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Abstract  
In discourse analysis, Grice’s inference theory – particularly, his ideas on 
implication – is quite helpful in determining the speaker’s intention as 
well as discovering and justifying the relations between discourse and its 
illocutionary force in verbal communication. Likewise, Grice’s verbal 
implications can be useful in interpreting and analyzing literary texts 
which are filled with figures of thought and words and sentences which 
usually have implicit and metaphorical meanings. Following Grice’s 
inference theory and his cooperative principles, this paper studies the 
quality of deviation from standard language norms and it’s 
transformation into mystical and literary language in a ghazal of Hafiz in 
order to calculate and infer the implicit meanings within a methodic and 
systematic framework. Therefore, at first, Grice’s theory and concepts 
such as conversational implicatures are presented and further elaborated 
on with a discussion of appearance appropriateness in classical rhetoric. 
Then, adopting a descriptive-analytic method, the first ghazal of Hafiz is 
studied, and the intentions beyond his words are extracted. This analysis 
shows that this ghazal does not feature Grice’s cooperative principles, 
and has deviated from standard language norms. Thus, Hafiz has used 
words and sentences in other meanings, and has created a mystical-
literary language in a syncretic ghazal. The present paper’s main 
contribution is the justification and explication of Hafiz’s mystical 
language in the ghazal in question using reliable devices in pragmatics.        
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Extended Abstract 
 
1. Introduction  
Grice’s inference theory is one of the best tools for discourse analysis 
and language pragmatics as it provides us with instructions for textual 
analysis as well as inferring meaning, and enables us to analyze literary 
texts within a specific methodical framework as an artistic manifestation 
of the standard language. The present study investigates the tools Hafiz 
uses to turn the referential language into emotional-artistic language 
and how he goes beyond the standard language to create implicit 
meaning. To this end, the first ghazal in his Divan is analyzed using 
Grice’s ideas and those of semantics scholars from the past. The present 
paper hypothesizes that there are meanings beyond the formal meaning 
of the linguistic elements in this ghazal. 
 
2. Theoretical Framework 
Grice’s inference theory, in which, unlike other types of verbal 
implications, the context of the text or discourse is of greater 
importance, has provided the present study with a specific framework 
to investigate possible meanings existing beyond the formal meaning of 
the first ghazal in Hafiz’s Divan.  
 
3. Methodology 
The present study adopts the descriptive-analytical approach to 
investigate the conversational implicatures of one of Hafiz’s greatest 
poems. 
 
4. Discussion and Analysis 
While Grice recommends avoiding ambiguities in the use of language, 
Hafiz has taken the opposite way. In this ghazal, he has repeatedly 
employed ambiguous, indirect, and figurative language, which is an 
important part of his style of poetry and the mystical language. 
However, he has used mystical, symbolic language in a coherent way so 
that mystical implications can be detectable.  
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5. Conclusion 
The analysis of the verbal implications employed by Hafiz in the first 
ghazal of his collection of poems, using Grice’s inference theory, 
indicates that Hafiz has deliberately deviated from the rules and norms 
of standard language, to which Grice refers to as the cooperative 
principle. Hafiz communicates his mystical messages indirectly through a 
literary-mystical language. His deviation from the standards has 
provided his language with the qualities needed for a mystical 
communication of ideas. These qualities are the logical qualities of 
conversational implicatures, which help the sender of mystical messages 
and implications establish successful communication and interaction 
with the reader. 
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 استنباطی گرایس هگیری از نظریهای کالمی در غزلی از حافظ  با بهرهتضمن همحاسب
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 چکیده
صورت و بار منظووری سو د در ارتطواال ک موی و تشو ی   هشناسی برای کشف و توجیه رابطدر گفتمان
او بسویار اممیو   ویژه تضمد و تلمیح مطور  در ررا ِاستنطاطی گرایس به هگیری از نظریده، بهرهمنظور گوین

حضور صور خیال اس  و غالطوا  کلموات و جمو ت، حامول م وانی  هدارد. در تحلیل متون ادبی نیز که صحن
ر م وانی ضومنی مای ک می گرایس، قابلی  و کارایی الزم برای توجیه و تفسیضمنی و مجازی اس ، تضمد

استنطاطی و اصوول مماواری گورایس و نیوز مطحوض اقتضوای  هرا داراس . پژومش حاضر با استفاده از نظری
عرفوانی را در  -ظامر در م انی سنتی، چگونگی عدول از منجارمای زبان خودکار و تطدیل رن بوه زبوانی ادبوی

ر چوارچوبی روشومند، محاسوطه و مای عرفوانی رن را دو تضومد و م وانی تلوویحی غزلی از حواف  بررسوی
شود. سپس بوا گرایس تشریح و با مطحض اقتضای ظامر تامیل می هکند. بدید منظور ابتدا نظریاستنطاال می

موای افوزون تحلیلی، ن ستید غزل دیوان حاف  بررسوی و پیام -گیری از روشی توصیفیتایه بر رن و با بهره
دمد کوه حواف  در ایود غوزل بوا شود. اید تحلیل نشان مییبر ک م او که م نای مقصود اوس  است راج م

عدم رعای  اصول ممااری گرایس و عدول از منجارمای زبان م یوار، کلموات و جمو ت را در م وانی دیگور 
اسو . کار برده و با ایراد ک م برخ ف مقتضای ظامر، زبانی عرفانی را در قالو  غزلوی تلفیقوی پدیود روردهبه

مای جدید ادبیات عرفانی اس  و دستاورد تحقیو  حاضور، توجیوه و نی در رثار ادبی از حوزهتحلیل زبان عرفا
کاربردشناسوی  اتاوا ِ تطیید علمی و روشمند زبان عرفانی حاف  در غزل مورد نظر، با استفاده از ابزارمای قابل
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 مقدمه -1

گیری م نی و درک رن در فضوایی ترید مسائل تحلیل متد ادبی، چگونگی شالیای از پیچیده»

رحسو  گریوز از منجارموای نمایود و بگریز مویاز کاربرد زبان اس  که در دو نوع خود، واق یو 

کارگیری ابوزار . موتد ادبوی بوا بوه(923الوف  1931)صوفوی، « شودحاکم بر زبان خودکار رفریده می

تصویررفرینی، جوالنگاه ت طیرات مجازی و غیرحقیقی اس . در زبان ادبی، سو نور جهوان نمنوی 

گیورد کوه از م نوی کشد و درک م نا و مقصود او با راماارموایی شوال مویخود را به تصویر می

   سازد.پردازد و جریان ارتطاال با گیرنده را برقرار میمای زیرید متد میصوری عطورکرده، به الیه
ترده و چندب ودی، قاعودتا  مای گسزوایا و الیه هبا مم منری زبان -واکاوی و تحلیل نقش ادبی

ادبیات، زبان اسو  و  هزیرا ماد (؛131  1921فضیل ،  .)نکمای زبانی صورت پذیرد دالل  هپای باید بر

شناختی زبوان نیسو  و درنتیجوه بایود بتووان شناختی مستقلی از نظام نشانهادبیات نظام نشانه»

    (.   931-933الف  1931)صفوی، « م تصات رن را برحس  م تصات نظام زبان مورد بررسی قرارداد

ن م یوار بهوره بگیوریم و بوا بنابراید برای کشوف قواعود زبوان ادبوی نواگزیریم از قواعود زبوا

شدن زبوان عوادی بوه زبوان ادبوی و رونود مای رنها، فرایند تطدیلدرنظرداشتد تشابهات و تفاوت

ترید ابزارموای تحلیول گفتموان و کاربردشناسوی گیری رن را تطیید کنیم. یای از برجسوتهشال

اسوتلزام ارتطواطی نیوز  تلویحی و هاستنطاطی گرایس اس  که در زبان فارسی به نظری هزبان، نظری

اس . اید نظریه با دربرداشتد اصول و اندرزمایی که قابل ت امول بوا مطحوض اقتضوای ترجمه شده

مایی م وید را بورای تحلیول موتد و دریافو  م نوای ظامر در م انی سنتی اس ، دسوتورال مل

ه عنووان کند و قادر اس  در چارچوبی روشومند، تحلیول متوون ادبوی را نیوز بوگوینده صادر می

 نمودی منری از زبان م یار، برعهده گیرد.

دمد که حاف  برای تطدیل زبان ارجواعی بوه زبوانی ما پاسخ میپژومش حاضر به اید پرسش

اس  و چگونه از منجارمای زبوان منری و رفرینش متنی ادبی، از چه ابزارمایی بهره برده -عاطفی

اس ؟ برای یافتد پاسخ، ن سوتید غوزل دیووان م یار عدول و م انی تلویحی و ضمنی ایجاد کرده

قودمای علوم م وانی،  م ناشوناختی گورایس و تلفیو  رن بوا ررا ِ حاف  را برگزیده، با تایه بر ررا ِ

کارمای مربووال بوه رن  و تحلیل و ساز و عرفانی را در رن غزل، تجزیه -فرایند رفرینش زبانی ادبی

 محور اس . تحلیلی و رویارد رن مسأله -یفیکند. بنابراید روش پژومش، توصرا تطیید می
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مایی فراتر از م انی صوری عناصور زبوانی در ایود غوزل و احتووای پژومش وجود پیام هفرضی

غزل حاف  اس  که تلفیقی از غزل عرفوانی  هفرض پژومش، باف  ویژمضامید عرفانی اس . پیش

 (.           119-191  1933شمیسا،  .)نکس  ای از م انی و مضامید عاشقانه و عارفانه او عشقی و رمیزه

 

 تحقیق هپیشین -1-2

ویژه تحلیول گفتموان و کاربردشناسوی زبوان، رثواری مت ودد شناختی بهمطال ات م نی هدر حوز

تحصیلی مم در ایران مم در خارج از ایران بوه  هگرایس، در قال  کتاب، مقاله و رسال پیرامون ررا ِ

تحلیول و بررسوی او  مای م تلف نیز با اتاا بور ررا ِی م تلف در حوزهتحریر دررمده و متون هرشت

رینود؛ بوه شومار میای برای تحقیو  حاضور بهنوعی پیشینهیک از اید رثار بهاس . اگرچه مرشده

بحض متناس  با محدودی  حجم مقالوه، در  هدلیل ت دد و تنوع رثار مذکور و به قصد تحدید دامن

شود که با موضوع محوری اید پژومش؛ ی نی غوزل حواف  اتی اشاره میاید ب ش صرفا به تحقیق

رینود. در ایود شمار میدقی  تحقی  حاضر به هو الطته علم م انی، پیوندی مستقیم دارند و پیشین

محدوده، مقاالت نیل بوه اصوول مماواری گورایس و ارتطواال رن بوا علوم م وانی و غوزل حواف  

 اند پرداخته

علم م وانی را بوه تحلیول گفتموان و مطاحوض مقتضوای حوال،  (1933) رحمانی و طارمی -

گورایس  علوم م وانی را بوه مطاحوض کاربردشناسوی و ررا ِ همقتضای ظامر و م انی اولیه و ثانوی

اند و بوا بررسوی رویاردموای مشوابه و اند. وجوه اشتراک و افتراق رنها را برشمردهنزدیک یافته

 امل تامیلوی مطاحوض رنهوا، پیشونهادداده و بوه ایود نتوای  مایی را برای تمتفاوت رن دو، راه

کرد و شوده اسوتفادهتوان از اصول گرایس به صورت تامیلدر علم م انی می -1اند  یافتهدس 

یک از انواع م انی ثوانوی مربووال بوه انوواع داد؛ ی نی در مورد مرنها ارتطاالم نای ثانویه را به ر

یک از اصوول عودول از کودام هنتیج  نی ثانوی مربوطه، درکرد که مما، مش  گوناگون جمله

تر یک از انواع م انی ثانویه را بهتر و دقیو است راج مر هتوان نحوید طری  میشود. از االقا می

 هبندی علم م انی در مورد انواع م انی ثانویوتوان از ططقهدر منظورشناسی می -8 .کردتوصیف

شده بهوره گرفو  و ارتطواال رنهوا را بوا اصوول مماواری میلمای گوناگون، به صورت تاجمله

کرد کوه عودول از یک از اصول گورایس مشو  کرد. به بیان دیگر، در مورد مریگرایس بررس

تووان کوارکرد اصوول کنود. از ایود طریو  میرن، چه نوع یا انواعی از م انی ثوانوی را القوا می

بنودی کورد. بوا تر توصویف و ططقهرا بهتر و دقی انگاشتد رنها وگو و نتای  ناشی از نادیدهگف 
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تر در منظورشناسی دس  یاف ؛ روشی که توصویفی جوام تر و توان به روشی جامعاید کار می

تر را از توانش زبانی گویشوران در القای م انی ثانوی به دس  دمد. رحمانی و طارمی بور دقی 

تأکیود از دانوش م وانی اسوت راج کورد و بوه توان اصل دیگری را با نام اصل اید باورند که می

وگوی گرایس افزود. رنها اندرزمای اصل تأکید را بدید صوورت عنوان اصل پنجم، بر اصول گف 

اگر م اطو   -تر  الفخود به میزان مناس  تأکید کنید؛ به عطارت دقی  هاند  بر گفتشر  داده

اگر م اط  نسوط  بوه  -ید کنید. بخود تأک هنسط  به مضمون خطر حال  اناار دارد، بر گفت

 خود تأکید نانید.         همضمون خطر حال  اناار ندارد، بر گفت

نظوم عطودالقامر  هد نظریوبوا م رفوی و تشوریح اصوول و قواعو( 1931) طالطیان و رقابابایی -

حواف   انسجام و متنی  ملیودی، بوه تحلیول غزلوی از همائیه و نظری هاساس قصیدجرجانی بر

انود. رنهوا بوا گرایس مم خیلی م تصر، اشواره کرده هاند و به نظرین نظریات پرداختهاساس ربر

یک در غزل حاف  مایی برای مرنمونه هنی، به ارائنظم جرجا هبررسی موارد نیل بر اساس نظری

رعای  موسویقی -رعای  فصاح  و شیوایی ک م در سطح الفاظ و م انی و جمله. -اند  پرداخته

تألیف کلموات و نحوو در سواختار کو م با باف  و مقتضای محتوایی غزل؛ حسدک م متناس  

وجود انواع انسجام در متد -مندی تقدیم و تأخیر اجزای جمله(. )اشاره به مواردی مانند دالل 

ب ش در متد غزل مانند ارجواع، حوذف و مانند انسجام لفظی و م نایی و وجود عوامل انسجام

کواربرد اصوول مماواری - برد لحد متناس  با محتوا و مقتضای غوزل.رعای  و کار-جانشینی. 

 همندانوکواربرد دالل -گرایس در غزل حاف  الطته به صورتی کلی و م تصر در مواض ی اندک. 

منودی ایجواز و دالل -دادن نظوم و انسوجام در غوزل. صنایع علم م انی، بدیع و بیان در جلوه

ارتطواال -عنوان واحد ب غی نوه بور بیو  و جملوه. باف  بهتأکید بر -اطناب و مساوات در غزل. 

مناس  گوینده از حوروف در تناسو   هاستفاد-نشینی و جانشینی. متد در محور مم هجانطممه

داللو  -چندم نایی و چندالیگی موتد. - کاربرد فراوان جم ت نشاندار.-با ساختار کلی ک م. 

اند کوه حواف  سی موارد فوق به اید نتیجه رسویدهرنها با بررم نی بر م نی نه لف  بر م نی. 

  نحووی کو م، تک ابیات و در ساختار کل غزل مم در ساح  م نایی موم در سواحدر تک

دق  ایجواد اساس مقتضای باف  و موضوع ک م و مقتضوای م اطو  بوهنظم و انسجام را بر

نظوم  هعمودتا  نظریو مزبوور، هاس . بدان سط  که مطنا و رویارد اصلی تحلیل در مقالوکرده

جرجانی و الگوی انسجام ملیدی اس  و به اصول ممااری گرایس صرفا  با نکر دو مورد کلی 
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اس ؛ رویارد رن با رویارد تحقیو  ای م تصر شدهو کوتاه برای اصل کیفی  و کمی ، اشاره

 حاضر کام   تفاوت دارد.

مقاالت نیل اختصاصا  بوه ایود مای ب غی، بحض مقتضای ظامر نیز ع وه بر کتاب هدر حوز

تفصویل مهمترید موارد خروج ک م از مقتضای ظوامر را بوه (1921)اند  رضایی مطحض پرداخته

یوک را شور  ب غی مر هدبیات عرب، غرض و نتیجبررسی کرده و با روردن شوامدی از زبان و ا

-انود از   ، عطارتاساس . مواردی که رضایی برای خروج ک م از مقتضای ظامر برشمردهداده

نهوادن - ؛جای اسم ظوامرنهادن ضمیر به- ؛نهادن انشا در جای خطر- ؛نهادن خطر در جای انشا

نهادن مثنوی - ؛جای جمعنهادن مفرد به- ؛جای مثنینهادن مفرد به- ؛جای ضمیراسم ظامر به

جوای بوهنهوادن جموع - ؛جای مفوردادن جمع بهنه- ؛جای جمعنهادن مثنی به- ؛جای مفردبه

نهوادن اسوم فاعول یوا - ؛جای ماضینهادن مستقطل به- ؛جای مستقطلنهادن ماضی به- ؛مثنی

نیز بوا مودف م رفوی و ( 1921) قل . ططیطیان- ؛تغلی - ؛التفات- ؛جای مستقطلاسم مف ول به

جوای اسوم ظوامر، روردن تشریح برخی از موارد خروج ک م از مقتضای ظامر، روردن ضمیر به

گذشوته، قلو  و  هگفتد از رینوده بوا وا الحایم، س دجای ضمیر، التفات، اسلوببه اسم ظامر

مای مت دد نظوم و نثور، بوه دمد و با روردن نمونهمای ب غی رنها را توضیح میاغراض و انگیزه

 پردازد.رنها در زبان و ادبیات فارسی و عرب می همقایس

شناسوان، وان حواف  نیوز شوارحان و حاف م انی و مفامیم عرفانی ن ستید غزل دی هدربار

مای عرفانی از اید غزل، تاکنون بوا ابزارموای ما و برداش اند؛ اما چگونگی استنطاالبسیار نوشته

تحقی   هشناسی کاربردی که شیوشناسیک و در چارچوب علمی و روشمندِ م نیالگومدار زبان

    اس .        حاضر اس ، بررسی و تطیید نشده

 

 ارچوب نظریچ -2

ای گفتارمای زبان، از اممی  ویوژهپاره شناختیم نیقصد و نی  گوینده در مطال ات  هلأمس

گفتارما دیده نشوود کاررفته در پارهمای بهبرخوردار اس ؛ حتی اگر اید منظور در م نی وا ه

کوارکرد  له در زبوان ادبوی نیوز کوه دارایأاید مس (.Lyons, 1995: 5؛ 13-3  1931الینز،  .)نک

 ای برای انتقال پیام اس ، اممی  بسیار دارد.ارتطاطی ویژه

پیام، در موق ی  اجتماعی، سیاسوی و فرمنگوی خاصوی،  هخال  متد ادبی در مقام فرستند

رفریند. وی با انت اب و ترکی  واحودمای موضوع مورد نظر خود را در قال  رمزگان خاصی، می
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کند و الطته  باید شرایطی را فرامم رورد کوه م لوم میرن رمزگان، جهان مماد متد خویش را 

م اططش بتواند وارد اید جهان مماد شود. بنابراید با گریز از منجارمای زبان خودکار، زبوانی 

ویژه را در قال  متنی ادبی ایجاد و پیام مورد نظر خوویش را در مجورای ارتطواطی خاصوی کوه 

ی  رن مجرا به م اطو  انتقوال یابود. م اطو  او در کند تا از طرعمدتا  نوشتار اس ، ثط  می

پیام، باید بتواند به جهان مماد فرستنده راه یابد و در رن جهوان مماود، پیوام و  همقام گیرند

یافتد به جهان مماد موتد و برای راه (.119-118ب  1931صفوی،  .)نکمقصود او را دریاف  کند 

موای زبوانی گوینوده را ودکوار و منجارگریزینیل به اید درک، الزم اس  منجارموای زبوان خ

استنطاطی گرایس، برای دریاف  پیام فرستنده یا بوه اصوط    هبشناسد و تش ی  دمد. نظری

، راماارمایی م ید دارد که در تحلیل متون ادبی نیوز قابول اسوتفاده 1«م نای گوینده»گرایس 

نی را خووارج از چووارچوب مووا و م وواپیوودایش پیام هاز جهوو  ایناووه نحووو»اسوو . ایوود نظریووه 

و  زبانی حاکم بر باف  س د توصیفونم ناشناسی صوری و با توجه به اصول ک م و شرایط بر

 (.93  1933زاده، )رقاگل« کند، برای تحلیل گفتمان بسیار حائز اممی  اس بررسی می

 

   8استنباطی گرایس هنظری -2-1

مر ک م حضور ندارند بلاه مستور و مضومون ما صراحتا  در ظادر ارتطاطات زبانی، بیشتر پیام

و نیز فراینود  در ک م مستند. اید اط عاتِ غای  در صورت ک م و م انی ضمنی و غیرصریح

موایی مت ودد ای فارسوی بوا عنواوید و م ادلدر متون ترجموه ،تولید و درک و دریاف  رنها

شووند. در ایود نوشوتار ض میازجمله تضمد، تلمیح، تلویح، استلزام، استنطاال و استنتاج بحو

م وانی ضومنی و فراینوود تولیود رنهووا را تضومد و فراینود درک و دریافوو  رنهوا را اسووتنطاال 

موای زبوانی گرایس با طر  اصل ممااری و شوروال رن، ت امل. (12  1939یوول،  .)نک گوییممی

ریح را در مای زبانی غیرمستقیم و غیرصومستقیم و صریح را توصیف و فرایند استنطاطی ت امل

اسوتنطاطی  هاو نظریو هکند. به نظریشناسی نظری، تحلیل و تطیید میای فراتر از م نیمحدوده

در موورد م نوای تلوویحی جمو ت و اسو  گویند و اممی  کار او در اید اس  که توانسته می

   (. 13  1939شمیسا،  .)نکای روشد، قانونمند و کاررمد ارائه کند مای ک می، نظریهتضمد

                                                           
1 . speaker meaning 
2 . Inference theory 
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ما یوک سلسوله فرضویات مشوترک بورای زبوانی انسوان تبراساس اید نظریه، در ت ام 

 انودگرفتوه دارد که ظامرا  از یک سلسله م حظات عق نی نشأت پیشرف  روند ماالمه وجود

طورفید  با مدف ممااری بیشتر بید ،برای کاربرد مؤثر زبان در ماالمات ماییو دستورال مل

اید فرضیات مشترک را گورایس اصول  (.91  1933ه، زادرقاگل .)نکند شومی گو محسوبوگف 

 اس .ت اون یا ممااری نامیده و در قال  راماارمایی ارائه داده

 

   1اصل همکاری یا تعاون -2-1-1

کنندگان در ماالمه باید سوهم خودشوان را در مور اصل ت اون حاکی از اید اس  که شرک 

انود، بور حسو  موق یو  ادا یا جهتی که در رن قرار گرفته مرحله از ماالمه مناس  با مدف

راماار اصلی و چند راماوار فرعوی اسو  کوه گورایس رنهوا را  1کنند. اید اصل کلی حاوی 

 نامد می 8اندرزمای توصیفی و تجویزی

سهمتان در ماالمه باید مناس  و حاوی اط عات کافی  -الف  9راهکار کمیت -2-1-1-1

 هه زیادتر و نه کمتر از رنچه ضورورت دارد سو د بگوییود )در ایود زمینون -و وافی باشد. ب

 خاص و برای مقصود حاضر(. 

راسو   -در ماالمه صادقانه و مستدل حرف بزنیود؛ ی نوی  الوف  1راهکار کیفیت -2-1-1-2

رنچوه را بورایش شووامد و دالیول کوافی  -ب .انگارید، بر زبوان نیاوریودبگویید و رنچه را دروغ می

 ید مطر  نانید.ندار

س نان مناس  و مرتطط با موضوع بر زبان روریود   1راهکار رابطه یا مناسبت -2-1-1-3

 ربط حرف نزنید.و بی

از ابهوام  -واضح، م تصر و منظم صحط  کنیود؛ ی نوی  الوف  8راهکار روش -2-1-1-4

و از اطنواب ایجواز سو د را رعایو   -بودن اجتناب کنید. جاز ایهام و نامفهوم -بپرمیزید. ب

 ,Grice؛ Grice, 1975: 45- 47نوک. ) دنظم و پیوستگی را در ک م رعای  کنیو -بپرمیزید. د

                                                           
1 . cooperative principle 
2 . Maxims 
3 . Quantity 
4 . Quality 
5 . Relation 
6 . Manner 
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  1931 نوز،ی؛ ال988-913  1921 نز،ی؛ ال11-11  1939 ول،ی؛ Lyons, 1995: 277- 280؛ 26 :1989

  .(98  1933زاده، ؛ رقاگل131-932

شوند تطاطات زبانی دقیقا  رعای  نمیار هاصل ت اون و راماارمای ممااری گرایس در مم

یوک از ود. نقض اید اصول و عودم رعایو  مرو مماد اس  یک یا چند مورد از رنها نقض ش

دیگور طورفید عطوارتبیانگر رعای  اصول ت اون در سطو  دیگر ماالمه اسو . بوه رنها خود

مدفوداری  هنشان یک از اصول را،مرگونه ت لف ظامری از مرماالمه با توجه به اصول ت اون، 

جوی پیام و م نوایی فراتور از م نوای ظوامری کلموات و وکنند که رنها را به جس تلقی می

 (.92-93  1933زاده، رقاگل .)نکدارد جم ت اداشده، وامی

 

   1تضمن -2-1-2

رید که قابول ابطوال شمار میاساس عرف بهبرتضمد در کاربردشناسی به م نای مر استنطاال عق نی 

و دراصل فرایند درک م نی ضمنی اس ؛ ی نی م نایی کوه در ظوامر  (19  1939یول،  .)نکمس   نیز

اموا  (؛Lyons, 1995: 271؛ 933  1931الینوز،  .)نوکشوود گفتارمای ما وجود نودارد ولوی درک میپاره

ینوز، ؛ ال81-19  1939یوول،  .)نوکشوود عموما  در وصف م انی ضمنی و فرایند تولید رنها اسوت مال می

    رود.کار میو در نوشتار حاضر نیز، در ممید م نی به ( Lyons, 1995: 271- 290 ؛111-933  1931

 کند گرایس دو نوع تضمد را ت ریف و تشریح می

خواص اسو  کوه بوا  هیوک وا  هنشود، م نی اضافی اما بیان8تضمد قراردادی یا مت ارف -1

مای مووای مت ووارف بوورخ ف تضوومدتضوومد .(181  1939یووول،  .)نووککوواربرد رن پیونوود دارد 

ای، مطتنی بر اصول ممااری یا راماارمای گرایس نیستند و لزوموا  در بطود ماالموه ماالمه

ما به کلمات خاصی گونه تضمددمند؛ ت طیرشان مم نیازمند باف  خاصی نیس . ایدرخ نمی

شود. کلمواتی صل میکارگیری رن کلمات، م انی ضمنی اضافی حااند که در صورت بهمربوال

 (.81-81ممان   .)نک غیرهممچون اما، حتی، منوز، واو عطف و 

ای اس  که بایستی مفوروض شوود نشده، م نی اضافی اما بیان9ایای یا ماالمهتضمد محاوره -8

تموامی انوواع »مقصود گرایس از محاوره و ماالموه،  (.181ممان   .)نکتا اصل ممااری برقرار بماند 

. در (933  1931)الینوز، « مای متقابل اجتماعی در زبان گفتاری یا نوشتاری اسو و کنش مات امل

                                                           
1 . Implicature 
2 . Conventional implicature 
3 . Conversational implicature 
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مدفمنود و اصل ماجرا اید اسو  کوه ف الیو  زبوانی، نوعوا  ت واملی عق نوی، »اید نوع از تضمد 

ای دارای تضومد ماالموه (.932-933)مموان   «اصل ممااری اسوتوار اسو  هپایاجتماعی اس  و بر

تر از انواع دیگرند و بوه ایود مرات  رای ای خاص بهمای ماالمهه از رن میان تضمدانواعی اس  ک

محووری  هلأایود نووع تضومد، مسو(. 88  1939یول،  .)نک نامنددلیل رنها را م موال  فقط تضمد می

 پژومش حاضر اس .

ز ای امای ماالموهای خاص که از اید پس با عنوان تضمد یوا تضومدمای ماالمهدر تضمد

موتد یوا گفتموان اممیو   هبریم، برخ ف دیگر انواع تضمد، باف  موق یتی و زمینومیرنها نام

در ایود نظریوه »شوود. گورایس، ارزیوابی می همای اصلی مطر  در نظریبسیار دارد و با پرسش

شویم که غرض گوینده م نای اصولی جملوه سؤاالت اصلی اید اس  که اوال  چگونه متوجه می

یای از م انی ثانوی یا تلویحی اس  و ثانیا  اید م نای ثوانوی را چگونوه اسوتنطاال نیس ؛ بلاه 

انگاشوتد اصووول مماواری گوورایس و ن سووتید سوؤال را نادیده (.13  1939)شمیسوا، « کنیم؟موی

ای که مؤثر نیز باشود و اموداف پیام ضمنی هارائ»دمد. انحراف ظامری از راماارمای رن پاسخ می

 1نویسنده( را بررورده نماید، توابع سوازوکارمایی اسو  کوه اصوط حا  بوا نقوضخاص گوینده )یا 

موتد  هدومید سؤال را نیز باف  و زمین(. 11  1931)یارمحمدی، « شودراماارمای گرایس حاصل می

موا و اط عوات موجوود در کو م ی نوی قوراید فرضدمد. گامی م نی ضمنی را با پیشپاسخ می

ای مشوترک بوید طورفید زمینوهو گامی با توجه به دانوش قطلوی و پسکنیم زبانی استنطاال می

گوینودگان از طریو  تضومد  (.11  1939؛ شمیسوا، 93  1933زاده، رقاگل .)نکماالمه و باف  موق یتی 

شوده، مای انت ابیابنود و اسوتنطاالرسانند و شنوندگان از طری  اسوتنطاال رن را درمیپیام را می

 (.12  1939یول،  .)نکفرض ممااری را ممچنان حف  کنند رنهایی خوامند بود که 

توجه اس  که اصول ممااری و اندرزمای گرایس ابزار تفسیر و ت طیور موتد نیسو  قابل

گفتوار را دمد تا م نی مورد نظر یوک پارهای برای اید کار اس  و به ما اماان میبلاه انگیزه

مای موجوود را س  بافو ، محاسوطه و تضومداش و بر حاللفظیتاب ی از م نی تح  همثاببه

 (. 131  1931الینز،  .)نکاستنطاال کنیم 

 

 

 

                                                           
1 . Violation 
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  1گفتمان هبافت و زمین -2-1-3

بریم کوه ب شوی از رن کار میکنیم بلاه رن را در موق یتی بهما از زبان در خأل استفاده نمی

طوی اسو  کوه بوه زبانی دراصول محیزبانی اس . باف  درونزبانی و ب شی دیگر بروندرون

 هدمود کوه در اداموشود و اط عاتی را در اختیار ما قرار میمای زبان ساخته میکمک جمله

 هزبانی نیز دراصل محیط و فضوای پیراموون فرسوتنده و گیرنودارتطاال مؤثر اس . باف  برون

دمد کوه بوه زبوان مربووال نیسو ؛ ولوی در درک موتد از اممیتوی ویوژه پیام را تشایل می

زبانی در ارتطاطی تنگاتنگ با یادیگرنود و مسوتقل از زبانی و برونر اس . باف  درونبرخوردا

 (.933و 838ب  1931صفوی،  .)نک کنندنمیمم عمل

گورایس در تحلیول گفتموان نیوز توجوه بوه مموید بافو   هعل  کاررمدی و اممی  نظریو

زبوانی را ایط برونزبانی اس  که مم اصوول مماواری در ماالموه و موم شورزبانی و بروندرون

م نوایی کوه بوه کنود؛ گیرد و با درنظرداشتد رنها به دریاف  مقصود گوینده کموک میدربرمی

باف  اظهار جمله و اوضاع و احوال گوینده و شنونده )قراید حالیه و مقامیوه( محودود و مقیود 

تد بافو  اید اممی  ناشی از اید حقیق  اس  که بدون درنظرگورف (.81  1921سرل،  .)نکاس  

ما و دریاف  م نای مقصود گوینوده، غیورمماد و قراید، م ید کردن یک م نا از میان محتمل

 (.  911  1921 و 938  1931الینز،  .)نکاس  

مود نظور در باف ، م نایی فراگیر دارد و شمول م نایی رن حتما بایود در تفسویر موتد، 

ی نوی  ،تر از رنای گسوتردهزمینوهزبانی متد را باف  موق یو  و پوسقرارگیرد. محیط برون

یافته و سوازمان هزمینورورنود. بافو  فرمنگوی، پسباف  فرمنگی و باف  بینامتنی پدیود می

کند و باف  بینوامتنی، ب شد و تفسیر رن را محدود میاندیشگانی اس  که به متد ارزش می

کند و احوال یجاد میارتطاال با دیگر متون اس  که فرضیاتی را پیرامون میدان م نایی متد ا

کنندگان در رورد که به باف  فرمنگی مرتطط اس  و بورای شورک تجربی خاصی را پدید می

شود. بید متد و باف ، نوعی ت امول منطقوی برقورار اسو . متد مسلم و بدیهی انگاشته می

ناشوی  رورد که باف ، متد را و م انی از بید ایود دووجود میمتد به ممان اندازه باف  را به

 (.   183 -181  1939ملیدی و حسد،  .)نکشود می

 

 

                                                           
1 . context 
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 ایمختصات منطقی تضمن مکالمه -2-1-4

مای اس ؛ بوه ایود م نوی کوه اعتطوار تضومد 1پذیریای ابطالترید ویژگی تضمد ماالمهمهم

مای خاصی مماود اسو  فسوخ شووند ای مقید به باف  اس  و به ممید دلیل در باف ماالمه

 8پذیریناقض یا مر نوع نامنجاری دیگری داشته باشوند. ویژگوی دیگور، محاسوطهبدون ایناه ت

 .)نوک یابوداس  که مقید به باف  اس  و بدون در نظرگرفتد باف  و زمینوه، اماوان طور  نمی

موتد، م مووال  از  هموای بافو  و زمینواسواس ویژگیپذیری بر. محاسطه(118 -133  1931الینز، 

اسو  نوه  1و کشوفی 9محوررود و بیشتر احتمالشمار میای بههخصوصیات ناتی تضمد ماالم

ما ب شی از پیامی مسوتند کوه از رنجا که اید تضمد .(982  1921الینز،  .)نک 8یا جطری 1جزمی

ای توانند قصد رساندن چنوید م وانیرید، گویندگان ممواره میشود اما به زبان نمیرسانده می

تووان رنهوا مای م تلف میاس  و به شیوه 3دیگر رنها اناارپذیری را اناار کنند. بنابراید ویژگی

 (.Yule, 1996: 44؛ 89  1939یول،  .)نکرا صریحا  رد کرد یا حتی استحاام ب شید 

 

 اقتضای ظاهر و خالف آن در علم معانی -2-1-5

گفوتد بوه اقتضای حال م اط ، موضوع و مقوام را سو دمطابق  ک م با در م انی سنتی، 

بوه اقتضوای  دانستند؛ مرچند عمدتا ب غ  ک م می هگفتند و رن را شاخصتضای ظامر میاق

 شواکّبودن یا  الذمدحال م اط  پرداخته و مؤکد یا غیرمؤکدروردن ک م را بر حس  خالی

اند. در بحوض اخوراج کو م بودن او، م یار رعای  یا عدم رعای  اقتضای ظامر دانسته و منار

انود؛ الطتوه ظامر نیز عمدتا  به ممید مقوله پرداخته و رن را گسوترش ندادهبرخ ف مقتضای 

اند که از رن میان، مووارد نیول در زبوان فارسوی برخی قدما به مقوالت دیگر نیز اشاره کرده

کوه قوط   جای اسم ظامر درحوالیکاربرد دارد  وضع مضمر در موضع مظهر )روردن ضمیر به

اس (، وضع مظهر در موضوع مضومر )روردن اسوم ظوامر یامدهنکری از مرجع رن به میان ن

گذشوته،  هالحایم، س د گفوتد از رینوده بوا وا جای ضمیر(، قل ، التفات، تغلی ، اسلوببه

 نهادن خطر در جای انشا  و نهادن انشا  در جای خطر.
                                                           
1 . defeasibility 
2 . calculability 
3 . probablistic 
4 . heuristic 
5 . algorithmic 
6 . deterministic 
7 . deniability 
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رموده و موارد اخراج ک م برخ ف مقتضای ظامر بسی فراتر از مواردی  اس  که در کت  سونتی 

توان گف  مرگونه ت لف ظوامری از اصوول و طورکلی میاید بحض قابل توس ه و ت میم اس . به

قواعد زبانی و ب غی که دائر بر قصد و غرضی از جان  گوینده باشد، خ ف مقتضای ظوامر اسو ؛ 

شود بلاوه موضووع و حوال ای اس  که به حال م اط  محدود نمیگونهزیرا مامی  اید بحض به

مایی که مجرای ارتطاطی رنهوا نوشوتار گیرد. م صوصا  در گفتمانمی بر تالم و قصد او را نیز درم

یو  او اممیتوی اس  مثل متون ماتوب ادبی، اقتضای موضوع، اقتضای حوال موتالم و قصود و ن

و مقتضوای رن  -الطته اگر م اط  خاصوی در میوان نطاشود-که حال م اط  یابد؛ چرابیشتر می

اند، به دلیل عدم حضور م اطو ، بورای گوینوده نوام لوم اسو . که قدما در نظر داشتهگونه بدان

داند با متد ادبوی مواجوه اسو  و از ابتودا بوه دنطوال تنها حال م لوم و مسلم او اید اس  که می

        م انی فراتر از ظامر اس .

حوال، موم  در م انی سنتی خ ف مقتضای ظامر، خروج از مقتضای حال نیسو  و مقتضوای

گیرد؛ مشروال بور ایناوه مطتنوی بور غورض و مم خ ف مقتضای ظامر را دربرمی ،مقتضای ظامر

رسود و مصلحتی باشد. درواقع مقتضای حال ممیشه رن چیزی نیس  که در ظوامر بوه نظور می

انود و ب ود از دقو  شود که گامی از مقتضای ظامر عدول کردهرو در رثار ادبا و بلغا دیده میازاید

شود که اخراج ک م برخ ف مقتضای ظامر ناظر بر مقاصدی بوده تا ک م موؤثرتر شوود م لوم می

اس . خ ف اقتضای ظامر درحقیق ، عدول از اصول و منجارمای عوادی و و لذا عید ب غ  بوده

از رن یواد  (1)یزبان ادبی اس  و اموروزه بوا عنووان منجوارگریز همت ارف ک م اس  که پدیدرورند

تووان گفو  در ادبیوات شناسوی کواربردی میشود. به بیانی دیگر و با نگامی ممسوو بوا م نیمی

خ ف مقتضای ظامر غالطا  به مقتضای حال اس ، مم حال گوینده که نورور اس  و ت ی ت توازه 

 ططیطیوان، ؛818-839  1939 شمیسوا،. )نوک  داند با سطک ادبی مواجه اسودارد و مم خواننده که می

 .(138 -29  1921 رضایی، ؛892-813  1921

وبیش ممید مطحض اقتضای ظامر اس  که در م انی سنتی موا بوه اصول ممااری گرایس کم

دو کارگیری مطوانی رنبه(. 13  1939شمیسا،  .)نکپذیر اس  صورتی دیگر مطر  شده و الطته توس ه

 اس .م کردهپژومش حاضر فرام هلأدر کنار مم، چارچوبی مش   برای پاسخ به مس
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 های کالمی در غزل حافظتضمن همحاسب -3

مای تضومد ه، بررسوی بافو  و زمینوه و محاسوط(8)در اید ب ش پس از نقل غوزل منت و 

موتد، چگوونگی انحوراف از  هعنوان واحدمای سازندجم ت به هعرفانی رن، با تحلیل جداگان

مای موجود در غوزل را تضمداصول ممااری و اندرزمای تجویزی گرایس و روند استنطاطی 

 کنیم.تطیید می
 . اال یوووا ایهوووا السووواقی ادر کأسوووا  و ناولهوووا1

 ای کوخخر صوطا زان طورّه بگشواید . به بوی نافوه9

 . مرا در منزل جانان چه امد عیش چون مور دم1

 . به می سجاده رنگید کد گرت پیر مغان گویود3

 . ش  تاریک و بیم موج و گردابوی چنوید مایول3

 ه کارم ز خودکامی به بدنامی کشوید رخور. مم11

 حضوری گر ممی خوامی از او غای  مشو حواف . 19
 

 . که عش  رسان نموود اول ولوی افتواد مشوالها8 

 . ز تاب ج د مشاینش چه خوون افتواد در دلهوا1

 دارد کووه بربندیوود محملهووا. جوورس فریوواد مووی8

 خطور نطوود ز راه و رسوم منزلهوا. که سوالک بوی2

 د حووال مووا سووطاطاران سوواحلها. کجووا داننوو13

 . نهان کی مانود رن رازی کوزو سوازند محفلهوا18

 . متی ما تلو  مود تهووی دع الودنیا و املمهوا11
 

 غزل هبافت و زمین -3-1

موای فوردی مت ودد مای او، با اط عوات و دانشتحلیلگران ش ر حاف  در مقام گیرندگان پیام

فوردی کوه ریشوه در شورایط فرمنگوی و تجربوی موای کنند و اید تفاوتغزل او را مطال ه می

شوود. دیووان حواف  در مایی مت ودد و متفواوت از شو ر او میمتفاوت دارد، منجر به برداشو 

اسو . در جایگاه بازترید متد ادب فارسی، اید فرص  را در اختیوار خواننودگان خوود قرارداده

یال اسو  و دریافو  رن توابع مای زبوانی بسوته، م نوا سومای گفتمانی باز، برخ ف نظامنظام

نظام خود از اما اید ویژگی  (؛13  1931ش یری و ترابوی،  .)نکشده نیس  مای دوقططی تثطی نظام

تابانود و طیف م نایی قانونمنودی را بوازمی د. اید نوع گفتمان نیزکنمی قانون خاصی پیرویو 

موتد  م نواییمیودان  وده، بوا طیوف کور باید توانش رشووبگرای خوویش را مهواررن  تحلیلگر

زبوانی و غوزل حواف  را بافو  درون 1. میودان م نوایی(131  1921فضیل ،   .)نک دساز ممامنگ

 زند.زبانی ش ر او رقم میبرون

وجو در متون ادبی، تاری ی، تحقیقی و م صوصا  سن  ش ر فارسوی، تحلیلگور شو ر جس 

سازد که در عصر حاف ، تصوف و عرفان در تمام زوایوای فرمنگوی جام وه از حاف  را مطلع می

جمله منر و ادبیات نفون داشته و حاف  نیوز متوأثر از ایود نفوون و سویطره و بوا ایود م رفو  
                                                           
1 . Semantic field 
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اس . وی با مطال ه و تتطع مای خود پرداختهعرفان و عش  در برخی غزل به تلفی  (9)یازمینه

در غزلیات م اصران و پیشینیان خود ازجملوه سو دی و موالنوا، بوا زبوانی بلیور و منرمندانوه، 

روردن رورده و بوا فورامممضامید بلند عش  زمینی و رسمانی را در قالو  غوزل تلفیقوی جموع

اسو  ادبیات فارسی در ش ر خود، غزل فارسی را در اوج نشانده ترید مضامیدای از عالیعصاره

ای وسویع و اید اقتدار و توانوایی زبوانی، حاصول م رفو  زمینوه(. 119-191  1933شمیسا،  .)نک

عمی  حاف  اس  و تحلیلگر ش ر او قط ا  باید از رن مطلع باشد. حواف  در بسویاری از علووم و 

موایی کوه در علووم غی مت ص  اس . قررن مجید و کتابفنون متفند و در علوم قررنی و ب 

اسو  و ویژه کشاف زم شری مورد توجه خاص حاف  بودهقررنی و تفسیر قررن موجود بوده؛ به

غزالوی،  کیمیوای سو ادترثار مطال وه و بررسوی کتو  مت ودد موجوود در زموان او، ازجملوه 

اکی در شو ر و کو م او مون اس اسو  سا ال لوممفتا رازی، رثار روزبهان بقلی و  مرصادال طاد

حاف  بر زبان عربی و فصاح  و ب غ  رن کوه زبوان فرمنوگ و (. 13-81  1931خرمشوامی،  .)نک

نظیور او و اس  و نشان اید تسولط موم از ملم وات بیزمان اوس ، تسلط داشته هعلوم پیشرفت

 شوودا ادبی قررن نمایان میمم از پرداختد او به علوم ب غی و مم از اعتقادش به اعجاز زبانی ی

حیوات  هموا و منوابع دربواراز اشارات کوتاه بسیاری از کتاب(. 132 -133  1921برزگر خالقی،  .)نک

رغم وض ی  سیاسوی نواررام رید که شیراز در رن زمان، علیفرمنگی شیراز در قرن مشتم برمی

ادبوی ایوران و جهوان اسو م مای فرمنگی و مراکوز علموی و و ناپایدار، یای از مهمترید کانون

اس . مدارسی مت دد در رن شهر برپا بوده و علوم مت دد ازجملوه عرفوان و کتو  تصووف بوده

بواخرزی،  اآلداباوراداالحطواب و فصووصسوهروردی،  الم وارفعوارفنظری و عملی ممچوون 

رن  در غیورهکاشوانی و  هالهدایمصوطا ابد عربی و شرو  م تلف رن،  فتوحاتو  الحامفصوص

حاف  در چنید محیطوی  (.83-12  1931خرمشوامی،  .)نکاس  شدهمدارس و بق ات، تدریس می

یافو  و بوا که منوز مجمع عالمان، ادیطان، عارفان و شاعران بزرگ بود، تربی  علمی و ادبی می

خوار نهض  علموی و فاوری انگیز خود، میراثنکاوت ناتی و است داد فطری و تیزبینی شگف 

صوفا،  .)نوککه پیش از او در فارس، فرامم رمد و اندکی ب د از او بوه فتورت گراییود  خاصی شد

.  اط عات مذکور، اوضاع و احوال محیطی و فرمنگوی پیراموون حواف  را در مقوام (128  1931

ایِ مشوترک بوید او و تحلیلگور شو رش را در زمینهکند و دانش پسپیام گزارش می هفرستند

ای مشوترک، بافو  زمینوهسازد. ایود دانوش پسدمد و مش   میمیلپیام شا همقام گیرند
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کنود دمد و باف  موق یتی روشونی را ترسویم میفرمنگی و بینامتنی ش ر حاف  را تشایل می

 زبانی ش ر حاف  در غزل مورد نظر اس .محیط و باف  برون هکه پدیدرورند

نکر در قابل هکنیم؛ اما ناتمیموکول  ب دزبانی غزل را به ب ش بررسی دقی  باف  درون

مای ک می در اید تضمد هرو ضرورت دارد و محاسطاید ب ش که برای ورود به تحلیل پیش

تصویری روشد از قراید زبانی موجود در بافتار کلی موتد اسو   هسازد، ارائغزل را میسر می

 کند.ای را به خود جل  میکه در ابتدا نظر مر خواننده

موای سواقی، کوأس، م نایی مرتططوی دارنود. وا ه هما و عطارات عمدتا  حوز هدر اید غزل وا

عش ، بو، صطا، طره، تاب ج د مشاید، جانان، عیش، می، خودکامی، بودنامی و راز، بوا م وانی 

موا تواند با وا هورزی مادی و زمینی اس  و میقاموسی و قراردادی خود مت ل  به ساح  عش 

ما در راه باشد  ادر، ناولها، رسان نمودن عشو  در اول، افتوادن مشوال و مفامیم نیل در ارتطاال

عاش  افتادن، منزل جانان، جرس، محمول، پیور مغوان،  گشادن از طره، خون در دلعش ، نافه

ما، باران سواحلما، شو  تاریوک، بویم مووج، گورداب مایول، سوطکخطری، راه و رسم منزلبی

نطودن از محضور م شووق، م قوات و دیودار ق، غایو ما، حضور مداوم در محضر م شوومحفل

 الدنیا و امملها.م شوق، مد تهوی، دع

توانند م انی صوریح و مت وارفی را منتقول و کلمات و مفامیم مذکور، در ارتطاال با مم می

موایی نیوز مای زمینی را ترسیم کنند. اما در اید غزل، وا هاشاال و تصاویری مت دد از عش 

موا و مفوامیم فووق قورار م نوایی وا ه هه با قراردادمای مت ارف زبانی، در حوزحضور دارند ک

کوه  «سوالک»و  «سجاده»اند از ما عطارتظامر ارتطاطی با رنها ندارند. اید وا هگیرند و بهنمی

موایی دیگور در واحودی م نایی متفاوتی ت ل  دارنود و بوا ممنشوینی در کنوار وا ه هبه حوز

دمند که ظامرا  با دیگور ابیوات، ارتطواال و مم ووانی ، م نایی را انتقال میبزرگتر به نام بی 

  موذکور اصول رابطوه و روش موتد اسو . بیو( 1)ندارد و حاکی از عدم انسجام و پیوسوتگی

مدفداری اس  که خواننده را  هاس . اید ت لف نشان( را در بافتار کلی متد نقض کرده)اندرز

 دارد.  اتر از ظامر کلمات و جم ت وامیوجوی پیام و م نایی فربه جس 

بیو  موم پوس از رن  9بیو  پویش از رن،  9اید بی  اتفاقا  در مرکز غوزل قرارگرفتوه و 

پلی، ارتطاال الزم بید تموام  همثابتواند بهاس . در اید بی ، ترکیطی اضافی مس  که میرمده

پیور »کنود. ترکیو  اضوافی  ابیات غزل را برقرار سازد و انسجام و پیوستگی متد را تضومید

فوروش در پرستان و با م نی متوداول و قوراردادی پیور میبا م نی قاموسی پیر رتش« مغان
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مایی اسو  کوه م نایی وا ه ه، مت ل  به حوز(111-132  1921پورنامداریان،  .)نک ادبیات فارسی

« سوجاده»و « لکسوا»م نوایی  هشد و با م نی است اری، به حوزرنها نام برده هپیشتر در زمر

شووند. الطتوه ایود م نوی مای عرفوان و شوری   محسووب میمرتطط اس  کوه از کلیودوا ه

 های و بوا قرینوزمینوهمطلع از اصط حات تصوف و عرفان با دانش پیش هاست اری را خوانند

یابد. پیر مغان در اصط   عرفانی، سالک منتهی و مرشود رامنماسو ؛ درمی« سالک» هصارف

 .)نوکزنود مم پیوند میرا به (8)فم نایی م تل هاس  که دو حوز (1)ایوا هرکی ، پللذا اید ت

موای موتد و سوجاده و سوالک را بوا دیگور وا ه هو ارتطاال دو وا ( 133-132  1931یارمحمدی، 

دمد قرارگرفتد اید بیو  در کند و نشان میارتطاال اید بی  را با دیگر ابیات غزل روشد می

شوود در اس . تأکیود مویشاعر در رن دخیل بوده هقی نطوده و انت اب رگامانمرکز غزل، اتفا

، ترتی  توالی ابیات به ممید صورت اس  کوه ه( 233)موجود دیوان حاف   هقدیمترید نس 

 (. 133  1921پورنامداریان،  .)نکاس  قزوینی ضطط شده هدر نس 

 ؛ بلاه مسته و کانون م نایی متد ربط نیستنها بیتی بیبا اید تحلیل، بی  چهارم غزل نه

م نایی، تجمع دو سطح زبانی و تلفی  دو ساح  عشو  و  -را تشایل داده و با کارکردی نشانه

عرفان را موج  گردیوده، زبوانی عرفوانی را شوال ب شویده و بوافتی عرفوانی را در ایود غوزل 

 اس .پدیدرورده
تووان بورای شوود و عنووانی کوه میاجتماع بید دو سطح زبانی، اجتماعی اس  که سواخته می»

م نایی اس . درواقع قطول از تجموع ایود  -تجمع اید دو سطح زبانی درنظر گرف ، کارکرد نشانه

رنهوا  هگیرد، دیگر رابطمحض ایناه اید تجمع شال میرنها اختیاری اس ؛ اما به هدو سطح، رابط

بوید دو سوطح،  هگر زبانی در رابطواس  و کنششود؛ زیرا در اینجا انت اب صورت گرفتهالزامی می

 (.11-19  1922)ش یری، « اس مای م نایی، یای از رنها را برگزیدهمماد هاز میان مم

ای که در متنی بزرگتر به نام غزل جای دارد، سوفر جملهعنوان متدم نایی اید بی  به همست

پویش و پوس رن قورار  اس  که در ابیاتروحانی اس  که در میان دوگونه سفر مادی ترسیم شده

بیو  در  9حاای  از سفری دریایی. ایود  1حاای  از سفری زمینی دارد و بی   9اند. بی  گرفته

دمنود و بوا انتقوال چندوجهی از مراحل و احوال سیر و سلوک عرفانی ارائه میکنار مم، تصویری 

ل را عارفانوه اید م انی به دیگر اجزای متد؛ ی نی ابیات پویش و پوس خوود، حوال و مووای غوز

م نوایی  هموایی کوه مربووال بوه حووزسازند. در پی اید تسرّی و فراینود انتقوال م نوایی، وا همی

یابنود و بوا پدیودروردن زبوان ورزی زمینی مستند، مفهوومی فراتور از مفهووم قاموسوی میعش 
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نی ایود سازند. اید م انی در شرو  عرفوا، م انی مصطلح در عرفان و تصوف را منتقل می(3)تاشار

 اس .تفصیل بیان شدهغزل به

 

 غزل و تحلیل اجزای آن هتجزی -3-2

مستقل اسو   هجمل یکساخ  خود در  رف رن،مر مصراع از بی  اس  که  3اید غزل شامل 

لذا ت داد جمو ت غوزل بوه عنووان  ند.اساخته جملهیک دو مصراع با مم  که مدو ی بمگر در 

شووند. در ایود که در اید ب وش، جداگانوه بررسوی میجمله اس   19متد،  هواحدمای سازند

زبانی موذکور در ب وش قطول، شوامل زبانی متد را با توجه به باف  برونبررسی که باف  درون

قودما را  اسواس ررا ِخو ف مقتضوای ظوامر بر شود؛ عدم رعای  اصول مماواری گورایس ومی

ردن کدام اصوول و قواعود زبوانی در نادمیم که حاف  با رعای توأمان درنظر داریم و نشان می

غوزل و تشوریح و تحلیول  هاس . بدید منظور به تجزیمای عرفانی پدید روردهاید غزل، تضمد

پوردازیم. در رخور نیوز مووارد عودول از دقی  موارد خروج از قواعد و منجارمای زبان م یار می

دمیم و موایش مویاصول و اندرزمای گرایس در کل غزل را، بوه صوورت فشورده در جودولی ن

ای رماری در یک نگاه نیز، درصد انحراف از اصول مذکور را در کل غوزل، بوا مقایسه هجه  ارائ

مای زبوانی حواف  را در جهو  دمیم تا کیفیو  و کمیو  منجارشوانیرسم نمودار نشان می

       عرفانی در اید غزل تطیید کنیم. -رفرینش زبانی ادبی

غزل، در ایود موتد  هی و کأس با توجه به باف  و زمینکلمات ساق 1در مصراع  -3-2-1

شوند. حاف  بوا اسوتفاده از حامل م نای قاموسی نیستند و اصط حا  رمز و نماد محسوب می

 اس  اصل از اصول گرایس را بدید شر  نادیده گرفته 9اید نمادما، 

ی غیرمحسووس، ترید صورت خیال اس  که م وانکمی  و اندرز )الف( و )ب(؛ رمز فشرده -1

موای بسویارم نایی در رن بیان به شالی مطهم و غیرقط ی، بوا ویژگیناشناخته، رازناک و غیرقابل

ای کوه در کو م خوویش از رموز بهوره . گوینوده(813  1931رقاحسینی و ممتیان،  .)نکیابد ظهور می

کمتر از رنچه در ایجواد رساند و بسیار مماد می گیرد، درواقع ایجاز ک م را به باالترید صورتِمی

کنود. ایود گوید؛ لوذا اصول کمیو  و انودرزمای رن را رعایو  نمیمیارتطاال ضرورت دارد، س د

 برد، خود ناقض اصل روش نیز مس .موجزگویی که وضو  ک م را از بید می
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کیفی  و اندرز )الف(؛ کلمه در مقام نماد، دیگر بر م نوای حقیقوی خوود داللو  نودارد و  -8

کند. مقصود حاف ، م نای ظامری ایود کلموات نیسو ؛ اق  در ماالمه را م دوش میشرال صد

 گوید.رسد که راس  نمینظر میلذا ظامرا  به

ناپذیر نماد اسو  کوه روش و اندرز )الف( و )ب(؛ ابهام و عدم وضو  از ویژگی مای تفایک -9

 برد.صراح  ک م را از بید می

ری امری در اید مصراع نیز، اصل کیفیو  و انودرز صوداق  کارگیری ساختار دستوحاف  با به

امری، است   و برتوری رمور و  هاس . اصل صداق  در صورت و ساختار جمل)الف( را نادیده گرفته

که اط عوات موجوود در کو م )م نوای کند؛ درحالیبه را ایجاب میانجام امر از طرف مأمورٌ الزامِ

ای و قطلوی مشوترک بوید گوینوده و زمینهوف( و دانش پسنمادید ساقی و کأس در عرفان و تص

سازد کوه رمور در گیرنده که رشنایی با اصط حات و نمادمای عارفانه اس ، خواننده را متوجه می

به الزامی در انجوام امور او نودارد؛ بلاوه ایود فرموان صووری، مقام است   و برتری نیس  و مأمورٌ

حالی رمور حاایو  دارد و بیوانگر تی، دردمندی و پریشاندرواقع شوق و طلطی اس  که از فرودس

ای غیرمسوتقیم دیگر، بیان ررزو در قالو  امور، رابطوهعطارتدعا، درخواس  و ررزومندی اوس . به

سوازد کوه نواقض اصول بید ساختار صوری جمله و نقش م نایی و کارکرد ارتطاطی رن برقرار می

گوویی منتسو  لف( و )ب( اس ؛ زیرا گوینده را به دروغکیفی  و اندرز الف و اصل روش و اندرز )ا

 شود.کند و موجد ابهام میمی

م اط ، ساقی مذکور در مصراع اول بوا م نوی نموادید م شووق  8در مصراع  -3-2-2

رسمانی اس . ساقی در خطاب حاف  حضرت ح  اس  که محطوب سالاان و عارفوان اسو . 

دادن اید بار م نوایی خواص بوه را برای نسط  میراث فرمنگ تصوف اس می از پیش، زمینه

. با توجه بوه ایناوه (912-913  1921پورنامداریان،  .)نک اس ساقی برای حاف  مهیا کرده هکلم

مای عشو  بورای او، درواقوع حضرت ح  عالِم به امور و احوال گوینده اس ، اِخطار از مشال

گویی، اصل کمی  و انودرز )ب( و دهتوضیح واضحات اس  و غیرضروری؛ لذا حاف  با اید زیا

ای اسو . بوا نهوادن خطور در جوای انشوا نیوز رابطوهاصل روش و اندرز )ج( را رعایو  نارده

و با سواختاری خطوری  غیرمستقیم بید ساختار صوری جمله و نقش م نایی رن برقرار کرده

انودرز )الوف(؛ اسو   کیفیو  و به استرحام از م شوق پرداخته؛ لذا از اصول نیل عدول کرده

روش و اندرز )الف( و )ب(. نماد عش  نیز، ناقض اصول کمی  و اندرز )الوف( و )ب(، کیفیو  

 و اندرز )الف( و روش و اندرز )الف( و )ب( اس .
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ای غیرمسوتقیم بوید حاف  با نهادن انشوا در جوای خطور، رابطوه 1و  9در مصراع  -3-2-3

عاطفی به اِخطار و بیان مشا ت عشو  پرداختوه؛  و با ساختاری صورت و نقش جمله برقرار کرده

لذا اصول نیل را نادیده انگاشته اس   کیفی  و اندرز )الوف(؛ روش و انودرز )الوف( و )ب(. حضوور 

نمادمای صطا، طره و ج د در اید بی ، ناقض اصوول نیول اسو   کمیو  و انودرز )الوف( و )ب(؛ 

خوون در دل »و « نافوه گشوادن»عطارات کنایی  کیفی  و اندرز )الف(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(.

نیز با اصول نیل سازگاری ندارد  کمیو  و انودرز )الوف( و )ب(، کیفیو  و انودرز )الوف(، « افتادن

رابطه، روش و اندرز )الف( و )ب(. ایهام تناس  موجود در کلمات بو، نافوه، مشوک و خوون نواقض 

)الف( و )ب( اس . وضوع مضومر در موضوع  اصل کمی  و اندرز )الف( و )ب( و اصل روش و اندرز

نیز، ناقض اصل کمیو  و انودرز )الوف( و )ب( و « مشاینش» هو کلم« رن طرّه»مظهر در ترکی  

اصل روش و اندرز )الف( و )ب( اس . اید وضع، ایجازی را موج  شده که وضو  بی  را از میوان 

 اس . برده و موجد ابهام شده

ای غیرمستقیم بوید صوورت ادن انشا در جای خطر، رابطهحاف  با نه 1 در مصراع -3-2-4

و نقش جمله برقرار کرده و اصول کیفی  و اندرز )الف( و روش و اندرز )الوف( و )ب( را نادیوده 

اس . نماد جانان نیز با اصول کمی  و اندرز )الف( و )ب(، کیفی  و انودرز )الوف( و روش گرفته

د مصراع، استفهام انااری و سؤالی ب غی اس  کوه یاوی و اندرز )الف( و )ب( سازگار نیس . ای

جم ت پرسشی در سؤال  رید.شمار میانگاشتد اصل کیفی  و اندرز )الف( بهاز مصادی  نادیده

 خوامود و بوه قصود سوؤال اداسؤال غیرایجابی دارند؛ ی نی سؤالی که جوواب نمی هب غی جنط

مای ب غی ناقض اصل کیفی  و صوداق  نه پرسشگو. لذا اید(111  1939)نک  شمیسا، شود نمی

مای منزل و عیش نیز ناقض اصوول کمیو  و انودرز )الوف( و )ب( و اس . ایهام موجود در وا ه

 روش و اندرز )الف( و )ب( اس .

اس   کمیو  و انودرز کاربرد نماد جرس اصول نیل را زیر پا گذاشته 8در مصراع  -3-2-5

ب شوی بوه جورس بوا )الف(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(. ش صی )الف( و )ب(؛ کیفی  و اندرز 

ما ناقض اصول محمل هداشتد ناقض اصل کیفی  و اندرز )الف( و ایهام موجود در وا ف ل فریاد

 کمی  و اندرز )الف( و )ب( و روش و اندرز )الف( و )ب( اس .   

اس   کمی  و اندرز )الوف( کاربرد نماد می، اصول نیل را نادیده گرفته 3در مصراع  -3-2-1

پیر مغوان نیوز نواقض  (2)یو )ب(؛ کیفی  و اندرز )الف(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(. کاربرد است ار

اید اصول اس   کمی  و اندرز )الف( و )ب(؛ کیفی  و اندرز )الف(؛ رابطوه؛ روش و انودرز )الوف( و 
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کسی کوه »شود  مر چهار اصل نقض میگوید که در است اره است اره می ه)ب(. امطرتو اکو در مقال

گویود و ازاینهاگذشوته از چیوز گویود، پوشویده سو د میکنود ظوامرا  دروغ میاست اره را ادا می

 (.11  1939شمیسوا، بوه نقول از )« دمودگوید و تمام مدت تنها اط عات گنوگ میدیگری س د می

ول نیل سازگار نیس   کمیو  ، با اص«کردن به می سجاده رنگید»نمای عطارت کنایی و متناقض

و اندرز )الف(، کیفی  و اندرز )الف(، رابطه، روش و انودرز )الوف( و )ب(. وضوع مضومر در موضوع 

ناقض اصول کمی  و اندرز )الف( و )ب( و نیز روش و انودرز )الوف( و )ب( « گرت» همظهر در کلم

یجوازی را پدیودرورده اس ؛ زیرا مرجع ضمیر ی نی م اط  در رن نام لوم اس  و ممید وضوع، ا

 اس . برده و موجد ابهام شدهکه صراح  ک م را از بید 

ناقض اصل کمیو  و انودرز )الوف( و  ،عدم احتوای اط عات کافی 2در مصراع  -3-2-7

 ناقض اصل روش و اندرز )الف( و )ب( اس .« مامنزل»)ب( و ابهام موجود در 

ض اصل رابطوه و اصول روش و انودرز )د( در ناق 1ی نی بی   2و  3پیشتر اشاره شد، مصراع 

 کل متد اس .

ای غیرمستقیم بید سواختار حاف  با نهادن انشا در جای خطر، رابطه 3در مصراع  -3-2-1

صوری جمله و کارکرد ارتطاطی رن برقرار کرده و با ساختاری عاطفی به اِخطار و بیان مشوا ت 

)الف( و روش و انودرز )الوف( و )ب( را رعایو  سیر و سلوک پرداخته؛ لذا اصول کیفی  و اندرز 

اس . کاربرد نمادمای ش ، موج و گرداب نیز نواقض ایود اصوول اسو   کمیو  و انودرز نارده

 )الف( و )ب(؛ کیفی  و اندرز )الف(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(.

ای غیرمسوتقیم حاف  با نهادن انشا در جای خطر و ایجاد رابطوه 13در مصراع  -3-2-9

اس   کیفی  و انودرز )الوف(؛ روش و د صورت و نقش جمله، اصول نیل را نادیده انگاشتهبی

نیز ناقض اصوول نیول اسو   کمیو  و انودرز « سطاطاران»اندرز )الف( و )ب(. ترکی  کنایی

اصول  ،)الف(؛ کیفی  و اندرز )الف(؛ رابطه؛ روش و اندرز )الف( و )ب(. استفهام انااری مصراع

، اصوول نیول را م ودوش «موا» هالف( و وضع مضمر در موضع مظهر با کلمکیفی  و اندرز )

اس   کمی  و انودرز )الوف( و )ب( و روش و انودرز )الوف( و )ب(؛ زیورا مرجوع ضومیر کرده

بورده و موجود  بوید نام لوم اس  و ممید وضع، ایجازی را پدیدرورده که صراح  ک م را از

 اس . ابهام شده
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بهوام موجوود در کلموات خودکوامی و بودنامی، عودم احتووای ا 11در مصراع  -3-2-10

اط عات کافی و ایجاز ک م، ناقض اصول نیل اسو   کمیو  و انودرز )الوف( و )ب(؛ روش و 

 اندرز )الف( و )ب(.

ای غیرمسوتقیم بوید حاف  با نهادن انشا در جوای خطور رابطوه 18در مصراع  -3-2-11

اسو   ار کرده و اصول نیول را نادیوده انگاشوتهساختار صوری جمله و نقش م نایی رن برقر

کیفی  و اندرز )الف(، روش و اندرز )الف( و )ب(. استفهام انااری و پرسوش ب غوی مصوراع، 

اصل کمی  و اندرز  ،مورد 9اصل کیفی  و اندرز )الف( و وضع مضمر در موضع مظهر نیز در 

 «رن» هاس   با ضومیر اشوارده)الف( و )ب( و اصل روش و اندرز )الف( و )ب( را م دوش کر

در  «نود»(3)یو با ضمیر متصول فواعل «کزو»در  «او»؛ با ضمیر «رن رازی»در ترکی  وصفی 

مرجع ضومایر، مجهوول و ناشوناخته اسو ؛ لوذا ایود وضوع  ،. در مر سه مورد«سازند» ف ل

اوره و اسو . یوای نبرده و موجد ابهوام شده بید ایجازی را پدیدرورده که صراح  ک م را از

نیز با ایجاد ابهام، ناقض اصول نیل اس   کمی  و انودرز  «رن رازی» ناشناس در رخر ترکی 

 )الف( و )ب(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(.

م تصرگویی، با اصل کمی  و اندرز )الف( و )ب( و وضوع مضومر  19در مصراع  -3-2-12

ی  و اندرز )الوف( و )ب(؛ روش ، با اصول نیل سازگاری ندارد  کم«او»در موضع مظهر با ضمیر 

و اندرز )الف( و )ب(. اید وضع با موجزگویی، صوراح  مصوراع را ازمیوان بورده و موجود ابهوام 

 اس .شده

اسو   اصول نیول را م ودوش کورده ،وضع مضمر در موضع مظهر 11در مصراع  -3-2-13

در « مود تهووی»در « مود»کمی  و اندرز )الوف( و )ب(؛ روش و انودرز )الوف( و )ب(. موصوول 

اسو . بوا رید و موجد  ایجاز و ابهام در سوطح مصوراع شدهشمارمیفارسی، ضمیر مطهم به هترجم

توجه به م انی مصطلح حضور و غیط  در مصراع قطل، اید مصراع صورتی دیگر از مصراع پیشوید 

، اصوول گوویی در سوطح بیو اس ؛ لذا با زیوادهاس  و ممان مفهوم را با عطارتی دیگر بیان کرده

 اس   کمی  و اندرز )ب(؛ روش و اندرز )ج(.نیل را نادیده گرفته
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 موارد عدول از اصول و اندرزمای گرایس در کل غزل (1) جدول شماره

اع
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م
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ف کمیت
ز ال

در
ان

 

ب
ز 

در
ان

 

اصلللل 

ف کیفیت
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در
ان

 

ب
ز 
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ان

 

 اصل

 رابطه

اصللل 

ف روش
ز ال

در
ان

 

ب
ز 

در
ان

 

ج
ز 
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 د
رز

ند
ا

 

1 1 1 1 2 2   2 2 2   

2 2 1 2 2 2   3 2 2 1  

   6 6 6 1  3 3 5 5 5 4و3

5 2 2 2 3 3   3 3 3   

6 2 2 2 2 2   2 2 2   

7 4 4 3 3 3  3 4 4 4  1 

8 1 1 1    1 1 1 1  1 

9 1 1 1 2 2   2 2 2   

11 2 2 1 3 3  1 3 3 3   

11 1 1 1     1 1 1   

12 4 4 4 2 2   5 5 5   

13 2 2 2     2 2 2   

14 2 1 2     2 1 1 1  

 2 2 34 34 36 6 1 22 22 27 27 29 جمع
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 گیرینتیجه -4

زبوانی رن زبوانی و درونمای ک می خاص در غزل حاف  با عنای  به باف  برونتضمد همحاسط

از دمد که حاف  بوا خوروج رگامانوه و با توجه به اصول ممااری و اندرزمای گرایس، نشان می

اسوتنطاطی گورایس، اصوول مماواری و در م وانی  همنجارما و قواعد زبان م یار کوه در نظریو

مای عرفانی خود را غیرمستقیم و غیرصوریح انتقوال شود، پیامسنتی، مقتضای ظامر نامیده می

مای زبانی حواف  در غوزل ما و منجارشانیاس . انحرافعرفانی پدید رورده -داده و زبانی ادبی

رسانی عرفانی در زبان اشارت پیام هاس  که الزمحض، به زبان ادبی او م تصاتی ب شیدهمورد ب

پذیری، انود کوه محاسوطهای خواصمای ماالموهاس . اید م تصات، م تصات منطقی تضومد

رینود. ایود م تصوات، شوند و به کوار زبوان عرفوانی میپذیری و اناارپذیری را شامل میابطال

رسانند که موشمندانه به انتقوال م وانی مقصوود لویحات عرفانی را یاری میما و تپیام هفرستند

 هگانومورد، از انودرزمای نه 112مورد، از اصول چهارگانه و  39خود بپردازد. حاف  در اید غزل 

درصود مربووال بوه اصول  93 مورد و تقریطوا  98اس . بیشترید انحرافات با گرایس عدول کرده

بودن اجتناب کنیود. و نامفهوم از ایهام -از ابهام بپرمیزید. ب -  الفروش و اندرزمای نیل اس 

درصود از انحرافوات  89اسو  کوه تقریطوا  مورد نادیوده گرفتوه شده 91کدام از اید اندرزما مر

. حاف  با عدم رعای  اید اصل و اندرزمای رن، مش صات اصولی زبوان شوداندرزما را شامل می

اسو  کوه از م تصوات افانوی را رقوم زدهی، سربسوتگی و غلطگویخود ی نی ایهوام، پوشویده

ریود. کمتورید انحرافوات شمار میمای زبان عرفانی نیز بهشناختی ش ر اوس  و از ویژگیسطک
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انسوجام و پیوسوتگی  هدمنددرصد مربوال به اصل رابطه اس  که نشان 8مورد و تقریطا   8مم با 

 مایی عارفانه اس .تقال تضمدغزل حاف  در نمایاندن زبانی عرفانی و ان

 
 نوشتپی

؛ 11ب  1931صفوی،  .)نک طی از برخی قواعد زبان منجار اس منجارگریزی ادبی دراصل ت  -1

 .(831  1939شمیسا، 

اسوت  می،  .)نوکاسو   درس حاف تصحیح قزوینی و مأخذ رن  هغزل مذکور مطاب  با نس  -8

1928  1/ 83). 

دادن و پوردازش و دانشی قطلی اس  که یای از مطاحض عمده در سوازمانای، اط عات م رف  زمینه -9

 .(38  1931یارمحمدی،  .)نکرید شمار میگفتمان به صورت متد و است راج و استنتاج م نی از متد به

میوان  هشوود رابطومای ضروری متنی  اس . انسجام سط  میانسجام و پیوستگی از م ک -1

یک موتد  همتد را دریابیم. پیوستگی نیز ارتطاال میان اجزای سازندواحدمای وا گانی درون یک 

  . (139و123  1931صفوی،  .)نککند را بر مطنای اط عات مشترک فرستنده و گیرنده ت یید می

م نایی متفاوت را  هدو حوز ،پلی هوا ه، عامل پیوندی مهمی در زبان ادبی اس  که به مثابپل -1

 .(132  1931یارمحمدی،  .)نکزند به مم پیوند می

شری   و عرفان ت ل  دارند، مغایرت و اخت فوی م نوایی  همای سجاده و سالک به دو حوزاگرچه وا ه -8

موای م نوایی وا ه هکاررفته و در مقابل حوزم نایی به هو بنیادید ندارند؛ لذا درکنارمم مت ل  به یک حوز

 اند.ضد شری   قرارگرفته

ار زبان عطارت، قسمی از زبان عرفانی اس . زبان عطارت زبانی اس  مطوید زبان اشارت در کن -3

 . (1  1939نویا،  .)نکو روشد و زبان اشارت القا  م انی اس  بدون گفتد رنها 

پیر مغان در اید بی  با م نی مجازی سالک منتهی و مرشد رامنموا، بوه دالیول نیول اسوت اره  -2

فروشان( و م نوی مجوازی رن پرستان و مینی حقیقی )پیر رتشبید م  -1رید نه نماد  شمار میبه

دادن بودن، سووقبودن، مجرّب  کارمشابه  وجود دارد. کهنه ه)عارف منتهی و مرشد رامنما(، رابط

پنهوان  هبه نیمو ،سالک در مصراع دوم هصارف هقرین -8کردن، وجه شطه رن دوس . و اسطاب فرامم

شمار اس  و تنها یوک تأویول دارد. مای مت دد و بیفاقد تأویل -9کند. و محذوف تصویر اشاره می

 -1یابود. محذوف رن در عالم حس وجود دارد و نمد ب د از تحلیل اسوت اره، رن را درمی هسوی -1

 .)نوکازای خارجی دارد. نماد و رموز دارای اوصوافی مغوایر بوا اوصواف موذکور اسو  مصداق و مابه

 .(122 -129  1923فتوحی، 
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نوامیم و مفهووم شو   را در ف ول در دستورمای پیشید، الفاظی را که امروزه شناسوه می -3

 .(193  1921احمدی گیوی و انوری،  .)نکگفتند رسانند، ضمایر متصل فاعلی میمی
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