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 چکیده
های قویی هنری میتواند در برانگیختن مندی از مایهتلمیح مانند دیگر صناعات ادبی به شرط بهره

 طرز تلقّی شاعران از تلمیحای داشته باشد. انگیزی کالم نقش برجستهعواطف و قدرت القایی و خیال
با نبوغ و استعدادهای فرهنگی آنان پیوند تنگاتنگی دارد؛ و  شرایط سیاسی و اجتماعی،صرف نظر از 

بان فارسی ز شاهکارهای منظوم و منثور ادب فارسی گواه راستینی براین مدّعاست. نگرش سرایندگان
ان اشارات دل میهای متفاوتی چون تمایل بیشتر به نوع ایرانی، تعاهای مختلف به گونهبه این صنعت ادبی در دوره

 یافته است.های ایرانی تجلّی اسالمی و تحقیر اسطوره –ایرانی و سامی و نیز استیالی تلمیحات سامی 
به اقتضای اسلوب ویژة آن در مقایسه با سایر فنون ادبی از  ،در سبک هندی کاربرد تلمیحات

-مضمونهای باریک و حیرتتراشی و شکار بسامد باالیی برخوردار است. در این میان سودای مضمون
ت تلمیحات و اشارات استفاده کند. تلمیحااز شود تا صائب به مراتب بیشتر از دیگران انگیز موجب می

های گذشته در آثار شعرای پیشین به وفور به تثبیت رسیده با شعر او تلمیحاتی هستند که در دوره
ی اپیوندهای تناظری و رمزی و کنایه به اغراضی چون مضمون آفرینی، ایجاد این تفاوت که او بنا

 کند.ساختن کالم از تصرّف و دگرگون ساختن آن پرهیز نمی
از شعرای عصر سلجوقی به  برخیمانند  صائب هر چند که در عرصة تلمیحات و برخورد با اساطیر ایرانی

بیشتر از نوع ایرانی  کند امّا به تلمیحات سامیهای ایرانی و خوار داشت آن مبادرت نمیضدیّت با اسطوره
سامی به ویژه اسالمی، اشارة  غم استفادة فراوان از عناصر فرهنگرراو به همچنین در شع دهد.اهمیت می

 گیری ندارد.مستقیم به آیات و احادیث و نیز پرداختن به معارف و عناصر مکتب تشیّع جلوة چشم

 .پردازی، مضمونیس، سبک شناتصرفاتتلمیحات،  صائب، سبک هندی، کلمات کلیدی:

                                                           
 khakpour@tabriz.ut.ac.ir           استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز  - 1
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 مقدمه
دلیل شور میهن پرستی، تبعاتِ های نخستین شعر فارسی به ویژه در عصر سامانی به در دوره

معنوی نیکان خویش، نگاه شعرا  هایبیگری و اهتمام پادشاهان سامانی به احیای سنن و میراثوشع
.اسطورهبه تلمیحات و گیری طور چشمبه اندک اندک با اشاعة  5های ایرانی معطوف میشود

دستاوردهای فرهنگ اسالمی و غلبة ترکان غزنوی از بسامد تلمیحات ایرانی در آثار گویندگان تا 
آید و حتی نخستین حدودی کاسته میشود و تعادلی میان تلمیحات ایرانی و سامی به وجود می

 (8 شمیسا، فرهنگ تلمیحات) «.نیز در این دوران دیده میشود های ایرانیهای خوارداشت اسطورهبارقه
 وصر سلجوقی به بعد یعنی در سبک عراقی با رواج و گسترش مظاهر دین اسالم، سلطة سالجقه از ع

به سوی اشارات و تلمیحات سامی و اسالمی در آثار سرایندگان گرایش  نیز انفعاالت ناشی از استیالی مغول
ای ا در پارهر یاالیی پیدا میکند و این دیدگاه نه تنها یاد کرد مفاخر عجم و اسامی ایرانفارسی زبان بسامد ب

ه از آثار ر آن دستد از آثار به حاشیه میراند، بلکه ضدیّت با اساطیر ایرانی و خوار شمردن آن نیز کم و بیش
خالقیّتهای نظامی و خاقانی گفتنی است در همان عصر و در مکتب آذربایجانی خصوصاً در  جلوه مینماید.

بر اشارات پنهان و آشکار به عناصر و مبانی فرهنگ اسالمی و سامی از تلمیحات ایرانی نیز با رعایت  عالوه
ین دو ا اگر ی،ساین نکته سبک شنا دادن استفاده میشود. با لحاظ قرارفراوان همة ظرایف و دقایق هنری 

یم. اسامی اسرایندة قلمرو زبان فارسی بدانیم، گزاف و اغراق نگفتهبه ویژه خاقانی را ایرانیترین  ،گوینده
داستانهای ایرانی چون آبتین؛ اسفندیار، فریدون، بهرام گور، بهرام  پنجاه و یک تن از مفاخر و قهرمانان

 عاطفی در بیان و فوران . که به کرّات با جادوی هنر و سحرِچوبین، بهمن، رستم، فریبرز، کیخسرو و ..
 ظاهر میشود از یک پشتوانة عمیق فرهنگی خبر میدهد: اووان دی

برای حضور تلمیحات ایرانی و نیز اشارات  ،بازار و و رواج شعر در میان مردم کوچهشاعران مدرسه گریزی 
مستقیم به آیات و احادیث و امثال و حکم عربی در شعر این دوره مجال وسیعی نمیدهد؛ زیرا پرداختن به چنین 

که  را میطلبد و هم خوانندگانی را ای و اهل مدرسه و خانقاهچون قرون پیشین، هم شاعر حرفهموضوعاتی هم
 اینک طرز تلقّی و اهداف صائب از تلمیحات و نیز انواع و چگونگی  2رسی داشته باشند.دآشنایی نسبی با علوم م

گفتنی است که شواهد شعری صائب  .آن را در شعر وی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم تسامحات و تصرفات
 یکنیم.هر مورد اکتفاء مدر این مقوله بسیار متعدد و متنوع است که برای رعایت ایجاز کالم به ذکر چند نمونه در 

 اهداف صائب از توجه به تلمیحات -9
 مضمون پردازی - 9-9

های آنان با شعرای پیشین در یکی از وجوه مشترک سرایندگان عهد صفوی و تمایز عمدة سروده
-های بلند انسانی به سوی مضمونتغییر مسیر خالقیّتهای ادبی آنان از فوران عاطفی و اندیشه

رت شکل میگیرد. قدارتباط ای میان عناصر دور از هم و بیباریک است که در آن پیوند تازهپردازیهای 
                                                           

 422-422برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به صور خیال در شعر فرسی، شفیعی کد کنی  - 1
 811ر.ک، گردباد شور جنون، شمس لنگرودی،   -2
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های غریب و باریک و موتیوهای ویژه موجب میشود تا شاعر های ذهنی شاعر، اسلوب معادلهتداعی
هم  اکامالً غیر مرتبط ب و ذهنی دیگرِ یسبک هندی در عرصة پیوند امور عینی و یا ذهنی با امور عین

سن حطرزتاه، ) .ختیار داشته باشدپردازی تعبیر میشود، امکانات وسیعی را در اکه از آن به مضمون
از آنجایی که صائب بیش از دیگر گویندگان سبک هندی در مفاهیم  (511 -571 ی،تشپور آال

متنوعی با های متعدد و مختلفی چون اخالق، عرفان، تغزّل، مدیحه، وصف، شکوائیه و ... مضمون
آمیخته با لطف و  ،هایی از غرابت، مبالغه، حیرت افزایی و خیال انگیزی و در معدود فرازهاییصبغه

اگر شعر صائب و اقمار او برخالف   5اند.پردازان گفتهمضمون عاری از تکلّف ساخته است، او را قهرمان
آید و اری در آن به دید نمیشود و انسجام و ساختاشعار گویندگان سلف در محور افقی سروده می

حتّی موضوعات کامالً متناقض از طریق وزن و ردیف و قافیه میتوانند در مجاورت هم قرار گیرند، 
 :میکنداست. صائب به کرّات به این سودای مضمون تراشی اشاره  سی متأثر از همین ویژگی سبک شنا

ـزی کند، کلک بلند   فکر صائب چون شکر ری
 

 سخن  از زلف یـــار گفت یک عمـــر میتوان 
 

 در شــکر تا ســینه از شــیرینی مضــمون رود 
 (2111)دیوان صائب تبریزی، غزل               

ــت  ــمون نمانده اس  در بند آن مباش که مض
 (5385)همان، غزل                                

هرگونه عمق و ایده و ای خود فارغ از هابزاری برای آفرینش مضموندر حکم  تلمیحات رااغلب  صائب
نظام هستی شناسی به کار میبرد. به موجب  در قبال موضوعات گوناگون خصوصاً ،اندیشة واالی انسانی

ای که در بین شعرای دورة صفویه در جایگاه واالی مضمون پردازی در اسلوب هندی و مقابله و منافسه
یز ن نداخته شده بود، تلمیحات در شعر صائبآور و حیرت انگیز به راه انظیره گویی و خلق مضامین اعجاب

چنین تلقی از تلمیح   2های زیادی پیدا میکند.فاصلهاز تجارب شخصی و انفعاالت روحی  مانند معاصران او
رمق و یا احیاناً لطیف و نیز به جوالن آوردن های سرد و بیابزاری برای رسیدن به مضمون ةیعنی استفاد

یان ب برایهنری و ادبی متفاوت با کاربرد آن  ی بیگانه، از حیث ماهیت و ارزشخیاالت رقیق و ایجاد معان
یک ایدة واالی انسانی و نشأت یافته از منظومة فکری باالست. البته در این بحث نباید از نقش جهان بینی 

ایی نگذر آشآن هم از ره –و نظام فکری منسجمی غافل بوده باشیم که اکثر شعرای سبک هندی جز بیدل 
اند. در دو بیت ذیل میتوان مرز میان غنای اندیشه را از فقر جهان فاقد آن بوده –های ابن عربی با اندیشه

 :بینی و نیز شعر ناب را از شعر مضمون محور تشخیص داد
ــند جم می       رود به باد  جایی که تخت و مسـ

 
ـوه          ـزاد جل ـری ـر پ ـر چت ـردید   ز اب ـر گ  گ

 

به     که می خوریم گر غم خوریم خوش نبود 
 (912)دیوان حافظ،                                

سلیمان کرد   چو گل به تخت هوا تکیه چون 
 (9789)دیوان صائب، غزل                         

                                                           
 408ر.ک، نگاهی به صائب، دشتی،  -1
 824تا صفحه  881همان منبع، از صفحه  -2
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اهداف دیگری را نیز دنبال میکند که باز سرِ رشتة  ، از تلمیحاتصائب گذشته از مضمون آفرینی
 گره زده میشود.پردازی این اغراض با مضمون

 اغراق -9-9
ای دارد و برای ربودن گوی سبقت در انگیز در اسلوب هندی جایگاه ویژهاعجاباغراق و ادّعاهای 

ای جز افراط در اغراق یگانه، نازک، غریب و بیگانه چارهتراشی و رسیدن به معانی بمیدان مضمون
 ها نقش محوری ایفا میکند:نیست. تلمیح به لحاظ ماهیّت خاصّ خویش در این زیاده روی

بال         ند اق مان نمیک ــلی لک  سـ به م  جنون 
 

ــیمین او   ــاعد س ــفای س ــرم ص ــی از ش  موس
 

یه      عل هر ســــا یت  ن  ایای در آتش از هوا
 

ـم نیست           ـم ز خات ـة داغ ک ـه  مرتب ـرن  وگ
 (5812)دیوان صائب، غزل                         

 همچو طفالن آســـتین خود به دندان میگزد
 (2151)همان، غزل                                 

ــای  تو   خصر  آواره  ــان  تمنّـ ــابـ  ایاز  بیـ
 (1171)همان، غزل                                 

 ایجاد اسلوب معادله -9-3
بسامد بسیار باالیی دارد و هیچ یک از شاعران سبک  ،اسلوب معادله ،صائب شعر در سبک هندی به ویژه

 اند. هندی به اندازة صائب از آن بهره نگرفته
 خط بر آن لب فارغ است از یاد ما لب تشنگان

 
ـا هـم جمع       ـزرگی نشـود ب ـر چشمی و ب  سی

 

 خضر را در آب حیـوان فکر اسکندر کجاست 
 (315)همان، غزل                                

 پـای ملـخ پیـش سلیـمان نشـود     مـور بـی  
 (9151)همان، غزل                               

عالوه بر آنچه گفته شد برخی از دالیل فرعی و ثانوی نظیر ایجاد خیال انگیزی، حسّی و تصویری 
 ست.نیتاثیر کردن شعر، ایجاد زیبایی در سخن و متاثّر ساختن مخاطب در گرایش صائب به تلمیحات بی

 تلمیحات صائب-2
ی شعر صائب به شمار میرود و فراز و فرودهای سکثرت تلمیحات یکی از بارزترین ویژگیهای سبک شنا

است در چگونگی تلمیحات او به نکات شعر او در این زمینه جای بحث و تامّل فراوانی را میطلبد. الزم 
ه کباید بدانیم تلمیحات پربسامد در دیوان او از بیست و هفت مورد  از جمله ؛چندی توجّه داشته باشیم

ا از تلمیحات مرتبط ب فراتر نمیرود و در این میان صائباغلب با نوعی تصرّف و دگردیسی همراه است، 
د آوازه ـو عرایس و معاشیق شعری و شرح حال شاهان بلنو سرگذشت پیامبران و بزرگان تصوّف  صصق

ین منظر از اشعر او  ای بیشتر استفاده میکند. این پژوهش نیز به تلمیحاتو اشخاص و پرندگان اسطوره
 پردازد.و حدیث نمی مینگرد و به بررسی اشارات کم استعمالی چون امثال و حکم، تضمین و اقتباس و آیه
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ت شعر صائب فاقد اصالت و تازگی هستند و بیشتر از آن دسته تلمیحاتی بخش کثیری از تلمیحا
هستند که در طی قرون گذشته در آثار شعرای فحول فارسی زبان به کرات و با کارکردهای عمیق 

بنابراین هر گاه وی بدون بهره بردن از تجربیات عاطفی،   5عاطفی و غنای هنری به تثبیت رسیده است.
تخیل و فردیت خویشتن به استقبال و استعمال چنین تلمیحاتی مبادرت میورزد، خواننده جز تکرارهای 

ی ادرخشانی نمیبیند. صرف نظر از کثرت و کلیشه هاینمونهرمق و دست فرسوده دیگران سرد و بی
یزان م و چینی استفاده میکند امّا، یونانی ایرانی، )عربی و اسالمی(، سامی بودن، صائب از انواع تلمیحات

ر د )عربی و اسالمی( بدین معنا که تلمیحات سامی توجه او به هر کدام از اشارات مزبور یکسان نیست؛
 صائب و دیگر. توجه های ایرانی و قهرمانان حماسة ملی ایران کاربرد دارداسطوره  اشعار وی بیشتر از

سوانح زندگانی حضرت ایوب)ع( که در شعر  برخی از تلمیحات نادر از قبیل شاعران سبک هندی به
آوردن  ی و رویهای ملّتوجهی به اسطورهبییکی از دالیل  باالیی ندارد، میتواندچندان بسامد  ماگذشتة 

 :به تلمیحات سامی بوده باشد
ــا را  ــوری مــ ــارة  رنجــ ــر  چــ  ایوب  مگــ

 
ــت بــه دل آزردنم  افتــاد جهــانی در پوســ

 
ــا   ــرد مــ ــود از آه ســ ــربا شــ  یاقوت  کهــ

 

ســــ      شیده داند کــــه ازیــــن علت نا  ور ک
 (235)دیوان نظیری،                                

نداشــــت                تة ایوب  ــ قدر کرم تن خسـ  این 
 (511)دیوان سلیم تهرانی،                       

 ایوب را کنــــد کمــــری،   بــــار درد مــــا            
 (713)دیوان صائب، غزل                         

ه ـهای مستقیم وی به آیات و احادیث است کارهـعدم اش ات صائب،ـدر بحث تلمیح قابل تامّلاز نکات 
دیگر شاعران سبک هندی نیست. به همان اندازه که شاعران بزرگ  گریزی وی مانندارتباط با مدرسهبی

ر در علوم رایج روزگار خود به ویژه علوم قرآنی، برای بیان اثر توغّل و تبح درتا قرن هشتم  شعر فارسی
احساس و اندیشة خود به آیات و احادیث استناد میجستند شعرای عصر صائب نیز به دلیل گریز از مدرسه 

ی یهااستثناء . صرفنظر ازنداشتند در شعر خود آن را استشهاد بهقدرت از میان ارباب حِرف و برخاستن 
های حکومتی در پی خروج از دربار و حوزه شاعران]دورة صفویه[»ایزین الهیجی و علی نقی کمرهحچون 

 ها و فرهنگآشکار شعری در زندگی روزمرّه و استفاده از اصطالحات و ضرب المثل و و کشف عناصر پنهان
گردباد شور ) .ر از استشهاد به آیات و احادیث فاصله گرفتندوزنده و پویای مردم و فرار از مدرسه به مر

در دیوان صائب تعداد این نوع تلمیحات بسیار محدود است و حتی میتوان  (557 شمس لنگرودی،جنون، 
 ضیح که همان اندک اشارات قرآنی و حدیثی. با این تودوگفت که تعداد آن از شمار انگشتان نیز فراتر نمیر

                                                           
برای آگاهی از نوع و چگونگی تلمیحات در ادب فارسی میتوان به سلسله منابعی با عنوان فرهنگ تلمیحات و اشارات  - 1

 ها و اساطیر نظیر آثار ارزشمندی از یاحقی و شمیسا مراجعه کرد.و داستانواره
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نیز از اشارات کثیر االستعمالی است که آگاهی بر آن حاصل تسلط این شاعران بر معانی قرآنی و حدیثی 
  :میتوان آن را فرا گرفت نیز خواصنیست؛ بلکه به راحتی از شعر شعرای دیگر و یا افواه 

 ندای ارجعی پیچیــــده در طاس فلک صائب
 

 به چشــم عاشــق برخویش جلوه دادهخود را 
 

ـال          ـن س ـود ک ـا ورد خ ـا ظََلمن ـا اِن ـا رَبَّن  ه
 

صدا غافل     صوت و   ترا گوش گران دارد ازین 
 (1212)دیوان صائب، غزل                        

ـود دمیده          ـر حسن خ ـام اِن یکادی ب ـر گ  ه
 (1112)همان، غزل                               

ـو   ـوبه تا چ ـردگار      آدم ت ـول ک ـردد قب                    ات گ
 (9151، 1)دیوان صائب، ج                      

تلمیحات صائب دربارة مفاخر و معارف و پیشوایان مکتب تشیع نیز فروغ چندانی ندارد و در چند 
 ود:میشو ایجاد پیوند تناظری خالصه  هایی از مضمون آفرینیو قصاید، آن هم با مایه تاشارة محدود در غزلیّا

ــائــب از هنــد جگر خوار برون می  آیمصــ
 

 آب مـــــروّت از قدح هیچ کس مجـــــوی  
 

با دلِ دونیم     پاک گهر  ــق   در دســـت عشـ
 

ــواهد شد      ــر شاه نجف خــ  دستگیر من اگــ
 (9127)دیوان صائب، غزل                         

 خود را حســین و روی زمین کربال شــناس               
 (1815)همان، غزل                               

ــدر فتاده   ــار در کف حیـ ــون ذوالفقـ  ایم                  چـ
 (1811)همان، غزل                               

دیگر از دیگر نکات قابل توجه در شعر صائب است بعضی  ط بعضی از آنها بالتصرّف در تلمیحات و خ
حاتی هم منجر میشود. تصرف در تلمیحات و آمیختگی آن با همدیگر در به تسام یمواقع که حتی در

اما، هرگز به بسامد آن در شعر سبک هندی نمیرسد؛ زیرا سبک  های گذشته هم دیده میشوددوره
. با این ز میشماردـای از مصالح مانند مضمون آفرینی، این گونه تصرّفات را جایهندی بنا به اقتضای پاره

رفاً ص ،تلمیحاتبه ویژه در بحث  تناقضات موجود در اشعار صائب ها ومخالف خوانی یشودبیان معلوم م
ای آن را با تناقضات و تضادهای موجود در عالم امکان مرتبط سبکی است و این که عده شرایط ناشی از
-باشد. چنان که در نمونه نباید توجیه مناسبی بوده (21 خسروان،های صائب، مخالف خوانی) میدانند.

 میبینیم: های ذیل
 گذشتیـــم بـــه اغیـــار زلف پـــرخـــم را    

 
یاران را زهم         می نه،  گا یه بی ــ ند روز سـ  ک
 

 بـــه دست دیـــو سپـــردیـــم خاتـــم جم را               
 (111)همان، غزل                                 

ــر می  ــیاهی خض ــکندر جدا           در س  گردد ز اس
 (1)همان، غزل                                     

ای را ساخته است که خالی از تسامح در بیت باال با توجه به داستان خضر و اسکندر، شاعر اسلوب معادله
نیست؛ زیرا مقولة جدا شدن یاران از همدیگر در اثر مصایب روزگار، از جنس جداشدن اسکندر از خضر 
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تان داسپردازی، موجب شده است که شاعر در نیست. یا در بیت اغراق و مضمون برای رسیدن به آب حیات
فرهاد به تصرفی دست زده باشد که با اصل ماجرا همخوانی نداشته باشد؛ چون ایجاد نعل گلگون با تیشة 

 جوی شیر در بیستون، به ذهن شاعر تداعی شده است: فرهاد، تسامحاً از طریق ایجاد
ــت گرچه بی ــت امّا بیرحم اس ــیرت نیس  بص

 
ــة فرهــاد راعــل گلگون مین   نمــایــد تیشــ

 (17)همان، غزل                                      
 تلمیحات سامی-9-9

چنانکه پیشتر گفته شد، بسامد باالی این نوع از تلمیحات صائب با دیگر تلمیحات او هرگز قابل مقایسه 
نیست. این دسته از اشارات شعر صائب به دو بخش عربی و اسالمی تقسیم میشود و هر یک از آن دو بخش 

 بندی کرد.نیز طبقه شکلهای دیگریرا میتوان به 
 اسالمی-تلمیحات سامی-9-9-9
 آدم)ع(-9-9-9-9

 عرش ،عشق، فریب شیطان ندامت،، حرص دانه گندم،از دانه  در شعر صائب به موضوعاتی مانند خوردن
عصیان و خامی دربارة حضرت  توبه، فرود آمدن در هند، عدم سجدة آتش، ن، رسوایی،تعیّ گفتن حضرت،

معطوف   5ل است.و تصّرفات وی قابل تامّها های فراوان نوعی از مخالف خوانینمونهدر آدم اشاره شده است که 
پردازی با شگردهای ویژة سبکی نظیرِ اغراق، استفاده از موتیوها و زنجیرة شدن تخیّل شاعر برای مضمون

روزی اهل خط و سواد را ناشی از و سیه )ع( ها موجب میشود او آفرینش آسمان را نتیجة آه آدمتداعی
 :سرایی او بداندمرثیه

ــق از آن  که در خرمن  آدم افکند  عشـ  برق 
 

 بنـــای شعر بـــه ماتـــم گذاشت چـــون آدم
 

 ز آتشکـــدة  هنـــد  شـــد  آدم زگنـــه پاک
 

ــت      ــورت بسـ  از دخانش فلک گرم عنان صـ
 (5177)دیوان صائب، غزل                         
 آننـــد اهـــل خط و ســـواد                 سیـــاه روز از

 (9119)همان، غزل                               
ــه محال است کسی خام برآید                   ــن بوتــ  زیــ

 (1193)همان، غزل                               
 

                                                           
باب  11صفحة  1331قزوینی و تعلیقات و تصحیحات جدید سعید نفیسی به تاریخ در لباب االلباب عوفی، به تصحیح عالمه  -1

سوم در معنی آنک اول شعر گفت اینچنین آمده است: نخست کسی که سخن را در سلک نظم کشید آدم صفی و خلیفة وفی بود، سبب 
ریب پست کرد. آدم )ع( بر فوات آن به زبان درد آن بود که چون قابیل از قبول امر حق اعراض نمود و بنیان نهاد هابیل را به دست تخ

 های دل سوز کرد و این ابیات را لباس نظم پوشانید و بدین اشعار بر فرزند خود نوحه کرد:نوحه
 فوجه  االرض  مغبر   قبیح  تغیرت البالد و من علیها

 و قل بشاشه الوجه الصبیح               تغیر کل طعم  و  کل لون   
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 ابراهیم)ع(-9-9-9-9
 ، خشم فروخوردن،از خورشید و ماه و ثابت و سیّار آتش نمرود، گلزار، فریب نخوردن حضرت ابراهیم)ع(

های غریب در شعر صائب شده است دست مایة پرورش مضمونبت شکنی و تسلیم در برابر حق تعالی 
 اند:که برخی از آنها دچار دگردیسی شده

کدگر       نة   گلزار   را   بر   ی خا ند   بت  میز
 

خزان             ــل  کنــد فصــ ی م یم آزر  ه برا  کــار ا
 (1339)دیوان صائب، غزل                          

شده است که میان کار ابراهیم آزر و آفرینی، در بیت باال موجب بدیهی است که صرف مضمون
 ی به وجود آید، در حالی که این تصور خالی از تسامح نیست.تفصل خزان مشابه

 )ع( ایوب-9-9-9-3
اما در آثار شعرای دورة  ؛گیری نداردهای پیشین نمود چشمسرگذشت حضرت ایوب )ع( در آثار دوره

ست هایی از دمحوریت درد و صبر و بال با چاشنیهایی با برای پرداختن مضمون ،صفویه به ویژه صائب
 کاری، عالقة خاصی نشان داده میشود:

ــن بی  ــران سنگ، مـ ــا دردِ گـ  صبر رادید تـ
 

شت        شای به شتن زتما ست گذ  سهل کاری ا
 

 را شـــد  زبـــان  شکر   امـــواج   بال   ایوب  
 (7)همان، غزل                                      

ــبر از  ــتهر که ص  رخ خوب تو کند ایوب اس
 (5115)همان، غزل                                 

 خضر-9-9-9-4
ه بهای شگفت انگیز با نوعی تصرّف در داستان خضر ایجاد پیوند تناظری و خلق مضمون صائب برای

تن شکس تعمیر دیوار یتیمان،نهانی آب نوشیدن،ظلمات و تاریکی،رابطة وی با اسکندر،آب حیات،
اشاره میکند، البته نباید در این  واهای ها و سبز شدن زمین در اثر گامراهنمایی وی در بیان تی،کش

 های شاعر غافل بود:تلمیحات از هنجارشکنی
 در گذر از قرب شاهان عمر اگر خواهی که خضر

 
ـش را        می ـراب اّول  همـرهـان خـوی ـم سی  کن
 

 یافت عمر جاودان تا شـــد ز اســـکندر جدا 
 (1)همان، غزل                                    

ــر بی  مک بر زخم خضـ  زنم    مروّت میاین ن
 (1111)همان، غزل                              

 )ع( سلیمان -9-9-9-5
د حضرت، سخن گفتن سلیمان و مور، پادشاهی، رفتن مور با پای ملخ نز اشاره به خوان سلیمان،

وحوش و طیور،تسخیر باد و پری و مژده  چترسلیمان، منطق الطیر، حکم برانگشتری، تخت، 
نست. ام صائب دربارة حضرت سلیمان دشورسبا را میتوان از تلمیحات مهآوردن هدهد از ک
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هایی که او از ماجراهای حضرت سلیمان خلق میکند، دست وی را در مضامین و اسلوب معادله
 . باز میگذاردتصرفات 

 همدستـــی دیو از دل سنگین تـــن داد بـــه
 

سازد        سرد می سلطنت دل   سلیمان را ز تاج 
 

ـی     ـاتم   ب ـان  گله  دارد   از  خ ـر   سلیم  مه
 (1919)همان، غزل                                

سر این چتر پریزادی که من دارم     سودا بر   ز 
 (1117)دیوان صائب، غزل                       

 ماید:نی دارد، در شعر صائب نیز جلوه میجم که در شعر فارسی بازتاب باالی روایات سلیمان وتداخل و اختالط 
ـد          ـر  میکن ـا سی ـرف دل م ـر  ط  از  آه  ه

 
 چون تخت جــم به روی هــوا سیــر میکند    

 (532)همان، غزل                                   
 مسیح)ع( -9-9-9-6
با دست زدن به تصرفاتی در عناصر مربوط به سرگذشت حضرت عیسی)ع( از جمله سوزن،  صائب

تجرّد، همسایگی با خورشید و استقرار در فلک چهارمین، خفاش، خر، دجّال، سخن گفتن در 
-پدری عیسی)ع(، دم مسیحایی، مایده و شربت و داروی شفا بخش آن حضرت مضمونگهواره، بی

ای ها و تناسباتی که بنا به اقتضتداعی د. اغراق، پیوند تناظری، سلسلههای بدیعی را خلق میکن
کار میرود تفاوت ماهوی تلمیحات صائب را با هها بسبک هندی در جهت تکوین این اشاره

 تلمیحات اسلوب گذشتگان به خوبی نشان میدهد:
 کیست از دوش کسی بــــاری تواند بر گرفت

 
ـار  بهر جان رهین  منّ    ـو  زنه  ت  عیسیمش

 
ـد         در  دامـن  صـدف  کـی  درّ  یتیـم  مـان

 
 رشتة مریم چه باشد تا زهم نتوان گسیخت؟   

 

 گر همه عیسی است در فکر خر و بار خودست 
 (311)دیوان صائب، غزل                         

 آیدنمیکـه خفـاش از خجـالت روز روشن بر    
 (257 )همان، غزل                                

ـد گوشوار  گردون  عیسی  چو  بی    پدر شدش
 (1175)همان، غزل                               

    پـای  بنـد  رشتة  آمال  چـون  عیسی  مشو   
  (1117)همان، غزل                               

-بی تیجةدر نگذاری، دلبستگی به تعلقات و نیز عروج حضرت عیسی به افالک بینی، منتخویشتن
 پردازی و ایجاد پیوند تناظری ندارد.جز مضمون دلیلیخوانی است، پدری که نوعی مخالف

 قارون-9-9-9-5
وثق م و که در منابع اصیل هنجار شکنی صائب و عدم پایبندی وی به اصل ماجرای قارون برپایة اخباری

 ل است:مّأقابل ت آمده است،
شوق هر یک پیرهن   شد نمیرد هر که با مع  با

 
قارون را               خاک  نده زیر                     وصـــال گنج دارد ز

 (121)همان، غزل                                 
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ست   شة  قارون  به  زمین،  هیهات ا  تا بود ری
 

ــبز  ــود که  درین  باغ  نهالی  ز کرم  سـ  شـ
 (9131)دیوان صائب، غزل                       

 مریم-9-9-9-8
ی از عناصر مرتبط با داستان حضرت مریم موجب شده است تا صائب برای عقب نماندن از قافلة برخ

 ای از عناصر وای آمیخته با دگردیسی به وقایع زندگانی وی داشته باشد. پارهاشاره پردازیمضمون
ریم، مازی صائب نقش کلیدی داشته است، عبارتند از: عصمت ساجزای داستان مریم که برای مضمون

 رشته،خاموشی و روزة سکوت، شرم آلودگی و تهمت منکران:
ـر  مادر  خویش      ـرد  پس ـد  اهل  تج  نیستن

 
 تا چـــو سوزن  رشتة  پیونـــد  مریم  نگسلی

 

ستة مریم باشـد        ست که دل ب سی آن نی  عی
 (9113)همان، غزل                                

      از زمین برآســمان نتوان چو عیســی تاختن 
 (1151)همان، غزل                               

 )ع( موسی-9-9-9-1
 ر ساحران،سح نخل ایمن، بیضا، وادی ایمن، برق تجلی،پاره پاره شدن کوه طور، ید گویی موسی،ارنی ترانی،لن

ت ماجراهای حضردربارة های صائب ها از دل سنگ از جمله اشارهاسرائیل و جوشیدن چشمهتیه یا بیابان بنی
 میتابد:ن ای وی در آن از فرط وضوح و پیدایی هیچ نوع توجیه و تفسیری را برهکه هنجارشکنیاست موسی)ع(

ــربرآورد از زمین در عهد ما بی ــالنس  حاص
 

سیمین او        ساعد  صفای   شرم   سی  از    مو
 

 احتیاط از کف مده  هر چند  در راه حقی   
 

سی پیش از این در     خاک کردتخم قارونی که مو
 (2918)همان، غزل                                    

 گزدهمچو  طفالن  آستین  خود  بـه  دندان  می
 (2151)همان، غزل                                  

ــی  بی   عصا  در  وادی  ایمن  مشو همچو  موســ
 (1159)همان، غزل                                    

 )ع( نوح-9-9-9-91
و  تنور، طوفان گفتن،طوالنی، کشتی، التذره عمر میان سوانح زندگانی حضرت نوح)ع( باز  صائب

 گرفتار شدن فرزند وی در میان امواج آب با ایجاد تغییراتی در اصل ماجرا اشاره میکند:
ساب      سر نوح در ح ست    در  قلزمی  که  نی

 
 نوح  اگر  کشـــتی  به  دریای  محبت  افکند

 

ــب هوا می   کنیم مــاهمچون حبــاب، کســ
 (781)همان، غزل                                  

ــاد  مخــالف لنگرش       در فالخن می              نهــد ب
 (1312)همان، غزل                               
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 محیط که کشــتی نوح در خطر اســتدر آن 
 

ــی    ــبوی درویشـ ید سـ                              درســـت  از آب برآ
 (1888)همان، غزل                               

 )ع( یوسف-9-9-9-99
اسالمی صائب داستان حضرت یوسف)ع( است که با بسیاری  -یکی از پر بسامدترین تلمیحات سامی
 ناسازگارست: از حقایق مندرج در سرگذشت ایشان 

ــقبر نمی ــن  با  تمکین  عش  آید  غرور  حس
 

ــة عزلت  ــره گوشـ ــرو در گـ ــه است آبـ  بستـ
 

ست     کوری بی شتر شم به منت خو  منت از چ
 

 در وطن گر میشـدی هرکس به آسـانی عزیز  
 

سودای  زلیخا      ــه   ــان  بــ  یوسف  از  کنعــ
 (2111)دیوان صائب، غزل                         

ها می     ید ز ب چه  چو  برآ ــف  از   تد          یوسـ  اف
 (9212)همان، غزل                               

بازده            ــف  به  یوسـ  گر توانی  بوی  پیراهن  
 (1187)همان، غزل                               

مدی؟               ندان آ به ز ــف  پدر یوسـ  کی زآغوش 
 (1181)همان، غزل                               

 عربی-تلمیحات سامی-9-9-9
اختصاص دارد که از باب بلند آوازی های دورة جاهلی عرب ناین تلمیحات به ذکر حال رجال و داستا

 که سالیان متمادی یکی از مهمترین کانونهای الهام آن ادبیات عرب بوده است-در ادب فارسی نیز 
نظامی که فرزندخصال  ای فرهنگ ایرانی، وارد میشود. مثالًههای تازه و آمیخته باویژگیبا دیدگاه -

لیلی  الی داستاندر البه ،هستی شناسی مینگرد خویشتن است و با جهان بینی ویژة خویش به نظام
 :و جهان بینی خود را وارد میکند؛ کاری که از نبوغ باال حکایت دارد و مجنون ایده

ــقِ   پاکبـــــازت     کـــــز  حـــــرمت  عش
ــت        ــمتش جــدائیســ ــقی کــه زعصـ  عشـ
ــور  اســـت  ــد  نــــ  عشـــق   آینة   بلنــــ

 

شــــد    نمازت       ضه     بــــر  عقل   فــــری
ــه،     شــهوتِ   هوائیســت آن  عشــق  نــــ

ــاب   ــهوت  ز  حسـ ــت  شـ ــق دور اسـ  عشـ
 (217)لیلی و مجنون نظامی،                   

 عربی صائب در مقایسه با نوع اسالمی آن بسیار کمتر است و از دو نمونة ذیل فراتر نمیرود: –اشارات سامی 
 حاتم -9-9-9-9

ــد خانة زر برنمی ــهریان صـ  آیدبه حرص شـ
 
ــانند  به  آب  ا   می  هل  طمع خانة جود   رسـ
 

 ز ابرام گدایان داشــت حاتم خانه در صــحرا  
 (115)دیوان صائب، غزل                          

     خانه  را  حاتم  طی  چون  به  بیابان نبرد؟       
 (9991)همان، غزل                                 

 مجنون -9-9-9-9
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 از  نـوای  شـور  مجنون  بـود   رقص  گرباد   
 

 کشد عشق  باال  دست  از  معشوق  دامن می   
 

 گران به سنگ مالمت شده است این مجنون   
 

 رفت تا مجنون، غباری زین بیابان برنخاســت 
 (11)همان، غزل                                    

ـون  می     ـال  مجن ـاقة  لیلی  عبث  دنب  رود   ن
 (2112)همان، غزل                               

 فغان  که  نیست  درین  شهر   طفل   بینایی  
 (1311)همان، غزل                               

 تلمیحات ایرانی -9-9
 تقسیم میشود که حاوی ایاین نوع تلمیحات صائب به سه بخش غنایی، حماسی و پرندگان اسطوره

می و عربی( به ویژه اسالدر مقایسه با تلمیحات سامی) مختصات چندی بدین شرح میباشد: الف(
ایرانی بسامد چندان چشمگیری ندارد. ب( همان تلمیحات تثبیت شده در آثار  هایبخش اسطوره

ظیر نسی ای از ویژگیهای سبک شناه تازگی خاصی در آن دیده نمیشود و پارهـگذشتگان است ک
تداعیها موجب تمایز آن از اسلوب پیشین  آفرینی، اغراق و آوردن سلسلهمضمون اسلوب معادله،

راه یافته است. برای ایضاح ای فراوانی در آن هخوانیو مخالفمیشود. ج( به ضرورت سبکی تصّرفات 
 یگیریم:م بندی ذیل پیبیشتر مطلب این بخش از اشارات صائب را با استناد به شعر او، مطابق تقسیم

 تلمیحات حماسی -9-9-9
 خصوص حماسة ملی حات برگرفته شده از منابع و فرهنگ پیش از اسالم و بعد از آن بهاین دسته از تلمی

های متفاوت بوده است. حتی در به آن در طی روزگاران به گونه شعرا ایران است که بسامد و نیز نوع نگاه
از  هایینمونههای ظهور شعر فارسی یعنی قبل از به نظم درآمدن حماسة ملی ایران میتوان نخستین دوره

اشاره کردن شاعران این دوران به پهلوانان داستانی ایران » آن را در آثار رودکی، بدیع بلخی و دیگران دید. 
انی سبک خراس) «.های ایرانی و دلیل اصالت شعر آنان استنشان دلبستگیِ ایشان به آداب و رسوم و سنت

ناتی با نوسا نیزهای بعدی قبالً اشاره کردیم، در دوره ( این نوع تلمیحات چنان که11 محجوب،در شعر فارسی، 
ی و به غار ای که به عدل کسراشاره  5چنانی ندارد و تکفروغ آن یصفودر عصر  ه کار میرود وـب در بسامد،

شده است، دال بر این ادعاست. شرح و بررسی این در شعر صائب رفتن کیخسرو و ماجرای دارا با اسکندر 
 :استدسته از تلمیحات صائب به ترتیب ذیل 

 جم 9-9-9-9
ایی که شراب یکی جهای صائب به جمشید از رهگذر جام اسرار آمیز اوست. از آنبیشترین اشاره

متعدد  دار سبک هندی و شعر صائب است، وی برای پرداختن مضمونهایهای مهم و دامنهموتیو از

                                                           
 اشاره شده است:« کیخسرو»و«کسری» ، «دارا» در مجموع اشعار صائب تنها یکبار به داستان 1

 (1448توان کردن    )دیوان صائب، غزل قیاس از حال دارا و سکندر می/ آیددولت به اقبال جوانان برنمی کهن
 (1241گشت در غار ازین شرم نهان کیخسرو       )همان، غزل  /د دولت دنیا که به آن فخر کنند؟چه بو
 (4210گرچه عمری است که کسری طی این منشور کرد  )همان، غزل / زنجیر عدالت درجهان پیچیده استبانگ 
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م مردبه جام جم او اشاره میکند و آن را در حکم اثر نیک و ماندگار و مایة عبرتی برای  مکرربه طور 
میداند. در جاهای دیگر هم که مضمون اقتضا مینماید، کاسةزانو، داغ  در جهت خلود نام و نیک نامی

 دل و پیشانی خود را در علو رتبت بر جام جم ترجیح میدهد:
شاهان    شد   مدام نام    از  اثر  در  دور  میبا

ــد  ز  پیشانی  من  راز  جهان  میتوان  خوانـ
 

ــن نمیگردد  هر آن راز نهان کز جام جم روش
 

فت       جم ب  یا جام  ئب زفیض  ــا ند آوازگی صـ  ل
نه   ــتجم  داغ  دل  آی  پرداز   من  اســ
 (5111)همان، غزل                                

 بپوشــان چشــم و در آیینة زانو تماشــا کن          
 (1298)همان، غزل                               

 بیژن -9-9-9-9
ـرون   بیـژن  از  چـه        ـی  آرد   ب ـه  آسـان  ب

 
 در تنور رزق  چون  نوبت  به  قرص ما رســد

 

ــرآورد    ــور  فلک  نان  بــ ــز  تنــ  کسی  کــ
 (1151ان، غزل )هم                                

ــا  بیژنی  از چــاه می         آرد برون      چرخ  گوی
 (1512)همان، غزل                               

 رستم -9-9-9-3
ـر   ـوان  هیچ  دستی  نیست  باالت  ز دست  نات

 
 ز  خود   بر آی  که  جز  عیسی  مجرد  نیست

 

شید     درین پ  ستان نیندی ستم د  یکار زال از ر
 (9591)همان، غزل                                

ـه  رخش  فلک  سواره  شود    تهمتنی  که  ب
 (9381)دیوان صائب، غزل                       

 زال -9-9-9-4
ــکوه من   ندارد عقل،  مهدی  در خور کوه شـ

 
ست      ستم زال ا صافی  که  جگر داری ر  در م

 

 مگر ســـیمرغ عشـــق او به فکر زال من افتد 
 (2811)همان، غزل                                 

 صــائب  خســته  روان  با  تنِ  تنها  چه کند
 (9191)همان، غزل                                

 سیاوش-9-9-9-5
ــدد  میطلبد  ــاووش   مـ ــر  از  روح  سیـ  تیـ

 
 ة گرم که  دیگر هدف تیر شــده اســت؟ســین 

 (5112)همان، غزل                               
 فریدون-9-9-9

های شاعرانة صائب از دالیل مهم کشیده شدن ذهن و خیال او به سوی تراشی و مبالغهسودای مضمون
های وی از چشمزد به داستان فریدون موجب شده است تا در شعر وی اسطورة فریدون است. همین انگیزه

خداد سطحی و عادی رآن شکوه هنری و فضای مه آلود و اسرار آمیز موجود در اسطوره و حماسة ملی به یک 
 تبدیل شده باشد:
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 کالهی کسـوت اسـت  در دیار ما که رسـم بی 
 

ــر  مجنون  بی  ــودای  عشق  در  سـ  کالهسـ
 

ــر از   ــودتاج میهر که س  پیچد فریدون میش
 (5832)همان، غزل                                

ـر  است             ـراب ـدون   ب ـری ـا  تکمة  کاله  ف  ب
 (2721)همان، غزل                              

 لمیحات عاشقانهت 9-9-9
 صائب عبارتند از:شعر های مرتبط با این دسته از اشارت شخصیت

 فرهاد و شیرین
ای هسامدترین تلمیح ایرانی صائب است که حتی میتوان گفت تعداد تکرار آن در شعر صائب با جلوهبپر

عل ن گوناگونش با پربسامدترین تلمیحات سامی اشعار وی برابری میکند. جوی شیر، نقش شیرین، کوه بیستون،
های مهمی برای ایهنمور بعشق شیرین، غیرت خسرو و خامة شاپ مرگِ فرهاد، کوهکن، گلگون، تیشه فرهاد،

 گشته است: خلق مضامین باریک و غریب با نوعی از هنجارگریزی
سرو  زدن       سر  خ ست  اول  بر  شه  را  بای  تی

 
 از غم فرهاد آن زخمی که بر شــیرین رســید

 
ــنگ انتقام خویش از آهن دالن  ــد  س  میکش

 

 نیست جـوهـر  مردانگی  در  طینت  فرهاد    
 (5211)دیوان صائب، غزل                       

شک خ  شم تمثالش هنوز ونین میا  چکد از چ
 (1775)همان، غزل                               

 زدنشد  سر فرهاد  شق  از  تیشه  بر  خارا   
 (1111)همان، غزل                               

 ایاز و محمود

بیشتر بار عاطفی و تغزلی دارد و  ساخته است، آمیز ایاز و محمودمضامینی که صائب از روابط محبت
آن نیافریده است. زلف پرچین، حسن مغرور،  از ای و سنتیهیچ مضمون عرفانی حتی در شکل کلیشه

فراست و هوش و جمال نیکوی ایاز بارها موضوع  فرمان پذیری، حسن خدمت، کوتاه کردن زلف،
دریچة ناسازگاری به داستان ایاز و محمود  اشارات شعر صائب شده است؛ با این توضیح که وی از

 مینگرد:

ند  را   چه  زیر  و   بر کرد  ه  محمود  اگر  
 

 در   انتقام   هنـــد،    ایـــاز   سیـــاه   چشم
 

ــاز  شد   آخـــر  شکسته  از   ســـر  زلف   ایـ
 (1511)همان، غزل                                

ـه  کاسة  محمود  می     ـه  ب ـاک  سی ـ خ  دکن
 (1581)همان، غزل                                

 تلمیحات عرفانی
 این بخش از تلمیحات شعر صائب به شرح زیر هستند:

 ابراهیم ادهم
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در دیوان صائب نه بار به داستان ابراهیم ادهم یعنی؛ ترک تعلقات دنیوی و تاج و اورنگ پادشاهی و 
های درخشان آن را شده است که به وفور میتوانیم نمونه ملبس شدن وی به جامة فقر و درویشی اشاره

و  دچار دستکاری و تصرّف نشده استدر شعر صائب در آثار پیشینیان ببینیم. تنها تلمیحی است که 
هایی با محوریّت فقر و باید ساختن مضمون ویبه طور قطع و یقین یگانه دلیل ظهور آن را در شعر 

 درویشی دانست:
ست   شی رباینده ا  چندان خاک دامنگیر دروی

 
تاج  را   ترک   کی  میکرد  ابراهیم  ادهم  

 

ــر اورنــگ برخیزد   کــه ابراهیم ادهم از  سـ
 (9115)دیوان صائب، غزل                       

 جمع اگر میشـــد ســـر آزاده و افســـر به هم
 (1199)همان، غزل                               

 منصور حالج
حماسة ارجمند در دیوان صائب به رغم بسامد باالی خود، در اثر توجه بیشتر به این اسطوره و 

ها و ایجاد پیوند تناظری به یک حادثة معمولی مضمون، ناسازگاری با اصل واقعه، آوردن سلسله تداعی
گویی صائب دربارة حالج که به ضرورت خلق مضمون پدید میآید، روح تبدیل شده است. تناقضو بی
 د منظومه فکری منظم و منسجم وی روایت میکند:از نبو

 د؟افت که  میگوید ثمر از پختگی بر خاک می   
 

 شد  ســر  منصور  آخــر  گوی  چوگان  فنا  
 

 سر  چه  باشد  که دریغ از  سخن حق دارند   
 

ــر  منصور  از  خامی  به  پای  دار  افتاده   سـ
 (1111)همان، غزل                                

 افکندشد پخته خود را از شجر می وه چونمی
 (2182)همان، غزل                               

ـه  درین  کار  به  منصور  کنی       ـه  ک  اقتدا  ب
 (1815)همان، غزل                               

 ایپرندگان اسطوره -9-9-3
 بسیار پایین، برای آرایش کالم و پردازشای با بسامد در اسلوب هندی و سبک صائب پرندگان اسطوره

 ای عبارتند از:کار میرود. این پرندگان اسطورهمضمون به
 سیمرغ )عنقا( -9-9-3-9

کسی، خاکساری، آوازه و همت مندی، عزلت، گمنامی، سازگاری، بینپرداختن به مضامین مرتبط با توا
ب البته در بطن اشارات صائ ؛داشته باشدبلند موجب شده است تا سیمرغ و عنقا در شعر صائب حضور 

 مخالف خوانی او را به وضوح میتوان دریافت: )عنقا( به سیمرغ
شی      سرک سازگاری  با  کمال    جنگ  دارد  

 
 نیســت از عزلت مرا مطلب اگر شــهرت چرا 

 

 بی پرو بالی به عنقا ساخته است    کوه قاف از 
 (5512)دیوان صائب، غزل                       

سنگ   صائب چو عنقا میکنم   قاف  را   شان   ن
 (1121)همان، غزل                               

 هما-9-9-3-9
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صائب ضمن تصرف در این اسطورة ایرانی، بوسیلة برخی از اوصاف آن مانند سعادت بخشی، سایه و 
ای هکه ویژگی خواری مطابق معیارهای سبک هندی مضمونهای خاص خود را میسازد؛ در حالیاستخوان

 های ایرانی خالف دیدگاه صائب را ثابت میکند.هما در اسطوره
ــعــادت بیرون رود ز مغزش        ــا نخوت سـ  ت

 
ــت        بال هما که درگذرسـ یه پر  و   ــا  ز  سـ

 
ــرآزاده   ما       با سـ کاین ه لت  فارغ  ز دو  ام 

 

ــ  ــریک روزی کردند از آن هما رابا سـ  گ شـ
 (828)همان، غزل                                 

 است زوال  دولت   نــــاپــــایــــدار  معلوم  
 (5751)همان، غزل                               

سر بی  ستر  می   بر  سایه  گ  شود مغز  دایم  
 (2711)همان، غزل                              

 تلمیحات یونانی -9-3
آمیختگی با داستانهای دیگر هایی از خلط و در شعر صائب دو شخصیت مهم و معروف یونانی با مایه

 و در مواردی با نوعی دگر دیسی بازتاب واالیی دارد:
 افالطون -9 -9-3

لبی به او پیرو مکتب ک نشینی دیوجانس حکیم یونانیِخم ،افالطون فیلسوف نامدار اهل آتن، که در شعر فارسی
 5 نسبت داده شده است:

ای فراوانی را با خلط و هویژة خویش مضمونصائب با تاثیر پذیری از آثار گذشتگان در هنجار 
 التباس دربارة افالطون ساخته است:

ــتی     غان الف زبردسـ هار در کوی م  مزن زن
 

بای من    ــه با خود پختگی صـ  از ازل آورده 
 

 کند در خم فالطون رای میکه زور می حصار  
 (129)دیوان صائب، غزل                         

ــتم   افالطون کنمنارس که جا در خم چو نیس
 (1159)همان، غزل                               

 اسکندر-9 -9-3
عکاس انفارسی اسکندری که منابع تاریخی و روایات و قصص دربارة او سخن میگوید، با آن چه که در ادبیات 

یشود میخته مشخصیت او با ذوالقرنین درهم آ بسیاری از مستندات اسالمی، د. درارتفاوت زیادی د یافته است،
 کند:میصائب در بیتی به این التباس سرگذشت او با تصرفی اشاره  .را هم به او نسبت میدهند یاجوج و مأجوج و سد

 نگردد ســد  اســکندر حجاب  جذبة  عاشــق 
 

 که شیرین را زسنگ خاره سازد کوهکن پیدا    
 (928)همان، غزل                                  

با خضر و ظلمت و آب حیات و آیینة معروف اسکندری  سرگذشت اسکندردر شعر صائب ارتباط 
موجب به وجود آمدن مضامین متعددی میشود که در بسیاری از موارد ضروریات سبکی دست شاعر را 

 برای تصرفاتی در اصل ماجرا باز میگذارد:

                                                           
 8080: 4، ج8221:مدخل دیوجانس و نیز ابن خلدون، 20،ج8228ر.ک. دهخدا، -1
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سکندر        سیر اگر میدید ا شد  ضر می  ز آب خ
 

 نداشــتآن  لب  نو خط  غباری از دل ما بر 
 

شمة  حیوان     ست از  چ  تراخودنمایی مانع  ا
 

ـی          ـان ـار  مع ـردة  الفاظ  رخس  را ز  زیر  پ
 (111)همان، غزل                                 

شت          سکندر ندا سیاهی فکر ا  آب خضر از دل 
 (5991)همان، غزل                              

 شدن  چنـــد  چون  آیینه  سد  راه  اسکندر
 (1113)همان، غزل                              

 تلمیحات چینی -9-4
فغفور و کاسة چینی او تنها تلمیح چینی شعر صائب است که وی صرفاً از طریق تداعی کلمة چین و 

ردهای صائب بارها با شگ ، این کاسة نفیس را به او نسبت داده است.آن سرزمینمتعلق بودن فغفور به 
اندن مضامینی چون خاکساری، ت و تداعیها از فغفور برای پرورسبک هندی از جمله تناسباویژة 

 پرستی، عدم غفلت از ستمدیدگان، آوازه، قناعت، غرور و تسلیم در برابر مرگ بهره میجوید:تجمل
 خاکســاران را بقا از ســرفرازان اســت بیش  

 
ــة  فغفوری  می   آید  برون مو  اگر  از  کاسـ

 

ــة چین ا    ــتر   کاسـ ند بیشـ ما ــر فغفور   ز سـ
 (1151)دیوان صائب، غزل                          

می        غرور  م ــر  خوت از سـ ن ــاد  برون ب  آیــد 
 (1511)همان، غزل                                 

گفتنی است اشاره به قدرت و جاه و جالل فغفور در شعر فارسی سابقة طوالنی دارد، اما هرگز از کاسة چینی 
 او نامی برده نشده است. 

 نتیجه:
کاربرد تلمیح در شعر صائب به اقتضای اسلوب ویژة آن بسامد باالیی دارد و در این میان او به تلمیحات 
سامی بیشتر از دیگر انواع آن اهمیت میدهد. اشارات و تلمیحات او به چهار بخش سامی، ایرانی، هندی و 

لهام با ا ،پردازیهای مضمونهدر آثار گذشتگان فارغ از دغدغ اشارات از آنیک چینی تقسیم میشود که هر 
صائب از تلمیحات بنا به اغراضی چون  .از تخیل و ایده و جهان بینی آنان به وفور به تثبیت رسیده است

او را به دستکاری و تصرف نیز  ،اغراق و ایجاد پیوند تناظری بهره میجوید و همین اهداف مضمون پردازی،
-می شعر و ادب در عصر صفویه و نفوذ ادبیات در میان عامة مردم و مدرسهماید. از بین رفتن کانونهای حاینوادار م

و دیگر معاصرانش با فقر تلمیحات و اشارات مستقیم حدیثی و قرآنی  صائبموجب میشود، شعر شاعران گریزی 
 .دی نداریجلوة باالنیز مواجه شده باشد. مایة شگفتی است که در اوج اقتدار مذهب تشیع تلمیحات شیعی او 
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