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 شادی گرایی در دیوان عدیم
 

 

پوهندوی اقبال حسامنوشته: 
1

 

 

 ۲۰۲۰جون  ۲۵

 

 افغانستان -بدخشان

 

 چکیده

شادی از عوامل مهم و ارزشمند روحی و روانی انسان است که باعث لذت بردن بیشتری از 

بخصرو   انسران یرا   شود و نظرر بره یمرین ایمیرت  از دیرر زمرانی مرورد توجره گی می زنده

شاعران بوده است  چون این پدیده در وجرود شراعران وای ری کمترر دیرده شرده و عیرت اصریی 

. یرد  ایرن پرشوی  ایجاد شر ر یرم یرچره بیشرتر حرزین برودن عبرد شراعر دانسرته شرده اسرت

تمرام عمرر وی پرر از رنر  و کره  کسری  در ش ر سید زمران الردین عردیم دریافت جایگاه شادی

بره عنروان عامرل   دارد  وی شادی را که ریشه در م نویرت اشر ار اما؛ سختی یا بوده است

بختی و شرادی  وای ری کره سته است و لذات مرادی را مراند خوشرامید به یک فردای روشن دان

فرامرو  نره شرود کره عردیم   .اسرت داد کرده ییمبه سوی افق یای خو  فرجام منتهی می شود

 ییه یبیررن  مررذیم اسررم بررا توجرره برره  بیکرره  ؛برره موعررود شررادی از دیررد عرفرران توجرره نرره کرررده

بره شرادی یرای عیمری ارش بیشرتری و شادی را از دیرد حسری و عیمری مرورد توجره یررار داده 

 یایل است.

 واژه های کلیدی: شادی گرایی، شعر، عدیم.
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 استاد دانشکدۀ ادبیات و عیوم بشری پوینتون بدخشان 
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 مقدمه

د خودشرران و ی و خوشرربختی و سرر ادت اسررت مرری خوایررانسرران کرره یمیشرره در جسررتجوی شرراد

باشند. این پدیده در م نای کیی حالت مثبت ذین ت ری  شرده اسرت.  شرادی عزیزان شان شاد 

گررذاری ا  در رشررد  ترررین نیرراز یررای روحرری برره عیررت ترراثیر و نشرراع برره عنرروان یکرری از مهم

و یرایم باشرد دنیروی    چره گی یکری از ایردا  زنرده مثابر بره   گری انسران شخصیت و کرل زنرده

شرراد از سررجمت جسررمی و روحرری  انسرران یررایزیرررا مررورد توجرره یرررار گرفترره اسررت.  اخررروی

 کنند. بیشتری برخور دار یستند؛ یمه چیز را مثبت فکر می

شررادی و شررادی گرایرری در دیرروان عرردیم از نررود یمرران شررادی یررایی کرره اکثررر مررردم زمرران برره 

از مال و جاه دنیا خشنود شده و عمرر خرود را در پرای نشراع  تا  شان بوده اند  نیست که دنبال

تی خروی  بره ایرن براور اسرت  ای دنیا گذاشته؛ بیکه وی مانند اجرداد و اسرج  عدیردهو آرزو ی

که آن چه منشا اصیی شادی را تشکیل می دید دین و خررد اسرت کره شرادی پایره داری را بره 

 وجود می آورند. 

دین اسجم چون دین فعرت است  به تمام نیاز یای عبی ی وفعری انسران توجره دارد و امرت 

. این شادی یا گاه برای خود آدمی و کند به شادی یای مثبت  و سازنده دعوت می اسجمی را

گاه برای دیگران است  آن یمه ثروام و پرادا  کره بررای آوردن تبسرم بره روی دیگرران ذکرر 

اده از بروی خرو   مهربرانی  و شده و سفار  یایی کره بررای پوشریدن لبرای یرای شراد  اسرتف

ه ییم مردم شده است یمه برای ایجاد فعرای شراد و در کردن سرور ب شوخی و وارد محبت

 نتیجه  تجدید یوا برای ادامه حرکت تکامیی است.

متون عرفانی ممیو از ت ییم و ادم  کمال  نیکی  کسم دان  و پراکی و راسرتی اسرت. یمر    

توصیه یای عرفا برای کمال رسیدن انسان است و انسان در سای  آمروزه یرای برترر اخجیری  

از غررم دنیررا و سررماد از نشررانه یررای برجسررته روحیرره نشرراع در گی  رسررد. وارسررته برره ت ررالی می

سرالک ایرن راه را  چهرار چیرز بایرد  تاسریو   ول خواجه عبدهللا انصراریمیان عرفاست. به ی

(. لفرظ 54این عریق را شاید: اول عیم  دوم ورد  سیم یادحعرت  چهرارم وجد...اانصراری:

ید ابوالخیر بیشتر شهرت پیرداکرده اسرت  ریشره در وجد در میان تصوفیان که از زمان ابوس 

 اندیش  شاد زیستن دارد.

تی اسرماعییی و مترون عرفرانی شرادی و شراد زیسرتن را در  پیروی از متون عدیرده عدیم یم با 

را بره  ای یرم از شرادی گی دنیروی خروی  ذره اش ارخوی  جای داده برا وجرود آن کره در زنرده

 گوید: مفهوم کیی آن نه دیده است؛ چنانچه می
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 من دارم هگیخن ک است  خېز  شرر  کیب     خان  غم انگیز است مسکن که من دارم  

 من دارم که   روزنی   آید بر نه می  ییچ   بار    آت    غیر آه  دل    دخان  وز ت 

 رنگ وبوی میزان است گیشن که من دارم  پرگل     دیگران   باغ   آمد  بهار باز نو

 که من دارم  گردن   افتاد  کمند در    لیک   شاد بیکه شاد ویم آزاد   مردم از ینر دل

  (221: 8ا

 تحقیق ۀپیشین

تا کنون پشوی  مستدیی در این زمینه انجام نه شده؛ اما برخری از آثرار بره مسرشله شرادی در   

آثار سایر شاعران اشاره یایی صورت گرفته است؛ ماننرده فیسرفه و آمروزه یرای شراد زیسرتن 

تحدیرق خرود ری کره ایشران در ایرن براییم ظایر عبدوند و جهانگیر صرفدر اندیشه نظامی از ا

ایشران در یرک  گی دارد. به این نتیجه رسیده اند که شاد زیسرتن جایگراه بسریار مهمری در زنرده

گرایی در دیرروان ناصرخسرررو  نتررای  سررخن  مدالرره دیگررر شرران تحررت عنرروان شررادی  غررم برراعنی

خوی  را این گونه اعجم کرده اند که: ناصر خسررو برر اسرای بیرن  براعنی گرری  شرادی و 

ن را  دو دسته کرده است: شرادی یرای کره مربروع بره جسرم انسران یسرتند؛ ماننرد غم یای انسا

و غم یایی کره مخرت  بره  اگساری جاه و مدام یای دنیوی. دیگر شادی ی ری  و سماد  می

در نتیجه دیرن  خررد و عیرم دینری در انسران  بره جان انسان یستند  مانند شادی و غم یایی که 

ادی در غزلیات ععار   اثرر فاعمره ابویسرانی و فاعمره مجیردی تدابل غم و ش   آیند. وجود می

غرم و  ازشرای حدیدری ایشان را جد به شادی در این تحدیق خوی  به این نتیجه رسیده انرد کره 

 گیرد. عشق الهی سرچشمه می

 

 پیشینۀ شادی گرایی در فرهنگ و ادبیات مردم افغانستان

تیان است و زردشت دیرن و آیرین خروی  را اگر بپذیریم که بیخ گهواره فرینگ و تمدن زردش

از یمین دیار پخ  و نشر کرد و نام کتام دینی فرینگی جغرافیایی وی اوستا است  در ایرن 

توجرره برره کتررام و بخرر  دیگررر آن چررون سررروده یررای زرتشررت  یسررنا  ویسررپرد و خرررده اوسررتا 

دشرت یرم در گرایی خییی زیاد صرورت گرفتره اسرت  بره احتمرال یروی تولرد زر شادی و شادی

این ند  به سزایی را بازی کرده است؛ چنانچه آمده است: در خررداد روز  از مراه فرروردین 

 (.23: 3گان شدا زاده شد...ینگامی که زاده شد  خندید که موجم شگفتی یمه
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 سراید: گونه می فردوسی نیز در باره خندیدن زردشت در ینگام به دنیا آمدن این

 داد    زراتشت فرخ ز مادر بزاد بدان گه که صبح زمان دیمه

 شد ز مادر جدا      درخشان شد از خندۀ او سرا  چون بخندید 

 کار او بام او     وزان خنده و خوبی و آم او در   عجم ماند

 ست    جز این یرکه از مادر آمد گریست به دل گفت کین فره ایزدی

 (189: 9ا

توان جسرت و بره یمرین  بسیاری از منابد می اشاره به خندیدن زرتشت را در  ینگام زادن در

ترین اصرول و بسریار پسرندیده و ارجمنرد  خاعر در آیین مزد یسنا شادی و شادمانی جز اصریی

 است.

 شادی در دیوان عدیم

با توجه به جبنه یای مختی  بحث شادی در دیوان عدیم به شکل یای مختی  و سربدر کررده 

 بیان کرد:را می توان به این شکل  که ب عی از نمونه یای آن

 و خرد دینرابطه شادی با 

یرری یرررار  ماننررد سرری  مررذیبی وی ناصرخسرررو  خرررد و دیررن در محررل ویشهدر اندیشرر  عرردیم  

کررده   هدارند؛ زیرا دین و خرد ویشه انسان اند ترا زمرانی کره ازیمران مرتبره انسرانیت  نرزول نر

رحمت خداوندی بهتررین امیردی بررای  نشراع و  به نظر عدیم فعل و کرم  و غفران  و باشد.

 زدایی است. غم

 ست مرا زان خوان کرم حق گدایی  ست مرا      چون عجز و یصور بینوایی

 ست مرا  زدایی   غم و  نشاع امید      آم رحمت    ز و   غفران از  شیش  

ترین عامل مسررت اسرت و نره  ؛ زیرا ایمان مهمغم دین خوردن خود از نظر عدیم شادی است

آورد. اعمینرران ییبرری اسررای  داشررتن آن نگرانرری و اعررعرام را در وجررود انسرران برره وجررود مرری

یرنود شادی است و این فرایم نه می شرود مگرر برا ایمران بره یردرت خداونردی کره سرچشرمه 

د کره بردوسرتان خردا نره آگراه باشری» نیکی یا است. ویتی که ما به ترجمه ایرن آیرت نگراه کنریم:

(؛ در می یابیم که داشتن ایمران یروی  62یونی آیه  «اشوند بیمی است و نه آنان اندویگین می
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کند زمانی که این م عجت مرفود شده اند آنچه برایی مانرد  نگرانی و تشوی  را برعر  می

 شادی است.

 ای خو  آن مرد کو غم دین خورد    از غم این جهان بشد آزاد

 (37: 8ا

خرد به اعتداد بسیاری  از اولرین آفریرده یرای خداونردی اسرت کره وظیفره پاسرداری از جران و 

شرروند کرره  می روح انسران را برعهررده دارد  و چشرم و گررو  و زبران برره وسرییه خرررد محافظرت

اگر از چهار چوم خرد خارش شوند باعث زیان انسان می شوند و در نیتجه اندوه نا  شردن 

او را در پی دارند. به اعتداد عدیم یرگاه عیسم جسم به نیروی خرد شکسته شرود ی نری ویتری 

 گردد. مند میسر می گی شاد و س ادت که وی بتواند خوم را از بد تفکیک دید در نتیجه زنده

 در فعای سیر روحی شاد آزادانه با     بشکستی به نیروی خرد  جسم گرعیسم

 (161: 8ا

 

 حسن خلق

توانرد در  رویی و نشاع شخ  نمایان می شود؛ میتری می حسن خیق خود در بساعت و گشاده 

یای سوداگران  مادی و فرینگی بیگانگان ص  آرایی کنند کره از رشرد فکرری و  برابر یجمه

واالیی برخور دار باشد؛ لیکن غنای فرینگی با تعرارم و ت امرل آرا بره دسرت ت ادل روحی 

آید  که اعتدال روحی با ارعای متوازن نیازیرا و شرگوفایی عواعر  مثبرت انسران یرا برر  می

یای مختیر  ف الیرت یرای انسرانی از  گذاران عرصره گردد. در دنیای م اصر سیاسرت یرار می

ات خدماتی و کارگری با شیوه یای متفاوت مری کوشرند پشویی تا موسس مراکز عیمی و دان 

تا شادی  و یرار را در نهراد  آدمیران ایجراد نماینرد و بردین عریرق یرم برر تولیردات عیمری خرود 

گی امرن و آرام و بره  زنردهترر  از یمره  بیفزایند و یم بر فراورده یای صرن تی و خردماتی؛ مهم

ار مهیا کنند. آرام و شاد زیسرتن عرجوه برر دور از عصبیت و پرخا  با مردمی شاد و امید و

 (.2:194ا سرتیکه یکی از نیاز یای اساسی روانی فردی است؛ عرورت اجتمراعی نیز این

 گی دانسته است. عدیم لع  خو  را عامل شادی  و بنیان زنده

 گی با لع  خو  به خیق خدا شاد زیستن    این است وصل معرح بنیان  زنده

 (167: 8ا
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 سخن گفتی وبی  یک من  با دو    شد  عمریا

 خاعرم زین لع  اند  شاد ممنون است  نیست

 

 شادی و مرگ

ست که در آثرار اکثرر صراحم تفکرران نمرود  اندیشیدن به مرگ از مفاییم درد آور و جانکایی

و  ( به نظر عدیم زمانی که مرگ فرا  می رسید دیگرر نره شرادی مفهرومی دارد891: 7داردا

 شوند  نه غم ارزشی یمه ییچ می

 شادی  و نشاع غم عالم ییچ است  که اجل رسد در آن دم ییچ است   روزی

 روان از یالم    عی  رمعان غم محرم ییچ است  شود روان  که   روزی

 (246: 8ا

 

 فلسفۀ شاد زیستن 

گی نسرربت برره   زنرردهداری دنیررا و شکسررت در رسرریدن برره ایرردا  و اوعرراد نامسرراعد  نررا پایرره   

گیررر انسرران گررردد  تررا ایررن کرره  گی دامن شکسررته گی و کنجکرراو شررده   نرروعی ناامیرردی و دل زنررده

 گوید: غنیمت را اختیار کنند؛ چنانچه خیام می مدوله دم

 مکن فریاد   است نیامده   که   از دی که گذشت ییچ از و یاد مکن      فردا

 حالی خو  با  و عمر بر باد مکن      مکن   بنیاد    گذشته  و    نامده بر

ولی از  نظر عدیم عالم با یمه تجمجت و شادی یای  ییچ است  شرادی یرم یرک پدیردۀ گرذرا 

 .و غم یم
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 فصل بهار

فصل بهار موسم امیدی بررای یرک فرردای بهترر  بررای ریرایی از سرردی و سررمای زمسرتان 

برند نهایت آزار دینرده اسرت  بسر می دستی است. فصل زمستان یدینا برای کسانی که در تنگ

برر فرر   ریزد برای محتاجان ماننرد سرنگ ابابیرل اسرت کره یر یعره از برفی که بر زمین می

دیرد و آزار دینرده اسرت.بهاری کره پری از زمسرتان سررد و  مری شان فررو مری آیرد  رنر  شران

ه وجرود  بره آید پیام آور شادی است  زمرانی کره ایرن فصرل مری رسرد عردیم برا یمر دلمرده می

گیررد و فریراد مری زنرد  کنرد در آغوشر  می و از آن بره گرمری اسرتدبال می پیشواز  مری رود

 که:

 مخور غم ای دل غمگین که فصل شادمان آمد

 آمد  نلستاد  بزم    و  خندان   و خرم  بهار 

 جمشیدی جشن   ویت بال  کرده   باز کبوتر 

 در بوستان آمد  به سوی مرغکان شادی کنان

 فروردین  ماه   اعتدال   و    آفتام   نور  ز

 آمد  گیستان  سیر و ویت   زار  سبزه  نشاع 

 زیک سو شادی باغ و بهار است و گل و بیبل

 و کار دیدان آمد از کشت   یک سو خرمی ز

 (191: 8ا

بهرار را فصررل سرررور و شرادی دانسررته؛ اعررزاز و اکرررام  را بررای تمررام شرراعران توصرریه  او

 ون بهار جبران کننده و داد خواه ویرانی یای زمستان است.کند؛ چ می

 ینگام  و   نشاع   زمان باد   مزید  رسید فصل بهار و سرور و ایام    

 زروی ش ر و ادم احترام و اکرام    شاعران دادند    او جمیه  بیاد شادی

 (191: 8ا
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توصی  بهار و خزان در ش ر فارسی به گون  کاربرد ادبی معمون بسیار رایجری اسرت کره 

حیات دوبرارۀ در بهاریه  یا و خزانیه یا دیده شده است به نظر عدیم بهار یرین سرسبزی  و 

نباتات و خزان تداعی کنندۀ مرگ عبی رت اسرت  بردین سربم وی ییچگرایی خرزان را دوسرت 

 ناشادی خوانده است: نداشته و این فصل را فصل

 بنیاد   شد  تو   از  سرد  موسم    ای خزان از تو خاعرم ناشاد  

 (201: 8ا

 

 شادی عشق

عشق خاصیت دوگانه دارد که عاشرق را گراه ترا نهایرت شرادمانی و گراه در غرم و انردوه بسریار 

کنرد.  فرو می برد و عاشق وای ری غرم و شرادی عشرق را ترو امران در وجرود خرود احسرای می

عدیم نه صوفی و عار  بوده و نه عاشق م شرو  زمینری بیکره عاشرق برودن در نظرر فکرری 

 او درست زیستن و دوری از زید ریاکارانه است.

 با   مستانه  و نشئه گسار  شادکام  در ص  عشا  مستان شرام جانفزا     می

 (162: 8ا

 

 شادی وطن

ورزنرد و عجیره دارنرد  عشرق بره  یمه مخیویات درجایی کره بره دنیرا آمرده انرد بردان عشرق مری

وعن میل عبی ی است که خداوند در بین مخیویرات  یررار داد اسرت ترا آن جرایی کره حیوانرات 

رفت وعرن داشرته  عدیم عجیه وافری به وعن و پی  (8؛10نیز به وعن خوی  محبت دارندا

انرد مری رفرت سر ی کررده  و شادی خود در تریی وعن دانسرته  و بره انسران یرایی در راه پی 

حرالم کره برا  کرده می گوید که من خییی خو  ستوده است و انسان یای بیکاره را نکوی  می

 انسان یای مکار سرو کاری ندارم.

 را  وعن ایام   شادی کنم   تا از عرم ساغر سرشار تریی      آوازه

 (48: 8ا 



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                        9                                    پوهندوی اقبال حسام 
 

 یا:

 م صحبت مکاره راخوای شاد و نازانم نه   یدر   عیم و فن در دستگایم نیست اما این 

 (48: 8ا

 

 نتیجه

 توان گفت یرار ذیل است: آن چه به عور خجصه از تجربه شادی عدیم  می

برد بنابر ایتعرای روحری شرادی  یی که انسان در رن  محن و غم بسر می به یر اندازه .1

 از انسان جداشدنی نیست.

شرادی را بررای غم و شرادی در اشر ار عردیم منروع یرم انرد  زیررا غرم یرایی بودنرد کره  .2

 عدیم لذت بخ  ساخته اند.

عدیم بیشتر در اش ار  خوی  شادی یای عیمی را بر شادی یای حسی ترجیرد داده و  .3

 شادی خوی  را در شادی دگران جستجو کرده است. یمیشه

وی در اش ار خوی  فصل بهار را پیام آور شادی دانسته اسرت بردین م نری کره در آن  .4

گیررد مایره  تنرود و پیشررفتی کره در بهرار صرورت می گیررد؛ وی ایجادیات صورت می

 داند. شادی می

بررد و بره روح  توجه به دین از نظرر عردیم شرادی یرا و غرم یرای مرذموم را از برین می .5

 بخشد. صفایی وای ی می
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