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سیمای شادی و تحّوالت آن در عرفان اسالمی
 از آغاز تا سده ی پنجم هجری                                                                                                                                            
                                                                                   دکتر زینب رضاپور1

چکیده
در اندیشه ی شمار زیادی از عارفان، شادی به حق تعالي در سير الي اهلل از اثر ارتقابخش و تعالي دهنده ی 
بسيار برخوردار است و سالک را به دریافت حقایقي نائل مي کند که با سال  ها نماز و روزه و مجاهده به 
دست نمي آید. با وجود اهّميّت این موضوع و تأثيرگذاری آن بر سلوک بسياری از عارفان، آنچه عمدتًا 
از عرفان اسالمی انعکاس یافته و برجسته شده، تأکيد بر اندیشه ی سلبی و حزن مدارانه ی شماری از 
متصّوفه است که پيوسته اوقات خود را در ترس و اندوه سپری می کنند و از هرگونه خوشی رویگردان 
و از هر لّذتی بی بهره اند. همين امر، باعث شده که سيمای درست و دقيقی از عرفان اسالمی ارائه 
نگردد و بخش مهم و زیبایی از این جریان فکری و عملی، مخفی بماند. در این مقاله، سيمای شادی 
در عرفان اسالمي از آغاز تا سده ی پنجم بررسي شده و تحّوالت آن در قرون مختلف و عوامل مؤثر 
بر آن تبيين گردیده است. رویکرد غالب بر اذهان زاهدان و صوفيان نخستين به دالیلی آکنده از خوف 
و اندوه است؛ اّما سير تطّور شادی در عرفان، نشان مي دهد که با ورود مباحث عميق عرفاني و طرح  
موضوعاتي چون معرفت و قرب الهي، رجا و رضا، سکر و فنا، تجّلي جمالی، انس و عشق ورزي با 
خدا، نگرش اخروی محض و خوف مدارانه در نزد عارفان به تدریج رنگ باخته و ایشان در همين دنيا 
از لّذت محبّت و شادی معرفت و مشاهده ی جمال حق بهره مند شده و بهشت و دوزخ خود را در 

پيوستگی به حق یا جدایی از او دیده اند.
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1. درآمد  
عرفا در آثار خویش، شادی را به همراه مترادفات آن نظير سرور، شادي، خوشي، لّذت، ابتهاج، 
عيش و نظایر آن به کار برده اند و بين این واژگان تفاوت خاّصي قائل نيستند. در این ميان، خواجه 
عبداهلل انصاري بار معنایي سرور را صافي تر و خالص تر از فرح مي داند و معتقد است »سرور« در 
دو موضع از قرآن و تنها در توصيف حاالت اخروي به کار رفته ليکن فرح اسمي عام تر است که 
گاه با حزن درمي آميزد و از همين رو در آیات مختلف قرآني براي شادي هاي دنيوي نيز از لفظ 

»فرح« استفاده شده است )انصاري، 1471: 176(.
شادی در عرفان، معلول عواملي نظير رجا و بسط و انس و رضا و سکر و سماع و عشق و ایمان و 
معرفت است؛ ليکن براي آن فوائدي نيز در نظر مي گيرند که نشان مي دهد در عين معلول بودن، عامل 
نيز هست. به عقيده ی عارفان، شادی، سالک را از آشفتگي، بيم و حزن و اندوهي که در منازل و عقبات 
سلوک بر او عارض مي شود و ممکن است با ایجاد بي رغبتي و یأس، وی را از ادامه ی راه بازدارد، 
مي رهاند و از این طریق، انگيزه، رغبت و اميد وي را در سپردن مسير و نيل به مقصود به شّدت افزایش 
مي دهد )نک. عطار،1383: 167(. ابوالحسن خرقاني مي گوید: »یک ساعت که بنده به خداي تعالي شاد 

بود، گرامي تر است که سال ها نماز گذارد و روزه دارد« )شفيعي کدکني، 1384: 251(. 
روزبهان بقلي نيز در سماع، صد هزار لّذت متصّور مي داند که با یک لّذت آن مي توان هزار سال راه 

معرفت طي کرد و این امر با هيچ عبادتي ميّسر نيست )روزبهان بقلي، 1381: 50(. 
»شادی« از آغاز تاریخ زهد و عرفان اسالمي، تحواّلتي را پشت سر گذاشت. در بررسي جایگاه 
شادی و پي گيري سير آرا و عقاید زاهدان و عارفان نسبت به آن، آن چه که به ویژه در سده های 
نخستين تاریخ اسالم خودنمایي مي کند، رویکرد عرفا نسبت به بهشت است. بهشت که در فرهنگ 
اسالمي به عنوان مکاني سرشار از لّذت و سرور و ميعادگاه مؤمنين توصيف مي شود، در نزد عرفا 
نيز جایگاهی است براي ظهور و بروز شادي ها. بهشت و شادمانی در بينش عارفان، همواره رابطه ی 
تنگاتنگ داشته و در کنار هم پيش رفته اند؛ به گونه اي که تغيير نگرش عرفا نسبت به بهشت و 
نحوه ی ارزش گذاري آن، با سير تکاملي دیدگاه ایشان درباره ی شادی پيوند مستقيم دارد. از این  رو، 
بررسي سير تحّوالت شادی با پي گيري نگرش عرفا نسبت به بهشت، عجين است و جدایي ناپذیر. 
آن چه عمدتاً از عرفان اسالمی انعکاس یافته، تأکيد بر اندیشه ی سلبی و حزن مدارانه ی تعدادی از 
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متصّوفه است که پيوسته اوقات خود را در ترس و اندوه سپری می کنند و در مّدت حيات خود 
هيچ گونه لذتی را تجربه نکرده اند. همين امر باعث شده رویکرد مثبت و ایجابی عرفا در زندگی 
آ ن گونه که باید شناخته نشود و سيمای دقيق و مطلوبی از عرفان اسالمی در باور افراد شکل نگيرد. 
البته بحث شادی در عرفان اسالمی، بسيار گسترده بوده و از جنبه های گوناگون قابل بررسی است  

ولی در این مجال، به سيمای تاریخی آن تا سده ی پنجم توّجه شده است.

2. پیشینه ی بحث 
تاکنون عوامل شکل گيري حزن و تحّوالت آن در عرفان و تصّوف توّسط سيّدعلی  ميرباقري فرد 
و دیگران تبيين گردیده و تحقيقات موجود در باب شادی نيز بيشتر آن را به صورت موردی، از 
دیدگاه عارفانی چون ابوسعيد ابوالخير، سنایی و به ویژه مولوی بررسی کرده اند. مانند فریتس  مایر 
که در کتاب »ابوسعيد ابوالخير: حقيقت و افسانه« به تبيين زندگي و عرفان ابوسعيد مي پردازد و باب 
هشتم کتاب خود را به »خوشدلي ابوسعيد« و باب یازدهم را به »هنر ابوسعيد در حفظ حال بسط« 
اختصاص مي دهد. سيّد علی اصغر ميرباقری فرد و همکاران )1393( نيز در مقاله ی »تبيين رویکرد 
عرفای مسلمان نسبت به فرح و شادمانی با توّجه به آیات و روایات«، به طور کّلی بر اساس منابع 
دینی، دیدگاه عارفان را نسبت به شادی و برخی عوامل ایجادکننده ی آن تبيين کرده ، اّما به بررسی 

سيمای تاریخی شادی و چگونگی روند تکاملی دیدگاه عارفان در این باب نپرداخته اند.

3. سیمای شادی در سده ی دوم هجري
عرفان و تصّوف اسالمي به شکل یک مشرب فکري و عملي معيّن، از نيمه ی سده ی دوم هجري 
آغاز مي گردد و تا قبل از آن، زهد و ساده زیستي در ميان مسلمانان رواج داشته است. از این رو، یک 
سوي این سده با زهد و اندیشه هاي زاهدانه پيوسته  است و سوي دیگر آن، با عرفان و موضوعات 
و تفّکرات عرفاني. هر چند آرا و عقاید عارفان نيمه ی دوم این سده، به شّدت از افکار زاهدان 
نيمه ی اول متأثّر است؛ شکل گيري عرفان و مطرح شدن برخي موضوعات مانند عشق و محبّت در 
آراء و عقاید عارفان، در نگرش آن ها نسبت به موضوعاتي چون شادماني تغييراتي ایجاد کرد که با 
طرز نگرش زاهدان پيشين تا اندازه اي متفاوت بود. از این رو بحث سيمای شادی در سده ی دوم 
هجري را به طور مجّزا در دو بخش: پيش از نيمه ی دوم سده ی هجري و بعد از آن پي  مي گيریم.

سیمای شادی و تحّوالت آن در عرفان اسالمی از آغاز تا سده ی پنجم هجری
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3.  1 شادی در نیمه ی اوِل سده ی دوم هجري
به طور کّلي شادی در قرون اوليّه ی تاریخ اسالم در احوال زاهدان و صوفيان نخستين، جایگاه 
قابل توّجهي ندارد و نشان آن را جز در جهان آخرت نمي توان یافت. اندیشه ی مرگ و ناپایداري 
جهان، تفّکر غالبي بود که در دوره هاي آغازین اسالمی بر نگرش مردم سایه افکنده و ابعاد گوناگون 
زندگي ایشان را تحت تأثير قرار داده بود. دنيا در نظر آن ها دامگاه پر جذبه و نيرنگي بود که انسان را 
از تعالی و توّجه به حيات اخروي بازمی داشت. از این رو، حيات جاودانه ی آخرت، نظر مردم را به 
شّدت جلب کرده  بود و آن ها را به روي گرداني از دنيا و شادي ها و لّذات آن سوق  مي داد. زاهدان 
معتقد بودند براي برخورداري از لّذات اخروي باید لّذات دنيوي را ترک  گفت و هر اندازه در این 
دنيا لّذت ببرند، از لّذت اخروي آنان کاسته مي شود. درباره ی یکي از زاهدان به نام عطا سلمي که 
زندگاني خود را در اندوه کامل به سر برد، روایتي نقل شده  است مبني بر اینکه حزن دائمي وي 

در دنيا، او را به شادي ابدي و واالترین درجات در جهان آخرت رسانيد )قشيري، 1374: 716(.
همچنين در قرآن کریم و روایات پيامبر)ص( هشدارهای فراواني وجود دارد که افراد را از عذاب 
الهي بيم مي دهد و از شادي هاي دنيوي و سرمستي و فخر و غرور به نعمت هاي دنيا بر حذر  مي دارد. 
توّجه به این دسته از آیات و روایات و همچنين برخی بحران های سياسی و اجتماعی، زاهدان را در 
جستجوي رستگاري به اختيار حزن وگریز از دنيا برمي انگيخت و از شادي، روي گردان مي ساخت 
)نک. ابونعيم، 1357، ج2: 134؛ نيز ميرباقري فرد و دیگران، 1386: 94-90(. به اعتقاد ایشان، دنيا 
سراي خنده و غفلت و بي خبري نيست؛ بلکه مکان توبه و گریستن بر فرصت هاي از دست رفته 
و طاعات ترک شده و گناهاني است که انسان مرتکب شده است. همه ی سخناني که بر زبانشان 

جاري شده، عاري از شادي و خالي از نشانه هاي مسّرت و آرامش  خاطر است. 
عامر بن  عبدقيس از زهاد ثمانيه مي گفت: »الهی مرا بيافریدی و با من مشورت نکردی! و بميرانی و مرا 
اعالم نکنی! و با من دشمنی بيافریدی و چنان گردانيدی که در مجاری خون من می رود و مرا می بيند 
و من او را نبينم! پس مرا گفتی خود را نگاه  دار! الهی چگونه خود را نگاه  دارم اگر مرا نگاه  نداری! الهی 
در دنيا غم و اندوه است، و در آخرت حساب و عقوبت، پس راحت و شادی  کجاست؟« )غزالي، 
1386، ج4: 724(. ابوحازم سلمه   بن  دینار مدني معتقد بود ماهيّت دنيا چنان است که تنها از آن غم و 
اندوه برمي خيزد و شادي محض در آن آفریده نشده  است )ابونعيم، 1357، ج3: 229؛  عطار، 1386: 
67(. حسن بصري به حزن و اندوه توّجه زیادي داشت و بر این باور بود که خنده ی زیاد، قلب را 
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مي ميراند )بدوي، 1978: 171(. سفيان ثوری معتقد  بود دنيا جایگاه رنج و سختي است نه منزل فرح 
و راحتي. کسي که دنيا را شناخت به گشایِش آن شاد و به سختي اش اندوهگين نمي گردد. خوشي و 

آسایش، تنها در جهان آخرت امکان پذیر است )ابن خميس  موصلي، بي تا، ج2: 257(. 
این دوران، دوران زهد محض و تفّکر غالب در آن، دنيا گریزي، محاسبه ی نفس و ترس از دوزخ 
است. شّدت خوف از جهنّم در برخي از زاهدان به اندازه اي بود که گاه امکان اندیشيدن به بهشت 
را نيز از آنان سلب مي کرد. به گونه ای  که ابوسليمان داراني درباره ی عطاء سلمي یکي از زّهاد آن 
عصر مي گوید: »کان عطاُء الّسلمي قد اشتّد خوُفه و کان ال یسأُل اهللَ الجنّه  ابداً. فاذا ُذکَِرت عنَده 

الجنّه ، قال: نسأُل اهللَ العفو« )ابونعيم، 1357، ج9: 266(. 

3.  2 شادی در نیمه ی دوم سده ی دوم هجري
تصّوف در چنين شرایطي به عرصه ی جریان هاي فکري و اجتماعي گام  نهاد و اساس آن در آغاز 
پيدایش و رواج، بر زهد و چشم پوشي از زیورهای دنيوي و فقر استوار بود. یعني همان رویکرد 
سلبي نسبت به دنيا و تعّلقات آن، در نيمه ی سده ی دوم به صورت مکتبي فکري و نظري، ابعاد 
اجتماعي و فرقه اي پيدا کرد و هم چنان خوف از خدا و بيم مکافات گناه به عنوان ميراث زاهدان 
اوليّه بر آن سایه افکنده  بود. بر این اساس، سلوک عرفاني نيز با زهد و ریاضت که ميراث قرآن و 
سيرت رسول)ص( بود، آغاز گردید و نکوهش دنيا، دعوت به زهد و دوري از شادي هاي ناپایدار 
دنيوي، محاسبه ی نفس و موضوعاتي از این قبيل، در رأس تعاليم صوفيانه قرار گرفت. بسياري از 
اندیشه ها و بن مایه هاي فکري صوفيان نخستين، هنوز متأثّر از افکار و اندیشه هاي زاهدان پيشين 
بود و در بسياري از موارد از جمله اختيار حزن و شاد نبودن در دنيا، بدان مشابهت زیادي داشت، 
ليکن بارقه هایي از تحّول نيز در نگرش آن ها در این باره دیده مي شود. به طور کّلي مي توان خطوط 

اصلي اندیشه ی صوفيان این دوره را در باب شادی، در موارد زیر ترسيم نمود: 
1- آثار زهد آغازین که قبل از شکل گيري تصّوف رواج داشت، در نگرش صوفيان نخستين، کاماًل 
مشهود است. در  اندیشه ی ایشان، خداوند موجود با عظمتي است که آدمي هر چه به او نزدیک تر 
شود، خود را حقيرتر مي یابد و همين احساس ضعف و ناتوانی در برابر قادر مطلق، احساس گناه 
و اندوه را در آنان برمی انگيخت. از این رو »اقوال و احوال مشایخ این دوره نشان مي دهد که آن ها 
بيشتر به خوف توّجه مي کرده اند« )دهباشي و ميرباقري فرد، 1386: 255(. به زعم آن ها اعتقاد به 
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رجا و احساس امنيت و آسایش نسبت به فضل و رحمت خداوند، سهل انگاري در عبادات را به 
دنبال داشت و انسان را از عمل به واجبات و ترک منهيات مانع مي شد. از این رو در ایجاد خوف 
و پرورش آن در وجود خویش مصّمم بودند و آن را بر رجا ترجيح مي دادند. عبداهلل  بن  مبارک  
مروزي از صوفيان و زاهدان این دوره معتقد  است که خوف مقدمه ی رجاست و رجاي اصلي آن 
است که از خوف پدید آید و هر رجا که در مقدمه ی آن خوف نباشد، سالک را به سبب احساس 

امنيت مفرط، به سکون و کندي در سلوک سوق مي دهد )عطار، 1386: 219(. 
2- گفته شد که افکار صوفيان نخستين به شّدت تحت تأثير فضاي فکري حاکم بر اندیشه ی 
زاهدان پيشين بود و از آن مایه مي گرفت. براین اساس، دیدگاه صوفيه نيز در آغاز تاریخ تصّوف، 
دیدگاهي اخروي است و ایشان عقيده دارند که غایت تجربه هاي معنوي و عرفاني و کمال شادي 
حقيقي انسان در آخرت تحّقق مي یابد. به عبارت دیگر تفّکر غالب  بر نگرش زاهدان و صوفيان 
نخستين، این بود که بين شاد بودن در دنيا و کامراني و شادماني در بهشت نسبت معکوس برقرار 
است و ایشان بر اساس برخي احادیث نبوي و روایات دیني، محروميت و حزن دائم در این دنيا را 
براي برخورداري از شادی پایدار اخروي الزم مي شمردند. چنانکه از پيامبر اکرم)ص( منقول است: 
نيا؛ َو اَکثََر النّاِس ِضحکاً فِي اآلِخَرةِ، اَکثَُرُهم بُکاًء  »انَّ اَکثََر النّاِس یوَم القيامةِ اَماناً، اَکثَُرُهم فِکراً فِي الدُّ
نيا.« )فيض کاشاني، 1426، ج1: 158؛  فِي الّدنيا؛ َو اََشدَّ النّاِس َفَرحاً فِي اآلِخَرةِ اَطَولُُهم ُحزناً فِي الدُّ
نيز مکي،1310، ج1: 98( و در جاي دیگر فرمود: »ناگزیر مؤمن آنگاه که دنيا را پشت سر گذاشت، 
هموم و احزان را هم پشت سر مي گذارد و مؤمن بعد از مرگ هيچ اندوهي ندارد بلکه دائم در فرح 
و سرور است« )ترمذي، 1422: 42(. آن ها با نقل این حدیث پيامبر که: »اُطُلب فرحاً ال حزَن فيه، 
بِحزٍن ال فرَح فيه«، معتقد بودند فرحي که در آن هيچ اندوهي نيست، فرح بهشت و لقاي خداوند 
است و حزني که در آن هيچ فرحي نيست، حيات دنيوي است که شادي واقعي در آن یافت 
نمي شود »و چگونه شادمانی  بود در زندگانی که نفس آخرت در پيش بود و غم سؤال گور و خوف  
نامه خواندن بر دل غالب شده باشد و اندوه سرد و راه باطن او را فرو گرفته باشد و غم سنجيدن 
اعمال در دل او نشسته باشد و از صراط لغزان بّران، ترسان و لرزان بود. پس درین زندگانی دنيا که 

این چندین غم و اندوه قرین بود، چه فرح خواهد بود؟« )مایل هروي، 1381: 416(. 
بر اساس این سخنان، خوف آخرت و اندوه سؤال و جواب پس از مرگ و حسابرسي قيامت، جاي 
هيچ گونه شادماني در دنيا باقي نمي گذارد و شادی دایمي را تنها باید در بهشت و لقاي حق تعالي 
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جستجو کرد که آن نيز مستلزم حزن دایمی در این جهان است. در این دنيا باید همواره محزون بود 
تا در آن دنيا از شادي بهشتي برخوردار شد. 

حارث محاسبي نيز از این تفّکر پيروي مي کرد و معتقد بود آن ها که به امر آخرت و اخبار قيامت، 
واقف و از ثواب عظيم و عذاب شدید آن نيز مّطلع اند در این دنيا پيوسته محزون و از پرداختن 
به نعمت ها و خوشي هاي دنيوي و مجالست با آن روي گردانند )محاسبي، 1968: 31(. وي با نقل 
روایاتي چون »ما َحَزَن عبدي فِي الّدنيا، إاّل َفرحتُه غداً فِي اآلخرةِ« و » ال َسرَّ مؤمٌن فِي الّدنيا إاّل أحَزنه 
اهللُّ غداً فِي اآلخرة« )همان: 203( بر لزوم محزون بودن عبد در دنيا براي برخورداري از شادی 
اخروي تأکيد مي کرد و مي گفت: »إذا َحَزَن في الّدنيا لآلخرةِ فهو المفروُح غداً في جوارِ اهلّل، و إذا 

« )همان جا(.  َحَزَن في الّدنيا للّدنيا فهو القاصي َعن ُقرِب اهلّل َعزَّ و َجلَّ
بني اميّه،  اهّميّت فراواني برخوردار است. روي کار آمدن  از  آثار محاسبي در تصّوف اسالمي 
تغييرات اساسي در جامعه ی اسالمي ایجاد کرد و حکومت ایشان از نظر اندیشه، سياست و امور 
اجتماعي با دوره ی خلفا کاماًل تفاوت داشت. این امر، تأثير بسياري بر جامعه ی اسالمي گذاشت 
و در نتيجه ی آن اسالم و مسلمين ماهيت حقيقي خود را از دست دادند و اقبال عمومي به زهد 
کاهش یافت و مردم بيش از پيش به تجّمل و ظواهر و لّذات دنيوي روي آوردند. از این رو 
محاسبي در آثار خود به منظور تشویق دین داري عوامانه، بر توصيفات حسي و جسماني از بهشت 
و لذایذ آن تأکيد مي کند. وي در بخش هایي از کتاب معروف خود »الرعایه لحقوق اهلل و القيام بها«، 
ضمن نکوهش شادي ها و لّذات دنيوي، بر شادي ها و لّذات وصف ناپذیر اخروي تأکيد مي کند و 
مخاطبان را به مبارزه با نفس و انجام تکاليف دیني براي برخورداري از نعيم آخرت ترغيب مي کند. 
فریتس مایر در این باره مي نویسد: »اندیشه ی پاداش نزد حارث محاسبي کاماًل زنده و سرشار از 
حيات است. روح انسان، سختي هاي ناشي از انجام دادن فرایض را به سهولت تحّمل مي کند اگر 
به حالوت پاداشي که در انتظارش است فکر کند و حارث ابایي ندارد که به همان تجربه ی نفساني 
در مشاغل دنيوي اشاره کند. بازرگان و معمار و نظير آن ها رنج و مشّقت را فقط به خاطر مزدي که 

دارد بر خود هموار مي کند« )مایر، 1378: 419(. 
محاسبي براي القاي مقصود خود و تغيير نگرش دنيامدارانه ی مردم عصر، به این تشبيه متوّسل 
مي شد که تاجران دنيوي، مرارت سفر و گرما و سرما و خطر حيوانات وحشي و راهزنان را به جان 
مي خرند، چون به حالوت سودي که از این تجارت، عایدشان مي شود اميد دارند؛ معامله گران با 
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خدا نيز آنگاه که به پاداش و شادی دایمی آن جهان بيندیشند و بدانند ذّره اي به آنان ستم نمي شود 
و سود ایشان کاخ هایي است پابرجا از جنس دّر و یاقوت و زمّرد و مشک و زعفران در حالی  که 
تمام غم ها از قلبشان زدوده شده است. پس سوداگران با خدا اولي که تکاليف خود را در مقابل 
حالوت بيکران پاداش اخروي آسان بشمرند و با طيب  خاطر براي گزاردن آن قيام  کنند )محاسبي، 
1420: 120-121(. البته این تشبيه محاسبي در مراحل اوليه ی شکل گيري عرفان و به مقتضاي 
فضاي فکري و روحيه ی حاکم بر مردمان عصر بيان شده  است و در دوره هاي بعدي چنين مقایسه 

و نگاه نفساني نسبت به لذائذ اخروي در تفّکر عرفا جایي ندارد و بلکه تقبيح مي شود. 
3- علي رغم همه ی مشابهاتي که در آرا و عقاید زاهدان و صوفيان سده ی دوم هجري دیده 
مي شود، ليکن در نيمه ی دوم این سده ، تحّولي در نوع نگرش عارفان نسبت به شادی دیده مي شود 
که در نزد زاهدان پيشين سابقه نداشت. در واقع هر چند در آغاز، اهتمام به لذائذ بهشتی، وجه غالب 
و جنبه ی مثبت و مسّلط بر روحيه ی زاهدان محسوب می شد؛ اّما با شکل گيري مشرب فکري و 
عملي جدیدي به نام عرفان که بر محور توحيد بنا شده بود، اهل معرفت، نهایت شادي و بهشت 
خود را نه در رهایي از دوزخ و یا برخورداري از لذائذ بهشتي، که در قرب حق تعالي و محبّت و 
معرفت او جستجو کردند و این امر یکي از بنيان هاي فکري تصّوف است: »و اصل این طایفه، آن 
است که هر چه جز حق است، همه محنت و بال دانند. نعمت و راحت ایشان جز حق نيست. اگر 
کسي قوت این وقت ندارد، آن نيکوتر که این دعوي نکند« )مستملي بخاري، 1363، ج3: 1185(. 
عامل دیگر این تغيير نگرش، مطرح شدن عشق و محبّت در مباحث عرفاني بود. »ارزیابي روند 
تکامل جنبش زّهاد، نشان مي دهد که آن زّهاد و پارسایاني که از عشرت طلبي هاي عامه اعراض 
کردند و معتکف خانقاه ها و زاویه ها بودند، رفته رفته خود صاحب مجامعي شدند و آدابي و ترتيبي 
پدید آوردند و زهد سرد و خشک و غم انگيز زاهدان قدیم، تدریجاً بوي ذوق و محبّت یافت« 
)زرین کوب، 1367: 57(. در حقيقت، ورود عشق و محبّت بي قيد و شرط نسبت به خداوند در 
تعاليم زاهدان نخستين، تصّوف را رنگ عرفان حقيقی بخشيد. محبّت، رابطه اي بين انسان و خدا 

بود و همه ی هستي وی را فارغ از متاع دنيا و بهشت، متوّجه خداوند مي ساخت. 
از نخستين کساني که هم موضوع محبّت بين بنده و خدا را مطرح کرد و هم سخن از محبّت و 
لقاي پروردگار در بهشت به ميان آورده است، عبدالواحد بن  زید )177( است. عبدالواحد که خود 
در دو صفت ورع و حزن شهرت زیادي داشت، نظر به وجه پروردگار را بزرگترین شادي و لّذتي 
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دانسته است که در آخرت، نصيب محبّان و اولياءاهلل مي گردد. وي در یکي از مناجات هاي خود 
مي گوید: »قسم به عّزت تو که محبّت تو را هيچ شادي جز لقاي تو و شفایي که از دیدن جالل 

روي تو در سراي کرامت دست خواهد داد، نمي شناسم« )ابونعيم، 1357: ج6: 156(. 
رابعه از جمله زنان عارفي بود که تصّوف را از زهد خشک همراه با خوف و بيم، به تعبّد آميخته 
با شور و دلدادگی سوق داد. وی تنها عبادت عاشقانه را اصيل می دانست و انگيزه هایی چون ترس 
از دوزخ و یا طمع به بهشت در عبادت را نفی و نکوهش مي کرد. این نوع نگرش نسبت به بهشت 
و مانع بودنش براي مهرورزي با خدا، بعداً به عنوان هدِف عرفا، عارف را از غير عارف متمایز 
مي کرد. عارف در مسير اتّصال به محبوب، »حتي بهشت را هم چون تعّلق به ماسوي دارد در سر 
راه خویش نادیده مي گيرد و چون حيات و بقاي خود را به عشق موقوف مي یابد بدانچه با ماسواي 

آن ارتباط دارد سر فرود نمي آورد« )زّرین کوب، 1364، ج2: 748-746(. 
4- گفته شد که با شکل گيري عرفان و مبنا قرار گرفتن توحيد در مناسبات عرفاني و نيز طرح 
سخناني در باب مهرورزي با خداوند، بهشت و شادي هاي بهشتي در نظر عارفان رنگ باخت و 
ایشان به شادي برتر و بسي واالتر از بهشت توّجه نشان دادند و آن شادي به بهشت آفرین بود. با 
این تغيير نگرش، عرفا شوق به نعمت های بهشتی را منزلي در طریق کمال و اتّصال به درگاه حق 
دانستند و در نظر ایشان دیگر بهشت نه یک لّذت نفساني، بلکه نظرگاه عارف و دریچه اي گشوده 
به روي محبّت خدا تلّقی می شد. به قول پير هرات: »بهشت، مزدور را بنه گاه است و عارفان را 

نظرگاه« )انصاري، 1377، ج 2: 516(. 
شقيق بلخي از نخستين کساني است که محبّت به خداوند را به عنوان منزلي وراي بهشت و 
برانگيزاننده ی شادي و سرور در قلب عارف معّرفي مي کند و بعدها حکيم ترمذي، آرای شقيق را 
در باب شادي به محبّت خداوند و مقصد ندانستن بهشت ترویج مي دهد. شقيق در رساله ی آداب 
العبادات )شقيق بلخی، بي تا: 12(. چهار مرحله را براي سلوک اهل صدق تا وصول به خدا مقّرر 
مي دارد: زهد، خوف، شوق به بهشت، محبّت خدا. در نظر شقيق، در منزل سوم، انسان با واسطه ی 
بهشت و تفّکر در نعمت هاي بهشتي به خداوند عشق مي ورزد ولي در منزل محبّت، مهرورزي او 

به حق، بي واسطه است )نيز نک. پورجوادي، 1385: 209(. 
به عقيده ی شقيق، کساني که همه ی منازل را به سوي خدا پشت سر مي گذارند، در آسایش و رحمت 
الهي جاي مي گيرند و خداوند آن چنان بر قلب هایشان غالب است که مایه ی انس و سکون و شادي 

سیمای شادی و تحّوالت آن در عرفان اسالمی از آغاز تا سده ی پنجم هجری



117 116                ســـال اول )زمســـتان 1396(. ش3. پژوهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

ایشان در دنيا کسي جز خدا نيست. »این محبّتي که به قول شقيق در آخرین منزل، جانشين خوف 
خدا و شوق به بهشت مي شود و عاطفه ی غالب روح زاهد مي گردد، همان شعله ی زفت شرکت سوزِ 
افروخته در بيشه ی اندیشه هاي زاهد است، که بعدها نام عشق مي گيرد و در پرتو آن صوفيان را جز 

دیدار جمال و وصال یار، هيچ هواي دیگري در دل نمي ماند« )پورنامداریان، 1375: 6(. 
5- با پيدایش عرفان و طرح نظریّاتي در باب عشق و محبّت، بحث شادماني، از بهشت، به خداوند 
معطوف گردید و مشاهده ی جمال دوست به عنوان هدف عارف و غایت تجارب عرفاني وي 
تثبيت شد؛ اما بيشتر صوفياِن نخستين بر اساس دیدگاه اخروي خویش که پيش از این بدان اشاره 
شد، برخورداري از این دیدار را نه در دنيا که در آخرت امکان پذیر مي دانستند. به اعتقاد آن ها این 
دیدار، ناب ترین و عالي ترین شادماني را در قلب بنده ایجاد مي کند. البته در سده ی دوم و سوم 
دیدگاه بيشتر صوفيان همچنان متأثّر از فضاي فکري زاهدان پيشين است و در برخي متون عرفاني 
به موازات سخن گفتن از شادي لقاءاهلل، توصيف بهشت و لذائذ آن نيز در مرتبه اي پایين تر هنوز 
مورد توّجه است و فی المثل در سخنان عبدالواحد  بن  زید، ابراهيم ادهم و حارث محاسبي، دیدار 

حق تعالي به عنوان غایت تجارب عرفاني و کمال شادماني عارف، در بهشت تحّقق مي یابد. 
محاسبي در کتاب التّوهم به طور مبسوط به وصف بهشت و مراتب آن و نعمت هاي گوناگوني 
که نصيب بهشتيان مي گردد، مي پردازد و سرور و شادي بي نظيري را که در بهشت، نصيب اهل آن 
مي گردد، یادآور مي شود. به عقيده ی محاسبي هر چند در بهشت، همه ی مقّدمات عيش و تنّعم 
و شادي و خوش دلي برای عاّمه ی مؤمنان آماده است؛ اّما کمال شادي برای خواّص مومنان، در 
بهشت با دیدار دوست و شنيدن سخن او حاصل مي شود و این بشارتي است که پس از درک 

لّذات بهشتي به خواّص مؤمنان داده مي شود )محاسبي، 1428: 197(. 

4. شادی در سده ی سوم هجري
دیدگاه عارفان سده ی سوم هجري، از برخي جهات ادامه ی رویکرد عارفان سده ی پيشين، نسبت 
به شادی تلّقي مي شود و در برخي جنبه ها نيز تفاوت هایي وجود دارد. این سده در عرفان اسالمي 
از اهّميّت ویژه اي برخوردار است و آن هم به سبب ظهور شخصيت هاي بزرگ عرفان و تصّوف 
و مطرح شدن مباحث متنّوع و عميقي است که دوره هاي متماّدي، عرفان اسالمي را تحت تأثير 
خود قرار داده بود. ترمذي، عالم، محّدث و عارف سده ی سوم هجري از جمله کساني است که 
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در این دوره مباحثي در این باب بيان مي دارد و کتاب ریاضه  النفس را - که از لحاظ مضمون، 
شباهت هاي زیادي با »آداب العبادات« شقيق دارد- به طور کامل، به بيان نظرات خود درباره ی 
»شادی« اختصاص مي دهد. ترمذي هم از جمله کساني است که براي بهشت ارزش چنداني قائل 
نيست و آن را صرفاً منزلي در سلوک الي اهلل مي داند که نباید بر آن متوقّف شد؛ بلکه مقصد، اتّصال 
به حق و اتّصاف به صفات خداوندي است که شادی حقيقي را براي عبد به دنبال دارد. به عقيده ی 
ترمذی نيز عشق به حق، جایي براي چشم داشت به پاداش اخروي و شادماني بدان در نزد مؤمن 
باقي نمي گذارد؛ زیرا بهشت نيز از مخلوقات خداست و قلبي که از شور و شعف نسبت به خالق 
لبریز است، محال است که از نيل به مخلوق شادمان باشد. چنانکه نور ستاره در جوار نور خورشيد 
محو است و جلوه اي ندارد. مایر در این باره گفته است: »ترمذي مانند شقيق بلخي به آن گروهي 
تعّلق دارد که برخالف محاسبي هر نوع اندیشه اي را درباره ی پاداش اخروي تا حّد زیادي سرکوب 
کرده و بهشت را فقط یک مرحله ی ابتدایي تلّقي مي کنند. آنچه براي آن ها حائز اهّميّت است، 
اتّصال به حضرت ربوبي است و از این رو در وجود خداوند است که شورانگيزترین شادي هاي 

آن ها مشتعل مي شود« )مایر، 1378: 168(.
در باور ترمذي، اهل صدق کساني هستند که با ریاضت و تأدیب نفس، قلب خود را طهارت داده 
و سزاوار قرب حق تعالي شده اند. ایشان فرح به خداوند را بر شادماني به هوا و هوس دنيا ترجيح 
داده و در مسير خود به بهشت هم توّجهي ندارند، بلکه مقصود ایشان حق تعالي است و خداوند 

نيز براي آن ها راهي را به سوي خودش باز مي کند )نک. ترمذي، 1422: 35(. 
به طور کّلي ویژگي هاي شادی در سده ی سوم را مي توان در موارد زیر طرح کرد: 

1-  در این دوره هر چند در آراء برخي عارفان، کمال شادي ها در بهشت و لقاي خداوند تحّقق 
مي یابد، ليکن در پرتو محبّت خداوند، به تدریج مباحث جدید و درون گرایانه ی معرفتي و شهودي 
نيز در عرفان مطرح گردید و عرفا از سکر و فنا و شهود حق تعالي در همين دنيا سخن گفتند. روح 
عارف، از طریق فناي في اهلل، از اسارت تن و تعّلقات دنيوي رهایي مي یافت و در عوالم شهودي به 
پرواز در مي آمد و از تجاربي شبيه آنچه پس از مرگ براي مؤمن پدیدار مي شود، برخوردار مي شد. 
بر این اساس، مشاهده ی خداوند نيز دیگر محدود به جهان آخرت نبود و عارف با نيل به مراتب 
واالي معرفتي، از لّذت شهود حق در همين دنيا برخوردار و از شراب این دیدار سرمست مي شد. 
به عبارت دیگر، مسئله ی رؤیت خدا تدریجاً از اواخر سده ی دوم و اوایل سده ی سوم از آخرت به 

سیمای شادی و تحّوالت آن در عرفان اسالمی از آغاز تا سده ی پنجم هجری
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دنيا نيز منتقل مي گردد و عارف از دریچه ی قلب خویش، دیده ی ایمان و نظر بصيرت را به تماشاي 
محبوب مي گشاید. هرچند عرفا همواره کمال این تجربه را به دليل محدودیّت هاي عالم ماده و نيز 

نقصان آدمي در این جهان، در عالم آخرت ممکن مي دانند )نک. غزالي، 1383، ج2: 589(. 
ذوالنّون مصري که به عنوان یکي از بنيانگذاران نظریه ی معرفت در عرفان مطرح است، ضمن 
برشمردن انواع معرفت، عالي ترین درجه را که مختّص به اهل والیت است، شهود حق مي داند که 
به وسيله ی قلب عارف صورت مي گيرد و خداوند بر ایشان، آنچه را که بر هيچ یک از عالميان 
آشکار نکرده است، ظاهر مي گرداند )نک. عطار، 1386: 150-151( این شهود قلبي با تجّلي حق 
بر باطن عارف همراه است و مي تواند در دنيا نيز رخ دهد )همان: 154(. بایزید نيز نه تنها از لقاي 
خداوند در بهشت سخن گفته است )سهلگي، 1384: 238؛ عطار، 1386: 189(، بلکه به سبب 
قرار گرفتن در اعال مراتب سکر و فنا، از تجربه ی وصال و دیدار خداوند در همين دنيا نيز عباراتي 
دارد. چنان که مي گفت: »هفت سال بود تا در حجب دنيا بودم، اّما چهار سال است تا او را مي بينم، 

چنان که مپرس و روزگار حجاب از عمر نباشد« )عطار، 1386: 199؛ نيز همان: 165-164(. 
2- ظهور بایزید بسطامي در سده ی سوم هجري، فرح و شادماني را رسماً به حوزه ی سلوک 
عرفاني وارد ساخت و بدین مقوله در احوال و مناسبات عرفاني عبد با معبود جایگاه ویژه اي 
بخشيد. بایزید، مشرب عرفاني خود را بر سکر و مستي بنيان نهاد و آنچه که در حالت سکر بر آن 
تأکيد مي شود، شهود جمال خداوند و شادماني و سرور حاصل از آن است که »چون بنده را کشف 
کنند به نعت جمال، سکر حاصل آید و طرب روح، و دلش از جاي برخيزد« )قشيري، 1374: 112(. 
عشق، رضا، رجا، بسط، انس و سماع و وجد و سکر از مهم ترین مباني عرفان خراسان بود که در 
همه ی این موارد بر فرح و شادماني عارف تأکيد مي شد. بایزید، پيشرو عرفان خراسان و پرچم دار 
جریان عرفاني است که در طي دوره هاي متمادي بر شادماني در سلوک تأکيد مي کرد و از راه 
مستي و طرب و خوش زیستي، به وادي دوست گام مي نهاد. آرا و اقوال پيروان عرفان بایزید و 
به عبارت دیگر رهروان عرفان خراسان، مشحون از لحظات سکر و مستي از مشاهده ی جمال 
محبوب است که در آن حال، جانشان از انبساط و نشاط و فرح لبریز گردیده و عنان صبر را از 
کف ایشان ربوده است. ابوسعيد ابوالخير در سده ی پنجم و جالل الدین محّمد بلخي در سده ی 
هفتم، از جمله عارفان اهل سکر و پيروان عرفان خراسان اند که طرب و نشاط بر بينش عرفاني و 

احوال ایشان غلبه داشته است. 
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بایزید از نخستين کساني است که از رابطه ی خود و خدا تعبير به عشق مي کند و در حدود 
خراسان، زهد را به تصّوف واقعي اعتال مي دهد )زرین کوب، 1367: 35(. او بهشت را حجاب 
اکبر مي دانست »زیرا که اهل بهشت به بهشت آرام یافته اند و هرکه به چيزي جز حق آرام گيرد، 
در حجاب است« )عطار، 1386: 274(. در باور او عاشقان خداوند به بهشت التفاتي ندارند و به 
بهره مندي از آن نمي اندیشند و ذّره اي حالوت محبّت خداوند را بر هزار قصر در فردوس اعلي 

ترجيح مي دهند )همان: 164 و 286(. 
3- با رواج تدریجي عشق و محبّت در مناسبات سالک با معبود و نيز شکل گيري مشرب عرفاني 
بایزید در سده ی سوم هجري که در آن بر اوصاف جمال پروردگار تأکيد مي شد، به تدریج »رجا« 
که نقطه مقابل خوف و نشاني از رحمانيت ذات اقدس الهي است و در آن از شادي و آرامش 
انسان به فضل و کرم پروردگار سخن گفته مي شود، در آرای عرفاني جایگاه ویژه اي پيدا کرد و 
برخي از عرفا در برتري رجا بر خوف سخن گفتند و رجا در عقاید ایشان به عنوان عامل بسط و 
انس طرح شد. در واقع مسير تاریخي تصّوف، حرکت تدریجي از خوف به سوي رجاست و تفّکر 
رجا مدارانه، در آرای افرادي چون یحيي  بن  معاذ و سپس ابوسعيد ابوالخير و موالنا به طور گسترده 
مطرح مي شود. بنابراین در این سده ، بحث از رجا در متون عرفاني رونق مي گيرد و برخي آن را 
بر خوف ترجيح مي نهند چيزي که تا آن زمان بي سابقه بود. یحيي  بن  معاذ رازي از جمله کساني 
است که در این سده ، طریقه ی عرفاني خود را بر رجا بنيان مي نهد و در اقوال و نيایش هاي خود، 
بر فضل و رحمت و جود و کرم خداوند تأکيد مي کند و از آن شادمان است )نک. ابونعيم، 1357، 

10: 68؛ هجویري، 1375: 153؛ عطار، 1386: 316(. 
بينش رجامحور یحيي، خوف و حزن حاصل از گناهان را کاهش مي داد و وي را در برابر فضل و 
رحمت بي منتهاي خداوند، از شور و شعف بسيار برخوردار مي کرد. در این سده ، با وجود رونق 
تدریجي مباحثي چون رجا، سکر و عشق، رویکرد حزن مدارانه ی زاهدان و صوفيان نخستين 

همچنان بر بينش عرفاني عارفان غالب بود و حاميان بسيار داشت. 
4- با تغيير رویکرد زاهدانه به بهشت، وجهه ی هّمت و هدف زاهد و عارف و متعاقباً عيش و 
خوشي آن دو نيز از هم متمایز شد. در واقع فرق بين اعمال و رفتار عابدان زاهد و عارفان عاشق 
در این نکته ی اساسی است که در عارفان عاشق، اطاعت اوامر الهی نه برای کسب و بهره و سود، 
که از سر عشق و شور است و بر اساس هدف غایي هر گروه، کيفيّت شادي و عيش ایشان نيز از 

سیمای شادی و تحّوالت آن در عرفان اسالمی از آغاز تا سده ی پنجم هجری
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هم متمایز گردیده است. هر چند »تصّوف تا سده ی سوم هنوز بر بنياد زهد استوار بود و بسياري 
از عارفان این دوره را زاهد نيز مي ناميدند« )دهباشي و ميرباقري فرد، 1386: 69(؛ اّما به تدریج زّهاد 
به طایفه اي از پارسایان اطالق شد که در روي گرداني خود از دنيا و لّذات و شادي هاي آن، صرفًا 
مقاصدي چون در امان ماندن از عذاب دوزخ، تنّعم در بهشت و برخورداري از لّذت هاي بهشتي را 
دنبال مي کردند و به همين دليل از عارفان که فارغ از بهشت و دوزخ، تنها به خداوند دل بسته بودند 
و بهشت حقيقي و غایت شادي هاي خود را در او متمرکز مي دیدند، متمایز شده اند. در واقع، زاهد 
در این دنيا به سبب اشتغال به خویشتن و توّجه مدام به عيش یا عقوبت اخروی از خوشی فراغت 
از خویش و تماشای یار بازمانده است؛ اّما برای عارف که رها از خود و بی توّجه به دنيا و آخرت، 
محو جمال الهی است، مقام عيش حقيقی محّقق شده  است. نخستين بارقه هاي این تغيير نگرش 
نسبت به زاهد و عارف، در همين سده ی سوم و در سخنان برخي عارفان دیده مي شود. چنان که 
سّري  سقطي در این باره گفته است: »عيش زاهد خوش نبود که وي به خود مشغول است و عيش 

عارف خوش بود چون از خویشتن مشغول بود« )عطار، 1386: 295(.

5.  شادی در سده ی چهارم هجري
در سده ی چهارم دیدگاه هاي پراکنده و متنّوعي که در سده ی سوم در باب موضوعات مختلف 
مطرح شده بود، نظم و ثباتي مي یابد و مدّون مي گردد؛ ليکن تحّول عمده اي در رویکرد عرفا 
نسبت به شادی دیده نمي شود. در این دوره، عارفان به منظور تثبيت آرا و عقاید عرفاني، آثاري 
تعليمي پدید  آوردند و در آن با استناد به اقوال و احوال بزرگان عرفان و تصّوف، به تعریف و 
دسته بندي موضوعات پرداختند. بر این اساس، برخي مباحث نظير رجا و انس و رضا که به عنوان 
عوامل ایجاد کننده ی شادی شناخته مي شوند و در آرای عارفان سده ی سوم هجري براي نخستين 
بار و به صورت پراکنده مطرح گردیده بود، در این سده ، سامان مي گيرند و از آن ها تعاریف و 
دسته بندي هاي مشّخصي ارائه مي گردد. این تعاریف و دسته بندي ها زمينه را براي رشد و ترویج این 
مباحث در سده های بعدي مهيّا ساخت. ابونصر سّراج، ابوطالب مّکي و ابوبکر کالباذي از جمله 
کساني هستند که در این زمينه نقش عمده اي ایفا  کردند. از دیگر عارفان این سده، شبلي، واسطي و 
ابوالعبّاس سيّاري نيز اقوالي در باب پيوند شادی با برخي موضوعات عرفاني بر جاي مانده  است.
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6. شادی در سده ی پنجم هجري
در سده ی پنجم با پيشرفت و گسترشي که در مباحث مرتبط با شادی و عوامل تأثير گذار بر آن، 
نظير عشق و محبّت و معرفت و رضا و رجا و بسط و انس و سماع و سکر حاصل مي شود، بحث 
از لّذت و شادی در آثار عارفان، جایگاه ویژه اي مي یابد. به طور کّلي ویژگي هاي شادی در سده ی 

پنجم هجري عبارتند از: 
1- در این سده، براي نخستين بار، برخي از اهل معرفت نظير خواجه  عبداهلل انصاری و رشيدالدین 
ميبدی جایگاه مستقلي براي لّذت و شادماني در آثار خود در نظر مي گيرند و براي آن تعاریف، 
اقسام و مراتبي قائل مي شوند. خواجه  عبداهلل از جمله عارفاني است که طریقه ی خود را تلفيقي از 
صحو و سکر قرار داده و به سبب اینکه مشرب عرفاني خود را بر عشق بنا نهاده است، در رویکرد 
خود به شادی و عوامل ایجاد کننده ی آن، گاه به آرای خراسانيان و اهل سکر بسيار نزدیک مي شود. 
وي با استناد به آیات قرآني شادی را به شادی حرام، مکروه و واجب تقسيم مي کند و شادی حرام 
را فرح به معصيت، شادی مکروه را فرح به دنيا و شادی واجب را فرح به حق تعالي مي داند. وي 
براي هر کدام از انواع شادی، آثاري نيز بر مي شمرد. شادي حرام، دل را مي ميراند و از درک حقایق 
باز مي دارد و دوست را دشمن مي گرداند. شادي مکروه، باعث اتالف عمر، کاهش آبرو و ایجاد 
فتنه است... واالترین مرتبه، شادي محبّي که به دوستي خداوند شادمان است. عّلت شادي در این 
مرتبه این است که خداوند عبد را بدون مزاحمت غير، به خود انس داده و او را بدون نياز به گنج 

و سپاه، عّزت و توانگري بخشيده است )انصاري، 1377، ج1: 329(. 
خواجه بارها از شادمانی حاصل از دوستي خداوند سخن گفته  است و بر انس با او تأکيد  مي کند. 
به نظر مي رسد سرور و انس نزد خواجه از اهّميت زیادي برخوردار است و بر هيبت برتري دارد؛ 
چراکه از انس و سرور در ميدان نود و پنجم و مراحل پایاني سلوک الي اهلل و از هيبت در ميدان 
چهل و یکم یاد مي کند. وي بهشت محسوس و مادي را وقعی نمی نهد و در بسياري از گفته ها یا 
سروده هاي خویش تأکيد مي کند آن بهشت که مورد نظر زاهدان و توده ی عوام است، نهایت آرزو 

و اشتياق وي نيست )انصاري، 1382: 208(. 
خواجه عبداهلل نيز همانند دیگر عارفان سده ی پنجم، بر برتري عيش و شادي اتّصال به حضرت 
حق بر همه ی شادي هاي بهشتي تأکيد مي کرد و مي گفت: »الهی، من به حور و قصور کی نازم، اگر 
نفسی با تو پردازم، از آن هزار بهشت برسازم« )انصاري،1382: 21( یا »بریدن ازو بزرگتر از دوزخ 

سیمای شادی و تحّوالت آن در عرفان اسالمی از آغاز تا سده ی پنجم هجری
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است و پيوستن بدو خوش تر از بهشت او« )انصاري، 1377، ج1: 196(. وي همچنين زهر فراق و 
دوري از حق را از رفتن در دوزخ تلخ تر و خوشی هم نشيني با یاد و ذکر خداوند را بر عيش بهشت 
رجحان مي دهد )همان جا(. به زعم وي شادي حقيقي نصيب طالبان حق است: »طالب دنيا رنجور 

است و طالب عقبي مزدور است و طالب موال مسرور است« )همان، ج2: 453(. 
2- ظهور ابوسعيد ابوالخير در سده ی پنجم از اهّميّت زیادي برخوردار است و شادی در اعمال و 
اقوال او چنان جایگاه ویژه اي مي یابد که تا آن زمان بي سابقه بود. او که به عنوان یکي از پيروان عرفان 
خراسان شناخته مي شود، نخستين عارفي است که به طور کامل طریقه ی عرفاني خود را بر سکر 
و سماع و خوش باشي بنيان مي نهد و شادي محور اصلي آرا و عقاید و تعليمات او قرار مي گيرد. 
ابوسعيد، شاد بودن به خداوند در دنيا و شادي اخروي را در طول هم مي دانست و معتقد بود کسي که 
در این دنيا از یاد خداوند و اوامر او شاد و متنّعم نباشد، در آخرت نيز به بهشت و دیدار وي شادمان 
نخواهد بود )محّمد بن منّور، 1371: 324(. زندگي شادمانه ی بوسعيد خود گواه این مّدعا بود و آرا و 
اعمال و اقوال او بر فرح مندي الهي وي صّحه مي گذاشت. به اعتقاد او شادي و آسایش در جایي است 

که نزدیکي به خداوند احساس شود، خواه در دنيا و خواه در آخرت )همان: 313(. 
رقص و سماع که از عوامل مهم ایجاد شادماني در مسير دشوار سلوک و نزدیک کردن سالکان و 
مستمعان به خدا و نيز تمهيدي براي حفظ حاالت خوشي است، براي نخستين بار توّسط ابوسعيد 
مورد توّجه قرار مي گيرد و رواج بسيار مي یابد و سپس مباني نظري و انواع و حدود و ثغور آن 
در آثار کساني چون محّمد غزالي و مستملي  بخاري تبيين مي گردد و در عرفان مولوي به اوج 
خود مي رسد. سماع، نزد عارفان، بهاري است که ارواح سالکان را از افسردگي خارج مي کند و به 
هستي و جان عاشقان، روحي تازه مي بخشد. از این رو آن را فرح روح و آسایش عاشقان مجروح 

دانسته اند )روزبهان بقلي، 1374: 633(.
3 - تفکيک عيش زاهد از عيش عارف که نخستين بارقه هاي آن در سده ی سوم آشکار شده بود، 
در این دوره شّدت مي گيرد و عارفان سده ی پنجم در آثار خود در توصيف بهشت عارف و تفاوت 
آن با بهشت مورد نظر زاهد، سخنان بسيار گفته اند. غزالي در ذیل بحث زهد، لّذات را به دو قسم 
حّسي و غير حّسي تقسيم مي کند و لّذات غير حّسي را مختّص زاهداني مي داند که به باالترین 
درجات زهد دست یافته اند. در تقسيم بندي وي مي توان روند تکاملي زهد و عرفان را از نازل ترین 
مراتب یعني بيم از دوزخ، اميد به بهشت و برخورداري از لذایذ آن تا واالترین مراتب یعني لّذت 
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محبّت حق تعالي و شادی حاصل از مشاهده ی جمال ربوبيت که در سده ی پنجم رواج تام یافته بود، 
مشاهده کرد )غزالي، 1383، ج 2: 442؛ نيز نک. ابن سينا، 1364: 441(. بر این اساس، بهشت و 
شادماني براي عارف، جز در وجود خداوند مفهوم پيدا نمي کرد و ایشان بهشت حقيقي را در نزد 
او می جستند، چنان که دوزخ حقيقي نيز در گسستن از حق پدیدار مي شد. سخنان بر جاي مانده از 

عرفا در سده ی پنجم به همين موضوع اشاره دارد: 
ابوعلی دقّاق مي گفت ما را با بهشت و دوزخ کار نيست؛ چراکه قلب ما آکنده از شادي به بقاي 
حق است )سمعاني، 1384: 41(. اقوالي از ابوالحسن خرقاني نيز حاکي از آن است که وي خوشي 
و راحتي را نه در بهشت که در همراهي با حق مي دیده است و دوزخ را در جدایي از او. چنانکه 
گفت: »روي به حق کردم، گفتم: الهي! خوش و راحت به تو َدَرست. تو اشارت به بهشت کردي؟« 

)شفيعي کدکني، 1384: 277 و 333(. 
این سخنان همگي ناظر بر این مّدعایند که تلّقي این قبيل عارفان از بهشت و نعمت هاي بهشتي، 
محسوس و مادي نيست و ایشان به حقيقتي وراي بهشت موعود و حور و قصور آن مي اندیشند. 
بهشت عارف، مصداقي دیگرگون دارد و در وجود بهشت آفرین تبلور یافته است. بر اساس چنين 
نگرشي، این تصّور قدیمي که بين شاد بودن در دنيا و نيل به بهشت، نسبت معکوسي وجود 
دارد از بين رفت و عارف با احساس شادماني از تقّرب به خداوند، بهشت را به زمين آورد و 
حيات اخروي را ادامه ی زندگي این دنيا دانست. به عبارت دیگر، برخالف تفّکر حاکم بر قرون 
اوليه ی تاریخ اسالم که فرح و سرور را تنها در عالم آخرت ممکن مي دانستند و با روي گرداني 
از شادي هاي دنيوي هيچ جایگزین مطلوبي براي آن نيافته و زندگي خود را به طور کامل در 
حزن سپري مي کردند، در دوره هاي بعد و به ویژه در سده ی پنجم و ششم و هفتم، عارف شادي 
به خداوند را به عوض شادي هاي دنيوي روا دانست و از طریق معرفت و محبّت و استغراق در 
حق، بهشت موعود و شادي حقيقي را در همين دنيا براي خویش مهيّا مي کرد. بهشتي الیتناهي که 
پيوسته در آن به تنّعم مي پردازد. ثمرات تجّلي در آن هميشگي است و کدورات دنيوي و رذائل 
اخالقي در آن راه ندارد. هر اندازه معرفت عارف بيشتر باشد، از این بهشت و بوستان انس، بهره 
و لّذت بيشتري مي برد؛ زیرا محبّت و انس به خداوند نتيجه ی معرفت اوست )غزالي، 1383، ج 2: 

586؛ همو، 1386، ج4: 535(. 
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عواملي که در عشق الهي، شادماني عارف را به دنبال دارند، عبارتند از: اتّصال به سرچشمه ی بي 
پایاب شاد ی ها، احساس عّزت نفس، رهاشدن از نفس و صفات نفساني و مشاهده ی جمال حق 
در همه ی هستي. مستملي بخاري به شادماني و احساس عّزتي که در پرتو محبّت خداوند به بنده 
ایجاد مي شود، اشاره کرده است: »بنده ضعيف عاجز را، لئيم عاصی، مقّصر مخطی را می گوید: 
تو سزای ما بودی و شایسته ی صحبت ما بودی. کدام شادی  از این برتر باشد، و کدام ملک از 
این بزرگ تر باشد که ملک هفت آسمان و هفت زمين، با بی نيازی خویش بنده ضعيف نيازمند را 
سزای صحبت خود گرداند؟! شاید اگر عارفان بدین بنازند و دل های ایشان بپرد« )مستملي بخاري، 
1363، ج1: 66(. مستملي بخاري، اصل و حقيقت محبّت را در عشق حق به بنده مي داند و معتقد 
است نتيجه ی این عشق، روي گرداني بندگان برگزیده از دو عالم و التفات تام ایشان به جانب حق 

و عيش و سرور و مباهاتي بي اندازه است )همان جا(. 
4- نگرش خاص عارفان نسبت به بهشت و مصداق هاي متفاوت آن در نزد ایشان و مردم عوام، 
موجب شد تا در سده ی پنجم در متون عرفاني نسبت به این مفهوم تقسيم بندي هایي پدید آید و از 
بهشت موعود با عنوان بهشت عوام و از آستان دوست به سبب شادي آفریني براي عارف به بهشت 
خواص تعبير شود )نک. غزالي، 1383، ج1: 10(. به عقيده ی غزالي، نظاره ی جمال الوهيّت، بهشِت 
دل است و آن گاه که لّذت دیدار دوست دست  دهد، همه ی شهوت ها و هّمت ها در آن، محو و 
دل مستغرق آن نعمت مي گردد. در این حالت »اگر او را در آتش اندازند به سبب استغراق درنيابد، 
و اگر نعمت بهشت بر او عرضه کنند بدان التفات ننماید، برای آن که کمال نعمت یافته باشد، و به 

غایتی رسيده که ورای آن غایتی نيست« )غزالي، 1386، ج4: 387(. 
5- از دیگر ویژگي هاي سده ی پنجم که در ارتباط با شادی قابل ذکر است، مطرح شدن مباحثي در 
باب کيفيّت و مراتب لّذت و رابطه ی آن با سعادت در آثار افرادي چون ابن سينا، محّمد غزالي و 
سهروردي بود. چنان که بدیع الزمان فروزانفر نيز اذعان داشته  است از اوایل سده ی پنجم، حکمت 
به تصّوف نزدیک گردید و بعضي از متصّوفه و حکماي سده ی پنجم، مانند ابوعلي سينا که در 
ضميمه ی کتاب »اشارات«، فصلي را به مقامات عرفا اختصاص داده و عين القضات که تصّوف را با 
فلسفه جمع کرده  بود، مقّدمات ارتباط آن دو رشته را فراهم ساختند و کمتر حکيمي بود که عرفان 
نداند و یا صوفي و عارفي که بر مبادي حکمت آگاهی نداشته باشد )نک. فروزانفر، 1351: 162(. 
اشارات ابن سينا جزو آخرین و دقيق ترین آثار اوست و در نمط هشتم و نهم آن مطالبي عرفاني 
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راجع به شادمانی، نيکبختي و مقامات عرفا ذکر شده است. در برخي روایات آمده که بوعلی، نمط 
هشتم و نهم اشارات را هم به اشاره ی ابوسعيد، بدان کتاب افزوده است )نک. شفيعي کدکني، 
1371: 55(. به هرحال آرای ابن سينا درباره ی لّذت، انواع و مراتب آن، شادي، بهجت و سعادت، بر 
عرفاي بعد از خود به ویژه امام محّمد غزالي و شهاب الدین سهروردي که دستي در فلسفه داشتند، 
بسيار مؤثر افتاد. »سهروردي با وجود اینکه حکيمي اشراقي بود، ولي از فلسفه ی مشایي، بخصوص 
صورت ابن سينائي آن متأثّر بود« )پورجوادي، 1380: 3(. مطالب بخشي از »صفير سيمرغ« و »یزدان 
شناخت« سهروردي، تا حّد زیادي برگرفته از نمط هشتم و نهم کتاب »اشارات و تنبيهات« ابن سينا 

است و با آن مطابقت دارد. 
ابن سينا و غزالي و سهروردي با استفاده از مطالبي که درباره ی لّذت، انواع و مراتب آن بيان مي دارند، 
در صدد اثبات وجود لّذت در دوستي و محبّت حق تعالي هستند. مجموع آرای این سه نفر درباره ی 
رابطه ی لّذت و سعادت مبيّن این است که لّذت، مراتبی دارد و باالترین درجه ی آن، لذت درونی و 
پایدار حاصل از سعادت است که با لذائذ محسوس و ناپایدار تفاوت دارد. این درجه از لّذت، زمانی 
تحّقق مي یابد که انسان به درک شهودی از حق نائل  شود و خداوند در قلب او تجّلي یابد. هر سه 
معتقدند که انسان از جایگاه اصلي خود، یعنی آستان الهی به دور افتاده است و کمال سعادت و لذت 
ناب و بی شائبه که در گرو مجاهده، روي گرداني از ماسوي اهلل، به دست آوردن علم و حکمت و تهذیب 
اخالق است، به دليل محدودیت انسان و تنگناهاي دنياي مادي، در این عالم، به دست نمی آید و و 
نيازمند بازگشت به موطن حقيقي اوست )ابن سينا، 1364: 431-427؛ غزالي، 1386: ج4: 534؛  همو، 

1383، ج2: 587-599؛ نيز نک. سهروردي، 1355، ج3: 435-330(.  

7. نتیجه   
عرفا با تمّسک به آیات و روایات، شادي به معصيت و سرمستي و بطر نسبت به لّذات دنيوي را 
مانعي بزرگ در سير و سلوک انسان و رسيدن به شادی حقيقي و پایدار قلمداد مي کنند. از منظر 
دین و عرفان، شادي حقيقي ناشي از انگيزه هاي عقالني است و توجه به منعم و سپاس گزاري از او 
و رضایت خداوند را در پي دارد و نيل به آن از طریق گام نهادن در مسير طاعت و قرب الهي ميّسر 
است. زاهدان و صوفيان اوليه به دالیلی از جمله بی اعتباری دنيا و ترس از عقوبت گناهان و عذاب 
آخرت، روحيه ای نوميدانه و نگاهی سلبی به جهان داشتند و معتقد بودند براي برخورداري از 
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لّذات اخروي باید لّذات دنيوي را ترک گفت و هر چه در این دنيا لّذت ببرند، از لّذت اخروي آنان 
کاسته مي شود. با شکل گيري عرفان و مبنا قرار گرفتن توحيد در مناسبات عرفاني و ورود تدریجی 
مباحث درون گرایانه ی معرفتي و شهودي نظير عشق و محبّت بي قيد و شرط نسبت به خداوند در 
تعاليم عارفانه، این تصّور قدیمي که بين شاد بودن در دنيا و نيل به بهشت نسبت معکوسي وجود 
دارد از بين رفت و عارف با احساس شادماني از معرفت و محبّت خداوند و استغراق در حق، 
بهشت موعود و شادي حقيقي را در همين دنيا براي خویش مهيّا کرد و حيات اخروي را ادامه ی 
زندگي این دنيا دانست. به عبارت دیگر، هراندازه توّجه به بهشت و لذایذ آن در نزد عارفان رنگ 
باخته و به خداونِد بهشت معطوف شده  است، به همان ميزان، نگرش ایشان به غایت شادي ها ارتقا 
یافته و در وجودِ بهشت آفرین متمرکز شده است. بایزید بسطامي در سده ی سوم هجري، شادماني 
را به حوزه ی سلوک عرفاني وارد می سازد و بدین مقوله در احوال و مناسبات عرفاني عبد با معبود 
جایگاه ویژه اي می بخشد و نگرش عرفانی وی در دوره های بعد توسط پيروانش نظير یحيی  بن  
معاذ، ابوسعيد ابوالخير، خواجه عبداهلل انصاری و مولوی دنبال می گردد. رجا و بسط و انس و وجد 
و سماع و سکر و رضا که در عرفان اسالمی و به ویژه مشرب بایزید بر آن تأکيد می شود همگي 
براي ایجاد شادی و خوش دلي در سالک است تا وي از طریق خوش زیستي و شور و شوق بسيار 
بدون احساس مالل و رنج و ناراحتي، در اندک زماني طّي طریق کند و چنان که بزرگان عرفان 
گفته اند، یک شبه ره صد ساله بپيماید و به دریافت حقایقي نائل شود که با سال ها عبادت و ریاضت 

امکان پذیر نيست. 

پی نوشت
 1- نگارنده در پایان نامه ی دکتری تحت عنوان »نقد و تحليل فرح در عرفان اسالمی از آغاز تا سده ی هفتم هجری« 

ابعاد مختلف شادی در عرفان اسالمی را کاویده است. 
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