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 Abstract: 

Søren Kierkegaard is well-known for being the first founder of 

existential philosophy, and since he was a genuine Christian 

philosopher, he established the Christian's existentialism, in 

which he associated religion and existentialism, through an 

existential experience par excellence, that is, a life lived by a very 

distinguished person; the existential philosopher. 
Kierkegaard draw a distinction between the public religion; a 

religion of the common people or the mob, which is based on 

tradition only, and on superficial external practice, like various 

rituals and rites, which do not express the accurate essence of 

religion, and the religion of the philosophers, which is the religion 

of special people; it is founded on a completely individual 

experience, which reflects the self-existence of every human being, 

with his pains, fears, sorrows, and disappointments., this is 

surely the true religion for Kierkegaard; a profound inner spiritual 

and existential experience, which expresses the individual's own 

life, and is not shared by anyone else.For that, Kierkegaard's 

religious experience was based on the most important 

existential concepts, such as anxiety, despair, sin, boredom, pain, 

loneliness. 
In this paper, we seek to study Kierkegaard's religious experience 

as an existential experience in the first place, by examining how 

Kierkegaard has transformed the religious experience into 

an existential experience? What are the most important existential 

concepts on which this experience is based? Then to what extent 

Kierkegaard has successfully linked the Christian religion with 

his existential philosophy? 

Key words: Existentialism, Religion, Anxiety, Pain, Self, Individual, 

Sin. 
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 الوجودية للدين عند كريكغارد التجربة
 

 2سـلــيـمـة قـــايــد 
 

 :امللخص
أبنه املؤسس األول للفلسفة *(Søren Kierkegaard)   (1813-1855)  اشتهر سورين كريكغارد

الوجودية، وملا كان فيلسوفا مسيحيا خملصا، فقد أسس الوجودية املؤمنة، وفيها ربط بني الدين والوجودية،  
التجربة الدينية جتربة وجودية ابمتياز، أي جتربة حياتية يعيشها إنسان متميز جدا، هو حيث جعل  

  الوجودي بطبيعة احلال.  الفيلسوف 
الذي يقوم على التقليد فقط،  ،الرعاعأو  مّيز كريكغارد بني الدين اجلماهريي وهو دين العامة من الناس

ف الطقوس والعبادات الدينية، اليت ال تعرب مطلقا عن املمارسة اخلارجية السطحية، من خالل خمتل وعلى 
احلقيقي للدين، لذلك فإنه ينتقده بشدة. ودين الفالسفة، وهو دين اخلواص من الناس، وهو يقوم  اجلوهر 

فردية متاما، تعكس الوجود الذايت لكل إنسان، مبا حيمله من آالم، وخماوف، ومعاانة، وخيبات  على جتربة 
و ابلذات الدين احلقيقي عنده، وهو جتربة روحية داخلية ووجودية عميقة جدا، تعرب عن ه األمل، وهذا 

  وال يشرتك فيها معه أي شخص آخر. حياة الفرد اخلاصة، 
القلق، اليأس،  هلذا فقد قامت التجربة الدينية عند كريكغارد على أهم املفاهيم الوجودية يف فلسفته، مثل

 حدة.، الو اخلطيئة، امللل، األمل 
دراسة التجربة الدينية عند كريكغارد بوصفها جتربة وجودية يف املقام إىل  وحنن نسعى يف هذه الورقة البحثية

جتربة وجودية؟ وما إىل  األول، وذلك من خالل طرح اإلشكال التايل: كيف حّول كريكغارد التجربة الدينية 
أي مدى ُوفَّق يف ربطه بني الدين املسيحي إىل  التجربة؟ مثأهم املفاهيم الوجودية اليت تقوم عليها هذه  هي 

 وفلسفته الوجودية؟ 
 . الوجودية، الدين، القلق، األمل، الذات، الفرد، اخلطيئة الكلمات املفتاحية:

 
 

  املقدمة:

يعد مؤسس  معاصر، تتناول هذه الورقة البحثية موضوع التجربة الوجودية للدين عند كريكغارد، وهو فيلسوف دمناركي 
املسيحية، واليت مزج فيها بني الدين أو  املؤمنة الوجودية، لكنه وملا كان رجال متدينا خملصا لدينه املسيحي، فإنه أسس الوجودية 

أنه جعل التدين احلقيقي جتربة وجودية ابمتياز، تتجسد فيها كل املفاهيم  املسيحي والفلسفة الوجودية، ويظهر ذلك بكل وضوح يف 
ما نرغب يف معاجلته يف ورقتنا البحثية هذه، وذلك من خالل طرح اإلشكال التايل: كيف  ية، وهذه النقطة ابلذات هي الوجود

 الوجودية؟ أي مدى ُوفق يف ربطه بني الدين املسيحي وفلسفته إىل  جتربة وجودية؟ مثإىل  التجربة الدينية حّول كريكغارد 
 
 

                                                           

salima.gaid@gmail.com اجلزائر ،املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة، الباحثة،  2
 

mailto:salima.gaid@gmail.com


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 2
 

184 

  أهداف البحث:

كريكغارد، وذلك ببيان أن  إبراز العالقة الوطيدة بني الفلسفة الوجودية والدين املسيحي عند إىل  هذه هتدف ورقتنا البحثية  
جتربة واحدة ووحيدة هي التجربة الروحية املسيحية،  التجربة الوجودية تتطابق متاما عنده مع التجربة الدينية، حيث تنصهران معا يف 

الوقت نفسه املفاهيم األساسية للوجودية، حبيث إنه أضفى على العقائد الدينية   سيحي، ويف ففيها تتجسد املعاين السامية للدين امل
معان وجودية خالصة، كما أضفى على املفاهيم الوجودية كالقلق، احلرية، اليأس  .التجسد، التوبة والغفران كاخلطيئة، اخلالص، 

ابلكلية، واليت تكون  أقصى حد، وأضحت مفاهيم واحدة إىل  ضمعان دينية عميقة، حىت تداخلت هذه املفاهيم مع بع .واخلوف 
  دينية ووجودية يف آن واحد. 

 
  أهم املفاهيم الوجودية اليت تقوم عليها التجربة الدينية:

  الفردية: 
الفلسفة جاءت كرد  أهم مفهوم يف فلسفة كريكغارد، حيث من املعروف أن هذه   (L’individualité)تعترب الفردية

يقضي على النزعة املوضوعية اليت اتسمت  فعل قوي ضد فلسفة هيغل، مبعىن أن كريكغارد بىن فلسفة مفعمة بنزعة ذاتية قوية، لكي 
العايت الذي يكتسح أورواب فيقضي على الفرد، وعلى شخصيته  هبا فلسفة هيغل، واليت أمهلت الفرد ابلكلية. "فالتيار اهليجلي 

، 1983الناس، حني جيعل من الفرد رقما يف مجاعة جمرد فرد يف قطيع". )إمام،  يفية األساسية بني البشرية، وحمو الفروق الك
أن كريكغارد يعلي من قيمة اإلنسان الفرد مقابل الكلي، حبيث أكد على أن الوجود احلقيقي هو وجود  ( هلذا سنجد 194صفحة 
املوجودون،  هم  -واألفراد وحدهم–تحيل وجوده يف الواقع. "األفراد متاما، أما الوجود العام فهو جمرد جتريد عقلي، ويس فردي 

هو املقولة األساسية عند   .«الفرد»و فالوجود فردي يف طابعه الذي ال ُُيحى، وفلسفة كريكجور جهاد يف سبيل واقعية الفرد العيين 
توجد، وإمنا الكائنات الفردية هي املوجودة.  اإلنسانية ال إن الذات اإلنسانية ليست هي اإلنسانية بوجه عام، فإن  .كريكجور

يف الفرد العيين. والكليات شأهنا شأن اجلماهري هي جتريدات ال أايدي هلا وال  النوع، بل أو  والواقع الوجودي ال يقوم يف اجلنس
ودية كريكغارد، ( هلذا فقد كان مفهوم الفرد هو املفهوم األول واألساسي يف وج80 -79الصفحات  ، 1980أرجل". )بدوي، 

أو  األوحد، واليت ُترتجم أيضا ابلفرد –  (L’individuparticulierouunique)أطلق عليه اسم الفرد املنفرد والذي 
 .املنعزلأو  املتوحد

 ."كريكجور  ومثلما جعل كريكغارد الفردية شرطا أساسيا للوجود احلقيقي، جعلها كذلك شرطا أساسيا لإلُيان احلقيقي. 
اهليجلية أبسرها، ألن صاحبها هو  اليت ستعارض الفلسفة   Unique ف يشكل لنفسه مقولة ابلغة األمهية هي مقولة األوحدسو 

، صفحة 1983)إمام، «". اجتهدوا للدخول من الباب الضيق»  حمراب اإلُيان، أمل يقل املسيح: إىل  وحده الذي يستطيع الدخول
أكثر، بل هي تقتصر على الشخص أو  حبيث ال ُيكن أن يشرتك فيها شخصان ابلكامل، ( فالدين يف نظره مسألة فردية 228

يف أن عالقة اإلنسان ابهلل هي عالقة فردية متاما، إذ أن املؤمن يدخل يف عالقة مع هللا بوصفه فردا،  الواحد مبفرده. ويتضح ذلك 
التوسط أيضا. هلذا فقد  ومثلما ال تقبل املشاركة، ال تقبل  ،وهللاوليس بوصفه جزءا من احلشد. فاإلُيان عالقة مباشرة بني اإلنسان  

هللا مباشرة، ويتعامل معه انطالقا إىل  كل إنسان اثر كريكغارد ضد وساطة الكنيسة ورجال الدين بني الناس وهللا، وطلب أن يتوجه 
 أن هذه الوساطات سواء متظهرت يف رجال الدين وبني الرب، معتقدا من ذاته وبعالقة مباشرة. "كان ضد الوساطة الناسوتية بينه 

ما هي إال أوهام وضالالت عمهية ليس إال، وليس من املعقول تصديقها، كون هؤالء  القساوسة والرهبان والكنيسة عموما، أو 
أن عملية   امللكوت، كما وجمرد موظفني عند الدولة، وليس هلم أية عالقة ابحلقيقة العلوية السرمدية القابعة يف عامل الرهبان منافقني 

ال ُيكن البتة أن نشرتك يف املسألة  االتصال ابإلله ال ُيكن للمرء أن يبحث عنها فيما هو تشاركي بينه وبني قرانئه من البشر، ألننا 
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( ويسمي  123-122، الصفحات 2019)طريشي،   حسيا". أو  اإلُيانية ابإلله، فهي فردية خاصة من أي تعالق انسويت
هذه املرتبة الدينية العالية، إىل  الفردية الدينية، مث يدعي أبنه جنح يف الوصول ارد الذات اليت تدخل يف عالقة مباشرة مع هللا كريكغ

     (Kierkegaard, 1948, p. 257) "أزعم أنين فردية دينية". 
اإلنسان مع  هللا أيضا، ألنه مثلما يدخل  وال تقتصر الفردية يف الدين عند كريكغارد على اإلنسان املؤمن فقط، بل وتشمل

يتعامل مع كل إنسان مباشرة بذاته،  هللا يف عالقة بوصفه فردا، كذلك يدخل هللا معه يف هذه العالقة اإلُيانية بوصفه فردا، فاهلل 
الناس يف مقابلة شخصية املسيحيني إله شخصي وعال ويقابله  هلذا فاهلل يف املسيحية هو إله شخصي متاما حسب كريكغارد. "فإله 

هللا إىل  ( ومعىن ذلك أن كل مؤمن ينظر95، صفحة 2016طبيعي غامض". )يوسف،  عنيفة من الناحية األخالقية ال يف تدين 
له.  وحده فقط، وألجل ذلك يتوجب على كل مؤمن أن خياطب هللا مباشرة، وهذا يف خمتلف العبادات اليت تؤديها  وكأنه إهله هو 

أصوم ثالث مرات يف  هللا يف الصالة، وستكون لديها فكرة أن تتحدث على هذا النحو، أان إىل  لفردية اليت تتحدث"فلنتخيل ا
كل إىل   إىل هللا، فهو يتحدث مباشرة واألمر ابملثل ابلنسبة  (Kierkegaard, 1948, p. 205) األسبوع وأدفع العشور". 

عالقة فرد بفرد. ويلخص كريكغارد هذه العالقة اإلُيانية اخلاصة  ي عند كريكغارد هي مؤمن، فعالقة اإلنسان ابهلل يف الدين املسيح
أمامه. "ألن املسيحية الصافية احلقانية وفق منظور هذا الفيلسوف تؤكد وجود الفرد املنعزل  مثوله أو  أبهنا حضور لإلنسان أمام هللا

  ( 6، صفحة 2016ل احلقيقة". )طريشي، اإلهلية، وتوكيدا منه على قيمة الفرد مقاب أمام احلضرة 
نفسها، ذلك أن  وأقوى دليل يسوقه كريكيغارد إلثبات أن إله الدين املسيحي هو إله فردي ابلفعل، مأخوذ من املسيحية 

لبس جسد اإلنسان  -ابن هللا–فيسوع  املسيحية تقوم على معتقد التجسد أي جتسد اإلله يف صورة إنسان، وهو شخص اليسوع، 
أقصى حد، وهذا ما يسهل دخول اإلنسان إىل  اإلله واإلنسان ليصبح إنساان، أي فردا من أفراد الناس، وذلك لكي تتم املقاربة بني 

املصطلحات اليت ركز كريكيجارد عليها وتعد من املصطلحات األصيلة بفلسفته  وهللا يف عالقة فردية متاما. "لذلك جند من أهم 
أي أن تكون وجها لوجه كفرد إنساين وهللا كفرد حي )كريكيجارد يتحدث هنا   The individual befor God مصطلح 

  ( 524، صفحة 2014يسوع(". )شطارة،  -عن هللا املسيحي، اإلله الذي جتسد على هيئة إنسان فرد 
تركيزها على  ، من خالل ويعتقد كريكغارد أن الكنيسة قد عملت على تدمري هذه العالقة الفردية السامية بني اإلنسان وهللا

على الصعيد الفلسفي. "فما حيدث  العبادات اجلماعية اجلوفاء، وإمهاهلا للتجربة الفردية احلية، وهو نفس ما فعلته الفلسفة اهليغلية 
آليا بتأدية وما فعلته الكنيسة يف الفرد عندما جعلته يقوم  يف الكنيسة إذن من قضاء على خصوصية الذات وعالقتها احلية ابهلل، 

القطيع وخيفي ذاته وشخصيته يف كيان جمرد امسه الكنيسة فعلته الفلسفة  الطقوس الدينية مع مجوع املصلني ويفعل ما يفعله 
  ( 195، صفحة 1983)الدانيمارك(". )إمام،   )السيما اهليجلية اليت راجت يف 

الفرد وليس دين  موع بشدة، فالدين احلقيقي عنده هو دين اجملأو  نقد احلشدإىل  والنزعة الفردية هي اليت دفعت كريكيغارد
اجملموع تغيب احلقيقة ابلضرورة، سواء  ما مساه الدين اجلماهريي، ألن اجملموع ُيثل الالحقيقة يف نظره، فحيث حيل أو  اجملموع،

( وأكد بذلك أن هللا ال 526صفحة  ،2014حقيقة". )شطارة،  ابحلقيقة الدينية، "فاحلشد ال أو  تعلق األمر ابحلقيقة الفلسفية
موضوعة الفرد املنفرد إبسهاب يف كتاب حاشية علمية غري إىل  فقط. "مت التطرق يتعامل مع احلشد، وإمنا مع األفراد واألفراد 

ن لألفراد. يعترب الفرد ذا أمهية ال حدود هلا. إن تعامل هللا وحكمه وخالصه يكو  .خيص اجلماهري العددية ختامية ابختصار، فيما 
يف حني أن  .احلقيقة ليس للجماهري جوهر حقيقي، ويؤكد كريككورد يف هذا الكتاب عدة مرات أن اجلماهري ال ُيكن أن متثل  

  ( 277  ، صفحة 2013املسيحية كما يفرتض كريككورد، تؤكد على الفرد أمام هللا". )ستورم، 
العبادة اخلارجية،  ودين الكنيسة يف نظر كريكغارد دين مجاهريي ابمتياز، وألجل هذا فهو دين زائف متاما، ألنه يقوم على 

شخصية املرء كما يعرب عنه التدين  أي على التظاهر والنفاق. "وما حياربه كريكجور هو الكذب والزيف، هو هذا االنفصام يف 
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جعله يؤكد على العالقة الفردية املباشرة بني اإلنسان  ( وهذا ابلضبط ما 198( )إمام، 198، صفحة 1983الزائف". )إمام، 
  وهللا.

  الذاتية:
"فالذاتية والفردانية   تعترب الذاتية اثن مفهوم أساسي يف وجودية لكريكغارد، وهي مرتبطة بشكل مباشر مبفهوم الفردية. 

( ذلك 519، صفحة 2014اخلاصة". )شطارة،  دانية كريكيجارد حتمل معانيها مرتبطتان ابلضرورة، إال أن الفردانية وخصوصا فر 
اإلنسان بوصفه ذاات، وهي إىل  وذايت أيضا، أي أن كريكغارد ينظر أن الوجود عنده هو الوجود اإلنساين فقط، وهو وجود فردي 

ذات عند كريكغارد ليس العقل، وإمنا الذات يف ابطن اإلنسان أي يف وجدانه، فجوهر ال ذات وجودية ابألساس، وتكمن هذه 
اليت  تقديسه للذات جعل كريكغارد احلقيقة اتبعة هلا، إذ جعل احلقيقة ذاتية متاما، وهذا ضد احلقيقة املوضوعية  العاطفة. ومن شدة 

فاحلقيقة البد من أن احلقيقة،  دافع عنها هيغل وابقي الفالسفة. "فبدال من موضوعية احلقيقة، يركز كريكيجارد على مفهوم ذاتية 
   (524، صفحة 2014تكون ذاتية". )شطارة، 

يقصدها   أن احلقيقة اليت إىل  ويرتتب عن ذلك أن احلقيقة تسكن أعماق الذات اإلنسانية، لكنه جيب علينا أن نُنبِّّه
بعدة مفاهيم مثل هللا، الالتناهي،  كريكغارد، واليت حبثها عنها طوال حياته، إمنا تكمن يف احلقيقة الدينية وحسب، واليت عرّب عنها 

على املؤمن حسبه أن يعيش تدينه يف أعماق ذاته، من  وهذا ما يثبت ذاتية التجربة الدينية عنده، حيث جيب  .األبدية، املطلق
ابلضرورة. األكرب منها هو البحث عن املطلق بداخلنا. "إن املؤمن املثايل متوحد  خالل جتربة داخلية وعميقة جدا، يكون اهلدف 

( لذلك فقد انتقد كريكغارد كل الطقوس واملمارسات الدينية اخلارجية، ألهنا 67، صفحة 2011)هبني،   فتجربته سرية، ذاتية". 
يف أعماق ذاته،  ممارسات سطحية وزائفة، وهي اتبعة للدين اجلماهريي الالحقيقي. أما التدين احلقيقي عنده فيكابده املؤمن  

إىل جمموعة من الشكليات اجلامدة  وحتول الدين   … مباشرة. "وما حياربه كريكجور، إذن، هو هذا التدين الزائفومبفرده أمام هللا
  ( 197، صفحة 1983والطقوس امليتة". )إمام، 

 كنفها العقائد ونستنتج بذلك أن الدين احلقيقي عند كريكغارد يكمن يف التجربة الروحية العميقة اليت يعيش املؤمن يف 
التدين احلقيقي. "وهلذا رأى أن  املسيحية، ويفهم معانيها السامية من خالل معايشتها بنفسه بصدق اتم، فالصدق هو أساس 

( 198، صفحة 1983أن يكون صادقا". )إمام،  القاعدة العامة يف كل اتصال ديين هي «: »الصدق»املطلب األساسي هو 
أبدا. أي تعتمد على الروح وليس على ممارسات خارجية جوفاء. ويف  ، وليست خارجية هلذا فالتجربة الدينية احلقيقة داخلية عنده
والدين املسيحي، فالفلسفة تقوم على العقل واملنطق، بينما يقوم الدين املسيحي على  هذا ابلضبط يكمن الفرق بني الفلسفة 

إن مشكلة املسيحية تكمن يف الروح والقلب.. وفكرة كانت مشكلة الفلسفة تكمن يف العقل والفهم، ف القلب والروح فقط. "وإذا 
أن يغرتب  املسيحية ال تتم عن طريق العقل والفهم، بل إهنا تتم من االحتاد واحملايثة بني اإلنسان واحلقيقة األبدية ال  اخلالص 

  ( 49، صفحة 2016اإلنسان عنها". )يوسف، 
عالقة الروح  د بفرد، وُيكننا أن نضيف اآلن إن هذه العالقة هي أن عالقة اإلنسان ابهلل هي عالقة فر إىل  أشران آنفا

 , . (Kierkegaard S فيها".  ابلروح، "توجد بني الروح والروح عالقة مباشرة تتعلق ابحلقيقة اجلوهرية اليت يتعذر التفكري 
1949, p. 210)   هذه العالقة السامية جدا إال أن يدخل معه يف ألنه ملا كان هللا روحا خالصة، فيستحيل على اإلنسان 

، صفحة 2013يف إطار عالقته ابلرب على أنه روح". )كريكجارد،  بوصفه روحا. هلذا فإن فلسفة كريكغارد "ترى كل كائن بشري 
  ( وروح فقط.30
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  املفارقة:
"لكن سورن    ، (Le paradoxe) من أهم املفاهيم اليت يقوم عليها الدين املسيحي حسب كريكغارد مفهوم املفارقة

( 136، صفحة 2019رفضها". )طريشي،  يقر أبن املسيحية يف حد ذاهتا مبنية على املفارقة سواء آمن هبا املتوحد أم  .كريككورد
املفارقة ابمتياز ألهنا تقوم على جمموعة كبرية من التناقضات، "الدين  واملفارقة تعين التناقض، واملسيحية يف نظر كريكغارد دين 

( ومن بني تناقضات املسيحية: التناهي والالتناهي، 138، صفحة 2019)طريشي،   ". املسيحي هو دين متناقض مفارقايت
هي  ولعل املفارقة األخرية  .والسعادة، اخلطيئة واخلالص، احلرية والضرورة، الفرد والكلي، واإلهلي واإلنساين الزمانية واألبدية، األمل 

إنساين، وهذا إىل  يتحول اإلهلي أي جتسد املسيح يف صورة إنسان، فهنا  أكرب مفارقة يف املسيحية، وهي تتمثل يف معتقد التجسد،
  قمة التناقض.

إذا ما حكمنا  وأهم شيء يف املفارقة أهنا تتعارض مع العقل، فهي خرق ألهم مبدأ فيه وهو عدم مبدأ التناقض. هلذا فإننا 
سلوك طريق إىل  ذلك يدعوان كريكغارد رفضه، وألجل إىل  مث اإلقرار بتناقضه، ومنإىل  على الدين مبنطق العقل ومقوالته، سننتهي

عبارة عن القفز يف اجملهول. "إن ارتكاز الرباهني على الفهم العقلي  آخر يف الدين غري طريق العقل، وهو طريق اإلُيان، والذي هو 
ه كريكيجارد بدال من الفهم العقلي هو هذه األمور ابلشكل الصحيح. واحلل الذي يقرتح غري جُمد، ألن العقل ال ُيكنه استيعاب 

". )شطارة،  leap of feath  عن طريق )قفزة اإلُيان(  (Paradox) ُيكنه ذلك، وهو مفهوم املفارقة االستعانة مبفهوم آخر 
  (527، صفحة 2014  

العبث، املخاطرة،   سليم،الت ،يطلق كريكغارد على حلظة اإلُيان تسميات أخرى غري القفز يف اجملهول، من بينها املعجزة
الذي يهب القلب القدرة على فهم الدين،  ، فاإلُيان هو تسليم العقل بعجزه أمام العقل، وهو أيضا اإلُيان معجزة من هللا .العثرة

ه ال اإلُيانية القصوى اليت يستسلم أمامها سلطان العقل، حبكم أن الذي يكون مستحيال على العقل. "فلحظة املفارقة هي اللحظة 
ألن ماهيته مبنية يف األساس على املفارقة، فحينما يستسلم العقل ويكف جزوما عن  يُدان له البتة السيطرة على ماهية اإلُيان، 

  ( 123، صفحة 2019الالعقالين احلقاين للوجود واحلقيقة الرابنية العلوية". )طريشي،  عقالنيته يبدأ الفهم 
ابلالعقالنية  سيحي هو دين ال عقلي وإىل أبعد حد، "أما سورن كريككورد فهو ينحو ويؤكد كريكغارد بذلك أن الدين امل

يقوم على العقل، وإمنا على  ( مبعىن أن الدين املسيحي ال 135، صفحة 2019أقصى حدودها". )طريشي، إىل  املسيحية
ُيان معجزة، ومع ذلك، فإن أحدا ليس مبستبعد "اإل  الالعقل أي على اإلُيان، وأساس اإلُيان هو العاطفة وليس التفكري العقلي. 

( وهو 85، صفحة 1984إال عاطفة، واإلُيان عاطفة". )كريكجور،  عنه، ألنه هذا الذي تتحد فيه احلياة اإلنسانية ال يكون 
اإلُيان ينبغي أن  غري. ومن شدة التعارض بني العقل واإلُيان، يؤكد كريكغارد أنه حيثما حيل يقصد بكل أتكيد العاطفة الدينية ال 

كفيلة أبن  العقلي هنائيا، لعجزه التام عن فهم اإلُيان. "حىت نرى املفارقة اهلائلة اليت ينطوي عليها اإلُيان، مفارقة  يغادر التفكري 
  (70ة ، صفح1984)كريكجور،   ، وذلك ألن اإلُيان يبدأ متاما عندما يرحل التفكري". *عمل مقدس يرضي هللاإىل  حتيل اجلرُية

  اخلطيئة:
املسيحية، واملقصود هبا  أحد أهم املعتقدات اليت تقوم عليها الداينة   (Le péché original) تعد اخلطيئة األصلية

عليهما يف اجلنة، فانتقال بذلك من حالة الرباءة  بطبيعة احلال خطيئة آدم وحواء عليهما السالم حني أكال من الشجرة احملرمة 
األمر اإلهلي على األكل من شجرة معرفة اخلري والشر، وبذلك ارتكبا  حالة اإلمث. "وهكذا أقدم آدم وحواء على عصيان إىل  األوىل

املعرفة". )يوسف، إىل  من اجلهلأو  اإلمث،إىل  أو اخلطيئة املوروثة وحتوال بذلك من الرباءة اخلطيئة األصلية أو  اخلطيئة األوىل
  ( 102-101الصفحات  ، 2016
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وذلك عن طريق  اإلنسانية مجعاء، إىل  تؤكد املسيحية أن إمث اخلطيئة األوىل ال يقتصر على أبوينا آدم وحواء، بل ينتقل
فيهم دون استثناء، وهذا ابلضبط ما  آخر واحد إىل  الوراثة، فاخلطيئة األصلية هي خطيئة متوارثة بني بين البشر من أول واحد

توارثه هو اخلطيئة األوىل، أي وزرها الذي تتحمله اإلنسانية  سيحية، إذ ترى املسيحية أن ما يتم معتقد أساسي يف املإىل  حّوهلا
أن تصبح خطيئة كل النوع أبسره، وعندئذ سيتدخل إىل  عندما تتوسع خطيئة الفرد أبسرها. "وستتفاقم املشكلة وتتعقد يف نظره 

 (Kierkegaard S. , 1844, p. 122) املتوارثة".  العقائدي مع اخلطيئة 
حتليال جديدا  وملا كان كريكغارد رجال مسيحيا، فإنه يؤمن ابخلطيئة األصلية، لكنه وملا كان فيلسوفا أيضا، فإنه سيقدم هلا 

خطيئته يف حد ذاهتا فقط، أي إمث  يتماشى وتوجهه الوجودي اخلاص، حيث أكد فيه أن ما يورثه آدم ألبنائه من بعده ليس 
خيلق  .اآلمثة، "إن الشعور ]ابخلطيئة[أو  النفس اخلطاءة ذلك هو إىل  حمله معه كل اإلنسانية، بل ما يورثه إضافةخطيئته الذي تت

، صفحة 2019ينبجس شعور املتوحد أبنه شخص مذنب وخطاء". )طريشي،  توجسا واضطرااب كبريا يف جوانية املتوحد ومنه 
حالة اإلمث، وستظل كذلك عند  إىل  وحواء قبل اخلطيئة قد تالشت، وحتولتاليت كانت لدى آدم  ( حبيث إن حالة الرباءة 187

طوال حياته.  وإىل هناية احلياة الدنيا، أي يولد كل إنسان وهو ملطخ إبمث اخلطيئة األوىل، وهذا ما جيعله جد مضطرب  كل الناس، 
أمخص قدميه، إىل  ابلذنوب من رأسه ان مدنسا "إن منشأ اضطراب اإلنسان هو شعوره ابلذنب، وشعوره ابلضياع، فقد خلق اإلنس

  ( 187  ، صفحة 2019فهو مذنب حىت قبل اقرتافه للذنوب". )طريشي، 
إنسان، أي ما  ويتضح بذلك أن اخلطيئة يف نظر كريكغارد ال تقتصر على خطيئة آدم األوىل، بل إهنا تشمل خطااي كل 

متثل ماضي اإلنسانية فحسب بل  بني البشر، ومن مث فإن اخلطيئة حسبه ال اقرتفه هو بنفسه، لذلك فاخلطيئة متجددة ابستمرار 
الدنيا. "اخلطيئة املتوارثة هي احلاضر، إهنا الذنب، وآدم هو  آخر إىل  يومنا هذا، وستظلإىل  وحاضرها أيضا، ألهنا مازالت موجودة

     (Kierkegaard S. , 1844, p. 128) قبله".  وحده الذي مل يكن موجودا فيه، ألنه ُوضع من 
كل واحد منهم  ذلك، فإنه حىت وإن كانت اخلطيئة األوىل مشرتكة بني البشر مجيعا ابلوراثة، إال أنه جيب على إىل  إضافة

له إال هبذا الشرط. "وتدخل اخلطيئة  أن يعيشها مبفرده، أي أن الشعور ابخلطيئة األوىل ينبغي أن يكون شعورا فرداي، ألنه ال قيمة 
جيب على كل مؤمن أن جيعل اخلطيئة األصيلة ال  إذ  (Kierkegaard S. , 1844, p. 151)  الفرد بوصفه فردا". يف

أن إىل  ذهب .فاخلطيئة هي أقوى تعبري عن الوجود اإلنساين. "إن كريكجور خطيئة آدم فحسب، بل خطيئته هو شخصيا. هلذا 
، صفحة 1983ان هبا ليس شيئا آخر غري شعوران العميق بوجودان". )إمام، عن الوجود، ألن شعور  هي أقوى تعبري « اخلطيئة»

32 )  
احلقيقة عن حرية  القول إن اخلطيئة األوىل تعرب يف إىل  من انحية أخرى، أوصل التحليل الوجودي ملعتقد اخلطيئة كريكغادر،

يطيع هللا سيعصيه، ومن مث فاخلطيئة متثل  ه وبدل أن اإلنسان، لكنها تعرب على وجه التدقيق عن سوء استعمال اإلنسان حلريته، ألن
وجوده اخلاص، أي وجوده املستقل، وهذا االستقالل يكون إزاء هللا،  يف نظره انفصال اإلنسان عن هللا. ففي اخلطيئة يؤكد اإلنسان 

م من ذلك فإن عالقة اإلنسان ابهلل ال تتحطم بني اإلنسان وهللا، ألهنا تبعده عنه، إال أنه وابلرغ هلذا فاخلطيئة حتطم العالقة احلميمة 
، «ابخلطيئة إن الوجود هو الشعور »ألننا مرتبطون به واتبعون له ابلضرورة شئنا ذاك أن أبينا. "وحينما يقول كريكجور  ابلكلية أبدا، 

تشعر أهنا على صلة ابهلل مبقتضى  فإنه يعين أن الذات تؤكد نفسها يف اخلطيئة ابعتبارها موجودا مستقال عن هللا، ولكنها مع ذلك 
فإن ما تفعله اخلطيئة حقيقة هو أهنا تفسد عالقة  ( لذلك 32، صفحة 1983ذلك الفعل الذي انفصلت به عن هللا". )إمام، 

  معه. العالقة املتوترة واملضطربةإىل  العالقة احلميمة واهلادئة مع هللا اإلنسان ابهلل، لكن دون أن هتدمها كلية، فهي تنقله من 
 .واليأس واخلوف أقصى حد، فهي تسبب له األمل والقلق إىل  واخلطيئة األصيلة عبء جد ثقيل على كل مؤمن، ألهنا تؤرقه

. يعمل على توضيح وإجالء نوازع املتوحد .  ومع ذلك فإن الشعور الفردي ابخلطيئة هو البداية األوىل لإلُيان احلقيقي. "كريككورد 
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واخلوف، ويعتربها املنطلق واملنبع األصالين لبداية اإلُيان احلقاين".  واألمل والقلق والشعور ابلذنب واخلطيئة ابالضطراب والتوتر 
  ( 200، صفحة 2019)طريشي، 

املتوحد يعاين   .وسيولد الشعور ابخلطيئة عذاابت وآالما ال حدود هلا يف قلب املؤمن. "ونفهم من كالم كريككورد أن
املؤمن يعي متاما حسب كريكغارد أن  ( والسبب يف ذلك أن 178، صفحة 2019يئة األصالنية". )طريشي، عذاابته وحمن اخلط

أمام سعادته، وهو يقصد بطبيعة احلال السعادة األبدية اليت  أخطر نتيجة للخطيئة األوىل عليه هي أهنا ستكون العائق األساسي 
ص وإدراكه أن خطيئته تعوقه عن إحقاق السعادة، جيعله يسلم أبن الرب يف الزمان ابخلال أتيت من عند هللا. "ويعترب اهنمام املتوحد 

ابهلل، وهي  ( ألن اإلنسان حطم من خالل اخلطيئة األوىل عالقته احلميمة 127، صفحة 2019املطلقة". )طريشي،  هو املفارقة 
خلطيئته. "عن طريق اخلطيئة أصبح  ن أيسه من غفران هللا السبيل الوحيد لسعادته األبدية، وغرق ابملقابل يف األمل الرهيب الناتج ع
وألن اإلنسان شعر ابإلمث فإنه أيضا يفقد ثقته يف إقامة  اإلنسان آمثا، وهذا اإلمث جعل اإلنسان يفقد العالقة السليمة مع هللا، 

إىل  ألغت إمكان قدرة الذات للوصول على الغبطة األزلية، فالذات اخلاطئة عالقة صميمة مع هللا. ويشعر ابلتعاسة لعدم حصوله 
  ( 59، صفحة 2016  سعادهتا األبدية". )يوسف، 

طوال حياته، بل  ابلرغم من أن اخلطيئة األوىل عبء ثقيل جدا على اإلنسان، إال أنه ليس حمكوما عليه أبن يبقى آمثا هبا 
ولكن بشرطني اثنني: أوهلما الوعي   (Le salut) ابخلالصإن جتاوزه هلا ممكن عن طريق الغفران، وهو ما يسمى يف املسيحية 

املؤمن ألنه معجزة إهلية. "ويرى سورن أن مغفرة اآلاثم ممكن إىل  ابلنسبة ابخلطيئة، واثنيهما اإلُيان ابلغفران الذي هو مبثابة مفارقة 
ويلزم على اإلنسان اخلطاء أن يؤمن مبعتقدين  .ايومرهون ابلوعي من لدن البشري هبذه اآلاثم والدان يف عامل الدنيوة لكنه مشروط 

  ( 179، صفحة 2019الوعي ابخلطيئة، واثنيا الوعي كذلك إبمكان مغفرة الرب هلذه اخلطيئة". )طريشي،  مها: 
كل واحد  والوعي ابخلطيئة األصلية يعين فهمها على حقيقتها، وذلك بربطها بشخص كل إنسان على حده، حبيث يقر 

وليست خطيئة اإلنسانية ككل،  أن اخلطيئة األصلية هي خطيئته هو بوصفه فردا، ابلرغم من أن آدم هو الذي ارتكبها، من الناس 
أبنه آمث، على أن يكون ذلك الشعور ابإلمث شعورا  حىت وإن كانت كذلك بوجه من الوجوه. "والغفران البد فيه من أن يشعر الفرد 

  (62، صفحة 2016ممكن للفرد". )يوسف،  يسبب أعمق أمل وعذاب ذاتيا، وهذا الشعور الذايت ابإلمث 
حيث جيب على  لكن الشرط األول ال يكفي، بل جيب أن ينضاف له الشرط الثاين، وهو إُيان املؤمن إبمكانية الغفران، 

غفران، أي جيب عليه أن يتجاوز يفوز ابل املؤمن أن يطلب الغفران من هللا، وهو كله يقني أبن هللا سيغفر له، وعندئذ فقط ُيكنه أن 
بذلك، كما جيب عليه أن يوقن أبنه ال يستحق الغفران من ذاته،  أيسه من الغفران بثقته يف هللا وأمله يف غفرانه عن طريق اإلُيان 

صفها ذاات خاطئة "كريكجارد أراد أن يكون الفرد متفهما لذاته. فالفرد البد أن يفهم ذاته بو   بل الغفران نعمة من نعم هللا عليه. 
جيعل لذاته  ولكن وعي الفرد بذاته املاضية اخلاطئة وأمله الدائم يف الغفران، مث إُيانه املطلق إبمكان الغفران  ،.هلا وأيضا ذاات مغفورا 

-60، الصفحات 2016)يوسف،   معىن، وهنا نفهم إصرار كريكجارد على وعيه بلحظة اخلطيئة ووعيه أيضا بلحظة الغفران". 
61 )  

  القلق واحلرية:
أول فيلسوف جعل  القلق واحد من املفاهيم األساسية يف الوجودية، غري أن اإلنصاف يقتضي أن نقول إن كريكغارد هو 

اخلصبة. والقلق عنده هو قلق خاص جدا، وهو  الفلسفة بوصفه موضوعا من موضوعاهتا إىل  القلق مفهوما فلسفيا، ومن مث أدخله
الرئيسي هو احلرية واالختيار. "وللحرية مقتضى انفعايل آخر هو القلق. والقلق  ي يعين احلصر الروحي، وسببه القلق الوجودي والذ

هو شعور الفرد، يف فعله  .غرارة، واألصل يف هذا القلق .النور، هو قوة نفسية ولكنها ذات سورة جنية نوع من الدوار، نوع من 
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إىل الوجود، ومن هنا  ختيار ألن االختيار نبذ للمكنات، وعن طريق النبذ يتسلل العدم احلر، ابخلطيئة الناشئة ابلضرورة عن اال 
  ( 9، صفحة 1980جاءت الصلة الوثيقة بني العدم واحلرية والقلق". )بدوي، 

 اختيار كل يتمتع اإلنسان ابحلرية واليت تعين االختيار بني عدة ممكنات موجودة أمامه، وملا كان من املستحيل عليه 
من االختيارات اليت قام هبا،  املمكنات فإنه سيختار بعضها ويرتك البعض اآلخر، وهذا ابلذات ما يسبب له القلق، حيث يقلق 

االختيارات اليت تركها، ألنه ال يدري إن كانت هي  ألنه ال يدري إن كانت هي االختيارات الصحيحة فعال، كما يقلق على 
إطار ديين عند كريكغارد، فإن املعىن العميق لقلق احلرية، يعين عنده أن اإلنسان  ن احلرية تدخل يف االختيارات اخلاطئة فعال. ومبا أ

اختياراته فيقع يف اخلطيئة، ويُغضب هللا منه. "أما القلق فشيء آخر. فعلى حني يرتبط اليأس ابلفشل وينتج  يقلق من أن يضل يف 
يكشف للموجود عن  ن واحلرية. هو أيضا يعطي الوجود ما ُييزه، بل هو ما عنه، فإن القلق يسبق اخلطيئة، ويقرتن ابإلمكا 

  (44، صفحة 1988وجوده". )جوليفيه، 
احلرية جوهر  قدم كريكغارد حتليال مفصال وعميقا جدا عن احلرية، طرح من خالله مفهوما وجوداي عن احلرية، حيث جعل 

تلك، لذلك فإنه أو  هذه اإلمكانية ة، فإن احلرية هي اختيار، وهو اختيار بني اإلنسان، ومبا أن اإلنسان خيتار بني إمكانيات كثري 
املدرج األخالقي، وهذه هي احلرية األخالقية عنده.  يف  -وهو عنوان أحد أشهر كتب كريكغارد-يتخذ دائما صورة )إما/ أو( 

أكثر من ذلك على إمكانية االختيار نفسها، أي قدرة األخالقيني، وهو يدل  واالختيار بني )إما/ أو( هو اختيار بني اخلري والشر 
ألنه حر ابحلقيقة. "وعلى ذلك فإن )إما/ أو( ال تدل عند كريكجارد على االختيار اإلنساين بني  اإلنسان على ممارسة االختيار 

   (96  ، صفحة 2016ال اختيار". )يوسف، أو  والشر، بل إهنا تدل على طريقة االختيار، تدل على فعل االختيار اخلري 
وقبل كل  غري أن كريكغارد مل يكن فيلسوفا فحسب، بل ورجل دين أيضا، لذلك فإن احلرية عنده هي حرية دينية أوال 

االختيار بني إىل  رجل الدين رجل األخالق يتحول مع  عند (Ou bien/ ou)  شيء، وهذا ما جيعل االختيار بني )إما/ أو(
املنفرد ومن خالل عالقته مع هللا سيوضع يف  . "هذا الفرد  (Coupable/ non- coupable) غري مذنب( أو  )مذنب

إىل  ألن املؤمن ينظر يف نتائج اختياره ابلنسبة   (Kierkegaard S. , 1948, p. 391) غري مذنب". -حتديد مذنب
لدين، ومن مث سيكون )غري مذنب( أمام هللا، أم اختياره صائب وموافق لتعاليم ا الدين، أي من منظور اخلطيئة أمام هللا، فهل 

ويعارض الدين ومن مث سيكون )مذنبا( أمامه. "وحمكوم على ذلك الرجل أن ينتظر العالج الديين، والذي  ابلعكس اختياره خاطئ 
  «". مذنب غري « »مذنب»يكون ممكنا فقط عن طريق الندم، أي أن يكون موضوعا أمام هللا من خالل جدلية  

(Desroches, 2011, p. 16) 
يقتضي إما  واالختيار بني) مذنب /وغري مذنب( هو اختيار ديين جد جدي، وجديل، وصعب للغاية وحاسم جدا، ألنه 

ال خيتاره، فالدين ال يقبل  أو  ال يهبها، أي إما أن خيتار هللا وحده وعلى الوجه األكملأو  أن يهب املؤمن حياته أبسرها هلل
 .هي أكرب خديعة وفرية يف عاملنا املتناقض اليوم ذا االختيار الديين العظيم. "وجنده يؤكد ذلك بقوله: إن الوسطية الوسطية يف ه

 .إما»السؤددية، إهنا يف احلقيقة مسألة إىل  االرتقاء ابإلنسانإىل  تنحو ولكن حياة الروح ختتلف عن ذلك بطريقة جذرية، فهي 
اإلطالق،  ال تفعل أي شيء علىأو  أو تكون حياة رديئة، إما أن ترهن هلا فؤادك وفكرك كله،  ، فإمنا أن تكون حياتك ممتازة«أو

  (96   -95، الصفحات 2019تنأى بنفسك عن ذلك متاما". )طريشي، أو  هللا كامال وتكرس له نفسك ابلكامل إما أن ختتار 
احلرية، بينما يكون  اليأس متاما، لكن القلق يكون قبل  القلق شعور إنساين ابمتياز، فهو مشرتك بني مجيع الناس، مثله مثل

من عالمات الوجود. أما األول فيسبق  اليأس بعدها. "وال تستطيع أية حياة إنسانية أن تفلت من القلق. والقلق كاليأس عالمة 
ه بطرق خمتلفة وصور متنوعة، ( إال أن الناس تعيش45-44  ، الصفحات 1988احلرية، وأما اآلخر فيأيت يف أعقباها". )جوليفيه، 

حياة الشهوات، والرجل األخالقي يعرف القلق نتيجة هتكمه من حياته العقلية الغارقة  فالرجل احلسي يعرف القلق نتيجة ملله من 
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اجلاف، أما الرجل الديين فهو وحده الذي يعيش القلق احلقيقي أي الوجودي، وهو قلق ديين ابلدرجة  يف التفكري التجريدي 
ال تعرف نفسها؛  . يوجد بفضل حرية مل يشعر هبا املرء بعد، حرية .ألنه قلق الروح احلرة يف ذاهتا واملذنبة أمام هللا. "القلق ألوىل، ا

بريق إلمكان، وهو كذلك انسحار  وقلق الروح هذا يشبه الدوار اجلثماين، من حيث هو خوف واجنذاب يف وقت واحد، جمرد 
اشتهاء ملا خنافه، وخوف مما نشتهيه ويف هذا االزدواج  من العطف النافر، فهو أو  عا من النفور العاطفرهيب. وملا كان القلق نو 

  ( 44، صفحة 1988وقعت اخلطيئة األوىل". )جوليفيه،  املفعم جباذبية سحرية )استغواء يف سفر التكوين( 
أمامها،  ختيار واإلمكانيات الالحمدودة اليت توجد ويشبه كريكغارد القلق ابلدوار، أي الدوار الذي يصيب الروح أمام اال

القلق ابلدوار. يكون لدينا  أسفل اهلاوية. "إننا ُنشبِّّه إىل  أعلى الدرجات، كما ُيكنه أن يلقي هباإىل  فاالختيار ُيكنه أن يرفعها
ينشأ عند تريد الروح وضع التأليف، وعندما تتقصى  وعلى هذا فالقلق هو دوار احلرية الذي  .دوار عندما حندق نظران يف اهلاوية

 ,. (Kierkegaard S تستند عليه. ستستسلم احلرية هلذا الدوار".  احلرية يف أعماق إمكاهنا اخلاص، فتدرك التناهي لكي 
1844, p. 163)    

اخلطيئة، هلذا ال يعرفه  أنه قلق أمام هللا بسبب احلرية وإمكان وقوعها يف والقلق الوجودي قلق ديين أيضا لسبب آخر، وهو 
، «وجها لوجه« »أمام هللا»اجملهول وذلك أبن نكون  إىل  إال الرجل الديين وحده. "فاملرحلة الدينية هي املرحلة اليت خناطر هبا ابلقفز

حسب كريكيجارد ليست الذاتية الزائفة للنزوات اجلمالية فاملطلوب هنا  «. الفرد»إله حي مشخص مقابل اإلنسان إىل  القفز
  ( 527، صفحة 2014اهليجلي، بل الذاتية القلقة للمستوى الديين". )شطارة،  احلسية وال املوضوعية الزائفة للتأمل 

تكون احلرية  حبيث هللا، واختياره اخلالص والكامل هلل واحتاده به، إىل  ولن يتخلص اإلنسان من القلق الوجودي إال ابلعودة
خيلصنا من اخلطيئة. "قلق اإلمكانية  اإلنسانية خاضعة خضوعا اتمة ألوامر هللا، هلذا فاهلل وحده هو من خيلصنا من القلق مثلما 

راحته يف أي مكان آخر، ألن كل نقطة ارتكاز أخرى هي  اإلُيان، ولن جيد إىل  أن يقوم إبنقاذه، فيعيدهإىل  جيعله ضحية ذاته،
     (Kierkegaard S. , 1844, pp. 253-254) الناس".  رة، حىت وإن كانت تبدو حكمة يف نظر ثرث

  األمل:
ضمريه منذ طفولته، إذ  عاش كريكغارد حياة جد صعبة بسبب الرتبية القاسية جدا اليت فرضها عليه والده املعذب بتأنيب 

وقد ندم على ذلك كثريا فيما بعد، فظل  الذي عانه وهو راع يف قريته،  قام والده يف صغره بشتم هللا ولعنته بسبب الفقر الشديد
قناعة أن هللا سيعاقبه يف أغلى شيء عنده وهو أبناءه، حبيث  يعاين آالما ال تنتهي طوال حياته بسبب أتنيب الضمري، وهو كله 

بب انتظر طوال حياته أن ينال جزاءه يف ذريته وأنه هلذا الس .هللا وهو طفل صغري سيحرمه منهم واحدا تلو اآلخر. "إن أابه سب 
( وقد قاسم األب ابنه الصغري سورين هذه املشاعر 139، صفحة 1983متوت واحدا إثر اآلخر". )إمام،  اليت شهدها وهي 

يقتصر ذلك على ومل  القاتلة، اليت ورثها منه بدوره، فتميز كريكغارد مبزاج سوداوي قامت، خاصة بعد قصة حبه الفاشلة مع روجينا.  
والعذاب دوما وأبدا. "ُيكن القول إن  نظرته للحياة، بل وللدين أيضا، حيث اعترب أن الدين احلقيقي جيب أن يرافقه األمل 

نوعا ما شخصية عصابية وأثر بعد ذلك يف تصوره للوضع  االضطراب العاطفي الذي عاانه كريكيجارد يف بداية حياته قد جعل منه 
جتد مشاعر مثل األمل، اخلوف، والذنب استجابة لديه، اليت هي على عالقة وثيقة  حسب كريكيجارد، جيب أن  اإلنساين، الذي،

والديين، فال ُيكن التفريق بني حياته وفكره. فالفلسفة حسب كريكيجارد تستلهم موضوعاهتا من احلياة ومن  مع هنجه الفلسفي 
كان أمله أعظم،  ( حبيث سيؤكد أنه كلما كان إُيان الرجل أقوى كلما 523 ، صفحة2014املعاانة الوجودية للفرد". )شطارة،  

هللا ملئ ابألشواك والعذاب إىل  "فالطريق  وهذا ما تدلنا عليه حياة األنبياء أنفسهم، فقد كانوا أكثر الناس عذااب يف هذه احلياة. 
لذي تكون عالقته ابهلل مباشرة فإن هذه العالقة تعتمد ا « الرسول»والدموع، ومبقدار حتملك لآلالم تكون عالقتك ابهلل، حىت 

( واألمل عنده أعظم درجات الذاتية، "والعنصر اجلديد 63، صفحة 1983  على مقدار حتمله لآلالم تفوق طاقة البشر". )إمام، 
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عن الباطنية". )بدوي،  عامل األمل. واألمل هو أعلى درجات الذاتية، وفيه نرى أكمل تعبري الذي يدخل يف املدرج الديين هو 
  ( 85  ، صفحة 1980

ابألحرى األمل  أو  وجيب علينا أ نعرف أن كريكغارد ال يقصد أي أمل كان، بل أملا من نوع جد خاص هو األمل الوجودي،
أال خيلط بينه وبني  املدرج ينبغي مع ذلك الديين، وهو األمل الذي ال يعرفه إال رجل الدين يف املدرج الثالث. "واألمل املقصود يف هذا 

وال بينه -التأمل حول التأمل فهو دائما خمتلف كيفيا عن واقعة التأمل؛  االمتثاالت الشعرية للتأمل اخلاصة ابملدرج احلسي، وال بينه وبني 
ة تظل جمهولة بسيط، إن التأمل الديين تعبري عن عالقة ابطنية مع هللا، مثل عالقة أيوب، عالق وبني التأمل كمظهر أخالقي خارجي 

  ( 85، صفحة 1980احلسي واألخالقي". )بدوي،  من الشعور 
هذه النظرة  تقدمي املسيحية يف هذه الصورة الكئيبة هو والده الذي غرس فيه إىل  والسبب الرئيسي الذي دفع كريكغارد

يعرفها هي الصورة القامتة اليت تزيد   التشاؤمية للدين بسبب جتربته الشخصية. "لقد عمل والده على أن تكون صورة املسيحية اليت
عنده: فاملسيحية اليت عرفها هي املسيحية الكئيبة املظلمة اليت  تقوية التوتر والتمزق الداخلي إىل  اشتعال النار يف صدره، مما أدى

ة مبكرة جدا من حياته، احتلت صورة املسيح، وهو على الصليب، مركز أفكاره يف فرت  فقد »ترتكز ابستمرار على العذاب واملعاانة: 
  ( 96، صفحة 1983)إمام، «". الهوت املسيح امللطخ ابلدماء وكان الهوت أبيه هو 

حد التمزق  إىل  ويتضح لنا بذلك أن املؤمن احلقيقي ال يعرف الراحة النفسية أبدا، بل يعيش يف اضطراب دائم يصل
ويبدو أنه سيطر عليه اإلحساس  شأ كريككورد نشأة دينية صارمة، الداخلي، وهو الوصف الذي وصف به نفسه يف يومياته. "لقد ن

، ما تال ذلك من فسخ هلذه اخلطبة، «روجينا أولسن»  بذنب ارتكبته أسرته، مث جاءت مسألة حبه التعس وخطبته لفتاة صغرية هي 
إنه »يف سن الثالثة والعشرين يقول السوداوي، حىت انه كتب عن نفسه يف يومياته  ولقد صاحب ذلك كله ميل لالستبطان وللمزاج 

  ( 97، صفحة 2013)طه، «". أدىن أمل أن حييا حياة دنيوية سعيدة وبال »، «ممزق داخليا
السرمدية أي احلياة  واألمل يف نظر كريكغارد مثل القلق مدرسة للمسيحية، ألنه هو الذي يعلم اإلنسان كيف يصعد للحياة 

السرمدية من إىل  اإلنسان كيف يعرب ( فهو يعلم 99، صفحة 1983يدة للسرمدية" )مسنار، يف هللا. "األمل هو املدرسة الوح
حتمل اآلالم أي الصرب عليها، كما يعلمه أن هذه اآلالم ما  خالل طريق اإلُيان الضيق، الذي هو طريق العذاب، فيعلمه بذلك 

ود، وإمنا يعذب النفس الباحثة عن هللا. وهو سيستمر، ال يقضى على الوج  .هي إال امتحاانت جد قاسية من هللا، "االمتحان
ولتجاوز هذه االمتحاانت اإلهلية جيب على املؤمن    (Desroches, 2011, pp. 12-13) ويتطلب ثبات اإلُيان".

 الطاعة تعزى إن علمته الطاعة اإلنسانية.. وعلى هذا ف .بكل شجاعة، فهي تعلمه طاعة هللا يف خضوع اتم. "اآلالم االستسالم هلا 
)مسنار،   . تعلمها إال ابآلالم" احلط من شأوه، ألننا نعلم أنه تنازل بنفسه وأصبح مطيعا. ولكن تنازله أمام هللا ال ُيكن إىل 

  ( 99، صفحة 1983
ن أبن يبقى املؤم حىت وإن كان كريكغارد سودواي ألقصى حد، ويربط اإلُيان احلقيقي ابألمل الشديد، إال أنه ال حيكم على 

ذلك متاحا له إال أذا بلغ مرتبة فارس  حبيس األمل فقط، ابلعكس إنه يؤمن إبمكان ختلص اإلنسان منه ونيله للسعادة، ولن يكون 
والقديسني. "ومع ذلك فإن فارس اإلُيان هو الشخص  اإلُيان، وهي أعلى درجات التدين احلقيقي عنده، ألهنا مرتبة األنبياء 

  ( 67، صفحة 1984التسليم، وإمنا جيد الفرح بفضل الالمعقول". )كريكجور،  وال جيد الراحة مع ذلك يف أمل  .السعيد الوحيد
إىل  الديين، ألنه يصل وطريق السعادة احلقيقية أي السعادة األبدية هو نفسه طريق األمل، أي أن املؤمن جيد سعادته يف األمل 

بسرور، بوصفه امتحاان قاسيا من هللا، الختبار صدق  تسلم له يف خضوع اتم ويقبل به درجة التصاحل مع أمله، أي أنه يرضخ له ويس
السرمدية. وهللا وحده هو الذي يستطيع إنقاذ املؤمن من األمل الديين، وسيحصل  السعادة إىل  تدينه، وعندئذ فقط يستطيع االرتفاع

األبدية، أي ابهلل عن طريق احملبة اخلالصة، وعندئذ أو  ابلالمتناهيالزمان، واحتد أو  هنائيا عن املتناهي ذلك إذا ختلى اإلنسان 
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 -يقوم على )هللا سيمنحه هللا السعادة كثمن على صربه وحتمله لكل آالمه. "ومعىن هذا أن االهتمام ابملنحى العالئقي الذي  
كما يؤكد سورن أن اإلُيان حركة  ، .بديةاإلنسان(، ُيثل إمكان استعادة الذات لسعادهتا األزلية واالستشراف على السعادة األ

إمكاانهتا من خالل الرب ذاته، ولكي يصري املتوحد  إرادة اليت يستحثها اهتمام الذات بسعادهتا األبدية، وهذه احلركة يتم ترسيخ 
معىن ذلك أن املتوحد متاما، ولن يتم له ذلك إال من خالل احلب املسيحي، و  مسيحيا البد له من أن يرفض املتناهي، ويتخلى عنه 

العذاب الذي يلحقه جراء رفضه هلذا املتناهي". إىل  النأي عن التعالق ابملتناهي، هذا ابإلضافة جيد تعقيدا كبريا وهو حياول 
  ( 127، صفحة 2019  )طريشي، 

  اليأس:
مستوى إىل  رفع اليأس لكريكغارد يف من بني أهم االنفعاالت اإلنسانية يف الفلسفة الوجودية اليأس، ويرجع الفضل أيضا 

يتمثل يف اليأس النفسي الذي يعانيه الناس يف  املوضوع الفلسفي احلقيقي واألصيل. واليأس الذي يقصده أيس جد خاص، فهو ال 
لذي هو اليأس الذي يشعر به رجل الدين، وهو اليأس الوجودي ا احلياة، والذي يكمن يف اليأس من شيء من أشياء العامل، بل 

أنين عندما أأيس فإنين أأيس من ذايت مثلما أأيس من كل األشياء األخرى، لكن ذايت  جيعله ييأس من ذاته نفسها. "من الصحيح 
والذات اليت ييأس    (Kierkegaard S. , 1943, p. 509) ذات متناهية، مثل كل شيء آخر متناه". اليت أأيس منها هي 

أن نتخلص من ذاتنا،  اهية فقط، وهو يسعى للتخلص منها. "أن نيأس من نفسنا، أي يف اليأس نريد منها رجل الدين هي ذاته املتن 
  ( 27، صفحة 2013هي صيغة لكل أنواع اليأس". )كريكجارد، 

ُيكن  واليأس شعور خاص ابلروح، وليس ابلعقل، لذلك فنحن نعيشه كشعور، وال نتأمله كفكرة. "اليأس إحساس 
مرضا، وهو مرض  ( وأكثر من ذلك يعتربه كريكغارد 31، صفحة 2013خصائص الروح". )كريكجارد، إحساسه.. ألنه من 

التخلص منه بعد ذلك، بل يظل ينهش فيها طوال  للروح بطبيعة احلال. وهو مرض خطري جدا ألنه ما إن يصيب الروح فال ُيكنها 
ء أن الشخص كان يف أيس. ومن مث فال توجد نقطة من املمكن يظهر لنا جبال فحاملا يظهر اليأس،  .مرض الروح .حياهتا. "اليأس

عن شخص مل ينقذ، بل كان يف أيس، ألنه حاملا يظهر هذا الذي أشعل شرارة أيسه يتضح على الفور  عندها أن نقرر أي شيء 
لكتاب جد   ( هلذا يسميه املرض حىت املوت، وهو عنوان32، صفحة 2013كان يف أيس طوال حياته". )كريكجارد،  أنه 

وهذا حتديدا هو  .طريق للموات وكأهنما مرادفان للمرض « املرض القاتل»أو  «مرض املوت»مشهور له. "لذا نستخدم تعبريات 
  ( 23 -22، الصفحات 2013اليأس". )كريكجارد، 

هللا خلطيئته فيقع  فران اليأس عند كريكغارد اخلطيئة، حيث ييأس الرجل الديين من غإىل  من أقوى األسباب اليت تدفع املؤمن
يف الواقع حالة العامل املسيحي هي اليأس  الديين. "فما هو الوضع املسيحي فيما يتعلق ابخلطااي؟ حسنا، أو  فريسة اليأس الوجودي

الرغم من خطر اليأس وقوته، إال أنه ُيكن لإلنسان التخلص منه،  ( على 170، صفحة 2013من غفران اخلطااي". )كريكجارد، 
طريقة استعمال حريته على أحسن وجه، حيث جيب على املؤمن اليائس أن إىل  يهديه لك من خالل اإلُيان الصادق الذي وذ

  ذايت حبسب صالحيتها األزلية".أو  ذاته مبعناها األزيل واملطلق. "أما ذايت اليت أختارها فهي ذات مطلقة، خيتار ذاته، لكن 
(Kierkegaard S. , 1943, p. 509)    

إىل جتاوزها،  قلنا سابقا إن اليأس الوجودي هو أيس اإلنسان من ذاته، ومبا أنه ال ُيكنه القضاء عليها هنائيا، فإنه يلجأ 
األزلية واملطلقة، وذلك من خالل احلرية  وحيصل له ذلك بتجاوزه لذاته املتناهية والزمانية والنسبية بذات أخرى جديدة، هي الذات 

 . (Kierkegaard S. , 1943, p صالحييت األزلية".  أختار املطلق، ما هو املطلق؟ إنه ذايت أان يف احلقيقية، "أان 
506) ،وهو يف احلقيقة سيقوم خبلقها مبعىن ما. "ويستطرد كريككورد يف السياق ذاته ليخربان  حيث خيتار املؤمن ذاته املطلقة واألزلية

الوجود عن طريق االختيار. ومع ذلك فما أختاره إىل  : فما أختاره ليس موجودا وهو يظهرحبركتني جدليتني أن عملية االختيار تتم 
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االختيار، لكنت يف  الوجود بعملية إىل  موجود وإال ملا أمكن أن يكون هناك اختيار، ألنين لو كنت أختار ما ال وجود له أظهر 
خلقت من عدم وعلى حني أنين أان  لى حني أن الطبيعة قد هذه احلالة ال أختار بل أخلق، ولكين ال أخلق نفسي. ومن مث فع

ولدت من واقعة اختياري أو  ولدت من مبدأ التناقض، نفسي تلك الشخصية املباشرة قد خلقت من عدم، فإنين كروح حر قد 
  ( 124، صفحة 2013لنفسي". )طه، 

ولبس، ذلك  كن أن تثريه هذه الفكرة من غموض لكنه جيب علينا أن نفهم حقيقة خلق اإلنسان لذاته عند كريكغارد، ملا ُي
والوحيد هبذا املعىن، أما اإلنسان فيخلق  أن اإلنسان ال خيلق نفسه من العدم مثلما يفعل هللا ذلك مع األشياء، فهو اخلالق احلقيقي 

طالقا من ذات متناهية وزمانية فهو خيلق ذاات مطلقة وأزلية ان ذاته اجلديدة انطالقا من الذات اليت كانت موجودة فيه من قبل، 
ختتار ألهنا حرة، وعندما ختتار فهي ختتار ذاهتا املطلقة، إهنا ختتار األمانة اليت قبل  ونسبية. "إن الذات عند كريكجارد عليها أن 

بقى على لقد قبلها بكامل حريتها واختارها راضيا، وعلى ذلك فهو يكدح من أجل تلك األمانة، ولكي ي اإلنسان أن يتحملها 
، 2016  دائرة اإلُيان عند كريكجارد". )يوسف، إىل  احلقة. إن هذا الكدح وهذا االختيار هو البداية الصحيحة للدخول ذاته 

  ( 93صفحة 
أو والدهتا،  تعاليها عليها أو  ولو أردان احلديث بدقة كاملة، فإن فالتسمية الصحيحة لفعل احلرية هو جتاوز الذات لذاهتا

والسعي حثيثا ملعرفة الذات لذاهتا  ق الذي يبقى فعال إهليا خالصا. "ويتبادر للذات ههنا فكرة االختيار بني املمكنات وليس اخلل
املتوحد على اختيار ذاته اختيارا حرا، إهنا بتعبري كريككورد  ومعها يقتدر « اعرف نفسك بنفسك»وفقا للمقولة السقراطية الشهرية 

  ( 114، صفحة 2019طريق اختيار الفعل بقصدية واعية". )طريشي،  ، اليت تتحقق من ميالد جديد للذات املتوحدة
أخرى مناقضة  ذات إىل  حبيث يكون اإلنسان يف البداية وأثناء اليأس غري راٍض ابلكلية عن الذات اليت ُيلكها، وهو يطمح

عن ذهننا الطابع الديين العميق لفلسفة   أبدا أن يغيب هلا متاما، وال حل أمامه سوى أن خيلق الذات اليت ينشدها بنفسه. وال جيب 
السابقة، أي ذاات طاهرة من كل اخلطااي، اآلالم، القلق، اليأس  كريكغارد، فهو يريد إجياد ذات جديدة تتجاوز كل عيوب الذات 

 وذلك حىت تتمكن من الصعودذات عقالنية أتملية. أو  متجاوزة لكل ذات حسية شهوانية بتعبري آخر ذاات دينية أو  ،.واملخاوف
نفسي  هللا والدخول معه يف عالقة محيمة، هي عالقة االحتاد، لذلك فالذات اجلديدة هي روح، "ولكين ال أخلق  أعلى ومالقاة إىل 

، 2019لنفسي". )طريشي،  ابألحرى ولدت من واقعة اختياري أو  . فإين كروح قد ولدت من مبدأ التناقض.بل أختارها حبرية
إىل  الدخول يف عالقة مع هللا إال إذا كانت تشبهه ( والروح اإلنسانية اجلديدة هي روح مطلقة، ألهنا لن تتمكن من 182 صفحة

  حد ما. 
واألبدية، ولن  الالتناهي واإلطالق إىل  ابلرغم من أن الذات تكون يف البداية ذاات زمانية ومتناهية إال أهنا تطمح يف أعماقها

سُتحدث حتوال عميقا يف ذاهتا ترتفع  ها وتتحد هبا، لذلك فإهنا يف املدرج الديين ومن خالل احلرية الدينية تراتح حىت تصل إلي
خيتار ذاته، ال مبعىن متناه، ألن ذاته ستصبح  .ذاهتا. "الفرد الالتناهي واإلطالق واألبدية وتتحد هبا، أبن حتققها يف إىل  مبقتضاه

وإمنا مبعىن مطلق. ومع ذلك فإنه خيتار ذاته حقا، وليس شخصا آخر. ألن ذاته اليت  ت أخرى، عندئذ متناهيا، يوجد بني متناهيا
  املطلق". للغاية، ألنه يكون هو ذاته، إال أنه خمتلف بشكل مطلق عن ذاته السابقة، ألنه خيتار نفسه ابملعىن  خيتارها تكون عينية 

(Kierkegaard S. , 1943, pp. 506- 507)    
والنهائي، وهو اختيار  االختيار احلقيقي إىل  ختيار الذات لذاهتا ليس هو الغاية القصوى، بل هي جمرد حمطة لالنتقاللكن ا

ويكافح من أجل هذا االمتالك مثلما يكافح  ويف هللا فقط جيد اإلنسان خالصه، أي راحته وسعادته. "فهو إذن خيتار ذاته  هللا،
  هللا، وهو لن خيتار ذاته إال هبذا الشرط فقط".  األخري جيد نفسه يف  ويف .من أجل خالصه، وهو خالصه هو

(Kierkegaard S. , 1943, p. 507)   هللا ُير من الذات ابلضرورة، حيث جيب علينا إىل  أن الطريق إذ يؤكد كريكغارد
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ادمنا نكتشف هللا يف أعماق ذواتنا، وليس هللا بعد ذلك، وهذا بديهي متاما عنده، م أن نعرف ذواتنا أوال، لكي نتمكن من معرفة 
  يف أي مكان آخر غريه.

  احلب:
مشاعر روحية قوية،  قلنا سابقا إن العالقة بني املؤمن واإلله هي عالقة ذاتية فردية، أي عالقة وجدانية عميقة تقوم على 

هو جوهر اإلُيان وأساسه  .عنده. "حب الرب اإلُيان ونضيف اآلن إن أساس هذه العالقة هو احملبة، هلذا فإن حمبة هللا هي أساس 
  ( 201، صفحة 2019القومي". )طريشي، 

الثالثة، احلب  حمبة هللا حمبة خاصة جدا عند كريكغارد، حيث ُييز بني ثالثة أنواع كربى من احلب حبسب مدارج احلياة 
الزواجي الدائم، وهو خيص الرجل األخالقي  ية، مث احلب احلسي اآلين، وهو خيص الرجل اجلمايل، ويقوم على اجلسد والرغبة احلس

سيظهر يف صورة أخرى داخل اجملتمع، وهي حب اآلخرين. مث أييت  ويظهر يف العالقة الزوجية، وهو حب أخالقي اجتماعي، ألنه 
، وهو حب روحي خيص الرجل الديين فقط، وهو احلب الذي يكون بني اإلنسان وهللا احلب األخري وهو احلب الديين والذي 

)طريشي،   احملبة الكاملة، هذا احلب الروحاين". إىل  اإلُيان العميق. "اجلوانية الروحية لكريككورد وجعلته يرتقي خالص يقوم على 
  ( 192، صفحة 2019

"والرب أوامره!  ومن مقتضيات احلب اإلهلي الطاعة الكاملة، وهذا بديهي بذاته، فما معىن أن حنب هللا إذا كنا نعصي 
الرب يف قيوميته مبحبتنا له، فهو يطلب منا  يطالبنا ابحملبة املطلقة، ابعتبار أن من أعظم األمور وجواب يف سلم الوجود هو ما أمر به 

ففي مرحلة اإلُيان نكون حمبني له مؤمنني به يف اآلن  .حنو شغوف ومريد، أن حنبه حمبة مطلقة، مبعىن أنه يبتغي أن أنمتر أبمره على 
  ( 202 -201، الصفحات 2019نرتكن ألوامره ونواهيه". )طريشي،  معا، وإن هذا العشق جيعلنا 

ودائما عند   ما سبق يقتضي حب هللا التضحية، حيث تقرتن مقولة احلب مبقولة التضحية اقرتاان ضروراي إىل  إضافة
للتضحية، التضحية بكل ما ُيكن أن  سيحي يف حاجة كريكغارد، إذ ُيكننا اعتبار التضحية الدليل احلقيقي عن احلب. "واحلب امل

( والتضحية تكون مبقدار احلب، فكلما 114، صفحة 2013  هدفها األمسى وهو حب األبدية". )طه، إىل  حيول النفس للوصول
إلهلية عند  تضحيته أكرب، أي يضحي أبعز ما ُيلك، واملثال األعلى للمحبة ا كان حب هللا يف قلب املؤمن أقوى، كلما كانت 

ضحى اببنه الوحيد إسحاق، الذي رزق به عن كرب من أجل هللا، وقمة التضحية أنه سيذحبه بيده  كريكغارد النيب إبراهيم، الذي 
  لنداء هللا وأتكيدا على حمبته اخلالصة له، هلذا كان إبراهيم الفارس احلقيقي واألكرب لإلُيان يف نظره. استجابة 

كدليل على حمبته  نفسه فارس اإلُيان مثل إبراهيم وابقي األنبياء، فهو يقدم التضحية من أجل هللا  ومبا أن كريكغارد يعتقد
إسحاق ألبيه إبراهيم، لكن ذلك مل حيصل  له، وقد متثلت يف تضحيته حببه الغايل روجينا، آمال يف أن يردها هللا له يوما، مثلما رد 

حياهتا. غري أنه حىت وإن كان كريكغارد مل يسرتد حبيته روجينا يف  عاشت معه ابقي أبدا، ألن روجينا تزوجت من خطيبها األول، و 
الفكر، ألهنا كانت الشعلة اليت تلهب روحه وعقله من أجل إبداع فلسفته الوجودية، اليت  احلياة، إال أنه اسرتدها على مستوى 

ولكنه  جينا أولسن اعتمدت على فكرة املفارقة، لقد أحبها التاريخ، كما خلدت امسها هي أيضا فيه. "قصة حبه لرو  خلدت امسه يف 
املستثىن وهذا أمر غري صحيح،  حيوز عليها وُيتلكها مرة أخرى. لقد ظن يف نفسه أنه الرجل أو  ضحى هبا يف سبيل أن جيدها

املقابل نقول أن كريككورد ضحى بني االثنني لكن يف  فمثال إبراهيم حالة استثنائية ألنه رابين وخمتار من السماء، والبون شاسع 
الفكري ألهنا كانت جوهر كل كتاابته، ولو أنه مل يضحي هبا وارتبط هبا، ما   بروجينا أولسن وقد وجدها فعال، وجدها على املستوى 

  ( 99، صفحة 2013هبا، وال أصبح المسها أي داللة يف اتريخ الفلسفة". )طه،  كان هلا أن تذكر وملا مسع أحد 
من التضحية  لى ما قلناه، ال يكفي اإلنسان املؤمن أن يضحي بكل حبيب آخر له من أجل حبه هلل، بل ال بد له عالوة ع

بيد أن اإلنسان ال  .أن هللا موجود بذاته أيضا يف سبيل هللا، أي عليه أن ينكر ذاته متاما. "وإنكار الذات هذا هو الذي يكتشف 
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احملبة، ويف إنكار الذات وحده يستطيع اإلنسان أن يتشبث  إبنكار الذات، ألن هللا هو كما ينبغي إال  يستطيع أن ُيتدح احملبة
سطحي جدا، وهلذا كان عليه أن يعرف احلب األعمق عن طريق هللا، أعين أن يبلغ  ابإلله. وما يعرف اإلنسان بنفسه عن احلب 

ومن مث يتميز عن الرسالة اخلاصة عن  .ساين الكليكل إنسان )ذلك أن إنكار الذات مرتبط ابإلن إبنكاره لذاته ما ينبغي 
  ( 116، صفحة 2013األصفياء(، أعين أن يكون أداة يف يد هللا". )طه،  

أداة يف يد  ال يقتصر إنكار املؤمن لذاته أمام هللا على إلغائه لوجوده اخلاص أمامه، بل وإلغاء حريته أيضا، لكي يصبح 
أيضا، أي ينبغي لإلنسان أن يشعر  السامية. ولكي يكون إنكار الذات حقيقيا، جيب أن يكون كامال  احلرية اإلهلية تنفذ هبا قراراهتا

عن عدم، بل هو أدىن من العدم يف حد ذاته، هلذا جند   أبنه عدم وال شيء أمام هللا. "فاملتوحد يف عالقته أمام الرب هو عبارة 
أستشعر يف ابطن نفسي أبنين ال شيء مطلقا، فهناك ابلفعل أستطيع أن أثق  حينما إنين »كريككورد يقول يف كتابه أعمال احملبة: 

  ( 191، صفحة 2019)طريشي،   «". يف حب هللا يل
األبدية، "ولكن  على الرغم من الطابع السوداوي للحب اإلهلي عند كريكغارد، إال أنه يظل الطريق الضروري حنو السعادة 

أو  هلا، ومن هنا فإن مساعدة اآلخر الرب هي املصري املنشود للذات وهي السعادة احلقانية  كريككورد فإن عالقة حبإىل   ابلنسبة
السعادة ال إىل  ( وسيوصلنا احلب اإلهلي199، صفحة 2019  الذات على حب الرب يعين اهتمام خبري ذلك اآلخر". )طريشي، 

ومهما كان هذا احلب ابلنسبة هلم ابملطلق  .اإلنسان -هللا -اناحلب هو عالقة بني اإلنس حمالة. "يف حني أن املسيحية تعلمنا أبن 
  ( 189، صفحة 2013( ابلتضحية واإلنكار". )كريككورد، 188سعادته وكل نعيمهم، ومهما اتسم ) مصدرا كل 

  نقد التصور الوجودي للدين عند كريكغارد:
الفالسفة الوجوديني، الذين  ة املعاصرة، سواء على ال ُيكن ألحد أن ينكر عظمة كريكغارد، ومن مث عمق أتثريه يف الفلسف

أن يدرسوا الوجود اإلنساين العيين والفردي،  آبخر، ألهنم انطلقوا من فلسفته اجلديدة واختاروا مثله أو  ينحدرون كلهم منه بوجه
فا، وهو حياة اإلنسان الواقعية اجلديد الذي اكتشفه كريكغارد اكتشا يف اجلانب  بدل الوجود العقلي اجملرد املثايل. كما درسوه

 ، إضافة.داخل وجدانه، كاألمل واخلوف والقلق واحلرية واالختيار واليأس واخلطيئة واالغرتاب والباطنية، وكل املشاعر اليت ختتلج يف 
الفلسفي  ابلتحليل حد ما أي استبطان ابطن اإلنسان والتعبري عن كوامنه من خالل االستعانة إىل  أهنم اتبعوا منهجه ذلك جند إىل 

  وخمتلف الفنون. .العميق وعلم النفس والشعر واملوسيقى
الدرجة اليت أمهل فيها  إىل  أما عن االنتقادات اليت ُيكننا توجيهها له، فهي كثريا، ونبدأها أبنه غاىل كثريا يف نزعته الفردية،

اآلخرين، "هل إىل  مبفرده، بل حيتاج ابلضرورة لعيش اجملتمع ابلكامل وهذا حمال، ويظهر ذلك يف أن اإلنسان ال يقدر على ا
ابجملتمع واألفراد؟ هل من املمكن جتاهل كل هذا اإلجناز االجتماعي  يستطيع الفرد أن ينمو مبفرده يف عزلة دون هذا االحتكاك 

هو النقد الذي جاءت به معظم التواصل االجتماعي بدافع أن هذا قد يفسد فردية الفرد ومتيزه؟ و  الذي أجنزته اإلنسانية يف طرق 
خالل اهلوية  اليت ترى أن اجملتمع كيان أساسي قبل األفراد، مبعىن أن الفرد يتشكل من   Communitarian الكليانية النظرايت 

إمكانية اخلري  متغاضية عن« اخلري»  اجلماعية وواجباهتا، اليت ترى أن النظرايت الفردانية والليربالية الفردانية تنحاز يف تقييمها ل 
( وهذا ما تداركه ابقي الوجوديني 528، صفحة 2014  اجلماعي الذي ال يستطيع األفراد منعزلني احلصول عليه". )شطارة، 

الفردي الذايت، لكن دون إمهال الوجود االجتماعي، كما نلمح ذلك مع  الذين أتوا بعده، وإن كانوا قد منحوا األولوية للوجود 
  .هيدغر وسارتر مثال

لكنه ابملقابل أفرط   من جهة أخرى ركز كريكغارد كثريا على اجلانب الروحي يف الدين، وهو ما ال ُيكن ملؤمن أن جيادله فيه، 
املسيحية الرمسية نفسها، فهي الداينة اليت  كثريا يف ذلك، حيث أسقط اجلانب االجتماعي من الدين كلية، وهذا ما ال يتوافق مع 

ذات الطابع االجتماعي اليت تقوي الروابط بني الناس داخل  مؤمن ابآلخرين، ويظهر ذلك يف العبادات اهتمام كل إىل  تدعو



 Salima GAID   

 

 

 

 

 

 

 

 
197 

واحد، مهما كان ساميا، بل أتى للناس مجيعا. هلذا فقد أخطأ كريكغارد يف نظران ملا  اجملتمع الواحد. فالدين املسيحي مل أيت لفرد 
"فاملسيحية ليست داينة فرداين ختص الفرد وحده، كما يدعي كريكيجارد، بل تُعىن الفرد املتوحد فقط.  دين إىل  حّول املسيحية

  ( 528، صفحة 2014ابحلياة اجملتمعية وتعطي أمهية كبرية للطبيعة البشرية". )شطارة،  
تجربة أقام ال نالحظ أيضا أن كريكغارد أصبغ املسيحية بصبغة قامتة من خالل مزاجه السودوي ونزعته التشاؤمية، حيث 

وهو عذاب ال ينتهي، لكننا نرى  ، فجعل اإلُيان مرهوان ابلعذاب، .الدينية على مشاعر جد سلبية كالقلق واخلوف واليأس واألمل
اإلُيان، خاصة عندما يكون املؤمن يف حالة معصية هلل،  من جهتنا أنه حىت وإن كان الشعور ابألمل ضروراي يف مستوى معني من 

أنه جيب أن يطغى عليه األمل ابلكلية، حبيث ُيحو كل شعور ابلسكينة والطمأنينة،  طريق الندم على ذنوبه، إال فيشرع يف التوبة عن 
  إُياننا برمحة هللا وغفرانه على خوفنا من سخطه وغضبه. ألنه جيب أن يتغلب 

والنفاق، وأهنا  ا إايها ابلزيف كما أخطأ كريكغارد أيضا حسبنا يف نقده للمؤسسة الدينية، اليت ألغى دورها ابلكامل متهم
إىل بعض رجال الدين، فإنه ال  يف خدمة الدولة فحسب، وليست يف خدمة هللا أبدا. ألنه حىت وإن كان ذلك صحيحا ابلنسبة 

همة الكنسية ورجال الدين من الناحية الدينية البحتة، فهي م اجلميع، مث إن ذلك ال ُيس مبهمة إىل  ُيكن أن يكون صادقا ابلنسبة
إلغائهم متاما. "فكر كريكيجادر ال إىل  إصالح الكنيسة ورجال الدين وليس الدعوة مقدسة جدا وضرورية للمجتمع. فاملفروض هو 

مع أي من مؤسساهتا، وأن آراء كريكيجارد الدينية والفردية اليت استقاها من أو  أي تواصل مع الكنيسة يشجع اآلخرين على عمل 
  ( 528، صفحة 2014ل متطرف". )شطارة، اجلديد هي أتوي العهد 

نتفق معه يف  عالوة على ما تقدم، أفرط كريكغارد أيضا يف أتكيده على الطابع الالعقالين للدين املسيحي، فحىت وإن كنا 
، إال عليه فهمها والربهنة على صدقها هي أسرار تفوق العقل البشري، ويستحيل  -غريهاأو  سواء يف املسيحية–أن بعض العقائد 

آخر، هلذا فال ُيكن إىل  وبدرجات متفاوتة طبعا من معتقد أن ذلك ال يشمل كل العقائد، فهناك منها ما ُيكن فهمه ابلعقل، 
  القلبية وحدها، بل جيب اجلمع بينهما، قدر املستطاع. إقصاء العقل كلية من الدين واالكتفاء ابلعاطفة 

يتطهر بعدها  الصواب عندما اشرتط على املؤمن أن يتدنس إبمث اخلطااي حىت آخر نقد نوجهه لكريكغارد هو أنه خالف 
بطهارهتم وليس بذنوهبم، وبطمأنينتهم  هللا إىل  منها، وأن يـتأمل ويتعذب حىت ينال السعادة، فيوجد الكثري من املؤمنني الذين يتقربون

ن كما يدعي هو ذلك. "ولسنا ندري كيف وقع يف ظن  اإلنسا وليس ابضطراهبم، وهذا الطريق ممكن جدا وليس مستحيال على 
هللا مقروان إىل  أن يكون الطريق -«األنت املطلق»اإلنسان وهللا، من حيث هو  وهو الذي عرف حقيقة الصلة بني –كريككورد 

نة )كما هو احلال مثال يف والتمزق والعذاب؟ أال تدنو بنا من هللا طهارة النور الباطن وصفاء النفس املطمئ دائما ابلصراع والتناقص 
كريككورد(؟ وملاذا أيىب  التمزق الباطين )كما هو يف احلال يف فلسفة أو  فلسفة ملربانش( أكثر مما يقربنا إليه الشعور ابلقلق 

يء حلظة واملواجهة املستمرة؟ أال ُيكن مطلقا أن جت فيلسوفنا إال أن يصور لنا اإلُيان بصورة اجلهد اليائس الذي يقرتن ابلتحدي 
ابلقلق العنيف والسورة النفسية اجلاحمة، لكي تبلغ مرحلة من السكينة القلبية اليت  تتجاوز فيها النفس هذه املرحلة املؤقتة املوسومة 

  ( 110 -109، الصفحات 2013ويقوى رجاؤه". )طه،  هتدأ عندها نفس املؤمن 
 

  اخلامتة:

يصبح فيلسوفا، كما مل يرض  أن إىل  ابلرغم من أنه مل يكن يطمح يف يوم نقول يف األخري إن كريكغارد فيلسوف كبري جدا،
الشخصية ال أكثر وال أقل وأبسلوبه اخلاص، أي  لنفسه هبذه التسمية أبدا، بل كل ما قاله إنه مفكر ذايت يعرب عن جتربته 

ربطها هبا. كان كريكغارد رجال متدينا وال ُيكننا فهمها من دون  ابالستبطان الداخلي. لذلك فإن فلسفته هي حياته نفسها، 
غرق يف مرحلة من مراحل حياته يف احلياة الشهوانية، واليت عرب عنها ابملدرج احلسي يف  هللا بعد أن إىل  أن يرتفعإىل  بصدق وطمح
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عن كل  دا متفردا، بعيدا مقتنعا أن التدين احلقيقي هو جتربة روحية عميقة يتصل فيها اإلنسان ابهلل مباشرة بوصفه فر  فلسفته. وكان 
، وحىت .واخلوف واخلطيئة واألمل إنسان آخر، وأهنا جيب أن تقوم على االضطراب والتوتر الدائمني الذين يظهران يف القلق واليأس 

إىل  ليانطالقا من حياته اخلاصة، فهو عاش التمزق الداخ وإن كنا خنتلف معه بشدة وننتقده يف هذه الفكرة، إال أننا نتفهم موقفه 
والنزعة التشاؤمية بسبب خطيئته القدُية، وما زاد من اضطرابه هو جتربة احلب  أبعد حد، بعد أن غرس فيه والده الروح السوداوية 

واليت عاشها مع روجينا، واليت تركت فيه أثرا عميقا جدا ظل يعاين منه طوال حياته. هلذا فالتصور  الفاشلة والقاسية جدا عليه، 
املسيحي يف حد ذاته، مث  دين عند كريكغارد هو تصور خاص جدا، ألنه يعرب عن قناعته الشخصية، وليس عن الدين الوجودي لل 

شخصية جد قاسية، فهو كان ينقل لنا جتربته الدينية  إن هذا التصور مل يكن وليد التفكري والتفلسف اجملردين، بل هو وليد جتربة 
على الكثري من األخطاء اليت وقع فيها، فهو كان ضحية مزاجه السوداوي  ا أن نعذره اخلاصة، ويف هذا املستوى ابلذات ُيكنن

  القاسية جدا اليت عاشها. اخلاص، وضحية الظروف 
فلسفة الدين، أي  أما التجربة الدينية يف املسيحية فهي ختتلف كثريا عما قاله كريكغارد، هلذا يدخل عمل كريكغارد يف إطار 

جديدة تعتمد على فهم جديد  فلسفية للدين املسيحي، أي قراءته اخلاصة له، "حاول تقدمي فلسفة ذاتية أنه قدم لنا قراءة 
عرب التاريخ قد اجتهدوا يف تقدمي تصوراهتم  -طبعا املؤمنني –( ومعروف أن الفالسفة 23، صفحة 1983للمسيحية". )إمام، 

قليل من ماهية الدين نفسه، لكنه من املؤكد أهنا تعرب عن أو  ب بكثريتقرت  اخلاصة للتجربة الدينية، اليت تظل تصورات فلسفية، 
عند كريكغارد فالتجربة الدينية عنده تعرب عن فلسفته الوجودية أكثر مما تعرب عن الدين املسيحي  فلسفاهتم اخلاصة، وهو ما جنده 

سواء كانوا  ك من أنه أثَّر يف العديد من الفالسفة، أبعد حد، وال أدل على ذلإىل  ومع ذلك فإهنا أْثرت الفلسفة املعاصرة نفسه، 
وابرت )وجوديون مؤمنون(، كما  مالحدة. فقد أثر يف مارسيل جربيل وايسربس أو  وجوديني أم ال، وسواء كانوا وجوديني مؤمنني

ومل يقتصر األمر على هذا وديريدا )فالسفة غري وجوديني(.  أثر على هيدغر وسارتر )وجوديون ملحدون(، وأثر أيضا على ليفيناس 
حىت السياسة. "استفاد العديد من الكتاب أفكارهم أو  علم النفسأو  مثل الالهوت خارج جمال الفلسفة، إىل  فقط، بل امتد أتثريه

(، ألنه 19، صفحة 2017قضااي أساسية يف الفلسفة، السياسة، الالهوت، علم النفس". )ماكدوانلد،  من كريكجارد ملعاجلة 
  فلسفته. إىل كل اجملاالت اليت تتداخل مع الدين وتتقاطع معه، وهذا ما يدل بوضوح على مدى عبقريته وخصوبته  تطرق 

 
  التوصيات:

  العموم: يف هناية حبثنا هذا سنرتك جمموعة من التوصيات لزمالئنا املهتمني هبذا املوضوع، وهي على 
الوجودية األساسية   كغارد، من خالل ربط التجربة الدينية مبختلف املفاهيم التعمق يف شرح النظرة الوجودية للدين عند كري  -1 

 .كاخلوف، األمل، القلق، اليأس، احلرية، املفارقة، االغرتاب.
  املختلفة للدين. دراسة ابقي الفالسفة الوجوديني املؤمنني مثل ايسربس ومارسيل وابرت، وعرض تصوراهتم الوجودية  -2 
  ونقاط االختالف بينهم. قارنة بني نظرة كريكغارد ونظرة ابقي الوجوديني املؤمنني للدين، إلبراز نقاط االتفاق إجناز حبوث للم -3 
ملعرفة األسباب اليت  دراسة موقف الوجوديني امللحدين من الدين )مثل هيدغر وسارتر( ومقارنته مع الوجوديني املؤمنني،  -4 

ألن اإلحلاد موقف شخصي للفيلسوف،  تقول إن الوجودية هي فلسفة إحلادية ابملاهية، دفعتهم لإلحلاد، ودحض الفرضية اليت 
اإلحلاد إىل  وليست الوجودية يف حد ذاهتا هي اليت تؤدي أي تيار فلسفي آخر، أو إىل  التيار الوجوديإىل  الذي قد ينتمي

  وظروف حياته اخلاصة. ابلضرورة، بل هي القناعات الشخصية للفيلسوف 
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