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چکیده

رفتن در لغت به معناي حرکت کردن از جایی به جایی 
دیگر است؛ اما در زبان فارسی با توجه به بافت جمله، 

این پژوهش، معانی متعدد این . یابدمعانی مختلفی می
دهد و فعل را در غزلیات حافظ مورد بررسی قرار می

در هاي تصویريطرحوارهۀبراي تبیین بهتر از نظری
در غزلیات . گیردشناسی شناختی کمک میمعنیةحوز

حافظ به جز چند مورد، فعل رفتن اغلب در معنایی 
به کار » حرکت فیزیکی از جایی به جاي دیگر«غیر از 

شده با فعل رفتن مفاهیم انتزاعی بیان. رفته است
مردن، گذر زمان، وجود داشتن و متحمل : اند ازعبارت

ب معشوق، وصال، آغاز و اتمام شدن، عاشق شدن، طل
کاربرد فعل رفتن در هریک از . کار، رد کردن و ثبات

هاي حافظها و اندیشهدیدگاهةکنندموارد مذکور تبیین
مرگ، ةاست که به مواردي از جمله نگاه مثبت به پدید

ها و توجه به کیفیت گذر زمان، گذرا بودن سختی
جبر موجود ناپذیري و ماهیت پویاي عشق و برگشت

. توان اشاره کرددر آن می

رفتن، حافظ، شناسی شناختی، فعل،معنی:هاواژهکلید
.حرکت
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Abstract
In terms of   vocabulary, going means
moving from a place to another place. But
in Persian language; regarding the context
of the sentence, it will have different
meanings. This research examines different
meanings of this verb in lyric poems of
Hafez. For better description, it uses image
schema theory within the domain of
cognitive semantics. Except a few cases; in
lyric poems of Hafez, the verb “go” is often
applied in a meaning except physical
movement from a place to another place.
The subjective concepts expressed by the
verb “go” include: dying, time pass,
existing and suffering, falling in love,
request for paramour, union, the being and
accomplishment of a job, rejection and
stability. The application of the verb “go”
in each of the above- mentioned cases
describe the views  and thoughts of Hafez.
Some cases can be indicated such as
positive view towards the death
phenomenon, addressing the quality of
time pass, temporary  being of difficulties,
dynamic nature of love and irrevocability
and  the compulsion existing in it.

KeyWords: Cognitive Linguistic, Verb,
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مقدمه
. حرکت، مفهومی اصلی در تجربیات بشري است

این مفهومِ مؤثّر و فراگیر، نقش مهمی در زندگی 
نیازهاي ارتباطی ةبشر داشته و برآورندةروزمر
حرکت، ۀتجرب،رواز این. گرددحسوب میوي م

در زبان نیز تأثیرگذار است و این تأثیرگذاري در 
. شده استشناسی شناختی مورد توجه واقعزبان

توان هاي تصویري میز جمله به مبحث طرحوارها
ترین نظریات مطرح اشاره کرد که یکی از مهم

شناسی شناختی است و در معنیةشده در حوز
بخش بسیاري از مفاهیم ت، تجسمآن، حرک
.آیدشمار میانتزاعی به
شناسی شناختی به ارتباط میان زبان، زبان

- اجتماعیِ انسان می-ذهن و تجربیات فیزیکی

اي پردازد و به عنوان رویکردي معنابنیاد مجموعه
مفهومی و ةشود که استعاراز نظریات را شامل می

راسخ (. آنهاستترینتصویري از مهمةطرحوار
مفهومی به معناي ادراك ةاستعار)50: 1389مهند، 

و انتقال » مبدأ«ةمفهوم عینی یک پدیده از حوز
است و » مقصد«ةآن به یک مفهوم ذهنی در حوز

به عناصر و عوامل پیوند میان این دو حوزه، 
امیر دست او را «ۀمثالً جمل. گویندمی» نگاشت«

مبدأ ة، حوز»دادندستۀصحن«، »به گرمی فشرد
. باشدمقصد میة، حوز»مفهوم صمیمیت«و 

نگاشت یا انطباق )93: 1387فیاضی و همکاران، (
-مبدأ و مقصد به کمک طرحوارهةمیان دو حوز

1گیرد که مارك جانسونهاي تصویري انجام می

شکلی به1987در کتاب بدن در ذهن در سال 
یري، هاي تصوطرحواره. گسترده به آن پرداخت

هاي مفهومیِ بنیادین و انتزاعی در ذهن ساخت
هاي بدنی هستند که براساس تجربیات و فعالیت

جهان اطراف حاصل ةدر حین تعامل یا مشاهد
ها به بندي طرحوارهترین تقسیمشوند و مهممی

حرکتی، ةحجمی، طرحوارةسه گروه طرحوار
)67: 1382صفوي، (.باشدقدرتی میةطرحوار

اي که تجربهۀانسان به واسطجانسون ةه عقیدب
هاي حرکت سایر پدیدهةاز حرکت خود و مشاهد

اي متحرك در جهان به دست آورده، طرحواره
زیکی را در ذهن خود شکل یانتزاعی از این حرکت ف

این ،دهد و براي آنچه فاقد حرکت فیزیکی استمی
ه گیرد و این تصور ذهنی را بویژگی را در نظر می
،این طرحواره. دهدي میمفاهیم انتزاعی تسرّ

)68:همان(. شودحرکتی نامیده میةطرحوار
حرکت از جایی به جاي دیگر مستلزم مسیر 

از آنجا که گوینده ممکن است در ابتدا، . است
انتها یا در میان مسیر قرار داشته باشد و یا چیز 

ین دیگري را در یکی از این نقاط تصور کند؛ ا
ةطرحوار: شودطرحواره به سه گروه تقسیم می

در این . مقصدةمسیر و طرحوارةمبدأ، طرحوار
آغاز، نقاط میانی و ۀها به ترتیب نقططرحواره

شود وگرنه این سه مفهوم پایان برجسته میۀنقط
هاي اي ضمنی در تمام انواع طرحوارهبه گونه

شکل توان با این مطلب را می. حرکتی وجود دارد
)69: 1382صفوي، (:زیر نشان داد

مبدأة طرحوار
مقصدةطرحوار

مسیرةطرحوار

______________________
1. Mark Johnson
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مسیر بندي جانسون حرکت دردر تقسیم
ترین نوع حرکت است، مورد توجه افقی که رایج

از بسیار بیش،حرکتکه گیرد؛ درحالیقرار می
به . تواند داراي عناصري قابل تفکیک باشدمیاین 

،تواند به حرکتعبارتی یک رویداد حرکتی می
رویداد همراه آن و نیز دیگر عناصر تجزیه گردد

فی مانند هاي مختلو به همین ترتیب طرحواره
ۀ سرعت زیرمجموعةجهت و طرحوارةطرحوار
.حرکتی قرار گیردةطرحوار

گذر از مکانی براي ةکنندتداعی» رفتن«
رفتن معنایی یعنی در . رسیدن به مکانی دیگر است

ا این فعل در زبان فارسی ام. مکانی نهفته است
اي در بافت عالوه بر معناي اصلی خود، معانی تازه

رغم ثابت ماندن ظاهر فعل، بهکند که دا میکالم پی
نه تنها در مورد . معنا و کاربرد آن متفاوت است

. رفتن، بلکه در مورد افعال دیگر نیز چنین است
فارسی حداکثر ةبنابر تحقیقات موجود افعال ساد«

ها باشد که در مقایسه با سایر زبانعدد می130
عنادلیل این محدودیت، چندم. بسیار کم است
به عنوان نمونه فعل . فارسی استةبودن افعال ساد

معنی دارد که فهم دقیق هریک کامالً 80افتادن 
وابسته به بافت وقوع و شناخت گویشور از محیط 

)2: 1388شریفی، (. »است
براي » رفتن«در این پژوهش، فعل حرکتی 

بررسی معانی مختلف انتخاب شد که از میان 
437ان حافظ بعد از آمدن که افعال حرکتی دیو

؛ )15: 1378صدیقیان،(مرتبه به کار رفته است
این فعل . شوددومین فعل پرکاربرد محسوب می

به معناي رفتن » شدن«و )505:همان(مرتبه367

و نیز )617:همان(مرتبه به کار رفته است69نیز 
رفتن تمام انواع و اقسام حرکت از هر سمت و 

... یوه و سرعت و با هر وسیله و جهت و با هر ش
. گیردرا دربرمی

هاي کند تا به دادهاین پژوهش تالش می
تحقیق به عنوان کلید شناخت ذهن و رد پاهاي 

طرحواره «تفکّر شاعر در زبان توجه کند؛ زیرا 
ت ستعاره، نقش شناختی دارد و به شدهمچون ا

هاي مفهومی، ارزشی، فرهنگ، نظامۀبازبست
ها و طرحواره. عقیدتی و ساختار معیشتی است

بندي و ابزار شناخت ها نوعی فرمولاستعاره
ی از جهان را در ذهن ستند که بازنمایی خاصه

بندي جدیدي از تجربه آورند و قالبپدید می
؛ )155: 1392نیکویی و باباشکوري، (»دهندمیارائه

کند از طریق کاربرد این پژوهش تالش می
حرکتی رفتن، به شناخت بهتري از ةطرحوار
هاي حافظ در مورد مفاهیم انتزاعی مطرح اندیشه

شده یا این فعل، دست یابد و به این دو پرسش 
در » رفتن«حرکتی ةطرحوار.1: زیر پاسخ دهد

غزلیات حافظ براي بیان کدام مقوالت معنایی به
حرکتی رفتن، ةکاربرد طرحوار.2کار رفته است؟ 

فظ را نسبت به مفاهیم انتزاعی مطرح دیدگاه حا
کند؟شده چگونه تبیین می

شده با طرحواره حرکتی رفتنمفاهیم انتزاعی بیان
مرگ.1

مقصد ةبیت در غزلیات حافظ حوز34در 
-مفهوم»  رفتن«مبدأ ة، با استفاده از حوز»مردن«

-یعنی رفتن در قالب عبارت. سازي شده است
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رفتن در «، »رفتنِ سر«، »رفتن از جهان«هایی مثل 
به «: جایگزین فعل مردن شده است» سر چیزي

به «، )416/6(»عشق تو روزي که از جهان بروم
، )299/7(»راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی

، )82/9(»زان پیش که گویند که از دار فنا رفت«
، )359/1(»خرّم آن روز کزین منزل ویران بروم«
»فت رود عزیزاز آن دمی که ز چشمم بر«
»...فرو رفت از غم عشقت دمم«، )54/7(
7و ) 473/8(»یوسف عزیزم رفت«، )318/8(

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و «بیت از غزل 
»گر سر برود در سر سوداي ایازم«، )85(»برفت

جان «، )443/6(»...سرم برفت و زمانی«، )334/8(
. )1()186/8(»...رفت در سر می و 

بیت مفهوم مرگ با فعل شدن به معنی 6در 
»...سرم ز دست بشد«: رفتن بیان شده است

که «، )134/3(»...که چه آسان بشد و «، )491/3(
شد و در کز جهان می«، )101/7(»...تا بزاد و بشد

که به باغ آمد از «، )210/7(»آرزوي روي تو بود
چنین ...«و ) 164/7(»این راه و از آن خواهد شد

). 164/8(»فت و چنان خواهد شدر
بیت که رفتن و شدن براي 40از میان 

5رفته است، فقط درسازي مرگ به کارمفهوم
و در قالب  » به«ۀبیت، رفتن به همراه حرف اضاف

روم به گلشن «: مقصد به کار رفته استةطرحوار
»روم در قصر حورالعین«، )342/2(»رضوان

»ه نیاز به دارالسالم رفترند از ر«، )354/8(
با وجود بیان مقصد، تأکید بر روي مسیر ()84/6(

که آگه است «، )79/7(»رود به بهشتمی«، )است
در اغلب ). 101/5(»که کاووس و کی کجا رفتند

به کار » رفتن از«موارد، براي بیان مفهوم مرگ، 
باشد مبدأ میةگرفته شده است که بیانگر طرحوار

یابد که در کاربرد می» رفتن در«دوم ۀو در مرتب
.مسیر استةآن تأکید بر طرحوار

مردن و مرگ معموالً پایان را به ذهن ةواژ
رود براي تجسم این رساند، طبعاً انتظار میمی

مقصد که مبتنی بر پایان ة مفهوم، از طرحوار
مبدأ ةحرکت است، استفاده شود؛ اما طرحوار

این . یابدربرد بیشتري مییعنی شروع حرکت کا
مرگ است ةنکته بیانگر نگاه دینی حافظ به پدید

که طبق آن زندگی اصلی و واقعی انسان با مرگ 
شود و مرگ فقط انتقال از یک نوع آغاز می

آوردن فعل رفتن . زندگی به زندگی دیگر است
با وجود الزم بودن (»از«ههمراه با حرف اضاف

نیز به طور ضمنی ) متممفعل رفتن و عدم نیاز به 
رفتن «سازد؛ مثالً جایی را برجسته میمفهوم جابه
اما . یعنی وارد شدن به منزل دیگر» از این منزل

رفتن به معناي مرگ و بدون حرف اضافه، بر 
کند که در شعر نبودن یا نابودي تأکید میۀجنب

باز آمدنت نیست «: اي داردخیام کاربرد گسترده
)61: 1353خیام، (.»چو رفتی، رفتی

مبدأ و مقصد مبحث ةمیان حوزۀدر رابط
سازي مطرح شده است؛ یعنی برجستگی و پنهان

مقصد را ةهاي حوزمبدأ برخی از ویژگیةحوز
Lakoff and(. کندبرجسته و برخی را پنهان می

Johnson, 1980:10(ةبه عنوان نمونه در استعار
قیام در «ویژگیِ ، »جنونۀعشق به منزل«مفهومی 

اي و اجتماعی و شکستن برابر قراردادهاي کلیشه
برجسته شده و خرد » حصارهاي عادتی و عرفی
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گریزي و تبعات منفی آن براي فرد و جامعه پنهان 
این )24: 1392زرقانی و دیگران، (. شده است

رسد که دیدگاه قابل نقد است چون به نظر می
اشد؛ یعنی من گاه تأکید شاعر بر وجوه پنهان ب

عاشق حاضرم جنون را با تمام ویژگی و تبعات 
. منفی به خاطر معشوق بپذیرم

تغییر «، »رفتنۀمردن به منزل«ةدر استعار
به عنوان وجه » نبون بعد از بودن«و » وضعیت

در عین . شباهت این دو حوزه برجسته شده است
حال معانی ضمنی متعددي در فعل رفتن وجود 

استفاده از دالّ . در فعل مردن وجود ندارددارد که
نظر واقع تجسم و دررفتن براي مدلول مردن در

ها ویژگیعاي وجود تمام اینگرفتن و به نوعی اد
براي مفهوم مرگ است تا مفهوم خشن مرگ 

.تري از آن ارائه شودتلطیف شده و تصویر حقیقی
رفتن یعنی حرکت و معموالً حرکت نماد .1

در . دگی و سکون نماد مرگ واقع شده استزن
گونه نمادگذاري شده هاي مختلف با ایننوشته
هایی چون تداوم هستی و حیات، مفهوم واژه«: است

در واقع زندگی یعنی . حرکت و پویایی را دربردارد
حرکت . حرکت که متضاد آن ایستایی و مرگ است

عشق عینیت ۀو زیستن در انسان با نیروي محرّک
روحانی و ؛208: 1386واحددوست، (. »...کنددا میپی

پردازي مرگ در قالب مفهوم)46: 1391عنایتی، 
حرکتی و رفتن یعنی مرگ را زندگی و ةطرحوار

دیدگاه دینی و قرآنی حافظ حیات دانستن که بر
نسبت به مرگ داللت دارد و از طرفی در نگاه دینی 

نیز با مرگ عامل کمال انسان است و مفهوم کمال 
.شودسازي میمبدأ حرکت مفهومةحوز

اي منفی ها پدیدهمرگ در نزد انسان. 2
اي زشت دارد؛ اما رفتن شود و چهرهمحسوب می

در ذات خود نه مثبت است و نه منفی؛ نه ارزش 
است و نه ضد ارزش؛ چگونه رفتن و به چه 
مکانی رفتن و به چه نیتی رفتن ارزش این عمل 

این ویژگی در نگاه دینی به . کندمیرا تعیین
مرگ هر کس اي «مرگ وجود دارد به قول موالنا

پیش دشمن دشمن و بر / پسر همرنگ اوست
)3441/3: 1384مولوي، (. »دوست دوست

ناپذیر مرگ رویدادي اجباري و اجتناب.3
سازي است و اگر قرار باشد با فعل حرکتی مفهوم

گرفت تا  قرار می» نبرد«شود باید مفعول فعل 
جایی غیر ارادي باشد؛ اما در شعر گویاي جابه

حافظ فاعل فعل رفتن قرار گرفته است که بر 
به عبارت دیگر . جایی ارادي داللت داردجابه

باشد و فاعل می»گرفاعل تجربه«فاعل فعل مردن 
نجفی ()2(.شودنامیده می» فاعل عامل«فعل رفتن 

متضمن «نظر حافظ مرگ از)231: 1390پازوکی، 
کمال است و در کمال نیز نوعی قهر و جبر 
محمود نهفته است و از آنجایی که هر موجودي 

. »شودطالب کمال است این جبر خواستنی می
- واقع حافظ با بهدر)217: 1386واحددوست، (

کارگیري فعل رفتن جبر موجود در مرگ را جبر 
ند اختیار سازد که ارزشی همانگر میمحمود جلوه

در تأیید این نکته همین بس که حافظ . دارد
»خوش و آسان«، )299/7(»خوش«قیدهایی مثل 

خرم آن «، )416/6(»به عشق روي تو«، )359/8(
)359/7(»کنانصفت رقصذره«، )359/1(»روز

. بردرا در کنار فعل مردن به کار می
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ترین حرکتی، یکی از رایجةطرحوار.4
مداوم ایی است که از عملکرد جسمانیهساخت

ترین و ترین، سادهيعاد. گیردبدن ما نشأت می
هر انسانی، حرکت از ةروزمرۀترین تجربرایج

وقتی این مفهوم ساده، . جایی به جاي دیگر است
ترین نشان دادن و روایت کردن پیچیدهۀوظیف

گیرد مفهوم زندگی بشر یعنی مرگ را بر عهده می
.کاهدخشونت موجود در مرگ میاز ترس و

افعال را به چهار گروه ایستا، » 2وندلر«. 5
.کندبندي میمند طبقهفعالیتی، حصولی و غایت

فعل حصولی )52: 1392چراغی و کریمی دوستان، (
اند، و مادامی که در حال وقوعهستنداي لحظه

شروع و پایان آن یکی ۀاند؛ یعنی نقطاتّفاق افتاده
افعال حصولی عموماً شکل استمراري . ستا

ندارند و شکل استمراري بر مراحل مقدماتی 
اما . ل فعل داللت دارد نه خود فعلمنجر به عم

الیتی بر موقعیتی پویا و فرآیندي یکپارچه فعل فع
داللت دارد که در طول نامشخص از زمان 

پایان ۀیابد؛ لذا نقطشود و استمرار میگسترده می
)221: 1390نجفی پازوکی، (.ندارد

الیتی این اساس فعل رفتن فعلی فعبر
پایان ندارد؛ به ۀشود، فعلی که نقطمحسوب می

جاي فعل مردن به کار رفته است که فعلی 
حصولی است که در یک لحظه شروع و پایان 

- استفاده از رفتن یعنی تأکیدي بر پایان. یابدمی

افظ مرگ جزئی از نظر ح. ناپذیري انسان با مرگ
:از فرایند زندگی است که آغاز و انجام ندارد

آنچه / ماجراي من و محبوب مرا پایان نیست«
گونه البته این) 310/3(. »آغاز ندارد نپذیرد انجام

پایانی ۀگونه نقطنیست که فعل فعالیتی هیچ
این فعل به تنهایی چیزي «نداشته باشد بلکه 

. گویدل خود نمیزمان آغاز و انجام مدلوةدربار
-با این حال زمان آغاز و انجام این فرآیند را می

» تا«و » از«توان به کمک دیگر اجزاي جمله مانند 
حتی در )86: 1387صافی پیرلوچه، (. »تعیین کرد

نهایت بودن گونه موارد هم حافظ از بیاین
جز دل من کز ازل تا به ابد : گویدزندگی می
)178/6(. عاشق رفت

مانز.2
20بیت از غزلیات حافظ فعل رفتن و در 15در 

بیت فعل شدن براي بیان مفهوم انتزاعی زمان به 
نکته شناختی که از کاربرد این . کار رفته است

ه شاعر به محتواي توان استنباط کرد، توجفعل می
حافظ در سه بیت . زمان است نه صرف گذر زمان

ۀقافلدریغ «: کندبه سرعت گذر زمان اشاره می
که صرفاً از ) 156/5(»...چنان رفتندعمر کان

سرعت گذر زمان شکایت دارد هر چند این 
برداري درست شکایت به طور ضمنی عدم بهره

: دیگرۀرا نیز در خود نهفته دارد اما مانند دو نمون
»رودحافظ چو رفت روزه و گل نیز می«
»ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد«، )246/10(
؛ سرعت گذر زمان را برجسته و پررنگ )359/3(

در دیگر ابیات تمرکز و توجه بر . جلوه داده است
روي محتواي زمان است به ویژه اینکه دو کلمه 
از بیت به بیان گذر زمان اختصاص دارد و دیگر 

.کلمات بیت به بیان محتواي زمان
___________________
2. Vendler
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محتواي زمان/ گذر زمان 
و بدان صورت و سان است که بود/ ها رفتسال

)213/7(
)22/9(و هنوزم دماغ پر ز هواست/  رفت عمر

)7/5(نچیدي گلی ز عیش/ شباب رفت
)367/3(که منم بر در میخانه مقیم/  ها شدسال

)33/7(که بار منت ملّاح بردمی/ آن شد
)84/2(بی حضور صراحی و جام / رفت...عمري

)239/6(نچشیدحافظ هنوز می/ رفت موسم
دست من مسکین نگرفت زلف / روزها رفت

)247/2(اندامیقدي ساعد سیمشمشاد
زنم کز که من الف می/ چل سال بیش رفت

)343/1(ترین منمچاکران پیر مغان کم
رفتند هزارگونه اهل نظر بر کناره می/ شد آنکه

)283/2(...سخن در دهان و 
)111/8(بازم بینیکه در صومعه/  آن شد

...کنمه در میخانه خدمت میک/ روزگاري شد
)352/1(

)362/7(که چشم بد نگران بودي از کمین/ آن شد
)48/4(که ز ابناي عوام اندیشم/ آن شد اکنون

)182/1(حسب حالی ننوشتی/ شد ایامی چند
ترین تفاوت اغتنام از ابیات مذکور، اصلی
. توان استنباط کردمیفرصت حافظ و خیام را 

»کار جهان سر آید«براي حافظ مهم نیست که 
ناخوانده نقش «بلکه نگران است که ) 435/2(

این واقعه روي دهد؛ اما » مقصود از کارگاه هستی
عمر خوانده گیر آخرۀوین نام«: گویدخیام می

)92: 1353خیام، (. »چه؟

زمان به صورت سوم ةرفتن و شدن در حوز
اند جز سه ص مفرد و فعل ماضی به کار رفتهشخ

زمان خواهد «: مورد که به صورت زمان آینده
صحبتش موهبتی «:، وجه مصدري)164/5(»شد

: مضارع اخباريو) 467/3(»دان و شدن انعامی
این . به کار رفته است) 246/10(»رودگل نیز می«

نکته بیانگر اصالت دادن حافظ به محتواي زمان 
را اگر فقط گذر زمان اهمیت داشته باشد است؛ زی

باید به عنوان یک اصل ثابت، به صورت فعل 
محتواي زمان گذشته مشخص . مضارع بیان شود

توان از آن سخن گفت؛ نه و معلوم است و می
حسرت حافظ به خاطر . محتواي زمان آینده

زمانی است که گذشته و در محتواي آن امکان 
اما محتواي زمان تغییر و تصرف وجود ندارد؛

. آینده در اختیار انسان است

وجود داشتن و متحمل شدن.3
به وجود آمدن، وجود داشتن، متحمل شدن،

25جریان یافتن امور و مواردي از این قبیل در 
نرود «: بیت از حافظ با فعل رفتن بیان شده است

زاهد چو از نماز تو «، )222/1(»...کارش و آخر 
رود کار از تو می«، )400/9(»دروکاري نمی

که خطیب رهبر این ) 365/5(»مددي اي دلیل ره
کار از تو «: گونه معنی کرده استمصراع را این

: 1380حافظ، (»یابدرود و تمشیت میپبش می
»حالتی رفت که محراب به فریاد آمد«، )496

» عارض شدن«که در بیت اخیر مفهوم ) 173/1(
است با فعل فیزیکی رفتن را که فعلی انتزاعی 
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گرفتن ناگهانی شباهت موجود قرار. کندبیان می
.حسی است که بر انسان عارض شود

وجه شباهت این دو حوزه براساس استلزام 
استلزام معنایی یعنی . معنایی قابل توضیح است

معنایی میان دو چیز که وجود یکی مستلزم ۀرابط
، »هرام زاییده استبۀگرب«مثالً . مفهوم دیگري است

. باشدمی» گربه بهرام ماده است«مستلزم تأیید 
معنایی میان دو فعل ۀاین رابط)122: 1380صفوي، (

در xرفتن . کندرفتن و وجود داشتن نیز صدق می
yدر فضاي مسیرxمستلزم وجود داشتن yسیرم

کاربرد رفتن براي حضور شاید . در زمان عبور است
تی بودنِ حضور معنایی است که از به خاطر بیان موق

غیر » ...حالتی رفت که «. شودآن سخن گفته می
مستقیم بر موقتی بودن حالت ایجاد شده داللت 

» رودحالی درون پرده بسی فتنه می«یا . دارد
رهبر رفتن را ایجاد کردن معنی که خطیب)196/6(

پا اکنون زیر پرده به دست اینان فسادها به«: کرده
که مصرع دوم داللت ) 226: 1380حافظ،(»ودشمی

تا آن زمان که «: بر گذرا موقتی بودن این فتنه دارد
.»ها کنندبرافتد چهپرده

مفاهیمی به ةرفتن در این معنی  بیشتر دربار
کار رفته مثل سخن که برخالف نوشته گذرا بودن 

مباحثی که در آن مجلس «: وجه بارز آن است
نام من رفته است «؛ )215/3(»رفتجنون می

و یا ) 265/6(»...روزي بر لب جانان به سهو
: خواب که موقّتی است و بیداري را به دنبال دارد

»گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست«
ها و نامالیمات مرتبط با و تحمل سختی) 229/7(

رود که هرچه بر سر ما می«: عشق و معشوق

تأیید این نکته همین در) 58/1(. »ارادت اوست
بس که رفتن گاه در معنی متضاد وجود یعنی 

-رو میآب«: اي داردنابودي نیز کاربرد گسترده

از ...«، )224/8(»غبار غم برود«، )366/6(»...رود
کاربرد رفتن در معنی ) 83/8(. »مروه صفا رفت

از ۀتواند زیر مجموعاي میگذر زمان نیز به گونه
گر ز دست «در غزلی به مطلع .بین رفتن دانست

ور ز هندوي / زلف مشکینت خطایی رفت رفت
این دو ) 83/1(»شما بر ما جفایی رفت رفت

معناي متضاد رفتن در مورد ظلم و ستم معشوق 
کار رفته است که بر گذرا دانستن در کنار هم به

صدر حافظ ۀها و روح امیدوار و سعنامالیمت
. داللت دارد

مرکز بر عاشقعشق با ت.4
فارسی با ۀمفهوم انتزاعی عشق در ادب عاشقان

-حرکت و رفتن دل عاشق تعریف و توصیف می

عاشق یعنی کسی که دلش را از دست داده . شود
فرد عاشق به عنوان مکان و . و مالک آن نیست

شود که دل  آن را رها کرده مبدأ در نظر گرفته می
عناصري البته گاهی . کنندو از آنجا حرکت می

...چون دین، دانش، خواب، آرام و قرار، جان و 
شوند گیرند یا به آن عطف میمعادل دل قرار می

و از دست دادن این موارد نیز مترادف با از دست 
. یابددادن دل و به معناي عاشق شدن کاربرد می

بیت فعل 20بیت فعل رفتن و در 4حافظ در 
به کار »عاشق شدن«شدن را براي بیان مفهوم 

روز اول «، )5/1(»رود ز دستمدل می«: گیردمی
) 251/5(»...دلم رفت و «، )265/2(»...رفت دینم
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. »برد به وجه حسنبه عینه دل و دین می«و 
»بشد دین و دانش از دستم«: شدن) 388/5(
دلم «، )377/2(»دل بیمار شد از دست«، )315/1(

برون شد دل اگر از پرده «،)377/7(»از پرده بشد
،  )22/4(»...دلم ز پرده برون شد«، )178/2(»...من

دانست که «، )21/1(»...دل و دینم شد و دلبر «
دلم از «، )109/4(»خواهد شدنم مرغ دل از دست

»جان بر جانانه شد«، )249/7(»دست بشد
اما . )3()15/2(»...خوابم بشد از دیده«، )170/8(

-کند؟ مثالً میفاده میچرا بیشتر از فعل شدن است

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش «: گوید
... گوید مرو در دامشو نمی) 120/7(»اي بلبل

که از لحاظ وزن و آهنگ شعر و واج آرایی مرو 
-از آن به نظر میتربرابر با مشو یا حتّی مناسب

-شود نه دلرسد؟ و یا به عاشق دلشده گفته می

و 140/1، 124/1(»...ناز و باز با دلشدگان «: رفته
چون عاشق شدن از نظر حافظ راه . )380/1

چشم «ناپذیر است و به قول سعدي برگشت
سعدي،(. »ندارد خالص هر که در این دام رفت

چون شدن  بر رفتن بی برگشت )29: 1385
به تماشاگه زلفش دل حافظ «: کندداللت می

. »شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند/ روزي
کاربرد شدن در ابیات دیگر مؤید این )178/11(

: معنی است
»شود از قهر هنوزگنج قارون که فرو می«- 

آرایی فرو رفتن از لحاظ واج): 49/12(
رسد؛ اما فرو شدن گنج نظر میتر بهمناسب

ناپذیري این حرکت را بهتر قارون برگشت
.رساندمی

آسمان یکبار): 41/6(»...شدهسپهر بر«- 
برافراشته شد و این حرکت به باال پایین آمدن 

.در پی نخواهد داشت
حرکت معشوق اگر امیدي به دیدار دوباره او - 

باشد با فعل رفتن و اگر بی توجهی مطلق او 
: مد نظر باشد فعل شدن به کار رفته است

/ رفتآنکه بی جرم برنجید و به تیغم زد و «
ی آن یعن«؛ )377/3(»...خدا رابازش آرید
؛ )385/2(»باز رسانبه تن رفتهجان ز تن 

شد و گفتم صنما عهد به جاي آر؟ دي می«
»گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

ز ما یاد یار و بشدکه بدین راه «؛ )69/8(
)138/8. (»نکرد

گاه در معنی ماضی استمراي و فعل شدن هیچ- 
اي که  بیانگر تکرار عمل باشدیا به گونه

.  به کار نرفته است) همراه با قید تکرارمثالً(
در چند مورد در قالب ماضی استمراري و در 

دي «: معنی ماضی مستمر به کار رفته است
رفت، یا یعنی داشت می» ...شد و گفتممی

- یعنی داشتم می» شدممی...آسوده بر کنار «

رفتم؛ زیرا در مورد مردن هم در قالب 
به کار رفته است استمراري و در معنی مستمر 

: افتدوگرنه عمل مردن یک مرتبه اتّفاق می
که یعنی در لحظه» ...شد وکز جهان می«

اما رفتن  تکرارپذیر . مردمردن یا داشت می
»خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود«است 

مدام یعنی این حرکت بارها صورت ) 224/1(
گرفته یعنی رفتن، آمدن و دوباره رفتن در پی 

.شته استدا
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عشق با تمرکز بر معشوق. 5
مفهوم طلب معشوق یا وصال نیز با فعل رفتن 

مقصد جاي ةشود و در قالب طرحواربیان می
براي بیان » رفتن به«طبعاً انتظار داریم . گیردمی

را » رفتن در پی«کار رود؛ اما حافظ این مفهوم به
پی نظر خوشا دلی که مدام از«: گیردکار میبه
»نروند اهل نظر از پی نابینایی«؛ )224/1(»رودن
؛ )360/6(»وز پی شکرانه روم...«؛ )490/4(
؛ )359/1(»راحت جان طلبم وز پی جانان بروم«
خود کجا / وز پی آن گل نو رسته دل ما یا رب«

حاش هللا که روم من ز پی یار «؛ )289/6(»...شد
گر رود از پی خوبان دل من «؛ )252/4(»دگر
درد دارد چه کند کز پی درمان /ور استمعذ
دل به خوبان ندهد وز پی ایشان «؛ )223/6(»نرود
ها بر اگر روم ز پیش فتنه«؛ )223/7(»نرود

چو باشه در پی / باز سفید...«؛ )155/1(»انگیزد
چند و چند «؛ )244/10(»هر صید مختصر نرود

» رفتن در پی«). 361/5(»از پی کام دل دیوانه روم
دو معناي پشت سر و به دنبال کسی یا چیزي به

باشد که در جو کردن میوحرکت کردن و جست
مورد معشوق معناي اول ترجیح دارد بیت 

»...خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز«
هرچند معناي اول از . نیز مؤید آن است) 236/4(

طریق استلزام معنایی مفهوم ضمنی جویا و طالب 
.در خود داردبودن را نیز 

این نکته ماهیت پویاي عشق در اندیشه و 
. کندشعر حافظ و تداوم این عشق را بیان می

پایان حرکت ۀمعشوق مقصد ثابت و ساکن و نقط
نیست که حرکت عاشق با رسیدن به این نقطه به 

پایان برسد؛ بلکه هم خود متحرّك و هم 
:تحرکت در دیگران اسةوادارکننده و ایجادکنند

هر دم / روي چو باد صبا را به بوي زلفکاهل
)459/3. (کشیبه قید سلسله در کار می

معشوق و هرچه مربوط به اوست مثل فکر، 
در موارد متعددي فاعل ... خیال، قد و قامت و

، )138/8(»بشد یار«: فعل رفتن واقع شده است
»...شد ودي می«، )425/1(»شدکشان همیدامن«
خوش «، )29/3(»افسوس که شد دلبر«، )69/8(

...و) 260/1(»روي به نازمی

کردننمود آغازین و نمود تکمیلی و رد.6
ۀترین تجربحرکتی رفتن که از برجستهةطرحوار

گیرد، براي نمایش تصویري بشري نشأت می
تر از نمود دستوري ـ که به تر و واقعیملموس

ـ به یابدنمیفیزیکی انسان راهۀلمس و تجرب
که قبل از (نمود آغازین. شودخدمت گرفته می

آید و بر شروع کار داللت دارد مثل فعل اصلی می
که (و نمود تکمیلی...) رفتم حرفی بزنم کهۀجمل

پیر شدیم ۀدهد مثل جملاتمام کاري را نشان می
ویژه در گفتار در زبان فارسی امروز و به) رفت

ی دارد و فعل رفتن از غیررسمی کاربرد فراوان
تواند بر آغاز حرکت داللت داشته آنجا که می

با (پایان حرکتۀو هم بر نقط) با حرف از(باشد
، به لحاظ تصویري قادر به بازنمایی هر )حرف به

: 1393داوري، (.دو نمود آغازین و تکمیلی است
177-174(

مرتبه براي بیان 16رفتن در غزلیات حافظ 
زین و اغلب به صورت فعل امر مفردنمود آغا
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: به کار رفته است) یک مورد اول شخص جمع(
به برو«؛ )369/2(»کاشتیمو تخمی رفتیمحالیا «

وبروگو «؛ )471/5(»...دلاي مردهکندست
دیگري گو «؛ )127/8(»شويآستین به خون جگر 

از درگهش برو«؛ )250/5(»ببرو نام من از یاد برو
این دام بر برو«؛ )250/9(»ببرفریاد این ناله و

بسوزانخرقه برو... «؛ )428/6(»نهمرغی دگر 
؛ »415/10(»...رمزي برو بپرس«؛ )211/8(»حافظ

تو برو «؛ )299/2(»...برو به هرچه تو داري بخور«
خود کن اي ۀبرو معالج«؛ )80/2(»خود را باش

برو فسانه مخوان و فسون «؛ )113/5(»گونصیحت
داري رو از اگر باور نمی«؛ )35/7(»مدم حافظ

) 354/7(. »)4(صورتگر چین پرس
این ساختار بیانگر وجود قاطعیت و اجبار در 
نگرش گوینده به اجراي امر و فرمان از سوي 

ترین زمان ممکن است و مخاطب در سریع
آمیز و تحقیرآلود همچنین لحن کالم را سرزنش

مخاطب محسوب ۀي وجهسازد و تهدیدي برامی
مخاطب ۀدر زبان فارسی براي حفظ وجه. شودمی

شود تا مخاطب مختار از امر غیرمستقیم استفاده می
امر به ۀصیغ. کندشده جلوهبه انجام عمل خواسته

تنهایی نیز تهدیدکننده وجهه بوده و ساختار 
. ساز بیشتري استخدشهداراي اثر» فعل امر+برو«

ر رفته نیز یگر کلمات به کالحن اداي بیت و د
گفت که رو به طعنناصح «: مؤید این نکته است

رو دارياگر باور نمی«، )353/5(»ترك عشق کن
)354/7(. »از صورتگر چین پرس

توان فعل امر تنبیهی را می» فعل امر+برو«
نامید و آنچه ناخوشایند است در این قالب بیان 

توان امر تشویقی یمقابل آن را مۀنقط. شودمی
»فعل امر+بیا«نامید که از فعل امر آمدن یعنی 

حافظ هیچگاه نگفته برو شراب . شوداستفاده می
بیا به میکده و چهره ارغوانی «بنوش بلکه گفته 

ی اگر مخاطب او گروه مخالفان حت) 195/8(»کن
باشند؛ یعنی کسانی که در دیوان حافظ نکوهش 

»نه صافی است جام راصوفی بیا که آی«: اندشده
)162/5. (»...ماۀبیا اي شیخ و از خمخان«، )7/1(

فعل امر برو در معنی رد کردن نیز از لحاظ 
در رد کردن . کارکرد به نمود آغازي نزدیک است

شود براي تأکید بیشتر عاملی که از زمینه رانده می
برو به کار خود «: شودنیز به صورت منادا ذکر می

، )33/8(»...اي مدعی برو«، )35/1(»...اي واعظ
، )482/8(»...حافظ برو«، )362/2(»...زاهد برو«
برو اي زاهد «، )404/4(»...عاقلۀبرو اي خواج«

، )310/4(»...برو اي شیخ«، )205/4(»...خودبین
نقطه مقابل آن فعل ). 345/3(»...برو اي ناصح«

ه به معنی دعوت کردن یا همرااست که» بیا«امر 
و تقریباً مرتبه به کار رفته63با فعل امر تشویقی

دو برابر برو که در معنی رد کردن و فعل امر 
-و این می)5(مرتبه به کار رفته است29تنبیهی 

شخصیت ۀرساند که از نظر حافظ نیروي جاذب
.باید دو برابر نیروي دافعه باشد

چرا افعال برو و بیا یعنی دو مصدر رفتن و 
ترتیب براي تنبیه و تشویق به کار رفته ن بهآمد

انجام ندادن به «مفهومی ةاست؟ چون از استعار
» نزدیکیۀانجام دادن به منزل«و » دوريۀمنزل

مکانی براي ۀدر قرآن نیز از فاصل. گیردنشأت می
بیان نهی مثالً در داستان آدم التَقرَبا هذه الشَّجرَه



115منیره محرابی کالی،در غزلیات حافظ» رفتن«شناختی فعل بررسی معنی

پورابراهیم و (.استفاده شده است) 35/بقره(
دلیل دیگر با مفهوم تجسم )119: 1392همکاران، 
منظور از . شناسی شناختی مرتبط استدر معنی

ویژه تجسم این است که معنی براساس تجربه، به
به . حاصل از حواس جسمانی بنا شده استۀتجرب

اش هستیم، تر آنچه ما قادر به تجربهعبارت دقیق
ت و راهی که از گذر آن آنچه برایمان معنادار اس

اندوزیم، با جسم ما و حضور فیزیکی ما تجربه می
فیاضی و (. جانبه داردارتباطی تنگاتنگ و همه

- در فعل رفتن حرکت)101- 102: 1387همکاران، 

- دید گوینده قرار میۀکننده از پشت سر در زاوی

رو، رو و چون روبهگیرد و در فعل آمدن  از روبه
سر است؛ آمدن براي امر پشتتر ازمحترمانه

. تشویقی و رفتن براي امر تنبیهی به کار رفته است
مورد در تأیید این نظر همین بس که حافظ در

برد؛ مثالً افراد مورد احترام فعل رفتن را به کار نمی
- رود؛ بلکه میخمار میۀگوید پیر ما به خاننمی

) 10/2(»خمار دارد پیر ماۀروي سوي خان«: گوید
- ؛ بلکه می»...به هر منزل که برود«گوید یا نمیو

) 463/4(»...رابه هر منزل که رو آرد خدا«گوید 
که فعل جایگزین در معناي رفتن اما در قالب رو

قدمی نه به وداعش «: هاي دیگرنمونه. روستدر
حافظ ره بغداد «، )164/9(»که روان خواهد شد

ی در ره حافظ اگر قدم زن«و ) 190/8(»کند
)296/9. (»خاندان به صدق

سوم شخص مفرد و اغلب ۀرفتن در در صیغ
اي که به معشوق به کار رفته است به گونهةدربار

حقوق صحبت ما را «: نمود تکمیلی نزدیک است
صنمی لشگریم «، )403/5(»به باد داد و برفت

آنکه بی جرم «، )314/8(»غارت دل کرد و برفت
یار اگر «و ) 377/3(»غم زد و رفتبرنجید و به تی

) 252/4(. »رفت و حق صحبت دیرین نشناخت
دهد که رفتن در این قالب نمود بیت زیر نشان می

گرچه تب استخوان من کرد ز مهر «: تکمیلی است
دهد ، مصرع دوم نشان می)382/4(»گرم و رفت

که  رفتن در معنی اصلی خود به کار نرفته است 
آتش مهر از رودنمیچو تبم هم«: گویدچون می
نمود تکمیلی عالوه بر بیان ) 382/4(. »استخوان

ناپذیري اوضاع به پایان رویداد بر برگشتۀنقط
در جمالتی که . شرایط اولیه نیز داللت دارد
گیرد، مفهوم سلطه معشوق به عنوان فاعل قرار می

رساند؛ یعنی با وجود انجام کار و غلبه را نیز می
ورد بازخواست و مؤاخذه نیز قرار نادرست، م

تو پنداري که بدگو رفت و جان «: نگرفته است
)55/6. (»الکاتبین استحسابش با کرام/ برد

ثبات. 7
مبدأ و در ةمفهوم انتزاعی ثبات عشق با طرحوار

-سازي میمفهوم» نرفتن از جایی«قالب عبارت 

شاهد مثال عالی در این رابطه تمام ابیات . شود
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان «با مطلعغزلی 
نه به «: هاي دیگرنمونه. باشدمی) 223(»نرود

»...هفت آب که رنگش به صد آتش نرود
»رود آريهواي کوي تو از سر نمی«، )142/4(
»، که نقش خیال توام هرگز از نظر نرود)160/6(
بیان شده » رفتن از«، فراموشی نیز با )224/3(

»هد من از خاطرت به در نرودوفاي ع«: است
نکته مهم در این قسمت این است ... و ) 224/8(
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که تمرکز بیت بر روي موضوع فراموشی یا ثبات
است که در جایگاه ) که اغلب معشوق است(

فاعل براي رفتن قرار گرفته است نه فاعل اصلی 
یعنی از فراموش شدن یا نشدن . آنکه عاشق باشد

.  فراموش کردن یا نکردنشود نه ازسخن گفته می
روي گوید توي معشوق از ذهن من بیرون نمیمی

این . کنمنه اینکه من عاشق تو را فراموش نمی
. عشق استةحوزبیانگر جبرگرایی در

در تکمیل این نکته باید گفت که رفتن بر جبر 
مثالً . و در مقابل آمدن و بردن بر اختیار داللت دارد

اعی فراموشی را اگر به معشوق و حافظ مفهوم انتز
»  رفتن از«کالً گالیه دوستانه مربوط باشد با عبارت 

»وان مواعید که کردي مرواد از یادت«: کندبیان می
»گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی«؛ )18/1(
»یاد هر قوم مکن تا نروي از یادم«؛ )392/7(
مقصر من نیستم و علت اصلی  این = {) 316/6(

اال اي همنشین دل که « ؛ }وشی خودت هستیفرام
بردن «؛ اما براي انتقاد )354/2(»یارانت برفت از یاد

محتسب شیخ شد و فسق «: گیردرا به کار می» از
گو نام ما ز یاد به عمداً«؛ )187/4(»خود از یاد ببرد

)11/6(»بريچه می

چگونه رفتن
بیت در مورد معشوق به کار10چگونه رفتن در 

»با سر عتاب«و » به تاب«معشوق گاه. رفته است
و چون سایه هر دم بر در و بام عاشق ) 222/1(

تیز «: رودو گاه خیلی سریع می) 265/5(رود می
و ) 472/10(»روي جانا ترسمت فرو مانیمی

عنان کشیده رو «: شودآهسته رفتن به او توصیه می

ع این دو نو) 76/7(. »...اي پادشاه کشور حسن
رفتن یعنی رفتن از روي خشم و رفتن به سرعت  

. شودمحسوب می) 82/1(»از راه خطا«رفتن 
سومین نوع رفتن معشوق مستانه رفتن است که 

: تواند نماد شادي و سرخوشی باشداین مستی می
، )260/1(»نازخوش به«، )92/1(»خوش«معشوق 

شراب خورده و خوي «، )92/6(»خوش خرامان«
کند که این رود و عاشق آرزو میمی) 16/4(»کرده

مخموریت مباد که «.نوع رفتن تداوم داشته باشد
)486/7(. »رويخوش مست می

: مورد قبول حافظ نیست» رفتن به سرعت«
»کجا همی روي اي دل بدین شتاب کجا؟«
»بیفتد آنکه در این راه با شتاب رود«، )2/6(
ته و آرام ، حرکت خود حافظ نیز آهس)221/4(

روم تا کوي با صبا افتان و خیزان می«: است
: ، حتّی اگر از دیگران جا بماند)352/4(»دوست

لحن ) 195/7(. »روم و همرهان سوارانندپیاده می«
آمیز نسبت به گذر زمان نیز به خاطر شکایت

کاندر غمت چو برق بشد «: سرعت آن است
ایام گل چو عمر به«، )253/2(»روزگار عمر

البته سرعت زیاد در )395/3. (»رفتن شتاب کرد
-کاین طفل یک«: مورد شعر حافظ پسندیده است

)225/4. (»رودساله میشبه ره یک
خود شاعر و با فعل ةشاد رفتن اغلب دربار

بیت به کار رفته 16مضارع و اول شخص مفرد در 
، )297/12(»به پاي شوق«است در قالب عبارات 

»کنانشیر غمت رقصزیر شم«، )359/5(»به سر«
- ذره«، )292/4(»چنگۀکنان به نالرقص«، )111/9(

، )311/6(»جامه قبا«، )359/7(»کنانصفت رقص
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، )260/9(»زنانکف«، )359/5(»خوانشادان و غزل«
به تولّاي «، )299/7(»خوش«، )408/8(»کنانتهنیت«

، )359/8(»خوش و آسان«، )287/7(»تو خوش
سرخوش با دوست به «، )134/3(»چه آسان«

ی اگر عمر از نظر حافظ حت. رفتن) 360/7(»کاشانه
رمز (= )84/2(»بی حضور صراحی و جام«رفته 

باید قضا شود و بر مراد ) سرخوشیشادمانی و
نرفتن دور گردون یک دو روزي بیشتر نیست و 

در ) 255/4(. دائماً حال دوران یکسان نخواهد بود
بیت مطرح 7غمگین و اندوهبار رفتن در مقابل 

ةدیدکش وبا دل زخم«حافظ گاه . شده است
»گریان و دادخواه«و ) 359/5(و )352/2(»گریان

به کوي میکده گریان و «: رودبه میخانه می) 226/3(
چرا که شرم همی آیدم ز حاصل / سرفکنده روم

لحن کالم در این چهار بیت به ) 290/6(. »خویش
اي است که حضور انسان مؤمن در برابر خدا گونه

رساند که در واقع غم و عذر تقصیر را به ذهن می
در سه بیت دیگر مواردي . شودمثبت محسوب می

چون صبا «، )359/4(چون به داغ بلند باالیی رفتن
از هر «و ) 359/4(رفتن» طاقتبا دل بیمار و تن بی

ا مطرح ر) 94/7(»طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
شادي بر اندوه در فضاي ۀاین امر بیانگر غلب. کندمی

.شعر حافظ است
براي حافظ صرف رفتن مهم نیست؛ بلکه 

چگونه رفتن در . چگونه رفتن اهمیت فراوان دارد
توان به انسانی تشبیه کرد که دیوان حافظ را می

رفتن مثبت . داراي شخصیت مثبت یا منفی است
، )178/6(ازل تا به ابد عاشق رفتن: ند از ازاعبارت

؛ )407/3(پاك و مجرّد چو مسیحا به فلک رفتن

، )221/8(، بی حجاب رفتن)45/2(جریده رفتن
، به جاللت  و به داللت رفتن)128/9(دانسته رفتن

و ) 82/6(، رفتن عمر در کار دعا)5و 222/2(
. »رو که با دلدار پیونديبدین راه و روش می«
به مالمت، به : ند ازارفتن منفی عبارت)440/2(

خبر ، بی)3و 222/1(خجالت و به ضاللت رفتن
رفتن ). 288/7(،  رفتن عمر به غفلت)224/1(رفتن

هزار گونه سخن در دهان و لب : ند ازارندانه عبارت
خرقه تر دامن و «و ) 382/2(خامش بر کرانه رفتن

)423/1. (آلوده به میخانه رفتنسجاده شراب

گیرينتیجهبحث و 
توان در موارد زیر نتایج این پژوهش را می

:خالصه کرد
مرتبه به 6» شدن«مرتبه و 34، »رفتن«فعل - 

با این . جاي فعل مردن به کار رفته است
هاي خاص واژه و عمل رفتن جایگزینی ، ویژگی

مثل نماد زندگی واقع شدن، اختیاري و خنثی 
ۀوب شدن و نقطبودن، جزء فعل فعالیتی محس

پایان نداشتن، براي مفهوم مردن که فاقد این 
.شودهاست در نظرگرفته میویژگی

مرتبه براي 20» شدن«مرتبه و 15، »رفتن«فعل - 
همراهی . بیان مفهوم انتزاعی زمان به کار رفته است

این دو فعل با قید حالت یعنی بیان چگونگی رفتن 
حافظ محتواي دهد که از نظر و گذر زمان نشان می

.تر از صرف گذر زمان استزمان مهم
اغلب منفی (بیت جریان یافتن امور 25در - 

با فعل رفتن بیان شده که ) مثل جفاي معشوق
.هاستبیانگر گذرا دانستن نامالیمت
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مرتبه، به معنی 20» شدن«مرتبه و 4، »رفتن«فعل - 
عاشق شدن در قالب عبارت از دست دادن دل به 

- که کاربرد فراوان شدن، برگشتکار رفته است

.کندناپذیري گرفتاري در دام عشق را بیان می
همراه با حرف فعل رفتن در معنی وصال و- 

در پی به کار رفته است که بیانگر ماهیت پویاي 
.معشوق و تداوم عشق است

کاربرد رفتن به عنوان نمود آغازین و - 
بر ) فعل امراصلی+ برو(درخواست انجام عمل 

.افزایدآمیز میحن آرانه و سرزنششدت ل
» خاطر/نرفتن از دل«ثبات در عشق با عبارت -

.دهدعشق را نشان میةجبرگرایی در حوز

هانوشتپی
، 221/7، 102/6، 93/5، 82/5، 82/8و نیز ابیات .1

223/5 ،335/3 ،385/2 ،427/3 ،437/6 ،476/3 .
مات زید، زید اگر فاعل بــود        .2

لیک فاعل نیست کــو عاطل بود
او ز روي لفظ نحوي فاعل است       

ور نه او مفعول و موتش قاتل است
)3685/3: 1384مولوي،(

...و392/3، 388/2، 493/5، 289/6و نیز .3
.353/5و 385/5، 7/8و نیز.4
بیان تنبیه و تشویق از جمله در کتاب معانی و .5

معانی ثانوي فعل امر ذکر شده است که دو اصطالح 
امر تنبیهی و امر تشویقی با الهام از آن ساخته شده 

با این تفاوت که هر فعل امري در علم معانی . است
تواند داراي این دو مفهوم باشد؛ اما در این می

فعل امر +برو«پژوهش، امر تنبیهی یعنی ساختار 
. »فعل امر اصلی+بیا«امر تنبیهی یعنی و» اصلی

نشانی ابیات حاوي امر تشویقی به ترتیب از آغاز 
، 84/2، 41/7، 37/1، 29/7، 7/1، 3/9: دیوان حافظ

86/1 ،90/9 ،93/5 ،101/8 ،131/1 ،131/4 ،133/3 ،
133/5 ،144/8 ،147/3 ،149/3 ،162/5 ،195/238 ،

8/5 ،242/1 ،243/8 ،245/8 ،250/2 ،261/1 ،
261/2 ،261/6 ،263/1 ،266/7 ،273/4 ،274/4 ،
278/5 ،298/5 ،302/6 ،303/1 ،303/4 ،315/1 ،
329/2 ،342/7 ،354/1 ،374/1 ،374/6 ،374/7 ،
374/8 ،375/1 ،386/6 ،397/3 ،405/5 ،415/10 ،
421/10 ،421/11 ،429/1 ،437/8 ،447/1 ،452/7 ،
452/12 ،454/11 ،460/5 ،461/1 ،471/3 ،471/7 ،
. 486/2و 477/4

نشانی ابیات داراي امر تنبیهی به ترتیب از آغاز دیوان 
، 80/2، 35/7، 35/1، 33/8، 26/5، 7/8، 7/4: حافظ
113/5 ،127/8 ،149/7 ،196/5 ،205/4 ،211/8 ،
250/3 ،250/9 ،299/9 ،310/5 ،318/8 ،345/3 ،
356/7 ،362/2 ،385/5 ،404/6 ،415/10 ،428/6 ،
.482/8و 471/5، 453/3، 445/9
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