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Article Info Abstract 

Paper Research: 
Research Article 

The aim of this article is to scrutiny the concept of distance in Hafez 
Poetry based on the theory of mental spaces of Fauconie and Turner. 
This theory, which was proposed in the field of cognitive semantics, due 
to special attention to semantic processes and its complexities from a 
cognitive point of view, can provide a suitable framework  for analysis in 
the study of Hafez's sonnets, whom has always been the leader of 
Persian-language poets in terms of the complexity of their themes. 
Studies showed that the concept of distance in Hafez's poetry appears in 
the form of spatial distance, temporal distance and cognitive distance. 
cognitive distance is seen more than other types of distance in Hafez's 
poetry. In this way, the poet uses temporal and spatial elements and 
generally concrete and objective elements to convey an abstract concept, 
i.e. distance in knowledge, wisdom, understanding and perspective to the 
audience. Sometimes, by denying the apparent similarity between two 
things or people, the poet emphasizes the inner differences and actually 
the existence of a distance between them. This work of Hafez can be 
seen as breaking existing frameworks and creating new frameworks, 
which is related to Hafez's art of deconstruction. Sometimes, by 
considering two mutual phenomena, the poet emphasizes the negation of 
the apparent difference and their oneness in practice and the absence of 
distance between them. This group of verses can be well analyzed based 
on the approach of mental spaces in the form of conceptual fusion, 
because the poet uses two mutual mental spaces,and by creating a 
combined space of the two, creates a new space that contains elements of 
the input spaces and also new elements that did not exist in the input  
spaces and are the result of the combination of two mutual spaces. The 
space builders in Hafez's poems that convey the concept of distance fall 
into two general categories: the first category is linguistic units whose 
main function and role is space creation (elements of time and space, 
contrast, negation, etc.) The second is not limited to specific linguistic 
units, but rather literary techniques that the poet uses as a space creator 
(multiple meanings and opposition). 
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نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ بر مبنای نظریۀ فضاهای ذهنی 

 (1994)فوکونیه و ترنر 
 2دبمصطفی اسالمی سنج | 1عبدالرضا سیف

 هران، ایران.. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، ت1
 سی دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارنویسندۀ مسئول؛ . 2

 Mostafaeslami21@gmail.comرایانامه: 

 چکیده اطالعات مقاله
اصله در شعر حافظ برر مننرای نیریرۀ    هدف از نگارش مقالۀ حاضر، بررسی مفهوم ف پژوهشی نوع مقاله:

فضاهای ذهنی فوکونیه و ترنر است. این نیریه کره در حروزۀ معناشناسری شرنا تی     
هرای نن از  شود، به دلیل توجه  اص به فراینردهای معنرایی و پیدیردگی   مطرح می

مطالعرۀ زللیرات حرافظ کره ههرواره از نیرر پیدیردگی        در  تواندیممنیر شنا تی، 
چهارچوب مناسنی را برای تحلیرل فرراه     بوده،زبان اعران پارسیمضامین، سرنمد ش

ها نشان داد که مفهوم فاصله در شعر حافظ در قالر  فاصرلۀ منرانی و    سازد. بررسی
یابرد. فاصرلۀ معرفتری، بری  از انروار دیگرر       فاصلۀ زمانی و فاصلۀ معرفتی، نهود می

عر از عناصرر زمرانی و    ورد؛ بدین صورت که شابه چش  می دیوان حافظفاصله در 
برد ترا یرم مفهروم انتلاعری ر یعنری        طورکلی ملهوس و عینی بهره میمنانی و به

فاصله در شنا ت، معرفت، درک، دیدگاه ر را به مخاط  القا کند. گاهی شاعر با نفری  
های باطنی و درواقع وجود فاصرله  شناهت ظاهری میان دو چیل یا دو کس، بر تفاوت

هرای  تروان شنسرتن چهرارچوب   ورزد. این عهل حرافظ را مری  میها تأکید میان نن
ارتنرا    سا تارشننیجدید دانست که با هنر حافظ در های موجود و  لق چهارچوب

دارد. گاهی نیل شاعر با در نیر گرفتن دو پدیدۀ متقابرل، برر نفری تفراوت ظراهری و      
رد. این دسته ابیرات  ینی بودن ننان در عهل و درواقع ننود فاصله میان نن دو تأکید دا

براساس روینرد فضاهای ذهنری در قالر  نمیختگری مفهرومی بره  روبی تحلیرل        
بررد و برا ایجراد یرم فضرای      شود؛ زیرا شاعر از دو فضای ذهنی متقابل بهره میمی

کند که هر  عناصرری از فضراهای درونرداد     نمیخته، فضای ذهنی جدیدی  لق می
شود که در فضاهای درونداد وجود نداشرته  دارد و ه  عناصر جدیدی در نن ظاهر می
 است.  و از تلفیق دو فضای متقابل حاصل شده

 تاریخ دریافت:

 1400اسفند  27
 

 تاریخ انتشار: 
 1401 شهریور 21

 ها:کلیدواژه
فاصله، فضاهای ذهنی، تقابل، 

 نمیختگی، زللیات حافظ.

 استناد
ود مفهوم فاصله در شعر نه(. 1401سیف، عندالرضا؛ اسالمی سنجند، مصطفی )

ایران هایپژوه . (1994حافظ بر مننای نیریۀ فضاهای ذهنی فوکونیه و ترنر )
 .23-1(، 1) 12، شناسی

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                           ناشر 

 

https://jcl.ut.ac.ir/10.22059/jis.2022.342597.1110
mailto:Mostafaeslami21@gmail.com


 

 3/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسالمی سنج
 

 . مقدمه1
نای عاشقانه و عارفانره و اجتهراعی، مرورد    اشعار حافظ ههواره به سن  بر ورداری از مضامین زی

تنیردگی  سرازد، درهر   است. ننده شعر حافظ را از دیگر شاعران ادب فارسی متهایل میتوجه بوده
ترین عامل این تنیدگی را هنرر شراعر در تیییرر باورهرا و عررف      مضامین اوست. شاید بتوان مه 

شود. در نگاه کلری، ینری از   شنا ته می« سا تارشننی در شعر حافظ»جامعه دانست؛ ننده با نام 
است. این تقابل یا در قال  دو منران متضراد   « تقابل»مضامین پرتنرار در زللیات حافظ، مفهوم 

کند یا در قالر  دو شخصریت برا دو  رر فنرری      ههدون مسجد و میخانه، دیر و حرم جلوه می
اقرع از ایرن ابلارهرا بره     متناقض ههدون زاهد و رند، مست و محتس ، عاشق و زاهد. حافظ درو

گیرد. ینی از شگردهای حافظ بررای  های  ود بهره میمثابۀ نهادهایی برای بیان باورها و دیدگاه
توان دریافت که می دیوان حافظها، استفاده از مفهوم فاصله است. با بررسی نشان دادن این تقابل

هرا را بره   وای کلی بر ی از زرلل که محتتوجهی از اشعار او، بیان فاصله است، تاحدیبخ  قابل
شرود؛  بیت یافت مری دهد، اما در بسیاری از موارد، مفهوم فاصله به صورت تم ود ا تصاص می

توان ادعا کرد که شاعر از این مفهوم ههدون ابلاری برای بیران نگررش  رود بهرره     بنابراین می
هرای عاشرقانه،   یابد. در زرلل های مختلف بروز میگیرد. بیان فاصله در اشعار حافظ به صورتمی

کشرد، امرا در زللیرات اجتهراعی، حرافظ برا       این فاصله، دوری عاشق و معشوق را به تصویر مری 
گیری از مفهوم فاصله، دو طنقۀ اجتهاعی، دو  ر فنری متضاد و دو منت  را در مقابل هر   بهره

شنل در چهارچوب نیریۀ  توان به بهتریندهد. این سا تار مفهومی در اشعار حافظ را میقرار می
رو هسرتی .  فضاهای ذهنی تحلیل کرد. در نیریۀ فضاهای ذهنی با دو یا چند فضای ذهنی روبره 

توانند به کهرم اصرل دسترسری، بره     در هر کدام از فضاهای ذهنی، عناصری وجود دارند که می
ز عناصری در فضای ذهنی دیگر مرتنر شوند. گفتری  کره مفهروم فاصرله، بخر  چشرهگیری ا      

 فاصلۀ ههان فاصله، نور نیترملهوس و نیترییابتدااست. زللیات حافظ را به  ود ا تصاص داده
 نیر ا انیر ب از زرر  . کنرد یمر  اشراره  متفراوت  منران  چند ای دو به شاعر نن در که است منانی
 شرنل  دو به حافظ اشعار در منانی فاصلۀ نور نیا اما. هاستنن انیم ۀفاصل دادن نشان ،هامنان

 ملهروس  مفهروم  ههران فقرر   و ندارد یالی  و یاستعارۀ جنن هامنان کاربرد یگاه. یابدمی هودن
یمر  چشر   بره  کهترر  دیوان حافظ در اشعار از دست نیار است که وو فاصلۀ فیلینی منی منان
 شرود، یمر   وانرده  یرازیشر  حرافظ  شرعر  هر   سرهرقند  و ریکشه در دیگویم شاعر یوقت.  ورند
 لانیر م ،هرا نن انیر ب از هردف  و هسرتند  یواقعر  یهامنان ههان ،سهرقند و ریکشهش از منیور

 انیر ب یبررا  متفاوت منان دو از شاعر ی،ادیز موارد در اما ،است حافظ شعر تیمحنوب و گسترش
 جننۀ اسرتعاری  هامنان موارد نیا در که کندیم استفاده منت  و دگاهید دو یدور و فاصله لانیم
 کنرد، یدر شرعرش اسرتفاده مر    خانره یحافظ از تقابل مسرجد و م  یوقت ه،نهون یبرا. کنندیم دایپ
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 و فاصرلۀ معرفتری   لانیر م  واهرد یم بلنه ست،ین ملهوس و یظاهر ۀخانیم و مسجد نن هدف 
قالر  زمران نهرود    ی فاصرله در  گراه . دهد نشان را خانهیم و مسجد روانیپ انیم موجود یشنا ت
زمران   میر بره   یذهنر  یکره هرر فضرا    کنرد یم  یرسرا ت یذهن ی. درواقع شاعر دو فضایابدمی

 فاصلۀ زمانی است. انیمشخص اشاره دارد و زر  شاعر ب
 توانرد یم بلنه ست،ین لیچ دو یدور یبه معنافقر  فاصله کهنهاید می یضرور ننته نیا ذکر
. رددا تأکید لیچ دو بودن ینی یحت و فاصله ننود بر شاعر لین یگاه. ردیگ بر در را ینینلد مفهوم
 و وندیپ جادیا شود،یم افتی وفوربه او اتیزلل در و دسازیم لیمتها را او سنم و حافظ شعر ننده
اسرت کره در    نیر متناقض اسرت. درواقرع هنرر حرافظ در ا     یدو منت  و  ر فنر انیم ینینلد
دو فضرا   نیا انیم نناما پس از  کند،یم  یمتقابل را ترس یذهن یدو فضا  یهااز زلل یاریبس
کره بره فاصرلۀ    شرود  دیده مری  ییهادر زلل شتریبحافظ  یسنم شعر نی. ادسازیبرقرار م وندیپ

 معرفتی اشاره دارند.
 

 . پیشینه2

های متعددی صورت گرفته کره بره تعردادی از    در صوص تقابل در اشعار حافظ تا کنون پژوه 
هرا  افظ در قال   الف عادتها در شعر حالف( به تقابل 1392کنی : پورنامداریان )ها اشاره مینن

هرای حرافظ یرا در معنری شرعر یرا در صرورت و یرا در         است. به باور او،  الف عادتتوجه کرده
یابد. در حیطرۀ اجتهراعی،  رالف عرادت در نقرد      های مهنن در معنی و صورت تجلی میارتنا 

ایی اسرت  هر یابد.  الف عادت دیگر، در ارزش بخشیدن به شخصیتمداران تجلی میا الق دین
ها نیل در شعر حافظ بسته به ایننه به کردام گرروه   گیرند. منانفروشان قرار میکه در مقابل دین

کنند. ههاهنگی زمینۀ معنرایی و عراطفی   تعلق داشته باشند، ارزشی وارونه و  الف عادت پیدا می
نیرد،  د مری زلل با موسیقی حاک  بر زلل که از راه وزن عروضی و ههنشینی کلهات و قافیه پدیر 

تررین  رالف عرادت در    شود. پورنامداریان برجسته الف عادت دیگر در شعر حافظ محسوب می
داند که باعث شده زلل حافظ را شیوۀ طرح و ارتنا  مخفی معانی پراکنده در طول یم زلل می

. اند، نن را فاقد پیوند منطقری میران ابیرات بداننرد    زال  کسانی که دربارۀ زلل حافظ سخن گفته
باوری بر مننای دیدگاه تقابل دیوان حافظهای دوگانه در ( به بررسی تقابل1393فاضلی و پژمان )

توان ردپای اند که در درون سا تار منسج  تقابلی شعر حافظ، میگرایان پردا ته و دریافتهسا ت
برا سره    افظدیروان حر  هرا در  گرایی را دید. اینان معتقدند فراروی از تقابرل های پساسا تاندیشه

نره  »، «ه  این و هر  نن »، «هاواژگون کردن ارزش»روینرد نسنت، جهت، زایت به سه شنل 
نهرایی و  ( به بررسی نق  تقابل در بلرگ1396شود. یوسفی و بختیاری )ظاهر می« این و نه نن

وی و پردازند. اینان سه نور تقابل لفیی و معننهایی و ایجاد فراز و فرود در شعر حافظ میکوچم
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ها و تأویلی را در سه دسته اشعار عاشقانه و مدحی و اجتهاعی حافظ مورد توجه قرار داده و تفاوت
 100هرای دوگانره در   ( با بررسی نمراری تقابرل  1392لو )شهرند. ننیهای هر یم را برمیویژگی

 220یری ) کند و ننان را در سه دسته تقابرل واژگرانی و لف  تقابل را شناسایی می 637زلل حافظ، 
 دهد.مورد( قرار می 70مورد( و تقابل ادبی ) 347مورد( و تقابل معنایی )

دربارۀ اشعار حافظ، پژوهشی که از چهارچوب نیری مورد توجه نگارندگان استفاده کرده باشد 
یافت نشد. به ههین سن ، به تعدادی از مطالعات  ارجی و ههدنین مواردی از مطالعات فارسری  

( از چهارچوب فضاهای ذهنی بررای  75ر71: 1994شود. کاترر )ی ذهنی اشاره میدر زمینۀ فضاها
کند. برای این منیور، از مفاهی  مربو  به فضای ذهنی پایه و استفاده می 1تحلیل زمان دستوری

بینری  دیگر فضاهای ذهنی ههدون دیدگاه، کانون، ر داد و ههدنین تهایل میان واقعیت و پری  
پرردازد و برر   در مقالۀ  ود به نقد روینرد فضاهای ذهنی مری  (1579: 2005) برد. برندتبهره می

ای از معناشناسی شنا تی است، شود نیریۀ فضاهای ذهنی شا هاین باور است که اگرچه ادعا می
نشرئت   گرایی و منطقی اسریینوزا از بر ی جهات ریشه در فلسفۀ تحلیلی دارد که از دیدگاه تجربه

توانرد از عهردۀ تحلیرل    معتقد است نیریۀ فضاهای ذهنی از ایرن منیرر نهری   است. برندت گرفته
 3و ادزام 2پویایی و تصویرگونگی فرایند تولید معنا و نیل توجیه نق  معناشناسی در فرایند نگاشت

 دهرد. های این روینرد به دست میبرنید؛ بنابراین در پژوه   ود راهنارهایی برای رفع نقصان

فضاهای ذهنی در زبان اشاره امرینایی به دسرت   هد چشهگیری از سا ت( شوا1996ون هوک )
دهد و معتقد است وجه بصری و اشاری در زبان اشاره، نن را به یم حوزۀ مطالعاتی زنی برای می

 کند.درک زیربنای شنا تی معنا و ارجار تندیل می
بنردی  های ذهنی، دسرته (، با بررسی وجوه فعل در زبان فارسی از منیر فضا1391زاده )نقاگل

است و براسراس  صورت گرفته« احتهال وقور»اند که براساس معنای مرکلی جدیدی از نن کرده
شرود. گلفرام و علروی    نن کاربردهای مختلف وجوه فعل در جهالت سراده و مرکر  توجیره مری    

ی از اتوان به کهرم نیریرۀ فضراهای ذهنری، پراره     اند که می(، در مطالعۀ  ود نشان داده1385)
انگاری را برطررف سرا ت. ههدنرین بره ارتنرا  میران       مسائل ههدون ابهامات ارجاعی و پی 

(، سرورۀ قهرر در   1399پردازند. شیرافنن و صاحنیان )نمیختگی مفهومی و فضاهای ذهنی نیل می
را که در نن نیات هشداردهنده بی  از نیات تنشیری است، در چهارچوب فضراهای ذهنری    قرنن

اند تا به کهم عناصر فضاساز، مخاط  را در درک محسروس امرور انتلاعری یراری     بررسی کرده
های پراکنرده، برارش   القهر، ملخشق»کنند. ایشان پس از بررسی این سوره، پنج فضاسازی ذهنی 

                                                           

1. tense. 

2. mapping. 

3. blending. 
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بندی جدیدی در کنند و بدین ترتی ، دستهرا شناسایی می« سنگریله، عذاب مسقر، جایگاه متقین
گیری از ههرین  ( با بهره1394عامری و  یرنبادی )دهند. حیاتبه دست می های این سورهتحلیل

زبان را بررسی کردنرد کره   روینرد، فضاهای ذهنی ش  متن  نری برگرفته از دو روزنامۀ فارسی
های متفاوت بیان کرده بودنرد. نترایج بررسری حراکی از نن برود کره       موضور واحدی را از دیدگاه

اده از فضاهای ذهنی متفاوت، افنار و عقایرد  رود را بره مخاطنران القرا      نویسندگان ا نار با استف
کنند کره فضرای ذهنری پایره، یعنری تیترر       کنند و جریان انعناس  نر را به سهتی هدایت میمی

 است. نری، بر مننای نن شنل گرفته
 

 . مبانی نظری3
در  1978خستین برار در  و ارجار، ن 1انگارینیریۀ فضاهای ذهنی و کاربرد نن در موضوعات پی 

هرای بعرد، ایرن روینررد برا تسرری بره        در فلورانس مطرح شرد و در سرال   2نکادمی دال کروسنا
این نیریه به کاربران زبان ایرن   رفت.های دیگر وارد مناحثی شد که پی  از نن انتیار نهیحوزه

ذشته و نینده ر ابعراد   های فراتر از اینجا و اکنون ر ههدون گ دهد که دربارۀ موقعیتامنان را می
های  یالی، زندگی دیگرران و زیرره صرحنت    های فرضی، جهانفضایی و منانی متنور، موقعیت

 (.325: 2009و وندالنوت،  دنسیگیرکنند )
در معناشناسی منطقی یا معناشناسی صدق و کذب، بازنهایی یم موقعیت به کهرم روینررد   

هرای دیگرری برا    با یم جهان واقعی و جهران گیرد. در این روینرد های مهنن صورت میجهان
هایی فلسفی را های مهنن اما نه للوماً واقعی مواجه هستی ، اما طرح این روینرد، پرس موقعیت

طور اسرت در کجرا قررار دارنرد؟     های مهنن وجود دارند؟ اگر اینبه دننال داشت. ایننه نیا جهان
، فوکونیه با ارائۀ یم الگوی جایگلین برا عنروان   (. برای رفع چنین مسائلی33: 2004،کرافت و کروز)

فضاهای ذهنی، بسیاری از مشنالتی را که روینرد قنلری در معناشناسری و کاربردشناسری برا نن     
شرود. نن  مواجه بود برطرف سا ت. در این روینرد، فضای ذهنی، یم سا ت مفهومی تلقی مری 

)جهران واقعری در روینررد قنلری(، برا      شده و نشناست دنیایی که برای گوینده و مخاط  شنا ته
(. از دیردگاه فوکونیره   33: 1996فوکونیره و سوییتسرر،   شرود ) عنوان فضای ذهنی واقعیت شنا ته می

پیوسته ه های زبانی، نق  راهنها را برای سا ت مجهوعۀ فضاهای ذهنی به( صورت35: 1997)
شروند،  یا نمیله محسوب می 3ومی. فضاهای ذهنی که جلوی از نیریۀ نمیختگی مفهکنندایفا می

اند. در این نیریه، دو فضا از چهار فضرای ذهنری، فضرای درونرداد     در ارتنا  4با استعارۀ مفهومی
                                                           

1. presupposition. 

2. Della Crusca. 
3. conceptual integration. 

4. conceptual metaphor. 
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شوند. تهایل این در نیریۀ استعارۀ مفهومی محسوب می 1هستند که جایگلین قلهرو مندأ و مقصد
ختگی است که در استعارۀ مفهومی در نیریۀ نمی 2دو نیریه در وجود فضایی به نام فضای نمیخته

کنرد  وجود ندارد. نیریۀ نمیختگی نسنت به استعارۀ مفهرومی امتیرازاتی دارد: اول، مشرخص مری    
بر ی از مختصات فضای نمیخته، نه به قلهرو مندأ تعلق دارد و نه قلهرو مقصد. دوم، این نیریره  

شرود  تحلیل استعاره محردود نهری   گیرد و فقر بهدامنۀ وسیعی از فرایندهای شنا تی را در بر می
( نمیختگی را فرایندی بنیادی و اساسری  91: 2003(. فوکونیه و ترنر )435ر431: 1395)گیررتس، 

دانند که بر تعقل و استدالل انسان حاک  است. در این نیریره، برا عناصرر فضاسراز     در دستور می
هند که در حال سرا ته شردن   داطالعاتی دربارۀ فضاهای ذهنی جدیدی می 3مواجهی . فضاسازها

گیرری فضراهای ذهنری    ای هستند که یا باعرث شرنل  هستند. این عناصر درواقع واحدهای زبانی
است. تر سا ته شدهدهند که پی ای تیییر میشوند یا کانون توجه را به فضاهای ذهنیجدید می

ز نیر او، ...(، قید )واقعراً،  ، در بیهارستان، ا1400ای )در سال اضافهتوانند گروه حرففضاسازها می
احتهاالً، للوماً، ضرورتاً، قطعاً، ...(، ترکینات فعل و فاعل که پرس از نن یرم جهلره بیایرد )مرری       
امیدوار است...، رضا باور دارد...، علی دوست دارد....( باشند. فضاسازها سناریویی را بررای  واننرده   

این سرناریو امنران دارد گذشرته یرا نینردۀ واقعری،       است. « اینجا و اکنون»سازند که فراتر از می
های منتنی بر براور و دیردگاه و... را بازتراب دهرد.     های فرضی، موقعیتهای دیگر، موقعیتمنان

ها با فضای ذهنی پایه و نحوۀ دسترسی زمان دستوری و وجه، فضاهای ذهنی کانونی و ارتنا  نن
عناصری را که در فضراهای ذهنری مختلرف     4ها. رابر(1994فوکونیه، دهند )ها را نهای  میبه نن

کنند؛ برای نهونه، عناصرری کره در فضراهای ذهنری مختلرف      قرین ه  باشند به ه  متصل می
(. اصل دسترسری  40ر39: 2007ایوانل، شوند )به ه  مرتنر می 5های هویتیمرجع هستند، با رابره 

کند که یم عنصرر در یرم فضرای ذهنری     در نیریۀ فضاهای ذهنی ه  به این مسئله اشاره می
 ها قابل دسترس شود.تواند به کهم عنصر قرین  ود در فضای ذهنی دیگر به واسطۀ رابرمی

 

 ها. تحلیل داده4

 فاصله. 1. 4

ویژه ترین شنل نن فاصلۀ منانی است، در زبان روزمره و بهترین و ابتداییمفهوم فاصله که ساده
هایی ههراه هستند. ابعراد  مختلفی را در بر گیرد که هر کدام با پیدیدگی تواند انواردر ادبیات، می

                                                           

1. source and target domain. 

2. blended Space. 

3. space builders. 
4. connectors. 

5. identity connectors. 
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یابرد کره انروار    بیشترین نهود را مری  دیوان حافظهای این مفهوم در ادب فارسی، در و پیدیدگی
شود. در روینرد فضاهای ذهنری، مفهروم فاصرله در    فاصلۀ منانی و زمانی و معرفتی را شامل می

ور شدن یا نلدیم شدن دو یا چند فضای ذهنی متفاوت و گاه ننود فاصله قال  دوری، نلدینی، د
 ای .ها را توضیح دادهشود که در این بخ ، انوار ننو ینی بودن دو فضای ذهنی، بررسی می

 

 فاصلۀ مکانی .1. 1. 4

 چشهان کشهیری و ترکان سهرقندیسیه نازندرقصند و میبه شعر حافظ شیراز می
 

 (306: 1400حافظ، )
 بیررا کرره نوبررت بیررداد و وقررت تنریررل اسررت    عراق و فارس گرفتی به شعر  وش حافظ

 

 (30ههان: )
های جیرافیایی )کشهیر، سهرقند، عراق، فارس، بیرداد، تنریرل(   در هر دو بیت، حافظ للوماً با بیان منان

ارد کره از  ها زیاد است، قصد بره ر  کشریدن میرلان محنوبیرت و گسرترش شرعر  رود را د       که فاصلۀ نن
است. در بیت نخست با سه فضای ذهنی منانی یعنی شیراز و کشرهیر و سرهرقند   مرزهای ایران فراتر رفته

رو هستی  که فضای ذهنی شیراز، نقطۀ ارجرار اسرت چراکره شراعر در نن قررار دارد و در ایرن بیرت        روبه
و ترا کشرهیر و سرهرقند      واهد بگوید من در شیراز هست ، اما شعر من مسافت زیرادی را طری کررده   می
کند یم فضای واقعری اسرت بردین معنرا کره شریراز و کشرهیر و        است. فضایی که شاعر ترسی  میرفته

هاسرت؛ بنرابراین   سهرقند ههه در واقعیت حضور دارند و منیرور شراعر نیرل فقرر ماهیرت جیرافیرایی نن      
رش و محنوبیت اشعار حرافظ شرده،   ساز برداشت دیگر یعنی گستها جننۀ استعاری ندارند. ننده زمینهمنان
تررین نرور فاصرله    ای است که به لحاظ جیرافیایی میان این سه شهر وجرود دارد؛ بنرابراین ابتردایی   فاصله

 ساز تعنیرهای دیگر باشد.تواند زمینهیعنی ههان فاصلۀ منانی که در ظاهر جننۀ استعاری ندارد، می
کشی و تصررف را بره ذهرن  واننرده متنرادر      ، فضای لشنر«گرفتن»در بیت دوم، حافظ با لفظ 

هرا را بره   های دیگرر رفتره و نن سررزمین   است؛ گویی شاعر ههدون یم فرمانروا به سرزمینکرده
بینرد کره   چنران مری  است. درواقع، حافظ قدرت گیرایی و زینایی شعر  رود را نن تصرف  ود درنورده

هرا بره دسرت فرمانروایران و     ف نن سررزمین های دور را برابر با تصرتأثیر اشعارش بر مردم سرزمین
مواجه هسرتی ؛ زیررا شراعر بررای درک یرم مفهروم        1داند. در این بیت با استعارهلشنریانشان می

های دور ر از فضای ملهروس   انتلاعی ر یعنی فضای هنر و شعر و تأثیر نن بر  وانندگان در سرزمین 
چنان  واندن شرعر مرن برر    ه عنارت دیگر، ننبرد. بها به دست فرمانروایان بهره میتصرف سرزمین
حال ام. درعینها را به تصرف  ود درنوردههای دور اثرگذار بوده که گویی نن سرزمینمردم سرزمین

                                                           

 اند.  ( در معناشناسی شنا تی مطرح کرده2008. منیور از استعاره، مفهوم سنتی نن نیست، بلنه مفهومی است که لیناف و جانسون )1
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 فاصلۀ منانی میان عراق و فارس و بیداد و تنریل، بر گستردگی محنوبیت شعر شاعر اشاره دارد.

 سررروی  انرررۀ  هررررار دارد پیرررر مرررا   روی  ما مریدان روی سوی کعنه چون نری  چون
 

 (8ههان: )
در این بیت به دو منان کامالً متفاوت ) انۀ کعنه و  انرۀ  هررار( اشراره دارد، امرا از ایرن دو      

است. به عنارت دیگرر، ایرن دو   منان برای بیان دو منت  و  ر فنری کامالً متضاد بهره گرفته
ت  متضاد. یم فضای ذهنی منانی،  انرۀ  منان در شعر حافظ نهادی است برای دو دیدگاه و من

کعنه است و فضای ذهنی منانی دیگر، میخانه است که پیر مریدان در نن قرار دارد؛ بنابراین، در 
حال شراعر  است اما درعیناین بیت از دو منان متقابل برای بیان فاصلۀ معرفتی بهره گرفته شده

گوید وقتی  انه  هرار را توجیه کند. شاعر می کند تا با استدالل، روی نوردن مریدان بهتالش می
 توانی  روی به کعنه نوری ؟!پیر ما رو به میخانه دارد، ما چطور می

 

 . فاصلۀ زمانی در قالب مکان2. 1. 4

( معتقد است گاهی اوقات از نام منان در مفهوم استعاری برای بیان زمران اسرتفاده   2003ایوانل )
رساند. بره سرخن   ن فاصلۀ دو منان، وجود فاصلۀ بین دو زمان را میشود؛ بدین ترتی  که بیامی

شود؛ زیرا مهنن است از کلهراتی کره   های زمانی اشاره نهیدیگر، برای بیان زمان ههیشه به قید
 به منان  اصی داللت دارند به شنل استعاری و مجازی برای بیان زمان استفاده شده باشد.

 گرروی برره میقررات بررری ههدررو موسرری أرنرری ن بستی با تو نن عهد که در وادی اَیهَ
 

 (57: 1400حافظ، )
در این بیت، سخن از عهد و میثاق بستن است. واژۀ اَیهَن به معنی راست، ایهامی به درست و 
صادقانه بودن عهد نیل دارد. در شعر پارسی، برای دیدار با محنوب نسهانی، از ماجراهای حضررت  

اسرت )حهیردیان،   ادی ایهن، میقات ر بهرۀ بسریار گرفتره شرده    موسی)ر( ر ههدون نت  طور، و 
(. وادی ایهن و میقات دو فضای منانی هستند. وادی ایهن نن بیابانی است کره در  3476: 1389

ننجا ندای حق به موسی)ر( رسید. میقات با توجه به توسع معنایی  ود، در لیرت، هر  در معنرای    
ولی در این بیت با توجه به وادی ایهن که منان است و  زمان و ه  در معنای منان کاربرد دارد،

است. به عنارت دیگرر حرافظ   در معنای زمان کاربرد دارد، میقات نیل با ههین کارکرد استفاده شده
 است.میقات را منان تصور کرده و در اینجا مجازاً معنای زمان برای نن در نیر گرفته

اصر عهد و موسری و مرا در نن قررار دارد. در    یم فضای ذهنی زمانی، روز الست است که عن
اینجا وادی ایهن منانی است که وحی بر موسی)ر( نازل شد، اما منیرور از نن روز السرت اسرت؛    
بنابراین فضای ذهنی اول، فضای ذهنی زمان گذشته و مربو  به روز الست است و فضای ذهنی 
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قرار دارنرد و یرم فضرای ذهنری      دوم فضای ذهنی زمان نینده است که عناصر ما و عهد در نن
است. در این بیت، فاصلۀ زمانی در قال  دو منان )وادی زیرواقعی است چراکه هنوز محقق نشده

 است )منان در قال  زمان(.ایهن و میقات( بیان شده
 

 فاصلۀ زمانی .3. 1. 4

 اشرم نردامت   فردا که شروم  راک چره سرود     امروز که در دست توام مرحهتی کن
 

 (62: 1400حافظ، )
ین بیت، امروز مجاز از زمان حال، و فردا مجاز از روز مرگ و نینده است. دو قیرد زمران، نقر     ا

رو هستی  که ینی فضای ذهنی زمان حرال  کنند؛ بنابراین با دو فضای ذهنی روبهفضاساز را ایفا می
حضرور دارد و   و دیگری فضای ذهنی زمان نینده است. نقطۀ ارجار، زمان حال است که شاعر در نن

ایر   فضای ذهنی واقعیت است، اما روز مرگ به نن دلیل که هنوز اتفاق نیفتاده و نن را تجربه ننرده
شرود. شراعر برا    ر اگرچه وقور نن برایهان حتهی است ر یم فضای ذهنی زیرواقعی محسوب مری  

ه  دارنرد. فرردا )روز    دهد که فاصلۀ زیادی باگیری از امروز و فردا، دو نقطۀ زمانی را نشان میبهره
مرگ( یم فضای ذهنی زیرواقعی است؛ زیرا زمان نن بر ما روشن نیسرت. شراعر برا ترسری  ایرن      

 واهرد در  فضای زیرواقعی در تقابل با فضای واقعی و ملهوس امروز )حرال(، از مخاطر   رود مری    
 ندارد. ایههین شرایر به او مرحهتی کند، چراکه پس از مرگ، اندوه و زاری دیگر فایده

 پیوسررته شررد ایررن سلسررله تررا روز قیامررت     کوته ننند بحث سر زلف تو حافظ
 

 (ههان)
گیری از اصطالحات مربو  به مو )کوتاه، زلف، پیوسته، سلسله( که در این بیت، شاعر با بهره

رساند بدین شود، مفهوم طوالنی بودن زمان را می وانده می« ایهام تناس »در ادبیات سنتی 
شاعر و دیگر عاشقان تا روز قیامت دربارۀ زلف معشوق صحنت  واهند کرد. در این معنی که 

بیت با دو فضای ذهنی حال و روز قیامت مواجهی . فضای حال که نقطۀ ارجار است و شاعر و 
عناصر مربو  به مو در نن قرار دارند و فضای ذهنی روز قیامت که فضای ذهنی زیرواقعی است 

نهایت است. در این قرار دارند. عالوه بر این، قیامت  ود بیانگر زمان بیو ههین عناصر در نن 
بیت، ههدون بیت قنل، شاعر از فاصلۀ زمانی برای بیان مقصود  ود ر که ههانا صحنت دربارۀ 

گیرد بدین معنا که بحث زینایی زلف تو تا زینایی زلف معشوق و بلندی نن است ر بهره می
اگر ادامه یابد، تهامی ندارد. ضهن ایننه استفاده از اصطالحات مربو   های دور )قیامت( ه زمان

 به مو را شاعر و ارتنا  نن با مفهوم زمان، زینایی بیت را دوچندان سا ت.
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 فاصلۀ زمانی در قال  فضای حال و نینده. 1شکل شمارۀ 

 
ها فقرر  اند و تفاوت ننفضا کامالً ینسان گونه که مشخص است، عناصر موجود در دوههان

کند که فاصلۀ زیادی از ه  دارنرد، امرا   در زمان است. شاعر از دو فضای ذهنی زمانی استفاده می
هدف شاعر نشان دادن این است که اگر تا روز قیامت ه  دربارۀ بلندی و زینایی زلف ترو سرخن   

گیری از ابلار زمان و زینایی معشوق در پی ا بهرهبگوی  باز تهامی ندارد. از دیدگاهی دیگر، شاعر ب
 نن است که جاودانگی عشق به معشوق را بیان کند.

 تررا دم صررنح قیامررت نگررران  واهررد بررود     چشه  نن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد
 

 (139ههان: )
دهرد ترا توصریف    در این بیت، شاعر یم فضای ذهنی عام یعنی فضای مرگ را مننا قرار می

گوید نن دمی که از دوری معشوق و شروق  دهد. شاعر مییی از عشق  ود به معشوق را ارائه زینا
دیدار او جان  به ل  برسد و بهیرم، از فر  شوق دیدارش ترا دم صرنح قیامرت منتیرر و نگرران      

« نگرران »هست . ننده بی  از ههه بر زینایی این بیت افلوده، ایهام زینرایی اسرت کره در لفرظ     
تواند که ه  به اضطراب عاشق و ه  نگریستن او اشاره دارد. النته که انسان مرده نهیوجود دارد 

است تا اوج عشق و شوق  وی  را برای دیردار  بنیند، اما شاعر از این تقابل به  وبی بهره جُسته
گویرد از  معشوق به مخاط  القا کند. ننتۀ دیگر در این بیت، مفهوم فاصلۀ زمانی است. شاعر می

مرگ تا دم صنح قیامت منتیر و نگران  واه  بود. عالوه بر این، میان دو دَم )زمان مررگ و  دم 
صنح روز قیامت( فاصله بسیار است. موضور دیگر، نامشخص بودن این زمان اسرت؛ براوجوداین   

 شود و به امید دیدار یار چشهان  نگران است.شاعر ههدنان ناامید نهی
ین بیت سه فضای ذهنی زمانی داری . یرم فضرا کره زمران     عالوه بر فضای ذهنی عام، در ا

زنرد. ایرن   حال شاعر و نقطۀ ارجار است که شاعر در نن قرار دارد و از ننجا دربارۀ نینده حرف می
فضای ذهنی، واقعیت است. یم فضای ذهنی ه  زمان مرگ شاعر است کره مربرو  بره نینرده     

است. فضای ذهنی دیگر مربو  به صنح روز قیامت است و هنوز اتفاق نیفتاده، بنابراین زیرواقعی 
است که نن ه  زیرواقعی و مربو  به نینده است. ننتۀ دیگر ایننه شاعر با هنرمندی  ود تصور 

حافظ 0  

معشوق0  

زلف معشوق0  

زلف  ۀصحبت دربار 0

 معشوق

حافظ 0  

معشوق0  

زلف معشوق0  

زلف  ۀصحبت دربار 0

 معشوق

 فضای زمان آینده فضای زمان حال                     
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داند که در زمان مرگ تهرام اعضرا و جروارح از کرار     دهد. شاعر میما را از فضای مرگ تیییر می
ماند و معهوالً باید اطرافیان چش  او را پس از مرگ بنندند. حرافظ  میافتند، اما چش  مُرده باز می

گوید چشه  از شوق دیدار ترو از  جوید و میاز تصویر باز بودن چش  انسان پس از مرگ بهره می
 دم مرگ تا صنح قیامت ههدنان باز و منتیر است.

 

 

 
                    

                                                                               
 فضای عام

 فضای حال                                  فضای آینده)روز مرگ(                            فضای آینده)روز قیامت(

 فاصلۀ زمانی در قال  فضای حال و نینده )مرگ و قیامت(. 2شکل شمارۀ 

 
انرد و  بینی  که عناصر هر دو فضا کامالً ینسانمربو  به زمان نینده می با مقایسۀ دو فضای

ننده تیییر کرده، فقر زمان است. این موضور به  وبی حالت شراعر را در شروق دیردار معشروق     
دهد حالت شاعر از زمان مرگ تا روز قیامرت تیییرر ننررده، چراکره     کند؛ زیرا نشان میوصف می

 منتیر دیدار یار است.
 

 فاصلۀ معرفتی .4. 1 .4

بیشرترین میرلان را بره  رود ا تصراص       دیوان حرافظ توان ادعا کرد که این نور از فاصله در می
طرورکلی ملهروس و عینری بهرره     است، بدین صورت که شاعر از عناصر منانی و زمانی و بهداده
را به مخاط   برد تا یم مفهوم انتلاعی ر یعنی فاصله در شنا ت و معرفت و درک و دیدگاه رمی

 ها توجه کنید:القا کند. به این مثال

 از کار افتادن اعضا 0

 زمان نامشخص 0
 چشمان بسته 0

 آرامش 0

0 

عاشق0  
زمان نامشخص 0  

مرگ 0  
چشمان باز 0  

اضطراب 0  
انتظار 0  

دوری از معشوق 0  

عاشق0  
زمان نامشخص 0  

مرگ 0  
چشمان باز 0  

اضطراب 0  
انتظار 0  

دوری از معشوق 0  

عاشق 0  

ن مشخصزما 0  

زندگی 0  

دوری از معشوق 0  
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 هرراکجررا داننررد حررال مررا سررننناران سرراحل   ش  تاریم و بی  موج و گردابی چنین هایل
 

 (2ههان: )
در این بیت، شاعر دو شرایر متفاوت را در قال  دو منان متفاوت یعنی سراحل و دریرا بیران    

ناصر نن بی  و تارینی و موج و گرداب و مرا  است؛ یم فضای ذهنی در درون دریاست که عکرده
هستند و فضای ذهنی دیگر ساحل است که عناصر نن سننناران و احتهاالً نرام  اسرت. شراعر   

کننرد وضرع مرا را کره در اوج مشرقت و       واهد بگوید کسانی که در نرام  و رفاه زندگی میمی
عنارت دیگر، میان درک و شنا ت ما توانند درک کنند. به گذرانی ، هرگل نهیدشواری روزگار می

ها فاصلۀ بسیار است. جال  اینجاست که فاصلۀ میان دریا و ساحل از زندگی و درک و شنا ت نن
تروان نن را یرم   گیری از این فضا ر که می به لحاظ فیلینی چندان زیاد نیست، اما شاعر با بهره

 را متفراوت در نتیجه دو سنم زندگی  فضای کلی و واحد قلهداد کرد ر دو فضای کامالً متقابل و 
رو هستی  و نن تصویر کلی ؛ بنابراین در بیت یادشده ما ابتدا با یم فضای عام روبهکندیم ریتصو

است که هر فرد از دریا دارد؛ زیرا دریا ههواره با نب و موج و ساحل و نفتاب و... در ذهرن انسران   
ذهرن مخاطر     فر  درم که به صورت پی شود. شاعر با هنر  ود از این فضای عامجس  می

 کند.گیرد و دو فضای متقابل را تصویر میوجود دارد، بهره می
 

 فضای ساحل فضای گرداب

  
 

   

 فضای عام  فضای دریا )عام( 

 فاصلۀ معرفتی در قال  فضای دریا و ساحل. 3شکل شمارۀ 

 
 المتگرررر بینرررار کجاسرررتمررا کجرررایی  و م  هر سر موی مرا با تو هلاران کار است

 

 (15ههان: )
توان ه  در مقام یم عاشق دلسو ته و ه  در مقام یم عارف واصل در در این بیت، شاعر را می

نیر گرفت؛ بنابراین با دو فضای مهنن یعنی فضای ذهنی عاشقانه و فضای عارفانه مواجهی . وجه 
اند.  لق، عاشقان و عارفان را سرزن  کرده اشتراک این دو فضا، از دید شاعر، مالمت است؛ زیرا ههواره

ای به فرقۀ مالمتیه نیل دارد؛ بنابراین ازننجاکه شاعر در مقام عارف، مورد نوردن لفظ مالمتگر، اشاره

تفریح0 آب 0  

لذت 0 موج 0  

  ناش 0ساحل  0

  
  
  
  

0  

 موج 0 آب 0

  شدن غرق0گرداب  0

 تاریکی 0 ترس0

 عاشقان  0

 

 خشکی 0
 آرامش 0

 تفریح و لذت0
خبران از سبکباران)بی 0

 عشق(
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رسد در فضای عرفانی، حافظ  ود را متعلق به فرقۀ مالمتیه سرزن  مالمتگران قرار گرفته، به نیر می
کند این است که حافظ اصول فرقۀ مالمتیه را پذیرفته و نن را در قویت میداند. ننده این ادعا را تمی

که بعضی از محققان معاصر او را به کلی مالمتی است تاجاییزندگی شاعرانه و شعر  ود  رج کرده
)مائده:  قرننای از ( ریشۀ اندیشه مالمتیه را به نیه68: 1396(. هجویری )99ر93: 1369بامداد، دانند )می
گوید که و می« وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَۀَ لَائِ ٍ»رساند که در حق مؤمنان حقیقی و دوستداران  داست: ( می54

( مالمتگری در شعر حافظ را ناظر 1092: 1383اند.  رمشاهی )اهل حق ههواره نماج مالمت  لق بوده
. پرهیل از جاه و صالح 2سیدن؛ . تن به مالمت سیردن و از بدگویی اهل ظاهر نهرا1داند: بر ده اصل می

. پرهیل 4ویژه زهد ریایی و زهدفروشان؛ . پرهیل از زهد، به3اعتنایی به نام و ننگ؛ اندیشی و بیو مصلحت
. عی  7. پرهیل از ادعای کشف و کرامات؛ 6. دید انتقادی داشتن نسنت به نهادهای رسهی؛ 5از ریا؛ 

. رستگاری را در 10. تجاهر به فسق؛ 9ی و ستیله با نفس؛ . پرهیل از  ودپسندی و  ودپرست8پوشیدن؛ 
عشق جستن. با توجه به این مقدمه، منیور شاعر از مالمتگران مهنن است ههان زاهدان و متشرعان و 
دینداران ظاهری باشد که ههواره در حال سرزن  دیگران هستند. در اینجا شاعر با نوردن لفظ کجا، از 

های مالمتگر استفاده دادن فاصلۀ معرفتی میان  ود )عاشق یا عارف( و انسانعناصر منانی برای نشان 
کند. در این بیت شاعر، است. ههدنین با نوردن تقابل کار و بینار، این تفاوت در فاصله را تشدید میکرده

ر دو دهد که نقطۀ اشتراک همالمتگران را در مقابل دو گروه دیگر ر یعنی عارفان و عاشقان ر قرار می
های دیگران است. عنصر دیگری که در هر دو اعتنایی به سرزن گروه، مشیول بودن به کار  ود و بی

 فضا و در مقابل فضای مالمتگران وجود دارد، عشق است.
 

  
 فاصلۀ معرفتی در قال  فضای مالمتگران و فضای عاشق یا عارف. 4شکل شمارۀ 

(ورزی )خدا یا معشوقشقع   

اهمیتی به مالمتگرانبی 0  

ریاییبی 0  

اهمیت دادن به عشق 0  

  

بیکاری 0  

سرزنش عاشقان و عارفان 0  

بودن اهل ظاهر 0  

اهمیتی به عشقبی 0  

یو ظاهربین یریاکار 0  

                                        فضای ذهنی مالمتگران                        

 فضای عاشق یا عارف
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 بنررین تفرراوت ره کررل کجاسررت تررا برره کجررا   ر کجا و من  راب کجاصالح کا
 

 (3: 1400حافظ، )
این بیت، مصداق بارزتر استفاده از منان برای بیان فاصلۀ معرفتی است؛ زیرا شراعر عرالوه برر    

گوید بنین تفاوت راه از کجا تا کجاست. در ایرن بیرت نیرل    استفاده از لفظ کجا، عهالً به مخاط  می
 رواهی اسرت و در   نی کامالً متفاوت داری  که در یم فضای ذهنی، صالح و مصلحتدو فضای ذه

 یالی است. نقطۀ ارجار، فضای ذهنی ولنگاری است که شراعر در  فضای ذهنی دیگر، ولنگاری و بی
اندیشی بسیار زیاد است. در این بیرت شراعر   اش با مصلحتبیند که فاصلهنن قرار دارد و از ننجا می

و  1دادن دو دیدگاه کامالً متقابل که جننۀ انتلاعری دارد، از عناصرر مرادی و اسرتعارۀ راه     برای نشان
گیررد  گیرد. درواقع این دو دیدگاه ذهنی را دو نقطۀ مشخص در یم مسیر در نیر میمسیر بهره می

تقابرل   کنرد که فاصلۀ منانی این دو نقطه بسیار زیاد است. حافظ با استفاده از استعارۀ راه، تالش می
و فاصلۀ میان این دو دیدگاه متقابل را به شنلی ملهوس به مخاط  نشران دهرد. گرویی حرافظ در     

بینرد  اندیشی است ر میها نقطۀ دیگر را ر که ههان مصلحتای از مسیر ایستاده و در دوردستنقطه
 گوید بنین فاصلۀ من تا نن نقطه چقدر زیاد است.و از ههین نقطه به مخاط  می

 کرر  صرردهلار منررلل برری  اسررت در برردایت اه را نهایت صورت کجا توان بستاین ر
 

 (65ههان: )
ناپذیری و منیور از راه و منلل، سلوک عرفانی و مراحل نن است. در این بیت، هدف، بیان پایان

ناپذیری را با داشتن صردهلار منرلل در نزرازش نشران     نهایتی سلوک عرفانی است که این پایانبی
نهایرت  کند ترا بری  نابراین بار دیگر از عناصر منانی ههدون راه و منلل و کجا استفاده میدهد؛ بمی

ای حسری و  بودن سیر و سلوک عارفانه را برساند. سیر و سلوک عارفانه و مراحرل نن کرامالً پدیرده   
های عادی دشوار است. به ههین سرن ، شراعر بررای ترسری      انتلاعی است و درک نن برای انسان

کنرد. عناصرر راه و منرلل و نهایرت و     هنی سیر و سلوک از فضای راه و مسیر استفاده مری فضای ذ
بدایت، ههه مربو  به فضای ذهنی راه است که به سن  شناهت مراحل سیر و سلوک عرفرانی بره   

توان این عناصر را در فضای ذهنی سیر و سلوک عارفانه نیل متصور شرد. نقطرۀ مشرترک    مسیر، می
شتن نهایت است. گویی شاعر در ابتدای مسیر ایستاده و با دیدن صردهلار منرلل در   هر دو فضا، ندا

شود. در بیت یادشده، مفهوم فاصله نه در قال  دوری یا ناپذیر بودن مسیر میابتدای راه متوجه پایان
 است.نهایت بودن مسیر و نداشتن پایان، تصویر شدهنلدینی، بلنه در قال  بی

 
                                                           

ن مفاهی  انتلاعی تعریف لیناف و جانسون از استعاره در معناشناسری شرنا تی   استفاده از عناصر ملهوس و فیلینی برای بیا .1
 ای تفاوت دارد.است و با تعریف سنتی از استعاره تا اندازه
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 ت ظاهری و تأکید بر تفاوت باطنی و وجود فاصلهنفی شباه .5. 1. 4

 داری و نیررررین سررررروری دانررررد  کرررراله نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
 

 (120ههان: )
 واهد بگوید اگرچه دو چیل یا کس در ظاهر به در بیت باال، شاعر با استفاده از عنصر نفی می
ها از ه  بسیار زیاد اسرت؛  فاصلۀ معرفتی نن اند وه  شناهت دارند، در اصل کامالً با ه  متفاوت

کنند هستند و در فضای ذهنی دیگرر،  بنابراین در یم فضای ذهنی، کسانی که تقلید ظاهری می
رو هستی  کره در ایرن   بلرگان و سروران قرار دارند. در بیت یادشده، با یم فضای ذهنی عام روبه

گی ههراه اسرت. شراعر از ایرن فضرای عرام      فضا، سروری با کاله کج نهادن و تند نشستن و بلر
کند. یم فضای ذهنی به سرروران اشراره دارد و   کند و دو فضای متقابل را ترسی  میاستفاده می

نشینند، با سروران واقعی نهند و تند میفضای ذهنی دیگر مقلدان هستند که اگرچه کالج کج می
شده از یم گرروه )سرروران( را   هنی نهادینهفاصلۀ بسیار دارند. شاعر در اینجا یم باور و تصویر ذ

کند. این ویژگی شعر حافظ که گسترۀ کاربرد زیرادی  شنند و درواقع نن را بازتعریف میدره  می
( و فرراروی از  ب 1392پورنامرداریان،  دارد، تا کنون با عناوینی چون سا تارشننی و  الف عرادت ) 

اسرت، امرا در روینررد معناشناسری شرنا تی      شده ( معرفی1393فاضلی و پژمان، های دوگانه )تقابل
به  وبی نشان داد. فضاهای ذهنی به صورت پویرا در   1توان نن را به کهم مفهوم چهارچوبمی

تواند در حافیۀ درازمدت، جایگیر و مسرتحن   شوند، ولی این فضاها میحافیۀ فعال ما سا ته می
چهرارچوب شرامل فضرای ذهنری     گوینرد. ایرن   شود که در ایرن صرورت بره نن چهرارچوب مری     

ها معهوالً فضاهای ذهنری  توانی  ینناره به یاد نوری . این چهارچوبای است که ما میشدهتثنیت
دیگری وابسته به  ود دارند، مثالً چهارچوب منعوث شدن حضرت محهد)ص( به پیامنری مهنن 

کان و... ههرراه باشرد   است با فضاهای ذهنی زار حرا، ازدواج با  دیجه، محهرد امرین، نزار مشرر   
های (. با توجه به ننده گفته شد، عهلنرد حافظ در تیییر و شنستن چهارچوب1385گلفام و علوی، )

شود. درواقع روش حافظ به این صورت است که یم چهارچوب را کره در ذهرن   ذهنی روشن می
ت مذکور، شاعر از سازد. در بیگلیند و با نفی نن، یم چهارچوب جدید میمردم نهادینه شده برمی

نفرینرد کره در نن چهرارچوب میران     گیرد و یم چهارچوب جدید میچهارچوب سروری بهره می
 سروران واقعی و مقلدانشان فاصلۀ زیادی است.

                                                           

1. frame. 



 

 17/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسالمی سنج
 

 نفی شناهت ظاهری و تأکید بر وجود فاصله در قال  فضای سروران و مقلدان. 5شکل شمارۀ 

 
 نراییکه دگر می نخورم بی ر  بلم فروشست صن  بادهام توبه به دکرده

 

 (349: 1400حافظ، )
در بیت باال، شاعر چهارچوب فضای توبه را به کلی تیییر داده و چهارچوب جدیدی بررای نن  

ای که از فضای توبه در ذهن مخاط  وجود دارد این اسرت  شدهاست. تصویر نهادینهتعریف کرده
کنرد و سررانجام   کند و از انجام کار ناپسندش اظهار پشیهانی میتوبه میکه انسان به درگاه  دا 

یرم از  گوید هری  ای که حافظ از نن سخن میکند، اما توبهتصهی  به کنار گذاشتن نن عهل می
کند، بلنه بره دسرت   ها را با  ود ندارد. نخست ایننه حافظ از درگاه  دا طل  توبه نهیاین مؤلفه
دهد. دیگر نننه مقدمۀ توبه اظهار ندامت و پشریهانی اسرت،   کار را انجام می فروش اینصن  باده

ولی حافظ از میخواری پشیهان نیست، بلنه پشیهانی او از نخوردن می با معشوق است. ننتۀ ن ر 
دانرد، بلنره مری    ایننه حافظ تصهی  ندارد میخواری را کنار بگذارد؛ زیرا نن را کار ناپسندی نهری 

 کند.داند؛ بنابراین از  وردن می بدون معشوق توبه میر را ناپسند می وردن بدون یا

 
 
 
  
    

   
  

نهادن کاله کج 0  

  نشستن تند 0

بزرگی 0  

شاهی پاد 0  

خدم و حشم داشتن  0  

بزرگی 0  

راستی و درستی 0  

کاله کج نهادن 0  

نشستن تند 0  

غرور 0  

سرکشی 0  

 . 

  
فضای                 فضای مقّلدان                             

 فضای سروران واقعی               عام)سروران(      
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 تیییر چهارچوب فضای توبه. 6شکل شمارۀ 

 

 . نبود فاصله و یکی بودن6. 1. 4

 گاهی شاعر بر ننود فاصله و گاهی بر ینی بودن دو چیل در واقعیت تأکید دارد. دیوان حافظدر 
 گفتا به کوی عشق هر  ایرن و هر  نن کننرد     پرست مشو با صهد نشینصن  گفت 

 

 (134ههان: )
پرستی و صهدنشینی و درواقع تفاوت در مصرار اول، حافظ فاصلۀ میان دو فضای ذهنی صن 

کند کره در نن  شود، اما در مصرار دوم، فضای ذهنی جدیدی را ترسی  میمیان ننان را یادنور می
تی و ه  صهدنشینی مهنن است. این شگرد حافظ در ارتنا  برقرار کردن برین  پرسفضا ه  صن 

گیری از نیریۀ نمیختگی تحلیل کررد.  توان به  وبی با بهرهدو پدیدۀ متفاوت و گاه متقابل را می
نورد. در زمان دو فضای ذهنی، یم فضای سوم را به وجرود مری  در فرایند نمیختگی، انگیلشِ ه 

هایی که قناًل از ه  متهرایل بودنرد، در یرم فضرای ذهنری، ینسران نمیختره        یاین فرایند، ویژگ
یم از فضاهای اولیه وجود ندارد. این فضرای  هایی دارد که در هی شوند. فضای جدید ویژگیمی

(. در این فرایند، معهوالً چهار فضرای ذهنری   91: 2003هاردر، شود )جدید، فضای نمیخته نامیده می
(. 3: 2001فوکونیره،  دو فضای درونداد، یم فضای عرام، یرم فضرای نمیختره )     وجود دارد: حداقل

شود که تا نن انردازه انتلاعری باشرند کره بتواننرد مشرترکاً در       فضای عام، اطالعاتی را شامل می
(. برا در نیرر گررفتن بیرت ملبرور، در ابتردا       90: 2007ایروانل،  فضاهای درونداد وجود داشته باشند )

رسد که با دو فضای ذهنی درونداد یعنری فضرای ذهنری پرسرت   داونرد و      میگونه به نیر این
پرسرتی و برا در نیرر    رو هستی ، اما با دقت در لفظ صرن  فضای ذهنی پرست  بت و یا کفر روبه

بندد، بایرد سره فضرای درونرداد     گرفتن هنرها و ظرایفی که حافظ ههواره در زللیات  به کار می
پرستی ر که به معنای کفر و نقطرۀ   پرستی را عالوه بر بتزیرا صن  برای این بیت در نیر گرفت؛

توان در نیر گرفرت؛ بنرابراین اگرچره    مقابل  داپرستی است ر در مفهوم پرست  معشوق نیل می 
حال پرست  معشوق نیل در نیر شاعر پرستی کفر است، درعینمقصود اصلی و اولیۀ شاعر از صن 

 توان بدین صورت ترسی  کرد:ضر را میاست. شننۀ مفهومی بیت حابوده

فروشتوبه به دست صنم باده 0  

خواری بدون یارپشیمانی از می 0  

  توبه از خوردن می بدون یار .

 . توبه به درگاه خدا
 . اظهار ندامت و پشیمانی از میخواری

 . کنار گذشتن عمل ناشایست

    فضای توبۀ حافظ                                                             

 فضای عام توبه                    



 

 19/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسالمی سنج
 

 

 
 تأکید بر ننود فاصله با استفاده از فضای نمیختۀ کوی عشق. 7شکل شمارۀ 

 
رو هستی  که هر یم عناصری دارند. بر ری از ایرن   در شنل باال، با سه فضای درونداد روبه

است، امرا هرر فضرای ذهنری، عناصرر       عناصر ههدون پرست  در هر سه فضای ذهنی مشترک
ترر بره نن اشراره     اص  ود را نیل دارد. ارتنا  بین این عناصر به کهم اصل دسترسی که پی 

شود. حافظ با ترسی  این سه فضای متفراوت، یرم فضرای ذهنری جدیرد ترسری        شد، برقرار می
اوی عنصرری اسرت   حال حهای سه فضای ذهنی باال را دارد و درعینکند که بر ی از ویژگیمی

است. این عنصر ها با ه  حاصل شدهکه در فضاهای مذکور موجود ننوده و از تلفیق و نمیختن نن
انگاری است. درواقع، حافظ با  لق یم فضای جدید )فضای نمیخته(، تقابرل  در بیت ملبور سهل
هوم، میران  پرستی و صهدنشینی را از بین برده و معتقد است بر الف تصور عمیان فضاهای صن 
 گیرند.ای وجود ندارد و در کوی عشق، این دو در کنار ه  قرار میاین دو فضا فاصله

 گفت این عهرل بره مرذه  پیرر میران کننرد       گفت  شراب و  رقه نه نیین مذه  است
 

 (134: 1400حافظ، )
این بیت نیل ههان سا تار بیت قنل را دارد بدین ترتی  که شراعر از یرم فضرای ذهنری عرام      

کند که در یم فضرا شرراب و   گیرد و دو فضای درونداد را ترسی  میفضای ذهنی مذه ( بهره می)
مستی و در فضای دیگر صوفیان و  رقه قرار دارند. شاعر این بار دیردگاه  رود را از زبران معشروق     

 گنجنرد، امرا معشروق برا رد    کند بدین ترتی  که از دیدگاه من، شراب و  رقه در دین نهیبازگو می
گیرنرد؛ بنرابراین در فضرای    صحنت او معتقد است در مذه  پیر میان، این دو در کنار ه  قرار مری 

نمیخته که فضای ذهنی پیر میان است، ه  شراب و مستی و ه   رقره و صروفی کنرار هر  قررار      
 هایی دارد که در دو فضاهای درونداد وجود نداشت.حال، این فضای جدید ویژگیگیرند. درعینمی

پرستش 0  

بت 0  

فرک 0  

  

پرستش 0  

معشوق 0  

یورزعشق0  

پرستش0  

خداوند 0  

ذکر 0  

دعا0  

پرستش 0  

  عشق 0

انگاریسهل 0  

  

: 2فضای درونداد                    : خداپرستی    1فضای درونداد    

 : پرستش معشوق3فضای درونداد          پرستی     بت

فضای آمیخته: کوی 

 عشق



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسی یایاری اهژپوهش / 20

 

 
 های دینی به کهم فضای نمیختهتیییر چهارچوب. 8شکل شمارۀ 

 
بیت زیر به لحاظ محتوایی به بیت قنل نلدیم است؛ زیرا حافظ  ود فضای ذهنی جدیدی از 

بازی و میخواری جلو مناسم دین شراعر اسرت و برا    کند که در نن فضا، عشقدین را معرفی می
 ان تفاوت بسیار دارد.اصول دین زاهد

 زاهرردان معررذور داریرردم کرره ایررن  مذهنسررت  من نخواه  کرد ترک لعل یار و جام می
 

 (22ههان: )
 داشررت زنررار ۀحلقرر در ملررم حیتسررن ذکررر ریس اطوار در که  وش قلندرنیریش نن وقت

 

 (54ههان: )
یئ معروف برا  در بیت دوم لفظ تسنیح ه  به معنای تسنیح گفتن  داوند و ه  در معنی نن ش

کشیده برای دعا و ذکر است. زنرار نیرل کهربنردی بروده کره ذمیران نصررانی در        های درنخمهره
زمین به امر مسلهانان مجنور بودند داشته باشند تا از مسلهانان متهایل شوند. زنار ههدنرین  مشرق

ه دور برر کهرر   فصل یسنا که س 72نخ از پش  گوسفند به نشانۀ  72کهربند زردشتیان نیل بوده از 
حهیردیان،  اسرت ) پیدیدند که نهاد سه اصل ملدیسنا )من  نیم، گوش نیم، کن  نیم( بودهمی

(. حافظ با استفاده از ذکر و تسنیح و ملَم، فضای اسالم و مسلهانی را برای  واننرده  1529: 1389
کنرد. در  می حال زنار فضای دین مسیحیت یا زردشتی را به ذهن متنادراست. درعینترسی  کرده

مصرار دوم، شاعر با ایجاد وصلت میان فضای اسالم با فضای دین مسیحیت یا زردشتی، تسرنیح  
بیند؛ بنرابراین برا ایجراد ارتنرا  برین دو      و ستای  فرشتگان را در متوسل شدن به حلقۀ زنار می

کنرار  شود که در نن، دو عنصر متقابل پیشین در فضای ذهنی متفاوت، فضای جدیدی ترسی  می
گیرند و دیگر منافاتی با ه  ندارند. این فضای نمیخته، ههان فضای عرفان و سریر و  ه  قرار می

خرقه 0  

زهد 0  

زیرکی0  

 . دین

شراب 0  

مستی 0  

 . راستی

 . عشق

  
شراب0 زیرکی .  

عرفان 0 راستی 0  

 . عشق

  
  

     فضای صوفیان                          فضای 

آمیخته: مذهب پیر مغان                       فضای 

 مستان



 

 21/ نمود مفهوم فاصله در شعر حافظ...: دبسیف و اسالمی سنج
 

 سازد.نن را به ذهن  واننده متنادر می« اطوار سیر»سلوک عارفانه است که شاعر با 
 

 . نتیجه5
است. تنگ داشتهای تنگاای از زبان، ههواره با عنصر  یال رابطهدانی  که ادبیات در مقام گونهمی

پرردازی نیسرت، نندره زبران ادبری را از زبران روزمرره متهرایل         اگرچه زبان روزمره  الی از  یال
سازد، کاربرد نگاهانۀ عناصر  یالی برای  لق زینایی و ایجاد لذت در  واننده است. نقطرۀ اوج  می

ت حافظ جست. برا مننرا   توان در زللیانفرینی در ادب فارسی را میپردازی و زینایی القیت،  یال
قرار دادن موضور فاصله )دوری یا نلدینی( در اشعار حافظ و گلین  ابیاتی که بیشترین نلدینی 
را به موضور مورد بررسی داشتند، سه نور فاصلۀ زمانی و منانی و معرفتی شناسایی شد و دیدی  

اسرت؛ بردین ترتیر     دهکه فاصلۀ معرفتی، بیشترین میلان را در اشعار حافظ به  ود ا تصراص دا 
برد. تقابل شاعر از عناصر زمانی و منانی و ملهوس، برای بیان فاصله در درک و شنا ت بهره می
شرود ر    میان دو دیدگاه و دو  ر فنری و دو منت  را ر که در اشعار حافظ بره وفرور دیرده مری    

ی  دو فضای ذهنی توان به کهم روینرد فضاهای ذهنی به  وبی نشان داد؛ زیرا شاعر با ترسمی
 دهد.متفاوت، ننان را در تقابل با یندیگر قرار می

سازد، تیییر عرف و باور معهول است کره عهومراً برا    ننده حافظ را از دیگر شاعران زمانه متهایل می
شود. شاعر گاهی با ترسی  دو فضای متقابل، با سنم  اص  رود،  از نن یاد می« سا تارشننی»عنوان 

است. فضای جدید نمیخته، حراوی  دو فضا را از بین برده و ننان را در کنار ه  قرار داده فاصلۀ میان این
شرود کره حاصرل    عناصری از فضاهای درونداد است و ههدنین عناصر جدیدی در این فضا ظاهر مری 

تلفیق دو فضای پیشین است. در مقالۀ حاضرر دیردی  کره بره کهرم نمیختگری مفهرومی در نیریرۀ         
 ای نو به نن نگریست.توان این هنر شاعر را به  وبی تحلیل کرد و از زاویهفضاهای ذهنی می
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