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 چکیده
ه به منزل،  خداوندی مخلوقاتتمام آفریده نشده است. بلکه  و عبث از نظر اسالم ، دنیا و آنچه در آن است ، بی هدف

حضرت علی )ع( دنیا به خودی خود ، مذموم نیست  بلکه  در اندیشه است. انسانی به مقصود و کمال نبرای رسیدابزاری 

ند مطرود و ناپس،  نمایدصرف ن، تقرب و رضای حق در راه را و تعلقات دنیایی  ببندداگر انسان به لذت های زودگذر آن دل 

 دنیا را به عروسی تشبیه می کند که با آرایش ظاهری خویش در اندیشه و غزلش ، حافظ نیزدر این میان ،  واقع شده است.

 .واندخامام علی )ع( نیز جوینده دنیا را شقی و بدبخت می در این راستا ، چنانچه  و اسیر خود می کند. را می فریبد، انسان 

 .گیرد ش دینی در پیش می، راه و رو در نگاه به دنیا جانب دین را رعایت می کند، ، افکار خود در بیاناز آنجاکه حافظ 

نگارندگان در این پژوهش برآنند که دنیا و مصادیق مربوط به آن را در کالم موال علی )ع( و حافظ شیرازی مورد بررسی و 

نیا د عهدشکنی و بی وفایی ، دنیا دوستی ، فناپذیری، و مشاهده حق ترک دنیا )رار دهند و به مباحثی از قبیل : قکنکاش 

 دیوان حافظ بپردازند.با استناد به نهج البالغه و ( و... و فریبکاری دنیا ، دوری از ریاکاران دنیابی اعتمادی  ،
 

 .، دنیا غزل ، حافظ ، ، نهج البالغه حضرت علی )ع( کلید واژه:
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Abstract 

According to Islam, the world and everything in it have not been made unpurposeful and 

in vain. But all creatures of God are as a means to achieve the goal and human 

perfection.In the thought of Imam Ali, the world in itself is not discouraged, but if the man 

is attached to its temporary pleasures and doesn't spend the interests of the world for 

pleasing the God, then the world is rejected and unacceptable.Hafez also in his thought 

and sonnet resembles the world to the bride who deceives the man with her physical 

makeup, and captures him.So that in this regard, Imam Ali calls the seeker of the world, 

poor and miserable.Because Hafez follows the religion in expressing his opinion, he 

follows the religious way in his look at the world.The authors of this study want to study 

and explore the world and the evidence of it in the words of Imam Ali and Hafez. In 

addition, they address issues such as leaving of the world and seeing the God, worldliness, 

mortality, and disloyalty and unfaithfulness of the world, distrust and deception of the 

world, avoidance of the hypocrites of the world, etc according to Nahj al-Balagha and 

Hafez Divan. 

 

Keyword: Imam Ali, Nahj al-Balagha, Hafez, sonnet, world 
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 مقدمه

معانی از جمله  به معنای پستی و نزدیک بودن می باشد. گرفته شده و« دنی »دنیا از باید گفت که لفظ 

 .کرد اشاره ( زندگانی حاضر و جهان قابل مشاهده ، گیتینقیض آخرت ،  هستی ، )می توان به  دنیا دیگر

 «(دنیا»)معین.

از جهت انتساب به حضرت  ، به این نکته دست می یابیم که دنیا به خودی خود ، با مطالعه آیات قرآن کریم

 خداوند در قرآن می فرماید : . بنابراین مذموم نیست. سراسر حق است و باطل در آن راه ندارد حق ،

 ( 7 آیه ، کهف ) «.عَمَال أَحْسَنُنَّا جَعَلْنَا مَا عَلىَ الْأَرْضِ زِینَةً له َا لِنَبْلُوَهُمْ أَیه ُمْ إِ »

 در حقیقت،ما آن چه را که بر زمین است،زیوری برای آن قرار دادیم،تا آنان را بیازماییم که کدام نیکوکارترند.( )

 )   از جهت انتساب به بشر، متناسب  با نگرش و استفاده ی انسان ،گاه ممدوح ) دنیاداری ( و گاه مذموم 

 دنیای       پس برای انسان دو دنیا وجود دارد: دنیای ممدوح و دنیای مذموم.  دنیا طلبی و دنیا گرایی ( است.

نیای د           ممدوح ، دنیایی است که انسان از آن برای انسانیت ، کمال و تقرب به درگاه الهی استفاده نماید. 

 . مذموم ، دنیایی است که تعلق به آن ، انسان را از یاد خدا غافل می نماید

دوستی دنیا و دوستی «»  .فی قَلبٍ أبداًحُب  الد نیا وحُب  اهللِ ال یَجتَمِعانِ  »پیامبر اسالم)ص( می فرماید: 

الدنیا ملعونةٌ و ملعونٌ ما فیها، إلّا » و نیز: (9331میزان الحکمه ،حدیث « )  .خدا هرگز در یک دل گرد نمی آیند

مگر آنچه به واسطه آن خشنودی  ؛ملعون است  ، دنیا و هر چه در آن می باشد»  «.ما ابتُغِیَ به وَجهُ اهللِ عزّوجلّ

 (3973)همان ، .«خدای طلب شود

، البته برای شخصی که آن را خانه ی همیشگی  دنیا، چه سرای خوبی است » حضرت علی)ع( می فرماید:

 )نهج البالغه،    « را وطن خویش قرار نداده باشد. برای آن کسی که آن، و چه جایگاه نیکویی است  خود نداند

 (333)همان ، حکمت «   .جایگاه فریب است، معدن بدی و  دنیا» و نیز:  (333خطبه

امام صادق )ع( می فرماید : مثل دنیا ، مثل آب دریاست؛ هر چه تشنه از آن بیاشامد ، تشنگی را زیاد کند 

 فرمودند: ، حضرت علی)ع( در پاسخ شخصی که دنیا را نکوهش می کرد( 939، ص 3تا او را بکشد. ) الکافی ، ج

ن حکمت ای ،مثنوی مصیبت نامه  در عطار نیشابوری «دنیا تو را فریب نداده است، تو خود فریفته دنیا شده ای. »

 :را چنین به نظم کشیده است

 رـاری مگــرد بسیــا کـــذم دنی  ر ــر دادگـــی در پیش شیـــآن یک

 را که دوری از خردـی زیـوئـت دب                دــا نیست بـه دنیـا کـیدرش گفتـح                

 کاراید کشت وشب و هم روز ب مه                  ر زاــال کشتــر مثـا بــهست دنی 

 رد ای پسرـوان بـا تــجمله از دنی  ر به سر ـن ســزّ و دولت دیـکه عـزان

 دــر دهــا بــارد ای دریغــور نک  د ـــر دهــردا بــه فـروزینـم امــتخ

 وشه عقبای توستـا تــه دنیــزانک  ست وـو دنیای تـای تـر جــنکوتپس 

 ر پیشـا گیـار عقبـلیک در وی ک  ویش ـول خــتو به دنیا در، مشو مشغ

 ا دار دوستــپس برای این، تو دنی  وست ـچون چنین کردی تو را دنیا نک

(34، 9373عطار ،)    
مضامین مشترک دنیایی ، در نهج  است سعی شدهدر این مقاله 

 البالغه و دیوان حافظ شیرازی مورد بررسی قرار گیرد.
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 بیان مسئله
 

کتاب نهج البالغه که از آن به اخ القرآن )برادر قرآن( نیز تعبیرشده است مشتمل بر سخنان و فرمایشات آن 

سخنرانیها و خطبه ها، نامه ها حضرت در دوران چندسال خالفت آن حضرت است که در سه بخش اصلی یعنی 

رشته تحریر در آمده است.  بهو  یو فرمان ها، حکمت ها و کلمات قصار توسط مرحوم سید رضی )ره( گردآور

هج ن کهیی مسلمانان است.از آنجا یو توجه تمام دییاست که مورد تا یکتابها نیکتاب نهج البالغه از مهمتر

مذهب از ارزش  یعیمسلمانان ش انیکتاب در م نیا ،است انیعیامام اول ش یالبالغه دربردارنده سخنان و نامه ها

کتاب خود  نیمهمتر م،یاز قرآن کر بعدکتاب را  نیا انیعیش برخوردار است. یو رواج فوق العاده ا تیو اهم

برخور دار است. و همواره  یادیز تیکتاب از اهم نیا زیاهل تسنن ن نی. در بندیگویدانسته و به آن اخ القرآن م

 بزرگ اهل سنت بوده و هست. یمورد توجه علما

 تذکره است. رانیا یشاعران نغزگو نیاز بزرگتر یکی یرازیمحمد بن محمدحافظ ش نیخواجه شمس الد

ه ب یرسنغ اتابکانحکومت  امیاو در ا یای( اصفهان بوده اند و نهی)کوهپا ینوشته اند که اجداد او از کوپا سانینو

قرن هشتم  لیحافظ در اوا والدتکازرون بود. یبازرگان بود و مادرش از اهال« محمد نیبهاءالد»آمد. پدرش  رازیش

مشغول شد؛  یریرگیمحله به خم ییدر نانوا یخردسال در.اتفاق افتاد رازیدر ش یهجر 737،حدود سال  یهجر

او در  کرد و رییحافظ تغ ی، زندگان نیبعد از ا. دیخانه کشان مکتبکماالت او را به  لیتا آن که عشق به تحص

و  یزمان )علوم شرع یرا درک کرد و در دانش ها رازیش یجرگه طالبان علم درآمد و مجالس درس علما و ادبا

 .کرد یچهارده گانه ممارست م ی( و حفظ قرآن، با توجه به قرائت هایعلوم ادب

مظهر جمال  دنیا رایآخرت؛ ز یتوشه در راه سفر به سو فراهم کردن زاد و یاست برا یفرصت و مجال،  ایدن

اما آن هنگام که  ست؛یو مانع حرکت نشود، مذموم ن دیرا به خود جلب ننما یو جالل است و تا آن زمان که تعلق

مذموم است که انسان را از طاعت حق و  یایدن د،یرآب ایبه واسطه توجه و انس به دن یکدورت و غبار ،در قلب

و  یتعلق و دلبستگ ن،ی. بنابراافکندیانسان و خداوند، هزاران پرده از ظلمت م انیدارد و م یتوجه به آخرت باز م

ل د دهیبر د یویدن تعلقات .تمذموم و مورد نکوهش اس یایدن سازد،یدوست داشتن آنچه حق را از نظر تو دور م

 نیو هر چه حب به ا داردیآنچه کمال او در آن است، باز م دنیو شن دنیرا از د یو آدم ندافکیحجاب ظلمت م

از معارف مهجور  یمندو بهره یمعنو میقلب از درک مفاه زانیتر باشد، به همان مبه آن فزون یتعلق و دلبستگ

)ع( یعل نیرالمومنیانسان است؛ چنانکه ام یمعنو ریموانع س نیو متعلقات آن از مهمتر ایبه دن یدلبستگ است.

 زیو ن "استیبه دن یفتگیش ها،یو بدبخت بتهایمص نیبزرگتر ا؛یاعظم المصائب و الشقاء الولع بالدن": دیفرمایم

با  ای)ع(، دنیدر کلمات حضرت عل "فتنه است نیربزرگت ایشدن به دن فتهیاعظم فتنه؛ ش ایالولع بالدن": دیفرمایم

االرجاس: آرمان  هیمن"  "و خسران انیسوق الخسران: بازار ز"، "یزائل شدن یا هیظل زائل: سا"همچون  یریتعاب

، "مصرع العقول: لغزشگاه عقلها"، "دهنده احمقان بی: فریغرور الحمق"، "آفتها گاهیمحل اآلفات: جا"، "دانیپل

 یو دلبستگ ایحب به دن شانیده است. اش فیتوص "یمعدن الشر: مرکز بد"، "محنت و اندوه یدار المحنه: سرا"

راس الفتن و  ایحب الدن"ها و محنتها: فتنه شهیو ر "ئهیراس کل خط ایحب الدن"بدان را، سرچشمه هر خطا: 

که حافظ  یاز موضوعات مهم یکی دانسته است. "العقل فسدی ایحب الدن"و تباه کننده عقل انسان:  "اصل المحن

 ی، نگران در مکتب حافظ یاست که از عناصر اصل ایدن ییوفا یو ب یاعتبار یب ،یداریداشته است ، ناپا دیبر آن تاک

ات آن و تعلق ایحافظ؛ اگر انسان از دن یعرفان دگاهیاز د. استیو توقع نداشتن از اهل دن ایدن ییوفا یو دلهره از ب

 نیا ادیدر نظر حافظ بن.شود  لیضور حضرت حق ناتواند به مشاهده و ح یم، ردیبگ دهیدست بردارد و آن را ناد

به عهد انتظار نداشته  یمکاره ،وفا یایدن نیا از .ستیخود وفادار ن مانیجهان ، سست و لرزان است. و به عهد و پ

 است. یگریاست که هر روز در فکر گرفتن همسر د یمانند عروس ایدن نیباش؛ ا

 اهداف تحقیق و ضرورت آن
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شناخت بزرگان دین که از آنها آثار مکتوب بر جای مانده است و نیز شاعران مسلمان که با یکی از راه های 

روزگار آنان فاصله داریم ، این است که آرا و افکار گوناگون آنان را از البالی آثارشان جستجو کنیم و با فراهم 

بهتر و روشن تری از آنان به دست آوردن مجموعه ای از آرا و نظراتشان در باره مسائل گوناگون ، دانسته های 

آوریم. از جمله مضامین مشترک در نهج البالغه و دیوان حافظ که به صورت گسترده به آن اشاره شده است ، 

موضوع دنیا است. موضوع دنیا ، همواره در میان اندیشه ها و مکاتب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

اهب گوناگون ، در این باره نظراتی ارائه نموده اند. بنابر این ، اهمیت چگونگی است و اندیشمندان مختلفی از مذ

برخورد با موضوع دنیا از یک طرف و جایگاه واالی نهج البالغه در دین اسالم و نیز حافظ شیرازی در فرهنگ 

 ر دهیم.جامعه ایران از طرف دیگر ما را بر آن می دارد تا موضوع مذکور را مورد بررسی تطبیقی قرا

 پیشینه تحقیق
 

تا آنجا که بررسی شده است ، هنوز تحقیق تطبیقی همه جانبه ای که به موضوعات دنیا در نهج البالغه و 

دیوان حافظ بپردازد ، انجام نشده است. مقاالتی که تا کنون در باره دنیا به نگارش درآمده است بدین شرح می 

نوشته  "نقش تربیتی دنیا از دیدگاه امام علی )ع( "ای با عنوان  مقاله 9371باشد:  آقای اصغر اخوی در سال 

نگاه به دنیا به عنوان وسیله و ابزار،جهت  -9است. ایشان در این مقاله نگاه به دنیا را به دو دسته تقسیم کرده است.

محمدجواد نگاه به دنیا به عنوان هدف که موجب غرور و گمراهی آدمی می شود. آقای  -3رشد و هدایت آدمی 

نگرش مثبت به دنیا و نقش آن در تعلیم و تربیت انسان از دیدگاه  "مقاله ای با عنوان  9339لیاقت دار در سال 

امام علی )ع( نگاشته است. او در این مقاله خصوصیات خوب دنیا را در بیان حضرت علی )ع( مورد تحلیل قرار 

مقایسه دنیا از منظر حضرت علی )ع(  "اله ای با عنوان مق 9311داده است. آقای حبیب جدیداالسالمی در سال 

نوشته است. او بیان می کند که آنچه در تقویت و توصیف حضرت  "در نهج البالغه و دیدگاه موالنا در مثنوی 

علی )ع( از دنیا و مدح و ذم آن می بینیم ، همان چیزی است که مولوی با بیان شاعرانه و عرفانی و سبکی دیگر 

نوشته  "دنیا در نهج البالغه "مقاله ای با عنوان  9331وی آورده است. آقای محمدهادی رضایی در سال در مثن

است. به نظر او اولین چیزی که از فحوای کالم امام علی)ع(فهمیده می شود ، بی وفایی و خیانت دنیاست که 

مقاله ای  9311وی نیا در سال مضمون بسیاری از خطبه های نهج البالغه می باشد. آقای سیدمحمدرضی مصطف

 نوشته است. او در این مقاله اشعار حکمی "تاثیر و تاثر در موضوع دنیا بین صائب تبریزی و متنبی  "با عنوان 

صائب و متنبی در موضوع دنیا را مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. آقای سیدفضل اله میرقادری در سال 

نوشته  "تطبیقی سیمای دنیا در شعر ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعالی معری بررسی  "مقاله ای با عنوان  9333

است. ایشان به بررسی تطبیقی جهت گیری ها و دیدگاه های ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعالی معری نسبت به 

 دنیا پرداخته است.
 

 حافظ دیواندر نهج البالغه و دنیا توصیف 

 , )ع( در نهج البالغهحضرت علی یکی از موضوعات مهمی که 

شیرازی حافظ بر روی آن داشته است و همچنین تاکید فراوانی 

، ناب را در اشعارش دنبال کرده است ی نیز همان اندیشه 

نگرانی و دلهره ، بی وفایی دنیا   ناپایداری، بی اعتباری و 

                                       دنیا و توقع نداشتن از اهل دنیاست. فریبکاریاز 

و موضوعات  مضامیندر مقاله حاضر ، سعی شده است که برخی 
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ی از نهج البالغه و دیوان غزلیات مرتبط با دنیا به همرا شواهد

 حافظ ذکر شود:

 ترک دنیا و مشاهده حق .1

 مقابل «آخرت» و «دنیا» زیرا .کرد سیر کمال سوى به دنیا، به وابستگى عین در بتوان که نیست اینچنین

 شود،مى نزدیک دنیا به که میزانى به انسان. شودنمى جمع آخرت به تعلق دنیا با به نفسانى تعلق و هستند هم

 ابد.ینمى معنا کمال سوى به حقیقى سیر ، نشود حاصل خود از خالصى دنیا و از انقطاع گردد. تامى دور آخرت از

 و رندنگمی    انسان هایی هستند که با چشم بصیرت به این دنیا  ،عقیده دارد که در این دنیا  حضرت علی )ع(

می  اهل آخرت هستند. لذا تعلقات دنیایی را برای مشاهده حضرت حق رها، شران واقعی آن ها امی دانند که مع

أَهْلِ الد نْیَا وَ لَیْسُوا مِنْها فی صِفَةِ الزُّهّادِ: کانُوا قَوْماً مِنْ  »می فرمایند: حق اهل وصف در( ع)علی  حضرت کنند.

انَیْ ، تَقَلَّبُ أَبْدَانُهُمْ بَیْنَ ظَهْرَمِنْ أَهْلِهَا، فَکَانُوا فِیهَا کَمَنْ لَیْسَ مِنْهَا، عَمِلُوا فِیهَا بِمَا یُبْصِرُونَ، وَ بَادَرُوا فِیهَا مَا یَحْذَرُونَ

 البالغه، نهج). « مُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ وَ هُمْ أَشَد  إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبِ أَحْیَائِهِمْأَهْلِ االْخِرَةِ، وَ یَرَوْنَ أَهْلَ الد نْیَا یُعَظِّ

امّا همچون  ؛زیستند یعنى در دنیا مى ؛آنها گروهى از اهل دنیا بودند که در واقع اهل آن نبودند » (331خطبه

ردند و از ک نگریستند عمل مى چشم بصیرت در دنیا مى، به آنچه با  کردند کسانى بودند که در آن زندگى نمى

 ، ( آنها جز با کسانى که اهل آخرت بودند تا دامانشان به آن آلوده نشود کردند ) فرار مى،  آنچه بر حذر بودند

نها آ ، شمرند مرگ اجسادشان را مهم مى      دنیاپرستان ، دیدند  نشست و برخاست نداشتند و هنگامى که مى

 «.دانستند تر مى هاى زندگان آنها را مهممرگ دل

در اندیشه حافظ نیز ، خوشدلی و شادی در ترک دنیاست و آنهایی که به دنیا و مقامات دنیایی ، دل خوش 

 ، همیشه در نگرانی و تشویش ، روزگار می گذرانند. کرده اند

 خوش استتا نپنداری که احوال جهانداران   حافظ ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است

 ( 33: 9333، حافظ )

 اگر انسان از دنیا و تعلقات آن دست بردارد و آن را نادیده بگیرد ، می تواند به ، حافظعرفانی  از دیدگاه

 مشاهده و حضور حضرت حق نایل شود :

 اهملهنیا و اَع الدُهوی دَن تَمَ لقَتی ما تَمَ   حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

 ( 9 ، همان )

 هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد 

 ( 971،  همان )

 عارف در بند دنیای فریبنده نیست و با هیچ کس در این میانه ، جنگ و نزاع ندارد.

 عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع  طره شاهد دنیا همه بند است و فریب 

 (313، )همان

 حشمت و جاه و جالل شاه شجاع               که نیست با کَسَم از بهر مال و جاه نزاعقسم به 

 (313همان ،)

گوهر جام جم را باید در عالمی به نام عالم معنا و معنویت جستجو کرد و گوهر معرفت هرگز در این 

 جهان عادی به دست نخواهد آمد.
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 تو تمنا ز گل کوزه گران می داری  گوهر جام جم از کان جهانی دگرست               

 (341، حافظ)
 

 عشق الهیتوجه به دنیا به خاطر  .2

 اىابطهر هستى امور همه با بلکه ، نسازد برقرار دنیوى اىرابطه عالم با انسان که است این دنیا صحیح درک

واقعی که همانا ، آفریدگار عالم انگیزه و هدفش از توجه به دنیا ، ارتباط و اتصال به معشوق  سازد و برقرار اخروى

 کرد هتوج آن به طوری نباید و نیست انسان اصلی منزلگاه،  دنیا که است معتقد( ع) علی امام، می باشد.  هست

باعث ،  خدا طاعت بر استقامت و صبر. دهد سر گریه کنیزکان همچون ، بدهد دست از را دنیا از چیزی اگر که

أَالَ وَ إِنَّ هذِهِ الد نْیَا الَّتِی أَصْبَحْتُمْ تَتَمَنَّوْنَهَا وَ تَرْغَبُونَ فِیهَا، وَ  » تعالی گردد:د دل های ما متوجه حق می شو

نَّهَا لَیْسَتْ وَ إِ یتُمْ إِلَیْهِ. أَالَأَصْبَحَتْ تُغْضِبُکُمْ وَ تُرْضِیکُمْ، لَیْسَتْ بِدَارِکُمْ، وَ الَ مَنْزِلِکُمُ الَّذِی خُلِقْتُمْ لَهُ وَ الَ الَّذِی دُعِ

وَ هِیَ وَ إِنْ غَرَّتْکُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَّرَتْکُمْ شَرَّهَا. فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذِیرِهَا، وَ أَطْمَاعَهَا  ;بِبَاقِیَة لَکُمْ وَ الَ تَبْقُونَ عَلَیْهَا 

لَى وَ الَ یَخِنَّنَّ أَحَدُکُمْ خَنِینَ االَْمَةِ عَ ;إِلَیْهَا، وَانْصَرِفُوا بِقُلُوبِکُمْ عَنْهَا وَ سَابِقُوا فِیهَا إِلَى الد ارِ الَّتِی دُعِیتُمْ ;لِتَخْوِیفِهَا 

هِ. أَالَ وَ بِا اسْتَحْفَظَکُمْ مِنْ کِتَامَا زُوِیَ عَنْهُ مِنْهَا، وَاسْتَتِم وا نِعْمَةَ اهللِ عَلَیْکُمْ بِالص بْرِ عَلَى طاعَةِ اهللِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَ

مْ شَیْء  کُمْ بَعْدَ تَضْیِیعِ دِینِکُإِنَّهُ الَ یَضُرُّکُمْ تَضْیِیعُ شَیْء مِنْ دُنْیَاکُمْ بَعْدَ حِفْظِکُمْ قَائِمَةَ دِینِکُمْ. أَالَ وَ إِنَّهُ الَ یَنْفَعُ

نهج البالغه ، خطبه  ) «!لُوبِکُمْ إِلَى الْحَقِّ، وَ أَلْهَمَنَا وَ إِی اکُمُ الص بْرَحَافَظْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاکُمْ. أَخَذَ اهللُ بِقُلُوبِنَا وَ قُ

973) 
ما ، و آن نیز گاه ش ورزیدمی کنید و به آن عشق  آگاه باشید! این دنیایى که شما پیوسته آن را آرزو مى»

براى آن آفریده شده و به سوى آن ، خانه و منزلگاه اصلى شما نیست که  سازد را خشمگین و گاه خشنود مى

ماند و نه سلطه شما بر آن باقى خواهد ماند. این دنیا  آگاه باشید! نه دنیا براى شما باقى مى.اید دعوت گردیده

پس به دلیل  ؛هایش بر حذر داشته است ، ولى از جهتى دیگر شما را از بدى گرچه از جهتى شما را فریب داده

اش  هاى هشدار دهنده انگیزش را به جهت جنبه هایش چشم بپوشید و مظاهر هوس از فریبندگى ، هشدارهایش

سبقت جویید و با جان و دل از دنیاپرستى  ، اید رها سازید و در این جهان به سوى سرایى که به آن دعوت شده

 ؛ر دهد گریه س همچون کنیزکان ، روى بگردانید. نباید هیچ یک از شما به سبب از دست دادن چیزى ازدنیا 

هاى او را نسبت به  نعمت ، شما گذاشته ی چه را از کتابش بر عهده بلکه با استقامت بر طاعت خدا و حفظ آن

، از بین رفتن چیزى از دنیایتان به  آگاه باشید! اگر اساس دین و ایمان خود را حفظ کنیدکامل سازید. خویش 

 ى بهسود ، اید چه را از دنیا براى خویش نگه داشته ، آن رساند و بدانید با تباه ساختن دین خود نمى شما زیان

هاى ما و شما را به سوى حق متوجّه سازد و صبر و استقامت را به ما و شما  ، دل حالتان نخواهد داشت. خداوند

 «.ارزانى دارد

، این  و اهل کسب مال و جاه و مقام نیست به ظواهر دنیا توجهی ندارد واقعی عاشق حافظ هم ،دیدگاه در 

 است که در قالب ابزار دنیایی در آمده و دنیا را در نظر انسان خوب و خوش جلوه داده است. به معبود عشق
 مرا به کار جهان هرگز التفات نبود           رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

 (33، حافظ)

 و سعدی عاشقانه فریاد برمی آورد که :

 اوست                عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوستاز  به جهان خرم از آنم که جهان خرم

 ( 14) سعدی : کلیات ، ص

 مولوی نیز کل عالم را به سبویی تشبیه می کند که از حسن و جمال سرشار است و می گوید :

 را سبو دان ای پسر              کو بود از علم و خوبی تا به سر لمکل عا

 (977تر اول ،ص) مولوی : مثنوی ، دف
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 فنا پذیری دنیا .3

عشق به دنیا به طور تدریجى  .، و تمام اهل دنیا باید از آن کوچ کنند طبیعت زندگى دنیا فناپذیرى است

شود و به همین دلیل رهایى از آن در این  اى که جزیى از وجود او مى کند به گونه در درون جان انسان نفوذ مى

 خواهیم       دنیا از روزى یک که معتقدیم و داریم دنیا فناء به مسلمانان اعتقاد ما. حالت بسیار مشکل است

)          شوندمى فانى،  هستند زمین روى که کسانى همه. فانٍ عَلَیْها مَنْ کُلُّ:  ایمخوانده قرآن در. رفت

 آنچه و رودمى ازبین شماست پیش آنچه .باقٍ عِنْدَاللَّهِ ما وَ ْیَنْفَدُ ماعِنْدَکُم:  داریم اعتقاد نیز و (33 ن،آیهالرحم

به نکوهش دنیا  34 )علیه السالم( در بخش دوم خطبهعلیامام  (.13 النحل،آیه) باشد مى باقى،  خداست پیش

الْجَالَءُ وَ هِیَ حُلْوَةٌ خَضْراءُ، وَ قَدْ عَجِلَتْ وَ الد نْیَا دَار  مُنِیَ لَهَا الْفَنَاءُ وَ الَِهْلِهَا مِنْهَا » :کند ، و آن را وصف مى پرداخته

فَارْتَحِلُوا مِنْهَا بِأَحْسَنِ ما بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزَّادِ، وَ الَتَسْأَلُوا فِیها فَوْقَ الْکَفَافِ، وَ الَتَطْلُبُوا  ;لِلطَّالِبِ وَ الْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاظِرِ

دنیا سرایى است که فنا بر پیشانیش نوشته شده و جالى وطن » (34خطبه، )نهج البالغه« .غِمِنْهَا أَکْثَرَ مِنَ الْبَالَ

 ، اما به سرعت انگیز و وسوسه آمیز( است ، دنیا )ظاهراً( شیرین و سرسبز )و دل براى اهل آن مقدّر گردیده است

با  بنابراین سعى کنید ؛آمیزد مى ، و با قلب و روح آن کس که به آن نظر افکند کند مندانش نفوذ مى در عالقه

د ، و زائ ، و بیش از نیاز و کفاف از آن نخواهید از آن کوچ نمایید ، اى که در اختیار شماست بهترین زاد و توشه

وَغِیَر ثُم  إنَّ الد نْیَا دَارُ فَنَاء وَعَنَاء،  » : و نیز در خطبه ای دیگر می فرماید «.بر آنچه حاجت دارید از آن نطلبید

مِ، وْتِ، وَالص حِیحَ بِالس قَفَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ الد هْرَ مُوتِرٌ قَوْسَهُ، الَ تُخْطِىءُ سِهَامُهُ، وَالَ تُؤْسَى جِرَاحُهُ. یَرْمِی الْحَی  بِالْمَ ;وَعِبَر

نَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ یَجْمَعُ مَا الَ یَأْکُلُ وَیَبْنِی مَا الَ یَسْکُنُ، ثُم  وَالنَّاجِیَ بِالْعَطَبِ. آکِلٌ الَ یَشْبَعُ، وَشَارِب  الَ یَنْقَعُ. وَمِنَ الْعَ

، دگرگونى  ، مشقت آگاه باشید( دنیا سراى فنا)»  (993همان ، ) « .یَخْرُجُ إلَى اهللِ تَعَالَى الَ مَاالً حَمَلَ، وَالَ بِنَاءً نَقَلَ

که این جهان همچون تیرانداز ماهرى است که کمان را آماده  ، این است هاى فناى آن و عبرت است. از نشانه

یابند. زندگان را هدف تیرهاى مرگ و  ، و مجروحانش بهبودى نمى رود هرگز( تیرهایش به خطا نمى)ساخته 

اى است که هرگز از  دنیا خورنده دهد.  ، و نجات یافتگان را هدف هالکت قرار مى تندرستان را هدف بیمارى

هاى درد  و از نشانه .نشیند ىمنفرو              او  اى است که هیچگاه عطش شود و نوشنده ر نمىسی ، خوردن

، و  تواند آن را بخورد و مصرف کند کند که هرگز نمى و رنج دنیا این است که انسان اموالى را گردآورى مى

حالى که  در ، رود سوى خدا مى، سپس از این جهان به  شود گاه در آن ساکن نمى هیچ سازد که بناهایى مى

 .سازد مىل منتقرا اى  برد و نه خانه نه مالى با خود مى

، همه ی موجودات این دنیا فانی هستند و هر زاینده ای میرنده است.  انسان نباید از این هم در نظر حافظ 

 ببندد:داشته باشد و به دنیا و آنچه در آن هست ، دل  یچشم داشت و توقع، دنیای فانی 

 هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد                در خرابات بگویید که هشیار کجاست

 (31،حافظ)

 مگذران روز سالمت به مالمت حافظ                 چه توقع ز جهان گذران می داری

 (399)همان،

 ویجمشید جز حکایت جام از جهان نبرد               زنهار دل مبند بر اسباب دنی

 (333،همان )

 

  دنیا و سراب .4
 راف         خود سوی به مادی تعلقات سوزان بیابان در را کامان تشنه که است سرابی چون هم دنیا زندگی

 یابانب این در دویدن بلکه ، نیست پیدا،  فرونشاند را عطش که چیزی آیند می آن نزد که هنگامی اما ، خواند می

خود می بینند و به گمان اینکه آنجا آب  ی، باز سراب را در فاصله دیگری جلو آنها را تشنه تر می کند سوزان
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امام علی)ع( در کالمی . است به سوی آن می شتابند و باز هم تشنه تر و تشنه تر می شوند تا هالک گردند

مرگ فرا  هنگام حکیمانه ، غافالن دنیا را به کاروانیانی تشبیه می کند که در خوابند و زمانی بیدار می شوند که

)نهج البالغه ،                  « .أَهْلُ الد نْیَا کَرَکْب یُسَارُبِهِمْ وَ هُمْ نِیَام » نیندوخته اند:رسیده است و چیزی از دنیا 

حافظ  «.اهل دنیا همچون کاروانیانى هستند که آنان را به سوى مقصدى مى برند و آنها در خوابند»  (33حکمت 

آدمی باید متوجه باشد که انتهای این دنیای سرسبز و دشت های زیبا ، چیزی جز نیز در بیتی بیان می دارد که 

 :سراب نیست

 سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم             دست از سرآبی که جهان جمله سراب است

 (33،حافظ)

وه ، اگرچه راست جل واقعیت ندارد و کذب محض استدنیا را به سراب تشبیه کرده است که نیز صائب تبریزی 

 د.یسراب ، هیچ موجودی وجود ندارد که برای صید آن ، دامی پهن کنمی کند. در 

 ساده لوحانی که دارند از جهان راحت ، طمع            دام ، بهر صید، در بحر سراب افکنده اند

 (9717، ص 3)صائب ، ج

 دنیوی تعلقاتترک  .5
 دوستی ادنی با اینکه در اندیشیدن نیز و دنیا مذمت در بزرگان وکالم روایات و آیات در تفکر با عاقل انسان

ت تعلقا از, کرده  ضرورت حد به دنیا از استفاده در سعی,  کند می تهدید را او بزرگی خطر چه پرستی دنیا و

 از را تسبق ، گوی اندوزی مال در که کسانی زندگی و تاریخ به گذرا نگاهی با .می کند اجتناب شدت دنیوی به

 اب ببرند. اما بهره دنیا از اندکی زمان مدت توانستند تنها...  و شاه و فرعون تا گرفته قارونها از,  ربودند همگان

ند. شد گرفتار ابد تا و کردند راخراب خویش جاویدان آخرت ، است دنیاپرستی آثار از هک خودکامگی و خودخواهی

د و چنان زرق و برق دنیا را پرداز ، باز به نکوهش دنیا و دنیاپرستان مى ای دیگر در خطبه امام )علیه السالم(

دهد که  سازد و به او نشان مى شمرد که هر انسان عاقلى را بیدار مى کند و عیوب آن را بر مى تحقیر مى

داد و از  اختصاص مى دوستانش خداوند آن را به ، دبا ارزش بوگر متاع دنیا ا .دنیاپرستى راه نجات نیست

وَأُحَذِّرُکُمُ الد نْیَا فَإنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَة، » :دهد داشت ولى چون ارزشى ندارد آن را به هر کس مى دشمنانش دریغ مى

فَخَلَطَ حَالًلَهَا بِحَرَامِهَا، وَخَیْرَهَا بِشَرِّهَا، وَلَیْسَتْ بِدَارِ نُجْعَة. قَدْ تَزَی نَتْ بِغُرُورِهَا، وَغَرَّتْ بِزِینَتِهَا. دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا، 

عْدَائِهِ. خَیْرُهَا زَهِید  وَشَرُّهَا عَتِید . وَحَیَاتَهَا بِمَوتِهَا، وَحُلْوَهَا بِمُرِّهَا، لَمْ یُصْفِهَا اهللُ تَعَالَى الَِوْلِیَائِهِ، وَلَمْ یَضِنَّ بِهَا عَلَى أَ

د ة ادِ، وَمُمُلْکُهَا یُسْلَبُ، وَعَامِرُهَا یَخْرَبُ. فَمَا خَیْرُ دَار تُنْقَضُ نَقْضَ الْبِنَاءِ، وَعُمُر یَفْنَى فِیهَا فَنَاءَ الزَّوَجَمْعُهَا یَنْفَدُ، وَ

 (993) نهج البالغه ،خطبه  «!  تَنْقَطِعُ انْقِطَاعَ الس یْرِ

ت. اقامت نیس اهى است کوچ کردنى و جاىدارم که منزلگ شما را از دل بستگى به دنیا سخت بر حذر مى »

! سرایى است که در نظر صاحب اصلیش  فریبد ، مردم را مى خودرا با مکر و نیرنگ آراسته و با زرق و برق خود

،  ، و شیرینیش را با تلخى ، و خیرش را با شرّ، و زندگیش را با مرگ ، لذا حاللش را با حرام بى مقدار است

، و از دشمنانش دریغ نداشته است.  دلیل( خداوند آن را مخصوص اولیایش نساختهآمیخته است )به همین 

، و آبادیش رو به ویرانى است.  جمعش رو به فنا و ملک و حکومتش رو به زوال ،، و شرّ آن آماده  هایش کم خوبى

مرهایى که ؟ و چه خوبى دارد ع چه ارزش دارد سرایى که همچون عمارتهاى فرسوده در حال فروریختن است

 «.رسد هایى که همچون ایّام سفر به آخر مى زندگى  و ؟ گیرد همچون توشه مختصر پایان مى

انسان باید از همه ی دل بستگی ها و عالقه های مادی و دنیوی ، خود را رها سازد در نظر حافظ نیز ، 

برای حاکمان و فرمانروایان( و راحتی و آسایش و خوشی وجود ندارد.)حتی ، وبداند که در این دنیای پرهیاهو 

 :انسان باید سبکبار زندگی کند

 غالم همت آنم که زیر چرخ کبود             ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

 (43،حافظ)
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 شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوشست      هست     نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که

 (33)همان،

 تا نپنداری که احوال جهان داران خوشست     هان گفتن طریق خوشدلیست        حافظا ترک ج

 (33)همان،

 

 دنیای سست نهاد و عهدشکن .6
یمان پاین دنیا سست و لرزان است و تکیه گاهی است که اعتماد را نشاید. و همچنین بسیار بی وفا و  بنیان

از نگاه حضرت علی )ع( دنیا تکیه گاهی بسیار سست . شکن است و انسان نباید بر عهد و پیمان دنیا اعتماد کند

مین آنها را بر ز کنند،افرادى که به آن اطمینان  و است و کسانی که بر آن تکیه کنند به درد و رنج می افتند.

أُب هَة قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِیراً، وَذِی نَخْوَة قَدْ کَمْ مِنْ وَاثِق بِهَا قَدْ فَجَعَتْهُ، وَذِی طُمَأْنِینَة إِلَیْهَا قَدْ صَرَعَتْهُ، وَذِی  » :می کوبد

! حَی هَا بِعَرَضِ  ام ! سُلْطَانُهَا دُو لٌ، وَعَیْشُهَا رَنِقٌ، وَعَذْبُهَا أُجَاج ، وَحُلْوُهَا صَبِرٌ، وَغِذَاؤُهَا سِمَام ، وَأَسْبَابُهَا رِمَ رَد تْهُ ذَلِیالً

 « ! مُلْکُهَا مَسْلُوب ، وَعَزِیزُهَا مَغْلُوب ، وَمَوْفُورُهَا مَنْکُوب ، وَجَارُهَا مَحْرُوب ممَوْت، وَصَحِیحُهَا بِعَرَضِ سُقْ

 ناگهان آنها را به درد و رنج افکند ، چه بسیار کسانى که بر آن )دنیا( تکیه کردند» (999،خطبه )نهج البالغه

بر زمین کوبید. چه افراد صاحب جاه و جالل که دنیا ، و چه بسیار افرادى که به آن اطمینان نمودند ولى آنها را 

، حکومتش ناپایدار و همواره  متکبران فخر فروشى که بر خاک مذلّتشان افکند ، و آنها را حقیر و کوچک ساخت

، و طنابهایش کهنه و  ، غذاى آن مسموم ، شیرینى آن تلخ ، زندگى گوارایش ناگوار گردد دست مى دست به

 ، ، حکومتش بر باد است ، و تندرستانش در معرض بیمارى زندگانش همواره در معرض مرگند. پوسیده است

 «.اند ، و همسایگانش غارت زده ، صاحبان نعمتش رو به فنا نیرومندانش مغلوب

 از            بنیاد این جهان ، سست و لرزان است. و به عهد و پیمان خود وفادار نیست. نیز ، در نظر حافظ

وفای به عهد انتظار نداشته باش؛ این دنیا مانند عروسی است که هر روز در فکر گرفتن همسر  نیای مکاره ،این د

 دیگری است.

 مجو درستی عهد از جهان سست نهاد             که این عجوز عروس هزار دامادست

 (43،حافظ)

 برد شیوه بی وفاییعروس جهان گر چه در حد حسن است                           زحد می 

 (373، همان)

 سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن                  ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی

 (339)همان ،

 بی ارزش دانستن دنیابی اعتبار و  .7
 انسان      بی ارزش و بی اعتبار است.  ، در نظر امام علی )ع( دنیا با تمام زرق و برق های خیره کننده اش

ان خوک در دنیا را بی ارزش تر از استخو ،ایشان در کالمی قصار عاقل نباید خود را مشغول امور دنیایی کند.

أَی هَا النَّاسُ! انْظُرُوا إِلى »  بی اعتبار معرفی می کند: در خطبه ای دیگر دنیا را و دست شخص جذامی می داند

الَ یَرْجِعُ  ;فَإِنَّهَا وَاهللِ عَم ا قَلِیل تُزِیلُ الثَّاوِیَ الس اکِنَ، وَ تَفْجَعُ الْمُتْرَفَ اآلمِنَ ;ادِفِین عَنْهَاالد نْیَا نَظَرَ الزَّاهِدِینَ فِیهَا، الص 

جَالِ فِیهَا إِلَى الضَّعْفِ وَ رِّمَا تَوَلَّى مِنْهَا فَأَدْبَرَ، وَ الَ یُدْرى مَا هُوَ آت مِنْهَا فَیُنْتَظَرَ. سُرُورُهَا مَشُوب  بِالْحُزْنِ، وَ جَلَدُ ال

 (913)نهج البالغه ، خطبه  « .الْوَهْنِ، فَال یَغُرَّنَّکُمْ کَثْرَةُ مَا یُعْجِبُکُمْ فِیهَا لِقِلَّةِ مَآ یَصْحَبُکُمْ مِنْهَا

و  نزیرا به خدا سوگند! دنیا به زودى مقیما؛ اعتنایان نگاه کنید اى مردم! به دنیا همچون پارسایان و بى» 

مصیبت  ناگهان به ، اند که بر آن تکیه کردهبازان غرق نعمت را  ، و هوس دارد ساکنان خود را از میان بر مى

خواهد   چگونه ، و آینده معلوم نیست گردد ، هیچ گاه بر نمى ، از دست رفته و پشت کرده کشاند. آنچه از دنیا مى

 ، در آن به ضعف نیرومند اندوه است و توان و استقامت مردان، آمیخته با  تا در انتظارش باشیم. شادى آن ، بود
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با شما   چرا که تنها مدّت کمى ؛هاى فراوان دنیا شما را نفریبد ها و زرق و برق ، زیبایى گراید و سستى مى

 (333حکمت ، نهج البالغه) « .ذُوموَاللَّهِ لَدُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِی عَیْنِی مِنْ عِرَاقِ خِنْزِیر فِی یَدِ مَجْ»  «.خواهد بود

پست تر   ، ى که در دست شخص جذامى باشدخوکاز استخوان  ، این دنیاى شما در نظر من ، به خدا سوگند» 

 ناپایداری و بی  ، اگر آدمی با دیده ی بصیرت و عقل به این دنیای پر آشوب بنگرددر اندیشه حافظ  «!است

ا و دنی اعتباری دنیا را درک می کند. حتی جهان هستی با آن همه عظمت نیز ، در برابر آفریدگار ، ارزشی ندارد.

به دل راه   غم و اندوه )حتی یک لحظه(  ، بی ارزش است که نباید به خاطر آن تمام آنچه در آن هست ، آنقدر

 د:دهی

 جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است              به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب

 (33،حافظ)

 حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست           باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

 (913،همان)

 دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد          به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد

 که روی خود ز مشتاقان بپوشانی              که شادی جهان گیری غم لشکر نمی ارزدتو را آن به 

 که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد  نیی دون بگذر     چو حافظ در قناعت کوش وز د

 (313)همان،

 و غیر قابل اعتماددنیای فریبکار .8
 و هازینت از خوردن فریب است خطرناک آنچه ، دارد وجود انسانى هر نهاد در ، یاتدما به طبیعى ىعالقه

خوشا به حال بندگانی که هرگز فریفته دنیا نشدند و با اعمال نیک  هاست.بستگىدل کنترل وعدم ، آن هاىجلوه

گوش  به       خویش به استقبال مرگ و زندگی آخرت رفتند. آنان فریاد کوچ انسان ها را در این کاروانسرای دنیا

بکار دنیا فری می فرمایند: علی )ع( در خطبه ای امام  .به این دنیای فریبکار اعتماد نکردندو هرگز  جان شنیدند

أَی هَا النَّاسُ، إِنَّ الد نْیَا تَغُرُّ الْمُؤَمِّلَ لَهَا وَ الْمُخْلِدَ إِلَیْهَا، »  با وعده های دروغین فریب می دهد: است و آرزومندانش را

 عَنْهُمْ فَزَالَ بِمَنْ نَافَسَ فِیهَا، وَ تَغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَیْهَا. وَ ایْمُ اهللِ، مَا کَانَ قَوْم  قَطُّ فِی غَضِّ نِعْمَة مِنْ عَیْشوَ الَ تَنْفَسُ 

ا بِهِمُ النِّقَمُ، وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ، فَزِعُو إِالَّ بِذُنُوب اجْتَرَحُوهَا، الَِنَّ )اهللَ لَیْسَ بِظَالَّم لِلْعَبِیدِ(. وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِینَ تَنْزِلُ

ه )نهج البالغه ، خطب «فَاسِدِ. إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدْق مِنْ نِی اتِهمْ، وَ وَلَه مِنْ قُلُوبِهمْ، لَرَد  عَلَیْهِمْ کُلَّ شَارِد، وَ أَصْلَحَ لَهُمْ کُلَّ

 مندان هاى دروغین به عالقه دهد و از وعده ان خود را فریب مى، دنیا آرزومندان و دل بستگ اى مردم»  (973

سرانجام چیره خواهد شد. به خدا سوگند! هرگز  ، رزد و بر آن کس که بر دنیا پیروز گرددی وخویش دریغ نم

را خداوند زی ؛، مگر بر اثر گناهانى که مرتکب شدند  نعمتشان زوال نیافت ، زیستند ملتى که در ناز و نعمت مى

ها از آنان سلب  شود و نعمت هنگامى که بالها بر آن نازل مى؛ دارد و اگر مردم  هرگز به بندگانش ستم روا نمى

، از او درخواست  هاى پر از عشق و محبتِ به خدا با صدق نیّت در پیشگاه خدا تضرّع کنند و با قلب ، گردد مى

 «کند.  ها اصالح مى گردد و هر خرابى را براى آن مى، از دستشان رفته به آنان باز  چه ، به یقین آن نمایند
، فَإِنَّمَا مَثَلُ الد نْیَا مَثَلُ  أَم ا بَعْدُ»  تشبیه می کند:« مار»را به «  دنیا» و نیز در نامه ای به سلمان فارسی 

وَضَعْ عَنْکَ هُمُومَهَا، لِمَا أَیْقَنْتَ بِهِ  ;قِلَّةِ مَا یَصْحَبُکَ مِنْهَافَأَعْرِضْ عَم ا یُعْجِبُکَ فِیهَا، لِ ;الْحَی ةِ: لَیِّنٌ مَس هَا، قَاتِلٌ سَم هَا

فَإِنَّ صَاحِبَهَا کُلَّمَا اطْمَأَنَّ فِیهَا إِلَى سُرُور  ;وَکُنْ آنَسَ مَا تَکُونُ بِهَا، أَحْذَرَ مَا تَکُونُ مِنْهَا ;مِنْ فِرَاقِهَا، وَتَصَرُّفِ حَاالَتِهَا

اما »                 (33)همان ، نامه « .عَنْهُ إِلَى مَحْذُور، أَوْ إِلَى إِینَاس أَزَالَتْهُ عَنْهُ إِلَى إِیحَاش، وَالس الَمُ أَشْخَصَتْهُ

ه نظر ب ، نرم  شبیه است که به هنگام لمس کردن« مار»بعد )از حمد و ثناى الهى بدان اى سلمان( دنیا فقط به 

رف ص ، ، بنابراین از هر چیزِ دنیا که توجّه تو را به خود جلب کند کشنده استولى در باطنش سمى  ؛مى رسد

، غم و غصه  نظر کن )خواه مال باشد یا مقام و یا لذات هوس آلود( زیرا جز مدت کمى در کنار تو نخواهد بود

آن زمان که به آن بیش ، زیرا که به فراق و جدایى و دگرگونى حاالت آن یقین دارى و در  دنیا را از خود کنار بده
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به امرى        ، زیرا دوست دنیا هر زمان  ، بیشتر از آن بر حذر باش از هر وقت دل بسته اى و انس گرفته اى

و مى گیرد ا    شادى آفرین دل بستگى پیدا کند او را به طرف مشکل و ناراحتى مى راند و هر زمان به آن انس 

 « .فرو مى برد. والسالمدر وحشت ، را از آن حالت جدا ساخته 

عمر خود این صورت همه ی در .خوشی های ظاهری دنیا دل بست ، نباید به بر اساس دیدگاه عارفانه حافظ

 نبایستی فریفته شد:، خواهیم کرد. و با عشوه گری دنیا  را به خاطر ظاهر دنیا تلف

 خودش کاوین داد خوش عروسیست جهان از ره صورت لیکن             هر که پیوست بدو عمر

 (943،حافظ)

 که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد    خندد گل مشو در دامش ای بلبل چو در رویت ب

 (933)همان،

صائب تبریزی ، نعمت های دنیا را به گوشواره طال تشبیه کرده است. و بیان می کند که ساده دل و جاهل 

 فریب زینت و ظواهر دنیا را بخورد:است کسی که گوشواره را از آن خود بداند و 

 ساده دلی              که گوشواره زرش گوشمال می آورد فریب زینت دنیا مخور ز

 ( 9333، ص  3) صائب ، ج

، اما باطن آن پوچ و  و نیز نعمت دنیا را به درختی تشبیه کرده که میوه های آن ظاهرا رسیده و آبدار است

 را می فریبد و تهی دست و ناکام می گذارد. ین انسانابنابر آفت زده است. 

 حاصل نعمت دنیا همه زرق است و فریب              این درختی است که پوچ است سراسر ، بارش

 ( 3337، ص  3) همان ، ج

 دنیا سرای گذر .9
 که دریافت و دانست را وادى این در خویش حضور فلسفه و شناخت حیات در این دنیا را هدف اگرکسى

 شهتو از را انسان که آنچه و باشدمى کماالت کسب و گذر براى پلى ، دنیا و است آخرت در کامل و اصلى حیات

ی م  ، چنین انسانی است نکوهیده هاىخصلت همان ، داردمى باز کماالت به یافتن و دست مزرعه این از گرفتن

دنیا  این ازسرای گذر است و انسان ها برای غیر،  فهم این حقیقت که دنیا داند که نباید غصه گذر عمر را بخورد.

حضرت علی )ع( در چند  .آفریده شده اند، تأثیر به سزایی در اخالق، رفتار و زندگی انسان به جا خواهد گذاشت

خطبه به دنیای گذران اشاره دارد و بیان می فرماید که همه چیز این دنیا پایان می پذیرد و )دنیا( گذرگاهی 

 برگیرید:برای اینکه زاد و توشه ی سرای جاودانی  است 
 کُنْتُمْ ةِ ألَجْسَامِکُمْ وَ إِنْعِبَادَ اهللِ، أُوصِیکُمْ بِالرَّفْضِ لِهذِهِ الد نْیَا التَّارِکَةِ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تُحِب وا تَرْکَهَا، وَ الْمُبْلِیَ» 

مَثَلُهَا کَسَفْر، سَلَکُوا سَبِیال فَکَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ، وَ أَم وا عَلَماً فَکَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ. وَ کَمْ  تُحِب ونَ تَجْدِیدَهَا، فَإِنَّمَا مَثَلُکُمْ وَ

ثٌ یَعْدُوهُ، وَ طَالِب  حَثِی م  الَعَسَى الْمُجْرِی إِلَى الْغَایَةِ أَنْ یَجْرِىَ إِلَیْهَا حَتَّى یَبْلُغَهَا! وَ مَا عَسَى أَنْ یَکُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ یَوْ

 رِهَا، وَ الَ تَعْجَبُوا بِزِینَتِهَا وَمِنَ الْمَوتِ یَحْدُوهُ وَ مُزْعِج  فِی الد نْیَا حَتَّى یُفَارِقَهَا رَغْماً! فَالَ تَنَافَسُوا فِی عِزِّ الد نْیَا وَ فَخْ

ا، فَإِنَّ عِزَّهَا وَ فَخْرَهَا إِلَى انْقِطَاع، وَ إِنَّ زِینَتَهَا وَ نَعِیمَهَا إِلَى زَوَال، وَ ضَرَّاءَهَا نَعِیمِهَا، وَ الَ تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَ بُؤْسِهَ

 (11)نهج البالغه ، خطبه «.وَ بُؤْسَهَا إِلَى نَفَاد، وَ کُلُّ مُد ة فِیهَا إِلَى انْتِهَاء، وَ کُلُّ حَیٍّ فِیهَا إِلَى فَنَاء

ند هر چ ؛کنم توصیه مى ،گوید  ! شما را به ترک این دنیایى که سرانجام شما را ترک مىاى بندگان خدا» 

رید دوست دا  ، با اینکه  سازد هاى شما را کهنه و فرسوده مى ترک آن را دوست نداشته باشید! دنیایى که جسم

کنند  اند، احساس مى نهاده هدامانید که وقتى گام درج همواره تازه و نو گردد! شما نسبت به دنیا به مسافرانى مى

، گویى بالفاصله در کنار آن قرار  اند اى در وسط راه کرده اند و تا قصد رسیدن به نشانه به پایان راه رسیده

ه چ، رود  پیش مى      یابد!( کسى که )در این دنیا( به سوى مقصد آرى، دنیا به سرعت پایان مى) .اند گرفته

از  ، که در پیش دارد    آن کس که روز معیّنى ، تواند امید به بقا داشته باشد مى رسد! و چگونه زود به آن مى

راند و اجل او را به زور و بر خالف  و به پیش مى کند ، مرگ به سرعت او را دنبال مى تواند فراتر برود آن نمى
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 ت و افتخارات )موهوم( سر، براى به دست آوردن عزّ سازد. حال که چنین است میلش به جدایى از دنیا وادار مى

ه تابى نکنید! چرا ک هاى آن بى و از رنج و ناراحتى ؛هایش فریفته نشوید و به زینت و نعمت ؛دست نشکنید و

هایش تمام  گردد و رنج و ناراحتى هایش زایل مى زینت و نعمت ؛گیرد عزّت و افتخاراتش به زودى پایان مى

و  «!رود اى به سوى فنا پیش مى گردد و هر موجود زنده سپرى مىشود )و در یک کلمه( دوران هر چیز  مى

: فَإِنَّ الد نْیَا لَمْ تُخْلَقْ لَکُمْ  فَاهْتَبِلُوا هَبَلَهَا، وَاعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا .فَمَنْ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَّزَ مَهَلُهُ، وَفَازَ عَمَلُهُ»  نیز:

« .فَکُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَاز. وَقَرِّبُوا الظُّهُورَ لِلزِّیَالِ .خُلِقَتْ لَکُمْ مَجَازاً لِتَزَو دُوا مِنْهَا األَعْمَالَ إلَى دَارِ الْقَرَارِ دَارَ مُقَام، بَلْ

، وعملش  شود کارهاى نیک او ظاهر مى ،هر کس تقوا را در کانون قلب خویش قرار دهد  » (933)همان ، خطبه 

ته شایس ، و براى بهشت )جاویدان( عمل ، پس براى تحصیل تقوا فرصت را غنیمت شمرید رسد روزى مىبه پی

، بلکه به عنوان گذرگاه شما آفریده  ، )بدانید( دنیا به عنوان اقامتگاه همیشگى شما خلق نشده آن را انجام دهید

، اکنون که چنین است به سرعت آماده  ریدتا از آن زاد و توشه اعمال صالح براى سراى جاودانى برگی ،شده است 

الد نْیَا دَارُ مَمَرّ الَ دَارُ مَقَرّ، »  و همچنین:         « .کوچ کردن از آن باشید و مرکبها را براى ترک دنیا آماده کنید

دنیا سراى »  (933)همان ، حکمت « .نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَاوَالنَّاسُ فِیهَا رَجُالَنِ: رَجُلٌ بَاعَ فِیهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا، وَرَجُلٌ ابْتَاعَ 

بعضى خود را فروختند و خویش را هالک کردند و       عبور است نه سراى اقامت و مردم در دنیا دو گونه اند: 

ر ، ماندگا افظ در اشعار خود مکرر اشاره می کند که هیچ چیز در این دنیاح «.بعضى خود را خریدند و آزاد کردند

  گذران را، هرگز غم و غصه ی مشکالت دنیای  انسان عاقل    ،  چون دنیا در حال گذر استو جاودانه نیست . 

 :نمی خورد

 بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین          کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

 (333،حافظ)

 خاطر خود خوش دارمحافظا چون غم و شادی جهان در گذر است       بهتر آنست که من 

 (339،همان)

 به دور سوسن و گل           ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود شد جهان چو خلد برین

 (317،همان )

 ر حدیثی گر توانی داشت هوشگوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور        گفتمت چون دُ

 (337)همان،

 ضمون دارد:خیام نیز شعری در قالب رباعی در همین م

 برخیز و مخور غم جهان گذران              بنشین و جهان به شادکامی گذران

 در طبع جهان اگر وفایی بودی               نوبت به تو خود ، نیامدی از دگران

 (47، ص 9333)خیام ، 

 

 دنیا ریاکاراناز دوری .11
دارند دنیا نیاکاران دنیا کسانی هستند که دو گونه رفتار می کنند. در ظاهر با ایمان هستند و دل در گرو ر

صحیح از دنیا و ریاکاران آن ، فریب این انسان عاقل با شناخت و درک  گرفتار دنیاست.ولی ذات آنها اسیر و

)ع( در خطبه ای علی حضرت می کند. مدعیان دروغین را نمی خورد و مسیر رسیدن به کمال انسانی را طی 

آنها که در ظاهر مسلمانند و در صفوف اهل ایمان جاى دارند ولى در باطن عمالً با سکوت  ، دارنداشاره  ، دیگر

،  خدایى را که از اسرار درون انسانها همچون اعمال و گفتارشان ، توانند ، آنها هرگز نمى خود راضى به فسادند

شگاه پی       گاه که در ، ولى آن دهند. ممکن است چند صباحى دیگران و حتى خودرا بفریبند، فریب  آگاه است

 :غرق ندامت و شرمسارى خواهند شد، شود  حق ، همه چیز ظاهر و آشکار مى
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الْمُتَوَرِّعُونَ فِی مَکَاسِبِهِمْ، وَالْمُتَنَزِّهُونَ فِی ! وَأَیْنَ  ! وَأَیْنَ أَحْرَارُکُمْ وَسُمَحَاؤُکُمْ أَیْنَ أَخْیَارُکُمْ وَصُلَحَاؤُکُمْ» 

 فِی حُثَالَة الَ تَلْتَقِی إالَّ! أَلَیْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِیعاً عَنْ هذِهِ الد نْیَا الد نِی ةِ، وَالْعَاجِلَةِ الْمُنَغِّصَةِ، وَهَلْ خُلِقْتُمْ إالَّ  مَذَاهِبِهمْ

!( )ظَهَرَ الْفَسَادُ(، فَالَ مُنْکِرٌ مُغَیِّرٌ،  فَإنَّا هللِ وَإنَّا إلَیْهِ رَاجِعُونَ) ! ، اسْتِصْغَاراً لِقَدْرِهِمْ، وَذَهَاباً عَنْ ذِکْرِهِمْبِذَمِّهِمُ الشَّفَتَانِ

 ! الَ یُخْدَعُ اهللُ عَنْ ؟ هَیْهَاتَ زَّ أَوْلِیَائِهِ عِنْدَهُوَالَ زَاجرٌ مُزْدَجِرٌ. أَفَبِهذَا تُرِیدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اهللَ فِی دَارِ قُدْسِهِ، وَتَکُونُوا أَعَ

)نهج  «ینَ عَنِ الْمُنْکَرِ الْعَامِلِینَ بِهِجَنَّتِهِ، وَالَ تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إالَّ بِطَاعَتِهِ. لَعَنَ اهللُ االْمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ التّارِکِینَ لَهُ، وَالنَّاهِ

؟ کجا هستند آنها که در  ، آزاد مردان و سخاوتمندان شما ، صالحان کجایند خوبان شما»  (931البالغه ، خطبه 

؟ مگر همه آنها  جستند ؟ و آنها که در عقیده و رفتار خود از بدیها دورى مى کسب و کارشان تقوا و ورع داشتند

آیا جز این است که شما در ؟  ارزش و زندگى زودگذر و پر از درد و رنج کوچ نکردند دنیاى پست و بى از این

راى ، و ب ، تا قدر و مقام آنها را کوچک بشمرد کند که لبها جز به نکوهش آنها حرکت نمىارزش  میان گروهى بى

مه ، )و ه !( فساد آشکار شده ؟إنّا هللِ وإنّا إلَیْهِ رَاجِعُونَ )آرى اید آفریده شده ،میشه آنها را به فراموشى بسپارد ه

که  اى نه نهى کننده            ، و شود که براى تغییر آن برخیزد اى دیده مى گرفته ( نه انکارکنندهجا را فرا 

خواهید در سراى قدس پروردگار، و جایگاه رحمتش منزل گزینید  ، آیا با این حال مى خود نهى را پذیرفته باشد

، فریب داد و  دا را در مورد بهشت جاویدانشتوان خ ! هرگز نمى ! هیهات ؟ وعزیزترین اولیاى خدا نزد او باشید

کنند و  مى« امر به معروف»             ، کسانى را که آید. خدا لعنت کند رضاى او جز با اطاعتش به دست نمى

 «! شوند کنند و خود مرتکب آن مى مى« نهى از منکر»، و  گویند خود آن را ترک مى

و هر چه کمتر مدعیان  ریاکاران  و دغل بازان دنیا فاصله بگیرد.، عقیده دارد که انسان باید از نیز حافظ 

 گی می رسد:در این صورت انسان به کمال آزاد راحت تر است. ، دروغین  را ببیند

 ی بگزینمـدلـاکـان پـل جهـی از اهـیعن رم و از اهل ریا دور شوم           ــی گیـم امـج

 ان کم بینمـه جهـا را بـان دغـریفـا حـت ابم نبود یار و ندیم           ـی و کتـراحـز صـج

 گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم ر آرم چون سرو          ـسر به آزادگی از خلق ب

 (333، حافظ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه

ا ب         این است که،  آن چه از مطالب این مقاله کوتاه و مختصر ، به عنوان نتیجه ، می توان دریافت کرد

در دین مقدس اسالم ، عالقه به دنیا ، به خودی خود  مطالعه در آیات قرآن و احادیث و روایات ؛ در می یابیم که

 اینگونه معموالً قرار می گیرد.، مورد نکوهش  گی به دنیا منجر شودبه وابست ، ، مذموم نیست. بلکه اگر این عالقه

برداشت می شود که اسالم عالقه به دنیا را مذموم داشته است. امّا اگرهدف از عالقه ، مربوط به ارتباط عاطفی 

الت تمای عواطف و عالئق و با یک سری از زیراکه خداوند متعال انسان را،  نمی تواند سخن صحیحی باشد ، است

 عبث کسب نکرده است. پس این عالیق زاید و سان خودش اینها راان این ها جزء سرشت اوست و آفریده است و

 طریق همین عواطف و هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. می توان گفت که انسان از زیرا که خداوند ،نیستند 

عالقه به دنیا چه چیز  از سپس به تکامل برسد . پس منظور عالیقش می تواند ارتباط با جهان داشته باشد و

 رارق اسارت دنیا مادی شود و دراصطالح در منظور ازعالقه وتعلق به دنیا این است که انسان وابسته به امور است؟
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ی هابه منت را جستجوی چیزی است که او در خصوصیت انسان این است که به دنبال کمال مطلوب بوده و. گیرد

ه این عالقه تبدیل ب    انسان دچاراشتباه می شود یعنی  ، . اینجا است که اگرراهنمایی نباشدآرزویش برساند

 زیرا ابدی وجاودانی دردنباله ی این ، مورد مذمّت قرار گرفته است  وابستگی به دنیا می شود. پس چنین دنیایی

ارزش  این که  دیگر آنجا خواهیم دید و ثمره اش را در ، داده ایم انجام این دنیا در ، آخرت است که آنچه را جهان

در  ؛زیادر دیوان حافظ شیره و بررسی اشعار مرتبط با دنیا ، با مطالع .این که اسیر دنیا شود است از انسان باال تر

ان دنیا را ، با بیانی شاعرانه و عارفانه بیی نظر اسالم در باره می یابیم که او نیز مانند اکثر شاعران پارسی گوی ، 

ته آن ، فریف یا ، تبدیل به وابستگی و تعلق خاطر به دنیا و ظواهر آن شوداگر عالقه انسان به دن داشته است.

آدمی باید دنیا را مانند پلی برای گذر بنگرد . و با بی اعتنایی به تعلقات دنیایی به سرمنزل مقصود  خواهد شد.

 .برسد

 

 و مآخذ  منابع
 قرآن مجید

مشهد : چاپ اول ،  ، (6831)، ، ترجمه محمد دشتی  نهج البالغه

 نشر سنبله

دیوان غزلیات،شرح خلیل ( ،6831)خواجه شمس الدین محمد، ،حافظ 

 تهران:نشر مروی، خطیب رهبر،چاپ سی و هشتم

( ، رباعیات خیام )ویرایش : 6831خیام ، عمر بن ابراهیم ، )

 میر جالل الدین کزازی (،چاپ سوم ، تهران : نشر مرکز

تصحیح محمدعلی  کلیات ،( ، 6831)شیرازی ، مصلح الدین ،سعدی 

 فروغی ، چاپ چهارم ، تهران : انتشارات اقبال

 ( ، دیوان ، تهران : نشر علم 6838صائب تبریزی ، محمدعلی ،)

تاریخ ادبیات در ایران ، جلد سوم ،  ،  (6818)صفا ، ذبیح هللا ،

 تهران : نشر رودکی ، بخش دوم ، چاپ سوم

الکافی ، چاپ چهارم ، ه.ق( ، 6143کلینی ، محمد بن یعقوب ،)

 تهران : دارالکتب االسالمیه

 ، ، مصیبت نامه (6831)،  محمد فریدالدین عطار نیشابوری ،

 تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: نشر سخن

میزان الحکمه ، جلد چهارم  ( ،6818) محمدی ری شهری ، محمد ،

 ، چاپ اول ، قم : دفتر تبلیغات اسالمی

جلد دوم ، چاپ چهارم  ، فارسیفرهنگ  ، (6814) ، ، محمد معین

 ، تهران : نشر سپهر

( ، تصحیح نیکلسون ، به اهتمام 6811مولوی ، جالل الدین محمد ، )

 دکتر پور جوادی ، تهران : انتشارات امیر کبیر
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