
 

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی

 39پیاپی شماره -1397 بهار -اول شماره -یازدهم سال

 ن اه دی رگون صائب تبریزی به خورشید )آفتاب(

 ( 245-263) ص 

 1دکتر عفت نجار نوبری
 1395تاریخ دریافت مقاله : پایین 

 1395تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پایین 

 چکیده

ا به تقلید سنت ادبی، هریانی تکرار شونده در شعر است که مورد پسند اه  ادم قرار گرفته و شعر

ذوع  تمسخخخک میجویندح رفته رفته تکرار بی رویه، موهب مال و بی میلی صخخخاحباناز قدما بدان 

شاعران سنت حرکت کرده، به ابداع و نوآوری  شاعری باقریاه در مسیر خاف ایپ  ه دست میشود و 

مینندح تاشخخی که صخخائب تبرینی پس از اشخخباع مضخخمونهای شخخعر عصخخر تیموری بدان دسخخت زد و 

 پیش گرفت و مضمونهایی بکر و تازه را در شعر وارد کردح  هنجارشکنی سنتهای ادبی را
در تاقیال حاضخخر به بررسخخی هنجارشخخکنی آفتام )خورشخخید( در چهار سخخطا برتری دیگران، 

به  اعتباری، نگاه نو به صخخفات مثبت و صخخور خیال پرداخته شخخده اسخختح تصخخویرسخخازی او اغلببی

ن شخخعری ر داشخخته تا در مسخخیر م الف با هریااعتباری و برتری دیگران به آفتام )خورشخخید( نظبی

 حرکت کرده باشدح

 

صائب تبرینی، آشنایی زدایی، هنجارشکنی، مضمون آفرینی، آفتام )خورشید( کلمات کلیدی:

                                                      
 e.nobari@yahoo.com ح عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران هنوم1
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 مقدمه

به  یکی از شگردهای زبان ادبی، تصویرسازیهایی است که به واسطة تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه

آزاد بودن بر اساس « سروِ آزاد»ته میشودح به طور مثال در ترکیب صورت امری مسجّ  و قطعی ساخ

رمری به سرو نسبت داده شده است و ایپ امر در چهارچوم بافت اندیشگی شعر فارسی پذیرفته بی

 .مورد توهه شعرا و ادبا قرار گرفته است « سنت ادبی»شده و به عنوان 

سپ تعلی  و ب شاعر از روی ذوع و تعمّد با ح شکند و گاهی  سنت ادبی را در هم می یانی هنری، 

شة پیشیپ ارائه میدهدح صویری هدید و م الف با آن اندی سته از نوعی طنن  ت ایپ شگرد او، گاه برخا

نسخخبت به شخخعر گذشخخته و یا تمسخخ ر افکار کهنه و تقلید کورکورانة متیخران اسخختح زبان او زبانی 

شان صویر هدید، خود ن ستح ت ستح از فت با تقلید بیدهندة م الانتقادی ا چون و چرا از متقدمان ا

ضمونی تازه را در حوزة ادبیات  سیله، م ست مینند تا بدیپ و سنپ ادبی د شکنی  ایپ رو او به هنجار

 وارد کندح 
قریاه همچون میرزا آفرینی اسخخخت؛ شخخخاعری خوشاز آنجا که سخخخبک هندی، آوردگاه مضخخخمون

های هنجارشخخکنی هنری زده برای اغلب اندیشخخه مامدعلی صخخائب تبرینی در ایپ دوره، دسخخت به

 های حاکم منارف سازدحآورد تا نظر مردمان را نسبت به اندیشهخویش، حسپ تعلیلی زیبامی
سازی وارونه -3سازی نقیضه -2پارودی )تقلید مضاک(  -1هنجارشکنی را میتوان در سه سطا: 

ونی است که در گذشته پسندیده بوده و در بندی کردح ایپ هنجارشکنیها سه نوع دارد: یا مضمطبقه

نگاه صائب ناپسند شمرده میشود یا در گذشته، ناخوشایند بوده و وی آن را خوشایند میداند و گاه 

ای نداشته و نگاه شاعر، تصویری نو از آن تصویری بکر است که پیشتر در ادبیات فارسی هیچ سابقه

زدایی شده با سایر عناصر و طریال مقایسة عنصر آشناییدر عرصة ادبیات پدید آورده استح او از دو 

 سازی صفات در تصویرسازی، نوآوری و هنرنمایی کرده استحبرهسته

شده و  صائب تبرینی پرداخته  شید( در دیوان  صر آفتام )خور شکنی عن در ایپ پژوهش به هنجار

شان دا صلی نگاه تازه و تصویرسازی ابداعی او با مقایسة شعر شعرای برهسته ن ده میشودح پرسش ا

عنصخخر آفتام  هنجارشخخکنیهایی برای صخخائب تبرینی از چه شخخیوه»ایپ پژوهش عبارت اسخخت از: 

 )خورشید( در دیوان خویش بهره برده است؟

در بام هنجارشخکنیهای صخائب، هیچ کار مشخ ص، مسختق  و معیّنی شخک  نگرفته و تنها سخید 

سجادی در کتام علی شاع» مامد  سبک هندیصائب تبرینی و  ستیپ بار « ران معروف  برای ن 

هنجارشخخکنی صخخائب تبرینی را در مفهوه هنجارشخخکنی شخخعر او مطرا کرده اندح )صخخائب تبرینی و 

 شاعران معروف سبک هندی، سجادی، شاننده(



 
 
 
 
 
 
 

 247/  نگاه دیگرگون صائب تبرینی به خورشید )آفتام(

ضمون سبک هندی، م صفویه و  صائب و در دورة  شاعرانی چون  آفرینی هایگاهی خا، مییابدح 

بدیع دست میننندح گاهی ایپ تصویرسازیها نگاهی دیگرگون به سنتهای  بیدل به آفرینش تصویرهای

 زدایی که اغلب با تصرف در ماور همنشینی و ترکیبات زبانی همراه استح ادبی استح آشنایی

سنتیکی از هلوه صر طبیعی بویژه آفتام های  صائب، بیانی تازه از عنا شعر  ضامیپ  شکنی در م

دمرتبگی آفتام را نادیده گرفته، به چشخخم تاقیر بدان مینگرد و یا اسخختح او در مقاه مقایسخخه، بلن

سابقه  سبوع به  سی م سیم میکند که در ادبیات فار صاویری هنرمندانه و تعابیری خاقانه از آن تر ت

 نبوده استح

 (خورشید)آفتاب 

شخخمس، بنرگتریپ کوکب آسخخمان زمیپ که هر صخخبا، طالع شخخود و روی زمیپ، روشخخپ کند و »

صدها ناه از آن تعبیر  شبانگاه شاعران به  ستح  شرف او در حم  ا ست و  سد ا شودح خانة او ا فرود 

 اند: شاه انجم، آبله روز، خسرو خاور، همسایة مسیا و ححح کرده

خورشید یکی از مهمتریپ عناصر مقدّسی است که در زندگی انسان، حضوری حیاتی داردح طلوع و 

شید نین رمن تولّد، بالندگی ست آن را غروم خور شیده ا سان همواره کو ستاخین بوده و ان ، مرگ و ر

سم نیایش و نماز خود را اغلب در ایپ لاظات به ها  شاید به همیپ دلی  نین مرا شمارد و  مقدس ب

 (13)درخت شاهنامه، پورخالقی چترودی، « آوردحمی

سد:  شانی و مظهر در ادبیات فارسی، خورشید منبع پرتو »در مقاه رفیع خورشید، یاحقی مینوی اف

کمال و زیبایی و بلندی اسخخخت که هایگاه او فلک چهاره، میمپ پیامبرانی چون ادریس و عیسخخخی 

 (185فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، یاحقی، «)استح

 آفتاب و خورشید در بستر سنت ادبی

شانی و مظهر زیبایی و نجات» شید منبع پرتواف شی ناهدهنده از تیرگی و پخور سرما و من دهنده از 

نشخخاط اسخختح به واسخخطة عظمت و فایده همیشخخه مورد تعظیم و تکریم بوده، حتی در مصخخر قدیم، 

شدح ستش می شید پر سی، یاحقی، « خداوند خور ستانی در ادبیات فار شارات دا ساطیر و ا )فرهنگ ا

185) 

 آمین از خورشید خلال کرده است:فردوسی تصویرهایی ستایش

ن و پخخرّ عخخقخخامز پخخوالد پخخیخخکخخا  
 

 سخخخخپخخر کخخرد بخخر پخخیخخش روی، آفخختخخام 
 

 چو خورشخخخیخخد تیغ از میخخان برکشخخخیخخد
 

 شخخخخب تیره گشخخخخت از ههخخان نخخاپخخدیخخد 
 

(131و  12، ، 4)شاهنامه، ج     

شید» شاهنامه ، عامت بقای ایران« خور ست و به عنوان مظهر در منابع کهپ و حتی  زمیپ بوده ا

 کشور بر روی درفشها نقش میبستح 
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کی بُخخد فش ی کر در ی پ خورشخخخخیخخد  ز   
 

 سخخخخرش مخخاه زریخخپ، غخخافخخش بخخنخخفخخش 
 

 ابخخا گخخرز و بخخا تخخاج و زریخخنخخه کخخفخخش
 

کر درفش  ی پ خورشخخخیخخد  پس پشخخخخت،   
 

(111، ، 2)شاهنامه، ج     

 خورشید در شاهنامه گاه برای القای تصویری از امید و نشاط ب شیدن به هانها آمده استح

 کخخه آیی بخخه شخخخخادی سخخخوی خخخان مپ
 

کنی هخخان مپچو خورشخخخیخخد روشخخخپ    
 

(135، ، 1)شاهنامه، ج     

س پ موالنا  شید در  ست  –خور شمس تبرین ا به تنهایی هان و مغن  –به ویژه آنگاه که تداعیگر 

سد: معرفت و آگاهی شیملمینوی ستح آنه ماری  شید به »ب شی برای مولوی ا شال ورزیدن به خور ع

 (ح 100-101شیم ، )شکوه شمس، « معنای عشال ورزیدن به ارزشهای هاودانی است

 هله ای عشخال بر افشخان گهر خویش بر اختر
 

 که همه اختر و ماهند و تو خورشخخخید مثالی 
 

(1210)کلیات شمس، ،     

فردوسخخی و مولوی از سخخویی خورشخخید را مظهر قدرت و »قبادی در کتام آییپ آینه مینویسخخد: 

)آییپ آینه، قبادی، « انددانسخخته عظمت و در عیپ حال فروتنی، ایثار، دوری از تکبّر، رحمت و سخخ ا

 ( از همله به عنوان نماد قدرت، فردوسی چنیپ میگوید: 261

 شخخخنیخخده کخخه دسخخختخخان هخخادوپرسخخخخت
 

 بخخه هنگخخاه یخخازد بخخه خورشخخخیخخد دسخخخخت 
 

(17، ، 1)شاهنامه، ج    

ر نیسخخت و فوع توان  در اینجا، خورشخخید نماد قدرت اسخخت؛ و دسخختیابی به او برای هیچکس میسخخّ

 مگر برای رستم زیرا رستم، نماد عظمت و قدرت برتر بشری استح بشری است؛ 

از سخخوی دیگر، خورشخخید مظهر پاکی، ایثار، سخخوختپ و روا ب شخخیدن، صخخفا، فروتنی و همچنیپ 

مند میسازد؛ از ایپ رو ستاره پرفروغی است که همه چین )هماد، نبات، حیوان( را از وهود خود بهره

 خواهی ریشه دارند:ب افسردگیها، در تکبر و فنوندشمپ افسردگی است؛ چرا که غال

جو ب بی را  فتخخا ّر آ کب ت  درفسخخخخردی در 
 

 در گدازد هر فسخخرده شخخمس باشخخد ماهروی 
 

(44)کلیات شمس، ،    

 صفت استحنظرانِ خفاشهمچنیپ آفتام، مظهر ایثار و دشمپ تنگ

 گفخخت حال، چشخخخم خفخخاش بخخد خصخخخخال
 

 بسخخخختخخه اه مخخپ ز آفخختخخام بخخی مخخثخخال 
 

ی خخخفخخاش کخخم و کخخاسخخخختاز نخخظخخرهخخا  
 

ین انخخدر خفخخاسخخخخت  ن نجم آن شخخخمس   ا
 

(281)مثنوی معنوی، دفتر سوه، ،     

ست و مهمتریپ ماورهای آن به قرار زیر  سی فرا  ا شید( در ادبیات فار ضور آفتام )خور دامنة ح

 است: 



 
 
 
 
 
 
 

 249/  نگاه دیگرگون صائب تبرینی به خورشید )آفتام(

 هایگاه خورشید در فلک چهاره است: -1

 چون یوسخخخف سخخخپهر چهخخاره ز چخخاه دی
 

تریآمخخد بخخه دلو در طلخخب   ت خختِ مشخخخ  
 

(925)دیوان خاقانی، ،     

آیندح به دیگر س پ، آفتام به سنگها میتابد و سنگهای معادن بر ارر تابش آفتام به وهود می -2

 مستعد را تبدی  به احجار کریمه میکندح 

 سخخخخالخخهخخا بخخایخخد کخخه تخخا از آفخختخخام
 

نی و تخخام  لعخخ  یخخابخخد رنخخگ و رخشخخخخا  
 

(68)مثنوی معنوی، دفتر اول،     

 ها نین در آفتام، پ ته میشوندح ها و گلها رنگ میدهدح میوهخورشید به میوه -3

یوة خخخاه م مپ چون  توی خورشخخخیخخد و   
 

تخخر از شخخخخیخخوة تخخوبخخه هخخر ده پخخ خختخخه   
 

(23176)کلیات شمس،     

 کنان به سوی آفتام در حرکت استحذرّه، رقص -4

 بخخیخخا بخخیخخا کخخه تخخوی آفخختخخام و مخخپ ذرّه
 

یت چو ذرّه  لة رو نانچر  به پیش شخخخع ز  
 

(22029)کلیات شمس،     

شم -5 صاً به چ صو شید را به بیماری و خ سوم کردهخور شاید از آن ههت که دردِ درد من اندح 

 چشم با سوزش، حرارت و سرخی همراه بوده استح 
نة مسخخخیا  خورشخخخید، شخخخاه انجم و هم ا
 

صروع و تب  سقاهم سها ایمپ از  ست و  زده ا  
 

(303)دیوان خاقانی، ،     

 نور خورشید در متون ادبی، سر  دانسته شده استح  -6

 نینه کشخخخیخخد آفتخخام، حلقخخة مخخه در ربود
 

نام  قة آن سخخخیمِ   نینة ایپ زرّ سخخخر ، حل
 

(17)دیوان خاقانی، ،     

  ده معرّفی شده استحاز آنجا که خورشید و عیسی هر دو در فلک چهاره هستند، آفتام، عیسوی -7

نهخخان بی در  فتخخا اواره کخخا ب اهآورده صخخخ  
 

اهآفتخخابم کن دهِ عیسخخخی، نشخخخخان آورده   
 

(254)دیوان خاقانی، ،     

 ردّپای هنجارشکنی خورشید در شاعران پیش از صائب

پروری آفتام را زیر سوال برده و میگوید: ایپ خورشید خاقانی با برتر دانستپ هایگاه معشوع، لع 

 لع  توست: پرور است بلکه خورشید، خود، زادة لبِنیست که لع 

ید، نی مگوی یاقوت هسخخخت زادة خورشخخخ  
 

 خورشخخخیخخد، هسخخخخت زادة یخخاقوتِ احمرت 
 

(564)دیوان خاقانی، ،     
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 علتِ طلوعِ آفتام را چنیپ میداند:  -که از شگردهای قاب  توهه اوست –و با استفاده از حسپ تعلی  

 هر بامداد، خورشخخخید از رشخخخک خاکِ پایت
 

رآردواخجلتخخا گویخخان سخخخر ز آسخخخمخخان ب   
 

(610)دیوان خاقانی، ،     

 او با تصویری زیبا خورشید را می ی طایی در نع ِ اسبِ ممدوا میداند:

یکخخ  اوروا ه قش و ز قخخدرِ  برا لقخخدس  ا  
 

عالش  ندر پی ن ید، میخِ زر اسخخخت ا  خورشخخخ
 

(229)دیوان خاقانی، ،     

نگریسخخته و آن را در هاسخخت به دیدة تعری  خاقانی به ویژگیِ خورشخخید که موهب پ تگی میوه

 برابر پ تگی و کمال ممدوا، تاقیر میکند:

 با برتریش گوهر همشخخخید، پسخخخت پسخخخت
 

خاه  خاه  ید،  با پ تگیش هوهر خورشخخخ  
 

(300)دیوان خاقانی، ،     

 درد خورشید را به خاکِ اصفهان واگذار میکند:او معالجه چشم

 الهخخره آنخخک بخخرای دیخخدة خخخورشخخخخیخخد
 

صخخفاهان سخخایدسخختِ مسخخیا اسخخت سخخرمه   
 

(354)دیوان خاقانی، ،     

 در ابیاتی دیگر، رفعت و مننلتِ س پ خود را برتر از خورشید میداند:

 خورشخخخید که پادشخخخاهِ هفت اقلیم اسخخخت
 

 در کوی ههخخان اسخخخخت گخخدای سخخخ نم 
 

(725)دیوان خاقانی، ،     

 سعدی نین حسپ معشوع و ممدوا را بر خورشید برتر میداند:

م که شخخخخاه آسخخخ ید  ان اسخخخختخورشخخخ  
 

 در عخخخرصخخخخخة حسخخخخخپ او پخخخیخخخاده 
 

(594)کلیات سعدی، ،     

 زیبایی معشوع او تا هایی است که موهبِ حسادتِ خورشید میشود:

مش یر گ ب مپ  نم و دا ی ب ب تم بخخه ره  ف گ  
 

تو  یر  ن م همخخال  فتخخام،   کخخای رشخخخخکِ آ
 

(217)کلیات سعدی، ،    

 معشوع میداند:حافظ نین خورشید را با همه عظمتش، خاکِ نع ِ مرکبِ ممدوا و 

دارِ روی اوسخختشخخهسخخوار مپ که مه، آیینه  
 

ست  شیدِ بلندش خاکِ نع ِ مرکب ا  تاجِ خور
 

(45)دیوان حافظ، ،     

در بیتی دیگر هایگاه درویش و درویشی را به قدری رفیع دانسته که میگوید: خورشید، تاجِ اقتدارِ 

 یم میکند:خود را در مقاب  آنان به زمیپ نهاده، در برابرشان تعظ

ید تاج تکبر خورشخخخ هد  که پیشخخخش بن  آن 
 

 کبریایی است که در حشمت درویشان است 
 

(70)دیوان حافظ، ،     
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 پروری خورشید را اینگونه دستِ کم میگیرد:او لع 

ع ِ اشخخخک داره گنج هامپ که از یاقوت و ل  
 

نداختر کنم  ید بل  کی نظر در فی  خورشخخخ
 

(469)دیوان حافظ، ،     

بیات هنجارشخخکنی آفتام در دیوان خاقانی، کلیات سخخعدی و دیوان حافظ پیرامون برتری اغلب ا

معشوع یا ممدوا و مایمات آن در برابر آفتام استح اگرچه وهود اینچنیپ مضامینی در عهد پیش 

شکنی آفتام با  صائب به کرّات به هنجار شت و در مقاب   شته، رواج چندانی ندا صائب وهود دا از 

 ری پرداخته استحوسعت بیشت

 تصویر خورشید و آفتاب در شعر صائب

شید مورد انتقاد و تاقیر  سیگوی، خور شاعران پار سایر  صائب، برخاف  در نظاه فکری دیگرگون 

 قرار میگیردح 

 برتری عناصر دی ر بر خورشید

شید برتری دارند که در ذی  ش ا، م تلف بر علوّ همت و بلندی مقاه خور به  در نگاه او امور و ا

 آنها اشاره میشود:

ست  معشوق و محبوب: -1 ست که د شوع، چنان متعالی ا ست که درگاه مع صائب بر ایپ باور ا

 هیچ کس، حتی خورشیدی که بر همه چین دسترسی دارد؛ به او نمیرسد:

ای میکنخخد سخخخر خورشخخخیخخدتاش بیهخخده  
 

 فتاده اسخخخت بلند، آسخخختانِ خانة دوسخخخت  
 

  (2/1790)  

میگوید: « بساط چینی برچیده شدن»و عبارت کنایی « بساط و برچیدن»تناسب  در بیتی دیگر با

 حسپِ بی حدّ و اندازة تو )معشوع(، رونال بازارِ ماه و خورشید را خواهد شکست:

 بساط پرتو خورشید و مه، برچیده خواهد شد
 

 به ایپ دستور اگر حسپ تو بی اندازه میگردد 
 

  (3/2870)  

گلشخپ »و اضخافه تشخبیهی « چیپ و گداخوشخه»و « سخنب  و خوشخه»سخب در هایی دیگر با تنا

 میگوید: آفتام، گدای باغِ حسپِ توست:« حسپ

چیپ سخخنب ِ زلفِ تو مشخخکِ نامای خوشخخه  
 

تامشخخخبنم  گدای گلشخخخپ حسخخخپ تو، آف  
 

  (1/914)  

 ح اوسپ معشوع خویش میداندصائب، تصویر ادّعایی خود را پررنگتر میکند و خورشید را عاشال ح

سب  شیپ و داغ»با تنا سبت « شمع و چراغ و داغ»و « شمع و پروانه»و « آت ش یص )ن صنعت ت و 

 رخسار به آفتام ( میگوید: آفتام، عاشالِ حسپِ اوست:آتشیپ
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رخسخخار، داغِ حسخخپ اوسخختآفتامِ آتشخخیپ  
 

 شخخمع یک پروانة پای چراغ حسخخپ اوسخخت 
 

  (2/1059)  

سب  در معنای « حلقه به گوش»و عبارت کنایی « شید و ماهخور»و « خط و فرمان »شاعر با تنا

 غاه و عبد میگوید: تنها ماه نیست که مطیع و منقاد اوست که خورشید نین از غامانِ درگاه اوستح
مان خط اوسخخخت به فر ماه  نه همیپ  ها   تن
 

شید هم از حلقه به   ستخور شان خط او گو  
 

  (2/2156)  

را زال و سفید ابرو پنداشته حال آنکه ابروی خورشیدِ رخسار  او با تشبیه تفضی  و طنن، خورشید

 مابوم، سیاه و خوشبوست:

 خورشخخخیخخد فلخخک، سخخخفیخخد ابرو اسخخخخت
 

یپ  بر ن ع تو  هال اسخخخختخورشخخخخیخخد   
 

  (2/2251)  

 شاعر ابتدا رخسار معشوع را به خورشید تشبیه کرده، میگوید: رخسار محبوب: -1-1

نه راچهره ند آیی ما میک یدسخخخی  ات خورشخخخ
 هج

 ب شخخخت مسخخخیاا میکند آیینه رالع ِ هان 
 

  (1/235)  

س پ از برتری رخسار مابوم به میان می سازیهای گوناگون  صویر آورد و میگوید: و در ادامه، با ت

ستح زیرا زیبایی تو هیچ همانندی و  شده ا سار زیبای مابوم، مات و متایر  شید از دیدن رخ خور

 نسبتی با خورشید ندارد: 
ند یده گشخخخت از حیرتش آم نتوا به گرد د  

 

 نیسخخت با خورشخخید، نسخخبت روی تابان ترا 
 

  (1/27)  

سب  سیا و گرد»او با تنا شبیهی « روی و چراغ»و « آ ضافه ت شید به « گردِ خط»و ا شبیه خور و ت

اش آشخخخکار شخخخد؛ مطمئپ شخخخده که میگوید: آن روز که موی عذار مابوم مپ بر چهره«چراغ»

 ایگاهی ن واهد داشت:خورشید، هیچ هایگاه و پ

ستز رویش گردِ خط، روزی که برمی ست، دان مخا  
 

 که میسخخازد چراغ آسخخیا، خورشخخید تابان را 
 

  (1/400)  

ضاد  شنه»شاعر با کاربرد ت سب « آم و ت سار و نقام»و تنا در پیچ و تام »و عبارت کنایی « رخ

و و شخخرمندگی حاصخخ  از آن دیدار، در معنای بیقرار و ناآراه میگوید: آفتام با دیدن همال ت« بودن

 بدنبال یافتپ نقابی است که بر چهره بیندازد و خود را بپوشاند: 

 بس که از رخسخخار او در پیچ و تام اسخخت آفتام

 

 تشخخنة ابر اسخخت و هویای نقام اسخخت آفتام 

(1/873)  
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سار محبوب: -2-1 صخخبا »و « چشخخمة خورشخخید»صخخائب با کاربرد اضخخافه تشخخبیهی  خط رخ

ناگوش در معنای نابود کردن، بر ایپ باور اسخخخت که موهبات « گرد برآوردن»و عبارت کنایی  «ب

 زیبایی تو خورشید را به هیچ میگیرد:
 خواهد از چشخخخمة خورشخخخید برآوردن گرد
 

ناگوش ترا  مد از صخخخبا ب  گر چنیپ خط، د
 

  (1/494)  

ایپ بیت، چنیپ منعکس ارزشی و ناچین بودن خورشید در برابر عارضِ خورشیدگون معشوع در بی

 میشود:

به گرد عارضخخخش مننل گرفت تا غبار خط   
 

 آسخخخمان، آیینة خورشخخخید را در گِ  گرفت 
 

  (2/1394)  

خون »و اضافه تشبیهی « دست و پنجه»و « دست و حنا»صائب با تناسب  دست محبوب: -3-1

سپ تعلیلی زیبا میگ« شفال شته و با بیان ح شید انگا شفال، پنجة شفال را پنجة خونیپ خور وید: 

 حنایی و نگاریپ خورشید است و خورشید، دست خود را رنگیپ کرده شاید به دست تو شبیه شود:
 تا به آن دسخخخت نگاریپ نسخخخبتی پیدا کند
 

 پنجه از خون شخخخفال سخخخازد حنایی آفتام 
 

  (1/879)  

شبیه زلف به  زلف محبوب: -4-1 ستعاری « کوچه»شاعر با ت ضافه ا اربرد و ک« سر خورشید»و ا

در نگاهی دیگر، زلف معشخخخوع را موهب خواری و به هیچ « سخخخر به دیوار رسخخخیدن»عبارت کنایی 

 انگاشتپ خورشید دانسته است:
ید؟ به درآ که سخخخخالم  چة آن زلف   از کو
 

یده  به دیوار رسخخخ ید  جا سخخخر خورشخخخ کان  
 

  (6/6654)  

سب  بناگوش محبوب: -5-1 شی»و « صبا و خمیازه »شاعر با تنا گوش و »و « د صبا و خور

میگوید: با مشخخخاهدة بناگوش و لب خندان تو، قطعاً هیچ می ِ دلی برای تماشخخخای صخخخبا و « لب

 خورشید، باقی ن واهد ماند: 
 دیخخد تخخا طرف بنخخاگوش و لخخب خنخخدان تو
 

 صبا بر خورشید تابان، تلخ چون خمیازه شد 
 

  (3/2433)  

و « قدا لع » و با اضافه تشبیهی  پروری خورشیدصائب ضمپ توهه به لع لب محبوب:  -6-1

 و صنعت تش یص، رنگ لع  را باقیماندة رنگِ لع ِ لبِ یار میداند:« لع  لب»
 رنگی کخخه ری خخت در قخخدا لعخخ ، آفتخخام
 

ای ز لعخخ  لخخب آبخخدار اوسخخخختهرعخخهتخخه   
 

  (2/1936)  
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ستعاره  مژگان محبوب: -7-1 شم»صائب با بیان ا شوع و عبارت کنایی « آهوچ ر خط ب»از مع

 خورشید را شرمندة مژگان رسا و دلربای مابوم خود میداند:« زمیپ کشیدن
 تا صخخف مژگانِ آهوچشخخم ما را دیده اسخخت
 

 خط ز مژگان بر زمیپ، خورشید تابان میکشد 
 

  (3/2449)  

ای عاهن و ناتوان بیش شخخخاعر آفتام را با همة عظمت و بنرگی، پیاده درویش و درویشییی: -2

 نمیداند: 
ی اسخخخخت زمینگیر، آفتخخامِ بلنخخداپیخخاده  

 

گردون  همّخختِ  ظر بخخه  سخخخوار درویشخخخین  
 

  (6/6885)  

وی با تشخخبیه مضخخمر خورشخخید به قر، نان، از در تاقیر آفتام بیرون آمده و هرگونه مانندگی و 

 نسبت دادن نان درویشان به خورشید را نشانة خامی و ناپ تگی دانسته:

یهخخا م تش ز خخخا ب کپ نسخخخ م فتخخام   بخخه آ
 

زوال بخخود قخخر،ِ نخخان درویشخخخخییکخخه بخخ   
 

  (6/6886)  

آفتام را که همچون گلی شکفته و « گلشپ ضمیر»شاعر با بیان اضافه تشبیهی  طبع شاعر: -3

 ای کوچک و ناچین از باغ گستردة طبع خود میداند:باز شده است، تنها گوشه
رو صخخخخخائخخبآفخختخخام شخخخخخکخخفخختخخه  

 

مپ اسخخخخت  یر  م گلشخخخپ ضخخخ لی از  گ  
 

  (2/2218)  

مدّعی است که طبع مپ بقدری باال « دست و پا»و تناسب « گوهر خورشید»اضافه تشبیهی  او با

و واالست که اگر خورشید به زمیپ بیفتد؛ برای یافتپ او خم ن واهم شد و هیچگونه تاشی ن واهم 

 کرد:

ست ما افتد به خاک شید اگر از د  گوهرِ خور
 

بینخخد طبع بی  ن پروای مخخازیر پخخای خود   
 

  (1/296)  

 طبع واالی شاعر، آفتام را به س ره میگیرد:

یپ غنل تخخازه رو، دگر صخخخخائخخبز فی  ا  
 

 بخخه آفتخخام زنخخد خنخخده، طبع روشخخخپ مخخا 
 

  (1/656)  

 شاعر، آفتام را در حملة هاه باده، مغلوم و شکست خورده میداند:  شراب: -4

ما لة  ند می دو سخخخخا تا باج سخخخ  ز عمر، 
 

پیخخالخخة مخخا  ی ون زنخخد  ب فتخخام شخخخ  بخخه آ
 

  (1/658)  
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در بیتی دیگر، با بیان عجن خورشخید در روشخپ کردن چشخم دلها میگوید: نور آفتام تنها میتواند 

سازد درحالی شپ  ست که چشم دلها را چشم ظاهری ما را رو شپ، آنقدر قادر و توانمند ا که بادة رو

 تابناک میکند:

ند روشخخخپ ها را ک مه، نظر تام و   فروغ آف
 

باشخخخدوشخخخپ نمیچراغ خانة دل، هن می ر   
 

  (3/3131)  

و تشبیه « کاشانه عشال»و اضافه تشبیهی « دیده انجم»صائب با استفاده از اضافة استعاری عشق:  -5

 هایگاه خورشید را در برابر عشال، بسیار متنلنل و ناچین ترسیم میکند:« پنجره بسته»خورشید به 
یدة انجم ید کن او خیره شخخخود د  خورشخخخ
 

شخخانة عشخخال اسخختیک روزن مسخخدود ز کا   
 

  (2/2132)  

شال،  شیدِ ع شدن و طلوعِ خور شکار  صورت آ ستِ کم می انگارد که در  شید را د وی چنان خور

 کسی به آن، کوچکتریپ توهّهی نمیکند:

 اگخخر ز چخخهخخرة داغخخم نخخقخخام بخخردارنخخد
 

 هخخهخخانخخیخخان نخخظخخر از آفخختخخام بخخردارنخخد 
 

  (4/3912)  

خط و »و « گوش و حلقه»االی او و با تناسخخب صخخائب با نگاهی خا، و ویژه به معشخخوع و مقاه و

 و تشبیه مضمر خط به مشک، آفتام را غاه حلقه بگوش خط معشوع دانسته:« ر 
نام بود که گرد ر  او ز مشخخخخک   خطی 
 

بود  فتخخام  گوشخخخخانش، آ ب یکی ز حلقخخه   
 

  (4/3959)  

 اعتباری خورشیدبی

ص شید، در ت صر دیگر بر خور اعتبار کردن و اویری متعدد برای بیصائب عاوه بر برتری دادن عنا

ستغنا و بی نیازی از خورشید، بر ایپ باور است که ما با مدد  تاقیر خورشید میکوشدح او در نهایت ا

حتی ماه و  -ای از قابلیتهای وهودی خویش، خود را روشخخپ و نورانی میکنیم و به هیچ غیر و بیگانه

 نیازی نداریم: -خورشید

به آمِ گوهر خود، نه روشخخخپ میکنیم ما  خا  
 

ما راه نیسخخخخت  ماه را در خلوت  تام و   آف
 

  (2/1309)  

 ما حتی نیازی به گرمای خورشید هم نداریم زیرا گرمای وهود معشوع، برای ما بسنده است:

کار به  جا  بان گرمی بی تا ید   میبرد خورشخخخ
 

فت  ند گر ناک نتوا ما هر روی آتشخخخ  دل ز 
 

  (2/1383)  

قیر آفتام و خورشخخید با صخخفات منفی همراه اسخختح برای مثال: صخخائب با اعتباری و تااغلب بی

 از نیازمندی به خورشید، اعاه برائت میکند:« گره، سوخته و شرر»تناسب 
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 ببر به های دگر، روی گرهِ خود خورشخخخید 
 

 که نیسخخت سخخوختة ما به ایپ شخخرر ماتاج 
 

  (2/2273)  

 رار گرفته :پروری خورشید، مورد انتقاد شاعر قگاه لع 

گش ن لر گ نم کخخه رنخخگ نخخداره ز روی  م  
 

 وگرنخخه لعخخ  چخخه خونهخخا ز آفتخخام ن ورد 
 

  (2/3795)  

 و زمانی بر نور خورشید، خرده گرفته و آنرا ناچین دانسته است:

 چون تواند ماه، پیش عارض او شخخد سخخفید؟
 

 آفتام اینجا چراغ صخخباگاهی بیش نیسخخت 
 

  (2/1287)  

 ه سوزان و اررگذار خود، بی ارر دانسته:خورشید را در برابر آ

 عبث خورشخخید تابان مینند سخخرپنجه با آهم
 

صرکند بازی  صر شمعی که با  سر خود می ورد   

(6/6786)  

 گری کرده است:اما اغلب خورشید با صفات منفی زیر در اشعار صائب، هلوه

ذرّه و »و تناسخخب « مهر»شخخاعر با اسخختفاده از ایهاه تناسخخب در واژة  عاطفه:نامهربان و بی -1

 از بی مهری آفتام، س پ میگوید:« آفتام
سریپ شبنم مپ خرج دامان گ  و ن شد   نمی
 

بود آفتخابم رااگر یخک ذره در دل، مهر می   
 

  (1/396)  

 مند است:و در ایپ بیت از چشمِ بدِ او گله

تام کم بد آف که چشخخخم  غان  فرصخخخختف  
 

ند  باز ک که چشخخخم  به شخخخبنم  نداد  مان   ا
 

  (4/3935)  

سته و علت ایپ خجالت خجل: -2 شرمنده دان شید را  سر صائب، خور زدگی را ناخوانده به هرها 

 زدن میداند:
 میرود منفع  از مجلسِ مسخخختان، خورشخخخید
 

ید بیرون  ج  آ ید خ نده درآ ناخوا که   هر
 

  (6/6315)  

 دری آفتام اشاره میکند: او، صراحتاً به پرده باک:در و بیپرده -3

رة مار اسخخت مِهر، مار گنیده اسخخت صخخبامه  
 

ست آفتام، چشمپرده  ست صبادر ا   دریده ا
 

  (2/2304)  

صخخخائب با بیان حسخخخپ تعلیلی زیبا به م اطب خود توصخخخیه میکند تا از گذار: منّت -4

پذیرش هر نوع منّتی بپرهیند زیرا پذیرفتپ ایپ بار سنگیپ، پشت را دوتا میکند؛ آنگونه که 

 شده است:ماه دوتا 



 
 
 
 
 
 
 

 257/  نگاه دیگرگون صائب تبرینی به خورشید )آفتام(

کپ م فتخخام  تو احسخخخخان ز آ پر بول  ق  
 

 که ماه یکشخخخبه را منتش دوتا کرده اسخخخت 
 

  (2/1750)  

 پذیری سیاه شده است:رخسار ماه نین از ایپ منت

ید شخخخد ّت خورشخخخ غدار از من مه، دا  چهرة 
 

شپ در  صدف از گوهر خود خانه کپ رو آم چون   
 

  (1/868)  

ساییدن»و « سپر انداختپ»یصائب، با بیان عبارت کنای متکبّر: -5 سب « سر به گردون  و تنا

سار» سلیم میگوید: آفتام که به تکبر، آوازه« سر و رخ شوع، خوار و ت سار مع ای دارد؛ در مقاب  رخ

 است:

ندازد سخخخپر ناک ا  پیش آن رخسخخخار آتشخخخ
 

سر از ن وت به گردون آفتام  ساید   گرچه می
 

  (1/876)  

خورشید را بواسطة « زردی و رو»و « شربت و بیمار»ت، با تناسب صائب در ایپ بی زردرو و بیمار: -6

چهرة زرد، بیمار دانسخخته و از مابوم خود می واهد هرگاه خورشخخید عنه رفتپ کرد؛ و به تعبیری هنگاه 

 رفتنش فرا رسید؛ تو شربتی تعبیه کپ و هان بیمار خورشید را با آن از رنج بیماری وارهان:

به زردی چو باه آ،  لب  تامبر  هد رو آف ن ن  
 

مار کپ  کار ایپ بی قت رفتپ، شخخخربتی در   و
 

  (6/6087)  

 مسبّب ایپ زردرویی معرّفی شده است:« معشوع»گاهی 

رویی کندصائب آن بهتر که گردون ترک بی  
 

تامزردرویی می  کشخخخد زان روی گلگون آف  
 

  (1/875)  

 صائب، آفتام را دربدر میداند:در بدر و سرگردان:  -7

  روزگخخخار، در گخخخذر اسخخخخختدولخخختِ
 

 پخخخرتخخخو آفخخختخخخام، در بخخخدر اسخخخخخت 
 

  (2/2211)  

شهرت شید را ب اطر شاعر با مذمّت  شاره به عواقب نامطلوم آن، از همله دربدری، خور طلبی و ا

 ایپ ویژگی نکوهش کرده:

صائب، اوراع حواسمی شان  شهرت، پری کند   
 

آرا مکپدر به در خود را چو خورشخخید ههان   
 

  (6/ 8609)  

دلی  نیست که رخسار خورشید، میگوید: بی« چهرة خورشید»شاعر با اضافه استعاری  قاتل: -8

 ای خونیپ دارد:آلود استح آری از آنجا که او قات  است همانند قاتان، چهرهخون

گناهی میرود در خون شخخخبنم، هر سخخخاربی  
 

 چهرة خورشخخید بی موهب به خون اندوده نیسخخت 
 

  (2/1313)  
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  ته هویای آن است که بداند چرا خورشید، قصدِ قت ِ شبنم را دارد الب
 خون ما چیسخخت که عشخخالِ تو بود تشخخنة او؟
 

 چشخخم خورشخخید چرا در پی شخخبنم باشخخد؟ 
 

  (4/3449)  

شاعر با اشاره به ایپ نکته که نگریستپ به خورشید، موهب هاری شدن اشک  گدا و محتاج: -9

 هم میکند: میشود؛ او را به گدای اشک متّ
هامیکند خورشخخخید هم دریوزه، آم از دیده  

 

شخخره انجم، آم نیسخختنه همیپ در دیدة بی   
 

  (2/1251)  

 هایی دیگر، خورشید را به شک  کاسة گدایی ترسیم کرده:

 آتشخخی افکند عشخخقت در دل خوبان که شخخد
 

نم  ب یوزة شخخخ فتخخامکخخاسخخخخة در یی آ گخخدا  
 

  (1/879)  

شه -10 ستپ»ر با بیان عبارت کنایی شاع دار و لرزان:رع شک شه نقام  شبیهی « گو ضافه ت و ا

را که یکی از نمودهای ضخخعف و ناتوانی اسخخت به آفتام نسخخبت « لرزان » ، صخخفت «سخخاغر آفتام»

 میدهد:
هبیپ گوشخخخة نقام شخخخکسخخخت؟کداه زهره  

 

 که رعشخخخه، سخخخاغر زریپِ آفتام شخخخکسخخخت 
 

  (2/1785)  

ة دید صخخائب آنچنان متنلنل و خوار اسخخت که همانند برگی هایگاه باال و واالی خورشخخید، از زاوی

 ترسیم شده که از ترس پایین بر خود میلرزد: 

یدة روشخخخپ یددر د جة خورشخخخ گهران، پن  
 

 برگی است که لرزان دلش از بیم خنان است 
 

  (2/2141)  

ر د« نع  در آتش » و عبارت کنایی« نع  حر،»شخخاعر با کاربرد اضخخافه تشخخبیهی  حریص: -11

ضاد  همراه با بیان حسپ تعلی ، خورشید را به صفت منفورِ حر،، « روز و شب » معنای بیقرار و ت

منسخخوم کرده، حر، را رمرة دلبسخختگی دانسخخته و نتیجة نامطلومِ آنرا ناآرامی و بیقراری و تردد 

 اهد بود:کس که مانند آفتام، دلبستة دنیا باشد؛ همیشه بیقرار و ناآراه خوهرمیداند و میگوید: 
 نع ِ حرصخخش از تردد، روز و شخخب در آتش اسخخت
 

 هرکه چون خورشید، صائب دل به دنیا بسته است 
 

  (2/1106)  

و استفاده « لب و خنده»خندی متهم کرده و با تناسب شاعر، خورشید را به هرزهخند: هرزه -12

 دة بیجای آن میداند:، علّت غرقه در خون شدن خورشید را خن«مهر بر لب زن»از عبارت کنایی 

 مهر بر لب زن که از یک خندة بیجا که کرد
 

 غوطه در خونِ شخخفال، خورشخخید عالمتام زد 
 

  (3/2407)  



 
 
 
 
 
 
 

 259/  نگاه دیگرگون صائب تبرینی به خورشید )آفتام(

« سوزد و خس و خار»و « داغ و سوزد»صائب با بیان حسپ تعلیلی زیبا همراه با تناسب  ناامید: -13

 و ناامیدی خورشید اشاره میکند:به صفت یاس «  »و واج آرایی « داغ ناامیدی»و اضافه تشبیهی 
 به داغ ناامیدی خرمپ خورشخخخید میسخخخوزد
 

 کجا مشخخت خس و خار مرا آن رو بسخخوزاند؟ 
 

  (3/3163)  

 چشمی میداند:صائب یکی از صفات آفتام را خیره چشم:گستا  و شو  -14

ندارد کوتهی کافوری  تام از شخخخمع  ماه  
 

کار نیسخخخختبا چراغِ خیره  تابم  چشخخخم آف  
 

  (2/1270)  

وعالم به حریف و معارض هنگی، « هنگجو » او با تشخخبیه مضخخمر خورشخخید به  خودزنی: -15

 خودزنی را از دیگر صفات خورشید ماسوم میداند:
عذوره به خود تیغ زنم م ید   گر چو خورشخخخ
 

طرفی نیسخخخخت در ایپ عخخالمِ نخخامرد مرا   
 

  (1/526)  

شکایت: -16 شکوه و  سیار زی اهل  ستعاری شاعر با بیانی ب ضافه ا با و هنرمندانه همراه با ذکر ا

و تداعی گاز گرفتپ « لب و خون»و « پستان و شیر»و تناسب « پستان صباگاه»و « لب خورشید»

 کودک از پستان مادر، هنگاه نبودن شیر در سینة مادر، خورشید را اه  شکوه معرفی میکند:
کد ید میچ لب خورشخخخ یت از  کا  خونِ شخخخ
 

شخخیر بوده اسخخت پسخختان صخخباگاه چه بی   
 

  (2/1982)  

 صور خیال 

ای در ادبیات فارسی گاه صائب با نگاهی مثبت به خورشید تصاویری هدید و بکر آفریده که سابقه

 نداردح در ایپ ب ش به اینگونه تصاویر بدیع شاعر میپردازیمح

 تشبیه

دلبستگی و صائب با تشبیه مضمر خورشید به عارف، به صفت عده  تشبیه عارف به خورشید:

تعلال خاطر عرفا اشاره کرده، میگوید: برای عارف، خاک و تاج و ت ت خوشب تی، هیچ تفاوتی نداردح 

 زیرا خورشید همچون عارفان، از هر تکلف و دلبستگی، آزاد است:

سند دولت، یکی اسخت سبت عارف به خاک و م  ن
 

لم  فتخخام عخخا لف، آ ک ت آرا فخخارغ اسخخخختاز   
 

  (2/1016)  

 س پ صائب به آفتام: تشبیه قلم و 

 به گِ  نتوان نهفتپ پرتو خورشخخید را صخخائب
 

 زهی نادان که خواهد پرده بر روی سخخ پ پوشخخد 
 

  (3/3133)  
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 تشبیه عشال به آفتام: صائب با بیان اضافه تشبیهی آفتام عشال، عشال را پنهان نشدنی میداند:

شه کنم چون کوهکپای در کارِ هستی میتی  
 

ه، آفتخخام عشخخخال راچنخخد داره در پس کو   
 

  (2/2933)  

 تشبیه عق  به آفتام: شاعر تقاب  عق  و عشال را چنیپ سروده است:

ئب در زوال آورد روی ق ، صخخخخا تام ع  آف
 

 سخخخخایخخة داغ هنون افتخخاد تخخا بر سخخخر مرا 
 

  (1/601)  

 تشبیه آفتام به مُهر: شاعر، آفتام را به مهر سکوت مانند کرده و گفته: 

ر دهپ از آفتخخاممیننم مهر خموشخخخی ب  
 

 تا به کی چون صبا باید داشت پاس ده مرا؟ 
 

  (2/2984)  

 تشبیه آفتام به سفره: 

 دخ  و خرج خویش را چون مه برابر هر که کرد
 

فتخخام  خوان آ هرگن ز  گردد روزیش  ن کم   
 

  (1/81)  

 ه است:چنیپ گفت« ورع آفتام»تشبیه آفتام به ورع و روزنامه: شاعر با بیان اضافه تشبیهی 

نوشخخخخت کم  ح فتخخام،  بر ورع آ تو  خط   
 

 شخخکوة حسخخپ تو ایپ مور را سخخلیمان کرد 
 

  (3/3897)  

 ردّ پایی از نیکی و ب شش بر روزنامة خورشید به چشم نمی ورد:

میدان نیسخخختکره در آم و گِ  چر  تنگ  
 

 به روزنامة خورشخخخید، مدّ احسخخخان نیسخخخت 
 

  (2/2481)  

صی دارای  ش  شید به  شبیه خور شید ت شبنم را تکمة پیراهپ خور شاعر  ش یص(:  پیراهپ )ت

 میداند:

 شخخخبنم گ ، تکمة پیراهپ خورشخخخید شخخخد
 

ما خواهیم کرد  یدانیم کی نشخخخو و ن ما نم  
 

  (1/915)  

 میداند:  و شاعر، راز همنشینی شبنم با خورشید و تکمة پیراهپ شدنش را عده دلبستگیش

تهر که دل بر رنگ و بوی باغ چون شخخبنم نبسخخ  
 

تکمخخة پیراهپِ خورشخخخیخخد انور میشخخخود   
 

  (1/628)  

گاه خود آنرا تکیه« بالش خورشخخید»تشخخبیه خورشخخید به بالش: صخخائب با کاربرد اضخخافه تشخخبیهی 

 دانسته:

گاه مپ اسخخختاگرچه بالش خورشخخخید تکیه  
 

 شخخکسخختگی گُلی از گوشخخة کاه مپ اسخخت 
 

  (1/779)  



 
 
 
 
 
 
 

 261/  نگاه دیگرگون صائب تبرینی به خورشید )آفتام(

 هی را به آفتام، مانند کرده:تشبیه رحمت خدا به آفتام: صائب رحمت ال

ته اسخخخت تاف ما  تام رحمت حال بر دل   آف
 

 اشک شادی چشمة تل ی است در کهسار ما 
 

  (1/421)  

 ند:اشاعر، کسوف را برای آفتام زندگی الزه و ضروری میدتشبیه زندگی به آفتاب:  

گانی را ند تام ز  کسخخخوفی هسخخخت دایم آف
 

 سخخخیاهی الزه افتاده اسخخخت آم زندگانی را 
 

  (1/23)  

به همراهی روزن و آفتام « آفتام فی »تشبیه فی  به آفتام: شاعر با استفاده از اضافه تشبیهی 

 اشاره دارد:

تامِ فی  نیسخخخخت  هیچ روزن بی فروغ آف
 

نا بود  کار خویشخخختپ بی به  یدة سخخخوزن   د
 

  (3/3689)  

یینه را اسبام خودبینی تشبیه آفتام به آیینه: صائب صبا را به ش صی خودبیپ تشبیه کرده و آ

 و دیدن او معرّفی میکند:

سبام خودبینی سیمیپ بران، ا شد دور از   نبا
 

سر دارد  شید را در زیر  صبا، آیینة خور  که 
 

  (1/129)  

 نتیجه 

در میان ایرانیان، آفتام )خورشخخید( مظهر رفعت و قدرت اسخخت و ایپ عظمت در شخخعر شخخاعران 

رگی و شخخوکت آفتام تنها در مقاب  مقاه و هایگاه ممدوا یا پارسخخیگوی نین حضخخور یافته اسخختح بن

شعر خاقانی،  ضامینی و تعابیری که در  شودح م شکند و تاقیر می ست که در هم می شاعر ا شوع  مع

 سعدی، حافظ و سایر شعرا به ندرت دیده میشودح

اتر نهاده و خیال سبک هندی پا را از تعبیرهای پیشیپ فربیپ و نازکآفریپ، باریکرویکرد مضمون

شیپ، شاعر با بهره سنّت پی شید میپردازدح اگر در  صریاتر به تاقیر خور صر اهتماعی  گیری از عنا

ست در ایپ دوره  شید برتر ا شعر درباری از آفتام و خور ضای دربار و  شوع به اقت فقط ممدوا و مع

ر شده تا صائب هرچینی میتواند بر آن رهاان داشته باشدح ایپ رهایی ذهپ و آفرینش مضمون منج

 در سطوا م تلف به تاقیر خورشید دست زندح

برتری دیگران: در نگاه او معشوع و رخسار، خط رخسار، دست، زلف، بناگوش، لب و مژگان او،  -1

درویش، طبع شاعر، شرام و عشال از خورشید برتر هستندح او هم امور انتناعی و هم معشوع و انداه 

 داده استح و اعضای او را بر خورشید رهاان

 بی اعتباری خورشید: ایپ دسته به دو طبقه تقسیم میشود: -2
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اعتبار اسخخختح مثاً به گرما و نور آن احتیاهی اهنا و قابلیتهای خورشخخخید در نگاه شخخخاعر بی -الف

 پروری آن هیچ ارزشی نداردحنیست و لع 

متصخخف نیسخخت و  که خورشخخید ذاتاً به آنهاصخخفاتی منفی به خورشخخید نسخخبت میدهد درحالی -م

باک، در و بیعاطفه، خج ، پردهپردازی صخخخائب اسخخختح مثا نامهربان و بیسخخخاختة ذهپ و خیال

سرگردان، قات ، گدا و ماتاج، منت شمِ بد و آزار گذار، متکبر، زردروی و بیمار، در بدر و  دارای چ

خند، ناامید، گستا  با فلک ظالم، حریص، ضعیف و ناتوان، هرزههمدست دار و لرزان، رعشه ،رسان

 چشم، خودزنی، اه  شکوه و شکایت و اه  الف و ادّعاستحو شو 

صور  -3 سایر  ست و از  شبیههای تازه و نو به کار برده ا شید را در ت صائب، خور صور خیال: اغلب 

خیال یعنی مجاز و کنایه و اسخخختعاره بهرة کمتری برده اسخخختح او در تشخخخبیههای خود گاه آفتام 

 بِهحمشبه قرار داده و گاه مشبهٌ )خورشید( را

بِه آن یکی از عناصخخر: مُهر، سخخفره، آیینه، ورع و ای که مشخخبه آفتام اسخخت و مشخخبهٌدسخخته -الف

ّسی و هنء  صر ح سته، از عنا شبهٌ بِههای ایپ د ستح همة م ش ص دارای پیراهپ و بالش ا روزنامه، 

 ات رسمی دربار به دور هستندحمایط پیرامون شاعر و از زندگی روزمره او بوده و از تشکی

بِه استح در ایپ دسته عارف، قلم، س پ، عشال، رحمت خدا، زندگی ای که آفتام مشبهٌدسته -م

اند و با اندکی تیم  ماحظه میشخخود ایپ عناصخخر، بسخخیار و فی  به آفتام )خورشخخید( تشخخبیه شخخده

شبهٌ بِه آن آفتام )خورشید( فراختر از دستة پیشیپ است و شاعر در تصویرسازی تشبیههایی که م

 خیالی کرده استحاست بیشتر نازک

شبهٌ صائب در آوردن م شود که  شت می سته، چنان بردا صد و عمد از مجموع ایپ دو د سی ق بِه ح

 داشته و غرض از تشبیههای او تقریب به ذهپ گشتپ امور و مضامیپ استح

صائب با بهره شیدباری  صر و ابنار ادبیات، کو صاویر بکر ایجاد کند و در گیری از عنا ضامیپ و ت ه م

شید( در ادبیات  سته و ممتاز برداردح به طور نمونه وی به آفتام )خور شای مسیر هنجارشکنی قدمی 

 فارسی هویّتی هدید و تصویرهایی نو ب شیده تا مضامیپ از کسالت تکرار به دور باشدح
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