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  چکیده:

سعادت واقعی  عارفان به است. و سعادت کمال رسیدن به قلۀدر زندگی، ها هدف از تمام تالش: هدف

شناخت  ،روی هدف اولیه در این پژوهشینازا هستندترین موجودات نوع خود وارسته و اندرهنمون شده

 وجود نداردی احوال عرفانی تمامبهکه مجال پرداختن ییازآنجااما هاست عرفا، از طریق احوال و آثار آن

از اهداف اصلی این ، آناناحوال و چگونگی بروز  بررسی این شود وبه مفاهیم زوجی پرداخته میتنها لذا 

احمد غزالی، « سوانح»محمد غزالی،  «الدیناحیاءعلوم»: دامنۀ کارآید. می به شماررساله 

ین مولوی الدجالل« مثنوی معنوی»بهاولد، « معارف»عطار، « الطیرمنطق»سنایی، « الحقیقهیقهحد»

 است.

قبض »، «خوف و رجا»پژوهش ضمن تأکید بر مسائل بنیادینی چون در این : شناسی پژوهشروش

 قیطر از توصیفی، -گیری از روش تحلیلیعنوان زمینۀ اصلی بحث با بهره؛ به«انس و هیبت»و « و بسط

استناد  همچنین، مباحث از یبردارشیفو  هادادهی آورجمع ۀویش به وی اکتابخانه اسناد و منابع

 .ایمبا استفاده از منابع پرداختهها بخشیدن به یافته

از مفاهیم زوجی هستند که جزو احوال  «انس و هیبت»و « قبض و بسط»، «خوف و رجا»: هایافته

مختص متوسطان و « قبض و بسط»حالتی برای مبتدیان، « خوف و رجا»آیند. حساب میعرفانی به

برند پی یکدیگر سالک را پیش می اگرچه این مراحل از استمرتبۀ واصالن « هیبت و انس»درنهایت 

را « خوف و رجا»طورکلی به ،گذاشت« قبض و بسط»گونه نیست که سالک وقتی قدم در منزل اما آن

تر از خود را نیز با رود، مراحل پایینای که پیش میپشت سر گذاشته باشد بلکه سالک در هر مرتبه

رف، نوسان دارند و سالک با تأثر از آیات قرآنی و که این احوال در لحظات حیات عاییازآنجا خود دارد.

گزیند لذا عرفا تجربۀ یبرمیکی از این حاالت را  ،احادیث و گاه مسائل اجتماعی و سیاسی روزگار خود

همۀ این احوال را دارند و پیرامون همۀ این احوال، اقوالی دارند؛ اما بر اساس مکتب فکری خود، یکی از 

 دهند.ری ترجیح میرا بر دیگ این مفاهیم

در متون عرفانی؛ این نتیجه حاصل گردید که  مفاهیم زوجیدر این پژوهش با تأکید بر : گیرینتیجه

آثار عرفانی، تجلی حاالت درونی سرایندگان آن است و ظهور هر یک از این حاالت به ظرفیت وجودی 
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ید بر صفات جمالی یا جاللی خداوند فرد بستگی دارد لذا آفرینندۀ اثر، متناسب با احوال خود و با تأک

خوف و قبض »ند همانصفات جاللی، گیری از نتایجی دهد که با بهرهاثر خویش را به سمتی سوق می

گونه اینبخشد رنگ خاصی به اثر خود « رجا، بسط و انس»جمالی همانند صفات یا نتایج « و هیبت

لی ولی عارفان مکتب عاشقانه، بیشتر بر آثار ، بیشتر بر آثار صفات جالانههداعارفان مکتب ز است که

 صفات جمالی تأکیددارند.

معرفت نسبت به خداوند و  توان به مواردی همچون: افزایش علم و، میاز عوامل بروز خوف در سالک

حال آگاهی به خطاها و گناهان خویش دیدن ضعف و ناتوانی و درعین ویژه صفات جاللی وصفات او، به

هد و در مقابل اگر عارف با دید عاشقانه به خداوند بنگرد و با آمدن عشق از سود و زیان براشاره کرد، 

قبض » در خصوصزید. ین صورتی همیشه شیفته و امیدوار میدر چندیگر به چیزی جز عشق نیندیشد 

وز و به تشریح دالیل بر ،دنیا و جبر و اختیار ،مرگ ،با توجه به مسائلی چون عشق ،نگارنده «و بسط

تواند موجبات از این مسائل هم می هرکدامیابد که پردازد و به این نتیجه دست میظهور این احوال می

انس و »بسا که یک عامل هر دو حالت را در عارف سبب شود. قبض و هم بسط را فراهم آورد و ای

ان از خداوند بیشتر دانند چراکه هرچه شناخت و درک انسرا اکثر عرفا نتیجۀ محبت خداوند می «هیبت

 مواجهه با هر آدمی در دیگر او بیشتر خواهد بود از سوی «انس و هیبت»محبت و درنتیجه تبع باشد به

 ای که امکان شناخت آن وجود نداشته باشد دچار هیبت و ترس خواهد شد.چیز ناشناخته

یل ترجیح یکی بر دیگری در ترجیح یکی از این زوج مفاهیم بر دیگری، عرفا نظرات خویش را ذکر و دال

 در کنارباهم و  ،از این زوج مفاهیم هرکدامداشتند که  نظراتفاقیت همه بر این درنهااند اما را بیان کرده

یط در گرایش به یک سمت و ترجیح یکی بر دیگری تنها، سالک وتفرافراطبرند و هم سلوک را پیش می

 دارد.یبازماندازد و از ادامه راه را در ورطۀ نابودی می

 .عرفانی عرفان، حال، مفاهیم زوجی، متون نظم و نثر های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه 1-1

حیات روحی انسان و متشکل از مراتب و منازلی  یادست آورده ینترمهمعرفان و تصوف یکی از 

است که در سیر و سلوک به سمت کمال معنوی، الزمۀ آدمی است؛ این مراتب و منازل با عنوان 

کمال  کهییازآنجا. کشدیبرماز دل این مراتب سر « مفاهیم زوجی»شود و مطرح می« حال و مقام»

تعالی است. حرکت در منتهای مسیر سلوک، حق رویینازاشود خالصه می حقبهمعنوی در نیل 

عقل و درک شهودی و تذهیب نفس است؛ تحقق  ای ازاین مسیر به کمک نیرویی که آمیخته

نیز مسیری طی طریق کند و مسیر  ییتنهابهیابد زیرا اندیشۀ آدمی را آن توان نیست که می

 است. وخمیچپرپ

شناسانه نسبت به  نگاه هنری و جمالمگر، عرفان چیزی نیست » معتقد است: یکدکن یعیشف

وجود نداشته  «عرفان»انداز، هیچ دین و مذهبی نیست که در آن نوعی از این چشم الهیات و دین.

ای کنند و عده «اختراع»ر دلیلی، یک دین و مذهب جدید را باشد. حتی اگر کسانی باشند که به ه

به دو گروه تقسیم  خودخودبه بیاورند پس از مدتی «نایما»طور مفروض، بدان مذهب و دین هم به

اینان عارفان  نگرند،شناسانه و هنری می ها که این دین و مذهب را با نگاهی جمالآن -1شوند: می

ای نسبت به آن دین شناسانه الها که چنین نگاه هنری و جمآن -2آن دین و مذهب خواهند بود.

ی، کدکن یعی)شف« کسانی بیرون از دایرۀ عرفان آن دین و مذهب قرار خواهند داشت ندارند چنین

1383 :19.) 

بین آن دو برقرار  ، عرفان نوعی نگرش خاص نسبت به دین است و پیوند خاصینیباوجوداپس 

 چهارچوبحق نیز در  یسوبهمربوط به سیر  هایروشتمامی  است. این نکته حائز اهمیت است که

است که به تمام  یدینکه  اسالمدین  الخصوص درعلی است شدهگذاشتهبه نمایش دین به زیبایی 

 شیوۀو  هبرنام ،بشر یانی و روحانو برای تمام نیازهای جسم دهداهمیت مینیازهای فطری انسان 

که  همیشگی هستمکان خاصی نیست بلکه دین و  منحصر به زمان نیباوجودا کندمیکار ارائه 
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دهد پس عارفان ارائه می ایسعادتمندانه زندگی ۀدر سراسر جهان، برنام هاانسان ۀبرای هم

. اردارندیاختکامل در  صورتبهاین دین برنامۀ عملی سیر و سلوک خویش را  برهیتکمسلمان، با 

تاریخچه و چرایی رواج عرفان در جوامع اسالمی با توجه به مطلبی که ابن خلدون دربارۀ  مسئلهاین 

در ملت اسالم است و »این دانش از علوم شرعیۀ جدید : است فهمقابلروشنی دارد نیز بهمیبیان 

اساس آن این است که طریقۀ این گروه همواره در نزد سلف امت و بزرگان صحابه و تابعان و آنان 

 و اصل آن مالزم شدن و روی است شدهیماند، شیوۀ حق و هدایت شمرده که پس از ایشان بوده

 آوردن به عبادت و جز، توجه به خدای تعالی از همه بریدن و اعراض از هر چه عموم به آن روی

آورند مانند لذت و مال و جاه و دوری از خلق و پناه بردن به کنج خلوت برای عبادت است و می

آوردن  روی ازآنپسکه در قرن دوم و و سلف عمومیت داشت ولی همین این شیوه در میان صحابه

شدند، کسانی که روی به عبادت آورده بودند،  به دنیا شیوع یافت و مردم به آلودگی به دنیا مایل

عارفان در  یشناسجمالپس ( 2/467: 1336ابن خلدون، «)افتهیاختصاصبه نام صوفی و متصوفه 

بینند و به همین دلیل عالم آفرینش را ورای حقایق مادی و ظاهری میهای زیبایی کهاین است 

 است. ریپذامکانراحتی برایشان دل کندن از آن به

سالکی با توجه به ظرفیتازآنجایی  صی که هر  شخ های درونی خویش، بدون هیچ قانون ثابت و م

را نیز  یضیضدونقنظرات  هروی تجارب این سفر، متفاوت است و گانهد ازایندر این مسیر گام می

از سررردمداران این مکتب شرراهد هسررتیم چنانکه در خصرروص موضرروع اصررلی این پژوهش یعنی 

فاهیم زوجی» خاطر و تعلق آن« م به  قام  یا م حال  به حوزۀ  فا در تعیین  نظراختالفها  بین عر

نظر دارند که این اتفاقشود اما اکثر عرفا در این مسئله تناقضاتی دیده می« حال و مقام»مصادیق 

 آیند.حساب میمفاهیم، جزو احوال عرفانی به

برخوردار « مفاهیم زوجی»ویژه ای در مواجهه با مسرررائل عرفانی بهموضررروعی که از اهمیت ویژه

شود که است اینکه تمایالت عرفا در سلوک الی اهلل، خود به دودستۀ زاهدانه و عارفانه تقسیم می

به هر تبعبه تار آنگرایش  مام احوال و رف ته در ت تأثیر میکدام از این دودسررر گذارد. عرفان ها 

گرایی و تمایالت دنیایی زاهدانه، مسررلک زاهدان ریاضررت کشرری اسررت که مخالف هرگونه تجمل

هسررتند و از عذاب الهی ترسرران و همواره خوف و هیبت خداوند را در مقابل دیدگانشرران دارند؛ 

الهی و تمنای پاداش اخروی اسرررت،  ر تالش برای نجات از عذابها بیشرررتر معطوف بزندگی آن

ها شود لذا روزگار آنهای دنیایی خالصه میپاداش اخروی نیز بر پایۀ ناچیز شمردن امور و خوشی

یک نوع »شررود. درواقع این نوع عرفانی های دنیایی سرریری میبا دوری کردن از لذات و خوشرری

های افراد عدالتیهای اجتماعی و بیعدالتیت بر ضررد بیطغیان روحی و برآشررفتگی ذهنی اسرر

صیت ضد خطاها و مع شی بر  صفیه و مردم. باالتر از همه، تال صی خود و پرداختن به ت شخ های 

شود ضای خدا واقع  سیلۀ ممکن مورد ر ست تا آدمی به هر و ( 8: 1390خیری، )« تطهیر باطن ا

سبک تفکر، زندگی آنازاین ست و در مقابل روی طبیعتاً با این  سباب قبض ا شار از علل و ا سر ها 
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همۀ مسرررائل رنگ  شرررود و این بار، نگاه بهدر عرفان عاشرررقانه تصررروف وارد مرحلۀ جدیدی می

سبت به عرفان زاهدانه به خود میمتفاوت شقانه خداوند بهتری ن قدری به آدمی گیرد. در عرفان عا

چیز نیست ای انس با او نیاز به بریدن از همهچیز ساری و جاری است و برنزدیک است که در همه

برخالف  گاه اوست، خداوند را دید و با او انس گرفت؛بلکه کافی است با نگاهی به دنیایی که تجلی

ست و برای اینکههمه عرفان زاهدانه که در آن سیدن به او شویدچار به هیبت او  چیز مانع ر و  ن

سی، باید از همه صل او بر ضای او  ز دلچیبه مرتبۀ و سب ر بکنی و نهایت تالش خویش را در ک

بیند و نگاه چیز او را مینگرد بلکه در همهلذا عارف عاشق تنها به خداوند عاشقانه نمی یریکارگبه

 کند.چیز تسری پیدا میعاشقانۀ او به همه

ماجرایی ماجرای گناه ازلی و خشرررم یا عتاب خداوند بر آدم نیز جز » در این نوع عرفانی حتی 

صلی  ست ا ست و یار»ظاهری برای پنهان ماندن خوا ست. « دو شم رقیبان و مدعیان ازلی نی از چ

ست  ست و آدم مرد میدان برآوردن این خوا ست جمال ازلی به تجلی ا آن طرح پنهانی همانا خوا

گیرد شود که در عرفان عاشقانه عشق جای خوف را میگونه میاین و (82: 1377)آشوری،  «است

شد و این بار عارف فقط تمنای دیدار خداوند را دارد و انس به خداوند هیبت او را تلطیف می و بخ

شت و دوزخ یا ثواب و عقاب نمی شد. در این دیدگاه دنیا تجلیبه به ست واندی صفات الهی ا  گاه 

شررود لذا آنچه صررفات جایگاه توشرره برچیدن برای سررفری اسررت که دیدار حق در آن محقق می

سط را برای عارف فراهم مید را به نمایش میخداون شاط و ب سباب ن آورد حتی هجران و گذارد، ا

شرود و سربب مهم جلوه دادن انس با خداوند اسرت. دوری نسرل بشرر از خداوند، مثبت تلقی می

شقانه  ست بلعکس در عرفان عا مرکز و چهارچوب کلی در عرفان زاهدانه، زهد و ترس از خداوند ا

کند عارف عاشررق در چهارچوب عشررق و محبت همۀ حاالت عرفانی را تجربه میعشررق و محبت. 

ست در « خوف، قبض و هیبت»احوالی چون  رویازاین شدتی که در عرفان زاهدانه مطرح ا با آن 

که در عرفان زاهدانه حتی رسررد درصررورتیتر به نظر میعرفان عاشررقانه مطرح نیسررت بلکه مالیم

 وند مجالی برای حالت بسط باقی نگذارد.ممکن است، سایۀ ترس از خدا

ارتباط مستقیمی نیز با صفات جمالی و جاللی خداوند دارند، خداوند با دودسته « مفاهیم زوجی» 

صفات بازتابصفت متجلی می صی را در آدمی ایجاد می شود و هر دو طیف این  کند، احوالی خا

تجلی جاللی  «خوف، قبض و هیبت»نتیجۀ تجلی صرررفات جمالی و « رجا، بسرررط و انس»مانند 

 خداوند است.

مفاهیمی  های معین و مشخصی ندارند بلکهاما این مفاهیم، همانند سایر موضوعات عرفانی، جلوه 

سیار گسترده و تا حدودی هم پیچیده هستند که سالک درراه وصال به خدا به آن حاالت دچار  ب

ست؛ این مفاهیم روحی و هیجان آید و ناگزیر عبور از این عواطفمی صود ا سیدن به مق ات برای ر

دهند و تأثیر قرار می اند و همواره در کنار هم عارف را تحتپیوسرررتههمدر عرفان اسرررالمی به

های روحی که خداوند در درون او به ودیعه ازآنجاکه با توجه به مقتضررریات وجود آدمی و ظرفیت
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طورقطع کنند، بهعلل خاصی بروز و ظهور پیدا میو  اسباب نهد، هرکدام از این احوال درنتیجۀمی

شود توان گفت که علت و سبب خاصی در همۀ عارفان، حالت مشخصی را موجب میو یقین نمی

ای جز این ندارد بلکه حتی گاهی یک عامل مشرررخص در یک عارف نیز در و این اسرررباب نتیجه

توان در مورد برتری این نمی کند همچنینشررررایط متفاوت تأثیرات ضرررد و نقضررری را ایجاد می

وقت و اقتضررای  نظر رسررید چراکه بسررته بهعوامل بر یکدیگر نیز در میان اقوال عرفا به یک اتفاق

 گیرد و درنهایت هر دو در کنار هم وافی به مقصدند.زمان یکی بر دیگری برتری می

شت که مفاهیم زوجی  سط»، «خوف و رجا»باید توجه دا به ترتیب « یبتانس و ه»و « قبض و ب

سلوک  سیر  روی دیدگاه عرفا در شود ازاینآید و در وجود او نهادینه میعارف پیش میبرای در م

«  انس و هیبت»و « قبض و بسررط»ها به مسررئلۀ در دیدگاه آن ایویژهتأثیر « خوف و رجا»مورد 

و گرایش پیدا توجه  دارد چراکه عارفی که در ابتدای راه به خوف و صررفات جاللی خداوند بیشررتر

سط و انس باقی می سیر نیز این گرایش او، کمتر مجالی برای بروز حالت ب گذارد و کند در ادامۀ م

همچنین عارفی که به امید به خداوند و توکل بر او راه سررریر و سرررلوک را آغاز کند همواره به او 

وز انسررش با او رشررود و روزبهبین خواهد بود لذا بیشررتر متوجه صررفات جمالی خداوند میخوش

 شود.کاسته می بیشتر و به طبع از خوف و هیبت خداوند، در نزد او

آید تعلیمی و هدایت مریدان به نگارش درمی هاییزهانگ باعارفان در آثار عرفانی خویش که بیشتر 

صی را ترویج میبا بیان نظرات و دیدگاه توان چنین ادعا کرد دهد. میهای خویش، خط فکری خا

های آغازین عرفان، خط سیر عرفان از سمت خوف به سمت رجا، از قبض له گرفتن از دورهبا فاص

طور حتمی بتوان ادعا کرد که عارفانی گونه نیسرت که بهبه بسرط و از هیبت به انس اسرت اما آن

زیستند بسط و شادی را در آثارشان نداشتند یا اینکه از هیبت خداوند های آغازین میکه در دوره

ها پیشی شاهد هستیم اما فقط گاهی یکی از جنبه هالرزان بودند بلکه همۀ احوال را در همۀ دوره

 دهد.الشعاع خود قرار میگرفته و جوانب دیگر را تحت

ترین آثار ترین آثار عرفانی منظوم و دیگری، از برجسرررتهکه یکی، از برجسرررته در حدیقه و احیا

خوف، قبض و »ش به سمت صفات جاللی خداوند و درنتیجه منثور ادب فارسی است؛ بیشتر گرای

ست اما در معارف و منطق« هیبت صفات جمالی و مالزمات ای را میالطیر حالت میانها بینیم که 

سوانح احمد غزالی و مثنوی معنوی اوج  صفات جاللی و مالزماتش پیشی دارد درنهایت در  آن بر 

در  ویژهمحسرروسرری با عرفان پیش از خود، دارند بهعرفان عاشررقانه را شرراهد هسررتیم که تفاوت 

 ترین احوال هستند.مثنوی معنوی که رجا و بسط و حالت انس در آن غالب

سؤاالتی برآمدیم که  شدتوجه به همۀ مطالبی که ذکر  با سخگویی با  در این پژوهش به دنبال پا

 ود:شها اشاره میدر ذیل بدان

 شود؟در عارف می« هیبت و انس»و  «خوف و رجا»، «بسطقبض و »چه عواملی سبب بروز حالت -

 کنند؟حاالت فوق در همۀ حاالت یکسان عمل می آیا عوامل موجد
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هیبت و »و  «خوف و رجا»، «قبض و بسط»های چه عامل یا عواملی سبب غلبۀ یکی از حالت-

 شود؟در عارف می« انس

 عرفانی دیگر در ارتباط است؟عرفانی با کدام مفاهیم دینی و « مفاهیم زوجی» -

 های دیدگاه عارفان زاهد و عارفان عاشق در خصوص مسائل زوجی چیست؟ها و شباهتتفاوت-

 هدف 2-1

-ساالر آفریدهعنوان قافلهای هستند که فراتر از زمان و مکان خویش، بههای وارستهعارفان، انسان

وی شناخت عوامل تأثیرگذار بر عواطف راند ازاینحق درحرکت های دیگر در مسیر رسیدن به

تر و استوارتر قدمدرونشان و شناخت هرچه بهتر آثار و طریقشان، ما را در پیمودن راهشان ثابت

 برهیتکاین مفاهیم، با  عرفانی و عوامل موجد« مفاهیم زوجی»دارد لذا در این پژوهش با بررسی می

ستیم تا با شناخت عارفان، راه را برای فهم هرچه آثار سخنوران عارفِ زبان و ادب فارسی بر آن ه

عرفانی و حاالت عارفان که « مفاهیم زوجی»درک عمیق از  و بابیشتر متون عرفانی هموارتر کنیم 

ۀ خود سهمی در کشف رموز و غموض این دریای نوببهراهگشای درک سخنان و طریقشان است؛ 

به عوامل و عللی که سبب بروز این مفاهیم یا غلبۀ  بردن یپحال با داشته باشیم درعین کرانیب

عالم برین و درک شهودی نسبت  ترهب هرچهشوند نیز به شناخت یکی از این دو حال بر دیگری می

و مشترکات عارفان زاهد و عارفان عابد بیشتر  هاتفاوتبا  لهیوسنیبدآییم و حتی می نائلبه امور 

 شویم.آشنا می

، انسان را از پرداختن به این شماردیمفهم و رمزگونه  رقابلیغائل عرفانی را شاید تفکری که مس

 توانیمی احوال عرفانی، تمامبهدقیق و موشکافانه  اما با نگاهی داردیبازمۀ علمی آن مطالعحوزه و 

و موانع پیش رو در شناخت این حوزه را از مقابل دیدگان بشریت برچید تا  هاپردهتا حدودی 

سد ، بتوانند با این حوزه بدون هیچ اندنداشته دستنیازاحتی کسانی که تجاربی  هاانسان تمامی

آیند و امید بر این است که  نائلشوند و تا حدودی به درک آن  روروبهو شفاف  پردهیبی، راه

 رساند. سرانجامی از این وظیفۀ خطیر را پژوهش مذکور بتواند به اگوشه
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موضوع از آغاز روی این کند ازاینمی روروبه تضادهانگاهی موشکافانه به آفرینش ما را با انواع 

گذارد تا جایی که نظریات گیرد و تأثیر شگرفی بر آن میحیات، در اندیشه و باور آدمی جای می

: 1384)برتنس، « آوردتقابل را یکی از عملکردهای بنیادین ذهن آدمی به شمار می»شناسانه انسان

آغاز خلقتش؛ یعنی نبرد ترین خاطرۀ بشر از توان در پررنگترین نمونۀ تقابل را می(. قدیمی77

ها و اساطیر را شکل خیر و شر یا همان هابیل و قابیل جستجو کرد که زیربنای تمامی افسانه

دهند. جهان موجودات، ترکیبی از عناصر متضاد )آب و باد و آتش و خاک( است طبیعی است می

ت است به این مسئله که ذهن انسان که متشکل از این عناصر و همواره شاهد تقابل و تضاد در خلق

یکی »روی در امور روزمرۀ خویش توجه داشته باشد و حتی برای فهم مسائل از آن یاری گیرد ازاین

هایی است که از نمودهایی ساده از قواعد حاکم بر ذهن و زبان، فهم جهان از طریق سازوکار تقابل

مانند  -ودها در حوزۀ فرهنگترین نمتا پیچیده -مانند آسمان یا زمین یا مرد و زن -در طبیعت

شناسی، شناسی، مردمگیرد بنابراین پژوهشگران زبانرا در برمی -آرمان و واقعیت یا دین و اخالق

شمول است و دارند که ساختار تفکر انسان جهانشناسی و... بر این اصل تکیهشناسی، نشانهروایت

( 33: 1388)حیاتی، « بخشدمعنی می ها به دو قطب مثبت و منفی به جهانبشر با تقسیم پدیده

هاست. های اساسی در درک معنای مسائل و حصول معرفت، توجه به تقابلپس یکی از راه

 ۀدر همدهند؛ نوعی هستۀ فکری بسیاری از اقوام و جوامع را تشکیل میهای دوگانه بهتقابل»

ست. شناخت آفرینندۀ جهان جوامع چه قدیم و چه جدید، مبنای اندیشه و شناخت بر تقابل قائم ا

الوجود الوجود و ممکنهایی نظیر علت و معلول، واجبو براهین اثبات مبدأ وجود، تحت تأثیر تقابل

پس امور با اضدادشان بهتر ( 41: 1393، اعظم سادات)« الوجود، حدوث و قدم و... استو ممتنع



 

 

بزرگی از آرای عرفا و حکما بر بخش  یلدل ینهمبه« شیاء بأضدادهاتعرف اال» شوندشناخته می

، «نفس و روح»، «عقل و عشق»است و تضادی که میان  گرفتهشکلها پایۀ پرداختن به همین تقابل

جمع »، «انس و هیبت»، «قبض و بسط»، «ورجاخوف»، «حال و مقام»، «صحو و سکر»، «بقا و فنا»

دهند که خود حکایت از آن دارد های اصلی حوزۀ عرفان را تشکیل میوجود دارد؛ پایه« و تفرقه

های عرفانی هاست که حماسهها و تضادهاست است و باوجود همینکه عرفان مجمعی از ناسازی

کند. گیرند و هدف آن یعنی رساندن انسان به تعالی و رهایی از قیدوبندها تحقق پیدا میجان می

ه تعلیم زمانی تحقق پیدا کمی از جنبۀ حماسی آن ندارد چراکجنبۀ تعلیمی عرفان نیز دست

ها مبانی آن وضوح و روشنی گیرد ها بیان شود و با بیان این تقابلکند که هنجارها و ناهنجاریمی

و از ابهام در آن کاسته شود؛ توسل به تضاد در تعریف مباحث عرفانی، بیشتر برای روشنی و حصول 

یات فراحسی و فراواقعی است و در مطلب در ذهن مخاطب است زیرا تجربیات عرفانی از نوع تجرب

روی عارف نهایت گنجد ازاینشده است، نمیقالب کلماتی که برای بیان مسائل حسی و واقعی خلق

تالش خود را برای فهماندن و یا حداقل، آماده کردن ذهن مخاطب برای فهمیدن هرچند اندک، 

همان زوج مفاهیم همواره در کنار روی است که مفاهیم یا مسائل زوجی یا گیرد ازایندر پیش می

پذیر شوند که طی طریق با یکی بدون دیگری امکانمانند دو بالی برای سالک محسوب می هم

سازی مطلب و تأثیرگذاری عمیق را در نیست. این اضداد در کنار همدیگر و در تقابل باهم برجسته

القول هستند اما نظر بر متفق شوند؛ همۀ عرفا در کارکرد مفاهیم متقابلذهن مخاطب باعث می

ها یکی هستند بدون تضاد و ها در ظاهر امر است و در باطن همۀ آناین دارند که این تضاد

کنندۀ یکدیگر چراکه اصل دوام و برقراری نظام هستی بر مبنای همین حال تقویتدرعین

الی و جاللی صورت تضادهاست. کل هستی تجلی خداوند است و تجلی او نیز با دو صفت متضاد جم

شوند و آن گیرد پس همۀ این تضادها درنتیجه باهم و در کنار هم به یک مقصد رهنمون میمی

متن عرفانی تالشی است برای ایجاد یا کشف وحدت میان »مقصد و هدف همان خداوند است و 

معرفتی است بینی عرفانی تعینات متکثر که اغلب بر تفاوت و تضاد و تباین استوارند. اساس جهان

ای شود به همین سبب، عرفا و متصوفه به مرتبهکه در برزخ میان عالم معقول و محسوس حاصل می

یابند؛ مانند رسند و با یکدیگر پیوند میاند که در آن عوالم دوگانه به آشتی میسوم در وجود قائل

ترتیب، در مبادی اینبه عالم عقل و عالم حس، عالم غیب و عالم شهادت و عالم ملک و عالم ملکوت.

ای عمودی دارند و این عوالم متقابل ها وجود دارد که باهم رابطهعرفان و تصوف، فهرستی از دوگانه

واسط ملک و ملکوت عالم جبروت است؛ واسط صورت  رسند، چنانکهبرزخی به اتحاد میدر عالم 

عرفا عموماً (. 13 :1388تی، و معنی عالم خیال است و واسط حق و خلق، انسان کامل است )حیا

دانند که او مثل و مانند و ضدی ندارد بلکه او نوری علت ناشناخته ماندن خداوند را نیز در این می

 شوند.روشنی نور او شناخته میاست که اشیا و موجودات به

 (19: 1382ظهور جمله اشیاء به ضد است      ولی او را نه مانند و نه ند است )شبستری، 
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گاه آن قرار شاید تنها راه شناخت خداوند پی بردن به صفاتی باشد که خداوند انسان را تجلیو 

داده است و امکان شناخت را برای او از این طریق فراهم کرده است؛ صفات او نیز در تقابل ظاهری 

م شوند که خود از مفاهیباهم قرار دارند چراکه خود به دودستۀ صفات جمال و جالل تقسیم می

انس و »و « قبض و بسط»، «ورجاخوف»شوند و تبعاتی چون زوجی در حوزۀ عرفان محسوب می

شوند که در کنار هم سالک را برای رسیدن و شناخت خداوند همراهی را در انسان موجد می« هیبت

ها از خصایص این جهانی است و عالم معنا از آن خالی که این تضادها و تقابلکنند ازآنجاییمی

طورکلی از وجود دنیایی ست لذا این مسائل زوجی تا زمانی دوام و پایداری دارند که انسان بها

کدام محض اینکه رهایی و فنا در وجود عارف اتفاق افتاد، هیچخویش محو و خالی نشده باشد؛ به

ای گذارد که خالی از اضداد و سراز این مسائل پایدار نخواهند بود و آدمی پای در دنیایی می

حساب هایی برای صعود به قلۀ رفیع تعالی بهیکرنگی و جاودانگی است پس همۀ این اضداد بال

 آیند که در آنجا از تقابل و تضاد خبری نیست.می

 حال و مقام 2-2

شود، ذیل یکی از عناوین حال یا مقام مطرح است ها پرداخته میهمۀ مفاهیمی که در عرفان به آن

نماید؛ در این مورد به تعریفی که برای ورود به بحث اصلی ضروری می مسئلهلذا شناخت این دو 

حال، نزد قوم معانی است که »رود: دارد، اشاره میصورت خالصه در عین وضوح بیان میقشیری به

شود بدون تعمد و اجتناب و اکتساب، از قبیل طرب و حزن و قبض، یا شوق و ترس وارد بر قلب می

اند و مقامات، مکاسب و احوال بدون جهد به وجود آیند و مقامات به ل، مواهبو غیره پس احوا

حال مترقی از حال  مقام، ممکن در مقام خود است و صاحب بذل مجهود حاصل شوند؛ صاحب

 (.835: 138۵قشیری، «)خود

فقر و ویژه تفسیر آیاتی که معنی توبه، زهد، اصطالح )حال و مقام( که از طریق تفسیر قرآن، به

مرورزمان در میان صوفیه شرح و بسط یافت و به یکی از ، وارد تصوف شد؛ بهربرداشتنددتوکل 

داستانی وجود مباحث پر مناقشه آن عصر تبدیل شد چراکه دربارۀ مصادیق حال و مقام نزد عرفا هم

شی از قدری اهمیت داشت که بروز دودستگی نزد صوفیه عراق و خراسان نانداشت. این مسئله به

و حارث محاسبی را ( 29۵: 138۵های حال و مقام دانسته شد )قشیری، عدم توافق بر سر مصداق

نظران این حوزه شمردند عالوه بر این اختالف دیگری که بین صاحبنظر مؤثر در ایجاد اختالف

شتر عرفا بیاعتقاد دانستند و برخی ناپایدار البته وجود داشت این بود که برخی حال را دائمی می

ه ازنظر جنید و به طبع او سراج و هجویری تر از مقام است چنانکحال کوتاه بر این بود که مدت

ای دیگر مثل ولی عده( 276: 1389(، )هجویری، 40: 1388حال دائمی نیست )سراج طوسی، 

داند و مفهوم محاسبی به دوام حال معتقدند و )محبت و شوق، قبض و بسط( را جزو احوال می

  (.27۵: 1389بیند )هجویری، شان میها را درگرو پایداریآن

ای دارند؛ حال، اند که هریک منشأ جداگانهحال و مقام از لوازم اصلی کسب معرفت و سیر و سلوک



 

 

شود ولی مقام، کسبی است و با موهبتی الهی است که از جانب پروردگار، بر دل صوفی وارد می

؛ )هجویری، (92: 138۵؛ )قشیری، (36: 1388د )سراج طوسی، آیمجاهده و ریاضت به دست می

( حتی در تعریف آن نیز میان 8۵: 1391خراز،  ؛ )ابوسعید(36: 1368؛ )جرجانی، (27۵: 1389

ای الخاص مقام را زیرمجموعهای که ابومنصور اصفهانی در نهجگونهصوفیه دودستگی وجود دارد به

که هست که فرد درحالی گونه ینبداز احوال دانسته و هر حال را به سه مقام تقسیم کرده است 

اما مستملی در شرح ( 33: 1367تواند با کوشش و مجاهده به مقاماتی نائل گردد )اصفهانی، می

است ... باز چون حال درست احوال دلیل مقام »تعرف حوزۀ احوال و مقامات را متفاوت دانسته 

گردد مقام از پس درستی حال آید و رسیدن به مقام، علتش حال نه... درستی مقام نبود مگر 

: 1363)مستملی، « راستی حال و آنکه او را مقام درست گشت حال او در مقام حجاب گردد...به

1/ 19۵.) 

انس »و « خوف و رجا»، «بسطقبض و »مناقشات مربوط به تعیین حوزۀ این اصطالحات، مسئلۀ  

دهد. تقریباً مؤلفان با صراحت به این مسئله الشعاع خویش قرار میرا نیز تحت« و هیبت

همگی ازجمله احوال هستند « انس و هیبت»و « قبض و بسط»، «خوف و رجا»اند که کردهاشاره

« ت المعامالتدرجا»بندی نزد برخی مشایخ پذیرفته نیست. سلمی در هرچند این شیوه تقسیم

بین حال و مقام « السایرین و صد میدانمنازل»خواجه عبداهلل انصاری در « هزار مقام»روزبهان در 

شمارد: اند. سراج مصادیق حال را به ترتیب چنین میدانستهگویا هردو را آمیخته می تفکیک نکرده

االنس و األطمأنینۀ و المشاهده  احوال مثل المراقبه و القرب و المحبۀ و الخوف و الرجاء و الشوق و

یا ( 36: 1388آورد )سراج طوسی، سخنی به میان نمی« قبض و بسط»و الیقین و غیرذالک که از 

: 138۵اینکه مصادیق حال ازنظر قشیری بسط و قبض، شوق و هیبت یا جنبش است )قشیری، 

وطالب مکی در قوت القلوب، های حال ازنظر سراج مطابقت دارد. به تعبیر ابکه با برخی مصداق( 92

که ازنظر است درحالی« الموقنینمقامات»توبه، صبر، شکر، رجا، خوف، زهد، توکل، رضا، محبت از 

سراج خوف و رجا و محبت از احوال است و بقیه را مقام نامیده است یا آملی تجلی احوال را در 

فنا و »، «خوف و رجا»، «قبض و بسط»، «انس و هیبت»حاالت محبت، شوق، غیرت، قرب، حیا، 

مراقبه، قرب، محبت، »احوال در اوراداالحباب: (. 33 - 26 /2: 1379داند )آملی، و اتصال می« بقاء

 «رجا، خوف، حیاء، شوق، انس، طمأنینه، یقین، مشاهده، فواتح، لوایح، متایح ذکرشده است

 (.۵4 - ۵3: 13۵8)باخرزی، 

ها آن، در نحوۀ عملکرد آن مصادیقخر و مقدم و مؤترتیب حال و مقام،  مورددر  عرفانظر اختالف

که صوفیانی که احوال را جزو امور غیر اکتسابی و موهبتی الهی به در سیر و سلوک مؤثر بود چنان

شمارند؛ بیشتر به انبساط گرایش دارند و امیدوار هستند که پس آورند و بر مقام مقدم میشمار می

تری را تجربه های متفاوتی نائل گردند و گروه مقابل برعکس، گرایشاز عطای پروردگار به مقامات

تبع آن به دنبال داشت ها و نظریات مختلفی را بهها در میان عارفان، بحثاند البته این اختالفکرده
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ناپذیر سیر و سلوک گردید زیرا ممکن است صوفی که خود باعث رشد و شکوفایی اصول و پایان

که عارف دیگری بر این اعتقاد باشد که آن جزو حساب آورد درصورتیاحوال بهای را جزو مسئله

اما نظر اکثر عرفا بر ین است که:  ناپذیری سیر عرفانی دامن بزندانگونه به پایمقامات است و این

را « قبض و بسط»حالتی است برای مبتدیان، مرتبۀ بعدازآن، متوسطان است که « خوف و رجا»

را « هیبت و انس»دانند و درنهایت مرتبۀ واصالن و رسیدگان است که حالت می مختص این گروه

 شمارند.از آن ایشان می

 خوف و رجا 1-2-2

شرط آنکه وقوعش رجا عبارت است از سرور و نشاط قلب به خاطر انتظار آنچه محبوب اوست به»

باشد که اکثر اسباب آن فراهم متوقع و منتظر بوده و سببی عقالئی داشته و انتظار به این خاطر 

هایی ( البته بین رجا و تمنا و آرزو که مفاهیم متشابهی دارند؛ تفاوت386: 1377)شبر،  «است

انتظار چیزی که آن چیز  دلیلدل به  شاد شدندارد؛ رجا ها را از هم متمایز میوجود دارد که آن

باید سببی داشته باشد  ناچارار است خاطر و مورد انتظ موردپسندچیزی که هر »است و  عالقهمورد

که انتظار او به خاطر حصول اکثر اسباب آن باشد اطالق رجا بر آن درست است ولی لذا درصورتی

تر است تا اگر انتظار او همراه با آشفتگی اسباب آن باشد اطالق واژۀ غرور و حماقت بر آن درست

تر نباشد: انتظار او را تمنا و آرزو نامیدن درست آنکه رجا گفته شود و چنانچه بودونبود اسباب معلوم

است تا آنکه رجا گفته شود. گونۀ دیگر رجا آن است که انسان نیکویی کند و امید دارد که بیذیرند 

است  و یا کار زشتی انجام دهد و توبه کند و امید داشته باشد که او را بیامرزند و سوم رجای کاذب

 (.199 :138۵)قشیری، « میدوارم که خدای مرا بیامرزداگوید: کند و میکه گناه می

یعنی اثری « الخوف إنفعال فی النفس یحدث لتوقع ما یرد من المکروه أو یفوت من المحبوب»اما 

شود؛ به سبب اینکه منتظر است آنچه ناپسند اوست حاصل شود یا آنچه که درون نفس ایجاد می

شرط آنکه وقوعش متوقع بوده و ترس (. به262: 142۵موردپسند اوست از دست برود؟ )مصطفی، 

تألم و ناراحتی از تشویش امری که اکثر اسباب آن فراهم است یا خوف، به این خاطر باشد که 

 (.372: 1128)نراقی، « حصولش تعیینی یا مظنون باشد

از  است است. منظور از علم، آگاهی و اطالعیافته ل یتشکاز سه عنصر علم و حال و عمل خوف 

کند و در اًل کسی که در حق سلطانی جنایت . مثباشد یچیزی که سبب وقوع آن امر ناخوشایند

را نیز محتمل و رهایی  بخشش سوییو از دارد کشته شود  از طرفی خوف شوددست او گرفتار 

داند که و می شماردمیکه جنایت خویش را بسی بزرگ  گیردمی نشئت. خوف او از آن شمردمی

دارد که بتواند اثر ای نکه هیچ حسنه بیندمیو خود را  گیرنده استمو انتقا غضبناکسانی شاه ان

انجامد، مجموع این عوامل به مرگ او میداند که . این شخص چون میجنایتش را از بین ببرد

تر و این همان حالت خوف است. هرقدر این اسباب بیشتر و منسجم شودمیقلبش قرین درد و رنج 



 

 

، خوف شوندو چون این اسباب ضعیف  شدتر خواهد خوف شدیدتر و احساس درد قلب عمیق شود

و این همان حال  استشود. این علم و آگاهی سبب سوزش و تألم و خوف قلب می ترضعیف

الیق عفو و بخشش  تا با اعمال شایسته،شود انسان آماده  آنکهحال. نتیجۀ این آیدحساب میبه

همه تخم سعادت است که اما ثمرات وی، عفت، ورع و تقواست و این»و ( 281: 1377)شبر،  شود

چیز شهوت را چنان نسوزد که خوف و بی ترک شهوات و صبر از آن، راه آخرت نتوان یافت و هیچ

هُدًى و رَحْمَۀٌ لِّلَّذِینَ هُمْ ن را هدى و رحمت جمع کرد و گفت: تعالی خائفابرای این است که حق

 و دارد ترین مرتبۀ خوفپایین ی کهیعنی اثر( 818: 1393غزالی، ( )1۵4)اعراف/ « لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ

و اگر تقویت  نهندنام میاز حرام است. این خودداری را ورع  کردن ؛ خودداریاستدر اعمال ظاهر 

ترک  شاملد زیرا تقوا گیرکند، تقوا نام می، دوری دارد شود و انسان از هر چیزی که امکان حرمت

های آثار خوف در افراد مختلف، تفاوت(. 282: 1377)شبر،  است مشکوک و عمل به غیر مشکوک

برد؛ گروهی را آشکاری دارد؛ گروهی را فقط تا مرحلۀ دوری از ممنوعات شرعی و شهوات پیش می

آورد؛ گروهی را فقط تا مرحلۀ ش را برای او به ارمغان میبخشد و امنیت و آسایاز آفات رهایی می

ای را به خداوند که نهایت مسیر کمال است رهنمون رساند اما عدهتعظیم و بزرگداشت خداوند می

 سازد.می

گونه که ذکر رفت یکی از آثار مهم خوف؛ امنیت و ایمن نمودن سالک است البته این آسایش همان

خبری است بلکه این نوع آسایش خیالی نیست که آن محصول غفلت و بیتوجهی و بیاز روی بی

بعد از اطالع و آگاهی از عذاب خداوند و تشویش و اضطرابی که حاصل این آگاهی است؛ حاصل 

ترس (. 429 /1: 1374االسالم، )شیخ« میوه ترس از خدا ایمنی از عذاب است»شود و درواقع می

تنها انسان را از خالق پیوندد نهگونه به وقوع میسازد اما ترسی که اینانسان را از منبع آن دور می

شود ای میبرد و همین زمینهها به او پناه میها و تشویشسازد بلکه از همۀ نگرانیخویش دور نمی

 (.172: 1372برای رسیدن به او )سلمی، 

 اقسام خوف و رجا 1-1-2-2

ت درجات و اقسامی دارند. خواجه عبداهلل انصاری رجا را نیز همانند سایر اصطالحا« خوف و رجا»

ها و آرزوهایی که برای سالک در هر مرتبه از مراتب سلوک متصور با توجه به درجۀ سالکان و امید

آورد ازنظر وی رجا سه ای از قرآن را دلیل میکند و برای هریک نیز آیهاست به اقسامی تقسیم می

رجای مقتصدان و رجای سابقان؛ رجای ظالمان درگذشتن از جرم رجای ظالمان، »درجه دارد: 

و امید عَذَابَهُ؛  وَ یَخَافُونَ رَحْمَتَهُ و یَرْجُونَاز پذیرفتن خصمان، درواقع: )است و پوشیدن عیب و ب

و رجای مقتصدان، درگذشتن از تقصیر است  (۵7)اسراء/ (شایش خدا و ترس از عذاب او دارندبخ

ها زیان امید دارند که هرگز به سود آنرْجُونَ تِجَارَۀً لَّن تَبُورَ، یَپذیرفتن طاعت و افزودن معینت: 

رجای سابقان برای تمام کردن نعمت ازلی است و زیادتی زندگانی دل و حفظ  (29)فاطر / (نرساند
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شما امید یاری از خدا دارید  عَلِیمًا حَکِیمًا؛ وَ کَانَ اهللوَ تَرْجُونَ مِنَ اهلل مَا َلا یَرْجُونَ دل و مایۀ وقت: )

 (.30۵: 1361)انصاری،  (104نساء/) (استها ندارند و خدا دانا و درست دانش که آن

ای که از روی عدم آگاهی به فاصله بردن یپدر حقیقت درجۀ نخستین آن بیداری انسان است و 

ترس از عذاب الهی را به خاطر خطاهایی بین خود و خدای خویش ایجاد کرده است و این بیداری 

دارد چراکه امید که مرتکب شده است در خود دارد به همین دلیل انسان را به تالش و تکاپو وامی

گونه قدر جال نیافته که لذت نزدیکی را آنرفته را بازیابد؛ هنوز روحش آنهای ازدستدارد فرصت

ها را ادامه دهد، درجۀ دوم رجا ار بخشد و ریاضتکه باید درک کند ولی اگر تالش خویش را استمر

کند که هنوز نیت خالص نیست، ترس از خداوند هنوز پای برجاست؛ عبادت حالت را کسب می

سیارد؛ با تداوم این امر ضمیرش از آلودگی پاک و دلش تجارت دارد به امید پاداش خداوند ره می

-م است که امید دیدار خداوند را در دل میشود که همان درجۀ سوای میآمادۀ پذیرش مرحله

دهد؛ این مرحله نیز خوف درخور پروراند و شوق و اشتیاق این امید، او را به سمت توکل سوق می

توان بعینه مشاهده خود را دارد پس در تمامی مراحلی که برای رجا برشمردیم آثار خوف را نیز می

 ی مراحل سلوک است.کرد و این نشانه جداناپذیری این دو در تمام

اصطالح خوف پرداخته و از آن به دو نوع یادکرده است در السعادات نیز بهصاحب کتاب جامع

الخوف إن كان مما اليخاف منه عقال كان من »دیدگاه وی خوف یا جزء فضایل است یا جزء رذایل 

لرجاء إن لم يكن في رذائل قوة الغضب و إن كان من المعاصي أو من عظمة اهلل كان من فضائلها و ا

ترس اگر از چیزی باشد که در نظر ؛ إن كان في موقعه كان من الفضائلموضعه كان من الرذائل و 

آید اما اگر از گناهان حساب میقوۀ غضب به یلرذاعقل شایستۀ ترسیدن نیست در این صورت جزء 

آید و رجا نیز اگر در جای مناسب خود نباشد حساب مییا از عظمت خدا باشد از فضائل این قوه به

 (.108: 1128)نراقی،  «جا باشد از فضائل استاست و اگر به یلرذااز 

( که سخن 17۵عمران/ انُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ )آلإِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّیْطَ :مسئلۀ خوف رذیله را ذیل تفسیر آیۀ

مورد آشکار کردن  درتوان دید؛ قسمت اخیر آیه از خوفی دارد که منشأ آن تالش شیطان است می

شکلی ترسناک و  بهرا  تا دوستانش تالش است درشیطان  چراکه: تابی استعلت خوف و بی

های او را دریابد تا امکان تر عمل کند و فریبزیرکانهلذا انسان با ایمان باید  پرهیبت معرفی کند

. طبق این سخن خوف با توجه به علت به وجود آمدن های شوم را به او ندهدعملی کردن نقشه

حساب آید یا فضیلت که طبیعتاً رذایل شایستۀ از بین بردن و فضایل آن، ممکن است رذیلت به

راهه تمییز دهد در کتب عرفانی لوک راه را از بیدرخور تقویت است برای اینکه سالک طریق س

دانند که اسباب آن از شمار علل ذیل باشد که ابوطالب مکی با عنوان محل خوفی را پسندیده می

خوف اعراض و رویگردانی، »چنین برشمرده: برده است و انواع آن را اینخوف برای محب از آن نام

مرید، خوف نفاق، خوف از دست دادن ایمان و خوف حجاب، خوف دوری، خوف از دست دادن 
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Abstract 

Research Aim:  goal of all endeavors in human life is to attain true perfection, 

the mystics are the ones who are guided by true happiness and are the most 

prominent creatures of their kind. For this reason, the primary purpose of this 

study is to understand the mystics through their writings and writings but 

since it is not possible to examine all the mystical states, it is for this reason 

that in this study the concept of couples "Fear and Hope", "Sadness and 

mystical joy" and "Companionship and scare" will be considered One of the 

main purposes of this thesis is to study these situations and how they appear 

in the most prominent mystical works of Persian literature. The scope of this 

researh : "ehyaie oulomuddin" Mohammad Ghazali, "savaneh" Ahmad 

Ghazali, "hadige" Sanai, "manteg al teir" Attar, «ma'aref» bahavalad and 

"Masnavi" Jalaluddin Rumi's. 

Research method:  In this study the main themes such as "fear and hope", 

"mystical sadness" and "companionship and intimidation" were discussed 

using a descriptive-analytical method. This has been explored through 

resources and documents available in libraries and data retrieval and data 

collection. The author uses his research to review articles and categorize 

them into various topics, findings, documents and bulletins containing 

authoritative sources. 
Findings: "Fear and Hope", "Sadness and mystical joy" and "Companionship 

and scare" are coupled concepts that are considered Mystical moods. "Fear 

and Hope" is a state of affairs for beginners, "Sadness and mystical joy" for 

average seekers, and finally "awe and anger" for Those who have reached 

the final stage But it is not that the seeker in general, when he enters the 

phase of "mystical sadness and happiness" has left fear and hope but that the 

seeker also progresses each time has its lower stages, because at this stage 

From mystical life, he goes up and down and he has all these experiences. 

Mystics talk about all of these situations but according to their school of 

thought, they prefer one pair concept to another and present their perspective 

to the audience in their mystical works. 
Conclusion: In this study while emphasizing on basic themes such as "fear and 

hope", "mystical sadness and happiness" and "accompanying and 

frightening" as the main topic of discussion using descriptive-analytical 

method, these concepts were studied in mystical texts. And then it was 

concluded that: Mystical works express the inner states of its speakers and 



 

 

the emergence of each of these states depends on the existential capacity of 

man. Thus, the creator of the work tends to one of these modes depending on 

his mood and by recognizing God's beautiful attributes or his fearful 

attributes, the written text leads him to a situation that is either due to his 

fearful attributes, such as "fear, sadness, companionship "Or the results of 

her beautiful traits Mystical "hope, happiness, and mysticism" have a special 

form. Therefore, the deadly austerity mystics pay more attention to the 

fearful attributes of God and frighten the audience but the mystics in love 

pay more attention to the infinite grace and mercy of God. According to 

mystics, the reasons for the appearance of fear in the seeker are: Increasing 

knowledge of God and His attributes, especially His fearful attributes, as well 

as seeing the weakness and weakness of man, as well as knowing the errors 

and sins of man that cause him to fear torment Is. On the contrary, if the 

mystic looks at God in love and gets rid of the thought of profit and loss and 

no longer thinks of something other than God and his love, in such a way he 

will always live with hope and this comes but about "Sadness and mystical 

joy, the author Carefully examines issues such as love, death, the world and 

algebra, and the authority to explain the causes of these states. And they 

come to the conclusion that either of these things can cause "Sadness and 

mystical joy" and may even cause one, both effects in the mystic. 

"Companionship and scare" is considered by many mystics to be the result 

of God's love because as people knowledge of God grows, "Companionship 

and scare" will increase Human beings will also experience "Companionship 

and scare" when confronted with anything unknown. 
 

Keywords:  Mysticism, Present, Couple Concepts, Texts of Order and Prose. 
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