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Abstract
Motif is a common term in the field of science, art, and literature. It is one of the tools for formal
and content critiques and analysis of works. Knowing motifs helps to better understand the poets’
poems. By studying and classifying motifs, one can study the evolution of annihilation and survival
of motifs in the literature of a country or a period or in different periods and people. Saeb Tabrizi
is the greatest poet composing lyric poems of Indian style. The motifs in his sonnets have a high
frequency. The use of these motifs can reflect the poet’s mentality, as well as a picture of the
intellectual events of his time. The motifs of prophets are among the most widely used allusive
motifs in his poetry. In this study, we examined the functions of the motifs of prophets in Saeb's
sonnets. The poet used such motifs to express various thoughts and mentalities.
Introduction
Motif is a common term in various fields and is defined differently in each field. It is part of a
literary work, the most important feature of which is repetition and induction of meaning.
Examining motifs in the critique and analysis of literary works is useful to know various aspects of
the forms and contents of works. By studying and classifying motifs, one can study the evolution of
annihilation and survival of motifs in the literature of a country or a period or different periods and
people. Saeb, as the most prominent poet of the Safavid era, was one of those poets, who revived
new concepts and themes. Despite a lot of research on Saeb's poetry, no complete list of Saeb's
poetry has been prepared to serve as the basis for the related research and identify the various
aspects of his life and poetry. In this study, we tried to examine the allusive motifs and among
them, the most widely used motif, namely the motifs of prophets. An allusive motif is part of the
meaning or theme of a work of art with an allusion to a story, verse, or hadith, the most important
feature of which is repetition, meaning enhancement, and guiding to reach the layers of the author’s
text and thought.
Materials & Methods
Collection of materials in this research was based on the library method. First, we presented the
theoretical foundations of the research, including a definition of the important terms and keywords
in the research field. Then, we examined verses (the main source of this research was Saeb
Tabrizi’s Divan edited by Mohammad Ghahraman). Next, we extracted and categorized the Persian
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lyric poems (7015 lyric poems), in which the motifs of prophets were mentioned. Afterwards, we
analyzed and interpreted each motif separately. Finally, we identified their functions.
Discussion of Results & Conclusions
The poet used the studied motifs to express various thoughts and mentalities. In the use of motifs of
the prophets, Saeb was not bound by the ancients’ views and opinions about the prophets and their
related elements everywhere; rather, he made innovations in this field. The motifs of prophets in
Saeb's poetry played a prominent role in the creation of themes. In addition to alluding to the
Qur'anic stories and the past poets’ books and opinions, Saeb himself reached new insights in this
field, which were the result of his efforts and artistic creations. His new and creative view of
phenomena made moral and social functions, mystical perceptions and functions, contradictions,
different uses of motifs, ignorance of the motifs of prophets, formal and aesthetic functions of
poetry, poetry criticism, etc. as the most important functions of the motifs of prophets in his poetry.
The functions of the motifs of prophets in Saeb's poetry were not limited to their implicit uses.
Rather, more diverse aspects of these motifs were considered.
Keywords: motif function, allusive motif, prophets, Saeb Tabrizi
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کارکردهای موتيفهای تلميحي انبيا در غزليات صائب تبريزی
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چکيده
معنیافزايیاستويکی
مهمترينويژگیموتيفتکرارو 
موتيفازاصطالحاترايجدرحوزةعلموهنروادبياتاست .
بزرگترين شاعر غزلسرای سبک
از ابزارهای مناسب برای نقد و تحليل صوری و محتوايی آثار است .صائب تبريزی  
یتواندبيانگرذهنيتشاعرونيزتصويریاز
موتيفهام 

موتيفهادرغزلاوبسامدبسياریدارد.کاربرداين

هندیاست.
موتيفهایتلميحیشعراوهستند.دراينمقاله

انهایفکریوانديشگیزمانةاوباشد.موتيفانبياازپرکاربردترين
جري 
تهای
شهها و ذهني 
موتيفها برای بيان اندي 

میشود.شاعر از اين 
موتيفهای انبيا در غزليات صائب بررسی  

کارکردهای 
همهجا به ديدگاه و نظر متقدمين دربارة پيامبران و عناصر
موتيفهای انبيا  

متعددی سود جسته است.صائب در کاربرد 
موتيفهای انبيا در شعر صائب به

مربوط به آنها مقيد نمانده و خود در اين زمينه به نوآوری دست زده است.کارکرد 
موتيفهای

موتيفها مدنظر قرار گرفته است.صائب در 

متنوعتری از اين 
جنبههای  
استفادة تلميحی آنها محدود نشده و  
دريافتهای جديدی در اين زمينه رسيده

کتابها و نظريات گذشتگان ،خود به 
افزونبر تلميح به قصص قرآنی و  
انبيا  
دهها ،کارکردهای
آفرينشهای هنری اوست.نگاه جديد و خالقانة او به پدي 

تالشها و 
نگریها و  
ژرف 
است که حاصل  
موتيفهایانبيا،

موتيفها،خوارمايگی

تناقضها،استفادةمتفاوتاز

افتهاو کارکردهایعرفانی،
اخالقیواجتماعی،دري 
موتيفهایانبيادرشعرصائباست .

مهمترينکارکرد
کارکردهایصوریوزيبايیشناسانه،نقدشعرو ...
واژههای کليدی 
کارکردموتيف؛موتيفتلميحی؛انبيا؛صائبتبريزی
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1ـ مقدمه
شدهاست.
حوزههایمختلفاستکهدرهررشتهنيزمطابقباآنزمينهتعريف 
موتيفازاصطالحاترايجدر 
برجستهتر از

واضحتر و 

مجسمهسازی ،معماری ،موسيقی ،سينما و هنرهای دستی ،

کاربرد موتيف در نقاشی ،
بنمايه يا موتيف يکی از اصطالحات جديد نقد ادبی است
سادهتر است .
ادبيات است؛ درنتيجه تشخيص آن نيز  
مهمترين ويژگی آن
که در ادبيات فارسی نيز پيشينة بسياری ندارد .موتيف قسمتی از اثر ادبی است که  
جنبههای مختلف
تکرارشوندگی و القای معناست .بررسی موتيف در نقد و تحليل آثار ادبی برای اطالع از  
یکند؛ زيرا
موتيفها ما را در فهم شعر شاعر کمک م 

صوری و محتوايی آثار بسيار مفيد و راهگشاست.شناخت 
یتوان سير تطور و
موتيفها م 

طبقهبندی 
بدون شناخت موتيفها ،شناخت متن ناتمام خواهد ماند.با مطالعه و  
یکرد .
موتيفهارادرادبياتيککشوريايکدورهيادرادوارواشخاصمختلفبررس 

تکامليافناوبقای
کردهاند.بررسیوتحقيقدربارة
استفاده 

موتيفها

شاعرانونويسندگانهرکدامبهفراخورآثارخويشازاين
موتيفها از موضوعاتی است که چندان به آن توجه نشده

ميزان و چگونگی استفادة صاحبان آثار ادبی از اين 
برجستهترين شاعر

مضمونپردازی و آفريدن مضامين نو مشهور هستند.صائب ،

است.شاعران سبک هندی به 
عهدصفوی،ازکسانیاستکهبههزارانمفهومومضمونتازهونوجانبخشيدهاست .
موتيفهای

تحقيقاتبسياریدربارةشعر صائب صورتگرفتهاست؛اماتاکنونفهرستو فرهنگکاملیاز 
جنبههایمختلفزندگیوشعروی
پژوهشهایمرتبطبرایشناخت 

شعرصائبتهيهنشدهاستکهبتواندپاية
موتيفهای تلميحی و از ميان آنها ،پرکاربردترين موتيف ،يعنی

اينرو در اين پژوهش تالش شد تا 
قرار گيرد؛ از 
موتيفهایانبيابررسیشود .

الهای لطيف خويش به آن جان داده است،
يکی از مضامينی که صائب با فکر باريک و دقيق و خي 
جنبههای متعدد زندگی پيامبران اشاره میشود.مبحث موتيف انبيا در
موتيفهای تلميحی هستند که در آن به  

موتيفهارا

مضمونها،نقشبرجستهایدارد.صائباين

یهاونيزدرآفرينش
شعرصائبدرايجادزنجيرةتداع 
یکند.مخاطبشعراوهر
دگاههایمتفاوت،متضادومتناقضعرضهم 
نگاههایجديد،دي 
درقالبتصاويرینو ،
شگفتانگيزوجذاباست .

یشودکه
لحظهودرهربيتبامنظرةجديدیروبهروم 
جنبههایزيبايیشناسانه،صائبجنبة محتوارانيزرهانکردهاست.ویاينموتيفهارابرای تأکيد،
افزونبر 

مطرحکردنمفاهيمذهنیخوددرزمينةمباحثاخالقی،اجتماعی،انتقادی،عرفانیومباحثنقدادبیبه
تأييدو 
بردهاست .
کار 
1ـ 1پيشينة پژوهش
تحقيقاتی که تاکنون دربارة پيامبران در شعر صائب نوشته شده ،عبارت است از:مقالة «سيمای پيامبران در شعر
اننامة کارشناسی ارشد با عنوان «داستان
تاهلل شريفپور و مريم جعفرزاده )1387(؛ پاي 
صائب تبريزی» از عناي 
پيامبراندرديوان صائب تبريزی»)1386(ازسيده محبوبهمقيمیکهبهوقايعزندگیپيامبراندرجلد اولودوم
اننامة کارشناسی ارشد
ديوان صائب پرداخته و هدف شاعر از پرداختن به اين حوادث را بررسی کرده است .پاي 
بهکاررفته
«سيمایپيامبراندراشعارصائب»)1386(ازمهرآفاقشهریکهبهحوادثزندگیپيامبرانوصورخيال 
درابياتمربوطپرداختهاست .

موتيفهایتلميحیانبيادرغزلياتصائبتبريزی/حسنسلطانیوهمکاران85 /

کارکردهای

نکتهای است که
موتيفهای انبيا در ديوان صائب  ،

چنانکه از پيشينة پژوهش پيداست ،بررسی کارکردهای 
موتيفها در شعر صائب برای رسيدن به اليههای درونی انديشه و افکار

تاکنون مغفول مانده است.بررسی اين 
موتيفهایانبيارادر

میدهد.اينپژوهشکارکردهای
صائب،اهميتوضرورتپژوهشحاضررابيشترنشان 
همةديوانصائب(ششجلدديوانصائب)1بررسیکردهاست .

2ـ موتيف
نقشمايهو...ترجمهشدهودر
بنمايه،مايةتکراری ،
نامههایادبی ،
اصطالح 

واژهایاستکهدر
موتيف )Motif(
فها
ادبيات (بهويژه ادبيات داستانی)و نقد ادبی ،معانی مختلفی برای آن ذکر شده است.از مجموع اين تعري 
بنمايه ،عنصر ،حادثه ،سخن ،مطلب ،موضوع يا مضمونی است که در همة ادبيات يا
چنين برداشت میشود که  
یشود که
یشود(رضايی.)214:1382،موتيف عناصریرا شامل م 
همةآثارکسیيايک اثرخاص،پيوستهتکرار م 
یآفرين (پارسانسب )26 :1388 ،و مؤثر در القای معانی و تشخصيافته (فلکی،
افزونبر صفت تکرارشوندگی ،معن 


یدهد.
مضمونها و کلمات کليدی نظام سازندة اثر ادبی را شکل م 

بنمايهها ،
 )9:1382باشد.از نگاه ژارژ ژنت  
یدهد(آلن .2 )141:1385،
یکندوآنهارادراثرادبیآرايشم 
هنرمنديامؤلفعناصريانظامبستةادبیرااخذم 

کردهاند :واژگانی؛ تصويری؛ پويا؛ ايستا؛
دستهبندی  
برپاية معيارهای متفاوت ،موتيف را به انواع مختلفی  
تلميحی؛رمزی،نمادينو . ...
موتيفتلميحیبخشیازمعنا يادرونمايةاثرباتلميحبهقصه،آيهوياحديثاست کهمهمترينويژگیآن
تکرارشوندگی ،معنیافزايی و هدايتگری برای رسيدن به اليههای متن و سير انديشة صاحب اثر است (يوسفی،
 .)19:1390

روشناستکههرشاعربرایعناصربهکاررفتهدرشعرش،قصدوغرضیداردوديگرآنکهاينعناصررايا
خود آفريده يا از جايی گرفته است و يا عناصر متعددی را درهم آميخته و نتيجة مدنظر خود را از آنها بيرون
کشيدهاست .
یخودموتيفنيست؛اماوقتیهنرمندیيکعنصرخاصرادراثرش
بهخود 
یدانيمهرچيزی 
همانطورکه م 
نکتهای را با او در ميان بگذارد.
یخواهد با اين تأکيد و تکرار ،حساسيت مخاطب را برانگيزد يا  
یکند ،م 
تکرار م 
یزند و داستان خاصی را
داستانهای مختلف و ابزار و عناصر متفاوت به انتخاب دست م 

اينکه شاعر از ميان 
دغدغههای ذهنی وی مرتبط باشد .بررسی

یگيرد ،شايد با روزگار او ،احوال شخصی و 
بيشتر به کار م 
تذکرهنويسان مغفول مانده
یکند که از ديد  
جنبههايی از زندگی شخصی وی را روشن م 
موتيفهای شعر صائب  

موتيفهای انبيا در غزل صائب شکل

است.اين نوشتار با هدف اساسی و عمدة بررسی و تحليل کارکردهای 
شههاوافکاروجريانزندگیصائبوعصراودستيابد .
گرفتهاستتابهدريافتیدقيقازاندي 

3ـ موتيف انبيا در شعر صائب
موتيفهای پرکاربرد در اشعار صائب ،موتيف پيامبران  3است .صائب بهعلتهای مختلفی توجه

يک دسته از 
نشاندادهاست:روحيةمذهبی شاعر؛ فضایمذهبیحاکم برجامعة عهدصفوی؛قابليت
خاصیبهاين موضوع 
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فراواناينموتيفهادرتصويرآفرينیوآفرينشمضامينومفاهيممدنظرشاعر؛ايجازگويی .
موتيفهای تلميحی ،نگاه شاعر نگاه

لهای اشعار صائب است .در 
قصص انبيا يکی از منابع اصلی تمثي 
شهها و رسيدن به مضامين جديد و معانی
موتيفها برای بيان افکار و اندي 

تلميحی صرف نيست .وی از اين 
مضمونتراشی و خلق مضامين جديد ،قسمتی از معانی

افزونبر 
میبرد .
بهره  
بيگانه و آفريدن دنيای مدنظر خود  
دگاههای نو و خالقانة وی به
قضاوتها و دي 

بکر و متناقض اشعار صائب ،حاصل نگرش عاطفی و احساسی ،
عناصرمرتبطبهزندگیانبياست .
موتيفهای ناخودآگاه

موتيفهای انبيا به دو صورت خودآگاه و ناخودآگاه در شعر صائب نمود دارد .

یکنند»
یگيرند و بدون هيچ تمهيدی خود را آشکار م 
تجربههای فردی و جمعی نويسنده نشأت م 

درحقيقت «از 
موتيفهای ناخودآگاه ،موتيف فاعل

(صرفی و همکاران )234:1396 ،و در آثار شاعر يا نويسنده نمايان است.در 
یشود سخنانش
میيابد .ذهن ناخودآگاه شاعر موجب م 
میکند کجا و به چه صورتی نمود  
است و مشخص  
شههاو تصاويرديگران هماهنگشود.ايننوعموتيفمربوطبهزمانیاست که صائباز
مطابقبا الگوها وکلي 
موتيفهابيشترجنبةتوصيفیدارند .

یکندو
همانديدگاهقدمادربارةپيغامبرانپيرویم 
موتيفهايی هستند که «مؤلف يا پديدآورنده به تکرار آن آگاهی داشته باشد و از آن

موتيفهای خودآگاه 

درونمايهای اثرش بهره گرفته

شخصيتپردازی ،انسجام و بعد 

غنیکردن فضاسازی ،
بهعنوان شگردی ادبی برای  

یگيرد چگونه ،کجا و
باشد» (همان).در اين نوع موتيف ،ذهن شاعر و نويسنده فاعل است و اوست که تصميم م 
موتيفها را بهصورت خودآگاه به

معنیآفرينی است ،
چه ميزان از آنها استفاده کند.در جاهايی که هدف صائب  
نجاست؛اوبه
یبيند؛زيبايیوهنراودرهمي 
یکندوآنهاراازجنبةجديدومتفاوتیم 
یبرد،بهآنهافکرم 
کارم 
نظر گذشتگان دربارة پيامبران پايبند نبوده و خود به خالقيت و ابداع دست زده است؛ نتيجة آن هم سرودن
اشعاریعالیاستکهتکراروتقليدصرفنيست .
درنقدادبیسبکهندینيزبهاينموضوعاشارهشدهاستکهشاعراناينشيوه«شعروسبکشعریخود
ینازند؛ اما از
کردهاند و به جنبة تکنيکی و آگاهانة هنر خود بسيار اشاره میکنند و بدان م 
را به زور فکر حاصل  
یآورند»(فتوحیرودمعجنی.)43:1385،صائبدرابيات
تجربةخودآمدهوالهامیدرشعر،سخنچندانیبهمياننم 
یگويد شعر او حاصل تأمل و تفکر است که برای
یکند و م 
بسياری به کوشش خود برای آفريدن معانی اشاره م 
دستيافتنبهآنهاخوندلخوردهاست :
رسيدنو 
درناسفتةمعنـیبـهدسـتآسـاننمـیآيـد   دلغواصگـرددآبتـاگـوهرشـودپيـدا 


 

(صائبتبريزی )321/8:1384،

4ـ کارکردهای موتيف انبيا
افزونبرکارکردهایکلیمانندداستانسازی ،القای معنا،هدايتگریوتأکيد،کارکردهای
موتيفهای تلميحیانبيا  

میشود .
ويژهاینيزدارندکهدرادامهبهآنهاپرداخته 

4ـ 1کارکردهای ادبي
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کارکردهای

وسيلهای برای هنرنمايی

موتيفها 

آرايههای ادبی است .
موتيفها ،کاربرد آنها در  

يکی از کارکردهای صوری 
صنعتهای شعری ،موتيفها را به زيبايی در تصاوير خويش به کار

شاعر هستند .صائب با استفاده از انواع 
میبرد؛ برای مثال در موتيف خضر ،با کاربرد کلمة «آب» و استفادة آن در کنايههای مختلف ،تصاوير زيبايی

میدهد.خضر عمر جاودانش را از آب حيات به دست آورد و
میآفريند و معانی منظور خود را با آن توضيح  

میگويد:
میگيرد و  
بهره  
صائب با توجه به اين موضوع از کناية «بنای چيزی بر آب بودن» در معنای ناپايداری  
دهروزةماارزشیندارد(همان)1663 /2:؛سپسباکناية«نقشبر
بنایعمرجاودانخضربرآباستپسهستی 
میداند (همان )2118 /1 :و با کاربرد «آب» در معنای
بیثمر  
آب بودن» زندگی خضر در عالم فانی را بيهوده و  
میداند (همان .)1663 /1:صائب معتقد است اگر خضر نشاط بادة
شراب ،بنای زندگی سبز خود را از می ناب  
میريزد(همان .)3062/5:
گلرنگرادريابد،آبحياتشرادرپایدرختتاک 
شاعر با کاربرد صفت آبدار و ارتباط برقرارکردن با آب خضر ،شعر و سخن خود را سرچشمة بقا و رمز
میکند(همان .)135/12:
بینياز 
ماندگاریخويشمعرفیکردهاستکهاوراازآبحيات 
میداند :
صائببااستفادهازکناية«يکآبخوردن»زندگیطوالنیخضررابهاندازةيکلحظه 
مــدتعمــرابــديــکآبخــوردنبــيشنيســت  


خضرخوشهنگامـهایبـرآبحيـوانچيـدهاسـت 







(همان )1167/2:

میبرد.آب شمشير شهادت را با آب زندگی مقايسه
صائب کناية «آب تيغ» را در تناسب با آب خضر به کار  
میکند (همان:
میداند تاحدی که خضر را از سرچشمة حيات دلسرد  
میکند و آن را باالتر و بهتر از آب زندگی  


بادهگساری را به آب حيات ترجيح
.)1427 /10صائب با آوردن ترکيب «عالم آب» و ايهام تناسب به آب خضر  ،
میخواهد برای رهايی از صحبت زاهدان ،راهنمای راه وی به چشمة شراب باشد (همان/5:
میدهد و از خضر  

 .)5214

افزونبر اينها ،با کاربرد کلمات لعل ،عقيق ،سبزی ،ابر ،شمشير ،شراب و آبگينه ،آبرو ،سراب ،سيراب و...در

میکندکههرکدامفرصتیجديدبرایخلقتصاويرجديدهستند
تناسبباواژة«آب»شبکهایازتناسباتايجاد 
واينهاتنهاگوشهایازهنرنمايیشاعربايککلمه(آب)درموتيفحضرتخضراست .
صائبدرموتيفحضرتسليمانباکلمة«بادوهوا»ودرموتيفحضرتعيسیباکلمة«خورشيد»صعود
بازیهای زبانی پرداخته و معانی مختلفی را به
دايرهای از تناسبات و کاربرد ايهامی مطرح کرده و به  
وی را در  
نظمکشيدهاست .
4ـ1ـ 1حسنتعليل
تراشیهای هنرمندانة اوست که شعر او را خواندنی

برداشتهای شاعرانه و  
دليل

مهمتر از بيان مفاهيم و معانی ،

کردهاست؛يعنی شاعربااين داليلهنری،همخوانندهرا غافلگيرمیکندوهماورابافضاهایمتعددوجديد
مهمتر است و درواقع شاعری همين است .حسنتعليل يکی از
میکند که اين از همه چيز  
روبهرو  
و ناآشنا  
کارکردهایمهمواساسیشعرصائبدرحوزةموتيفهاست .
میکند:مثال اينکه ماندن در جايی
بيرونآمدن آدم از بهشت ذکر  
پديدهها داليلی را برای  
صائب با نگاه نو به  
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/88نشريهعلمی 
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نعمتها منع کنند ،دلنشين نيست؛ ديگر اينکه زندگی بی غم و اندوه با طبع انسان سازگار نيست؛

که آدم را از 
میداند)(همان)6154/4:يابرای
بهطورضمنیهبوطآدمرااختياری 
ينرویآدمباشتاب ازبهشتبيرونآمد (
ازا 
چشمزخم ،شرمندگی از روی دوستان و
پنهانبودن خضر از ديد مردم ،داليل ادبی و هنری (برای رهايی از  

همراهان ،شرم از اسکندر ،شرم از زندگی جاودانی)ذکر میکند .در عناصر مختلف مرتبط با موتيف خضر

(ع)

دليلهای هنری متعددی است که صائب برای نرسيدن
تعليلهايی بسياری هستيم؛ يکی از اين آنها  ،
شاهد حسن 
میگويد
میکند و  
استفاده  

اسکندر به آب حيات ذکر میکند.صائب از موضوع ساخت آينه به دست اسکندر 
آينهدار است و آينه با آب سازگاری ندارد و در مجاورت آب دچار زنگار میشود ،به همين سبب
چون اسکندر  
اسکندرنتوانستآبزندگیرابنوشد :
میتواندچونخضـربـرآبزد 
آيينــهاش   کیسکندر 

مــیگيــردزآبزنــدگی
زنــگ 


 

(همان )2407/7:

صائببانگاههنریبهجهانومخلوقاتآن،برای علتپروازخفاشدر شب،يکدليل هنری پيدامیکند؛
میگذارد و اين امر جهان روشن را در چشم
بهسبب جانی که به خفاش داده است ،بر او منت  
به نظر او عيسی  
خجالتکشيدنازحضرتعيسیکهبامنتبهاوجانبخشيدهاست،

بهسبب
میکندوخفاش 
خفاشتيرهوتار 
نمیکند(همان .)3217/7:
درروزپرواز 
4ـ 2نقد شعر
موتيفها ،در مسائل مربوط به شعر و نقد سخن استفاده شده است.صائب

توجهبرانگيزی از کارکردهای 
بخش  
سخنسرايی،
شاعر مشهور و بارز سبک هندی است که شعرهايش ،نمونة واالی اين سبک است .او دربارة  
کردهاست.ازديدگاهصائب،راهورمزرسيدنبهجاودانگی
ديدگاههايیداردکهآنهارادر بيناشعارش مطرح 

و بقا سخن است .با وجود سخنان ماندگار ،نيازی به دم مسيحا و آب خضر نيست .سخنورانی که به چشمة
حياتبخشی سخن منحصر به سرايندگان و گويندگان

رسيدهاند ،زندة جاويد میشوند .خاصيت 

حيوان سخن 
نيست؛ بلکه مخاطبان و کسانی که از سخن آبدار آنها سبز شوند ،روی خزان فنا را نمیبينند (همان.)1724 /4:
فلکسواراست»استفادهمیکندوسخنخودرابهدوراز
صائبازسخنانشيرينوبلندیمانند«عيسیمسيح ،
سخنسرايی خود را ذاتی و مرهون هنر و خالقيت و تمرين و تکرار
میداند.وی  
تقليد و تکرار سخن ديگران  
میداند(همان .)118/5:
خود 
ارزشگذاریوسنجششعردرنظرصائبوهمفکرانش،سرودنسخنغريباست :

معيار
سخنرسدبهخريـدارچـونغريـبشـود   کــهمــاهمصــرمحــالاســتدردکــانمانــد 


 

(همان )3893/7:

ثروتهای مادی سنجيد.کسی

نمیتوان آن را با جواهرات و 
از ديدگاه صائب ،سخن بسيار باارزش است و  
سنجيدهاست(همان .)4638/4:

کهسخنرابامعيارهایمادیبسنجد،گويیحضرتيوسفراباسيمقلب

يکی از مباحث بالغت که در ادوار مختلف طرح شده ،موضوع تناسب لفظ و معناست.صائب دربارة رابطة
لفظ و معنا نظريات مختلفی دارد.به عقيدة صائب ،معنا مانند حضرت يوسف است که از بيم چشم زخم در
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کارکردهای

میگويد الفاظ ،جهان را بر معنی روشن ،تيره و تار میکند
میشود (همان)6799 /7:و ازسوی ديگر  
پيراهن پنهان  
(همان .)35/2:
بهجای شاهدان
میگويد بايد  
ويژگیهای شعر اين دوره است که صائب  

توجه به لفظ و ظاهر شعر يکی از 
به صورت و الفاظ نگارين توجه و قناعت کرد؛ زيرا لفظ تازه و بديع با مضمون برابر است (همان/1 :
معانی  ،
.)1892

صائبدراشعارشجانبتعادلبينهردوجانب(لفظومعنا)رانگهداشتهاست.شعراوهمازنظرظاهرو
ساختار ،بديع و غريب است و هم ازلحاظ محتوا ،سرشار از مفاهيم و معانی است.سخن صائب مانند سليمان
پریرخسارراتحتفرمانوسيطرةخوددارد :
استکهديولفظومعنی 
نمــیپيچيــداگــرديــووپــری  
ازســليمانســر 



لفــظومعنــیهــمبــوددرتحــتفرمــانســخن 


(همان )6046/3:

جنبههای نقد شعر و روايی سخن است.صائب عقيده دارد که اين
رابطة شاعر و مخاطب (ممدوح)يکی از  
میکند و هم توجه و حمايت مخاطب
ارتباط ،دوجانبه است؛ يعنی هم هنر شاعر است که مخاطب را جذب  
میشود.موضوعرابطةهنرمندومخاطبموضوعیاستکهدرنقدجديدهمبهآن
استکهانگيزةسرودنشعر 
يکسوی هنرمند در حرکت است و ازسوی
شده است که «از  
توجه شده؛ اين رابطه به خيابانی دوطرفه تشبيه  
نرسيده است»

ديگر جامعه و تاريخ.اگر از طرف مقابل ،نشانهای از پذيرفتن ديده نشود ،هنر راستين به سامان 
میگويد
(شفيعی کدکنی .)26 :1390 ،صائب برای بيان اين مطلب از موتيف مور و سليمان بهره برده است و  
همانطوری که مورچه از گفتار شيرين ،به مسند دست سليمان رسيد ،ساية اقبال سليمان و تحسين او ،مور را
شيرينزبانکرد(صائبتبريزی .)6490/7:1384،

صائببا استفادهازموتيف فروختنيوسف کنارةچاه،بهيکیازمسائلمربوطبهنقد شعر اشارهمیکند.او
نمیشود و بايد زمان بر آن بگذرد تا همگان
معتقد است اثر ادبی تا زمانی که تازه است ارزش واقعی آن آشکار  
پیببرند؛ زيرا گذر زمان محک خوبی برای سنجش سخنان ارزشمند و ماناست (همان.)6619 /5 :
به ارزش آن  
ازسوی ديگر معتقد است اگر يک اثر ادبی معيارهای الزم را داشته باشد مانند يوسف است که در گوشة بازار
میيابد(همان .)3173/6:
نمیماندوسرانجامخريدارخودرا 

میبردند؛اماازنظر وی،اهلسخن
واسطههابهره 

درزمانةصائبکسانیبودندکهبراینزديکیبهحکاماز
میگيرد
میرسند؛ همانطوریکهموردردستسليمانجای  
میيابندوبهدولت 
سرانجام،جايگاهواقعیخودرا 
(همان .)2549/9:
4ـ 3نگاه نو
صائب در تالش برای رسيدن به «معنی بيگانه» ،معانی و مضامين شعری خود را از عناصر مربوط به انبيا گرفته
حرفهای تکراری ،مضامين متنوع و جديد و حتی گاه متضادی
است؛ اما برای پرهيز از مضامين کليشهای و  
یبرند که «الزمة
ستها هم از آن بهره م 
يیزدايی (معنی بيگانه)همان شگردی است که فرمالي 
آفريده است.آشنا 
آفريدنمعانیجديد،ديدنچيزهاخارجاززمينةمعمولیوطبيعیوجودشاناست»(احمدی)47:1395،؛هنریکه
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صائببسيارازآناستفادهکردهاست .
دهها از شگردهای صائب برای خلق مضامين جديد است.در سنن ادبی ،مفاهيم ثابت و
نگاه متفاوت به پدي 
دانستهاند؛ اما صائب با نگاه

ستودهاند و رسيدن به آن را نيک 

شدهای وجود دارد که مثال آب حيات را 
پذيرفته 
متفاوتی که به مسئلة خضر (ع) و آب حيات دارد ،آن را تلخ و عمر مؤبد خضر را گرفتاری و ماية شرمندگی
اتبخش را تنها بنوشد از خجالت در بين مردم ظاهر
میگويد کسی که مانند خضر (ع) ،آب حي 
یداند.صائب  
م
یشودوخضربااينکارگرفتارعمرجاويدشدهاست(صائبتبريزی .)2398/2:1384،
نم 
نگاههای جديد او نمونة هنر محض
فرمهای تازه نيست؛ بر اين اساس همة اشعار صائب و  
بهجز  
هنر چيزی  
یگويد چون بهشت سرشار از شادی و عيش بیغم بود آدم
بيرونرفتن آدم از بهشت م 
است؛ برای مثال در  
نتوانستآنراتحملکند؛زيراآدمبااندوهعجينشدهاست :
میرودبيرونزجنـتهرکـهآدممـیشـود 
سازگارطبعانساننيستعـيشوبـیغمـی   


 

(همان )2706/6:

نهتنها آن را آزاردهنده نمیبيند ،بلکه به نظر
مینگرد  ،
زاويهای که صائب به ماجرای سيلی برادران يوسف  
از  
میگويد تپانچة اخوان
او سيلی اخوان بر چهرة يوسف محسناتی هم داشته است.صائب با ديدگاه جديد خود  
بهسببزيبايیاشکشيدهشد؛يااينسيلیموجبگرمیبازاريوسف
يوسف،هماننيلیبودکهبررویيوسف 
یهای چاه را برای او روشن کرد؛ سرانجام برافروختگی همين
شد و سرخی ناشی از آن مانند فانوس ،تاريک 
سيلیجهانراروشنکردواوفرمانروایمصرشد :
رویيوسفکنـدآنروزجهـانراروشـن   کــهبرافروختــهازســيلیاخــوانگــردد 


 

(همان )3270/2:

4ـ 4استفادة متفاوت از موتيفها
میکند؛ يعنی ابتدا شاعر ديدگاهی را مطرح و سپس نظری
استفاده  

صائب از يک موتيف در فضاهای متفاوتی 
بيانمیکند؛برایمثالدرموتيفحضرتخليل (ع)وآتشنمرود،آتشگاهیدرمعنایمنفیو
متفاوتازآنرا 
ترکيبهای آتش خشم و عصيان آمده و گاهی هم اين آتش ،رخسار آتشين و برافروختة معشوق است که

در 
زندگیبخش است(همان)2678/2:؛يادرموتيفحضرتآدم،دانةگندمرادر

زيباستوياآتش عشقاست که
میبرد.ابتداباآوردنعبارتحسنگندمگون،جمالوزيبايیمعشوقراماننددانةگندم
دومعنیمتفاوتبهکار 
میکند (برعکس
دستيافتن به آن را معادل رسيدن به بهشت معرفی  
میداند و حسن معشوق را مثل بهشت و  

ماجرایآدمکهباخوردنگندمازبهشتبيرونراندهشد)وحتیآنرابربهشتبرتریمیدهد؛سپسدرجای
ديگرتوصيهمیکندبايدازايندانهگذشت؛اماازبهشتنگذشت؛زيراهميندانه،آتشدرخرمنآدمزدو او
راازنعمتجنتدورکرد(همان .)4107/4:
میداند؛
نرمخويی با ديگران را مانند جوشن داوودی  
صائب در موتيف حضرت داوود ابتدا حسن خلق و  
میگويدداشتندلروشنوحسنسلوکبااطرافيانخوبنيستوکسیکهمانندآينه
سپسدرنگاهیمتفاوت 
سوءاخالقبايدجوشنیاززنگاربپوشد :
ضميرپاکیدارد،دربرابر 
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داودیایآيينهراچونزنگنيسـت 

برنمیآيددلروشنبـهرویسـختخلـق   جوشن

 


بهعلتجداشدن از اسکندر توانست آب حيات را بيابد؛
میگويد خضر  
در موتيف خضر و اسکندر ابتدا  
(همان )1296/2:

بهخاطر همراهی و اقبال اسکندر به آب حيوان
میگويد خضر  
میکند و  
سپس از منظری جديد به قضيه نگاه  
دستيافت :
سايةاربابدولـتشـمعراهظلمـتاسـت   خضــرازاقبــالســکندريافــتآبزنــدگی 


 

(همان )6720/9:

در موتيف حضرت سليمان ،گاهی مور نماد کسانی است که در صحرای قناعت هستند و گاه تمثيلی از ولع
میبينيم که ملک سليمان را زير نگين دارد و به دارايی
پايانناپذيری انسان است .گاهی تصاويری از موری  

نمیتواند چشم او را
میبينيم که حريص است و نعمت دنيا  
بیتوجه است.گاه در مقابل ،مورچهای را  
سليمان  
سيرکندوباوجوداينکهبردستسليماناست،درهوایدانه،نعلدرآتشدارد(همان .)2847/13:
نسبتدادن

موتيفها ،موتيف حضرت عيسی و سوزن است .صائب با 

ازجمله استفادة متفاوت و متضاد 
تنگچشمی(همان:
جانبخشعيسیدردلآهنينسوزنتأثيرینداردو 
صفاتمنفیبهسوزنبيانمیکندکهدم 

میبينيم که
نمیکند.گاهی نيز  
کوتاهنظری (همان)5728 /7:و کوری (همان)458 /2:سوزن را معالجه  
)2959 /7و  
سوزنعيسیاز لباستعلقاترسته(همان)6964/7:وازرشتةآمال(همان)3235/11:جداشدهاست؛خارازپای
روشنبين (همان )4637 /6:و بينا (همان:

باريکبين ،

راسترو (همان ،)3789/8:

درمیآورد (همان)2394 /6:و 
ديگران  

ويژگیهاخودرابهگريبانمسيحارسانيدهوبهآسمانوفلکخورشيدرسيده

)2536/3استکهبادارابودناين
است :
هرکــهداردنظــرپــاک،نمانــدبــهزمــين   سوزنازديـدةروشـنبـهمسـيحاپيوسـت 


 

(همان )1580/5:

میگويد وطن
میکند.يک بار  
صائب در موتيف حضرت يوسف ،از موضوع وطن و غربت دو گونه استفاده  
پر از چاه است؛ وطن حتی پيراهنی را به يوسف روا نداشت؛ يوسف را در وطن با سيم قلب معامله کردند؛
میگويد با وجود همة اين
میخواهد به بزرگی برسد بايد از وطن جدا شود؛ ازسوی ديگر  
يوسف اگر  
سختیهايیکهدروطنهست،يوسفدرکناررودنيلدرحسرتآبچاهوطناست(همان .)2941/4:

برداشتهایمختلفداشته،سببتنوعو

ايننمونههاوهمةآنچهشاعرازيکموتيفدرفضاهایمختلف،
گونهای بهمستمعارائهدهد
به 
زيبايیشعر اوشدهوبستری فراهمآوردهاست کهنظريات متفاوتومتناقضرا  
کهحاصلآناعجابوهمراهیمخاطبانبرایپذيرشاينمعانیمتضادخواهدبود .
4ـ 5تناقضها
موتيفها در شعر صائب گاه تقليدی از گذشتگان و گاه حاصل ابتکار و ابداعی از ذهن هنرمندش است.

ايدههای خالقانة شعر وی است و زيبايی و هنر شعری و بخشی از آنچه شعر صائب را
تناقضها حاصل همين  

جانبخش است؛ اما برای صائب مانند
از ديگران متمايز میکند ،نتيجة اين تضادها و نگاه نو است.نفس عيسی  
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میدهدبادردبسازد :
میخواندوخودترجيح 
گرانجان 
مرگتلخاست(همان.)5382/10:دممسيحارا 
بــهدردســاختنمــنزبــیعالجــینيســت   دممســيحبــهمــنبــارمــیشــودچــهکــنم 


 

(همان )5770/4:

حضرت خضر که نمادی از پير و مرشد راه است و ديگران را هدايت میکند ،در شعر صائب مانند ريگ
میبرد (همان .)3319 /8:آب حيات ،رؤيا و آرزويی شيرين است که
روان ،گمراه است و سراب دنيا او را از راه  
سيهکاسهاست(همان:
بهرهایبرگيرد؛اماازديدصائب،تلخو 
هرکسیدوستداردآنرابهدستبياوردوازآن 

 .)1674/6
4ـ 6خوارمايگي موتيفهای انبيا
همطرازبداند؛بنابراين
نمیديدکهبخواهدخودراباآنها 
صائبدرعصرخودگويیکسیرادرشأنومرتبهای 
مقايسهها ،تخفيف جايگاه انبيا در شعر

برترينهای خلقت هستند.نتيجة اين 

میآورد که جزو 
به الگوهايی روی  
اوست .
گفتههای
میخواند.درست است که برای  
کمهمت و گرانجان  
بیمروت ،خسيس ،حريص  ،
صائب خضر را  
نمیکند.صائب
نسبتدادن چنين خصايلی به انبيای الهی ،کار او را توجيه  

میآورد ،اما باز هم 
خود داليل هنری  
نمیبخشد(همان/1:
میکندنبايدازخضر،انتظاراحسانومروتداشت؛زيراویآبحياترابهکسی 
سفارش 
 .)5017

نمیشوند.صائب
میگويدسيرچشمیوبزرگیباهمجمع 
افسانهایداشت؛اماصائب 

حضرتسليمانملک
چشمانتظار دريافت
میخواند .پادشاهی که  
گرسنهچشم و حريص  

بهصورت تلويحی سليمان را 
با اين سخن  
تحفهایاززيردستانخوداست :

سيرچشــمیوبزرگــینشــودبــاهــمجمــع   مــوربــیپــایملــخپــيشســليماننشــود 


 

(همان )3610/5:

میکرد؛ اما صائب بارها از دکان او
میداد و مردگان را زنده  
حضرت عيسی با اعجاز الهی بيماران را شفا  
میدهد دردهای خود را به مسيح عرضه
میداند.صائب ترجيح  
نوميد بازگشته است؛ زيرا او را عاجز از معالجه  
بسته شود "همان،)"6283/3:اظهار
میشوددرفيضالهی 
میگويداين کارباعث  
نکند(بااستفاده ازحسنتعليل  
درد نزد ديگران نوعی مرگ است (همان .)6937 /8:از نظر صائب اگر مسيحا شيرة جان به او بدهد ،برای طبع
میدهدبادردخودکنارآيدومحتاجمسيحانباشد :
مرگآوراست.صائبترجيح 
مغرورصائبمثلشربت 
نمـــیتوانـــدکـــرد 

مســيحاگرچــهکنــدزنــدهمــردهراصــائب   عـــالجدرددلمـــا


 

(همان )3776/7:

دردبرمنصائبازدرمانگواراترشـدهاسـت  


دســتازدســتمســيحامــیکشــدبيمــارمــن 





(همان )6117/21:

نشاندهندة جايگاه رفيع صائب در عرفان و رسيدن به
گفته شود چنين ابياتی در شعر صائب  
ممکن است  
مقاماتمعنویاستوبرتخفيفوتنزلمقامانبياداللتندارد؛امابههرروی(هرچندکهشاعرانهوادبیباشد)
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میرسد .
میرودوازسيرکنندهدراينوادی،بعيدبهنظر 
ايناشعارترکادبشرعیبهشمار 
مقايسههايی مربوط است که صائب بين خودش و

کوچکشماردن انبيا در ديوان صائب به 

قسمت اعظم 
معشوقش و سخنانش با انبيا دارد.شاعر ابتدا پيامبری را الگو (برای مثال ايوب را در صبر ،يوسف را در جمال
میکند؛بعدخودرابااومقايسهوباالترازآننبیتوصيفمیکند .
و)...معرفی 
4ـ6ـ 1خودشيفتگي 
میکندوخودرامتصفبهچنينصفاتی
صائبدراشعاربسياری،مخاطبانشرابرفروتنیوخاکساریسفارش 
بهنوعیبهتمجيدازخودشواشعارشنپرداخته
میيابيد کهدرآن 
میداند؛امادرسراسرديوانش کمترغزلیرا 

هممرتبه
باشد.يک نوع خودخواهی که حتی موجب شده است خود و اشعارش را با انبيای الهی مقايسه کند؛  
بداندوترجيحدهد .
میگويدجايیکهخضرمحتاجآبحيواناست،من
صائبدرموتيفخضر (ع)درمقايسةخودباخضرنبی 
میداند که عمر جاودانی را انتخاب کرده است و
کمهمت  
مانند خضر تشنة آب حيات نيستم.صائب خضر را  
میداند.اوچيزهايی(آبرو،سخن،معشوق،شرابو)...داردکهویرا
بیاعتنابهخضروآبحياتش 
خودشرا 
میکند (همان .)5905/3:همچنين از نظر او کسی که به منزل و مقصد رسيده است ،ديگر به
بینياز  
از زالل خضر  
درحالیکه خضر هنوز در باديه مانده است (همان .)4988 /7 :صائب

راهنما نيازی ندارد .وی ساکن حرم است؛ 
ايستادهاستتاخضرراباخودبهمنزلبرساند(همان .)5930/5:

محتاجراهنمايیخضرنيستوحتی
دستنيافتنیبرایهرکسیاست؛اماصائبحاضرنيستگوشةفقرخودرابااينملک
ملکسليمانآرزويی 
عوض کند .صائب به آنچه دارد خرسند است و به گنجی از قناعت دست يافته است که به ملک سليمان
میکند(همان .)6524/11:
نمیانديشد.بهعقيدةاوکفخاکیکهخودداردباهمةملکسليمانبرابری 

نمیتوانددرک
میداندودشمنراسوزنیکهارزشمسيحارا 
صائبخودرادرکمالوبزرگیمانندعيسی 
نمیداند (همان/5:
کند (همان.)3160 /1:صائب در مقايسة خود با حضرت عيسی خود را در تجرد کمتر از عيسی  

درحالیکه

میزندکهویباشهپردامانمريمبهآسمانپروازکرده(همان)5458/10:؛
)5336وحتیبهمسيحطعنه 
بازنمیماند :

میگذردودرميانةراه
صائبباهمتمردانةخودازآن 
نمــیکــنممنــزل   ازينگريـوهبـههمـتگـذارخـواهمکـرد 

ميــانراهچــوعيســی


 

(همان )3781/2:

4ـ6ـ 2سخن شاعر
میگويد کسی که تشنة سخنان
میداند و  
صائب سخن و اشعار خود را با آب خضر برابر و حتی برتر  
معجزهآسای صائب ،خضر زمان

نمیشود (همان.)1943 /16:قلم 
زندگیبخش است ،به خوردن آب حيات راضی  

میگذارد ،سرسبز میشود (همان .)6196 /20 :صائب با اشاره به فراگيری سخن
خويش است که به هرجا قدم  
میرسد
زمينگير نيست و در يک چشم به هم زدن ،به اطراف عالم  
میگويد سخن من مانند آب خضر  
خويش  

(همان .)6335/16:
نمیآورد.ازقلمصائبسخناناعجازگونه
صائبمعجزاتانبيارادربرابرمعجزةقلمخويشچيزیبهشمار 
ويژگیاینداشت(همان .)6386/10:

شقالقمر)چنين
درحالیکهمعجزةپيامبراکرم (

میتراود؛
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میداند که کسی را يارای مقابله با آن نيست؛
صائب در برتری خود بر رقبا ،خامة خود را مانند شجر طور  
میداندکهشمعطورازتيغزبانشخاموشمیشود :
سپسطبعوقريحةخدادایخويشراچنانبلند 
بلنــدافتــادهصــائبآنقــدرطبــعخــدادادم   کهشمعطورراخاموشازتيغزبـانسـازم 


 

(همان )5573/9:

4ـ6ـ 3معشوق شاعر
دورههای قبل زبان فارسی را نداشت،
برخالف شعر دورة واسوخت که در آن معشوق ،آن زيبايی و ارزش  
میکند و حتی باالتر از
معشوق از نگاه صائب هنوز جايگاه باارزش و مقدسی دارد که او را با پيامبران مقايسه  
شرابآلود معشوق را نبوسيده است ،آب خضر در کامش

لبهای 
مینشاند .از نظر صائب کسی که  
انبيا هم  
بیبهره است.از چشمة حيات تنها خضر
میشود و حتی حضرت خضر از اين چشمة حيات  
بیتأثير  
خشک و  
آبنوشيد؛اماسرچشمةحياتمعشوقعالمیراسيرابکردهاست(همان .)6488/13:
حياتبخش معشوق،

میگويد اگر مسيحا تنها در مجسمة گلی خفاش دميد و به او جان بخشيد ،لبان 
صائب  
قيامتبرپاکرد :
جانبخشتوازخـاکقيامـتانگيخـت   روحاگــردرتــنخفــاشمســيحامــیکــرد 
لب 


 

(همان )3367/12:

میشمارد؛
همة اعضای معشوق منبع زندگی است .صفای ساعد سيمين معشوق يد بيضای موسی را نيلی  
بینصيب است(همان.)3683/3:هنگامی
رخسارمعشوق مانندچشمهسارآبحيات استوخضر از اينچشمه 
میپوشاند(نکتةجالباينجاست
کليماهللشمعطوررابادست 
برمیدارد ،
کهمعشوقنقاب شرم ازچهرةآتشين 
میکند و رخسار معشوق را
که صائب از تعبير شمع طور برای آتش طور در برابر روی آتشين معشوق استفاده  
میداند) :
برترازشعلةطور 
نقــابشــرمچــوازرویآتشــينبرداشــت   کليمدستبـهرخسـارشـمعطـورگرفـت 


 

(همان )1846/2:

میکشد (همان .)5092 /3:شرم و حيای معشوق
حياتبخش عيسی از شرم لطافت معشوق سر در گريبان  

دم 
شاعرازشرمحضرتمريمهمبيشتراست(همان .)4679/3:
مقايسهکردنمعشوقباانبيامنحصربهخودمعشوقنيست؛بلکهخيالاورانيزشاملمیشود.ازنظرصائب،
خيالمحبوب،رسولاکرم (ص)استکهدرغارسينةویاست :
درتنگنــایســينةصــائبخيــالدوســت   پيغمبــرخداســتکــهدرغــارمانــدهاســت 


 

(همان )1979/12:

4ـ 7تلفيق موتيفهای انبيا
موتيفها با هم است؛ يعنی دو موتيف را با هم در يک

موتيفها در شعر صائب ،تلفيق اين 

يکی از کارکردهای 
بردهاست.بيشترينکاربردآنهممربوطبه
بهره 
بهويژهگاهیدرمقايسه،ازاينشيوه 
میبرد.صائب 
بيتبهکار 
نمیکند؛ بنابراين با
موتيف خضر و عيسی (ع)است.صائب برای تأييد و تأکيد سخنان خويش به يک مثال بسند  
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کارکردهای

میزند؛ برای مثال صائب به ارزش سخن و آثار معنوی
استفاده از اين روش بر ادعاهای شعری خود ،مهر تأييد  
میکند؛ او برای اثبات اين نظر از دو موتيف
جستوجو  

میدهد و رمز بقا را در سخن 
توجه بسياری نشان  
جانبخشعيسیسودجستهاست :
برجستهدراينزمينهيعنیآبحيوانخضرودم 
خضرچشمحياتازآبحيوانسخندارد   دمعيســینفــسازتــازهرويــانســخندارد 


 

(همان )2935/1:

میکند.حسنونيکويیمعشوقصائببرمعجزات
همچنينصائببااينشيوهبرتریمعشوقخودرااثبات 
میشود و کسی که بيمار راه معشوق
بهحدی که خريدار و هوادار معشوق مانند يوسف  
پيامبران رجحان دارد؛  
شود،خودمانندعيسیطبيبديگرانمیشود:
يوسفشودآنکسکـهخريـدارتـوباشـد   عيسیشـودآنخسـتهکـهبيمـارتـوباشـد 


 

(همان )4392/1:

4ـ8روابط بينامتنيت موتيفهای تلميحي
در شعر صائب ،بخش اعظمی از موتيفهای تلميحی ،تلميحات و اشارات به آيات قرآن هستند .بخشی از
کتابهای تاريخی است.زيبايی
ماجراها و حوادث زندگی انبيا نيز مربوط به متون قصص ،تفاسير ،اسرائيليات و  
دريافتهای جديدی رسيده است.او از نگاه

میشود که در موتيف انبيا به 
جلوهگر  
فکر و انديشة صائب جايی  
میبردکهدرمتنقرآنسابقهنداشتهاست.موضوعاتیمانند سيلی که
ترکيبهايیرادرموتيفانبيابهکار 

خود
برادران يوسف بر رخسار او زدند؛ پيه گرگ که برادران به پيراهن يوسف ماليدند؛ گرية يعقوب؛ پاکدامنی که
بيرونآمدناختياریآدمازبهشت؛تلخیآب
موجبگرفتاریيوسفشد؛رفتناختياریيوسفبهچاهوزندان؛ 
میگويند
میبرند و  
حيات؛ برای مثال در قصة يوسف (ع) ،برادرانش پيراهن آغشته به خون را نزد يعقوب نبی  
استفاده

نمیکند و از ترکيب «پيه گرگ» 
گرگ يوسف را دريده است.صائب در اشعارش به خون گرگ اشاره  
کردهاست :
میمالنـدبـرپيـراهنيوسـف  
عزيزمصرعزتزحمتخـوارینمـیبينـد   چهپيهگرگ 


 

(همان )5165/8:

اين نکتة مهمی است که صائب از عناصر بينامتنی به مفاهيم فرامتنی دست يافته که خود مبدع آنهاست و
میکنددرطرحمباحثفرابينامتنيتبسيارکارگشاست .
مباحثجديدیمطرح 
4ـ 9کارکردهای اخالقي و اجتماعي
یکند و اين توصيهها و «نصايح سودمند،
صائب از موتيف انبيا برای بيان مسائل اخالقی جامعة خود استفاده م 
بدانهاباروراست»(صائبتبريزی:1374،مقدمه.)14شعراو
وههایشيرينیهستندکهدرختگفتارش 
همهوهمهمي 

یکند؛پندهایحکيمانه
درساخالقوحکمتاستکههنرمندانهآنهارابهمخاطبانومستمعانشعرشعرضهم 
برای دوری از رذايل اخالقی (خست ،منت و آزار ديگران ،غرور ،حرص ،مکر و نيرنگ ،نفاق و دورويی)و
توصيه و تأکيد بر رعايت فضايل اخالقی (قناعت ،حسن خلق ،فروتنی ،احسان ،صبر)؛ برای مثال قناعت از
چشمداشتی به ملک سليمان ندارد و حتی
فضايل اخالقی است.ملک قناعت چنان گسترده است که صاحب آن  
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ملک سليمان در چشم چنين کسی مانند چشم مور کوچک است.در نظرش مورچه تا زمانی که بر سر خوان
درمیيابد
داشتههایخويشرا 
یآمد؛اماازآنبهبعدارزش 
سليمانحاضرنشدهبود،خاکصحرایقناعتتلخم 
میشود :
وتلخیقناعتدرمذاقششيرين 
خاکصحرایقناعتدرمذاقششـدشـکر   مورمـاتـابـرسـرخـوانسـليمانیرسـيد 
(همان )2754/7:

 

ويژگیهای اشعار وی است که در اينجا برای پرهيز از

طرح مسائل اخالقی در شعر صائب از بارزترين 
میپردازيمکهدرجامعةآنعصررواجداشته
منفیای 
صفتهای 

طوالنیشدنکالمبهمباحثاجتماعیشعراوو

است .
موتيفها ،طرح مسائل مرتبط با شيوة حکومت حاکمان است.صائب با استفاده

از کارکردهای مهم اجتماعی 
یشود.صائب معتقد است رعيت مانند خال
موتيفها به زمامداران وقت ،روش صحيح حکومت را يادآور م 

از 
زيبايی بر چهرة حکومت هستند و نبايد آنها را به چشم حقارت نگريست .دلجويی از زيردستان ،بر شأن
یخواهد به فرمانروايی برسد ،بايد در مسير رضای آنها گام بردارد.صائب از
یافزايد و اگر کسی م 
پادشاهان م 
میکند (همان/8 :
موتيف حضرت سليمان و ارتباطی که با مور دارد ،الگويی برای حکام عصر خويش معرفی  

کوچکترينبندهورعيتخويشغافلنباشند :

.)2927توصيةصائببهتاجدارانزمانايناستکهازحال
تاجــدارانراطريــقخســرویتعلــيمداد   اينکهازهدهدسليمانوقتغيبتيـادکـرد 


 

(همان )2353/5:

یتوان
قلبها م 
زيرا به دست آوردن دل مور برای سليمان تأثيرگذارتر از خاتم فرمانروايی است و اينگونه بر  
حکومتکرد(همان .)3070/18:
موتيفها در بيان رذايل اخالقی مانند نامردی ،عهدشکنی ،مکر و حسادت است.بررسی

يکی از کارکردهای 
یگنجد .به شهادت اشعار صائب حسادت از
یهای اجتماعی در اين مجال کوتاه نم 
روانشناسانة اين ناهنجار 
موتيفهای مختلفیبهآنو

داشتهو صائبدر
رذايلاخالقیبارزیاست که دردورانزندگیویبسيار شيوع 
راههایمقابلهباآنپرداختهاست.اينرذيلةاخالقیدامنهمةافرادراگرفتهحتیخضرنيزازعواقبآنبرکنار

شدهاست :
خونمرده 
نبودهتابدانجاکهآبخضردراثرچشمشور ،

بیپردهچونگلجامسرشارمعانیرا 
میگـردد   مکن 
خونمرده 
زچشمشور،آبخضر 




(همان )445/2:

تنهادن
يکی از موضوعاتی که صائب بسيار دربارة آن صحبت کرده ،احسان و منت پس از آن بودهاست.من 
ضعفهایاخالقیاست.صائببرنيکوکاریتأکيدمیکند؛ اما احسانی کهمنتدرپینداشته

بعدازبخشش ،از
داشته
یبرد.گويی در جامعة عصر شاعر اين امر شيوع و بروز بسياری  
باشد؛ زيرا منت اجر کار خير را از بين م 
یدهدمشکالتراتحملکند؛امارهين
یکند.صائبترجيح م 
استکه صائب درجاهای مختلفیآنرامطرحم 
یدهد بر زخم خار صبر کند ،اما از
منت پيامبران هم نشود.صائب منت را مانند زهر جانگزا میداند و ترجيح م 
عيسیدرخواستسوزننکند(همان.)6581/3:ازنظراوآبخضراگرهمراهبامنتباشدمثلقالباستکهاو
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کارکردهای

تنهادن نتيجة کار
ینهد؛ من 
بهخاطر کارش بر ديگران منت نم 
را به دام میاندازد (همان .)6775 /7:بخشندة واقعی  
خسيسانیاستکهبخششآنانازرویرياوتزويروبرایفريبافکارديگراناست :
ازخسيســانمنــتاحســانکشــيدنمشــکلاســت  


نــازمــاهمصــرازاخــوانکشــيدنمشــکلاســت 





(همان )1041/1:

مکروحيلهازرذايلاخالقیدرجامعهاست.افرادمکاربهداليلمختلفیمانندرسيدنبهمطامعدنيوی،برای
بهعلت ضعف و حقارت درونی ،به اين امر ناپسند روی
نهورزی ،برای گرفتن انتقام  ،
دفع آتش حسد ،برای کي 
سهچينی آنقدر زياد بوده است که وی روی زمين را پر از چاه مکر
یآورند.گويی در جامعة عصر شاعر ،دسي 
م
یداند.مکر و احتيال به يک شخص خاص ،منحصر نيست و عواقب و آثاری در کل جامعه
(همان )5042 /2:م 
دارد؛رواجنيرنگدراجتماعباعثمیشودکهپايههایاعتمادبينمردمسستشودوديگرکسینتواندحتیبه
برادرخودشهماطمينانکند(همان .)6939/15:
یکند.ویبه
استفادهم 

بهويژهاز موتيفحضرتيوسفوآدم (ع)برایبيان اينصفت مذموم اخالقی 
صائب 
خدعهها،

راههای پيشنهادی صائب برای دوری از 
مکر برادران يوسف ،زنان مصر و شيطان اشاره میکند .از  
گوشهگيری و انزواست (مانند ماندن حضرت يوسف در گوشة چاه و زندان) و ترک وطن و
پناهبردن به  

غمآبادوطن،صحرایپرچاهوطن،چاه
تحملکردنرنجغربتاست.صائبدرجاهایمختلفباتعابيریمانند 

بوده و از
یدهد که صائب تا زمانی که در وطن بوده با اين افراد درگير  
یکند و اين نشان م 
وطن و...استفاده م 
حضورآناندرعذاببودهوآزادیخودرادرترکوطنمیدانستهاست :
يوســـفايـــنزخمـــیکـــهداریازعزيـــزانوطـــن  


مـــیشـــود 
مـــرهمشخاکســـترشـــامغريبـــان 





(همان )2715/3:

یهای اخالقی در جامعة عصر صائب است.صائب نيز از تير سرزنشگران در
تهمت و افترا از ديگر ناهنجار 
یرفته ،خون تهمت از گوشة دامنش میچکيده است.صائب
گونهای که به گفتة خودش هرجا م 
به 
امان نبوده؛  
یدهدکهوقتیدامنگلودامانيوسفصديقازخارافترادورنيست،نبايدغمبهدل
خودرااينگونهدلداریم 
یشودوزنگ
بیگناهنبايدازسخنمالمتگرانباکیداشتهباشد؛زيراخارتهمتحريفپردةعصمتنم 
راهداد .
یشود :
خجالتازدامنپاکانزودزدودهم 
شــودزنــگخجالــتشســتهزودازچهــرةپاکــان  



نمــیمانــد 
کــهبــردامــانيوســفگــردیازتهمــت 




(همان )3171/5:

دهها ،چاک تهمت جامة يوسف را شهپر
یبرند و صائب با نگاه نو به پدي 
تهمتزنندگان هم کاری از پيش نم 

یداند(همان .)6726/5:
پروازبویپيراهنيوسفبهسویکنعانم 
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4ـ 10آميختن موتيفها با فرهنگ عامه
موتيفها ،آميختن آنها با فرهنگ عامه است .اشعار صائب و ديگر

از نکات بسيار مهم در زمينة کارکردهای 
شاعریکهدرقهوهخانه

شاعرانسبکهندیآينةتمامقدیازبازتابفرهنگعامهوباورهایمتعددزمانه است.
یخواند«،طبيعیاستکهدرسرودناشعار،ذوقوسليقهوپسند
ینشستوشعرشرابرایطبقاتمختلفم 
م
یگرفتوبهزبانآنهامیسرود»(محمدامينرياحی،
خريدارانسخنخودرادرنظرداشتوازفرهنگآنهامايهم 

یگفت وازاصطالحاتوتمثيالت
به نقلازدرياگشت .)65:1371 ،صائب نيز به زبان مردم زمانة خويشسخنم 
مردم کوچهبازار در شعر خويش بسيار استفاده کرده است؛ شعر وی تجلی وضع و روزگار اوست .بيشترين
تصويرپردازیها در شعر

رگههای اصلی فکری و 
مخاطب شعر اين دوره ،تودة مردم هستند؛ بنابراين يکی از  
موتيفها) همين توجه به فرهنگ عامه و اعتقادات خرافی آنان ،کاربرد عناصر مربوط به

صائب (بهويژه در 
زندگی مردم و باورهای آنان ( اعتقادبهوجوداکسير،بودنگنجدرويرانه،جايگاهسيمرغوعنقادرکوهقاف،
تيرگیبخت،نيلچشمزخم،نعلدرآتشگذاشتن،تبديلسنگبهلعل،نافکسیراباخوشیيابدیبريدن
راههای مقابله با آن از مقولة فرهنگ عامه
موتيفهای انبياست؛ برای مثال شورچشمی و  

و)...وآميختنآنبا
استکهدرشعرصائبانعکاسبسياریدارد(پيشتردرمبحثرذايلاخالقیبهآنپرداختهشد) .
میتوان با سحر و افسون ،پری را در شيشه تسخير کرد.صائب با اشاره به اين عقيدة
برپاية باور گذشتگان  ،
شيشهای
عاميانهوقصةحضرتسليمانکهديوانواجنهتحتتسلطوفرماناوبودند،شيشةپرازشرابرابه 
کردهاستکهپرياندرآناسيرشدهاند :
تشبيه 
زسرکشـــیبـــهســـليمانفرونيـــاردســـر   پرازپـریچـوشـودازشـرابشيشـةمـا 


 

(صائبتبريزی )657/11:1384،

4ـ 11کارکردهای عرفاني
موتيفهایمختلفبرای

جلوهگریدارد.صائباز
مفاهيمعرفانیازموضوعاتمهمیاستکهدراشعارصائب 
افتهای عرفانی خود ازجمله تهذيب نفس ،تصفيه و تحلية روح ،خودسازی ،ترک اميال و آرزوها،
بيان دري 
استفادهکردهاست .

تجرد،طلب،خاموشی،فقرودرويشی،رضاوتسليمو...
یپردازد.وی
وحدت و اتحاد بين اجزای عالم از مفاهيم مهمی است که صائب در جاهای مختلف به آن م 
دههابنگريم،طبيعتچيزهايیجداازهمنيستندوهمةموجوداتباهمدر
میگويدزمانیکهبانوراتحادبهپدي 

یبيند :
ارتباطاندوچشمیکهازنوروحدتروشنیيافتهباشد،هرسرزمينیراوادیايمنم 

تابهچشممنوروحدتسرمةبيـنشکشـيد   هرکفخـاکیبـودچـونوادیايمـنمـرا 
(همان )167/2:

 

موتيفهای مختلفبهآناشاره

موضوعترک تعلقاتيکی ازمضامين پرکاربرددراشعارصائباست کهدر
یشوند ،هرچند کوچک ،مانع سير و
شده است .اسباب و عللی که باعث وابستگی انسان به زندگی دنيوی م 
یدارند.تعلقاتمانندخارزاری(همان)5857/4:هستندکهبايددامن
یشوندوانسانراازطیمراحلبازم 
سلوکم 
خود را از آنها کشيد تا بتوان به سالمت از ميان آنها عبور کرد.برای رسيدن به وادی ايمن بايد نعلين تعلقات و
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یهاراازخوددورکرد(همان .)2135/8:
وابستگ 
ويژهای دارد .صائب در
تهذيب نفس از مباحث مهم اخالق و عرفان است که صائب نيز به آن توجه  
موتيفهای مختلف به اين امر پرداخته است که اگر کسی بتواند عنان نفس سرکش را بگيرد و آن را رام کند

یگويد نفس
یتواند مانند عيسی مسيح سوار بر توسن افالک شود (همان .)3872 /9 :صائب در تمثيلی ديگر م 
م
یخواهی مانند موسی (ع) صاحب معجزه شوی ،بايد نفس را تحت کنترل خود
انسان مانند فرعون است؛ اگر م 
درآوری :
گلــوینف ـسچــونفرعــونرامحکــمبــهدســتآور  


چوموسیاژدهاراگـرعصـایخـويشمـیخـواهی 







(همان )6801/4:

یزمانی و رهاشدن از زمان و مکان است.در ادبيات ما به آن
«وقت» از اصطالحات عرفانی است که نوعی ب 
یشودکهبايدآنراغنيمتشمردوهر«آن»اقتضائاتخود
ويژهایشدهاستوازآنبه«دم»همتعبيرم 
توجه 
را دارد.از نظر صائب« ،وقت» مانند يوسف مصری است که بايد گرامی داشته شود.صائب نقد وقت خود را
یفروشد؛زيراهدردادناوقات عزيزمانندايناستکهيوسف
یدهدوآنرابهدوعالمهمنم 
آسانازدستنم 
مبادلهکنيد(همان .)558/16:
گرانبهاراباسيمقلب 

وادی طلب نخستين مرحله و منزل است که سالک سفر خود را از آنجا آغاز میکند.تا شوق و کششی در
یگيرد.کششوکوششطالبو
یاهللهمشکلنم 
جستوجووادارد،سفرال 

وجودطالبايجادنشودکهاورابه
مطلوب هم يکی از مسائل مهم عرفانی است که صائب در ابيات خويش به آن پرداخته است.وی معتقد است
اينتالشدوجانبهاستکههمپيراهنيوسفشوقرسيدن(همان)3297/9:بهيعقوبراداردوهماگرطلبو
یآيد:
جذبةيعقوبنباشد،بویپيراهنبهکنعاننم 
جذبــةشــوقاگــرازجانــبکنعــاننرســد   بــویپيــراهنيوســفبــهگريبــاننرســد 


 

(همان )3422/1:

5ـ نتيجهگيری
بهداليلمختلفیتوجهخاصیبه
يکدستهازموتيفهایپرکاربرددراشعارصائب،موتيفپيامبراناست.صائب 
موتيفها در

داده است :روحية مذهبی ،فضای مذهبی حاکم بر جامعه؛ قابليت فراوان اين 
اين موضوع نشان  
آفرينشمضامينومفاهيموتصاويرمنظورشاعر.درموتيفهایتلميحی،نگاهشاعرنگاهتلميحیصرفنيست
داستانپردازی ،القای معنا ،هدايتگری ،کارکردهای خاصی نيز دارند.او از اين

افزونبر کارکردهای کلی مانند 
و 
انديشهها و رسيدن به مضامين جديد و معانی بيگانه و آفريدن دنيای مدنظر خويش

موتيفها برای بيان افکار و 

افزونبر مضمونتراشی ،قسمتی از معانی بکر و متناقض اشعار صائب ،حاصل نگرش عاطفی و
میبرد  .
بهره  
ديدگاههایخالقانةویبهعناصرمرتبطبهزندگیانبياست .

احساسی،
موتيفهای انبيا در شعر صائب ،کشف و دريافت

از نتايج مهم بررسی کارکردهای اخالقی و اجتماعی 

،دورةجديد،سالچهاردهم،شمارة(،2پياپی)54تابستان1401

شناسیادبفارسی،سالپنجاهونهم

/100نشريهعلمی 
متن

بهويژه در موتيف حضرت سليمان به شيوة
ضدارزشهای اجتماع عصر صائب است؛  

ارزشها و 

بسياری از 
حکومتحاکمانورابطهآنهابارعيتاشارهکردهاست.
موتيفهای مختلف

جلوهگری دارد.صائب از 
مفاهيم عرفانی از موضوعات مهمی است که در اشعار صائب  
دريافتهای عرفانی خويش مانند تهذيب نفس ،خودسازی ،ترک اميال ،تجرد ،طلب ،خاموشی،

انبيا برای بيان 
استفادهکردهاست .

رضاو...
داده است؛ صائب در
مقايسههايی است که صائب انجام  

موتيفهای انبيا ،در 

يکی از مهمترين کارکردهای 
همطراز بداند؛ بنابراين به
نمیبيند که بخواهد خود را با آنها  
مرتبهای  
عصر خود گويی کسی را در شأن و  
برترينهای مخلوقات هستند.صائب خود ،شعرش و معشوقش را باالتر از انبيا

میآورد که جزو 
الگوهايی روی  
مقايسهها،تخفيفجايگاهانبيادرشعراوست .

توصيفمیکندونتيجةاين
کتابها و نظريات گذشتگان ،خود به
افزونبر تلميح به قصص قرآنی و  
موتيفهای انبيا  

صائب در 
آفرينشهای هنری اوست.

تالشها و 
نگریها و  
ژرف 
رسيده است که حاصل  

دريافتهای جديدی در اين زمينه 

موتيفهای انبيا را با فرهنگ عامه و باورها و اعتقادات آنها درهم آميخته و تصاوير دلنشين و

صائب بسيار ،
همزمان در يک بيت بهره
بديعی آفريده است؛ گاهی نيز برای تأکيد سخن و تأييد نظرياتش از چند موتيف  ،
میبرد .

لهای اوست که با بيان داليل
يکی از زيباترين کارکردهای موتيف انبيا در شعر صائب مربوط به حسنتعلي 
میکند تا از زوايای مختلف به
هنری برای بسياری از عناصر زندگی رسوالن الهی ،مخاطب را با خود همراه  
دههابنگرد .
پدي 

پينوشت
.1

استفاده شده است.عدد سمت

در ارجاع ابيات از ديوان شش جلدی صائب تبريزی به کوشش محمد قهرمان 

راستشمارةبيتدرغزلوعددسمتچپشمارةغزلدرديواناست.برایمثال :
پنج هزار و
گذشتهايم .5858/9نهمين بيت از غزل  

از نقش پای ما سخنی چند چون قلم/مانده است يادگار به هرجا 
هشتصدوپنجاهوهشت.
.2

میشود
مشخصهای برجسته مانند نوعی واقعه ،شگرد ،بازبرد (ارجاع) يا کليشه که بارهادر آثار ادبی تکرار  



میتواند يک واقعه ،شگرد (تکنيک) ،ارجاع (تلميح)و کليشه (سنت ادبی)
(آبرامز.)210:1384 ،برپاية اين تعريف موتيف  
مشخصبودن و تکرارشوندگی است.در تعريف موتيف در کتاب کادن آمده

باشد و ويژگی اصلی و بارز آن برجسته و 
ايدههایغالبدراثرادبی؛بخشیازمضموناصلیکهممکناستشامليکشخصيتيايک
است«:هريکازفکرهاو 
تصويرمکرريايکالگویزبانیباشد»(کادن .)249:1380،
موتيفها و پيشينة لغوی و اصطالحی آن رک .گری207:1382 ،؛ داد50:1380 ،؛ ميرصادقی و ميرصادقی،

دربارة 
47:1377؛سبزيانوکزازی.334:1388،
.3

موتيفهای تلميحی انبيا در غزليات صائب تبريزی؛ آدم 81:عدد ،ابراهيم ،41:اسماعيل ،2:ايوب،9:

بسامد 

خضر،625:داوود،37:سليمان،377:صالح،2:عيسی،477:محمد،1:موسی،74:نوح،59:يعقوب،145:يوسف937:؛
يونس1:؛درودخداوندبرهمةآنها .
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