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چکیده
این مقاله بر این فرض است که مصادیقی از شخصيت هایی که فالسفه برای تبيين اندیشه های خود تشریح می کنند را می توان در 
دنيای درام یافت. سورن کی یرکه گور، پدر فلسفه های اگزیستانس و متفکر دینی، ابراهيم )ع( را به عنوان شهسوار ایمان و انسان 
نمونة سپهر دینی معرفی می کند. ابراهيم )ع(، مصداق بيرونی شخصيت سرمشقِی کی یرکه گور است که تمامی مراتب و درجات 
ایمان را به جان آزموده و به واسطة آن به رستگاری حقيقی رسيده است. هنریک ایبسن با خلق براند، شخصيتی نمادین را در جهان 
درام به تصویر می کشد که دارای همان ویژگی های شهسوار ایمان کی یرکه گور است. براند کشيشی است که به واسطة ایمان به 
خداوند و تسليم در برابر او، به رغم از دست دادن تمام ثروت دنيوی، تعلقات معنوی خود در این جهان فانی را نيز به ملسخ می برد و 
در راه خداوند قربانی می کند تا به رستگاری حقيقی و قرب الهی نائل آید. بنابراین پرسش اصلی مقاله این است که چگونه می توان 
در دنيای درام مصداقی برای شهسوار ایمان کی یرکه گور یافت؟ در این پژوهش به روش توصيفی- تحليلی و با گردآوری اسناد 
کتابخانه ای، اشتراکات شخصيت براند و شهسوار ایمان کی یرکه گور بررسی می شود و در نهایت مقاله به این نتيجه می رسد که 

قهرمان آرمانی ایبسن همچون شهسوار ایمان کی یرکه گور است.
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اینجا با یاری رساندن و کمک به دیگران معنا می یابد. نمونة چنين فردی 
برای کی یرکه گور، سقراط است، کسی که سمبل اخالق گرایی و تعهد به 
قوانين جامعه است، به طوری که در این راه جان خود را فدا می کند. فرد 
اخالقی از روی آگاهی و عقل، تکليفی را برای خود برمی گزیند و سعی دارد 
آن را به درستی اجرا نماید. آخرین سپهر، مرحلة دینی است که در آن فرد 
نه برای خود و نه برای جامعه، بلکه برای خداوند زندگی می کند. دیدگاهی 
که برگرفته از اندیشة مسيحيت است و در آن مؤمن باید از همگان بگذرد 
تا بتواند با خداوند روبه رو شود. »مؤمن ممکن است به خواست خدا برای 
اثبات ایمانش دست به کاری غيراخالقی بزند« )اندرسون، 1393، 102(. 
همچون ابراهيم )ع( که فرزندش را قربانی می کند. در این مرحله فرد 
باید همه زندگی و دار و ندارش را برای خداوند فدا کند و در »مبارزه ای 
بی امان با وسوسه های نفسانی، ترک نامتناهی می کند و سپس با ایمان 
داشتن به امر محال، در عين حال که به ایمانی اصيل و پاینده نسبت به 
خداوند دست یافته است، بار دیگر باخته های خود را باز می یابد« )طاهری، 
1389، 42(. چنين جایگاهی است که کی یرکه گور آن را باالترین مرحلة 
اگزیستانس و شهسوار ایمان معرفی می کند و ابراهيم )ع( را انسان نمونة 
این مرحلة می داند. شهسوار در راه ایمان باید همة هستی خود را فدا کند 
و در نهایت، مرگ، لحظة رویارویی او با خالق مطلق است. به روایت کتاب 
مقدس، ابراهيم )ع( به فرمان خداوند، فرزند خود، اسحاق را به قربانگاه 
می برد تا او را برای خداوند ذبح کند. نام ابراهيم )ع( در قرآن کریم، شصت 
و نه بار ذکر شده است و سوره ای نيز مستقاًل با نام آن حضرت آمده که در 
جزو سوره های مّکی و چهاردهمين سوره قرآن است. در سوره صافات، آیة 
101-108، حضرت ابراهيم، فرزند خود اسماعيل را به فرمان خداوند ذبح 
می کند. در روایت های یهودی و مسيحی ابراهيم، فرزند دیگر خود اسحاق 
را قربانی می کند. اما نفس امر، مشترک است. قربانی، تمثيلی از اعالم 

عبودیت و اطاعت مطلق از فرمان الهی است. 
نمایش نامه نویس  و  شاعر   ،)1906-1828( ایبسن3  یوهان  هنریک 
نروژی است که یکی از مطرح ترین و تأثيرگذارترین هنرمندان  عرصة تئاتر 
به شمار می آید و لقب »پایه گذار تئاتر نوین« را دارد. او نخستين کسی بود 
که به تمامی اهداف واقع گرایان4 دست یافت و دوران تازه ای را در تئاتر 
به وجود آورد. »آنچه او آفرید درامی بود به مراتب متراکم تر و عميق تر از 
درامی که روزگار تا به آن وقت به خود دیده بود« )مقيم، 1364، 194(. 
آثار اوليه ایبسن درام های منظوم و رمانتيکی دربارة گذشتة اسکاندیناوی 
است و براند یکی از مهم ترین نمایش نامه های این دوران محسوب می شود، 
شعری دراماتيک دربارة فردی آرمانگرا و سازش ناپذیر که همه چيز خود، 
از جمله زن و فرزندش را فدای باورش می کند. این اثر برای ایبسن چنان 
شهرت و رفاهی به ارمغان آورد که توانست پس از آن فارغ از مشکالت 
مالی، آثار دیگر خود را بنویسد. او در خانواده ای مذهبی و سنتی رشد یافت 
و در نوجوانی دچار فقر و تنگدستی شدید شد، به همين علت تا پایان عمر 

همچون کابوسی ترسناک از فقر ميهراسيد.
»ایبسن نمایشنامة »براند« را در 1865 نوشت و این اثر سرشار از 
خاطره های زادگاه اوست« )اسالميه، 1388، 28(. شخصيت اصلی این اثر 
که در 1866 به چاپ رسيد، کشيشی است که ایمانی پُرشور دارد و در 

مسأله اصلی این مقاله معرفی مصداقی برای شهسوار ایمان کی یرکه گور 
در دنيای درام است، قهرمانی آرمانی که انجام اعمال اش توسط انسانی 
عادی، امری محال تلقی می شود. قدم نهادن در مسير ایمان، آن هم ایمانی 
راستين، کاری بس دشوار است و نياز به باوری شورمندانه دارد که هرکس 
را توان رسيدن بدین جایگاه نيست. بدین جهت معرفی براند به عنوان 
نمونه ای برای قهرمان آرمانی فلسفة اگزیستانس می تواند دغدغه ای قابل 
تأمل باشد تا پيوند هرچه بيشتر جهان درام و دنيای فلسفه را به نمایش 

بگذارد.
سورن کی یرکه گور1 متفکر قرن نوزدهم دانمارکی، متاله، عارف، مهم ترین 
نویسندة مسيحی در دوران مدرن و آغازگر فلسفه های اگزیستانس است. او 
باور داشت که »حقيقت همانا »سوبژکتيویته« و »درون دانستگی« است« 
)دستغيب، 1377، 67( و ذات آدمی همان معرفت، آزادی و مسئوليت 
شخصی است. اندیشة کی یرکه گور برایمان مسيحی استوار بود و یکی از 
اهداف اصلی اش دفاع از مسيحيت راستين است. به باور او،»عقل آنچه را 
که ایمان باور دارد، درک نمی کند« )کيم، 2012، 4(. بدین ترتيب عقل 
از درک ایمان مسيحی عاجز است و تنها از طریق باور قلبی می توان به 
حقيقت مسيحيت دست یافت. ایمان از نظر کی یرکه گور شدت و ضعف 
براند در نمایشنامة  باور  ندارد یا همه چيز است یا هيچ چيز؛ همچون 
ایبسن. اندیشه و آرای کی یرکه گور در آثار نویسندگان مطرح جهان چون 
داستایوفسکی، کافکا، سارتر و غيره تجلی یافته و متفکران بزرگی چون 

هایدگر، یاسپرس و غيره از او تأثير گرفته اند.
دغدغة اصلی کی یرکه گور ناظر بر ساحت انسانی است، ساحتی که 
به نحوء حيات انسان و چگونگی صيرورت او توجه دارد و از آن با عنوان 
اگزیستانس2 یاد می کند. اگزیستانس )وجود خاص فرد انسانی( »در وهلة 
نخست به معنای هستی ملموس و فرید انسان متفرد و شخص است« 
تا  او تالش کرد  )مک کواری، 60،1377(. کی یرکه گور یک فردگراست، 
امکانات و وظایف تفرد آدمی را در مراحل مختلف رشد معنوی مورد توجه 
قرار دهد. »کی یرکه گور پی برد وجود انسان از سه عنصر اساسی تشکيل 
شده است: سوژه )خود(، آزادی و اخالق. در چنين مسيری سوژه برای 
آزادی خود باید بطور پيوسته دست به انتخاب های اخالقی بزند. بدین 
مفهوم، اگزیستانس همواره در حال حرکت است« )ملونچک، 2003، 11(. 
کی یرکه گور سه گزینه یا مرحلة اصلی را به ترتيب برای معنابخشيدن 
به زندگی آدمی معرفی می کند و آنها را »سپهرهای زندگی« می نامد. 
اولين سپهر، مرحلة استحسانی است که فرد تنها به خود و لذت خویشتن 
می پردازد، لذاتی که تنها غرایز انسانی را ارضا می کند و عاری از هرگونه 
عقل و منطقی است. مظهر و نمونة انساِن این مرحله برای کی یرکه گور، دون 
ژوان است، نماد فردی عياش و الابالی که تمام زندگيش را به لذت و ارضا 
غرایز خود می پردازد. اگرچه لذت می تواند مادی یا معنوی باشد اما دغدغة 
اصلی آن ارضای خود است که با ضعيف شدن قوای شهوانی و طبيعی، فرد 
به ناپایداری آنچه بدان دلبسته پی می برد و دچار یأس و تأسف می شود. 
سپهر دوم، مرحلة اخالقی است که در جایگاهی برتر از غریزه قرار می گيرد 
اندیشيدن به خود، به دیگران اهميت  و در این مرحله شخص به جای 
می دهد و خير جمعی را برتر از خواسته های خود می داند. زندگی آدمی در 
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پی نجات مردِم دهکدة خویش است. براند با تکيه بر ایمان به خداوند، از 
دریاچة یخ زده در کوهستان برفی عبور می کند زیرا که باور دارد خداوندی 
که موسی را در هنگام عبور از رود نيل یاری رسانده، نجات بخش اوست 
تا به مردِم سرزمين اش کمک کند. او که اطمينان دارد خداوند پيش از 
آن حافظ نوح بوده، با قایقی کوچک از ميان دریای توفانی می گذرد تا 
اعترافات بندة محتزی را بشنود. اعتقاد راسخ براند سبب می شود او دست 
به َخرِق عادت بزند، عملی که با دیدگاه عقالنی قابل توجيه نيست و هر 
کسی نمی تواند آن را انجام دهد، همچون شهسوار ایمان کی یرکه گور که 
در کتاب » ترس و لرز« خود به توصيف آن می پردازد. قهرماِن آرمانی که با 
ایمان مطلق، دست به عملی می زند که غيرعقالنی5 است و هر کسی قادر 

به انجام آن نيست.

نگاه  حسب  همواره  و  است  استوار  خدواند  به  خود  باور  بر  براند 
کی یرکه گوری یا این یا آن به عبارتی همه یا هيچ را می خواهد. او اعتقاد 
دارد که آدمی باید همه چيز خود را در راه خداوند فدا کند. براند همچون 
شهسوار ایماِن کی یرکه گور، تسليِم بی چون و چرای فرمان خداوند است. 
او دست به ترک متناهی می زند تا حقيقت ایمان را آشکار سازد. امتحان 
او نيز قربانی فرزند است اما در اینجا گوسفندی برای قربانی در کار نيست، 
خداوند قربانِی براند را می پذیرد و جان کودکش را می گيرد و همسر براند 
نيز در مواجهه با مرگ، به ایمان حقيقی دست می یابد. با اینهمه براند، 
تسليِم مطلق است و با ایمانی شورمندانه در برابر خداوند قرار می گيرد. 
عملی که تنها از یک شهسوار ایمان برمی آید که همانا رویارویی با مرگ و 

قادر مطلق است.

روش پژوهش
این پژوهش، بنيادی و هدفش گسترش دانش ادبی با رویکرد ادبيات 
و  نگره های فلسفی است. پژوهش حاضر شالوده های نظری  و  تطبيقی 
اطالعات مقدماتی خود را از طریق گردآوری اسناد کتابخانه ای به دست 
آورده است و ابتدا به روش توصيفی، به بيان مفاهيم اصلی و تبيين مقوالت 
مهم پژوهش پرداخته است و سپس به روش تحليلی و با بيان استدالل های 

قياسی سعی در پاسخ به پرسش ها و اثبات فرضيه  به عمل آورده است.

پرسش ها و فرضیه پژوهش
پژوهش حاضر با تمرکز بر نگرش ویژه کی یرکه گور بر قهرماِن آرمانی 
خود در کتاب »ترس و لرز«، او را شهسوار ایمان می خواند و همانا این 
پژوهش  این  )ع( متجلی می بيند.  ابراهيم  را در وجود حضرت  قهرمان 

کوشش دارد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1. چگونه می توان در دنيای ادبيات، مصادیقی برای مفهوم »شهسوار 

ایمان« در فلسفه کی یرکه گور تبيين نمود؟
2. کدام عناصر توصيفی یا نمایشی در نمایشنامه »براند« اثر ایبسن 

قابل قياس با قهرمان ایمان در تفکر کی یرکه گور است؟
پژوهش حاضر قصد دارد با بازکاوی اندیشه های ایبسن و فهم روش 
شخصيت پردازی او در درام، در پرتو دیدگاه های سورن کی یرکه گور این 
فرضيه را به اثبات برساند که ایبسن از طریق شخصيت پردازی دراماتيک، 
توانسته است نمونه ای مثالی برای مفهوم شهسوار ایمان کی یرکه گور بيابد 
و آن را در اثر خویش ارائه کند. بدین سان، اگرچه ایبسن در حيات خود 
تأثيرپذیری از کی یرکه گور را انکار می کرد، اما آشکارا می توان در این اثر 
خاص، دنيای درام را همچون آینه ای دانست که به بازنمایی اندیشه های 

فلسفی می پردازد.
پیشینه پژوهش

پژوهشگران و صاحب نظران بی شماری به تحليل و بررسی آرا و آثار 
سورن کی یرکه گور پرداخته اند همچون شارون کریشک6 در مقاله ای با 
ایمان و عشق: شواليه عشق7« )2009( که به  عنوان »کی یرکه گور در 
توصيف شهسوار ایمان پرداخته است یا مقالة دکتر قدرت اهلل طاهری با 
عنوان » شهسوار ایمان را از دیدگاه عطار نيشابوری و سورن   کی یرکه گور« 
)1389( که شهسوار ایمان را از دو منظر فلسفة غربی و عرفان اسالمی به 

عنوان یک الگوی ایمانی و دینی بررسی کرده است اما در هيچ یک از این 
آثار مصداقی از جهان درام برای قهرمان آرمانی کی یرکه گور معرفی نشده 

است. 
پيش از این، پژوهش های بسياری نيز بر روی آثار و دیدگاه های هنریک 
ایبسن صورت گرفته است اما تنها یک مورد مرتبط با این مقاله وجود 
دارد و آن کتاب » زیبایی شناسی تئاتر و هنر دراماتيک هنریک ایبسن: 
بازتاب آگاهی کی یرکه گور، اهميت آن برای تفسير دراماتيک مدرن و تئاتر 
آمریکایی«8  )1980( اثر جين الت تامنی9 است که به بررسی ارتباط و تأثير 
کی یرکه گور بر ایبسن می پردازد و با وجود رد این نکته از سوی ایبسن، 
موارد تطبيقی ميان اندیشه های کی  یرکه  گور و نمایش نامه های ایبسن را 
نام می برد، اگرچه به رابطة ميان براند و شهسوار ایمان کی  یرکه  گور اشاره ای 
نمی کند و بدین ترتيب هيچ پژوهشی در این زمينه صورت نگرفته است. 
الزم به ذکر است این کتاب تاکنون به فارسی ترجمه نشده و نگارنده از 

منبع اصلی بهره جسته است.

بحث و بررسی
شالوده مباحث اصلی مقاله حاضر بر دو بخش استوار است. نخست 
تبيين مفهوم قهرمان آرمانی کی یرکه گور و سپس جستار در نمایشنامه 
در  و کی یرکه گور  ایبسن  تطبيقی  نگرش  استخراج  و  و کشف  » براند « 

توصيف قهرمان آرمانی.

قهرمان آرمانی فلسفة اگزیستانِس دینی کی یرکه گور
کی یرکه گور در کتاب خود »  ترس و لرز«، حضرت ابراهيم )ع( را به 
ایمان  او وی را شهسوار  آرمانی خویش معرفی می کند.  عنوان قهرماِن 
می خواند؛ شهسوارِ ایمانی که جایگاهی باالتر از هرگونه   قهرمان اسطوره ای، 
حماسی و تراژیک دارد. زیرا هدف او، برتر از   خود، جامعه و اخالقيات است. 
او تنها برای خداوند دست به عمل می زند. قهرمان اسطوره ای را دست 
سرنوشت »با ندایی به خود می خواند و مرکز ثقل او را از چهارچوب های 
)کمپبل، 1384، 66(.  می گرداند«  ناشناخته  قلمرویی  به سوی  جامعه 
مبارزه  در  قهرمان  است که  فاجعه ای  وقوع  از  پيشگویی  ابراهيم  خواب 
قهرمان  می آورد.  فراهم  را  اسطوره  آرمان های  بروز  امکان  آن،  تحقق  با 
کی یرکه گور خود، قدم در تحقق آن رویای دهشتناک می گذارد. چنانکه 
ابراهيم )ع( در خواب ندایی می شنود که فرزندش را باید در راه خدا ذبح 

بازتاب سرمشق »شهسوار ایمان« کی یرکه گور در شخصيت »براند« 
اثر هنریک ایبسن
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کند و پس از آن، بامدادان برای قربانی کردن به راه می افتد. قهرمان در 
ادبيات حماسی جنجگوی مبارزی است که نماد شجاعت، راستی و درستی 
و ازخودگذشتگی است و به خاطر کشورش وارد ميدان می شود و جان 
خود را فدا می کند اما ابراهيم فرزندش را نه به خاطر کشورش و نه از روی 
ميهن پرستی ذبح می کند، آرمان ابراهيم فراتر از خاک و سرزمين است. 
آرمان ابراهيم، نمایش ُمنت های انقياد و اطاعت پذیری از دستور خداوند 
است. از سوی دیگر می پذیریم که قهرمان تراژدی »در وهلة نخست باید 
خوب باشد. این یک عنصر شخصيتی در نمایش است، )همانطور که دیده 
شده است( آنچه شخصيت می گوید یا انجام می دهد یک هدف اخالقی 
خاص را آشکار می کند؛ و عنصر خوبی شخصيت، هدف اش بازنمایی خوبی 

است« )ریوز، 1952، 174(.
شخصيت تراژیک دارای ویژگی های ممتاز و مورد تأیيد جامعه است 
که نادانسته دچار خطایی می شود و بنا بر قوانين حاکم بر جامعه، مورد 
قضاوت قرار می گيرد و محکوم به مجازات می شود. اخالقيات نيز ایجاب 
می کند تا قهرمان تراژدی تاوان گناه خویش را بپردازد و دچار رنج شود، 
تا بدین ترتيب عدالت در جامعه حکمفرما گردد. اما ابراهيم )ع( برگزیدة 
خداوند است، کسی که گناه و خطایی مرتکب نشده ولی سخت امتحان 
می شود. او باید دست به عملی بزند که مغایر با تمام اخالقيات و قوانين 
حاکم برجامعه است، قربانی کردن فرزند، آن هم بدون هيچ دليل منطقی 
به جهت نجات یک ملت، یا دفاع از  و عقالنی. قهرمانان تراژدی اصوالً 
کشورشان یا فرونشاندن خشم خدایان، فرزند خود را قربانی می کردند، 
همچون آگاممنون10 در کتاب ایلياد11 اثر هومر12، که به دستور خدایان 
دخترش ایفی ژنی13 را قربانی می کند تا مردمش در جنگ تروا پيروز شوند. 
در حالی که پسر ابراهيم صرفاً برای اجرای دستور خداوند ذبح می شود، به 
همين جهت انجام این کار از درک جامعه خارج است.»... خدا ابراهيم را 
امتحان کرد، بدو گفت: ای ابراهيم... اکنون پسر خود را، که یگانة توست و 
او را دوست می داری، یعنی اسحاق را بردار و به زمين موریا برو، و او را در 
آنجا، بر یکی از کوه هایی که به تو نشان می دهم، برای قربانی، سوختنی 
بگذران« )کتاب مقدس، سفر پيدایش. 22(. همچنان که در قرآن مجيد 
آمده است: »َفلَما بَلََغ َمَعُه الَسعَی قاَل یا بَُنَی اِنی اَری فِی الَمناِم اَنی اَذبَُحَک 
َفانُظر ماذا تَری قاَل یا اَبَِت افَعل ما تُوَمُر َسَتِجُدنی اِن شاَء اهللُ ِمَن الصابِریَن 
)102(. هنگامی که با او به ]مقام[ سعی رسيد، گفت: ای پسرکم، همانا من 
در خواب دیده ام که تو را ذبح می کنم. پس با تأمل بنگر رأی تو چيست؟ 
گفت: ای پدر به هرچه مأمور شده ای عمل کن که اگر خدا بخواهد مرا از 

شکيبایان خواهی یافت« )قرآن کریم، سوره صافات، آیه 102(.
کی یرکه گور معتقد است آنکس که به خدا ایمان دارد به واسطة قدرت، 
خرد، اميد و عشق اش از همه بزرگ تر است و ابراهيم از همه بزرگ تر بود 
زیرا قدرتش بی قدرت، خردش رمز دیوانگی و اميدش به صورت جنون و 
عشقش نفرت از خویش بود. »به واسطة ایمان بود که ابراهيم از سرزمين 
پدران خویش خروج کرد و مسافری غریب در ارض موعود شد... او فهم 
ناسوتی خویش را برجا گذاشت و ایمان را با خود برد... ابراهيم ایمان داشت 
و بر انتظار خویش استوار بود... معجزة ایمان در این است که ابراهيم و 
سارا این اندازه جوان بودند که آرزو کنند... از این رو در پنجاهمين سالگرد 
ازدواج سارا در خانه ابراهيم شادی بود« )کی  یرکه  گور، 1396، 42-44؛ 
کی یرکه گور، 1983، 17-19(. خداوند اسحاق را به ایشان عطا کرد. در 

قرآن نيز در سورة هود خداوند به واسطة فرشتگان، ساره )همسر ابراهيم( 
را به داشتن فرزندی به نام اسحاق و بعد از آن به یعقوب بشارت می دهد. 
»قالَت یا َویلَتیَءاَلُِد َو اَناَ َعُجوز َو هذا بَعلی َشيخا اَِن هذا لََشیء َعجيب)72( 
قالُوا اَتَعَجبيَن ِمن اَمِر اهللِ َرحَمُت اهللِ َو بََرکاتُه َعلَيُکم اَهَل الَبيُت اِنَه َحميد 
مجيد)73(.گفت: ای وای بر من! آیا من فرزند می آورم در حاليکه پيرزنم، 
و این شوهرم پيرمردی است؟! گفتند: آیا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ 
این رحمت خدا و برکاتش بر شما و خانواده شما است، چرا که او ستوده و 

واالست« )قرآن کریم، سوره هود. آیه 73-72(.
»سفر ابراهيم تصویری انضمامی است از مفهوم تکرار نزد   کی یرکه گور، 
زیرا هر قدمی به پيش، نشانی است از تکرار ایمان. به این طریق، ایمان 
در طی زمان واجد ثبات می گردد. نه با درجازدن، بلکه از طریق حرکِت 
صيرورت« )کارالیل، 1397، 158(. ابراهيم )ع( به مقام سعی و کوشش 
رسيده است، او با امتحان عبور از آتش، در جایگاه رفيع ایمان قرار دارد 
اما باز هم مورد آزمایش قرار می گيرد، آزمون قربانی کردن فرزند. این بار 
نيز ابراهيم شک نکرد، چرا که او به لطف محال ایمان داشت و می دانست 
خداوند قادر متعال است و این دشوارترین ایثار بود که خداوند از بنده اش 
طلب می کرد. ابراهيم شهسوار ایمانی است که به سوی نامتناهی در حرکت 
است. به باور کی یرکه گور این حرکت نياز به قدرتی خاص دارد، قدرتی 
که بواسطة عشق به خداوند به فرد هدیه داده می شود. او معتقد است 
ایمان، عشق خداوند را به عنوان سرچشمة تمام چيزهای متناهی معرفی 
می کند، همچون قدرت واقعی که بر پایه های وجود است. پس خداوند، 
وجوِد درونی پنهان شده است و وظيفة ایمان پذیراشدن آن، تا راه را برای 

حرکت بگشاید.
»ابراهيم دست خود را دراز کرد، کارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح 
نماید. در حال، فرشتة خداوند از آسمان وی را ندا داد و گفت: ای ابراهيم!... 
دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هيچ مکن، زیرا که اکنون دانستم 
که تو از خدا می ترسی، چونکه پسِر یگانة خود را از من دریغ نداشتی« 
)کتاب مقدس، سفر پيدایش. 22(. همچنان که در قرآن آمده است: »َو 
َفَدیناُه بِِذبح َعظيم      )107(. و او ]اسماعيل[ را در برابر قربانی بزرگی ]از ذبح 
شدن[ رهانيدیم« )قرآن کریم، سوره صافات، آیه 107(. با این همه اقدام 
ابراهيم کاماًل شخصی است و هيچ ارتباطی به یک فضيلت اخالقی ندارد. 
قهرمان تراژدی از خویشتن می گذرد تا به کل برسد اما شهسوار ایمان، کل 
را پشت سر می گذارد تا فرد شود. ابراهيم به خاطر خدا و خودش دست به 
عمل می زند، زیرا خداوند این آزمون را همچون دليلی برای اثبات ایمانش 
از وی خواسته است و او خود می خواهد این دليل را اقامه کند.»شهسوار 
ایمان عهده دار حرکت واگذاری می شود، هم زمان با حرکتی دیگر، که به 
نظر می رسد با آن در تناقض است. رد کردن همه چيز و دریافت همه چيز 
بواسطة ایمانش« )کریشک، 2009، 76(. از منظر کی یرکه گور، »ایمان 
ابراهيم ایمان راستين است، نه نوميدی و استيصال. نوميدی حقيقی در 
دیدگاه کی یرکه گور آن است که آدمی از هول و هراس دینی برنجد و 
طفره رود از امر هراس انگيزی که خدا از ابراهيم درخواسته و آن را بهایی 
زیاده سنگين بشمارد« )کاپوتو، 1396، 77(. او معتقد است شهسواران 
ایمان همچون »رقصندگانی هستند سرشار از اعتالی روح. آنان به باال 
می جهند و از نو به پایين می افتند نمی توانند یک باره برپا ایستند، بلکه 
لحظه ای نوسان می کنند و همين نوسان نشانة آن است که در جهان 
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بيگانه اند. ... کافی است آنان را در لحظه ای که بر زمين فرود می آیند و 
بر آن می ایستند بنگریم تا آنان را بشناسيم« )کی  یرکه  گور، 1396، 66؛ 

کی یرکه گور، 1983، 41(.
کی یرکه گور ترک نامتناهی را با پيراهن افسانة قدیمی همانند می داند، 
پيراهنی که نخ آن با اشک رشته شده و با اشک سفيد گشته و با اشک 
دوخته شده، با این همه از آهن و پوالد محافظ تر است و »هرکس باید 
به دست خویش این جامه را برای خود بدوزد ... در ترک نامتناهی صلح 
و آرامش و تسالی درد نهفته است، البته اگر این حرکت به درستی انجام 
گيرد. ... این حرکت به روح وابسته است، وابسته به این است که یک 
نتيجه صرف ضرورت بی رحم سرنوشت نباشد، که هر اندازه بيشتر خود 
را تحميل کند سرنوشت راستين حرکت را مشکوک تر می کند. ... ترک 
نامتناهی، واپسين مرحلة پيش از ایمان است، چنانکه هرکس این حرکت 
را انجام نداده باشد، ایمان ندارد... شهسوار عمل ترک را انجام می دهد، ]او[ 
به ناممکن بودن آن از دیدگاه انسانی یقين دارد. ... از این رو یگانه چيزی 
که می تواند او را نجات دهد محال است و آن را با ایمان بدست می آورد. 
پس او عدم امکان را تصدیق می کند و در همان لحظه به محال باور دارد« 
)همان، 72 و 73؛ همان، 45 و 46(. کی یرکه گور معتقد است ایمان دقيقاً از 
همان جایی آغاز می شود که عقل پایان می یابد، برخالف باور اهل صحو در 
اندیشة اسالمی که معتقد است هوشياری و عقل می تواند موجب رسيدن 
به خدا بشود و بی عقلی و ُسکر انسان را از خدا دور می کند. در پاسخ به 
آنان عطار می گوید: عقل کجا پی برد شيوه  سودای عشق / بازنيابی به عقل 
سّر معمای عشق- عقل تو چون قطره ای است مانده ز دریا جدا/ چند کند 

قطره ای فهم ز دریای عشق.
»کی یرکه گور یک مسيحی بنيادباور است که به ارزش های بنيادین 
اندیشيدن و خواستن دلبسته است و فلسفة نظری را رد می کند« )بالکهام، 
1393، 10(. او همچون یک عارف مسيحی باور دارد که ابزارهای عقالنی 
قادر به فهم حقایق معنوی نيست و هيچ    کس نمی تواند کسی را که در 
کوره راه ایمان گام برمی دارد درک کند، زیرا که ایمان یک معجزه است، 
یک شور است. کی یرکه گور »در مقام فيلسوِف مسيحيت، در پی حقيقتی 
بود که به عشق تعلق دارد، نه نوع حقيقتی که به دانش تعلق دارد... از 
نظر کی یرکه گور ماهيت مسيحيت این است که این حقيقت نه تنها باالتر 
از دانش عقلی است، بلکه از قانون اخالقی نيز باالتر است. با اینکه آشکار 
است که ابراهيم مسيحی نيست، اما در دشوارترین موقعيِت قابل تصور بر 
عشقش به خداوند استوار می ماند، و از نظر کی یرکه گور، همين او را به 
واری سپهر اخالقی بر می کشد« )کارالیل، 1397، 158(. به دیدة مردمان 
و اصول اخالقی جامعه، شهسوار ایمان دیوانه است و کسی نمی تواند افکار 
و اعمال وی را بفهمد اما همين دیوانه خواندن تعبيری بسيار لطيف است، 
او همواره تنهاست. براند را نيز دیوانه می خوانند و مردمان رهایش می کنند. 
شهسوار ایمان هيچ تکيه گاهی به جز خود ندارد، او از ناتوانی فهم دیگران 
نسبت به خودش رنج می برد اما هيچ اشتياقی برای هدایت دیگران ندارد. 
او یک شاهد است نه یک معلم و انسانيِت ژرف در همين نکته نهفته است.

شهسوار ایماِن ایبسن در نمایشنامة »براند« 
هنریک ایبسن در نمایشنامه » براند «، شخصيت اصلی اثر خود را از 
فردی دین دار اما ساده، به قهرمانی در موقعيت مواجهه با سانحه و در 

حال سقوط در فاجعه متحول می کند. سوانح اصلی نمایشنامه و تناظر آن 
سوانح با احوال ابراهيم )ع( در بيان کی یرکه گور چنين است: براند کشيشی 
است که به دهکدة ساحلی خود در نروژ بازمی گردد تا مردِم روستای خود 
را نجات دهد. او به پشتوانة ایماِن خود، از کوهستان صعب العبور و دریای 
توفانی می گذرد تا بندگان خدا را یاری رساند. مادر براند زنی ثروتمند است 
و حاضر نمی شود تا لحظة مرگ از مال خود بگذرد و آن را در راه خدا 
ببخشد. براند با    اگنس14 دختری که در دریای خروشان با او همراه شده 
بود، ازدواج می کند و آنها صاحب فرزند می شوند. فرزند ایشان بيمار است 
و براند برای نجات جان کودک باید او را به سرزمين های جنوبی، جایی که 
نور خورشيد به ميزان کافی بر زمين می تابد، ببرد، اما او همچنين وظيفه 
دارد که مردم روستایش را نجات دهد و به همين دليل فرزند خود را در 
راه خداوند قربانی می کند و همسرش نيز جان خود را از دست می دهد. 
براند با ارثی که از مادرش رسيده، کليسایی بزرگ تر برای مردم روستایش 
می سازد، اما هنگامی که می بيند دهدار )شهردار( و رئيس کليسای مرکزی 
از آن محل سوء استفاده کرده و به دنبال سودجویی خود هستند، آنجا را 
رها کرده به کليسای یخی در ميان کوهستان می رود. براند در نهایت، جان 

خود را از دست می دهد و با خداوند روبه رو می شود.
»براند مردی است حق طلب. اهل سازش نيست. نمایشگر مسيحيت 
سخت و توان فرسای ابتدایی، مسيحيت کی یرکه گوری است« )آریان پور، 
1351، 20(. ایماِن پُرشورِ براند، او را به سرزمين مادری ا ش باز می گرداند 
تا مردم روستایش را به رستگاری برساند. او با اطمينان به خداوند دست 
به امر محال می زند و عيسی وار )حضرت مسيح )ع( به اذن خداوند از 
روی آب عبور می کند(، از دریاچة یخ زده در کوهستان عبور می کند تا به 
دیدار دختری رو به مرگ برود که نياز به آرامش دارد. مرد راهنما، قدرت 
خداوند را در وجود کشيش می بيند، چنانکه کی یرکه گور در کتاب » ترس 
و لرز« می گوید قدرت شهسوار بی قدرت است و بی همتا. براند خدمتگزار 
خداوند است و هم او نگه دارندة بنده اش؛ پس بی هيچ ترسی با مرگ روبه رو 
می شود، زیرا که باور دارد اگر خدا مرِگ وی را بخواهد، او راضی و خشنود 

است.
براند آدمی را همچون جغد و ماهی می داند که باید در تاریکی کار 
کند و در ژرفا، زندگی و این همه، با ترس و اضطراب همراه است. آدمی 
»با دلتنگی به سوی ساحل شنا می کند و به گنبد درخشان آسمان خيره 
می نگرد و فریاد می کشد: مرا هوا و تابش نور ارزانی دار« )ایبسن، 1352، 
18(. او با ایمانش زندگی می کند، خدای او عشق نامتناهی است، استوار، 
جوان و نيرومند است برخالف خدایی که براند معتقد است عوام آن را 
می پرستند، خدایی که در چهار دیواری کليسا محدود شده است، خدایی 
است که چشمش را می بندند،»خدای بردگان تيره دل و دنياپرست که 
باید او را کفن کرد و در تابوت گذاشت تا همگان ببينند« )همان،     24(. 
ایبسن در این نمایشنامه به نقد مسيحيِت حاکم می پردازد، دینی که ملعبة 
سياست مداران و حاکمان کليسا شده است تا مردمان را به اسارت بکشاند 
و فقر و تنگدستی را در جامعه گسترش دهد. در این شرایط مسيحيت 
فرورفته اند.  خود  تيره بختی  در  مردم  و  است  شده  فراموش  حقيقی 
کی یرکه گور نيز مسيحيت دوران خود را نقد می کند، مسيحيتی که با 
غفلت از ذات دین، آن را مربوط به فرد نمی داند. دینی که باور دارد همه 
انسان ها نمی توانند حقيقت خداوند را درک کنند و تنها ساکنان کليسا قادر 

بازتاب سرمشق »شهسوار ایمان« کی یرکه گور در شخصيت »براند« 
اثر هنریک ایبسن
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هستند حقيقت واقعی را دریافت کند.»کسانی که تنها خودشان می پذیرند 
مؤمن هستند، خودشان را فریب می دهند درحاليکه اشتباه می کنند، درک 
معنوی مسيحيت این دیدگاه، اصرار ورزیدن به غيرقابل درک بودن خداوند 
و فقدان کامل آن است« )هميلتون، 1998، 63(. کی یرکه گور معتقد است 
در مسيحيت حقيقی، هر فرد، خود مسئول اعمال خویش است، گناه هر 
شخص، باعث کاهش توانایی درک خدواند می شود. او باور دارد که هر 
شخص، توانایی درک انجيل را دارد زیرا که دانایی هر فرد از دانش خداوند 
است، برخالف مسيحيتی که »عروسک های خداوند را قادر به درک انجيل 

توسط خودشان نمی داند« )رایت، 2015، 109(. 
براند به خاطر وظيفة خود نسبت به بندة خداوند، دست به خطر می زند 
و در دریای توفانی سوار قایق می شود تا خود را به بالين مردی برساند 
که از شدت فقر، فرزند خویش را کشته و پس از آن دیوانه شده و دیگر 
نه توان زندگی دارد نه مردن. او جسد کودک را در آغوش می گيرد و ناِم 
شيطان را فریاد می زند. براند باور دارد که روح، جاودانه است و مسيح 
آن را باز رهانيده و از ایمان پلی می سازد تا جسم بشر به سرچشمة روح 
بازگردد. او می خواهد به بالين آن مرد گنهکار برود و روح او را که در آستانة 
مرگ است نجات دهد، فقط یک مرد الزم است تا با او همراه شود و لنگر 
بيندازد و بادبان را بکشد. اما در ميان آن توفان هيچ کس حتی همسر مرد 
محتضر نيز حاضر نمی شود قایق را به آب بيندازد و به آن سوی خليج، 
نزد شوهرش برود زیرا این کار مرگی حتمی است. تنها یک شهسوار ایمان 
می تواند دست به چنين امر محالی بزند و از دریای توفانی بگذرد، عملی 
بر ضد عقل گرایِی حاکم بر جامعه بشری که تمام نظام های فکری پيش از 
فلسفه های اگزیستانس بر آن استوار است. اما متفکر فلسفة وجودی دینی 

باور دارد اراده خداوند برتر از هر اراده ای است.
اگنس، دختری سرخوش و بی اعتقاد به خداوند که قرار بود با نامزدش 
به جنوب بروند و زندگی تازه ای را بدون ازدواج مطابق قوانين کليسا شروع 
کند، تنها کسی است که حاضر می شود با براند همراه شود. براند می گوید 
که ما در قایق سه نفر هستيم، خدا با ما در قایق است و ما را نجات خواهد 
داد )او اطمينان قلبی به خداوند دارد(. آنها سالمت به مقصد می رسند و 
پس از آن مردم به سوی براند می روند و از وی می خواهند که کشيش  شان 
باشد. براند می گوید آنجا که اراده نيست، وظيفه ای نيست. اراده است که 
آدمی را کامياب یا محکوم می کند. وظيفة او به مخاطره انداختن خود برای 
رستگاری انسان است. اگنس به بصيرتی دست می یابد که می تواند خدا را 
ببيند و آماده است تا بار خود را بدوش گيرد )بار گناه نخستين( و نامزد 
خود را رها کند. او براند را آموزگار خود می داند، اگرچه کشيش قادر به 
تبيين اصول علّی وقایع موجود نيست اما اگنس حاضر نيست وی را ترک 
کند. براند می گوید: »به یاد داشته باش که من در تقاضاهایم سخت گيرم. 
من همه یا هيچ را طلب می کنم، نه ميانه را. قصور را بخششی نيست، شاید 
اگر زندگيت را هم عرضه کنی کافی نباشد، شاید مرگت نيز طلب شود« 
)ایبسن، 1352، 65(. او معتقد است باید از ميان آتش شکنجه، همچون 

ابراهيم، گذشت تا رستگار شد.
مادر براند همچون فرعوِن موسی است. او زنی ثروتمند، پول پرست و 
عاشق زندگی است که می خواهد تمام ثروتش را به تنها فرزندش، براند 
ببخشد؛ به شرط اینکه زندگيش را هدر ندهد. او از براند می خواهد که در 
لحظة مرگش، در مقابل ارثی که به او می دهد از روحش مواظبت کند، اما 

کشيش به او می گوید تا وقتی به سوی نور کشيده نشود، نمی تواند ُکمکش 
کند.« در لحظة توبه ات خواهم آمد. اما منهم شرطی دارم، باید از هرچه تو 
را به این دنيا وابسته می کند، چشم  بپوشی و خالی از تعلقات دنيوی مرگت 
را پذیرا شوی« )همان، 61(. حکم خداوند قاطع و صریح است و شهسوار 
ایمان تسليم مطلق فرمان معبود. پس تا آن هنگام که مادر همه چيز را 
نبخشد و قادر به اکتساب معرفت به نفس خویش و خداوند نباشد، کشيش 

به دیدارش نمی رود. مادر بدون دیدار با براند جان می سپارد.
براند از اگنس صاحب فرزندی می شود که دچار بيماری است، براند 
اما  اسحاق،  برای  ابراهيم  اضطراب  همچون  است،  پسرش  نگران  بسيار 
اميد دارد که خداوند کودک را نجات خواهد داد، زیرا خداوند کسی را که 
گناهی ندارد حيات جاویدان می بخشد. او عاشق همسر و فرزندش است، 
»هيچ کس را توان عشق ورزیدن به همگان نيست، مگر آنگاه که در آغاز 
به کسی عشق ورزد« )همان، 72(. عشق براند، عشقی الهی  است، تا به حد 
مرگ تند و سوزان، نه ضعيف و مالیم. براند نگران است که خداوند او را 
مانند ابراهيم آزمایش کند. پزشک به براند می گوید باید هرچه زودتر از آنجا 
به جنوب برود تا کودکش نجات یابد اما براند نمی تواند مردمی را که برای 
نجات و هدایت آنها آمده تنها بگذارد، او همچون ابراهيم به وسوسه های 
شيطان پشت کرده و خانه اش را ترک نمی کند. شهسوار ایمان قربانی اش 
را برای خدا آماده می کند اما اینجا قوچی در کار نيست، خداوند فرزند را 
می خواهد و براند تسليم فرمان اوست.»شهسوار ایمان با پذیرش رنج از 
طریق حرکت ترک، یک مرحله نيز پيشتر می رود و عشق خداوند را نيز 
پذیرا می شود« )کارالیل، 1397، 167(. او همه چيز خود را می بخشد و 
خداوند را چنان نزدیک به خود می بيند که می تواند او را لمس کند و 
خود را در آغوشش بيندازد تا پدرانه وی را در پناه خویش گيرد اما اگنس 
نمی تواند همه چيز را ببخشد، او اندوه و خاطرات آنچه از دست داده را برای 
خود نگه داشته، او لباس های فرزندش را همچون بتی می پرستد. براند به او 
می گوید که باید همه چيز را ببخشد و تمامی لباس های کودکش را به زن 
کولی می بخشد. پس از آن اگنس آزادی، تَناهی، تقصير و امکان مرگ را از 
درون وجود خویش بازمی شناسد و بر وحشت مرگ غلبه پيدا می کند. او 
کودکش را ایثار کرد تا روح خود را از نيستی نجات دهد. سپس با خداوند 
رودررو می شود و مرگ را در آغوش می گيرد. براند در مقابل خداوند در 
مقام تسليم و سکوت است، همچنان که یک شهسوار ایمان باید باشد. براند 
معتقد است »در آغاز اراده باید باشد، باید شادمان و مصمم راهت را از ميان 

ترس اراده کنی« )ایبسن، 1352، 77(. 
را که  ارثية خود، کليسای روستایش  پول  با  براند تصميم می گيرد 
کوچک و زشت بوده، احيا کند، اما پس از ساختن آن احساس می کند 
تنها، دروغی کهنه را نو کرده است. او به دنبال شهرت و افتخار و جلب توجه 
دیگران نيست، جایی که حکومت، دین را وسيله ای برای تسلط بر مردم 
بداند، خانة خدا نيست. براند از مردم می خواهد که قدم به کليسای بيکران 
طبيعت بگذارند، جایی که دیوار و صحن ندارد و سقفش آسمان است، 
آنجا که ایمان و زندگی با یکدیگر درمی آميزد. او موعظة پرهيزگاری را با 
اعتراض به هرگونه نظام فکری اجتماعی، اقتصادی، سياسی و استعماری 
درهم می آ ميزد تا وجودی کامال انسانی را در جامعه بيدار کند اما مردم 
عادی نمی توانند همچون شهسوار ایمان دست به ترک متناهی بزنند، آنها 
تحمل سختی و گرسنگی را ندارند، ایشان که به دنبال پاداش و معامله با 
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خداوند هستند، نمی تواند با براند همراه شوند. اخالق رمگی مردم را به سوی 
خادمان حکومت بازمی گرداند و آنها براند را سنگسار می کنند. »کليسایمان 
را درهم کوبيد و در کليسای جدید را برویمان قفل کرد... به سخنانش 
گوش نکنيد! این دوزخی نشان را از دهکده برانيد. سنگ سارش کنيد! او 
را بکشيد« )همان،152(! براند تنها در ميان کوهستان دچار رویا و وسوسه 
می شود همچون ابراهيم )ع( در مسير قربانگاه، اما شهسوار ایمان خود را به 

پای خداوند می اندازد، می گریَد و توبه می کند و از او می خواهد که نجاتش 
دهد. روح براند همچون پرنده ای سفيد به سوی خدایی که همه محبت 
است، به پرواز درمی آید و هستی او به منزلة وجودی که به اطاعت مطلق 
رسيده است و شوقی بيکران در اکتساب هستی اصيل دارد، در مواجهه 

با مرگ به معرفت حقيقی دست یافته و با ایمان راستين همراه می شود.

فلسفه های اگزیستانس حکایت احوال نامنتظر فرد انسان یا تفرد انسانی 
است. انسان متفردی که دارای آزادی، اراده، اختيار و انتخاب است و باید 
خود مسير زندگيش را برگزیند و مسئول اعمال خویش باشد. در نوع 
دینی آن کی یرکه گور معتقد است در این راه، آدمی تنها به واسطة ایمان 
رستگار می شود و ایمان با درد و رنج و ریاضت همراه است و هرکسی توان 
گام نهادن در این کوره راه را ندارد. در کتاب »ترس و لرز« کی یرکه گور، 
شهسوارِ ایمان را انسانی تصویر می کند که به مقام ایمان، یقين، تسليم و 
سکوت در برابر خداوند رسيده باشد و با شوری که از عشق خداوند در 
دلش افتاده دست به ترک متناهی زده و به سوی قادر مطلق در حرکت 
است. ابراهيم )ع( قهرمان آرمانی کی یرکه گور است که بی چون وچرا تسليم 
فرمان خداوند خویش است، خداوندی که خواسته هایش مطلق است و 
عقل بشری قادر به درک فرمان او نيست. خداوند از ابراهيم می خواهد 
ابراهيم،  فرزندش اسحاق )به روایت کتاب مقدس( را قربانی کند. پس 
اسحاق را به قربانگاه می برد زیرا که مؤمن واقعی باید از جان و مال و همه 
چيز خود برای خداوند بگذرد، همچون شخصيت کشيش در نمایشنامه 

»براند«. 
براند قهرمان آرمانِی جهاِن درام ایبسن است که با اعتقادی استوار قدم 
در مسير ایمان می گذارد و تصميم به پذیرش برقرارِی یک رابطة وجودی 
با خداوند می گيرد، قبول مطلقی که براند را از بقيه متمایز می سازد. ایماِن 
براند همچون ابراهيم )ع( تسليم و سکوت است، او شهسواری است که 
کوله بار یک عمر رنج خویش را بر دوش گرفته و به سوی خداوند گام 

برمی دارد. آزمون قربانی کردن فرزند یکی از عناصر قابل قياس در نمایشنامه 
»   براند« با قهرمان آرمانِی کی یرکه گور است که با بررسی عملکرد شخصيت 
براند و شهسوار ایمان، شباهت ایشان در داشتن ایمان مطلق به خداوند 
براند همه یا هيچ را خواستار است و شهسوار  جلوه گر می شود. خدای 
ایمان نيز باید همه را ببخشد، مال و ثروت، خانواده، جایگاه اجتماعی، 
عزت و مقام و در نهایت حتی جان خویش را باید در این راه فدا کند تا 
به هستی بی کران برسد و رستگار شود. کی یرکه گور معتقد است باور، 
اظهاری از سوی اراده است، همچون ارادة کشيش در نمایشنامه »براند« 
که در نهایت، او را با خداوند روبه رو می سازد. در راستای اثبات فرضيه 
تحقيق مشاهده می کنيم که ایبسن در شخصيت پردازی قهرمان نمایشنامه 
خود، او را در مسير تحولی شگرف و در راستی آزمون های دشوار قرار 
می دهد. او این شخصيت را از انسانی ساده به فردی پيچيده و چند بُعدی 
تبدیل می کند که در طی کردن تمام مسير زندگی، یک چيز هيچ گاه در او 
تغيير نمی یابد و آن، همانا ایمان اوست که چه بسا در مواجهه با سختی ها 
راسخ تر و استوارتر می گردد. بدین ترتيب شخصيت براند همچون شهسوار 
ایماِن کی یرکه گور عمل می کند و در رویارویی با مرگ، به ایمان راستين و 
رستگاری حقيقی دست می یابد. براند چونان سالک طریِق شهسوار ایمان 
در تفکر اگزیستانسِی دینِی کی یرکه گور ظاهر می شود و مصداقی است 
برای تبيين اندیشه های کی یرکه گور. براند دنيای درام را با جهان فلسفه 

پيوند می دهد و هنریک ایبسن خود را در بهترین لحظات براند می داند.
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This article assumes that examples of the characters de-
scribed by philosophers to explain their ideas can be found 
in the world of drama. Soren Kierkegaard, the Danish think-
er, mystic and one of the most important Christian writers 
of modern times and originator of existential philosophies, 
is regarded as the father of religious thinking. Kierkegaard’s 
main concern is the human realm, which is concerned with 
human life and how it evolves. He reminisces this state as 
‘Existence’ meaning for this state to be the source of de-
cisions, choices, actions, and self-awareness. Existence 
is a tangible being and Individual of a single person. Ki-
erkegaard believes that Existence can be salvation just by 
faith, but faith is inward and a kind of passionate attach-
ment that is not possible to open that area by the criteria of 
knowledge. Faith is trust, certainty, submission and silence 
before God. Kierkegaard identifi es Abraham as the knight 
of faith and man as the model of the religious sphere. Ki-
erkegaard introduces three main options or stages in order 
to give meaning to human life and calls them “spheres of 
life”. The last sphere is the religious stage in which the indi-
vidual lives neither for himself nor for society, but for God. 
A view derived from the idea of Christianity, in which the 
believer must go through everything in order to face God. 
Kierkegaard`s The Knight of Faith is someone who has 
been tested through all of these levels and degrees through-
out his life. He is a human pattern who has found the way to 
the truth of life and its meaning and has reached the highest 
level of existence in the face of death thus signifying the 
release of the believer’s soul. Henrik Ibsen is a renowned 
nineteenth-century Norwegian poet and playwright who is 
considered one of the most infl uential artists in the fi eld of 
theater and has the title of “founder of modern theater”. He 
was the fi rst to achieve all the goals of Realism and to create 
a new era in theater. Ibsen’s early works include poetic and 

romantic plays about the Scandinavian past. Brand is one 
of the most important plays of this period, a dramatic poem 
about uncompromising idealism whereby the protagonist 
sacrifi ces everything for himself. Ibsen, in this symbolic 
play, has created a character in the world of drama who 
has the same characteristics as Kierkegaard`s The Knight 
of Faith. In this script, Ibsen introduces a priest named 
Brand, who ultimately in an Abrahamic way achieves true 
happiness through belief in God and surrenders to Him, in 
spite of losing all his worldly wealth and even his spiritual 
possessions in the mortal world. So the main question of 
the article is how to fi nd an example for Kierkegaard`s The 
Knight of Faith in the world of drama. In this research, the 
commonalities of Brand and Kierkegaard`s opus are exam-
ined in order to prove that Ibsen’s ideal hero is the continu-
ation of Kierkegaard`s philosophy and symbolic similarity 
of the two works.

Keyword
Brand, Ibsen, Knight of Faith, Kierkegaard, Death.
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