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موسوعة )، والمنشور على عن سورين كيركجارد، حياته وفلسفته وأعماله ويليام ماكدونالد. لـدهذا نص مترجم ل: مقدمة

، والتي قد تختلف قليًلا عن هذا الرابطننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على (. ستانفورد للفلسفة

. للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على األخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة النسخة الدارجة

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفور إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة . د، وعلى رأسهم دوختاما
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ن "العصر الذهيب" 1855، وتويف عام 1813 عام ولد سورين آيب كريكجارد . كان كاتبا خصبا وعميقا إّبا
للدمنارك، عصر النشاط الفكري والفين. عربت أعماله حدود الفلسفة، الالهوت، النقد األديب، األدب 
التعبدي، واألدب القصصي. قام كريكجارد بتقدمي توليفة مقنعة ومفحمة من اخلطاّبت اليت خرجت بصورة 

اجتماعي، الغرض منها جتديد اإلميان املسيحي بني معتنقيه. كما عمل على إسهامات نظرية يف كل نقد 
ختصص قد شغله. ُعرف سورين بـ "أب الوجودية"، هذا املسمى كان له أمهية توازي انتقاداته هليغل والرومانسية 

فة الستعراضه لشخصيات توراتية إلبراز األملانية، إىل جانب إسهاماته يف تطوير احلداثة، جتربته األسلوبية، إضا
أمهيتها احلديثة، اخرتاعه للمفاهيم الرئيسية اليت أعيد اكتشافها ونشرها من قبل املفكرين، تدخالته يف السياسات 

 احلديثة للكنيسة الدمناركية، وأخريا مساعيه احلثيثة لتحليل وجتديد اإلميان املسيحي.
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 حياته.1

مليئة ّبألحداث. كان اندرا ما يغادر مدينته كوبنهاغن، وقد سافر إىل اخلارج مخس  مل تكن حياة كريكجارد
مرات فقط، أربعة منها كانت إىل برلني، ومرة واحدة إىل السويد. حضور املسرح، واملشي يف شوارع كوبنهاغن 

نت هي األنشطة للثرثرة مع عامة الناس، إىل جانب القيام برحالت ريفية قصرية للمناطق احمليطة، تلك كا
( املرموقة للفتيان. انضم بعد Borgerdydskolenالرتفيهية الرئيسة ّبلنسبة له. تلقى تعليمه يف مدرسة )

ذلك إىل جامعة كوبنهاغن، وقد درس فيها الفلسفة والالهوت. كان من ضمن أساتذته يف اجلامعة ف. ك. 
 شيربن، بول مارتن مولر، و هـ. ل. مارتنينزن. 

كالمها كاان فيلسوفان أسهما يف كتابة األدب القصصي أيضا. وكان لألخري خاصة أتثري   شيربن ومولر
األديب لكريكجارد. مارتينزن أيضا كان له أتثري عميق على سورين لكن، بشكل عام، -على التطور الفلسفي

الكنيسة الدمناركية كان أتثريا سلبيا. كان ذلك األستاذ مناصرا للهيغليانية، وعندما أصبح كبري األساقفة يف 
الشعبية، قام كريكجارد بنشر نقد الذع آلرائه الالهوتية. على اجلانب اآلخر كان بيرت شقيق كريكجارد مقرّب 
ملارتينزن حىت أصبح أسقفا هو اآلخر. اعترب كريكجارد أستاذه زعيم منافسيه الفكريني، وقد كان يكرب سورين 

بدأ كريكجارد دراسته طالبا يف جامعة كوبنهاغن. حتضر مارتينزن خبمس سنوات فقط، لكنه كان حماضرا عندما 
ألول مشروع أديب لكريكجارد، فقام بنشر كتاب عن فاوست. ختلى كريكجارد عن مشروعه الذي كان يعمل 
عليه، كتاب من ثالث شخصيات من القرون الوسطى دون جوان، فاوست، وأسوريس )يهودي متجول(، 

 زن، لكنه رغم ذلك قام بدمج الكثري من هذا العمل يف كتاب )إما/أو(وذلك بعد نشر كتاب مارتين

كان هناك شخصية أخرى مؤثرة يف حياة كريكجارد، ج. ل. هيربغ عميد أدب كوبنهاغن. هيربغ هو 
املسؤول األول عن إقحام اهليغليانية للدمنارك. أمضى كريكجارد جهدا كبريا حياول كسر دائرة هيربغ األدبية، 

عن ذلك عندما وجد ضآلته يف كتابة )مفهوم املفارقة(. من أوائل منشورات سورين الرئيسة )من لكنه كف 
أوراق امرئ ال يزال حيا( واليت إىل حد كبري، كانت حماولة لتبيان مجاليات هيربغ كوهنا نسخة معدلة من 

ون )جمرد عابث(، حيث مجاليات هيغل. هذا العمل يف أصله كان مراجعة نقدية لرواية هانس كريستيان أندرس
هاجم كريكجارد أندرسون الفتقاره إىل التطور احليايت، والنظرة البعيدة للحياة، وكال األمرين كاان يف غاية األمهية 

 لكريكجارد كي يكون املرء روائيا صادقا. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  4

 

ه بغريه من الكتاب اآلخرين. فقد كان أساس ا حملتوى إن حياة كريكجارد وثيقة الصلة أبعماله إذا قارانا
النقدي للهيغليانية لديه هو يف كون نظامها الفكري موجزا للحياة اليومية ملناصريها. تضمن هذا النقد الوجودي 
الربهنة على الكيفية اليت تتناقض فيها حياة الفيلسوف مع أعماله. استمد سورين هذا الشكل النقدي من 

ا لديهم من حقائق فنية وفكرية. فبالنسبة له، املسيحي املفهوم اليوانين الذي حيكم على حياة الفالسفة بدال مم
املثايل هو األكثر تطلبا، مادام أن مجلة وجود الفرد هي احلقيقة الفنية واليت على أساسها حيكم لنا اإلله ّبلصالح 
األبدي. مؤكد أن أعمال الكاتب مهمة له/هلا لكوهنا جزء من الوجود، لكن لغرض يوم احلساب علينا أن نركز 

 على احلياة ّبجململ، ال على جزء واحد منها فقط.

على حنو أقل جتريدا، من املهم فهم السرية الذاتية لكريكجارد لفهم أعماله أيضا، ذلك ألن حياته 
كانت مصدرا للعديد من االنشغاالت واالستئنافات داخل أعماله الفنية. بسبب توجهاته الوجودية، قدمت 

ديثة واجبا مزدوجا كوسيلة للعمل خالل أحداث حياته. خاصة عالقته بوالده، معظم تدخالته يف النظرية احل
وخطيبته رجيينا أولسن اليت ختللت معظم أعماله. كتب يوهانس كيلماكوس )االسم املستعار لكريكجارد( عن 

ك". سقراط قائال: "كانت حياته أبكملها انشغاال شخصيا بنفسه، مث أييت احلُكم ويضيف أمهية اترخيية لذل
رأى كريكجارد نفسه على حنو مماثل كـ "عاملي فردي"، أي أن انشغاله بنفسه ميجده احلكم اإلهلي إىل أمهية 

 عاملية.

قلاما علق كريكجارد على عالقته بوالدته اليت تبدو خفية يف أعماله. فليس هناك إشارة مباشرة لوالدته 
الذي توفيت فيه. مع هذا، وّبلنسبة لكاتب صرف جلا  يف أعماله املنشورة، أو يف يومياته، وال حىت يف اليوم

تركيزه على التواصل غري املباشر، وعلى سيمائية التخفي، علينا أن نعترب هذا الغياب غياّب ذو أمهية. أملح 
يوهانس كليماكوس يف )ختام ملحوظة غري علمية(، بقوله: "اي هلا من خمادعة إذن، حيث أن متييز الوجود 

-Modersmaalديد غياب كلي". ّبلرغم من غياب والدة سورين، إال أن لغته األم )الكلي هو ّبلتح
"( طاغية بشكل كلي. فقد كان Measure-" و "مقياسMother-مودرمسال، وهي اشتقاق من "أم

ية متيما بعمق ّبللغة الدمناركية، وعمل يف كل أعماله عمل على أتكيد نقاط قوة لغته األم أمام التأثريات اإلمربايل
الدخيلة لالتينية واألملانية. إحلاقا ملا سبق، قدم كريكجارد معروضا للملك يطلب منه السماح له بكتابة أطروحته 
الفلسفية )حول مفهوم املفارقة: إبحالة اثبتة لسقراط( ّبلدمناركية. رغم أن اإلذن قد ُمنح له، لكن توجب عليه 

قد كانت الالتينية هي لغة معظم أوروّب يف الثقافة والعلوم. يف أن يدافع عن أطروحته أمام العامة ّبلالتينية. ف
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الدمنارك، ويف الزمن الذي عاش فيه كريكجارد، كانت اللغة والثقافة األملانية مهيمنة يف إنتاجها للمعرفة متاما 
دمناركية، كما كانت عليه الالتينية. حتداي لذلك، استمتع كريكجارد بلغته األم وخلق أمجل نثر شعري بلغته ال

)التكرار( كونستانتني كونستانتني يف كتاب مبا يف ذلك أنشودة للغته األم يف )مراحل على طريق احلياة(. ّبرك  
ليحل بديال للكلمة األجنبية  Gjentagelse(-توفري اللغة الدمناركية كلمة ملفهوم فلسفي مهم )التكرار

"التدخل". بشكل عام، رمبا نعترب اللغة الدمناركية مبثابة احلبل السري لكريكجارد، بينما متثل الالتينية واألملانية 
 قانون األب عندما تُوظف يف الثقافة املنهجية أو العلم.

والده فقط، بل حىت شعور بدا أتثري والد كريكجارد ملحوظا بشكل متكرر. فلم يرث االبن سوداوية 
الذنب والقلق، وأتكيده على صرامة جوانب اإلميان املسيحي، وورث أيضا مواهبه يف اجلدل الفلسفي واملخيلة 
اإلبداعية. إضافة هلذا، ورث كريكجارد ما يكفيه من مال ليسمح له ّبملضي يف حياته ككاتب مستقل. مواضيع 

املوروثة، عبء التاريخ، ومركزية "عالقة الوجود اإلنساين الفردي  مثل التضحية بعالقة األب ّببنه، اخلطيئة
ّبلنص القدمي املعروف، الذي سلمه اآلّبء" كانت متكررة عدة مرات يف أعمال كريكجارد. شعور والده ّبلذنب 

بسلب كان عظيما )ألنه لعن اإلله؟ أم ألن والدة كريكجارد أجنبت منه دون زواج؟( فقد اعتقد أن اإلله يعاقبه 
حياة كل أطفاله السبعة قبل أن يصلوا إىل عامهم الرابع والثالثني )سن املسيح حينما صلب(. حدث ذلك 
للجميع عدا اثنني، سورين وأخاه األكرب بيرت. كان سورين مندهشا ألنه جنا وجتاوز ذلك السن. قد يفسر ذلك 

 ميالده الرابع والثالثني.شعور العجلة عند كريكجارد يف إجنازه إلعماله بفعالية قبل حلول 

أيضا خطوبة كريكجارد لرجيينا )ُفسخت بعد سنة( كانت حمط تركيز لكثري من الدارسني. أصبح وجود 
امرأة شابة مناسبة لرجل شاب موضوعا "شعراي" متكررا يف كتاّبته، وكذلك كان موضوع التضحية ّبلسعادة 

كجارد وافتتانه برجيينا، إىل جانب طاقته الشهوانية املتزايدة الدنيوية ألجل السعادة األعلى )الدينية(. إن وله كري 
قد أمثرت يف إنتاجه الشعري، وكانت نقطة حامسة يف مسار حياته. مسح له فسخ اخلطوبة بتكريس نفسه 
برهبانية إىل غرضه الديين، وكذلك يف أتسيس وضعه اخلارجي )خارج مبدأ احلياة الزوجية الربجوازية(. كما حررته 

ا من االلتزام الشخصي املقرب مع النساء، وّبلتايل جعلهن خملوقات مثالية، وحررته من استنساخ القيم أيض
األبوية لكنيسته ووالده. مشلت األخرية عرض املرأة على أساس أدوارها االجتماعية التقليدية، حتديدا كأمهات 

ين والتضحية ّبلنفس. مع ذلك، مهما كانت وزوجات، وأيضا يف أدوارهن الروحانية التقليدية كأمثلة على التفا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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ظروف الفرد احلياتية، األدوار االجتماعية ونوع اجلنس، اعترب كريكجارد أن كل فرد مساو أمام اإلله حتت مظهر 
 األبدية.

 

 بالغته. 2

كن مركز اإلشكال عند كريكجارد هو كيف تصبح مسيحيا يف الدائرة املسيحية. كانت املهمة أكثر صعوبة ملن 
تلقى تعليما رفيعا، حيث مالت املؤسسات التعليمية والثقافية املعنية إىل إنتاج أعضاء من نفس النمط، منط 
"احلشد"، بدال من السماح لألفراد ّبكتشاف هوايهتم اخلاصة. وقد ضاعف من حجم هذه املشكلة، حقيقة 

عىن التعليم االبتدائي العام، اهلجرة  حتول الدمنارك يف تلك الفرتة من جمتمع إقطاعي إىل جمتمع رأمسايل. وقد
الواسعة من مناطق الريف إىل املدن، وارتفاع احلراك االجتماعي بشكل ملحوظ أن البناء االجتماعي من هيكل 
هرمي صارم إىل هيكل "أفقي" أصبح نسبيا. ويف هذا السياق أصبح من الصعب جدا أن "تكون ذاتك" 

 انتشار مؤسسات التطبيع اليت تنتج أفرادا مزيفني. -2وايت سائلة، واهلوايت االجتماعية كانت ه-1لسببني، 

ّبلنظر إىل هذا اإلشكال يف السياق االجتماعي، أدرك كريكجارد أن هنالك حاجة الخرتاع شكل 
من أشكال التواصل حبيث ال ينتج هوايت منطية. بل نقيض ذلك، أي شكل بالغي حيتام على الناس أن 

اصة ليتولوا مسؤولية اختياراهتم الوجودية، وليصبحوا ذواهتم اخلاصة بعيدا عن هوايهتم يعودوا إىل مصادرهم اخل
االجتماعية املفروضة عليهم. استلهم كريكجارد هذه الصورة من شخصية سقراط الذي سخر ّبستمرار من 

حول مفهوم املفارقة: كافة ادعاءات املعرفة املسلم هبا، أو تلك اليت ورثت من الثقافة التقليدية. يف أطروحته )
إبحالة اثبتة إىل سقراط( زعم فيها أن سقراط التارخيي استخدم هتكمه من أجل تسهيل والدة الذاتية عند 
حماوريه. فقد ُأجربوا ّبستمرار على التخلي عن إجاّبهتم الفورية على أسئلة سقراط املزعجة، وكان عليهم البدء 

 ة عن ادعاءاهتم حول املعرفة والقيم.ّبلتفكري يف ذواهتم لتويلا مسؤولية فردي

سعى كريكجارد إىل تقدمي خدمة مماثلة ملعاصريه. فاستخدم املفارقة، التناقض، اهلجاء، الفكاهة 
وتقنيات تفكيكية من أجل تقدمي أشكال من املعرفة والقيم مقبولة تقليداي، ويتعذر الدفاع عنها. كان شخصا 

ال ترحيهم. كان أيضا مبثابة قابلة تشهد والدة الذاتية املوضوعية، وذلك  مزعجا يستفز معاصريه ّبستمرار أبفكار



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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من خالل إجبار معاصريه على كشف احلياة الداخلية عرب التفكري النقدي الذايت. أصبح فن التواصل لديه هو 
 )فن التخلي( عندما يظن أن مجهوره يعاين من وفرة معرفية تزيد عن حاجتهم.

املعرفة املطلقة متاحة عرب قوة علم املنطق. فأي شخص ميلك القدرة على  وعدت اهليغليانية جبعل
متابعة التقدم اجلديل للمفاهيم اليت يُزعم أهنا صرحية ملنطق هيغل، سيتمكن من الوصول إىل منطق اإلله، )الذي 

ناء برج ّببلي كان يعادل البناء املنطقي للكون ّبلنسبة هليغل(. اعتقد كريكجارد أن هذه حماولة متغطرسة لب
جديد أو سلم اجلنة، سلم جديل مُيكان الناس من الصعود للجنة بسهولة. كانت اسرتاتيجيته قلب هذا اجلدل 
عن طريق السعي جلعل كل شيء ّبلغ الصعوبة. فبدال من النظر إىل املعرفة بوصفها وسيلة للخالص البشري، 

ي لتزويد الناس ّبملزيد من املعرفة، رأى التخلي عما اعتربها أكرب عقبة أمام اخلالص البشري. وبدال من السع
مضى معرفته. بدال من جعل اإلله واإلميان املسيحي مفهوما، سعى لتوكيد التفوق املطلق إلله مجيع األصناف 
البشرية. وبدال من نصب نفسه كسلطة دينية، استخدم كريكجارد نظاما واسعا للمكائد النصية لتقويض سلطته 

 املسؤولية حمل األمهية الوجودية كي يستخلصها القارئ مباشرة. كمؤلف، وليضع

أبعد كريكجارد نفسه عن نصوصه ّبستخدام جمموعة من املكائد اليت خلقت إشكاال لصوت املؤلف 
لدى القارئ. استخدم عدة أمساء مستعارة يف العديد من أعماله )سواء كانت مجالية بشكل صريح، أو دينية 

قام بتوزيعها كالتايل: متهيد / مقدمة/ فرتة فاصلة /حاشية/ وملحق. عِهد بـ "أتليف" بشكل صريح أيضا(، و 
أجزاء من الكتب ألمساء مستعارة خمتلفة، واخرتع املزيد من األمساء املستعارة ليكونوا حمرري أو مؤلفي هذه 

ول عن النشر، الكتاّبت املستعارة. يف بعض األحيان يلحق كريكجارد امسه كمؤلف، وأحياان كشخص مسؤ 
وأحياان أخرى ال هذه وال تلك. كان يف بعض األحيان ينشر أكثر من كتاب يف نفس اليوم. جُتسد هذه الكتب 
املنشورة ّبلتزامن وجهات نظر متناقضة بشكل ملفت. كما نشر سلسلة من األعمال دفعة واحدة، فيكون 

ومن جهة أخرى تنشر اخلطاّبت التنويرية حتت األمر هكذا، تُنشر الكتب اليت حتمل أمساءا مستعارة من جهة، 
 امسه الشخصي.

كل هذا التالعب بوجهات النظر السردية، أبعمال متناقضة، وتقسيمات داخلية متغايرة ضمن 
األعمال الفردية تركت القارئ مشوشا للغاية. ّبمتزاج التالعب التهكمي املتواصل وميل كريكجارد إىل املفارقة 

ح النص مصقوال للقارئ، ويكون تبيان املعىن الرئيسي هو انعكاس القارئ نفسه. والغموض اللفظي، يصب
ّبلنسبة لكريكجارد، ال يعين اإلميان املسيحي أن تدرس العقيدة عن ظهر قلب. بل هو مسألة جتديد فردي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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ا االعتقاد متكرر لعالقته/ها العاطفية الذاتية ملوضوع ال ميكن معرفته، لكن ميكن اإلميان به فقط. يشكال هذ
إهانة للمنطق، مادام ال يظهر إال يف مواجهة العبثية )مفارقة األبدية، اخللود، الالهنائية، جتسد اإلله الزمين يف 

 فناء البشر(. 

)التواصل غري املباشر( لتقطع اعتماد القارئ على سلطة املؤلف، وحكمة  ُصممت طريقة كريكجارد
اجملتمع. حيث جُيرب القارئ على حتمل املسؤولية الفردية ملعرفة ذاته/ها، ومعرفة أين يقف وسط القضااي الوجودية، 

 األخالقية، والدينية املنبثقة من النصوص.

بشكل غري مباشر، حتت أمساء مستعارة خمتلفة،  يف حني أن الكثري من كتاّبت كريكجارد قد ُقدمت
اخلطاّبت -2املداوالت، -1لكنه كتب أعماال حتت امسه الشخصي. تندرج هذه األعمال حتت ثالثة أنواع: 

املراجعات. غرض هذا التواصل غري املباشر هو وضع القارئ يف ارتباط مع احلقيقة بعاطفة مناسبة، -3التنويرية 
قيقة فقط. يف املراجعات، من الالئق أن تكون موضوعيا خاصة يف استخالص نظرة فبدال من االتصال ّبحل

الرواية للحياة وتطوراهتا. على اجلانب اآلخر، يلزم املداولة )التأملية( أن تكون استفزازية، وأن تقلب افرتاضات 
ع األفكار يف حركة القارئ رأسا على عقب. فهي تعتمد على املفارقة واهلزل واحلماس املرتفع ألجل أن توض

سابقة لعملها. عدات املداولة ميزاان متهيداي للعمل. على النقيض من ذلك، فاخلطاب التنويري )احلكاية البنيانية( 
"تتوقف على املزاج" وتفرتض مسبقا أن القارئ مؤمنا. وبذلك تسعى احلكاية إىل بناء اإلميان املفرتض مسبقا. 

ذلك الصوت الفردي، قارئي" ليسكن مع نصوص الكتاب املقدس لغرض تشجع خطاّبت كريكجارد التنويرية "
البناء الديين. بىن العديد من خطاّبته التنويرية يف جمموعات قصرية لرتافق نصوصا معينة من تلك اليت كتبت 
حتت أمساء مستعارة، مث نشرها الحقا يف جمموعات كبرية. كما نشر العديد من "خطاّبت قداس أايم اجلمعة" 

ليت تشبه كثريا املواعظ )رغم أهنا تُلقى "دون سلطة"(. كانت تلك اخلطب للمسيحني الصادقني على وجه وا
 اخلصوص، ممن يسعون لتعميق العاطفة الذاتية إلمياهنم بواسطة االعرتاف، وقبول املغفرة اإلهلية. 

مبمارسة "رؤية مزدوجة" لنرى  يلفت كريكجارد االنتباه إىل "اجلدلية املقتبسة" يف املسيحية، واليت تطالبنا
يف األشياء الدنيوية أضدادها الروحية، مثل األمل يف اليأس، القوة يف الضعف، واالزدهار يف احملن. تتطلب 
اجلدلية املقتبسة أن "نكرر" أفكاران يف أفعالنا، لكننا بعملنا هذا "نعمل ضد أنفسنا". يهدف ذلك إىل تدمري 

 ألجل إعادة الرتكيز على األهداف العاملية األخرى.  تركيزان على األهداف الدنيوية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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مل يصمم التالعب البالغي لكريكجارد مع اجلدلية املسيحية املقتبسة جلعل كلمة اإلله كلمة عسرية 
على االستيعاب، بل لتجعل املسافة املطلقة بني اإلله والبشر أكثر وضوحا. كان الغرض من ذلك، التأكيد 

على الرمحة اإلهلية للخالص. بينما حيرتم معظم املعلقون آراء كريكجارد القائلة أبن على أن البشر يعتمدون 
اخلطيئة هي ما تفصل البشر عن اإلله، هم هبذا يضفون ثقال للرأي القائل أبن كريكجارد يصادق على نسخة 

األعلى على املغفرة صارمة من املسيحية على وجه اخلصوص، وميكن الدفاع أكثر ّبلتفسري القائل إن قدرة اإلله 
ملن ال يغفر هلم هي ما حيدد االختالف املطلق. إن نضالنا لقبول الغفران اإلهلي ميكن أن يغرقنا يف وحل من 
اليأس، من ضمن ذلك الدرجة الثانية من اليأس حول استحالة غفران خطاايان، وحتدايت اليأس الشيطاين 

آلخر، اإلميان ّبملغفرة اإلهلية ميكن أن يظهر يف الفرح، ويف حينما نرفض قبول املغفرة اإلهلية. على اجلانب ا
 إدراك أن كل شيء ممكن عند اإلله، مبا يف ذلك "أن نولد من جديد" كأنفس روحانية مع "صالح أبدي".

 

 كريكجاردعند   اجلمالية. 3

أتليفه ّبسم مستعار كتطور جديل للمراحل الوجودية. األوىل: اجلمالية، واليت تفسح اجملال  يقدم كريكجارد
لألخالقية، اليت تفسح اجملال للدينية. املرحلة اجلمالية للوجود تتسم مبا يلي: االنغماس يف التجربة احلسية، 

عدمية على املفارقة والشكوكية، والفرار تثمني االحتمالية على الواقعية، األاننية، جتزء موضوع اخلربة، سيطرة ال
 من امللل.

اجلزء األول( هو مفارقة ساخرة للرومانسية األملانية، لكنه اعتمد أيضا  -املظهر اجلمايل يف )إما/أو
على شخصيات القرون الوسطى املختلفة ّبختالف دون جوان، أسويرس، فاوست. جتد الشكل األكثر تطورا 

اجلزء األول(. يوهانس املغوي هو انعكاس مجايل، الذي -ملقطع األخري من )إما/أويف مؤلف )يوميات ُمغِو( ا
يكتسب هبجة حسية ليس من فعل اإلغواء حبد ذاته بل من هندسة إمكانية اإلغواء. هدفه األول هو التالعب 

دة اليومية إىل ّبلناس واألوضاع أبساليب تولد انعكاسات مثرية يف عقله املتلصص. حيوال املنظور اجلمايل البال
عامل شعري غين عرب أي وسيلة كانت. أحياان يُدخل االنعكاس اجلمايل أمهية لكتاب من خالل قراءة الثلث 
األخري منه، او من خالل حمادثة، وذلك عرب إاثرة أمور داخل نوبة غضب حبيث ميكنه أن يرى حبات العرق 

ت مجالية الفن، احليلة، التعسف، املفارقة، من بني عيين الغاضب تتساقط على أنفه. هذه هي استخداما



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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واخليال املتعمد إلعادة خلق العامل بصورته اخلاصة. إن الدافع الرئيسي للجمالية هو حتويل اململ إىل مثري 
 لالهتمام.

اُنتقد هذا النوع من اجلمالية من وجهة نظر أخالقية. فكان ينظر هلا على أهنا ختدم النفس على حنو 
. وهي وسيلة ّبئسة لتجنب املسؤولية وااللتزام، فشلت ّبالعرتاف ّبلواجب االجتماعي والوجود فارغ واهنزامي

 الشعيب، وهي خداع للذات تستبدل الظروف احلالية أبوهام خيالية.

لكن كريكجارد مل يرد التخلي عن اجلمالية دفعة واحدة لصاحل األخالقية والدينية. إن املفهوم الرئيسي 
، واليت حاكاها كريكجارد ّبسم مستعار على حنو ساخر هي الرفع )اإللغاء(. يف جدلية هيغل، يف جدلية هيغل

عندما يتمازج وضعني متناقضني يف وحدة أعلى )تركيب( يلغيان وحيفظان )يرفعان(. ّبملثل، مع جدلية كريكجارد 
رحلة الدينية. وفيما خيتص ّبملرحلة املزيفة، اجلمالية واألخالقية ألغيتا على حد سواء، وحفظتا يف تركيبتهما للم

اجلمالية للوجود، ما حيفظ يف املرحلة الدينية العليا هو الشعور ّبإلمكاانت الالهنائية املتاحة عرب اخليال. لكن 
ذلك مل يعد يستبعد ما هو فعلي. كما أنه ال يُوظف لغاايت أاننية. تتحول املفارقة اجلمالية إىل سخرية دينية، 

ايل للعامل الفعلي يتحول إىل مثايل الذي يتحول بدوره إىل استحالة دينية للعامل احملدود إىل مصاحلة والتجلي اجلم
 فعلية مع الالهنائي.

لكن اجلدلية مع التأليف ّبسم مستعار مل تصل للدين احلق. نتوقف عند )التمثيالت( للدين لدى 
ماكوس أبنه يعزل القارئ حتما عن اإلميان الفكاهيا املعتدا بذاته يوهانس كليماكوس يف وسط يفسره كلي

املسيحي احلقيقي. إن اإلميان هو مسألة جتربة تعيشها بسعي مستمر داخل الوجود الفردي. وفقا مليتافيزيقيا 
كيلماكوس ينقسم العامل بشكل مزدوج إىل مثايل وفعلي. تنتمي اللغة )ومجيع وسائل اإلعالم التمثيلي( إىل 

تكن اللغة بليغة ووعظيه يستحيل أن تكون حقيقية. وعلى هذا، أيا متثيل لإلميان يقف  العامل املثايل، فمهما
 دائما يف عامل املثالية وال ميكن أن يكون إمياان حقيقيا.

وّبلتايل، فإن اجلدلية املؤلفة من اسم مستعار هي مسرتدة عرب اجلمالية، وعرب فضيلة الوسط التمثيلي. 
منيا يف هناية )ختام ملحوظة غري علمية( حيث يسحب كل ما قاله مع يقرا يوهانس كيلماكوس بذلك ض

ملحق مهم، من يقول شيئا مث يسحبه ليس مثل من مل يقله على اإلطالق. وفر عرضه لإلميان الديين يف الوسط 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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اجلمايل فرصة لقرائه ليخلقوا قفزة إميانية خاصة هبم، من خالل عمل تسوية مع العاطفة الداخلية "التناقض 
 الديين للمسيحية" داخل حياهتم اخلاصة.

لكونه شاعرا دينيا، لطاملا انشغل كريكجارد ّبجلمالية. يف الواقع، وخالفا للمفاهيم املغلوطة الشائعة  
عنه، اليت تقدمه على أنه عدائي جتاه الشعر، كان سورين يشري إىل نفسه عدة مرات يف سنواته األخرية على 

(. 1847دة من أصل تسعني إشارة لنفسه كشاعر يف يومياته اليت ترجع إىل ما بعد أنه شاعر. )كلها ماعدا واح
مل يدعي أبدا أنه كاتب لدى سلطة دينية، أي بصفة رسول. فقد كانت أعماله متثل مواقف استنارة دينية أقل 

تماالت املتخيلة وأكثر مما اعتقد أنه حققه يف وجوده. مل تكن هذه التمثيالت ممكنة إال يف وسط مجايل من االح
 مثل الشعر. 

 

 كريكجاردعند   األخالقية. 4

له أكثر من معىن واحد. فهو  مثل مصطلح "مجايل" و "ديين" فإن مصطلح "األخالق" يف أعمال كريكجارد
جمال وجودي حمدود أو مرحلة ُنسخت بواسطة املرحلة العليا من احلياة -1يستخدم للداللة على كل من: 

جانب من جوانب احلياة اليت حيتفظ هبا داخل احلياة الدينية أيضا. يف املعىن األول: أتيت -2الدينية، و
كت، أو العادات املألوفة. يف هذا املعىن متثل "األخالق" "عاملية" "األخالق" مرادفا للمفهوم اهليغلي لسيتشليس

أو بشكل أكثر دقة األعراف االجتماعية السائدة. وتستخدم هذه األعراف االجتماعية كأسباب لتمنطق أو 
ا لتربر فعال داخل اجملتمع. حىت التضحية اإلنسانية هلا ما يربرها من انحية كيفية خدمتها للمجتمع، لذا عندم

يضحي أغمامنون ّببنته أفجينا، يعترب بطال تراجيداي، مادام أن جمتمعه يفهم أن التضحية مطلوبة من اآلهلات 
 لنجاح البعثة اليواننية إىل طروادة. )خوف ورعدة(.

أدرك كريكجارد، على أي حال، أن الواجبات ال ميكن تربيرها على أساس األعراف االجتماعية. إن 
خوف ورعدة( يهاجم امتناع وصف الفكرة القائلة أبن إبراهيم رمبا يضحي بولده إسحاق الكثري مما احتواه )

على أساس األعراف االجتماعية اليت تتطلب "تعطيال غائيا لألخالق". أدرك إبراهيم واجبا أمسى من واجبه 
اإلله. ال يستطيع املرء االجتماعي أبال يقتل إنساان بريئا، والتزامه الشخصي البنه احلبيب، أال وهو طاعة أوامر 

 إعطاء تربير واضح للمجتمع على أساس األعراف االجتماعية، لكن أسهل من ذلك أطع اإلله.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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لكن من أجل الوصول على موقف من اإلميان الديين، والذي قد يستلزم "تعطيال غائيا لألخالق"، على الفرد 
من نفسه ألمسى من جمرد احلياة اجلمالية، حياة  أوال تبين األخالقية )ّبملقام األول(. وألجل أن يرفع املرء

االجنراف يف اخليال، االحتمالية والشعور، على املرء أن خيلق له التزاما شخصيا. ذلك ألن اجلمالية حباجة 
 الختيار األخالقية اليت تتطلب التزاما للتواصل وإجراءات للحكم.

"التوازن بني اجلمالية واألخالقية يف تكوين كان املوقف األخالقي الذي دعا إليه القاضي فيلهلم يف 
اجلزء الثاين( مزجيا غريبا من اإلدراكية والالإدراكية. امليتا أخالقية أو األخالق املعيارية هي -الشخصية" )إما/ او

إدراكية تضع خمتلف الشروط الضرورية املختلفة للفعل الصحيح أخالقيا. تتمثل هذه الشروط بـ: ضرورة االختيار 
ية وروحية، االلتزام ّبالعتقاد أن التكهنات ّبخلري والشر ألفعالنا هلا قيمة حقيقية، ضرورة اختيار ما يفعله جبد

املرء حقيقة، بدال من جمرد االستجابة لوضع ما، جيب أن تكون األفعال منسجمة مع القواعد، وهذه القواعد 
 تطبق عامليا على العوامل األخالقية.

، على أي حال، ليس إدراكيا. حيث ال يوجد دليل على حقيقة امليتا أخالقية. اختيار امليتا أخالقية
بينما اختيار األخالق املعيارية حمفز، لكن أبسلوب غري إدراكي. يسعى القاضي إىل حتفيز اختيار أخالقياته 

حقا يكون املعيارية عرب جتنب اليأس. اليأس هنا هو أن جتعل حياة الفرد تعتمد على شروط خارج حتكمه )ال
اليأس هو أكثر احتمالية جوهرية يف املقام األول(. ّبلنسبة للقاضي فيلهلم اختيار األخالق املعيارية هو اختيار 

 غري إدراكي لإلدراكية، وّبلتايل قبول قابليته لتطبيق التمييز املفاهيمي بني اخلري والشر. 

ي بني اخلري والشر يف هناية املطاف على من وجهة نظر كريكجارد الدينية، ال يعتمد التمييز املفاهيم
املعايري االجتماعية، ولكن على اإلله. لذلك، من املمكن كما زعم يوهانس دي سلينتو يف حالة إبراهيم )أب 
اإلميان( أن اإلله طلب تعطيل األخالقية )على أساس املعايري املرساة من اجملتمع(. ال يزال هذا أخالقيا ّبملقام 

أن تعريف اإلله للتمييز بني اخلري والشر، يفوق أي تعريف للمجتمع البشري. ميكن تعطيل متطلب الثاين، مادام 
قابلية االنتقال وإجراءات احلكم أبمر من اإلله، ليحسم هذا األمر القضااي ذات اإلشكالية الشديدة مثل قضية 

طيع اإلله، أم أنه من املمكن أن يكون إبراهيم، مادام ليس لنا معني من رأي البشر لتقرير ما إذا كان إبراهيم ي
قاتال ُمضلال. ومبا أن رأي العامة ال ميكن أن حيسم املسألة ّبلنسبة لنا، جيب علينا أن حنسم املسألة ألنفسنا 

 كمسألة إميان ديين.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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أتييد كريكجارد املطلق مليتا أخالقية األمر اإلهلي مزاجي نوعا ما، من خالل حتليله املفصل للطرق 
قة اليت حيتاجها األفراد لتفهم أوامر اإلله. هذه التحليالت تعادل علم النفس األخالقي الدقيق، الذي الدقي

يرسم حدود أخالقيات الفضيلة. ال يكفي أن يصدر اإلله أمرا، جيب أن نسمع ونطيع. لكن الطاعة ليست 
ر أن نصما آذاننا ّبنتقائية، واضحة، ميكن أن نطيع طوعا أو كرها، وميكن أن نرفض ّبلكلية. وميكن أن خنتا

وميكن أن منتأل برغباتنا األاننية أبننا صم حينما يتعلق األمر ّبلواجبات. من أجل الطاعة حنتاج أوال أن نزرع 
اإلميان، إذ أن طاعة األمر اإلهلي غري منطقية إال إذا آمنا أن األمر أتى من اإلله. يتطلب من املرء أن يتغلب 

تبىن تساحما مع التناقض الذي يدعو لزرع اإلميان إبله مساوي، أبدي، كلي، اإلله الذي على إهانة عقله وأن ي
يُزعم أنه جتسد يف شكل إنسان حمدد، وانتهى هذا اإلنسان إىل الفناء. إن القلق يتولد من تصوران هلول عواقب 

العارم الذي خلافه اليأس، اخلطيئة، ويف الوقت نفسه االستمتاع إبمكانيات احلرية. حنن حباجة لتجاوز الغضب 
ونلحظ االستغراق الذايت للحاالت الشيطانية، ونبتعد متاما عن احلذر والغرور، وأن جتنب االلتزام ّبألعراف 
االجتماعية لوحدها. حنن حباجة إىل زراعة األمل، الصرب، التفاين وفوق كل هذا احلب. لكن علينا أن نكون 

 ضر للمعاانة من أجل احلب وهلويتنا الروحية املطلقة.واعني بقدرتنا على خداع الذات، ونتح

 

 كريكجاردعند   الدينية. 5

نفسه فوق كل شيء كشاعر ديين. الدين الذي سعى إىل ربط قراءه به هو املسيحية. كانت  نصب كريكجارد
نوعية املسيحية اليت ختفى هبا خلف كتاّبته من ساللة خطرية من التقوى اللوثرية اليت تعرف بقيمها الصارمة 

يم يف منزل العائلة عرب والده، للخطيئة، الشعور ّبلذنب، املعاانة، واملسؤولية الفردية. غرق كريكجارد يف هذه الق
يف جوتالند. بعد ذلك، أصبح والده Herrnhut الذي عاش طفولته حتت ظالل حركة التقوى الدينية 

( يف كوبنهاغن، واليت حضرها مع عائلته إىل جانب خطب Brødremenighedعضوا يف مجاعة اإلخوة )
 األسقف ج. ب مينسرت.

اجرتارا لعقيدة الكنيسة. إمنا هي مسألة عاطفة ذاتية فردية، واليت  ّبلنسبة لكريكجارد، مل تكن املسيحية
ال ميكن تسواى بواسطة رجال الدين أو احلقائق الفنية لإلنسان. اإلميان هو أهم مهمة حيققها اإلنسان، ألنه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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الذي  على أسس اإلميان فقط ميكن للفرد امتالك فرصة ألن يكون هو ذاته احلقيقية. الذات هي العمل احليايت
 حيكمه اإلله إىل األبد.

ّبلتايل، خيضع الفرد لعبء املسؤولية الكبرية الختياراته/ها الوجودية اليت تعلاق إما اخلالص أو اللعن 
األبدي. القلق أو الفزع هو احلس الداخلي هلذه املسؤولية الرهيبة عندما يقف الفرد على أعتاب اختيار وجودي 

ن جانب أول هو عبء الفزع من اختيار األبدية، ومن اجلانب اآلخر هو خطري. القلق شعور من جانبني: م
هبجة احلرية يف اختيار املرء ذاته. حيدث االختيار يف حلظة، وهي اللحظة اليت يتقاطع فيها الزمن واألبدية، الفرد 

 خيلق من اختيار مؤقت ذاات سيحكم عليها ّبألبدية.

ألبد. من املهم أن جُيدد اإلميان وبصورة مستمرة عن طريق لكن اختيار اإلميان ال يكون مرة واحدة ول
تكرار االعرتاف ّبإلميان. تعتمد الذات الذاتية على التكرار، وفقا ملناهضي كيلماكوس الذات هي "عالقة تربط 
الذات بذاهتا" )املرض حىت املوت(. إال إذا أقرت الذات بـ "القوة اليت تشكلها" فسوف تقع يف اليأس الذي 

يها. بناء على ذلك، حىت حتافظ على ذاهتا كعالقة تربط ذاهتا بذاهتا، على الذات أن جتدد إمياهنا ّبستمرار يلغ
يف "القوة اليت تطرحها". ال يوجد تدخل بني ذات الفرد واإلله، سواء عرب القس أو نظام عقلي )الكونرتا 

ر. إن تكرار اإلميان هي الطريقة اليت تربط الذات الكاثوليكية أو اهليغليانية(. ليس هناك إال إميان الفرد املتكر 
 بذاهتا والقوة اليت يف داخلها، أي تكرار اإلميان ّبلذات.

جتسد العقيدة املسيحية وفقا لكريكجارد، التناقضات اليت هتني العقل. حيث تكمن مركزية التناقض 
الوقت إبنسان مؤقت، وفاِن )املسيح(. يف التأكيد على أن اإلله األبدي، الالهنائي، املتعايل، جتسد يف نفس 

هناك نوعان من املواقف اليت ميكن أن نتبناها هلذ التأكيد، أي ميكن أن حنظى ّبإلميان، أو نتقبل اإلهانة. إن 
ما نعجز عن فعله، حبسب كريكجارد، هو أن نؤمن بفضيلة العقل. إذا اخرتان اإلميان علينا أن نعطل العقل. 

 ان بفضيلة العبثية.يف الواقع علينا اإلمي

قامت العديد من مؤلفات كريكجارد ّبستقصاء مفهوم العبثية: جوب يستعيد كل شيء مرة أخرى 
بفضيلة العبثية )التكرار(، حيصل إبراهيم على إرجاء التضحية ّببنه إسحاق بفضيلة العبثية )خوف ورعدة(. 

ضيلة العبثية )اليوميات( أيمل كيلماكوس أيمل كريكجارد ّبستعادة رجيينا مرة أخرى بعد فسخ خطوبتهما بف
خبداع القراء حبقيقة املسيحية بفضيلة العبثية اليت تصور عدم فاعلية املسيحية، فاإلله املسيحي يتمثل بكونه 
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صنفا متعاليا من أصناف البشرية، ومع كل هذا ميثل على أنه إله شخصي ميلك قدرات إنسانية للحب، احلكم، 
إخل. بعد ذلك، أصبح مفهوم كريكجارد عن العبثية صنفا مهما للوجودين يف القرن الغفران، والتدريس.. 

 العشرين، وإن كان خيلو من ارتباطات دينية.

وفقا ليوهانس كيلماكوس، اإلميان معجزة. هدية من اإلله، حيث تدخل احلقيقة األبدية فوراي، هذا 
عن املفهوم السقراطي أن احلقيقة "األبدية" معنا على املفهوم املسيحي للعالقة بني احلقيقة "األبدية" متميزا 

(. شرط حتقيق األبدية للمسيحي هو منحة anamnesisالدوام، وحتتاج أن تسرتد عافيتها أبساليب التذكر)
"معطاة" من اإلله، لكن إدراكها هو املهمة اليت جيب أن تؤدى بتكرار من الفرد املؤمن. بينما أساليب التذكر 

تفاهة املاضي، التكرار املسيحي هو "تذكر لألمام" حىت تكون احلقيقة األبدية )املستقبلية( يف  عند سقراط هي
 زمنها املناسب.

كان من املصريي ملعجزة اإلميان املسيحي إدراك أننا امام اإلله حنن دائما على خطأ. وعلى هذا، جيب 
مينح من قبل اإلله. إذ ال ميكن أن تنطلق  أن ندرك أننا مذنبون على الدوام. هذا هو شرط اإلميان، وجيب أن

فكرة اخلطيئة من جذور إنسانية حمضة. بل عوضا عن ذلك، أُدخلت إىل العامل من مصدر مساوي. مبجرد أن 
ندرك أننا مذنبون، سوف ندرك أن هناك ما يتضاد مع فكرة أننا مذنبون على الدوام. على هذا األساس، ميكن 

يلة العبثية أن نكفر أخريا عن هذا الوجود. تتطلب عبثية الكفارة تتطلب اإلميان أن نؤمن أننا نستطيع عرب فض
أبن املستحيل ممكن ّبلنسبة لإلله، حىت املغفرة ملن ال يغفر هلم. إذا قبلنا مغفرة اإلله إبخالص، ومن دواخلنا، 

. املعضلة الوحيدة أمام تواابني، شاكرين وآملني، عندها نستطيع أن هنب أنفسنا لألمل السعيد ببداية جديدة
هذا األمل السعيد هو رفضنا أو مقاومتنا لقبول مغفرة اإلله بشكل مالئم. على الرغم من أن اإلله ميكن ان 
يغفر ملن ال يغفر هلم، لكن ال ميكن أن جيرب أحدا على قبول ذلك. بناء على ذلك، يرى كريكجارد أبن: "هناك 

 ، وهو عدم رغبة املرء ّبإلميان بعظمة اإلله".ذنب واحد يف عدم قبول املغفرة اإلهلية

 

 كريكجاردعند   السياسة. 6

مفكرا سياسيا، لكن احلقيقة أنه تدخل بشكل صارم يف سياسة الكنيسة، سياسة  أحياان يعترب كريكجارد 
الثقافة، ويف التغيريات االجتماعية التمردية لعصره. على سبيل املثال، املقال الذي نشر له يف وقت مبكر، وكان 
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 برغبة كريكجارد يف جدال حول حرية املرأة. كان تربيرا رجعيا للقيم األبوي املنتشرة، وكان مدفوعا بشكل كبري
االخنراط مع زمرة األوساط الفكرية يف كوبنهاغن. انطفأت يف نفسه هذه الرغبة تدرجييا، لكن بقيت عالقته 

 ّبملرأة موضع شك مريب.

متثلت أحد تدخالت كريكجارد يف السياسات الثقافية يف هجومه على اهليغليانية. وقد دخلت فلسفة 
مع احلماس الديين يف الدمنارك من خالل ج. ل هيربغ، وكان مأخوذا حبماس أبدب كوبنهاغن، وكلية  هيغل

الالهوت يف جامعة كوبنهاغن. كان كريكجارد مستعجال بعمل دراسة حول أعمال هيغل. مع أنه كان حيرتم 
قال عن هيغل، رمبا يكون  هيغل بشكل كبري، إال أن له حتفظات صرحية حول اهليغليانية ووعودها الطنانة. وقد

أعظم مفكر عاش على اإلطالق، لو أنه اعترب نظامه جتربة فكرية، لكنه بدال من ذلك أخذ نفسه جبدية ّبلغة 
 ليصل إىل احلقيقة، فما كان إال أن نذر نفسه ليكون مضحكا.

ليف تقويض كريكجارد للهيغليانية كان من أجل تقدمي حماكاة ساخرة لنظام هيغل أبكمله. إن أت
)إما/أو( و )ختام ملحوظة غري علمية( يقدم جدلية هيغليانية مقتبسة، ُصممت لتبعد املعرفة املفرتضة للقراء 
بدل أن تضيف هلا. انتقد املؤلف الرومانسية األملانية واألدب الدمناركي املعاصر على حد سواء )مع نقد الذع 

أعمال هؤالء املؤلفني، فيأخذ صياغاهتم الفلسفية  موجاه إىل ج.ل. هيربغ(. مع ذلك، اعتمد بشكل كبري على
واإلشكاالت الالهوتية جبدية. على سبيل املثال: اخنرط كريكجارد ّبملفهوم القدمي للرومانسية األملانية وهي أن 
احلداثة تعين أن تُفهم أوال بعكس العصور القدمية اليت تعين أن تفهم أساسا من انحية الفكر اليوانين 

ُصنف الفن اليوانين الكالسيكي، بشكل خاص، على انه املعيار الذهيب الذي من خالله يقاس  الكالسيكي.
الكمال الفين. على كل حال، تشارك كريكجارد والرومانسيني واملثاليني األملانيني الرأي القائل أبن الفن اليوانين 

حلديث، فبينما ال ينتظر منه أن يضاهي الكالسيكي يفتقر إىل اجلوهر أو الروح الذاتية. على النقيض منه الفن ا
الكمال الفين للفن اليوانين الكالسيكي، إال أنه مينح إمكانية استكشاف الروح الذاتية. إن البعد املصريي للروح 
الذاتية هو احلرية، واليت أصبحت توظيفا مميزا للفن احلديث والفلسفة ما بعد الكانطية. إن مفهوم كريكجارد 

بح يف هناية األمر "ال شيء" أمام اإلله. لقد تعاطى بشكل نقدي مع مفاهيم احلرية لدى للحرية هو أن تص
كانط، هيغل، شيلنغ، وكذلك مع الهوتية جاكويب، ليسنغ، سكليمتشر. قدم لنا سورين ظاهرة مميزة للحرية 

ر سردية، عن طريق دراسة حالة من األدب بطريقة مساها "علم النفس التجرييب". فهو يستخدم وجهات نظ
أمساء مستعارة، مقاالت قصرية، رسومات الشخصية ودراسة احلالة من جانب احلياة واألدب لرسم ومناقشة 
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املزاج، واملشاعر، والروح اليت ميكن أن متنح احلرية الفردية أو تعرقلها. املزاجية مثل السوداوية، امللل، واملفارقة 
متلك أيضا رفع الفرد إىل حالة من االستبصار الذايت اليت تصل  ميكن أن تكون ذاتية دائما، أو شيطانية، لكنها

به إىل الوعي األعلى، وّبلتايل تتيح للفرد أن يرى وجوده/ها األسبق مثل ما مساه فيتغنشتاين القيد املتكامل. 
وغري إن الوعي األعلى لكريكجارد هو إحاطة اإلله، الذي يتيح للفرد أن يرى نفسه/ها بصفتهما مذنبني مجيعا 

متحفظني جتاه نعمة اإلله. الطريق هلذه احلرية النهائية يتطلب إرادة، خياال، إمياان، حبا، توبة، صربا، وتواضعا، 
 هذا الذي من خالله تصبح الروح فارغة من اإلرادة لتصبح مستقبلة إلرادة هللا.

ختام ملحوظة غري بلغت األمساء املستعارة الشاذة لكريكجارد "املؤلف األصل" ذروهتا يف كتاب )
علمية( الذي تلقى اهتماما شعبيا ضعيفا، كما لو أنه من ضمن النخبة األدبية. لذا، كان له أتثري فوري سرعان 
ما انطفأ كفعل خطايب. سعى كريكجارد ملعاجلة هذا عن طريق مهامجة نفسه يف مراجعة شعبية ساخرة يف جملة 

يف هذا املنشور كان على أسس شخصية عوضا عن أن تكون الكورسري. وجنح يف إجياد نفسه، هجاءه القاسي 
يف جوهر كتاّبته. حرضته املعاانة اليت وقعت بسبب اهلجمات أن ينتقل إىل مرحلة أخرى عالية من اإلنتاج 

 التأليفي، لكن هذه املرة كان تركيزه على خلق اخلطاّبت املسيحية اإلجيابية بدال من السخرية واحملاكاة.

بح كريكجارد أكثر قلقا من التوجه الذي اختذته كنيسة الشعب الدمناركية، خاصة بعد يف النهاية أص
وفاة كبري األساقفة ج. ب. مينسرت. أدرك أنه مل يعد قادرا على إمتاع روحه بكتابة معرفية أو شعرية دقيقة، مثل 

بنشر كتيب حتت عنوان اليت كان ميارسها يف تلك اللحظة. كان عليه أن يتدخل يف الوسط العام، لذلك قام 
 )اللحظة(. الذي خاطب سياسات الكنيسة بشكل مباشر.

كان هناك مركزان رئيسان لقلق كريكجارد من سياسات الكنيسة. أحدها كان أتثري هيغل، وبشكل 
أكرب تعاليم هـ. ل. مارتينزن، وأخرى تتعلق بشعبية ن.ف.ل غروندفيغ، وكان الهوتيا، معلما وشاعرا، ومؤلفا 

املقطوعات يف كتاب الرتنيمة الدمناركية. كان الهوت غروندفيغ يتعارض يف هلجته مع كريكجارد بشكل ملعظم 
اتم. إذا أكد غروندفيغ على اجلوانب املضيئة، السعيدة، االحتفالية، واجملتمعية للمسيحية، بينما ذهب كريكجارد 

رة ّبئسة، فشل تدخل كريكجارد بشأن كنيسة إىل التأكيد على اجلدية، املعاانة، الذنب، والعزلة الفردية. بصو 
الشعب الدمناركية اليت أصبحت يف معظمها غروندفيغانية. تدخله يف اهليغليانية فشل أيضا، مع خالفة مارتينزن 

 ملينسرت ككبري األساقفة، وانتهت اهليغليانية للفناء ألسباب طبيعية.
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كان بطال ال يهدأ لـ "الفرد الواحد" كمعارض   كما قدم كريكجارد تعليقا نقداي حول التغري االجتماعي.
"للحشد". خاف أن فرصة حتقيق الفردية قد تقلصت جراء إنتاج اجملتمع للقوالب النمطية. لقد عاش يف عصر 
ينبثق فيه جمتمع اجلماهري من النظام اإلقطاعي، وكان حمتقرا للنظام املولود حديثا. كان أحد أعراض التغيري، 

تمع اجلماهريي عن االلتزام العاطفي املشرتك. وقد كان األخري مصرياي لإلميان املسيحي انفصال بدائل اجمل
 والفردية األصيلة ّبلنسبة لكريكجارد.

قيمة كريكجارد احلقيقية سواء كمفكر اجتماعي أو سياسي، مل تتحقق له حىت بعد وفاته. أتليفه 
فلسفية، األدبية، النفسية، والالهوتية كان هلا أثرا ّبقيا. الكتب واليوميات حققت له أتثريا فوراي، لكن كتاّبته ال

كثري من أعمال هايدغر املبكرة )الوجود والزمان( يدين بفضلها إىل كتاّبت كريكجارد، خاصة يف ظواهر املزاج 
وإدراكه للدور التأسيسي للزمان يف تشكيل الذات. وكذلك عمل سارتر )الوجود والعدم( الذي تصبح فيه 

فرد املفهوم األول للتفسري االجتماعي والسياسي كان متكئا فيها على كريكجارد. أيضا مفاهيم سارتر حرية ال
املرتبطة ّبألصالة واإلميان السيء، وأتكيده على أن الوجود يسبق املاهية، هلا جذور كريكغاردية. أدورنو على 

عنوان )أسس اجلمالية عند الذي نشر الحقا حتت  Habilitationsschriftاجلانب اآلخر، يف كتاب 
كريكجارد( حيتوي انتقادا لسياسات كريكجارد، رغم أن اهلدف غري املباشر ألدورنو كان هايدغر ووجوديته 
بشكل عام. يزعم أدورنو أن فلسفة كريكجارد حول اجلوهر تعكس يف النهاية الصورة الداخلية لربجوازية عصره، 

رّب، ألنه مثل كافة الوجوديني فشل يف اتباع جدلية اترخيية مادية. نتج وأنه سقط يف املثالية اليت سعى إليها ها
اهلدف اليت ترسم ذاات جمردة كموازنة لتجرد الكون. ّبلتايل فشل كريكجارد يف فهم -عن ذلك جدلية الذات

الذات من انحية وضع اترخيي مادي، وبغض النظر عن نواايه، إال أنه خلق نظاما متناقضا للوجود، والذي 
 كان له الفضل يف إرساء األساس ألنطولوجية هايدغر.

خالفا لنقد أدورنو، ميكن لنا أن نزعم أبن كتاّبت كريكجارد تربهن على واقعية اجتماعية فطنة، تتضح 
لنا يف عشرات املالحظات واالنعكاسات النقدية على احلياة اليومية واملؤسسات مثل الكنيسة، الصحافة، 

قراطي. هذه الواقعية االجتماعية النقدية، إىل جانب التحليل العميق النفسي والفلسفي واحلراك النسوي والدمي
ملشاكل العصر، وقلقه ملخاطبة "العصر احلاضر" كانت موضع انشغال زمالءه اإلسكندانفيني هنريك إبسن 

برلني يف وأوغست شرتينربغ. أصبح كال من إبسن وشتينربغ إىل جانب نيتشه أيقوانت مركزية للحداثة يف 
 التسعينات.
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كان الناقد األديب الدمناركي جورج براندس مسامها يف ربط هذه الشخصيات الفكرية، فقد قام إبلقاء 
أول حماضراته اجلامعية حول كريكجارد ونيتشه، وعزز ألعمال كريكجارد إىل نيتشه، وصوال إىل شتينربغ، ووضع 

قامت الناقدة السويدية أوال هانسون ّبلتعزيز هلذا  شتينربغ على خط مع نيتشه. مستلهمة جدلية براندس،
الدمج بني الكتاب يف أملانيا نفسها. سعت حداثة برلني بوعيها الذايت على استخدام الفن كوسائل للتغيري 

 السياسي واالجتماعي. وواصلت هما كريكجارد ّبستخدام العمل اخلطايب للتحول االجتماعي.

هم من كريكجارد ملعاجلة قضااي أساسية يف الفلسفة، السياسة، استلهم العديد من الكتاب أفكار 
الالهوت، علم النفس. كان أبرزها معاجلة كريكجارد لقضية إبراهيم وتضحيته إبسحاق )العقيدة(. فرانز كافكا، 
إميانويل ليفانس، جاك دريدا، مجيعهم كتبوا بشكل واسع يف حماولة لفرز تداخالت األخالق واإلميان. غابريل 
مارسيل، ليف خيستوف، بول تيلتش، مارتن بوبر، جورجي لوكاس، كارل ّبرت، جورج ّباتي، رودولف 
بولتمان، كارل ايسربز، ميشيل هنري، وجون كابوتو، مجيعهم أتثروا أو اخنرطوا يف وجودية كريكجارد املسيحية. 

ناء" واليت تنطوي بشكل كبري كذلك الالهويت السياسي كارل مشيت استخدم مفاهيما مثل "القرار" و "االستث
على مفاهيم كريكجارد يف "اللحظة" و "التكرار". سورين أيضا كان إهلاما مبكرا لفيتغنشتاين الذي قال عنه 
"حىت اآلن هو املفكر األعمق يف القرن التاسع عشر، كريكجارد كان قديسا". أتباع فتغنشتاين، مثل ستانلي 

مجيعهم اخنرطوا يف جانب من جوانب أعمال كريكجارد من ضمنها  كافيل، جيمس كواننت، وكورا داميوند،
الكيفية اليت نفهم ومنيز هبا بني املعقول والالمعقول يف سياق املزاعم حول السلطة الدينية واخلالص. قراءة أليسرت 

مهية ماكنتاير لكريكجارد يف )بعد الفضيلة( و )موجز اترخيي لألخالق( تفتح جماال واسعا لالستعالم عن أ
كريكجارد لألخالق يف الفلسفة التحليلية احلديثة. وقد قاد ذلك إىل نقاش حول أمهية كريكجارد يف تطوير 
سردايت تفسريية للذات، مع اإلشارة إلسهامات أنتوين رود، جون دافنبورت، جون ليبت، ّبتريك ستوكس. 

ه، ووجهة النظر السردية للفلسفة أيضا أتثر بول ريكور وجودث بتلر بكريكجارد خاصة فيما يتعلق ببالغت
 املنهجية النقدية.

من الصعب أن نورد قائمة مفصلة ألهم املفكرين الذين يدينون ّبلفضل لكريكجارد وجوداي وفكراي. 
إن تنوع الكتاب واملفكرين املذكورين أعاله يشهد على اتساع وعمق نفوذ كريكجارد الذي استمر حىت عصران 

 احلاضر. 
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 رخيية حلياته وأعمالهتقسيمات ات .7

 ولد يف اخلامس من مايو يف كوبنهاغن )الدمنارك( -1813

 قُبل يف جامعة كوبنهاغن. -1830

 توفيت والدته. -1834

 التقى رجيينا أولسن. -1837

 تويف والده. -1838

 من )أوراق اليزال املرء حيا( الذي نشر دون رغبة منه عرب س. كريكجارد. -

 الالهوت النهائي.اجتاز امتحان  -1840

 تقدم لرجيينا أولسن وقبلت به. -

 فسخ ارتباطه برجيينا. -1841

 دافع عن أطروحته )حول مفهوم املفارقة: إبحالة اثبتة إىل سقراط(. -    

 سافر إىل برلني حلضور حماضرات شيلينغ. -    

 عاد من برلني. -1842

 نبذة عن احلياة( حررها فيكتور أرميتا.-)إما/ أو -1843

 رحلة اثنية إىل برلني. -    

 )اخلطاّبن التنويراين( كتبها س. كريكجارد. -    

 )خوف ورعدة( قصيدة جدلية كتبها: يوهانس دي سلينتو. -    

)التكرار( مشروع يف علم النفس التجرييب كتبه كونستانتني كونستانتيوس. )نشر يف نفس اليوم الذي نشر -    
 فيه )خوف ورعدة((
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 خطاّبت تنويرية كتبها س. كريكجارد. أربعة-    

 )خطاّبن تنويراين( كتبهما س. كريكجارد. -1844

 ثالثة خطاّبت تنويرية كتبها س. كريكجارد. -    

 )شذرات فلسفية( أو )نبذة عن الفلسفة( كتبها يوهانس كليماكوس ونشرت من قبل س. كريكجارد. -    

املشكلة الدوغمائية للخطيئة األصل كتبها فيجيليوس  )مفهوم القلق( انعكاس نفسي موجاه على -    
 هوفنينسيس.

قراءة خفيفة لطبقات معنية كما تتطلب املناسبة( كتبه نيكوالس نواتبني. )نشر يف نفس  -)مقدمات -    
 اليوم الذي نشر يف )مفهوم القلق((

 )أربعة خطاّبت تنويرية( كتبها س. كريكجارد. -    

 ناسبات متخيلة( كتبه س. كريكجارد.)ثالثة خطاّبت مل -1845

)مراحل على طريق احلياة( دراسات من قبل عدة أشخاص، مجعت وأرسلت للصحافة ونشرت من  -    
Hilarious Bookbinder. 

 الرحلة الثالثة إىل برلني. -    

 (1844-1843)مثانية عشر خطاّب تنويراي( كتبه س. كريكجارد. )جمموعة من اخلطاّبت املتبقية من  -    

)حول شخصية من كتاب مراحل على طريق  Fœdrelandet Frater Taciturnusمقالة يف  -    
 احلياة( طلب أن جتلد يف الكورسريا(

 كريكجارد مهجوا يف جملة الكورسريا.-1846

)ختام ملحوظة غري علمية( أتليف تقليدي، جديل مثري للشفقة، حجة وجودية، كتبها يوهانس  -    
 وس. الذي نشر من قبل س. كريكجارد. كليماك

 مراجعة أدبية )عصران( رواية قصرية كتبها: مؤلف )قصة يومية( راجعها: س. كريكجارد. -    
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 )خطاّبن تنويراين يف األرواح املختلفة( كتبها: س. كريكجارد. -1847

 أتمالت مسيحية على صورة خطاّبت( كتبها: س. كريكجارد. -)أعمال احلب -    

 رجيينا تتزوج فريرت شيلجل.-    

 )خطاّبت مسيحية( كتبها: س. كريكجارد. -1848

 .Inter et Inter)األزمة وأزمة يف حياة ممثلة( كتبت من قبل:  -    

 )وجهة نظر حول عملي كمؤلف( اتصال مباشر، تقرير للتاريخ.  -    

 الطبعة الثانية من )إما/أو(-1849

 )زانبق احلقل وطيور اهلواء( ثالثة خطاّبت تعبدية. كتبها س. كريكجارد. -    

 الدينية كتبها هـ. هـ.-مقالتان يف األخالقية -    

)املرض حىت املوت( شرح مسيحي نفسي للتثقيف والتنوير كتبه: مناهض لكيلماكوس، حرره: س.  -    
 كريكجارد.

)الكاهن األعلى(، )جايب الضرائب(، )املرأة اليت سرقتها اخلطيئة( ثالثة خطاّبت )خلطاّبت قداس أايم  -    
 اجلمعة( كتبها: س. كريكجارد.

 حررها: س. كريكجارد. 3-2-1)تدريب على املسيحية( كتبه: مناهض لكليماكوس. عدد  -1850

 )خطاب تنويري( كتبه: س. كريكجارد. -    

 اطي ككاتب( كتبه: س. كريكجارد.)حول نش -1851

 خطاّبن يف )خطاّبت قداس أايم اجلمعة(. -   

 وصية إىل العصر احلديث( كتبه: س. كريكجارد. -)استنطاق الذات -   

وصية إىل الزمن احلاضر، استنطاق الذات( السلسلة الثانية كتبها: س. كريكجارد. -)قاضي أنفسكم -   
 (1876)نشرت بعد وفاته 
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 اة األسقف مينسرت.وف-1854

 تعيني مارتينزن كبري األساقفة. -    

"هل كان األسقف مينسرت الشاهد على احلقيقة، واحدا من الشهداء احلقيقيني على احلقيقة، هل هذه  -   
 .Fœdrelandetهي احلقيقة؟" كتبه: س. كريكجارد يف 

 "هذا ما جيب أن يقال، أال فليقال" كتبه: س. كريكجارد.-1855

 )اللحظة( كتبه: س. كريكجارد. -    

 )حكم املسيح على املسيحية املقررة( كتبه: س. كريكجارد. -    

 )اإلله ال يتبدل( خطاب كتبه: س. كريكجارد. -    

 وفاة كريكجارد يف احلادي عشر من نوفمرب. -    
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