی و مرگ دیگر، ما

 گوید:میپولس قدیس بنابراین     

همیشه مطیع می بودید، نه در حضور من فقط، بلکه بسیار زیادتر، الان وقتی که غایبم، نجات خود را به ترس و پس ای عزیران من، چنان که "

 ."5لرز به عمل آورید

شده است. از حواریون خواسته « ترس و لرز»لرزش، و نیز درباره ی  و ترس نخستین توضیح در خصوص سخن، این    

اش را ببینند، که این قانون ودلایلتلاش کنند؛ بی آن ،در غیاب او خود، بلکه رنه در حضور سرو ،شانبرای رستگاری است

رها به حال خود آیند و چه چیزی در انتظارمان است، در تنهایی مطلق که بدانیم این چیزها از کجا میآنو بشنوند. بیبدانند 

، هرکس خودش به دوش بکشیمد خودمان آن را باییک هر اند با ما و نه برای ما صحبت کند.توکس نه میهیچشده ایم. 

 "مرگ من"همان گونه که هایدگر درباره ی مرگ، درباره ی مرگ ما و آن چه همواره به دوش بکشد )تنهایی باید آن را به

چیزی اساسی تر در خصوص خاستگاه  امّا،. 6می گوید(و چیزی که کسی نمی تواند به جای من آن را به دوش بکشد، است، 

و غایب « خداحافظ»گوید میهمین که از حواریون می خواهد مطیع باشند،  پولس قدیسوقتی  .لرزش وجود دارداین 

 دهندخواهند که اطاعت کند؛ بلکه به او دستور میدهد اطاعت کنند )زیرا از کسی نمیها دستور میبه آن حقیقتدر، شودمی

خدا است.  رازگونهغایب، نهان، ساکت، جدا و د از او اطاعت شود، در لحظه ای که بایزیرا خداوند نیز  ،(که مطیع باشد

اش را بگوید یا هر چیز دیگری را با ما او مجبور نیست دلایل کند.می خواهد، عمل میاو هرطور که  .اش را نمی گویددلایل

اش. اگر او خدا نبود، ما تداشته باشد، نه تأملات و نه تصمیماانگیزشی هایش، البته اگر نه انگیزه :در میان بگذارد

اش را با ما در دلایل "یدیگر"روبرو شویم. اگر  "دیگری "کاملا"با خدا در مقام یا و خدا  درمقام "یدیگر"توانستیم با نمی

و ما در نوعی همگنی با ، نمی شد "دیگری"گاه کرد، آنبدون هیچ رمز و رازی با ما صحبت می موارهگذاشت و همیان می

همنوعانمان با دیگران یا آن گونه که با خدا  گفتمان نیز در این شباهت مشارکت می جوید. ما. ریک بودیمیکدیگر ش

 در حقیقت این گونه ادامه می دهد: پولس قدیس م.صحبت می کنیم، سخن نمی گویی

                                                           
 5- [Philippians 2:12 مقاله این انگلیسی مترجم یادداشت –، همه ی نقل قول های انجیلی از نسخه ی مصوب هستند.] 

 ینجا اشاره دارد به: ]دریدا در ا -6 

Martin Heidegger, Being and Time, translated by John Macquire and Edward Robinson (Basil Blackwell, 

Oxford, 1962), 47, p. 284]. 
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         .7عمل ایجاد می کنده زیرا خداست که در شما برحسب رضامندی خود، هم اراده و هم فعل را ب  

 مقاله اشبرای عنوان درآمده به دین مسیحیت را  ، این یهودی پولس قدیسواژگان  کی یرکگورچرا توان فهمید که می

آمیز غور راسراغایب و جدا، ، نهان، رازگونهخدای قصد داشت بر روی تجربه ی همچنان یهودی   کی یرکگور. استبرگزیده 

ممکن و غیر قابل دفاع ناابراهیم کاری ظالمانه،  ازگیرد تصمیم می خود لدلایآشکارسازی ؛ خدایی که بدون و تفکر کند

اش ی دلایل. خدا چیزی دربارهپیش می روندراز در رمز و ها ی اینکه پسرش اسحاق را قربانی کند. همه اینانجام دهد: 

که به نام مستعار یوهان دو بل ،یرکگور کینام و این کتاب نه به خدا می خواهد، انجام می دهد.چه آن . ابراهیم هم گویدنمی

(  9، یاد کرده است«کندزندگی میشعرا شاعری که تنها در میان »ا عنوان ی متن اش از او بدر حاشیه کی یرکگور) 8سلینتیو

 رسد.چاپ میبه

به نظر  ،های مستعاری ناممانند همهماند و سکوتی را که حفظ کرده است، بیان می کند. هاین نام مستعار در سکوت می    

این  کردن نام خانوادگی حقیقی نویسنده است؛ یعنی نام پدر اثر و درواقع نام پدر  پدر  اثر. پنهان برای نام نیزاین می آید که 

که که غور و تفکری کند های مستعارش استفاده کرده است، به ما یادآوری میدر کنار دیگر نام کی یرکگورنام مستعار که 

اغلب کشد. ی نام و امضای نویسنده را پیش میبلافاصله مسئله زند،ی مسئولیت پیوند میرا با مسئله گونگیراز یمسئله

ی ی مسئولانه دربارهیک اندیشهاست.  خود  فرد با نام حقیقی امضا گیرنده ی عمل کردن وشود که مسئولیت در برتصور می

را  نام واقعییک چه آن خصوص، یعنی در بر سر نام می آید آواییو هممجاز  ،هچه در رویداد استعارآن بهاز پیش  ،مسئولیت

نامی که بر خودش ، دسازمی ب اطخمخودش را فرد  ،که با آن رازگونه اینام   به کارگیریبا . گاهی توجه دارد سازد،می

خواهد بگوید، به شیوه ای مؤثرتر و  به واقع آن چه را می گوید یا می می گذارد یا بر اعطای آن به خودش تأثیر می گذارد،

                                                           
  ) Bibliothèque de la)کتابخانه ی دو لا پلیاد(     (Léturmy)و لتورمی  (Grosjean) . من در اینجا ترجمه ی گروسژان31:2فیلیپیان  -7 

Pléiade)  رضامندی " را دنبال می کنم. و اغلب می بینم ضروری است که حاشیه نویسی های یونانی یا لاتین را نیز اضافه کنم. آن چه دو مترجم یاد شده در خصوص

که نیازی به مشورت ندارد، درست مانند پادشاهی که طبق خواسته اش ی این یعن ،دارداشاره خداوند اشاره ندارد، بلکه به اراده ی حاکم او رضامندی ترجمه کرده اند، به  "خود

خداوند نمی برد، رضامندی نامی از توضیح دهد. این متن، حتی پاسخگوی اعمالش باشد یا مجبور گردد آنها را یا عمل می کند، بدون آن که دلایل پنهان خود را آشکار سازد 

اش. در ترجمه ی آنها رضامندی فقط به مفهوم نیک خواستن نیست، بلکه به معنای اراده ای است که خوب قضاوت می کند، برای  "بنیت خو". بلکه از اراده ی او می گوید

من "، "از این امر خشنود می شوم"یا  "من خشنودم"، گاهی "من تأیید می کنم"، "من نیک قضاوت می کنم"نیز، برای آن، همان اراده ی اوست که کفایت می کند. 

 .مقاله این انگلیسی مترجم توضیح – ."موافقم

8 - Johannes de Silentino. 

9 - IV B 78; Journals and Papers, translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong (7 vols, Indiana 

University Press, Bloomington and London, 1967-78), 5660, vol. 5, p.232, see also Fear and Trembling, 

p. 243. 
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اصیل تر بیان می کند. این نام در حقیقت بیش تر یک نام گذاری به شمار می آید، و در نام مستعار بیش از جنبه ی حقوقی 

 .و رسمی نام خانوادگی نام گذاری شده است

معنای عبری این  بهیش از هرچیز، نه ه پالبت. ی قربانی کردن باشدهمان تجربه ترس و لرز ش  لرزبه نظر می رسد که     

« قربانی کردن» اشتباه گردد و بهمی باز "نزدیک شده به چیزی"و یا  یک رویکرد ه، که بیشتر ب"10ربانقُ"اصطلاح، یعنی 

، یک موجود منحصر به فردیگانه، امر یک  مرگ رقم زدن به واقع  ،که قربانی کردنکه به این مفهوم ترجمه شده است، بل

امر جایگزین ناپذیر بازمی گردد. و و جایگزینی به عدم امکان همچنین  ،"قربان"بنابراین،  .مند استو ارزشیگزین ناپذیر جا

 یگزینیین جاهمی واسطهبه ، قربانی کردنو به ویژه در نهایت .اشاره دارد جای انسان نیزیک حیوان بهسپس، به جایگزینی 

 د.ده پیوند می گونگیرا به قربانی و قربانی را به راز مقدسامر که  هچآن به  ، اشاره ای استناممکن

 یادآور، یافت یدباکجا را ی قربانی پرسد بره/یوهان دو سیلنتیو پاسخ عجیب ابراهیم را وقتی اسحاق از او میکی یرکگور    

نذر را برای بره ای . خداوند د کردفراهم خواهگوید خدا آن را توان گفت که ابراهیم پاسخی به او نداد. او مید. نمیشومی

دارد و هم پاسخ اسحاق را ابراهیم در عین حال هم رازش را نگه می ،خواهد فرستاد. بنابراین( 11)هولوکاست ختنیسو

گردد: رازی که به این راز دوگانه باز می ترس و لرزسوم  مبحثدر  کی یرکگوردهد. او نه سکوت کرد و نه دروغ گفت. می

چه خداوند به او دستور داده بود به ابراهیم از آناش وجود دارد. میان ابراهیم و خانواده است و رازی کهابراهیم  میان خدا و

اش وظیفهزیرا )نگه دارد . او باید راز را گفتو اسحاق ن رزالیع یاسار چیزی بهتنهایی انجام دهد، حرفی نزد. او در این باره 

او فقط می تواند آن را نگه زیرا درنهایت ، حفظ کند م یک ضرورت دوگانهادر مق بایده او هست ک نیز راز دیگری است(. امّا،

، باشدرازدار سوگند خورده است که . او نیز ناآگاه استاش نهاییو ساختار داند و از دلیل چیزی از این راز نمی دارد. ابراهیم

 زیرا خودش در راز است.

 نمودالاترین و ،کی یرکگورز نظر اکند. اخلاقی تخطی می نظم، از ه واقع حرفی نمی زندبه ابراهیم با این شیو از آن جا که    

 و نیزد خانواده نتوان)این اطرافیان می مان پیوند می دهد نوعان ، آن چیزی است که ما را به خودمان و به هماخلاقیامر 

از رفاش نساختن  کمیا دست ،اشکند. سکوتخیانت می تیااش به اخلاقابراهیم با رازدارید(. نباشیا یک ملت جمع دوستان 

 .نبود، قطعاً برای نجات جان اسحاق این کار را انجام دهد قربانی کردن که از او خواسته شده بود

                                                           
10 - Korban. 

11- Holocaust نذر سوزاندن در اینجا به3312، سفر پیدایش[ .‘holocaustum’   در انجیل  33در سفر پیدایشLatin Vulgate    مربوط می شود که در

 مترجم انگلیسی این مقاله[.یادداشت  – است شده یاد "سوزاندن نذر"نسخه ی مصوب، از آن به عنوان 
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 ، فقط لازم استهم بگویدرا اگر همه چیز  ،ازند. امّحرف میهم خیلی و حرف زده است.  ابراهیم اهجنبه برخی البته از      

 مانی گفتکه اصلاً حرفی نزده است. چنین سکوتی همه گرفته شودنتیجه  تا این گونهیک مسئله سکوت کند  خصوص در

ابراهیم  دهد.آنکه پاسخی دهد، پاسخ میزند. او بیزند و هم حرف نمیهم حرف می ابراهیم ،بنابرایندهد. او را پوشش می

چیز مهمی که باید  ی آنتا دربارهحرف می زند دهد. او تقیم پاسخ میطور غیر مساو به پاسخ می دهد و پاسخ نمی دهد.

راز است. با یک برای نگه داشتن فن بهترین همواره قصد نگفتن چیزی، . صحبت کردن بهسخنی نگوید مخفی نگاه دارد،

را او چیزی کند.  نیست که صحبت می چیزی نگوید،به اسحاق  فقط برای این منظور که هنگام پاسخوجود این، ابراهیم 

و افزون بر این، که خلاف حقیقت نبود؛  را می گویداو چیزی  لط هم نیست.غهیچ نیست و در عین حال، که می گوید 

 .حقیقت داردولی  را نمی داند،آن هنوز خودش هم  است که گرچهچیزی 

این کند؛ او نمی ید و خدا، صحبتآن موضوع اساسی، یعنی راز میان خودرباره ی با سخن نگفتن تا آن جا ابراهیم     

سنگر گرفتن در فردیت خود به هنگام تصمیم گیری می  و نیز را برعهده می گیرد که شامل همواره تنها بودن،مسئولیت 

، آن چه گیری کندجای من تصمیمتواند بهجای من بمیرد، بنابراین، کسی هم نمیتواند بهکسی نمیشود. به این دلیل که 

ی زبان شویم، که وارد حوزهمحض اینکه حرفی بزنیم، بهبه محض این امّا،. به جای من خوانده می شود "یک تصمیم"

، اساساً هر تصمیمی رو ایناز دهیم. از دست مینیز گیری را امکان یا حق  تصمیم ،یم. بنابراینمی دهفردیت خود را از دست 

کند؛ زیرا ما را راحت میکردن گوید، صحبت می کی یرکگور. ماندباقی می و ساکت  گونه، رازتک افتاده ،حال همیندر 

 .12"ترجمه می کند" موضوع را به امر کلی

با معلق کردن فردیت محروم کردن من یا جدا کردن من از فردیتم است.  ،زبان مقصدبنابراین، اولین تأثیر یا اولین     

من هیچ گاه کنم، می که صحبت  همینکنم. انکار میرا نیز م ا در عین حال، آزادی و مسئولیت ،حرف زدن م طیا مطلق

هم متناقض و هم ترسناک است، و  –. این امر، یک پیمان بسیار عجیب است ستمنی خودم، آن هم تک افتاده و یگانهدیگر 

می اندیشد،  معمولاً برخلاف آن چیزی است که یک فرد این پیمان  مسؤلیت نامحدود را با سکوت و رازگونگی پیوند می دهد.

ترین باور این است که مسئولیت با همگانی شعور متعارف، درست مانند استدلال فلسفی،از نظر . روشترین لسفیحتی به ف

دیگران، و نیاز به متقاعد  پیشگاهبرعهده گرفتن مسؤلیت گفتار و اعمال در امکان و حتی ضرورت  با ،با عدم رازگونگی، جمع

درست به این دلیل که  به نظر می رسد که عکسه جا، بنایدر پیوند خورده است. ایشان  اعتراف نزدو آنها و کردن 

                                                           
 12- p. 113 Fear and Trembling,،در ترجمه ی انگلیسی[ .the universal’   آورده شده است، در حالی که‘the general’  به واژه ی دانمارکی

عین حال درباره  )مفرد( که در  singular )فرد( و  individualمیان  کی یرکگوراش نزدیک تر است و نیز اصطلاحی است که دریدا به کار می برد. همچنین، به تمایز 

 Elsebet)شتراپ ی تمایز دریدا نیز پیش آگاهی می دهد نیز باید توجه کرد. برای این مورد و دیگر توضیحات در خصوص ترجمه ی انگلیسی، من مرهون السبت یگ

Jegstrup)  و مارک تیلور (Mark Taylor) مقاله انگلیسی مترجم یادداشت –هستم.] 
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تواند که دیگری نمی چیزی ،است به تنهایی ضرورتاً بر دوش خودم ، تا آن جا که چنین مسؤلیتیمسئولیت مطلق اعمالم

با صحبت نکردن با ز این است که ، مفهوم ضمنی دیگر نیارازداری است. امّبه مفهوم ضمنی ، انجام دهدجای من به

این مسئله هم من به واقع مسؤلیت اعمالم را نمی پذیرم و نسبت به چیزی یا در مقابل کسی هم پاسخگو نیستم. دیگران، 

 ،شود و بنابراینمی ادارهبا کلیت  ضرورت اخلاقی، کی یرکگورو هم متناقض است. از نظر به شمار می رود رسوایی یک 

برای توجیه خود  تکلی بافرد کافی مشغولیت است؛ یعنی شامل  صحبت کردنی کند که در بردارندهمی عریفتمسئولیتی را 

، ابراهیم در رویکردش ی دیگرش. از سورابر اعمالدر ب پاسخگوییاش و تصمیمدادن شرحی از می شود. به سخن دیگر، 

را دامن می زند و  عدم مسئولیت یات،وید که کلیت اخلاقگنسبت به قربانی کردن، چه چیزی به ما آموزش داد؟ او به ما می

 یی چیزو توضیح درباره گوییمرا وادار به صحبت، پاسخ  ات. کلیت اخلاقیلیت پذیری به دور استؤبه واقع از تضمین مس

 کند.میو نابود حل به واقع مفهوم ی ه رساندر  مرا کند و بنابراین فردیتمی

به آن، دست یابد،  شکل دهیطی روند  مسئولیت،این که نتواند به مفهوم انسان همواره در  این است تناقض مسئولیت:    

 ،صحبت کنیم(« مفهوم کلی مسئولیت»جا دیگر جرأت نداریم از )در اینسو از یککند. زیرا مسئولیت خطر می به واقع

ی سواز و ن رو، انگاره ی جایگزینی است. در خصوص امر کلی و در برابر کلیت، و از اینیازمند توضیح، پاسخ کلی دادن 

ی جا دربارهچه در این، فردیت مطلق و بنابراین، عدم جایگزینی، عدم تکرار، سکوت و رازداری است. آنیکتایی، نیازمند دیگر

 یگزینیمرا با جاهمانند عمل صحبت کردن به واقع . امر اخلاقی صدق می کندی تصمیم نیز گویم، دربارهمسئولیت می

یک  امر اخلاقیگوید، از نظر ابراهیم، می کی یرکگورو در اینجاست که جسارت تناقض آشکار می شود. . سازد می مشغول

خواهد ای اجتناب کند که میی اخلاقیماند تا از وسوسهش مقاومت کند. او ساکت میلاو باید در مقاب ،بنابراین است. وسوسه

 نیزش و ا فردیت کناراش را در د تا مسئولیت نهاییسازاو را وادار  ،ت و توجیه خودمسئولیفراخوانی به انجام ی به بهانه

« ساختن مسئولیت نشناس» یات،. این اخلاقکنار بگذاردو مطلقش در پیشگاه خداوند را  گونه، رازغیرقابل توجیهمسئولیت 

مسئولیت  به واقع . مسئولیت مطلققمطلو مسئولیت  طور کلیبهو لاینحل میان مسئولیت  ضاد متناقضت، همانند است

 ،چنینالعاده باشد. همطور کلی نیست. مسئولیت مطلق باید استثنایی و فوقمسئولیت کلی یا مسئولیت به ،دست کم نیست.

برای  ،و بنابراینناشی شود مسئولیت  مفهومباشد. مسؤلیت مطلق چنان است که گویی نمی تواند از  عالیباید مطلق و 

باید غیرمسئول باشد تا  . از این رو،چیزی باشد که باید، ضروری است درک ناشدنی و درواقع فکر نکردنی باشدنکه همااین

دهد... چیز را توضیح تواند چیزی را بر زبان بیاورد که همه، زیرا او نمیحرف بزند تواندنمیابراهیم » .بشود انهقاً مسئولمطل

 .«13می شودوسوسه  ی به واقع یکاخلاقامر ست که در آن لطفاً توجه کنید، این امتحان سختی ا

                                                           
13  - Fear and Trembling, p. 115. 
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نام تواند ما را غیرمسئول سازد. این یک وسوسه، یک تمایل یا یک امکان است که باید گاهی بهبنابراین، امر اخلاقی می    

به خودشخص ها، نه بشریت، نه به جامعه، نه به خویشان و نه حتی مسئولیت تکذیب شود؛ مسئولیتی که نه به انسان

نمی تواند و نباید خودش را عرضه  .دارد. چنین مسئولیتی رازش را نگاه میو آنها را در نظر نمی گیرد دهدتوضیحی نمی

شامل پرسش درباره ی توضیح و توجیه می  خشونتی که ی خود در پیشگاه مستبدانه و غیورانه از عرضه ،کند. این مسئولیت

ی ی خودنوشتنامهزندگی برابر قانون انسان ها فرا می خواند، سرباز می زند. این مسؤلیت،شود، و شخص را به قرارگیری در 

در پیشگاه خداوند؛ این عرضه  . امّا،کندخودش را عرضه می. البته ابراهیم ، نمی پذیردنوعی توجیه خود است وارههم که

 ،کار او برای انجام این با این همه،« جا هستم.ن اینم»گوید : ، کسی که ابراهیم به او میرازگونه استیور و یکتا، غخدای 

ها عرضه نکند. او دیگر و خودش را جلوی انسان کنار بگذاردشود، میخدشه در سوگندش را که باعث  گیخانواد قیوداتباید 

ند این امر دست کم معنای قربانی کردن اسحاق است )که برای یک قهرمان تراژدی مان کند.ها صحبت نمیبا آن

 می تواند متفاوت باشد(. 14آگاممنون

، غیر قابل 15طور کلی، از افلاطون گرفته تا هگلدر پایان، رازداری، برای اخلاقیات  به اندازه ی فلسفه یا دیالکتیک به    

 تحمل است.

واسطه، با احساس و تنها که بی رد امر آشکار است. ف امر کلی نیز به نوبه ی خود، و  به مفهومی که گفته شد، یک امر کلی است.امر اخلاقی 

. هر بار که آشکار شود در امر کلیی اخلاقی او این است که خودش را از پنهان بودن بیرون بکشد و وظیفه ،فیزیکی است، پنهان است. بنابراین

 تواند از آن بیرون بیاید.د میخو سازیبا آشکار  فقطو  ،معنوی غرق می شوددر آزمونی به واقع خلاف می کند و پنهان بماند، می خواهد 

فرد تنها، بالاتر از امر کلی یک تنها در مقام  فرد هیچ نهفتگی ای در ریشه ی این اصل نباشد که در جایی مشابه ایستاده ایم. اگر  ،یک بار دیگر

وجود  نهفتگی ایایی ندارد. ولی اگر چنین اعتنهیچ گری مقولات اخلاقی گاه رفتار ابراهیم قابل دفاع نخواهد بود؛ زیرا او به میانجیاست، آن

مبتنی بر این است که فرد تنها  "گری بدهد؛ زیرا دقیقاازه میانجیبه خودش اج گذارد شویم که نمیروبرو می تناقضما با یک آنگاه داشته باشد، 

، باید در پی افشاگری ابراینبنکند. را فرض نمیی هگل هیچ پنهان بودن و گنگی موجهی در مقام فردی تنها، بالاتر از امر کلی است... فلسفه

 .16و مبهم می شودی ایمان سخن بگوید، اندکی گنگ خواهد ابراهیم را پدر ایمان تلقی کند و دربارهوقتی می امّا، باشد.

اری را معرفی ناپذیر برای آشکارسازی، پدیدارسازی و پرده بردی هگل با انسجام مطلقش در مقام الگو، نیاز تکذیبفلسفه    

شود که این فلسفه در پی حقیقتی است که در قدرتمندترین شکل اخلاق و فلسفه وجود دارد. می کند. بنابراین،  تصور می

                                                           
 14- Agamemnon ،.از قهرمانان اساطیر یونان باستان. م 

 15- Georg Wilhelm Friedrich Hegelآلیسم آلمانی در سده ی هجدهم و نوزدهم میلادی. م.ه ، فیلسوف آلمانی و از چهره های برجسته ی اید 

 [.مقاله انگلیسی مترجم یادداشت –. ]ترجمه ی تغییریافته 23همان، ص   -16 
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ای برای فلسفه، اخلاق و سیاست وجود ندارد. امر آشکار بر امر نهان و راز تقدم دارد. کلیت کل برتر از فرد هیچ راز نهایی

، هیچ راز غیر قابل تقلیلی وجود ندارد. مثال قانون نیز باید به مثال های فلسفه و اخلاق اضافه شود است. در حقوق یا قانون

در تناقض با "هیچ چیز پنهان و هیچ راز مطلقاً مشروعی وجود ندارد. امّا، تناقض ایمان این است که درونی بودن  -

چه نهان است را نشان آنیا را به امر بیرونی تبدیل کند و تواند امر درونی ای نمی. هیچ آشکار سازی17است "بودنبیرونی

کمک  دیگریتواند به او اصلاً نمی از سوی دیگری درک شود.یا  ندتواند با دیگری ارتباط برقرار کایمان نمی شهسوارهد. 

تی را که وظیفه نام کلیآن ایمان را نسبت به خدا متعهد می سازد، نمی تواند شکل  شهسواراین که مطلقی ی  . وظیفه18کند

فقط به صرف وظیفه فرمانبردار باشم )چیزی که وظیفه ی مطلق من ام نسبت به خداوند اگر من در وظیفه دارد، داشته باشد.

صرف باید نام را در قبال خداوند انجام دهم، . اگر بخواهم وظیفهرا محقق نساخته امخداوند  به واقع من ارتباط خود با، است(

همواره می تواند درباره اش تفکر و صحبت شود،  شکلی از کلیت است که ،جا منظور از وظیفه. در اینباشد انجام وظیفه

وظیفه ی مطلقی که مرا به خدا در حالت ایمان وصل می کند، باید علیه و همچنین  چیزی که به آن، وظیفه می گویند.

تبدیل می شود که رد پایش به خدا برگردد. امّا، با خود  وظیفه زمانی به وظیفه"ورای هر وظیفه ای که دارم، عمل کند. 

از روی ". کانت توضیح می دهد که عمل کردن  اخلاقی به معنای عمل کردن 19"وظیفه، من وارد ارتباط با خدا نمی شوم

فهوم را به م "از روی وظیفه"عمل کردن  کی یرکگور.  20است "از طریق تطابق با مسؤلیت"و نه فقط عمل کردن  "وظیفه

کلیت یافتگی قانون می بیند، که به مفهوم ترک و واگذاری وظیفه ی مطلق فردی است. معنایش این است که وظیفه ی 

یا ایثار است که ورای د ین و وظیفه عمل می کند،  همطلق )نسبت به خدا و در فردیت ایمان( به مفهوم ضمنی نوعی هدی

را فراهم می کند، که فراتر  "هدیه ی مرگ"واقع بُعدی به شمار می آید که  ورای وظیفه در مقام شکلی از د ین. این امر به

 از مسؤلیت انسانی است، فراتر از مفهوم کلی وظیفه و به واقع یک پاسخ به وظیفه ی مطلق به شمار می رود.

چنین نقل می کند:  126::از لوقا  کی یرکگوربه طور ضمنی وجود دارد. نیز در نظم کلیت انسانی، وظیفه ی نفرت         

نمی شاگرد من جان خود را نیز دشمن ندارد، و برادران و خواهران، حتی  اولادو  زنو  ید و پدر و مادرآ من اگر کسی نزد"

، همچنان ضرورت آن را قبول "21چنین عبارتی به واقع سخنی دشوار است"با تشخیص این که  کی یرکگور. "تواند بود

                                                           
 .96همان، ص   -17 

 .96همان، ص   - 18 

 .92همان، ص   -19 

20  - [Immanuel Kant, Critique of Practical Reason, translated by Lewis White Beck, third edition 

(Mcmillan, New York, 1993), p. 84]. 

21 - Fear and Trembling, p. 72. 
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یا متناقض سازد. امّا، نفرت  آور کمتر شوک گفته را پالایش می کند، بی آن که بکوشد آن راین ادارد. او خشونت موجود در 

از  در بیرونهمچنین ابراهیم نسبت به امر اخلاقی و بنابراین، نسبت به خودش )خانواده، دوستان، همسایگان، ملت خود، و 

منبع مطلقی از درد باقی می ماند. اگر  "ش(، قاعدتاا نوعان بشریت در مقام یک کل، و نسبت به همیعنی نسبت به  خودش،

من آن چیزی را که متنفرم، بمیرانم یا به آن مرگ را ببخشم، این کار یک ایثار نخواهد بود. من آن چه را که دوست دارم، 

رم، مورد تنفر باید ایثار کنم. من باید برسم به جایی که در آن  واحد آن، در لحظه ی اعطای مرگ، آن چه را که دوست دا

قرار دهم. من باید از هرچه به من تعلق دارد، متنفر شوم و طرد کنم. به سخن دیگر، باید به آنها موهبت مرگ را از راه ایثار 

بدهم، البته نه از این جهت که از آنها متنفرم، زیرا این کار بسیار ساده ای خواهد بود، بلکه از این بابت که آنها را دوست 

، نفرت نیست اگر فقط از امر منفور نفرت داشته باشد، زیرا چنین کاری به واقع خیلی آسان است. من باید از دارم. نفرت

دوست داشتنی ترین چیزها متنفر باشم و از خود دور سازم. نفرت نمی تواند نفرت باشد. نفرت فقط می تواند ایثار  عشق به 

طرد کردن از راه نقض اعتماد یا اعطای موهبت مرگ به چیزی که  عشق باشد. نفرت به واقع موضوع نفرت ورزیدن نیست،

 دوستش نداریم نیست.

مسلمان  -مسیحی-یهودیمتعلق به سنت یهودی، مسیحی یا  ، به واقعایمان گذار و بدعت متناقض شهسواراین آیا  امّا،    

 رازگونه شلرز  رک نامید، راز وحشتناک  مشت گنجینه ایتوان آن را تعلق دارد که می یقربانی کردن اسحاق به چیزاست؟ 

، دربرداردای که اغراق شده نیازهایو  دشواریاین ابراهیم.  ملت هایصاحب کتاب است؛ یعنی ادیان  دین   که از آن  هر سه

خشم  "سخنان ضرورتااین  )و حتی باید این گونه باشد(. ظالمانه بزند به ظاهر ییهاایمان را مجبور می کند تا حرف شهسوار

 -مسیحی -را دارند، یعنی خشم وفاداران به سنت اخلاقی یهودی یاتبه اخلاقپایبندی  به طور کلی داعیه یکه  کسانی را

، چه بسا 22امّا، همان گونه که پاتوچکا می گوید انگیزد.بر میبه طور کلی را ن به مذهب عشق اطور کلی وفادارمسلمان و به

ای که یهودیت،  رخدادهای انکارنشدنیاز طریق نیندیشیده است، درست همان گونه که مسیحیت هنوز از راه جوهر و ذاتش 

و یا پیدایش ی  آیهتوان قربانی کردن اسحاق را که در نمی تفکری نداشته است. نیز ثر ساخته استأمسیحیت و اسلام را مت

، به ابراهیم با سکوت کردنهم توجه کرد.  رکی یرکگو. باید به پیشنهاد و یا زدود نادیده گرفتاست، آمده  قاانجیل لودر 

نیز نفرت پیدا از او  ،)تقدیم او به مرگ(  عزیزش تنها پسرراندن مرگ به  ِ   شود و با قبولمتنفر می خود از نزدیکان واقع

ها نآهمه ی او از به واقع شود. با این همه، ها متنفر میی عشق از آنواسطهی تنفر که بهواسطهنه به براهیم. امی کند

د و نرا پیشکش مرگ ک را به طور مطلق دوست داشته باشد تا به جایی برسد که اومتنفر نیست. ابراهیم یقیناً باید پسرش 

 . نام داردتنفر و جنایت چیزی را انجام دهد که از لحاظ اخلاقیات، 

                                                           
) The Gift  هدیه ی مرگارجاع می دهد و کارش را در جایی دیگر یعنی در کتاب  (Jan Patocka)یان پاتوچکا ]در اینجا دریدا به فیلسوف اهل چک به نام  -22 

of Death) .]به بحث می گذارد 
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او چنین  کند.ان عشق و نفرت را رد مییج میتمایز را کی یرکگوراش متنفر باشد؟  تواند از متعلقاتکسی می گونهچ    

خدا از ابراهیم نخواست کند. دوباره تفسیر می تناقضعنوان یک او این تمایز را بهداند. می فایدهخودخواهانه و بی راتمایزی 

که اینمگر  ،انجام گیردیعنی برای خدا یعنی نخواست که هدیه ی مرگ به عنوان نذر قربانی برای او  که اسحاق را بکشد،

 نسبت به پسرش داشته باشد: حد و حصرو بییگانه "امطلق یابراهیم عشق

از  ،ا. امّباشدبه خدا، قربانی کردن  با عشق ضاد متناقض اشی تواسطهبهکه عمل او، که باعث شد  استاق حبه اس در حقیقت عشق ابراهیمزیرا 

اش ، یعنی وقتی عملاین لحظهدر  ابراهیم نتواند خودش را توجیه کند. فقطه ک این تناقض این استاضطراب ناشی از تشویش و نگاه انسانی، 

تعلق  امر کلیبه  ،است که او با آن ایناش واقعیت عمل. امّا، کنداست که او اسحاق را قربانی می می گیرداش قرار در تعارض مطلق با احساسات

 .23ماندیباقی م است و یک قاتل هم جا یک قاتلو در آن پیدا می کند

 دیوانگیی ی تصمیم، لحظهلحظه": 24گویددر جای دیگری می کی یرکگور ام.تأکید گذاشته لحظهی من بر کلمه    

مانند ناقض شود. این ت درک، استدلالی واسطهتواند در زمان و با یک میانجی، یعنی در زبان و بهنمی تناقض. این "است

زمان بودگی لحظه نیاز دارد، بی آن که به  تقلیل یابد. این تناقضیا تجلی  ورحضتواند به نمی« مرگ هدیه ی»و  هدیه

که نمی توان آن را زمان این تناقض به یک زمان بودگی بی زمان تعلق دارد، یعنی به یک مدت  یک حضور را بسازد. "اصلا

آن را درک کرد، نمی توان را  آنمقرر ساخت، نمی توان آن را درک کرد. مدتی که نمی توان ایستایش کرد، نمی توان 

. درک، شعور متعارف و استدلال قادر به درک، فهم یا اندیشه درباره ی این لحظه را به اشتراک گذاشت اش فهمید یا درک

در عمل نفی قرار داد تا بخواهد معنا دهد. به طور ضمنی آن را  ، نمی تواندرکیا انکار توان آن را رد چنین نمیهم نیستند.

نیز دچار شاید حتی کار سوگواری و ، شوند معلق می معنانفی و هم  عملهم  ،قربانی کردن و مرگ سوق دادن بهل عم در

هم به شمار  و قهرمان تراژدی نیستسوگواری  اهل، ابراهیم ی دیگرکند. از سوقهرمان تراژدی سوگواری می .تعلیق گردد

 .نمی آید

تا معنا  ر خدابش ا ایمانن دیعنی قرار دای مطلق، وظیفه در ارتباط بااش طلقمسئولیت م به عهده گرفتنبرای  مهیاراب    

پذیرد. در هر دو معنای کشتن را میقاتل منفور باقی بماند؛ زیرا  یابد یا آن را به آزمایش بگذارد، او باید در واقعیت نیز یک

                                                           
 23- , p. 72.Fear and Trembling [.مقاله انگلیسی مترجم یادداشت –، ]ترجمه ی تغییریافته 

 

24 - [Soren Kierkegaar, Philosophical fragments, Johannes Climacus, translated by Howard V. Hong and 

Edna H. Hong (Princeton University Press, Princeton, 1985), p. 52. 

رد نظر نیامده است تا تضاد مواش معنای اصلی به ترجمه می شود. امّا در اینجا  (foolishness)  "حماقت"به صورت  ’"معمولا   ’Daarskab‘واژه ی دانمارکی 

  محفوظ بماند.  "عقل"دریدا با 
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ی اخلاقی تخطی کند، هرچند فرد که فرد از وظیفه ستاقطعاً نیازمند این  ،و تعهد کلی و انتزاعی، تمامیت  وظیفه، مسئولیت

 لحظه خود  تناقض باید در تضاد و  آن را بازمی شناسد. ،و در عین حال تعلق پیدا می کندبه آن به  واقع آن،  کنارگذاریبا 

یگری ادغام و )در د باید تحت امر دیگری قرار گیرد یکی از آن یگر را نقض کنند و دباید یکناین دو وظیفه تحمل شود. 

، برای قربانی ا. امّبا قربانی کردن اخلاقیات برعهده گیردقربانی کردن پسرش را  برای مسئولیت مطلقابراهیم باید . حل شود(

دستور به نخورده باقی بماند و باید دست شعشق به پسر ش را ابقا کند.هایی ارزشامر اخلاقی باید همه به شمار آمدن،

 .ادامه دهد را اشبر حقوقتأکید باید  نیزی انسانی وظیفه

ی مفهوم وظیفه و مسئولیت سازنده تناقضی که عنوان پیشرفت رواییتوان بهمیرا قربانی شدن اسحاق شرح بر این     

ن که به شکل رازی ایقرار می دهد )امّا بدون  ی   مطلق"دیگر"با در ارتباط ما را  ،این مفهوم است، قرائت کرد.مطلق 

 این داستانکسی خواه ت. سخدادر این جا که نامش  "دیگری" با فردیت مطلق در ارتباط ، ه به آن پیوند بخورد(دوگان

توان می چنان همبخواهد آن را پس یا پیش کند،  د و یاشک کننه، به آن یا  عتبار دهدا یا نه، خواه به آن درا باور کنانجیلی 

)امّا، در نظر گرفتن آن به عنوان یک  ؛ حتی اگر آن را صرفاً یک افسانه تلقی کنیمای اخلافی داردگفت که این داستان جنبه

برتری دادن کلیت فلسفی یا شعری خواهد بود. به سخن دیگر، ویژگی یک رخداد تاریخی را از دست می  به معنای افسانه

 خودافسانه،  یات   ایناخلاق، کندعمل می است، وارد مرگ را که از پیش مفروض هدیه ی ،در جایی که اخلاق. دهد(

همه ها و مسئولیتهمه ی ی وظایف، فرد همهبا این فرض هستند که های وظیفه و مسئولیت تمامیت. خواهد بود یاتاخلاق

خود که  آن چههر  کنارگذاری امر،رود. این می فراتر  ها آن می کند و در عین حال، ازقوانین انسانی را تقبیح و تکذیب ی 

به طور کلی آشکار می کند، خود   نظام و ذات تجلی، و از  نظام کلیت کلی آشکار می سازد، و هر آن چه که خود رارا درون 

ی مطلق مستلزم این . وظیفهفرا می خواند را است ات به طور کلی تا آن جا که از حضور و تجلی جداناپذیرذجمله خود ذات، 

که قربانی  آن چیزی راکه هنوز ، در حالی)از طریق نیرنگ یا خیانت( ن دهداست که انسان رفتاری غیرمسئولانه از خود نشا

باید  یاتتوان گفت، اخلاقمیکند. یق مید، تأیید و دوباره تصبازمی شناسدو مسئولیت را  یات انسانیاخلاق نظاممی کند، یعنی 

باید  فقط. انسان نه را رعایت نمی کند اخلاقیی وظیفهبه واقع به لحاظ وظیقه بودن،  این وظیفهدر راه وظیفه قربانی شود. 

ی وظیفه، وظیفهنام بهاین کار را  باید و رفتار کندرفتاری مسئولانه و اخلاقی داشته باشد، بلکه باید غیرمسئولانه و غیراخلاقی 

در نیست جز نام خدا،  باشد، چیزی در این جا مفردکه همیشه باید  یی مطلق انجام دهد. و این ناموظیفهنام به و، نامحدود

التزامی مطلق و آن، به واسطه ی که من با نام تلفظ ناپذیر خداوند در مقام دیگری ، وندنام خدابی ؛ نام دیگری"مقام کاملا

که دیگری  مطلق، دیگری در مقام هستم.  متصلچون و چرا و غیر قابل قیاس ای بیوظیفه از طریققید و شرط، یعنی بی

تقاضاها دارد و در خصوص آن چه می دهد، فرمان بماند. متعالی، رازگونه، و غیور در عشق باقی باید  د است،ونخدادر این جا 

، حفظ شود. رازگونگی برای اجرای این مسؤلیت مطلق در مقام مسؤلیت قربانی کردن می راند، و می خواهد که رازگونه

 ضروری است. 
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که هر روز  نیکیاخلاق گرا و وجدان های  اخلاقیون از سویی تأکید کنیم که اجازه دهید برحسب اخلاق اخلاقیات بر چیز    

کنند، ی معنای مسئولیت سیاسی و اخلاقی ما را موعظه میدرباره ،رادیو و تلویزیوندر ها، مجلات، و هر هفته در روزنامه

ین اند؛ و اولی خود را انجام ندادهوظیفهپردازند ای که به مباحث اخلاقی نمیشنویم فلاسفهشود. اغلب میاغلب فراموش می

ش اضافه کند و های کتابهر یک از بیندیشد و فصلی در باب اخلاق به  یاتی اخلاقبارهی فیلسوف این است که دروظیفه

دانند این است که نمی وجدان نیک شهسوارانبه کانت بازگردد. چیزی که این است ممکن  که جاآن تا  ،برای این منظور

ترین و عمومی -اگر این واژه را برای این مورد   آمیخته با راز پنهان مناسب بدانیم  –گر نشان« انی کردن اسحاققرب»

حاضر پدری است:  ، خشم برانگیز و به سختی قابل فهمظالمانه ،شک این داستانبی ی مسئولیت است.ترین تجربهروزمره

دیگری  بزرگ که از او آن است؛  یدیگر ،بکشد و دلیل این کار شود،ی که جایگزین هم نمی ز، عزیاشفرزند محبوب است

باشد که تواند کریه تر از این موضوع چه چیزی می. می دهدتوضیحی گونه یا به او این دستور را بدون هیچ  می خواهد و

ون این که علت را بداند؟ پدری ، طرح قتل کودکش را می کشد و آن را از فرزند و خانواده اش نیز پنهان می کند، آن هم بد

 باشد؟ ترسناک تراز این امر و چه رازی در برابر عشق، انسانیت، خانواده و اخلاق می تواند 

نیز از قلم نمی مفهوم مسئولیت ترین بررسی  ریرس س  چیزی که تصدیقش در  – نیست نیزترین رایجمورد آیا این امّا،     

ام با چنین مرا در فردیت مطلقو هم ،دهدپیوند می ،دیگریدر مقام دیگری  ، بهریدیگبه  ؟ وظیفه یا مسئولیت مرا با افتد

 ،است )خدای ابراهیم در مقام یگانهدیگری و  در مقام نام دیگری مطلق وندد. خداسازعنوان دیگری مرتبط میدیگری به

، فردیت مطلق من وارد فردیت مشومی ق مطل با دیگری  ارتباطکه وارد محض اینمن بهتعریف شده است(.  یکتا و بی همتا

چه من نسبت به او و آنیعنی لم، ؤمس دیگری شود. من نسبت به دیگری در مقاممیدر سطح التزام و وظیفه خداوند مطلق 

د، ده دیگری پیوند میمطلق ام به فردیت چه مرا در فردیتالبته، آن ،او هستم. امّپاسخگ ،دهمپیش روی او انجام می

، شمار نامحدودی از آنها، وجود دارندنیز دیگران  ،چنینهمدهد. سوی مکان یا خطر قربانی مطلق سوق میمرا به هبلافاصل

عمومی و یک مسئولیت و همانا ، به ایشان وصل شوممسئولیت  کلیت غیرقابل شمارش دیگران که من باید از طریق همان

 ،را قربانی کنم ی، دیگران دیگرکه دیگرآنتوانم بیمن نمیارد(. گذاخلاقی می نظامآن را  منا کی یرکگور)که است کلی 

هر کس   .است یدیگر)تکه(  )شخص(، هر دیگری رهبدهم.  دیگریکی و یا حتی عشق  ، درخواست، التزامپاسخی به دستور

در کنند. یجاد میمفهوم وظیفه و مسئولیت را ا ،و فردیت دگرگونیی دیگری است. مفاهیم ساده "یا تمامادیگر، کاملاً 

تناقض، رسوایی و تعارض . عارض هستندو ترسوایی ، محکوم به تناقض از پیش یم و یا وظیفهمنتیجه، مفهوم مسئولیت، تص

که با محض این. بهتناهی بودنش نیستند، مرگ و هایش محدودیت امفهومی ب تفکر  چیزی جز قربانی کردن، آشکارسازی 

فقط دانم که شوم، میمی وارد رابطه با دیگری  و یا دعوت دیگری دستور ،واست، عشق، درخکردن نگاهچشم دوختن، یک 

 دربرابرگویی در همان لحظه و به یک طریق  یعنی با قربانی کردن هر آن چه مرا نیز وادار به پاسخ یاتبا قربانی کردن اخلاق

کنم و مجبور من خیانت می کنم.را اعطا می هدیه ی مرگمن  .او را اجابت کنمتوانم است که میکند ی دیگران میهمه
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های ی کوهدر همه ،در هر لحظه ،شبو روز بالا بیاورم.  اچاقویم را بر فراز سر پسرم در کوه موریبرای این منظور، نیستم 

شته و باید دوستش دا اش دارمچاقویم را روی سر کسی که دوستیعنی دهم، همین کار را انجام می این جهان، ا درموری

در خیانت فقط ابراهیم هستم.  شان را مدیونوفاداری مطلق و بی حد و حصر که  سر کسانیکنم، روی بلند می باشم،

، به نمود می یابد پسر محبوبشبه صورت تنها در این جا  که، و یکتایی هر یک از آنها متعلقاتشاش، در خیانت به مطلق

سبت به دیگری مطلق )یعنی خداوند، اگر مایل باشید(، وفاداری نت به توانست بدون خیان. او نمیردایمان دا وندخدا

 را انتخاب کند.اش و نسبت به پسرش متعلقات

ها وجود دارند. با تعداد زیادی از آن ،داریمر گامی که بر میهدر  هایی بگردیم.به دنبال چنین نمونهنیازی نیست که     

یا یک  ام به عنوان یک شهروندهای اجتماعیترجیح دادن کارم، صرفاً با وقت گذاشتن و توجه به آن، با ترجیح دادن فعالیت

 احتمالاً  -به زبان فرانسه ،در مورد من - به یک زبان عمومی، و صحبت کردن و نوشتن حرفه ای یلسوفاستاد دانشگاه و ف

م ا هستم: التزامات دیگرم التزاماتو قربانی کردن همه ی در حال خیانت کردن  ،در هر لحظه امّا،دهم. ام را انجام میوظیفه

به واقع انم )صرف نظر از حیوانات که نوعهمتن از ها اردشناسم، به میلیشناسم یا نمیکه می نسبت به دیگران دیگری

من به وفاداری و التزامم در حال مردن از گرسنگی یا بیماری اند.  ، کسانی کههستند( انساننوعان  دیگران  دیگرتر از هم

زنم و ها حرف مینه با آن آنانی کهزنند و به که به زبان من حرف نمی کسانیکنم، به دیگر خیانت میشهروندان به نسبت 

دهم و نه خودم را ها پاسخ میکه نه به آنبه کسانی و ،خوانندشنوند و میکه میی کسانیدهم، به همهها پاسخ مینه به آن

ای که من فضای اصطلاح عمومیفضای بههمان دهم )نشان می ایشانفرد، به ای منحصر بهشیوهنحوی مناسب، یعنی بهبه

عنی ، یدوست شان دارمام هایی که در زندگی خصوصیچنین به آنهمبنابراین، و  .کنم(اش میام را قربانیخصوصی

به سخن  کنم.میقربانی دیگری  من برایتنها پسری هستند که به واقع ها نآر یک از ام، پسرانم. هام، خانوادهمتعلقات

 شود.دیگری میهر کس قربانی ا یعنی در زیستگاهمان، در هر لحظه از زندگی، در سرزمین موری دیگر، هر وجودی که

 ،دهداین رویداد رخ می ی کهمکاندر ، تواریخنیست. بر اساس کتاب دوم  سخنوری یک سبک یا تأثیر مورد، فقطاین     

یعنی هدیه ی مرگ ، ستهاقربانی شدن هر دوی آنهمانا )و  واقع می شودجایی که قربانی شدن ابراهیم یا اسحاق یعنی 

ی این مرگ در  پیشکش کردن هدیهکشتن کسی به منظور  ن را به دیگری تقدیم می کند،با کشتن کسی، آکه یک نفر 

شده است، همان مکانی است که سلیمان تصمیم یا عرضه این مکان که مرگ در آن اعطا  مقام نذر قربانی برای خداوند(.

جا خداوند خود را به چنین همان مکانی است که در آنبسازد؛ و هم در اورشلیم یجا یعن را در آن خانه ی خداوندگیرد می

بنا در آن در بیت المقدس جا همان مکانی است که مسجد بزرگ مسلمانان این با این همه، .25دداداوود، پدر سلیمان، نشان 

                                                           
 [II Chronicles 3: 1: -25 
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است و روی داده  "احتمالاکه قربانی کردن ابراهیم ، جایی نزدیک مسجد الاقصی، است ، و همانا قبه الصخرهنهاده شده است

ی درست بالای معبد مخروبه ،عروج کرد شتبه به جااز آن بوفاتش، سوار بر اسپس از که محمد نبی  مکانیهمان 

ا هم چنین مکانی است که جا مکانی مقدس است. امّاین ،. بنابراین"26راه صلیب"، نه چندان دور از و دیوار ندبهاورشلیم 

و  به خدای یکتا ادیان معتقدی یکتاپرستان، یعنی همهاز سوی همه ی ای های تند و متعصبانهبحثمورد دعوا بوده است و 

با خون ی این ادیان توحیدی بر سر این مکان با هم در گرفته است. هر سه اشی ، دربارههمان دیگری مطلقیعنی متعالی، 

 یهای خونینجنگ بی فایده است اگر به لحاظ همگرایی مذهبی بخواهیم این واقعیت را انکار کنیم. آنانگیده اند. نجو آتش 

ز این ادیان نگاه خاص یک ابا شدت بیشتری ادامه دارد. هر  جنگحتی امروز هم این و  ،بر سر این مکان با هم داشته اند

و قربانی شدن اسحاق  ناجی موعوداز  اصیل خود خود را نسبت به این مکان دارند و مدعی تفسیری سیاسی و تاریخی

قربانی بوده است.  و سوزنده خونین قربانیصحنه های مبتنی بر همگی ، تفسیر و سنت قربانی شدن اسحاق قرائت. هستند

ی میان خط جبهه ازنند. هیچ را رقم می بدون جبههشمار مرگ، جنگی های بیشدن اسحاق هر روز ادامه دارد. ماشین

 راییک قربانی مشترک، دستورات مختلف باز مختلف  برداشت هایمیان  فقطوجود ندارد، بلکه  عدم مسؤلیتمسئولیت و 

دستورات ی، دستورات دینی و قاخلادستورات دستورات دینی و وجود دارد: گوناگون ورات مسئولیت پذیری و دیگر دست

دستورات و  حکومتی دینیسیاسی، دستورات  -سیاسی، دستورات کلامیدستورات سیاسی، دستورات کلامی و  -اخلاقی

امر جزئی و امر روحانی، امر یز و کفرآمامر عمومی، امر و  گونهرازاین خط جبهه همچنین میان امر  غیره.سیاسی و  -اخلاقی

ملت میان ادیان اهل کتاب و  فقطنه ، مربوط به قربانی کردن . این جنگ  نیز وجود دارد یغیرانسانامر و  یانسانامر کلی، 

 و هامیان آنهمچنین ؛ بلکه دهدمی ارجاع ابراهیم  یابراهام آو عمل اق، حبه قربانی شدن اسآشکارا که  استابراهیم های 

براهام یا ابراهیم تعلق ندارند آدرون اکثریت عظیم بشریت و حتی آنانی که به مردمان ؛ یعنی هستنیز جهان گرسنه بقی ما

برایشان نام های آبراهام یا که  ه(، همه ی آن دیگرانید، مرده یا هنوز به دنیا نیامغیرزندهزنده یا  ،)صرف نظر از دیگران

 نام ها با هیچ چیز مرتبط نیست یا مطابقت ندارد. ، زیرا اینردابراهیم هیچ معنایی ندا

من . باشم گو، پاسخآن یکتابرای  دیگریبا قربانی کردن  ، یعنی به دیگری،("یکتا"فقط می توانم به یک نفر )یا به من     

)یعنی در برابر در برابر یک نفر کلیت اخلاقی و سیاسی، ی دیگران، نسبت به هایم نسبت به همهدر مسئولیت یفقط با ناکام

بخواهم یا  خواههمیشه باید با آن کنار بیایم. و توانم چنین قربانی کردنی را توجیه کنم، گاه نمیهیچهر دیگری( مسؤلم. 

 را قربانیآن یا داده ام و ا به دیگری ترجیح نفر )هر دیگری( رواقعیت را توجیه کنم که یک ، هیچ گاه نمی توانم ایننخواهم

                                                                                                                                                                                           
آن، خداوند به داوود پادشاه، سلیمان کار ساختن خانه ی خداوند را شروع کرد. محل آن در اورشلیم روی کوه موریا بود، یعنی همان زمین خرمنکوبی ارونه ی یبوسی که در "

 .["ی خانه ی خدا در نظر گرفتپدر سلیمان، ظاهر شد و داوود آن جا را برا

  26- The Way of the Cross.مسیری که عیسی مسیح در جمعه الصلیب تا محل به صلیب کشیده شدن اش طی کرد. م ، 
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اش بگویم. زی دربارهتوانم چیزیرا نمیو در این خصوص، متعهد به رازداری ام، ؛ خواهم بودهمیشه رازدار  من اش کرده ام.

نهایتاً توجیه ناپذیر به جای آن یا این نفر، ، هدداین زن یا آن مرد پیوند می هاین یا آن فرد، ب ه، بها فردیت چه مرا بهآن

 و این توجیه ناپذیری به اندازه ی قربانی کردن نامحدودی، اخلاقی ابراهیم است( ")این همان قربانی شدیدا ماندخواهد باقی 

: دیگر از دگرگونی "، یک شکل کاملاگر دیگران استها نشان. این فردیتناپذیر استتوجیه ،دهمانجام می در هر لحظهکه 

ی انید این واقعیت را توجیه کنید که همهتوچطور میها. ها، حیوانات و زبانمکان ، و همچنینیا افراد دیگر یک دیگری

دهید، دارید و هر روز صبح به آن غذا مینگه میی خود کنید که آن را در خانه ای قربانی میهای جهان را برای گربهگربه

ضورتان توانید حهای دیگر. چطور میحالا سوای انسانمیرند؟ ز گرسنگی میدارند الحظه هر های دیگر در که گربهدر حالی

و با وجود این، ما با چنین رفتاری  زبان خاص و نه زبان دیگر را توجیه کنید؟ یکجا و صحبت کردن با دیگران با در این

ای برای توجیه این مسئولیت نهایی که مرا کلیت یا واسطههیچ دلیل، هیچ وظیفه مان را انجام می دهیم. هیچ زبان، 

که گاه مسئولیت نیست؛ بلدر قربان تیعدم مسؤلد ندارد. قربانی مطلقی که قربانی دهد، وجومطلق سوق می سوی قربانیبه

، در برابر وظیفه ی (هددپیوند می ،طور کلیعنوان یک فردیت بهاست )که مرا با دیگری به ترین وظیفهقربانی ضروری

 ضروری دیگر که مرا به تمامیت دیگری متصل می کند. "کاملا

مورد « جا هستممن این»د که روند قربانی کردن را به تعویق بیندازد. او ابراهیمی را که گفته بود گیرخدا تصمیم می    

ی اولین و تنها پاسخ ممکن به ندای دیگری است. لحظه، «جا هستممن این»، «جا هستممن این. »قرار می دهدخطاب 

تنها شکلی « جا هستممن این»برایم جذابیت دارد.  به دیگری یگانه نشان می دهد، کسی که منمرا که ، از مسؤلیتاصیلی 

من آماده ی پاسخگویی هستم. من پاسخ می دهم  ی اشکال مسئولیت قابل فرض است: از خود عرضگی است که با همه

ی دهم که آمادهی پاسخگویی هستم، من پاسخ میمن آماده« جا هستممن این»که آماده ی پاسخگویی هستم. 

و چاقویش را بلند کرد تا گلوی پسرش را ببرد، خدا به او « جا هستممن این»ابراهیم گفت ه ن کهمیپاسخگویی هستم. 

که تو انسان خداترسی هستی و  زیرا اکنون دریافتمکاری با او نکن: هیچ ت را از روی آن بچه بردار و ا دست»گفت: 

رضایت خدا را نشان  ،ی وحشتناکاین بیانیهمی آید که به نظر  .«27کنیبینم که پسرت را، تنها پسرت را از من دریغ نمیمی

 ، در مقامیدنو لرزاست ترس  ش فرد،لرزعلت لرزی(. تو در پیشگاه من می ،«ترسیتو از خدا می»دهد )می بینم که می

من تو را از  .مدیگر کاری با هم نداری .خوب بسیار .افتادی شبینم که در پیشگاه من به لرز)می برانگیخته می شود تنها دلیل

ی مطلق را درک که تو معنای وظیفه می بینمکرد که:  یا بحث توان تعبیرمی گونه نیز م(. البته اینسازرها میتعهدت 

همه ی این عبارات مختلف به واقع یک دیگری مطلق پاسخ دهی. فرمان که چطور به ندا، درخواست یا کردی؛ یعنی این

از طریق پیشکش کردن به ابراهیم برای قربانی کردن پسرش، کشتن پسرش  فرمان خودا ب وندخدا: نقطه ی اشتراک دارند

                                                           
 .331:3سفر پیدایش  -27 
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شامل کشتن از راه بالا بردن چاقو بر فراز سر  ،هدیه ی مرگ به خدا، یعنی با این هدیه ی دوگانه که در آن، هدیه ی مرگ

را آزاد گذاشته بود تا امتناع خداوند ابراهیم ، به واقع ر می شودیک نفر و پیش بردن مرگ از راه ارائه ی آن به منزله ی نذ

: بگو که مرا که با استغاثه بگوید عشق است ظهارا هانخوا ،و امتحان اصلی همین بود. این دستور، مانند عبادت خدا -ورزد 

برتری  ،یزچ بالاتر از هر، و در مقام یکتا سوی دیگری، بهیگانه ی یکتاسوی کنی، بهدوست داری، بگو رو به سوی من می

پسرت را بکشی و به تنها  هدیه ی مرگ را بدهی، ،و برای این کار. دادن من به هر چیز دیگر، دوست داشتن بی قید و شرط

در واقع خدا به به تو دادم.  ،از من خواستیاو را همان طور که من وقتی درست پیشکش کنی؛ مرگی را که خواهانم من 

در معنایش اجابت را درک کردی؛ و  یگانه ی یکتای مطلق نسبت به تو معنای وظیفهدرنگ دیدم که گوید: بیابراهیم می

 نگارهعنوان یک ادیدم که تو این مسئله را به فقطمن نه  .وجود نداردبرای خواستن یا ارائه کردن یچ دلیلی هکه است جایی 

 آن را به اجرا گذاشتی وآن عمل کردی،  مطابق باهمچنین بلکه  -و اینجاست که پای مسؤلیت به میان می آید – فهمیدی

نیست، و زمان در آن  یست در لحظه ای که جای زمان بیش تردرآن کار را انجام دهی )خدا  لحظه هماندر آماده بودی تا 

 ،لحظه مفهومدر  پیش اسحاق را کشته است:اپیش م، گویی ابراهیاو را متوقف کرد بیش تری در آن لحظه داده نمی شود،

مسئولیت مطلق هستی، تو جرأت این همان این کار را انجام داده بودی، تو  ترپیشتو  ،: بنابراین(ی وجود دارداگزیرنواره هم

یک همانند نوعانت همکلیت امر کلی یا و  ، اخلاق، سیاستعزیزانتی دنیا، همهدر چشم رفتار کنی که  به گونه ای شتیرا دا

 . تو حتی امید را انکار کردی.باشیقاتل 

بود. او مطلقاً غیرمسئول  انسانترین ترین و غیرمسئولترین، مسئولترین و غیراخلاقیاخلاقی همزمانابراهیم  ،بنابراین    

ی زیرا او مطلقاً به وظیفه ،مطلقاً غیرمسئول بود یاتاش و اخلاقها، خانوادهه با انسانهزیرا مطلقاً مسئول بود. او در مواج، بود

باید هنوز که بداند چرا این راز را آنکه امیدی به پاداش داشته باشد و بیآنکه هدفی داشته باشد، بیآنیمطلق پاسخ داد، ب

زیرا نسبت به مردم برای خود نمی شناسد، ای وظیفه یا د ین ابراهیم هیچ. گو بوداو به خدا و در پیشگاه او پاسخ حفظ کند.

این  ی را در قبالاست و هیچ دلیل رازگونهزیرا خداوند مطلقاً برتر، نهان و  ،ن پیوندای بدوهالبته رابط – خدا بود رتباط بادر ا

 به اشتراک نمی گذارد.با او قارن تو به واقع هیچ چیزی را در این اتحاد نام ارائه نمی دهدابراهیم  هباعطایی مرگ مضاعف 

 هاچنان به آنا همامّ ،ها ندارداش، پسرش و انساندمرای نسبت به مکند که انگار هیچ وظیفهای رفتار میابراهیم به گونه

، خود این حالتبدون کند. شان باشد تا بتواند قربانی  هاآن وامدارچیز را همه نیزو  دوست بدارد آنها رااو باید ورزد. عشق می

قطعیت به واسطه ی  یرو این تبکرد، اخلاقی احساس میامر و کلیت  اش نسبت به خانواده، همنوعانبرا از وظیفهرا م

و از  مبرا می کند نیید هر او را از  ،ی مطلقوظیفه می دهد.پیوند  ی یکتاکه او را به خدا ش استوظیفه ی منحصر به فرد

 عفو مطلق.به سخن دیگر، ای آزاد. هر وظیفه
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او  کند.ری دارد. او صحبت نمییت بسیای رازداری و انحصاری بودن اهمنگاره هامانند سکوت ابراهیم، انیز هجا در این    

و درست است که  .28نه یک معلم ،ایمان، یک شاهد است شهسوارگوید. او مانند رازش را به کسانی که دوست دارد، نمی

. به سخن دیگر، شهادت به معنای نشان دهدشود، ولی آن را شهادت نمیای مطلق با امر مطلق میرابطه واردشاهد این 

تصدیق  آن را "م کردن و آشکار ساختن  حقیقت به دیگران است، حقیقتی که شخص می تواند دقیقادادن، آموزش، ترسی

تواند آن را برای مردم شهادت دهد. او باید راز خود را حفظ کند. ولی . ابراهیم شاهد ایمان مطلقی است که نباید و نمیکند

 هادت داد؟توان در سکوت و با سکوت شسکوت نیست. آیا مییک اش فقط سکوت

. او و شکایت کند بگرید ، چیزی را در میان بگذارد،تواند صحبت کند، اعتراض کند، قهرمان تراژدی میی دیگراز سو    

اشک »کند. گریه و زاری می 31نیاژو ایفی 30. آگاممنون با کلیتمنسترا29داندنمی« مسئولیت دهشتناک تنهایی»ی چیزی درباره

تواند صحبت کند، نه اظهار تأسف کند، و نه ها وجود دارد. ابراهیم نه میبخش در آنتسلی امری .32«بخش استرامو گریه آ

ی دنیا تسلی دهد، خواهد به همهمی .کندمی خود را زخم خورده احساساو ماند. می در راز مطلق باقیگریه و زاری کند. او 

داند که می امّا، ها را در آغوش بگیرد.ین گام را بردارد، آنکه آخرخواهد، پیش از آنر و اسحاق. میزالیع یویژه به سارابه

و با خدا صحبت و ، بیابیدیگر  حل توانی راه، نمیمعافیت بگیریتوانی کنی؟ نمیچرا چنین می»ها به او خواهند گفت: آن

ها بگوید. حتی اگر با ی به آنتواند چیزنمی ،که او را به دورویی و ریاکاری متهم می کنند. بنابراینیا این« کنی؟مذاکره 

های دنیا را ی زبانو حتی اگر همه ..زند.او با زبان انسانی حرف نمی»...ها حرف بزند، نمی تواند چیزی به ایشان بگوید. آن

با  توانستاگر می« .33زندها حرف میاو درون زبان زند.او با زبانی روحانی حرف می –تواند حرفی بزند بفهمد، باز هم نمی

تا نزد ایشان قابل  ها بگویدبه آن با شیوه ای قانع کننده اش راتوانست دلایلزبانی رایج و قابل ترجمه صحبت کند، اگر می

انسان را غیر مسئول وسوسه ای که تر اشاره کردم،  شد که پیشای میکلیت اخلاقیوسوسه ی گاه تسلیم ، آنفهم باشد

توانست . دیگر نمیی یکتابا خدا ارتباط یگانه اشابراهیم منحصر به فرد در آن بود، اهیم نمیدیگر او ابر ،. با این کارسازدمی

                                                           
 [.p. 80Fear and Trembling ,حقیقی ایمان، یک شاهد است و هیچ گاه معلم نخواهد بود.  شهسوار"] -28 

29 - Fear and Trembling, p. 114. 

 30- Clytemnestra.همسر آگاممنون. م ، 

 31- Iphigenia.یکی از دختران آگاممنون. م ، 

 .::: ص همان، -32 

  33- همان، ص :::. 
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توانست عشق بورزد و متنفر نمیو بنابراین، چه را دوست داشت قربانی کند، نآتوانست پیشکش خداوند کند، نمیرا مرگی 

 .نمی کردعرضه را چیزی هیچ شود، و 

ی خودش بره وندخدا»، چنین بود: استاسحاق پرسش که در پاسخ به  واژگان اشولی آخرین  نمی گوید،ابراهیم چیزی     

بره را  ، نمی دانمدانمنمی»گفت یا می« هست، بره ای دارمای بره»گفت اگر می« دهد، پسرم.میبرای نذر آتش قربانی را 

که  آنبر زبان آورد. او بی نادرستی را زده تا سخن فدروغ گفته و حر ، به واقع به این مفهوم بود که«پیدا کردباید از کجا 

گویی و هم عدم که پاسخی بدهد، پاسخ داد. این مسئولیت عجیبی است که شامل پاسخ نآ دروغ بگوید، حرف زد و بی

شود، مسئول آیا انسان نسبت به حرفی که به زبانی غیر قابل درک، یعنی به زبان دیگری گفته می. نمی شودپاسخگویی 

خوبی درک می کند، شنود و بها به جز این، آیا مسئولیت همیشه باید به زبانی بیان شود که با زبانی که جامعه میامّاست؟ 

 .«34کردبنابراین او دروغ نگفت؛ ولی در عین حال چیزی هم نگفت؛ زیرا او با زبانی بیگانه صحبت می»بیگانه است؟ 

اشاره «( پادشاهان و مشاوران با)»نبی ، راوی که یک وکیل است، به ایوب 36ویلاثر م ل« 35کاتب ِ  بارتلبی»در داستان     

البته نه ایوبی که  –شود می شخصیت بارتلبی با ایوب مقایسه ورای سوسه انگیزی و قیاس واضح، به واقع . 37کندمی

جا در این. زاده نمی شد هرگزآرزو داشت اش به پادشاهان و مشاوران ملحق شود؛ بلکه ایوبی که خواست پس از مرگمی

به امتحان ابراهیم فکر کنیم. ابراهیم با زبان انسانی حرف را مجبور به تسلیم کرد، جای امتحانی که خداوند ایوب توان بهمی

این  ای. بربیگانه است انسان زبان های یهمهبا  زند که با زبانی حرف می . او درون زبان ها سخن می گوید. اوزندنمی

گوید که نمیقطعی چیزی  ،که راست یا دروغی بر زبان بیاورد. بدون آن دهدپاسخ میبه واقع ، بدون پاسخ دادن، منظور

و با  «گویمدهم نترجیح می»؛ . درست همان گونه که بارتلبی می گویدوعده یا دروغ ارزیابی کردبیانیه،  همپایبشود آن را 

 یابینی  ینده را بدون پیشآ گیرد. از این طریق، بارتلبیادن بر عهده میبدون پاسخ د را گوییمسئولیت پاسخ  این سخن،

تکراری  بیانکیفیت این . حرفی نمی زند، استهیچ چیزی که ثابت، مشخص، مثبت یا منفی از و  برمی انگیزددادن،  نوید

یک  ناچیز، ما را به یاد ظهار، و زمان این تک اکنددهد، نه چیزی را رد یا تأیید میگوید، نه قولی مینه چیزی میکه 

 زند؟حرف می« هازبان وندر»دارد بارتلبی هم این نیست که آیا  رازگونه می اندازد.زبان  یا یک زبان غیر
                                                           
34  -  Fear and Trembling, p. 119. 

35 - Bartleby the Scrivener. 

 36- Herman Melville ، است. م. موبی دیکی که شناخته شده ترین اثرش، رمان نویس آمریکایی در سده ی نوزدهم میلاد 

37 - [Hermen Melville, “Bartleby”, in Billy Bud, Sailor and Other Stories, edited by Harold Beaver (Penguin 

Books, Harmondsworth, 1985). 

است[.    21:3متن انجیلی در سوره ی ایوب   
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حرفی دهم که ترجیح میعبارت گوید. چیزی نمی "به واقع مطلقاحرف کلی و معین، یک با نگفتن حتی بارتلبی  ،اامّ    

اندوخته ی نوعی امکان کند: ، تنشی ایجاد میشا ناقص به نظر می آید. نامشخص بودن ی جملهیک شبیه به  نزنم،

می نآیا  .که قید و بند داردای اندوخته موقتی و گذراست،اندوخته ای  به واقع اعلام  . این عبارترا فراهم می آوردنقصان 

دانیم چه چیزی یابیم؟ ما نمیبشدنی را اکشف نهای احتیاط ملاحظات و برخی ی فرضی به راز اشارهدر این عبارت  توان

فهمیم که وضوح میبه ،اامّ انجام دهد یا بگوید.خواهد نمیرا چیزی و قصد دارد چه بگوید، و یا این که چه خواهد بگوید می

وند پیشکش به خداپسرش  آن را با کشتنو تقدیم کندهدیه ی مرگ را اگر ابراهیم قبول کرد  .حرفی نزنددهد او ترجیح می

به گونه ای است او شرایط که  گفتتوان مینن که خدا او را متوقف کند، آیا آدانست چنین خواهد کرد، مگر اگر میو  ،کند

او زیرا  ، بی آن که قادر باشد به جهانیان بگوید که قضیه از چه قرار است؟ترجیح می دهد این کار را انجام ندهد "که دقیقا

ی چنین دهد که خدا به او اجازهداد خدا اصلاً از او چیزی نخواهد. او ترجیح میترجیح میین رو، و از اعاشق پسرش بود، 

ابراهیم ترجیح می داد کند.  فراهم آتشبرای نذر ای برهو را پس بکشد،  او دستانکه خدا دهد ترجیح می .کاری را ندهد

می ، به سمت غیرقربانی متمایل آمیزیصمیم جنون ت چنینلحظه ی انی اش مورد پذیرش قرار می گرفت، بقرکه همین 

داد انجام ندهد. اگر ؛ ولی ترجیح میبرساند شانجام به ، بلکه تصمیم گرفترا انجام ندهد کاراین او تصمیم نگرفت شد. 

و گفت داد، چیزی بیش از این نمی، سوق میکندکش پیشدر مقام هدیه سوی مرگی که باید خدا، اگر دیگری، او را به

سوی مرگ بارتلبی نیز شوقی است وابسته به قربانی کردن و او را به از «حرفی نزنمدهم ترجیح می»عبارت  داد.انجام نمی

 . به این شیوه ای که هست، عمل می کند دانند چرابخشند که حتی نمیای به او می، مرگی که قانون و جامعهمی راند

داستان پدر و پسر  ،زنان غایبند. این ،حال معمولی ندو داستان بزرگ و در عی در اینبه راحتی می توان دریافت که     

زنی است سارا،  .مراتب مردان )خدای پدر، ابراهیم و اسحاقی سلسلهمردانه، داستانی دربارهبه شخصیت های ، داستانی است

زنانه نمی کند، چه رسد به این که چیزی ای به جا اشارههم در هیچکاتب و بارتلبی  .دوشمی چیزی گفته نکه به او 

کرد، منطق مسئولیت دخالت می جهت نتیجه بخشی به این داستان ها(. آیا اگر زنی در شخصیت زن در آن داستان باشد

شد، ضعیف یا کلاً دگرگون کرد، از مسیر خود منحرف میتغییر می ، قانون منطق،ی قانوندلانهقربانی کردن در کلیت سنگ

، به طور ضمنی کنارگذاری یا ایثار زن را در مبنای "هدیه ی دوگانه ی مرگ"نظام مسؤلیت قربانی کردن و آیا  شد؟می

لکی دربرداشتن ایثار زن یا قربانی کردن یک زن، به حالت مالکیت؟ اجازه بدهید این سؤال را میان دو حالت م  خود دارد؟

جایگاه او اساسی است، درست همان گونه دارد،  حضورزن همیشه در مورد قهرمان تراژدی یا قربانی تراژدی، معلق کنیم. 

 حضور دارد.زن  ،کی یرکگورکه در دیگر آثار تراژدی اشاره شده از سوی 

پاسخ بارتبلی، در عین حال که مبهوت کنند، گمراه کننده و مضحک اند، عالی و زیرکانه نیز هستند. های بیاین پاسخ    

مد نظرمان  آن چهها متمرکز شده است. حرف زدن برای نگفتن یک چیز یا برای گفتن ر آنطنزی بسیار عالی دطعنه یا 
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)مثل وکیل یا صحبت کند  یکس یا چیزی دیگراین که نیست، حرف زدن برای فریفتن، مبهوت کردن، پرسیدن و یا 

و این ، ی نگفتنچیز هیچیعنی  اش،طنز به معنای سقراطیطعنه یا . استطنز طعنه و حرف زدن با همگی به معنای ، قانون(

امّا، حرف زدن درباه ی آن موضوع خاص، برای پرس و جو  ندارد. یشناخت موضوع مورد نظر هیچی درباره شخصکه ابراز 

 حرفی نزنمدهم که ترجیح می است و یا از کسی یا چیزی )مانند وکیل یا قانون( خواسته می شود که صحبت یا فکر کند.

شباهت به بیوجود دارد.  طعنه ایرا به این فرض رهنمون کند که در این موقعیت  ماتواند و نمی ت.طعنه نیسخالی از 

را در پاسخ   طعنه، طعنهمفهوم ی نویسنده ی دیگر،داستان نیست. از سو ِ  یا بی احتیاطیو های آشنا و نامتجانس شوخی

از ساختن تزویر طعنه وار د. او برای متمایز سازکار میشآ، را به واقع ترجمه می کندبدون پاسخی که مسئولیت ابراهیم 

 نویسد:دروغ، می

را نیز می  ن حرفآابراهیم در  حضور کاملرا درک کنم،   تناقضتوانم می که به همان اندازه ای ولی آخرین حرف ابراهیم باقی مانده است و 

به شکل طعنه اسحاق  هگوید. پاسخ او برا که باید، می هچآن ا این کار،و بگوید او هیچ چیزی نمی و مهم تر از هر چیز، درک کنم. اولاً توانم

 .38طعنه آمیز می شودمان است؛ زیرا هرگاه بخواهیم چیزی را بگوییم و در عین حال هیچ چیزی نگوییم، کلام

ای مشترک گوید، رشتهمیی زنان چه هگل دربارهمطرح کردم و آن در بالاکه  پرسش هاییدر به ما اجازه دهد تا  طعنهشاید 

 «. 39ابدی جامعه است طعنه ی»گوید: زن بیابیم. هگل می

است. اگر  بلاغیاو فراطعنه ی کند. یا معما صحبت نمی حذفاخلاقی،  ، افسانه، داستاندر قالب صنایع ادبیابراهیم     

را می داد تا خداوند از طریق به کوهستان اسحاق یت هدایت او مأموربه خدا برای مثال، اگر دانست چه پیش خواهد آمد، می

داند. البته نمیچیزی گاه او حق داشت به زبانی معمایی توسل جوید. ولی مسئله دقیقاً این است که او ، آنصاعقه او را بکشد

. ماندو مصمم باقی می  گیرداش را نمیگیریهیچ وجه جلوی تصمیم به عدم آگاهی اش. سازداین مسئله او را مردد نمی

او پذیرد. میبا قبول تقاضای مطلق دیگری که ورای آگاهی قرار دارد، اش را ایمان نباید تردید کند. او مسئولیت شهسوار

هر  شود. در واقع، چنین چیزی شرط متناقضنمی کنترلیا شناخت راهنمایی  ، از سوی اوا تصمیم مطلق گیرد، امّتصمیم می

شود.  وجود دارد، حاصل اش نتیجه یا توضیح که از آن فقط معلول،شناخت نوعی د از توانتصمیمی است. این تصمیم نمی

                                                           
38  - Fear and Trembling, p. 118. 

 ارجاع می دهم، Glas) (در این خصوص، من خوانندگان را به کتاب شیشه    -39 

[translated by John P. Leavy] (University of Nebraska press, Lincoln, 1986), p. 190. 

 ’die ewige Ironie des Gemeinwesens‘ :به این جمله از هگل اشاره داددریدا 

The Phenomenology of Spirit, translated by A. V. Miller (Oxford University Press, Oxford, 1977), p. 288.] 
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در نهایت، هر تصمیم همواره یک  .استناآشکاری  همحکوم ب ن،این تصمیم به لحاظ ساختاری ناقض شناخت است و بنابرای

و از لکه ی سروقت بودن  ی عملکردلحظهوم تصمیم از همفعملکرد نیز یک راز باقی می ماند. چگونه ی در لحظه .راز است

 شود؟ می جدا 

دهد. این تصمیم به نحو مطلقاً مسئولانه است؛ زیرا فی نفسه در پیشگاه دیگری مطلق پاسخ می ،تصمیم ابراهیم    

یات اقو نه با اخل لنه با عق ،ی کلیها یا در پیشگاه قانون محکمهزیرا در پیشگاه انسان نیز هست،غیر مسئولانه  متناقضی

ی و در پیشگاه رتواند در یک زمان در پیشگاه دیگچیز به این واقعیت اشاره دارد که انسان نمیهمه . توجیه پیدا نمی کند

گاه آندیگری، "شخصیت یا نام کاملادیگری باشد،  "کاملادیگران، یعنی در پیشگاه دیگران  دیگری مسئول باشد. اگر خدا 

اش را تقویت سطحی که در عین حال انشعابات در کی یرکگور قاعده، گفتماناین  است. ، یک تکه دیگریدیگریهر کس 

تواند در هر جایی که دیگری، می"کاملا وند در مقامخداکه این قاعده به این مفهوم ضمنی است ی کند. مختل م ،کندمی

نامحدود در فردیت مطلق دیگری  قعبه واو هر کس دیگر  جا که هرکدام از مادیگری کامل وجود دارد، یافت شود. و از آن

)چنان که هوسرل درخصوص  نیز هستمن  نفسغایب برای  "اساساآشکار و نا، تعالیمناپذیر، تنها، دسترسو است، اش 

اشارت از طریق قیاس و آن را در آگاهی ام حاضر نیست و فقط می توانم "می گوید که هیچ گاه اساسا40نفس دگر

ی رابطهی بیی رابطهتوان دربارهتوان گفت را میی ابراهیم با خدا میی رابطهچه دربارهگاه آننآ، (42بشناسم 41حضوری

من با همسایه یا دوستانی که در  امی رابطهنیز تکرار کرد؛ به ویژه درباره دیگری درمقام یک تکههرکس دیگری من با 

از دیگری است )مطلقاً دیگری(. یک تکه ،  . هر کس دیگرنیز رازگونه و متعالی هستندی یهوه اندازهدسترس من نیستند و به

به العاده که در این داستان فوق یحقیقت. حقیقت دارد گوید،ی قربانی کردن اسحاق میدربارهترس و لرز چه آن ،این منظر

لیتی سخن ؤمس از تناقض اشی واسطهبه دهد.دهد که هر روز رخ میشان میشده است، ساختار آن چیزی را نواقع ترجمه 

ابراهیم  تناقضخوش ای که دست. در عین حال، کلیت اخلاقیلحظه خواسته می شودهر در هر مرد و زنی از گوید که می

در مقام  دیگرهر کس با  ارتباطی واسطهگیری و بهی تصمیمدر لحظه دیگر . هرکس، در آن دیگر وجود ندارد43نشده باشد
                                                           
40 - Alter ego. 

41 - Appresentation. 

42  - Edmund Husserl, Cartesian Meditations, translated by Dorion Cairns (Martinus Nijhoff, The Hague, 

1970), 50, p. 108. 

کلی است. او معتقد است که  فردیت  "، امر اخلاقی ضرورتاکی یرکگوراز دیدگاه  "است:  (Levinas)از سوی لویناس  کی یرکگور این منطق یک اعتراض  به -43 

 کی یرکگوره نیز نشان نمی دهد. امّا، معلوم نیست کخویشتن از طریق قانونی که برای همگان معتبر است، انتشار می یابد. کلیت، دربرگیرنده ی راز خویشتن نیست و آن را 

.. برعکس، امر اخلاقی، ما محل امر اخلاقی را به درستی مشخص کرده باشد. امر اخلاقی در مقام آگاهی نسبت به یک مسؤلیت در قبال دیگران، درون کلیت پخش نمی شود .

 "نو "چیزی مطلقا"از سوی او نمی شود:  کی یرکگورنع تحسین . نقد لویناس ما"را منفرد می سازد و هر کس را به منزله ی یک فرد یگانه، یک خویشتن، در نظر می گیرد

 . رجوع شود به:"حقیقت آزاردیده"، انگاره ی "یک الگوی جدید از امر حقیقی"، "فلسفه ی اروپایی"در 
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 را برتأکیدی معین  موضوعشاید این ایمان رفتار کنیم.  شهسوارانمانند در هر لحظه  خواهد کهاز ما میدیگر،  یک تکه

یهوه نیستیم.  ،ما اسحاق یا سارا نیستیم. ،ابراهیم ،ما برنمی تابد.مطلق یهوه، مقایسه را یگانگی : بگذارد کی یرکگورگفتمان 

بر کلیت اخلاقی است،  یالعاده با تحمیل پیچیدگی اضافر فوقسازی یا انتشار این استثنا یا امرسد، کلینظر میچه بها آنمّا

مان و مسئولیتمتناقض اضافی یافته است. این متن با ما از حقیقت نیرویی  کی یرکگورکند متن میتضمین یعنی چیزی که 

یعنی  دهد،میتوضیح این متن وضعیتش را به ما ، کند. افزون بر اینصحبت می هر لحظهدر  هدیه ی مرگمان با رابطه

و کشف  ها ی رازها، نا خواناییدرباره آمیزنحوی رازبا ما بهر لحظه که در هو  ،از سوی همه اش برای خوانده شدنتوانایی

است، بلکه نماد هر کس دیگر نیز به شمار یهودیان، مسیحیان و مسلمانان  فقط نماد. این متن نه ها سخن می گوید نشدن

نمی دانیم چه کسی ابراهیم خوانده می شود، و او نیز دیگر نمی ما دیگر رتباط با دیگری کامل. می رود، هر کس دیگر در ا

 چیزی به ما بگوید.تواند 

، ابراهیم که به شمار می رودوار بزرگ و قابل ستایش است و از نسلی به نسل دیگر افسانه ،هرچند که قهرمان تراژدی    

ازد و اندشود. او ما را به گریه نمینمیقلمداد گاه یک قهرمان هیچ وفادار است،برای دیگری کل به عشق منحصر به فردش 

. چراکه این ترس است که ما را به گونه نیز هستکند، وحشتی که راززده میبلکه ما را وحشت انگیزد.تحسین ما را بر نمی

یعنی ابراهیم  دیگر کسی میان ی، رازمبه اشتراک می گذاری ،رازی که بدون مشارکت در آن؛ دساز راز مطلق نزدیک می

و  ،استرازگونه کامل است. ابراهیم خودش نیز  در مقام دیگری  دیگری یک و شخص دیگر، یعنی خدا که  عنوان دیگریبه

 ست.شده ا هم از خدا و هم از انسان جدا

 همسئله دانستن آن چمعنایی دارد؟ که ما در آن با او شریکیم. مشارکت در یک راز چه باشد ا شاید این همان چیزی امّ    

چون همزیرا ایمان او باید  ،مشارکت در ایمان او نیز نیست ،مسئلهمی داند نیست، زیرا ابراهیم هیچ چیزی نمی داند.  یدیگر

یا سخن  کنیمما به ابراهیم از منظر ایمانی که متکی به خودش است، فکر نمی همچنین،فردیت مطلق باقی بماند. در ابتکار 

قادر  وکند، و می گوید ابراهیم را درک نمیبه این موضوع بازمی گردد  کی یرکگورنیز چنین کرد.  کی یرکگور. نمی گوییم

این به نظر می آید امکان رویکرد دیگری در اینجا وجود ندارد. نیست کاری را انجام دهد که ابراهیم کرده بود. درواقع، 

است، گرچه ممکن است از میان هر چیز دیگری در جهان، رویکردی باشد که رویکرد لازمه ی یک هیولای شگفت انگیز 

                                                                                                                                                                                           
Emmanuel Levinas, “Two Comments on Kierkegaard”, translated in this volume, pp. 33-6, especially p. 

34. 
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ایمان ما تضمین شده و مطمئن نیست، زیرا هیچ گاه ایمان نباید و نمی تواند  .44خیلی ها در آن به طور یکسان سهیم اند

اش ما و نه او چیزی درباره تواند مشترک باشد؛ رازی که نها در چیزی با ابراهیم شریک هستیم که نمیمیک قطعیت باشد. 

به  مفهوم شراکت در چیزی است که  . بلکه،شناختن یا اشکار کردن آن نیست راز، به معنای شریک شدن در یکدانیم. نمی

ی هیچ است و مشارکتی که دربارهیک راز رازی که ما نمی دانیم چه هست. هیچ چیزی را نمی توان مشخص و معین کرد. 

 تواند باشد؟یست، چه میهیچ چیزی شریک ندر 

، می گوید کی یرکگورچیزی که  ،اشتیاق مطلق استیک مسئولیت مطلق و  منزله ی یک ایمان به حقیقتامر، راز این     

تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. این اشتیاقی است که به رازداری سوگند خورده است و نمی«. 45هابالاترین اشتیاق»

ها، یعنی وضعیت عادی ایمانی بالاترین اشتیاق ِ  تاریخی ندارد. این عدم انتقالسیر به واقع این راز هیچ  ،در چنین مفهومی

یک راز می تواند منتقل شود. کننده باشیم. ما باید همیشه شروع :که کندملزم به رازداری است، به ما دیکته می بنابراین، که

آیا این راز به یک کسی آن را منتقل کرده است؟  "راز باقی می ماند، آیا اصلا امّا، در انتقال یک راز در مقام رازی که یک

کند بالاترین تکرار می ، از یک جمله به جمله ی بعدی، مدام ترس و لرزی رسد؟ بله و نه. مقدمهتاریخ یا یک داستان می

دوباره ، باید متکی باشدنسل پیش از خود  ربکه آنها که ایمان است، باید با هر نسل دوباره آغاز شود. هر نسل بیاشتیاق

درگیر کردن خود با ایمان را از نو شروع کند. بنابراین، این امر غیرتاریخی بودن آغازهای مطلقی را که تکرار می شوند، و نیز 

، توصیف شوددوباره نوآوری  ،سنت را که باید در هر گام از راه، به صورت تکرار بی وقفه ی آغاز مطلقاین تاریخی بودن 

 می کند.

عهد عتیق و قلب در فقط : ما نه مردد می مانیم ادیان معروف اهل کتاب،شجره ی میان دو نسل در  ترس و لرزما با     

مردد می  نیزیک رخداد پایه گذار یا یک قربانی شدن اساسی برای اسلام که در قلب دچار تردید می شویم، بلدین یهود 

د گرد قربانی میها انسان  از سویپسر آن یا و شود، پدرش قربانی می از سویپسر یک  کهیت در این موقعچگونه . مانیم

ه را در این آزمون قرار دادیا او  هبه نظر می آید او را به حال خود رها ساختیابد که نجات می ییخدا به دست در نهایت لیو

عنوان یک متفکر مسیحی، ، بهکی یرکگور؟ بازشناسیما ر دیگری از اشتیاقتمثیلی یا  ما نمی توانیم از پیش نشان، است

]به اناجیل عهد جدید ارجاع  هدد پایان میدارد، انجیلی  یکم  ظاهر دست که راز ابراهیم در فضایی کارش را با بازنویسی 

به نظر که است  انجیلی مشخص یک متن را فرونمی گذارد. امّا به واقعاسلامی یا یهودی  قرائتضرورتاً  امراین  .[46می دهد
                                                           

 دریدا در اینجا تلمیحی به عبارت آغازگر مشهور کتاب دکارت می دهد: -44 

Discourse on Method: “Good sense is of all things in the world the most equally distributed”. 

45  - Fear and Trembling, p. 121. 
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ده مالبته از این متن ذکری به میان نیا یا بر آن غلبه می کند.و می شود و منطبق مأنوس  کی یرکگوربا تفسیر می آید 

ا این بار بدون امّ ی مختصر به آن شده است.ااشاره ،«کاتببارتلبی » در داستان« پادشاهان و مشاوران»مانند هبلکه  .47است

به خود جلب  ،انجیل بزرگ شده اندخواندن که با چنین متونی آشنایی دارند و با را توجه کسانی  ،ینو بنابرا ال.ؤعلامت س

 می کند:

ا کسی که عاشق اش صادق ماند. امّآورد؟ او نسبت به عشقمی دست چه چیزی بهبه واقع او  ،کند. پسکس ابراهیم را درک نمیاما هیچ

چنان این رنج را فراموش کرده است که اگر آن او  حقیقت،کند. در ورزی را فراموش میو رنج عشقا ، نیازی به اشک و تحسین ندارد.خداست

و  می شماردها را و اشک تشخیص می دهدپریشانی را  و می بیند مخفیانه زیرا او آن باقی نمی ماند،نشانی از خداوند آن را یادآوری نکند، هیچ

 کند.مینرا فراموش  یچیزهیچ 

یا این و ، قرار می گیردمطلق با امر مطلق  در ارتباط ،شخصی تنها در مقامتنها  شخص  ،وجود دارد که در آن تناقضیک یا  در این جا ،بنابراین

            .  48خوردمی  که ابراهیم شکست

                                                           
امّا، تو هر گاه دعا می کنی، در تنهایی و در خلوت دل، پدر آسمانی را عبادت نما، و او که کارهای  "است:  919قل نمی کند. امّا اشاره اش به متی دریدا نیز آن را ن -47 

 ."نهان تو را می بیند، به تو پاداش خواهد داد

48  - Fear and Trembling, p. 120. 

 


