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  شعر حافظ هاي مشترك در آموزه و البالغه نهج ةگذر عمر در آيين

  *فاطمه احمدي

  چكيده
توجه به مضمون گذر عمر در نهـج البالغـه و شـواهد و مضـامين مشـترك آن در شـعر       

تواند  شاعران، به عنوان ترجماني دلنشين و مجاليي لطيف و شاعرانه براي اين موضوع، مي
خيل  از برجسته ترين عوامل زدودن غفلت و بيداري و پويايي انسان به شمار آيد. از ميان

دانـد، داراي لطفـي    شاعران شيرين سخن، شعر حافظ كه خود را دلباخته شحنه نجف مي
  ديگر است. 

نفس «هاي او به سوي مرگ است؛  هاي انسان گام ، نَفَسعليه السالم به تعبير امير بيان
هاي عمر، زياني جبـران   بنابر اين غفلت از سرمايه بي بديل لحظه ؛»المرء خطاه الي اجله

ناپذير در پي خواهد داشت؛ توجه به اين حقيقت، نحوه ي نگـرش انسـان را بـه حيـات،     
واقعي و متناسب با هدف آفرينش او مي سازد  و آثاري سـازنده و شـگرف در نيكبختـي    

  وي دارد.
مهمي است، كه ارتباط تنگاتنگ بـا مسـأله   ي تبيين اين موضوع، توجه به عوامل  الزمه

يـاد  «، »گـذار پرشـتاب عمـر   «دارد. از اين رو پژوهش حاضر تحت عنـاوين:  » گذر عمر«
حسرت و اندوه بـر عمـر از دسـت    «، »گذرگاه پرآشوب دنيا«، »عبرت از پيشينيان«، »مرگ
البالغه به ايـن   در نهج معليه السال، از ديدگاه اميرمؤمنان»گيري از عمر باقي مانده بهره«، و »رفته

بيـانگر  و شاعرانه  فيلط يدر عباراتموضوع پرداخته، و ذيل هر مبحث، ابياتي از حافظكه 
  مضموني مشترك است، گزينش و ارائه گرديده است.

  البالغه، حافظ. مرگ، نهج دنيا، عمر، گذر، عبرت، :ها هواژكليد
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  . مقدمه1
» نَقْض ارٍ تُنْقَضرُ دا خَيفَمالْبِنَاء، الزَّاد ا فَنَاءيهفْنَى فرٍ يمع ع ،وةٍ تَنْقَطدم يرِ؟   والس طاع؛»انق  

چه ارزش دارد سرايي كه هم چون عمارت فرسوده در حال فرو ريختن اسـت؟ و چـه   
هايي كه هم چون ايام گيرد و زندگيخوبي دارد، عمرهايي كه هم چون زاد و توشه پايان مي

، نهـج البالغـه   ،يرضـ  ديسـ (ابوالحسن محمد بن حسـين ملقـب بـه     رسد؟آخرمي سفر به
  )113  خطبه

 ين اشارت ز جهان گذران ما را بساك   بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببـين 
  )268(شمس الدين محمد شيرازي ملقب به حافظ، ديوان، غزل

تدريجي عمر عزيز آشكار نوع آدمي طبعاً زيانكار است و اين زيان را در از دست دادن 
مباركـه عصـر، بـا سـوگندي مؤكـد بـه ايـن حقيقـت اشـاره           ي سازد. خداوند در سورهمي
دانـد كـه متصـف بـه ايمـان و عمـل       را كساني ميزيان فرمايد، و استثنا شدگان از  اين  مي

  باشند.  صالح
و    اْ و عملُواْ الصالحات و تَواصـواْ بِـالْحقّ  إِلَّا الَّذينَ ءامنُو *إِنَّ الْانسانَ لَفى خُسرٍ *و الْعصرِ«

  )2و1عصر، (؛ »تَواصواْ بِالصبر
مگر كسـاني كـه ايمـان آورده و عمـل صـالح       ؛انسان در زيان استكه به زمان سوگند، 

  اند.داده  انجام
عـيش خـود در    ي تواند وسـيله  آدمى زندگى او است، با زندگى است كه مى ي سرمايه

زندگى آخرت را كسب كند، اگـر در عقيـده و عمـل حـق را پيـروى كنـد تجـارتش        
ايمـن اسـت، و    اش از شرّ سودبخش بوده، و در كسبش بركت داشته است، و در آينده

اگر باطل را پيروى كند، و از ايمان به خدا و عمل صالح اعراض نمايد، تجارتش ضرر 
زى زايد بر خود سرمايه به دست نياورده، بلكه از خود عمر چي ي كرده نه تنها از سرمايه

سرمايه خورده، و سرمايه را وسيله بدبختى خـود كـرده اسـت و در آخـرتش از خيـر      
  )611، ص20يي، الميزان، جطباطبا نيمحمدحس ديس( محروم شده است.

 ،ي حقچنان كه اميرمؤمنان  نيز به اين دقيقه اشاره فرموده و عمر را در مسير فرمانبردار
  شمارد.سبب ساز سعادت مي

»كتادعرُ سهم رَكمإِنَّ ع ،  ـكبةِ ري طَاعف غـرر الحكـم و درر الكلـم، بـاب     ؛ (»إِنْ أَنْفَذْتَه
  )276العمر، ص
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 همانا عمر تو، كابين سعادت تو است، مگر آن را در طاعت پروردگارت صرف كني.
سـجاديه، ارزش و افزونـي ايـن سـرمايه را در      ي نيز در صـحيفه  السالم عليه ادامام سج

اند، كه در صورت خروج از اطاعت الهي و قرار گرفتن در مسير شيطاني، طاعت حق دانسته
  دانند: مياز زياد شدن آن آن را بسي سودمندتر  تمام شدن

إلَيـك    رْتَعاً للشَّيطَانِ فَاقْبِضْـني بِذْلَةً في طَاعتك، فَإِذَا كَانَ عمرِي م  عمرِي  و عمرْني ما كَانَ«
إلَي قتُكسبِقَ مالسالم، صحيفه سجاديه، دعاي بيستم) (علي بن الحسين عليه،»قَبلَ أن ي  

تا هنگامي كه عمرم در فرمانبرداري تو به كار رود، مرا عمر ده؛ و هرگاه عمـرم چراگـاه   
  تو بر من پيشي گيرد.شيطان گردد، مرا بميران، پيش از آنكه دشمني سخت 

البته هر كاري كه به ظاهر دنيايي تلقي شود، مثل خوردن، نوشيدن و خوابيـدن و... اگـر   
هدف از آن، نيرو يافتن براي اطاعت و عبادت حق باشد، مطلـوب اسـت و خـود عبـادت     

هيچ سودي براي آخرت نداشته باشد، و سـود دنيـايي اش    كه فعلي«گردد؛ اما محسوب مي
يي، طباطبـا  نيمحمدحس ديس( ».است» لغو«ام به آخرت منتهي نشود، چنين فعلي هم سرانج

  :و به تعبير قرآن، مؤمنان از لغو روي گردانند )11، ص15ج
  )3؛آنان كه از كار بيهوده روي گردانند.(مؤمنون/ »و الَّذينَ هم عنِ اللَّغْوِ معرِضُونَ«

يم نهج البالغه، كه بند بند آن بـه زبـان   وترين موضوعاتي كه در كتاب قيكي از برجسته
است، توجه به نعمت بي بـديل عمـر،    السالم عليه منتهاي عليگر روح بيحال و قال، جلوه

هـاي  ها، و اغتنام فرصتتمام نيك بختي ي ها، و سرمايه تمام سعادت ي به عنوان خمير مايه
فلت را بيدار ساخته، و بـه  هاي مختلف بيان، خفتگان وادي غ حيات آدمي است؛ كه با شيوه

  دارد. انديشه جبران گذشته، مغتنم دانستن حال، و تدبير براي آينده وا مي
ي خاصي نيسـت،   ي نهج البالغه اين است كه محدود به زمينه از امتيازات برجسته«البته 

 يمرتضـ »(السالم بـه تعبيـر خـودش، تنهـا در يـك ميـدان اسـب نتاختـه اسـت.          عليه علي
)اينكه سخني شاهكار باشد، و در عين حال محدود به 42ر نهج البالغه، صي،سيري دمطهر
  ي خاصي نباشد، از مختصات نهج البالغه است. زمينه

تأثير گسترده دامن نهجالبالغه از ديرباز بر گويندگان و اديبان و شـاعران، انكـار ناپـذير    
فته، و به  قدر خود از مضامين اين كتاب راه يا ه ياست؛ و از جمله شاعراني كه به سرچشم

است، كه نه تنهـا   حافظ شيرازي مند گشته، لسان الغيببهرهآبشخور كالم الهي اميرمؤمنان
بيـان   ي در اين مضمون (گذر عمر)، كه در بسياري مضامين، خويش را به اقيانوس بيكرانـه 

نهايت را به وام گرفته است. و از آنجا كه هايي از آن بي متصل كرده، و قطره السالم عليه امام
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دانـد، گفتـارش بـر دل    نجف مي ي ، وامدار ارادت صادقانه به شحنهرا لطف سخن خويش
  نشيند.نيز خوش مي السالم عليه شيفتگان كالم عصمت

 نجف ي همت شحنه ،ت شودهر ي بدرقه   حافظ اگر قدم زني در ره خاندان به صدق
  )296(حافظ، غزل

  
  گذر پر شتاب عمر. 2

سرعت گذر عمر را به حركت تند ابرها، كه ظاهراً آرام به نظـر  السالم  عليه امام اميرالمؤمنين
رســد، و در واقعيــت بســيار ســريع اســت، تشــبيه فرمــوده و بــه غنيمــت دانســتن آن  مــي
  خواند: مي  فرا

  )21(سيد رضي،حكمت  ؛»فَانْتَهِزُوا فُرَص الْخَير  ،الْفُرْصةُ تَمرُّ مرَّ السحابِ«
  هاي نيكو را دريابيد. گذرد، پس فرصت فرصت همچون گذر باد مي

ترين جـزء  اجزاي كوچك زمان تا بزرگبه و براي نشان دادن شتاب از دست دادن آن، 
هـا را در روز،  نخست عبـور سـريع سـاعت    فرمايد؛ ، اشاره ميآن، كه تمام عمر آدمي است

فرماينـد؛ تـا   ها را در عمر بيان ميها را در سال، و سالماه سپس گذشت روزها را در ماه، و
  تر گردد:درك اين سير پر شتاب، ملموس

»مِ قَرِيبونَ الْي؛فَإِنَّ غَداً م رَعا أَسم  اتاعي  السمِ  فوالْي ،      ـرَعأَس رِ وـي الشَّـهف ـامالْأَي رَعأَس و
  )188خطبه ؛ (همان، »و أَسرَع السنينَ في الْعمرِ ،الشُّهور في السنَةِ

روند، و روزهـا در  راستي فردا به امروز چه نزديك است! چه سريع ساعات در روز مي
  شوند!!ها در عمر تمام ميشوند، و سالها در سال سپري ميگذرند، و ماهماه مي
ابنـاي بشـر،    ي و در حقيقت بـه همـه  اي به فرزند دلبند خويش، در نامهالسالم  عليه امام

  فرمايند:توصيه مي
  )31(همان، نامه ؛»بادرِ الْفُرْصةَ قَبلَ أَنْ تَكُونَ غُصةً«

  اندوه تو گردد، آن را غنيمت شمار. ي پيش از اينكه فرصت از دست رفته و مايه
  :فرمايند ميو در حكمتي ديگر 

  )118همان، حكمت دادن فرصت غم انگيز است.(؛از دست »إِضَاعةُ الْفُرْصةِ غُصة«
  گويد:حافظ نيز با الهام از اين هشدار چنين مي
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ــد   ــان رفتن ــر كانچن ــه عم ــغ قافل  كه گردشان به هواي ديار يار ما نرسد   دري
  )156(حافظ، غزل

  گويد:چنين مي هم

  )454غزل(همان، 

 ي هايي كه خداوند به هر انساني موهبت فرمـوده، عمـر گرانمايـه   يكي از بهترين نعمت
  فرمايند:ميالسالم  عليه رو امام گردد؛ از ايناوست كه چون از دست برود، هرگز بازنمي

  )241ي، حكمت رض دي؛ (س»فَما كُلُّ شَارِد بِمرْدود ،احذَروا نفَار النِّعمِ«
  گردد.اي باز نميها بپرهيزيد، كه هر رميدهاز رميدن نعمت

  گويد:مي و حافظ
 بس خجالت كه از اين حاصل اوقات بريم   نشناسد دل و كاري نكنـد  ردر وقت اـــق

  )373غزل حافظ،(
  

هـاي وصـل و   لحظـه  هـا  آن كـه بهتـرينِ   ،هاي عمردر غنيمت دانستن فرصت همچنين
  سرايد:همدمي با محبوب است، چنين مي

  288غزل ،(همان، 

  گويد:و در سوگ از دست دادن گوهر جواني مي
 ر مكــن هنــري ننــگ و نــام راـپيرانــه ســ   ـراي دل شباب رفت و نچيدي گلي ز عم

  )7غزل(همان، 

  گويد: ميذيل اين بيت صاحب شرح عرفاني ديوان حافظ ، طباطباييمحمدحسين 
اي از آن نبـردي، و  ات گذشـت و بهـره  اي سالك طريق! عمرت سپري شد و جـواني 

اي چشـم بـر جمـال او    قدمي در راه معرفت و شـناخت دوسـت برنداشـتي، و لحظـه    

 گويم، چو گل از غنچه بيرون آيسخن در پرده مي
 نيست، حكم ميـر نـوروزي  كه بيش از پنج روزي 

 شب صحبت غنيمت دان و داد خوشـدلي بسـتان  
 كه مهتابي دل افروز است، طرف الله زاري خوش
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مبـاش، كـه عاشـقي و دل بـه     اي، در فكر رسـوايي  نگشودي؛ اكنون كه به پيري رسيده
(سيد محمد حسين طباطبايي، سعادت دوست دادن، رسوايي و ننگ و نامي در بر دارد.

  )88، ص1پرور، جمال آفتاب، ج

بهترين فرصت مندي مهيا است، ، و آنگاه كه هرگونه شرايط بهرهرا حافظ روزگار جواني
كندو اين توصيه خيرخواهانـه را،   تأكيد ميمغتنم دانستن اين چنين ايام عشرتي بر و داند  مي

  داند:  پيغام رسوالن مي
ــر رســول غيــر بــالغ    نشاط و عيش جواني، چو گل غنيمت دان ــود ب  كــه حافظــا نب

  )295(حافظ، غزل

جـويي   ؛ پس بايد تا امكان بهرهداند كه به زودي فسخ خواهد شداي ميو عمر را معامله
  هست، همت گماشت:

ــذرد     ــوده بگ ــه بيه ــه ب ــل ك ــافظمه ـ      ح  ابـبكوش و حاصل عمـر عزيـز را دري
 كه اين معامله تا صـبحدم نخواهـد مانـد      وصــل پروانــه ،اي شــمع ي شــمرغنيمتــ

  )179(همان، غزل
  

  ياد مرگ. 3
 ي بيداري از خواب غفلت، كه اولين منزل سلوك و مرحله ي شايد بتوان گفت بهترين انگيزه

كه آدمـي   ؛رشد است، ياد مرگ و كوچيدن از اين سراي فاني و شتافتن به سراي باقي است
گيري از اوقات گـران   دارد تا به كوتاهي عمر دنيا و پايان زندگي بينديشد، و به بهرهرا وا مي

  شود. عمر، ترغيب 
بيـدار كـردن    يمربيان دلسوز اخالق و هاديان راه نجات، به تأسي از قـرآن، بـرا   ي همه

، در مرگ و پايان عمر تأكيد دارنـد و راسـتي توجـه بـه ايـن حقيقـت       ي خفتگان، بر مسأله
هـا  انسان نيزالسالم  عليهامير مؤمنانبسيار تأثير گذار خواهد بود.  ي نگرش انسان به حيات، نحوه

 ؛رنـد دا برحذر مـي  آنرا به آمادگي براي مرگ و ياد آن توصيه فرموده، و از فراموش كردن 
  زيرا هر چند آدمي مرگ خويش را فراموش كند، مرگ او را فراموش نخواهد كرد:

»تووا الْمرادب ي  والَّذ  كَكُمرأَد نْهم تُمرَبإِنْ ه، أَخَذَكُم تُمإِنْ أَقَم ذَكَرَكُم ،و وهيتُمإِنْ نَس سيد ؛» و)
  )2رضي، حكمت 
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و اگـر   ؛يابـد كه اگر از آن فرار كنيد، به شـما دسـت مـي   به آمادگي براي مرگ بشتابيد؛ 
  كند.گيرد؛ و اگر فراموشش كنيد، شما را فراموش نميبايستيد، شما را مي

اي در خــور، توشــه ي و بنــدگان خــدا را بــه نزديكــي مــرگ هشــدار داده و بــه تهيــه 
  فرمايند:مي  سفارش

»اللَّه ادبوا عذَرفَاح  توالْم   وهقُرْب، وا لَهدأَع و تَهد27همان، نامه ؛ (»ع(  
ــودنش   ــدگان خــدا! از مــرگ و نزديــك ب ــراي آن باي بن ــادگي الزم را ب ترســيد، و آم

  سازيد.  فراهم
  د:نفرمايو ديگر باره مي

»يكُمأُوص  توكْرِ الْمبِذ  نْهإِقْلَالِ الْغَفْلَةِ ع ؛و مع غَفْلَتُكُم فكَي ولُكُمغْفي سنْ  ،ا لَييمف كُمعطَم و
هِلُكُممي س188؛ (همان، خطبه»؟لَي(  

كنم كه همواره به ياد مرگ باشيد، و از آن كمتر غفلت كنيد. چگونه از شما را توصيه مي
مـع داريـد (عمـر    طآن غافليد، در حالي كه او از شما غافل نيسـت؟ و چگونـه در چيـزي    

  ا مهلت نخواهد داد؟طوالني)، كه به شم
  ورزند:پاييدن در اين دنيا تأكيد مينو بر توجه انسان به كوتاهي عمر، و دير 

»هاميرِ أَيي قَصرُؤٌ فنْظُرِ املْي يلِ ،وقَل و  هقَام214؛(همان، خطبه» م(  
  كوتاهي عمرش، و كم ماندنش در اين دنيا بينديشد. ي انسان بايد درباره

شوند، و پدرانـه و مهربانانـه بـه    مي ربارها كوچيدن از اين جهان را يادآوالسالم  عليهامام
كه هر شامگاه پس از نمـاز عشـاء روي    دهند؛ چناناين كوچ، فرمان مي فراهم آوردن زادراه

  : مي فرمودندمبارك به سوي مأمومين نموده و 
»اللَّه كُممحزُوا رهتَج، ينُود فَقَد  يكُميلِ  ف204؛(همان، خطبه»بِالرَّح(  

  خدا شما را رحمت كناد، توشه برگيريد، كه نداي كوچيدن در ميان شما بلند است.
رحيل به معني كوچ كردن است. در اينكه اينجا مراد از آن حركـت بـه سـوي آخـرت     
است، يا سير و سلوك الي اهللا، هر دو تفسير در كالم شـارحان آمـده اسـت؛ و مـانعي     

مردم مخاطب آمادگي براي سفر آخرت، و خـواص مخاطـب سـير و     ي توده ندارد كه
  )70، ص8، جالسالم عليه نيرالمؤمنيام اميپ ،يرازيسلوك باشند.(ناصر مكارم ش
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است؛ از جمله  آمده كه ندا كننده چه كسي، يا چيزي است، احتماالت متعددي اين رو د
بـدان  البالغـه   هاي نهجدر يكي از حكمتاي باشد از فرشتگان خدا، آنگونه كه فرشتهكه  اين

  ده است:اشاره ش
ي، رض دي؛ (س»  يومٍ: لدوا للْموت، و اجمعوا للْفَنَاء، و ابنُوا للْخَرَاب  كُلِ  في  إِنَّ للَّه ملَكاً ينَادي«

  )132حكمت 
و گـرد آوريـد بـراي    زند: بزاييد براي مردن، اي دارد كه هر روز بانگ ميخداوند فرشته

  و بنا كنيد براي ويراني. ،فنا
  السالم را به شعر در آورده: عليه شاعري همين سخن امام

ـ  كُـلَّ   له ملَـك ينـادي  « مٍـيلْخَرَاب   ونُوا لاب و تولْموا لد؛»   ل ِِ 
  )540ص ،يو فارس يمشترك عرب نيالبالغه و مضام ها در نهج واره ها و مثل مثل ،ي(فاطمه احمد

زنـدگي   ي همـه روزه صـحنه   ،چون طوفـان  يا اين منادي، حوادث و آفاتي باشد كه هم
دهد؛ يا اشاره به دوران پيري و آثـار آن  سر مي» الرحيل«نوردد، و كوس انسان را در هم مي

  زند.بانگ برخاستن و رفتن مي ،باشد كه به زبان حال
وي دراز اين است كه كسي به ماندن و بقاي خود ياد مرگ، آرزو را كوتاه ميكند و آرز«

 ،يمجتبـو  نيالـد  جـالل  ديس ،ينراق يمهد ي(مول»تا مدتي دراز اعتقاد و اعتماد داشته باشد.
  )41، ص3جامع السعادات، ج

  فرمايند:حضرت در بياني موجز و پرمعنا به نزديكي كوچ اشاره مي
  )187حكمت  ،يرض دياست.(س؛كوچيدن از دنيا نزديك » وشيك  الرَّحيلُ«

اگر سخني باشد كه مـردم را بـه سـوي    (ره) اي ديگر، كه به تعبير سيد رضيو در خطبه
بيـداري و دوري از   ي زهد و عمل براي آخرت وادار سازد، همين سخن است؛ كـه جرقـه  

  فرمايد:ا هشدار مييافروزد، ها را در قلب آدمي ميزشتي
  )28؛ (همان، خطبه »الزَّاد  علَى  و دللْتُم ،عنِأال و قَد أُمرْتُم بِالظَّ«

  ايد.آگاه باشيد، فرمان كوچ شما صادر گرديده، و به زاد و توشه آخرت راهنمايي شده
و در بياني ديگر، همين مفهوم را با تشـبيه رسـا و گويـا تبيـين فرمـوده، و مـردم را بـه        

داننـد   اند، و هيچ نميزلگاهي توقف نمودهكارواني مانند كرده، كه براي مدت كوتاهي در من
هـا كـه كاروانيـان دنيـا     دهند؛ از اين رو همـه انسـان  كه چه وقت به آنان دستور حركت مي
  حركت باشند: ي داشته، آماده تنهستند، همواره بايد گوش به نداي رف
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»لْتُملد لَى  قَدع  ثْتُمثح نِ، وبِالظَّع رْتُمأُم و ،ونَ  الزَّادردلَا ي ،قُوفكَرَكْبٍ و ا أَنْتُميرِ؛ فَإِنَّمسلَى الْمع
  )157(همان، خطبه ؛»متَى يؤْمرُونَ بِالسير

اند، و با اند، و به كوچ كردن فرمانتان دادهمورد نياز را به شما معرفي كرده ي زاد و توشه
انـد، و  ه در جايي توقف كردهايد؛ شما هم چون كارواني هستيد كسرعت به حركت درآمده

  شوند.دانند چه وقت دستور حركت داده مينمي
نه چونان دنيامداراني باشيد كه در خواب غفلت گرفتار مانده، و گذار عمر چون مركبي 

  برد، در حالي كه ايشان خوابند:آنان را به سوي خط پايان مي
»بِهِم ارسا كَرَكْبٍ ينْيلُ الدأَه  مه و  امي64؛(همان، حكمت »ن(  

  برند، در حالي كه خوابند.نيا هم چون سواراني هستند، كه آنها را ميداهل 
- اند، كه بايد از خانهماندگاني (ابن السبيل) معرفي فرمودهها را در راهحضرتش، ما انسان

  ما نيست، بكوچيم و زاد راهي متناسب و كافي بيندوزيم. ي اي كه خانه
»أَنْتُم لَى وبِيلٍ، عنُو سنْ  بفَرٍ مس  تسارٍ لَيـا    ديهف رْتُمأُم الِ، وحتا بِاالرنْهم نْتُمأُوذ قَد و ،ارِكُمبِد
183؛(همان، خطبه »بِالزَّاد(  

شما نيست، برويد، و به شما  ي دنيا كه خانه ي ماندگانيد، كه بايد از خانهدر راه مانندشما 
  داده شده، و مأمور به تهيه زاد و توشه از اين سراييد. فرمان كوچ
به چاالكي در اين راه، كه بهترين توشه همگان را در بياني شاعرانه و عارفانه،  نيزحافظ 

  دارد:خواند و از تنبلي برحذر مي ميفرااست 
ــلٌ  ــري مثَ ــد ج ــنَم، فَقَ ــلَ تَغ عِ التَّكاسچـاالكي كه زاد راهروان، چستي است و    1د 

  )461(حافظ، غزل

از جرس مـرگ فريـاد    ،داند، ولي از آنجا كه هر لحظهو دنيا را منزلي از منازل جانان مي
  توان آرام و در امان، به عيش و نوش مشغول شد:الرحيل بلند است، نمي

ــ ــ  ـم ــن و عي ــه ام ــان چ ــزل جان  ها دارد كه بربنديد محمل جرس فرياد ميمهر د   شـرا در من
  )1غزل(همان، 

  

آييم، و چند روزي بار بـر  داند كه از دري ميو در بيتي ديگر دنيا را منزلگاهي دودر مي
هـاي  ولي به سرعت بايد بار بربنديم و از در ديگر برويم؛ پس بايد از فرصت ؛نهيمزمين مي

  ها گيريم:با هم بودن بهره
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 ديگر نتوان به هم رسيدن ،مـــون بگذريـــچ   فرصت شمار صحبت، كز اين دو راهـه منـزل  
  )392(همان، 

  

  سرايد:، چنين ميكه بايد تسليم مرگ شد حافظ با درك اين حقيقت
ــد روزي ايــن درخــت   ويــن بــاد مختلــف بكُشــد روزي ايــن چــراغ   ايــن ســيل متفــق بكَن

  )295(همان، غزل

  دهد:و ديگر بار هشدار مي
 دمادم كه در اين منزل خواب اسـت زين سيل    و اي ديــده! كــه ايمــن نتــوان بــودـبيــدار شــ

ي تنظيم اوقات عمر  تا انگيزهكند؛ به كوتاه دستي و ناتواني انسان پس از مرگ اشاره مي
  :را بيشتر سازد

 ي زيـر زمـين دارد  ــــ ها بسكه دوران ناتواني   چو بر روي زمين باشي، توانـايي غنيمـت دان  
  فردايي در كار باشد؟براي ما ري اگر امروز و فردا كنيم، چه كسي ضامن است كه آ

ــ   ــردا فكن ــه ف ــروز ب ــرت ام  نقـد بقـا را كـه ضـمان خواهـد شـد؟       ي مايه   يـاي دل ار عش
  )164غزل(همان، 

  
  عبرت از پيشينيان. 4

دست مخاطبان خويش را گرفته و به اعماق تـاريخ و   ،قرآن ناطق، به پيروي از قرآن صامت
دهـد؛ كـه   عبرت، نمايش مي ي برد، و سرنوشت آنان را در آيينهحوادث عبرت آموز آن مي

ورق خورد، و آن چنـان طومـار    دفتر ايامشانچگونه قدرتمندان و تخت نشينان، به نسيمي 
و  اين، جـز ويرانـه  كـه از آن همـه جـالل و شـكوه دروغـي      ،شـان در هـم پيچيـد   زندگي

  كه: به راستي. اي باقي نماندهاي پوسيده استخوان
  )111يوسف/؛ (»قَصصهِم عبرَةٌ لأُولي الْأَبصارِ  لَقَد كانَ في«

  به يقين در سرگذشت آنان، عبرتي براي اهل بصيرت است.
سـرعت  عزيزان ديروز، ذليالن امروزند، و ذليالن ديـروز عزيـزان امـروز. حاكمـان بـه      

جوانـان نيرومنـد، و جوانـان     ،شوند. كودكان ضعيف و ناتوانمحكوم و محكومان حاكم مي
شود. از اجتماع پرشـور و  گردند، و همه چيز به سرعت عوض ميرعنا، پيران قد خميده مي
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هياهوي ديروز، امروز جز يك قبرستان خاموش باقي نيست. فردا نيز همـين گونـه خواهـد    
  بود براي امروز.

كـه   فرماينـد:  و مـي  ، با بياني شيوا، پرده از رخسار اين حقيقـت برداشـته  السالم عليه ماما
كارهاي دنيا شبيه به يكديگر و همواره در تكرار است. آخرين كار ايـن جهـان، هـم چـون     

گردد، و آنچه در آن است نيـز، جاودانـه   نخستين كار آن است؛ آنچه از دنيا گذشته، باز نمي
  نخواهد ماند.

»رِيعجرَ يهإِنَّ الد !اللَّه ادينَ  باقينَ  بِالْباضبِالْم رْيِهكَج، نْهلَّى مو ا قَدم ودعداً  ،لَا يرْمقَى سبلَا ي و
يها ف؛م هلكَأَو هالرُ فَعآخ، هورةٌ أُمتَشَابِهم ،هلَامرَةٌ أَعتَظَاه157خطبه ،يرض ديس(؛»م(  
كـه بـر پيشـينيان گذشـت؛ آنچـه       ،گذردماندگان آنسان مي باقي برگان خدا! روزگار بند

مانـد. آخـرين كـارش ماننـد اولـين كـار       گردد، و آنچه در آن است باقي نميگذشته بازنمي
  هايش آشكار است.اوست؛ اعمالش هم چون يكديگر و نشانه

خـويش را بـه    ي هتوانـد بـا دقـت در تـاريخ گذشـتگان، آينـد      مـي  يبنابراين هـر كسـ  
  ببيند.  روشني

و عبور از ظـاهر بـه بـاطن، كـه در معنـاي      ، به نگاه از سر انديشه السالم عليه اميرمؤمنان
ايـن   ؛ها همه عاريتي استها و مالدهند كه جانهشدار ميدستور داده، عبرت نهفته است، 

ديگران جاي گرفتيد، هاي همان گونه كه شما در خانه .حكم درباره شما نيز اجرا خواهد شد
  ديگران نيز در منازل شما جايگزين خواهند شد، و از عزيزاتنان جدا خواهيد شد:

» لَكُمنْ كَانَ قَـبنَازِلَ مم كُمتَبِرُوا بِنُزُولفَاع،  كُمطَـاعانْق نْ   و لِ   عـ صـكُم   أَوانهمـان،  ؛» إِخْـو)
  )117  خطبه

  از نزديكان و برادرانتان عبرت بگيريد.  تان جدايي و از ،از قرار گرفتن در منزل گذشتگان
  عبرت است، فرمود: ي كه آثار و بقاياي گذشتگان نيز مايه و در اين

»لَكُم خَلَّف نْ  وراً مبع  لَكُمينَ قَباضآثَارِ الْم ،هِمتَعِ خَلَاقتَمسنْ مم، هِمحِ خَنَاقتَفْسسم و،  مقَتْههأَر
  )83(همان، خطبه  ؛»الْمنَايا دونَ الĤْمالِ

هـايي كـه از دنيـا بردنـد، و     ها بـاقي گذاشـت، لـذت   و از آثار گذشتگان، برايتان عبرت
مند گرديدند، و سرانجام مرگ گريبان هايي كه قبل از گلوگير شدن مرگ، از آنها بهره موهبت

  يشان جدايي افكند.آنها را گرفت، و ميان آنان و آرزوها
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كـه   دهند ميسپس در نكوهش آنان كه به هنگام، خويشتن را نيافتند، به اين نكته توجه 
بايد در جواني و تندرستي عبرت آموخت، و تا فرصت هست بايد هشيار شـد؛ كـه چـو از    

  دست بشد، باز نيايد هرگز! 
فَهلْ ينْتَظرُ أَهلُ بضَاضَةِ الشَّبابِ إِلَّا  ،بِرُوا في أُنُف الْأَوانِو لَم يعتَ ، لَم يمهدوا في سلَامةِ الْأَبدانِ«

  (همان)؛»و أَهلُ غَضَارةِ الصحةِ إِلَّا نَوازِلَ السقَمِ؟ ؟حواني الْهرَمِ
ا نكردند، و در جواني عبرت نياموختند. آيا كسي كـه  آنان به هنگام تندرستي چيزي مهي

انتظار دارد؟ و آن كس كه از نعمت تندرستي برخوردار است، جز را ست، جز پيري جوان ا
  بيماري را چشم انتظار است؟

خطـر بازمانـدن از    ،حافظ شيرين سخن نيز، با الهام از اين آموزه، با سؤاالتي انديشـناك 
  گويد:كاروانيان بيدار را گوشزد نموده، و مي

  )458(حافظ، غزل

اي از عمر نگرفتند و در كام غفلت گرفتار آمدند، و كه بهرهرا و دورنماي اندوهبار آنان 
سرانجام دست خالي و سرمايه باخته، رخـت از ايـن جهـان فـاني بربسـتند، و اثـري جـز        

آورد، تـا  ، پيش چشم ميهشده، از آنان باقي نماند هاي متالشيهاي پوسيده و انداماستخوان
  عبرت گردد: ي مايه

 سر خاك انداز ي پيشتر زانكه شود كاسه   آب طربناك انداز ،زر ي خيز و در كاسه
 ه در گنبـــد افـــالك انـــدازاليـــا غلغـــ   عاقبت منزل ما وادي خاموشـان اسـت  

  )43غزل(همان، 

  كه: شنود ظاهر بي زبان اين عالم، به گوش جان ميو پيغامي تكان دهنده از موجودات به 

  ) 278(همان، غزل

 پـيش  كاروان رفت و تـو در خـواب و بيابـان در   
 روي ره؟ زكه پرسي؟ چه كني؟ چون باشـي؟ كي 

 ام، آمـــد بـــه گـــوشاز زبـــان سوســـن آزاده
 كار سبكباران خوش است ،كه اندر اين دير كهن

 تـلي اسـ دجهان گفتن طريق خوش حافظا ترك
 تـكه احوال جهانداران خـوش اسـ   يتا نپندار
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گيري ه، و براي بهرهكشيدسخن  ي مخاطبان به رشتههاي پند آموز خود را براي و تجربه
  دهد:هاي سالكانه ميطلبي هاي عمر، دستور خوشدلي و فرصتبهتر از فرصت

  )37(همان، غزل
  

سخن داده، و تأسف آنان را كه فريب اين وفايي و پيمان شكني دنياي دني، داد و در بي
  شود: اند، يادآور ميو دل بدان داده هرا خوردي دهر  عجوزه

 عروس هزار داماد است ،وزهــــكه اين عج   مجو درسـتي عهـد از جهـان سسـت نهـاد     
  )293(همان، غزل

  گويد: و نگاه از سر انديشه است، مي» عبرت آموزي«كه تعبيري ديگر از » بنگر«و بالفظ 
 ر حالتي، اين است بهين اوضاعـــكه به ه   عشـرت برگيـر  ر وضع دوران بنگر، سـاغ 

  

كند، و در حقيقت همه دلدادگان را مخاطـب سـاخته،   و با دل خويش حديث نفس مي
  كند:اين چنين نجوا مي

  )454(همان، غزل
  

  گذرگاه پرآشوب دنيا. 5
عاقل كسي است كه به موجود دايم و  .از نظر قرآن .بهترين هنر براي انسان فرزانگي اوست

پنـدارد و بـراي آن كوشـش    و جاهل كسي است كه ناپايدار را اصيل مي ؛بنددپايدار دل مي
  نمايد:دنيا را بازيچه معرفي ميكند؛ از اين رو عاقالن را به آخرت ترغيب فرموده، و مي

  )32انعام/؛ (»أَ فَلَا تَعقلُونَ ،و ما الْحيوةُ الدنْيا إِلَّا لَعب و لَهو  و لَلدار االخرَةُ خَيرٌ لِّلَّذينَ يتَّقُونَ«
زندگى دنيا، چيزى جـز بـازى و سـرگرمى نيسـت! و سـراى آخـرت، بـراى آنهـا كـه          

  انديشيد؟ است! آيا نمىپرهيزگارند، بهتر 
دلبستگي به چنين دنياي گذرايي، حكايت از آن دارد كه آدمي جايگاه خـويش را در  

ــردار    مك ــم ب ــام ج ــيفكن، ج ــي ب ــيد بهرام ــد ص  ن
 ه بهرام است و نه گورشنكه من پيمودم اين صحرا، 

 ايوان نيست هدر اين فيروز، و امكان خلود اي دل
 بـه فيـروزي و بهـروزي   ،مجال عيش فرصت دان
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ي حقيقي محبوب خويش را نديده اسـت. آيـت اهللا جـوادي     اين عالم ندانسته، و چهره
  آملي، تشبيه زيبا و ملموسي در اين باره دارند:

بينـيم، بـه   ني را سرگرم خاك بازي ميدر گذار از كوي و برزن، وقتي كودكان و نوساال
هـا  ها را در كنار كوچهكنند؟ زيرا در پايان روز، سنگزنيم كه چه ميكارشان لبخند مي

تكانند، و با دستي خالي و بـدني خسـته از بـازي، بـه     كنند، و دست و دامن ميرها مي
خندنـد، كـه اينهـا    ينگرند و به كار ما مـ اي هم از باال به حال ما ميروند. عدهمنزل مي

كنند؟ در اواخر عمر، در روز بازنشستگي و درماندگي، براي ميز و پست و مقام چه مي
(عبـدهللا جـوادي    شـوند!! بايد ميز و پست را رها كرده، خسته و فرسوده بازنشست مي

  )141، ص11آملي، تفسير موضوعي قرآن كريم، ج

در دنيـا  ، السـالم  عليهتعبير اميرمؤمنانزيرا به  ناممكن است؛ آسودگي در اين جهان پرآشوب
توان در چنين جهاني آسوده بود؟ پاسخ آن است كه اگـر  پيچيده به درد و رنج است؛ آيا مي

بـه آن  يعنـي  توانيم در دنيا باشيم و آسوده هـم باشـيم؛   به آنچه ماندني است، دل ببنديم، مي
  رها نكنند. چيزهايي دل ببنديم كه هنگام مرگ همراه ما بيايند و ما را

  اند:گذر به سوي آخرت معرفي فرموده از اينجاست كه حضرت دنيا را پلِ
 ديسـ (؛»فَخُـذُوا مـنْ ممـرِّكُم لمقَـرِّكُم     ،و الْـĤخرَةُ دار قَـرَارٍ   ،أَيها النَّاس إِنَّما الدنْيا دار مجازٍ«
  )203خطبه ،يرض

از گذرگاه خويش بـراي   ،راي ماندگار؛ پساي مردم! دنيا سراي گذر است، و آخرت س
  قرارگاهتان توشه برگيريد.

  دارد:و بندگان را از دلبستگي به چنين دنيايي كه بايد از آن سفر كنند، بر حذر مي
(همان، ؛»ائنٌو قَاطنُها ب  ،ساكنُها ظَاعنٌ ،و محلَّةُ تَنْغيصٍ ،فَإِنَّها دار شُخُوصٍ ،و أُحذِّركُم الدنْيا«

  )196خطبه 
دارم؛ زيرا سراي ناپايدار، و جايگاه سختي و مشقت است، كه و شما را از دنيا برحذر مي

  ساكنانش مسافرند، و مقيمانش مجبور به جدايي.
در جهان بيني اسالمي، دنيا يك گذرگاه، يك پل، يك ميـدان تمـرين، و سـرانجام يـك     

است. اگر با اين ديدگاه بـه دنيـا   » دار القرار«رت كه اي است براي آخو مقدمه ،خانه تجارت
و همـواره از آلـودگي بـه گنـاه      ،گيردبنگريم، همه چيز در نظر ما رنگ ديگري به خود مي

سـرا   ،در تقابـل ايـن دو   السـالم  عليـه  خوانـد.امام هـا فـرا مـي   به سوي نيكـي  ،داشتهمان باز
  ند:ا هفرمود  چنين
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» ا لَمنْيفَإِنَّ الدارد قَامٍ تُخْلَقْ لَكُملْ  ،مب  قَتازاً  خُلجم ارِ الْقَرَارِ ،لَكُمالَ إِلَى دما الْأَعنْهوا مدتَزَول، 
  )132(همان، خطبه ؛» فَكُونُوا منْها علَى أَوفَازٍ و قَرِّبوا الظُّهور للزِّيال

بلكـه آن را گـذرگاهي بـراي شـما      ؛همانا دنيا براي سكونت دائمي شما خلق نگرديـده 
 ي پس با عجله آماده؛ اند كه با اعمال صالح، از آن توشه برگيريد براي سراي جاويدانساخته

  ها را براي حركت آماده سازيد.كوچيدن باشيد و مركب
اند، كه با هـر نوشـي در   در بياني ديگر، پس از آنكه انسان را هدف تيرهاي مرگ دانسته

اي، اي تـؤام اسـت، و بـا هـر لقمـه     غصـه  ،اي گوارااست، و با هر جرعهخته آمي دنيا، نيشي
گـذرد،جزئي از عمـر خـويش را از دسـت     و با هر روزي كه مـي  است، استخواني گلوگير

  فرمايند:دهد، به ناپايداري دنيا اشاره مي مي
و هذَا اللَّيلُ و النَّهار لَـم   ،فَمنْ أَينَ نَرْجو الْبقَاء ،و أَنْفُسنَا نَصب الْحتُوف ، الْمنُونِ  فَنَحنُ أَعوانُ«

نْ شَيا مرْفَعشَرَفاً ي ا ،ءنَيا بمِ مدي ها الْكَرَّةَ فرَعا ،إِلَّا أَسعما جتَفْرِيقِ م 191همان، حكمت ؛ (»و(  
جا اميد بقا داشته باشيم؟ ها است. از كهايمان هدف هالكتس ما ياوران مرگيم، و جانپ

كوشـد، و  در حالي كه اين شب و روز، هنوز مقامي را باال نبرده، به سرعت در انهدام آن مي
  سازد.ها را پراكنده ميجمع

با اشاره به ناپايداري دنيا و عمر آدمي، دل كنـدن از آمـال و آرزوهـا، و بـاده     نيز حافظ 
  گويد:و ميداند كار مي ي نوشي محبت و معرفت را چاره

 ر بـر بـاد اسـت   ـكه بنيـاد عمـ   ،بيار باده   بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است
  )37(حافظ، غزل

  

  گويد:و باز مي
 مـبلكه بر گردون گردان نيز ه   انـت بر كار جهـاعتمادي نيس

  )363(همان، غزل

گـذرا، و  هاي نقد در اين جهان مندي از فرصتو خويشتن را مخاطب ساخته و به بهره
  خواند:كه راه و رسم سالكان است، فرا مي ،خوشباشي و رضايت

 رت امروز بـه فـردا فكـنم؟   ـمن چرا عش   و است و خطاـحافظا تكيه بر ايام چو سه
  )348(همان، غزل

  گويد:و بار ديگر مي
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 است كه من خاطر خود خـوش دارم آن بهتر    تـحافظا چون غم و شادي جهان در گذر اس
  )327غزل (همان،

  

  داند كه نبايد از آن تعجب نمود:و دگرگوني روزگار را طبع اين جهان مي
 هـزاران هـزار يـاد آرد    ،انهـفسـ  ايناز   رخـدار كه چـز انقالب زمانه عجب م

  )116(همان، غزل

همراهان طريق  ي تجربياتش را به همه ي آزموده يافته، نتيجه و و چون خود را با تجربه
  كند:چنين منتقل مي

 رخت خويش ،بيرون كشيد بايد از اين ورطه   ايـم در ايـن شـهر بخـت خـويش     ما آزموده
  )291(همان، غزل

را از سستي و خطا برحـذر مـي   آنهات را بر مخاطبان تمام ساخته، و در حالي كه حج -
آورد، و از جامانـدن و در  دارد، و ديگر بار حركت كاروان به سوي مقصد را پيش چشم مي

  :دهد بيم مي خواب بودن، 

  )458(همان، غزل
  

  رفته دستحسرت و اندوه بر عمر از . 6
ي است بر ضد او؛ خـداي مهربـان در طـول عمـر انسـان، بـه قـدر كـافي         عمر انسان حجتّ

سـازد، و  دهد، و حوادث هشدار دهنده و بيدارگر فراهم ميهاي عبرت آموز به او مي درس
گونه عـذري بـراي او    هيچ تافرستد، الهي بر او مي يانبيا و اوليا ي هاي احياگر به وسيلهپيام

هـاي انـذار دهنـده الهـي،     چنان كه قرآن با استفهامي پندآموز نيز به اين حجـت  ؛اندباقي نم
  فرمايد:مي  اشاره
  )37(فاطر/؛»أَو لَم نُعمرْكُم ما يتَذَكَّرُ فيه منْ تَذَكَّرَ و جاءكُم النَّذيرُ«

 عشـق نمـودم بـه تـو، هـان سـهو مكـن        ي نقطه
ــري   ــون بنگ ــه چ ــي   ،ورن ــرون باش ــره بي  از داي

 كاروان رفت و تـو در خـواب و بيابـان در پـيش    
 ؟ ز كه پرسي؟ چه كني؟ چون باشي؟ره ي رويك
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ار آيا به شما آن اندازه عمر نبخشيديم، كه هر كس اهليت دارد متذكر شـود؟ و آيـا انـذ   
  كننده به سوي شما نيامد؟

بنابراين عمر انسان اگر ارزشش شناخته نشود، دليلي است بـه زيـان او، و غفلـت از آن    
فتي ويژه در بيان، به اين نكتـه  ابا لطالسالم  عليهموجب حسرت و ندامت خواهد بود. اميرمؤمنان

  فرمايند:اشاره مي
 ؛»و أَنْ تُؤَديه أَيامه إِلَى الشِّـقْوةِ  ،أَنْ يكُونَ عمرُه علَيه حجةً غَفْلَةٍ  ذي  فَيا لَها حسرَةً علَى كُلِ«

  )64خطبه ،يرض ديس(
بسا حسرت بر غافلي كه عمرش دليلي بر ضد اوست، و روزگـارش او را بـه بـدبختي    

  كشانيده است. 
ق بسيار روشن و گويا است، كه ساعات عمر به هـيچ قيمتـي قابـل    طو به راستي اين من

بازگردانيدن نيست، در حالي كه متاع دنيا و مواهب آن در هر شرايطي جبران پذير است؛ و 
اغلب مردم برخالف اين حقيقت، نسـبت بـه از دسـت دادن كمـي از      شگفت آن است كه
لي به خـاطر از دسـت رفـتن روزهـا و     آورند و در صدد جبران آنند، ودنيايشان، فرياد برمي

 ،خورند. از ايـن رو اسـت كـه حضـرتش    هاي عمر عزيزشان كمتر تأسف ميها و سالهفته
ـ هاي آماده را به خود مـي هاي شنوا و قلبنوازد و گوشنغمه بيدارگر آگاهي مي  هآورد و ب

  دارد:تأمل وامي
؛ »ما يرْجى منْ رجعةِ الرِّزقِ ،فَإِنَّه لَا يرْجى منْ رجعةِ الْعمرِ و خَافُوا بغْتَةَ الْأَجلِ  فَبادروا الْعملَ«

  )114همان، خطبه (
پس براي عمل شتاب كنيد، و از فرا رسيدن ناگهاني مرگ بهراسيد، زيرا آنچـه از روزي  
ا آنچـه از عمـر گذشـته، اميـدي بـه بازگشـت          از دست رفته، اميد بازگشت آن هسـت، امـ

  نيست.  آن
او  ،كه سيلي سكرات بر صورت آدمي نواخته ،هاي غم انگيز احتضارو با اشاره به لحظه

بينـد،  كنـد، و او خـود را دسـت خـالي و سـرمايه باختـه مـي       را از خواب غفلت بيدار مـي 
  :فرمايند مي  اشاره
»رَهمأَفْنَى ع يمفَكِّرُ في، يمف و  بأَذْه  رَههد  توالْم نْدع رَ لَهحا أَصلَى مةً عامنَد هدي ضعي وفَه ...

رِهنْ أَمم، رِهمع امأَي يهف رْغَبا كَانَ ييمف دزْهي 109(همان، خطبه ؛»و(  
ته، و روزگـارش را  راهي فاني ساخچه انديشد كه عمرش را در مي(در هنگام احتضار) 

در چه راهي سپري كرده... پس به خاطر آنچه به هنگام مرگ برايش روشـن شـده، دسـت    
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نسبت بـه آنچـه در زنـدگي بـدان      ،گزد، و در اين حالخود را از سر پشيماني به دندان مي
  گردد.رغبت مي، بيهرغبت داشت

حسرتي جانكاه بر او هاي جبران بسته، و ها از دست رفته و راهولي چه سود كه فرصت
  سايه افكنده است!!

(تأخير اندختن و واپس افكندن » سوف«روايت است كه بيشتر اهل دوزخ، فريادشان از «
  )43، ص3ي، جنراق يمهد يمول».(كار) بلند است

تحريـر كشــيده و بــه زيبــايي   ي ذهـن پويــاي حــافظ نيــز ايـن هشــدارها را بــه رشــته  
  سرايد: مي  چنين

  )474(حافظ، غزل
  

  كند:و از سر لطف و دلسوزي توصيه مي
 كه يكسر بـه بطالـت بـرود    ،ف اوقاتـحي   رـگي كام خود در آخر عمر از مي و معشوق

  )222(همان، غزل

  خواند:ميفرا و با يادآوري فرجام آدمي، او را به دم غنيمت دانستن 
ا فكر سبو كن، كه پر از باده كنيــحالي   دـي شـگران خواهل كوزهآخر االمر گ 

  )481(همان، غزل

  گيرد كه دست از بطالت بردارد:بندد و تصميم ميو با خود پيمان مي
 از امروز كار خواهم كرد ،بطالتم بس   گذردوق ميـبه هرزه بي مي و معش

  )135(همان، غزل

  گويد:و باز مي
 مـبين ت آن چنان نميـچرا كه طالع وق   رـارتفـاع عـيش بگيـ    ،ز آفتاب قـدح 

  )358(همان، غزل
  

 ه در خواب سحر بگذشـت دريغا عيش شبگيري ك
 نداني قدر وقت اي دل، مگـر وقتـي كـه در مـاني    
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بــه قضــا كــردن آن  يــاران رابــا صــد افســوس بــر عمــر از دســت رفتــه،  ،و در پايــان
  كند: مي  دعوت

 حضور صراحي و جام رفتري كه بيـعم   مـقضــا كنيــت، بيــا تــا ـوقــت عزيــز رفــ
 )8(همان، غزل

  
  مانده گيري از عمر باقي بهره .7

ها و روزهاي عمر كه به بيداري گذشته، در برابر ايامي كه به غفلت و بوالهوسـي  اگر ساعت
نفحات قدسي از سوي حضرت  ؛ در حالي كهسپري شده، محاسبه گردد، بسيار اندك است
تـا   ،هـا بـود  بايد چشم به راه اين نسيمو نوازد. حق، همواره در وزيدن است و اهلش را مي

  :باقي عمر را از غفلت رهانيد
»رِكُمهامِ دي أَيف لَّهاال إِنَّ ل  اتا  نَفَحوا لَهد؛ (محمد بـاقر مجلسـي، بحـار االنـوار،     »أَلَا فَتَرَص
  )222، ص68ج

آگاه باشيد، در روزهاي عمرتان، از سـوي خـدا نفحـاتي اسـت؛ آگـاه باشـيد و منتظـر        
  بمانيد.  آن

به حفظ باقي عمـر كـه در برابـر     ،با توجه دادن به اين مهمالسالم  عليه امام اميرالمؤمنين
  فرمايند:آنچه گذشته بسيار ناچيز است، سفارش مي

»كُمامةَ أَييقرِكُوا بتَدفَاس ، كُما أَنْفُسبِرُوا لَهاص ا  ،ويهف نْكُمي تَكُونُ مامِ الَّتيرِ الْأَيي كَثيلٌ فا قَلفَإِنَّه
  )86رضي،خطبه دي؛ (س»و التَّشَاغُلُ عنِ الْموعظَةِ ،الْغَفْلَةُ

، در عمر ي مانده عمر خود را دريابيد، و استقامت پيشه سازيد؛ زيرا باقي ي مانده پس باقي
  است. اندكبرابر ايام زيادي كه به غفلت گذشته و شما را از موعظه منصرف كرده، بسيار 

دارند؛ زيرا ها و استفاده از مباحات تكيه كنيم، برحذر ميو از اينكه بيش از حد به آزادي
تحريكات نفس، در مرز گناهان بـزرگ   اكند، بگيري از مباحات افراط مي انساني كه در بهره

  :كنداو را تهديد مي ،كند و هر لحظه خطر سقوط به پرتگاهمي سير
»كُمأَنْفُسوا للَا تُرَخِّص و، بِكُم بفَتَذْه  ةِ  الرُّخَصالظَّلَم بذَاهانُ  ،مهالْإِد بِكُم مجهنُوا فَياهلَا تُد و

  همان)؛ (»علَى الْمعصيةِ
و سستي نورزيـد كـه    ؛كشاندندهيد، كه شما را به ستم ميو به خود بيش از حد آزادي 

  اندازد.شمارا به معصيت مي
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  دهند:دستور عمل كردن در روزگار مهلت مي ،از اين رو
»هلهامِ مي أَيف نْكُملُ ماملِ الْعمعلَ ،فَلْياقِ  قَبهإِر  هلأَج ،    هانِ شُـغُلـلَ أَوقَب ـهي فَرَاغف ـي   ،وف و

هؤْخَذَ بِكَظَملَ أَنْ يقَب هتَنَفَّسم، همقَد و هنَفْسل دهملْي و، هتارِ إِقَامدل هنارِ ظَعنْ دم دتَزَولْي همان)؛(»و  
ند، در ايام مهلتشان، پيش از آنكـه اجلشـان فـرا رسـد،     هست پس بايد آنان كه اهل عمل

كـه راه   و قبـل از آن  ،اغتشان، پيش از آنكه گرفتار شوند، تالش كنندو در ايام فر ؛عمل كنند
روند، توشـه برگيرنـد؛ و از ايـن    گلو بسته گردد، نفس بكشند؛ و براي خود و جايي كه مي

  سراي كوچيدني براي منزلگاه ابدي تدارك ببينند.
ه بـه  انـد؛ كـ  هاي الهـي اشـاره فرمـوده   ها و اتمام حجتو در جمالتي ديگر، به فرصت

ها داده شده، راه وصول سعادت به همگان مهلت كافي براي خروج از مشكالت و مسئوليت
  آنان نمايانده شده، و زمان كافي براي كسب رضايت الهي دارند:

شفَت عـنْهم  و كُ ،و عمرُوا مهلَ الْمستَعتبِ ،و هدوا سبِيلَ الْمنْهجِ ، الْمخْرَجِ  قَد أُمهِلُوا في طَلَبِ«
  )83(همان، خطبه ؛...»سدف الرِّيبِ و خُلُّوا لمضْمارِ الْجِياد

و راه نجـات بـر آنـان     .اند، كه در جستجوي راه صحيح برآيندبه خاطر اين مهلت يافته
ظلمت شك  .عمر براي آن است كه رضاي حق را جلب كنند ي ارائه شده، و اين چند روزه

بـراي مسـابقه   خـود را  تـا   ،انـد و ترديد از ديدگان آنها بر كنار شده و ايشان را آزاد گذارده
  كنند.  آماده

  :فرمايند به هشدار گشوده، مي  لبو ديگر بار 
و  ،و الْمـدبِرُ يـدعى   ،و التَّوبةُ مبسـوطَةٌ  ،منْشُورةٌ  و الصحف ،و أَنْتُم في نَفَسِ الْبقَاء ،فَاعملُوا«
(همان، ؛»و يسد باب التَّوبةِ و تَصعد الْملَائكَةُ ،و ينْقَضي الْأَجلُ، قَبلَ أَنْ يخْمد الْعملُ ،ءيرْجى الْمسي
  )237خطبه 

انده ها گشوده، راه توبه باز، و پشت كردگان فراخوپس اينك كه زنده و برقراريد، پرونده
، و گـردد  پيش از آنكه چراغ عمل خاموش ، عمل كنيد؛شده، و بدكاران اميد بازگشت دارند

  ، و فرشتگان باال روند.شود ، و اجل فرا رسد، و درهاي توبه بستهبندها پايان يافرصت
  و باز همين هشدار:

و راحـةِ الْأَجسـاد و مهـلِ     ،فَينَةِ الْإِرشَادفي  ،و الرُّوح مرْسلٌ ،أَلَا عباد اللَّه و الْخنَاقُ مهملٌ« 
  )83(همان، خطبه ؛..»الْبقيةِ.
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هاي مرگ بر گلويتان نيفتاده، و روح بـراي كسـب   اي بندگان خدا! هم اكنون تا ريسمان
  .عمل كنيد ،ها در راحتي است، و هنوز مهلت داريدكماالت آزاد است و بدن
شوند و پس از آنكـه بـه دو   آن را يادآور مي رازگيري و ابهاي بهرهو در بياني ديگر، راه

و فراهم بودن امكانات براي انجام هر گونه تصميم اشاره  ،يعني سالمتي ؛نعمت بزرگ الهي
  فرمايند:مي نمايند، با بياني شيوا و اثرگذار مي

»طُونَكُمرُوا بأَضْم و ونَكُميهِرُوا علُ ، أَسمتَعاس و كُماموا أَقْـد،   الَكُمـوقُـوا أَمأَنْف ـنْ    ،وخُـذُوا مو
  )183(همان، خطبه ؛»أَجسادكُم فَجودوا بِها علَى أَنْفُسكُم و لَا تَبخَلُوا بِها عنْها

را به  هايتان را الغر كنيد، و قدم يتانهاچشمانتان را در دل شب بيدار نگه داريد، و شكم
و در  ،بـه جانتـان ببخشـيد    و اموالتان را انفاق كنيد، و از جسم خويش بگيريد كار گيريد، و

  اين كار بخل نورزيد.
  :فرمايند توصيه مي مندي از عمر باقي ماندهراهي ديگر براي بهره، و بار ديگر

  )143(همان، خطبه ؛» و استَقَالَ خَطيئَتَه و بادر منيتَه ، تَوبتَه  فَرَحم اللَّه امرَأً استَقْبلَ«
رحمت خدا بر آن كسي كه به استقبال توبه برود، و از خطاهاي خود پـوزش بطلبـد، و   

  (پيش از پايان زندگي) بر مرگ خود پيشي گيرد.
، به درك اوقات خوش توصيه نموده، و بـه غمخـواري   مونمضهمين در  نيز كه حافظ

  انگيزد:برمي خويشتنراي ب

  )65(حافظ، غزل
  

 ،كـه از دسـت دادن ايـن فرصـت     ،تـي دانسـته  منـدي را حج و جمع بودن اسباب بهـره 
  ناپذير است؛  جبران

  گويد:از اين رو با سؤاالتي نرم و پند آموز مي
 كنـي؟  اسباب جمـع داري و كـاري نمـي      كني؟ ق گذاري نميــاي دل به كوي عش

 مغتنم شمار ،هر وقت خوش كه دست دهد
 كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست

هـوش دار   ،بسته به مويي است ،پيوند عمر
 غمخوار خويش باش، غم روزگار چيست؟
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 ي؟ـــ كن باز ظفر به دست و شكاري نمي   ي؟ـزن چوگان حكم در كف و گويي نمي
  )482(همان، غزل

باره كـه هنگـام مهيـا بـودن شـرايط بايـد فرصـت عـيش را نگـه داشـت،            اينو باز در 
  فرمايد: مي  چنين

  )182(همان، غزل 
  

  :داند را توفيق بزرگي مي اسباب عيش ي و جمع بودن همه

  )298(همان، غزل

  كه بايد شنيد و فرمان برد: ،داندو اين اغتنام فرصت را امر پير مغان مي

  )248(همان، غزل

تا فرصت هست او را سيراب سـازد؛ كـه هـيچ كـس بـراي       ،خواهدو از ساقي معنا مي
  مرگ ندارد:سلطان اي از امان نامه اش، آينده

 ن آرـاماني به م طخ ،اـيا ز ديوان قض   نـكفرت امروز به فردا مــساقيا عش
  )162(همان، غزل

صـدف  كند، كه گوهر عمر همواره در به اين حقيقت اشاره مي ،تؤام با تأكيد و با تكرارِ
  :ماندباقي نمي

 ر نباشدـكه دائم در صدف گوه   زمان خوشدلي درياب دريـاب 
 )162(همان، غزل

 م به سبو رفت و گل افكند نقابچون مي از خُ
 ت عــيش نگــه دار و بــزن جــامي چنــدـفرصــ

 ش و رفيـق شـفيق  يغــ من و مـي ب امقام 
 گــرت مــدام ميســر شــود، زهــي توفيــق

 كه به عشرت كوشيم ،آن به ،دوستان وقت گل
 مـوشيـ ينبان اسـت و بـه جـان    ـسخن پير مغ
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  گيري نتيجه. 8
ياد مرگ و معاد و توجه دادن به سرمايه عمر عزيز، سرلوحه دعوت همه انبيا و هـدايتگران  
 الهي بوده است؛ چنان كـه يـاد مـرگ را نشـانه هوشـمندي و زيركـي آدمـي دانسـته انـد.         

، بـه  درخشد يبر تارك برج سخن مكه البالغه  نهج دي، خورشمتون قدسي پس از قرآنانيمدر
 گذر عمر و عبرت گرفتن از گذشتگان و تامل در آثار آنان، توجهي ويژه دارد و فراوان بدان

در نهج البالغـه، آدمـي را بـه    السالم  عليه اشاره و بر آن تاكيد كرده است.انذارهاي امام علي
ي  هـا و خميرمايـه   ي تمـام نيكبختـي   بديل عمر و اغتنام لحظه هاي آن، كه سـرمايه نعمتبي 
سـاز   هاي دنيوي و اخـروي او اسـت، متوجـه مـي سـازد و چنـين التفـاتي سـبب         سعادت
آمـوزي و پويـايي انسـان در مسـير بنـدگي خواهـد بـود و اورا در انديشـه جبـران           عبرت
  اي باقي مانده ياري خواهد نمود. ه مندي از فرصت هاي از دست رفته و بهره فرصت

اين مضمون عبرت انگيز، همچنين از ديرباز در آثار بسياري از دانشمندان و سخنوران و 
خـداداد   يسخن لطف نيريشعر حافظشاين ميان، در شاعران نمودي چشمگير داشته است و

  و از جنبه هاي گوناگون به اين موضوع پرداخته است.دارد
 ي دربـاره السـالم   عليـه  يعل انيب ريناب و منحصر به فرد ام يها هدگايددر اين پژوهش، 

عبـرت از  «، »ياد مـرگ «، »گذار پرشتاب عمر«همچونآن، يايالبالغه و زوا گذر عمر در نهج
گيري از  بهره«، و »حسرت و اندوه بر عمر از دست رفته«، »گذرگاه پرآشوب دنيا«، »پيشينيان

واهد و مضامين مشترك اين موضوعاتدر شعر حـافظ  بيان گرديده، سپس ش»عمر باقي مانده
  ارائه شده است.و البته اين بضاعت مزجات، مشتي از خروار است.
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