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های مزورانه راجع به عشددده به حقیقت و آماد ی این حقیقت در مورد همه آن یاوه –هراسدددد کس چندان که از حقیقت، از مرگ نمیهیچ

 های مفت.کاش درک حقیقت ممکن بود و از این دست حرف ویند ایکند، همه آن ریاکارانی که میبرای پیروی از آن صدق می

مراتب بشددر، حقیقت بهت؛ چراکه برای وجود طبیعی و این کامالً طبیعی اسدد –ترسددد آدمی از روی طبع از حقیقت بیشدد ر از مرگ مینه؛ 

 هراسد؟از مرگ است. پس چه جای شگف ی است که این همه از حقیقت می انگیزترنفرت

[(، بر کنار از انبوه خله، از جماعت و همین بس 1اسددت سپس محددیح او را از میان جماعت به کنار برد  برکنار بودن توجه به حقیقت در  رو 

ساخ ن فرد  ضطرب  ساندن و م ست می –برای تر ضطرابی که از مواجهه با مرگ به او د دهد. آخر آدمی حیوانی اج ماعی بیش از هراس و ا

که این رمه کذایی، این جماعت، چه مایه چرند کند کند. برایش فرقی نمیینی میتنها در میان رمه است که اححاس شادی و خوشب –است 

رنگ جماعت تواند هم ردد، همین که خیالش تخت باشد که می که چشمش به جمال رمه روشنهمین  –و یاوه یا غرق در تبهکاری باشد 

ن حیث که حیوان اسددت از این روح  ردد و آدمی از آ توانده میرود. آخر آدمی حیوانی اسددت کها از یادش میقراریها و بی ردد، همه غم

 کنار رف ن سرِ آن دارد که او را مبدل به روح سازد.و  –ترسد. آدمی حیوان است سرنوشت بیش از مردن می

هر  – ن رمه/جماعتهما –ن است که دیگران پای در ساحت حقیقت بگذارد، دقیقاً در حکم آخواهد و این کنار بودن، هنگامی که آدمی می

 تواند فرد کنار رف ه را به باد محخره  یرند، تحقیر کنند و آزار دهند.لحظه می

رنگ نی به رمه چریدن و همکنند: حقیقت  نزد ایشددان[ یعبش میبرند و قلدسددت می« حقیقت»از همین روی اسددت که آدمیان در مفهو  

نیز چیزی جز این نیحددت. و این اسددت آنره در روز ار ما به نا  محددیحیت کنند که منظور از عشدده جماعت  شدد ن، و سددضس اضددافه می

 شناسند.می



 

 

توانی آن را به چنگ آوری و  یر اندازی، حقیقت اسدددت که تو را  یر یف ی. نمینتوانی پای در آن بگذاری و به دا  حقیقت تله اسدددت: نمی

 اندازد.می

 :نوشتپی

ورده ال ماس کردند که دست بر وی بگذارد. ری را که لکنت زبان داشت نزد وی آآنگاه ک»... کند: هف م انجیل مرقس اشاره میباب  35تا  31های [ کیر کگور به آیه1 

های در ساعت،  وش« باز شو!»مان نگریحت و آهی کشید و بدو  فت: به سوی آس های او نهاد و  ...[ وشدر به کنار برد، انگش ان خود را  جماعترا از میان  پس او

 «.او  شاده و عقده زبانش واشد

 رساند:های آن روز دانمارک به چاپ میهای دو سال آخر عمر کیر کگور است که در یکی از روزنامهنوش ه فوق جزو یاداشت منبع:

Edited and translated by Soren Kierkegaard The last Years: Journals 1853-55 by Smith, pp. 131-33 Ronald Gregor 


