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 زمان فلسفی در شعر حافظ
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 چکیده

 ها ازفهمید که درک آن توانمی شرق و غرب، ۀفالسف و اندیشمندان و حکما ل در آثارمّأبا ت

 ستمر ومنخست زمان طبیعی و بیرونی، معدود و تاریخی،  عمدتاً دو گونه بوده است:« زمان»

 درونی، وزمان انسانی  دیگر قابل فهم است؛ انسان ۀناپذیر که مستقل از وجود و تجرببرگشت

کند. در این که انسان در درون خود آن را تجربه می پذیربرگشتس، پایا و اساطیری و مقدّ 

 دو ره غرب دربارۀ ۀنظران فلسفضمن بیان مختصری از آراء حکما و صاحب گان، نگارندپژوهش

دو  هر که حافظ اندبه این نتیجه رسیده بررسی کرده، در پایانمفهوم زمان، اشعار حافظ را نیز 

و در ه ر داده قرات فلسفی مورد توجّبا ذوق شعری و عرفانی و دقّمعنای زمان را در دیوان خود 

 دارد ایویژه گاهجای عرفان در( وقت) زمان که جاییبهره برده است. از آن از آن الی اشعار خودهالب

تفاده شده اس زمان به اساس این بر است، داشته عملی و نظری عرفان در دستی حافظ و بی تردید

 است. شده اشاره نیز عرفا دیدگاه در اشعار حافظ از

 .مان انسانی، وقت عرفانی، شعرحافظفلسفه، زمان طبیعی، ز :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه -1

 درونی با زمان توصیف در اندیشمندان و فالسفه هایدیدگاه که است محتمل

 انسانی و درونی امری را زمان این که در هاآن ۀهم اامّ باشد، داشته اختالفاتی هم

 ۀجنب همتوجّ گاننگارند تهمّ بیشترین مختصر این توافق نظر دارند. در ،دانندمی

 این حوصلۀ از و طلبدمی دیگری مجال اختالفات تبیین زیرا است؛ شده مشترک

 خارج کند،می بررسی حافظ الغیبلسان اشعار با مقایسه در را فلسفی زمان که بحث

 حدّ  تا ه که به اختالفات نیز اشاره گردد،بوداین  جا که اقتضای بحث هر البته. است

 .است شده پرداخته آن به امکان

 سؤاالت تحقیق بیان مسأله و -1-1

 مباحث و افکار شناخت مستلزم حافظ ویژهبه شاعران هایسروده دریافت و درک

 از یکی و باشدمی مقاله این بحث مباحث فلسفی مورد جمله آن از که است مختلفی

 .است« زمان» مسألۀ ،است گرفته قرار بررسی و بحث مورد فلسفه در که هاییمقوله

 حرکت مقدار را آن یادهیم  نسبت هاآسمان و افالک دوری گردش به را زمان ما اگر

 به کنیم، فرض ذهنی و مجرّد آن را موجود افالطون مانند یا بدانیم هاپدیده و اشیا

 برخوردار قطعی صحّت از آینده و حال گذشته، به زمان تقسیم ایم.رفته بیراهه

 جمله از غرب فالسفۀ. است« ابدی حال» یک دارد واقعیّت که چیزی بلکه نیست،

 حال مقام در ...دارند وجود گذشته و آینده اگر» که دارند اعتقاد قدّیس آگوستین

 باشند، گذشته اگر ندارند، وجود هنوز اند،آیندهاگر باشند، هرکجا زیرا دارند؛ وجود

 است در حال بودن رهگذر در تنها باشند، هرچه و هرکجا پس نیستند، موجود دیگر

 و زمان به ما آگاهی» وی، از دیدگاه بنابراین ؛(370: 1379 آگوستین،) «هستند که

امّا ، باشد شدن سپری حال در که است آن به منوط اشگیریاندازه بر مانتوانایی

 .(369: همان) «شود گیریاندازه تواندنمی بنابراین، و ندارد وجود دیگر ،بگذرد هرگاه

 قابل «حال» در که است امتدادی و کشش بلکه ،نیست حرکت مقدار زمان پس

 . باشدمی ادراک

 و گذرا تاریخی، معمولی، زمان کشد:می تصویر به را زمان دو نیز الیاده میرچا
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 تواندمی میدوّ زمان. پذیربرگشت و باقی مقدّس، اساطیری، دیگری و ناپذیربرگشت

 این او نظر از. شود تجربه و تکرار مختلف قرون و ادوار در متفاوت هایانسان توّسط

 بدایت نیز حافظ .(11: 1378 الیاده، میرچا)است  الهی خلقت بدایت زمان همان زمان

 :است کشیده تصویر به چنیناین را بشر خلقت

 زدندد میخانه در مالیک که دیدم دوش
 

 زدنددد پیماندده بدده و بسرشددتند آدم گِددل 
 

 (392 :1381 ،حافظ)

 وقت» همان او مقصود که آوردمی میان به سخن «دوش» از بیت این در حافظ

 روح را آدم خاک خویش، لب از ساقی کهزمان  همان ؛است آفزینش «ازلی

 .(318: 1392  آشوری،) داندمی صحنه این گرنظاره را خود حافظ بخشد،می

 ۀخاطر کردن زنده معنای به آن، رویداد( زمان) و ازلی رویداد از پیوسته یادکردِ

 .(321 :همان) است روحانی سفر و سیر یک در آن زیستن ای و ازلی

 که هستند پرسش این برای پاسخی جویوجست در مقاله این در نگارندگان

 در حافظ آیا و گرفته قرار بررسی مورد نگاهی چه از حافظ اشعار در زمان ۀمقول

 است؟ داشته هتوجّ  زمان دو هر به خود اشعار

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

 هاآن ۀرابط و فلسفی زمان و طبیعی زمان دادننشانپژوهش حاضر  اصلی هدف

 آماری ۀجامع ویژهبه و خوانندگان بیشتر آشناکردن همچنین و حافظ شعر در

 ذهنی هایزمینهپیش با فلسفه ۀرشت دانشجویان و فارسی اتادبیّ و زبان دانشجویان

 فلسفه و عرفان مباحث در عارف شاعر این تبحّر دهندۀنشان که باشدمی حافظ

 .است

 پیشینۀ تحقیق -3-1

 کهجایی تا فلسفی نگاهبا  و تخّصصی طوربه حافظ اشعار در زمان مورد در

 کهاین جز است، نشده یافت چندانی موارد اند،کرده جووجست مقاله این نگارندگان
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 اصفهان دانشگاه فارسی ادب شناسیمتن ۀنشری در ایمقاله سیابادیآ دمحمّ علی

 شعر در کهاین به هتوجّ با» :که است دهکر اشارهدر آن  و رسانده چاپ به (1388)

 جودوبه زمان نوعی آن اثر بر کنند،می پیدا تالقی یکدیگر با حال و گذشته افق دو

 در زمان نوع این .نامید دراماتیک زمان یا متن جهان زمان را آن توانمی که یدآمی

 آمیختن درهم با را آن وجود که است این در حافظ هنر اامّ هست، ادبی متن یا شعر

 اشعار در را زمان ایشان. «آوردمی خواننده روی فرا را آن و کندمی برجسته هازمان

 وحافظ  شعر در زمان ۀعارفان شهود نفسانی، زمان نگاه از سعدی اتغزلیّ و حافظ

 خدیجه همچنین. است داده قرار بررسی مورد زمان تنسبیّ به اشاره در حافظ رندی

 در فلسفی هرمنوتیک وجود» عنوان با ایمقاله در گراغانی داوری زهرا و حاجیان

 از حافظ اشعار خصوص در مباحثی نوعیبه «شناسانههستی لیتأمّ حافظ، شعر

 هیچ در که است ذکر به الزم. اندداده قرار بررسی و بحث مورد را فلسفی دیدگاه

 مورد اخص صورت به انسانی زمان و طبیعی زمان ۀرابط شده ذکر مقاالت از کدام

 باشد.و از این دیدگاه تحقیق حاضر دارای نوآوری می است نگرفته قرار بررسی

 های تحقیقبحث و یافته -2

 زمان طبیعی  -1-2

کنند، اغلب مردم نیز وقتی از زمان صحبت می ۀهمان است که عامّ فهم اول،

پژوهشگری ظاهر  انسان در جایگاهی، دارند. در این طرز تلقّ چنین برداشتی از آن

آن تغییرات  ها شده و ازه تغییرات آنگردد که با نگاه به اشیاء اطراف خود متوجّ می

ا انسان از هستی خود غافل است و هیچ این حالت گوی . دربردبه مفهوم زمان پی می

افکند، آن را نگاهی به تغییرات جسمانی خود مینیم هی به آن ندارد. اگر همتوجّ

ای درمورد گذر خواستهودش پنداشته، با چنین پیش فرض ناجدای از حقیقت وج

ن، انسان نگاه به زماپردازد. در این نوع یا پیرامون آن به مطالعه میاندیشد عمر می

گر که در ماورای هستی، ثابت و پایدار نشسته، نظاره شودمیای جدا بافته فرضتافته

 مفهوم زمان را  درکۀ تغییرات مستمر و مداوم آن، عالم هستی است و با مشاهد

 کند. می
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)ارسطو، « عدد حرکت از حیث پیش و پس بودن»تعریف ارسطو از زمان به 

وعلی به مقدار حرکت فلکی و تعریف مالصدرا به مقدار حرکت و ب (188 :1385

، از چنین جایگاهی صورت گرفته است. در قرون (168 :1390)مطهری،جوهری فلک 

ا از نظر دکارت، زمان کمیتی امّغلب دیدگاه ارسطو حاکم بوده است، وسطی نیز ا

ای در مقابل سوژه؛ بنابراین هم وجود پیدا می کند بااست منفصل که اجزای آن 

. زمان کانتی نیز (172: 1380،)کاپلستون انسان است که باید به شناخت آن نایل شود

انسان محسوب  ذهنت دراسیّهای پیشینی حسّصورت ۀکه به همراه مکان به منزل

اشیای خارج نایل  واسطۀدهند تا به درک باشوند و به ذهن این توانایی را میمی

ت جاری فلسفی از زمان است که از آن با در امتداد سنّاین نظرات  ۀهم .شود

 شود.خطی یاد می شمار وی مانند زمان بیرونی، طبیعی، گاهالفاظ

 زمان انسانی -2-2

درونی و روحی او  ۀبه تجرب یابد؛ زیرات میزمان به معنای دوم با انسان هویّ

ت زید و با او به ابدیّمیشود، با او د میوابسته است. چنین زمانی با انسان متولّ

یس، برگسون، میرچا الیاده، پیوندد. سخنان اندیشمندانی چون آگوستین قدّمی

چنین منظور عرفا از )وقت( چنین فهمی ریکور و به نوعی مالصدرا و هم هایدگر، پل

ها باهم اختالفاتی محتمل است که نظرات آنالبته  سازد،زمان را متبلور می از

 ،دانندکه زمان را امری درونی و انسانی میها در اینآن ۀهمدر نظر ا امّ ،داشته باشد

 تردیدی وجود ندارد.

 زمان در شعر حافظ  -3-2

ید اعتراف کرد که زمان یکی از رازآلودترین مفاهیمی است که بشر از با

ثابتی دست  ص ومشخّ به روشام در جهت رمزگشایی از آن برآمده و هنوز االیّقدیم

، به سهل و ممتنع اعترافاتکتاب  366صفحۀ یس در نیافته است. آگوستین قدّ

گاه که کسی از تا آن»گوید: کند، آنجا که میای هستی اعتراف میبودن این معمّ

ا اگر کسی از من بپرسد و من در امّ دانم که چیست،من نپرسیده است، نیک می
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کند که بوعلی سینا نیز اذعان می«. شوممی ی آشفتهبه کلّ ،صدد توضیح آن برایم

هستی زمان » یعنی ؛(86: 1375 سینا،)ابن است« ظاهراالنیه و خفیٍّ الماهیۀ» زمان

ت آن همواره پنهان و پوشیده خواهد ولی ماهیّ ،برای همه کس ظاهر و  آشکار است

ولی  کنند،میزندگی های آن شناسند و با لحظهمردم جهان، زمان را می ۀبود. هم

ت زمان چیست و جنس و فصل ذاتی آن کدام ها پرسیده شود که ماهیّاگر از آن

 . (169: 1392 )ابراهیمی دینانی،« لی شنیده نخواهد شداست، پاسخ معقول و محصّ 

ه به عنوان عارفی شاعر و اندیشمندی دقیق در اشعار خود از توجّ حافظ نیز به

بنابراین او نیز معترف است که  و کالمی و فلسفی غافل نبوده است؛ مسایل عرفانی

در آینده نیز  ای دهر )زمان( را هیچ حکیمی تا به حال نگشوده و بر گشایش آنمعمّ

 ناتوان خواهند بود:

 حدیث ازمطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
 

 معمّا راکه کس نگشود و نگشاید به حکمت این 
 

خویش  عایدّا در تصدیق بیت، این بیان ضمنمشاهی در دیوان حافظ خرّ

ا و راز دهر ترین معمّتواند برجستهای آن، میمراد حافظ از راز دهر و معمّ»گوید: می

ا به سرانگشتان حکمت باز نشده یعنی حدوث و قدم جهان... و گره این معمّ باشد؛

 .(130: 1373 مشاهی،)خرّ« است و از عهد ارسطو تاکنون این بحث ادامه دارد

ا امّ ،قرار دهند ت بیان ایشان را مورد تردیدنگارندگان در پی آن نیستند که صحّ

تواند ت خود زمان نیز میای دهر، ماهیّعی شدیم که منظور حافظ از معمّاگر مدّ

 یات دیگری از حافظ را در تأیید سخناب زیرا ایشان ایم؛به گزاف نگفته باشد، سخنی

 نیز قابل برداشت است:« زمان»نای اند که از آن ابیات، معخود آورده

 ام ده کده نگارنددۀ غیدبساقیا جام مدی
 

 نیست معلوم که در پردۀ اسرار چه کدرد 
 

 که پدر نقدش زد ایدن دایدرۀ مینداییآن
 

 گردش پرگار چه کردکس ندانست که در  
 

 (141: 1381)حافظ، 

ی است که منشاء حرکت در عالم مادّ ۀم هم نشاندربیت دوّ« پرگار گردش»

 شود و همچنین اشاره به حرکت دوری و دائمیانتزاع زمان طبیعی محسوب می
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 .(205: 1385 ارسطو،) دانندبین حادث و قدیم می فلک دارد که فالسفه آن را واسطۀ

 روایت با حافظ و است زمان هردو کشاکش ۀعرص حافظ شعر رسدمی نظر به

 اند،شده پدیدار هستی آفرینش سیر در که یخاصّ و مختلف رویدادهای از نمادین

 با و سازدمی صلمتّ انسانی و پایا سرمدی، زمان به را  طبیعی فانی گذرا و زمان

 زمان ها،تشخصیّ آن با همانی این یا ارتباط با و تیموقعیّ و تیشخصیّ سازیشبیه

 به شعر قالب در را ایاسطوره و ناب هایلحظه آن تصویر و آفریندمی را خود

 لاوّ زمان به پرداختن بدون حافظ شعر در این رو از. کندمی عرضه مخاطب

 ۀنتیج به رسیدن انتظار حال عین در و گماشت تهمّ مدوّ زمان توصیف به تواننمی

 داشت. نیز را خود دلخواه و مطلوب

 تقسیم دسته دو به توانمی هاآن در زمان ظهور جهت از را حافظ پس اشعار

 :کرد

 دارند. اشاره به زمان طبیعی الف: اشعاری که  که صرفاً

ها با عبور از زمان طبیعی و خارجی به زمان اتی که حافظ در آنب: ابیات و غزلیّ 

 رسد.انسانی و درونی می

پردازیم تا با این تعابیر از زمان در شعر حافظ می حال به بررسی هر کدام از

 ت زمان در منظر حافظ بیش از پیش بر ما آشکار گردد. تدقیق در اشعار او ماهیّ

 زمان طبیعی در شعر حافظ -1-3-2

 ترین و بارزترین شعر حافظ در این زمینه بیت زیر باشد:شاید بتوان گفت معروف

 بنشین بر لب جوی و گدذر عمدر ببدین
 

 کاین اشارت ز جهان گذران مدا را بدس 
 

 (426: 1381 )حافظ،

طور که همان عالم طبیعت است؛ قراریبی حرکت جوی آب نشانه و نمادی از

، گذر زمان طبیعی نیز است با و مالیمرو به جلو با آهنگی زیحرکت آب، حرکتی 

گردد، برنمیکه آب رفته دیگر به جوی و مالیم است و همچنان ی ریتمی ثابتادار
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ر گذر ناپذیر است. حافظ با دعوت به تماشای آب متذکّزمان سپری شده نیز برگشت

او نباید از زمان غافل شد؛ زیرا هرکس  شود. از دیدگاهپایان عهد شباب می عمر و

ر شده است. این شعر همچنین یادآور قبلش با لحظه بعد او یکی باشد، متضرّ ۀلحظ

بار پا در یک  ممکن نیست شما دو»گوید: که می سخن مشهور هراکلیتوس است

)هنری « شودمیهای قدیم های تازه جانشین آبزیرا هر دم آب رود نهید؛

 ( 429: 1382توماس،

 صبح است ساقیا قدحی پر شدراب کدن
 

 دور فلددک درنددا ندددارد شددتاب کددن 
 

 تر که عالم فدانی شدود خدرابزان پیش
 

 مددا را زجددام بددادۀ گلگددون خددراب کددن 
 

 (594: 1381 )حافظ،

به  رار و جریان عالم وبه مطلق استم در شعر مذکور،« درنا نداشتن دور فلک»

های دیگر با آن سنجیده کند که زمانمیاشاره حرکت دائمی و دوری فلک 

م و مستدیر برای مقیاس بودن، حرکت منظّ»شوند. ارسطو معتقد است که: می

 زمان نیز ابن سینا .(205: 1385 ارسطو،) «تر از هرچیز دیگری استمستحق مناسب و

 ابن سینا،) ندارد درنا کهاست  عرضی یعنی ؛کرده تعریف «...قارۀ غیر هیأتٌ»به  را

1404 :156). 

و ترین ربط حادث به قدیم را که از پیچیده بیان گردید، حکما که قبالًچنان

. کنندبا وساطت حرکت دوری توجیه می ،ترین مسائل فلسفی استپرمناقشه

حرکت دوری برخالف حرکت مستقیم، دائمی است  ها این است که اوالًآناستدالل 

یک  ،صف به حرکت دوری هستندافالک که متّ ثانیاً ،و پایانی برای آن متصوَّر نیست

ت با ماورای از جهت روحانیّ دارند و گذرای جسمانیجهت ثابت نفسانی و یک جهت

دهند و به جهت ها به حرکت دوری خود ادامه میند و به شوق آناخود مرتبط

 شوند؛ت با عالم حوادث ارتباط پیدا کرده و علل آن حوادث محسوب میجسمانیّ

ی حرکت دوری افالک است. بیان صال عالم غیرمادی به عالم مادّاتّ ۀبنابراین حلق

البته خود وی نظر دیگری دارد و  د این نظر حکمای پیش از خود است،مالصدرا مؤیّ

زمان مقدار حرکت وجود طبیعی است که به ذات خود در حرکت و  ،معتقد است

 سیالن است. 
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 تقدما الممکنات جمیع على متقدم تعالى الواجب أن على متفقون الحکماء فإن»

 الفلکیۀ الدوریۀ الحرکۀ مقدار فإنه الممکنات جملۀ من المذکور[ زمان]الوقت و ذاتیا

: 1393: شیرازیصدرالدین) «بنفسه المتجدد الطبیعی الوجود مقدار عندنا و عندهم

3/270). 

پس همانا حکما متفق اند که واجب تعالی بر جمیع ممکنات تقدم ذاتی دارد و 

زمانی که از جمله ممکنات ذکر شده در نزد آنها همان مقدار حرکت دوری فلک 

 وجود مادی است که ذاتا متجدد است.  مقدارشود و در نزد ما محسوب می

إن الحوادث بأسرها مستندۀ إلى حرکۀ دائمۀ دوریۀ و ال یفتقر هذه الحرکۀ إلى »

علۀ حادثۀ لکونها لیس لها بدو زمانی فهی دائمۀ باعتبار و به استندت إلى علۀ قدیمۀ 

  .(103-102: )همان« و حادثۀ باعتبار و به کانت مستند الحوادث

به حرکت دائمی دوری فلک منتسب  افتدفاق میی که در عالم مادی اتّ حوادث

زمانی ندارد پس به أ زیرا مبد ،ت حادثی نیازمند نیستاست این حرکت دائمی به علّ

ا تی که قدیم و دائمی است . امّاز این جهت منتسب است به علّ اعتباری دائمی است

 شود.حوادث عالم از او صادر میبه اعتبار دیگر حادث است و از این جهت نیز 

ل اندیشمندانه و شاعرانه جانبه و در عین حانگاه حافظ به زمان نگاهی همه

نظرات مختلفی را که حکما در مورد زمان ارائه  ،عا کردتوان ادّبنابراین می است؛

های ل و گونهتغزّۀ خود به زیور اند، حافظ در بستر احساس لطیف و شاعرانکرده

 آراسته است. دیگر شعر

تمثیل عمر انسان به عمر گل به جهت کوتاهی آن یکی از تشبیهاتی است که در 

 شود:زمان طبیعی( محسوب می) اشعار حافظ نماد ناپایداری وگذرا بودن زمان

 ایّام گل چو عمر به رفدتن شدتاب کدرد
 

 ساقی به دور بدادۀ گلگدون شدتاب کدن 
 

 (593: 1381 )حافظ،

افتد. یکی از فاق میزمان اتّ بالندگی وجودی انسان در بسترتکامل و رشد و 

موانع  ،ل باشداین تکامل، صبر است. هر جا که حرکت و تغییر و تحوّ ابزارهای مهمّ 

و مصائب نیز خواهد بود. صبر در برابر نامالیمات زمانه، صبر دربرابر مصائب و 
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خواهد در ها میاز انسانکریم نیز  حرکت جوهری انسان است. قرآنۀ گناهان، الزم

  خود سازند: ۀرویارویی با مصائب و مشکالت زندگی صبر و نماز را پیش

 روزی صحبت گل بایددشباغبان گرپنج
 

 برجفای خار هجران صبر بلبدل بایددش 
 

 (436 :همان)

کوتاهی عمر و شتاب زمان طبیعی است. حافظ نیز از  ۀدر عرف نشان «پنج روز»

ا در این امّ ،این نماد غافل نبوده است. در گذر عمر و کوتاهی آن شکی نیست

وانفسای زندگی آن کسی به سر منزل معشوق خواهد رسید که چون مجنون عاشق 

 زمان عمرش در جهت کسب نیکی استفاده کند؛ زیرا آسایش و ۀباشد و از باقی ماند

 ش دهر جز به عشق و نیکوکاری نیست:آرام

 دور مجنددون گذشددت و نوبددت ماسددت
 

 هرکسدددی پدددنج روز نوبدددت اوسدددت 
 

 (133 :)همان

 پنج روزی که درین مرحله مهلدت داری
 

 همه نیستخوش بیاسای زمانی که زمان این 
 

 (159 :)همان

 گاه از این کوتاهی فرصت زندگی با )ده روز( یاد کرده است:

 بایددد بددودکنددار جددوی می بددا مِددی بدده
 

ه کنددار جددوی می   بایددد بددودوز غصددّ
 

 این مدت عمرما چدو گدل ده روزیسدت
 

 بایددد بددودخندددان لددب و تددازه روی می 
 

 ( 761 :)همان

اغتنام فرصت کوتاه زندگی  ند وهست اشاره به جوی و عمر که هر دو درحال گذر

معنایی است که از  نشاط، شادابی وها و روی آوردن به غصّهو  با دوری کردن از غم

 شود:رباعی مذکور حاصل می

 افسدون و است افسانه گردون مهر روزه ده
 

 یدار شدمار فرصدت یداران جای به نیکی 
 

  (63 :همان)
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خاطر به «افسانه بودن مهر گردون» کوتاهی زمان زندگی است. ۀنشان« هده روز»

قبلی زمان گذشته و تمام شده است و ع اجزاء زمان در وجود است، جزء عدم تجمّ

با این حال، جهان ا امّ  پس آن نیز وجود ندارد، ،جزء آینده هم هنوز نیامده است

به نحوی که  فریبد؛ها را میبسیاری از انسان ،گریگری و افسونعشوه باگذران 

 ا از نظر حافظ در زمان کوتاهامّ زمان عمر در این عالم دائمی است، کنندگمان می

چین رخ محبوب خواهند بود که خدمت و نیکوکاری  به زندگی، تنها کسانی خوشه

 خلق را مغتنم شمارند.

چه بر اساس هیأت بطلمیوسی، گردش خورشید به دور زمین را مالک و معیار 

ید، حرکت محاسبات نجومی جد سنجش زمان طبیعی حساب کنیم و چه بر اساس

معیار بودن حرکت دوری و در اصل م، زمین به دور خورشید را در نظر بگیری

ام تردیدی االیّزمان و تنظیم اوقات زندگی از قدیم ۀروز برای محاسب پیدایش شب و

برخی و اند نبوده است. برخی از حکمای قدیم، همان حرکت فلک را زمان پنداشته

  .(7/114: 1393 شیرازی، صدرالدین) اندبار دورکامل فلک را زمان دانستهها یکاز آن

یی امه طباطباهر مادی است. علّزمان همان مقدار حرکت جواز نظر مال صدرا 

تفاوت حرکت فلکی با دیگر حرکات این است  ضمن تأیید نظر مالصدرا معتقد است:

که سایر حرکات چنین در حالی دانند؛آن را مقیاس سایر حرکات میمردم  ۀکه عامّ

باز مقیاسی برای سنجش زمان خواهد  ،نباشدبنابراین اگر حرکت فلکی هم نیستند؛ 

  :ای  منعکس شده استبود. این مطلب در شعر حافظ نیز ضمن لطایف شاعرانه

 (594: 1381 )حافظ، دور فلک درنا ندارد شتاب کن

 (475: )همان دور فلکی یکسره بر منهج عدل است

با دالیل الوجود بودن آن است. حکما های زمان طبیعی، تدریجییکی از ویژگی

بلکه از وجودی تدریجی  آنات نیست، ۀکنند که زمان مجموععقلی ثابت می

آید؛ وجود نمیهها ،خط بکنار هم قرار گرفتن نقطهکه از همچنانبرخوردار است؛ 

نهایت فرض کرد، همچنین از ها تا بیهای دیگری را در بین آنتوان نقطهزیرا می

توان آنات دیگری را در بین همین ؛ زیرا میآیدمجموع آنات، زمان به وجود نمی
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صل نشوند. پس نهایت ادامه داشته باشد و هرگز به هم متّآنات، فرض کرد که تا بی

 بوعلی درشود برای آن آناتی را فرض کرد. گرچه میا ،آنات نیست زمان، مجموعۀ

اآلن ال وجود نسبۀ اآلن إلى الزمان کنسبۀ النقطۀ إلى الخط، لکن »گوید: می بارهاین

 .(75: 1404 سینا،)ابن «له بالفعل إال بالفرض، و إلّا عرض للزمان قطع بالفعل

وجود به « آن»ا به زمان مانند نسبت نقطه به خط است . امّ نسبت آن )لحظه(

های گرنه برای زمان فاصلهصورت فرضی وت ندارد مگر به فعل ندارد به عبارتی فعلیّ

 شد.بالفعل ایجاد می

بالفعل  ۀو فاصل آمدوجود میهبالفعل ب ۀدر آن فاصل ،آنات بود ۀزمان مجموعاگر 

 صالی است، محال است.تدریجی و اتّ در وجودی که ذاتاً

ضمن تشبیهات شاعرانه به زیبایی به تصویر کشیده حافظ این مطلب فلسفی را 

 است:

 بدویشنفَس، نفَدس اگدر از بداد نشدنوم 
 

 گریبان چداکگل از غم کنم  زمان، زمان چو 
 

 (469: 1381 )حافظ،

الوجود بودن زمان تشبیه شده و تدریجی «نفس»به  ات بادصال ذرّدراین بیت اتّ

همچنان  ؛در شکفتن تدریجی گل به تصویر کشیده شده است« زمان»با تکرار لفظ 

الوصول بودن زمان تدریج شود،که شکفتن گل در یک حرکت تدریجی حاصل می

 شود. مقدار حرکت در شکفتن گل، انتزاع میعنوان نیز به

توان آن را  همانند یک خط، های زمان طبیعی و خطی آن است که میاز ویژگی

سپس برای آن در ذهن، اجزایی  ،صورت یک وجود ایستا و ثابت در نظر گرفتبه

در  مثالً ر برخوردارند؛م و تأخّ دیگر از تقدّها نسبت به یکر شد که هرکدام از آنمتصوّ

هم به شود و هر روز ها و روزها تقسیم میها، هفتهتقویم سالی هر سال به ماه

بندی، وجود بالفعلی گردد. این نوع تقسیممنقسم می هاها و ثانیهها، دقیقهساعت

آن قرار و  اجزایال گذراست که زیرا زمان در خارج از ذهن یک وجود سیّ ؛ندارد

جان  ند و به آنکر میکه گذشته و آینده را تصوّا این ذهن است امّ ،ثبات ندارند

 آن سخن بگوید. تواند دربارۀین است که انسان میچنبخشد و اینمی
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شود برای گذر زمان طبیعی و معبری می همین حالت انتزاعی اجزای زمان،

کند. خطی و رسیدن به زمان انسانی و درونی که وجودش با انسان معنا پیدا می

 شود:ضمن مفاهیم مختلفی بیان میزمانی در شعر حافظ  تأّخرم و همین تقدّ

 کدنم اسدتخاره گفدتم سحر توبه عزم به
 

 کدنم چداره چده رسدمی شکنتوبه بهار 
 

 (535: همان)

جا نماد که در این «سحر»اجزای زمان )طبیعی( را با لفظ  رم و تأخّحافظ تقدّ

 ر می شود.است، متذکّکه نماد آینده « رسیدن بهار توبه شکن»گذشته و 

به نحو در بیت زیر  «امروز و فردا»عنای ر زمانی با استفاده از مم و تأخّتقدّ

  .دیگری بیان شده است

 فکندی فدردا بده امروز عشرت ار دل ای
 

 شدد خواهدد ضدمان کده را بقا نقد مایۀ 
 

 (278: همان)

شمارد که می ایسرمایهکند و آن را ای مانند میهزندگی را به سکّ )زمان(  حافظ

 است. در حال گذر؛ یعنی بقای آن قابل تضمین نیست

 شعر حافظ و زمان درونی  -4-2

تواند به روایت قالب شعر، هنری است که شاعر با کمک گرفتن از آن می

اند نامعلوم به وقوع پیوسته ۀی در گذشتفاقاتی بپردازد که در زمان خاصّرویدادها و اتّ 

فاقی میمون و خجسته یا تلخ که قرار است در آن اتّ ا به تصویر در آوردای ریا آینده

تواند در شعر خود روایتگر )حال زندگی( و ناخوشایند روی دهد. همچنین شاعر می

ی از گذشته، حال تلخ و شیرین باشد. این روایت شاعرانه از آن جهت که زمان خاصّ

ن جهت که ا از آامّ ،ی و گذراستزمان طبیع مربوط به ،کندو آینده را تداعی می

خود در « حال زندگی»نظر شاعر را در مدّ ۀیا آیند مخاطب شعر، همان گذشته

در قلمرو زمانی پویا و پایدار قدم گذاشته که  ،کندیابد و با او همزاد پنداری مییم

است. این زمان همان است که در  پذیربه تعداد مخاطبان شعر، قابل تکرار و برگشت
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 شود.نامیده می «وقت»ونی و انسانی و در عرفان اسالمی اصطالح فلسفه، زمان در

 در اصطالح عرفانی « وقت»معنای زمان  -5-2

 سنامقدّ زمان. سنامقدّ  و سمقدّ زمان کنند:می تجربه را زمان نوع دو عرفا

 و روز توالی و امایّ ناپایدار استمرار با که است ی و طبیعیمعمولی، خطّ همان زمان

 به زمان اامّ ،محشورند و سازدم آن با نیز یعادّ مردم و آیدبه سنجش در می شب

 که است سیمقدّ لحظات تجربۀ و شهود و کشف توالی عارف، برای دوم معنای

 . عاجزند آن درک از معمولی هایانسان

 ۀتوان به سخنان عارف نامی و پر آوازبرای فهم زمان در رویکرد عرفانی آن، می

 تاریخی انسان از عربیک جست. ابنالدین عربی تمسّقرون گذشته یعنی محیّ

 خود به ناگاه و خوردمی ممنوعه ۀمیو از شیطان ۀخدع با که انسانی کند؛می صحبت

 آغاز انسان با تاریخ ترتیب و بدین کندمی مشاهده زمان بستر و زمین ۀپهن در را

 کثرت دامن در و شده خارج جاودانگی و وحدت از نزولی قوس یک در او و شودمی

 جهت در باید تاریخ، زندان از دوباره رهایی برای آدمی. شودمی گرفتار زمان، جبر و

 حجاب زدودن با تا گمارد تهمّ استعدادهایش شکوفایی به عرفانی سلوک و سیر

 همان که ابدی زمان بیکران پهنای در دیگر بار تکاملی درحرکتی جان، ۀپرد

 (.123: 1389حکمت، ) گذارد قدم ،است زمانیبی

 نیست حایل هیچ معشوق و عاشق میان
 

 برخیز ازمیان حافظ خودی حجاب خود تو 
 

 (556: 1381 حافظ،)

 ظاهر و حس عالم از انفکاک و روزمرگی از فراغت لحظۀ عارف، برای خوش وقت

 توانمی که است ماندگار و خوش لحظات این در. است تابدیّ به پیوستن و

 چینی خوشه به خویش طاقت قدر به و شد نایل هستی حقایق تماشای به واسطهبی

 و مستقبل ماضی، است، بیرون عادی زمان از قدسی حال ایندر »عارف . پرداخت

 .(188: 1364 کوب،ینزرّ) «ندارند وجود ابد و ازل

ست و همراه با عرفانی ا وقت از اصطالحات مهمّ» :گویدباره میمشاهی در اینخرّ
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و رها شدن از  «وقتیبی»ود. وقت خوش عارفانه همانا نوعی شحال و مقام یاد می

 مشاهی،)خرّ «عارف است ۀوقت ظرف شهود و مشاهد زمان و مکان است. ۀسیطر

1373: 2/1045). 

وقت میان ماضی و مستقبل است »کند: میروزبهان بقلی وقت را چنین تعریف 

الوقتُ  :پیدا شود در دل از لطایف غیب. جنید گفت هحقیقتش آنچاز زمان مراقبه. 

  (.548: 1374 )بقلی،« عزیزُ اذا فات لم یُدرَک

های مستمر در لحظهوقت خوش برای عارف و سالک  که آیداز این سخن بر می

 عارف یابد که گوییکیفی چنان امتداد می ا از نظرامّ دهد،از زمان طبیعی رخ می

کند و گذشته و آینده برای او وجود ندارد، جز یک را احساس نمی زمان معمولی

 که امتداد کیفی دارد.  حال خوشی

بیشتر با توصیف  معنای اوّل د:کنین کاشانی برای وقت سه معنا بیان میالدّعزّ

که هرجا  همان معنای مصطلح عرفانی است ایدگر از زمان سازگاری دارد، دوّمه

آید، بیشتر همین معنی و مفهوم در نظر به میان میسخن از وقت خوش عرفانی 

زمان طبیعی است که همگان درکی از آن م وقت، همان معنای سوّشود و گرفته می

 گوید: د. او میندار

 مرادشان و گویند وقت گاهى. کنند اطالق معنى سه بر را وقت لفظ صوفیان»

 و سرورى یا حزنى یا بسطى یا قبضى مانند ؛باشد غالب بنده بر که بود وصفى

 ؛کرد نتواند دیگر حالى ادراک آن، از امتال و حال غلبۀ غایت از وقت آن صاحب

 بسط از نه که بود مبتال و رمتأثّ  چنان قبض حال غلبۀ از که قبض صاحب هکچنان

 حال وقت رنا به را اوقات ۀجمل بلکه ،خبرى آینده بسط از نه و یابد اثرى گذشته

 در او غلط منشأ و باشد خود حال وصف بر دیگران احوال در او تصرّف نیز و بیند

 بر ،بیند خود حال موافق را آن که حال هر که بود اینجا از دیگران احوال تعرّف

 بدین وقت معنى و داند مختل را آن ،یابد آن خالف بر اگر و کند حکم آن صحّت

 لفظ اطالق گاهى باشد و متناول را سالک غیر هم و را سالک هم که بود عام تفسیر

 نماید روى غیب از مفاجات و هجوم سبیل بر که بود حالى هر مرادشان و کنند وقت

 گرداند خود حکم مستسلم و منقاد و بستاند خود حال از را سالک ،تصّرف غلبۀ به و

 و وقته ابن الصوفى اندگفته آنچه .بدوست اشارت و است سالکان خاّصۀ وقت این و
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 به و است مسلوب خود مراد از حق بمراد یعنى الوقت بحکم فالن گویند آنچه

 محجوب. خود اختیار از اختیارش

 و ماضى میان بود متوسّط که است حال زمان مسوّ معنىه ب وقت از مراد امّا و

 بقلی،) «حال زمان وظایف اداى به اشتغال یعنى الوقت صاحب فالن گویند .مستقبل

1374 :138 -139).  

کند شمردن آن اشاره میمتعددی به ارزشمندی وقت و غنیمت ابیاتحافظ در 

زیرا از نظر او حاصل زندگی اوقات خوشی است  ؛شماردو غفلت از آن را جایز نمی

ه عقل معاش بوده و در شود و مابقی حیات که متوجّ که با یار سرمدی، سپری می

 نیست:خبری و تضییع عمر بریم، جز بیظرف زمان طبیعی به سر می

 قددر کده بتدوانیوقت را غنیمت دان آن
 

 جان این دم است تا داندیحاصل از حیات ای 
 

 ( 697: 1381 )حافظ،

 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفدت
 

 باقی همه بی حاصلی و بی خبدری بدود 
 

 (353: )همان

بنابراین حافظ  ؛نیست وقوفی عمر زمان اتمام و کار فرجام بر را کسی که جاآن از

 :کندتأکید می غنیمت شمردن وقت و زمان درونی بر

 دهد مغتنم شمارهر وقت خوش که دست
 

 کس را وقوف نیست که انجام کار چیست 
 

 (144: )همان

، کلمات دیگری را «وقت» ۀحافظ در تبیین زمان قدسی عالوه بر استفاده از واژ

نماد عبور از  ها به شکلیهرکدام از آنکه مفهوم  ای ؛ به گونهنیز به کار برده است

اشعار با  گونهی و گذرا و رسیدن به زمان قدسی و پایاست. حافظ در اینزمان خطّ

بامدادان و غیره،  بامداد، صبح، سحر، دی، امشب، استفاده از واژگانی چون دوش،

با قرارگرفتن در  لی درگوینده هست که گویاتحوّمن اشاره به زمان طبیعی، بیانگر ض

مسیر انوار عرفانی و شهود قلبی به سیر سلوک در ظرف یک زمان بی زمانی نائل 

ر نیست، بلکه هرچه هست حال ای برای آن متصوّکه هیچ گذشته و آینده شودمی
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 تواند ظرفیت و کشش پیدا کند؛ی میسرمدی است که به وسعت وجود هر انسان

باید بگوییم که  ،با زمان طبیعی سنجیده شود برای مثال اگر آغاز آفرینش انسان

ا امّ ای از آن ندارند،های بعد از ابوالبشر، تجربهفاق افتاده و نسلهزاران سال پیش اتّ

در شب قبل روی ا این رخداد عظیم و سمبلیک گوید که گویحافظ چنان سخن می

 :پردازدضمن ابیاتی چنین به توصیف آن میداده است. حافظ 

 که مالیک در میخانه زدندد دوش دیدم
 

 گددل آدم بسرشددتند و بدده پیماندده زدنددد 
 

 (307: همان)

حافظ و گذر او از زمان معمولی و رسیدن به  ۀاعالی مکاشف ۀاین شعر نمون

ای است که در شرایط عادی امکان آن وجود ندارد. او در این تجربه، به صورت تجربه

به  شود؛از ظرف زمان طبیعی خارج میو سمبلیک با آغاز آفرینش بشر همراه گشته 

 ایجهان اسطورهشعر نه در جهان خارج بلکه در  عبارت دیگر شاعر در زمان سرودن

منِ بیرونی رها شده و در دامن مِن  ۀگیرد و در این حالت شخص از سیطرقرار می

 گیرد. درونی و واقعی که همان وجود زمان واقعی است، آرام می

ه نوعی دیگر اده از وقت قدسی برای سیر و سلوک نفسانی باغتنام فرصت و استف

 است:در اشعار او آشکار 

 قدر وقت ار نشناسد دل و کداری نکندد
 

 بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم 
 

 شدددن آخددر تددا کددیدر بیابددان فنددا گم
 

 بپرسیم مگدر پدی بده مهمّدات بدریمره  
 

 (565 :همان)

ا در مصرع امّ ،ناب دریافت واردات قلبی استحظات ل همان لوقت در مصرع اوّ

و لحظات زمان زندگی است که این دو را حافظ به زیبایی به  «آنات»دوم به معنای 

 تادیدار یار توصیه کرده است  هم پیوند داده و خود به استفاده از اوقات قدسی

م نمادی از زمان در مصرع سوّ «بیابان فنا»لحظات عمر بیهوده سپری نشود. 

  .شدن استمعمولی است که همیشه در حال فانی

 ماندنبردن به آن را موجب ایمنقات قدسی مأمنی است که حافظ پناهاغتنام او
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داند؛ زیرا این حوادث ی میآمدهای ناگوار عالم مادّاز حوادث زمان طبیعی و پیش

مانند رهزنان در راه سیر و سلوک کمین  ،که از لوازم عالم حرکت و زمان است

  دارند:میباز سالک را از رسیدن به درجات باال کنند ومی

 وقت غنیمت شمر فرصت رو و مأمنی به
 

 طریدق قاطعدان عمرندد کمینگده در که 
 

 (466 :همان)

آور برای موجودی که در فطرت او میل به جاودانگی نهفته است، گذر عمر دلهره

 ی، منادی پایان زندگی دنیوی است:زمان طبیعاست؛ زیرا 

 بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است
 

 بیار باده کده بنیداد عمدر بدر بداد اسدت 
 

 (107 :)همان

که گذر عمر را  نمادی از زمان ناپایدار است «جهان ش بودنمشوّ»ر در بیت زی

 کارد:زند و تخم هراس را در دل انسان میمی فریاد

 ایددن دشددت مشددوّش بینم کددهکدده مددی
 

 چراگددداهی نددددارد خدددرّم و خدددوش 
 

 (743 همان:)

 سدددیالب گرفدددت گدددرد ویراندددۀ عمدددر
 

 و آغددداز پدددری نهددداد پیماندددۀ عمدددر 
 

 بیدارشو ای خواجه که خوش، خوش بکشد
 

 حمّددال زماندده رخددت از خانددۀ عمددر 
 

 (761 :)همان

عشق الهی از ظرف زمان طبیعی  ۀه باید با سرکشیدن بادبرای نجات از این غصّ

آلود است، بیرون آمد و در ساحت قدس آور و هراسکه همچون شبی ظلمانی دلهره

عِنْدَ اللَِّه  ما یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَُکمْ» ،ی صفات الهی را به نظاره نشستملکوت اعلی، تجلّ

 .(96/)نحل «باقٍ

 دوش وقت سحر از غصّده نجداتم دادندد
 

 آب حیداتم دادندد واندر آن ظلمت شب 
 



 19   /   زمان فلسفی در شعر حافظ

 بیخددود از شعشددعۀ پرتددو ذاتددم کردنددد
 

 بدداده از جددام تجلّددی صددفاتم دادنددد 
 

 فرخنده شبیمبارک سحری بود و چهچه
 

 آن شب قدر که ایدن تدازه بدراتم دادندد 
 

 (305: 1381 حافظ،)

قراری ذاتی و فنای دایمی، سراسر خاطر بیه را که بهشاعر رهایی از عالم مادّ

ی صفات الهی و براتی که نوید بخش تجلّ نامد؛تاریکی است، تازه برات میظلمت و 

 گذاشتن در وادی امن زمان قدسی است.قدم

افالطون نیز هست. او در تبیین مراحل رسیدن به  این شعر یادآور تمثیل غار

 ه از کودکی در غاری زندانی بودند؛کشد کمعرفت حقیقی افرادی را به تصویر می

ها  به ظلمت و کردن به اطراف خود را نداشتند. آنکه امکان حرکت و نگاه ایگونهبه

گرفته بودند و آن را جهان واقعی مکانی که در آن قرار داشتند، خو تاریکی

حال اجرای نمایشی  ها درافرادی که پشت سر آن ۀپنداشتند. در این حال سایمی

ها گمان افتد و آنزندانیان غار میروی هنور آتشی بر دیوار روب ۀواسطبه ،هستند

باشد که در دیوار هایی میکنند که سر و صدا و حرکات، از جانب همان سایهمی

آیند تازه به خود می ،شوندوقتی از غار بیرون آورده می بندد وها نقش میمقابل آن

حرکات  دروغی بیش نبوده و ،انددادهها نسبت میفهمند هر آنچه را که به سایهو می

اتی خارج از غار بوده و آنچه بر دیوار غار افتاده بود ها همه معلول واقعیّگفتنو سخن

تبیین  صددده است. افالطون با این تمثیل درجز شبحی از آن حقایق بیرونی نبو

ی که شناخت حقیقی به موجودات جهان مادّشناسی خویش است. اینمعرفت ۀنظری

اند و لی هر لحظه در تغییر و تحوّمادّ ءطبیعت و اشیای زیرا از طرف ؛گیردق نمیتعلّ

 آید، دایماً ه به حساب میاز طرف دیگر حواس که  ابزار انسان برای شناخت عالم مادّ

سراغ معرفت  در معرض خطا و لغزش است؛ بنابراین نباید از امور ناپایدار و گذرا،

باید با یک ناخت حقیقی، رای رسیدن به شب انسان بلکه ،پایدار و یقینی را گرفت

 سیر و سلوک عقالنی از غار جهالت خویش بیرون آید و در وادی عالم مُثل که همان

  .(1133-1129: 1367 ،)افالطون گذارد ی هستند، قدممادّ حقایق اشیاء

 گوید:یا حافظ از زبان افالطون سخن میدر بیت زیرگو
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 ایمآمده جاه و حشمت پی نه در بدین ما
 

 ایمآمددده پندداه بدده اینجددا حادثدده بددد از 
 

 (555: 1381 حافظ،)

یعنی در این جهان در پی رسیدن به علم واقعی و زندگی ابدی همراه با جالل و 

خواسته چند روزی دراین عالم مهمان هستی فاق و ناچون بر حسب اتّ ؛شکوه نباش

زده خواهد شد و تو باید خود را برای یک سفر ابدی آماده  ،زودی بانا رحیل هو ب

 کنی.

 استکمالی حرکت به «وجود اقلیم تا به عدم زسرحدّ»ذکر  با بعدی بیت در

 منزل به رسیدن برایکه محملی  کندمی اشاره طبیعی، زمان ظرف در انسان

 زمان قدسی است: اوقات خوش در بستر آرامش و تجربۀ

 عددم حددّ زسدر و عشدقیم مندزل رهرو
 

 ایمآمدده راه همده این وجود اقلیم به تا 
 

 (556 :همان)

ها زمان عادی از جمله واژگانی است که حافظ با بهره بردن از آن «ابد»و  «ازل»

زند و بشر را که در برابر زمان، عاجز و تسلیم شده به می س پیوندرا به زمان مقدّ

 سازد.میرسد، بر آن مستولی نظر می

گوید و آن را آغاز آفرینش عالم سخن می فاده از این نمادها گاهی ازتاس او با

شکوه کند. خواننده چنان با آن لحظۀ بامی فیی عشق الهی معرّتجلّ ۀنتیج

آن  ۀبا تمام وجود در آن لحظه قرار دارد و به تجرب کند که گوییپنداری میهمزاد

 نشسته است:

 در ازل پرتددو حسددنت ز تجلّددی دم زد
 

 عشق پیدا شد و آتش به همده عدالم زد 
 

 (262 :)همان

 در ازل بست دلدم بدا سدر زلفدت پیوندد
 

 تا ابدد سدر نکشدد وز سدر پیمدان ندرود 
 

 (362 :)همان

هریک از » داند:، بقای جهان را معلول عشق میعشقای به نام بوعلی در رساله
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وجودی که در اوست، همیشه شایق به کماالت و مشتاق به  ۀجنب ۀواسطممکنات به

 ها گریزان است. همین اشتیاق ذاتی و ذوقخیرات است و برحسب فطرت خود از بدی

 .(102: 1360)ابن سینا،  «نامیمعشق می فطری را که سبب بقای وجود ممکنات است،

را قبل از  کند و قدمت آنانسان اشاره می حافظ چه زیبا به فطرت عاشق پیشۀ

حجاب  ۀداند. اوقات خوشی که آدمی در پردی و هبوط انسان میخلقت عالم مادّ

و  شنیدمیو صدای معشوق را با گوش جان  گرفتار نبود زمان طبیعی و عالم ناسوت

 د.کرملکوت را به چشم دل نظاره می هایجلوه

ورزی جانان را با تمام مخاطب حافظ، حسرت از دست دادن لحظات مدام مهر

شود و با یادآوری خود نیز شریک غم او می کند ومیوجود در شعر حافظ احساس 

 گیرد:رات، انگشت حسرت به دهان میآن خاط

 ازاین اندیشدۀ عشّداق بدودازاینت بدیشپیش
 

 مهددرورزی تددو بددا مددا شددهرۀ آفدداق بددود 
 

 ها که با نوشین لبانیاد باد آن صحبت شب
 

 عشدق و ذکدر حلقدۀ عشّداق بدودبحث سّدر  
 

 ازاین کاین سقف سبز و طاق مینا برکشندپیش
 

 منظدر چشدم مدرا ابدروی جاندان طداق بدود 
 

 از دم صدددبح ازل تدددا آخدددر شدددام ابدددد
 

 دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود 

 ای درکددار کددردبددردر شدداهم گدددایی نکتدده
 

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود 
 

 (339: 1381 حافظ،)

کنند، برای انسان ز آن صحبت میاگونه که عرفا درک معنای زمان قدسی آن

معنا نیست که افراد دان ا این بامّ ،ای از آن ندارد، مشکل استمعمولی که تجربه

ها از انسان ی تمامبلکه طرز تلقّ ه درکی از این زمان نداشته باشند،گونمعمولی هیچ

که زمانی کوتاه  افتدفاق میمتفاوت است؛ بنابراین برای هرکس اتّزمان با یکدیگر 

کند و یا برعکس زمان طوالنی برای او اندک به می جلوه ذرگبرای او طوالنی و دیر

یابیم که میخود این را در)بودِن(  هستنِ ۀدر تجرب» هایدگر ۀرسد. به گفتنظر می

اعدام  ۀکه در لحظشود. زمانیی نمیگیرای اندازهگذر زمان با واحد ثابت و همیشگی

ران اجرای حکم اعدام با زمانی که در آن لحظه بر مأمو گذرد،بر محکوم می

 ؛زمان سپری شده در کالس یکی نیست یکی نیست، زمان زنا تفریح با ،گذردمی
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 (.568: 1390 )احمدی، «دو ده دقیقه باشند های ساعت هربر عقربه ی اگر بناحتّ

 داشته است: معنا از زمان نیز توّجهافظ به این ح

 سال هسدت روزیدم که با تو باشم یکآن
 

 لحظه هست سالیتو باشم، یکدم که بیوآن 
 

 (684: 1381 )حافظ،

 :سرایدگونه میدر جای دیگر این

 زار عمددرای خددرّم از فددروغ رخددت اللدده
 

 باز آ که ریخت بی گل رویت بهدار عمدر 
 

 چکد رواست از دیده گر سرشک چوباران
 

 کاندر غمت چو برق بشدد روزگدار عمدر 
 

 (405 :)همان

ای که در گوییم، منظورمان همین اآلن و لحظهمی «اکنون»از نظر هایدگر وقتی 

فاق ای از رخدادهایی را که در گذشته اتّبلکه مجموعه ، نیست،کنیممی آن زندگی

سازیم و میصل زمان به هم متّ ای ازیا در آینده قرار است روی دهد، در رشتهافتاده 

با زمان به مسائل مورد  )آنجا بودن(به عبارت دیگر دازاین  نامیم؛آن را اکنون می

در واقع این دازاین است که  کند؛اندیشد، برای آینده طرح ریزی میخود می ۀعالق

 .(576: 1390 )احمدی، زمان افکنده شده باشد سازد نه این که درزمان را می

گذشته، حال و آینده  -گفته شد چنانچه قبالً-زمان در معنای متعارف آن ا امّ

در  ای که هنوز نیامده وآینده ،دست رفته است ای که نابود شده و ازدارد. گذشته

که در  «آنی»برای انسان عبارت است از  ندارد؛ بنابراین زمان بدین معنا نتیجه وجود

قرار دارد. آدمی نیز جز این « گذشته و آینده» میان دو عدم« آن»زید و این آن می

 سربرد وبه نامعلوم ۀطراب آیندآرزو و اض معدوم  بسوزد و در ۀکه درحسرت گذشت

عبارت دیگر به ندارد؛ طی بر زمان طبیعیخود را خراب کند، هیچ تسلّ« اکنون»

ی از و رهای ه شدهدر ظرف زمان افکندتطبیق دهد که  یزماند خود را با انسان بای

 مرگ ممکن نیست.  ۀتا لحظ آن

 :کنددو برداشت از زمان،  اشاره می حافظ در بیتی زیبا به هر
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 باز آی کده بداز آیدد عمدر شددۀ حدافظ
 

 هرچند که ناید باز تیری که بشد از شست 
 

 (94: 1381 )حافظ،

آمدن عمر از دسته رفته را منوط به شود و بازساز میل حافظ زماندر مصرع اوّ

ب از نو بر او شود و عهد شباگویا گذشته برای او اکنون می داند ویار می ۀدوبار هتوجّ 

 ۀکند که زمان رفتای زیبا اعتراف میم ضمن استعارهع دوّا در مصرامّ نماید،رخ می

 ؛ستاندتوان دوباره بازرتاب شده را نمیکه تیر پهمچنان عمر را بازگشتی نیست؛

کند و هر دو زمان انسانی و طبیعی را تجربه میشاعر در یک متن، عبارت دیگر به

 فرماید:می ی دیگرسازد. در بیتخواننده را نیز با خود همراه می

 دل و نداتوان شددمهرچند پیر و خسدته
 

 هرگه که یاد روی تو کردم جوان شددم 
 

 (499 :)همان

را به پیری و ناتوانی ل اشاره به زمان طبیعی است که جوانی و چاالکی مصرع اوّ

که یاد روی طوریه ب گر زمانی انسانی است؛ا مصرع دوم حکایتامّ ،سازدل میمبدّ

باد رفته از تاریخ عمر  جوانی بر بخشد ووجه اهلل( به جسم حیاتی دوباره می)یار 

 ستاند.میسپری شده را باز

معشوق ازلی و ابدی نوردد و با میده را درزمان قدسی، گذشته و آینۀ عارف در تجرب

آفتاب  ۀشک ماجرای عشق او و مشاهدمعشوق سرمدی باشد، بی کند. اگربازی میعشق

توخالق » گوید:باره مییس در این. آگوستین قدّاست آغاز و انجامبی جمالش را زمانی

م زمانی نیست. اگر چنین بود، بر م تو تقدّم داری و تقدّتو بر زمان تقدّ هایی،زمان ۀهم

است که تو در عین حال، پیش از تمام زمان سرمدی م نبودی. در ها مقدّامی زمانتم

 ۀبرتر از هم بری و زمان سرمدیزمان آینده به سر میزمان گذشته و پس از تمام 

  .(365: 1379 آگوستین،) «که آن یک حال ابدی است ست؛ زیراهازمان

 گوید:می حافظ در این باره

 پایدان نیسدتماجرای من و معشوق مرا 
 

 آغددداز نددددارد نپدددذیرد انجدددامهرچددده  
 

 ( 483: 1381 حافظ،)
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َو هَُو  وَالْبَاطِنُ  وَالظَّاهِرُ هَُو الْأَوَُّل وَالْآِخرُ»د این مطلب است: یّنیز مؤ هشریف ۀآی

 . «او اول و آخر و ظاهر و باظن است و او به هر چیزی دانا است( »3)حدید/ « بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

 گیری نتیجه -3

دو زمان مطرح شده در فلسفه،  حافظ در اشعار خود به فراخور حال و مقال از هر

 ر،تأخّ و متقدّ ازجمله: طبیعی زمان مختلف لوازم به سخن گفته است و با پرداختن

 بودن آن، گذرا و فرضی زمان آنات به ۀتداوم و اشار و استمرار بودن، الوجودتدریجی

 و از آن بهره برده است.  نبوده بیگانه فلسفی مباحث با که دهدمی نشان

توان اشعاری را پیدا کرد که تنها به زمان طبیعی اشاره در شعر حافظ می

خوش قدسی و زمان انسانی است، به  او توصیف اوقات وقتی مقصودا امّ کنند،می

نیز به  پایی از زمان طبیعیکند که ردّنحوی از الفاظ و جمالت شاعرانه استفاده می

اند دو زمان به هم تنیده دهد در اشعار حافظ هرخورد. این مطلب نشان میچشم می

عبارت دیگر حافظ از زمان طبیعی و بیرونی هب نماید؛ها از هم مشکل میآن و جدایی

که سالک در سیر الی اهلل، از عالم زند، همچنانبه زمان انسانی و درونی گریز می

 کند.کت میفانی به عالم باقی حر

ۀ عرفان اسالمی است که با لفظ نگاه حافظ به زمان درونی بیشتر از دریچ

زمان  ۀکنندا در اشعار او ابیاتی وجود دارد که توصیفشود، امّمیاز آن یاد « وقت»

 باشد.نگاه هایدگر و پیروانش می ۀزاویانسانی مطابق با 
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