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  مقدمه. 1
رود، شـناخت انسـان و     هاي انسان امروزي پيش مـي   در كانون دغدغه ،در دنياي كنوني چه آن

شناسـي حاصـل ايـن نيـاز      هاي متفاوت انسان نحلهو زواياي پنهانش براي نجات اوست  همة
كـه   انـد،  هوجود گذاشـت   ة در اين ميان، رويكردهاي فلسفي متفاوتي قدم به عرص. بشري است

به طور كامل و ويـژه بـه ايـن موضـوع پرداختـه      و  ،آنان است ترين مهماگزيستانس از   ة فلسف
نهايـت،  رامـا د  ،شود  اين نگرش فلسفي تماماً در انسان امروزي خالصه مي  ة البته دغدغ ؛است

كه تـاكنون در مسـير شـناخت انسـاني      ،انساني  ة اين كوشش منجر به كشف ساحات ناشناخت
  .ند، شدبرجسته نشده بود

با او  .است ها در اين عرصه  گذارترين شخصيتتأثيراز ) S. Kierkegaard(سورن كركگور 
هـاي زنـدگي، ابعـاد      واقعيت او از هاي عيني  انسان از وجود خود و تجربه آگاهيِ  مسئلة  طرح
اين نگرش در بنيان خود، اصل آزادي انسان را  1.كردانساني آشكار   ة در مسير انديشرا اي   تازه

گذار اصلي مفهوم دلهره  كه آزادي و مفهوم فرديت پايهزند  ميكند و بر اين باور تكيه   اثبات مي
  .ترس است و

 ،2آثـارش  در ،ها نابه حاالت انساو فلسفي كركگور اين است كه نگرش   ة مهم در انديش  ة نكت
بـا   هـا  آنكه تمامي  ،همراه است...  و ،نگراني ،به مفاهيمي چون دلهره، ترس، نااميدي نبا پرداخت
در  ،بـا تحليـل انسـان   كنـد     ميكركگور سعي  .گيرد  شناسانه مورد تطابق قرار مي هاي روان ديدگاه

و معتقـد  ا .شناسي، تحليلي فلسفي از انسان اگزيستانس ارائـه دهـد   هاي روان  چهارچوب پارادايم
با كامالً  ،... و ،است كه نگرش فلسفي او درنهايت، در مفاهيمي چون هراس از مرگ، دلهره، رنج

در چهـارچوب  ، رو  ازايـن  .):Kierkegaard, 1980 42( شناسانه متفـاوت اسـت   هاي روان  نگرش
طريـق مفـاهيمي چـون رنـج،      ازو وضوح درك كرد  بهرا نتايج ايمان  توان مينظريات كركگور، 

  .به تعالي را دريافترسيدن   راه آگاهي ها ترس اضطراب، و در رأس آن
هـاي انسـان    كـه مولـد تمـامي انگيـزش    اسـت  اي  مؤلفه آگاهي ترس ،در نظرگاه كركگور

و  شمار آيد به ايمان  ة ترين عنصر محرك در رسيدن به درج تواند اصلي مي و اگزيستانس است
را  لـرز  و  ترس كركگوررو،  ينا از .را هموار سازد شدن فرديت بشر با فرديت مطلق الهي يكي

ـ     هايش در با وعظهمراه  ايـن دو    ة تنيـد  پيونـد درهـم   رخصوص عشق الهي منتشـر كـرد تـا ب
عرفـان   ، بـا بـا قرائتـي تطبيقـي    ،اين نگرش. كند تأكيد ،در سلوك انسان اگزيستانس ،شاخصه

تفسير ابوالقاسم قشيري از مفهـوم خـوف يـا     با دارد وقابل توجهي شباهت ابوالقاسم قشيري 
  .تفاوت دارد ،دهد آن را ارائه ميرساله كه در باب يازدهم  ،ترس
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شده در رسائل عرفـاني   ارائهوي از تعاريف ذهني   ة از سابق متأثرتعريف قشيري از خوف 
امـا قشـيري در رويكـرد     ،و احاديث انذاري است قرآنپيشين و همچنين متناسب با نگرش 
شده از خوف در كتاب و سـنت و   ارائهبا عنايت به ابعاد  ،عملي خويش نسبت به اين مفهوم

كه پس  ،يابد خود دست مي ينيانقول مشايخ، به رويكردي محوري و متفاوت با نظريات پيش
كه بين ايـن دو   ،بسياريتناسب متوجه  ،آگاهي از مفهوم ترس ،آن با تلقي كركگور مقايسةاز 

  .خواهيم شد ،نگرش برقرار است
آگاهي در آثار كركگور و استخراج  ترس  ة با تشريح نظري كهدارد آن اين پژوهش سعي بر 

متون  ترين مهميكي از  ، كههيريقش  ةرسالرد در هاي متني و تحليل تطبيقي اين دو رويك داللت
پاسخ دهد كه چه تناسبي ميان مفهوم خـوف از    به اين پرسش است، تحقيقي عرفان اسالمي

تـوان   و آيا ميدارد وجود  كركگورآگاهي از نگاه سورن  نگاه ابوالقاسم قشيري با مفهوم ترس
  جاي داد؟ دستهانسان به سوي تعالي در يك    اين دو متفكر را در تلقي از عنصر محرك

  
  3آگاهي ترس. 2

اگزيسـتانس و    ويـژه فالسـفة    دانشمندان عصر مدرن بـه   در انديشة  ،اين مفهوم كه آنپيش از 
 اعم ي، در آثار گوناگونكندصورت امر محوري جاي خود را باز ه بشخص سورن كركگور، 

بـه   غالبـاً از تـرس   در اين آثـار . و ادبي مورد اشاره قرار گرفت ،از متون مقدس، آثار حكمي 
يكـي از فضـائل انسـاني    دوري از آن شـود و    صورت مفهومي مـذموم و نكوهيـده يـاد مـي    

ترس نيك و ترس بـد پرداخـت و     مسئلة  شايد نخستين كسي كه به طرح. شود برشمرده مي
در تبيـين   او .سـقراط اسـت   نسـت، داامري شريف و نيك  را اي  هاي ويژه  هراس در ساحت

  .)127 -  124: 1380 افالطون،(كند   هاي انساني از هراس ممدوح ياد مي  فضليت
تـرين مسـائلي اسـت كـه بشـر بـا آن         از ديدگاه كركگور يكـي از مـبهم   ترس مفهوم اام
كركگور در كتاب . ، مبغضانه استحال  در عينروست و رويكرد انسان به آن دوستانه و  هروب

با بيان داستان هبوط آدم از بهشـت   )The Concept of Anxiety( يآگاه ترس مفهوممهم خود 
پـردازد و    مـي در ايـن داسـتان   ترس و اضطراب  ةماي درونبه ممنوع،   ة به ميواو  نبرد و دست

هاي وجـودي انسـان     عنصري است كه در اليهيگانه اگزيستانس  آگاهي معتقد است كه ترس
 نيـروي محـرك   آن است كـه و حركت سوق دهد و  ،مقاومت، اصرار سوي  تواند او را به  مي

مفـاهيم و   همةاي كانوني است كه  كركگور نقطه  ة آگاهي در انديش مفهوم ترس. انساني است  
كركگـور نيـروي تـرس در    . يابند  آن موضوعيت مي بر اساسعناصر حول آن دوران دارند و 
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به داليلي كه ذكر خواهد شد، انسان از  ،داند كه بنيادين مي  ة انسان را برخاسته از چند شاخص
داشتن روح و تعلق   ة انسان به واسط اوالً،او معتقد است كه . ي نداردريزه با اين نيرو گهمواج

و روح ا. پـذيرد   كند و عاشقانه آن را مي  آگاهي را در وجود خود نهادينه مي آن به جسم ترس
در داستان هبوط آدم  بر آن است كه وكند   عامل ايجاد آزادي در انسان قلمداد مي ترين مهمرا 
ممنـوع    ة كه همان خـوردن ميـو   ،برابر آزمون الهي انسان با روح آزاد در. تواند تجسم يابد  مي

در وجـود انسـان    را آگـاهي  گيرد و درنتيجه، اين امكـان آزادي، امكـان تـرس     قرار مي ،است
ـ  ؛ ثانيـاً،  )Kierkegaard, 1980: 42-43( آورد وجود مي به و  ه اسـت وجـود آمـد   هآدم از عـدم ب

 ،لـذا . كنـد   آگاهي مي دو عدم در انسان ايجاد ترس  ة اين احاط. گذارد  درنهايت بر عدم قدم مي
د از آگاهي است كـه در جايگـاه خـو    اين عدم در نگاه كركگور يكي از موجبات اصلي ترس

  .اهميت بااليي برخوردار است
 يآگـاه  تـرس    ةيـ نظر كـردن  زهيدر تئـور  او نياديـ طـرح بن  كه ،او پس از بيان داستان آدم

ة خـوردن ميـو   در برابرآگاهي  ترسگونه كه  همان كه سدر يم جهينت نيبه ا شود، محسوب مي
نيـز  تواند فرد را به كمـال   ، به همان ترتيب مياست ممنوع به گناه آدم و هبوط او منجر شده  

تنهـا ذاتـي    آگـاهي نـه   پس تـرس . ه باشدبرساند و نجات و رستگاري انسان را به همراه داشت
و معتقد اسـت آدمـي كـه    ا .را هم ندارد آن از وجود انساني است، بلكه انسان آرزوي رهايي

  .)ibid: 52( حيواني بيش نيست ،آگاهي را تجربه نكرده باشد هيچ ترس
با بيان داستان حضـرت  و ا .آگاهي و ترديد تفاوت قائل است ديگر، او بين ترس از سوي

آگـاهي جـزء    رسد كـه تـرس    به اين نتيجه مي ،لرز و ترسدر كتاب ابراهيم و ذبح فرزندش، 
زيرا ابراهيم در مقام ذبح فرزنـدش نـاگزير از    ،كفر است  ة نتيج و و ترديد ناپذير ايمان جدايي
 ، كركگـور لـذا . رساند  ترديد، او را به هالكت مي  ة نهادنش در ورط گامترس است، اما   ة تجرب

 و خواست اسحاق را به قتل برساند  معتقد است كه بيان اخالقي عمل ابراهيم اين است كه مي
قربـاني كنـد، امـا در همـين تنـاقض،       خواسـت اسـحاق را    بيان مذهبي آن اين است كه مـي 

ابـراهيم بـدون ايـن     و حقيقتـاً،  خـواب كنـد نهفتـه اسـت      تواند انسان را بي  اضطرابي كه مي
مفهـوم   در برابـر بـا ايـن نظريـه،     كركگـور  .)54: 1390 كركگـور، (اضطراب، ابراهيم نيست 

و كرده رنگ  يم را كمبودن ابراه برگزيدهآن در انتخاب و اختيار،   آگاهي و نيروي محرك  ترس
  .گرداند اصالت را به همين نيرو باز ميدر مسئلة نبوت ابراهيم، 

آگاهي جزء اصلي ايمـان اسـت و    معتقد است كه ترس ،در بيان داستان ابراهيم ،كركگور
 هبـوط   ة آگاهي كه از آدم و قص اين ترس. آگاهي مؤمن نيست نماد ايمان، بدون ترس   ،ابراهيم
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جريـان دارد و تفـاوت آن از    ،صورت موروثيه ب ،هاي بشري  نسل همةشود، در   او آغاز مي
ة هاي بشـري عـالوه بـر تقويـت، جنبـ       آگاهي در نسل اين ترس. ي و كيفي استجهت كم

رو به تزايد است  ،ياز نظر كم هاي بعد از آدم،  در نسل مفهوم اين زيرا ،يابد  انعكاسي نيز مي  
)Kierkegaard, 1980:: 29(.  

آگاهي را  كركگور براي درك صحيح و عميق نسل بشري تا انسان امروزي، مفهوم ترس
و ايـن سـه سـاحت را    كند   و تناقص بررسي مي ،وابسته به هم آزادي، امكان در سه ساحت

  .كند معرفي ميآگاهي  هاي ترس مايه بن
  
  امكان 1.2

امكان است   مسئلة  وي درانديشي  حاصل ژرف ،از نگاه كركگور ،آگاهي اهميت مفهوم ترس
تنگاتنگ هراس و امكـان    ة او در آثارش به رابط. اوست  ة هاي انديش  ترين شاخه كه از بنيادي

هـاي    هـاي انسـان، در نسـل     بودن را شاهد انتخاب كند و در امكان  در وجود آدمي اشاره مي
  .داند  بشري مي

شود كه خودآگاهانه   و تالش اطالق مي ،در باور كركگور امكان به نوعي جنبش، حركت
ورود به آزادي و درحقيقت، عامل انتقال فرد از جهان تخيـل    ة و درواز ددر انسان وجود دار

و بـا  او معتقد است كه امكانات به صـورت نامحـدود    .)ibid: 80-81(است به جهان واقعي 
امكان از تخيل به فعليت د و زماني كه اين ندر تخيل انسان وجود دار سان يكگذاري  ارزش
لذا ساحت تخيل مـاوراي خيـر و   . شود  رسد، عمل انسان در ترازوي خير و شر واقع مي  مي

 نامتنـاهي و مطلـق از    ة نهادن بـه عرصـ   و قدم سو  از يكخيال   ة نامحدودبودن قو .شر است
زيرا  ،داندباين جنبه از وجود انساني را منشأ هراس كه سوي ديگر، كركگور را بر آن داشت 

 كـه  آن   واسـطة   بـه خيـال    ة قو. د بودنخيال موجبات ايجاد هراس خواه  ة هاي قو  اين ظرفيت
د و اين آگـاهي نيـز در كنـار    نشو  بنيان آگاهي مي ،نوعي شناخت از خود را نيز در پي دارند

  .)Kierkegaard, 1971: 170(انگيز است  هراسآزادي 
قـادربودن بـه   درنهايـت،  . آورد وجـود مـي   بـه امكان به همراه آگاهي، قادربودن را  ،زيرا
او با اشاره  .)Kierkegaard, 1980: 49( پيوندد  ، مياست آنآگاهي حد ميان  كه ترس يواقعيت

گر اوج امكان و  ممنوع بيانميوة كند كه منع او از خوردن   به داستان حضرت آدم استدالل مي
خـوردن ميـوه    خيـر و شـرِ    ة گونه شناختي از جنب هيچآزادي اوست، زيرا تا قبل از منع، آدم 

دهـد و    مـي  ،در وجـودش  ،، اما همين نفس منع به او آگاهي از حضور امكـان ه استنداشت
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كركگور امكـان را در مفهـوم زمـان     .)ibid: 65(كند   همين آگاهي از امكان ايجاد هراس مي
زيرا گذشـته را واقعيـت و   داند،    ميرا مختص به آينده  دهد و آن  ورد بررسي بشر قرار ميم

اين . ايجاد هراس است  ة كردني و نقط درككند كه   قلمداد مي )leap( كنوني را جهشي  ة لحظ
مكرر مفهـوم    ة انسان است كه هر لحظه بين كنون و آينده در حال تجرب وجود همان مفهوم
  .كند  اين هراس موجبات تعالي بشر را فراهم ميو  هراس است

  
  آزادي 2.2

مطـرح   ،منشـأ شـناخت   مثابـة  بـه وجـود انسـاني،     ة آزادي نخستين مؤلفـ  ،از نگاه كركگور
ة و بـه واسـط   ؛آزادي اسـت نـه ضـرورت     ة او معتقد است كه وجود انسان نتيجـ . شود  مي

كه عالم وجـود عـالم امكـان و     جا آناز  .بيايدوجود  بهتواند   آزادي است كه هر امكاني مي  
تنها امكان ميان خيـر   نه ،ي متفاوتها نا، پس انسان آزاد است كه ميان امكاستقابل تغيير 

معتقد است كـه  او درنتيجه  .)ibid: 49(گيري كند و اين عين قادربودن است  تصميم ،و شر
 ،ايـن انتخـاب آزادانـه   . كار يا رستگار شود تواند گناه  ش ميا هانانتخاب آزاد   واسطة  بهانسان 

يعنـي انسـان در    ؛كنـد   موجودي اليتناهي جلوه مـي مثابة  به ،در چهارچوب حقيقت انساني
ة اگر بخواهد بـه عرصـ  و  كند  يك حركت دوار، بين موجودي محدود و نامحدود سير مي

 مسـئله د و بالعكس و اين نكن  هاي عالم امكان او را محصور مي  محدوديت ،اليتناهي برسد  
و ) :ibid 61( سـردرگمي در آزادي اسـت    ة درنهايـت، هـراس نتيجـ   . كند  ايجاد هراس مي

پذير نخواهد بود و همواره در حركت است و در هـر   آزادي نيز امري است كه محدوديت
آن هـراس بـاز توليـد      سـبب   دهد كـه بـه    لحظه آزادي امكاناتي را فراروي انسان قرار مي

گيرد، جهشـي    برابر يك انتخاب قرار مي اي كه انسان در  به باور كركگور در لحظه. شود  مي
اين جهش حد فاصـل قبـل از   . را تبيين كند تواند آن  پذيرد كه هيچ علمي نمي  صورت مي

زماني كه اين انتخاب صورت پذيرفت، انسان با يك امكان  ،لذا. عمل و بعد از عمل است
ايـن   ،لذا. ي استعمل ديگرانجام ديگري براي   ة و آن انتخاب آزادانشود   ديگر مواجه مي

ديگـر، ايـن هـراس     بيـان   بـه  .):ibid 77( كند يعني علم به آزادي، ايجاد هراس مي ،مسئله
تواند او را  هاي ديگر است، زيرا اين عدم امكان مي  حاصل عدم امكان فرصت براي جهش

سويي، آزادي بـا امكانـاتي    از. سازدهاي بعدي محروم   را از انتخاب اواز آزادي باز دارد و 
بخشـد و هـم او را    هم بـه انسـان موجـوديتي نامتنـاهي مـي      ،كند  كه براي انسان ايجاد مي

توانـد منجـر بـه      كه مـي  ،انسان را نامحدودبودن  ة انتخاب و امكانات جنب. سازد  محدود مي
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گناه، قطع رابطه با امكانات معصوميت است و همين دهند   مورد پرسش قرار مي ،گناه شود
آزادي خـود جـزء الينفـك     ،پـس  .):ibid 18( و اين از خواص پارادوكسـي آزادي اسـت  

هـاي ايمـان    انسان با ايجـاد زمينـه   ،لذا. استآن   ة گناه نابودكنند ،از سوييوجود انساني و 
  .بخشد  آزادي را در وجود خود تداوم مي

  
  يجاودانگ 3.2
ـ  ،تـاريخ بشـريت   يهاي بشري است كـه در طـ    ترين خواسته جاودانگي از بزرگ  ة دغدغ ه ب

در نظرگـاه   مسـئله ايـن  . ها، مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت      ترين نياز نسل صورت اصلي
 يدر طـ  ،انسـان را   ة او دغدغـ . را به خود اختصاص داده اسـت  اي كركگور نيز جايگاه ويژه

 »آنــ   لحظـه «داند و در اين راستا بـه مفهـوم     مان ميتاريخ، نجات از چهارچوب تاريخ و ز
)moment( و آينـده   ،داند كه داراي گذشته، حـال   آن را مفهومي ميـ  او لحظه. كند  اشاره مي

تنها  لذا معتقد است كه ابديت، نه. برد  كار مي را در مفهوم ابديت به ـ آن لحظهاست و همين 
شود،   بلكه مفهومي است كه در زمان و با زمان متحقق مي ،شود  با گذار از زمان حاصل نمي

پس ابديت منحصر به عالم ديگري نيست و ممكن است كسي در اين دنيا نيـز بـه ابـديت    
زمان تعلق دارد و نه خـارج از    ة گان بندي سه مفهومي است كه نه به تقسيم ـ آن لحظه. برسد

او . تواند ابديت را به همراه داشته باشد  مي هاست كه  اين گزاره همة  ة آن است، بلكه مجموع
شدن حال و درنهايت  قبل از وقوع، آينده نام دارد و به محض واقع ةمعتقد است كه هر لحظ

نهايت، در حال تكرار است و زمان  به صورت بي ،اين فرايند دائماً. شود  تبديل به گذشته مي
  .):ibid 80( در حال پيوستن اين لحظات به هم است

او معتقد است كه درحقيقت، مفاهيمي چون گذشته و آينـده و حـال همـان لحظـات و     
كـه انسـان    بر اين بـاور اسـت   همچنين وا .دنزن  زمان يا ابديت را رقم مي فرايندكه  اند آنات

كند و ايـن فـالح و رسـتگاري در      فاني مي) خدا( نهايت برابر بي در ،آنـ  خود را در لحظه
از . شـود   افتد و انسان متصـل مـي    مفهوم ابديت در لحظه اتفاق مي. دده  همان لحظه رخ مي

اين انسـان در لحظـه   . برند  سر مي بهشدن  ، زمان و ابديت دائماً در حال اتصال و قطعسويي
در  ،دائمـاً  ،ايـن كشـاكش  . را قطع كند تواند آن  تواند به ابديت متصل شود و هم مي  هم مي

 ؛آيد  وجود مي بهآگاهي  دهد و در ميان اين ارتباط دوسويه، ترس  انسان واقع در زمان، رخ مي
ايـن   .)ibid: 89(آينـده    ة آگاهي در لحظـ  گذشته و امكان وجود ترس  ة يعني هراسي از لحظ
  .است آن بودن انسان و خوف از ايجاد ارتباط يا گسست آنـ  ترس ناشي از لحظه
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  مالحظات  ة نتيج 4.2
  :كركگور اين فرضيات را استنباط كرد كه  ة توان از انديش  مي با توجه به اين موضوعات،

  ؛آزادي و ويژگي امكان در وجود انسان است  ة آگاهي نتيج ترس) الف
ة آگاهي ذاتي و دروني هر انساني است كه با توجه به حضور و فعاليت آگاهان ترس) ب

يعنـي هرچـه روح    ؛م استآيد و نسبت آن با روح نسبتي مستقي  وجود مي هروح در انسان ب  
  ؛آگاهي نيز باالتر است هشيارتر باشد، ميزان ترس

 واسـطة   بـه  ،آگاه است و همين امـر كمـال را در انسـان    آگاه انسان ترس روحِ  ة نتيج) ج
  .آگاهي منشأ رشد و كمال آدمي است لذا ترس. دهد  آگاهي او از عدم، رشد مي  

  
  هيريشق  رسالة. 3

شده  شناخته ،گيري تصوف اسالمي، در ميان اهل تحقيق اصلي شكل  ة ماي زهد و عزلت بن
، خاصه در جاهـايي  قرآنو در است  و سيرت پيغمبر مأخوذ قرآناين زهد از تعاليم  .است
دادن  شمردن متاع دنيـا و بشـارت   دادن و ترسانيدن مشركان مورد نظر است، كوچك كه بيم

 رود  شـمار مـي   بـاني زهـد اسـالمي بـه    به نعيم آخرت مكرر آمده اسـت و ايـن خـود از م   
گيـري   محوريت زهد و تقوي در عرفـان اسـالمي باعـث شـكل    . )44: 1353كوب،  زرين(

عباد و زهاد اهل شريعت، سالكان ايـن  و شد  ،تصوف زاهدانه با عنواناي از تصوف،  گونه
نحله از صورت امري كانوني و محوري در اين ه نيز ب مفهوم ترس. دادند راه را تشكيل مي

صـوفيه در   تـرين تـأليف قـدماي    جا كه جامع از آن. كند  ميگر  صوفيه خود را جلوه  ة انديش
 ،از ايـن حيـث  ايـن رسـاله    ،اسـت  هيريقش  رسالة همين باب اعتقاد و اصول و مبادي قوم

از  نيـز  .)133: 1389كوب،  زرين(رود   شمار مي كتاب صوفيه نيز به ترين مهم، يهيچ شك بي
اي است از يك تصوف محتاط و معتـدل، منطبـق     كه تصوف شخص قشيري، نمونه جا آن

لـذا   ،)66: 1388كـوب،   زريـن (اسـت   با شريعت و دور از دعوي و ناموس معمول شـايع 
همين امر از اركان و متصوفه قرار داد زهدگرايانة توان تصوف او را به نوعي تحت آثار   مي

  .اصلي مفهوم خوف است
  
  هيريقش  رسالةمفهوم خوف در  1.3

 اند،    ن رفتهآ كه سالكان بر اي هناگ سهو چهلخود، در تبيين مقامات   ة ابوالقاسم قشيري در رسال
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قشيري . كند  ريزي مي در باب يازدهم طرحداند و آن را  ميمقامات  خوف را هشتمينِ  مسئلة 
  :گويد دهد و مي  ميپس از بيان دو روايت از پيامبر، تعريفي از خوف ارائه 

 چـه  آنزيرا از آن ترسد كه مكروهي بدو رسـد يـا    ،و خوف معيني بود كه به مستقبل دارد
در آينده خواهد بود و  چه آنو اين ترس نباشد، مگر براي . دلخواه اوست از دست او برود

  4.)190: 1385قشيري، (اكنون موجود باشد، ترس بر آن تعلق نگيرد  هم چه آنا ما
خوف آن چيزي بود كه خواهد بود، ترسد از « :گويد  در تعريف آن در باب سوم مي كه آنيا 

بـا اسـتدالل بـه     ،و خـوف از خداونـد را  ) 95: همـان ( »ي ناگهانيفوت دوست يا آمدن بال
  .كند  فريضه و حكم الهي قلمداد مي مثابة بهعقوبت او در دنيا و آخرت،    واسطة  به، 5آيات

توانـد تعريـف مقـدماتي يـا       در تعريف از مفهوم خوف تاحدي مـي اين نگرش قشيريه 
معنايي وسيعي از اين   ة اثر دايراين خوف باشد، زيرا نگاه متفاوت قشيري در  ةمسئلواژگاني 

  .شود  گيرد كه به قرائت كركگور نزديك مي مفهوم را دربر مي
ن مفهـوم خـوف در   ، بايـد ميـا  هيريقش  رسالةاما پيش از ورود به بحث نگرش حاكم بر 

كـه موجـب    ،شناسـانه  آگاهي كركگور با خوف در معناي پرهيـز و تـرس روان   ترسمعناي 
زيـرا كركگـور   ؛ تفاوت قائـل شـد   ،شود  و اجتناب از عمل مي ،گيري گوشه ،دلهره، نااميدي

انه، شناسـ  روانتـرس  از منظـر او  صراحت ميان اين دو نگرش تميز و تفاوت قائل است،  به
نگراني و دلواپسي است و فرد را دچار مقوالتي چون خاموشـي و عزلـت و    مولد سكون و

تي آن مولد سالييآگاهي در مفهوم اگزيستانس اضطراب است، اما ترس  ة كند و زايند  سكون مي
  .):Kierkegaard, 1980 42( و فعاليت است ،حركت، رشد
انه شناسـ  روانمالحظاتي مطرح است كه در بدو امر، ترس از نوع  هيريقش  رسالةالبته در 
  :آورد خود مي  ة مثال قشيري در رسال برايكند،   را تداعي مي

هر كه خواهد كه دين وي سالمت بود و تن و دل وي آسوده بود، گـو  : جنيد راست گفت
 ي اختيـار كنـد  وحشت است و خردمند آن است كه تنهاي  ة از مردمان جدا باش كه اين زمان

  .)157: 1385قشيري، (
كـردن را از دروغ و   اي كه خاموش بود صيانت  فرق بسيار بود ميان بنده« :گويد يا باز مي

  .)182: همان( »سلطان هيبت برو  ة غيبت و ميان بنده كه خاموش بود از غلب
آن كـه    ة انشناسـ  روانهايي چون خاموشي يا عزلت در اين عبارات، در معناي   اما داللت

كه اين مفاهيم به نوعي از مـدارج   جا آنشود و از    نوعي محدوديت رواني است، تفسير نمي
  .دنگير  انه قرار ميشناس روانمقابل موارد مشابه در مباحث   ة در نقط اند  سلوك
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كـه   ،هاي دنيـوي   خود، نفي و عبور از ترس  ة تر آن است كه قشيري در رسال مهم  ة و نكت
داند و  را شرط ورود به مراحل مهم و اصلي سلوك مي ،انه استشناس روانهاي  معادل ترس
: همـان ( ، صبر)276: همان( ، يقين)383، 256: همان( مراحلي چون توكل  ة ماي خوف را بن

) 236: همـان ( ، و رسـيدن بـه حقيقـت ايمـان    )348: همـان ( ، ذكر)337: همان( ، حيا)285
درويش حقيقـي كنـارزدن     ة كند كه نشان  مي تأكيداين نكته  بر داند و در مالحظات ديگر  مي

و ولي خدا كسي است كه از خـوف دنيـايي رهيـده    ) 456، 455: همان( ترس دنيوي است
  .)434، 191: همان( باشد
  
  يريقش   سالةركركگوري در  مفهوم امكانِ 2.3

گويـد    آگـاهي مـي   بنيـادي امكـان در تشـريح مفهـوم تـرس       مسـئلة   در خصـوص كركگور 
خـوش وسوسـه    دسـت او كه شود  گذاري مي پايهانسان زماني  هاي هراس در وجود خيزش

اعـم از   ،هاي نسـل بشـري   طبقه همةدر  ،صورت عام  هب ،شود و اين مواجهه با خويشتن  مي
بـا بيـان    ،لـذا . آگاهي است وجود دارد و همين امر مولد ترس ،و قهرمانان ،قديسان، مؤمنين

 67( داند  قلمرو اين عرصه مينخستين نمادين داستان ابراهيم و امكان وجودي او وسوسه را 
Kierkegaard, 1980:(. جا مفهوم حقيقي ترس، ترس از خود است و امكانـاتي   در اين ،پس

خود از جانب جنيد به اين نكته اشـاره    ة قشيري نيز در رسال. كه در درون انسان وجود دارد
خائف آن بود كه از نفس خويش بيش از آن ترسد كـه از  «: كند كه ابوعمر دمشقي گويد  مي

مفهـوم امكـان در    در خصوصسقطي ِ  از قول سري كه آنيا ) 191: 1385قشيري، ( »شيطان
اندر نگرم در بيني از بيم كه گويم رويم سـياه  « :آورد كه مولد ايمان است، مي ،آگاهي هراس

اين بيم خـود داللـت بـر    و  )31: همان( »ها كه از من در وجود آمده باشد  شده باشد از گناه
  .كند  آگاهي مي امكاني است كه در فرد ايجاد ترس

پـيش روسـت و بـه امكانـات      چـه  آنبـه   نيست اين امكان در نگاه كركگور محدود
ار آن غيـر قابـل تكـر     ة كه تجرب ،يعني هراس از امكانات موجود د؛گرد  يم بازگذشته نيز 

قشيري نيز اين نكته را از قول ذوالنـون مصـري بيـان     .):Kierkegaard, 1980 69( است
 هـا  از تو رفته است از ناكردني چه آنيافتن هيبت بود اندر دل با وحشت  دارد كه شرم  مي

  .)335: 1385قشيري، (
بـه   كنـد و ايـن هـراس نتيجتـاً      كركگور معتقد است كه امكان در بشر ايجاد هراس مـي 

خـوف  «كنـد كـه    رسد كه قشيري نيز به اين اصل اشـاره مـي    و جنبش مي ،حركت، پويايي
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اين امكان مبدأ حركت انسان اگزيسـتانس   و )194: همان( »حركت دل بود از هيبت خداي
شـود و گـذرگاه عبـور از     به تحقق امكان منجـر مـي   ،چون به باور كركگور درنهايت. است

  .امكان به واقعيت است

  امكان و آگاهي 1.2.3
آن سـخن    ة بودن داير كند و از متناهي  تخيل اشاره مي  ة در بيان اهميت امكان، به قو ،كركگور

خيـال مقـدمات و امكانـات را فـراهم       ة جهت است كه قـو   آن اهميت اين قوه از. گويد مي
را  نشود و زماني كـه آگـاهي و شـناخت و معرفـت آ      كند و درنتيجه، به آگاهي ختم مي  مي

و معرفـت   ،آگاهي ،گيرد كه شناخت  لذا نتيجه مي. رسد  به فعليت متعالي خود مي كند،ياري 
امكانات  از صورت كه اين شناخت فرد از خود و آگاهي بدين. آگاهي است علت غايي ترس

 كند كه در مجراي حقيقت و رسيدن به آن است  آگاهي را فراهم مي اي از ترس موجود دامنه
)170 Kierkegaard, 1971:(.  

 ،او در ابتـدا . پـردازد  خود به تشريح اين جنبه از مفهوم خوف مـي   ة قشيري نيز در رسال
نـام   »بـت يه« را و خوفي كه حاصل معرفت باشـد  »تيخش«خوفي كه حاصل علم باشد را 

  :و معتقد استا .)190: 1385قشيري، ( نهد  مي
چون بترسد بگريزد، پـس هـواي   صاحب رهبت . رهبت و خَشيت: خوف بر دو رتبت بود

چون لگام علم ايشان را بـاز كشـد،   . خود رود، چون رهبانان كه متابع هواي خويش باشند
  .)همان( حق شريعت قيام نمايد، آن خشيت باشد هب

كه مقام خشيت فراتر از مقـام خـوف اسـت كـه      معتقد استقشيري در اين خصوص 
و قبض را از مدارج عالي سالك ) 97: همان( شود قبض در سالك مي  ة درنهايت، مولّد مرحل

و قبض كه حاصل هيبـت و خشـيت   ) 190: همان(شمارد و خوف براي مبتديان   خائف مي
او در ايـن خصـوص اشـاره     .)95: همان(است تكامل آگاهي و علم در سالك   ة نتيج ،است
عطـا   ابـن  كه آنيا  .)193: همان(» خوف قوت علم بود به مجاري احكام«: اند  كند كه گفته  مي

چون اين دو از بنده شد، هـيچ خيـر نمانـد در     ،ترين هيبت است و شرم علم بزرگ«: گويد
اندر حيرت  ،معرفت شهود بود«: گويد و در خصوص مفهوم معرفت مي .)335: همان(» وي

داشـتن اسـت از    هيبتمعرفت « كند كه از ابوعلي نقل مياو  .)569 :همان( »و فنا اندر هيبت
عطـا   ابـن  يا .)541 :همان(» عزوجل، هر كه معرفتش بيش بود وي را هيبت پيش بود خداي
: بن عبداهللا گويـد    و سهل) 547: همان( »هيبت و حيا و انس: معرفت را سه ركن بود« :گويد
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بـن عـالم     احمـد و  .)545: همـان ( »هيبـت اسـت و حيـرت   : غالب معرفت دو چيز است«
  .)544 :همان( »تر ترسانتر، او  عارفهر كه به خداي «: گويد در توصيف عارف مياالنطاكي 

در اين خصوص معتقد است كـه امكـان، ابتـدا در داسـتان حضـرت آدم، در      كركگور 
اما اين نهي او را به آگاهي خامي از خـود و محـيط    ،نسبت به خودش بودانسان ناآگاهي 
مضاعف را در آدم ايجاد آگاهي  كه ترس ،خواند اين آگاهي را آگاهي ثانويه مي او رساند و

يابـد و بـه    بودن خود، به آگاهي ثانوي دست مـي  يافتن از ناآگاه درواقع، فرد با آگاهي. كرد
خـوف نيـز    ،پـس  .):Kierkegaard, 1980 110(ناگزيري از اين آگاهي نيز پي خواهد برد 

قشـيري  . اي بين آگاهي و ترس اسـت   دوسويه  ة كركگور رابط منشأ آگاهي است و در باور
و ا در چـه  آن. خـوف چـراغ دل بـود   « كند كه  نيز از جانب ابوحفص به اين نكته اشاره مي

علـم پيشـرو اسـت و    « كـه  آنيا  .)191 :1385قشيري، (» بدو بتوان ديد از خير و شر ،بود
بر حذر باش و او را سياست علم بسـته دار و او را آب  ...  خوف سابق و نفس حرونست

و در جايي ديگر قشيري معرفت ) 59: همان( »خواهي بار آرد چه آنبه تهديد خوف ده تا 
عارفان خـائف را صـاحب حكمـت تلقـي     او  .)569: همان( داند  فنا در خوف مي  ة را نتيج

  .)75 :همان( كند مي
نيز كند،  كه در دل عارف خوف ايجاد مي بر اين در نگاه قشيري، معرفت عالوه ،درنهايت
. )547 :همـان ( و هم او از خلق بترسد) 544 :همان(از او بترسد  خلقهم شود كه   باعث مي

آگـاهي و   شود كه مالحظات فلسفي كركگور در خصوص تـرس  اين نتيجه حاصل مي ،پس
معرفت و ترس در مالحظات وي، در مراحـل بسـياري بـا نگـرش قشـيري        ة دوسوي  ة رابط
حاصـل خـوف يـا همـان      لقاسم قشيري چونان كركگـور، معرفـت را  اسويي دارد و ابو هم

  .كند آگاهي تلقي مي ترس

  امكان و زمان 2.2.3
گيري  اي از زمان دارد و زمان را منشأ شكل كركگور تعريف ويژه ،گونه كه آورده شد همان

همـان لحظـه صـورت     آگـاهي در  ، كـه تـرس  ــ آن  لحظـه  داند و در اين ميان از امكان مي
اسـت كـه امكـان و فرديـت در بسـتر زمـان       او معتقـد  . آورد مـي ميان  بهصحبت گيرد،  مي

بندي زمان به حال و گذشته و آينده، امكان در آينـده قـرار    يابند و در تقسيم موجوديت مي
آگـاهي را بـه    دارد و آينده همان امكاني است كه ابهام در آن وجود دارد و درنهايت، ترس

ر آينـده صـورت   او معتقد اسـت كـه بـراي مفهـوم آزادي، امكـان د     . همراه خواهد داشت
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آگـاهي   پذيرد و آينده نيز براي زمان، امكان را به همراه دارد كه هر دو مفهوم بـا تـرس   مي
  .):Kierkegaard, 1980 91( دنتطابق و همساني دار

او خـوف را   ،ذكـر شـده اسـت كـه     مسـئله در تعريف خوف از ديدگاه قشيري نيز اين 
ن اموري را كه در زمان حال جاري است داير گيرد و آ داند كه به آينده تعلق مي  اي مي معني

هايي كه قشـيري بـه آن توجـه دارد      داللت .)190: 1385قشيري، (داند   بر مفهوم خوف نمي
البته كركگور در بحـث ابـديت، زمـان را بـه      ،دننزديكي بسياري به مالحظات كركگور دار

  6.كند  اي ديگر نيز تفسير مي  گونه

  امكان و تكامل 3.2.3
شـود كـه     هـايي مـي    امكاني در وجود آدمي منجر به ايجاد تجربـه  ،كركگور معتقد است كه
هـاي    لذا براي كشف و درك اين تجربه. دهد  هاي جديدي قرار مي  همواره او را در موقعيت

ي هـا  ناآگاهي، درنهايت به ايجـاد امكـ   شود و اين هراس  بديع، دچار هراس و اضطراب مي
كنـد و    ريزي مـي  و موجبات ايجاد تكامل و تعالي را طرحشود  ميائل جديدتري در انسان ن

پس، از ديدگاه  .):Kierkegaard, 1980 42( آگاهي ايجاد امكانِ امكان است درحقيقت، ترس
كند كـه در ايـن     شود و با بيان داستان ابراهيم تشريح مي  آگاهي منجر به كمال مي وي، ترس

  .آيد  آزمون كشانده است و او نيز سربلند بيرون مي  ة به آستانهراس است كه ايمان ابراهيم را 
آورد   خـويش مـي    ة داند و در رسال قشيري نيز خوف را راه رسيدن به كمال مطلق مي

ابوالقاسم «يا  .)192: 1385قشيري، ( »خائف از خداي با خداي گريزد: نوري گويد«: كه
 »از خـداي ترسـد بـازو گريـزد     كه آنهر كه از چيزي ترسد ازو بگريزد و : حكيم گفت

  :كه آن يا .)همان(
مگر خوف، زيرا كه چون رجاء  ،دل بايد كه هيچ چيز بر وي غلبه نگيرد: ابوالسليمان گويد

يا احمد، پايگـاه بلنـد بـه     ،با مريد خويش احمد: پس گفت. بر دل غلبه گيرد دل تباه شود
  .)194: همان( خوف يافتند، اگر ضايعش كنند وا فرو آيند

دانـد،    مجاري رسيدن به كمال مي ترين مهمآگاهي را از  طور كه كركگور ترس البته همان
او . كنـد   عين انحطاط و سقوط تلقي مينيز رسيدن به وادي شك و ترديد را  به همان ميزان

بخشـي از    آگـاهي  آگاهي و ترديد كامالً با هم تفـاوت دارنـد و تـرس    معتقد است كه ترس
باز با بيان داستان نمادين ابراهيم، ترديد . آن است  ة و ترديد شكست ايمان و نابودكنند ،ايمان

  .)56: 1390كركگور، ( دهد آگاهي قرار مي را در برابر ترس
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  :كند كه  مي تأكيدخود از زبان جنيد اين نكته را   ة قشيري نيز در رسال
درها بر وي بسـته    ة خداي، همهر كه ترسد از چيزي جز خداي و به چيزي اميد دارد جز 

تـرين آن   ط كنند و انـدر هفتـاد حجـاب پوشـيده گـردد كـه كـم       لشود و بيم را بر وي مس
  .)194: 1385قشيري، (ها شك بود   حجاب

 ،كركگـور . كند  همساني ايمان و هراس در نگاه كركگور برابري ميانديشة با  مسئلهاين 
الينفك وجـود انسـان اگزيسـتانس    نقطة بحث تكامل، معتقد است كه هراس  در خصوص

اين مفهـوم نيـز در    .):Kierkegaard, 1980 43( ورزد آگاهي عشق مي است و مؤمن به ترس
خوف و رجاء از آثار بقـاء   : ...گويد  واسطي مي«: شده است تأكيدبا صراحت  هيريقش  رسالة

ابوعثمـان  « :ردآو  و در قسـمت دوم مـي  ) 194: 1385قشيري، (» حس بود به احكام بشريت
عيب خائف آن بود كه به خوف خويش مايل بود و بـاز او آرام گيـرد كـه آن    : حيري گويد

  .)192: همان( 7»امري بود پنهان
 دانسـته  منشأ ايمان و ابراهيم را مظهـر ايمـان   آگاهي را اين بحث، ترس  ة كركگور در ادام

 دانـد   ديانـت خـارج مـي     ة آگاهي، از داير بدون اين ترس و او را )16: 1388كركگور، ( است
در  سـت، را خدا ياوليـا   ة برگزيد، كه خود شرط صوفي يا ولي  ة قشيري نيز در رسال .)همان(

البته بايد خاطرنشان كـرد كـه قشـيري در     ؛)10: 1385قشيري، (كند   ميهمين نكات بررسي 
بقـاي  اما در موارد متفاوتي شرط  ،)434 :همان( بابي معتقد است كه ولي مافوق خوف است

داند كه خوف دائـم بـر     و نشان ولي خدا را آن مي) 192: همان( داند  دل صوفي را خوف مي
ة كه خوف الزم جا آنريزد كه از   و اين نكته را طرح مي) 626: همان( وجودش مستولي باشد

شود و از   ز دل او خارج ميزيرا خوف ا ،وجود ولي خداست او نبايد بداند كه ولي خداست  
و از ) 192: همان(داند  و آن را غالب حال بزرگان مي) 349 -  343 :همان(افتد   مقام واليت مي

 اسـت،  ترين اركان صداقت سـالك  يكي از اساسي كهيعني هيبت،  ،خوف  ة شد متعاليمفهوم 
مگر در دل  ،آرام نگيردخوف ملكي است، «: گويد  و از قول بشر حافي مي) همان( كند  ياد مي

آگاهي و معيار  هاي كركگور در خصوص ترس  اين دو گزاره با برداشت .)همان(» پرهيزگاران
بخشي ترس و اضطراب  آرامش  ة در ايمانش و جنبسمبل انسان اگزيستانس،  ،صداقت ابراهيم

  .)18 -  17: 1390كركگور، (است در مؤمن قابل انطباق 
  
  آزادي و گناه نخستين 3.3

  و بشري بوده استسابقة به دنبال يافتن رد پاي آزادي در  ،متفكر جهان مدرن ،كركگور
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او بـا  . دهـد  نشان مـي تشريح اصالت اين مفهوم  صورت به خود را هاي او  قسمتي از تالش
گناهكار نخستين، سعي در ايجـاد ارتبـاط    مثابة به، بيان اصالت فرديت در انسان نخستين

موجـودي كـه صـاحب روح    ، كند و معتقد است كه انسـان   كسي ميهاي پارادو  بين فضا
توان از او سلب   و اين فصل مهم از زندگي بشري را نمياست است، در ماهيتش مختار 

داند و آزادي   را صاحب قدرت ميانسان  و به اين واسطها .):Kierkegaard, 1971 179( كرد
 .):Kierkegaard, 1980 49( كنـد   ميانسان را همان انگيزش او براي موجوديت تكامل تلقي 

، مفهوم آزادياو،   ة در انديش. كند  اين مفهوم را با گناه نخستين انسان تشريح و تفسير مي ،لذا
نخستين ويژگي گناه نخستين،   نهادن به ورطة  و گامدر امكان قادربودن انسان نهفته است،  كه

ايـن  . شـود  محسوب مـي  ابتداي خلقت و آغاز پيدايش انسان است و همين ويژگيانساني 
 نسانا .)ibid:109(شود   آگاهي تبديل مي آزادي نوعي امكان است كه درنهايت به نوعي ترس

، ايجاد هراس اما رسيدن به اين آزادي ،فعليت رساند بهرا  با گناه آزادي خود را رقم زد و آن
آگـاهي در چهـارچوب آزادي    ويژگـي تـرس   تـرين  مهمكند و اين   از نابوديِ معصوميت مي

ر يدارد؛ يعني انسان بين رهاشدن و نشدن متحخود است، زيرا رفتار پارادوكسي را به همراه 
 شـود   است و اين امكان سركشي پارادوكسي نيز هست و به نوعي اعالم موضع قلمداد مـي 

منشأ گناه نخستين  ،آزادي انسان و فرديت او، درنهايت ،پس .)144 -  143: 1388كركگور، (
شـود و    منجر به هـراس مـي   ،كند  ها ايجاد مي  حيرتي كه در فضاي تناقص  ة به واسطو است 
انسـان از تكـرار گنـاه در امكانـات       ة كركگور، هراس حاصل نيـروي بازدارنـد  انديشة بنابر 
  .نشده است واقع

) 192: 1385قشـيري،  (خود با اشاره به مقام حيرت انسان خـائف    ة نيز در رسالقشيري 
) 70: همان( ادبي كرده باشند بيكه است الهي بر بندگاني   ة معتقد است كه مقام خوف تازيان

و ) 292: همـان (كنـد    و سالك را از معصيت دور مي) 67: همان( داند و آن را مهار نفس مي
كـه در حـرام    از خـوف آن  ،كه صـوفي  جا آنتا  .)302: همان(دارد  در نفي شهوت، عامليت

خوف از   ة قشيري معتقد است كه محبت واقعي نتيج. كشد  از حالل الهي نيز دست ميافتد، 
 ،)162: همان( موفقيت او در مراحل تقوي  ة و درنهايت، شاخص) 559: همان(  هاست  لغزش

  ).290 ،193: همان( شود و مراقبت دائمي مي ،)229: همان( مخالفت نفس
كـاري   در بازشناسـي خـود و وقـوف بـه گنـاه     مؤمن كركگور نيز معتقد است كه انسان 
در  ،پـس . كند  ميرا ايجاد يابد كه فضاي آزادي جديدي   خويش به امكان جديدي دست مي

و ايـن آزادي،  كنـد    يمـ آگـاه   تواند گناه كند، او را ترس كه انسان مي ديدگاه وي، علم به اين
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و درنتيجه انسان اگزيسـتانس   ):Kierkegaard, 1980 77(بخشد   آگاهي او را تسريع مي ترس
كنـد و ايـن منجـر بـه       به گناه حركت مي  ة دهند سوقدر جهت مراقبت و مخالفت تمايالت 

  .شود  تكامل مي
  
  آگاهي جاودانگي ترس 4.3

 وآن مقابل   ة نقط، كه توان از عصيان  كركگور، مي   ةبا توجه به مفهوم آزادي فرديت در انديش
نهادن در مسير ايمان راه حركـت بـه سـوي تعـالي      گام ،لذا. ، ياد كردآزادي است  ة كنند نفي
 كنـد  مـي كركگور معتقد است كه پس از ارتكاب عصيان، فرد به خود رجوع و سعي . است

ايـن امـر    .)ibid: 110( اصل خواهد شدايمان ح  ة به واسطفقط كه ابدي و اليتناهي شود كه 
و كركگور معتقد است كه ورود به ايـن   ،الهي دارد ماهيت غير چه آنيعني نفي خويشتن از 

 ،در لحظه ،او معتقد است كه انسان خود را. سازد  مرحله راه را براي ورود نامتناهي آماده مي
 .)ibid: 86(پذيرد   صورت ميي رآن زماني است كه رستگاو كند   مقابل خداوند فاني مي در
و ابـديت اسـت     ة آگاهي از عدم وصول به ابديت خود عامل ورود بـه دايـر   اين ترس ،پس

و اين ) 94 -  92: 1388كركگور، ( كندكند بر نااميدي حاصل از نابودي غلبه  انسان سعي مي
  .سازد  رويكرد حركت به ابديت را فراهم مي مسئله

ة او احاطـ . دارد از مواضع متفاوتي ايـن نكتـه را بيـان مـي     خويش  ة قشيري نيز در رسال
را موجبات  و آن) 97: 1385قشيري، (داند   خوف را بر دل سالك موجب فنا از خويشتن مي  

 ،پـس  .)291: همـان ( كنـد  مـي و رسيدن به حقيقت تلقـي  ) 112: همان(غيبت از خويشتن 
را در مقهوربـودن در   ،آمـده اسـت  كه به حقيقت و ابديت نائـل   ،ولي خدانشانة درنهايت، 

) 632: همان(كند  دل صوفي قلمداد مي و استيالي خوف بر) 475: همان( تصريفات ربوبيت
آگـاهي   و اين درست همان نگرشي است كه كركگور در رسيدن به ابديت از مجاري تـرس 

  .كند توصيف مي
  

  گيري نتيجه. 4
 رسـالة حاكم بر   ة هاي انديش به شاخصبا توجه به مالحظات يادشده از كركگور و با توجه 

كه  ،توان نتيجه گرفت كه قرائت حاكم بر عرفان اسالمي در مفهوم بنيادين خوف، مي هيريقش
هـاي اصـلي    منعكس شده است، از نظر سـاختار و شاخصـه   هيريقش  رسالةتا قرن پنجم در 
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 سويي داشته آگاهي هم هراسكركگور در مفهوم  با قرائت و نتيجه كامالً ،چون منشأ، كاركرد
   :شود و از نگاه تطبيقي به نتايج زير ختم مي است

آزادي و ويژگي امكان در وجود   ة آگاهي نتيج گونه كه در نگاه كركگور ترس همان) الف
موجـودي در  مثابة  به ،فردكه  است شده تأكيدنيز اين نگرش  هيريقش  رسالةدر  ،انسان است
  .عاملي در جهت پيشرفت بهره جويد همچوناز مفهوم خوف  ،حال تعالي

آگاهي ذاتي و دروني هر انساني است كه با توجه بـه   كركگور معتقد است كه ترس) ب
آيد و نسبت آن با روح نسبتي مسـتقيم    وجود مي هروح در انسان ب  ة حضور و فعاليت آگاهان

با توجـه بـه ايـن     .نيز باالتر است آگاهي باشد، ميزان ترس تريعني هرچه روح هشيار ؛است
توان داراي همين ابعاد نگرش در مفهـوم خـوف دانسـت و     را نيز مي هيريقش  رسالةفرضيه، 

  .كردعلم و آگاهي را در سالك با نيروي خوف داراي نسبتي مستقيم لحاظ   ة رابط
 واسـطة   بـه  ،آگاه است و همين امر، كمـال را در انسـان   روح آگاه انسان ترس  ة نتيج) ج

درسـت   و آگاهي منشأ رشد و كمال آدمـي اسـت   لذا ترس. دهد  رشد مي ،آگاهي او از عدم  
اسـت،  كـرده  خـود يـاد     ة اي كه قشيري از آنان در رسال صوفيه يهمين فرضيه را نيز در آرا

  .كردتوان مالحظه  مي
 خوف، بـا نگـرش حـاكم بـر     در مفهوم ،هيريقش رسالةدرنهايت برداشت حاكم از  ،پس

منـد   سويي و تطابق هدف هم ،سورن كركگورآراي  اگزيستانسياليستي الهي، خصوصاً  ة فلسف
اي ناخودآگاه با هـم   گونهه آگاهي رساله را ب مفاهيم خوف و ترس  ة توان اين حوز دارد و مي

  .در يك رويكرد واحد قرار داد
  
  نوشت پي

 

 .شود  مقابل مفهوم خردمحورانة هگل بيان مي له درئاين مس. 1
  .لرز و ترس) ج و ،مرگ يسو به يماريب) ب ،يآگاه ترس مفهوم) الف. 2
واپسي،  ها تشويش، آرنگ، دل  نامه است كه در واژه anxietyاي براي   آگاهي ترجمة برساخته ترس. 3

تركيـب   كركگـور، امـا بـا توجـه بـه ديـدگاه       ،و نگراني ترجمـه شـده اسـت    ،اضطراب، انديشه
  .تواند معادل گوياي اين واژه باشد  آگاهي مي ترس

 .استناد شده است نوشتفروزانفر در پا ةشيري، به ترجمقدر ميان انديشة . 4
  . فوقهم من ربهم حافوني) ج ، وذرهبون يايفَا) ب ،نيمؤمن كنتم ان خافون و) الف. 5
  .به فصل ابديت رجوع شود. 6
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  .استناد شده است نوشتبه ترجمة فروزانفر در پا ،قشيري يآرادر بيان . 7
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