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-1مقدمه
ات آثار هر سخنورا ،می اوان به اندیگه ها و دیدگاه هاا وا نسیب بیه موعیوعا گونیاگون
پی برد؛ خاقانی شروانی ات جرله سخنوران اوانرندا اسی دیه دییدگاه هیاا وا ،پیرامیون جهیان
هستی و دانشهاا گوناگون و ییی ارتشرند بوده و با اوجه به جایگاه سخنور شروان در ادب پارسی و
اتثیر وا در سخنوران بعد ات خود ،بایسته اس ده آثار خاقانی ات دید «اندیگه شناسیی» بررسیی و
بینش وا دربارة موعوعا گوناگون روشن گرددی
در این جستار ،دیدگاه خاقانی نسب به دنیا بررسی و پژوهش شده اس ی بعد ات بررسی سیروده
ها و نوشته هاا وا ،می اوان اندیگه خاقانی را در این موعوع به سه دسته اقسیم درد:
 نگاهی اسطوره اا بر پایة باورهاا ایران باستانی نگاهی بر پایة مکتبِ تهد و ایوّف نگاهی بر اساس آموته هاا شریع یخاقانی در پارهاا ات ابیا  ،با بهره جستن ات آیین تروانی ( تروان در این باور ایزد تمیان اسی )
ات ویژگیهاا اهریرنی آن بهره جسته و این اندیگه را در موعوعا گوناگون ،پرورش داده اس ی وا
دنیا را با این ویژگی ها یاد میدنید :دنیای سنگدل ،دنیاای آزمناد ،دنیاای بای وفاا ،فلا
عمرسای و افعیصفت و ییی ی بیان این نکته التم به نظر می رسد ده قسیرتی ات ایین دییدگاه هیا،
ناشی ات محیط اجتراعی و سیاسی دوران شاعر اس ی با اوجه به احقیر خاقیانی در دوران خیود دیه
یکی ات دالیل اصلی رنجش و خودستایی هاا وا بوده ،با نگاهی بدبینانه ،ات دنیا و گردش آن گالیه
می دندی
بخش دوم تندگی خاقانی ،آن گونه ده ات آثار او پیداس  ،چندا در گوشه نگینی ،ایر دنییا و
دورا ات دربار پادشاهان سپرا شده و این بینش تاهدانیه ،دنییا را در نیزد او بیی ارتش نگیان داده
اس ده باتااب این باور ،در سروده ها و نوشته هاا او آشکار اس ی
سخنور شروان در پاره اا ات سروده هاا خود بر این باور اس ده دنیا و فلیک ،خیود ،دیاره اا
نیستند و این جهان هرانند سایر آفریدگان ،در برابر قدر بی هرتیاا خداونید ،نیااوان و سرگگیته
اس و نسب دادن افعال به دنیا ،اندیگه اا درس نیس !!
به هر روا ،خاقانی با هر اندیگه اا ،با بینش ژرف خود چهره راستین جهان را با ویژگیی هیایی
هرسو با یافته هاا خود ،براا انسان ها ارسیم می دندی اگر یکیی ات اعیاریف عریقیی دیه در بیاره
حکمت ارایه شده اس را مدّ نظر قرار بدهیم؛ یعنی «حکر علری اس ده در آن بحث می شود
ات حقایق اشیا ،چنانکه هس در نفس االمر بیه انیداتها قیدر و اوانیایی بگیری» ، 1اطیال صیف
حکیم به خاقانی -با اوجّه به ژرف بینی وا در علوم و فنون مختلف و متنوّع  -براستی شایسیته و
براتنده اوس ی
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-2پیشینه پژوهش
با بررسی هاا صور گرفته ،پژوهش هاا تیر در باره چگونگی دنیا در دیدگاه خاقیانی انجیام
شده اس :
شجیعی ،پیوران ،1354 ،جهان اندیشه خاقانی در قصاید ،مجلیه دانگیکده ادبیّیا و علیوم
انسانی ،دانگگاه فردوسی ،سال  ،11شراره  ،42اابستان
معدن دن ،معیومه ،1374 ،پرتوی از جهان بینی خاقانی ،نامه فرهنگستان1/3،
معدن دن ،معیومه ،1381 ،عرفان خاقانی ،دانگکده ادبیّیا وعلیوم انسیانی ،دانگیگاه ابرییز،
شراره ،185تمستان
میرباقرا فرد ،علی اصغر ،گنج فقر ،بررسی و احلیل صوفیانه هاا خاقیانی ،فییلنامه دانگیکده
ادبیّا و علوم انسانی ،دانگگاه اربی معلّم ،شراره ،43-42پاییز و تمستان
در این پژوهش بیه بیان خاستگاه های اندیشه خاقانی در بارة دنیا و روشنداشت هر ی
از این خاستگاه ها ،موضوع بندی این اندیشه سخنور شروان و نگاهی آماری باه اندیشاه
خاقانی در بارة دنیا پرداخته شده ده در مقاال مذدور به این موارد اشاره نگده اس  .بییان ایین
نکته التم به نظر می رسد ده در مقاله هاا عرفان خاقانی و گنج فقر انها بیه ایر

و نکیوهش

دنیا در دیدگاه خاقانی اشاره شده اس ی
-1

-3جهان در دیدگاه خاقانی ،بر پایه باورهای ایران باستان
در آیین هاا ایرانی ،آیینی هس به نام زروانیی در ایین بیاور ،تروان اییزدا اسی صیاحب دو
فرتند به نام هاا اهورامزدا و اهریرنی در باور ایرانیان ،تروان هران فرشتة تمان اس ی ددتیر دیزّاتا
در باره پیگینه و آغات این آیین آورده اس  « :در بند سی ام ات سیومین سیرود گاهیان ،ات دو گیوهر
هرزاد سخن رفته اس ده اوامان و هرزمان پدید آمده اند « :اینک آن دو مینوا هرزاد ده در آغات
در اندیگه و انگار پدیدار شدند؛ یکی نیکی را می نراید و آن دیگرا بدا را و ات این دو ،دانا راسیتی
و درستی را بر می گزیند و نه نادان» بر این پایه ،بر آن رفته اند ده ایرانیان دهن به خدایی دیرینیه
باور داشته اند ده پدر و پدید آورنده این دو گیوهر هریزاد بیوده اسی ی ات آنکیه یکیی ات شیاگردان
ارسطو ،اُدِموس رُدی وس ،نوشته اس بر می آید ده در روتگار هخامنگییان ،بیر سیر چگیونگی ایین
خداا ،چالگها و چند و چونهایی بسیار در میان مغان و پیگوایان دینی در می گرفته اس  :پاره اا
ات آنان این خداا یگانه دیرین را ثوَشه  Thvashaده در اوستایی به معنی جایگاه یا مکیان اسی ،
می دانسته اند و پاره اا دیگر تروان یا تمانی اند اند  ،دیدگاه گروه دوم گسیترش و رواییی میی
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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باورشناسی تراگتی ،دگرگونی می یابدی» (دزّاتا9 :1387،و)38ی
در فرهنگ اساطیر آمده اس « :مانی با اقتباس ات افکار تراگیتی تمیان خیود ،نیام تروان را بیه
خداا بزرگ ده به ایور او صاحب دو فرتند به نام هاا اهورامزدا و اهریمن اس اطیال دیرده و
در واقع ،در وجود تروان دوگانگی مزدایی به وحد ابدیل شده اس یییی زروان به هریان گونیه دیه
جسراً ات شب و روت پدید آمد ،هران گونه نیز پدر نیک و بد اسی و بیر سرنوشی هرگیان حیادمی
اوجّه ویژه به اهریّ تمان در فرهنگ ایرانی ،گاهگرارا دقیق و جگن ها و اعیاد و مراسم ویژه اا
را سبب شده اس ی در شعر فارسی ،به ندر  ،به نام تروان اشاره شده اس ییی نزد متکلریین اسیالمی
و نیز شعراا فارسی تبان ،تروان با عنوان دهر ،زمان و زمانه نیز مطرح اس و اگرچه دیگیر هییچ
گاه به مفهوم تروان نری اواند باشد امّا برخی خیل ها به آن انتساب یافته اند ده به نظر می رسید
بیگتر برجنبه اهریرنی آن اکیه شده و بیگتر هم دنیا و گردش روتگار مورد نظر بیوده اسی ییی» (
یاحقی 418 :1386 ،اا ) 421
با بررسی سروده ها و نوشته هاا سخنور شروان ،دیدگاه وا نسب به دنییا را  -دیه باتایابی ات
باور ایرانیان باستان و بینگی حکیرانه اس  -می اوان در دو بخیش -1 :دنیا و سرای بادی هاا و
پلیدی ها و ییی  -2دنیا و طبیعت و فطرت آن بررسی درد:
 - 1-1سرای دنیا
ات آن جایی ده انسان پیوسته در این دنیا ،با رخدادهاا دردسرسات ،رو در رو اس  ،خاقانی دنییا
را کوچة شرّ و خطر و بیداد می داندی سخنور سترگ ،در بیان یکی ات ویژگی هاا دنیا ،با اگبیهی
رسا ،آن را به شب وحشت مانند درده و به ما ،سیراا راستین جهان را گوشزد میدندی وا بر این
باور اس ده دنیا اا قیام  ،وحشت سرایی بیش نیسی ی گیاهی ،شیاعر در بییان رخیدادها ،رفتیار
انسان ها و در دلّ ،سیراا جهان را با عبار کثیف اوصیف میدند و هرگان را پند میی دهید دیه
مبادا دل در این دنیای نژند ببندندی شاعر در اندرتا حکیرانه ،مردمان را پنید میی دهید دیه چیرا
رحل اقامت بر این دنیایی ده سرآغات حرص و طمع اس افکندید؟ و شایسته اس االشتان براا
اندوخته هاا آخر باشدی خاقانی در پاره اا ات سروده هاا خیود ،چیون حکیریی وارسیته ،چهیره
راستین دنیا را با صف سرای هیچ به مردمان نگیان میی دهید و بیا بینگیی برخاسیته ات دییدگاه
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:
 -1-1-1کوچة شرّ
بس غریبید در این دوچه شر؛ دوچ دنید

به مقیران نو این دوچة شر بات دهید
(خاقانی) 228 :1375،
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خاقانی ات این دوچة بیداد برو
جانی ت فلک یافتهاا ،بنداو اوس

اسلیم دن این غرکده را شاد برو
جانی به فلک باتده ،آتاد برو2
( هران )1324 ،

 - 2-1-1وحشت سرای
قاف اا قاف جهان بینی شب وحگ چنانک
تین انگناا وحگ اگر بات رستری

اا دم صورش ،سپیده دم نخواهی یافتن
( هران) 474:
خود را به آستان عدم بات بستری3
( هران) 1061 ،

 - 3-1-1کثیف منزل
رف آنکه رف و روا تمین ،هرکنان نژند
خاقانی ات این دثیف منزل

بود آنکه بود و پگ تمین ،هرکنان دو اا
( هران) 1090 ،
دارد بتو روا خیرةدل4
( خاقانی)134 :1333 ،

 - 4-1-1چشمه حرص و طمع
چه نگانید جراته به سرچگره آت
در دیو الخ آت مرا مسکن اس و من

برنگینید و عنان را به سفر بات دهید
( هران) 228 :
خط فسون عقل به مسکن درآورم
( هران)384:

 - 5-1-1علّت سرا
در این علّ سراا دهر ،خرسندا طبیب بس چو اسکین سات او باشد دند درد او درمانی
(هران) 615 ،
 - 6-1-1زندان بودن
هس نه شهر فلک تندانم
گردون قفسی اس سبز ،پر چگره چو دام
دیر اس ؛ در این قفس ندیده اس ایام

عیش ده روته ،به تندان چه دنم
( هران) 397:
مرغان هم ات این قفس پریدند مدام
یک مرغ چو من ،هراا خاقانی نام
( هران)1309 ،

 -7-1-1هیچ سرا
جهان چیس ؟ ات هیچ

جایی5

ده در وا

دل آشنا ،هیچ جایی نبینم
( هران) 404:
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در آینة دل ،خیال فلک را
برون ،سرمه اا هس بر هاون او

بجز هاون سرمه سایی نبینم
درونسو ،ت سرمه هبایی نبینم
( هران ) 405:

نگاه آمارا به سراا دنیا در باور خاقانی
(مجروع سرودهها و نوشتههاا دیدگاه اسطورهاا  266مورد)

 - 2-1طبیعت دنیا
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:
 - 1-2-1ناپایداری و بی فایده بودن دنیا
خاقانی بر آن اس ده خواستة نهایی دنیا ات این گردش ،شکار عریر انسیان هاسی ی بیه هریین
جه با صف آسیای عمرسای یا کلبة قصاب ات دنیا یاد می دندی انسان ها را مرغیانی میی دانید
ده در پی شکار شدن در حال دویدن هستندی دردمند شروان با بینش حکیرانه خیود ،هییچ سیود و
بهره اا را براا دنیا متیوّر نیس و آشکارا میگوید ده در این جهان فاییده و ثریرا نیسی و دل
بستن به آن ،دار جاهالن اس ی خاقانی بر این باور اس ده شادا هایی ده دنیا به انسان می دهید،
پایانش الخکامی اس و انسان نباید به این شادا هاا تودگذر دل بنیدد دیه فرجیامی ناخوشیایند
داردی سخنور شروان با بینگی ژرف ،مردمان را پند می دهد ده داده هاا دنیا ناپاییدار و ناخوشیایند
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اس ی هر چند این دهش ها با سیرایی دلربا ،جلوه می دنند؛ امّیا مانیدگار و خوشیایند نیسیتند و ات
بینش انسانی به دور اس ده انسان  ،دل به این فریب روتگار دهدی در تیر فهرسی وار بیه دییدگاه
خاقانی در باره ناپایدارا و بی فایده بودن دنیا اشاره می شود:
الف) فل

عمرسای
دز این عرر ساا آسیا می گریزم

من آن دانة دس دگ درالم

(هران)393 :
می دواند و این دویدن را ،فذلک دگتن اس
(هران)1111 :
دلبة قیّاب را موقف عیسی مدان6
( هران) 446 :

ما هران مرغیم ،خاقانی!ده ما را روتگار
گلخن ایّام را باغ سالم مگوا؛
ب) دنیای ناسودمند
ال خیر دان نهاد جهان و رسوم دهر
چه باید به شهرا نگستن ده آنجا
هره شهر و ده گر برانداتا ،الّا

ال شی شناس برگِ سپهر و نواا خا
بجز هف ده روستایی نیابی
علفخانه چارپایی نیابی7

( هران) 328:

( هران) 578 :
ج) شادی های بد فرجام
دان خوشترین نواله ده ات دس او خورا
جهان ،خاقانیا شخیی اس بی سر
گر امروت به دستی جلوه درده اس

لوتینه اا اس خرده الراس در میان
(هران) 432 :
دو دس  ،این شخص را ،امروت و فردا
دند فردا ،به دیگر دس  ،رسوا8
(هران)1091 :

د) دادهای ناپایدار دنیا
داند بقاس آن هره چون سبزه جوان
بر نوبهار باغ جهان اعتراد نیس
( هران) 436 :
نان ت چه شیرین و او چون الخ اَبایی
اا خوانکه گردون ده نوال هره تهراس
( هران ) 623 :
«و جهان دهن باتار نو دیسه هرچه بامداد بداد ،شبانگاه بات ستد و هر چه بنهاد ،برداشی و هیر
چه برآورد ،فرو برد و هر چه برافراش  ،نگون درد ییی هر درا به دستی جلوه دردی به دیگر دس رسوا
گردانیدی به لئیم راعی ماند به هنگام مستی ده به حرص و بی خبرا بدهد و به دژمیی و بیدگهرا
باتستاندی » (9خاقانی) 58 :1384 ،
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 - 2-2-1غدر و مکر دنیا
سخنور شروان دنیا را به قماربازی مانند درده و برآن اس ده براا رهایی ات ایین نرّاد چیاره
دست باید با اریام وجیود ،بیا آن مقابلیه دنیدی خاقیانی در پیاره اا ات سیروده هیاا خیود ،دنییا را
جادوگری

می داند ده هردم ،با نیرنگ و باتا هاا نیو ،در پیی فرییب انسیان هاسی ی شیاعر بیا

پندارا نغز و باریک ،انسان ها را پند می دهد اا چهرة راستین این نیرنیگ بیات را بهتیر بگناسیند و
گاهی نیز با اندیگة خیامی ،برآن اس با پرداختن به خوشی ها ،ات چون و چرایی دنیاا فریب دیار،
پرسگی نپرسندی چامه سراا سترگ ادب فارسی ،بر آن اس ده باتا هاا روتگار را پایانی نیسی
و هرلحظه انسان با رویدادهایی نو ،در این جهان رودررو اس ی وا دنیا را بیه تنیی ماننید دیرده دیه
پیوسته با فریب انسان ها ،آن ها را به دام مرگ می دگاندیدر تیر به سیروده هیاا خاقیانی در بیاره
غدر و مکر دنیا پرداخته می شود:
الف) دنیای قمار باز
بردم ات نرّاد گیتی یک دو داو ،اندر سه تخم
این فلک دعبتین بی نقش اس
ب) فل

گرچه ات چار آخگیج و پنج حس درشگدرم
( خاقانی)388 :1375،
هره بر دستخون قرار می دند10
(هران)188 :

جادوپیشه

چرخ جادوپیگه چون ترّین قُواره درد گم
او می خور صبوحی؛ او را ات فلک چه
او و دس دستان و مرغول مرغان

دامن دحلیش را جیبی مقوّر ساختند
( هران) 177 :
ده چون غول ،نیرنگ الوان نراید؟
گر آن غول صد دس  ،دستان نراید11
( هران)218 :

ج) روزگار لعبت باز
لعب دهر اس چو اضعیف حساب شطرنج
دل منه بر عگوه هاا آسران تیرا ده هس

گرچه پایان طلبندش ،نه هرانا بینند
( هران)202:
بی سر و بن دارهاا آسران چون آسران12
(هران)441 :

د) دنیای زن صفت
دیس دنیا؟ تنی 13اس در خانه
این تال سر سپید سیه دل طال ده

چیس در خانة تن غدّار
( هران) 260:
آنک ببین معاینه فرتند شوهرش
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اا حگر مرده تِس و جنب مرد هر دس

بسترش14

داین شوخ مستحاعه فروشد به
( هران)295 :

ه) دنیای سوداگر زَرق پیشه
خاقانی را دلی اس آلوده خگم
حکم ات حکره نداند و رسم ات رشم

تین تُرَّ  15تر پیگه اتر چگم
گ لعن اس ؛ مه سگ! مه پگم16
پگم س ِ
(هران)1311 :

 - 3-2-1خطرناک بودن دنیا
شاعر در بیان خطرنا

بودن دنیا ،آن را به افعی پیچان مانند درده اس ی انسان هیا در پییچ و

خم گردش روتگار گرفتارند و رهایی ات آن بسیار سخ اس ی خاقانی در ابیاای بیه بیی رحیم بیودن
دنیا اشاره می دندی خواس سخنور ات این دیدگاه :بیان رخدادهایی اس دیه در تنیدگی انسیان رخ
می دهد و در گذران تندگی باید با آن ها رو به رو شودی بی شک این باتا هیاا روتگیار ،بیه دسی
انسان هاا تمانه رقم می خورد :خواه خوارداش اهل دانگی یا بردگیدن جیاهلی و17ییی !!!ی سیخنور
آترده ات نادسان ،در نگان دادن چهرة راستین دنییا ،آن را سانگدل و جفاپیشاه میی نامید و بیا
پندارا نو ،برآن اس ده گوسپند این دنیا خود گلوبر قیّاب اس ی خاقانی درابیاای ات بیی عیدالتی
روتگار سخن می گوید ،خوارداشت اهل دانش ،قبای کمال بر تن ناقصان دوختن 18و ییی شیاعر
را بر آن داشته ده نبود عدال در دنیا را به جهانیان گوشزد دند:
الف) دنیای افعی صفت
فلک افعی ان تمرد سلب اس
دهر اژدهاا مردم خوار اس و فرخ آنک

دفع این افعی پیکان چه دنم
( هران) 395 :
خود را نوالة دم این اژدها نکرد19
(هران)843 :

ب) روزگار بی رحم
این فلک دعبتین بی نقش اس
اجزا چون به پاا شب و روت سوده شد
خادی ده تیر سُمّ دو مردب غبار گگ

هره بر دستخون قرار می دند
( هران)188 :
ااوان طلب مکن تقضا ،در فضاا خا
پیداس اا چه مایه بود خون بهاا خا 20
( هران)328:

ج) چرخ توسن سرکش
چرخ استر اوسن ،جُل سبز اندر بر

خاقانی! ات این اوسن بددس  ،حذر
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در ماه نو و ستار گانش منگر

بزر21

دان حلقه فرج اوس  ،وین ساخ
( هران)1298 :

د) جهان بیدادگر
تین سبز مرغزار نجوید حیا ؛ ات آنک
هین دز جهان عالم انیاف شدن نهان

قیاب حلق خلق بود ،گوسپند او
( هران) 507 :
اا دل! درانه دن ت میان خانه جهان 22
( هران)436 :

 - 4-2-1فرومایگی دنیا
چامه سراا نامی ادب پارسی ،دنیا را هرانند میزبانِ سپید دست سیه کاسه ای می دانید دیه
با وجود خوش تبانی هایش ،میزبان مهربانی نیس  ،با خوشیهاا تودگذر در پیی فرییب انسیان هیا
اس و خواسته راستین آن جز خوار داش آن ها نیس ؛ تیرا بخگندگی به قام دنیا دوخته نگده
اس ! یکی ات اردیب هاا نغز -ده خاقانی در آن ات چگونگی دنیا سخن به مییان آورده -نو کیساة
کهن بازار اس  :باتارا دهنه دارا ده با وجود ثرو و رونق باتار به مانند باتارییان ایاته بیه دوران
رسیده انگ چگم ،داده هایش را تود بات می ستاندی یکی ات ویژگی هاا ناپسند دنیا -ده ناخوشایند
اهل دانش اس  -ناساتگارا روتگار با اهل دانش و به میراد بیودن نیابخردان اسی ی خاقیانی ات ایین
گردش ناجوانرردانه دنیا با دلی آترده -ده خود رنجدیدة آن اس  -گالیه می دنیدی یکیی اتدییدگاه
هاا سخنور شروان دربارة دنیا ،بی وفایی آن اس ی شاعر در ابییاای ،خاودِ دنیاا را بیی وفیا میی
انگارد23و با انگاره اا شاعرانه می پندارد ده شیطان اگر بر آدم سجده نکرد به دلییل

بیی وفیایی

این دنیا اس ی وا در برخی ات سروده هاا خود برآن اس  ،ده در اهل دنیا وفایی نرانیده اسی و
مردمان بویی ات وفا نبرده اند:
الف) دهرِ تنگ چشم
منگر به خوش تبانی این اُرش میزبان
دهر سپیددس سیه داسه اا اس صعب
(هران)432 :
فلک هم انگ چگری دان ده بر خوان دفع مهران را
ت روت و شب دو سگی بسته اس خوانساالر دورانش24
(هران )317:
ب) روزگار نوکیسه کهن بازار
نقد عرر او برد خاقانی

دهر نو دیسه دهن باتار

( هران) 261:

« ییی و جهان کهن بازار نو کیسه هرچه بامداد بداد ،شبانگاه بات ستد و هرچه بنهاد ،برداش ییی»
(خاقانی) 58 :1384 ،
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ج) دنیایِ شریف کش پست نواز
جان را دی ات دها جویم

اا چرخ شریف دش ده دونی

( هران) 407:
انگگ دوچک اس ده جاا حساب شد
اوّل به ناقیان نگرد دهر ،دز نخس
( هران) 139:
« اگرچه روتگار به ناساتگارا و نامرادا اهل فضل اس ییی ی »  ( 25خاقانی) 185 :1384 ،
د) جهان نامردم
مجوا ات جهان مردمی داین امان

به نزدیک دور ات خدایی نیابی (خاقانی)582 :1375 ،

ه) خاکِ آزمند
چندین ان جبّاران داین خا
و) فل

فرو خورده اس

این گرسنه چگم ،آخر هم سیر نگد ت ایگان
( هران) 468:

سگ مشام

هره حسّ من یک به یک هس سلطان

[ ات این سگ مگام ] گدا می گریزم
( هران) 393:

ز) دنیای بی وفا
هرگز وفا ت عالم خادی نیاف دس
ات جوهر تمانه ،خواص وفا مجوا

حق بود دیو را ده نگد آشناا خا
( هران) 327:
وت انگناا دهر ،خالص روان مخواه 26
( هران) 513:

 5-2-1نادانی دنیا
یکی ات ویژگی هاا دنیا در دیدگاه خاقانی ،کورِ باطل کوشِ کینه کش اسی  :دیورا دنییا بیه
این دلیل ده پیوسته ،اوان دیدن آن چه شایسته اس را ندارد و دهیش هیاا نیاهرگون و ناسیاتا
دارد؛ بدین سان دوشش آن بیهوده اس ده هیچ حاصلی ات ایین گیردش بیراا سیامان بخگیی بیه
دارهاا دنیا نیس ی سخنور شروان ،با صف

طفل خو ،بیخردا و نادانی دنیا را به ایویر می دگید

و بر آن اس ده رفتار هاا دنیا هرانند دوددان ناسنجیده و خام اس :
الف) عالَمِ کور باطل کوشِ کینه کش
گر رغم ارا تعالم دون
دوریس مرین دبودوش را

دونی دو سه بردگیدگردون
این باطل دوش و دینه دش را
( خاقانی)69 :1333 ،
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بیش بیش اس فضل خاقانی
دار عالم هره شترگربه اس

دولتش دم دم آمد ات عالم
ده دهد فضل بیش و دول
( خاقانی)1227 :1375،
دم27

ب) دنیای کودک رفتار
فلک طفل خویی اس داندر اراتو

ت خورشید ،نارنج گِیالن نراید
( هران) 221:

-6-2-1دنیای بی امن وآشفته
چنان ده بیگترگفته شد ،رخدادهاا روتگار خاقانی و اوعاع سیاسیی و اجتریاعی آن تمیان در
دیدگاه وا ،نسب به دنیا و روتگار اتثیر موثّر اس ی بی شک این برداش هاا بدبینانه شاعر ات دنیا
و روتگار و فلک ،پیوند معنایی با اندیگة اسطوره اا زروان داردی خاقانی در این راستا بیر ایین بیاور
اس ده  -هیچ -امنیّ و آسایگی در این دنیا نیس :
داین مراد ات جهان نخواهی یاف
امن جُستی ،مجوا خاقانی
( هران)1133:
دیریاا امان نخواهی یاف
اندر افالس خانه گیتی
و نیز وا در اندرت به خود ( انسان ها ) بر آن اس ده نبود راحتی در جهیان ات گیردش روتگیار
اس و پیگینیان نیز ات این بی بهره نبوده اند:
اگنیع مزن ،ده با فلک جنگی نیس
خاقانی اگر ت راحت رنگی نیس
گر هم به گدایی نرسد ننگی نیس 28
ملکی ده به جرگید و فریدون نرسید
( هران)1279 :
نگاه آمارا به طبیع دنیا در باور خاقانی
(مجروع سروده ها و نوشته هاا دیدگاه اسطوره اا  266مورد)
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-2نگاهی به دنیا بر پایة مکتبِ عرفان و تصوّف
با بررسی اندیگه هاا صوفیانه خاقانی می اوان گف دیه زهد ،یکیی ات بنییادا ایرین اندیگیه
هاا خاقانی در ایوّف اس ی هرچند در پاره اا ات سروده ها و نوشته هاا وا ،میی ایوان بیه رگیه
هایی ات شیوه دگف و معرف دس یاف ؛ امّا  -چنان ده گفته شید -اییوّف خاقیانی – بیه ماننید
ایوّف عابدانه -بر پایه تهد اس ی
پیش ات پرداختن ب ه باور خاقانی در باب تهد ،بهتر اس  ،نخسی در بیارة دو شییوه مرسیوم در
ایوّف ،یعنی شیوة تهد ،و دگف معرف – به صور مجرل -و موعوع تهید – بیه صیور نسیبتاً
مبسوط -اوعیحاای داده بگود:
" شیوه زهد :اساس ایوف دراین مکتب عباد و پیروا ات سلف صالح و محبّی و اخیالص و
مجاهده و ارسّک به احکام شریع و اوجّه به حقّ اعالی و دورا ات مال و جاه دنیوا در چهارچوب
و محدوده دتاب و سن اس ی اینان با نام هاا تُهّاد  ،نسّا و عبّاد خوانده میی شیوندی دوام ذدیر و
اودّل آنان یا براا ارس ات معاصی و طلب آخر بود یا به جه پاداش بهگ و یا به منظور ارتّیع
ات محبّ حقی حسن بیرا (فی 110ه) ات این گروه محسوب می شد ی به روای قگیرا ،وا گفتیه
اس :
« یک مثقال ات ورع سالم بهتر ات هزار مثقال صوم و صاله اس  ،اا فرتند آدم ! بر نفس خیویش
محیط و مسلّط باش! اگر آن رستگار شد او نیز رستگارا و اگر هال شد او هم هال میی شیوای
هر نعرتی جز بهگ  ،حقیر و هر بالیی جز دوتخ  ،قابل احرل و آسان اس » یییی
شیوه کشف و معرفت :اساس این شیوه بر این نکته استوار اس ده منطق عقلیی بیه انهیایی
براا احییل معرف و در حقایق و در حقایق موجودا دافی و وافی نیس و بر حواس آدمی
اعترادا نری اوان درد ییییی بلکه به روح پناه بریم و به اقوی و سالم آن هرّی گریاریم ییییی اهیل
دگف ،غای آفرینش آدمی را معرف می دانند ی معرف به حق ،ایران به او و پیا دانسیتن وا ات
هر شائبه هدف خلق اس ی خالصه این ده  :خودشناسی پایه علوم و حکر ها و نردبیان صیعود و
وصول به حضر الهو اس ی یکی ات پیگوایان مهم این مکتب  ،امام محرید غزالیی (ف،505ه)
اس یییی ایوّف در این شیوه ،اقتدا و معرف اس ی" ( انیارا ) 28 - 29 : 1379 ،
در باب زهد نوشته اند  " :بدانک تهد ات جرله مقاما سنیّه و مراایب علیّیه اسی چنانیک در
خبر اس  :مَن اُعطی الزُّهدَ فی الدنیا فقد اُاِیَ خیراً دثیراً ی و مراد ات تهد صرف رغب اسی ات متیاع
دنیا و اعراض قلب ات اعراض آن و مقام تهد ثالث مقام اوب و ورع اس ی چه سالک طریق حیق اول
نفس خود را برقرعة اوب نیوح ات اورّط و انهرا در مناهی و مالهیی قلیع و منیع دنید و مجیال
حظوظ و شهوا بر او انگ درده اند ،پس آنکه بریقلة ورع و اقوا آینه دل را ات تنگ هوا و طبع
طبع روشن و گرداند اا صور حقیق دنیا و آخر دراهی در او بینجامد ،پس دنییا را بیر صیور
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قبح و فنا مگاهده دند و ات وا اعراض نراید و آخر را بر صور حسن و بقا مطالعه دنید و در وا
راغب گردد و حقیق تهد محقق شود ییییی تهد ات جه ارییز مدّعیان ات صادقان مگترل اسی بیر
وجوب ار امال و حظوظ یییی و این تهد عوام اس در درجه اولیی و تهد خواصّ در درجیه ثانییه
تهد در تهد اس  ،و معنی آن صرف رغب اس ات حیول تهد ده مستند آن رغب و اختیار بنده
و اطلع نفس اوس بحظوظ اخروا ،و این معنی بفنا اراد و اختییار خیود را اراد و اختییار حیق
درس آیدی و تهد اخصّ خواصّ در درجه ثالثه تهد باهلل و آن تهد اس در دنیا باختیار حق بعید ات
فناء اختیار خود و این تهد مخیوص اس بانبیاء و خواصّ اولیاء" ( داشانی  4 : 1381 ،و) 373
با وجود این ده تهد را ات شیوه هاا ایوّف نوشته اند؛ امّا درباور عدّه اا ،مییان اییوّف و تهید
فر وجود دارد " :سهروردا ( متوفی  ) 632در عوارف الرعارف  ،هرکنان ایین سیینا اییوف را بیا
تهد و فقر  ،فر می نهد  ،و نسب عروم و خیوص مطلق را مییان آن دو  ،بییان دیرده و میی
گوید  « :ایوّف نه فقر اس نه تهد ،بلکه اسری اس جامع معانی فقر و معانی تهید  ،بیا صیفا و
خیاییی دیگر  ،ده مرد بدون آن ها صوفی نباشد اگر چه تاهد یا فقیر بود » ی طیباوا مییان تهید
و ایوف این فر ها را  ،متذدر می شود ده :
الف) فر درهدف وغای  :تاهد دنیا را به خاطر آخر ار می دند امّا صوفی براا رسیدن بیه
خدا در هرین دنیا االش می دند ییییی
ب) فر دراندیگه  :تاهد ات خگم و غضب خداوند می ارسد و صوفی به رحر درم او مطریئن
اس ی نویسندگان دتاب ااریخ فلسفه در جهان اسالمی  ،بر این دو مورد این فرا را هم افیزوده انید
ده :ایوف ات عناصر متعددا ده ات خارج به آن داخل شده اس  ،متاثر گردیده ولی تهید اسیالمی
یییی اگر چه مرکن اس ات مسیحیّ یا دیگهاا هندا  ،ااثیرا پذیرفته باشد ی ولی در روح و هیدف
 ،هرواره اسالمی بوده اس ی" ( یثربی ) 204 -205 : 1382 :
با اندیگیدن در سخنان و نوشته هاا عارفان نظرا و بررسی سروده هاا و نوشته هاا سیخنور
شروان ،می اوان گف ده خاقانی مقام تهد را به بُن جان آتموده و سپرا درده اس و در اندیگیه
هاا عرفانی وا ،تهد جایگاه ویژه اا داردی اشارا خاقانی به تهید انهیا برخاسیته ات دانیش وا در
باب ایوّف نیس  ،بلکه ات سیره هاا عرلی اوسی ی تهید در معنیاا اصیطالحی ،بسیامد تییادا در
یادگارهاا چامه سراا سترگ ادب پارسی داردی در ادامه به باتااب تهد در آثار وا اشاره می شود :
به ارغنون ده رنگ و به ارغنون آوا
ات این سراچة آوا و رنگ دل بگسل
( خاقانی )17 :1375 ،
سراا خا به خادی ببات مرد آسا
میان خا چه باتا سفال دود وار
( هران )23 :
هژده هزار عالم ات این سو ال رها
جوالنگه او ت آن سوا الّاس اگر دنی
( هران )11 :
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« امّا بنده را مفارق ات شروان و مهاجر ات اوطان به سبب فراغ و انزوا طلبیدن اس  ،ده به
ار تخارف دنیا وا گفته اس ی ات هر گنجی و اوشه اا خرسند شده و دانسته ده نقش فریبنده
دنیا به صور دریا ماند ده تنده در دگد  ،چون دگد بیرون انداتد » ( خاقانی)80 :1384 ،
« ال واهلل  ،او [ خاقانی ] نه مرد آن باشد ده به چنین تخارف  ،ده چون عهد گل و عگیر میل
مجاتا باشد خود را چون غنکه گل و پنجه سرو رعنا وار بر افروتد یا برافراتد » ( هران)28 :
« چه حال اصغر الخدم را حال بر جهانیان پوشیده نیس  ،فخاصّه بر راا اعلی جهانیدارا نیوره
اهلل و نیره ده او عزل و عطل اختیار درده اس و انیزوا و اختفیا شیعار سیاخته و خیدم درگیاه
ملو و سالطین را بداشته و انقطاع گزیده و دانسته ده تخارف دلفریب گیتی بیه سیراب جیاذب و
صبح داذب ماند»( 29هران  13 : 150 ،اا ) 9
خاقانی با بینگی تاهدانه برآن اس ده دنییا در نیزد او ،ارتش و اعتبیارا نیدارد و هیر دم ،ایین
دنیاا قراربات دروغین را به هیچ می انگارد و در پی عالم راستین اس :
نه آاگم چه فروتا ،به باد رخسارم
دال جهان هره باد اس و خلق خا پرس
( خاقانی) 370: 1375،
وت پی آن عالم ،ادنون در قرارا دیگرم
باختم با پادباتان عالم خادی به خا
( هران) 387:
خاقانی با عبار بدیدم ،بر یافتة خود چنان اتدید می دند ده هرگان بدانند ده بیاور او بیاورا
راستین اس :
بدیدم عیار جهان ،دم ت هیچ اس

ات این بهرج ناروا می گریزم

( هران) 393:
تر تیف اس و چون آاش به ارتانی اس ارتانی
عیار دهر دم ارت اس دیدم ت آاش هرّ
(هران)615:
بجز هاون سرمه سایی نبینم
در آئینه دل خیال فلک را
(هران)405:
و این باور را « تاهد خلو نگین » در ریاع ها و مراقبه هایی ده داشته ،بدس آورده اس :
چو دایره هره ان گگته بود تُنّارم
بسا ده ات پی جُس جهانِ چون پرگار
( هران) 370:
خاقانی محقّقان راه حقیق

را -ده به پادشاهی معنوا رسیده و بر مسند فقر اکیه تده انید-

به دلیل بینش نگت گرفته ات دگف و شهود ،ات مکر و فریب دهر در امان می داند:
در مسند فقر پادشاهند
آنها ده محقّقان راهند
تانگه ده در این خیالگاهند
باتیکه دهر شان بنفریف
( هران)884 :
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رهرو دل ایرن اس ات رصد دهر ات آنک درتر پروانه اا اس دهر ت دیدان او
(هران)504:
چنان ده پیگتر گفته شد ،گاهی شیوه ایوّف خاقانی ات تهد فراار می رود و رنگ و بوا دگیف
و معرف به خود می گیردی سخنور شروان ،دیگر دنیا را به خاطر آخر ( بهگ ) ایر نریی دنید،
بلکه هر دو دنیا را فداا رسیدن به حضر دوس می دند:
الیّبوح اا دل ده ات دار دو عالم فارغیم
در دو عالم دار ما داریم دز غم فارغیم
وآن دگر عالم گرودادیم و ات دم فارغیم
دم تدیم و عالم خادی به خادی باختیم
ما خرابی دوستیم ات طا و طارم فارغیم
چرخ واختر چیس طا آرایگیّ و طارمی اس
ات امید جنّ و بیم جهنّم فارغیم
الف آتادا تنی با ما مزن بارا ده ما
(هران 80 :و) 979
 -3نگاهی به دنیا بر اساس آموزه های شریعت
سخنوران و اندیگرندان دیندار برپایة آموته هاا دینی و سخن بزرگان دیین -بیه وییژه -سیرور
فرستادگان(ص) بر این باور هستند ده دنیا خود آفریدة آفریدگار اواناس و گیردش روتگیار و دنییا
نری اواند در سرنوش انسان ااثیر داشته باشدی غزّالی دردیریاا سعاد در این راستا آورده اسی :
«ییی گوید :فلک خرف شده اس و روتگار نگونسار شده اس و نعر هره به نامستحقان می دهید و
نادسانی واگر با وا گویند ده این فلک و روتگیار مسیخّر اسی و در قیدر حیقّ اعیالی اگرگویید :
نیست دافر گردد و اگر گوید :هست پس خداا را جفا گفته باشدی واین نیز دفر بودی وبدین گفی
رسول (ص) :ال اَسُبّوا الدَّهر فَاِنَّ اللّهَ هُوَ الدَّهرُی دهر را جفا مگویید ده دهر خیداا – اعیالی -اسی ،
یعنی آن ده شرا خاستگاه دارها می دانید و آن را دهر نام درده اید آن خداا – اعالی -اس ی»
(غزّالی)153 -4 :1386،
خاقانی دیندار نیز بر این باور اس ده قدر بی چون و چیرا در ایین جهیان ،جیز خیداا اوانیا
نیس و قدر او ،فراار ات ارامی قدر هاس ی بر پایة این اندیگه ،دنیا را عاجز و نااوان می شیرارد
و بر آن اس ده نباید دنیا را ستم پیگه دانس :
نسب جور به دوران چه دنم
ایره ،دوران چو من آسیره سر اس
دل ت چرخ ،این هره ناالن چه دنم
چرخ ،چون چرخ تنان ،ناالن اس
( خاقانی)395 :1375،
هرین اندیگه را ناصرخسرو نیز بیان می دند:
برون دن ت سر باد خیره سرا را
نکوهش مکن چرخ نیلوفرا را
نگاید ت دانا نکوهش برا را
برا دان ت افعال چرخ برین را
( ناصر خسرو) 142:1388،
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سخنور شروان ،نسب دادن ،روزی دهی به آسران را شایسته نری داند و یکتیاا بیی هرتیا را
روتا ده مطلق می داند:
مگو ده آسران می دهد روتیم

ده روتا دِه آسران می دهد
(خاقانی)897: 1375 ،
در آموته هاا دینی ،دنیا براا مؤمنان هرانند تندان اس  30ی این دنیا نری اوانید بیراا میردان
خدا جایگاه خوشایندا باشد:
عیش ده روته به تندان چه دنم
هس نه شهر فلک تندانم
(هران)397 ،
مرغان هم ات این قفس پریدند مدام
گردون قفسی اس سبز ،پرچگره چو دام
یک مرغ چو من هراا خاقانی نام
دیر اس در این قفس ندیده اس ایام
(هران)1309 :
دنیا نیز هرانند سایر مخلوقا  ،فانی اس و انها باقی جاوید ،ذا مقدّس حضر حق اسی :31
به دل در خواص وفا می گریزم

به جان تین خراس فنا می گریزم (هران)391 ،

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

نتیجه
سخنور نامی شروان در آثار خود ،با نگاهی اسطوره اا ،عرفانی و دینیی ،دنییا و چگیونگی آن را
ارسیم درده اس یخاقانی با بهره جستن ات چهره اهریرنی تروان ،صفا نکوهیده دنیا را بیا وبژگیی
هایی چون :کوچة شرّ ،کثیف منزل ،هیچ سرای ،فل

عمرسای ،دنیای قمار باز ،فل

جاادو

پیشه ،دنیای زن صفت ،دنیای افعی صفت ،چرخِ توسنِ سرکش ،روزگار ناو کیساة کهان
بازار ،دنیای شریف کش پست نواز ،عالمِ کورِ باطل کوشِ کینهِ کش وییییبه ایویر می دگدی بیا
اندیگه اا تاهدانه در پی بی ارتش نگان دادن دنیا و ار

آن اس و با پیروا ات آموته هاا دینی،
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نسب ندادن افعال به دنیا را بات گو می دندی با نگاهی آمارا و مقایسه این سه دیدگاه در می یابیم
ده خاقانی در بیان سیراا دنیا -با  71.6در صد بیگتر ات سایر دیدگاه ها -ات اندیگه ایران باستان و
آیین تروانی استفاده درده اس ی بی شک رخدادهاا تندگی خاقیانی و اوعیاع سیاسیی و اجتریاعی
دوران شاعر ،در بیان این اندیگه ها ،اتثیر گذار بوده اس ی
پی نوشت:
 -1لغ نامة دهخدا -واژة حکر
 -2جه مطالعة شواهد بیگتر،ری )75 :704( /)1:1075( / )11:1062( / )6:504( / )4:19( :
 = -3ی= )10 :921( / )2:515( / )9:444( / )1:493( / )9:431( / )4:327( :
 = -4ی= 19 :384( )13 :319( :و)12:1087( / )2:976( / )8:866( / )2:622( / )18
 -5ددتر دزّاتا ،در گزارش این بی آورده اس « :خواس خاقانی آن اسی دیه جهیان جیایی
اس ده ات هیچ ساخته شده اس و هستی آن نرودین و پنیدارین اسی ی بیی پیایگی و پنیدارینگی
جهان ،اندیگه اا اس بنیادین در جهانگناسی هاا دهن ،به وییژه در آینیة رات؛ جهیان ِ نریود دیه
جهان « غیر ات خدا » اس ی جهان سایه هاس ؛ نیستی اسی هسی ماننید ،آنکیه در ایین جهیان
دروغین و فریبکار بر آدمی می گذرد هران اس ده در جهان خواب می بیند و می آتمایدییی »
( ددتر دزاتا) 438 :1385 ،
 = -6ی= 14 :819( / )3:19 (/ )14:792( / )1:1183( / )1 : 917( / )37:47 ( :و/ )13
(10 :843( / )56:21و/)10:812( / )34:92( / )51:108( / )2:507( /)1:927( / )1:858( / )4
(20 :106و/ )4:707( / )19
(/ )23:700( / )1:1232،( / )7:1237( / )5:869( /)8:882
()7:1029( / )6:801( / )4:296
 -7جه مطالعة شواهد بیگتر،ری )5:1152( /)54:317( /)5:370( ::
 = - 8ی= )4: 801( /)6:1274( /)1:985( /)5:446( /)7:19( :
 = -9ی= 10 :85 ( :و6 :446( /)13:395( /)4:328( /)11و/)4:707( /)8:623( /)11:474( /)5
()5:1152( /)3:1125( /)3:1021( /)6:843
 = -10ی= / )10:912( / )4:843( / )8:799( / )2:705( / )3:513( / )5:188( / )29:30( :
()3 :202( /)3:700( / )9:1253
 = -11ی= /)1:662( /)101:653( /)11:441( /)1:394( /)6:267( /)28:236( / )1:235( :
()7 :267( /)91 :296( /)3:1103
 = -12ی= )3:1288( / )1062( / )10:802 ( / )17:218( :
 -13غزالی در دیریاا سعاد آورده اس « :عیسی ( ع ) دنیا را دید در مکاشیفا خیویش بیه
صور پیرتنی ،گف چند شوهر داشتی» گف  :در عدد نیاید ات بسیارا ییی» (غزالی) 76 /1 :1382،
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 -14جه مطالعه شواهد بیگیتر،ری 10 :311( /)8:268( /)17:221( /)2:32( :و/)8:500( /)9
()8 :437( /)35 :468
(/)12:1170( /)2:517
 -15تُرَّ  :چره ،بات ،پرنده شکارا (لغ نامه دهخدا -واژه تُرَّ )
 -16جه ی مطالعییة شییواهد بیگییتر،ری 5 :1235( / )9:653( / )7:1029( :و15 :1091( /)6و
)14
بدا داید ات آسران خلق را
 - 17هم ات خلق سر بزند بر تمین
(خاقانی) 8:1086 ،1375 ،
 -18ری دنیاا « شریف دش پس نوات »
 -19جه مطالعه شواهد بیگتر،ری )10 :886( /)9:623( / )9:395( :
 = -20ی= )12 :30( /)2:1253( / )3:897( / )4:843( / )2:705( / )6:440( :
 = -21ی= )8:1029( :
 = -22ی= /)5:713( /)11:638( /)2:616( /)21:108( /)24:107( /)13:86( /)8:56( :
(4 :399( /)8: 148( /)11:794و)33 :501( /)2:832( /)1:801( /)5
 -23ری درآمد
 -24جه ی مطالعییه شییواهد بیگییتر،ری :582( / )6:513( / )6:446( / )10:432( / )8:267( :
9ایییییا21 :1015( / )5:869( / )3:814( / )11:615( / )10:608( / )7و:1262 (/ )5:1150( / )10
 )32 :501(/ )239:1320( / )10/11/12و(ری منگا )222 :
 = -25ی=  18 :148( /)2:109( /)21:108( :ایییییییییا 1 :1075( /)6:897( /)9:420( /)12و/)4
()8:1123و (احفه العرافین)14 :
 = -26ی= /)9:812( /)1:688( /)8:500( /)4:474( /)6:396( /)12:187( /)17:115( /)5:370( :
()315 :1262( /)6 :474( /)6 :396( /)6 :839( /)3:921( /)1:869
 = -27ی= 14 :106( /)8:18( :و/)12:794( /)12:792( )9:420 (/)3:109( /)13:107( /)12
()30 :383( /)3:1323( /)10:1275( /)7:799
 = -28ی= )30 :383( /)1:515(/)2:19( /)5:469( / )5:1286( :
 = -29ی= ( ) 2 : 53 (/ ) 1 : 9 ( / ) 4 : 13 ( / ) 1 : 26(/ ) 8 : 28 (/ ) 8 : 13 (/ ) 7: 9 ( ::
 3 : 440 ( / ) 2 : 433 (/ ) 9 : 431( / ) 5 : 383 (/) 13 : 166و : 578 ( / ) 6 : 501 ( / ) 11
/) 7 : 314 ( /) 6 : 17 (/) 9 : 16 ( /) 3 : 296 (/) 1 : 581 (/) 5 : 579 ( /) 6 : 1007 ( /) 7
(  2 : 976( /) 4 : 615 (/) 10 : 617 (/) 9 : 613و  10 : 988 ( /) 1ایییا : 814 ( /) 8 : 789 (/) 8
 18 : 122 (/) 2 : 833 ( /)3اا  12 : 123 ( /) 1اا  6و  2و  8 : 370( ) 1اا  2 : 371 ( /) 1و ) 1
 « _30الدُّنیَا سِجنُ الرُؤمِن و جَنّه الکافِرِ» (فروتانفر)38 :1387 ،
 « -31ال اِلَهَ اِلّا هُوَ دُلُّ شَیئٍ هالک اِلّا وَجهَهُ» ()88:28
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منابع
 -1انیارا ،قاسم ،1379 ،میانی عرفان و ایوف ،چاپ سوم ،اهران ،طهورا
 -2خاقانی شروانی ،افضل الدین ،1375،دیوان ،به دوشش ددتر میرجالل الدین دیزّاتا ،چیاپ اول،
اهر ان ،مردز
 -3خاقانی شروانی ،افضل الدین ،1333،احفه العراقین ،به دوشش ددتیر یحییی قرییب ،چیاپ اول،
اهران ،امیردبیر
 -4خاقانی شروانی ،افضل الدین ،1384 ،منگیا  ،بیه دوشیش محرید روشین ،چیاپ دوم ،اهیران،
انتگارا دانگگاه اهران،
 -5دهخدا ،علی ادبر ،1377 ،لغ نامه دهخدا ،دانگگاه اهران ،ج  ( 2ات دوره ا جدید )
 -6غزّالی ،ابو حامد ،1386 ،دیریاا سعاد  ،به دوشش خدیو جم ،چاپ سیزدهم ،اهیران ،علریی و
فرهنگی
 -7فروتانفر ،بدیع الزمان ،1387 ،احادیث و قیص مثنوا ،ارجره و انظییم حسیین داودا ،چیاپ
چهارم ،اهران ،امیر دبیر
 -8داشانی ،عزالدین محرود ،میباح الهداییه و مفتیاح الکفاییه ،1381 ،بیه اییحیح جیالل الیدین
هرایی ،چاپ شگم ،اهران ،هرا
 -9دزّاتا ،میرجالل الدین،1388 ،گزارش دشوارا هاا خاقانی،چاپ پنجم،اهران ،نگر مردز،
 -10دزّاتا ،میر جالل الدین ،1387 ،در آسران جان ،چاپ اول  ،اهران ،معین،
 -11ناصرخسرو ،1388، ،دیوان اشعار ،به دوشش مجتبی مینوا،مهدا محقق ،چاپ هگیتم،اهران،
انتگارا دانگگاه اهران،
 -12یاحقی ،محردجعفر ،1386 ،فرهنگ اساطیر و داستان واره هیا در ادبییا فارسیی ،چیاپ اول،
اهران،فرهنگ معاصر،
 -13یثربی ،سید یحیی،1382 ،فلسفه عرفان ،چاپ پنجم ،قم ،بوستان دتاب قم

