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 چکیده:
زمان از مفاهیم انتزاعی است و بحث از چیستی آن همواره مورد توجه فالسفه  پیشینه و هدف:  

شناختی به چگونگی  است. اما علماي علوم  و دانشمندان از دوران یونان باستان تا عصر حاضر بوده  
اند. آنها براساس تحقیقات  درك زمان و اینکه ذهن انسان زمان را چگونه درك میکند پرداخته

انتزاعی و مبهمی مانند  به ای  گسترده ن نتیجه رسیدند که ذهن بوسیلۀ استعارة مفهومی، امور 
ملک خاتون از دیدگاه استعارة زمان را درك میکند. در پژوهش حاضر شعرهاي حافظ و جهان

مفهومی زمان مورد بررسی قرار گرفته و هدف از آن پی بردن به این مطلب است که این دو شاعر 
 اند. مان براي بیان و انتقال چه مفاهیمی استفاده کردهاز استعارة مفهومی ز

تحلیلی و استناد به شواهد –بصورت توصیفی  روش انجام تحقیق در این پژوهشروش مطالعه:  
 متنی است و دامنۀ آن تمام ابیات فارسی دو شاعر موردنظر را دربر میگیرد.درون
بعملها:  یافته بررسیهاي  شاعرطبق  دو  هر  شعر  در  باالیی آمده  جایگاه  و  اهمیت  از  زمان   ،

اي به زمان و مفاهیم آن دارد. در دیوان حافظ و  برخوردارست و در این بین حافظ نگاهی ویژه
قالب جهان در  که  زمان  ارزشمندي  جنبۀ  به  رویدادها،  زمان  دادن  نشان  سواي  خاتون،  ملک 

است. عالوه نشان داده شده    شده توجهسازيبدیل مفهوماي ارزشمند یا شئیی نفیس و بی سرمایه
ایام ازدست این ازطریق استعارة مفهومی زمان، مفاهیمی چون تأسف بر  شناسی،  رفته، وقتبر 

 است.  امیدواري، لحظات را با خوشی سپري کردن، عمر را با غم بهدر ندادن اشاره شده
در دیوان هر دو شاعر بنظر میرسد بخشی از ابیات مربوط به استعارة مفهومی زمان  گیري:  نتیجه
گرفته از نظام مفهومی است که بر  بینی آنان است که نشئتدهندة دیدگاه فکري و جهانبازتاب

ملک خاتون این بخش از ابیات عمدتاً در ساختار فکریشان سایه افکنده است؛ در دیوان جهان
و زمان را همراهی است. ا  قالب تشخیص سروده شده و بازتاب وقایعی است که براي او روي داده

اي بیدادگر میداند. استعارة مفهومی زمان در دیوان حافظ وفا، دزد، ستمکار و گردونهناپایدار، بی
و  عرفانی، شور و شوق  و  اسالمی  فرهنگ  بر  او  اشراف  به شخصیت چندبعدي حافظ،  توجه  با 

و سرمدي،    خالقیت شاعرانه، مشرب فکري و فلسفی، مبین امید، اغتنام فرصت، حاالت خوشی
 .استسازي شده وقت آرمانی، و تفکرات خیامی است که ازطریق استعاره، مفهوم
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 1399دي    19:   داوري تاریخ   
 1399بهمن  30: اصالح تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Time is an abstract concept and its essence has always 
been of interest to philosophers and scientists from the Greek period to the present day. 
But cognitive sciences’ scientists have dealt with how to perceive time and how the human 
mind perceives time. Based on the extensive research, they have concluded that the mind 
perceives abstract and obscure matters such as time through conceptual metaphor. In the 
present study, the poems of Hafez and Jahan Malek Khatoon have been examined from 
the perspective of the conceptual metaphor of time and its purpose is to find out that, 
these two poets have used the conceptual metaphor of time to convey what concepts? 
METHODOLOGY: It is in the form of in-text citation evidence and its scope includes all 
Persian verses of the two mentioned poets. 
FINDINGS: According to the studies done in the poetry of both poets, time has a high 
importance and position, meanwhile, Hafez has a special look at time, so that time and its 
meanings are reflected in most of his verses. In the Divan of Hafez and Jahan Malek 
Khatoon, in addition to showing the time of events, attention has been paid to the valuable 
aspect of time which has been conceptualized in the form of valuable, exquisite and 
irreplaceable object. In addition, through the conceptual metaphor of time, concepts such 
as: regret over lost days, punctuality, hope, spending moments happily, not wasting life 
with sadness have been addressed . 
CONCLUSION: It seems that some of the verses related to the conceptual metaphor of time 
in the divan of both poets reflect their intellectual view and worldview, which originates 
from the conceptual system that has overshadowed their intellectual structure; In Jahan 
Malek Khatoon’s Diven, this part of the verses is composed mainly in the form of 
recognition and reflects the events that happened to her. She considers time to be a 
corrupt, destructive, unfaithful companion, a thief, an oppressor and a tyrant. The 
conceptual metaphor of time in Hafez's Divan according to Hafez's multidimensional 
personality, his mastery over Islamic and mystical culture, passion and poetic creativity, 
intellectual and philosophical contemplation, expresses hope, seizing opportunities, happy 
mood, ideal time and Khayyami thoughts Which is conceptualized through metaphor. 
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 مقدمه 
زمان مفهومی ناگسستنی از زندگی انسان است و اهمیت آن به حدي است که از کهنترین و مهمترین مسائل 

آمده و پیوسته  مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. «از روزگاران گذشته فلسفی در طول تاریخ بشري بشمار می
 ).  263کان هستی» (چشمۀ روشن، یوسفی: ص  اند و از مهمترین اربشمار آورده  فالسفه آن را یکی از قدماي خمسه

بحث درخصوص زمان مانند بسیاري از علوم به یونان باستان برمیگردد و ارسطو اولین کسی است که تعریفی بر  
پایۀ مبانی علمی ارائه کرد وي معتقد بود «زمان عبارت است از شمارة حرکت به نسبت قبل و بعد» (فلسفۀ ارسطو، 

را ). وي  119جانکار: ص   او کمتر فیلسوف و دانشمندي  از  بعد  براي سنجش زمان میدانست.  ابزاري  را  حرکت 
. دیدگاه 1میتوان سراغ داشت که درمورد چیستی زمان بحث نکرده باشد. در تعریف زمان دو دیدگاه مطرح است:  

 . دیدگاه فیزیکی. 2فلسفی، 
شک زمان یکی از اصلیترین این ست یابد و بیفلسفه میکوشد به یاري عقل و استدالل به حقایق و اسرار عالم د

حقایق است. «لبّ دیدگاه پیشینیان دربارة ماهیت و مفهوم زمان را میتوان ترکیبی از دیدگاه افالطون و ارسطو  
دانست. آنها معتقدند زمان بعنوان کم متصل غیرقارالذات، حقیقتی است مستقل از اشیاي خارجی بطوریکه اشیا با 

آن متصف به سیالن و گذرایی میشوند. بر این اساس، قبل از آفرینش اشیاي جهان، زمان بعنوان   قرار گرفتن در
یک ظرف خالی وجود داشته است. این دیدگاه در علم جدید بوسیلۀ اسحاق نیوتن تقویت گردید؛ هرچند آلبرت 

انست سیطرة آن را بر  انیشتین با نظریات نسبیت عمومی و خصوصی خویش در این اندیشه خلل افکند، ولی نتو
آید و آن است اذهان بزداید. در جهان اسالم صدرالمتألهین شیرازي قهرمان نظریۀ جدیدي دربارة زمان بشمار می

 ). 96که زمان نحوة وجود است» (مفهوم زمان در فلسفه برگسن، ابراهیمی دینانی و پیرمرادي: ص 
شمندان آنچنان پیچیده است، چگونه درك آن براي سؤال اینجاست که ماهیت موضوعی که براي فالسفه و دان

ذهن انسان فارغ از هر سطح سواد و بینشی بدیهی است؟ فالسفه پاسخ به این پرسش را مربوط به حیطۀ روانشناسی 
میدانند، زیرا معتقدند چگونگی درك زمان بواسطۀ ذهن براي یافتن پاسخی درمورد چیستی زمان راهگشا نیست.  

از نظر روانشناسی گسترش داد، پیاژه بود؛ وي معتقد بود مفهوم زمان در ذهن اولین کسی که مف  هوم زمان را 
سازي  کودك وجود ندارد، بلکه بصورت روندي تدریجی بوسیلۀ مفاهیمی چون حرکت و سرعت، زمان را مفهوم

مفهوم زمان  و  استعارسازي میکند  معناشناختی  بررسی  ك:  (ر.  میشود  مشتق  مکان  از  کودك  در  شدة  زمان  ة 
 ). 143داستانهاي کودك به زبان فارسی، سجودي و قنبري: ص 

با ظهور علوم شناختی در قرن بیستم، شاخۀ روانشناسی شناختی و بدنبال آن زبانشناسی و معناشناسی شناختی 
وارد این حیطه شده که ذهن چگونه زمان را درك میکند. شناختیان معتقدند اصطالحات اندکی درخصوص زمان 

ود دارد که بوسیلۀ آن بتوان زمان را شناخت. درواقع «هرگونه فهمی که ما از زمان داریم وابسته به مفاهیم  وج
)؛ یعنی تجربۀ انسان از  207دیگر همچون حرکت، فضا و رویدادهاست» (فلسفۀ جسمانی، لیکاف و جانسون: ص  

ي براي زمان قرار میدهد، مانند حرکت خورشید زمان وابسته به تجربۀ واقعی او از رویدادهاست و رویدادها را معیار 
 هاي ساعت. و عقربه

طبق نظر زبانشناسان شناختی بویژه لیکاف و جانسون، ذهن انسان امور انتزاعی و مبهم را ازطریق استعاره درك 
بر زمان   میکند. فیلسوفان و فیزیکدانان معتقد به تقدم زمان بر حرکت هستند، اما شناختیان اعتقاد به تقدم حرکت

دارند، زیرا مغز حرکت را بیواسطه و مستقیم احساس میکند و از آن بشکل حوزة مبدأ براي نظامهاي استعاري  
هاي هدف استفاده میکند؛ یعنی چه زمان و چه هر موضوع ذهنی دیگري، مفاهیمی هستند که بسادگی درك حوزه
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هاي هدف انتزاعی،  درك میشوند، زیرا «حوزهي و قابل سازهاي مبدأ مفهومنمیشوند و تنها بوسیلۀ استعاره و حوزه
اي کاربردي، کوچش: سازي استعاري هستند» (استعاره مقدمهپراکنده و فاقد مرز مشخصند؛ درنتیجه نیازمند مفهوم

 ). 51ص 
 ملک خاتون از استعارة مفهومی زمان براي بیان چه مفاهیم در پژوهش پیش رو در پی آنیم در شعر حافظ و جهان 

 است.  یا مضامینی استفاده شده
 

 سابقۀ پژوهش 
گرفته که میتوان به این موارد اشاره داشت: رئیسی و در زمینۀ نظریۀ استعاره مفهومی در ایران پژوهشهایی صورت

اي»  پیکره –هاي مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردي شناختیاي تحت عنوان «استعاره) مقاله1399همکاران ( 
هاي مبدأ در این آثار دست اند که درنهایت به پرکاربردترین حوزه متن از نویسندگان معاصر پرداخته  36بررسی  به  

اند. اند و از آن نتیجۀ ویژگیهاي درون فرهنگی که بر ذهن و نگرش نویسندگان معاصر مؤثر بوده استنباط نمودهیافته
استعارة مفهومی زمان در اشعار ناصرخسرو و اخوان ثالث» اي با عنوان «بررسی تطبیقی ) در مقاله1396کوشکی ( 

استعارة    160اخوان ثالث پرداخته که نهایتاً به    از این اوستايو    آخر شاهنامه به بررسی شعرهاي ناصرخسرو و  
مفهومی در حوزة زمان دست یافته و همچنین تفاوتها و شباهتها در نگرش به زمان را از دید دو شاعر نتیجۀ تفاوت 

 جارب فردي ایشان دانسته است. ت
 ) همکاران  و  مقاله1388گلفام  در  زبانشناسی )  دیدگاه  از  فرخزاد  فروغ  شعر  در  زمان  «استعارة  عنوان  تحت  اي 

اي با ) در مقاله1389اند. هاشمی ( هاي قراردادي و نو در اشعار فروغ فرخزاد پرداختهشناختی» به جنبۀ استعاره
ی از دیدگاه لیکاف و جانسون» به تبیین مبانی آن و بعضاً به شرح برخی ابهامات و  عنوان «نظریۀ استعارة مفهوم

 بیان نواقص آن پرداخته است. 
ملک خاتون پرداخته شده و در تحقیق حاضر به موضوع زمان از زاویۀ دید استعارة مفهومی شعر حافظ و جهان 

ا این دو شاعر  این مطلب است که در دیوان  از آن دریافتن  بیان چه هدف  براي  استعارة مفهومی زمان  زطریق 
 در دانشگاه لرستان به انجام رسیده است.  1400مفاهیمی استفاده شده است. پژوهش حاضر در خرداد 

 
 بررسی و بحث 

 استعارة مفهومی زمان 
داده  ارائه  آن  کاربرد  و  استعاره  زمینۀ  در  مباحث جدیدي  نظریۀ مفهومی،  با طرح  و جانسون  ایلیکاف  ن دو اند. 

هاي زبان، شعر و تخیل و امري تصنعی و تزئینی نمیدانند، بلکه بر این باورند  استعاره را موضوعی منحصر به حوزه
هایی که با آنها زندگی میکنیم، لیکاف اي از فرایندهاي فکري آدمی استعاري است» (استعاره«برعکس، بخش عمده

رده و طوالنی در زبان گفتار، نشان دادند نقش استعاره در ). لیکاف و جانسون با تحقیقات گست17و جانسون:  ص
فهم امور انتزاعی و مسائل مبهم، کلیدي و کاربردي است و اساساً ذهن انسان براي درك این امور از استعاره کمک  

ي  میگیرد. درواقع «استعارة مفهومی عبارت است از درك امور انتزاعی بر پایۀ امور عینی؛ به دیگر سخن، استعار 
) استعاره ابزار  325ها، رویکردها و روشها، فتوحی: ص  شناسی نظریه اندیشیدن یعنی تجسم مفاهیم ذهنی» (سبک

نیرومندي براي درك و شناخت ماست و ما را قادر میسازد خود و جهانی که در آن زندگی میکنیم بشناسیم، تعبیر  
درواقع قدرت و توانایی آدمی در شناخت و تعبیر است، پردازي  ها به آن شکل بدهیم. استعارهکنیم و با کمک نشانه
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هایی را فراهم میسازد که با هیچ روش بخش است، زیرا امکان بیان و انتقال ناگفتهبنابراین استعاره امري معرفت
). با این دیدگاه، درحقیقت زبان بازتابی 341دیگري قابل بیان نیست (ر. ك: بالغت تصویر، فتوحی رودمعجنی: ص  

از    از بیان داشتند «زبان بخشی  نظریه،  این  با طرح  زبانشناس  این دو  آن چیزي است که در ذهن رخ میدهد؛ 
 ). 65ناپذیرند» (معنا، زبان و ذهن، اندرهیل: ص الگوهاي فکري ما را شکل میدهد و ذهن و زبان از هم تفکیک

ه ذهن بوسیلۀ آن مسائل مبهم را درك طبق نظریۀ مفهومی، اهمیت استعاره بخاطر جایگاه شناختی آن است، اینک
ها و مبانی زندگی بشر هستند، اهمیت استعارة میکند. این نکته که امور انتزاعی از اساسیترین و مهمترین مؤلفه

زندگی،  عاطفه، مرگ،  دین،  زمان، عشق،  اخالق، مذهب،  نظیر  اموري  آدمی  میکند. ذهن  دوچندان  را  مفهومی 
سازي میکند. فهمتر براي خود مفهومصاد، تورم، ملت و... را ازطریق امور آشناتر و قابل جامعه، احساسات، عواطف، اقت

در بین این امور، زمان از موقعیت جالبی برخوردارست. لیکاف و جانسون درمورد درك زمان معتقدند «ما هیچ  
ریم، وابسته به مفاهیم دیگر خود نداریم. هرگونه فهمی که ما از زمان دا  –در ذاتِ–مفهوم کامالً روشنی از زمان  

چون حرکت، فضا و رویدادهاست» (فلسفۀ جسمانی ذهن جسمانی و چالش آن با اندیشۀ غرب، لیکاف جانسون: 
سازي زمان بدون استعارة مفهومی نمیتوان چندان موفق بود. زمان یکی از اساسیترین ). یعنی براي مفهوم207ص  

سازي نمیشود؛ درواقع «مقدار بسیار اندکی از فهم مان با خودِ زمان مفهومهاي زندگی انسان است، بااینحال زمقوله
از ما دربارة زمان صرفاً برحسب خود زمان است و بخش عمده باره روایت استعاري فهم ما  از فهم ما دراین  اي 

 ).210حرکت در فضاست» (همان: ص 
است، چون معتقدند در اکثر فرهنگها زمان ازطریق حرکت   شناختی، حرکت از زمان مقدمتر و اصلیتردر علوم  

سازي استعاري فهم است؛ «شاید بتوان گفت که این موضوع یکی از مقبولترین موارد جهانی بودن در مفهومقابل 
سازي  سازي میکنند. مفهوم است. ... افراد در بسیاري از فرهنگها زمان را هم بصورت ماهیتی ایستا و هم پویا مفهوم

ایستا از زمان اغلب شامل ماهیتی «در حال گذار» درك میکنیم، یعنی بر گذر زمان تکیه میکنیم. هر دو نوع این 
 ). 73ناپذیر و ذاتاً استعاري است» (استعاره در فرهنگ جهانیها و تنوع، کوچش: ص سازیها اجتنابمفهوم

ارائه داده الگوهاي زمانی را  الگوي ناظر    -2الگوي زمان متحرك،    -1اند:  بر همین اساس لیکاف و جانسون این 
بندي براساس تصور ذهن از زمان صورت گرفته، «ما  الگوي توالی زمانی. این دسته  -3متحرك (دورنماي زمان)،  

اي کاربردي،  زمان را برحسب چند عنصر پایه میفهمیم: اجسام فیزیکی، محل آنها و حرکت آنها» (استعاره مقدمه
 ).  67کوچش: ص 

) الگوي زمان متحرك: در این الگو زمان بشکل اجسام یا اشیاي متحرکی که بطور متوالی در حال حرکتند  الف
سازي میشود. در اصلیترین حالت این الگو، همیشه یک ناظر ساکن رو به یک جهت ثابت ایستاده که مسیر  مفهوم

سرش در حرکتند. گاهی زمان در  سرهم و الینقطع از اجسام از سمت پیش روي او بسمت پشت  نهایت، پشتبی
سازي میشود؛ در این نوع بخصوص اشیا و حال گذر بشکل یک جریان سیال و در یک خط ممتد در حرکت مفهوم 

اجسام متحرك زمان را نشان نمیدهند، «بلکه جریانی سیال معادل زمان قرار دارد. در این نوع، ما از «جریان سیال  
اي از زمان که سایر  کز و کاربرد اصلی استعاره بر طول مدت زمان است، جنبهزمان» صحبت میکنیم. در اینجا تمر

ها ما را متوجه آن نمیسازند. ... در آثار ادبی عمدتاً در قالب رود نشان داده میشود» (استعاره در فرهنگ استعاره
 ).77جهانیها و تنوع، کوچش: ص 

مان بصورت مکان یا فضایی محدود و محصور درك میشود ب) الگوي ناظر متحرك (دورنماي زمان): در این الگو، ز
اي که آینده مکانی در پیش به زمان در حال حرکت است و مسیر حرکتش رو به جلوست، بگونهگر نسبتو مشاهده
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رو و گذشته مکانی در پشت سر اوست و زمان حال، مکانی یا موقعیتی است که ناظر در آن حضور دارد و یا بر سر  
ر دارد. در این الگو زمان گویی زمین یا مسیري است که ناظر بر روي آن راه میرود، درنتیجه میتوان آن راه او قرا

را اندازه گرفت. همچنین مقدار آن کم یا زیاد باشد، زمان گستره دارد و گسترة آن میتواند محدود و یا مرز داشته 
ود به آن زمان ببرد. این بدان معناست که فرد  باشد. «ناظر در حین حرکت بسمت آینده، میتواند چیزي را با خ

(استعاره شود»  مشخص  زمان  آن  در  تغییراتی  آمدن  بوجود  باعث  فارسی: میتواند  زبان  در  زمان  مفهومی  هاي 
 ).22زاده و مقدسین: ص اي، رئیسی و افراشی و نعمتپیکره-رویکردي شناختی 

هاي زمانی مربوط میشود. توالی زمانی فقط تنها به توالی بازهج) توالی زمانی: در این الگو، ناظر جایگاهی ندارد و  
تلفیقی از مفاهیم زمانهاي گذشته، حال و آینده نیست، «بلکه براي تلفیق رویدادهاي زمانی، از هر نوع که باشد 

این ارتباط بر   آید. بدینسان، رویدادهاي زمانی چه قبلتر یا بعدتر از هم باشند میتوانند با هم ارتباط یابند.بکار می
شناسی به یکدیگر حاصل میشود» (ساختار زمان در رمان چشمهایش از منظر معنیاثر توالی زمانی رویدادها نسبت

 ). 127خواه، صراحی و برکت: ص شناختی، دعوت
یل  بندیهاي زمانی، براي این پژوهش نیاز به تشریح تعاریف در حوزة استعارة مفهومی است که در ذبر دستهعالوه

 بدانها اشاره میشود.
از : چارچوبی است که در قالب آن مینظام مفهومی اندیشیم و عمل میکنیم؛ این نظام معنایی مشحون است 

باور،  تجربۀ فردي و جمعی، تاریخ جمعی و فردي، جغرافیا و زیست  بوم، آداب و رسوم، دین و مذهب، عقیده و 
هر آنچه که در آن ساختار فکري هر فردي مؤثر و دخیل است؛  هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، طبقاتی و  مؤلفه

ها، پایۀ ذهنمان را تشکیل میدهد که براساس آن با دنیاي پیرامونمان در تعاملیم که در زبان که تمام این مؤلفه
گاه سطحیترین و ملموسترین نمود اندیشه و ارتباط است خود را نشان میدهد. استعاره در این نظام مفهومی از جای

 اي برخوردارست. ویژه
حوزة (قلمرو) مقصد،   - 2حوزة (قلمرو) مبدأ،    -1استعاره مفهومی داراي سه پایه است:    هاي استعارة مفهومی:پایه

 نگاشت.  -3
 به حوزة مقصد را شامل میشود. حوزة مبدأ: عموماً امور آشنا، ملموس، عینی، متعارف و محسوستر نسبت -1
 به حوزة مبدأ میباشد. شامل مفاهیم و امور انتزاعی، ناآشنا و مبهم نسبتحوزة مقصد: غالباً  -2
هاي مبدأ و مقصد، نگاشت یا انطباقات ادراکی بنیادي یا  نگاشت: این واژه اصطالحی ریاضی است. «بین حوزه  -3

نام 23اي کاربردي، کوچش: ص  ذاتی وجود دارد» (استعاره مقدمه با  تناظرهاي مفهومی غالباً  انطباقها و  این   .(
دیگر منطبق میشود، مانند   برداري عنوان میشود، به این معنا که الگو یا نقشۀ یک حوزه بر حوزةنگاشت یا نقشه

ها در علم، دباغ: کاري که نمودارها و جدولها در ریاضیات انجام میدهند (ر.ك به: مجاز در حقیقت، ورود استعاره
 ). 72-73صص 

 
 ها تحلیل داده

ه ملک خاتون به زمان توجاي در زندگی انسان دارد؛ در شعر حافظ و جهان زمان ار ارکان هستی است و جایگاه ویژه
بر نشان دادن زمان رویدادها، چه در و نگاه خاصی شده است؛ بطوریکه با استفاده از استعارة مفهومی زمان عالوه

بینی و زاویۀ دیدي که به دنیا مینگرند، به قالب الگوهاي زمانی و چه در قالب تشخیص هرکدام از منظر جهان
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اند (درحالیکه هر دو در یک دورة زمانی و محیط ختهمسائل و مفاهیم مهم زندگی که با زمان پیوند دارند پردا
  اند) که در دنباله بصورت جداگانه با چند شاهد مثال بدانها اشاره خواهد شد.زیسته

 
 تحلیل زمان و مفاهیم آن بر پایۀ استعارة مفهومی در اشعار حافظ 

العاده که شعرش نموداري القیت خارقحافظ از بزرگترین شاعران ایران و جهان است، عالمی ادیب، با استعداد و خ
از ذوق شاعرانه و لطافت عارفانه است. «از اختصاصهاي کالم حافظ آن است که او معنیهاي دقیق عرفانی و حکمی 
بیان  آنها  صحیحترین  و  روشنترین  و  کالم  موجزترین  در  را  خود  دقیق  تفکرهاي  و  لطیف  تخیلهاي  حاصل  و 

اي نشان داده مقولۀ ). از معانی و دقایق عرفانی که حافظ بدان عنایت ویژه188  است» (تاریخ ادبیات، صفا: صکرده
وقت و ارزشمندي زمان است. «بطوریکه وقت در سخن او در طیفی از بیانها و معانی متنوع و رنگارنگ جلوه کرده 

یت آن در زندگی  ). توجه به موضوع زمان و اهم99است و گستره و ژرفایی شگفت دارد» (وقت حافظ، براتی: ص  
اي است که نمیتوان آن را در شعرش موضوعی جانبی و فرعی دانست؛ به عبارت دیگر آدمی در شعر حافظ بگونه

به مقولۀ زمان، رویکردي اندیشمندانه و شاعرانه است» (زمان در شعر حافظ، محمدي آسیابادي: «رویکرد وي نسبت
ارزشمندي زمان122ص   تا جایی که میتوان جنبۀ  از موضوعات و مفاهیم کلیدي شعر حافظ دانست که   )؛  را 

اي برخوردارست، به العادهاست. در این بین زمان حال از اهمیت فوقازطریق استعارة مفهومی بدان پرداخته شده  
 الشعاع قرار میدهد و گاه از اعتبار و ارزش ساقط میکند. نحوي که زمان گذشته و آینده را تحت

بر فرهنگ و مبانی اسالمی، عرفانی و زمان در شعر حافظ   تأثیر شخصیت چندوجهی شاعر و اشراف وي  تحت 
) اقتضاي 2) تفکرات خیامی،  1ایرانی، خالقیت شاعرانه و مشرب فکري و فلسفی، حول چند محور اساسی میچرخد:  

)  8سرعت زمان،    ) 7رفته،  ) حسرت بر ایام ازدست6) مکان قدسی،  5) زمان سرمدي،  4) صبر و امیدواري،  3زمان،  
-) موقع13)، اطمینان،  12) اجبار و تسلیم  11) محتاط بودن،  10) جبران مافات،  9محدود بودن زمان و فرصت،  

براین موارد چهره زمان در قالب  است. عالوه) غفلت و عواقب آن که ازطریق استعارة مفهومی بیان شده  14ناسی،  ش
 ت. مفاهیم زمان در اشعار حافظ:تشخیص از مفاهیم استعاري مورد توجه حافظ اس

اندیش گرم شد تا  با روي کار آمدن قدرتهاي نوظهور غالمان چون غزنویان بازار متهجرانه جزم  تفکرات خیامی:
بحدي که به ضدیت و تکفیر عقال و فیلسوفان برآمدند و درس و بحث علما و دانشمندان از رونق افتاد. در چنین 

ها و سؤاالت و منویات و بناچار عالمی چون خیام به دنیاي شعر پناه آورد و اندیشه  دورانی آزادي بیان محدود شده
ها و عقایدي که وي در رباعیاتش بیان شده خود را با بیانی شاعرانه و هوشمندانه در قالب رباعی عرضه کند. اندیشه

دي کرد: «ناپایداري دنیا و زندگی،  بنو از آن با عنوان تفکر خیامی یاد میشود، بلحاظ مضمون به پنج موضوع تقسیم
توجه دادن به این جهان و این زمان (اغتنام فرصت)، شک و حیرت، مرگ و حیات پس از مرگ، مستی» (نظام 

از مضامین پرتکرار در دیوان حافظ است، بنحویکه بخشی مشرب   تفکرات خیامی    ). 86فکري خیام، فاضلی: ص  
اهیمی چون در لحظه زندگی کردن، لحظات را با شادي و شادخواري بینی او را ساخته است. مففکري و جهان

سپري کردن، حتی یک لحظه را براي فوت شدن زمان گذشته با غم بهدر ندادن محتواي بیتهاي زیادي از حافظ  
 است:
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بیت ، 150(همان، غزل  به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمیرزد /با غم به سر بردن جهان یکسر نمیرزد  دمی -1
1 (1 

از نظر حافظ همۀ دنیا به اندازة یک نفس با اندوه زیستن ارزش ندارد. بنابراین خرقۀ زهد را باید در بهاي باده داد 
ناظر    هکه این دلق بیش از این ارزش ندارد. حافظ با الگوي ناظر متحرك دم و لحظه را بمثابۀ مکانی تصور کرده ک

 براي مدت کوتاهی که در آن اقامت دارد.
 )  2، بیت 298(همان، غزل  تیغ هالك روزگارکه بیدریغ زند  /برو به هرچه تو داري بخور دریغ مخور  -2

بهره و  برگیرد  تمتعی  اوست  آن  از  هرچه  میخواهد  مخاطب  از  بیشاعر  هالك  شمشیر  ایام  چه  ببرد،  محابا اي 
 است. ن کرده برمیکشد. حافظ ازطریق استعارة مفهومی در قالب تشخیص این موضوع را بیا

 )5، بیت 292(همان، غزل  که به هرحال همین است که دیدي اوضاع /بنگر ساغر عشرت برگیر  دورانوضع  -3
حافظ میگوید حال روزگار را ببین و جام باده برگیر. چون به هر حال در این اوضاع متغیر و ناپدار این بهترین است. 

 میماند که ناظر آن را مشاهده میکند.  دوران با استعارة مفهومی زمان بمثابۀ مکانی
، بیت 77(همان، غزل   این همه نیست  زمانکه   زمانیخوش بیاساي    /که در این مرحله مهلت داري   پنج روزي -4
5 ( 

در این بیت تفکر خیامی به اوج خود رسیده، از یک طرف با استعارة مفهومی و بکار بردن عدد پنج به محدود بودن  
هم در عبارت «زمان این همه نیست» اشاره به فرصت اندك آدمی در دنیا کرده و درعینحال  زمان اشاره کرده و  

«گویی یادآور این نکتۀ عمیق نیز هست که زمان هم با همه نامحدودي و بیکران و ازلی و ابدي بودنش چیزي  
در مصراع دوم ). اندیشۀ تسامح و سهلگیري در بیت موج میزند. زمانی  264نیست» (چشمۀ روشن، یوسفی: ص  

 مطابق الگوي ناظر متحرك گویی مکانی است که از ناظر خواسته شده به دور از شور و شر دنیا در آن بیاساید.  
اند؛ در شعر حافظ غالباً این دو هسازي شداین مفاهیم در دیوان حافظ ازطریق استعاره مفهومصبر و امیدواري:  

ظ آنگونه که از شعرش مستفاد میشود ذاتاً انسان امیدواري است است. حافبصورت عمل و نتیجه عمل بیان شده  
و باور دارد مادامی که انسان زنده است امید به بهبودي و جبران مافات هست و تنها دوران پس از مرگ را دوران 

آورد. شاید چنین تفکري در کنار تفکرات خیامی سبب شده که حتی حاضر نیست در فوت  ناتوانی بحساب می
 فرصتها هم ابراز پشیمانی و ناراحتی کند: شدن 

 )9، بیت 8(دیوان حافظ، غزل  بیایی کام را روزي عاقبت  / روز و شبصبر کن حافظ به سختی  -1
است؛   الگوي توالی زمانی و الگوي ناظر متحرك به موضوع صبر زیاد و برآورده شدن آرزو اشاره کرده  حافظ ازطریق

سرهم درك میشوند که حافظ در آنها با سختی بسیار صبوري پیش گرفته، چون روز و شب بصورت مکانهایی پشت
 مطمئن است روزي آرزوي او محقق خواهد شد.  

 )1، بیت 178چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند(همان، غزل  /د ماند رسید مژده که ایام غم نخواه -2
شدنی است. شاعر بشارت میدهد که روزگار اندوه نمیپاید و غم استعارة مفهومی زمان ( ایام غم) بمثابۀ شیئی تمام

 و اندوه به یقین سپري خواهد شد.
 )6، بیت 154(همان، غزل  تر برانگیزدهزار بازي از این طرفه  /باز خواه و صبوري که چرخ شعبده عمر تو  -3

 
نصور، چ  تمامی ابیات انتخابی از کتاب دیوان حافظ براساس نسخۀ عالمه محمد قزوینی، قاسم غنی به اهتمام جهانگیر م.  1
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حافظ میگوید: دوام زندگانی و شکیبایی بجوي، چه گردون نیرنگباز هزار نقش حادثه شگفت از این پدید آورد. در 
 اینجا استعارة مفهومی زمان عمر است که با دعا امتداد خواهد یافت و طوالنی خواهد شد.

، بیت 254(همان، غزل    گلستان غم مخور  روزي کلبۀ احزان شود    /ازآید به کنعان غم مخور  یوسف گمگشته ب  -4
1 ( 

بینی حافظ که مطمئن است با صبوري بدان دست خواهد یافت و باألخره روزگار اي دیگر از امیدواري و خوش نمونه 
الگوي ناظر  بر وفق مراد او خواهد گشت، دوران سختی و هجران سپري خواهد شد. در این بیت ر وزي مطابق 

اي است که بر سر راه ناظر قرار دارد و طبق گفتۀ شاعر حتما دیر یا زود بدان مکان خواهد متحرك، مکانی در آینده
 رسید. 

روزي حالت قدسی دارند که شاعر در آن  در دیوان حافظ برخی از اوقات شبانه مکان قدسی (اوقات طالیی):  
یا به فتوحات روحانی و ف یا بصورت زمانی مقدس که دعا در آن موقع مستجاب اوقات  نائل شده  یوضات ربانی 

بیان شده   زمانی استمیشود  اوقات  زمانهاي مشخص بصورت مکانهایی مقدس درك میشود،  ابیاتی  . در چنین 
 شامل: شام و سحرگاه، شب، نیم شب، سحر، دوش و صبح است: 

 ) 3، بیت 182(همان، غزل  قدر که این تازه براتم دادندآن شب  / شبیبود و چه فرخنده  سحري چه مبارك  -1
شب و سحر موردنظر حافظ طبق الگوي ناظر متحرك بمثابۀ مکانهایی با فاصلۀ اندك از همند که به حافظ در این 

 اند.  مکانها مقدس (بامداد فرخنده و شامگاه خجسته) تازه برات داده
 )4، بیت 227(همان، غزل   سحرموش مکن وقت دعاي که فرام /اي نسیم سحري بندگی من برسان  -2

 سازي شده که مخصوص دعاست و حافظ از یارش خواستار التماس دعا در آنجاست. سحر مکانی قدسی مفهوم
 ) 1، بیت 183(همان، غزل  گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند /دیدم که مالئک در میخانه زدند  دوش -3

دوش زمان قدسی که فرشتگان در میکدة معرفت را کوبیدند و گل وجود آدم پدر بشر را با محبت آمیختند. دوش 
 است. انگیزي بوده گویی مکانی مقدس در گذشتۀ نزدیک به ناظر است که او در آن شاهد اتفاقات شگفت

، 438(همان، غزل    لدار پیوندي کلید گنج مقصود است  بدین راه و روش میرو که با د  شبو آه    صبحدعاي    -4
 )2بیت 

صبح و شب طبق الگوي ناظر متحرك بمثابۀ دو مکان مقدس است که در گنج مراد را بر روي تو میگشایند. بر این  
 طریق مداومت کن تا به وصال یار برسی.

نسبی این ها و مشرب عرفانی که دارد منحصر به زمان و مکان  در شعر حافظ تحت تأثیر آموزه  زمان سرمدي:
دنیایی نیست، بلکه افق دیدش وسیعتر است و سراسر هستی را درمینوردد. از نظر وي ارتباط تنگاتنگی بین زمان 
بی آغاز و سرنوشت و کردار آدمی وجود دارد و عرفا و درویشان درگاه الهی در قید و بند ظواهر و دلخوشیهاي این 

دارا هستند محدود و منحصر به زمان نسبی نیستند و براي   دنیایی نیستند و با مناعت طبع و بسط روحانی که
 ایشان همیشه زمان و فرصت هست. 

، بیت 24(همان، غزل    الست   روزکشی شهره شدم  که به پیمانه  /مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست    -1
1 ( 

لح از من مجوي که به  استعارة مفهومی زمان ثابت روز الست است. وقت سرمدي. شاعر میگوید عبادت و عمل صا
 باده نوشی از میکدة عشق، از روز نخست آفرینش مشهور شدم.

 )9، بیت 49(همان، غزل  فرصت درویشان است ازل تا به ابداز  /از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی  -2
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ند بنظر میرسد درست ااي دور از هم قرار گرفتهازل و ابد بوسیلۀ حروف اضافۀ مکانی بصورت دو مکان که با فاصله
پایان پیوند داده اما ازل و  آغاز را به زمان بیمانند الگوي توالی زمانی با طرح آره خطی، هرچند حافظ که زمان بی 

کنندة الگوي توالی زمانی است. ازلحاظ ازل و ابداندیشی حافظ زمان را براي درویشان به ابد براي مخاطب تداعی
ز کران تا به کران لشکر ظلم است و جاي تضاد و تنازعات است، فرصت درویشان فرصت تعبیر کرده است. «اگر ا

 ). 114عالم باال و جهان غیب است و ناکجایی است، خالی از تنازع و تضاد» (وقت حافظ، براتی: ص 
 ) 9، بیت 132(همان، غزل  نیاز کردما را خدا ز زهد ریا بی  / ازل حافظ مکن مالمت رندان که در -3

 دنیایی است، به ناظر بخشیده است.  مکان قدسی بوده که در آن هرآنچه که نیاز این ازل گویی
از مفاهیم موردنظر حافظ که میتوان از منظر استعارة مفهومی زمان بدان نگریست،  حسرت ازدست دادن اوقات:  

 بحث حسرت و اندوهی که بخاطر غفلت و به هدر دادن زمان در ابیات نمود یافته است:  
 )8، بیت 15(همان، غزل  ایام شبابت باري به غلط صرف شد /ا در ره پیري به چه آیین روي اي دل ت -1

هاي خود میرسیده ولی ناظر از این سرمایه درجهت ایام شباب، گویی دارایی بوده که ازطریق آن ناظر به خواسته
 است. اشتباه استفاده نموده 

 )6، 82(همان، غزل  همه در کار دعا رفت عمرمکه  ستعمري  /یافت   دل گفت وصالش به دعا بازتوان -2
شاعر براي زمانی که براي رسیدن به آرزویش مشغول دعا بوده و نتیجۀ دلخواه برآورده نشده با افسوس یاد میکند 

جه باشد است. عمر بصورت ماهیتی تصور شده که از کنار ناظر بدون اینکه وي متوکه از گذر عمر خود غافل بوده  
 است. عبور کرده 

 )7، بیت 187(همان، غزل   کند وقت زمان شباب و شیب چو یاد  /ز دیده خون بچکاند فسانۀ حافظ  -3
میداند که در اختیار انسان قرار گرفته مهم زنده بودن و استفادة درست از   اي حافظ فرصت عمر را نعمت و سرمایه

هاست، حال فرق چندانی در اینکه در چه مقطعی از زمان قرار دارد نیست. زمان شباب و شیب چون دو  لحظه
اقامتش در آن اند و شاعر در زمانی که تمام فرصتها به پایان آمده، به یاد  مکانند که در عقب یکدیگر قرار گرفته

 مکانها قطعاً غمگین خواهد شد.  
در برخی از ابیات حافظ بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع حرکت زمان بویژه گذر شتابان سرعت زمان:  

 و بیدرنگ آن یاد میکند: 
 )6، بیت 27همان، غزل (   هرچند که ناید باز تیري که بشد از شست /شدة حافظ  عمرباز آي که باز آید  -1

حافظ بطور غیرمستقیم به موضوع عمري که براي وصال محبوب صرف کرده و نیز به گذر شتابان حرکت زمان 
است. این مجموعه از مفاهیم را حافظ  ناپذیري زمان نیز نگاهی داشته  براین به موضوع برگشتاشاره کرده، عالوه

ل عمر بصورت جسم متحرکی که از کنار ناظر  است. در مصرع اوازطریق استعارة مفهومی زمان به نمایش گذاشته 
پذیري زمان را محال دانسته و گذر و سرعت دوم برگشت  ع عبور کرده تصور شده که میتواند برگردد ولی در مصر 
 است. زمان را به تیري که از چلۀ کمان رها شده تعبیر کرده 

 ) 2، بیت  123(همان، غزل  ابی داردو شت عمرستچه توان کرد که  /از سر کشتۀ خود میگذري همچون باد  -2
شاعر بطور ضمنی به شتاب زمان و ازدست رفتن فرصتها اشاره دارد. طبق الگوي زمان متحرك، عمر مانند ماهیتی  

 با سرعت باالست که بیتوجه به آدمی در مسیر خود در حرکت است. 
 )2، بیت 252(همان، غزل  عمرر کاندر غمت چو برق بشد روزگا /از دیده گر سرشک چو باران رود رواست  -3
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از زمان   مشغولی است. ناظر بخاطر دل بر توجه به سرعت زمان، به زمان نفسانی نیز اشاره داشته  در این بیت عالوه
ناگهان متوجه زمان زیادي شده که در نظرش بسیار کوتاه می آید و به خود حق و گذر آن غافل بوده و گویی 

است. طبق استعارة مفهومی، تنها به وصال نرسیده، بلکه عمرش را نیز ازدست داده  میدهد گریان باشد، چون نه 
و یکنواخت در حال حرکت است، ولی ناظر ثابت    زمان بصورت شیئی متحرکی در فضا میماند که بطور متناوب

 متوجه گذر آن نبوده است. 
حافظ در غالب موارد براي نشان دادن محدود و زودگذر بودن زمان و   محدود و زودگذر بودن زمان و فرصت:

د بیشتر  فرصت براي آدمی از اعدادي چون: دو، سه، پنج، هفت و ده که در این بین از بسامد عدد پنج از سایر اعدا
 بررسی است. است که این مورد طبق استعارة مفهومی و الگوي زمان متحرك و الگوي ناظر متحرك قابل 

 )3، بیت 5(همان، غزل  نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا /مهر گردون افسانه است و افسون  ده روزه -1
خوشی و نحوة رفتاري که انسان باید داشته حافظ براي نشان دادن فرصت محدود آدمی بویژه در ایام برخورداري و  

باشد از عدد بهره برده، به تعبیر شاعر، دوران خوشی همچون شئ متحرکی است که با سرعت باال در گذر و گردش 
است و شاعر به ناظر ثابت نهیب میزند که این مدت زمان چنان کوتاه است که بیشتر به افسانه و خیال میماند، 

 مدت کوتاه را به بطالت هدر ندهد و با نیکی به دوستان فرصت را غنیمت شمرد.  براي همین باید این
 ) 8، بیت  56(همان، غزل  نوبت اوست پنج روز هرکسی /مجنون گذشت و نوبت ماست  دور -2

در این اینجا شاعر براي فرصت کوتاه خود در این دنیا از استعارة مفهومی استفاده کرده، زمان در حرکت مداوم 
سبب مرگ و تولد نسل بشر و فراهم شدن فرصتها براي وي میشود. طبق الگوي زمان متحرك زمان ماهیتی خود  

در حال حرکت است که در یک خط سیر مشخص از آینده بسوي گذشته در جریان است. در مصرع دوم محدود 
ه کرد و سرانجام به اتمام و زودگذر بودن فرصت از عدد پنج استفاده شده، بدین منظور که زمان را نمیتوان ذخیر

 میرسد. 
 ) 3، بیت 161(همان، غزل  ر نباشدهفتۀ دیگکه گل تا  /غنیمت دان و می خور در گلستان  -3

است. آمده از الگوي ناظر متحرك استفاده کرده  شاعر براي بیان وقت اندك آدمی در استفاده از فرصتهاي بدست
اظر است که خیلی زود بناچار بدان مکان خواهد رسید، پس ناظر  هفتۀ دیگر بمثابۀ مکانی در نزدیکی موقعیت ن

 باید از موقعیتی که در آن قرار دارد استفاده درست کند، بیش از آنکه آن را از دست بدهد.  
حافظ عموماً انسانی امیدوار است. یکی از جنبه هاي امیدواري در اشعار او، فرصت جبران و تالفی   جبران مافات:

فته است. دامنۀ این امیدواري تا زمانی است که انسان نفس میکشد و در قید حیات است. از نظر حافظ رایام ازدست
 حتی دوران پیري نیز فرصت جبران مافات است و هیچگاه دیر نیست. 

 )2، بیت 84(همان، غزل   که بی حضور صراحی و جام رفت عمري  /رفت بیا تا قضا کنیم   وقت عزیز -1
زي است که از دسترس ناظر خارج شده ولی چون ناظر هنوز در قید حیات است، میتواند از  وقت عزیز بمثابه چی

 مابقی عمر خود طوري استفاده کند که جبران ایام گذشته باشد. 
 )  2، بیت 134(همان، غزل  کار خواهم کرد امروزبطالتم بس، از  /میگذرد  عمربه هرزه بی می و معشوق  -2

وده ازدست میرود. بیکاري و معطل ماندن مصلحت نیست. در مصرع اول طبق الگوي زمان زندگی بی باده و یار بیه
متحرك عمر ماهیتی است که از کنار ناظر در حال حرکت است و وي آن را میبیند. در مصرع دوم طبق الگوي 

 مش دارد. ناظر متحرك امروز گویی مکان یا موقعیتی است که ناظر در آن حضور دارد و قصد عملی کردن تصمی
 )3، بیت 221(همان، غزل  که یکسر به بطالت برود اوقاتحیف  /از می و معشوق بگیر  آخر عمرکام خود  -3
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طبق الگوي ناظر متحرك به مسیري میماند که ناظر آن را طی کرده و اینک در انتهاي آن است در مصرع دوم 
مانده از عمر طبق الگوي زمان متحرك شاعر از ناظر ثابت میخواهد. از زمان و فرصتهایی که هنوز در این تتمۀ باقی

 در اختیارت هست استفاده کن.  
و اتفاقاتی که در بستر جامعه روي میدهد، بر فکر و رفتار آدمی تأثیر میگذارد مسائل و موضوعات  محتاط بودن:  

که علماي علوم شناختی آن را نتیجۀ تسلط نظام مفهومی میدانند که بر اندیشۀ و ذهن انسان مسلط است. شعر و  
اکار بوده که رفتار و  اي از زندگی حافظ دوران قدرت ظالمان ریآثار هنري نیز از این قاعده مستثنی نیستند، برهه

اعمال آنان بر روح و جان حافظ اثر گذاشته و در شعرش به برخی از نامردمیهاي آنها بصورت غیرمستقیم اشاره 
 است. عموماً ابیاتی که از مخاطب میخواهد محتاطانه عمل کند، مربوط به این دوران است.  شده

 )2، بیت 41(همان، غزل   انگیزستفتنه ایامه به عقل نوش ک /صراحیئی و حریفی گرت به چنگ افتد  -1
چیز محتاطانه عمل کند تا از  انگیزي شناخته شده که انسان باید در همه ایام با آرایۀ تشخیص بصورت انسان فتنه

 شر فتنۀ او در امان ماند.
 ) 4، بیت 127(همان، غزل  اگر امروز نبردست که فردا ببرد /نخفتست مشو ایمن ازو  دهررهزن  -2

از مصادیق استعارة مفهومی زمان در قالب تشخیص راهزن بودن است. زمان راهزن در کمینی تصور شده که نباید 
 از او غافل بود، زیرا دیر یا زود کمین میگشاید و همۀ هستی انسان را به غارت میبرد. 

 )4، بیت 297، غزل (همان که در کمینگه عمرند قاطعان طریق / وقتبه مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت  -3
حافظ ازطریق استعارة مفهومی به قدر زمان دانستن اشاره کرده، ولی این بار نمیگوید اوقات را به خوشی بگذران، 

 مند شود. بلکه از ناظر میخواهد به جاي امنی پناه ببرد تا از فرصت حیات که خدا بدو ارزانی داشته بیشتر بهره
ظ مفاهیمی از قبیل تسلیم سرنوشت و زمان و روزگار شدن وجود دارد که این  در ابیاتی از حافاجبار و تسلیم:  

 است. مفاهیم ازطریق استعارة مفهومی بویژه آرایۀ تشخیص بیان شده 
 )5، بیت 87(همان، غزل  چو نقطه عاقبتم در میان گرفت دوران / آسوده بر کنار چو پرگار میشدم  -1

از را  تا جایی که میتوانسته خود  او در گوشه  حافظ  نشینی و مهلکه و کانون ماجرا دور نگه داشته، ولی اختیار 
است. دوران ماهیت بسیار  طلبی محدود بوده و باألخره جبر روزگار دامنش را گرفته و او را وارد میدان کرده  عافیت

 اش فوق ارادة شاعر است. قدرتمندي تصور شده که اراده
 )5، بیت 110(همان، غزل  افتاد گردش ایامهرکه در دایرة  /گار نرود چون پر دورانچه کند کز پی  -2

الگوي زمان متحرك زمان چون گردونه ناظر مؤثر و    اي چرخان است که گردشطبق  بر زندگی  بطور مستقیم 
 مسلط است. 

 )7، بیت 154(همان، غزل  بستیزد روزگارکه گر ستیزه کنی   /بر آستانۀ تسلیم سر بنه حافظ  -3
 اي جز تسلیم و فرمانبرداري ندارد.جویی خطرناك تصور شده که ناظر دربرابر آن چارهروزگار ستیزه

در برخی از ابیات حافظ با نوعی اطمینان از عملی و یا اتفاقی در آینده صحبت میکند که اطمینان او  اطمینان:  
ی وي ناشی میشود که این مفاهیم را ازطریق  اش ناشی از عزم باال، فراست و تیزهوشی و یا پاکدلبینیدر وقوع پیش

 است.  الگوهاي زمانی نشان داده
 )5، بیت  148(همان، غزل    که پیر میفروشان به جامی برنمیگیرد  /  روزي من این دلق مرقع را بخواهم سوختن    -1

است که   فروش قرار نگرفته است، مصممحافظ براي اینکه کسوت ظاهري دینداریش مورد کمترین توجه پیر می
ارزش برهاند. این عزم جدي چنان است که وي مطمئناً این عمل را در آینده حتماً روزي خود را از این کسوت بی
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انجام خواهد داد. طبق الگوي ناظر متحرك روزي بمثابۀ مکانی در آیندة محتوم در پیشروي ناظر متحرك است 
 که وي دیر یا زود حتماً بدان وارد خواهد شد.  

 ) 12(همان، همان، بیت  اگر میگیرد این آتش زمانی ور نمیگیرد /بدست آرم سکندوار  روزي ن آینه را من آ -2
در اینجا هم مانند بیت باال شاعر مطمئن است که جدیت و تالش او باألخره به ثمر خواهد نشست، هرچند گاهی 

او نباشد. روزي مانند مکانی حتمی در آیندة پیشروي ناظ ر متحرك قرار دارد که بسوي آن شرایط موافق عزم 
 رهسپار است. 

 ) 7، بیت 349(همان، غزل  رخش ببینم و تسلیم وي کنم روزي  /این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست  -3
اي از طرف وي میداند و منتظر است با دست دادن دیدار  حافظ دوست را چنان عزیز میدارد که جان خود را عاریه

هد. روزي طبق الگوي ناظر متحرك، مکانی در آیندة ناظر است که وي طول مسیر حرکتش او، جان را بدو بازپس د
 حتما بدان خواهد رسید.

در ابیات زماندار حافظ به موضوع موقعشناسی و مقتضاي زمان عمل کردن توجه شده و از مخاطب شناسی:  موقع
ستش خارج نگردد که مفهوم را ازطریق  خواسته که هر کاري را سر زمان خود انجام دهد تا سررشتۀ امور از د 

 است. استعارة مفهومی بیان کرده 
 )8، بیت 124(همان، غزل  و هر نکته مکانی دارد وقتیهر سخن  /نشینان ز کرامات مالف با خرابات   -1

شناس باشد، چون هر کاري زمان خود را میطلبد، حتی حرف زدن. حافظ به مخاطب خود هشدار میدهد که موقع
 بمثابۀ مکانی محصور و مشخص در فضاست که ناظر در آن مکان باید حرفش را بزند نه در مکان دیگري. وقت

 )5، بیت 149(همان، غزل  دل چون آینه در زنگ ظالم اندازد / روزدر کسب هنر کوش که می خوردن  روز -2
موقع  و  کارها  داشتن  نظم  به  تأکید  بیت  این  مکانی  در  بمثابۀ  روز  است.  میتواند  شناسی  آن  در  ناظر  که  است 

گساري کند، درحالیکه در آن مکان باید به کسب هنر کوشد و اگر مقتضاي زمان عمل نکند ضرر هنگفتی به باده
 خود خواهد زد.  

 ) 2، بیت 161(همان، غزل  که دائم در صدف گوهر نباشد / خوشدلی دریاب و در یاب  زمان -3
مرواریدي دانسته شده که گاهی ناظر آن را میتواند با اقدام بموقع و تعلل نکردن بدست   زمان خوش دلی بمثابۀ

 آرد، زیرا همیشه فرصتها در دسترس ناظر قرار نمیگیرد. 
ارزشمندي زمان در شعر حافظ، غنیمت دانستن زمان و فرصت است، ولی حافظ    هاي جنبه  زا  غفلت و عواقب آن:

است. پیرامون موضوع اغتنام فرصت به مسائلی چون  در این بخش بیشتر از الگوي زمان متحرك استفاده شده  
 است:عواقب ندانستن قدر وقت، بهدر رفتن زمان و تعلل نکردن بیان شده 

،  65(دیوان حافظ، غزل   کس را وقوف نیست که انجام کار چیست   /م شمار خوش که دست دهد مغتن وقتهر -1
 ) 2بیت 

شاعر از مخاطب خود میخواهد قدر زمان و فرصت خوبی را که برایش فراهم میشود بداند. در اینجا وقت خوش  
ظر فراهم (شرایط مناسب) مطابق الگوي زمان متحرك بمثابۀ امکان یا خواسته و یا نعمتی است که اگر براي نا

برداري کند، شود، نباید به امید آینده از آن چشمپوشی کند، بلکه باید به بهترین وجه در همان لحظه از آن بهره
 زیرا کسی از آینده خبر ندارد.  

 )9، بیت 371(همان، غزل  بریم اوقاتبس خجالت که از این حاصل  /ار نشناسد دل و کاري نکند  وقتقدر  -2
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دي دانسته شده که باید قدر و قیمت آن را دانست و بیهوده هدرش نداد، زیرا اگر چنین شود وقت دارایی ارزشمن
سازي ازطریق الگوي زمان متحرك صورت گرفته اي در پی نخواهد داشت. این مفهومجز پشیمانی و خجالت نتیجه

شده که ثمره و نتیجه  است. در مصراع دوم وقت چیزي تصور    و وقت بصورت گوهر یا ثروتی گرانبها تصور شده
اي دارد، مانند مزرعه یا باغ که ثمرة آن بستگی به عملکرد انسان دارد. اگر درست از موقعیتش استفاده نکند، نتیجه

 آید پشیمانی است. که ببار می
 )7، بیت 133(همان، غزل  مرا غافل کرد ایامچه کنم بازي  /نزدي شاهرخ و فوت شد امکان حافظ  -3

نیمت ندانستن وقت و از دست رفتن فرصت که عواقب آن بعدها اثرش را در زندگی انسان میگذارد، شاعر براي غ
با استعارة مفهومی ایام بازیگري تصور شده که انسان را سرگرم بازي میکند تا اینکه او از امورات مهم زندگیش 

 است.  گذشته  افتد که دیگر کار از کارغافل میشود و بازمیماند و وقتی به فراست آن می
بخشی ابزار استعاري است که عموماً در ادبیات بکار میرود. جورج لیکاف و و مارك ترنر این شخصیتتشخیص: «

انگاري به ما این اند. ... انسانجانبه مطالعه کردهشناسی شناختی بطور همه جنبه از زبان شاعرانه را از دیدگاه زبان
هاي جهان مانند زمان، مرگ، نیروهاي طبیعی،  ود را براي فهم دیگر جنبهامکان را میدهد که دانش مربوط به خ

سازي،  ). در این نوع مفهوم97-96اي کاربردي، کوچش: صصاجسام بیجان و مانند آنها بکار ببریم» (استعاره مقدمه
فظ (که زمان بمثابۀ ماهیتی در حال حرکت درك میشود. استعارة مفهومی زمان در قالب تشخیص در دیوان حا 

یکی دو نمونه از آن بیان شد) هم ویژگیهاي مثبت دارد هم منفی، گاه مظلوم و بیچاره و بیمار و گاهی ظالم و  
سلیقه و گاهی میگساري شادنوش است و خونریز و بیوفا و راهزن، گاهی طراح محبت است و گاه خیاطی خوش

درواقع زمان در قالب تشخیص در دیوان حافظ  پرور است.  طبعی دونشکن و سفلهگاهی انسانی بدعهد و پیمان
 اي خاکستري دارد.چهره

 )2، بیت 32(همان، غزل  تا قصب نرگس قباي تو بست زمانه /مرا و سرو چمن را به خاك راه نشاند  -1
 است. باعث زیباتر شدن یار شاعر شده  تصور شده که زمانه خیاط و طراح لباسی باسلیقه 

 )3، بیت 41(همان، غزل  خونریزست زمانهکه همچو چشم صراحی  /پنهان کن  در آستین مرقع پیاله  -2
او باید بسیار محتاطانه و هوشمندانه رفتار کند تا از دست چنین   زمانه موجودي خونریز تصور شده که انسان دربرابر 

 موجودي در امان ماند. 
 )7، بیت 175(همان، غزل  اش بر سمن و سنبل و نسرین آمدگریه /چو دید ابر بهار  ایامرسم بدعهدي  -3

 کند. شکنی مانند شده که با متحدانش با بیرحمی هرچه تمامتر رفتار میایام به انسان پیمان
الدین مسعود شاه پسر بزرگ محمدشاه اینجو است که بعد از کشته شدن پدرش دختر جالل   ملک خاتون:جهان

تحت سرپرستی عمویش شاه شیخ ابواسحاق اینجو چون شاهزادگان تربیت و بزرگ شد. اما با کشته شدن عمویش  
تنگدستی بدو روي نمود و روزگار را با مصائب به دست امیر مبارزالدین و غلبه بر آل مظفر، دوران نکبت، تنهایی و  

و مشکالت فراوان بسر آورد. دیوان شعرش بازتاب بسیاري از رنجهایی است که متحمل شده و گویی شعرش مونس  
اي که میتوان در بازتاب آن مصائب و تقلب احوال و محرم و مرهمی بوده که خود را با آن اندکی آرام میکرده، بگونه

 فرش رسیدنش را در البالي ابیات مشاهده کرد. و از عرش به 
ملک خاتون با توجه به زاویۀه دید و تفکرات شاعر درمورد زمان میتوان به این موارد اشاره داشت: در دیوان جهان 

حسرت و    -6شکوه و شکایت،    -5صبر و امید،    - 4خواهش و توقع،    -3انتظاري،  چشم  -2تفکرات خیامی،    -1
تشخیص؛ که درمورد گزینۀ آخر بدبینی به زمان و حرکت آن که بصورت شکایت   -8تسلیم،    اجبار و  -7افسوس،  
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رحمانه از زمان از زمان، قدرت و تأثیر ظالمانه زمان در زندگی آدمی، تسلیم گردش ایام شدن، چهرة منفور و بی 
هایی آورده براي هرکدام نمونهبه نمایش گذاشتن، دشمنی زمان با انسان و... محور ابیات زماندار است. که در ذیل  

 میشود.  
 است: شاعر براي بیان جنبۀ ارزشمندي زمان بیشتر از الگوي زمان متحرك استفاده کرده   تفکرات خیامی:

،  85خاتون، غزل ملک(دیوان کامل جهان فرداستکه را امید بقا اي عزیز بر /  امروزبیا بیا و غنیمت شمر یکی  -1
 1) 6بیت 

اي ارزشمند تصور کرده که در اختیار ناظر قرار دارد که شاعر طبق الگوي زمان متحرك، امروز را بمثابۀ سرمایه
، زیرا معلوم نیست که در آیندة حتی بسیار نزدیک، باز چنین فرصتی برایش فراهم میشود یا دباید قدرش را بدان 

 خیر. 
 ) 7، بیت 1115(همان، غزل  و شادي اي دل ز جهان بستانداد طرب  / نمیماند عمربسیار مخور غصه چون  -2

لحظه میخواهد  ناظر  از  متحرك  زمان  الگوي  از  استفاده  با  شاعر  است.  خیامی  تفکرات  مدار  بر  بیت  هاي  محور 
 زندگیش را که برایش پایدار نیست با غم و غصه هدر ندهد، بلکه با شادي و خوشی باید آن را سپري کند. 

 )3، بیت 1220(همان، غزل   در جهان از اثر طاعت و از خیر گرو /بگیر  عمرستترا مهلت پنج روزي که  -3
اي اندك و شاعر براي نشان دادن محدود، کوتاه و زودگذر بودن عمر با الگوي زمان متحرك زمان را به سرمایه

چه بهتر که ناظر از این درعینحال بسیار قیمتی تصور کرده که به ناظر داده شده که خیلی زود تمام میشود، پس 
 سرمایۀ محدود ثمرة شایسته فراهم آورد. 

 )8بیت 1110(همان، غزل  خوش برآییم  زمانکبیا تا یک  /را ثباتی نیست محکم   دوران چو  -4
بمثابۀ  دوران  زمان،  مفهومی  استعارة  مطابق  است؛  خیامی  تفکرات  و  زمان  ناپایداري  مدار  بر  بیت  اصلی  محور 

ثباتی آن است، پس چه بهتر که زمان اي تصور شده که مدام در حال گردش و تغییر است و ناظر شاهد بیگردونه
 اندکی که دارد با خوشی بسر آرد. 

شناس (همسر جورج لیکاف)  اي از گفتار زنانۀ شاعر هستیم، روبین لیکاف زبانبراین در مصراع دوم شاهد نمونه عالوه
با مردان دقت براي گفتار زنانه چه ارده ویژگی را برشمرده، از جمله زنان در بکار بردن نکات آوایی در مقایسه 

زنان از کلمات مصغر و حسن تعبیر   –لحن و آهنگ در گفتار زنان شیوع بیشتري دارد–کمتري بخرج میدهند  
الگوهاي آوایی   –در گفتار زنان نمود بیشتري دارد  بسامد قید و صفت که بیانگر احساساتند–بیشتر استفاده میکنند  

ها، رویکردها و روشها، فتوحی رودمعجنی:  شناسی نظریهزنان بیانگر شک و تردید و شبیه پرسشند (ر. ك: سبک
عالوه399–  398صص   و ).  تشبیهات  دارند،  شعري  سادة  صنعتهاي  به  میل  بیشتر  ادبی  کالم  در  زنان  براین 

ر میبرند، همچنین از تصاویر زنانه استفاده میکنند (ر. ك: بررسی کارکرد زبان و جنسیت در هاي حسی بکااستعاره
خاتون    ملک). در شعر جهان10پور: ص، وفایی و خواجهDSLملک خاتون شیرازي بر مبناي نظریۀ  دیوان جهان 

ۀ آن را در بیت موردبحث برخی کلمات و اوقات زمانی مانند: شب، دم و زمان با کاف تصغیر بکار رفته که نمون
 هاي بیشتري از آن آورده میشود. شاهدیم؛ گاهی با یاي نکره نیز همراه میشود که در بخشهاي دیگر نمونه

انتظاري موضوع بسیاري از ابیات است. چشم انتظاري براي دیدار ملک خاتون چشمدر دیوان جهان   انتظاري:چشم
سازي راي بر سر مهر آمدن یار و مورد تفقد قرار دادن او. شاعر براي مفهومیار، براي تمام شدن دورة هجران، انتظار ب

 
ابیات از کتاب دیوان کامل جهان ملک خاتون به کوشش پوراندخت کاشانی راد و کامل احمدنژاد از انتشارات زوار چ    . تمامی1

 انتخاب شده است. 1374اول، تهران 
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این بخش از بیان احساسات خود از الگوهاي زمانی ناظر متحرك و توالی زمانی و الگوي زمان متحرك استفاده 
و گاهی که انتظار انتظاري توأم با امید است که عموماً با الگوي توالی زمانی بیان شده است؛ گاهی این چشمکرده 

شاعر بسر نرسیده، لب به گالیه گشوده و گاهی بصورت خواهش و التماس در شعرهایش تجلی یافته است که در 
 ذیل بصورت جداگانه به چند نمونه اشاره میشود: 

ملک خاتون با موضوع خواهش و تمنا از یار است که از وي تقاضاي  اي از ابیات جهانبخش عمدهخواهش و توقع:  
 است. سازي نموده لتفات و مهربانی هرچند کم و زودگذر دارد که ازطریق الگوي ناظر متحرك آن را مفهوما

 )8، بیت 29(همان، غزل  نظر فکن تو در این کاروبار ما روزي  /کارم خراب از غم و بارم به دل ز عشق  -1
د که شاعر از یارش میطلبد با التفات بدو، «روزي» گویی مکانی رؤیایی است که میتواند در آیندة پیشروي ناظر باش

 ورود بدان مکان را برایش محقق سازد. 
 )  2، بیت 38(همان، غزل  از لطف شو مهمان ما شبییک  /اي نور چشم ما تو مردم زده -2

 شبی گویی مکانی است که از ناظر خواسته شده بدان وارد شود.  
 )2، بیت 135(همان، غزل  به اختیار جدایی ز ما نباید جست /عزیز کردم صرف  عمربه جستجوي تو  -3

اي گرانبها بوده که ناظر آن را صرف یافتن محبوب کرده و حال خود را محق میداند که توقع مهربانی عمر سرمایه
 باشد. و دوستی بیشتري داشته 

 )3،بیت 972(همان، غزل  درخورد ندارم زین بیش غم هجر تو /روي اي بت مه شبکیبنواز به وصلم   -3
 نویسی بیان کرده است. شاعر توقع اندك خود را از محبوب با الگوي خاطر متحرك و همچنین سبک زنانه

ملک خاتون ابیاتی مبین امیدواري است؛ بدین مضمون که باألخره صبر او به پایانی در دیوان جهان صبر و امید:  
 است. القاي چنین مفهوم و دیدگاهی بیشتراز الگوي توالی زمانی استفاده کرده  خوش ختم خواهد شد. شاعر براي 

 )2، بیت 32(همان، غزل  خاور ما آفتاببرآید  /دیجور باري  شبنماند این  -1
 شاعر ازطریق الگوي توالی زمانی به خود این نوید را میدهد که باألخره دوران هجران بسر خواهد آمد. 

 )5، بیت 237(همان، غزل  هست سحري را  شبیگفتند مخور غم که  /آمدم از دست فراقت  گفتم که به جان -2
اند. توصیه به صبر و امیدواري ازطریق الگوي شاعر را دیگران به پایان یافتن سختیها و روي آوردن آسانیها امید داده

ند که مسلماً بعد از گذر از اولی اسرهم قرار گرفتهتوالی زمانی محقق شده، شب و سحر گویی دو مکانند که پشت
 نوبت به مکان دوم خواهد رسید.  

، بیت 336(همان، غزل    در پی نیست  سحري نیست که او را    شبهیچ    /با دل خستۀ هجرانکش خود میگویم    -3
4 ( 

 در این بیت شاعر خود به دلش این نوید را میدهد که صبر پیشه کند، زیرا امید گشایش هست. این مطلب را شاعر
 است.  سازي کرده ازطریق الگوي توالی زمانی مفهوم

ملک خاتون به موضوع درددل کردن و شکوه و شکایت از  بخشی زیادي از ابیات زماندار جهان شکوه و شکایت:  
یار و محبت و عشق از طرف معشوق  بیوفایی  ترحم و بخششی  بدون کوچکترین  ورزي صادقانه و طوالنی خود 

 بررسی است.ق استعارة مفهومی قابلاختصاص یافته که ازطری
 )5، بیت  105(همان، غزل    اي که جهانی گداي ماستنگفته  روزي   /ایم  ما چو خاك به کویت نشسته  عمریست  -1

خود شاکی است. مصرع اول مطابق الگوي زمان متحرك ناظر ثابت مقیم    انتظاري اعتنایی یار و چشمشاعر از بی
کوي یار شده و کاري به گذر زمان و ازدست رفتن فرصتها ندارد و در مصرع دوم روزي الگوي ناظر متحرك را 



 189/  ملک خاتونبررسی استعارة مفهومی زمان در شعر حافظ و جهان

 

شته میسازد روزي بمثابۀ مکانی محصور در فضا تصور شده که ناظر میتوانسته در آن به شاعر کمترین التفات را دا 
 است.  باشد، ولی چنین نشده 

 )4، بیت 131(همان، غزل   اندر مالمتست واز شدت فراق ت /تا که این دل مسکین مستمند  عمري است -2
ورزي طوالنی خود به یار و سرزنشهایی که از قبل این رفتارش شنیده، طبق الگوي زمان متحرك شاعر از عشق

 سخن میگوید. 
 )3، بیت 208(همان، غزل  پایانستمگر اي دوست شب هجر تو بی /در آن   عمر صبح وصل تو ندیدیم و بشد-3

است، ولی ناظر به گذر زمان توجهی نداشته،  عمر بمثابۀ جسم متحرکی در فضاست که از کنار ناظر ثابت عبور کرده  
 است. بلکه فکر و ذکرش تمام شدن دورة هجران و فرارسیدن زمان وصال بوده 

حسرت بر روزگار گذشته، دردها و رنجهایی که پس از   ملک خاتون،در ابیات زماندار جهان  افسوس:حسرت و  
اعتنایی اطرافیان و... احساسات  زوال حکوتشان گریبان او و بستگانش را گرفت، تنهایی، مرگ عزیزان، بیوفایی و بی

 و لحن زنانۀ او بیشتر آشکار میگردد. 
 )7، بیت 53(همان، غزل  وقت شبابیاد باد آن دولت  /پیر گشت از غصۀ دوران دلم  -1

دولت وقت شباب بمثابۀ مکانی در گذشتۀ ناظر است که از آن دور شده و اینک گویی با نگاهی حسرتبار بدان 
 اندیشد و افسوس میخورد:می
 )6، بیت 325(همان، غزل  اي نیستگل همواره دوردریغا  /چه خوش وقتست وقت گل به بستان  -2

است که ازطریق استعارة مفهومی   در اینجا شاعر از دائمی نبودن ایام خوشی و نکویی دچار افسوس و حسرت شده
 سازي شده که در جریانی متناوب در حال حرکت است. زمان بصورت جسمی متحرك در فضا مفهوم

 )5، بیت 345(همان، غزل  نمیبرد شبابمدر سر هواي عهد  /ز دست ما  رفت عمر گرامیآوخ که -3
حسرت دوران خوش گذشته، براي شاعر چنان سخت بوده و ذهنش را درگیر کرده که از عمري که در اختیارش 

اي بسیار ارزشمند است که ناظر قدر آن را ندانسته است غافل شده است. عمر گرامی (زمان متحرك) بمثابۀ سرمایه
 است. است و آن را ازدست داده 

ملک خاتون در زندگی خویش دیده و عجز و ناتوانی وي در تغییر  تلخ و مصائبی که جهان  اتفاقاتاجبار و تسلیم:  
ابیاتی با  اوضاعی که بدان دچار شده، زمینۀ تفکرات جبرگرایانه در شعرش را فراهم آورده و این جلوه غالباً در 

 شناسایی است. محوریت زمان بیان شده که ازطریق استعارة مفهومی قابل
، بیت 73(همان، غزل    باید ساخت  زمانهولی چه چاره توان، با    /زمانۀ دون نیست حق دید و شناخت    در این  -1
1 ( 

زمانه بمثابۀ موجودي بسیار قدرتمند تصور شده که بر زندگی آدمی مسلط است و انسان دربرابر قدرت و ارادة او 
 ناچار به تسلیم و فرمانبرداري است.  

 )7، بیت 250(همان، غزل   چنین است چاره چیست روزگاراحوال  /مشو  اي دل ز انقالب جهان تنگدل  -2
شاعر خود را دلداري میدهد که از نامالیمات نباید دلتنگ شود، چون انسان قادر به تغییر آن نیست. روزگار بمثابۀ 

 مکانی است که دچار تغییر و تحول است و ناظر تنها شاهد این تغییر و دگرگونی است.  
 )5، بیت 561(همان، غزل  نباشد روزگاربساز با بد و نیکش چو  /دال بباید ساخت  زمانهسست  به سخت و -3

شاعر از مخاطب میخواهد که با سختیها و نامالیمات روزگار باید ساخت، چون روزگار بمثابۀ ماهیتی در حرکت 
 است که در یک جا و یک روال نمیماند.  
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ملک خاتون ناشی از تجربیات و اتفاقات تلخی است که برایش ان بنظر میرسد این بخش از ابیات جه  تشخیص:
الشعاع قرار داده و بازتاب روي داده و آن اتفاقات و تجارب چنان عظیم بوده که زندگی و دیدگاهش را کامالً تحت

ر البالي آن در شعرش نگاه سیاه، تلخ، گزنده و ترسناکی است که از زمان و تأثیر گردش آن بر زندگی آدمی دارد. د
هاي زنی درمانده و تنها را میتوان شنید که از سر ناچاري و اندوه، زمان ابیاتی که به زمان شخصیت بخشیده، مویه

را بجاي تمام کسانی که خاندانش را از اریکۀ قدرت سرنگون کرده، کشتارهاي که صورت گرفته، مرگ عزیزان و 
اشته و مقصر میداند و هرچه دل تنگش میخواهد به زمان میگوید دوري از یاران و... را که دیده و تحمل کرده، گذ

اي جز تسلیم دربرابر چنین قدرت و او را مسبب تمام فالکت و تنهایی خود قلمداد میکند و دست آخر هم چاره 
بیرحمی ندارد. این بخش غالباً بوسیلۀ استعارة مفهومی در قالب تشخیص بیان شده و زمان را موجودي بسیار  

 است: مند و درعینحال ظالم و فاقد شفقت، پست و بیوفا و... که مسلط بر زندگی انسان است بتصویر کشیدهقدرت
 ) 7، بیت  28(همان، غزل  تو را از کنار ما روزگاربربود  /خوش بود با وصال توأم روزگار دل  -1

 روزگار راهزنی تصور شده که محبوب شاعر را از وي ربوده است. 
 )  4، بیت 72(همان، غزل   در میان انداخت ایامکه سنگ تفرقه  /صالش نخورده بود دلم هنوز بر ز و -2

 افکنی تصور شده که باعث جدایی یاران از هم میشود.  ایام انسان تفرقه 
 )6، بیت 75(همان، غزل  جز جامۀ فراق به باالي ما ندوخت /خوي خیاط روزگار جفاجوي سفله -3
 ) 9، بیت  1385(همان، غزل  ام چوي گوي من خسته دلشکسته و سرگشته  / روزگارفراق ز چوگان  بر عرصۀ -4

اي  بازي دانسته که خاطر ثابت، مقهور و زبون آن است و هیچ ارادهانگاري، روزگار را چوگانشاعر با صنعت انسان
رود. همانگونه که کوچش زند آنجا می  باز با چوگان بداندر دگرگونی احوالش ندارد، همانند گویی که هرجا چوگان

میگوید: «زمان یک رویداد خارجی است که مستقل از انسان روي میدهد و ازاینرو میتواند عاملی همچون درد، 
کننده و مانند آنها تعبیر بشود... به عبارت کلیتر، ما زمان را به زبان غیراستعاري عامل تغییر، با یک  دروگر، تعقیب

اي که میتواند مردم و چیزها را، مخصوصاً بصورتی نامطلوب، تحت تأثیر قرار بدهد» (استعاره مقدمههستی، میدانیم  
 ). 98کاربردي، کوچش: ص 

 
 گیري نتیجه

در دیوان هر دو شاعر درخصوص زمان، جداي از نشان دادن زمان رویدادها، به جنبۀ ارزشمندي و اهمیت زمان در  
است. این جنبه از زمان را ازطریق استعارة مفهومی بصورت سرمایه و یا کاالي  شده    زندگی انسان بسیار پرداخته

سازي شده که بارزترین آن بصورت نقدینگی است. هر دو شاعر براي نشان دادن کوتاه، محدود بسیار نفیسی مفهوم
عمر را بصورت جسم و زودگذر بودن زمان و عمر آدمی از اعدادي چون دو، سه، پنج، هفت و ده استفاده کرده و یا  

اند. هر دو شاعر به مخاطب هشدار میدهند که در استفاده از فرصتها نباید  متحرکی با سرعت باال توصیف نموده
تنها زمان با ما نمیماند، بلکه نمیتوان این ثروت گرانبها را ذخیره کرد. هرچه هست باید  تعلل و غفلت کند، چون نه

آمده و یا ادامۀ دانست، چون هیچ ضمانتی براي بقا و تداوم فرصت پیش  اي که فراهم شده قدردر همان لحظه
 حیات انسان نیست. 

هر دو شاعر در بخشی از اشعارشان ضمن نشان دادن اهمیت و ارزش زمان ازطریق استعارة مفهومی، به هدر دادن 
که عموماً در این زمینه از عباراتی اند  زمان در اموري چون انتظار براي وصال، مهربان شدن و مالقات یار اشاره کرده
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سازي  نظیر برباد دادن یا برباد رفتن جوانی، تلف کردن، رفتن عمر و... که ازطریق الگوي زمان متحرك استفاده مفهوم
 شده است. 

مفهومی بیان شده بیان حسرت، آرزو و یا امید است   از دیگر شباهتها درخصوص مفهوم زمان که ازطریق استعارة
که غالباً با الگوي ناظر متحرك بیان شده است. بدین صورت که هر دو شاعر زمان وصال یا موفقیت را بصورت 
مکانی در آیندة پیشروي خود تصور کرده و بر این امیدند که دیر یا زود بدان مکان وارد خواهند شد البته با این 

ملک  ده که شعر حافظ مبین امید و اطمینان در رسیدن به این مکان مقدس است، ولی در دیوان جهانتفاوت عم
 خاتون با حسرت و گالیه و ناامیدي همراه است.

بینی که برگرفته از تجارب، تعالیم، بینی خود به دنیا و از جمله به زمان مینگرد، جهانهر شاعر با توجه به جهان
ناخودآگاه عمل هاي دینی، اخالآموزه بازتاب نظام مفهومی است که بصورت  و... است که  قی، مذهبی، فرهنگی 

میکند و بر ساختار فکري هر انسانی حاکم است، پس طبیعی مینماید که حتی درخصوص زمان باهم تفاوتهایی 
 داشتند. 

هاي دینی و متأثر از آموزهدر دیوان حافظ نگاه خاصی به مقولۀ ارزشمندي زمان شده، نگاهی هدفمند، هوشمندانه  
و مشرب عرفانی. حافظ با علم به اینکه تنها دارایی حقیقی انسان در این دنیا، فرصت حیاتی است که به وي عطا  
شده و از این نعمت تنها زمان حال و بطور دقیق موقعیتی که در آن قرار دارد میتواند استفاده کند و در دسترس 

نین نعمتی خسران عظیمی است. درنتیجه چنین تفکري میبینیم که حافظ دوران اوست؛ بنابراین ازدست دادن چ
پیري را دوران ناتوانی نمیداند، بلکه معتقد است «چو بر روي زمین باشی توانایی غنیمت دان/ که دوران ناتوانیها 

 ).5، بیت 114بسی زیر زمین دارد» (دیوان حافظ، غزل 
بی و عرفانی انسان امیدواري است، درنتیجه به آینده و بهتر شدن اوضاع و هاي دینی، مذهحافظ تحت تأثیر آموزه

شرایط بدبین نیست، بلکه باوجود نامالیمات بسیار، امیدوار است با صبر و شکیبایی بر مشکالت فائق آید و امید 
لگوي توالی زمانی اصالح وجود دارد و در این زمینه براي انتقال این مفاهیم عموماً از الگوهاي زمان متحرك و ا

 بهره برده است. در شعر حافظ گاه پهنۀ زمان از چارچوب کائنات فراتر میرود و به زمان سرمدي و آرمانی میپیوندد.  
ملک خاتون نیست؛ حافظ به در دیوان حافظ حسرتی که درخصوص ایام هدررفته بیان شده، از نوع حسرت جهان

ایام گذشته اشاره دارد، ولی آن   تلنگري بیان میکند که خود را معطل افسوس خوردن و هدر رفتن  را بصورت 
 پشیمانی نکند، حتی اگر پیر شده خود را نبازد و در پی جبران مافات برآید.

نکتۀ دیگري که در اشعار حافظ درخصوص زمان وجود دارد و ازطریق استعارة مفهومی بیان شده، مقتضاي زمان 
اري یا سخنی در زمان خود انجام نگیرد و یا گفته نشود نتیجۀ عکس  شناسی است که اگر کعمل کردن و موقع

خواهد داد. با همۀ این اوصاف گاهی عرصه بر حافظ چنان تنگ میشود که لب به گله میگشاید و از این میان در 
ب زمانه عدالتیها را از جانبستر استعارة مفهومی در قالب تشخیص استفاده نموده و مسبب برخی از نامرادیها و بی 

اي خاکستري است نه سیاه،  و گردش ایام میداند. بااینحال چهرة زمان در دیوان حافظ در قالب تشخیص چهره
چون حافظ جانب اعتدال را فرونگذاشته و تنها به سرکوب زمان و گردش دوران نپرداخته و زمان را متصف به 

ا زیبایی قلمداد میکند و گاه او را موجودي بیچاره اوصاف زشت و ظالمانه نکرده، بلکه گاهی آن را طراح محبت و ی
 است.  و مجبور ترسیم کرده

ملک خاتون به موضوع ارزشمند زمان مانند: اغتنام فرصت، تفکرات خیامی و در لحظه زندگی کردن در دیوان جهان 
یتوان به ثبات و دوام و زمان را با خوشی بسر آوردن از این زاویه که زمان مدام در حال حرکت و تغییر است و نم
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ملک به مقولۀ امید و خوب شدن است. در دیوان جهانشرایط مناسب و اوضاع بسامان اعتماد داشت، اشاره کرده  
اوضاع نامساعد ازطریق استعارة مفهومی بویژه الگوي زمان متحرك و الگوي توالی زمانی پرداخته، ولی در کلیت  

مقایسه با شعر حافظ چندان چشمگیر نیست و گاهی بنظر میرسد تحت  دیوان وجود ابیاتی با چنین مفاهیمی در
تأثیر اشعاري از حافظ چنین ابیاتی سروده باشد، مانند غزلی با ردیف «غم مخور» که با مضامین و ردیف و قافیه  

 است. شعر معروف حافظ سروده شده 
بسیار زیاد  است. این بخش از ابیات   ملک خاتون بسامد استعارة مفهومی زمان ازطریق تشخیصدر دیوان جهان

 ه ملک خاتون گویی نتیجه و بازتاب اتفاقات، مصائب، نامالیمات و ناراحتیهایی است که وي پشت سر گذاشتجهان
با آن دست تا آخر عمر  یا  نرم کرده  و  و وپنجه  بیرحم  و جفاپیشه،  بدکار  را ستمکار،  زمان  ابیات  این  در  است. 

توز و مترصد قلمداد میکند و آن را مسبب تمام اعتماد، دشمنی کینهطبع و متلون و غیرقابل سفلهافکن،  تفرقه 
محابا بدان میتازد. شاید این دیدگاه متأثر از زندگی پرفرازونشیب اوست که یکباره و سختیها و مصائب میداند و بی

میرسد. درنتیجه ازطریق الگوي زمان   بواسطۀ رویدادهاي سیاسی و اجتماعی دگرگون میشود و از عرش به فرش
متحرك و تشخیص، زمان وصال و کامیابی و خوشی را بسیار کوتاه و دوران هجران و شوربختی را بسیار طوالنی 

او مسلط است هم در بخش تشخیص هم   است. بنظر میرسد نظام مفهومی که بر ساختار فکري سازي کرده  مفهوم
 فته است. در الگوي توالی زمانی بازتاب یا

نویسی هستیم که بصورت مصغر  ملک خاتون در بحث استعارة مفهومی زمان شاهد موضوع زنانهدر دیوان جهان 
اي که در البالي اینگونه ابیات میتوان کردن اوقات زمانی همچون دمکی، شبکی، روزکی و هم لحن زنانه بگونه

ی در شعرش ازطریق استعارة مفهومی زمان، درددل میکند، ملک خاتون گوی هاي زنی بینوا و تنها را شنید. جهانناله
گریه میکند و ناله سرمیدهد و دست آخر از سر عجز و ناچاري، زمان را بجاي تمام دشمنان خود و خاندانش، مقصر 

 میداند و آماج سخنان تلخ و گزندة خود میسازد. 
استعاره اشعار جهاندر  در  زمان  مفهومی  غلبهاي  در جاي ملک خاتون شاهد  تقدیرگرایی هستیم.  عنصر  جاي ه 

ثباتی و ناپایداري فلک و عجز و ناتوانی  اشعارش به ستیز بیحاصل با سرنوشت اشاره میکند و بر این باور است که بی
 او در مقابله با آن در سرنوشت او مقدر شده است.

 
 نویسندگان  مشارکت

 لرستان دانشگاه    انسانی  علوم   و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی   ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از   مقاله  این

  اصلی   طراح   و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  طاهره صادقی تحصیلیدکتر    سرکار خانم.  است  شده  استخراج

  متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این   پژوهشگر  عنوان  بهسرکار خانم سیده اکرم زاهدي  .  اندبوده  مطالعه  این

 ها داده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  وندسعید زهرهو آقاي دکتر    آقاي دکتر قاسم صحرایی.  اند  داشته  نقش  نهایی

  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در .  کردند  ایفا  را   پژوهش  این  انمشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و

 .است بوده پژوهشگر چهار هر مشارکت

 

 قدردانی  و تشکر
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 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 دادند،   یاري   پژوهش  این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  ولرستان  دانشگاه    انسانی

 .نمایند اعالم

 

 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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