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 مقدمه

 صدرالدین محمد شیرازی معروفهای تغییرات بنیادینی که اندیشهبا  زمانهمدر قرن یازدهم هجری، 

باب اصالت وجود و در  ویژهبهشناسی هستی درم.( 9140 -9032ق/ 9000-131)مالصدرا به 

یز با نخیالی شعر فارسی )سبک هندی( نازک سبک حرکت جوهری در فلسفۀ ایرانی پدیدار کرد

 یسوبهن یراامرکز از  . این سبکطبیعت رواج یافت یهاینازکنگرشی پویا و دینامیک به هستی و 

 .عثمانی را زیر سیطرۀ خود گرفت یهانیسرزمهای اروپا در دروازه تا از غربو و هند  ماوراءالنهر

که یعت طب درونیِبینی پویاو  اندیشینازکشعری عبارت است از  سبکاین  در شاخصۀ اصلیدو 

 شعردر محیط فکری و تاریخی این  .شده استهمراه با شگرد اغراق ویژگی دو  این هر

ند: کدو نظریۀ فلسفی دربارۀ حرکت و جوهر )ذره( توجه ما را به خود معطوف می وخروشپرجوش

( در فلسفۀ جِنیسم هندی؛ دیگری نظریۀ حرکت جوهری dharmaحرکت ) یکی نظریۀ جوهرِ

 مالصدرا در اصفهان. 

و  یکانمو همادبی و فلسفی به حرکت و طبیعت در دو گفتمان  ابهنگرش مشیک  زمانیِهم 

کند که میان  این دو این فرض را تقویت می در اصفهان آن روزگارمراودات شاعران و حکیمان 

را پیش روی  ییاهپرسش ی،فرضچنین  معرفتی و شناختی وجود داشته باشد.گفتمان باید مناسبات 

 گذارد:ما می

 در شعر صائب چه نسبتی با نظریۀ حرکت جوهری مالصدرا درونی هستی ش و جوشش پوی

 ؟دارد

 چیست؟دو آن  یهاتفاوت ،میان این دو دیدگاه همسانیوجود  در صورت 

 یجوهر را بر مبنای نظریۀ حرکت طرزان ویهم برخی از و شعر صائب تبریزیاین مقاله 

دهد. یم مالصدرا نشان یهادگاهیدبا را  گرش شاعرانۀ صائبنکند و همسانی میمالصدرا بازخوانی 

)سبک  الخینازکاو نمایندۀ ایرانی مکتب  نکهیانخست  :دلیل است دوصائب به شعر تأکید بر 

 اصفهان در شمخالفانو شاگردان برجستۀ وی  ،مالصدرابا  زمانهم صائب نکهیادیگر و  هندی( است

 زیسته است.می
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 قرن یازدهم شعر در هستی شجوش

هر مصرع ذرات و پویایی جوهر و عرض است.  وخروشجوش ، عرصۀسبک هندیفارسی شعر 

وهر ج ست.ا نازک اشیا تاروپودهستی و های هذرجنونِ  طوفانو  خیالگردباد باریک، جوالنگاه 

در درون ذرات و  .اندجابجایی و تحرکهستی پیوسته در حال  ذرات نازک و اوصاف هاپدیده

این  .ریجاو شعله و سیل  به پاستو گردباد طوفان ها پدیدهباریک  تارهای و  اشیانازک  هایالیه

یر. در ناپذباورها و دگردیسی پدیدهو شتابناک است و جابجایی  بسیار تند ،درونی ذراتشور 

 کتِحر»یم  و هم نبیمیهستی  تدر تمامرا  «جوهر حرکت»سبک هندی هم  ممتازدو شاعر کدۀ خیال

بیند که می خیال خود ذره راقرن یازدهم، آرام در کنجی نشسته و در  خیالنازکشاعر  را. «جوهر

 او در خیال. کندمی بین تماشاباریک تخیلرا با در سنگ و ذرات شناور جوشد در دل فوالد می

خورشید . استبرپ در دل هر ذره گردبادی از جنون و شورجوهر ذره از هر مشت غباری پیداست؛ 

شنود؛ او در جوهر شیء می حرکت جرسِ بانگ ،شود؛ شاعر از قافلۀ ذراتدر جوش ذره گم می

رقص است؛ قطرۀ ذره در  درون گردباد در کند؛می یقراریب دیمرواردر درون آب زند؛ غوطه می

 دارد.در بغل طوفان  گونهشبنم صد 

، غلبه با شعر ساده (طهماسبشاهاسماعیل و روزگار شاه) صفویان ییفرمانروانخست  سدۀدر 

ق(  111) عباسشاه، عاری از تصویر و بدون پویایی خیال بود اما اندکی پس از برآمدن گراواقع

ق( شعر فارسی نگاهش را  9073-111) عباسشاهاز عصر گویی غلبه یافت. بر وقوع پردازیخیال

از صورت سادۀ زیبا و واقعی به جانب طبیعت سیال و ذرات ساری در آن معطوف ساخت. حرکت 

خیال شعری از آغاز قرن یازدهم به ویژگی برجستۀ  هایصورتدر  وخروشجوشو پویایی خیال و 

 پیش برویم پایان عصر صفوی یسوبه عباسشاهسلطنت چه از آغاز هر 9شعر فارسی بدل گردید.

 شاهدیم. فارسی را در شعر  ذرات پویایی ه و حتی افراطیروند فزایند

سازد یم شعر فارسی را از میانۀ قرن یازده متفاوتتخیل پویا در  ،تریآنچه به وجه برجسته

ی وخروشجوشای و جوهری طبیعت. شعری است که عبارت است از ساختار ذره تصاویرموضوع 

و  درختنهنگ و مثل کوه و  یی درشت و امور کالن هستهااند نه در نماکه شاعران تصویر کرده

 نازک دقت در ذرات و جزئیاتنازک و  یهاالیخاست.  ااشیک نازهای و الیهذرات بلکه در  ،دریا

 ایهالیه را بهشعر فارسی  ،ای جهانساختار هسته اندیشی درباریکو  گرفت فزونیهستی 

لسفی های فنظریه با ظهوربود  زمانهم. این دگرگونی در شعر کشاند ک موجوداتمیکروسکوپی
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 لسفیکتب فتشکیکی بودن وجود در محرکت جوهری در هستی، اشتداد و دربارۀ اصالت وجود، 

 .قرن یازدهماصفهان  مالصدرا در

 در اصفهانحرکت جوهری اندیشۀ 

 زمانهم -مریق 9000تا  9020 یهاسالیعنی  - 2تبریزی صائب م حیاتپنجدهۀ تا جوانی  دورۀ

 صائبِ  ق که 9049در سال . ،  فیلسوف نوآور عصر صفویمُالصَدرا بود با اوج حیات فکری

 وجود و ۀدربار مالصدرا جدیدنظریۀ برگشت  اقامت در هند به اصفهان سال شش بعد سالهچهل

خود  تاداسمیرداماد  ازجملهاصفهان  فۀفالس یهادگاهیدبا  . این نظریۀ نوشهرت یافته بودحرکت 

گرفته تا ر خواجه نصی نایسابناز افالطون و )قاطبۀ فالسفۀ قدیم  برخالف صدراتفاوت داشت.  صدرا

لسفی ف الفِساَ خالفِبربود. همچنین  «اصالت وجود»قائل به و میرداماد(،  میرفندرسکیاستادانش 

والت مق دررا ، حرکت همه مسلمانفیلسوفان  پیش از اوتا  .باور داشت «یحرکت جوهر»خویش به 

ند. اما صدرا انگاشتحال میمُ  را حرکت در جوهرنه در جوهر؛ آنها و  دانستندمی 7عَرَض ۀگاننه

به نقد  لیتفصبه( ۀ هفتملاول، مرح)سفر  اسفار اربعهدر کتاب . طرح کرد را وجود  حرکت در جوهر

 .کرد عرضه حکمت آن روزبه دنیای خود را حرکت جوهری نظریۀ  و پرداختآراء فالسفۀ پیشین 

 تعریف حرکت

درآمدن ذات » 4.کندمیتعریف  «درآمدن چیزی از قوه به فعل»به معنی  مکرراًرا  مالصدرا حرکت

 و آن به آن است. یعنی حدوث آن مستلزمِ  تدریجی )درجه به درجه(خارجی از قوه به فعل ناگزیر 

صدرالدین شیرازی، ) «گسست اجزای آن از هم در عین اتصالایجادش مستلزم و  است، زوال

 :عدم مساوی باوجود است و سکون حرکت مساوی با  صدرادر نظر (. 204/ 3 ،اسفار :9000

ذوبان  سیالن  و.. بدن آدمی هماره در .بیعت سیال و متجددی داردط ،هر جوهر شخصی

بر اثر استیالء حرارت  انداضمحاللهمه در تحلل و ذوبان و است همچنین اجساد طبیعی 

ام ساج زهر نوع طبیعی ا ...اندغافل. و مردمان از این زوال و تجدد و انتقال آن التهابطبیعی و 

 که وجود طبیعی دارد پیوسته در تجدد و سیالن جهتازآنفلکی و عنصری بسیط یا مرکب 

 (.719 -710، صص بیالغحیمفات :9000صدرالدین شیرازی، ) «و تحلل و ذوبان است.
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 ییابجاو جاز جنبش  عبارت است وجود،بلکه  راه ندارد.طبق این نظریه، در جهان سکون و فساد 

ز احرکت و متحرک عین یکدیگرند.   .دیآیدرماز قوه به فعل مدام  و هرچه در اوست . جهانمدام

روی در آن سازد تا حرکت میی بسترکند و از خود میشیء در خود حرکت ا ردیدگاه مالصد

حرکت  .یابدمیصفات خود جریان  در بستر و شودمی یشخود بستر حرکت خو وجود،. دهد

 دهد. )جوهر( روی می جوهری، حرکتی است که در ذات اشیا

ه مکان و غیرمانند زمان، کمیت، وضع،  مشخصاتهر شخص جسمانی که همه یا بعضی از »

ه از نهاست و بلکآرگونی تابع وجودی است که مستلزم شود این دگمی ن دگرگونآدر 

تاً ذاامری است  ،وجود هر طبیعت جسمانی چراکهنظری عین دگرگونی  این وجود است. 

 اندازه، رنگ و وضع، غییرت رونیازا ؛و دارای وضع مکانمنددار و زمان، دارته، کمیتپیوس

. «و این همان حرکت در جوهر است؛ جسمانی است یوجود شخصی جوهرتغییر موجب 

 .(949/  7 ، اسفار: 9000صدرالدین شیرازی، )

 ستین چنان، جوهری دارد حرکت سیبیم: یگومی جوهری، وقتی حرکت از منظر باورمندان به

توان آیا می، رخ(به سسبز )از  سیب رنگِ  دگرگونی کند. در جریانتغییر می سیب یم: رنگیگوب که

نیست.  نه چنین نه خود سیب؟ تغیر کرده سیبرنگ  ؟ آیااست ثابت ذات سیب یک چیزگفت 

 سبز رنگدرجات یکی از در  . به این معنی که وقتیجداگانه است جوهری فرد یک هرلحظهسیب 

تدریجاً در  آن به آن ،یعنی .دیگر شدهفردی به درجۀ دیگری رفته  چون ویک فرد بوده قرار گرفته 

حادث شده و با یک فرد  ،با درآمدن به هر درجهه است. شتگگر یوجود فردی او ددرجات رنگ 

گیرد. و صورت میدر عین اتصال در آنات، افراد خروج از آن معدوم. این خروج و ورود و انقطاع 

 ه مالصدرا گوید کپس وجود سیب یعنی حرکت آن در خود.  .کندمیحرکت خود جوهر در ئ ئشی

آید که طبیعت در ذات خویش ، می پس الزم همیارند. -در وجود -طبیعت و حرکت »

 آن زمِ ال نو شدن نفسی است کهبلکه حرکت،  مانند حرکت؛ امری متجدد و نوشونده باشد

کیفِ طبیعی و کمِّ طبیعی. که حدوث هریک از آن دو با حدوث و  است گونهنیهم. است

طور در دیگر حاالت طبیعی، است و بقایش با بقای آن، و همینهمراه پدید آمدن طبیعت 

 ۀواسطهبفیض وجود  آنکهکه معیتش با طبیعت در حدوث و تجدد و نابودی و بقاست. جز 

 (902/ 7 همان،« )کندمی طبیعت بر آن گذر
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 است  این حرکت در ذات هر ی استکمالیبیند که مدام در حرکتمراتب وجود را پویا می صدرا

جهان هر دم، از  طبیعت ساری و وجود سیال است ود سیالن دارد.جو مراتبسلسله از یجزئ وجودِ

ها و که مالصدرا را فیلسوف دگرگونی روستنیازا .شود و در حال تجدد استمی دهینو آفر

 (. 1970دهباشی، نک. اند )نامیده 0«فلسفۀ پویشی»و فلسفۀ او را  هاحرکت

 آنات  حرکت در

یک « آن» دارد. تأکید ویژه «لحظه»یا « آن»بر مفهوم نظریۀ حرکت جوهری مالصدرا برای تبیین  

که با ای است فرد تازه ،ن جوهرهمادر لحظۀ بعد  .دگیرمیجوهر در آن قرار است که  زمان معین

و حرکت  1.دارد یمتفاوت هایصورت ات مختلفجوهر در آن. پیش و پس خود تفاوت داردلحظۀ 

 ،رکتح نیبنابراشود. سنجیده می ات پیاپیآنمختلف در  هایصورتحدوث بر اساس تجدد وجود 

مر اوجوداً یک کند که زمان، می مالصدرا تأکید آید.مفهومی است که به کار شناخت زمان می

 ود.شانتزاع می ،از وجود جوهر جهیدرنت حرکت، وجود از زمان وجود بلکه نیست  عینی مستقل

 ؛(991، الشواهد الربوبیۀ : 9000صدرالدین شیرازی، حرکت یک امر تجددی و اتصالی است )

برای ماده در هر آنی از آنات صورتی بعد از صورت »(. 920همان، حرکت چیزی نیست جز تجدد )

رود که در آن صورت در جسم بسیط گمان می هاصورتبه دلیل شباهت  .شوددیگر حادث می

 «اندمتوالی هستند که متصل هایصورتواحدی در اندازۀ واحد باقی است اما چنین نیست بلکه 

.  وجودی که در پایۀ شناخت حرکت است« آن در دووجود  جابجایی» در این دیدگاه(. 04 همان،)

اش در حال چنین وجودی و نوشوندگی»گوید: میمالصدرا  .شودمی هر آن حادثدر و  هرلحظه

دانند که حال خود آنان نیز و نمی اندغافلانگیز است؛ اما مردمان از این امر چقدر شگفت« آنی»هر 

 (. 04 / 7، اسفارهمو، «. )شوندچنین است؛ آنها در هر آنی نو می

   )دینامیسم تصویر( خیال 7ندشتابَ

 یالالبهها و در میان پدیده سرعتبهند، ذهن ایشان او ناآرامخیال هندی عموماً تندشاعران سبک 

آن دسته از شاعرانی  یهاوانید است. در شکافیمویدر باریک های رشته ونازک  یو تارهاذرات 

 و هاتیبها را شاهدیم. پدیده درونیپویا و حرکت تند و جوشش  یهافعلترند، خیالدکه تن
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این  را در جهششتاب و نیروی  است. طوفانیو جوشان های تصویرآکنده از  شانیهامصرع

 ببینید: در دیوان صائب و بیدل پربسامدی تصویرها

 |آه گردباد |طوفان آه |رقص ذره در گردباد |پا کردن قطرهه طوفان ب |طوفان جنون در ذره

گردش رنگ  |بوی گل به درون نغمه دویدن |برق در رگ |گردباد در رگ |برق فرصت

 وپربال |بیرون زدن رنگ از شیشه |جوشیدن دل ذره |آب در گوهر یقراریب |در فالخن

وج م |جوهر شمشیر وتابچیپ |گردش رنگ در تصویر |پریدن رنگ تصویر |زدن رنگ

  |دیدهسپند آتشپریدن  |دهزکاغذ آتش |دیدهموی آتش وتابچیپ |جوهر آینه

ش جنبای و ساختار هسته تپندگی و جهندگی نمایشتقالیی ویژه در  خیالنازکشاعران 

ی هستی درون تپندگی . اورهانیو نه بُاست محاکاتی  ،شاعربیان روش البته ها دارند. جوهری پدیده

 :گویدمی مثالً د.آوربه نمایش درمیبا تصویر را 

 ست )صائب(ین یبا هم / که چشم مست ز خواب و خمار خال زندیمغم و نشاط جهان جوش 

 چد )بیدل(یپیها مش چهیزده بر خوتشآ یمایی است / مویپچقدر گرم طپش ینبض هست

ش بر خوی»شبیه تپش هستی به پیچد. تاست که بر خویش می 0دهدیهستی چون موی آتش

 خیال،ازکشاعر ن. حرّکتحرکت و مدن بومفهوم یکی محاکاتی است برای  یک بیانِ  «موی پیچیدن

د های نیرومند شتابنده ماننهای جزئی و نازک هستی را به مدد پدیدهو الیه حرکت در دل ذرات اشیا

 شاعرانه پویش درونی یهااغراقو با  دکنطوفان، گردباد، سیل، موج، شعله، و برق تخییلی می

این ویژگی که عبارت است از بازنماییِ  د.کشدر ذرات را به تصویر می ها و شدّت حرکتپدیده

 اند.تعبیر کرده  1«دینامیسم تصویری»ها، همان است که به خیالیِ حرکت و پویش پدیده

خیال پویا صور ای از بینیم که شبکهخیال ایماژهای بسیار پر بسامدی میدر مجموعۀ شعر نازک

مرکب از دو هستند  ییهاساخت هاالیخ. این ای هستی را شکل دهددر امور نازک و ساختار ذره

 : پویایی و نازکی )دقت( مفهوم

  :و حرکت پویاییالف( 

 طپیدن() تپیدن، پریدن، یدنرمدن، یانند جوشی محرکت یهافعل باو شتاباندن  پویاندن 

 برقوفان، شعله، طسیل، موج، جواله، فالخن، : مثل های شتابمندپدیده و شتاباندن با پویاندن ،

 گردباد، طوفاننبض، 



شگاه تبریز سال زبان و ادب فارسی دان شماره 39،  -712ص ، 11پاییز و زمستان ، 101، 

732 

77

4 

 
 ذره، رگ، مو، تار، مژه، مور،جوهر، مثلِ  جزئیاتایجاد تصویرهای دقیق با : نازکی و دقتب( 

 .ذراتِ سرمه و غبار و گرد

مایی زای طبیعت را بازنشوند حرکت درونتصویرهایی که از ترکیب این دو مفهوم ساخته می

 کنند. می

 هستیاستعاری  شجوش

مانند ) شتابپراست افعال حرکتی  خیالینازک طرزِ در تصویرها پویاییِموجب یکی از عناصری که 

برای ترسیم میزان پویایی خیال در آثار . است (، تپیدن، دویدنجوشیدن، رمیدن، پریدن، سوختن

)عرفی، قرن دهم و یازدهم  خیالنازکشاعر  چنددر دیوان را « جوشیدن»فعل  خیالنازکشاعران  

وجهی  رازنظم که برگزید روازآنرا فعل جوشیدن  .مکردبررسی  صائب، بیدل(زاللی، جالل اسیر، 

 :این فعل پویا دو ویژگی دارد ی حرکت جوهری تناسب بیشتری داردبا ایده ییعناو م

فعل ما ا  داردتداومی  یک فرایند این فعلاست نه رویداد )اتفاق(.  الف( جوشیدن یک فرایند

هم  حرکت جوهریشود. تمام می اتفاق افتاد کهنیهم واست  ایرویداد لحظهیک شکستن 

 و پیوستاری است. )آن به آن( تداومی فرایندیک 

ز و اخود در درون شیء  . یعنیبدون فاعل شیء استخود در درونی  فرایندیک ب( جوشیدن 

 90کند.می حرکتدرون خود 

منیر الهوری، صائب و های استعاری دیوان عرفی، زاللی، و مشتقات آن در تصویر جوشیدن

ر دهرچه از شعر عرفی )پایان قرن دهم(  به جانب زاللی و منیر ). بسیار چشمگیر است دهلوی بیدل

به  آییمبیدل )اوایل قرن دوازده( می سرانجام صائب )پایان قرن یازدهم( وبعد میانۀ قرن یازده( و 

دیوان  ازرسیم. ن میخیاالنازک یهاوانیددر  جوشیدن فعل کاربرد تخیلیمعناداری در  یهاتفاوت
 شاهد این تغییرات هستیم: تدریجبه ق(9009تا صائب )ف  ق( 111)ف  شیرازی عرفی

 یابد.افزایش می جوشیدن فعلاستعاری کاربرد  .9

 یابد.شدت می ی با فعل جوشیدنگراغراق در تصویر .2

 راید.گمی "یطبیع هایپدیده جوشیدن" جانب به "انتزاعیاتجوشیدن "تخیل شاعران از  .7
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 رایبجوشش را  ندرتبه . عرفیجوشندمیغیر حسی مفاهیم انتزاعی و شیرازی شعر عرفی  در

یات حسّ یسوبهیک گام  ق( 9011)ف  شهرستانی جالل اسیر ؛گیردمیعاریت  های طبیعیپدیده

 تروسمحسرا  تصویر تاد گذارمییک واژۀ حسی « اضطراب جوشِ»میان ترکیب آید و پیشتر می

در  احسیات طبیعی رخیلی بیش از عرفی او «. افسردگی خونجوش » /« اضطراب بحرجوش »سازد: 

ویرها تصجوشد. می است که یطبیعهای پدیدهبیش از هر چیز صائب در دیوان اما  ؛بیندجوش می

زاعیات مفاهیم و انتآییم فعل جوشیدن از صائب می یسوبهعرفی هرچه از دهد که نشان می یروشنبه

شعر به  تدریجی این امر نشان از گرایش 99کند.می حرکتطبیعت و جزئیات حسی  ذوات یسوبه

 دارد. و محسوسات طبیعتدر حرکت درونی  بازنمایی

  سکونحرکت در  بازنمایی

ترین های ساکن مناسبشاید پدیدهبرای نشان دادن شدت وجود و سرعت حرکت به روش شاعرانه 

 رکتح و یتابلو نقاش در حرکت پدیدهامثل نشان دادن حرکت در رنگ، . دباشنزمینه و موضوع 

  م جامد.اجسا نودر در

 حرکت رنگ

و از نوع  تغییر در آن نامرئی است و ساکنامری است از عرضیات است و در نظر عموم، رنگ 

 الت تند ومحمل تخیّدر شعر سبک هندی حرکت، بیاین عَرَض  .ی مکانی نیستحرکت کمّ 

اند دهانسبت د رنگ هسبک هندی بفعلی که شاعران  فرایندهایاست. شده شتاب تصویرهای پر

 پرکاربرددهای فراین برخی از. آنها به پویایی و تحرک در طبیعت ساکن دارد بینیذرهاه حکایت از نگ

 جوش رنگ، گردش رنگ،رنگ، پرواز رنگ، پریدن شکست رنگ، از:  اندعبارتبرای رنگ  

  .باختن رنگسوختن رنگ، ریختن رنگ، چرخش رنگ در فالخن، 

 ی استعاری تندیرهاتصو. اندشتابناکبیشتر فرایندهای حرکتی تند و  هافعلبینیم این می کهچنان

در رنگ  «اشتداد حرکت» اند همگی تعبیرگرساخته هافعلبا این  خیالنازکو اغراقی که شاعران 

د عابیری ماننتحرکت در آن با اشتداد و همراه شده با ایماژهای پویا همچنین ساکن، رنگ . است

صیف تو و مانند آن رنگ، اضطراب سیل رنگ، ،موج رنگ، شعلۀ رنگرنگ،  گردبادطوفان رنگ، 

با  و است قرن دهم خیالنازکغالب در شعر  هایمضمون ازشدت سرعت تغییر رنگ  .شودمی

 تصویر شده است. ی استعاری و اغراقیشگردها
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را مالصدطرح شده است.  ظرافتحرکت رنگ در نظریۀ حرکت جوهری مالصدرا هم با  مسئله

عنی ی )سیاه شدن( دوُّتسَ: »کندمیاستدالل  گونهاینرنگ سیاه جوهری در حرکت برای اثبات 

 تِآناحرکت جسم در سیاهی به جانب اشتداد و نه خود سیاهی شدید. تَسوُّد یعنی در هر آنی از 

آید که از مقدار پیشین می پدیددر جسم  - غیر از مقدار پیشین آن -حرکت، مقداری از سیاهی 

الشواهد : 9000صدرالدین شیرازی، . )«است پس این زیادت متصله همان حرکت است شدیدتر
ر سبزی ب جیتدربه(.  برای مثال برگ سبزی را در نظر بگیرید که 903ترجمه ص  و 11، ص الربوبیۀ

است و صورتی دیگر دارد وقتی این افراد در « فرد جدید»شود برگ در هر آن، یک آن افزوده می

 آید.آنات مختلف، پشت سر هم قرار گیرند حرکت پدید می

بینیم. تعبیر حرکت در تغییر رنگ سیب، از شواهدی است که در تفسیرهای حرکت جوهری می

(. در شعر صائب نیز  920حاشیه ص اسفار،  7مالهادی سبزواری، شرح اسفار اربعه، ج )

 :سازی با  رنگ باختن، شکست رنگ و پریدن رنگ سیب کم نیستمضمون

 نقاشی خاموش صفحۀدر حرکت 

از پرنده  زیچمهه بوم نقاشیدر  .فضایی است که مظهر سکون و ایستایی است )تصویر( نقاشی صفحۀ

ۀ مینز صامت و ساکن،فضای . این است ایستاده حرکتیبثابت و  در یک لحظه،، موجو طوفان و 

شعری  ن عملی. اندنک خییلت سکون محض،در را حرکت شاعران تا برای بازی خیال د بومناسبی 

 در بازنمایی حرکت هایمونضمبرخی از . سکونیعنی نشان دادن حرکت در عیناً تخیل محال است 

  است: قرارنیازا صفحۀ تصویر

 تصویر، لگ خندۀ، تصویر گلکشیدن از پریدن رنگ تصویر، گردش رنگ در تصویر، گالب 

ریختن رنگ از رخ تصویر، نالۀ بلبل تصویر، شعلۀ آواز در گلشن خاموشی لرزیدن غنچۀ تصویر، 

، روشنی صویرآب ت حرکت آب تصویر، صدایبال زدن بلبل تصویر، تصویر، بال زدن غنچۀ تصویر، 

  .ی غنچۀ تصویر، بویا شدن گل تصویردرانچراغ تصویر، گریبان

لوازم زندگی اشرافی و  ،دیواردر و در عصر صفوی نقاشی ایرانی رشد چشمگیری یافت؛ 

 قاشیتابلو ننمایش حرکت در  دراغراق شاعرانه  .شدمی هنریهای زیبا و آراسته به نگاره هاکتاب

مایۀ تدس ،که هنر پرخریدار آن روزگار بود نقاشی را شعر گونهنیاافزود و به بر حیرت هنری می
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 در خیالنازک. حرکتی که شاعران خاستیبرم همبه رقابت با  کرد وسازی خود میمضمون

به واقعیت لم فی ونقاشی متحرک  در صنعتِ کردند در قرن بیستم نقاشی تخیل می ثابت صفحات

 .پیوست

 فوالد دل حرکت در

 اربسی مانند موهایصاف و صیقلی که  آهنروی است جوهر شمشیر یا آینه، موجی از خطوط ریز 

حرکت مواج این خطوط نازک روی آهن   92خورد.می وتابچیپدر روشنی  نازک کنار هم،

زیادی در شعر صائب و  یهایسازمضمون مایۀدست( ، گوی فوالدینشمشیر ،)آینه خوردهقلیص

وی مثل شوکت بخاری و بیدل شده است. آنچه در بحث ما اهمیت دارد بازنمایی پس از طرزان هم

ر فوالد و آهن جوه اجحرکت موّبه کمک شاعرانۀ مفهوم حرکت و سیالن وجود و اضطراب آدمی 

ت را . این حرکهستی است یانگار مولود پویا آینۀ آهنیو  فوالددل حرکت در تخیل  سخت است.

ر واقع او د ده است.شیکتصویر  به پوالد، اضطراب، تپش و جوش جوهر در دل وتابچیپبا شاعر 

 دهد.تسری می فوالدجوهر به  و ادراکش از پویایی هستی راشوق عاطفی و اضطراب 

  مرواریددرون در  آب جریان

 تخییلِ  باز و)حرکت به سکون( « تبدیل آب به گوهر»در شعر صائب  پرکاربرد هایمضمونیکی از 

در دهان صدف ، باستانی یطبق باور ،است. وقتی قطرۀ آب بارانمنجمد درون گوهر  درحرکت 

 دانۀبه  مایعقطرۀ ایستد و در واقع آب از حرکت باز می ؛شودمیافتد به گوهر )مروارید( تبدیل می

 ،«چون گهر گردد ،قرار بود آب کیبه »که  قبول دارد اگرچه صائب شود.بدل می جامد مروارید

 °بلب گوهر، آدر صُ .ندارد آرام و قرارهم « مرواریدشده به آب بدل» وی پویاینگاه اما در 

مایۀ انبوهی از این موضوع دست 97.در گردش استقرار و بی در تکاپوست )دوان( زنانقطره

 صائب شده است. هایمضمون

  انقالب جوهری

ار آثدر . است "یانقالب جوهر"جوهر مطرح کرده بحث از حرکت دیگری که مالصدرا در  مفهوم

ک نبسیار آمده است )« عینی انقالب وجود»« استحالۀ ذاتی»و « انقالب جوهری»اصطالح  مالصدرا

 1و  993/ 1و  4/200و  4/10و  9/701و  0/710و  4/10، اسفار:  9000صدرالدین شیرازی، 

استحالۀ »یا « انقالب جوهری». (274و  241 ، 290 / 9، رسائل فلسفی همو، و نیز 730/ 0و  741/
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آب از صورت مایع  جیتدربهکند و می داغ حرارت آب راشدت که است به این صورت  «ذاتی

انقالب شیء عبارت است از »صدرا در تعریف انقالب گوید:  شود.بخار دگرگون می صورتبه

. تغییر (0/710، اسفار) 94«معنی و مفهوم حسببهدگرگونی ماهیت چیزی به ماهیت چیزی دیگر 

اما . و هم مفهوم آن ستاز مشک جداهم ماهیت خون خون ناف آهو به مشک، یک انقالب است. 

 اگر خون به نافه بدل شود جوهر و ماهیت آن دگرگون شده است.

گوید و می 90بیندرا یک انقالب مدام می خودشانسانی  و وجودعالم وجود  تبریزی، صائب

 . «باید مشتاق انقالب بود شودبدل می ببه مشک نادر اثر انقالب،  ناف آهوخون »وقتی 

 (چرا؟ )صائب یمشتاق انقالب نباشد کس ه مشک ناب شدیس از انقالب، خونِ

در شعر  .است به کار بردهمعشوق  رنگ رخسارتغییر نیز برای  را93«رنگ انقالبِ » تعبیر او

رات کلی در معنای تغیی... و «انقالب زمین« »انقالب دهر» ،«هانقالب زمان»تعابیر پیش از صائب  فارسی

صویر نه به تخیاالنازک هایمضمونرا با انقالب در اشیاء جزئی صائب  اما ستآمده اکمابیش جهان 

مثل انقالب خون سیاه، انقالب رنگ و انقالب در وجود  ،استپیشینیان متفاوت شعر با کشیده که 

 های نازک و ظریفدر الیهحرکت شور و هیجانش از تماشای اشتیاق او به انقالب مدام و  آدمی.

اندیشۀ ا بدر موضوع حرکت در هستی  وی تخیالت شعری زیادی میان شباهتسبب شده تا  هستی،

 .احساس کنیم مالصدرا جوهری انقالب

 با اغراق شعری اشتداد حرکت

شدت  ۀاگر شدت حرکت به تعبیر مالصدرا نشان شد اغراق در بیان  ضور با شدت ح قوت وجود و 

صطالح  شاید بتوانیم از ا ست.  شدت وجود ا شتداد حرکت»حرکت به معنی بیان  صدرا ب« ا رای مال

سیر ت صائب و همشاعران یهااغراقف شتداد حرکت،  نمایشدر طرزانش ۀ  ستفاده کنیم. ا حرکت ا

شتدادِ شتاب وجود دلیل ا ست. یعنی حرکت پر ست.  ،ا شدید ا ضور  شانۀ وجود قوی و ح ه هرچن

را در نظر بگیرید که یک سر آن حرارت و سر دیگر آن  یخطپاره تر.حرکت شدیدتر، وجود قوی

. شودیمبیشتر  م و سکونبرودت عد یسوبهیابد و وجود اشتداد می ،حرارت یسوبهبرودت است. 

 مالصدرا گوید:
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تر از وجود سردی است. وجود سردی نابودگر شدت وجود است و وجود حرارت نیرومند»

تر است به وجود از فرایند برودت، زیرا سکون و جمود به عدم فرایند حرارت شبیه رونیازا

بر  هاجانترند از حرکت. حرارت جوهری آسمانی است مانند طبیعت جوشان از عالم شبیه

صدرالدین « )دهدغریب مخالف با فعل این حرارت عرضی انجام می یهافعلکه  هابدن

 (.30/ 4، اسفار: 9000شیرازی، 

شدت وجود بدانیم وقتی  ش یاجواله ۀشعل»گوید: می صائباگر حرارت زیاد را مبنای  اخ هر 

 حضورخواهد شدت می، (دارددر درون خود شاخ گل شعلۀ سرکشی )یعنی هر « گل را در قباست

صویرزیبایی آن را شدت گل و  شتد»مفهوم خیالی، صریح تعبیرهای  باصائب کند.  ت را « وجوداد ا

  :تصویر کرده است آتش و عناصر آن چنینبه مدد 

 کز انجمن ی/ رحم است بر سپند روشنگر وجودست پا کوفتن در آتش

 دیبرآ

زبانه  ،د به آتشیچون خار و خس رس/  طلب یروشنگر وجود بود گرم

 است

 آب از ستادن است یبار، سبزیروشنگر وجود به راه اوفتادن است/ در جو

ستتتعارۀ ااز  و روشتتنی بیشتتتریبا صتتراحت برای بازنمایی  اشتتتداد وجود در هستتتی )طبیعت(  او

 . گیردمیبهره ۀ آتش شعل

 ستیور نچ نیاو ه عتیشعلۀ طب یب/   است، که در بزم روزگار یصائب چه آتش

تا هست سر از روزن مجمر  یرکاب / فرصت شود پادر یهست ۀشعل یمیاز نس

 برآر

ن جهان تا هست / غم و نشاط چو دود و شرار در یدر یهست ۀشعلاثر ز 

 گردست

 جان ۀن خردی؟ / چون شرر بر سر ایلرزیچو دخان م یآتش هستن یچه بر ا

 ؟یلرزیم

ستادهمخالفانانگار  شه اندی در برابر ای صدرا(  صائبهای که به اندی ربارۀ د)و احتماالً  افکار مال

عنۀ گوید از طداند و میمی زنان طعنهآنها را خام با تعریض شاعرزنند؛ طعنه میوارگی هستی شعله

  شود:خامان حرکت طبیعت کند نمی

 ند )صائب(یآتش سوزنده به دامان بنش یعت / کیخامان نشود کُند طب ۀاز طعن
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 نیرومند و قویوجودهای ی نمایبازاغراق شاعر در بیان حرکت در امور طبیعی به معنی 

ند. بیحرکتی مدام و اشتدادی می ،اصیل است و در مظاهر وجود ،به وجود هاست. باور شاعرپدیده

ادراک حرکت در هستی را با  اواست  شاعر نیرومندتر از دیگرانعواطف و احساسات  ازآنجاکه

 صائب و دیگر تصویرهایحرکت در زای دو عنصر اصلی شتاب کشد.اغراق و مبالغه به تصویر می

 خیاالن عبارت است ازنازک

از  مانند شتتتعله، آتش، طوفان، ستتتیل، گردباد، برق که مندایماژهای شتتتابالف( 

صویرهای محبوب نزد سرعت نازک همۀ ت ست. مثالً  ندی ت یا آتشدر موی  وتابچیپخیاالن ا

 برقو گذرایی 

 کند.که شدت حرکت را القا می باد، برق، عنان آتشین،: اغراق در تعبیر شتابب( 

دت شتوانید ابیات بسیاری از دیوان صائب و دیگر شاعران سبک هندی استخراج کنید که می

 .کندیمفی را بازنمایی عمدتاً تکاملی و بعضاً تضعُّ حرکت

 یاشتداد زیباییِ

فن در  (9704اکبری، ) انداشتتتداد زیبایی گفتهاصتتالت و آنچه مفستتران اندیشتتۀ مالصتتدرا با تعبیر 

به  ،نفیاض الهیجی، شوکت بخاری، بیدل و دیگرا سبک او مثلهم شاعرانصائب و  سازیتصویر

 مایشنبخشی به شدت ،کنممراد می از اشتداد زیبایی آنچه در اینجا  است. ارآشکای نحو هنرمندانه

  .شودیمبیان  ی و تماشای هستیخیالنازکدر که در غالب اغراق  استوجود ظرافت و لطافت 

 ویژهبهستی ه پرشتابو حرکت  دگرگونیمعطوف به  خیالنازکشناسی غالب بر سبک یزیبای

 در اثر خیالنازکختی شتتتاعر ناشتتتحیرت زیبااستتتت.  وجودهای نازک ای و الیهدر ستتتاختار ذره

 جهش .دهدرخ می اهجوهر در پدیده تجددو  درونی و انقالب اشتداد حرکت، دگرگونی تماشای

ست.وار و پویایی آتشوار طوفان شاعر زیبا ستی و برای  شش ه  قراری درونی وجود برایشبی جو

ه بچه شتتاب و دگرگونی را با شتدت بیشتتری او هر  آورد.های شتاعرانه را پدید میزیباترین لحظه

های یحرکت در نازکتماشتتای شتتدت . بیشتتتری آفریده استتتزیباشتتناختی اعجاب د تصتتویر کشتت

   .حرکتی استکمالیو  ی، شورانگیز استتهس

سبب  صائب  شعر  شرر، گداز، برق( در  شعله، اخگر،  حرارت و ایماژهای مرتبط با آن )آتش، 

ضور و ادراک  شتداد ح شاعر و نوع نگرش او مربوط میوجود تپندگی و ا شود. این امر به ادراک 
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  کتاستتت. وقتی مکرر صتتائب و بیدل و شتتو پرحرارتاستتت ادراک او نیز تند و شتتدید و آنی و 

اعران شتتدار، ی، شتتعلۀ دیینایاز شتتعلۀ فکر، شتتعلۀ ب نیزگویند و ستتخن می «شتتعلۀ ادراک»از بخاری 

ش کنندیاد می شعلۀ آواز و مغزعلهشُ  شتداد ادراک ودر واقع به نگر شارت دارند که بنایش بر ا  ی ا

 کدرَک وجود شدیدتری داشته باشد، مُدرِهرچه مُ» دیگویمصدرا الم است. مدرک بینش شدت

جدیدتری از مدرک بر او آشکارتر  یهاجلوهو  تری خواهد داشتو زنده ترپررنگبرای او حضور 

را  در آنات جوهر اشتتیاجوش درونی هستتتی و حرکت صتتائب و بیدل  (900همان، ) «خواهد شتتد

 نشِکیک برای شاعر  ذرات درونی هستیاشتداد حرکت در  یلِیتخنگرند. جمالی می امریچونان 

سانه است. شنا شان از  زیبا صویر اغراقهدف ای ت یک غایطبیعت آمیز حرکت در ذرات و جواهر ت

شناختی  ست زیبا ستا شتداد وجود ا شتدادی غایات معرفتی ، ادراک ا صویرگری ا . آنها در این ت

 .ندارند

حرکت در طبیعت بیش از شتتتوق آن و وجودی و ذات هستتتتی طبیعی موجود به  خیاالننازک

 نِعیدارند. زیبایی و کمال را در توجه ماهیت آن توجه دارند. یعنی به موجود بیش از ماهیت آن 

ند میموجودات وجود  ن آنی ظهور در ویژهبهجوی نازک وجوددرو بدُّ رونیازا. ۀ  جدّدل و ت در  ت

. تماشتتتای حرکت در ذرات و زدیانگیبرمعاطفۀ شتتتعری آنها را  ،های باریک وجودذرات و الیه

ستی ای نازک هالیهکاوش  شیاء شناوری ذهن در و ه   نهاآبرای  قوۀ مخیله بینِاز خالل ذرهلطیف ا

 آورد.می پدیدرا های زیباشناختی شورانگیزترین لحظه

یال خشتتتاعر نازکبرای طبیعت  موجودات هستتتتی و ذات عینیو لطافت  کیزان تصتتتویرگری

ت. اس شناختی در فن شعر قرن یازدهم بدل شدهجمال تیغا بهچندان جدی و اصیل است که خود 

غزل ت عشق و جمال انسانی تنگ کرده است. را بر جاخیاالن در غزل نازک "پویاجمالِ نازکِ "این 

 استتتعالیی تغزل جمال انستتانی و عشتتقاز  کهچنانچرخشتتی وجودگرا دارد  یخیالنازکدر طرز 

 گردد.صوفیانه به جانب تغزل با امر نازک پویای موجود وا می

 آنات زیبانگارش 

 خیالازکنعر اشبرای  «آن»سخن گفتیم.  راصد گاهاز دید« آنات»نسبت حرکت با  ۀدربارپیشتر 

 و آنات حاالتنگاری از لحظه مبتنی بر شهنر .هاستلحظهآنات و صیاد  دارد او زیباشناسیکارزش 

در  91«نازکی وقت»اصطالح . است در لحظهتند  اتو تغییر نازک یهاحرکت گریو تصویر اشیا

 ای. لحظهستا اشتداد حرکت در ظرایف ادراک وزیباشناختی تجربۀ لحظۀ تعبیری برای شعر صائب 
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کند می سفارششاعر  رونیازا یک فرصت شاعرانه است، استبرق  به جهندگیِ  وکه به نازکی موی 

که ادراک آن  است نازک قدرآناین لحظه  93.«غافل از فرصت مشو، وقت تماشا نازک است»که 

یدل رود. ب فرو لحظه در تانشسته  «پرّان آنِ»همین کمین شاعر در اما  با وهم و خیال هم ساده نیست

ریدن پلحظۀ  کمیندر  چون برق. او یهاالیخ نگارِهیعنی لحظ؛نامدمی «انشاءفرصت»شاعری  را خود

 رلحظهه خیالنازکبرای شاعر . نشیندمی آتشموی در  وتابچیپ و ریدن نگاهپرنگ، جهش برق، 

لک پ با هرست. ما وحشی است پروازش از پلک زدن )بر هم ساییدن مژگان( ۀاز زندگی یک پرند

 :پردما مییک بخش از زندگی  زدنی

هایش ز بر هم سودن زدن از زندگی  /  پر یاهرلحظهطایری وحشی بود 

 مژگان ما 

مضتتمون بلند و مصتترع اندک. ستتخت آن  دو فرصتتت صتتیی استتت آن دریافتزیبایی حاصتتل 

تعابیر . کشیدبند الفاظ  در را پرد، پس سریعاً باید آننماید و از ذهن میبرجسته در یک آن رخ می

ار، نگنگاه، فرصتتتفرصتتت»،  «نِ فرصتتت، صتتید فرصتتتیبرقِ فرصتتت، کم ،وحشتتیِ فرصتتت»

رمندگی لحظه شتتتدت و در شتتتعر صتتتائب و بیدل ناظر بر همین « رم فرصتتتت»و « انشتتتاءفرصتتتت

 است. زیباشناختی

 شاعرانگی نظریه مالصدرا

ناآرامی »هانری کربن  کههمان؛ اندیشۀ حرکت جوهری مالصدرا، نگرشی پویا به هستی ایجاد کرد

 هنکیادرونی طبیعت و فکر  یقراریب(. اندیشیدن به 941: 9702نامیده است )نصر،  90«وجودی

ورزی و طراحی جهان هستی از درون در سیالن و حرکت است زمینۀ را برای خیال زیچهمه

دگی گفته است که فهم نوشون حیتصربهسازد. خود مالصدرا نیز ای فراهم میانگیز و شاعرانهخیال

مردم  مالصدرا ازنظرت است. مستلزم داشتن قریحۀ لطیف و ذوق و بصیر ،انسان و و تجدد هستی

درک این نوشوندگی نیاز به قریحۀ لطیف و نور بصیرت دارد. تا بدانند که »فهمند که نمی روازآن

، ج اسفار:  9000صدرالدین شیرازی، «. )متجدد است عیناً یکی است آنچه باقی است با آنچه زایلِ 

نیاز به قریحۀ  ،میان زوال و کمال مدام حرکتادراک (. آری واقعاً فهم این نوشوندگی و 04/  7

 .وجود تاروپودطلبد و هم ذوق تأمل در میتخیل قوی شاعرانه دارد. هم ذوق  لطیف و
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 فرجام سخن

دیگر  و صائب تبریزی تخیالت شعرییان م ییاعتناقابلهمسویی  جستار آمددر این  کهچنان

رکت ح مالصدرا مفاهیمصدرا در موضوع حرکت وجود دارد. مال یفلسف هایبا اندیشه نخیاالنازک

 ستداللیابه روش  فکری منظم جوهری، اشتداد حرکت و طبیعت ساری سیال را چونان یک دستگاه

ر پویش بۀ خو را شاعران تجربۀشاکلۀ  این فیلسوف،با  زمانهمصائب تبریزی  .گذاردبه بحث می

الً ماهستی در شعر صائب و بیدل یک امر ک اجزایسیالن بازنمایی . کرده است استوارمستمر طبیعت 

در جواهر  هویژبهانقالب و تجدد در هستی  ،و تجربۀ شعری شاعر با شهود حرکت استزیباشناختی 

شاعر  کندمیطرح استدالل و  گیرد. آنچه مالصدرا با عقلصورت می وجود تاروپودو ذرات و 

 .کشدمیتصویر به و اغراق  خیال( استعاره و ومحاکات )تشبیه به مدد  خیالنازک

را مالصدهم طرح شده است: در موازات  ۀ تاریخیربه دو روش در یک دو وجودگرا ۀایدیک 

است.  بیان کرده طبیعت یهروحرکت جبارۀ درنگرش خود را  و برهان( استداللفلسفی ) به روش

. گیرم دهدنمایش میی طبیعت را درونحرکت  ایدۀآن  ، استعاره، تمثیل(تخییلادبی )روش  اائب بص

گاهشان اما ن گر خبر نداشته باشندیهیچ همدیگر را ندیده باشند یا از وجود همد صائب و صدراکه 

 .سخت به هم شبیه است

خود در  هر شکلی از اندیشیدن از منظر ویژۀ "دانیمپرسش و پاسخ همبسته ب مثابهبهرا فکر "اگر 

قرن  )اصفهانِ . در یک موقعیت معین زمانی و مکانیدیآیبرمیا پاسخ به آن  مسئلهتدارک طرح 

نگرند. از نگریستار خود به آن می هرکدام ،شود که چند گفتمان مختلفپرسشی پدیدار می یازدهم(

ش( را در قالب )پاسخ یا پرس مسئلهای دارد. نگریستار فلسفی هر نگریستار روش و گفتمان جداگانه

اسخی تجربی و عینی برای همان پرسش پ روشو نگریستار علمی نیز با  کندیمبرهان و استدالل طرح 

هر دهد. سازد. نگریستار ادبی نیز پاسخ خود را به روش محاکات کالمی و فرایند تخیل شکل میمی

این شکل  شودبه آن متفاوت می« دنشکل اندیشی»اما  ی دارندواحد و مشترک مسئلهسه نگریستار 

که  نگریستار مستقلی است هرکداممتفاوت است  و روش که محصول نگرش یدنمتفاوت اندیش

 آورد.فکر )اندیشه( را پدید می متفاوتی از شکل

هر یک از  باشد،در قرن یازدهم هجری فکری  هاینحله مسئلۀ« حرکت در جوهر»موضوع اگر

 : اندپرداخته مسئلهخاص خود به این  روشو ادبی به  گفتمان فلسفی دو
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اثبات  ،با روش عقلی و بر اساس استدالل و برهانحرکت جوهر را گفتمان فلسفی: مالصدرا در 

 کند.می

ا استتتعاره بوش محاکاتی یعنی با رحرکت در جوهر را و بیدل گفتمان ادبی: صتتائب تبریزی در 

 ات و خیال.از اندیشیدن به مدد محاک اندیشۀ ادبی شکلی است .دنکشبه تصویر می تشبیهو تمثیل و 

در  صائب ۀسالششضرورت دارد این است که حضور  این مقالدر پایان طرح آن ی که پرسش

ب متأثر از صائ یهادگاهید؟ آیا بنیاد هندی آشنا کردهند چقدر امکان آشنایی وی را با فلسفۀ هسته

افانه نگرش موشک همسانی بنیاد در فرهنگ و تمدن هندی هم بوده است یا نه؟ای و ذرهنگرش هسته

های هندی ای هستی در فلسفهفرضیۀ ساختار ذره بیدل با ویژهبههند  یگویپارس نگر شاعرانذرهو 

 . بررسید یدبای دیگر جستاردر را 

تلف مخ هایصورتنظریۀ حرکت جوهری در فلسفۀ یونان و هند و در کالم اسالمی و عرفان به 

ابوالحسن  «العرض الیبقی زمانین»طرح شده است. از هراکلیتوس تا فلسفۀ جنیسم و بودیسم و در 

عربی و  موالنا در قالب استدالل و تمثیل و محاکات  مطرح شده است. آن  آراء ابناشعری، و 

اما مالصدرا آن را در قامت  اندکردهگذرا  بیان  طوربهو « نظره»ن این مفهوم را در حد یک بزرگا

چندین کتاب به بحث گذاشت. همچنین شعر  رمبسوط د طوربهیک نظریه با ابعاد مختلف و 

تر از دیگر مکاتب شعر فارسی، حرکت درونی هستی را به تصویر کشیده بیشتر و دقیق خیالنازک

 است.

ت. بیدل دهلوی استشهاد شده اس ویژهبه خیالنازکدر خالل مباحث گاه به ابیات برخی شاعران 

ری و شتاب نگپس از صائب وفات یافته و به ایران نیامده است اما دو ویژگی ذره قرنمینهرچند بیدل 

 از شعر صائب تبریزی است.  تریقودر شعر او بسیار شدیدتر و 

 پینوشت ها:
وخروش و شعله و طوفان و گردباد است. هم شاعران ایرانی مانند زاللی خوانساری، جالل اسیر اشعار شاعران پر از جوشدیوان .9

، بیدل دهلوی، تبار مانند فیضی دکنی، منیرالهوریاصفهانی، صائب تبریزی، شوکت بخاری، میرزا محسن تأثیر و هم شاعران هندی

 ناصر علی سرهند، غنی کشمیری، و...

-9002گردد و در دربار شاه عباس دوم )ق در سن حدوداً چهل سالگی از هند به اصفهان بر می 9049صائب در سال  .2

(.  آن زمان مالصدرا شصت و دوساله است و در کتاب 10ق:    9000گیرد )شاملو، ق( لقب ملک الشعرایی می9033
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المبدأ ، ار األربعهاألسفنوشته به تألیف  سه کتاب مشهورش  ( که یک سال پیش از بازگشت صائب 901ق:  9040)الغیب مفاتیح

 اشاره کرده است. بنا بر این در زمان بازگشت صائب نظریۀ حرکت جوهری مطرح بوده است.الشواهد الربوبیه و و المعاد 

ت عرض را مقوالشود. جوهر یکی است مثال اسب، و عرض نه نوع است. مجموع جوهر با نه جهان به جوهر و عرض تقسیم می.7

اَین )کجا: در  .7کیف )چگونگی: سفید(؛  .2کمّ )اندازه: دو متر(؛  .9اند از : اعراض عبارت .خوانندده گانه )مقوالت عشر( می

)چه  انفعال. 3کند: کشیدن بار(؛ فعل )چه کار می .1وضع )در چه حالی: در حال حرکت(؛ . 0متی )چه وقت: دیروز(؛ . 4بازار(؛ 

 . مِلک / جده )دارندگی: زین بر پشت دارد(.1تر از، فرزندِ(؛ . اضافه )در نسبت با چیز دیگر: بزرگ0پذیرد: خیس شدن(؛ اثری می
رار (. و نیز  تک7/09ء من القوۀ إلى الفعل ال ما به یخرُج منها إلیه. )اسفار، واعلَم أنَّ الحرکۀَ کما ذکرناه مراراً هی نفسُ خروجِ الشی .4

 (.0/13و  3/204و   0/790و  7/۱۸و  20/ ۳در )اسفار، 
 0. dynamist philosophers 

وجود اشتدادی با وحدت و استمرارش، وجود متجددی است که در وهم به سابق و الحق و پیش و پس منقسم است. وجود . » 1

 های متصل آن، حدوثی در وقتاند و هر یک از بخشفردهایی دارد که برخی زایل شوند و برخی حادث و برخی دیگر آینده

 (04/  7، اسفار: 9000شیرازی، )صدرالدین «. معین و عدمی در غیر آن وقت دارد...

کند. بر سیاق . شتابند. معادل دینامیسم.  شتاب + تَ ند )بن حال شتافتن + پسوند( معنای مصدری دارد و داللت بر جریان و فرایند می3

 ساختواژۀ فرایند، رَوَند، برآینَد. 
 رعت تغییر و حرارت است.بار در شعر صائب آمده است. و همه جا تصویرگر س 02. موی آتشدیده حدود  0

1. dynamism of imagination  

البته الزم است یاد آور شویم که فعل جوشیدن معانی استعاری دیگری هم دارد از جمله به معنی بسیاری و فراوانی: جوش  .09

 ائب(هم جوشید )صخریدار، جوش مرغان، جوش هواداران. و در معنی الفت و آمیختگی هم هست: کتان و ماه چو شیر و شکر به 

های خیالی ابداعی با فعل جوشیدن در دیوان سه شاعر ایرانی از قرن دهم تا پایان قرن یازدهم )عرفی، اسیر و  و صائب( صورت .99

 به این شرح است: 

وش معنی، : جانتزاعیات: شبنم جوشیده، جوش تبخال، جوشیدن تبسم، جوشیدن زمهریر،/ حسیات:  ق( 999عرفی )ف 

جوش عشق، جوشیدن نور، جوشیدن فتنه، جوش ناطقه، جوش حیا، جوش عذر، جوش جنون، جوش امید، جوش حسن، جوش 

 سحر و افسون، جوش خنده، جوش نشأۀ توحید، جوش غیرت، جوشیدن ذرات معانی، 

 )حسن، لطف، عشق، معنی(  است.استعارۀ جوشیدن در شعر موالنا هم بسیار است اما بیشتر ناظر بر مفاهیم انتزاعی 

جوش محبت، جوش یکدلی، جوش تجلی، جوش الفت، جوشیدن قناعت، جوش صدق،  ق(: 9609جالل اسیر )ف 

جوش گناه، جوش بهار، جوش خنده، جوش از زبان، جوش سبزۀ یار، جوش آشفتگی رقص غبار، جوش چراغان دل، جوش 

ه، جوش جوهر، جوش افسردگی، جوش عندلیب، جوش دالرایی، گل، جوش قرار، جوشیدن خندۀ خورشید، جوش زدن شیش

جوش باده، جوش آه شب نشینان، چوشیدن خروش، جوش دریای رحمت، جوش سبزۀ الماس، جوشیدن چاک، جوش زدن 
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بیخوابی، جوش زدن آوارگی، جوش زدن صبح، جوش زدن صبح، جوش زدن خاموشی، جوش زدن خون افسردگی، قطرۀ 

 وس، جوش فالطون، جوشیدن دود از رنگ گل، جوش بحر اضطراب، جوش خیال،  و ... دریاجوش، جوشیدن ناق

 : جوش تاک، جوش شبنم، جوش غنچه، جوش آیئنه،حسیات

بار(، جوش  20: جوش خار و خس، جوش نغمه، جوش شعله آواز، جوش بهار )حسیات ق(: 9607صائب تبریزی )ف 

ه تا مژگان دیوار آمده، جوش سنبل، جوش ارغوان، جوش نهال خشک، ، جوش گل، جوش خون اللدر مغز بهار، جوش الله 

جوش ثمر، جوش بار شاخ، به جوش آمدن خون باغ، جوش خون شاخ گل، جوش خون بدخشان )لعل(، جوش لعل،  جوش 

گهر، جوش دریا، جوش مغز، جوشیدن دماغ،  به جوش آوردن خون بوسه، جنبش شیشه ها از جوش سیماب، جوش سبزه از 

ش یاقوت، جوش زدن شراب در رگ تاک، جوش حالوت شکر در رگ سنگ، جوش خط بر عذار، جوش ذره، جوش آت

شیر مادر، جوش عنبر، جوش شکر، جوش شبنم، جوش دل آهن، جوش دریای معانی، جوش عکس در آیینه. جوشش پروانه، 

خت، جوش جوهر آینه، جوش جوشش خون، جوش تبخاله،  جوشیدن مُشک، جوشیدن خشت، جوشیدن دُرد، جوشیدن در

بار(: جوش نشاطِ خون، جوشِ نشاط دل، جوشِ نشاط آب، جوشِ نشاط خم، جوشِ نشاط باده،  22زخم سنگ، جوشِ نشاط)

 جوشِ نشاط تربت مجنون، جوشِ نشاط موج، جوشِ نشاط بحر. جوشِ نشاط عقیق، جوشِ نشاط پنبه.

 .مالل اد، چوش پریشانی، جوش: جوش طراوت، جوش عشق، جوش فکر، جوش پریزانتزاعیات

 ریشه در بیضه فوالد دواند جوهر / دل چون موم به این مور میانان چه کند؟ .29

 / ساکن شود چگونه دل بی قرار ما؟ در قلزمی که آب گهر را قرار نیست79

 / آب در صلب گهر بی رعشۀ سیماب نیست از عزیزیهای غربت دل نمی گیرد قرار

 / در گهر آب من از قطره زدن خالی نیست ندارد آرامروح در جسم من از شوق 

 / آب در صلب گهر قطره زنان می باشد جان روشن نکند در تن خاکی آرام

 ء آخر بحسب المعنى و المفهوم )صدرالدینء من حیث هی هی إلى ماهیۀ شیء عبارۀ عن أن ینقلب ماهیۀ شیألن انقالب الشی 49

 (0/710، اسفار:  9000شیرازی، 

 عالم بی انقالبی هست اگر زیر فلک / پیش ارباب نظر داراالمان حیرت است)صائب( 09

 ؟)صائب(انقالب وجودمز آتش و خاک است و باد و آب سرشتم / چون شود ایمن ز 

 وقت نازک تر از آن موی میان گردیده است / می کنی رحمی اگر بر دل افگار مرا )صائب( 19

 ش نیست  / غافل از فرصت مشو، وقت تماشا نازک است )صائب(جلوه پا در رکاب خط دو روزی بی

 می فشاند گرد رنگ از بال، طاوس چمن / وقت نازک شد اگر خود را به گلشن می کشی )صائب(

 نظران فرصت خویش )صائب(تر / مده از دست چو کوتهجوالنفرصت از خندۀ برق است سبک39

 شود )صائب(فرصت به آسانی شکارت میکوتهی گر در کمند آه  آتشبار نیست / وحشیِ 
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 ام چون شیر خشم آلود می گردد )صائب(دانم کدامین صید فرصت جسته از دامش / که دل در سینهنمی

 فرصت برق و شرر با تو حسابی دارد / امتیازی که نفس در چه شمار است اینجا )بیدل(
90. Inquietude of existence   
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ه عالمه ی. با حاشالحکمۀ المتعالیۀ فی األسفار العقلیۀ األربعۀق(.  9000بن ابراهیم.)ی، محمدصدرالدین شیراز -

 ج. )نسخۀ مدرسه فقاهت( 1. م 9109.  یاء التراث العربیروت: دار إحیبى. یطباطبا

شیرازی، محمد بن ابراهیم.) - سلوکیۀق(.  9000صدرالدین  شواهد الربوبیۀ فى المناهج ال صیح و تحقیقال  . ت

 . )نسخۀ مدرسه فقاهت(9717الدین آشتیانی. مشهد: المرکز الجامعی النشر. جالل سید

شیرازی، محمد بن ابراهیم.) - غات اسالمى حوزه ی: دفتر تبل. قمسه رسائل فلسفىق(.  9000صدرالدین 

 . چاپ: سوم. )نسخۀ مدرسه فقاهت( ه. ش 9703.  ه قمیعلم

: . تهران نیهألمجموعه رستتائل فلستتفى صتتدرالمتق(.  9000صتتدرالدین شتتیرازی، محمد بن ابراهیم.) -
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 هحح؛ صورینال یلع اتقیلعت ع. مبیغالحیاتفم ق(. 9040م. )تالیف یراهاب ندبمح، مرازییش ندیدرالص -

 اتقیقحو ت اتعطالم هسوس، میالع وزشو آم گنرهف : وزارترانه. تیواجوخ محمد هل دمو ق

 . )نسخۀ مدرسه فقاهت(۸۳۳۳، رانای هفسلو ف تمکح یالماس نمج؛ انیگنرهف
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