
 

 
 جغرافیایی گفتمان رند در اشعار حافظترسیم نشانه

 

 *حمیدرضا شعیری
 تهران  دانشگاه تربیت مدرس

 **بزرگیفهیمه حیدری جامع 

 شیراز دانشگاه 
 

 چکیده
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توانند در تعامل با حضور انسانی به بستری تبدیل گردند که محدودترین شکل زیستن  ا می ه
فرایندی   ةمثابرندی در گفتمان حافظ به   تا نامحدودترین شکل حضور زیستی را تجربه کنند. 

یک نقطة مرکزی مستقر است؛ اما   رسد در کند که ابتدا به نهر می جغرافیایی عمل می انهنش
تعاملبه اساس  بر  همبستگی   (interaction)تدریج  جهان    (interdépendance)و  با 

حضور خود را از  ةگیرد که دامنای قرار می یابد و در گسترهمرکزی بسط می  ةبیرون این نقط 
دهد.  شکل آن توسعه می   (subjectif)ترینحالت تا انتزاعی   (référentiel)ترینارجاعی 

چهارگانفضا تخیل  از  رند  جغرافیایی  می   ةی  عبور  آتش  و  آب  هوا،  این خاک،  به  تا  کند 
های فیزیکی عبور نماید. رند هم در جهت ایجاد نهام محدودیت  ةترتیب، استعال یافته و از هم

کند و هم کثرت معنایی، و هم کثرت زمانی و مکانی دارد. جغرافیایی یکپارچه حرکت می 
جغرافیایی است که از   ةبر اساس این تعاریف، رند فقط یک شخص نیست، بلکه یک گستر

یابد و در این گستره گاهی فضایش به اندازه فضای شطرنج است که زمین تا عرش توسعه می 
بین است که بر همة هستی  است و گاهی نیز به وسعت جام جهانرقابت و فتح    ةی صحنتجلّ

دارد.   فضایی   هدفسیطره  حافظ  رند  چگونه  دهد  نشان  که  است  این  جستار  این  اصلی 
جایی کند که ضمن برخورداری از حرکت و سیالیت، امکان جابهجغرافیایی را ترسیم می نشانه

 یابد.وضعیت تغییر می  داشته و از متمرکزترین وضعیت مکانی به متکثرترین
 جغرافیا، رند، حافظ، معنا.گفتمان، نشانه :هاواژه کلید 

 

 . مقدمه1
پردازی است که وجودی متکثر دارد؛ وجودی که  سخن رندانة حافظ محصول رندیِ گفته

 گفته را به   او،رود. قدرت اندیشگانی گنجد و از زمان و مکان فراتر میدر زمان و مکان نمی
 

 فرانسه   و ادبیات استاد زبان *

 دکتری زبان و ادبیات فارسی  **
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چیز در خدمت تولید معنا است؛ به همین  کشاند که در آن، همههای وسیعی میچنان حوزه
گردد چراکه ایهام متن  ایهام، در دیوان حافظ به سرآمد صنایع بیانی تبدیل میدلیل است که  

و بخشد.  وسعت می  را  زمینة فعالیت ذهنی مخاطب  دهد وقعیت چندمعنایی قرار میرا در مو
گردد که از سویی خود خالق این بستر چندگانه باشد و از سوی  شخصیتی خلق می همچنین،

این شخصیت، »رند« است که شخصیتی فرازمانی و فرامکانی    شمار رود.دیگر محصول آن به
مختلف   سطوح  تعامل  از  او  درحقیقت  است.  آسمان  تا  زمین  از  او  کنش  حوزة  و  است 

های حول محور  گفتمانی تبدیل شده که سایر کنش چنان  وجود آمده و خود به  به  گفتمانی،  
فیایی رند هم فضایی کنشی  فضای جغرا  شوند.او در این بستر گفتمانی درک و دریافت می

است چون تطابق کامل با جهان فیزیکی دارد و هم فضایی شوشی است چون جهان بیرون را  
رند در تعریف گفتمانی فضایی    شود.کند و به هزارتوی زمان و مکان نزدیک میترک می

ی  کند تا وسعتشود ولی از این نهام عبور میسیال است که اگرچه با نهام کنشی آغاز می
محدود  وضعیت  از  رند  عبور  شرایط  چگونگی  تا  دارد  تالش  جستار  این  یابد.  جهانی 
  جغرافیایی به وضعیت سیال جهانی را ترسیم کند. چگونه و تحت چه شرایطی رندی در دیوان 

 کند؟ حافظ افقی نامحدود خلق می
و بررسی حوزة عمل او، نه به یک شخص، که به بررسی  رند  بنابراین در تحلیل شخصیت  

گفتمانی است که خود  یک گفتمان خواهیم پرداخت چراکه او دیگر شخص نیست بلکه  
 را برعهده دارد.  جریان سخن و زیستن راهبری 

 
 پیشینة نظری  .2

سرزمین با  های مربوط به جغرافیای ادبی، بر رابطه و تعامل بین فضا، مکان و  در همه نهریه
عنوان بازنمود مکان ندارد،  ادبیات و شعر تیکید شده است. این رابطه تیکیدی بر ادبیات به

اندیشة بهتر زیستن و همچنین  بلکه آن را تعامل بین بشر و محیط پ  یرامون او جهت توسعة 
 داند. تخیل ادبی می توسعة

سایی سه نوع مطالعه  ( امکان شنا2014)(  Michel Collot)  بر اساس نهریه میشل کولو
 در حوزه گفتمان ادبی وجود دارد:  جغرافیایی

پردازد. اند میهای مکانی که در آن آتار ادبی تولید شدهبافت  رویکردی که به مطالعة 
که به مطالعه بازنمود و معنای    رویکرد جغرافیایی  شود.این رویکرد جغرافیای ادبی نامیده می
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پردازد. رویکرد جغرافیایی که به مطالعه رابطه بین خلق ادبی و مکان  مکان در متون ادبی می
 پردازد.می

گارارد مانند  دیگری  زاپف2004)(  Garrard)  پژوهشگران  و   )  (Zapf  )(2006 نقد  )
دانند. در  محیطی میزیست  جغرافیایی را راهی برای مطالعه رابطه بین نوشتار و توسعه تفکر

واقع هدف این پژوهشگران نشان دادن رابطه انسان و هر آنچه که غیرانسان است از ورای  
 تاریخ فرهنگی است.  

  ة ( تاکید دارد که نهری2015)   (Marc Brosseau)  شناس کبکی مارک بروسوجغرافی
آورد که به  ه میان میشناختی تخیلی سخن بهای معرفتیبریدی جغرافیایی ادبی از ظرفیتها

بین گفته رابطه  مکانبررسی  و  بین  پرداز  و سرزمین،  فرهنگ  بین  رابطه  و همچنین  او  های 
 پردازد.  شناخت جغرافیایی و شناخت ادبی می

پرداز حوزه نقد جغرافیایی در دانشگاه لیموژ  ( دیگر نهریه2005)(  Westphal)  وستفال
اعتقاد دارد که   انتقال شاعرانه مکانفرانسه است که  ادبی و جغرافیای شعر  های  جغرافیای 

ی  ( مبتنی بر بررس2000بشری و نوعی نوشتار خالق سرزمین است. اما تفکر اصلی وستفال )
های  های بشری با مکانبلکه مبتنی بر بوطیقای تعامل مکانبازنمود مکان در ادبیات نیست؛  

 ادبی است.  
لِویجغرافی برتران  سوییسی  بی2006)(  Bertrand Lévy)شناس  منبع  را  ادبیات  نهیر  ( 

 داند. ها میدرج حافهه مکان و همچنین محلی برای بازتاب صدای سرزمین 

ها و مقاالت متعددی به رشته تحریر ویژه بحث رندی، کتاباما درخصوص حافظ و به
اند. این مسئله  بررسی رند در دیوان حافظ پرداختههای مختلفی به  درآمده که هریک از جنبه

اینکه محصول نهرگاه بر  به این مقولة گفتمانی  و خوانش   عالوه  های متفاوت پژوهشگران 
کند  های مختلف را فراهم میاست، خود نشانگر گسترة وسیع معنایی است که امکان خوانش 

( 1365ها: خرمشاهی )ترین این پژوهش دهد. از جمله مهمو رند را در زمان و مکان سیر می
( مفهوم رند و رندی  1397انزده ویژگی رند را با توجه به شعر حافظ برشمرده است. و دادبه )پ

 را با نگاهی عرفانی بررسی کرده است.  
 
 حضور جغرافیای: تبیین نشانه. چارچوب نظری پژوهش 3

پیچیده  معناشناختی معتقد است تولیدات زبانی تابع فرایندی  دیدگاه گفتمانی با رویکرد نشانه
نشانه عوامل  که  دخیلهستند  آن  در  بسیاری  برخالف  معنایی  دیدگاهی،  چنین  در  اند. 
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هایی بیرونی و مستقل از تولیدکنندة  های مطالعة ساختگرایی که تولیدات زبانی را ابژهروش
بودن  ا  حضور و موضع گفتمانی است که پوی  دانستند، آنچه دارای اهمیت است نوعی آن می

ما نوعی جهت  آن همواره  با  یا  را  نیروهای همسو  بین  تعامل  گیری گفتمانی، بسط روابط، 
 (. 36: 1388)شعیری،  دهدهمگرا و ناهمسو یا واگرا سوق می

محور است و زیبایی را امری قطعی  گرا و کمالشناسی کالسیک که تامدر مقابل زیبایی
کنشی همه چیز با ارزش    واییِشناسی مدرن با حضور آمیخته است. در نهام رداند، »زیباییمی

دهد، همه  شود اما در نهامی که کنش جای خود را به شوش میو تصاحب آن سنجیده می
شود... حضور چیزی نیست که در مالکیت ما باشد یا در تصاحب  چیز با حضور سنجیده می
ه  هایی است کگیرد. مجموعه اکنونای است که در زمان شکل میسوژه بماند. حضور رابطه

میبه آفریده  اینکه  میمحض  که  شوند،  است  بزنگاه  یک  خلق  حضوری  هر  یعنی  میرند. 
به گذشته میمحض شکلبه بالفاصله  اکنونی  هر  نیست، چون  دیگر  جنبه  گرفتن  و  پیوندد 

کند... در این ساحت حضور است که  ای بودن خود را به زمان قبل از خود واگذار میبارقه
ای است که فقط شدن است. حالتی که  همه چیز تابع ریزواره  . ارددیگر کنش روایی معنا ند

شود که شدنی در کار است... همه چیز در یک چشم به هم زدن  در آن سوژه فقط متوجه می
است که  شکل می همان چیزی  این  نیست...  آن  دریافت  اگر هست، فرصت  فاصله  گیرد. 

گردد. چنین  شناسی کالسیک میییدهد و جانشین نهام زیبابوطیقای ریزواره را شکل می
می که  است  شوشی  نهام  درقالب  فقط  نیست...  کمی  و  شمارشی  نوع  حضوری  این  توان 

 (.  39-36: 1398شناسی مدرن را مطالعه نمود.« )شعیری، زیبایی
پرداز و  معتقد است، هر تولید زبانی نیازمند یک سوژه در مقام گفته(  Greimas)گرمس 

که   است  ابژه  که  یک  است  عملی  گفتمان  این،  اساس  بر  است.  زبانی  متن  یا  گفته  همان 
مرتبط میواسطة آن گفتهبه با یکدیگر  پویایی آن،  پرداز و گفته  دلیل  به  اما گفتمان  شود. 

گیری گفتمانی، بسط روابط، تعامل بین نیروهای همسو یا همگرا  همواره ما را با نوعی موضع
روبه واگرا  یا  ناهمسو  میو  فشارهرو  ایجاد  سبب  گفتمانی  تنش  این  گسترهکند.  و  هایی  ها 

کند. پس در طول گفتمان است که کنش  شود که گفتمان را به کنشی زنده تبدیل میمی
می شکل  کنش گفتمانی  و  میگیرد  ما  به  پیش  از  بیش  را  خود  معنا  تولید  با  شناساند  گر 

   (.36: 1388)شعیری، 
به این دیدگاه   نتیجه  جایگاه مکانی کنش اینک اگر  این  به  گر گفتمانی را اضافه کنیم 

گیرد. رسیم که هیچ کنشی خارج از بستر مکان و حضور تعاملی انسان با آن شکل نمیمی
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تنهیم  1چنین تعاملی دارای سه ویژگی مهم است:   او  به دیگری و حضور  . همواره نسبت 
ست و درون بستر روابط من با هستی  ای از حضور من در آن اگردد؛ دیگری مانند آینهمی

جایی تفکر  ه کند. علت این جابجا میه. همواره مرز بین انسان و مکان را جاب 2جاری است؛  
ادراکی است  پدیدارشناختی حضور است که بر اساس آن هر دریافتی مبتنی بر فضایی حسی

امکان حرکت درون الیه دارد؛  که  را  باز 3های هستی  آن  اشکال  و  مکان  از  .  بخشی  تاب 
او با جهان    و فرهنگی است که گویای نوع اندیشة انسان و همچنین نوع رابطةروایت تاریخی  

 تبت او در هستی نیست.   زی جز جریان هستایِش انسان و نحوةزیسته است؛ بنابراین، مکان چی 
؛ بلکه  تحقیقت در دیدگاه گفتمانی دیگر زبان بر رابطة بین دال و مدلول مبتنی نیس   در

گیرد که بر اساس آن مرزهای معنایی  ای بین دو سطح بیان و محتوا در زبان شکل میابطهر
می قرار  بازنگری  مورد  گفتمانی  کنشگر  طریق  از  قابلیت  پیوسته  دارای  همواره  و  گیرد 

می  .جایی استجابه اندیشةاینک  اساس  بر  نمود که  ادعا  و   توان  ادبیات  تعامل  جغرافیایی 
مکان، دیگر باید مرز بین زبان و جهان زیسته را پیوسته مرزی بسیار مهم در تبیین رابطه بین  

گیرد که دیالوح بین زبان  گران گفتمانی و معنا دانست. در واقع، معنا جایی شکل میکنش 
 و جهان در راستای توسعه هستایش حضور انسان توسعه یابد.

ترین  گیرد که مکان به مهمجغرافیایی گفتمان براساس این نهریه شکل مینهمطالعه نشا
حور  م های ادبی به نهامی کنش گردد. در واقع، مکان در گفتمانمرکز تولید معنا تبدیل می

توانند  ها میگیری معناست. در این فرآیند مکانفرایند شکل  ةکنندگردد که هدایتتبدیل می
 بندی زیر برخوردار باشند: معنایی که دارند از تقسیمنشانه با توجه به کارکردهای

همسو و دارای همانی که  (،  espace coprésent/ espace convergent  های همگون. مکان1
نشانه با   این حالت  در  که  دارند  بیرون  با جهان  گفتمانی  مکان  تطبیق  بر  جغرافیای  داللت 

 شویم.  انطباقی مواجه می
ناهمگون و ناهمسو که بدون تطابق کامل با دنیای  (،  espace représenté)دی. مکان بازنمو2

کشد. در این وضعیت  بیرون مرتبط است و دنیای بیرون را بدون تطابق کامل به تصویر می
یابد که  گیرد. مکان وجهی فراتر از دنیای فیزیکی میجغرافیایی متمایز شکل مینهام نشانه

 کند.  ای میآن را تبدیل به مکان توسعه
در بیرون  ایو سرچشمه یگرا که اگر چه منشآل و ایده( espace utopique). مکان آرمانی3

انتزاعی آن تابع هیچ محدودیتی    ةن ندارد و گستراز خود دارد اما هیچ انطباقی با جهان بیرو
 نیست. 
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آب، آتش، هوا و خاک است.    ةکه استوار بر چهارگان (  espace imaginaire). مکان تخیلی4
های مختلف دارد.  حضور گره خورده است و امکان تکثیر به الیه  ةاین نوع مکان با استعار

 تواند در خورشید یا در گل سرخ تجلی یابد. آتش میکه چنان

که به مکان پیوستی و گسستی یا بسط و قبض  (  espace perceptif)ادراکی. مکان حسی5
می آن  تقسیم  انبساط  که  است  شنیداری  و  دیداری  نوع  از  بسط،  یا  گسستی  مکان  گردد. 

باالست. مکان پیوستی یا قبض، با حس چشایی و بویایی و المسه مرتبط است و سبب کاهش  
ن با پدیدارشناسی  گردد. این نوع ادارکی از مکاگذاری بین سوژه و جهان بیرون میفاصله

حضور مرتبط و جنبة روی آوردی دارد. کافی است که آگاهی مکان و آگاهی سوژه در  
 ادراکی تحقق یابد.  یکدیگر تنیده شوند تا مکان حسی

سپهرمکان6 سپهر .  که  بین  (  sémiosphère)اینشانه  هایها  رابطه  تیتیر  تحت  هستند  نیز 
می تجلی  من/دیگری  و  مکمرکز/حاشیه  سپهرنشانهیابند.  در  زمانی  ان  محور  بر  مبتنی  ها 

تواند از  چنین مکانی میگیرد.  نی بیرون/مرز/درون شکل میگذشته/حال/آینده و محور مکا
 آستانه تا عمق در نوسان باشد. 

  گرکنش که تحت اراده و اقدام عملی و حضور  (  espace de présence)  حضور  . مکان7
 نامیم.  شناختی نیز میانسانرا مکان آنتروپولوژیک یا نشانه  یابد. چنین مکانیمعنا و هویت می

بندی این جستار بر این فرضیه استوار است که رند در اشعار حافظ،  با توجه به این تقسیم
جغرافیایی است که بر مبنای زیستار مکانی توزیع معنایی را در ابعاد مختلفی  گفتمانی نشانه

 د از:  سازد. این ابعاد عبارتن ممکن می
 یابد که از پیشین تا پسین گستره دارد.  . رند بر اساس محور زمانی معنا می1
سازد )آنکس که چو  . رند حافظ بر کل نهام زیستی تطابق دارد و نهام همگون ارجاعی می2

 ما نیست در این شهر کدامست(.  

می3 بیرون  جهان  با  ناهمگون  و  بازنمودی  نهامی  رندی  بیرون.  جهان  که  استعال    سازد  را 
 کنند(. بخشد )رندان جهان را به گنج تبدیل میمی

افتد و مکان اسرار خود را  . رندی نفوذ به هزارتوی مکان است. تا رندی نباشد پرده نمی 4
 کند. فاش نمی

یکپارچه می. رندی رابطه حاشیه/مرکز را خنثی می5 نهام  کند و جغرافیایی  سازد که کل 
 شت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای(. گیرد )خهستی را دربر می

بین  گذارد و به فتح جام جهان. جغرافیای تخیلی رند خاک و آب و آتش را پشت سر می6
 شود.  نائل می
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ادراکی هم رندی گستره نامحدود دارد چون شنیداری است )عاشق و رندم  . در نهام حسی7
بسیار نزدیک با خود دارد و خصوصی است  تن  بهو میخواره به آواز بلند( و هم فضای تن 

 )دیر مغان او را بس است، گهی لب گل گه زلف ضیمران گیرد(. 

نشانه 8 گستره  دربرمی.  را  تا عرش  زمین  از  رندی  تا  جغرافیایی  محدود  واقعیت  از  و  گیرد 
وش،  فظ هم حور پریاوجوش است )رندی در گفتمان حفضای آرمانی نامحدود در جنب

دایی تا کیمیاگری  و هم دیر مغان است(. این فضای جغرافیایی رند را از گ  هم نغمة رباب
 کند. گسترده می

پردازیم این است که چگونه رند حافظ فضایی  در این مجال، مسئلة اصلی که به آن می
جایی  کند که ضمن برخورداری از حرکت و سیالیت امکان جابهجغرافیایی را ترسیم مینشانه

 یابد. کزترین وضعیت مکانی به متکثرترین وضعیت تغییر میداشته و از متمر
 
 جغرافیایی و ابعاد مکانی رند . وجوه نشانه4
 مکانی رند بعد زمانی .1. 4

می معنا  زمانی  محور  اساس  بر  نهام   یابدرند  رند  یعنی  دارد.  گستره  پسین  تا  پیشین  از  که 
دینامیکی است که قرار نیست در جایی متوقف شود. به همین دلیل درون یک پیوستار از  

 پیشین تا پسین در استمرار است. 

 روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق 
 

 ه جز ره این شیوه نسپریم   ود ک   شرط آن ب     
 

 ( 506: 1383)حافظ، 

خل باغ  اندر  آدم  زمان  در  حافظ   د  شعر 
 

 ل را زینت اوراق بود   ن و گ ر نسری  دفت  
 ( 280)همان، 

وجود داشته و گویی رند در آفرینش جهان    آغاز(سخن رند پیش از هبوط، در ازل )زمان بی
 شرکت داشته است. 

 دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند 
 

 ه پیمانه زدند   د و ب   ل آدم بسرشتن    گ 
 

 ( 247)همان، 
 گویی رند در ازل ناظر بر آفرینش انسان است.  

تجل پرتو حسنت ز  ازل   ی دم زد  در 
 

 ش به همه عالم زد   ق پیدا شد و آت     عش  
 

 ( 206)همان، 
 رند ناظر بر پیدایش عشق است. 
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 زدم واب می   دیشب به سیل اشک ره خ
 

 زدم ط تو بر آب می   اد خ  ه ی   نقشی ب 
 

 ( 432)همان، 
 ای فرازمانی و فرامکانی، ناظر بر غیاب معشوق است.گسترهرند در 

سحرگاه و  شام  هر  که  مرغم  آن   من 
 

ب  ع     ز  می     ام  سفی      آیرش   رم   د 
 

 ( 451)همان، 
یابد و در تمام طول  روز با سخن رند آغاز و با سخن رند پایان می  مکانی رند هرگسترة زمانی

 گسترد. آید و بر زمین میروز جریان دارد. از عرش می
 بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذری

 

ب   رقص    سر  گلم  ز  رمیم رآرد  عهم   کنان 
 

 ( 499)همان، 
 خودش.    غیاب آگاهی رند و حضور او در مرح

 از برای ماستفردا شراب کوتر و حور  
 

 ی مهروی و جام می   روز نیز ساق  ام 
 

 ( 582)همان، 
 رند ناظر بر ابدیت است. 

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
 

ما  دوام  عالم  جریده  بر  است   تبت 
 

 (17)همان، 
 رند ابدی است.

 

 پذیری رند  ارجاع. 2. 4
سازد )آنکس که چو ما همگون ارجاعی میرند حافظ بر کل نهام زیستی تطابق دارد و نهام  

در چنین نهامی که مبتنی بر انطباق است، بیشترین میزان همایی  .  نیست در این شهر کدامست(
مثابه یک  و همسویی بین همه کسانی که در یک مکان حضور دارند، وجود دارد. جهان به

 یابند. گر واحد تجلی میمثابه کنش ها بهشهر و انسان

سرگشتوا   میخ و  نهرباز     ره  و  رندیم  و   ه 
 

چوما  که  درنیس وآنکس  کدامست ت  شهر   ین 
 

 (66)همان، 

 در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم
 

 کاین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما 
 

 (15)همان، 
 خانگی با کل موجودات تقدیر رند است. هم
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ب    بی ک    ار  استغن     اده  بارگاه  در   ا    ه 
 

 چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست  
 

 (37)همان، 

 یگانگی رند با دیگران به حکم استغنا. 

 از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل
 

پست   چه  و  سربلند  چه  معشیت  طاق  و   رواق 
 

 )همان(
 همایی رند با اضداد و احباب به حکم قاطعیت و عدالت مرح.این 

 باشمی  مرنجان ضمیر و خوشنیست  وبه هست
 

 ر کمال که هست    ی است سرانجام ه     که نیست 
 

 )همان(

عدماند« )هایدگر،  هستاند »عدم میهستی میکه  چنانهمایی و همسویی عدم و وجود. هم
1383  :59 .) 

 ان که تو دانی    نسیم صبح سعادت، بدان نش 
 

به  تو دانیگذر   کوی فالن کن درآن زمان که 
 

 ( 649: 1383)حافظ، 
 خبر است و در دیالوگی محرمانه با او است.  رند از رازهای طبیعت با

 
 رندی و نظام بازنمودی . 3. 4

کند و امکان استعالی آن  رندی ما را با نهامی بازنمودی و ناهمگون با جهان بیرون مواجه می
 سازد. )چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد(. را فراهم می

بازنمودی محدودیت حضور را می نهام  معنا میرند در  بسط  امکان  و  بنابراشکند  ین  یابد. 
  گفتمان با تکیه بر شرایط بازنمودی حضور است.  ةکنش به حوز ةرندی امکان عبور از حوز

م بازنمودی معانی را  برد و از طریق نهازبان و گفتمان می  ةخود را به حوز   ةزیست  ة رند تجرب
 دهد. بسط می

 عشق و شباب و رندی مجموعه مرادست 
 

زد  توان  بیان  گوی  معانی  شد  جمع   چون 
 

 ( 209)همان،                                          
 کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب 

 
 ر زلف قلم را به سخن شانه زدند   ا س    ت 

 

 ( 248)همان،                                           
کس همچون رند، سخن نرانده و تجربه زیسته  اند هیچها را به سخن آوردهاز زمانی که قلم

 خود را به حوزة زبان نکشانده است. 
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 آمد خروشی عقل گفتصبحدم از عرش می
 

 کنندر حافظ از بر می    ان گویی که شع   قدسی 
 

 ( 270)همان،                                         

 گیرند.هر دو جهان ناطق، سخن رند را پی می

 شد راستیاد باد آنکه به اصالح شما می
 

 ر گوهر ناسفته که حافظ را بود     م ه    نه 
 

 ( 278)همان،                                         
وجه  هم در  رند  سخن سخنان  به  خود  مینقادی  روی  و  پردازی  گفته  یگانگی  آورند؛ 

 پرداز.گفته

حافظ شود  زبان  ده  اگر  سوسن  سان   به 
 

 ه پیش تواش مهر بر دهان باشد    و غنچ   چ 
 

 ( 216)همان،                                           
مراتب کمال مانوی دارد. در سلسلهپرداز، مقامی باالتر از نیوشا  معشوق در مقام سخنور و گفته

از سرچشمه ایرانیکه  عرفان  )گفتههای  است، خروشخوان  از  اسالمی  باالتر  مقامی  پرداز(، 
 نیوشا دارد. 

 ان سوسن    م زب    عارفی کو که کند فه
 

بپرس  بازآمد    د که چ    تا   را رفت و چرا 
 

 ( 234)همان،                                      
 سخن است. زبان و همرند با تمام اجزای هستی هم

دلک شعر  آگاه   ز  بود  کسی  حافظ   ش 
 

 ه لطف طبع و سخن گفتن دری داند     ک  
 

 ( 238)همان، 
 پذیر است. استعال و بسط معنا فقط از طریق درک زبان رند امکان

 نکته به حافظ مفروشو لغز و     مدعی گ
 

 ا نیز زبانی و بیانی دارد  ک م   کل 
 

 ( 169)همان، 
 رندی و هزارتوی مکانی. 4 .4

افتد و مکان اسرار خود را فاش  رندی نفوذ به هزارتوی مکان است. تا رندی نباشد پرده نمی
 کند.  نمی

 دان مست پرس   رده ز رن    راز درون پ
 

را  عالیمقام  زاهد  نیست   کاین حال 
 

 (11)همان، 
حرکت در عرض و طول و عمق است؛ بنابراین، رند امکان عبور از بیرون به درون و   یرند

از درون به بیرون دارد. رندی امکان دسترسی به راز و رمزی است که در پس پرده نهفته  
 است. به همین دلیل جغرافیای نامحدود مکانی و حتی استعالیی دارد.
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زبان حافکلک  انجم   بریدة  در   ن    ظ 
 

 س نگفت راز تو تا ترک سر نکرد   ک  ا  ب 
 

 ( 189)همان، 
 رازگشایی در ارجاع به بیرون )انجمن( 

 شیوة حور و پری گرچه لطیف است ولی
 

فالنی دارد    خوب  لطافت که   ی آن است و 
 

 ( 169)همان، 
کردن حرکت در جمیع جهات )طول و عرض و عمق( و ارجاع به نقطة مشخص در  کانونی

 )فالنی(؛ حرکت از همه جا به سمت یک نقطه. درون متن 
 ایم گفت حافظ من و تو محرم این راز نه

 
 ت کن و شیرین دهنان    ل حکای   از می لع 

 

 ( 527)همان،                                          
 واپاشی کانون درونی و حرکت در جمیع جهات به سمت بیرون. 

م    ساقی  می بنوشمشورت با عقل کردم گفت حافظ   ب   ا  ده  مرتمن      ی  مستشار  قول   ه 
 

 ( 531)همان،                                           

 کند. مشورت با عقل مراجعه به درون را متبادر می
بگو  باده  جام  و  خوبان  صحبت   حدیث 

 
حاف  قول  فن    به  صاحب  پیر  فتوی  و   ظ 

 

 ( 528)همان،                                          
 

 مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم 
 

می  فریاد  ک جرس  محمل     دارد  بربندید   هاه 
 

 (1)همان،                                             

طلبد و اصالت را به  نمیاصالت حرکت. حتی در منزل جانان نیز امنیت عیش و سکون  
 دهد.حرکت می

چی  قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست  کجا    قرار  خواب  و  کدام  صبوری   ست 
 

 (3)همان،                                                 

 رندی سپهرمکانی نامحدود است. 5. 4
سازد که کل نهام هستی را کند و جغرافیایی یکپارچه می حاشیه/مرکز را خنثی می   ة رندی رابط

گیرد )خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای(. رند جهان را به دو مکان اصلی و بر می   در 
ترین ای برای ورود به اصلی ه مکانی آستان  ة ترین نقط د. در اندیشه رند، فرعی کن فرعی تقسیم نمی 

 بنابراین تقابل مکانی برای جداسازی نداریم.   ؛ ت هستی اس ة نقط
منصب صاحب جاهی   خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای  و  نگر  قدرت   دست 

 

 (666)همان،  
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قیاس ک عنقا  و چو  بگیر     ببر ز خلق   ار 
 

 نشینان ز قاف تا قاف است ت گوشه  که صی  
 

 (63)همان، 
 

نزه  ش به دربانی رفت   قصر فردوس که رضوان از چمن  است     منهری   ت درویشانت 
 

 (70)همان، 
رن افسر  ن    زمانه  به کسی      دی   داد جز 

 

عال    ک  دانست   ه سرفرازی  کله  این  در   م 
 

 (67)همان، 
 کرانگی است. کاله رند تاج پادشاهی عالم است. گوشة عزلت رند درگاه ورود به بی

 ر     ه رواق سپه    ه ن  بلندمرتبه شاهی ک
 

خ     نمون  ز  دانست       ه  بارگه  طاق   م 
 

 ( 67)همان، 
 داند. ای از سقف کلبة محقر خود مینشین پادشاهی است که سقف آسمان را نمونهرند گوشه

است مستغنی  هشت خلد  از  تو   گدای کوی 
 

عش   اسی  است     ر  آزاد  عالم  دو  هر  از  تو   ق 
 

 (51)همان، 

نیست بلکه در آزادی    اسیر و مقهور نیروی جانب مرکز )معشوق(رند در منهومة عشق،  
 برد.ها میکامل از نیروی گریز از مرکز بهره

خ عشقم  مستی  ولی    اگرچه  کرد   راب 
 

هست   خراب    اساس  زان  من  است ی   آباد 
 

 (51)همان، 
پارادوکسی خراب حاشیة  آباد که اساس هستی رند است، مرزهای مرکز و  در ترکیب 

شوند  ها دیده میصورت معهود در کنار و بر حاشیة آبادیها که بهریزد. خرابهشهر فرومی
 اکنون در جغرافیای رند درهم ادغام شده است. 

ک آنم  همت  چ  غالم  زیر  کبود    ه   رخ 
 

هرچ  است     ز  آزاد  پذیرد  تعلق  رنگ   ه 
 

 (54)همان، 
شوق و هرگونه وابستگی، در جغرافیای  وابستگی حاشیه به مرکز، وابستگی عاشق به مع

 رند، مردود است و جایگاهی ندارد.
 عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ

 

ک    بی   است  ا  تبریز  وقت  و  بغداد  نوبت   ه 
 

 (60)همان، 
 بخشد. گونه رند خود را به ابعاد عالم هستی وسعت میبدین 
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 جغرافیای تخیلی رند. 6. 4
گذارد و به کیمیاگری و فتح جام  جغرافیای تخیلی رند خاک و آب و آتش را پشت سر می

شود. به همین دلیل رند از خشت تا هفت اختر و از کاسه سفالین تا جام بین نائل میجهان
که خشت پخته شده    طورهمانیابد. کاسه سفالین خاک و آب و هوا دارد  بین راه میجهان

 وجودش است.   است و خاک و آتش در
 در سفالین کاسه رندان به خواری منگرید

 

 اندبین کرده ن حریفان خدمت جام جهان   کای 
 

 (12)قطعه 
 

طبیع سرای  کز  نمی   تو  بیرون     ت   ری 
 

ب    کج   ه کوی طریقت گذر توانی کرد   ا 
 

 ( 195)همان، 
ایستادگی از دایره طبیعت آدمی )خاک و باد  شرط فراشد و گذر از منازلِ کمال، بیرون

 و آب و آتش( است.  
 واند     هرآنکه راز دو عالم ز خط ساغر خ

 

 ام جم از نقش خاک ره دانست     رموز ج 
 

 (67)همان، 
ها را که در  آسمانکسی که از شراب رندی چشیده است، تمام اسرار هستی و ملکوت  

تواند دید. و به این تعبیر توان یافت، در کفِ کوی و برزن میدشواری میابرمکان جام جم به
 محیط زندگی رند، خود ابرمکانی تخیلی است. 

رقص صفت  ذره  او  هواداری   کنان به 
 

ل   بروم      تا  درخشان  خورشید  چشمه   ب 
 

 ( 488)همان، 
چشمة خورشید درخشان، هستة مرکزی و زایندة دنیای روشنی و نور که در اساطیر ایرانی 

ای از جغرافیای جایگاه بَهَمن و در اساطیر اسالمی، عقل اول از سلسلة عقول عشره است، نمونه 
 شود.  پردازی می وار در گفتة رند، گفته تخیلی رند است که موتیف 

 کرد ما میام جم از      ها دل طلب جسال

 

می  تمنا  بیگانه  ز  داشت  خود   کرد وآنچه 
 

 ( 193)همان، 
طبایع   حاصل  که  رند  خود  وجود  در  است،  موجود  جم  جام  ابرمکان  در  که  آنچه 

 چهارگانه است، نیز موجود است.
 ی کرد    ر توان    به سرّ جام جم آنگه نه

 

توانی کرد     که خ  میکده کحل بصر   اک 
 

 ( 195)همان، 
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با موتیف میکده   برابرنهادِ جام جم است؛ پس هرجا که در دیوان حافظ  خاک میکده 
 روبروییم، باید جنبة ابرمکانی آن را همچون جام جم در نهر داشته باشیم.  

پردة معتکف  بُد  که  امید   غیب   صبح 
 

شد   آخر  تار  شب  کار  که  آی  برون   گو 
 

 ( 223)همان، 
 سرای محبت کنون شود معمورطرب

 

ش که    مهندس  منش  یار  ابروی   د      طاق 
 

 ( 225)همان، 
ملک عفاف  و  ستر  حرم   وت  ساکنان 

 

م    ب  راه    ا  زدندن  مستانه  بادة   نشین 
 

 ( 247)همان، 
ساق آت    بیا  آن  تابن     ی   اک     ش 

 

خاک     ک  زیر  میجویدش  زردشت   ه 
 

 نامه( )ساقی
هایی  ملکوت، دنیای اتیر و... همه نمونهسرای محبت، حرم سترو عفاف  پردة غیب، طرب

 از جغرافیای تخیلی رند هستند.
 

 ادراکی استرندی مکان حسی. 7. 4
ادراکی رندی هم گستره نامحدود دارد چون شنیداری است )عاشق و رندم و در نهام حسی

)دیر  تن بسیار نزدیک با خود دارد و خصوصی است بهمیخواره به آواز بلند( و هم فضای تن 
 مغان او را بس است(. 

ای گره خورده  در نهام ادراکی رند از یک سو با حواس روزمره و نزدیک به حس المسه
 دهد:  است که او را در جهان اینجایی و در ارتباط نزدیک با تن خود قرار می

کاشان به  زد  ةگر  خواهی  قدمی   رندان 
 

 ی بیغش دارم  ر شکرین و م   ل شع  نق  
 

 ( 441)همان، 
کند و پیوند با کل هستی  و از سوی دیگر همین نهام ادراکی فراتر از خود حرکت می

 اند.دارد: کاین حریفان خدمت جام جهان بین کرده
ک  نیست  کار   مصلحت  افتد  برون  پرده  از   ه 

 

نیست   که  نیست  رندان خبری  مجلس  در   ورنه 
 

 ( 103)همان، 

 اخبار و احوال جهان وجود دارد. در مجلس رند آگاهی کامل از 
 نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود 

 

وج  گ  آغشتة    ل  من  نبید   ود  و   گالب 
 

 ( 321)همان، 
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جا حس  زمان دو حس بویایی و المسه را درگیر و از آنآغشتگی به گالب و نبید، هم
 زند.میزدایی دست کند و به نوعی فاصلهنزدیکی و یگانگی را القا می

 ه ذوق دریابد   ی چ   های بهشت ز میوه
 

سی    آنک   هر   نگزید    ه  شاهدی  زنخدان   ب 
 

 ( 322)همان، 
 اب   را دری   دادگست   ذرد     گبهار می

 

نچشید   می  هنوز  حافظ  و  موسم  رفت   که 
 

 ( 323)همان، 
 گذاری در گفتة رند.حس چشایی و مدیریت بر فاصله

باغ با لبی و صدهزاران خنده   به   آمد گل 
 

 ی شنید بوی ای یا در گوشهی گوی   از کریم   
 

 ( 324)همان، 
 توان دید.خوبی میتن و فاصلة نزدیک با مقصود را بهبههای زیر، حس تماس تن در نمونه

باد صبا شنید     ب  وی خوش تو هرکه ز 
 

 د   ا شنی      ن آشن     ا سخ    ار آشن     از ی   
 

 ( 328)همان، 
 م از لطف نسیم تو مشام    ر کن     معطتا 

 

نفحه    شم  از  نف     ای  بیار     ات  یار   س 
 

 ( 337)همان، 
می امروز  نه  بانگ چنگ  به  می   کشیم ما 

 

 بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید  
 

 ( 328)همان، 
دار  منت  دیده  ز  کن  نهر  یار  روی   به 

 

از سر بصارت کرد     ه کاردی    ک  نهر   ده 
 

 ( 178)همان، 
باز  کردم  دوست  دیدار  به  دیده  که   منم 

 

نواز   بنده  کارساز  ای  گویمت  شکر   چه 
 

 ( 351)همان، 
 بین به تو کی داد حکیمگفتم این جام جهان 

 

می   گف  مینا  گنبد  این  که  روز  آن   کرد ت 
 

 ( 193)همان، 
 

مستع   چ مجوی   و  وصال  نیستی  نهر   د 
 

ج  سود     که  نکند  جم  بیام   بصری وقت 
 

 ( 614)همان، 
می ک    بده ساق آن   م زو جام ج     ی 

 

بین    زن  الف  ان     د  ع      ایی   دم     در 
 

 نامه( )ساقی
 ام گیرم به دست  م که چون ج   من آن

 

آین ن   ببی   آن  در  هرچ    م  هس     ه   ت ه 
 

 نامه( )ساقی
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 جغرافیایی نامحدود دارد که از زمین تا عرش است  ة رندی گستر. 8. 4
گیرد و از واقعیت محدود تا فضای  بر می   جغرافیایی رندی از زمین تا عرش را در نشانه   ة گستر 

  ة وش، هم نغم تمان حافظ هم حور پری وجوش است )رندی در گف آرمانی نامحدود در جنب 
 کند. رباب و هم دیر مغان است(. این فضای جغرافیایی رند را از گدایی تا کیمیاگری گسترده می 

 ر آصف عهدم کو را     ن غالم نه   م

 

 صورت خواجگی و سیرت درویشان است    
 

 (71)همان، 
 ت    ن ده که در کیش رندان مس  به م 

 

 ه دنیاپرست     ت و چ    پرسه آتش    چ      
 

 نامه( )ساقی
مست     ب پادشاه    ه  زن    ی دم   م    ی 

 

 م     ی زن    روی در گدای    دم خس 
 

 نامه( )ساقی
صومع  صوف لیکن   ة   ی  قدسم   عالم 

 

حوالتگاه   حالی   است  مغان  دیر   م   ا 
 

راه  من  خیبا  س    نشین  و  آی    ز  میکده   وی 
 

 جاهم ا درآن حلقه ببینی که چه صاحب     ت 
 (491)همان، 

 جاهی )حضور در میکده(نشینی تا صاحبوسیعی از راه گسترة
 ه شد خازن او روح امین   ج ک  با چنین گن 

 

ب   به گ   ایم شاه آمده   ه در خانة    دایی 
 

 ( 498)همان، 
 حرکت برعکس بیت پیشین. آدمی که جبرئیل خادم اوست، گدای آستانة رند است. 

 گرفتی به شعر خوش حافظعراق و فارس  
 

بغ   بی   نوبت  که  است    ا  تبریز  وقت  و   داد 
 

 (60)همان، 
ما  پیر  آمد  میخانه  سوی  مسجد  از   دوش 

 

ما   تدبیر  این  از  بعد  طریقت  یاران   چیست 
 

 (15)همان، 
نیت کردملک در سجده آدم زمین  تو   بوس 

 

انسانی   از حد  بیش  لطفی دید  تو   که در حسن 
 

 ( 647)همان، 

بوسید. کرد در ذهن خود خاک پای تو را میچون فرشته در آسمان، آدم را سجده می
 پس آسمان آستانة رند است و خاک بهشت، خاک درگه او. 

 
 مکان کنشی رند. 9. 4

 دهد.  مکان کنشی مکانی است که سوژه در آن خود را در معرض ریسک و آزمایش قرار می
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 مکان کنشی مکانی است که سوژه هیچ بیمی از حرکت و در مقابل حریفان قرارگرفتن ندارد.  
 مکان کنشی مکان پذیرفتن خطر و در معرض قضاوت دیگران قرار گرفتن است. 

 اش   فگویم  عاشق و رند و نهر بازم و می
 

ب   ت  آراسته  دانی ک     ا  هنر  به چندین   ام ه 
 

 ( 420)همان، 
ت ب     بده  روم  فل      ا  شیرگیر    ر   ک 

 

ه    ب  برزن    ه  پیر     م  گرح  این  دام   م 
 

 نامه( )ساقی
م به  نه روضه رضوان   د   ا دهن   فردا اگر 

 

 ان ز روضه، حور ز جنت به در کشیم    غلم 
 

 ( 511)همان، 
است منزوی  غیب  تتق  در  که  خدا   سر 

 

نق ه      مستان  رخس    اش  ز  برکشیم    اب   ار 
 

 ( 512)همان، 
 ی از این است که حافظ دارد   گر مسلمان

 

پ       وای اگ   س امروز بود فردایی      ر از 
 

 ( 671)همان، 
 مکان کنشی محل تحقق عمل و به اجرا گذاشتن است.  

 ( 66)همان،  وانکس که چو ما نیست در این شهر کدامست -
 

 ترامکانی رند. 10. 4
دیگر و سپس بر اساس مکان رند ترامکانی است. ترامکانی قابلیت انتقال یک مکان به مکانی  

کند که  ها یک ابرمکان را ایجاد نمودن است. رند یک ابرمکانی تولید میمکان  ةانتقال پیوست 
 ها را در خود دارد. ها مسلط است و محتوای همه مکانبر همه مکان

میک   ب در  باشند       ر  قلندر  رندان   ده 
 

ستانن     ک  شاهنشاهی     ه  افسر  دهند  و   د 
 

 ( 666)همان، 
 به خواری منگرید دان       در سفالین کاسه رن

 

 اندبین کرده ت جام جهان   کاین حریفان خدم 
 

 (12)قطعه 
 

 ه سالوس   ت و خرق   دلم زصومعه بگرف
 

 ان و شراب ناب کجا     ر مغ    کجاست دی 
 

 (2)همان، 
 در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی

 

گ   ه جای    خرق  دفتر جایی    ی  و  باده   رو 
 

 ( 670)همان، 
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زنه غیرت  بازی  از  مشو  ایمن   ار   زاهد 
 

ره صومع     ک   نیست      ه  اینهمه  مغان  دیر  تا   ه 
 

 ( 104)همان، 
که  هایی هستند  بین، میکده، دیر مغان، صومعه، آتشکده و... ابرمکانجهان  درحقیقت جام

مواجه  د. پس با وجهی بسیار گسترده و استعالیی از مکان نها را در درون خود دارمکان ةهم
 هستیم. 

 فارس بکش  و شعلة آتشکدة   ه گ   سین 
 

 بغداد ببر   لة    و آب رخ دج   ده گ     دی 
 

 ( 338)همان، 
 شود. های دیگر در وجودش مستحیل میجا دیگر خود رند ابرمکانی است که مکاندر این

 
 گیری . نتیجه5

به عنوان یک روش تحقیق در بررسی  کارکرد نشانه متون کهن از جمله دیوان  معناشناسی 
می محققان  روی  پیش  متنوعی  بسیار  و  نوین  فضاهای  این حافظ،  دوبارة  کشف  گشاید. 

ما وامدار حضور آنجهان ما است، در صورتها که هستی  تاریخی  بندی و ها در زیست 
تنها  داران فرهنگ و زبان پارسی نه  یراثبازسازی جهان شخصی و اجتماعی ما به عنوان م

 نماید. ه گاه واجب میالزم ک
نشانه شخصیتی  بررسی  قالب  در  نه  را  رند  حافظ،  دیوان  مکانی  عناصر  معناشناسی 

صورت گسترة  دهد بلکه آن را بهای و نه حتی درقالب شخصیتی دینامیک نشان میاسطوره
های مختلف  گشاید. رندی ما را با جنبهزنده و پویای فرهنگی پیش روی انسان معاصر بازمی

سازد. در این رویارویی، گاه خود  عنوان شکل دیگری از هستی، رویارو میی و عدم بههست
یابیم.  ها و زمین میشده و محاط در تمامیت هستی و گاه مشرف و محیط بر آسمانرا حل

این رویارویی، استغنا، کمال، آگاهی، ناخودآگاهی، ترس، عشق، شادی و غم را دوباره در  
معنا می ما  با کلیدواژهکند.  نزد  مفاهیم  این  به زبان  تمام  ابرمکانی  و  فرامکانی  های مکانی، 

مان خشت خام  تمامی رند است. رند همزآیند. رند خود تمام هستی است و هستی خود بهمی
افزا و دریای  بین است. میکده و مسجد و خانقاه و صومعه و آتشکده و باغ نزهتجهان  و جام

به همه  هولناک،  و  میگرکنش ورت  صبالخیز  همراه  یکدیگر  با  پویا  جهانی  انی  و  شوند 
سازند که از عرش تا فرش و از مشرق تا مغرب، گسترده است و فراشد و استعال را برای می

 سازد.  تمام باشندگان در هستی ممکن می
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های آشنا را دربر  جغرافیای رند از یک سو جغرافیایی کاماًل عینی است که شهرها و مکان
یرد و از سوی دیگر، جغرافیایی فراواقعی، سورئال و ذهنی است که گاه جهان او خودِ  گمی

تنهایی تمام جهان  زید و گاه به عکس، او خود بهعرصة گفتمان است و او در گفتة خود می
از   رسد گفتمان رندی،نهر میها در درون او جاری است. بهها و گفتماناست و تمام کنش 

زما گفتمانی  سو  مکاننیک  کنش مند،  و  حافظ  مند  فرهنگی  فضازمان  در  که  است  مند 
تواند ما را به حقیقت خود نزدیک سازد، و از  های بزرح فرهنگی میعنوان یکی از مرلفهبه

ماند و مرزهای فیزیکی را  سوی دیگر فرازمانی و فرامکانی است چراکه در دیوان حافظ نمی
م کند که در آن رند به سپهری به گستردگی همة  گذارد تا جغرافیایی را ترسی پشت سر می

ای است که مرز ندارد گر استعالیافتهطول و عرض هستی تبدیل گردد. رند حافظ همان کنش 
به روی همگان میشناسی هستایش ولی حضور کیفی او درهای زیبایی گشاید. در مدار را 

کند. با  پرطمطراق خود میاین معنا رند همان کسی است که همواره ما را غافلگیرِ حضور  
های آنتروپولوژیک  عنوان نوع انسان در مکانتوانیم جغرافیای جهانی خود را ابتدا بهرند می

 رندانه و سپس جغرافیای بومی خود را در زیر رواق زبان فارسی بازشناسیم.
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