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فرح ، در منابع ديني. و روايات است كريم گرفته از آيات قرآنتئنش، فرحرويكرد عرفا به موضوع 
اما فرح مذموم و برخاسته از  ؛توجه به منعم و سپاسگزاري از او و رضايت خداوند را درپي دارد پسنديده

از  عرفا نيز بر همين اساس. شودغرور و ضاللت مي، سرمستي، موجب غفلت از منعم هاي شهوانيانگيزه
تعالي را بهترين مبنا براي شادماني حقيقي و گردان شده و فرح به حقهاي مذموم آن روينيا و شاديد

رضا به مقدرات ، معرفت خدا، قرب الي اهللا، معتقدند اموري چون ايمان به خداآنان  .اندپايدار دانسته
رخورداري از فرح راستين و ساز نيل به محبوب و بزمينه، طاعت خداوند و اندوه براي امور اخروي، الهي

سو و لزوم  به موضوع فرح از يك نامسلم يهاي ديني در رويكرد عرفاتأثير فراوان آموزه. پايدار است
كرد كه اين مقوله در ايجاب ميچنين ، باره از سوي ديگرتبيين و شناخت مباني فكري ايشان دراين

رويكرد عرفا به موضوع فرح با ، يل محتوابه روش تحل، در اين نوشتار. پژوهشي مستقل كاويده شود
  . گرددتوجه به آيات و روايات تبيين مي
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  مقدمه
و لذتي است كه دراثر درك محبوب ) 213ص، 3ج، 1409، فراهيدي(معناي شادي به لغتدر » فرح«

 تنها اختصاص به امور بدني و دنيوي ندارد حالشود و اين يا دفع مكروهي در قلب حاصل مي
اندازه نيز در معناي شادي متكبرانه و بي» مرح«و » بطر« .)375ص، 1ج، 1412، راغب اصفهاني(
» براي باطل زياد خوشحالي كردن«و  )591ص، 2ج، 1998، منظور؛ ابن225ص، 3ج، 1409، فراهيدي(
، حبور، در قرآن و روايات گاه با الفاظي نظير سرورمفهوم فرح . است )476ص، 11ج، 1372، طباطبايي(

در معناي مطلق » فرح« هموارد از همان واژ بيشتراما در  ،نضره و فكه بيان شده، ابتهاج، استبشار
بر اين  .فرح امري نسبي است و به اهداف انسان در زندگي بستگي دارد. شادي استفاده شده است

نقش مهم و  اين امربودن ناپسند و  پسنديدهدر ، ودشمي هايي كه موجب فرحانگيزه اساس
  . ردتأثيرگذار دا

ميبدي . اندمفسران با تعابير مختلفي فرح را غالباً در دو قسم ممدوح و مذموم معرفي كرده
و  طلبي در آن سوق دهدفرحي كه انسان را به تفاخر به دنيا و زياده: گفته است االسراركشفدر 

هاي خداوندي آنگاه كه اما فرح به نعمت ؛مذموم و نكوهيده است، پديد آورددر وي كبر و غرور را 
ممدوح است و فرد را به شكر نعمت و طاعت خداوند سوق ، منعم و الطاف وي درنظر گرفته شود

آمده  مجمع البياندر . )132ص، 13ج، 1372، يطباطباي: ك به.نيز ر ؛498ص، 9ج، 1371، ميبدي( دهدمي
شود كه دهد و چنين فرحي ممدوح است و گاهي هم ميخاطر حق دست ميح بهگاهي فر«: است

در متون عرفاني نيز فرح  .)872ص، 7ج، 1412، طبرسي( »دهد كه آن مذموم استبه باطل دست مي
حكيم ترمذى از عرفا و محدثان قرن سوم هجرى بر . بندي شده استبرمبناي آيات قرآني تقسيم

به  .)31ص، 1422، ترمذي( فرح مذموم و فرح محمود: ع دانسته استفرح را دو نو، همين اساس
مثابه زهر و فرح ممدوح در حكم ترياق است و كسي كه فرح مذموم براي آدمي به، وي هعقيد

فرح باهللا و فرح : وي فرح محمود را دو نوع دانسته است. بينداز سم آسيبي نمي ،پادزهر را بنوشد
فرح را از منظر فقهي به ، جه عبداهللا انصاري نيز با توجه به آيات قرآنخوا .)26ص، همان( بفضل اهللا

 »لَا تَفْرَح إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحينَ«: كه فرح به معصيت است، فرح حرام: سه دسته تقسيم كرده است
 كه و فرح واجب) 26، رعد( »يافَرِحواْ بِالْحياةِ الدنْ و«: به دنيا شاد بودن استكه فرح مكروه  ؛)76، قصص(
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، ميبدي: ك به.؛ نيز ر329، ص1371انصاري، ( )58، يونس( »فَبِذَلك فَلْيفْرَحواْ« :تعالي استشاد بودن به حق

  .)375ص، 2ج، 1371
يقين و رضاست و يقين و رضا باالترين مراتب ايمان  هدهندنشان، فرح و شادماني راستين

براي تعالي روح در راستاي تعاليم قرآني و رسيدن ، فرح هپرداختن به مقول بنابراين. رودشمار ميبه
آنچه در قرآن و . از ضروريات مباحث اخالقي و اسالمي است، اهللا به سعادت نهايي و قرب الي

باره مايه و مضمون اصلي سخن عرفا دراينبن ،روايات در باب فرح مذموم و ممدوح ذكر شده است
به تببين چگونگي رويكرد ايشان ، حاضر با توجه به آيات و روايات هرو مقالازاين .دهدرا تشكيل مي

  . پردازدنسبت به فرح و شادماني مي
تاكنون تحقيقي در اين زمينه انجام نشده است و آنچه در اين مقاله ارائه شايان ذكر است 

فا نسبت به فرح و به موضوع رويكرد عر، براي نخستين بار در جايگاه نظري مستقل، شودمي
  . پردازدتوجه به آيات و روايات مي شادماني با

  گرداني عرفا از فرح مذمومروي منشأ .يك
شوند كه هرچند در حب الهي عرفا ديده ميدر ميان دو طيف اصلي ، در تاريخ عرفان و تصوف

 هرابط، كر و فرحنام اصحاب سيك گروه به :اي با يكديگر دارندهاي قابل مالحظهتفاوت، ندامشترك
نشان از انس و طرب و بسط و ، صميمي و شورانگيزي با خدا پيدا كردند و اقوال و مقامات ايشان

كه در برابر خدا خائف و خاشع بودند و  ندگروه ديگر اهل صحو نام داشت .شوق و بهجت دارد و رجا
هرچند . كردت ميحزن و درد و صبر حكاي، خوف و قبض، از هيبت و خشيت سخنان ايشان غالباً

ابتهاج به خداوند ، كن اهل سكر و فرح، لگردان بودندهاي مذموم دنيوي روياز شادي، دو گروه هر
 همند و روحيو تجليات جمالي او را جايگزين فرح مذموم كرده و در همين دنيا از زندگي فرح

بود كه آن را براي تصوف اهل صحو  هيكي از اصول عمد حزن، در مقابل .نشاط برخوردار بودندبا
مستمسك ايشان نيز آيات فراواني از قرآن . شمردندتهذيب سالك و پيمودن مراحل سلوك الزم مي

 .دادبيم مي ،هايي كه در انتظار گناهكاران استكريم بود كه مؤمنان را از عذاب الهي و مجازات
آدم كه اگر قرآن ي بنيا سوگند به خدا«: گويدحزن و تعاليم قرآن مي هرابط هحسن بصري دربار

گرفت شد و خوفتان از آخرت شدت ميحزنتان در دنيا زياد مي، خوانديد و بدان ايمان داشتيدمي
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خصوص در قرن دوم اين نوع تفكر به .)134ص، 2ج، 1967، نعيمابي( »گشتتان افزوده ميو بر گريه
ي حقوق الهي و بندگي خدا ايشان چون بر تقصير خويش در ادا .هجري بر نگرش عرفا غالب بود

هاي بيكران الهي از شكرگزاري عاجز و بر انجام وظايف دانستند كه در برابر نعمتآگاه بودند و مي
  . همواره قلبي محزون و مشغول داشتند، ناتوانند

جايز ، كندخاطر اموري كه سرنوشت جاودانه آدمي را تعيين ميبه منابع ديني نيز سرور يا اندوه
شادي تو در جايي «: فرمود) ع(عليحضرت . دهدو روي دل افراد را به جانب آخرت سوق مي ددانمي

يابي و اندوهت آنجا باشد كه امري از امور آخرتت را از دست  باشد كه به امري از امور آخرتت دست
روي و انجام عرفا همواره شادي براي امور اخ، گونه رواياتبا توجه به اين .)22نامه، البالغهنهج( »بدهي

عبداهللا  كهچنان ؛انداعمال صالح را ستوده و حزن و فرح انسان براي امور دنيوي را نكوهش كرده
اندوه مدار مگر از براي چيزي كه فردا تو را از آن مضرت بود و شاد مباش اال به «: خُبيق گفته است

اند و بيشتر بر يار سخن گفتهو اندر حزن بس« .)415ص، 1346، عطار( »چيزي كه فردا تو را شاد كند
  .)210ص، 1345، عثماني( »اما اندوه دنيا ناستوده بود ،اند كه اندوه آخرت محمود بودآن

، تفكر غالبي كه در قرون اوليه بر نگرش و تلقي مردم جهان اسالم از زندگي سيطره داشت
سعي و ، و نابودي استچيز مرگ  چون پايان هر براساس اين انديشه. انديشه ناپايداري جهان بود

اين انديشه . كوشش بسيار در اين دنيا و تعلق روحي و جسمي انسان به آن چندان ارزش ندارد
 ،فقط بر اعتقاد به روز رستاخيز كه در آن به حساب لذات و تمتعات اين جهان خواهند رسيد

ديدگاه . كاستيبلكه ناپايداري و گذرا بودن اين جهان نيز از ارزش امور دنيوي م ،متكي نبود
حيات جاودانه ، استوار بود و در نظر آنها» دلبستگي را نشايد ،هرچه نپايد« هپايايشان واقعاً بر

ثرتر از آن داشت كه در نظر بسياري ؤتر و مآخرت در برابر حيات ناپايدار دنيا تصويري بسيار زنده
شدت جلب كرده بود و امور گذرا هتوجه مردم را ب، مرگ و ناپايداري اين جهان. از مردم امروز دارد

از همين رو عرفا معتقد بودند دنيا . دادارزش جلوه مييافتني اين جهان را در نظر ايشان بيو زوال
رفته و طاعات هاي ازدستبلكه مكان گريستن بر فرصت، خبري نيستسراي خنده و غفلت و بي

  . مكان توبه و بازگشت استشده و معاصي و گناهاني است كه انسان مرتكب شده و ترك
تر باشد يا حزن و اندوه و غالب  بر دل عارف سرور و شادمانى :از ذوالنون مصري سؤال شد

عارف درين سراى دنيا همچون مثل مردى است كه تاجى از كرامت و شرف و   مثَل«: غم؟ گفت
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سر او شمشيرى تيز  اى نشانده و بر باالى عزت بر سر او نهاده باشند و بر تخت سلطنت در خانه
و برهنه به موى آويزان كرده و بر در اين خانه دو شير درنده گذاشته و لحظه به لحظه اين مرد 

او را شادمانى از كجا باشد و چگونه  ،مادام كه درين خانه بدين حال باشد ؛بر شرف هالك شده
 .)499ص، 1381، اوزجندي ؛361ص، 9ج، 1967، نعيمابي( »غم باشد و غم و اندوه او كى تمام شود؟ بى

شمشير معلق را به احكام الهى و شيران را به پيروي اوامر و اجتناب از نواهى ، بعضى مشايخ
تر و رعايت احكام الهى بر او يعنى اگر عارف كه حال او از حال ديگران ظريف ؛اند تأويل كرده

در ، فرجام شوم خود نترسد تر است از دستورات ديني پيروي و از منهيات پرهيز نكند و ازالزم
حسن بصري نيز معتقد  .)همان( شدت  مؤاخذه خواهد شدمعرض نابودي قرار گرفته است و به

انسان از يك طرف در معرض ارتكاب اعمال بد  ،وي هبه عقيد. ميراندزياد قلب را مي هبود خند
ترس از ناتواني ، اين بر عالوه .ن مواجه استاست و از طرفي ديگر با مرگ و بازخواست پس از آ

در اداي حقوق مردم و همچنين خدعه و غدر دنيا ازجمله عواملي است كه انسان با انديشيدن 
   .)171ص، 1978، بدوي( شودبه آن گرفتار اندوه مي

رح و سرمستي نزد فجايي براي ، هاي ناپايدار دنيوي و عمر كوتاه انسانرو شاديازاين
 رسيد و طومار زندگاني انسان درهمميمرگ فرا، ا چشم برهم زدنيزيرا ب ؛گذاشتعارف باقي نمي

به همين دليل عرفا اندوه را بر فرح مذموم . بودگوي اعمال خود ميو وي بايد پاسخ پيچيدمي
  : دادنددنيوي ترجيح مي
  ودــر بـه عمـرق را چـب هدـخن    ودــر بـار غَمــرزه كــه هخند

  دهــو و خنـه ابلهان تـچون هم    دهـركنـه بـرت زمانــخ عمــبي
  ودـمر ورا خود چه جاي خنده ب  ره كنده بودـكه را لحد و حفآن

  ردــــو بــي تــدگانــروز از زن    هر شبي كان زمانه بر تو شمرد
  ددـــربنـزد بـود مــكه از او س  ددــي خنـو كسـاه نــدر رخ م
  ام افزونكت ازو جان كمست و د    ي خونـاري چرا نگريـپس تو ب

  )414، ص1359سنايي، (
نشان نقصان ، خاطر سپري شدن عمراز نظر ايشان شاد بودن به دنيا و محزون نبودن به

سبب بطر و آفرين دنيوي سرانجام از انسان جدا خواهند شد و او را بهزيرا امور شادي ؛عقل است
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، قبل از سرآمدن زمان پس بهتر است انسان. گذارنددر اندوه و حسرت جاويد باقي مي، طغيان
كس هيچ«: آمده استكيمياي سعادت در . بستگي به لذات زودگذر نفساني برهاندخود را از دل

شاد شود و به عمر كه بر دوام  ،نيست كه نه در عقل وي نقصان است كه به دنيا زيادت شود
  .)723ص، 2ج، 1361، غزالي( »اندوهگين نشود ،شودكمتر مي

  از دستيابي به فرح حقيقي و پايدارسزمينه ،حزن ممدوح
نخست مبتني بر  ههرچند در وهل ،دادندهاي دنيوي ترجيح ميحزن ممدوح كه عرفا بر شادي

ترس از آخرت بود و از احساس قصور و غفلت در انجام طاعات و عبادات و نيز هدر دادن عمر 
رآمده از بيداري دل و سير در مراتب باالتر برخاسته از غايت مراتب معرفت و ب، گرفتت ميئنش

كامالً ، خاطر دنيا و علل و عوامل ظاهري استآن در عالم ملكوت بود و با نوع مذموم آن كه به
چنين اندوهي از شوق و حسرت تقرب به درگاه احديت و معرفت او منبعث شده و . تفاوت داشت

نقدي ، تابي دلراري و بيقاين نوع بي. اندوه عشق بيدلي است كه از معبود خود جدا مانده است
سوي آورد و بهقيدانه به حركت درميبها كه انسان را از زندگي روزانه حيواني و بياست گران

شعار  ،حزن«: اندآن فرموده هدربار) ع(همان است كه امام جعفر صادق ؛دهدمقاصد ديني سوق مي
استغاثه آن را از درگاه الهي طلب  با ،كه اگر ساعتي از اين اندوه فارغ شوندطوريبه ؛عارفين است

 .داشتعرفا را از ارتكاب گناه و دنيادوستي بازمي، اين حزن .)70ص، 72ج، 1374، مجلسي( »كنندمي
ايشان براساس برخي روايات ديني اين حزن را براي برخورداري از فرح پايدار و حقيقي الزم 

در پايان به ، آيدوجود ميار خداوند بهو معتقد بودند حزني كه از خوف يا شوق ديددانستند مي
، انَّ اَكثَرَ النّاسِ يوم القيامةِ اَماناً«: منقول است) ص(كه از پيامبر اكرمچنان ؛شودبسط و فرح منتهي مي

د النّاسِ فَرَحاً في اآلخرَةِ اَكثَرُهم بكاء في الدنيا؛ و اَشَ، اَكثَرُهم فكراً في الدنيا؛ و اَكثَرَ النّاسِ ضحكاً في اآلخرَةِ

كه بيش از همه در قيامت خندانند، آنان ؛)158، ص1، ج1426فيض كاشاني، (» اَطولُهم حزناً في الدنيا
كه بيش از همه در آنجا و آنان ،اندكساني هستند كه بيش از همه در دنيا اهل تضرع و گريستن

در  نيز .تر از ديگران استدنيا حزن آنها بيشتر و طوالني اند، كساني هستند كه درشادان و فرحناك
سر هموم و احزان را هم پشت ،سر گذاشتناگزير مؤمن آنگاه كه دنيا را پشت« :جاي ديگر فرمود

، 1422، ترمذي( »بلكه دائم در فرح و سرور است ،گذارد و مؤمن بعد از مرگ هيچ اندوهي نداردمي

قلب را آلوده ، هاي نفسانيمعتقد بود شادي روايت و رواياتي ديگر حكيم ترمذي با ذكر اين .)42ص
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سالح صديقين در جهاد با نفس است ، حزن. شودكند و زنگار آن جز با غم و اندوه زدوده نميمي
تعالي را براي يعني فرح به حق ،گرداند و در نهايت فرح راستين و پايدارو آنها را به خدا نزديك مي

   .)همان( آوردن ميايشان به ارمغا
عنوان به. كردندعرفا بين حزن و فرح ممدوح ارتباط برقرار و آن را ذيل بحث شوق مطرح مي

پس از اينكه احساس شادي نفس را در درك صفات ، ترمذي در بحث شادي يا فرح نفس، نمونه
اين . دهدميكند كه براثر شوق به لقاءاهللا دست به شادي ديگري اشاره مي، دهدخداوند شرح مي

زيرا نفس در دنيا از ديدار خداوند محروم است و فقط به تحقق آن در  ؛شادي توأم با حزن است
النّه محبوسة برمقِ الحياة في الدنيا ، ثم يصيرُ في فرحه باهللاِ عزّ و جل حزيناً«: تواند خشنود باشدآخرت مي

در حقيقت ازآنجاكه كماالت و  .)48ص، همان( »ائهو اشتاق إلي لق، قد أنس به، مشتاق الي ربه عزّ و جل
اي كه به آن دست نسبت به جلوه تعاليهنگام اتصال به حق عارف، نهايت استهاي معبود بيجلوه
هاي ديگر او آگاهي به جلوه، محبوب هولي بعد از درك يك جلو ؛كرداحساس وصل مياست، يافته 

هاي ديگر ولي نسبت به جلوه، شده واصل و شادمانبنابراين نسبت به جلوه درك .كردپيدا مي
شد و همين امر شادي او را با حزني عميق مشتاق محسوب مي بود، معشوق كه به آن دست نيافته

حال همه ، چون نظر دل بدان بود كه حاضر است«: گويدباره ميغزالي دراين. كردو اصيل توأم مي
حالت دل ، و چون نظر دل بدان بود كه مانده است ،و آن را انس گويند، فرح و شادى بود بدان

نه در اين جهان و نه ، و اين انس و اين شوق را آخر نيست. و آن را شوق گويند، طلب و تقاضا بود
 »گردند تعالى در اين جهان و در آن جهان ميان انس و شوق مىپس محبان حق...  در آن جهان

، در اين جهان، يادآور شده اشاراتسينا نيز در كه ابنبنابراين چنان .)605ص، 2 ج، 1361، غزالي(
. است) بالقوه( و از جهت ديگر ناپيدا و پنهان) بالفعل( معشوق از جهتي براي نفوس هويدا و نمايان

سبب آنكه شوق به ،و به اعتبار دوم استاز حصول آن شادمان و متلذذ  عاشق، به اعتبار نخست
مل آن براي نفوس حولي رنجي كه ت، لم و در رنج خواهد بودمتأ، ن كمال را داردآرسيدن به 

احساس  رهايي دروني و، آفرينبخش و شادياين غم لذت .)435ص، 1363، سيناابن( گواراست
سنايي غزنوي از . داشتخواهد براي سالك و عارف درپي در ارتباط با محبوب هستي  راسرخوشي 

  :كندتعبير مي» نگريه خنديد«و » خنده گريستن«اين حالت به 
  )152ص، 1359، سنايي(     خنده گريند عاشقان از تو        گريه خندند عارفان از تو
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ترين و مهم) 198ص، 1376، غزالي( ساز و برخي نظير احمد غزاليعرفا اين حزن را زمينه
يشان بعد اندوه ا. دانستندتعالي و برخورداري از لذت وصال ميبراي نيل به حق ترين راهثمربخش

كاسته و با وصال محبوب به مسرت و ، از تهذيب و طي مراحل سلوك و نزديك شدن به مطلوب
 ،فرح ترينناپذيروصف ن وزيباتريجاودان است و  يمانشاد همقدم چنين حزني. شدفرح تبديل مي

  :دنبال دارديعني وصال محبوب را به
  خورميـان مرده پنهـر پـم زيـزخ    خورمتير عشقت بر دل و جان مي

  خورمچون شكر زهر غمت زان مي    ادي استـش ايـچون غم تو كيمي
  )384، ص1373عطار، (

  هاي تأثيرپذيري عرفا از قرآن و حديث در موضوع فرحجلوه .دو
بر . تأثير بسزايي داشت، فرح هلئقرآن كريم و احاديث در رويكرد عرفا به مس، كه گفته شدچنان

هاي مذمت شادي ،خوردچشم ميمهمي كه در سخنان عرفا به يكي از مضامين ،همين اساس
مند و از آخرت و لذات پايدار آن هناپايدار دنيوي و لذات نفساني است كه فرد را به دنيا بسيار عالق

ها و صور گوناگوني دارد و در موضوعات متعدد فرح جلوه، كريم در آيات قرآن. گرداندغافل مي
  :رفته استمورد استناد عرفا قرار گ

   فرح و زهد. 1
ترين عامل پيدايش اصلي، نوع نگاه و بينشي كه آدمي نسبت به خود و هستي و وقايع آن دارد

شود كه بشر بر سرشتي از آيات قرآن كريم چنين استنباط مي. دو حالت غم و شادي است
شادمان و با از  ،دست آوردن متاع زودگذر دنيوياي كه با بهگونهبه ؛انفعالي آفريده شده است

ظهور و  اوهاي روشني در رفتار و واكنشبه، شود و اين انتقال حالتدست دادن آن اندوهگين مي
 »إِن تُصبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم إِذَا هم يقْنَطُونَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاس رحمةً فَرِحوا بِها و و«: كندبروز پيدا مي

   .)10، هود( »ء بعد ضَرَّاء مستْه لَيقُولَنَّ ذَهب السيئات عنِّي إِنَّه لَفَرِح فَخُوراو لَئنْ أَذَقْناه نَعم« ؛)36، ومر(
هاي زودگذر و مذموم بر محور انانيت آدمي استوار و ناشي از ركود روح و انفعال نفس غم و شادي

شود و مند ميفرح ،هاي فرد هماهنگي داردخش روزگار با خواستهآنگاه كه چر كه؛ چناناست
انسان خفته . شودغم و اندوه گرفتار مي هوي در قبض ،گاه در جهت ارضاي اميال او گام برنداردهر
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وجودي حقيقي ، شودعنوان غم يا شادي بر او عارض ميپندارد كه آنچه در عالم ماده بهو غافل مي
  :رنگي و بيداريكه هنگام رفتن به جهان بيدرحالي ؛و اصيل دارد

  اي خويش          ـون ببيند مستقرّ و جـهاي خويش       چاش گيرد از آن غمخنده  
  )     494ص، 4دفتر، 1ج ،1374، ويمول( 

داند و قرآن اين نوع شادي و غم را امري دائمي و اصيل براي طبايع و عواطف انساني نمي
اين عوارض مادي شود و شايسته نيست امور عاريتي وي را  هود انسان وابستمعتقد است نبايد وج
 بلكه ،نبوده زهد و استغنا از برخاسته، يشاد كه معناست نيا به گذرا يشاد. غمگين و شاد كنند

 كه يمادام ؛است ليوسا و اسباب به وابسته يشاد نيا. آمده است ديپد موقت جاناتيه سبببه
 نيا گريد طرف از .روديم نيب از، ليوسا بودن مفقود محض به و هست يادش ،باشد فراهم اسباب
 اگردر واقع شادي . شوديم غم به ليتبد گاه، ندارد انسان باطن در شهير كه ليدلاين ه ب هايشاد

  . شد خواهد يافسردگ سبب ،نباشد يتعال و تكامل، رشد با همراه
يا اندوه برخاسته از مشيت الهي است و  علل و اسباب شادماني، براساس آيات قرآن كريم

چه ، هانعمت .)37، روم: ك به.ر( نبايد منوط به برخورداري از نعمات يا محروم شدن از آنها باشد
لكن اسالم براي  ؛مطلوب و ارزشمندند ،از آن جهت كه مواهب الهي هستند، دنيوي و چه اخروي

بسته نهايت آن را از ياد نبرد و دلي ابدي و بيهااينكه انسان اهميت و جايگاه رفيع آخرت و نعمت
هاي آن را حقير و كوچك معرفي كرده دنيا و نعمت، هاي زودگذر آن نشودها و لذتنعمت و دنيا
 ما فاتَكُم و ال تَفْرَحوا بِما آتاكُم و اللَّه ال يحب  لكَيال تَأْسوا على« :آمده است كريم در قرآن روازاين. است

شادمان نشويد و  ،اندوه مخوريد و بدانچه به شما داد ،تا بر آنچه از دست شما رفت ؛كُلَّ مخْتالٍ فَخُورٍ
: براساس اين آيه فرمود) ع(حضرت علي .)23، حديد( »خدا هيچ گردنكش خودستا را دوست ندارد

 ،شما رفته بر آنچه از دست": كه خداي سبحان فرمود، زهد بين دو كلمه از قرآن است ههم«
كسي كه بر گذشته افسوس نخورد و  ."شادمان نباشيد ،حسرت نخوريد و به آنچه به شما رسيده

در  اين آيه .)439حكمت، البالغهنهج( »جوانب زهد را رعايت كرده است ههم، به آينده شادمان نباشد
كه طوريبه ؛ي شداسالمي نيز بازتاب زيادي پيدا كرد و معياري بنيادين براي زهد تلق يبين عرفا

. اندقرآني استناد كرده و بعضي آن را غايت زهد دانسته هبرخي عرفا در تعريف زهد به اين آي
 )204ص، همان( سماكابن، )140ص، 8ج، 1967، نعيمابي( وهيب مكي، عارفاني چون ابوالقاسم قشيري
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را از اين آيه قرآن كريم  معناي زهد و زاهد )135ص، 1381، مايل هروي(و ابوالقاسم حكيم سمرقندي 
اند زهد از قول خداي تعالي و گفته«: زهد گفته است هكه قشيري دربارچنان ؛انداقتباس كرده

شاد  ،زاهد آن بود كه به آنچه از دنيا يابد ؛"كمالكيال تأسوا علي ما فاتكم و ال تفرحوا بما آت": است
سباط نيز از يوسف بن اَ .)176ص، 1345، يعثمان( »اندوهگين نشود ،نشود و بدانچه از وي درگردد

شادماني نكند و بر آنچه  ،آوردبر آنچه به او روي مي« :نهايت زهد را پرسيدند و او در پاسخ گفت
بنابراين اساسي كه دو طرف زهد بر آن  .)238ص، 8ج، 1967، نعيمابي( »تأسف نخورد ،گذشته است
عدم تعادل انسان  هكه ريش -  بستگي به دنياو دل زيرا رغبت ؛دل نبستن به دنياست، استوار گشته
ها و گذراني در شاديموجب بروز بدمستي و خوش -  هاي زندگي استها و ناخوشيدر خوشي

سبب از بين رفتن حزن و اندوه انسان در مواجهه ، زهدشود و ها ميتابي و نابردباري در سختيبي
جنيد . گرددكبر و فخر ناشي از حصول نعمت ميوجود آمدن سرمستي و تها و مانع بهبا مصيبت

، عثماني( شماردحقير شمردن دنيا و پاك كردن دل از آثار آن را الزم مي، نيز براي رسيدن به زهد

  .)178ص، 1345
كند و سالك تمام توجه خود دل را از دوستي غير خدا خالي مي ،بستگي نداشتن به دنيادل 

تعالي هاي محبت باريرو احمد بن عاصم انطاكي نيز يكي از نشانهازاين. گرداندرا معطوف خدا مي
در فرد را شاد نشدن و سرمستي نكردن به لذات دنيوي و اندوهگين نشدن در مصائب دانسته 

   .)410- 411ص، 1346، عطار( است
ف خبري از حقايق و معاربار و با غرور و مستي و بيهاي دنيوي را داراي آثار زيانعرفا شادي 

رود و ترس و  هابه دنيا زهرى كشنده باشد كه در رگ  شادى«: الهي توأم دانسته و عقيده داشتند
، 1ج، 1373، غزالي( »و اين مردن دل باشد ؛هوال قيامت از دل بيرون برداندوه و ذكر مرگ و ا

، هاي خداوندياحساس شادي و خوشبختي مفرط نسبت به نعمت .)22ص، 1422، ترمذي ؛174ص
ها را از دست بدهد يا با آسيب دارد و هرگاه برخي از آن نعمترا از ياد خدا و شكر خالق بازميفرد 

هاي ديگري را كه هنوز از آنها شود و نعمتيأس و نوميدي بر او مستولي مي، و باليي مواجه شود
تر و بزرگها يا انكار آنها هم گناهان بسيار سرمستي از نعمت. كندمند است نيز انكار ميبهره

بستگي به از همين روست كه عدم دل. دنبال خواهد داشتشرك و كفر را به، بدتري چون طغيان
هاي زودگذر دنيوي در قرآن و متون عرفاني بسيار مورد تأكيد قرار گرفته و عارفان لذات و شادي
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هاي سانعرفا قلب ان، اساس اين بر. به اختيار حزن ممدوح بر فرح مذموم سوق داده است را
دلي را جايگاه ايمان و تقوا و دل افراد غافل و دنيازده را مكان مرح و خوش) در امر آخرت( محزون

تو : گفتم. غايت صاحب جمالبه، جواني به خواب ديدم«: كه ابوبكر كَتاني گفتچنان ؛دانستندمي
زني سياه را ديدم  ،پس نگه كردم. در دل اندوهگينان: كجا باشي؟ گفت: گفتم. اتقو: كيستي؟ گفت

در دل : كجا باشي؟ گفت: گفتم. دليخوش خنده و مرح و: كيستي؟ گفت: گفتم. غايت زشتبه
 .)567ص، 1346، عطار( »مگر بر من غلبه كند ،نيت كردم كه هرگز نخندم، چون بيدار شدم. غافالن
، 1ج، 1367، منوربنا(داند مي منزل ايمان گاه شرك و حزن رابطر را منزلنيز  ابوالخير ابوسعيد

  .)290ص
  رياضتفرح و 

در برخي . كنددر ترك دنيا و تهذيب نفس به سالك كمك مي كهرياضت جزئي از زهد است 
تعالي پرداخته شده متون عرفاني به رياضت و نقش آن در ايجاد شادماني حقيقي و فرح به حق

رهزن طريق است و يكي از ، انهاي نفساني در عرفبستگي به دنيا و لذات و شاديزيرا دل ؛است
شادي تنها . ها و ترك فرح مذموم دنيوي استاركان مهم رياضت نيز كنار گذاشتن اين وابستگي

تعالي سزاوار است و چنين فرحي بعد از مرگ نيز از آدمي به امر متعالي و پايداري چون حق
و بدان كه رياضت «: ستبه اين مطلب اشاره كرده ا با اين بيان محمد غزالي. جدا نخواهد شد

 ،تر استو آنچه بر وي غالب، به ترك آن بگويد ،كسي بدان است كه آنچه بدان شادتر است هر
و آن را كه ، به ترك آن بگويد ،كس كه شادي وي به جاه و حشمت استآن: را خالف كند آن

ت جز اس) شاديدل(گاهي و همچنين هركه سلوت، خرج كند ،شادي وي به مال و ثروت است
و ...  و مالزم آن گردد كه جاويد مالزم آن خواهد بود، را به قهر از خود جدا كند آن، تعاليحق

ترين توان مهمتعالي را ميمالزمت با حق .)441ص، 2ج، 1361، غزالي( »تعالي استمالزم وي حق
يجاد دستاورد رياضت و مجاهده دانست كه فرح راستين و لذت فراوان را در سالكان طريق ا

  . كندمي
 )58، يونس ؛76، قصص ؛26، رعد: ك به.ر( براساس آيات قرآني رياضةالنفسحكيم ترمذي در كتاب  

اهللا و   كيفيت رياضت نفس و مجاهدت و سير الى، فرح مذموم و فرح ممدوح نازل شده هكه دربار
دنيوي را  هاياو نيز حب شهوات و شادي. نحوه جهاد صديقين را مورد توجه قرار داده است
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داند و بر اين باور است كه رياضت نفس يعني تعالي ميترين مانع و حجاب سالك از حقاصلي
منظور دستيابي به شادي حقيقي و هاي نفساني و لذات دنيوي بهگرداني از شاديمجاهده و روي

كند مياز شهوات و هواهاى نفسانى و رذائل اعراض ، قلب از طريق رياضت. لذت پايدار وصال حق
رياضت ، در باور ترمذي. شوداز فرح محمود برخوردار مي، آورد و در اين حالت و به فضائل روى مى

تعالي نائل و قلبش اما در نهايت وي را به وصال حق ،كندغم و اندوه را عارض انسان مي، و مجاهده
 گيردرد را دربر ميتمام وجود ف، گرداند و اين شاديرا لبريز از فرح و سرور و يقين به حق مي

  .)36- 37ص، 1442، ترمذي(
  مذمت فرح مذموم .2

 گيرد؛ت ميئاز فراموش كردن خداوند يا احساس كبر و نخوت نش، فرح مذموم در بيشتر آيات قرآن
شكرگزاري خدا كه از ورزند قدر در رسيدن به متاع دنيوي و لذات نفساني حرص مييعني افراد آن

در » ال تفرح«رو منظور خداوند از ازاين. نداتالش براي انجام آن بازماندهتوجه به اعمال صالح و و 
 سركشي و سرمستي نكردن است )76، قصص( »إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تَفْرَح إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحينَ« هآي
ناگوار و بسيار تلخ  پيامدهاي يكي از .)110ص، 16ج، 1372، ؛ طباطبايي344ص، 7ج، 1371، ميبدي(

  :گويدعطار مي. است محروميت از محبت الهي، چنين فرحي
  اي ديگر مجويكه كس را دادهآن    جويـاي پسر شادي مال و زر م

  ودـم بـاتـقب مـر عـور او را بـس    ودـم بـر غـراسـا سـادي دنيـش
  جاي شادي نيست دنيا هوش دار     وش دارــا گـرح ز دنيـر التفـام
  اين سخن دادند ز استادان سبق    ان را ندارد دوست حقـانادمـش

  نـجوي كـب دلـروي دل را جان    اي پسر با محنت و غم خوي كن
  ليكن از دنيا فرح كردن خطاست  گر فرح داري ز امر حق رواست

  )312، ص1362عطار، (
 قصص هسور 76 هدر آي، كردشمار خود احساس ميهاي بيشادي كاذبي كه قارون از گنج

  . اندوه است هشايست واقعكرد كه در چيزهايي شادماني مي هقارون دربار . تقبيح شده است
نه نفس  ،غفلت دنيازدگان است ،گيرددر حقيقت آنچه در قرآن مورد سرزنش قرار مي

برد و فرح بيكران اخروي را از ياد مي، دنيوي هاندازفرح مفرط و شادي بي. شادي و غم آنها
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قرآن كه چنان ؛توأمان است د را درپي دارد و غرور و فخر همواره با اين نوع فرحطغيان و بطر فر
هرگاه كه ما نعمتي به  ؛)48شوري، (» و إِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ منَّا رحمةً فَرِح بِها«: دايفرمكريم مي
نوعي فساد و  آيه، در اينمنظور از شادي  .كشاندانسان را به غرور و فساد مي، رسانيمانسان مي
، 22ج، 1412، طبرسي(شده است بيان نوعي مذمت و بدگويي از انسان  نآ زيرا در ؛انكار است

اختيال و  )23، حديد( »و ال تَفْرَحوا بِما آتاكُم و اللَّه ال يحب كُلَّ مخْتالٍ فَخُورٍ« شريفه هآي نيز .)165ص
كه خدا  خوشحالى مكنيد ،به آنچه خدا به شما داد است دهو فرمو فخر را از لوازم فرح شمرده

، بر همين اساس .)111ص، 16ج، 1372، طباطبايي( ددار اشخاص مختال و فخور را دوست نمى
فخر و خُيال را نوعي از عجب دانسته و در تعريف  مرتع الصالحينمؤلف ، ابومنصور اوزجندي
اصل آن از شاد بودن است به غيرِ . پيدا آيد عجب حالتي است كه در باطن«: عجب گفته است

فرح ، پس حقيقت عجب. هاي نفس خودخداي عزوجل و از گمان بزرگي نفس خود و خصلت
كمال بود كه آن كمال را حوالت به ذات آن  گمان، است به چيزي يا تعظيم آن چيز كه در آن

مصداق بارز شادي به  عجب يو هبه عقيد .)157ص، 1381، اوزجندي(» تعالينه به حق ،چيز كند
نفس خود را بزرگ و ، زماني است كه انسان دراثر غفلت و شهوات نفساني، غير خداست و آن

سبب آن نه به خداوند و به ،دهدپندارد و آن بزرگي را به خود نسبت ميصاحب كماالت مي
 )76قصص، ( »حينَرِالفَ بحي ال اهللاَ نَّح افرَال تَ«: رو خداوند در حق قارون فرمودازاين. كندشادي مي

  : چنين فرحي اندوه جاويد و گرفتاري اخروي را درپي دارد )همان(
  يـروم مانـرت محـاه آخـز ج    يـانـا شادمـاه دنيـر از جـتو گ

  شود مال تو مار و جاه چاهت    چو گرد تو درآيد مال و جاهت
  )293، ص1368عطار، (

  خورداري از نعمتت فرح به منعم هنگام براهمي .3
اند و هايي است كه از حيات ابدي و جاودان غافلفرح انسان، هاي مذموم در قرآنازجمله شادي

 ؛آن نعمت نظر بيفكنند هبدون اينكه به سرچشم ،به نعمت استمتعلق شادماني آنان در دنيا فقط 
ما الْحياةُ  فَرِحواْ بِالْحياةِ الدنْيا و يقَدر و اء واللّه يبسطُ الرِّزقَ لمنْ يشَ«: آمده استدر قرآن كريم كه چنان

تَاعرَةِ إِالَّ مي اآلخا فنْيمذمت سرور اين افراد به اين سبب است كه آنها رازق اصلي را  .)26، رعد( »الد
كه درحالي ؛دانندخود را عامل بسط و تنگي روزي و دنيا را هم مقصود بالذات مي ،فراموش نموده
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جز لهو و بازيچه ، اي است براي تدارك زندگي آخرت و در مقايسه با آناين دنيا متاع و وسيله
هاي هركس به نعمت«: نويسدمي تفسير كبيررازي در  .)476ص، 11ج، 1372، طباطبايي( نيست

هاي او مشرك است و هركس به نعمت ،شاد شود ،خداوند از آن جهت كه فقط نعمت هستند
شادي او در طول شادي خداوند است و اين ، شاد شود ،داوند از آن جهت كه از جانب او هستندخ

  .)124ص، 17ج، 1410، رازي( »شادماني در نهايت كمال و سعادت است
هاي دنيا برتري داده و شادماني درونيِ عرفا نيز فرح انسان به منعم را بر شادي وي به نعمت

غزالي  هبه عقيد .)678ص، 2ج، 1361، غزالي( اندتعبير كرده» حال شكر«حاصل از معرفت منعم را به 
هايي كه ياور وي اندوهگين شود و به نعمت ،داردهركس به آن دليل كه دنيا او را از ياد خدا بازمي

به ، شادي نكند و نداشتن آن را نعمت بداند و بدين سبب خدا را شاكر باشد، در راه دين نباشد
چنين شكري از آنها كه لذت و شادماني را جز در محسوسات و امور . يافته استشكر دست  كمال

محمد غزالي كه بنابر مشرب ديني خويش با استناد به  .)همان( آيدبرنمي، بينندجسماني نمي
نيز شرط شادي به  العلوم احياءدر ، در ترك دنيا و مذمت آن سخنان فراواني دارد، احاديث فراوان

نه ديدن  ،شكر حقيقي را ديدن منعم و توجه به لطف و احسان او دانسته است نعمت خداوند و
  .)141ص، 4ج، 1373، همو( نعمت

قلوب مسرور كه در عمق وجود خود . بايد از درون بجوشد ،شادي براي اينكه دوام داشته باشد
ناپايدار و  ،شودهايي كه از خارج بر آدمي عارض ميشادي. همواره شادمانند، ندابه منبع فرح متصل

هاي منبعث از اما شادي ؛دهنديافتني هستند و بعد از مدتي جاي خود را به غم و افسردگي ميزوال
شايسته «: ابوسعيد خراز هم عقيده دارد. شودگاه به غم مبدل نميشادماني هيچ طرب و هسرچشم

لذات باشد؛ زيرا رؤيت نعمت  فرح انسان به منعم و خالق، ها و لذاتاست هنگام برخورداري از نعمت
  .)249ص، 10ج، 1967، نعيمابي( »تعالي استحجاب فرد از حق، بدون درنظر گرفتن منعم

  فرح به فضل و رحمت خداوند .4
 مظاهر به را خود يوابستگ تا كند كوشش اوالً كه دهديم ارائه يخاص ينيبجهان انسان به اسالم

 بينياين جهان اًيثان. داشت خواهد يدرپ يشتريبغم و اندوه ، شتريب يوابستگ چراكه ؛كند كم ايدن
 شدن غرق از را انسان، امر نيا رايز د؛يانممعطوف  ياشهير و دارهيپا، قيعم مسائلبه  را انسان توجه

را برترين و  شادماني به فضل و رحمتش، رو خداوند در قرآنازاين. سازديم دور زودگذر مسائل در



  نسبت به فرح و شادماني با توجه به آيات و روايات نامسلم يتبيين رويكرد عرفا
  

 

111  

قُلْ « :دهدكند و به اين شادماني دستور و بر آن اجر و پاداش ميباالترين درجات فرح معرفي مي

و رٌ م بِفَضْلِ اللّهخَي وواْ هفْرَحفَلْي كفَبِذَل هتمبِرَحونَمعمجدر حقيقت شادي و فرح آنگاه  .)58، يونس( »ا ي
داري چون فضل و رحمت خداوند پيوند خورده باشد؛ زيرا اين امور ماندگار است كه به امور پاي

. جاي متاع دنيوي و لذات ناپايدار آن براي خود برگزيندتواند بهبهترين چيزي است كه انسان مي
  : گرددمخلوقات افاضه مي ههميشگي است و همواره به هم نداوخدفضل و رحمت 

  ك لحظه امكان سرور استكه را ي    تـدر اين منزل كه طوفان غرور اس
  ه خواهيـدم زايد چـوجودي كز ع    آن شادي كه غم زايد چه خواهي از

  ر نهـخور دگيـي مـدولتيـم بــغ    هـر نـد دگــدو بايــادي بــتو را ش
  يـانـادي جهــد شــو داري نقــت      يـانـي زمـاشـبيـاد مـر شـدو گـب

  )122، ص1368عطار، (
فَرِحاً بِما أصاب من الفضلِ و ... يصبِح فَرِحاً« :فرمايدصفات متقين مي بياندر ) ع(حضرت علي

، البالغهنهج( »شادمان از بخشش و آمرزشي كه به او رسيده است ؛شادمان ،كندشب را روز مي ؛حمةِالرّ

   .)193خطبه
 عالمي شد كه هآلود، وقتي روح متعالي آدمي. هاستها و مهجوريحرمان هگناه باعث هم

تنها فضل و رحمت  در اين حال. گردددچار گرفتگي و كدورت مي، چندان سنخيتي با او ندارد
دنيوي و بار معاصي رها  هكنندتواند از او دستگيري كند و وجدان او را از خواطر پريشانخداوند مي

تا شود كند و اين جوشش رحمت سبب ميبسا رحمت حق كه با تضرع بنده فيضان ميچه. سازد
 ،نفي انانيت است و انانيت، هاي شادي در دل انسان شكفتن گيرد؛ زيرا تضرع در مقابل حقوانهج

  . رودشمار ميبهاولين عامل غم انسان 
  مــاد كنـزار فريـه هـر درد گنـب      ر روز من از روز پسين ياد كنمـه

  از رحمت او خاطر خود شاد كنم      از ترس گناه خود شوم غمگين باز
  )113، ص1364 انصاري،(

بر انسان ، نهايت استازآنجاكه نوميدي در بارگاه الهي راه ندارد و فضل او بي، عرفا هبه عقيد
: در درياي اندوه غرقه نگردد، علت معاصي و احساس گناهمؤمن است كه به وي اميدوار باشد و به

 نوميد نگردد، دارد مؤمن را چنداني رجا بايد به خداوند خويش كه اگر هفت آسمان و زمين گناه«
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، 1ج، 1365، مستملي بخاري( »از بهر آنكه بدين همه گناه كافر نگردد و به نوميد گشتن كافر گردد... 

، آنگاه كه عارف از خوف گناهان و نقصان در انجام وظايف خود محزون و بيمناك است .)509ص
رو برخي ازاين. استنزول فضل و رحمت خداوند براي او بهترين معيار و عامل فرح و شادي 

زيرا آنگاه كه به ياد گناهان خويش  ؛خنددگريد و قلبش مياند كه چشم عارف ميمشايخ گفته
تعالي و فضل و رحمت او را در دلش شود و هرگاه معرفت حقچشمانش گريان مي ،افتدمي

  .)36ص، تابي، خرگوشي( گرددقلبش ماالمال سرور مي، كنداحساس مي
  فرح اخروي  .5

بخشي است كه به مؤمنين و نيكوكاران بهشت جايگاه اخروي پرنعمت و لذت، ديني هدر انديش
 .)43، اعراف: ك به.ر( اندخاطر اعمالشان استحقاق آن را يافتهوعده داده شده است و اهل بهشت به

يامت خداوند در قرآن بر فرح اخروي مؤمنان تأكيد دارد و خوشحالي و شادماني ايشان را در روز ق
وجوه «: كندچنين توصيف مي، كه با رخساري خندان و شاداب در انتظار ورود به بهشت هستند

دهد و از تعالي مؤمنان را از شر آن روز نجات ميحق .)38- 39، عبس( ٌ»ضَاحكَةٌ مستَبشرَة يومئذ مسفرَةٌ
هاي مادي و معنوي ز ديدن نعمتمؤمنان نيز ا. كنددر بهشت نعيم داخل مي، روي لطف و رحمت

دليل معموالً به. )11، انسان( »سرُورا لَقَّاهم نَضْرَةً و فَوقَاهم اللَّه شَرَّ ذَلك الْيومِ و«: ندابهشتي خرم و شادمان
مانند اخروي شود و از لذات بيتوجه انسان به لذات دنيوي معطوف مي، ضعف ايمان و عدم معرفت

اما اگر كسي واقعاً باور كند كه زندگي دنيا محدود و زندگي آخرت نامتناهي است و  ؛ماندغافل مي
اين  هايوجه با هم قابل مقايسه نيستند و نيز يقين داشته باشد كه تحمل ترك بعضي لذتهيچبه

هاي اين دنيا برايش سهل خواهد تحمل رنج، مندي از سعادت و لذت ابدي استجهان موجب بهره
لذت علي « به فرح اخروي مؤمنان يقين دارد و آن را، عطار نيشابوري براساس چنين باوري. شد

داند كه در اين دنيا و در مسير ايمان خود متحمل درد و اندوه و پاداش كساني مي» االطالق
  :اندفراوان شده

  ارــاي بسيـهاديـي ز شـر يابـخب    دارـــعزيزا گر شوي از خواب بي
  رديمـاد گـر شـه آخـم كـن دانـيقي    مـر اندوه و دردياگر چه جمله د

  از اين ما كه خوش خواهيم بودن بعد    اـــشبهت يقين مم بيـبدانستي
  اـــبيــا تــا زود بشتــابيــم آنجـ    اـعـوض يابيم آنج شـادييكـي 
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  كه بسياري خوشي داري تو در پيش    رد درويشـدلي اي مناخوشچرا 
  همـه لذت علي االطالق آن اســت    جهان استزهي لذت كه نقد آن 

  وزيـــر بســــگـوق ذره ديــز ش    ك ذره روزيـود يـر بـگ از آنـت
  )88-89، ص 1338عطار، (

شادي ، شود و طاعات يا گناهان فرد در دنيابنابراين بذر فرح اخروي در همين دنيا كاشته مي
  :دنبال دارديا اندوه جاويدان آخرت را براي وي به

  ردي آنت باشدـا آنچه بـز اينجـك    دـه ايمانت باشـا و نـر آنجـه كفـن
  همان پوشي كه اينجا رشته باشي    همان دروي كه اينجا كشته باشي

  جار شادي بري با خويش زينـمگ    اــش آنجـاي دروياديــي شـنياب
  در دوش گيريـهمان بار خود ان    ر در نوش ميريـر و گـدر زه اگر

  )172، ص1368، همو(

  عوامل ايجاد فرح پايدار و حقيقي .سه
تعالي را بهترين مبنا فرح به حق، عرفا براساس آيات قرآن و احاديث، با توجه به آنچه گفته شد

 چند عامل مهم را در ايجاد اين حالت، براي شادماني حقيقي و پايدار دانسته و بر همين اساس
  :اندمطرح كرده

   ايمان به خدا. 1
رضايت و خشنودي  و منشأ اصلي فرح و سرور و خاستگاه اصلي آن را ايمان، نابع دينيقرآن و م

 چنانچه منشأ شادي و خوشحالي ؛نددهسه قرار ميتحت لواي اينرا دانند و ديگر عوامل خداوند مي
ايمان به . چنين شخصي احساس خوشبختي حقيقي و پايدار دارد، تعالي و انس با او باشدحق، فرد

إِنَّ «: ارتباط با او بهترين راه براي برطرف كردن حزن و اندوه و جايگزين كردن شادي است خدا و

كَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَائالْم هِملَيوا تَتَنَزَّلُ عتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبينَ قَالُوا رالَّذ زَنُوا وتُ لَا تَح ي كُنتُمنَّةِ الَّترُوا بِالْجشونَأَبدوع« 
شادي ، عرفا نيز با الهام از قرآن و ساير منابع ديني .)48، انعام ؛13، احقاف: ك به.نيز ر ؛30، فصلت(

وجود  هدانند و معتقدند نشانها برتر ميمسلمان بودن و ايمان به خدا را از شادي به ساير نعمت
يا فقدان نعمت اندوهگين  در فرد آن است كه وي هنگام مواجهه با رنج و مصيبت ايچنين شادي
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از  .)140ص، 1385، قالنسي ؛220ص، 1361، انصاري( خدا را شاكر باشد، خاطر بقاي ايمانشنشود و به
، گيالني( نه دنيا و متعلقات آن ،شادي مؤمن به قوت ايمان و يقين و قرب الهي است، منظر ايشان

ن روا نيست جز براي از دست ابوالقاسم حكيم سمرقندي معتقد است غمگين شد .)282ص، 1318
  .)174ص، 1381، اوزجندي( دليل كسب ايماندادن ايمان و شادي نيز جايز نيست مگر به

  قرب الهي و انس با خدا .2
زاهدان در آغاز در رغبت ايشان به لذائذ بهشتي  همثبت و ايجابي حاكم بر روحي ههرچند جنب
مثبت و  هاين جنب، نام عرفانجديدي به گيري مشرب فكري و عمليلكن با شكل، شدخالصه مي

بلكه عرفا به اين سبب كه توحيد را  ؛هاي آن نبودايجابي فقط در رغبت به بهشت و شوق به نعمت
غايت آمال و شادي خود را نه در رهايي از دوزخ يا برخورداري از ، دانستندخود اصل مي هدر طريق

هاي اين امر يكي از بنيان .كردندجستجو ميتعالي و معرفت او كه در قرب حق، لذائذ بهشتي
. همه محنت و بال دانند، آن است كه هرچه جز حق است و اصل اين طايفه«: فكري تصوف است

آن نيكوتر كه اين دعوي ، اگر كسي قوت اين وقت ندارد. نعمت و راحت ايشان جز حق نيست
 هآمده كه خشنودي خدا از همنيز كريم در قرآن  .)1185ص، 3ج، 1365، مستملي بخاري( »نكند
   .)72، توبه: ك به.ر( هاي بهشتي باالتر استنعمت

داراي مراتب است و خداوند و ، جمله فرحطور كه در نگاه اسالم همه چيز ازبنابراين همان
در عرفان ، شودحقيقت شادي و فرح حقيقي محسوب مي، هرآنچه انسان را به اين اصل بازگرداند

جمال حق و قرب  هفقط در مشاهد ،صور مختلفي داشته باشد اگر هم در ظاهرنيز سرور و سعادت 
از ابوالحسن . خواهد بود در حجاب بودن او هواسطيابد و عذاب دوزخ هم فقط بهحضور او معنا مي

  .)347ص، 1346، عطار( »كني؟اشارت به بهشت مي، خوشي با توست !الهي«: خرقاني منقول است
شادماني و مراتب آن و كيفيت و فضيلت فرح و ابتهاج  االشاراتكتاب  سينا در نمط هشتمابن

يكي : لذت به دو عامل اساسي مرتبط است، وي هبه عقيد. به خداوند را مورد توجه قرار داده است
لذت و ، تر باشدادراك كمال و ديگري نيل به آن؛ هرچه كمال و خير و نيز ادراك آن باالتر و رفيع

شمرد و معتقد است ميمراتب شادي و لذت را بر بوعلي. ديد خواهد آمدشادي بيشتري هم پ
شادترين موجودات در جهان هستي است؛ زيرا ، ها نزد خداست و خداوندترين شاديبزرگ

موجودي از او  در جهان هستي. بيشترين كماالت نزد اوست و باالترين ادراكات هم براي اوست
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 ،سرچشمه دردها و رنجهاست، و راه ندارد؛ كاستي و نيستيتر نيست؛ هيچ نقص و عيبي در اكامل
ترين موجود در جهان ترين و عاشقشادمان، ترينرو باابتهاجازاين .ولي خود از آنها بري است

تنها راه شادي ، اولين موجود شاد است خداوندازآنجاكه . )435ص، 1363، سيناابن( هستي خداست
رو ازاين. يافتن راهي براي تقرب به اوست، سب شادي واقعيو تنها راه ك يانسان نزديكي به و

همواره اين موضوع را يادآور شده و بهترين و ماندگارترين شادي را شادماني به  نامسلم يعرفا
، در آفرينش هرچه هست. دو جهان آزاد شادند و از هرتنها به حق دل مردان راه. اندحق دانسته

بدو بازبسته  ،؛ هرچه هستاست پا داشتهرافراشته و زمين را او بهها را او بآسمان. همه از اوست
بنابراين بايد دل به او بست و شادي را در او طلب . كس سزاوار پرستش نيستاست و جز او هيچ

  : كرد
  اشــاي آزاد بدهــه گوينــوز هم    اشــشاد بدو دلـي بـا هستـت: گفت

  م را بدو كن زود شادـر غـن پاـج    ادــود شـد بـت توانـدو جانـون بـچ
  زندگــي گنبـد گــردان بـدوست     دوستـردان بـادي مـالم شـدر دو ع

  چون فلك در شوق او گردنده باش    پـس تـو هـم از شـادي او زنده بـاش
  تـا بـدان تـو شـاد باشي يك نفس     چيست زان بهتر بگوي اي هيچ كس

  )87، ص1383عطار، (
اي تنگاتنگ دارند و اگر كسي محبت و لذت رابطه، فكر عرفانيت هگفتني است در منظوم

، خوبي درك كرده باشدوجودي او را به هبيشترين محبت را به واالترين موجودات پيدا كند و مرتب
به  در صورتي كه اين وصال .ها نائل خواهد گشتها و برترين شاديترين لذتبا وصال او به عالي

 پذيرجا و همه وقت امكان بلكه همه، عالم ماده مقيد نباشد همحدودكنند زمان و مكان و ساير شرايط
عشق به موجودي كه واجد اين  .عاري از هرگونه نقص و زوال خواهد بود شادي و لذت آن، باشد

طور كامل ارضا نمايد و هميشه توأم با ناكامي و شكست تواند اين خواست را بهنمي ،شرايط نباشد
سوز نسبت به معشوقي در عشقي است هستي، عشق به محبوب ازلي. اهد بودو فراق و هجران خو

تواند وجود خود را قائم به او اي تنگاتنگ با انسان دارد و انسان ميزيبايي و كمال كه رابطه نهايت
و فاني در او مشاهده كند و از اين طريق به وصال حقيقي نائل گردد و هيچ چيز او را از محبوبش 

 .خدا و شادترين موجود در جهان هستي نيز اوست، بنابراين سرچشمه شادي و سرور. ندجدا نگردا
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 ؛سوي او و وصالش ميسر استرو كسب بهجت و سرور واقعي هم تنها از طريق رفتن بهازاين
  : گويدكه سنايي ميچنان

  هركه را وصل تو باشد هرچه بايد جمله هست    شادي و آرام نبود هركه را وصل تو نيست
  )816، ص1341سنايي، (
اي كه از بسان ذره ،عطار معتقد است انساني كه از اصل دور مانده و به وصل نرسيده است

اين سرگشتگي . زندسر به اين ديوار و آن ديوار مي، سرگشته و حيران، خورشيد جدا مانده باشد
خورشيد است و تا جزئي از  ،ذره. بدان سبب است كه تاب آفتاب نياورده و از او دور شده است

به عظمت و كبريايي ، لكن اگر به كل پيوست و به اصل خود بازگشت باشد؛ميناچيز  ،جزء است
و قادر به  دريگمياو با پيوستن به اصل خويش نيرو . رسد و ديگر ناتوان و درمانده نيستمي

  .)137ص، 1383، عطار :به ك.ر(است  رو همواره شاد و سرفرازازاين. نورافشاني بر عالميان است
سرازير  عارفروان  ناپذيري به روح ولذايذ عالي وصف، اوجمال  هتعالي و مشاهدانس به حق با

 هايانسان«: دنويسمي اين موضوع ابدر ارتباط ، بحث شادماني و مراتب آن هادام درا سينابن .شودمي
آنان  ط به بدن مادي ازاارتب يهاآلودگيهنگامي كه ، اندنائل شده تنزه عارف كه به مقام تهذب و

با كمال آزادي ، سوي جاذبيت ربوبي رها شونداشتغاالت مزاحم صعود به و عاليق از بركنار شود و
 )وجد(به نشئه  آنان را، دريافت كمال اعال سعادت نائل گشته و عالم قدس و خلوص به وصول و

كه در حقيقت چنان .)429ص، 1363، ناسيابن( »دگيرفرامي لذت اعال آنان را آورد وروحاني درمي
 قيود و، از عاليقرهايي روح عارف  ،سينا گفته استعالمه جعفري در تفسير اين سخن ابن

، 1373، جعفري( كنداي درون وي ايجاد ميالعادهاحساس لذت و شادي فوق، هاي عالم مادهآلودگي

وقتي قلب در درگاه . باري داردتبخش و سعاداثر آرام، حضور در پيشگاه ذات متعال .)46- 47ص
تنهايي و جواني پيش پيري رفت كه به. شودشادي ابدي بر او غالب مي ،يابداحديت حضور مي

: پير گفت شوي؟از او پرسيد كه آيا از تنهايي ملول نمي. نفس در كنجي عزلت گرفته بودبدون هم
 .)174ص، 1383، عطار( ور خداوند هستمجايي كه دائم در حض ،توانم از تنهايي ملول باشمچگونه مي

ابوسعيد خراز را «. است ياله قرب مسير در نهادن  گام نتيجه، يحقيق يشاد به نيلبنابراين 
چون به حقايق قرب رسيد  .گريه او چندان بود كه در راه باشد: عارف را گريه بود؟ گفت: پرسيدند

مستملي بخاري معتقد است شادي به  .)463ص، 1346، همو( »گريه زايل شود، و طعم وصال چشيد
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. دوست يعني تنها دوست و محبت او را در دل داشتن و فرح به آن را از همه چيز برتر دانستن
سوي اهللا  داند و كسي كه با يافت يا فقدان مافقدان غير او را مصيبت نمي، كه دوست را برگزيدآن

، 1365، مستملي بخاري( »صادق نبوده استدر دعوي محبت خود با خداوند ، شاد يا اندوهگين شود

لذت انس با حق را نخواهد ، گير شوددر واقع كسي كه حب دنيا در دلش جاي .)1355ص، 3ج
كه ابوعثمان چنان ؛زيرا همت هركس مصروف آن است كه در نظرش عزيز و گرامي باشد ؛چشيد

ه خدا از دلت ببرد و ترس تو شاد بودن ب، شاد بودن تو به دنيا«: حيري عارف قرن سوم گفته است
  .)482ص، 1346، عطار( »ترس خدا از دلت پاك ببرد، از غير خدا

  معرفت خداوند .3
انس با خدا سبب فرح و نشاط قلبي و دروني انسان  از منظر دين و عرفان ،شد بيانكه چنان
 ؛گردداين انس و محبت به حضرت دوست از طريق معرفت و شناخت او حاصل مي .شودمي

: ك به.ر( علم و آگاهي دارد چيز ههمو به  شتهامور قرار دا همعرفت به اينكه خداوند در وراي هم

ما أَصاب من مصيبةٍ في «: كندچيز بيرون از اراده و مشيت او عمل نميكس و هيچ و هيچ )65، يونس

ضِ ولِ أَ الْأَرن قَبتَابٍ مي كإِلَّا ف كُمي أَنفُسيرٌلَا فسي لَى اللَّهع كا إِنَّ ذَلرَأَهن نَّب كَيل و ا فَاتَكُملَى ما عولَا  لَا تَأْس

و ا آتَاكُموا بِمخْتَالٍ فَخُورٍ تَفْرَحكُلَّ م بحلَا ي چنين معرفتي اعتقاد به توحيد افعالي . )22- 23، حديد( »اللَّه
 أمنشهنگامي كه انسان دانست . دهدرا به هستي تغيير ميكند و نگرش او تقويت مي را در فرد

آورد و زمينه بروز اوست كه عوامل ايجاد آن را فراهم ميو  خداوند است، حزن و اندوه بشر تمام
، انعام: ك به.ر( دكنعوامل آن را نابود يا تعديل مي دارد وكه حزن را برمييا اين سازدمي مهياآن را 

بر همين . يابدطور كامل از اندوه مذموم رهايي ميبه ،)153، عمرانآل ؛87- 88 ،اءانبي ؛40و36، طه ؛64
  :اساس مولوي سروده است

  هريكي را معدني دان مستقل    غم و شادي دل، گريه و خنده
  تاح دانـف فـرادر در كـاي ب    مفتاح آن، زنيـي را مخـهريك

  )844، ص1دفتر ،1ج ،1374، ويمول(
در كالم  كهتعالي است معرفت حق، آفرين در عرفان اسالميمل شاديبنابراين ازجمله عوا

هركه نشناخت «: كه از جنيد منقول استچنان ؛بسياري از عرفا به اين موضوع اشاره شده است
صاحب معرفت باش به «: دقاق گفته استهمچنين . )438ص، 1346، عطار( »هرگز شاد نبود ،خداي را
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عرفا نيز براساس قرآن معتقدند آنگاه كه انسان به صفات  .)656ص، انهم(» خداي تا هميشه شاد باشي
دوام سلطه او بر عالم آفرينش و نفاذ قدرت وي بر ايجاد تمامي نيازها و ، نيازي حقويژه بيخداوند به
تعالي را ماالمال از بخشش و هاي موجودات معرفت پيدا كرد و خزائن جود و احسان حقخواسته

، 1973، بقلي( گردداز فرح باهللا و شادماني حقيقي برخوردار مي، به مخلوقات دانست انعام او نسبت

ت او بر جهان و جهانيان تعالي و حاكم دانستن قدرت و مشيبايزيد بسطامي هم معرفت حق .)141ص
  .)219ص، 1384، سهلگي( كندبخش نزد عارف معرفي ميرا برترين دليل شادي

، هرچه شناخت و معرفت دل نسبت به چيزي بيشتر باشد امام محمد غزالي معتقد است
تر بزرگ، شودلذت و شادماني آن نيز بيشتر است و هر اندازه چيزي كه بدان معرفت حاصل مي

تر از آن نيست كه و هيچ موجود شريف« ،شودبر لذت شناخت افزوده مي، تر باشدو شريف
عجايب عالم آثار صنع  هعالم است و همدو  و پادشاه و ملك هر، موجودات بدوست هشرف هم

 حضرت ربوبيت هاي از نظارو هيچ نظاره، تر و لذيذتر نبودپس هيچ معرفت از اين شريف. اوست
اطالع بر اسرار ربوبيت و دانستن ترتيب ، غزاليدر باور  .)40ص، 1ج، 1361، غزالي( »لذيذتر نباشد

و  تر تر و لذيذتر و خوش عالى هامعرفت ههماز ، احاطه دارد كارهاى الهى كه به همه موجودات
اهللا را معرفت غزالي .)531ص، 4ج، 1373، همو( تر و واالتر استو شادى و استبشار بدان بزرگ  فرح

نامد كه در داند و دلِ عاري از اين تقاضا را بيمار ميفطري دل و هدف غايي آن مي هخواست
او همچنين امتياز ديگري نيز براي . ر اوستاتظندر اهالكت و شقاوت ابدي ، صورت عدم درمان

هاي محسوسات ها و لذتشهوت ههم«: گويداهللا قائل است و ميلذت و فرح حاصل از معرفت
باطل شود  ،الجرم به مرگ ساقط شود و رنجي كه در آن برده باشد، كه به تن آدمي تعلق دارد

بلكه ، به مرگ هالك نشود چه دل ؛به مرگ مضاعف شود، و لذت معرفت كه به دل تعلق دارد
  .)همان( »ها برخيزدكه زحمت ديگر شهوت، اضعاف آن گردد تر شود و لذتروشن

قلب درپي بر پي هاي الهيبارقهشود معرفت و اتصال به درياي بيكران پروردگار سبب مي
 مين عالمدر ه، كندجمال ملكوت و اشرافي كه بر هستي پيدا مي هو وي با مشاهد فرود آيد عارف

كه از  توانند اين لذت را دريابندتنها كساني مي. از لذت و سرور بسيار عظيمي برخوردار شود
العارف هش « :سينا گفته استكه ابنبنابراين چنان. سوي معبود گام بردارندغفلت رها شده و به
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زيرا به  ؛)455ص، 1363، سيناابن( »برخورد و خندان استرو، خوشعارف همواره گشاده ؛بش بسام
  . بيندجمال او را مي، نگردو به هرچيز مياست شادماني و سرور دست يافته  هسرچشم

  رضا به مقدرات الهي .4
كه قدرت بدان جهت من ؤانسان م. معرفت و محبت خداست هاز مراتب واالي معنوي و ثمر» رضا«

ويژه رزق و به )22- 23، حديد: ك به.ر( رو خداوند را در همه امو داندو مشيت را در دست خداوند مي
 داندخشنود و راضي است؛ زيرا مي ،شودهمواره از آنچه واقع مي، دانددخيل مي )36- 37، روم( روزي

دچار  آسيبيگردد و اگر به شر و حكميانه وي مي تدبيركه همه هستي در دست خداوند و به 
دراثر  .)22، حديد: ك به.ر( الهي است همه به حكم و مشيت ،دست يابد منفعتيشود يا به خير و 

فرح و شادماني دروني و  ،همين خرسندي و راضي بودن به مشيت الهي و اعتقاد به قضا و قدر
به رضاي خداوند «: فرمايدباره ميدراين) ع(حضرت علي. دهدناپذيري به ايشان دست ميوصف

   .)195ص، 71ج، 1374، مجلسي(» خشنود باش تا شاد و راحت زندگي كني
پيوند شادي با تسليم و رضا و يقين و توكل به خداوند در نزد عرفا بسيار متداول بود و 

روح ، خداوند تعالي به عدل خويش« :دكردناستناد مي )ص(نيز به اين حديث پيامبر بيشتر آنان
ر د .)142ص، 1384، سهلگي(» و شادي اندر رضا و يقين نهاد و اندوه و انديشه اندر شك و خشم

شادي به قضا و قدر و خشنودي از  كهيكي از مقامات واالي عرفاني است » رضا«متون عرفاني نيز 
شاد بودن دل است  ،رضا«: ذوالنون مصري گفته است. اندمشيت الهي را در تعريف آن ذكر كرده

در تلخي قضا و ترك اختيار است پيش از قضا و تلخي نايافتن بعد از قضا و جوش زدن دوستي 
   .)154ص، 1346، عطار( »ت در عين بالاس

خواه  -  رضا به مقدرات الهي بدين معناست كه انسان از آنچه خداوند برايش تقدير كرده است
: كه از رويم منقول استچنان ؛مسرور باشد و كراهيتي به دل خود راه ندهد -  تلخ و خواه شيرين

در حقيقت نزد محب دردي وجود ندارد  .)300ص، 1345، عثماني( »رضا استقبال قضا بود به شادي«
. لذت محض است ،شودزيرا هرآنچه از سوي محبوب صادر مي ؛و آن درد براي او عين لذت است

ها از طرف خدا ها نيز همچون نعمتراضي در دل خويش به اين اعتقاد رسيده است كه محنت
تنها اعتراضي به مشكالت و نه راضي. نداند و هردو براي بنده عزيز و مباركابخشهستند و لذت

با آن مواجه  رود و با روي گشاده و قلبي خشنودبلكه در دل به استقبال آن هم مي ،كندبالها نمي
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دليل محبت خالص نسبت به خالق به، بنابراين كسي كه آراسته به اين فضيلت است. شودمي
شود كه به ت چنان شاد ميشمارد و به سختي و محنهرآنچه از دوست رسد را نيكو مي، خويش
كه همچنان ،آنگاه كه از محنت شاد شود :گفت ؟رابعه را پرسيدند كه بنده راضي كي باشد«: نعمت

با معرفت به اينكه امور در بستر خواست ازلي و  انسان ،عرفا هبه عقيد .)298ص، همان( »از نعمت
رضا يعني تسليم و  هالترين مرتببه با ،1چيز مانع آن نيست يابد و هيچمشيت خداوند جريان مي

به  بلكه فرح او، شودگردد و ديگر با يافت و نايافت دنيا خوشحال يا اندوهگين نميتفويض نائل مي
   .)141ص، 1973، بقلي( معبود است

   طاعت خدا .5
است كه انسان توفيق طاعت خداوند را پيدا كرده باشد و از مطلوب  هنگاميشادي  در اسالم

 »ربه و حزنُه علي ذَنبِه ةسرور المؤمنِ بِطاع« :فرمايدمي) ع(كه حضرت عليگزيند؛ چناندوري  گناه
اين عيد براي « :در روايت ديگر به مناسبت عيد فطر فرمود نيز. )5594حديث ،1378 ،تميمي آمدي(

، نگيرد صورت روزي كه معصيتي اش را پذيرفته باشد و هركسي است كه خداوند نماز و روزه
شادي را در سه  ابويعقوب نهرجوري، اساس اين بر .)428حكمت، البالغهنهج( »آن روز عيد است

 ،يكي شادي به طاعت داشتن خداي«: داندتعالي ميقربت و ياد كردن حق، يعني طاعت ،خصلت
ي است ياد او سوم شادي، ي است به نزديك بودن به خداي و دور بودن از خلقاو ديگر شادي

   .)507ص، 1346، عطار( »كردن خداي عزوجل را و ياد خلق فراموش كردن
تعالي اين است كه انسان از طاعت و خدمت هاي فرح به حقترين نشانهدر باور عرفا از مهم

خداوند تعالي «ايشان  هبه عقيد .)508ص، همان( خداوند شادمان باشد و كراهيتي به دل راه ندهد
اي رساند كه رنج گزاردن طاعت از وي برخيزد؛ از آنچه رنج امر بر درجه در دوستي خود بنده را به

 و گرددتر ميرنج طاعت سهل، تر باشدهرچند كه محبت قوي. گيردمقدار محبت آمر صورت مي
مستملي ( »گاه مجاهده و فعل خود را در ميانه نديده استاين ظاهر است در حال پيامبر كه هيچ

   .)445ص، 1ج، 1365، بخاري

                                                               
1 .»و هكْمحل قِّبعالَ م كُمحي 41رعد، ( »اللّه(. 
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گونه فداكاري در راه هيچ واالترين مرتبه در عشق ورزيدن به محبوب اين است كه عاشق
دارد و كمال لذت و شادي خود را در فناي در دوست و پيروي محض از اراده و محبوب را دريغ نمي

د و داركس بدون قيد و شرط مقدم مي چيز و همه رو خواست او را بر همهازاين. داندخواست او مي
هيچ  ،چون دوستى قوى شد« :بردخدمت و اظهار خضوع در برابر محبوب لذت مي، از تسليم بودن

   .)470ص، همان( »دشوار خود چگونه باشد؟، لذت در لذت عبادت نرسد
دار حقيقي خداوند اين است كه هاي دوستشيخ احمد جام نيز ازجمله نشانه هعقيد به

دوم . نه در شهوت و عشرت نفس ،خدمت خداوند است لذت و راحت او در طاعت و عبادت و«
» نه مدحت و ثنا و خدمت خلق ،تسبيح و تهليل و تكبير خداوند بود او  انس و شادي ،آنكه

  .)217ص، 1345، غزنوي(

  نتيجه 
و روايات است و آرا و اقوال ايشان  كريم گرفته از آيات قرآنتئنش، رويكرد عرفا به موضوع فرح

، عرفا با تمسك به اين آيات و روايات. ديدگاه قرآن و ديگر منابع ديني همخواني دارد باره بادراين
نهند و فرح دنيوي را مانعي بزرگ در مسير سير و سلوك انسان و شادي و اندوه دنيا را وقعي نمي

حزن و فرح را در ، ايشان براساس قرآن و احاديث. كنندرسيدن به فرح حقيقي و پايدار قلمداد مي
ممدوح و مذموم جاي داده و همواره غم و شادي براي امور اخروي و انجام اعمال صالح  هدو دست

بنابراين عده زيادي از عرفا . اندرا ستوده و حزن و فرح انسان براي امور دنيوي را نكوهش كرده
از اين  حزن ممدوح و اندوه براي امور اخروي را بر فرح مذموم و شادي به امور دنيوي برگزيدند تا

و از فرح حقيقي و پايدار  بندطريق به خداوند سبحان تقرب جويند و با وصال او از حزن رهايي يا
زيرا از منظر دين و عرفان نيل به شادي حقيقي از طريق گام نهادن در مسير  ؛مند گردندبهره

ضا به مقدرات ر، تعاليمعرفت حق، قرب الهي ميسر است و عواملي نظير ايمان به خدا و انس با او
  . كنندانسان را در دستيابي به اين مهم ياري مي، الهي و طاعت خداوند
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بنگاه : تهران، الزمان فروزانفرتصحيح بديع، ترجمه رساله قشيريه، حسن بن احمد، عثماني -
 .1345، ترجمه و نشر كتاب

 .1338شاه، عليصفي: ، تصحيح و تعليق سيد صادق گوهرين، تهراناسرارنامهعطار، فريدالدين،  - 

 .1368، توس: تهران، 2چ، تصحيح هلموت ريتر، نامهالهي، ــــــــــــــــ  -

 .1346، زوار: تهران، استعالميتصحيح محمد ، ءتذكرة االوليا، ــــــــــــــــ  -

، كتابخانه سنايي: تهران، 6چ، تصحيح و مقابله سعيد نفيسي، ديوان اشعار، ــــــــــــــــ  -
1373. 

 .1362، سنايي: تهران، تصحيح احمد خوشنويس، مجموعه آثار، ــــــــــــــــ  -

 و علميانتشارات : تهران، 20چ، به اهتمام سيد صادق گوهرين، منطق الطير، ــــــــــــــــ  -
 .1383، فرهنگي

 .1376، دانشگاه تهران: تهران، به اهتمام احمد مجاهد، مجموعه آثار فارسي ، احمد، غزالي -

 :تهران، 3چ، 4و1ج، يدالدين محمد خوارزميؤترجمه م، احياء علوم الدين، محمد، غزالي -
 .1373، فرهنگي و علمي انتشارات

و علمي انتشارات : تهران، 1- 2، جبه كوشش حسين خديوجم، كيمياي سعادت، ـــــــــــ  -
 .1361، فرهنگي

بنگاه : تهران، يد سنندجيؤاهللا مبه كوشش حشمت، پيلمقامات ژنده، سديدالدين، غزنوي -
 .1345، ترجمه و نشر كتاب
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، الهجره دار: ايران، 2چ، 3ج، تحقيق مهدي مخزومي، كتاب العين، خليل بن احمد، فراهيدي -
 .ق1409

 .ق1426، حسنين: قم، 1ج، المحجة البيضاء في تهذيب االحياء، محسن، يض كاشانيف -

مركز پژوهشي : تهران، ارشاد در معرفت و وعظ و اخالق، عبداهللا بن محمد، قالنسي نسفي -
 .1385، ميراث مكتوب

 .ق1318، المطبعة اليمينة: بيروت، الفتح الرباني و الفيض الرحماني، عبدالقادر، گيالني -

: ، تهرانمجموعه بيست اثر چاپ نشده از قلمرو تصوف: هاي پيراين برگهروي، نجيب،  مايل - 
 .1381نشر ني، 

 .1374، الكتب االسالميه دار: تهران، 3چ، 71-72ج، االنوار بحار، محمدباقر، مجلسي -

مقدمه محمد ، 3و1ج، شرح التعرف لمذهب التصوف، اسماعيل بن محمد، مستملي بخاري -
 .1365، ساطيرا: تهران، روشن

، اميركبير: تهران، 1ج، تصحيح رينولد نيكلسون، مثنوي معنوي، الدين محمدجالل، مولوي -
1374. 

، اميركبير: تهران، 5چ، 9و2،7ج، تفسير كشف االسرار و عدة االبرار، سعدبن ابي احمد، ميبدي -

1371.  


