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 مقدمه-1

     نسیب  بیه موعیوعا  گونیاگون او اها یدگاهو د ها یگهاوان به اند یم ا،آثار هر سخنور ات

جهیان  یرامیونپ ا،و اهیا ییدگاهاسی  دیه د اات جرله سخنوران اوانرند یشروان ی؛ خاقاندبر یپ

و  یسخنور شروان در ادب پارس یگاهگوناگون و ییی ارتشرند بوده و با اوجه به جا اهاو دانش یهست

و  یبررسی «یشناسی یگهاند» یدات د یاس  ده آثار خاقان یستهسخنوران بعد ات خود، با در یر وااتث

 دربارة موعوعا  گوناگون روشن گرددی او ینشب

سیروده  یاس ی بعد ات بررس بررسی و پژوهش شده یانسب  به دن یخاقان یدگاه، دتارین جسا در

 درد:  یمموعوع به سه دسته اقس ینرا در ا یخاقانیگه اوان اند یم ا،و اها و نوشته ها

 باستانی یرانا اباورها یةبر پا ااسطوره ا نگاهی -

 فو ایوّ تهد مکتبِ یةبر پا نگاهی -

 ییع شر اه هابر اساس آموت نگاهی -

 ( تمیان اسی  یزدباور ا تروان در این )ی تروان یینبا بهره جستن ات آ یا ،ات اب اادر پاره خاقانی

 او یرا در موعوعا  گوناگون، پرورش داده اس  یگهاند ینآن بهره جسته و ا یرنیاهر یژگیهااات و

فلا   ،اوفا یبا یاایند، آزمناد یاایدن، سنگدل یایدن: دنیدیم یادها  یژگیو ینرا با ا یادن

هیا،  ییدگاهد یینات ا یرسد ده قسیرت ینکته التم به نظر م ینا یانو ییی ی ب صفتیافعی و عمرسا

در دوران خیود دیه  یخاقیانیر دوران شاعر اس ی با اوجه به احق یاسیو س یاجتراع یطات مح یناش

 یهو گردش آن گال یادن ات ینانه،بدب یبوده، با نگاه او اها ییرنجش و خودستا یاصل یلات دال یکی

 دندی یم

و  ییاایر  دن ینی،در گوشه نگ اچند یداس ،گونه ده ات آثار او پ آن ی،خاقان یدوم تندگ بخش

ارتش نگیان داده  یرا در نیزد او بی ییاتاهدانیه، دن ینشب ینشده و ا اات دربار پادشاهان سپر ادور

 ر اس یاو آشکا اباور، در سروده ها و نوشته ها یناس  ده باتااب ا

 او فلیک، خیود، دیاره ا یاباور اس  ده دن ینخود بر ا اات سروده ها اشروان در پاره ا سخنور

خداونید، نیااوان و سرگگیته  اهرتیا یدر برابر قدر  ب یدگان،آفر یرجهان هرانند سا ینو ا یستندن

 !!یس درس  ن اا یگهاند یا،اس  و نسب  دادن افعال به دن

 ییهیا یژگییجهان را با و ینژرف خود چهره راست ینشبا ب ا،ا یگهندبا هر ا یخاقان ا،هر رو به

اگر یکیی ات اعیاریف عریقیی دیه در بیاره دندی  یم یمانسان ها ارس اخود، برا اها یافتههرسو با 

شود  یم اس  ده در آن بحث  یحکر  علر» ارایه شده اس  را مدّ نظر قرار بدهیم؛ یعنی حکمت

، اطیال  صیف   1«اوانیایی بگیریقیدر  و  اداتهر نفس االمر بیه انی، چنانکه هس  دیااش یقات حقا

و  یسیتهشا  براستی -با اوجّه به ژرف بینی وا در علوم و فنون مختلف و متنوّع  -به خاقانی حکیم

 س ی وابراتنده 
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 پیشینه پژوهش-2

نجیام با بررسی هاا صور  گرفته، پژوهش هاا تیر در باره  چگونگی دنیا در دیدگاه  خاقیانی ا

 شده اس :

ا  و علیوم دانگیکده ادبیّی ، مجلیهدر قصاید جهان اندیشه خاقانی ،1354پیوران،  شجیعی، 

 ، اابستان 42، شراره 11سال  دانگگاه فردوسی، انسانی،

 3/1فرهنگستان، ، نامهخاقانی از جهان بینی پرتوی ،1374معدن دن، معیومه، 

 ا  وعلیوم انسیانی، دانگیگاه ابرییز،ادبیّی دانگکده ،عرفان خاقانی ،1381معدن دن، معیومه، 

 تمستان  ،185شراره

 دانگیکده  هاا خاقیانی، فییلنامه احلیل صوفیانه ، بررسی وگنج فقراصغر،  علی ،میرباقرا فرد

 نتمستا پاییز و، 43-42م، شرارهدانگگاه اربی  معلّ ا  و علوم انسانی،ادبیّ

ی در بارة دنیا و روشنداشت هر ی  بیان خاستگاه های اندیشه خاقاندر این پژوهش بیه 

نگاهی آماری باه اندیشاه و موضوع بندی این اندیشه سخنور شروان ، از این خاستگاه ها

بییان ایین  .ده در مقاال  مذدور به این موارد اشاره نگده اس شده  پرداختهخاقانی در بارة دنیا 

انها بیه ایر  و  نکیوهش ج فقر گنو  عرفان خاقانینکته التم به نظر می رسد ده در مقاله هاا  

 دنیا در دیدگاه خاقانی اشاره شده اس ی

 

 باستان یرانا یباورها یهبر پا ی،خاقان یدگاهدر د جهان-3 -1

اسی  صیاحب دو  ییزدابیاور، تروان ا یینی در ایزروانهس  به نام  یینیآ یرانی،ا اها یینآ در

ی ددتیر دیزّاتا تروان هران فرشتة تمان اس  یرانیان،ی در باور ایرناهورامزدا و اهر افرتند به نام ها

در بند سی ام ات سیومین سیرود گاهیان، ات دو گیوهر » در باره پیگینه و آغات این آیین آورده اس : 

اینک آن دو مینوا هرزاد ده در آغات » هرزاد سخن رفته اس  ده اوامان و هرزمان پدید آمده اند: 

را می نراید و آن دیگرا بدا را و ات این دو، دانا راسیتی  در اندیگه و انگار پدیدار شدند؛ یکی نیکی

بر این پایه، بر آن رفته اند ده ایرانیان دهن به خدایی دیرینیه « و درستی را بر می گزیند و نه نادان

باور داشته اند ده پدر و پدید آورنده این دو گیوهر هریزاد بیوده اسی ی ات آنکیه یکیی ات شیاگردان 

وس، نوشته اس  بر می آید ده در روتگار هخامنگییان، بیر سیر چگیونگی ایین ارسطو، اُدِموس رُدی

خداا، چالگها و چند و چونهایی بسیار در میان مغان و پیگوایان دینی در می گرفته اس : پاره اا 

ده در اوستایی به معنی جایگاه یا مکیان اسی ،  Thvashaات آنان این خداا یگانه دیرین را ثوَشه 

و پاره اا دیگر تروان یا تمانی اند  اند ، دیدگاه گروه دوم گسیترش و رواییی میی می دانسته اند 

یابد و آیین پرستش تروان را مهر پرستان می پذیرند و در پی آن، سرانجام، آییین تراگیتی نییز بیا 

اندیگه ها و باورهاا تروانیی در میی آمییزد و یکتاپرسیتی گاهیانی بیه دو گانیه گراییی تروانیی، در 
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 (ی 38و9: 1387)دزّاتا،« ی تراگتی، دگرگونی می یابدیباورشناس

تمیان خیود، نیام تروان را بیه  یبا اقتباس ات افکار تراگیت یمان» در فرهنگ اساطیر آمده اس :

اس  اطیال  دیرده و  یمناهرو  اهورامزدا ابه نام ها تندفر بزرگ ده به ایور او صاحب دو اخدا

به هریان گونیه دیه  زروانیییی شده اس  یلبه وحد  ابد ییمزدا یدر واقع، در وجود تروان دوگانگ

و بد اسی  و بیر سرنوشی  هرگیان حیادمی  یکپدر ن یزآمد، هران گونه ن یدجسراً ات شب و روت پد

 اا یژهو مراسم و یادو جگن ها و اع یقدق اگاهگرار یرانی،ا نگتمان در فره یّ به اهر یژهه واوجّ

 یاسیالم ینندر ، به نام تروان اشاره شده اس ییی نزد متکلریبه  ی،را سبب شده اس ی در شعر فارس

 یچهی یگیرمطرح اس  و اگرچه د یزن دهر، زمان و زمانهتبان، تروان با عنوان  یفارس اشعرا یزو ن

رسید  یاند ده به نظر م یافتهها به آن انتساب  خیل  یباشد امّا برخ ی اواندنر گاه به مفهوم تروان

ی«  ) ییو گردش روتگار مورد نظر بیوده اسی  یاهم دن یگترشده و ب یهآن اک یرنیبرجنبه  اهر یگترب

 ( 421اا  418: 1386 یاحقی،

ات  یدیه باتایاب - ییا رانسب  به دن وا یدگاهدبا بررسی سروده ها و نوشته هاا سخنور شروان، 

ی هاا و دنیا و سرای باد -1می اوان در دو بخیش:  -حکیرانه اس  بینگیباستان و  یرانیانباور ا

 بررسی درد: دنیا و طبیعت و فطرت آن -2ییی  پلیدی ها و

 

 سرای دنیا - 1-1

 ییادن یخاقان ،رو اس  در دردسرسات، رو ابا رخدادها ،یادن یندر ا یوستهانسان پ یی دهجا آن ات

 یهیبا اگب یا،دن اها یژگیات و یان یکیسترگ، در ب ی سخنورداند یم یدادو خطر و ب کوچة شرّرا 

 ینبر ا وا یدندیجهان را گوشزد م ینراست یرااو به ما، سمانند درده  شب وحشتآن را به  رسا،

رخیدادها، رفتیار  ییانشیاعر در ب یسی ی گیاهی،ن یشب سرایی وحشت یام ،اا ق یاباور اس  ده دن

دهید دیه  یو هرگان را پند می دندیم یفاوص یفکثجهان را با عبار   یرااس ،انسان ها و در دلّ

دهید دیه چیرا   یمی مردمان را پنید یرانه،حک ادر اندرت ی شاعرببندند نژند یایدن یندل در امبادا 

 ااس  االشتان برا یستهو شا ید؟اس  افکند حرص و طمعده سرآغات  یاییدن ینبر ا  رحل اقامت

چهیره وارسیته،  یرییخیود، چیون حک اات سروده ها ادر پاره ا خاقانی آخر  باشدی ااندوخته ها

و بیا بینگیی برخاسیته ات دییدگاه  دهید یبه مردمان نگیان می سرای هیچبا صف  را  یاند راستین

ایوّف، در آیینة دل دنیا را هرانند گرد و غبار سرمه اا می بیند ده ارتشی نداردی در تییر فهرسی  

 وار به دیدگاه خاقانی در باره چگونگی سراا دنیا اشاره می شود: 

 کوچة شرّ -1-1-1

 یدشر بات ده ةدوچ ینا نو یرانبه مق                  ید؛ دوچ دنردوچه ش نیدر ا یبیدغر بس

 ( 228 :1375خاقانی،)                                                                                        



 79 /یخاقان باور در جهان 

 

 را شاد بروغرکده ین دن ا یماسل                      برو         یدادب ةدوچ ینات ا خاقانی

 2آتاد بروبه فلک باتده،  یجان          بنداو اوس               اا،یافتهت فلک  جانی

 (1324) هران ،                                                                                             

 وحشت سرای - 1-1-2
 ی یافتندم نخواه یدهاا دم صورش، سپ         شب وحگ  چنانک   ینیاا قاف جهان ب قاف

 (  474) هران:                                                                                              

  3بستریخود را به آستان عدم بات                     یوحگ  اگر بات رستر اانگناتین 

 (                                                                                1061) هران، 

 منزل یفکث - 1-1-3
 هرکنان دو اا ین،بود آنکه بود و پگ  تم      هرکنان نژند   ین،تم اآنکه رف  و رو رف 

 ( 1090) هران،                                                                                            

  4یرةدلخ ادارد بتو رو               منزل                    یفدث ینات ا خاقانی

 (134: 1333 ی،) خاقان                                                                                                                               

 چشمه حرص و طمع  - 1-1-4
 یدر بات دهو عنان را به سف ینیدبرنگ        جراته به سرچگره آت                 یدنگان چه

 (  228 :) هران                                                                                               

 خط فسون عقل به مسکن درآورم                  منالخ آت مرا مسکن اس  و  یود در

 (384) هران:                                                                                                   

 علّت سرا - 1-1-5
 یسات  او باشد دند درد او درمان ینچو اسک بس   یب طب ادهر، خرسند اعلّ  سرا ینا در

 ( 615)هران،                                                                                                  

 زندان بودن  - 1-1-6
 ده روته، به تندان چه دنم یشنه شهر فلک تندانم                                  ع هس 

 ( 397)  هران:                                                                                               

 مدام یدندقفس پر ینمرغان هم ات ا           اس  سبز، پر چگره چو دام    یقفس گردون

 نام یخاقان امرغ چو من، هرا یام                  یکاس  ا یدهقفس ند یناس ؛ در ا دیر

 ( 1309) هران،                                                                                                

 هیچ سرا -1-1-7
 ینمنب ییجا یچدل آشنا، ه                  اده در و 5ییجا یچات ه یس ؟چ جهان

 ( 404) هران:                                                                                                
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 ینمنب ییسا سرمه فلک را                بجز هاون یال، خلد ینةآ در

 ینمنب ییهس  بر هاون او      درونسو، ت سرمه هبا ابرون، سرمه ا 

 ( 405هران :)                                                                                              

 نگاه آمارا به سراا دنیا در باور خاقانی

 مورد( 266اا هاا دیدگاه اسطورهها و نوشته)مجروع سروده

 

 طبیعت دنیا - 1-2

سخنور شروانی با پندارا برخاسته ات باور اسطوره اا و جان بخگی به دنیا، دییدگاه خیود را در 

بارة طبیع  و فطر  دنیا بیان می دندی با بررسی هاا صور  گرفته می اوان در موعوعا  تیر این 

 اندیگه ها را بررسی درد:

 

 ری و بی فایده بودن دنیاناپایدا - 1-2-1

 ینگردش، شکار عریر انسیان هاسی ی بیه هری ینات ا یادن ییبر آن اس  ده خواستة نها یخاقان

دانید  یمی یدندی انسان ها را مرغیان یم یا یادات دن قصاب ةکلب یا یعمرسا یایآسبا صف  جه  

سیود و  یچود، هیخی یرانهحک ینششروان با ب دردمند هستندی یدنشکار شدن در حال دو یده در پ

و دل  یسی ن او ثریر ییدهجهان فا ینده در ا گویدیو آشکارا م یس ر نمتیوّ یادن ارا برا ابهره ا

 ،دهید یبه انسان م یاده دن ییها اباور اس  ده شاد ینبر ا ی خاقانیبستن به آن، دار جاهالن اس 

 یندناخوشیا یه فرجیامتودگذر دل بنیدد دی اها اشاد ینبه ا یداس  و انسان نبا یالخکام یانشپا

 یندو ناخوشیا ییدارناپا یادن ادهد ده داده های ژرف، مردمان را پند م ینگیشروان با ب ی سخنوردارد
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و ات  یسیتندن یندامّیا مانیدگار و خوشیا ؛دنند یدلربا، جلوه م یراییدهش ها با س ینهر چند ای اس 

ی در تیر فهرسی  وار بیه دییدگاه هدروتگار د یبفر ینبه دور اس  ده انسان ، دل به ا یانسان ینشب

 خاقانی در باره ناپایدارا و بی فایده بودن دنیا اشاره می شود: 

 فل  عمرسایالف( 

 یزمگر یم یاآس اعرر سا یندز ا        آن دانة دس  دگ  درالم              من

 (393 هران:)                                                                                                   

 را، فذلک دگتن اس  یدندو یندواند و ا یم    را روتگار        !ده مایخاقان یم،هران مرغ ما

 (1111 :)هران                                                                                                 

 6عیسی مداندلبة قیّاب را موقف                   ا؛  مگورا باغ سالم یّاما گلخن

 ( 446 :) هران                                                                                              

 دنیای ناسودمندب( 

                        (                                                                            328) هران: ا خ اشناس برگِ سپهر و نوا یال ش دان نهاد جهان و رسوم دهر      یرخ ال

 یابین یینگستن ده آنجا                 بجز هف  ده روستا ابه شهر یدبا چه

 7یچارپایی نیابعلفخانه       الّا                ا،ده گر براندات ور شه هره

 ( 578 :) هران                                                                                              

 شادی های بد فرجام ج(

 یاناس  خرده الراس در م اا ینهلوت          انواله ده ات دس  او خورین خوشتر دان

 ( 432 هران:)                                                                                                  

 شخص را، امروت و فردا یندو دس ، ا     سر         یاس  ب یشخی یاخاقان جهان،

 8رسوادس ،  یگردند فردا، به د       جلوه درده اس     یامروت  به دست گر

 (1091 :)هران                                                                                                 

 دادهای ناپایدار دنیاد( 

 داند  بقاس  آن هره چون سبزه جوان                    یس نوبهار باغ جهان اعتراد ن بر

 ( 436 :) هران                                                                                                

 ییباو او چون الخ اَ یریننان  ت چه ش   خوانکه گردون ده نوال  هره تهراس     اا

 ( 623 :) هران                                                                                                

و هر چه بنهاد، برداشی  و هیر  ستدبانگاه بات هرچه بامداد بداد، ش یسهجهان دهن باتار نو د و»

دس  رسوا  یگرجلوه دردی به د یچه برآورد، فرو برد و هر چه برافراش ، نگون درد ییی هر درا به دست

 او بیدگهر یبدهد و به دژمی اخبر یده به حرص و ب یماند به هنگام مست یراع یمی به لئیدگردان

 (    58: 1384 ی،)خاقان9ی « باتستاند
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 غدر و مکر دنیا - 1-2-2

 یارهنرّاد چ یینات ا ییرها ادرده و برآن اس  ده برامانند  یقمارباز را به یادن سخنور شروان

را  ییاخیود، دن اات سیروده هیا ادر پیاره ا خاقیانی یبا اریام وجیود، بیا آن مقابلیه دنید یدبا دست

شیاعر بیا  یانسیان هاسی  ییبفر ینیو، در پی اها ابات یرنگ وداند ده هردم، با ن یم    یجادوگر

بیات را بهتیر بگناسیند و  یرنیگن ینا یندهد اا چهرة راست یانسان ها را پند م یک،نغز و بار اپندار

، فریب دیار یاادن ییها، ات چون و چرا یبه خوش تنبرآن اس  با پرداخ یامی،خ یگةبا اند یزن یگاه

 یسی ن یانیروتگار را پا اها اآن اس  ده باتر ب ی،سترگ ادب فارس اسرا دی چامهنپرسن یپرسگ

ماننید دیرده دیه  یرا بیه تنی یادن وا جهان رودررو اس ی یننو، در ا یدادهاییو هرلحظه انسان با رو

دیدر تیر به سیروده هیاا خاقیانی در بیاره دگان یانسان ها، آن ها را به دام مرگ م یببا فر یوستهپ

 غدر و مکر دنیا پرداخته می شود:

 دنیای قمار باز الف(

 و پنج حس درشگدرم یجگرچه ات چار آخگ  سه تخم        اندر داو، دو یتی یکات نرّاد گ بردم

 (388 :1375خاقانی،)                                                                                     

 10قرار می دند دستخون هره بر                      نقش اس              ی ب ینفلک دعبت این

 (188 :)هران                                                                                            

 فل  جادوپیشه ب(

 مقوّر ساختند یبیرا ج یشواره درد گم                  دامن دحلقُ ینچون ترّ یگهجادوپ چرخ

 ( 177 :) هران                                                                                                 

 ید؟الوان نرا یرنگده چون غول، ن؛ او را ات فلک چه          صبوحی خور یم او

  11نرایدگر آن غول صد دس ، دستان      و دس  دستان و مرغول مرغان         او

 (218 :) هران

 ت بازروزگار لعب ج(

 ینندطلبندش، نه هرانا ب یانگرچه پا       حساب شطرنج      یفدهر اس  چو اضع لعب   

 (202) هران:                                                                                               

 12آسرانآسران چون  اسر و بن دارها یب    ده هس         یراآسران ت امنه بر عگوه ها دل

 (441 :)هران                                                                                                

 دنیای زن صفتد( 

 ارتن غدّ ةدر خان یس چ                اس  در خانه                13یتن یا؟دن دیس 

 ( 260:هران)                                                                                                

 فرتند شوهرش ینهمعا ینآنک بب             دل طال  ده           یهس یدتال سر سپ این
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 14شوخ مستحاعه فروشد به بسترش یندا          و جنب مرد هر دس      س حگر مرده تِ اا

 (295 :) هران                                                                                                  

 دنیای سوداگر زَرق پیشه ه(

 اتر  چگم یگهپتر   15تُرَّ  ینت                  اس  آلوده خگم       یرا دل خاقانی    

 16پگمپگم سگِ لعن  اس ؛ مه سگ! مه                   ات حکره نداند و رسم ات رشم      حکم

  (1311هران: )                                                                                                

 

 خطرناک بودن دنیا - 1-2-3

و  یچپیر مانند درده اس ی انسان هیا د یچانپ یافعآن را به  یا،دن بودن خطرنا  یاندر ب شاعر

رحیم بیودن  یبیه بی یاایدر اب خاقانی یسخ  اس  یارات آن بس ییرهاو  خم گردش روتگار گرفتارند

   انسیان رخ  یاس  دیه در تنیدگ ییرخدادها یانب یدگاه:د ینات ا سخنورخواس   یدند یاشاره م یادن

دسی   هروتگیار، بی اهیا ابات ینشک ا یبه رو شودی ب ها رو با آن یدبا یدهد و در گذران تندگ یم

 ی سیخنور!!! ییی17ی وجیاهل یدنبردگ ی یاخواه خوارداش  اهل دانگ :خورد یتمانه رقم م اانسان ها

نامید و بیا  یمی یشاهجفاپو  سانگدلآن را ییا، دن یننگان دادن چهرة راست آترده ات نادسان، در

 یعیدالت یبیات  یاایدراب ی خاقانیاب اس خود گلوبر قیّ یادن ینا دگوسپننو، برآن اس  ده  اپندار

و ییی شیاعر  18دوختنکمال بر تن ناقصان  یقبا، اهل دانش خوارداشت ید،گو یروتگار سخن م

 :به جهانیان گوشزد دندرا  یارا بر آن داشته ده نبود عدال  در دن

 دنیای افعی صفت الف(

 چه دنم یکانپ یافع یندفع ا                  ان تمرد سلب اس          یافع فلک

 ( 395 :) هران                                                                                                

 19ین اژدها نکردمردم خوار اس  و فرخ آنک            خود را نوالة دم ا ااژدها دهر

 (843)هران:                                                                                                   

 روزگار بی رحمب( 

 دند یهره بر دستخون قرار م               نقش اس       یب ینفلک دعبت این

 (188 :) هران                                                                                                

 خا  اوت سوده شد     ااوان طلب مکن تقضا، در فضاشب و ر اچون به پا اجزا 

 20ا خا بود خون بها یهاا چه ما یداس سُمّ دو مردب غبار گگ         پ یرده ت خادی

 (328:) هران                                                                                                 

 چرخ توسن سرکش ج(

 اوسن بددس ، حذر ین! ات ایخاقان            ستر اوسن، جُل سبز اندر بر            ا چرخ
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 21ساخ  بزر یندان حلقه فرج اوس ، و                گانش منگر                  ماه نو و ستار در

  (1298 :) هران                                                                                              

 جهان بیدادگر                                                                  د(

 قیاب حلق خلق بود، گوسپند او        ات آنک            یا ؛ح یدسبز مرغزار نجو تین  
 ( 507: هران)                                                                                                

    22جهان خانه   یاندل! درانه دن ت م اا                 دز جهان عالم  انیاف شدن نهان  هین

 (   436 :) هران                                                                                                
                                                                                

 فرومایگی دنیا - 1-2-4

دانید دیه  یم سپید دست سیه کاسه اییزبانِ را هرانند م یادن ی،ادب پارس ینام اسرا چامه

 هیا انسیان ییبفر یپی تودگذر در هاایبا خوش یس ،ن یمهربان یزبانمیش، ها یتبان با وجود خوش

دوخته نگده  یابه قام  دن یبخگندگ یراتیس ؛ ها ن آن جز خوار داش  آن ینس  و خواسته راستا

 یساةنو ک -آورده ییانسخن به م یادن یدر آن ات چگونگ یده خاقان -نغز اها یبات ارد یکی اس !

دوران : باتارا دهنه دارا ده با وجود ثرو  و رونق باتار به مانند باتارییان ایاته بیه اس  کهن بازار

 یندده ناخوشا -یاناپسند دن اها یژگیات و رسیده انگ چگم، داده هایش را تود بات می ستاندی یکی

 یینات ا یروتگار با اهل دانش و به میراد بیودن نیابخردان اسی ی خاقیان اناساتگار -اهل دانش اس 

 ییدگاهاتد کییی گالیه می دنیدی -آن اس  یدةده خود رنجد -آترده یبا دل یاگردش ناجوانرردانه دن

میی  وفیای بی را  یاادن خاودِ ییاای،آن اس ی شاعر در اب ییوفای ب یا،دنة دربار سخنور شروان اها

 ییوفیا یبی دلییل    اگر بر آدم سجده نکرد به  یطانپندارد ده ش یشاعرانه م او با انگاره ا23انگارد

نرانیده اسی  و  ییوفا  یااهل دنر ده د ،خود برآن اس  اات سروده ها یدر برخ وا یاس  یادن ینا

 ات وفا نبرده اند: ییمردمان بو

 دهرِ تنگ چشم الف(

 یزبان اُرش م ینا یمنگر به خوش تبان  اس  صعب      اداسه ا یهدس  سیدسپ دهر

                                                                                            (     432 :)هران                                                                                                  

 دان ده بر خوان دفع مهران را       یهم انگ چگر فلک

 24دورانش بسته اس  خوانساالر یروت و شب دو سگت                                                    

 (317)هران :                                                                                                  

 روزگار نوکیسه کهن بازار ب(

                                                                                                       ( 261) هران:          دهن باتار یسهدهر نو د                              یعرر او برد خاقان نقد

 «برداش یییهرچه بامداد بداد، شبانگاه بات ستد و هرچه بنهاد،  یسهکهن بازار نو کییی و جهان  »

 ( 58: 1384 ی،خاقان)
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 دنیایِ شریف کش پست نواز ج(

 یمها  جوات د ی جان را  د                یدش ده دون یفچرخ شر اا   

 ( 407) هران:                                                                                                 

 حساب شد اانگگ  دوچک اس  ده جا     به ناقیان نگرد دهر، دز نخس        اوّل

 ( 139) هران:                                                                                              

 ( 185: 1384 ی،) خاقان     25« اهل فضل اس  ییی ی  او نامراد ااگرچه روتگار به ناساتگار »

                                                                                        

 جهان نامردم د(

 (582: 1375)خاقانی،  یابین ییدور ات خدا یکامان          به نزد یندا یات جهان مردم مجوا

 ه( خاکِ آزمند

 یگاننگد ت ا یرگرسنه چگم، آخر هم س یناخا  فرو خورده اس      یناران داان جبّ چندین 

 ( 468ران:) ه                                                                                              

 فل  سگ مشام و(

 یزمگر یسگ مگام [ گدا م ین] ات ا      هس  سلطان       یکبه  یکحسّ من  هره     

 ( 393) هران:                                                                                               

 دنیای بی وفا ز(

 خا  ارا ده نگد آشنا یوحق بود د                      دس یاف ن یوفا ت عالم خاد هرگز

 ( 327) هران:                                                                                               

 26 دهر، خالص روان مخواه اوت انگنا                       اجوهر تمانه، خواص وفا مجو ات

 (   513) هران:                                                                                              
                                                                              

 نادانی دنیا  1-2-5

 هبی ییادن ادیور :اسی کش  ینهک باطل کوشِ کورِ ،خاقانی یدگاهدر د یادن اها یژگیات و یکی

 انیاهرگون و ناسیات ااس  را ندارد و دهیش هیا یستهچه شا آن یدناوان د یوسته،ده پ یلدل ینا

بیه  یسیامان بخگی اگیردش بیرا یینات ا یحاصل یچاس  ده ه یهودهسان دوشش آن ب یندارد؛ بد

ایویر می دگید بیخردا و نادانی دنیا را به طفل خو، یس ی سخنور شروان، با صف  ن یادن ادارها

  : و بر آن اس  ده رفتار هاا دنیا هرانند دوددان ناسنجیده و خام اس 

 کوشِ کینه کش عالَمِ کور باطلالف( 

 گردونیددو سه بردگ یدون                   گر رغم ارا تعالم دون               

 دش را   نهیباطل دوش و د ینا                    دبودوش را      ینمر یس دور   

 (69: 1333خاقانی، )                                                                                         
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 دولتش دم دم آمد ات عالم                         یاس  فضل خاقان یشب بیش

 27دمدول   و یشده دهد فضل ب          عالم هره شترگربه اس                  دار

 (1227: 1375خاقانی،)                                                                                      

 دنیای کودک رفتار ب(

 ید       نرا یالننارنج گِ ید،ت خورش         اس  داندر اراتو        ییطفل خو فلک 

 (  221) هران:                                                                                                

                                                                                          

 دنیای بی امن وآشفته-1-2-6
آن تمیان در  یو اجتریاع یاسییو اوعاع سی روتگار خاقان اگفته شد، رخدادهایگترب چنان ده

 یاشاعر ات دن ینانهبدب ابرداش  ها ینشک ا یب یاس  موثّر یرو روتگار اتث یانسب  به دن وا، یدگاهد

بیاور  یینراستا بیر ا یندر ا خاقانی یدارد زروان ااسطوره ایگة با اند ییمعنا یوندروتگار و فلک، پ و

 :یس ن یادن یندر ا آسایگیو  یّ امن -یچه -اس  ده 

 ی یاف مراد ات جهان نخواه یندا                          یخاقان امجو ی،جُست امن

 (1133:) هران ی یاف     امان نخواه یریااد                                یتیافالس خانه گ اندر

در جهیان ات گیردش روتگیار  یخود ) انسان ها ( بر آن اس  ده نبود راحت به در اندرت او یزن و

 بهره نبوده اند: یب ینات ا یزن نیانیگیاس  و پ

 یس ن یمزن، ده با فلک جنگ یعاگن                  یس ن یاگر ت راحت  رنگ خاقانی

 28یس  ن ینرسد ننگ ییگر هم به گدا              یدنرس یدونو فر یدده به جرگ ملکی

 (1279 :) هران                                                                                              

 نگاه آمارا به طبیع  دنیا در باور خاقانی 

 مورد( 266)مجروع سروده ها و نوشته هاا دیدگاه اسطوره اا 
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 ف عرفان و تصوّ مکتبِ یةبر پا یابه دن نگاهی-2

 یگیهاند ینایر ییاداات بن یکیی، زهدف  دیه اوان گ یم یخاقان یانهصوف اها یگهاند یبا بررس

ایوان بیه رگیه  ی، میاو اات سروده ها و نوشته ها ااس ی هرچند در پاره ا یوّفدر ا یخاقان اها

بیه ماننید  –ی ف خاقیاناییوّ -ده گفته شید چنان -امّا  یاف ؛معرف  دس   و دگف یوهات ش ییها

 تهد اس  ی  یهپا رب  -ایوّف عابدانه

ه باور خاقانی در باب تهد، بهتر اس ، نخسی  در بیارة دو شییوه مرسیوم در پیش ات پرداختن ب

بیه صیور  نسیبتاً  –و موعوع تهید  -به صور  مجرل –ایوّف، یعنی شیوة تهد، و دگف معرف  

 اوعیحاای داده بگود: -مبسوط

  و اخیالص و ات سلف صالح و محبّی یروامکتب عباد  و پ اساس ایوف درایند: زه یوهش "

در چهارچوب  یواات مال و جاه دن او دور یاعال ه به حقّو اوجّ یع ک به احکام شرسّو ارمجاهده 

دوام ذدیر و ی شیوند یاد خوانده می  و عبّاهّاد ، نسّتُ ابا نام ها ینانو محدوده دتاب و سن  اس ی ا

ع رتّیبه منظور ا یابه جه  پاداش بهگ  و  یاو طلب آخر  بود  یارس ات معاص ابرا یاآنان  اودّل

گفتیه  ا، ویراقگ ی شد ی به روا یگروه محسوب م ینه( ات ا 110ی)ف ا  حقی حسن بیرات محبّ

 اس  : 

 یشفرتند آدم ! بر نفس خیو ااس ، ا همثقال ات ورع سالم بهتر ات هزار مثقال صوم و صال یک »

  ایشیو یو اگر هال  شد او هم هال  می ارستگار یزاگر آن رستگار شد او ن !ط باشو مسلّ یطمح

 یییی  «جز دوتخ ، قابل احرل و آسان اس   ییو هر بال یرجز بهگ ، حق یهر نعرت

 ییبیه انهیا ینکته استوار اس  ده منطق عقلی ینبر ا یوهش اساس این :کشف و معرفت شیوه

 یو بر حواس آدم یس ن یو واف یموجودا  داف یقو در  حقا یقمعرف  و در  حقا یلاحی ابرا

ییییی اهیل  یمهرّی  گریار نو سالم  آ ی و به اقو یمدرد ییییی بلکه به روح پناه براوان  ینر ااعتراد

ات  ابه او و پیا  دانسیتن و یراندانند ی معرف  به حق، ا یرا معرف  م یآدم ینشآفر ی ، غادگف

علوم و حکر  ها و نردبیان صیعود و  یهپا ی: خودشناس ین دههر شائبه هدف خلق  اس ی خالصه ا

،ه( 505)ف ی   مکتب ، امام محرید غزالی ینمهم ا یگوایانات پ یکی  الهو  اس  ی وصول به حضر

 ( 28 - 29:  1379،  اانیار ) "ی، اقتدا و معرف  اس یوهش ینف در ااس  یییی ایوّ

اسی  چنانیک در  یّیهو مراایب عل یّهبدانک تهد ات جرله مقاما  سن "نوشته اند :  زهدباب  در

ی و مراد ات تهد صرف رغب  اسی  ات متیاع  یراًدث یراًخ یَفقد اُاِ یاالدن یهدَ فالزُّ یطعمَن اُ :خبر اس 

حیق اول  یقطر لکو اعراض قلب ات اعراض آن و مقام تهد ثالث مقام اوب  و ورع اس  ی چه سا یادن

قلیع و منیع دنید و مجیال  یو مالهی یاوب  نیوح ات اورّط و انهرا  در مناه ةنفس خود را برقرع

و طبع   ادل را ات تنگ هو ینهآ اورع و اقو ةا  بر او انگ درده اند، پس آنکه بریقلحظوظ و شهو

را بیر صیور   ییا، پس دنینجامددر او ب یو آخر  دراه یادن یق طبع روشن و گرداند اا صور  حق
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 او آخر  را بر صور  حسن و بقا مطالعه دنید و در و یداعراض نرا اقبح و فنا مگاهده دند و ات و

ات صادقان مگترل اسی  بیر  یانمدّع ییزتهد محقق شود ییییی تهد ات جه  ار یق ردد و حقراغب گ

 ییهی و تهد خواصّ در درجیه ثانیتهد عوام اس  در درجه اول ینوجوب ار  امال  و حظوظ یییی و ا

بنده  یارآن صرف رغب  اس  ات حیول تهد ده مستند آن رغب  و اخت یتهد در تهد اس  ، و معن

حیق  ییارخیود را اراد  و اخت ییاربفنا اراد  و اخت یمعن ین، و اافس اوس  بحظوظ اخروو اطلع ن

حق بعید ات  یارباخت یادن ری و تهد اخصّ خواصّ در درجه ثالثه تهد باهلل و آن تهد اس  دیددرس  آ

               (  373و 4:  1381،  ی) داشان  "یاءو خواصّ اول یاءتهد مخیوص اس  بانب ینخود و ا یارفناء اخت

ف و تهید اییوّ ییانم ا،امّا درباور عدّه ا ؛ف نوشته اندایوّ اها یوهتهد را ات ش ین دهوجود ا با

اییوف را بیا  یناسی یین( در عوارف الرعارف ، هرکنان ا 632 ی) متوف اسهرورد"فر  وجود دارد : 

 یمی     دیرده و  نییاآن دو ، ب ییاننهد ، و نسب  عروم و خیوص مطلق را م یتهد و فقر ، فر  م

تهید ، بیا صیفا  و  یفقر و معان یاس  جامع معان یبلکه اسر ،ف نه فقر اس  نه تهدایوّ »:  یدگو

تهید   ییانم اویبای ط «بود  یرفق یانباشد اگر چه تاهد  یها صوف ، ده مرد بدون آن یگرد یییخیا

 شود ده : یها را ، متذدر م فر  ینو ایوف ا

بیه  یدنرس ابرا یدند امّا صوف یرا به خاطر آخر  ار  م یاتاهد دن:  الف( فر  درهدف وغای 

 دند ییییی  یاالش م یادن ینخدا در هر

به رحر  درم او مطریئن  یارسد و صوف ی: تاهد ات خگم و غضب خداوند م ب( فر  دراندیگه

فیزوده انید فرا  را هم ا یندو مورد ا ین، بر ا یفلسفه در جهان اسالم یخدتاب اار یسندگاننو یاس 

 یتهید اسیالم یول یدهده ات خارج به آن داخل شده اس  ، متاثر گرد اده: ایوف ات عناصر متعدد

در روح و هیدف  یباشد ی ول یرفتهپذ یرا، ااث اهند یگهااد یحیّ  یایییی اگر چه مرکن اس  ات مس

 (  204 -205:  1382:  یثربی)  "یبوده اس  ی، هرواره اسالم

خنور نوشته هاا سیو  اسروده ها یو بررس اعارفان نظر انان و نوشته هادر سخ یگیدناند با

 یگیهاند  درده اس  و در  ان جان آتموده و سپرمقام تهد را به بُ یخاقان دهاوان گف   یم ،شروان

 رد ابه تهید انهیا برخاسیته ات دانیش و یداردی اشارا  خاقان اا یژهو یگاهتهد جا ا،و یعرفان اها

در  ییادا، بسیامد تیاصیطالح امعنیاتهید در اوسی ی  یعرل اها یرهبلکه ات س یس ،ف نباب ایوّ

 :شود  یاشاره م در آثار وا به باتااب تهدادامه در  یدارد یسترگ ادب پارس اچامه سرا اهایادگار

 به ارغنون ده رنگ و به ارغنون آوا    آوا و رنگ  دل  بگسل             ةسراچ ینا ات

 ( 17 :1375،  ی) خاقان                                                                                    

 ببات مرد آسا  یبه خاد خا  اوار             سرا دود  سفال باتاخا  چه   میان

 ( 23 :) هران                                                                                                

 سو ال رها  ینهژده هزار عالم ات ا           یاس  اگر دنالّ ااو ت آن سو جوالنگه

 ( 11 :) هران                                                                                                 
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اس  ، ده به  یدنبب فراغ  و انزوا طلبامّا بنده را مفارق  ات شروان و مهاجر  ات اوطان به س »

  یبندهخرسند شده و دانسته ده نقش فر او اوشه ا یگفته اس ی ات هر گنج او یاار  تخارف دن

 (80: 1384، ی) خاقان« انداتد  یرونماند ده تنده در دگد ، چون دگد ب یابه صور  در یادن

میل  ر تخارف ، ده چون عهد گل و عگی ین[ نه مرد آن باشد ده به چن یال واهلل ، او ] خاقان »

 ( 28 :) هران     «برافراتد  یاباشد خود را چون غنکه گل و پنجه سرو رعنا وار بر افروتد  امجات

نیوره  اجهانیدار یاعل اه بر را، فخاصّیس ن یدهپوش یاناصغر الخدم را حال بر جهان لچه حا »

نیزوا و اختفیا شیعار سیاخته و خیدم  درگیاه درده اس  و ا یاراهلل و نیره ده او عزل  و عطل  اخت

بیه سیراب جیاذب و  یتیگ یبو دانسته ده تخارف دلفر یدهرا بداشته و انقطاع گز ینملو  و سالط

 (  9اا  13:  150)هران ،  29«بح داذب ماندص

 ییننیدارد و هیر دم، ا ادر نیزد او، ارتش و اعتبیار ییاتاهدانه برآن اس  ده دن ینگیبا ب خاقانی

 اس : ینعالم راست یانگارد و در پ یم یچرا به ه ینراربات دروغق یاادن

 به باد رخسارم ا،جهان هره باد اس  و خلق خا  پرس           نه آاگم چه فروت دال

 ( 370: 1375خاقانی،)                                                                                       

 یگرمد اآن عالم، ادنون در قرار یوت پ   به خا            یاتان عالم خادبا پادب باختم

 ( 387) هران:                                                                                               

 ااو بیاورهرگان بدانند ده بیاور ده  دند یم یدخود چنان اتد یافتةبر  یدم،بد با عبار  خاقانی

 اس : ینراست

 یزمگر یبهرج ناروا م ینات ا     اس              یچجهان، دم ت ه یارع بدیدم

 ( 393) هران:                                                                                               

 یاس  ارتان یچون آاش به ارتان اس  و یف        تر ترّت آاش ه یدمدهر دم ارت اس  د عیار

 (615)هران:                                                                                                         

 ینمنب ییبجز هاون سرمه سا          فلک را                 خیال دل  ینهآئ در

 (405)هران:                                                                                                         

 ده داشته، بدس  آورده اس : ییها و مراقبه ها یاع در ر«  ینتاهد خلو  نگ» باور را  ینا و

 هره ان گگته بود  تُنّارم یرهچو دا    چون پرگار        جُس  جهانِ یده ات پ بسا

 ( 370) هران:                                                                                                 

 -دتده انی یهاک مسند فقرو بر  یدهرس امعنو یده به پادشاه -را یق حق قان راهمحقّخاقانی 

 داند: یدهر در امان م یب  گرفته ات دگف و شهود، ات مکر و فرتنگ ینشب یلبه دل

 قان راهند                             در مسند فقر پادشاهندده محقّ نهاآ

 یالگاهندخ ینتانگه ده در ا                        یف دهر شان بنفر باتیکه

 (884هران: )                                                                                                 
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 او یداناس  دهر ت د ااس  ات رصد دهر ات آنک    درتر پروانه ا یرندل ا رهرو

 (504)هران:                                                                                                     

دگیف  ارود و رنگ و بو یات تهد فراار م یف خاقانایوّ یوهش یگاه ،گفته شد یگترپ چنان ده

 ،دنید یبهگ ( ایر  نری )آخر   را به خاطر یادنیگر د ،ی سخنور شروانیردگ یو معرف  به خود م

  :دند یبه حضر  دوس  م یدنرس ارا فدا یادو دن بلکه هر

 یمدل ده ات دار دو عالم فارغ ابوح االیّ                 یمدز غم  فارغ یمدو عالم  دار ما دار در

 یمو ات دم فارغ دیموآن دگر عالم گرودا                 یمباخت یبه خاد  یخاد معال ویم تددم 

 یمات طا  و طارم  فارغ یمدوست یما خراب   اس       یو طارم یّگیطا  آرا یس واختر چ چرخ

 یمم فارغجهنّ یمو ب  جنّ یدات ام            ده ما          ابا ما مزن بار یتن اآتاد الف

   ( 979و 80 هران:)                                                                                          

 

 یعتشر یبر اساس آموزه ها یابه دن نگاهی -3

سیرور  -بیه وییژه -سخنوران و اندیگرندان دیندار برپایة آموته هاا دینی و سخن بزرگان دیین

ود آفریدة آفریدگار اواناس  و گیردش روتگیار و دنییا   فرستادگان)ص( بر این باور هستند ده دنیا خ

نری اواند در سرنوش  انسان ااثیر داشته باشدی غزّالی دردیریاا سعاد  در این راستا آورده اسی : 

گوید: فلک خرف شده اس  و روتگار نگونسار شده اس  و نعر  هره به نامستحقان می دهید و »ییی

فلک و روتگیار مسیخّر اسی  و در قیدر  حیقّ اعیالی اگرگویید : نادسانی واگر با وا گویند ده این 

پس خداا را جفا گفته باشدی واین نیز دفر بودی وبدین گفی   هستدافر گردد و اگر گوید:  نیست

اسی ،  -اعیالی –رسول )ص(: ال اَسُبّوا الدَّهر فَاِنَّ اللّهَ هُوَ الدَّهرُی دهر را جفا مگویید ده دهر خیداا 

 «    اس ی -اعالی –خاستگاه دارها می دانید و آن را دهر نام درده اید آن خداا  یعنی آن ده شرا

 (      153 -4: 1386)غزّالی،                                                                                      

اوانیا  اجیز خیدا جهیان، یینچون و چیرا در ا یباور اس  ده قدر  ب ینبر انیز  یندارد خاقانی

شیرارد  یرا عاجز و نااوان م یادن یگه،اند ینا یةقدر  هاس ی بر پا یو قدر  او، فراار ات ارام یس ن

 دانس : یگهرا ستم پ یادن یدو بر آن اس  ده نبا

 نسب  جور به دوران چه دنم              سر اس      یرهدوران چو من آس ایره،

 هره ناالن چه دنم یندل ت چرخ، ا                 چون چرخ تنان، ناالن اس    چرخ،

 (395 :1375خاقانی،)                                                                                       

 دند: یم یانب یزرا ناصرخسرو ن یگهاند هرین

 را اسر یرهاد خبرون دن ت سر ب         را               یلوفرامکن چرخ ن نکوهش

 را ات دانا نکوهش بر یدنگا             را            یندان ت افعال چرخ بر برا

 ( 142:1388) ناصر خسرو،                                                                                   
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هرتیا را  یبی یکتیااند و دا ینر یستهبه آسران را شا یده یروزشروان، نسب  دادن،  سخنور

 داند: یده مطلق م اروت

 دهد یدِه آسران م اده روت                      یمدهد روت یمگو ده آسران م 

 (897: 1375خاقانی، )                                                                                    

میردان  ااوانید بیرا ینر یادن ینی ا 30تندان اس هرانند  مؤمنان ابرا یادن ینی،د اآموته ها در

 باشد: ینداخوشا یگاهخدا جا

 به تندان چه دنم هده روت یشع        نه شهر فلک تندانم                     هس 

 (397ان، )هر                                                                                                  

 مدام یدندقفس پر یناس  سبز، پرچگره چو دام          مرغان هم ات ا یقفس گردون

 نام یخاقان امرغ چو من هرا یک                 یاما اس  یدهقفس ند یناس  در ا دیر

 (1309 :)هران                                                                                                

                             :31حق اسی ذا  مقدّس حضر   ید،جاو یاس  و انها باق یفانمخلوقا ،  یرهرانند سا یزن دنیا

 (391)هران،  یزم گر یم فناخراس  ینبه جان ت                      یزمگر یبه دل در خواص وفا م

 مورد( 371ا و نو شته ها باور خاقانی در باره دنیا )مجروع سروده ه

 
 

 نتیجه

آن را  یو چگیونگ ییادن ینیی،و د یعرفان ا،اسطوره ا یشروان در آثار خود، با نگاه ینام سخنور

یا را بیا وبژگیی دن یدهتروان، صفا  نکوه یرنیبا بهره جستن ات چهره اهر یدرده اس یخاقان یمارس

یف منزل، هیچ سرای، فل  عمرسای، دنیای قمار باز، فل  جاادو کوچة شرّ، کثهایی چون: 

پیشه، دنیای زن صفت، دنیای افعی صفت، چرخِ توسنِ سرکش، روزگار ناو کیساة کهان 

بیا  دگدی یم یربه ایوویییی بازار، دنیای شریف کش پست نواز، عالمِ کورِ باطل کوشِ کینهِ کش

 ،ینید اات آموته ها یروابا پ و ار  آن اس  و یادنارتش نگان دادن  یب یتاهدانه در پا ا یگهاند
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 ی یابیمم  در یدگاهسه د ینا یسهو مقا اآمار یدندی با نگاه یرا بات گو م یانسب  ندادن افعال به دن

باستان و  یرانا یگهاند ات -در صد بیگتر ات سایر دیدگاه ها 71.6با  -یادن یرااس یاندر ب یده خاقان

 یو اجتریاع یاسییو اوعیاع س یخاقیان یتندگ اشک رخدادها یدرده اس ی باستفاده  یتروان یینآ

 گذار بوده اس ی یرها، اتث یگهاند ینا یانشاعر، در ب ندورا

 

 پی نوشت:

 واژة حکر   -لغ  نامة دهخدا -1

 (  75: 704(/ )1:1075( / )11:1062( / )6:504( / )4:19جه  مطالعة شواهد بیگتر،ری : ) -2

 (10: 921( / )2:515( / )9:444( / )1:493( / )9:431( / )4:327= ی= : )  -3

 (12:1087( / )2:976( / )8:866( / )2:622( / )18و19: 384( )13: 319= ی= : ) -4

 ییآن اسی  دیه جهیان جیا یخواس  خاقان»آورده اس :  ی ب یندر گزارش ا، ادزّات ددتر -5

 ینگیو پنیدار یگیپیا یاسی ی بی ینپنیدار و ینآن نرود یساخته شده اس  و هست یچاس  ده ات ه

جهیان ِ نریود دیه  ات؛رینیة در آ ییژهدهن، به و اها یدر جهانگناس یادیناس  بن اا یگهجهان، اند

جهیان  ییناسی  هسی  ماننید، آنکیه در ا یستیهاس ؛ ن یهاس ی جهان سا« ات خدا  یرغ» جهان 

       ییی «یدآتما یو م یندب یب مگذرد هران اس  ده در جهان خوا یم یبر آدم یبکارو فر یندروغ

  ( 438: 1385 ا،) ددتر دزات                                                                                   

( / 13و14: 819( / )3:19( /) 14:792( / )1:1183( / )1:  917( / )37:47= ی= : )  -6

(/ 10:812( / )34:92( / )51:108( / )2:507(/ )1:927) ( /1:858( / )4و10: 843( /  )56:21)

( / 4:707( / )19و20: 106( /          )23:700( / )1:1232( / )،7:1237( / )5:869(/ )8:882)

(4:296( / )6:801( / )7:1029) 

 (5:1152(/ )54:317(/ )5:370جه  مطالعة شواهد بیگتر،ری :: ) -7

 (4: 801(/ )6:1274(/ )1:985(/ )5:446(/ )7:19= ی= : ) - 8

(/ 4:707(/ )8:623(/ )11:474(/ )5و6: 446(/ )13:395(/ )4:328(/ )11و10: 85= ی= : )  -9

(6:843( /)3:1021( /)3:1125( /)5:1152) 

( / 10:912( / )4:843( / )8:799( / )2:705( / )3:513( / )5:188( / )29:30= ی= : ) -10

(9:1253( / )3:700( /)202 :3) 

(/ 1:662(/ )101:653(/ )11:441(/ )1:394(/ )6:267(/ )28:236( / )1:235= ی= : ) -11

(3:1103( /)296 :91( /)267 :7) 

 (3:1288( / )1062( / )10:802( / ) 17:218= ی= : ) -12

بیه  یشدر مکاشیفا  خیو یدرا د یا) ع ( دن یسیع»سعاد  آورده اس :  یریاادر د غزالی -13

 (                                                                              76 /1 :1382ی،غزال«  )ییی یاراات بس یاید: در عدد نگف « یگف  چند شوهر داشت ی،تنیرصور  پ
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(/ 8:500(/ )9و10: 311(/ )8:268(/ )17:221(/ )2:32جه  مطالعه شواهد بیگیتر،ری : ) -14

(2:517( /)12:1170(       /)468 :35( /)437 :8) 

 واژه تُرَّ ( -تُرَّ : چره، بات، پرنده شکارا )لغ  نامه دهخدا -15

و 15: 1091(/ )6و5: 1235( / )9:653( / )7:1029جهیی  مطالعییة شییواهد بیگییتر،ری : )  -16

14) 

 هم ات خلق سر بزند بر تمین       بدا داید ات آسران خلق را      -  17

          (                                                                                                                            8:1086، 1375)خاقانی، 

 «دش پس  نوات  یفشر»  ری  دنیاا -18

 (10: 886(/ )9:623( / )9:395جه  مطالعه شواهد بیگتر،ری : ) -19

 (12: 30(/ )2:1253( / )3:897( / )4:843( / )2:705( / )6:440= ی= : ) -20

 (8:1029= ی= : ) -21

(/ 5:713(/ )11:638(/ )2:616(/ )21:108(/ )24:107(/ )13:86(/ )8:56= ی= : ) -22

 (33: 501(/ )2:832(/ )1:801(/ )5و4: 399(/ )8: 148(/ )11:794)

 ری   درآمد -23

: 582( / )6:513( / )6:446( / )10:432( / )8:267) جهیی  مطالعییه شییواهد بیگییتر،ری : -24

: 1262( /) 5:1150( / )10و21: 1015( / )5:869( / )3:814( / )11:615( / )10:608( / )7ایییییا9

 (222( و)ری  منگا : 32: 501( /)239:1320( / )12/11/10

(/ 4و1: 1075(/ )6:897(/ )9:420(/ )12ایییییییییا  18: 148(/ )2:109(/ )21:108= ی= : ) -25

 (14(و )احفه العرافین: 8:1123)

(/ 9:812(/ )1:688(/ )8:500(/ )4:474(/ )6:396(/ )12:187(/ )17:115(/ )5:370= ی= : ) -26

(1:869( /)3:921( /)839 :6( /)396 :6( /)474 :6( /)1262 :315) 

(/ 12:794(/ )12:792( )9:420(/) 3:109(/ )13:107(/ )12و14: 106(/ )8:18= ی= : )  -27

(7:799( /)10:1275( /)3:1323( /)383 :30) 

 (30: 383/ )(1:515)/(2:19)(/ 5:469( / )5:1286= ی= : ) -28

( )  2:  53( /)  1:  9( / )  4:  13( / )  1:  26( /) 8:  28( /)  8:  13( /)  7: 9= ی= :: )  -29

:  578( / )  6:  501( / )  11و  3:  440( / )  2:  433( /)  9:  431(  / ) 5:  383(/)  13:  166

7  ( /)1007  :6  ( /)579  :5  (/)581  :1  (/)296  :3  ( /)16  :9  (/)17  :6  ( /)314  :7 /)     

:  814) (/  8:  789(/)  8ایییا  10:  988)  (/ 1و  2:  976(/ ) 4:  615(/)  10:  617(/)  9:  613) 

 ( 1و  2:  371(/ )  1اا  8:  370(  ) 1و  2و  6اا  12:  123(/ )  1اا  18:  122(/)  2:  833(/ ) 3

 (38: 1387)فروتانفر، « الدُّنیَا سِجنُ الرُؤمِن و جَنّه الکافِرِ»   _30

 (88:28«   )ال اِلَهَ اِلّا هُوَ دُلُّ شَیئٍ هالک اِلّا وَجهَهُ»   -31
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