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 چکیده

ای هری عرفان در شعر و به دلیل تاثیرگذاری در منظومهکارگیه الحقیقه به دلیل آغازگری در بحدیق

های سپری گذر آن، دربایست ةبودن زمان، نحوعرفانی بعدی دارای اهمیت است. گذرنده  -تعلیمی

 درکردن و احکام اخالقی گذراندن آن از محورهایی است که در کتاب حدیقه پی گرفته شده است. 

رایی به سرنوشت میو آورد جهان و فریبکاری آن را در نظر میوفایی ده بیهنگامی که سراین این کتاب

ر د وی را به گذرایی وگذرانی زمان بر رسید. ةوان نگرمیت ؛داو اشاره میکن عام ةنوان گذشتعبشر به 

چون چرخ و زمانه از هم هاییهواژبا توجه به بسامد  نیز حدیقه یسسبک شناهای بررسی این میان

ن رونده بود دهدمی بررسی حدیقه الحدیقه نشانزمان است. ةدربار ذهن سناییهای راهیابی به مولفه

سنایی داشته است؛ در حدیقه یک پای ثابت  ةایام و لغزانی مهلت عمر تاثیر بسیاری بر اندیش

نگری هانبنا بر ج سراینده. استدالالت اخالقی و اهتمام به موازین شرعی استناد به نپایندگی دنیاست

 کند.باقی را طلب می به فرا زمان و فرامکان میپیوندد و عمر ،کندالهی بر آفات زمان توقف نمی

 

 زمان، گذرایی، گذرانی، عرفانکلیدی: کلمات

  

                                                           
 gorjim111@yahoo.com. دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور   1
 . استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور2
 دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نوردانش آموخته . 3
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 مقدمه 

ام است که در طی آن زمان در لغت به معنای جریانی پیوسته، غیر قابل انقطاع و بی آغاز و انج

معنای دیگر آن این  است که به مقطعی  .دهداز گذشته به حال تا آینده رخ می ناپذیرحوادثی برگشت 

(. یکی از معانی قابل   5)فرهنگ بزرگ سخن، ج .گویندان پیوسته یعنی لحظه نیز زمان میاز این جری

تأمل زمان در متون گذشته، سرآمد و مرگ است که در فرهنگ سخن به مجازی بودن این مفهوم 

ولین معنایی که برای زمان ذکر شده همین است و به شواهدی ا  دهخدا ةناملغتاشاره شده است اما در 

اشاره رفته  «م دمان آمده استهمانا که او را زمان آمده است/ که ایدر به جنگ»ردوسی از قبیل از ف

 ( 3نامه، ج است )لغت

ر ، اوج پیوند تعالی و هنعارف از امور استعالیی ةدر آثار ادبی عرفانی که به دلیل خبر رسانی گویند

زرگترین و آنات را یکی از بهای عارفانه از امور کیهانی هستیم. اگر گذرایی ایام شاهد تبیین ؛یابدنمود می

های آدمی در طی اعصار بدانیم، بررسی این آثار از حیث بازنمایی و واکاوی این دغدغه در دغدغه

هایی از زمان همراه با افتاد. توجه به جنبهمطالعات علوم انسانی امروزی سودمند خواهد   ةحیط

ب مورد بحث، بنا بر داشتن کاری است که در پژوهش حاضر صورت گرفته است. زیرا در کتا 1یات زمان

های عرفانی و نیمه عرفانی به مباحث فلسفی صرف چون ماهیت زمان و تعریف محض آن رویکرد

پرداخته نشده است.در این میان به کار بردن دو اصطالح گذرایی و گذرانی با این کارکرد خاص برای 

 بررسی زمان به کار گرفته شده است.  ةلین بار در حیطاو

در پژوهش حاضر، گذرایی هم ناظر است بر گفت که  باید این نکته را در آغازهمچنین  

های ر دربایستگذرانی ناظر بمقابل  ةدر سوی گذر زمان و  ةگذرنده بودن زمان و هم ناظر است بر نحو

حول محور  حاضر، ةمقال اصلیة لأمس ن اینکهضم.در نظر گرفته شده است سپری کردن زمان

در پژوهش حاضر به این دو  بازتاب گذرایی و گذرانی زمان مقدس و نامقدس در حدیقه است.

الف(در متن مورد بحث، گذرایی زمان چه بازتابهایی یافته است و سوال اصلی پاسخ داده میشود :

حدیقه چه مواضعی نسبت به دربایستهای از چه جنبه هایی به این مساله نگاه شده است؟ ب( در 

روش تحقیق، کتابخانه ای و بیشتر مبتنی بر  سپری کردن زمان و مهلت عمر اتخاذ شده است؟

کی یشیوه های محتوای و کیفی است گر چه از تمرکزهای لفظی و صوری نیز غفلت نشده است. 

آن است؛ یکی زمان مقدس  ، توجه به دو ساحت اصلیدر تحقیقات کیفی زمان ةاز ملزومات مطالع

و دیگری زمان نامقدس یا عرفی که در تعابیر صوفیه از آن با زمان عرشی و فرشی نیز یاد شده 

                                                           
مکان بدون مکانی، مکین، تقریبا بی معناست و تفکیک اینها از هم کاری است بس مشکل. در زمان بدون زمانی و ». 1

ی و )هست« مجموع، زمان بدون ما فی الزمان و مکان بدون ما فی المکان، نوعی خأل است و خأل هم قابل بحث و بیان نیست

 (. 972مستی، دینانی، ص  
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ن دو نوع، زمان مقدس کند و از ایان دینی در دو نوع زمان زندگی میانس 1است. به تعبیر الیاده

بازگشتنی و دست یافتنی ظهور ، تناقض آمیز زمان ادواری ةتر است؛ زیرا که تحت جنببرای او مهم

ها و شعائر دوباره یینآ ةیابد. یعنی گونه ای زمان حال ازلی است که به طور ادواری به وسیلمی

ن دینی را از غیر دینی متمایز میکند. انسان نگرش نسبت به زمان، انسا ةیابد. این نحوعینیت می

تاریخی نامیده میشود، زندگی کند. جدید، زمان حال پذیرد که صرفا در آن چه به زبان دینی نمی

توان آن را به زمان ازلی شبیه دانست مقدس دست یابد که از یک لحاظ می کوشد تا به زماناو می

زمان همین های یکی از زیر شاخه« وقت عرفانی» (. 23و  22، ص مقدس و نامقدس، الیاده)

ان استمرار عرفی آنات است زمان نامقدس همگیرد. ت و تمام مصادیق آن را در بر نمیمقدس اس

ن، به شکل (. این زما 02 ص گذراند )همان:شری، مسیر محتوم خود را از سر میکه در آن حیات ب

نیز دارای آغاز و پایانی است که پایان آن و  ناپذیر استگذرد و برگشتمتصل، تاریخی و خطی می

نوع برخورد با زمان و حیطه وظایف  ،طبیعتا نوع نگاه به گذر عمر،ایام و لحظات. همان مرگ است

 دهد.گذراندن آن را تحت تاثیر قرار مینسبت به 

 ةبا توجه به اندک بودن تحقیقات ادبی متمرکز بر مسالتحقیق اینکه  ةپیشین ةدیگر دربار ةنکت 

زمان، تا کنون پژوهشی که مبتنی بر موضوع کنونی باشد بر کتاب فوق و حتی کتب ادبی دیگر صورت 

ان زم»انجام شده است که های دیگر پژوهشهایی ا در اشکال دیگر و با روش و سیاقام ته استنگرف

بررسی کارکردهای نمادین زمان در شعر عرفانی با تکیه بر دیوان »و  «گذران در نگاه بیقرار خیام

ای ههای اندکی مبتنی بر تئوریزمان، پژوهش ةانحاء دیگر مسال  ةدربار.ل استبیاز این ق«  حافظ

که از جهت چارچوب تعاریف و ی، بر متونی چون مثنوی و یا تاریخ بیهقی وجود دارد شناسروایت

 درنگ و تقدم و تأخردر روایت است ةها با پژوهش حاضر متفاوت است زیرا بیشتر مبتنی بر نحویافته

ی و با مباحث زبانشناس (کتاب بوطیقای روایت در مثنوی« موسیقی، زمان و بوطیقای روایت»)فصل 

 ةبررسی زمان در تاریخ بیهقی، بر اساس نظریرک: )خوردچون تئوری ژرار ژنت گره میهایی تئوری یا و

مباحث  محتوایی است و به هایمبتنی بر نگرهبیشتر اما پژوهش حاضر  (، صهبازمان در روایت

 . تر استی و فلسفی نزدیکسروانشنا

 گذرایی زمان در حدیقه الحقیقه

گذر ةچنان که ذکر شد گذرایی زمان هم ناظر است بر گذرا بودن زمان و هم ناظر است بر نحو  

گذرایی در  ،مقالهشود؛ در این موارد متعدد و متنوعی را شامل میها آن. در حدیقه بررسی این جنبه

زمانی  ةنگاه به سه باز .3آفات گذر زمان؛  .2گذر روز و شب و رونده بودن ایام عمر؛  .1محور پنج 

                                                           
1.mircea eliade 
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الهوتی / قدسی /گذر زمان مینوی ةنحو .5گذرایی زمانه، روزگار و متناظرات آن؛. 4 گذشته، حال، آینده؛

 شود. بررسی می بر عارف

 گذر زمان در قالب گذر روز و شب  .3

یشود مهای سیاه و سپید در دست زال سبحه گردانِ فلک تشبیه گذر روز و شب به  گردیدن مهرهالف(

 آورد:که این کار را از سر شکر بر جای می

 
 مککیککدانیآن یکککی )زمککیککن( پککیککر تککنککگ  

 

 گککردانککی ویککن دگککر، زال سککککبککحککه    

 
 نککد جککاویککدشککککککر و تسکککبککیکک  مککیککککک 

 

 سکککیککاه و سکککپککیککد   بککه دو تککا مککهککرة 

(225)  

نوردند و گویی رومی مانند میشککود که فرش عمر آدمی را در میب( روز و شککب به دو فراش زنگی و  

 باف وی هستند:کفن

 شککککومککیفککرش عککمککرت نککوشککککت در  

 کککی کککنککف بککاشککککد از بککالی تککبککت            

 

 ایکککن دو فکککرگاش زنکککگکککی و رومکککی

  کککه کککفککنبککاف توسککککت روز و شکککبککت  

(174)

را « ابلهی دید اشتری به چرا»کند و ماجرای که از نظام احسن صحبت می حدیقهدر اوایل  

ن ساز و برگ است و آه کشیدن در برابر اند که برای مومن چوآورد، مرگ را فعل خداوند میدمی

ه مرگ تماما مثبت رویکرد مستقیم سنایی ب (.13) داندگ را کار فرومایگان و گمراهان میقضای مر

ی نباید نگاه سنایی به مرگ را فقط در جایهایی ساز منظر روانشنااما  1.ستایانه دارداست و لحنی مرگ

فصلی که در باب مرگ ساخته جستجو کرد؛ بلکه در که مستقیم از آن سخن گفته و یا تنها در 

باید  کند نیزروزگار و روابط انسانی اتخاذ می مواضعی که وی نسبت به زندگی، بعد جسمانی، چرخ و

دشمن حق، تن »ا و ی« مرگ حق است و زندگی باطل»نگاه وی را بررسی کرد. آیا مضامینی چون  

ایهایی که وی از توان از جاخودآگاه شاعر باشد؟ یا مینمای نتمام ةتواند نمایندمی« است خاکش دار

کند که آدمی را اسیر چرخ گردون ساخته تا کشته شود نیز به محتویات ذهنی سنایی زمانه انتقاد می

در فصل هراس از میرایی تحقیق کرده است،  ةها دربارکه سال 2درباب میرایی راه برد؟اروین یالوم

مرگ که اغلب به سردرگمی در که یک خصوصیت اضطراب  نویسدمی« زندگی، مرگ و اضطراب»

                                                           
ها شدی بی برگ/ دستها در کمر کنی چون از این شاخه» کردن با مرگ اشاره می کند: در جایی دیگر به دست کمر . 1

( که یادآور بیت معروف موالناست: مرگ اگر مرد است آید پیش من/ تا کشم خوش در کنارش تنگ 22)حد: « با مرگ

 (.205: 1300تنگ )مولوی، 
2. Irvin David Yalom 
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 ر سطوح بسیار متفاوتیشود این است که ترس از مرگ دای مربوط به بهداشت روان منجر میهنوشته

ها به سادگی استنتاج کرده اند که در مرگ زند؛ آنو پیروان مکتب اپیکور را مثال میشود. اتجربه می

هستم، مرگ نیست؛ آن جا که مرگ هست من نیستم. پس جایی که من »وحشتی نیست؛ چون 

کند که اتخاذ این رویکردها حاصل تفکر خودآگاهانه و یالوم گوشزد می« رای من هیچ است.مرگ ب

مرگ است و به هیچ وجه با وحشت مرگ که در ناخودآگاه النه کرده است، برابر نیست  ةبالغانه دربار

(. البته از آن جا که سنایی نگاهی خدامحور دارد قصد ما 77، صروان درمانی اگزیستانسیال، یالوم)

سازوکارهای ذهن وی با اپیکوریستها نیست، بل توجه به نسبت بین خودآگاه و ناخودآگاه  ةمقایس

لفظی خودش آدمی و بروز محتویات ناخودآگاه درباره مرگ است. سنایی مرگ را در معنای اولیه و 

ویل أ. سپس ذهن وی متوجه تندمیدام دینی و بازگشت به حق الزم تاید و آن را برای تکامل فهمیس

 .ودشمرگ اختیاری می ةکند و وارد حیطشود؛ دل نبستن به دنیا و واگذاشتن آن را توصیه میمرگ می

بدبینی افراطی سنایی به روال جهان و افرادی چون عم  ةبه نظر نویسندگان یکی از دالیل عمد 

و خال که با آنان در ارتباط است و نیز حتی جسم، داشتن اضطراب افراطی مرگ است. وی البته در 

گذارد و در بسیاری مواقع ینی الهی این عقبه را پشت سر بن است که در نهایت در پناه جهانبپی آ

 شود.موفق می

ای دنیایی هدیدهعد این جهانی وی و پبا فناپذیر بودن بُ هتعبیه شدانسان در نهاد که  میل به جاودانگی

هایی پرداخته که انسان در تالش برای رابرت جی لیفتن به توصیف شیوهگیرد. در تضاد قرار می

زیست شناختی: بقا از طریق نوادگان و  ةشیو .1دستیابی به جاودانگی نمادین به کار گرفته است:

زندگی در سط  متمایز و  ةدامشناسانه: اة یزدانشیو .2ی. شناسدهای زیستپایان پیونبی  ةزنجیر

یر ثأهای فردی یا تثیر ماندگار خالقیتأطریق آثار، تخالق: زنده ماندن از  ةشیو .3تری از هستی. عالی

 در طبیعتموجود ة ی چرخندمضمون طبیعت جاودان: فرد با پیوستن دوباره به نیروها .4بر دیگران... 

در مرتبه ای چنان « گم کردن خویش»تجربی از خود برگذرنده: از طریق  ةشیو .5مانَد. زنده می

که پیوسته ادامه کند زندگی می« زمان حالی»د و فرد در شور که زمان و مرگ در آن ناپدید میپرشو

شود. گر دیده می یقه موارد دو و سه و پنج(.در حد72صیالوم، روان درمانی اگزیستانسیال، یابد )می

وی  ةحال نامتوانیم بروز این عقیده را در حسبکمرنگ است، شاید بسه  کید سنایی بر موردأچه ت

 . 1ببینیم

                                                           
کردم از خاطری ز گوهر پُر/ دامن آخرالزّمان پر دُر// هر ک ازین پس به » آورد: می دهددر تعریفی که از کتابش ارایه می. 1

 (.987)حد: « شاعری پوید/ یا نگوید وگرنه زین گوید
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ج( یکی از تمثیالت زیبا و تصویری سنایی، تمثیل وی از عمرست که به چراغ مانند شده است؛   

خواهد در برابر شعله و روغن ن میاز و نشیب میسوزد. اگر انسااست و با فرچراغی که رو به تمامی

عاریتی که سرانجام اجل آن را فرا میگیرد به عیش برسد باید عمر باقی را دریابد و دست در دامن 

 جالب است:« عمر باقی»و « عمر فانی»ابدیت بزند. تقابل دو اصطالح 

 عککمککر فککانککی، چککراغ دان بککر خککیککر    

 گککاهککی افککزون و گککاه کککم گککردد     

 عککاریتی اسکککتاین همککه بیهککده اسکککت و 

 
 
 
 
 
 
 

 

 از پککی عککیککش، عککمککر بککاقککی گککیککر   

 گککه بککخککنککدد، گککهککی دژم گککردد..   

 (142) اجکل او را تمکام عافیتی اسکککت  

گره خورده 1های مفهومی که با  نام واضع آن یعنی جرج لیکافاگر به سیاق تئوری استعارهد(     

یابیم که این استعاره یا به بیان را محل تأمل قرار دهیم؛ در می« تمرگ سفر اس»مادرِ  ةاست، استعار

 و روز است که این سفر پیموده خورد؛ زیرا در طی گذر شبموتیف، غالبا با گذر زمان گره میدیگر این 

رکت حشوند؛ گویی زمان چون قطار، کشتی یا مرکبی است که با میشود و مسافران یکی یکی پیاده می

 شد:کزیبایی این موتیف را به تصویر میت زیر به راند. سنایی در ابیاقهری، مسافران را به پیش می

           سکککوی مکرگ اسککککت خکلق را آهنککگ   

 جککان پککذیران چککه بی نوا چککه بککه برگ

 
 
 
 
 
 
 

 

 و، روز و شکککب فرسکککنککگ دم زدن گککام  

 (175در کشتیند و سکککاحل، مرگ)  همه

 مکان، فرسنگهای پیش برنده و روز و شب همچون واحد اندازه گیری نفس کشیدن چونان گام    

نیم که ن نکته اشاره کدر نظر گرفته شده است. در ارتباط با تشبیه روز و شب به فرسنگ، باید به ای

ن است که زمان در مکان سنجیده زمان ای -های مهم مربوط به زمان و مکان و یا فضایکی از بحث

لیل افتد و به همین داستعاره در سط  مفهومی اتفاق می گرا معتقدند کهشود. معناشناسان شناختمی

یدن، شود و با افعالی چون رسسازی میطریق مکان و حرکت مفهوم در سط  مفهومی، زمان از

را این است که زمان از طریق مکان، شود. فرض معناشناسان شناختگگذرکردن و مشابه آن بیان می

اسی زمان و شننشانه شود )سازی میة راه مفهومان( و طرحوارحرکت، چیز بودن )جسم پنداری زم

 (.23و  52، صسجودیگذر زمان، 

ارغ تا رسیدن به روز ف»های مفهومی، اگر بگوییم استعاره ةیدگاه لیکاف، واضع نظریطبق د

مفهومی مقصد( را بر حسب یک  ، یک موفقیت تحصیلی )قلمرو«داری التحصیلی راه درازی در پیش

 سازی کردهممفهومی مبدأ( مفهو لمروقمفهومی دیگر یعنی پیمودن راه و رسیدن به مقصد ) قلمرو

به زمان تحویل  .1عبارت است از « زمان به مثابه مکان ةاستعار»های دیگر از (. مثال43)همان؛ایم 

در  .4دیگر قدم به دوران میانسالی گذاشته است .3زمان عمل فرا رسیده است .2شویمسال نزدیک می

استعاره زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبانشناسی این لحظاتی که وارد سال جدید شده ایم )

                                                           
1 . George P. Lakoff 
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های مفهومی در حدیقه یک دسته از تصاویر بر اساس تئوری استعاره.(125-124 ص گلفام،شناختی، 

 است:« زمان، مَرکَب است»برجسته در ارتباط با گذرایی، تصاویربرخاسته از استعاره مادرِ 

    مککر تککو را گککر بککه سککککوی خککانککه بککرد          

  (          212گککام زن همچو روز روشکککن بککاش )

 زیکککر ران تکککو از بکککرای طکککلکککب       

 کککی بککایسککککتککد مککگککر دمککی بککه غککرور  

 نکککا بسکککککوده پکککی هکککالککککش را               
 

    (             212ادهککم و اشککککهککب زمککانککه بککرد )   

 

 ( 214اشکککهککب روز بککاد و ادهم شککککب )

  (               212ابکلکق عکمکر تککا بککه آخر صکککور )    

 ( 222ادهککم روزگککار خککاکککش را  )   
 

د؛ با نعر در بیتی به عدد چهل اشاره میکشود. شا، به این آفات پرداخته می«ی گویددر پیر»در فصل 

پیری است و با توجه به اینکه غالب پژوهشگران وفات وی را در حدود  ةتوجه به سیاق کالم که  دربار

شصت و دو سالگی دانسته اند و حدیقه را بنا بر شواهد، آخرین اثر او میدانند، میتوان چهل را عدد 

چهل  در غیر این صورت پذیرفتن کتاب دانست. ةتحریر اولیکثرت دانست و یا آن را بیتی باقیمانده از 

نماید. شاعر روزگار حسود را سبب راکع شدن توجه به لحن ابیات قدری بعید می شاعر باساله بودن 

ه ی بداند و از اینکه از فراز برنایه شدن و به مرگ گراییدن( خویش میو به سجود گراییدن )خمید

 ند.کسیاه و سپید زمان تشبیه می ةپرندکند. نیز شب و روز را به دو نشیب پیری در غلتیده گله می

 اثککر           هیککر یککک سککککالککگککیککم کککرد   شککک

 شککککب بککرنککایککیککم بککه نککیککمککه رسکککیککد   

 مکوی و دل چککو شکککیککر و چککون قککطران 

 عککمککر بککگککذشککککتککه، کککی دهککد نککیککرو؟  

 
 
 
 
 
 
 

 

 پس چککل سککککال گررد عککارض و سکککر  

 صککککبکک  پککیککریککم در زمککان بککدمککیککد... 

 زیککن دو مرغ سکککیککه سکککپیککد زمککان... 

 (142-142)ککی بقککا در قفککا بود نیکو؟  

 
 زمانی گذشته، حال، آینده ةنگاه به سه باز .1  

ند. کیکی از لوازم آگاهی انسان این است که زمان را به سه قسم گذشته و آینده و حال تقسیم می  

ردد ولی ادراک این حقیقت ة جاری زمان میگدرست است که انسان با انجام افعال خود وارد رودخان

ف ذیرد. ابعاد مختلطریق عقل صورت میپ آینده تنها ازسیّال و ممتد و تقسیم آن به گذشته و حال و 

ادراک عقلی نرسیده باشد از ادراک  ةزمان از طریق حواس قابل ادراک نیست و موجودی که به مرحل

(. برای شناخت 123-122 ، ص3دینانی،ج معمای زمان و حدوث جهان،ابعاد زمان ناتوان خواهد بود )

ن ادراک زمان حال، ادراک زمان گذشته و زمان آن ضروری است و بدو ةزمان، توجه به اقسام سه گان

ذیرد پآن آگاهی انسان به تاریخ تحقق میآینده امکان پذیر نیست. با ادراک زمان در اقسام سه گانه 

 (.42 ص )همان:

 نگاه به گذشته:
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قدسی انسان و  ةعام بشر، گذشت ةدر مواردی چون تأمل شاعر در گذشت« گذشته»در حدیقه   

ام بشر ع ةترین رویکرد سنایی به گذشتعمدهوی قابل بررسی است. ةشخصی سنایی و توب ةگذشت

 های متعدد پیشین گره خورده است:ایی است که با خونریزی چرخ و مرگحاصل تأمل در سرنوشت میر

 گکر تکو گکویی خوش اسککککت جککای قرار              

 ای سکککککپککرده بککدو دل و هککُش را   

 کُشکککککت فککرزنککد و مککادر و پککدرت       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خککوش نککبککاشککککد ربککاط مردم خوار...  

 چککه کشکککی سکککوی خود پککدر کُش را 

 (140)تو برو خوش نشککسککته، کو جگرت 

آورد که مالزمت آنها با خواست حق امروزی نیست، بل ماجرایی در وصف بندگان خاص الهی می - 

 ازلی است که از آغاز آفرینش شکل گرفته است:

 نککیسککککتککانککی کککه بککر در هسککککتککنککد    

 عشککککق و هککمککت و زور کککز ازل پککیککش

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نککه کککمککر بککر درش کککنککون بسکککتککنککد  

 (15)خود میککان بسکککتککه زاده انککد چو مور

 

 
ول شده و شخصی خویش و این که در طلب مال بوده اما از آن مل ةحال خویش به گذشتدر حسب -

 .(240) کندتوبه کرده است اشاره می

 نگاه به حال:

اهد توان شها را میبندیسندگان، تنوع موضوعات و بخشدر نگاه به حال، در آثار شاعران و نوی

تاریخی اکنون است که غالبا وجهی اجتماعی به  ةبود. گاه منظور شاعر یا نویسنده، حال به معنای باز

 ةنیز یاد میشود. یا منظور وی از  حال، بازه زمانی چند سال« زمانه»یا « دوره»گیرد و از آن به خود می

روز اخیری است که در آن به سر میبرد و نیز حال منظور او دقیقا روز یا چند  اخیر زندگی است و یا

آفرینش شعر باشد.در بسیاری از موارد نگاه به حال مشروط بر نگاه به  ةتواند ناظر بر همان لحظمی

فاصله آن را با گذشته گذشته یا آینده است. در غالب جایهایی که سنایی به حال اشاره ای دارد بال

عرصه حال نقد میکند و به  را در اخروی، عملکرد غفلت وار آدمی ةدهد و یا با توجه به آیندد میپیون

وار به گناه ن حال غفلتبودن  اشاره میکند؛ آدمی غالبا در زما« توبه در تسویف»بودن و « حالجُرم»

 شود و توبه را به آینده موکول کرده است:مشغول می

 چککنککدت انککدوه پککیککرهککن بککاشکککککد    

 درزی شککککده بککه پککیککرهککنککت  تککو بککه 

 فککارغ از مککرگ و ایککمککن از تککخککویککف      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کککت آن پککیککرهککن کککفککن بککاشککککد               بککو 

 گککازران، دم بکککککوفککتککه کککفککنککت...     

 (174)جکُرمکحککالی و توبککه در تسکککویف  

؛ سپس در «کوهش این جهان گویددر ن»در اواسط حدیقه فصلی آورده شده است تحت عنوان  - 

ترتیب به اقارب )خویشاوندان(، برادر، فرزند، عم، خال، خویشِ)فامیل( لشکری، های بعدی به بخش

شود. این بخش حدیقه که سنایی در آن صریحا وارد اجتماعیات اشاره می خویش صوفی و خویش فقیه
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هایی ت به روابط اجتماعی و غالب رابطهبدبینی وی نسب ةمیشود بیش از هر بخش دیگر نشان دهند

 آورد:شکل میگیرد؛ مثال در باب فرزند می« این جهانی»زعم وی در بستر است که به 

 بککودر فککرزنککد بککد بککود بککه دو بککاب     

 جکککهکککل بکککاشکککککد عکککدوت پکککروردن    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 زنککده مککالککت بککرنککد و مککُرده ثککواب                 

 (101)از پککی رنککجِ دل جککگککر خککوردن 

 

 
تاثیر زمان در تغییر شکل آنها دید؛ گویی وان رد پای ناامیدی سنایی را از ناپایداری روابط و میت  

های زمان حال راضی کند. اینکه سنایی دنیا را ناخوش گیری از خوشیواند وی را به بهرهت، نمیکسهیچ

اخروی و قیامت نیست، بلکه او به شهادت اثرش  به نوعی  ةمیدارد تنها به دلیل اهمیت دادن به آیند

های حاصل از آن، تا وفاییکه گذرایی زمان و بروز بی این .دلسردی از همه کس و همه چیز دچار است

یک بخش از  .منفعالنه تاثیر داشته است محل تأمل استانزواطلبانه و چه حد در بروز این موضع 

در گذر زمان است که به دید سنایی از دورویی  1اطرافیانهای وی ناظر به تغییر خلق و خوی نکوهش

 گوید:برادر می ةال دربارو دغلکاری نشات گرفته است، مث

 تککا پککدر زنککده، بککا تککو دمسککککاز اسککککت  
 

 (101) چون پدر مُرد خصکم و انباز است  
 

صوفیان در دمی دو عید »در بیت معروف « دم»یکی از فروع بحث زمان حال، بحث دم یا لحظه است. 

گر از سوی دی های بعدی به بحث گذاشته خواهد شد.کلیدی است که در بخش کلمات، یکی از «کنند

 یند.زغافالنه میشود که میدر حدیقه در مالمت کسانی دیده  عرفی ةنگاه به دم غیر عرفانی یا لحظ

 نگاه به آینده:

 باشد. در حدیقه جایی اخروی ةتواند ناظر به آینده فردی یا اجتماعی و یا ناظر به آیندآینده می  

ماعی اجت ةشخصی خود نظری ابراز کرده باشد، در باب آیند ةخورد که سنایی درباب آیندبه چشم نمی

دارد؛ همیشه وضع بر اخروی بسامد باالیی  ةهم وضع بر همین منوال است اما تأمالت او در باب آیند

ماند و از دنیا تا آخرت تغییر و تحول زیادی رخ خواهد داد. شاعر به این تغییرات از یک منوال نمی

 :گردزی میننبیهی و عبرت آمونظر تم

 بککاش تککا خککلککق را بککرانککگککیککزنککد                     

 گککر چککه ایککن جککا قککبککاد و پککرویککزی    

     ور چککه ایککن جککا امککیککری از زر و زور                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کککه کککیککنککد از درون چککنککان خککیزنککد               

 چککون عککوانککی ز گککرل سکککگککی خککیزی

 (153)از تکککککبککر ز خککاک خککیککزی مور

 

                                                           
از د و انگارمیهای آب برای امواج وجود آدمیاست. وی  یار همجنس را مثل پایه البته سنایی به دوست موافق خوشبین. 1

 (.912داند )مچون حال )وضع( استقرار، نیکو میآنجا که در قدیم سفر با مشقات همراه بوده، بودن در کنار دوستان را ه
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خیامی این است که از درگیر شدن به غم  ةادبیات عرفانی و نیز نگرهای معروف یکی از موتیف -

ه ل و ترسوست کشود. از دید سنایی این تنها فرد بددفاق رخ نداده( نتیجه ای حاصل نمیناآمده )ات

شود که دل اولیا را به و مقام رضا اشاره می« مفرگح تسلیم»باره  به خورد. در این اندوه آینده را می

 دارد. قوی میی رحمت اله

 زان مکککفکککرگح ککککه اولکککیکککا نکککازنکککد                              

 غککککم نککککاآمککککده خککککورد بککککددل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پکککس دروازه رضکککککا سکککککازنکککد                

 (123)زان به جز غم نباشکککدش حاصکککل

 

 
 گذرایی زمانه، روزگار و متناظرات آن.4

های آن است. روزگار و تفسیر دورهضوع زمانه و ل مربوط به گذرایی زمان، موئیکی از مسا  

عصر خویش هایی که شاعران و نویسندگان درباره زمانه، چرخ، روزگار، فلک، دهر، دوران، قرن وتحلیل

د. آن ند افتی سودمسشناتواند در مطالعات سبکمشترک می لفظیتعریف معیارهای دهند؛ با ارائه می

درآمده انتقاد از زمانه است که سفله پرور و حال نویسی به شکل یک موتیف چه در ادبیات و حسب

 یابد که از جملهن موتیف در ابیات متوالی بروز میپایانی حدیقه، ای ةدر صفح1.خونریز و جفاکار است

 آن است: 

 هککر کککه را روزگککار مسکککککخککره کککرد      

 جککز بککه رنککدی و جککز بککه قککالشکککککی       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نککامککش انککدر مککیککان مککا سککککره کککرد          

 (325)تو کی باشکککی...خرم و شکککادمکان  

 

 
 هسککککت چککون مککار گککَرزه دولککت دهککر     

 در غکککرورش تکککوانکککگکککر و درویکککش  

 نککیسککککت بککا وی وفککا و مککعککنککی یککار                     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نککرم و رنککگککیککن و از درون پککر زهککر          

 شککککاد هکمکچکون خیککال گنج انککدیش    

 (170)بسکککیککار دیککده ای و آزمکوده ای 

 

 
بر خالف جریان این موتیف وید سلطان بهرامشاه بن مسعود سخن میگسنایی در جایی که در مدح 

 داند:در برکشیدن افراد، ناقدی درست میند و زمانه را شنا میک

 نککیککک دانککد زمککانککه نککاخککوش و خککوش        

 

 نککاقککد عککود و چککوب دان آتککش               

 او)زمکانکه( بکدانکد ککه شکککمع ملت کیسکککت           

 

 (235)او شککناسد که اصل دولت چیست 

قابل تأمل این است  ةمسأل؛ (243 -240) اوستة شاه سبب تازه رویی روزگار است و بخت هم بند 

های شخصی و نقدهای اجتماعی وی از سر تعارفر شاعر را با واگویه که آیا میتوان ارزش معرفتی ِمدحِ

اند تو انه راهگشادر مطالعات ادبی و سبک شناس ،های آماریهمسنگ دانست؟ آیا صررف بسامدگیری

ی ع که بیشتر در علم معانآید بررسی جایگاه کالم، اقتضای مخاطب و اقتضای موضوبود؟ به نظر می

گر باشد. اما از سوی دیگر برای آنکه در این سنجش مواردی تا این حد کیفی یاریشود در مطرح می

                                                           
 (.972حافظ: دیوان  « )فلک به مردم نادان دهد زمام مراد/ تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس» حافظ میسراید: . 1
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م به ناگزیر کنیمجال اندک برای این موضوع بتوانیم به صورت مستند و مستدل نگاه سنایی را بررسی 

بخشی  ةها نشان دهنددانیم که این کلیدواژهاژه را به عنوان معیار در نظر میگیریم،گرچه میچند کلیدو

چرخ را به کار برده است.  ةبار واژ 142روزگار و  ةبار واژ 32زمانه،  ةبار واژ 32از حقیقت است. سنایی 

ند و خواب و سراب مان رآدمیان است و به تنو زمانه، غدار، ریسه پسن، فریبکار، بیوفا و در پی کشتن

؛ ستداند؛ بهار زمانه بدون دی نینیست اما آن را همراه با کینه میشود. سنایی منکر مهر زمانه می

کند. دست بداشتن از آن و مسخگر ساختن آن در چند مورد توصیه شده زمانه بیخ عمر آدمی را بر می

شود که به دو صفت در دو مورد از اهل زمانه یاد می ت.است. زمانه رام پادشاه ممدوح سنایی اس

ود. شجه، خونخوار و بی سر و بن یاد مینابینایی و نااهلی متصفند. از روزگار با صفاتی چون حسود، خوا

استفاده شده که نشان « روزگار پرتلبیس»و « روزگار بدعهدی»برای « این» ةدو بار از صفت اشار

 اصر وی است. میدهد منظور شاعر روزگار مع

که  شیریچرخ از واژگان بسیار پرکاربرد در حدیقه است؛ چرخ به آسیا، مرکب، انسان، کرکس و  

ی و آمیزپیشگی، مردم آزاری، رنگمانند شده و با صفاتی چون خیانت بردآدمیان را به سوی گور می

با این حال چرخ رام کاری، دونی، لئیمی، دواری، هرزه دورانی، کهنی و کبودی آمده است.  نیرنگ

 پادشاه است. در حدیقه صفاتی چون هوشمندی و سنی و برین بودن که در مثنوی ةدرویشان و بند

ه های یاد شده، در راه از نوع واژ ه هاییرسد نگاه به واژبه نظر میخورد.آمده به چشم نمی برای چرخ

وانی جم حدیقه با مثنوی، فرااوت حینی هر شاعر و نویسنده راهگشا باشد. با توجه به تفبردن به جهانب

ههای بررسی اثر ادبی در دانش یکی از را»هایی مثل چرخ و زمانه در حدیقه قابل تامل است. زیرا واژه

امد است که در هر متن از بس ه هاییشناسی تکوینی، کشف و بررسی واژشناسی به ویژه سبکسبک

تنفس، در  ةکوه، در آثار رومن روالن واژةچه واژبیشتری برخوردار است... به عنوان نمونه در آثار نی

صب  و شب از بسامد باالیی برخوردار است.  ةآثار صادق هدایت مضرب اعداد و در آثار خاقانی واژ

ه دنیای زنند و بفضای گفتمانی حاکم بر متن نقب میبه  ه هامحققان با توجه به فراوانی تکرار این واژ

گرجی، رسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین پور،بر« )یابندی نویسنده راه میذهن

داند. آیا اگر اندیشه مربوط به نظام ل میئوها چرخ و دنیا را مس(. سنایی برای بسیاری از دلسردی120

تری بهره مند بود تا به از روابط شخصی و اجتماعی دلخواه احسن در ذهن وی نهادینه شده بود و یا

 کرد؟حد نسبت به این مفاهیم معترض میشد و به نقش چرخ توجه می این

 زمان مینوی  گذرایی.2

احوالی چون شوق، انس و محبت و حاالتی چون مشاهده و مکاشفه است. در  ةعارف، دریابندالف(  

ال، بهبود و سرخوشی این ساحت هر دمِ وی تجربه ای دیگر میزاید و تحوالت روحی وی رو به کم

 آورده است:« در شوق»فصل است. در
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 هککر دمککش رنککگ کککفککر دیککن گککردد                    

 هر زمکان )لحظکه( شکککوید از پی تک و پوی                   

 او روان گشکککتککه سکککوی عککالم نیسککککت                   
 

 هککر زمککانککش آسککککمککان زمککیککن گککردد                 

 جککبککریککیککلککش بککه آب حککیککوان روی...                      

 (227ادکن ککه یک دم بایسکککت) بکاد فریک  
 

 از بند استمرار عرفی آناتخواهد رهید.کند، و با شتاب سیر درونی را طی می، «براق شوق»عارف با 

گذرد ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل است که امروزه بر ذر زمان با کسی که زمان بر او میگ ب(

درخشان و شاهکارهای مضامین حدیقه این دو های شود. از بیتفی بودن و ذهنی بودن آن تأکید میکی

 بیت است که مورد توجه بسیار واقع شده است:

 صککککوفککیککان در دمککی دو عککیککد کککنککنککد             

 مککا کککه از دسککککت روح قککوت خککوریککم            
 

 عککنکککککبککوتککان، مککگککس قککدیککد کککنککنککد                

 (132ککی نکمککسکککود عکنکبوت خوریم)    
 

ر فهم منظور سنایی بیشتر یاری میکند. در بیت قبل نگاهی به ابیات پیش و پس، ما را د

و در چند بیت بعد « ر و درویشیهر که را هست اندُه بیشی/ همره اوست کف»گوید: از این ابیات می

 به آز و عواقبو پی در پی « آب شور است آز، و تو سفری/ تشنگی بیش، هر چه بیش خوری»آورد: می

ید سنایی در دو بیت مورد نظر بر این است که صوفیان افراد آزاده کند. بنابراین تأکاخروی آن اشاره می

تازه اندر بهار حق » زیرا  «دلشادند»و « بی بارنامه»گذرد و د که در هر آن بر آنان دو عید میای هستن

 کنند با توجه به بافت کالمی مانده و نمکسود را استفاده نمیغذاصوفیان . این که (225« )صوفی است

های هتوانند از مائدد و نیز چون در بند آز نیستند میکننن است که آنان مال را در بند نمیایناظر  بر 

ت و نو نو های معنوی بهره ببرند؛ زیرا غذای روح که با عالم جان پیوند دارد، تازه اسروحانی و لذت

 1رسد. می

                                                           
عبدالطیف عباسی در شرح این بیت می آورد که عید کردن »و نظرهای بسیار واقع شده است: این دو بیت سنایی بعدها  مورد شرح . 1

صوفی، عبارت از یاد و توجه به اوست و صوفیان صافی مشرب در هر دمی که برآوردن و فروبردن نفس است دو بار یاد حق کنند و هیچ 

ی در حضور خواجه علی رامتینی این سه بیت سنایی خواند. نفسی بی یاد حق نباشند... در کتاب رشحات آمده است که روزی شخص

خواجه علی فرمود سه عید کنند؛ سه عید، یادکرد خداوند است و بنده را توفیق دهد که یاد وی کند و چون یاد کند به شرف قبول مشرَف 

اشند نیت خود تنند و از یاد خدا غافل بسازد؛ پس توفیق و قبول و یادکرد سه عید باشد. و آن کسان که چون عنکبوت گِرد هستی و انا

 (. 929-982)تعلیقات حدیقه، مدرس رضوی، « مگس قدید خواهند کرد یعنی به امور دنیا که در بی ارزشی حکم مگس را دارد بپردازند.

می پردازد و درباره ربوبیت و عبودیت سخن میگوید، این دو بیت سنایی را میاورد « المومن مرآهُ المومن»عین القضات هنگامی که به تفسیر    

از عبودیت  عترعالم هیچ باالتر و رفیدر این «. و حَمَلَها االنسانُ»خوردند و شربتی از « نفختُ فیه مِن روحی»و دربارة صوفیان مینویسد: شربتی از 

(. توضیحات وی حول این ابیات در همین حد است و ربط دو بیت مورد بحث با المومن مرآهُ المومن 979نیست ) تمهیدات،عین القضات، 

 چندان بر نویسندگان معلوم نشد.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 122/الحقیقه سنائیبررسی و تحلیل گذرایی و گذرانی زمان در  حدیقه

 گذرانی زمان در حدیقه الحقیقه:

 ن مینوی وجود دارد.و کارهای پیچیده ای برای پیوستن به زماهای درونی اندیشه انسان، ساز در الیه  

است. خود بودن یعنی هر آن )لحظه( « خود بودن»ترین این ساز و کارها باز ایستادن از یکی از اساسی

جایگاه معینی در محور زمان داشتن؛ یعنی در مسیر زمان سپنجی لحظه لحظه فرو کاهیدن و به 

گی دیگر انسان میکوشد تا از زمان سپنجی بگریزد و در زمان مینوی زننابودی پیوستن. به عبارت د

(. در حدیقه آمده 127آقایی،انسان و زمان،نباشد )« خود»ود که کند و این آرمان وقتی محقق میش

انسانی که  و  (24کند )اسیر می« دوزخِ بود»ها در را سالدر بند خود بودن آدمیاست که لحظه ای 

شود؛ آدمی در مسیر زندگی خویش از دعوت می« خودیبی»سپری شده  به بخش عمده ای از عمر او 

کند اما باید بداند که در طول این مسیر هیچ چیز جز راه حق دستگیر چهار ارکان و نه آسمان عبور می

 وی نخواهد بود:

 بککیککخککودی مککنتهککای راز همککه سککککت                   

 

 پککاک بککا کککلککمککه سککککت               مککرجککع روح  

 ای کککه فککرش زمککان نککوشککککتسککککتککی                     

 

 وی کککه از چککار و نککه گککذشکککتسکککتی                     

 تککا ز بککاطککل بککنککگککذری حق نیسککککت                    
 

 (21ککه از این نیمه حق مطلق نیسکککت ) 
 

امید به کسب روزی جدید را در خود بپرور. این مردمان سفله و زنان ] [  ،در پی نو شدن روز -

کهنهها هستند در حالی که مرد واقعی هر روز را بدون غم گذشته و آینده   ةهستند که در اندیش

؛ ماجرای یافتن روزی و رسیدن روز منطبق است با ضرب المثل 1در طلب روزی نو سپری میکند 

 هایواند به عنوان یکی از موتیفمیت با توجه به شهرت عام، این مضمون«. وروز از نو، روزی از ن»

 زمان در ادبیات بررسی شود:

 کککار روزی چککو روز دان بککه درسککککت                   

 

 کککه ره آوردر روز، روزی تککوسکککککت                   

 سکککککفلککه دارد ز بککهککر روزی بککیککم                        

 

 کککریککم نککخککورد دیککگ گککرم کککرده     

 مکر زنککان راسککککت ککهکنککه تکو بکر تکو                           

 

 (23)مکککرد را روزِ نکککو و روزی نکککو 

 

                                                           
 وست که اوست//پیش توحید او نه کهنه، نه نوست/ همه هیچند او هیچ، ا» آورده شده است: « فصل محبت»در ادامه و در . 1

(. برای کسی که توحید را ادراک کند، مفهوم کهنه و نو 03« )چون یکی دانی و یکی گویی/ به دو و سه و چهار چون پویی

آورد می «عاشقان سرمستی که عقل در آستین و جان بر دست دارند»بودن از میان بر میخیزد. سنایی این ابیات را در وصف 

این مسأله از حد توان و فهم افراد عادی خارج است و مختص عرفان محض و عرفای غرقه که به نظر نویسندگان ادراک 

 سفارش میکند میتواند برای افراد عادی به کار آید.« روز از نو و روزی از نو»است اما ابیات پیشین که بر 
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 .میداردموضع خود را در باب گذرانی زمان و برخورد با امور این جهانی بیان سنایی در حکایتی،  -

رگز به ه در این حکایت موضع وی از جهت اجتماعی منفعالنه است. میدانیم که در شریعت اسالمی

این میزان انفعال سفارش نشده که مثال از عارفی بخواهیم که برای بهبود حال مردمانی که در رنج 

گرفتارند حتی از دست بردن به دعا بپرهیزد  حکایت از این قرار است که در شهر ری قحطی رخ 

 هم سناییکه واهد زنگی از روی دلتنگی نزد سنایی میآید و از وی میخدر این حال عارفی  .دهدمی

ایام بی تو بس کارها کرده است  استدالل بر این کهمانند آن عارف برای حال مردم دعا کند. سنایی با 

ند که در میککه چنین بوده و افراد بسیاری چون تو را رها کرده است، عارف زنگی را به این دعوت 

و تنها به درون  دنیا به کنج محراب برود و به گنج خرسندی و قناعت خویش بپردازد ةاین پنج روز

 :توجه کند

 پس درین پنج روزه پیوندی

 

 ...کُنج محراب و گنج خرسندی 

 دور شو کاین جهان، جهان تو نیست                       

 

 چه بُوی آنِ او که آن تو نیست                       

 بی تو ایام کارها کرده است                       

 

 استچون تو بسیار کس رها کرده  

 پیش از این بس بود که چرخ کبود                        

 

 زین سپس نیز بس که خواهد بود                        

 بر وفای زمانه کیسه مدوز                         

 

 (103) روز به روزبگذرانش به قوت  

شود که دست در دامن توحید زدن توصیه می در برابر حواس پنج روزه و شش جهت عالم مادی، - 

 :رساندرا به مکان الهوتی می دمیعالوه بر رهیدن از زمان ناسوتی آ

 1چه کنی پنج روزه در فرناس

 مر تو را بند عنصر است و فلک

 شش جهت را به عالم تجرید

 مُلک باقی کمال ساز بود 
 

 لذت چار طبع و پنج حواس 

 شش و پنج و چهار و سه و دو و یک

 یک جهت کن چو عالم توحید...

 (227)مُلک دنیا خیال باز بود
 

بخشد بتوانی دهر را رام ا از هستی حقیقی که دین به تو میالزم است رنج زمانه را تحمل کنی ت -

 کنی:

 سرد و گرم زمانه ناخورده 

 

 نرسی بر در سرا پرده...  

 باشد آن را که دین کند هستش   

 

 (25)گوی و چوگان دهر در دستش  

  

                                                           
 .بی خبر وغافل  :در فرناسمانده )لغت نامه دهخدا(؛ غفلت و نادانی، نیم خفته، نیم خواب و خواب آلود فرناس:. 1
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یند که در وقت جان دادن میخندد و ب، فرد فسرده ای عاشقی را می«ویددر عشق گ»پس از فصل  -

ی معنایخوش ایستاده است. او با تعجب دلیل رفتار عاشق را میپرسد. معلوم نیست که فسرده در 

اههای دیدگ ةکار رفته و یا به معنای فردی است که بر اثر غلبسی امروز بنزدیک به افسرده روانشنا

بخش مربوط به حاالت عاشق، متناسب .به هر روی محسوس مادی، روح وی سرد و منقبض شده است

توان می ترک خواست خود کهدهد چشم داشتن به افقی دیگر و با موضوع مورد بحث است که نشان می

گوید سخن می« وقت»کند. سنایی در همین حکایت از از آن به فنا تعبیر کرد، وقت نزع را دلنشین می

 :رایدرا میس 1«عشق برتر ز عقل و از جان است/  لی مع اهلل وقت مردان است»از نوع و ابیات مهمی 

 گککفککتککش آخککر بککه وقککت جککان دادن                           

 گککفککت: خککوبککان چککو پککرده بککرگککیککرنککد     
 

 چیسککککت این خنککده و خوش ارسکککتککادن                       

 (223عاشکککقان پیشکککشکککان چنین میرند) 
 

 

 ید از عمر کوتاه یا همانبه زوال بودن عمر بیان میشود؛ باابیات زیر پس از یادکرد از اندوه پیری و رو  -

سن یا درنگ بیشتر در این دنیا برای تو ارمغانی عمر فانی دل برکنی و بدانی که صرف باال رفتن 

نی  که پیر جسما« پیرجنبش ستاره، پیر چرخ کهن، و پیر چار گهر»نخواهد داشت. در این ابیات، بین 

 تفاوت قائل میشود:« پیر عمر عشق، پیر از والیت دین، پیر دانش و پیر ملت»است با 

 دل از ایککن عککمککر مککخککتصککککر بککرگککیککر    

 یککر کککنککد                         غککم تککن مککرد را اسکککک  

 مککرد، پککیککر از بککقککای جککانککان شککککد      
 

 کککز چککنککیککن عککمککر کککس نککگککردد پککیر   

 مککرد را عککمککر عشککککق پککیککر کککنککد                          

 (142بککا چنین عمر پیر نتوان شککککد...)
 

 

 

در حدیقه بارها به صبر سفارش شده است؛ به نظر نویسندگان از بین مقامات عرفانی )توبه، ورع،  - 

ته و یابند. توبه با زمان گذشر مستقیما با گذر زمان ارتباط میزهد، فقر، صبر، توکل، رضا(، توبه و صب

آینده پیوند با زمان « امید»ا صبر از جهت پذیرش وضع موجود با زمان حال و از جهت مالزمت ب

 یابد.می

 تخم تا در زمین نبود سه ماه     

 

 گاه    بر ازو کی خوری به خرمن 

 
                                                           

در کتاب حدیقه بسیار اندک است و به چهار مورد خالصه میشود. دربارة گذرنده بودن آن تذکاری دیده « وقت»یادکرد از . 1

، حاوی «وقت»نمی شود اما دربارة نحوه گذر آن می توان تالزم آن با عشق را دارای اهمیت دانست. یک مورد از کاربردهای 

حدیث نبوی درباب وقت است و سه مورد دیگر در حد استفاده از اصطالح وقت باقی مانده است؛ مگر این که اشاره به 

از تو عید  ای زمان»بخواهیم در یک دیدگاه توسعی، تجربة عرفانی سنایی را که در دیدار با پیر رخ میدهد و سنایی وی را به 

د ته در این پژوهش برای دقت بیشتر از این توسع پرهیز شده است. شایخطاب می کند، ذیل وقت بررسی کنیم؛ که الب« و آدینه

 های خودآگاه و زاهدانه و متکلمانة وی باشد.توجه اندک شاعر به وقت، بازتابی از غلبة اندیشه
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 در زمسککککتککان بسککککی بککیککاسککککایککد                            

 یککارِدل بککِه ز صکککککبککر نککنککهککادنککد    
 

 (232تککا بککهککاری جککهککان بککیککارایککد)      

 (222ظکفکر و صکککبکر هکر دو هکمککزادنککد)     
 

حکایتی باشد که در آن شاعر به عنوان سالکی در مقام تحیر ترین حکایت حدیقه، انگیز شاید دل -

. سالک در مرتبه ای از فرازمان و فرامکان قرار گرفته و با پیر که 1ند روحانی خویش دیدار میک با پیر

گذرانی زمان به  ةدر زمان و مکان آن جهانی سیر میکند دیدار دارد. اولین سخنی که پیر  در حیط

 رسیدن به قبای بقاست: ةگوید دربارشاعر می

 چککه فکککککنی بیهککده بسککککاط نشککککاط        

 

 انککدریککن صککککد هککزار سککککالککه ربککاط          

 گککر قککبککای بککقککا نککخککواهککی دوخککت                              

 

 (122) بر کش از سکککر قبککای آدم دوخککت 

پیر فرد ساکن ارکان و کندخشمی است که چون آفتابی به ناگه از حوض نیلوفر سر برآورده است.   

عرفانی خویش به طور عمده دو حالت را تجربه کرده است: شوق و شادمانی،  ةدر تجرب  راوی یا سنایی

ن قابل زما ةند که در مطالعیع الحال بودن آن عالم اشاره میکبد به(. پیر124-113حیرت و سوال )

 بررسی است؛ به این معنا که در آن عالم همه چیز در تری و تازگی است:

 سکککر بککه سکککر بککدیع الحککال                             عککالکمکی  
 

 (122)نککقککش او رهککنککمککای خککیککر الککفککال 
 

داند )عید نماد زمان شادی و آدینه نماد یکی از ایام مقدس پیر را تاثیر گذارنده بر زمان میسالک   

 است(: 

 ای زمککان از تککو عککیککد و آدیککنککه                               
 

 (122)وی زمککیککن از رخ تککو آیککیککنککه...    
 

پی ر داین است که با زمانه سازش نباید کرد و یا نباید در زمانه  ویظاهرا منظور بر اساس نصای  پیر 

هایش فراتر ت که سالک باید از دهر و محدودیتآن اس ةتمثیل پوست و مغز نشان دهندعیش بود؛ 

 برود:

 دل زیکرک ز دهکر خسکککتککه بککه اسککککت   
 

 (121پوسکت بر مغز خود شکسته به است )  
 

الزمانی آن اشاره میکند؛ کشوری که از آن آمده  و؛ پیر در پاسخ به المکانی پرسدجایگاه پیر را میراوی

 :از کی و کجا برتر است

 ای جان پر از نکوییِ تو :گفتم

 آخر کجاست آن کشور؟                            :گفتم

 جای کی گویمش که شهر خدای
 

 از کجایی مرا نگویی تو                  

          گفت: کز کی و از کجا برتر                  

 (122جای جان است و جان ندارد جای)
 

                                                           
د سیرالعبا ناین داستان که یادآور مالقات حیّ بن یقظان، قهرمان نخستین داستان رمزی فارسی با سالک است، به همراه داستا. 1

این  های خود از ابیاتست. شهاب الدین سهروردی در رسالههای رمزی ابن سینا و سهروردی دانسته شده اسنایی، واسط داستان

 بیست و دو(.، است )مقدمة حدیقه ، حسینیبخش حدیقه استفاده کرده 
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گوید که روزگار با تو برای من خوش است و میخواهم آن را با تو سپری کنم. راوی به پیر می  

پیر هستی، از  [از جهت روحانی]جوان و [ از جهت  تقویمی]چگونه میتوان بدون همراهی تو که 

رخ بدهد؛ هر دمش بهایی برابر با دوست یکتا زندگی بر و بهره ای بر گرفت؟ عمری که در آن اتصال 

 هزار سال دارد:

 گفتمش با تو روزگار خوش است           

 بی چو تو پیر در جوانی خویش                            

 بگفتم غم   من که با تو دمی 

 او یکتاست  عمر با دوستی که 
 

 با تو خواهم که با تو کار خوش است                  

 کی خورد بر ز زندگانی خویش                             

 به همه عمر ندهم آن یک دم                              

 (123یک دمش را هزار ساله بهاست)
 

اند که خوطرف نخست آفریده به پسین آفریده میاز میدهد که آن را پیغامی  پیر به شاعر پیغام  

 نشانه ای از کهنسالی اساطیری وی است:

 از نککخسکککککت آفککریککده ایککن پککیککغککام        

 انکککدریکککن خکککوسکککککرای نکککویکککی تکککو   
 

 بککه پسکککککیککن آفککریککدة خککود کککام                                     

 (124بککه چککه مککانککدی، مکرا نکگکویی تو؟)   
 

نصای  پیر مبتنی بر نقد توقف در صفات بشری و خشم و شهوت و آز است. در نصای  پیر چیزی از   

تن ون رفشود و به قدم اولیه سلوک که همانا بیرتأمالت پر شور در عوالم عشق و دلدادگی دیده نمی

ا هیجان را بتجربه رسد با آن که سنایی روایت از این از سرای طبیعت است بسنده میشود. به نظر  می

شود که کالم آن چنان اثربخش از پیر به یادگار گذارد. پس از و شوق آغاز میکند در پایان موفق نمی

این دیدار، شاعر بالفاصله در مذمت شهوت راندن، شاهدان و غالم بارگان، شاعران یاوه گو و مردم عامی 

 سراید.شعر می

 :نتیجه

گذرایی گویای دو معناست: هم ناظر است بر گذرنده بودن زمان و نگاه شاعر به آن و هم ناظر  ةواژ 

های حدیقه در باب بی اهمیتی در شرایط مختلف. بسیاری از گزارهگذر زمان بر انسان  ةاست بر نحو

ا ابد که ت شود که دنیا جای قرار نیست و حالیدنیا و لزوم دست نیازیدن به آن در این گزاره خالصه م

 د برخاسته از نپایندگیتواناعتمادی میاین بی. در آن نخواهی زیست، مراقب باش تا در آن غرقه نشوی

اجتماعی، تجربیات شخصی و  ةوفایی آن و مجاز بودن و هم ممکن است برخاسته از زمینجهان و بی

براز عقاید اموارد، یاری از جا که حدیقه کتابی تماما تمثیلی نیست در بسانی سنایی باشد. از آنسنخ رو

ی سیابد؛ اما بر اساس رویکردهای روانشنارویپوش استعاره و تمثیل بروز می شاعر به طور مستقیم و بدون

نمای محتویات ذهنی و ناخودآگاهی شاعر  تمام ةهای مستقیم و واض  را نمایندزارهاین گ ةنباید هم

 روارد کردن مفاهیم عرفانی به شعر آغازگر است؛ این مفاهیم در شع ةدانست. گرچه سنایی در عرص

ذهن  ةماند؛ اصطالحاتی که برخاسته از کارکرد خودآگاه و بالغانوی گاه در حد اصطالحات باقی می

در این پژوهش گذرایی در سراینده است اما در بن اندیشه و جهان بینی وی رسوخ آن کمرنگ است. 
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زمانی  ةنگاه به سه باز .3آفات گذر زمان؛ . 2و شب و رونده بودن ایام عمر؛ گذر روز . 1پنج محور 

گذر زمان مینوی/ قدسی/ الهوتی  ةنحو .5گذرایی زمانه، روزگار و متناظرات آن؛ .4گذشته، حال، آینده؛ 

دهر است بدبین است. البته  ةسنایی در حدیقه به زمانه و روزگار و چرخ که زایندبررسی شد. بر عارف

صی؛ تر است تا به یک ویژگی سبکی شخر نشناسی آن به یک سنت ادبی شبیهبدگویی به روزگار و قد

پیماید. سنایی تصاویری از گذر زمان و رفت و آمد لیل و نهار ارائه سنایی در این باره راه افراط می اما

زمان، مرکب »ر ماد ةهای مفهومی، این تصاویر، حول استعارده است که بر اساس تئوری استعارهدا

ام ع ةمل در گذشتأشکل گرفته است. در حدیقه ت« مرگ سفر است»یا « زمان، مکان است»یا  « است

ود. وی دیده میش ةشخصی سنایی و توب ةتقدسی انسان و گذش ةبشر به عنوان موجودی میرا، گذشت

هیز در نگاه به حال، پرتواند محورهای متعددی را در بر بگیرد. یکی از تاکیدات سنایی نگاه به حال می

که  دنیایی ةاز غافالنه زیستن در بستر حال و در نسبت با آینده است. آینده هم ناظر است بر آیند

ی که اخرو ةکند و نگران آن است و هم ناظر است بر آیندتغییر شکل روابط در آن اشاره می سنایی به

 قه چشمگیر است.در ارتباط با آن بروز خوف یا زهد و عرفان خائفانه در حدی

انسانی که بخشی از عمر او سپری شده های سپری کردن زمان و مهلت عمر، دربایست ةدر حیط  

به گذشتن از جان و عقل دعوت  باید بداند که هیچ چیز جز راه حق دستگیر وی نخواهد بود. وی

زمان  ةاز سیطر انسان را، «باغ خدای»خودی و رسیدن به ود. تجربة بیشود تا مهیّای عالم حَی شمی

مرجع »و  «منتهای راز»سنایی به مثابه شاعری معرفت اندیش رسیدن به  ةرهاند. البته دغدغسپنجی می

آید، رهایی از قید و بند زمان، مکان، عوراض جسم منتها آن چه از پی این ادراک می است؛« روح پاک

کز شده باشد و هر راهی را و حجاب حدوثیت است. چنین نیست که سنایی، تنها بر آفات زمان متمر

روزی، نباید اندوه آینده و غم ناآمده را خورد و  ةکه به رهایی از آن منجر شود بیازماید. در باب مسأل

باید دانست که با هر روز جدید، روزیِ تازه ای در انتظار آدمی است؛ به همین دلیل باید از اندوختن 

یاد کرد، به « روز از نو و روزی از نو»از آن به موتیف توان کهنه پرهیز کرد. این نگره که می چیزهای

دلیل امیدبخشی و توکل به رحمت الیزال الهی آموزه ای ارزشمند است که ممکن است از متن آیات 

از  یتواند درمانگر بسیارو تئوری تجلی برخاسته باشد و می «کل یوم هو فی الشان»مقدسی چون 

ماعی ممکن های اجتفشاری بر آن، خصوصا در عرصهیفراط در پاهای انسان امروز باشد؛ اما ااضطراب

در بحث گذرانی زمان و ی منجر شود که پیش برنده نیست. در حدیقه است به انفعال و خمودگئ

توصیه شده است که دل از عمر مان )وجه وظیفه شناسی یا اخالق زمان(زهای مواجهه با دربایست

رد برا در مقابل هم به کار می« باقی عمر»و « عمر فانی»طالح مختصر و کوتاه بر گیریم. سنایی، دو اص

تو  تصر لزوماو بر آن است که اگر در پی عیش واقعی هستی، تنها به عمر باقی توجه کن؛ این عمر مخ

د ود بهتر است؛ بایانسان صاحبدل و زیرک اگر رنج دهر یا زمانه را متحمل ش .کندرا تکامل یافته نمی



 

 

 

 

 

 

 

 122/الحقیقه سنائیبررسی و تحلیل گذرایی و گذرانی زمان در  حدیقه

که از کی و کجا، زمان و مکان، « شهر خدای»بشری را پشت سر گذاشت تا به های اوصاف و خواست

 برتر است رسید.

 :منابع 
، گلفام، ارسالن؛ کرد « زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبانشناسی شناختی ةاستعار» .1

 1300، 7نقد ادبی، ش  ةزعفرانلو، عالیه و دیگران، فصلنام
 . 1001، 14هفت آسمان، ش  ةمجلآقایی، مجتبی، ، «انسان و زمان» .2
، پژوهشهای ، صهبا، فروغ«زمان در روایت ةبررسی زمان در تاریخ بیهقی، بر اساس نظری»- .3

 .1307، 21ادبی، ش 
ا، ، صرفی،محمدرض"بررسی کارکردهای نمادین زمان در شعر عرفانی با تکیه بر دیوان حافظ" .4

 .1300دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  ة،نشری25ش 
، گرجی، «بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین پور )دردهای پنهانی(» .5

   1307، پژوهشهای ادبی،22مصطفی ، ش 
 تعلیقات حدیقه الحقیقه، مدرس رضوی، محمد تقی، تهران: علمی، بی تا.  .2
مه و تصحی  عفیف عسیران(، عین القضات، عبداهلل بن محمد،چ هشتم، تمهیدات، )مقد .7

 1303تهران: منوچهری، 
 ةلمجد مجدودبن آدم، )تصحی  و مقدما، سنایی غزنوی، ابوهالطریق هو شریع هالحقیق هحدیق .0

 .1302مریم حسینی(،  تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 
 .1303، تهران: طرح نو، 3ج  غالمحسین، دینانی)ابراهیمی(،، قشع تو آی لقر عتدف .3
دیوان حافظ، حافظ، شمس الدین محمد، )به کوشش سید صادق سجادی و علی بهرامیان(،  .12

 .    1373تهران: فکر روز، 
سپیده حبیبی(، چ سوم، تهران: نشر نی،  ةدرمانی اگزیستانسیال، یالوم،اروین، )ترجمروان .11

1331. 
، 132لی،کاووس، ش ، حسامپور،سعید؛حسن"خیامزمان گذران  در نگاه بی قرار "- .12

 .1303ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تبریز،  دانشکدةةنشری
غزلیات شمس تبریزی، مولوی، جالل الدین محمد بلخی  )مقدمه، گزینش و تفسیر: محمد  .13

 .1300رضا شفیعی کدکنی(، تهران: سخن، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                            1301: سخن،  ، تهران 5فرهنگ بزرگ سخن، به سرپرستی حسن انوری، ج  .14
(، چ سوم، تهران: علمی بهزاد سالکی ةترجمالیاده، میرچا ، مقدس و نا مقدس)ماهیت دین(، ) .15

 .1332، و فرهنگی
زان، ، سجودی، فر«نشانه شناسی زمان و گذر زمان )بررسی تطبیقی آثار کالمی و تصویری(» .12

 .1305، 1فرهنگستان هنر، ش  ةپژوهشنام
دینانی)ابراهیمی(،  هستی و مستی)حکیم عمر خیام نیشابوری به روایت حکیم دینانی(، .17

 .1331، )گفتگو از کریم فیضی(، تهران: اطالعات غالمحسین، 


