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چکیده
جوالن خیال در شعر وارد شاعر براي هنر نمایی و ۀا مجموعه قراردادي و سپس کلیشه شده از الفاظی است که به وسیلموتیوه

اي از موتیوهاي متداول، یک سلسله موتیوهایی در سبک و قدمتی به دیرینگی ادبیات هر ملت دارند. در شعر فارسی، عالوه بر مجموعهشوند می
پردازي و هاي شعري در مضموناي دارد.  موتیوسازي شاعران این اسلوب تاثیر ویژهها و تصویریجاد شبکه تداعیدر اشود که هندي دیده می
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هاي پیچیده، در برقراري معادله و ایجاد ها و نیز سلسله تداعیکند. او از طریق موتیواي ایفا میتهشود، در شعر صائب نقش برجسمحسوب می
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مقدمه
هايترین و ماندگارترین شاعران تاریخ شعر و ادب ایران و از قلهصائب یکی از بزرگ

را در حقّ صفویّه معروف به سبک هندي است. چنین ادعاییمنیع طرز و شیوة شاعري عصر
که اغلب صائب نباید به دلیل کثرت اشعار و شهرت ادبی و شخصیّت اخالقی او دانست؛ همچنان

تذکره نویسان عصر صفوّیه و پیروان طرز شاعري وي در دوران حیات ایشان و روزگار ما، بر آن 
یل تاکید دارند. راز ماندگاري صائب را باید در گرو آن دسته از آثاري دانست که به دل

برخورداري از جوهرة هنر، ساختار منسجم و توازن لفظ و معنا، از دریافت مستقیم او از زندگی 
گیرد. وجود آثاري با این و نگرش تازه وي به نظام طبیعت(صدق تجربۀ عاطفی) نشأت می

ها موجب شده است که او بتواند پس از گذشت قرون و اعصار در کنار فحول شعر و ادب ویژگی
ر حافظۀ تاریخی و جمعی ملّت ایران جایی براي خود باز کند؛ توفیقی که براي انبوهی فارسی د
ران او هرگز حاصل نشده است.پردازان پیشین و دیگر سرایندگان معاصر و متأخّاز سخن

آمدن سلسله آرایی وجودترین عواملی است که موجب بهبسامد باالي موتیوها یکی از مهم
دستی باالیی به دلیل چیرهافراط و تفریط خالی نیست. او است که از صبغههمتناقض در حق صائب شد

شدة شعر عصر خویش داشت، خیلی زود، هم در ساختن شعر برمبناي موازین تثبیتکه در
گرفت. او به استناد ه ناقدان، شاعران و اهل ذوق قرارایران و هم در شبه قاره هند مورد توج

هاي پیچیده و ایجاد روابط ف خود؛ یعنی تمثیل سازي، خلق مضموندر شیوة متعارها تذکره
پردازان و و را بر سبک خیالتناظري براي خود طرفدارنی داشت و پیروانش اسلوب شاعري ا

ترجیح 3بخارایی و ناصر علی سرهندي2، شوکت1اندیشانی چون میرزا جالل اسیرنازك
مال شناختی آن دوران دبی بر اساس معیارهاي جدادند. ناقدان شبه قاره نیز که به آثار امی
مواردي،اغلب از صائب و اشعارش با احترام آمیخته به مبالغه یاد 4جز در معدودنگریستند، می

مندان او در عهد ما نیز امثال امیري فیروزکوهی، گلچین اند، چنان که متتبّعان و عالقهکرده
حکیم سخن «اند:گاهی در حق صائب داشتهمعانی، وحید دستگردي، مؤتمن و ... چنین دید

الغزل دیوان دانش منشی، مجدّد جهات فطنت، فصّ یال، مطلع غرّاي فخر و کمال، بیتخآفرین نازك
الشعراي جهان، سحبان امصار و آفاق، حسّان بالد عراق، رت، انوري عصر، خاقانی زمان، ملکخاتم قد

ان عجم ... هر مطلع از دیوانش رعنا شاهدي است نظیر صاف ضمیراخطل مکمل ارباب قلم، جریر بی



35نگاه انتقادي و تحلیلی به جایگاه معنایی و ساختاري ...

ی است که از ریاض جویبار قدرت که از نوبهار سبزة خط پشت لب سبز کرده، و هر مصرعش تازه نهال
کردة چهار چمن وجود عنصري سبزهاي قصاید رنگینش ظهیر فاریابی،کشیده، اسیر رنگین قطعهقد

». هر رودکی چشم گوهر بار سحاب فکرتشبخش خاطر فیض مظاخضارتمیراب لطف قدرتش، 
)86: 1371(شاملو، 

صائب را «گوید: زین العابدین مؤتمن یکی از ارادتمندان صائب در روزگار معاصر نیز می
از میان همۀ شاعران به تازگی توان خالق مضمون و خداوند اختراع و ابتکار دانست. صائب می

ین غریب و آوردن معانی بدیع و ایراد نکات نغز خیال و دقّت فکر و وسعت نظر و ساختن مضام
رسند. بیش از چند هزار ممتاز است و هیچ یک از گویندگان ایران از این حیث به پایۀ او نمی

انگیزي از خود نشان اي دیگر هر گز چنین استعداد شگفتمضمون بکر دارد، در صورتی که شعر
دریا ».(از عالئم نبوغ و عظمت اوست ة تصوّراند. به راستی این قدرت خیال و وسعت دایرنداده

)380- 381: 1371گشت، 
مندان از آماج حمالت و شماري از مریدان و عالقهصائب به رغم برخورداري از طیف بی

طعن و تعریض مخالفان خود نظیر آذر بیگدلی و رضا قلی خان هدایت در عصر قاجاریّه و مهدي 
گستري ایشان طرق خیاالت از آغاز سخن«نده است. در عصر جدید مصون نما5اخوان ثالث

وري بعد از مۀ استادان سابق مفقود و مراتب سخنمتینۀ فصحاي متقدّمین مسدود و قواعد مسلّ
جناب میرزاي مشارالیه که مبدع طریقۀ جدیدة ناپسندیده بود، هر روز در تنزّل. تا درین زمان 

متقدّمین مجدّد شده. و اشعار جناب میرزا گویند: طریقۀ مخترعۀ ایشان بالکلیّه مندرس و قانون
شود. با آن که به قصیده و رباعی و مثنوي مطلقاً میل نداشته. اکثر قریب به صد هزار بیت می

اشعار ایشان مالحظه، این چند بیت به سعی فراوان از او انتخاب شد. با این خیاالت سست 
)122–125: 1366آذر بیگدلی، ».(و گویا کماالت نفسانی اوستجاي اسبب شهرت بی
الفصحا نیز صائب را در چهار سطر معرفی کرده و پس خان هدایت صاحب مجمعرضاقلی

ند جملۀ کوتاه اکتفا از ذکر احواالت شخصی و سوانح زندگی، دربارة شیوة شاعري او به این چ
آن که صد هزار در طریق شاعري طرزي غریب داشته که اکنون پسندیده نیست با «کرده است: 

)44: 1339هدایت، ».(بیت] اکتفا رفت 6ن چند بیت [بیت دیوان دارد ناچار بدی
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:تامّلی کرده باشیم به این نتیجه خواهیم رسید کههااگر با واقع بینی دربارة این دیدگاه
افراط و تفریط، عدم در نظر گرفتن همۀ هنجارهاي بالغی حاکم در ادوار مختلف شعر فارسی و 
مالك قرار دادن معیارهاي جمال شناختی رایج در یک دورة تاریخی خاص، شیفتگی و ارادت به 
صائب و پیروي از طرز سرایندگی او و نیز داوري براساس تلّقی شخصی از شعر، به پیدایش این گونه 

نظرهاي ضدّ و نقیض هم منجر شده است.
ب به نقش محوري موتیوها و هر دو گروه موافقان و مخالفان از میان عناصر شعر صائ

شعري را با اند و وجود چنین عنصرهاي پیچیده او توجّه کردهمضمونها در خلقشبکه تداعی
اند. در صورتی که اگر حبّ و بغضی در بسامد باال، مالك پسند و یا عدم قبول خود قرار داده

ب، آن جایی که شعر به خواهیم دید که در همین هنجار متداول روزگار صائ،میان نبوده باشد
شود، ابیات و غزلیّات بسیار زیبایی به وجود طور طبیعی و همراه با عاطفۀ قوي ساخته می

تواند چهرة پرفروغ ادبی و هنري شاعر هستند و غبار زمان هرگز نمیآید که معرّف شخصیّتمی
ها را بپوشاند.آن

ها در سبک هندي6نقش موتیو

شود، عبارت است از موضوع، الگو، مایه و تم خاص نیز تعبیر میموتیو که از آن به بن«
شخصیت، ایده، فکر، درون مایه یا تصویري که در ادبیّات یک سرزمین و یا در آثار ادبی یک دوره 

) موتیوها و 50: 1380(داد، ».و با بسامد باال تکرار شده باشدو یا در سبک فردي به صور گوناگون 
هایی که در راري، مختص شعر و ادب دورة صفویّه نیست؛ چه بسیار موتیوبسامد و تکموضوعات پر

گسترة ادب فارسی از عصر رودکی تا به امروز در نتیجۀ اقبال و استعمال ادباي فارسی زبان، به 
دم غنیمت «، »شیرین«، »لیلی«، »مجنون«اند مانند: اي تبدیل شدههاي ادبی کلیشهسنت

و ... . این » آفت شهرت در آثار صوفیّه«، »سرو و تذرو«، »گل و بلبل«، »پروانه و شمع«، »شمردن
اي، هر یابد و در هر دورهموتیوها در نتیجه استعمال چندین نسل، به حافظۀ تاریخی افراد راه می

در نظم و ،تواند با داشتن کمترین استعداد ادبی، بر اثر تمرین و مطالعۀ آثار گذشتگانکسی می
هاي عاطفی هاي ادبی، فارغ از پشتوانهبه کار بردن موتیوها استفاده کند. امّا، صرفِنثر خود از آن
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چنان که امروزه پس از گذشت چندین قرن .تواند جاودانگی یک اثر را تضمین کندو هنري نمی
این حقیقت دربارة شعر عهد صفویه به اثبات رسیده است.

در پدید آمدن شعر نقش بنیادین » ها تیومو«اي به اندازة روزگار صفویه در هیچ دوره
ترین سابقه، مهمهاي گوناگون به ویژه از نوع نامانوس و بینداشتند؛ تا جایی که کاربرد موتیو

باشد. در سبک هندي شناختی شعر فارسی میطرز هندي با دیگر معیارهاي جمالعامل افتراق
در این ولیندرایج بودنیزهاي پیشینورهشود: الف) موتیوهایی که در ددو نوع موتیو دیده می

به هاکثرت تکرار و استعمال، قدمت و کهنگی آنبه جهت اماد نیابسبک گسترش بیشتري می
به استعداد و قدرت تخیل آید. ب) موتیوهاي تازه و بکري که هر یک از سرایندگان بنادیده نمی

ها و نیز در ر ایجاد زنجیرة تداعیسازند. در شعر عصر صائب موتیوها دخود وارد شعر می
هایی از تصاویر دور از ذهن نقش ها در میان هالهبرقراري روابط تناظري و آفریدن مضمون

هاي مرسوم عصر خود، مایهاي دارند. شاعران سبک هندي با استفاده از تعدادي از بنبرجسته
کردند، میتعبیر» معنی بیگانه«انگیز که از آن به یر حیرتبراي رسیدن به بیان تازه و تصاو

که ناقدان ـشدند، و از این طریق خود را از افتادن به ورطۀ ابتذال متحمل تالش سختی می
داشتند:نگه میـنهادند هندي همواره بر آن انگشت می

کند             صائب تالش معنی بیگانه میکنندیاران تالش تازگی لفظ می
)7–4207:  1374، 7(صائب

موتیوهاي شعر صائب

یک ي تازه، بسامد باالیی دارد و هیچدر دیوان صائب هم موتیوهاي ادوار پیشین و هم موتیوها
تواند با اشعار وي برابري نماید. چنان که پیشتر گفته شد، هاي سبک هندي از این نظر نمیاز دیوان

نمود، وي نیز اقتضا میآن راديو طرز هناین گونه تالش شاعرانه یک عامل مهّم سبکی بوده است
بر هنر نمایی، از این طریق باعث شگفتی هر چه بیشتر خواننده نسالن و معاصران خود عالوهمانند هم

شود. با وجود این، صائب برخالف میرزا جالل اسیر، شوکت، بیدل دهلوي و ... در این زمینه، حدّ 
ها که اعجاب خواننده، در به کارگیري انواع موتیوها محضکند، در حالی که آناعتدال را رعایت می

سازد، راه هاي غریب و باریک فراهم میهاي پیچ در پیچ و مضمونبستر مناسبی را براي سلسله تداعی
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مانند دیگر سرایندگان نیزصائبالبته توان دید. پیمایند؛ اوج این افراط را در آثار بیدل میافراط می
است و اي در کاربرد انواع موتیوها، خصوصًا از نوع غریب و مهجور آن داشته سبک هندي اهتمام ویژه

هاي ویژة است. این امر تبعی از انگیزه

کاربرد انواع موتیوهاصائب در هايانگیزه

پردازي مضمون- 1
ترین ارکان شعر سبک هندي و یکی از عوامل اصلی باال رفتن سازي یکی از مهممضمون

هاي ادبی ایران و نیز افزایش غیر قابل تصوّر تعداد سرایندگان عصر صفویّه در قیاس با تمام دوره
و نازکی 8فه سامی اگر غوّاصی خراسانیبه روایت تح. بنادوره استهاي این حجم دیوان

بر علل دیگريسرودند، دلیل این امر را نبایدروزانه پانصد و یا حتی هزار بیت شعر می9همدانی
حساس و عواطف شخصی چون قدرت تخیّل، تسلّط شاعر به زبان و فوران ا،پردازيجز مضمون

مون بودند، توجّه عمیق به شاعران سبک هندي عمدتًا طرفدار معنی و مض«او حمل کرد. 
هاي ذهنی ایشان بوده ترین مشغلهمضمون و کشف معانی تازه و مضامین نو و باریک از مهم

یابیم که صاحب آن از اندیشه یافتن مضمون تازه و است. کمتر دیوان شعري در این عصر می
ه داشته ن به این مقوله توجّ معنی جدید فارغ باشد. در این میان صائب بیش از دیگرا

)107–108: 1385(فتوحی، »است.
ترین شاعر سبک هندي و یکی از شاعران نامدار ایران فصیح،هاي صائبباال بودن حجم سروده

دیگر شاعران طرز هندي همیشه بر آن بودشود. او مانندسازي ناشی میاي به نام مضموننیز از مقوله
را از همگان برباید و خود را از مظانّ تهمت ناقدان هاي جدید گوي سبقتدر عرصۀ آفرینش مضمونتا

بر سرقت و کاربرد مضامین دیگران دور گرداند. در بیت ذیل این دغدغه روحی او را به آن روزگار مبنی
توان مشاهده کرد:وضوح می

در بند آن مباش که مضمون نمانده استتوان سخن از زلف یار گفتیک عمر می
)1981–3(
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هاي شاعرانه هم به پایان رسیده باشد، به فرض محال اگر مضمونبیانگر آن است کهبیت باال 
تواند از طریق موتیوها، جدول کلمات و مهارت در ایجاد ارتباط دو مصراع، مضمونی شاعر سبک هندي می

ه کار ببرد. از آن جایی که خلق به گونۀ کامالً تازه و ممتاز ب،را که بارها مورد استفاده قرار گرفته است
ي دارد، لذا طوالنی بودن شعر، تکرار ایژهمضمون به ویژه از نوع غریب و پیچیده در شعر صائب نقش و

قافیه در یک غزل به دفعات مختلف، دوبار آمدن مصرعی در یک غزل، آمدن بیتی از یک غزل در غزل 
نیز،تواند عیب جدّي تلقّی شود. هرگز نمی،راريهاي اسمی تکگیري شعر براساس ردیفدیگر و نیز شکل
ها را عوض کنیم و مصرعی از یک غزل توانیم در شعر صائب جاي ابیات، واژگان و مصراعاگر به راحتی می

را به مصرع غزل دیگري پیوند دهیم و یا بیتی را از یک غز ل با وزن و قافیه و ردیف مشترك در میان 
سازي ناشی ن شعر شیوة هندي؛ یعنی مضمونارکاترین ز این موضوع از مهمهاي دیگر بیاوریم، باغزل
شود:می

رسدحق پرستان را مدد دایم ز باطل میدست رد ما را به  درگاه  قبول حق رساند
 )2412–3(

رسداطل میـحق پرستان را مدد دایم ز بهاي دهـراز نـاگواريرا مرگ تلخ شد گوا
 )2413–6(

ایش کنندـا  قدّ  رعنـر  برابر  سرو را  بـگشودن  الف  در  مّد  بسم اهللا  پنهان میچو
)2596 -6(

ودـشان میـم اهللا پنهـچون الف در مدّ بسسرو  از  شرم  قدت  در دود  آه قمـریان
)2713–7(

براي جستن مضامین باریک و تازه، با توجّه به این که در عصر صائب، تالش شاعر
هاي ها و دریافتعصران خود همۀ پدیدهفت، او مانند دیگر همرشاخصۀ مهم شعر به شمار می

مایۀ را نیز دست10ذهنی خود، حتّی اصطالحات و موتیوهاي مرتبط با قلمرو شعر و ادب
این گونه . در داده استسازي و ایجاد روابط تناظري میان دو مصراع قرار مضمون
اصطالحاتی چون مضمون، لفظ، معنی، خیال، بیت، ،پردازي و ایجاد معادله در بیتمضمون

شعر و شاه بیت نقش محوري دارند: 11مصرع، پیش مصرع، تقطیع شعر، زمین
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هاستبند  نالههـر  سر  بندي  از او  ترجیعگرچه سرتا پاي او یک مصرع برجسته است
 )935–10(

فارغ از لفظ بود هر که به مضمون زده است     ت زخلق آن که رسیده است به حقنیازسبی
 )1537–3(

لفظی که  تازه  است  به  مضمون  برابر استبا آب خضر آن خط شب گون بـرابـر است
 )1892–1(

آید     میغوّاصی  از  دریا  گهر  بیرون نکه  بیفرو رو در سخن تا دامن معنی به دست آري
 )3223–3(

پردازي، موتیوها و این حال هرگاه در همین طرز شاعران سبک هندي، صبغۀ مضمونبا 
خورد، ابیات و غزلیّات و شعر با عاطفه و احساس غنی گره میرسدها به حداقل میشبکه تداعی

نده از نوع ردیف، آید، که در آن جایی براي تکرارهاي سرد و خسته کنماندگاري به وجود می
ماند. قافیه، مصرع و بیت باقی نمی

گریز از مدرسه-2
بر خالف شعراي پیشین که اغلب اهل مدرسه و خانقاه بودند و تمام اوقات خود را به عنوان شاعر 

کردند، سرایندگان عصر صائب بیشتر از ارباب حرف بودند و هرگز اي صرف درس و مشق و ادب میحرفه
راي غور در علوم مختلف و دقایق ادبی نداشتند. برچیده شدن بساط درباري و اشاعه شعر و فرصت کافی ب

توجهی اهل ذوق به ممارست بیشتر و فراگیري علوم و فنون ادبی تاثیر ادب در میان عامه مردم در بی
بسیاري از این بهره بودند، و دریغ این است کهاي از اینان از خط و سواد هم بیاصالً عده«بسزایی داشت. 

راندند، که از نوگرایان که با گذشته گرایی مخالف بودند، چه بسیار بد و خوب گذشته را به یک چوب می
آن جمله بود درس و مکتب و هر چیز مدرسی دیگر. اینان از درس و مدرسه به این بهانه که شاعران 

دیگر سرایندگان و ) پس صائب 118: 1367(شمس لنگرودي،».ان وابسته بودند، گریزان بودندعراقی بد
اي جز روي آوردن به معانی بیگانه از طریق عناصر دیگر به خصوص ، چارهخألاین این عصر براي پر کردن 

آن هم از نوع غریب و تازه نداشتند. این موتیوها در کشف زوایاي پنهان شعر صائب و ورود به ،موتیوها
شناختی وي نقش کلیدي دارند.بانی جمالگاهی از رمز و رازهاي مدنیاي تخیالت و آ
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هاي فراوان و تازهایجاد تداعی- 3
هاي ایجاد شده از و سلسله تداعیهیچ یک از شاعران سبک هندي به لحاظ حجم باالي موتیوها

ها و تصاویري که شاعر از رهگذر هر یک از این  موتیوها تداعی«تواند با صائب برابري کند. رهگذر آن، نمی
اي که در باب هاله تصویري و تداعی هر یک از اد کرده بسیار بیشتر از شاعران پیشین است، به گونهایج
که » حباب«) مثالً 217: 1384پور آالشتی،(حسن»مقاله مستقلی نوشت.توانها در شعر صائب میآن

دارد:هایی مطابق نمودار زیرسلسله تداعی،یکی از پر بسامدترین موتیوهاي شعر صائب است

نامه سر بسته ما پوچ باشد چون حبابدر سر بی مغز، ما را نیست چیزي جز هوا              

)13 -871(

هاي خاص خود را توجه داشته باشیم که در شعر صائب همواره تداعی» سنگ«یا به موتیو 
ه و کودکان از طریق سنگ در شعر صائب با بسامد باالیی همچون شکل زیر به دنبال دارد؛ به ویژه دیوان

شود:شود و در این صورت مثلثی به صورت ذیل ایجاد میاستعمال می

حباب

هوا

موج

آسمان-گردون 

قصر

باد
هستی موهوم

تاج

کاله

دریا

چشم

باده

تهی بودن، تهی مغزي، سبک سري
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زیر سنگ کودکان بال و پر دیوانگی       زند پر در فضاي المکان با آن که هستمی

)2 -6729(

محتوایی موتیوهاي تازه در شعر صائبتحلیل جایگاه ساختاري و

ها نقش گیري مضمون و پیوند میان مصراعشود که در شکلدر اشعار صائب موتیوهایی دیده می
اي از قراین موجود هاي عصر صفوي و پارهها تنها از طریق فرهنگاساسی دارند و امروزه معنا و مفهوم آن

در شعر صائب به بررسی و » موتیوها«بهتر جایگاه آید. اینک براي درك هر چهدر شعر به دست می
پردازیم:تحلیل چند نمونه از آن می

الف- 1

هاي مختلفی از رود و مضمونهاي مهّم شعر صائب به شمار میمایهیکی از بن» الف«
قیدي، برافراشتگی و موزون بودن قامت یار، شرم و سرافکندگی، پاي بندي به قبیل تجرّد و بی

یمان و یاد کرد درگذشتگان و قرائت فاتحه بر آرامگاه مردگان از طریق آن به وجود عهد و پ
ها جز از طریق آید. اینک به سه مورد از کاربردهاي آن در شعر صائب که امروزه مفهوم آنمی

سنگ

دیوانهدیوانهطفل

سنگ

ترازو

نشانراهچشم

منزل

مالمت

ره رو

شیشه
آتش آهن

طفل
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هاي مربوط به دورة صفویّه از قبیل برهان قاطع، فرهنگ سروري، فرهنگ جهانگیري، فرهنگ
کنیم:شود، اشاره میث اللغات، بهار عجم و ... حاصل نمیچراغ هدایت، غیا

الف و باز - 1- 1
آید، منظور می» باز«در کنار » الف«دهد هر گاه در شعر صائب شواهد متعدد نشان می

بر سینه » الف«دار ساختن باز مزبور، به شکل از آن نوعی داغ و نشانی بوده است که براي نشان
را » الف«اما توسعًا ،داغ زدن به شکل حروف دیگر نیز مرسوم بوده استزدند. هر چند کهاو می

هاي عصر صفوي و قراین موجود در برند و فرهنگبه جاي دیگر اشکال مختلف آن به کار می
کند. از رهگذر همین رسم رایج در میان مردم، با حذف واژه را تایید میادعاشعر صائب این 

در معنی تعلق خاطر به کسی یا چیزي داشتن به » بر سینه داشتنالف «اي تعبیر کنایه» باز«
هاي عصر صفوي از جمله غیاث رود و در فرهنگوفور در شعر صائب و معاصران او به کار می

به آن اشاره شده است.» الف«اللغات رامپوري در ذیل مدخل 
را » چاك«و » تیغ«، »تیزي«، »سوزش«، »داغ«، »زخم«بر سینه عالوه» الف«بنابراین 

را در بیت تداعی » وحشی«و » صید«، »نشیمن«، »سلطان«، »ساعد«و باز نیز واژگانی مانند 
تواند کلّ شعر را دچار نقص و ایراد فاحشی گرداند:کند و نبود هر یک از این تناسبات میمی

آید مـراگاه گاهـی کـز نشیمن یـاد  میگردد الف  بر سینۀ  شهباز منتیغ  می
 )145–7(

بـاك چـه  پـروا  دارد؟    تیـغ آن غمـزة بیچاك  اگر  از الف زخم شود سینۀ باز
)3300–5(

صد الف بر سینه دارد شاهباز از دست من    آید به دست          زحمت نمیصید من وحشی است، بی
)6114–4(

ید به دنبال یک کلمۀ کلیدي باشیم که کّل بیت در شعر سبک هندي براي فهم شعر با
هاي از موتیو» الف«که همانند » باز«بینیم واژة شود. چنان که در ابیات باال میبرمبناي آن ساخته می

و » دست«، »صید«، »الف«، »سینه«، »شاه«موجب روانه شدن واژگانی چون ،سبک هندي است
ها شده است.براي ایجاد معادله در میان مصراع» وحشی«
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الف بر زمین کشیدن- 2- 1
در شعر صائب معناي کنایی » الف بر خاك کشیدن«یا » الف بر زمین کشیدن«

و امروزه مفهوم این تعبیر متروك و نامأنوس را فقط از طریق کندرا افاده می» خجالت کشیدن«
که در آن شعري ،توان دریافت کرد. بدیهی استهاي نوشته شده در عصر صفوي میفرهنگ

این گونه موتیوها عامل اصلی مضمون آفرینی و ربط اجزا و عناصر شعري عاري از هرگونه 
اي جز به فراموشی شدن آن پس از اندك روزگاري نخواهد عاطفه و احساس بوده باشد، نتیجه

داشت.
صرفًا به منظور پرداختن را» الف بر زمین یا خاك کشیدن«مایۀ در هر حال صائب بن 

اري و سرافکندگی سرو در تمام و کامل بودن موزونی و رعنایی قامت یار و اظهار شرمس«مضمون
کند. شاعر براي حصول برد و در جاهاي دیگر هرگز از این تعبیر استفاده نمیبه کار می» مقابل آن

،»صنوبر«هاي آن نظیر با تداعی» الف«اي جز برقراري تناسب میان این مضمون در بیت چاره
نخواهد » جلوه«و » رعنایی«، »سایه«، »باال«، »قد«، »قمري«، »چمن«، »جویبار«، »نهال«، »سرو«

داشت:
ه زمین سرو جویبار این است     ــالف کشد ببلند بخت  نهالی که از خجالت  او

 )1739–2(
که کند  جلوه  قدّ  رعنایش     ر چمن ــبه  هزسایه سرو و صنوبر  الف کشد برخاك

 )5025–2(
ه  زمین  سرو  پیش باالیش      ــالف  کشد  بگـذشته ز تعــــریف،  قدّ رعنایــش

 )5026–1(
نیز » ون الف در مدّ بسم اهللا پنهان شدنچ«تعبیرِ،موزونی قامت یاردر شعر صائب براي مضمونِ 

رود:به کرّات به کار می

گر  برابر  سرو  را  با قدّ رعنایش کنند     شودچون الف در مدّ بسم اهللا پنهان می
)2596–4(

شود     چون الف درمدّ بسم اهللا پنهان میسـرو از شرم  قدّت در دود  آه  قمریان
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 )2713–7(

الف بر سینه کشیدن-3- 1
در والیت ( = ایران زمین ) رسمی است که عاشقان و قلندران و ماتمیان الف بر سینه «

» وزند، الف داغ گویند ـکشند؛ داغی را که به صورت الف سهم میکشند و گاهی نعل و داغمی
، »الف بر سینه کشیدن«شعر صائب اساس شواهد موجود در ). بر114: 1381معانی، (گلچین

شود که نوعی دلدادگی و روابط دوستی زمانی استعمال می» داغ سوختن«و » الف داغ نهادن«
وفاداري به عهد و «ها، مضمون ر کنار انواع تداعیدر میان بوده باشد و با کاربرد این تعبیرات د

شود:اراده می» پیمان دوستی
به دست ابر خنک، چشـم دانۀ ما نیست     نۀ خویشکشد به سیبه عشق برق، الف می

 )1796–4(
باید کشید     این  الف  بر  سینۀ  پروانه میخلوت فانوس جاي شمع عالم سوز نیست

 )2768–7(
سیا باشد     وق آـالف  در  سینۀ  گندم  ز شگریبان  چاکی  عشّاق  از  ذوق  فنا  باشد

 )3088–1(
ز الف  به  سینه  کشد  بال جبرئیل از تو     وـد خلیل از تـزنه دل میـکعبه  سنگ  ب

 )6536–1(
و بینی     ـآه  از  آن  روز  که آن قامت دلجکشی از جلوة سروتو که بر سینه الف می

)6856–7(

بهارِ عنبر -2

هاي سبک هندي و شعر صائب است که وظیفۀ ترین موتیویکی از مهم» بهار«
نه » بهار«دارد. در شعر صائب معادله سازي را برعهدهسازي و برقراري روابط تقابلی یامضمون

آفریند، بلکه با متعدّد میهايتنها با تناسبات رایج و متعارف خود در شعر فارسی مضمون
اي از مالیمات آن، که یک تعبیر و موتیو مهجور و فراموش شدة سبک هم در کنار پاره» عنبر«

آورد.هندي است، مفهوم غریب و معنی بیگانه به بار می
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ر و پراکنده شدن بوي هاي مربوط به عهد صفوي براي گداختن عنبنامهها و لغتفرهنگ
» بهار عنبر«هايِ سفیدِ جوهرِ عنبر نیزاند و به نقطهرا به کاربرده» نبربهار ع«آن اصطالح 

در معناي نقاط سپید زرد آمیز که بعد از شکستن عنبر اشهب » بهار عنبر«اند. همچنین گفته
: مدخل بهار 1380(واراسته، رود.آید، و وقت فروختن عنبر نیز مسموع است، به کار میپدید می

اي از واژگان اي بسازد، مجموعهمضمون تازه» بهار عنبر«خواهد با ب میگاه صائهر عنبر) 
، »برگ ریز«، »خزان«بهار ،آورد. بنابراین ممکن استمرتبط با آن دو کلمه را نیز در بیت می

و » صبح«، »صفا«، »مشکبار«، »مشک«، »خامی«، »بوي خوش«و عنبر نیز » بوي خوش«
را براي شاعر تداعی کند:» شب«

رگ  ریـز  نبـاشد  بهـارِ  عنبر  راــکـه  برور راـغم از آه من آن خطّ روح پچه
)599–1(

بشتابیـد   بـه   نّظاره   شمـا  اي  احبـاب     گر چه  ایمن  ز خزان  است بهار  عنبر
)890–5(

ار  صبح     ــهاي   تباشد   بهار   عنبرِ   شبآفاق  را  کند  به  نفس  مشکبار   صبح
)2297–1(

ران موي سفیدـر گـنیست هرگز به دل پیتر  از  عنبر  خام  است  بهارِ عنبرخوش
)3657–8(

ارِ عنبر باش     ــدرین  جهان  خنک  چو  بهه   نسازد   بهار   عنبر راخزان   فســرد
)5001–11(

بهله- 3
که به استبه معناي دستکش چرمی و یا دستکش دوخته شده از تیماج » بهله«

یش هنگام بردست گرفتن باز و چرغ و ... آن را بردست کشند. در گذشته رسم بوده است، پ
را براي » داربهله«آویختند و اصطالح از به دست گرفتن مرغ شکاري، بهله را از کمر می

: مدخل بهله)1362بردند:(برهان، در حکم صفت کمر به کار میاین مناسبت و 
دار  راهلهـر بـود  کمـر  بـدست  دگال دلــرك، که در گوشمــن تـمگذر زحس
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)701–3(
دارِ ترك ما دست دگر داردمیان بهلهاگر چه دست بر تاراج دل هرخوش کمر دارد          

)2914–1(
شود:در شعر صائب به دو صورت ذیل محقّق می» بهله « مضمون آفرینی با 

بهله و باز - 1- 3
هاي سبک هندي هر سایر موتیومانند،گیرندوقتی که در کنار هم قرار می» باز«و » بهله«

، »دست«، »ناخن«، «سرپنجه«شوند؛ مثًال باز اهر میها و تناسبات خود در بیت ظیک با تداعی
را براي کامل شدن بیت » دست انداز«و » دست«و بهله نیز » وحشی«، »شاه«، »چنگال«، »ساعد«

آورد:و یا ایجاد مدّعا مثل در مقابل مثل به همراه خود می
ده  است     ـاز  شـمژه  بر دیدة  من  چنگل  شهبه تا دست به آن موي میان افکنده استبهل

)1543-4(
ان دوست     ـچون بهله هر  که  دست  کند در میباید  به  زخم  چنگل  شهباز  تن در دهد

)2018–6(
رد     ـداز کـهله دست انـبر میـان نازکـش  تــا  بامرود  در سـینهناخن شاهین سراسر می

)2362-10(
زان موي میان نتوان کشیددست خود چون بهلهپنجه در سرپنجۀ  شاهین اگر  باید فکند

)2774 -7(
رشک در سینۀ من ناخن شاهین ریزدهر گاه  کند  بر کمرش  دست اندازبهله  

 )3414 -2(
بهله و کمر- 2- 3

ست که، پیش از به ارتباط میان بهله و کمر در شعر صائب و سبک هندي ناظر بر این ا
از را در دست گیرند به خواستند بدادند و هر گاه میرا در کمر قرار می» بهله«دست گرفتن باز

بردند. آن را در دست فرو می،منظور مصون ماندن دست از آسیب ناخن و سرپنجۀ شاهین
شود، مفهوم پوشیدن بهله در در کنار بهله دیده » دست انداز«ر بیتی تعبیر اگر د،بنابراین
:داردمیرا بیاندست 
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ه را دست از کمر باشد جداممکن بهلنیستاختیـاري عاشقــان را کامیابکند بیمی
 )4 -8(

کــه جاي بهلۀ کــوتاه دست بـر کمرستز دست کوته  خـود  نا امید  چون  باشم
 )1678-3(

کندچون بهله دست در کمــر یــار میدستی که شــد بـریده ز دامــان اختیار
 )4188 -8(

موي کمر دارمتهی چون بهله زانکه من دسته کوته دستی من خون اگر گریند جا داردب
 )5513 -3(

گل و دیوانهبچو- 4
هاي مایۀ دیوانه و چوب گل در شعر صائب بسامد بسیار باالیی دارد و به وسیلۀ آن مضمونبن

گردد که افشره شود. برپایۀ شعر صائب و کتب لغت عصر او معلوم میساخته میبسیار متنوّع و پیچیده 
تا : مدخل چوپ گل) ناگفته چوب گل و شاخ گل سرخ براي دفع جنون سودمند بوده است. (رامپوري، بی

براي آزردن بیشتر آنان از چوب خاردار ،نماند در روزگار پیشین که تنبیه بدنی کودکان نوآموز مرسوم بود
کردند و در دیوان صائب فقط یک بار به آن اشاره شده است:گل استفاده می

به چوب گل ادب کردي معلم در دبستانمنه امروز ست سوداي جنون را ریشه در جانم
)5591–1(

،صائب به هنگام استفاده از این موتیو براي رسیدن به مضمون و خلق اسلوب معادله
، »گلستان«، »بوي«گذراند. پس در این صورت ما ن را نیز از ذهن میهاي آاي از تداعیهزنجیر

خس و «، »ورشعله«، »شعله«، »آتش«را در کنار گل و » برگ«، »خزان«، »بلبل«، »بهار«
» عاقل«و» صحرا«، »طفل«، »خامۀ مشق جنون«، »سودا «را به همراه چوب و واژگان »خاشاك

را در مجاورت کلمۀ دیوانه خواهیم دید:
وب گل کند عاقل مراـه چـخواهد بآن که میدهد  از  سادگی  اندام،  آتش  را  به چوبمی

 )159–9(
وانه عاقل کردن است     ـر دیـکار  چوب  گل مگچون  مرا   نظّاره  آن  شاخ  گل  دیوانه  کرد؟

 )1065–9(
واره شد     ــتن گهـبیش از بسشوخی این طفلآتش  سوداي  من  از  چوب  گل  باال  گرفت
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 )2432–11(
به چوب گل دل دیوانه  هـم  عاقل  تواند  شد     اگر آتش به خار و خس گذارد سرکشی از سر

 )3070–17(
به  چوب  گل  ادب  کردي  معّلم در دبستانم     نه امروزست سوداي جنون را ریشه در جانم

 )5591–1(

زر دست افشار-5

و زرّدست افشار یا زر مشت استساز در شعر صائب زر یکی دیگر از موتیوهاي مضمون
در » زرّ دست افشار«رود. هاي آن به شمار میسازترین زیر مجموعهمضمونترین وافشار از مهم

ست او نرم هاي عصر صفوي به معناي زري است که خسروپرویز داشته و مانند موم در دفرهنگ
: مدخل زر دست افشار) 1340ساخت.(سروري، خواه خود را میهاي دلشد و از آن صورتمی

، »گداز«با این توضیح ناگزیر ما مطابق هنجار حاکم بر شعر صائب با واژگان مرتبط با آن مانند: 
و » کوهکن«، »بیستون«، »شیرین«، »پرویز«، »فرهاد«، »نرمی«، »محک«، »سنگ«، »آتش«
روبه رو خواهیم شد:» سروخ«

نگیرد زرّدست افشار، جاي رنگ کاهی راکوشدعبث، پرویز درهم چشمی فرهاد می
 )448 -7(

عاشقان  را  احتیاج  زرّ  دست  افشار نیستبیستون  در  پنجۀ  فرهاد  شد چون موم نرم
)1260–8(

به دست کوهکن است     تصرّف دل شیریناگر  چه  دارد  خسرو  طالي  دست  افشار
 )1723 -2(

زرّ  دست  افشار  آسوده  است از بگداختنز آتش دوزخ مالیم  طینّتان را باك نیست
 )6011-6(
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سنگ یده- 6

که امروزه استهاي مهم موتیو سنگ در شعر صائب یکی از زیر مجموعه» سنگ یده«
توان کاربرد آن را مشاهده کرد. ي مرتبط با آن طرز میهافقط در آثار سبک هندي و فرهنگ

دمیدند و در کف دست خود سنگی بوده است که بر آن افسون و عزیمت می» سنگ یَدَه«
: مدخل سنگ یده) صائب هر 1380وارسته، ».(دادند تا باران بسیار بباردمقابل آسمان قرار می

گوید: شاید علت برد و میرا به کار می» هسنگ ید«، کندگاه به باران اشک در شعر اشاره می
اش قرار گرفته است. بارش این همه اشک، آن است که سنگ یده در اطراف او یا در کنار گهواره

ها از قبیل اي از تداعیبنابر آن چه که گذشت، در صورت استفادة شاعر از این موتیو شبکه
براي » گهوارة یتیم«و » کهربا «، »مهره«،»ناله«، »اشک«، »داغداري«،»گریه«، »گهر«، »دریا«

یابند:به وجود آوردن مضمون و ایجاد ارتباط میان دو مصرع، در بیت حضور می
یده هــر مهـرة گهــوارة ما     هست سنگگر چه از داغ یتیمی دل ما سوخته است

 )562-3(
هاي دل را کهرباست     قراريرنگ زردش بییَده استهایش گریۀ مستانه را سنگناله

)935-14(
آید     کــار سنگ یــده از نــاله نی میاشک را موي کشان تا سر مژگان آورد          

 )3639-3(
مهـرة گهوارة  مـن     کار سنگ  َیدَه ازآید          بس  که  سیراب شد از گریۀ من، می

 )6304–3(

سفال و ریحان- 7

در سبک هندي و شعر » سفال«هاي موتیو یکی دیگر از پربسامدترین زیر مجموعه» ریحان«
، »طراوت«، »تازه«صائب است که هر دو کلمه موقع استعمال در بیت واژگان متناسب با خود مانند 

را براي آفریدن مضمون جدید در » خشک«و » خاك«، »آهدود «، »آه«، »آب«، »سیراب«، »تشنه«
» سفالِ ریحان«دهند. سفال و ریحان که در شعر صائب به شکل ترکیب اضافی زنجیرة کالم قرار می



51نگاه انتقادي و تحلیلی به جایگاه معنایی و ساختاري ...

کنند و شود که در بیرون آن ریحان و سبزه کشت میبه کوزة سفالینی اطالق می،رودبه کار مینیز
)51: 1381ریزند: (گلچین معانی، آب میبه منظور کشت یکپارچه به درون آن

ان شب     ـاك را ریحـال خــتازه رو دارد سفهست  در  ابـر  سیه  باران  رحمت  بیشتر
 )884-3(

ال ریحان استـهمیشه تازه و تر چون سفاد آن خط مشکین، دل  شکستۀ منــز ی
 )1718 -11(

کند     ان میـاین سفال تشنه را سیراب، ریحگردد خنک از آه سردهاي گـرم میسینه
 )2562 -7(

جوید     که ریحان از سفال تشنه این جا آب میمشو غافل زفیض خاکساري در برومندي
 )3239-2(

خاك سبز؟در سفال خشک ریحان کی شود بیهارد از سینهــغبار غم  نخیزد آه سبی
 )4765-13(

شعلۀ آواز-8

بر شعر سبک هندي باید براي رسیدن به معنی بیگانه و ساخته مطابق معیارهاي حاکم 
ا آن واژة بنیادین تعدادي از واژگان مرتبط با شدن بیت، از یک کلمۀ کلیدي استفاده کرد؛ زیر

آید. مخاطبان اي به وجود میکند و از این راه تناسبات پیچیده و هالهخود را وارد بیت می
اي از واژگان، تعابیر و اي به دلیل عدم دریافت معنی و مفهوم پارهامروزین در موارد عدیده

اي از ارتباطات باز هفته در پشت مجموعهمصطلحات، از کشف روابط کلمات و نیز مضمون ن
براي حلّ این معما و نیز ورود به دنیاي ذهنِ شاعر مضمون آفرینِ دشوار ،مانند. بنابراینمی

هاي تالیف یافته درباره سبک هندي اي جز مراجعه به منابع و فرهنگچاره،گويِ دشوار پسند
نیز فقط از همین رهگذر فهمیده » شعلۀ آواز«عناي دقیق موتیو متروك و مهجور نیست. م

: مدخل شعله 1333شاد، ».(گویندشود. آوازِ باریکِ سوزناك و هیجان انگیز را شعلۀ آواز میمی
آواز) 
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شعله آواز یکی از پرکاربردترین موتیوهاي شیوة هندي به خصوص شعر صائب است. در 
کّ اضافه باید شاهد حضور صورت مشاهدة این موتیو در شعر به شکل ترکیب اضافی و یا با ف

و » خاکستر«، »خس پوش«، »خار و خس«، »شمع«، »کباب«، »آتش«، »سپند«واژگانی چون 
، »گلستان«، »قفس«، »خردة زرین«، »گل«، »بلبل«در پیرامون شعله و همچنین » پروانه«
در جوار آواز باشیم:» نوا«و » مطرب«، »کاروان«، »جرس«، »خزان«

شعلۀ  آواز، شمع انجمن بــاشد مـــرا      بلبل شود روشن دلماز  نواي  خویش چون 
 )140-2(

برگ گل را شعلۀ آواز من پروانه ساخت      نغمه سنجان چمن را شور من دیوانه ساخت
 )923-2(

ل است      ـبلبعلۀ آوازــپند شـائب سـصاي  که  کرده گره گل در آستیناین  خرده
 )1912 -8(

گلستانی که رنگ از شعلۀ آواز من گیرد      دم  سرد  خـزان  را  حلقۀ  بیـرون  در  سازد
 )2978-8(

ن قافله دارد؟ ــتا چشم که سر در پی ایرا          رسـآواز، جشعلۀ از دـکـچمیخون 
 )4342 -9(

تـوان  کردنسپنـدِ  شعلۀ آواز  مینسازي،  دلاگـر سارـش رخـآتکباب 
 )6339 -3(

غنچه خسبی / غنچه خسبان-9
لوازم و مالیمات خود نظیر بر مضامین و تصاویر متعدّدي که باغنچه در شعر صائب عالوه

، »خاموشی«، »شبنم«، »نسیم«، »الله«، »باغ«، »چمن«، »خار«، »تصویر«، »گره«، »گل«، »دهان«
، به همراه آفریندمی» بهار«و » زر«، »گریبان«، »زانو«، »کج کالهی«، »نقاب«، »خون«، »تنگی«
به قرینۀ شعر» غنچه خسب«سازد. موتیو نیز همین مراد شاعر را برآورده می» خسبی«و » خسبان«

رند و خراباتی و نیز به هاي دورة صفویّه، به مرد غریب و مسافر بی سر و سامان،صائب و نیز فرهنگ
دستان دست و پاي خود را شود که به دلیل نداشتن پوشش، به شیوة مفلسان و تهیکسی گفته می

: مدخل غنچه خسبی) قطعًا تصورّ چنین حالتی به غنچه1333شاد، »(خوابد.جمع کرده و می
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ایجاد شده است. بنابراین ترکیب برحسب شباهت حالت ظاهري آن با اوضاع و احوال چنین فردي 
که به هنگام » غنچه خسب«است از شکل و حالت فرد عبارت» غنچه خسبان«و » غنچه خسبی«

که به نوعی حالت مراقبه و تامل و نیز ـخمیدگی و افتادن سرغنچه بر روي ساقه، این پندار شاعرانه 
آید. در ذهن و خیال شاعر به وجود میـکند قر را تداعی میف

برد، ناخود آگاه سلسله واژگانی را را در شعر خود به کار می» غنچه خسبان « صائب هر گاه 
دهد. پس عالوه برمناسبات غنچه در بیت جلوه می،اي با اجزاي این ترکیب ارتباط دارندهم که به گونه

تن «، »آسودگی«، »بالین«، »ربست«ات النظّیرهاي خسبان نیز مانند مراع،ره شداـکه در باال به آن اش
شود:در بیت پدیدار می» فکر«و » پریشانی«، »آسانی

که بشکند سرش از بار درد، زانو راکسی سر آمدِ  گلزار  غنچه خسبان است
 )644-5(

دستان کسی است که از ترین و سرآمدترین فقرا و تهی: برگویدصائب در این بیت می
شود ولی هرگز در برابر دیگران سر مناعت طبع به فقر و نداري خویشتن تا حّد مرگ قانع می

آورد.تسلیم فرو نمی
برگ عیش غنچه خسبان در درون خانه استکنندبلبالن  در  زیر  پر  سیر  گلستان می

 )1181 -11(
بال و پر چون در سپهر تنگ میدان واکند؟مکان از غنچه خسبان بود دلاي الـدر فض

 )2519 -15(
سر  ارباب  فکرت  محو  زانو  این چنین باید     نگیزدانسیم صبح محشر غنچه خسبان را نی

 )3227 -5(
ر کوي توایماین زمان از غنچه  خسبان  سما که چون شبنم زگل بالین و بستر داشتیم

 )5437–9(

هاي خود در موارد زیادي صائب را براي کم نیاوردن غنچه با خسبی نیز به همراه تداعی
که ناقدان آن عصر این نوع شگرد شاعرانه را ـدر میدان مضمون پردازي و خلق معنی بیگانه 

کند:مساعدت میـدانستند براي شعر روزگار خود مقبول و مطلوب می
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راـرد مــا کــره بند قبــخسبی، گغنچه وي راحت صائبـر بنهم پهلــه بستــون بچ
 )527-7(

داردکه گل در غنچگی بیم از پریشانی نمیمپیچ از غنچه خسبی سر اگر آسودگی خواهی
 )2965-9(

رخیزـتر گــران بـل از بسـاح، گـل صبـگامده ز دسـت گــریبان غنچه خسبی ر
 )4808–7(

ر بـال خویشتن  ــاغ دلگشایم زیـهست بغنچه خسبی دارد از سیر چمن  فارغ  مرا
 )6034-7(

مینا و پنبه–10
در شعر صائب و » شراب«هاي موتیو سازترین زیر مجموعهمینا و پنبه یکی از مضمون

سبک هندي است. مینا و پنبه به تنهایی از حیث معنا غرابت و دشواري 12در آثار همۀ شاعران
اي از واژگان متناسب با هم در کنار یکدیگر قرار چندانی ندارد اّما زمانی که در بیتی با شبکه

شود، بلکه مفهوم بیت و تشخیص ژه، به راحتی دریافت نمیگیرند، نه تنها معناي این دو وامی
گردد.تر میارتباط اجزاي شعر نیز سخت

گذاشتند اي که بر دهانۀ مینا یا شیشۀ شراب میعبارتست از پنبه» پنبۀ مینا«یا » مینا و پنبه«
اس معیارهاي : مدخل پنبه) براس1333شاد، ».(داشتندو در موقع باده خواري آن را از سر مینا برمی

، براي حصول مضمون جدید و ایجاد پیوند تقابلی طبیعی است که پنبه و تی طرز هنديجمال شناخ
، »محمل«، »ساقی«، »مستان«، »دختر رز«، »می«هاي خود مانند اي از تداعیمینا در بیتی سلسله

، »خشت«،  »خم«، »گردش«، »قدح«، »ساغر«، »پیمانه«، »شیشه«، »یالهپ«، »جوش می«، »زور می«
را به همراه داشته باشند:» شعله«و » آتش«، »حریف«، »خانۀ خمار«، »خوارانمی«

راــنا  مـه از میـزور می برداشت آخر پنبگر چه چون حالّج مهر خامشی برلب زدم
 )118-2(
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بر گوشۀ دستار کی جاي گل است     شعله را از ســر میناي پــر می پنبه بـردارید زود
 )1045–4(

د     ـا باشـر پنبۀ مینــمی  خورم خونش، اگهر که  با  دختـر  رز دست در آغوش کند
 )3438-6(

ر از مخزن اسرار بردارمــا پنبه، مهز  مینحریفی  کو  که راه  خانۀ  خمّار  بردارم؟          
 )5549 -1(

به روي اهل مجلس خندة قهقه چو مینا کن     اگر  تن  از  سرت چون پنبه بردارند از مینا          
 )6238–5(

نتیجه
ی که دربارة شعر صائب به عمل آمده است، در اغلب موارد از افراط و تفریط یا به هایپژوهش-

عدم توجه به همۀ هنجارهاي بالغی حاکم ،؛ بدین معنانیستتعبیر دیگر از حبّ و بغض خالی 
در ادوار مختلف شعر فارسی، مالك قرار دادن معیارهاي جمال شناختی رایج در یک دورة 

ارادت به صائب و پیروي از طرز سرایندگی او و نیز داوري براساس خاص تاریخی، شیفتگی و 
ها دامن زده است.به پیدایش این گونه افراط و تفریط،تلّقی شخصی از شعر

هاي صائب نقش اساسی دارد و او مانند شاعران طرز مضمون سازي در باال بودن حجم سروده-
هاي جدید گوي سبقت را از همگان ضمونهندي همیشه برآن بوده است تا در عرصۀ آفرینش م

برباید و خود را از مظان تهمت ناقدان آن روزگار، مبنی بر سرقت و کاربرد مضامین دیگران دور 
گرداند.

در پدید آمدن اسلوب معادله، تراش دادگی لفظ، تصویر پردازي، » هاموتیو«در اشعار صائب -
ها نقش اي از تداعیر به وجود آمدن شبکهدشوارگویی و مشکل پسندي و باالتر از همه د

محوري دارد. این گونه تالش شاعرانه، یک عامل مهّم سبکی بوده است و طرز و شیوة هندي، 
صائب نیز همانند معاصران خود، از این طریق بکوشد تا ضمن نشان دادن که نمود اقتضا می
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فراهم نیز رار خوانندهاعجاب هرچه بیشتاتپردازي، موجبچیرگی خویش در عرصۀ مضمون
.آورد

کند که او پردازي و دشوار پسندي زمانی در شعر صائب بهتر جلوه میافراط و مبالغه در خیال-
آفرینی قرار سازي و مضمونمایۀ معادلههایی را دستهمانند دیگر شاعران سبک هندي موتیو

به ادبیات عصر صفوي به دست هاي مربوط ها جز از گذر فرهنگدهد که مفهوم و مدلول آنمی
آید.نمی
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پی نوشت

1212–1218: 5، ج 1367صفا ؛81-82: 1385رك: محمّد صدیق، -1
: 5، ج 1367صفا، ؛643–644: 1378نصر آبادي، ؛374: 1385رك: محمّد صدیق، -2

1337–1333
، 1367صفا، ؛649–650: 1378صر آبادي، ن؛195–196: 1386رك: محمدّي اله آبادي، - 3

1340–1364: 5ج 
روش متعارف نخست،؛وجود داشتدو گرایش مهمشاعراندر درون سبک هندي میان -4

طرز خیال میرزا جالل اسیر، شوکت بخارایی و ناصر علی دیگر،تمثیل سازي امثال صائب و
پسندیدند و به سبب را بیشتر میدر آن زمان در سرزمین هند شیوة طرز خیال.سرهندي

هند من باب استقالل، تمثیل را شیوة ستادانمناقشات برخی از شعراي ایران و هند، برخی از ا
کردند. چنان که آرزو دانستند و به جاي آن طرز خیال را توصیه میشاعران ایران می

و به نزد ارادت از محمد حسین خان ناجی شنیدم که گفت غزلی به اقتضاي صائب«گوید:می
خان واضح فرستادم. ارادت زیر این بیت من که به شیوة صائب تمثیلی بود:

یی کز برق سالم جست رزق آسیاستدانهبشکند از جور گردن گرنسوزد دل زعشق

نوشت:
پـس بـه هـر دستی نبـاید داد دسـتاي بســا ابلیس آدم روي هست

است ارادت خان واضح، صایب را ابلیس آدم روي گویید؟! چنان که واضحصایبانه چرا می
: 1381آرزو، .»(خوانده و شاعران را از تقلید سبک او که روش تمثیل است، برحذر داشته است

10–9(
و نیز مراجعه شود به: اخوان 317–334و نیز 219–225: 2، ج1373رك: اخوان ثالث، -5

280: 1369ثالث، 
364-365: 1378شمیسا ؛50: 1380داد ، ؛322: 1371رك: شفیعی کدکنی، - 6
در این پژوهش هر گونه داوري دربارة شعر صائب و همچنین استناد به دیوان او براساس -7

در شش مجلد بوده است. بنابراین عدد نخستین در ذیل 1383نسخه محمّد قهرمان به تاریخ 
.استزل شمارة بیت آن غ،شمارة غزل و عدد دوّم،ابیات

موالنا غواصی خراسانی: مردي ابله و فقیر و گوشه نشینی است و اوقات به خرده فروشی «-8
باید که شعر خود مسوّده کند از هیچ کس گذارند و با آن که هر روز او را مبلغی کاغذ میمی
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شت تواند نوگوید و به واسطه آن که زیاده از این نمیکند و هر روز پانصد بیت میطلب نمی
کند، سن او از نود متجاوز است و پیش از این به چهل سال در یکی از بدین اختصار می

هاي خود این بیت گفته:کتاب
هزار و نهصد و پنجه کتابستز شعرم آن چه حاال در حساب است

الشهدا، قصص االنبیا، تاریخ طبري، کلیله و دمنه و ذخیرةخوارزمشاهی هروضاز جمله 
(سام میرزاي صفوي، »شود!!گفته!! و آن اشعار موازي دویست هزار بیت میرا در یک جلد

1384 :325.(
گوید شود و در هر روز قریب به هزار بیت میموالنا نازکی همدانی: اوقات او صرف شعر می«-9

و بر خود الزم کرده که جمع کتب نظم را جواب گوید از جمله شاهنامه که فردوسی به 
به سی روز گفته بود و در شعر او ردیف و قافیه غلط بسیار است و به غیر از سال گفته او سی

تخلّص در شعر او نازکی نیست و در شعر او چیزهاست غیر معنی ... بدین خوبی اگر کسی گوید 
خود بدر کنم تا توبه نام خواهی که من از شعر گوید که میکه فالن شعر تو خوب نیست می

)288–289صفوي: سام میرزاي ».(؟خود کنی
129–130: 1385رك: فتوحی، -10
زمین عبارت است از طرحِ کلِّی یک شعر به اعتبار وزن و قافیه و ردیفش. وقتی شاعري «-11

این شعر » زمینِ«گفتند سابقه بود میسرود که به لحاظ تنوع وزن و قافیه و ردیف بیغزلی می
رسد که اند. به نظر میغزلِ فالن شاعر گفته» ینِزم«از فالن شاعر است یا این شعر را در 
آید و بسیار هم بر روي هم می» وزن و قافیه و ردیف«اصطالحی است مورد نیاز که به جاي 

توان مشاهده کرد را به این معنی می» زمین«هاي این دوره اصطالح کوتاه است. در اغلب تذکره
)45: 1375شفیعی کدکنی، ».(یافتتوانو در شعر امثال صائب نیز بدان اشارت می

بگیر  پنبه ز مینا قدح به دست برون آ      چوشمع یک مژه واکن ز پرده مست برون آ-12
)81: 1392(بیدل، 

مغز مستی گر نداري پنبه از مینا مکش    آید خرد بـا سـاز حشر آهنگ  دلبر نمی
)899(همان : 

نیست غیر از بال قمري پنبه میناي سروده استشعله ادراك خاکسـتر کـاله افتا
)1270(همان : 
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منابع
، با تصحیح و تحشیه حسن سادات ناصري، تهران، آتشکدة آذر، 1336آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ بن آقاخان، - 

انتشارات امیر کبیر
مه و ، مقدعطیه کبري و موهبت عظمی، 1381آرزو، سراج الدین علی بن حسام الدین، - 

تصحیح از سیروس شمیسا، تهران، فردوس
، چاپ دوم، تهران، ها و عطا و لقاي نیما بوشیج، بدایع و بدعت1369اخوان ثالث، مهدي، - 

انتشارات بزرگمهر
، چاپ اول، تهران، انتشارات زمستانهاي سبزحریم سایه، 1373، ــــــــــــــــــ- 
، به اهتمام محمد معین، چاپ پنجم، تهران، برهان قاطع، 1362برهان، محمد حسین بن خلف تبریزي،- 

انتشارات امیر کبیر
، به تصحیح اکبر بهداروند، چاپ دیوان بیدل، 1392بیدل دهلوي، عبدالقادر بن عبدالخالق، - 

سوم، تهران، موسسه انتشارات نگاه
قات محمّد کاظم ، تصحیح و تعلیتذکرة شمع انجمن، 1385خان بهار، محمد صدیق، حسن- 

کهدویی، یزد انتشارات دانشگاه یزد
، تهران، انتشارات سخنسبک شناسی غزل سبک هندي، 1384پور آالشتی، حسین، حسن- 
، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مرواریدفرهنگ  اصطالحات ادبی، 1380داد، سیما، - 
هران، نشر قطره، چاپ اول، تصائب و سبک هندي، 1371دریاگشت، محمد رسول، - 
، به کوشش محمد غیاث اللغاتتا، رامپوري، غیاث الدین محمد بن شرف الدین، بی- 

دبیرسیاقی، تهران، کانون معرفت
، تصحیح و مقدمه از رکن الدین همایون فرخ، تهران، تذکرة تحفه سامی، 1384سام میرزاي صفوي، - 

اساطیر
، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، مجمع الفرس، 1340سروري، محمد قاسم بن حاجی محمد کاشانی،- 

انتشارات علمی
، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تهران، انتشارات کتابخانه فرهنگ آنندراج، 1336شاد، محمد پادشاه، - 

خیام
، چاپ سوم، تهران، ها (بررسی سبک هندي و شعر بیدل)شاعر آینه، 1371شفیعی کدکنی، محمد رضا، - 

رات آگاهانتشا
، چاپ اوّل، تهران، نشر آگاه، شاعري در هجوم منتقدان1375، شفیعی کدکنی، محمد رضا- 
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، به تصحیح سید حسن سادات ناصري، قصص الخاقانی، 1371شاملو، ولی قلی بن داود قلی، - 
تهران، وزارت ارشاد، سازمان چاپ و انتشارات

(سبک هندي، کلیم کاشانی و گزیده اشعار)، تهران، ، گردباد شور جنون1367شمس لنگرودي، محمد، - 
نشر چشمه

، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوس.نقد ادبی، 1378شمیسا، سیروس، - 
، به کوشش محمد قهرمان، چاپ دیوان صائب تبریزي، 1383صائب تبریزي، محمّد علی، - 

چهارم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوستاریخ ادبیات در ایران، 1367هللا، صفا، ذبیح ا- 
، تهران، سخننقد ادبی در سبک هندي، 1385فتوحی رود معجنی، محمود، - 
، چاپ سوم، تهران امیر کبیر، فرهنگ اشعار صائب1381گلچین معانی، احمد، - 
، چاپ شرق،تهرانتحوّل شعر فارسیتا، مؤتمن، زین العابدین، بی- 
، تصحیح اختر مهدي تذکرة خازن الشّعرا، 1386محمّدي اله آبادي، محمد میر نجان، - 

رضوي، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن ناجی نصر آبادي، تذکرة نصر آبادي، 1378نصر آبادي، محمّد طاهر، - 

تهران، اساطیر
، به کوشش مظاهر مصفا، تهران، انتشارات امیر مجمع الفصحا، 1339هدایت، رضاقلی خان،- 

کبیر
تهران، انتشارات شمیسا،، به تصحیح سیروسمصطلحات الشعرا، 1380مل،وارسته، سیالکوتی- 

فردوس


