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 چکیده:
شیوه براي بررسی محتوایی دیوان یک شاعر،    رایجترین و دقیقترینزمینه و هدف:  

شناسانه است. موضوع این پژوهش تحلیل سبکی دیوان صامت اصفهانی ارزیابی سبک 
از سه منظر سطح زبانی، سطح فکري و سطح ادبی است. در این مقاله کوشش شده  

عصرش  ضمن تحلیل دقیق سبکی، میزان تأثر او از شاعران پیش از خود و شاعران هم 
 شواهد شعري تبیین شود. با 

تحلیلی  -اي است نظري که به شیوة توصیفیرو، مطالعه پژوهش پیشِ مطالعه:    روش 
دیوان صامت اصفهانی به تصحیح احمد    مطالعه، محدوده و جامعۀ مورد  انجام شده است.

 بهشتی شیرازي است که توسط نشر روزنه منتشر شده است.
اکثر    :هایافته اثرپذیري  به  عنایت  شعر  با  از  آن  از  بعد  قرون  و  نهم  قرن  شاعران 
صامت در شعرش هم از حیث الفاظ و هم از حیث تعابیر و تصاویر    شمول حافظ، جهان 

 هاي بارزي از تأثر او از شعر صائب، سواي آن نشانه  از شعر خواجۀ شیراز متأثر شده است.
غزل    د دارد. اسیر شهرستانی و وحشی بافقی وجو  عرفی شیرازي،  کلیم کاشانی،  بیدل،

او از جهات متعدد قابل تدقیق و بررسی است. ویژگیهاي بارز سبک هندي در شعر این  
 تشبیه حسی شاخصۀ اصلی تصاویر بالغی اوست.  شاعر هم مشهود است.

پذیري صامت از غزل شیواي حافظ و وجود گفتمان حافظی در آن   تأثیر  گیري:نتیجه
ن نهم و قرون پس از آن است که شاعران  به پیروي از سنت رایج در شعر شاعران قر

اما اثرپذیري از    اند.تقلید و تشبه به شعر حافظ را نشانۀ تشخص شعرشان میپنداشته
مطالعۀ آثار آنان و یافتن تناسبات مشترك   محتمالً بدلیل  شاعران برجستۀ معاصرش 

غزل این    لفظی و محتوایی در شعر خود با شعر آن شاعران بویژه در قالب غزل است.
فهمشاعر بلحاظ تنوع موضوعی حائز اهمیت است و تصاویر محسوس آن در راستاي همه

 ساختن آن و تأثیرگذاري بر مخاطب است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The most common and accurate way to 
examine the content of a poet's divan is stylistic evaluation. The subject of this 
research is the stylistic analysis of the samet esfahani divan from three 
perspectives: linguistic level, intellectual level and literary level. In this article, 
is attempted while carefully analyzing the style, the extent of the touch this 
poet from of the poets before him and his contemporaries has been explained 
with poetic evidence. 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study conducted in the style 
of library research. The study area and community is the Samet esfahani Divan, 
edited by Ahmad Beheshti Shirazi and published by Rozaneh Publishing. 
FINDINGS: Considering the touch of most poets of the ninth century and later 
centuries on the universal poetry of Hafez, Samet in his poetry has been 
influenced both in terms of words and in terms of interpretations and images 
of the poetry of Khajeh Shiraz, besides There is obvious signs of his touch from 
poem of saeb, bidel, kalim kashani, orfi shirazi, asir shahrestani, and vahshi 
bafgi. His lyric can be studied in many ways. The salient features of the Indian 
style are also evident in the poetry of this poet. Sensory simile is the main 
feature of his rhetorical images. 
CONCLUSION: The samet touch of Hafez's sonnet and the existence of Hafez 
discourse in it follow the common tradition in the poetry of poets of the ninth 
century and the centuries after that Imitation and resemblance to Hafez's 
poetry have been considered by poets as a sign of the identity of their poetry 
But the touch of his prominent contemporary poem Probably because of 
studying their works and finding common verbal and content proportions, in 
his poetry with the poetry of those poets, especially in the form of sonnet. The 
lyric of this poet is important in terms of thematic diversity and tangible images 
in order to make everyone understand it and affect the addressee. 
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 مقدمه 
 دقیقترین و متداولترین شیوه در بررسی محتوایی و زبانی آثار ادبی است.   شناسانه، مطالعات و ارزیابیهاي سبک

ساختار و   جانبه به متن و مویشکافیهاي دقیق در محتوا،ورود همه  بدلیل گسترة حوزة بحث،  پژوهشهاي سبکی، 
طوري که    یک اثر ادبی و ارائۀ نتایج تحقیقات در قالب نمودار و آمار در تدقیقات ادبی بسیار راهگشاست.  پیکرة

 جانبه و متقن یک اثر ادبی راهی به دهی نخواهد داشت.شناسانه، ادّعاي بررسی دقیق و همهبدون ارزیابی سبک
بدلیل تنوع موضوعی   ین گونه تحقیقات،به نحوي که بدون ا  در باب دیوان صامت هم همین قاعده صادق است؛

اندیشیهاي او در مضمونسازي و صورخیال ظریف باریک  گسترة تأثر او از شاعران پیش از خود و همعصرش،  شعر او،
شناخت درست از شعر و هنر او میسر نخواهد بود و همین عوامل است که ضرورت مطالعات سبکی در   و دقیق،

 بدان موضوعیت میبخشد. شعر این شاعر را موجه ساخته،
 

 سابقۀ پژوهش 
از احمد بهشتی شیرازي است که دیوان این شاعر   تصحیح و طبع اشعار صامت،   نخستین پژوهش در راستاي احیا، 

اما بدون مقدمۀ درخور و بایسته تصحیح کرده و فقط با بسنده   را با مقابلۀ سه نسخۀ خطی به طرزي پیراسته،
چاپ کرده است و همین   1393نویسان دربارة صامت و بی تعلیقات و فهارس راهنما در سال  کردن به اقوال تذکره

»  رباعیات مؤمن یزدي در دیوان صامت اصفهانی «  یگانه نسخۀ چاپی اساس استناد در این مقالۀ حاضر است. مقالۀ
ردّپاي چند رباعی مؤمن یزدي را در دیوان   بینی،قیق دیگري است از سیدعلی میرافضلی که با دقت و موي تح

)  آقامؤمن(   نام مؤمن یزدي و نام پدر صامت اصفهانی  شاید دلیل این امر اشتراك اسمی  صامت اصفهانی یافته است.
هاي معنایی  مؤلفّه  هش مقالۀ «صهباي جور،آخرین پژو  نویسان گردیده است.باشد که سبب اشتباه کاتبان و نسخه

محمدامیر مشهدي و واثق   تألیف محمدرضا مشهدي،  است»  صیدي طهرانی و صامت اصفهانی  مشترك میان خیام،
) که نویسندگان برآنند عناصر خیامی در شعر صامت بیشتر از شعر صیدي طهرانی است و دلیل 1396عباسی ( 

 عالقۀ او به اینگونه افکار است. این امر حجم بیشتر غزلهاي صامت و 
 

 بحث و بررسی 
 زبان شعر او روان،  شعر صامت ساده و روان و در عین سادگی و روانی خواندنی و اثرگذار است.  سطح زبانی: 

او بطور کلی پیرو سبک هندي است و اغلب ویژگیهاي   طبیعی و خالی از تعقیدات و تکلّفات لفظی و معنوي است.
تمثیل،شعر عصر صفوي   از خود،  المثل،ارسال   نظیر  و شاعران پیش  از شاعران همعصر  تعابیر   تتبع  از  استفاده 

افزایش   ایجاز در بیان و تکرار قافیه،  اقتران با طبیعت و محیط زندگی،  تشبیهات و استعارات دقیق،  اي،محاوره
قلت   هاي قدیمی،کم بودن واژه  عدم تنوع در استفاده از بحور عروض فارسی،  تعداد غزلها و تنوع موضوعی آن،

جابجایی ضمیر در نحو جمله و رعایت ترتیب دستوري اجزاي کالم در شعرش دیده میشود و در مواردي که عدول 
 از قواعد دستوري در شعرش دیده میشود، به ضرورت وزن شعر و فضاي محدود یک مصراع بوده است.

نظام موسیقیایی در   اي معمول در شناخت سبک شعر است.هتحلیل نظام موسیقیایی ازجمله شیوه  :سطح آوایی 
 انواع جناس، (   و موسیقی درونی)  قافیه و ردیف(   موسیقی کناري   وزن)،(   شعر فارسی از سه منظر موسیقی بیرونی

تنوع و تکثر   سبک خودش،از حیث وزن شعر صامت مثل اکثر شاعران هم  آرایی و تناسبها) تحلیل میشود.واج
و )  84(   مضارع  )،125(   رمل  )،197(   شعر در چهار بحر هزج 472  قطعه شعر دیوان او  479  از میان  چندانی ندارد. 
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متقارب با دو شعر و سریع و رجز هرکدام با دو   بحرهاي خفیف با سه شعر،  سروده شده است. )  66(  بحر مجتث
موسیقی و ترنّم خاصی به شعر صامت    آهنگ،خوش استفاده از بحرهاي پرکاربرد و    هاي بعدي قرار دارند.شعر در رده

در باب عیوب قافیه گفتنی است که   بخشیده است. از منظر قافیه صامت با حروف قافیۀ پرکاربرد شعر سروده است.
که یکی از عیوب رایج در شعر شاعران عصر   سواي تکرار قافیه  عیب قافیه در شعر او بسیار کم اتّفاق افتاده است.

 یوب زیر بعضاً در شعرش دیده میشود:ع  صفوي است،
 ماهیار:  حرف یا حروف زاید و ملحقی که با حرف اصلی قافیه کرده شود» (عروض فارسی،«  شایگان):(   ایطاء جلی

 ). 290 ص
 )171/1  غزل   دیوان صامت،(   مرّوت بین که بهر دوستان از دشمنان رنجد   پی دلجویی اهل هوس از عاشقان رنجد

 ص  مثل دانا و بینا» (همان:   که تکرار قافیه به جهت کثرت استعمال چندان آشکار نباشد؛  آن است«  ایطاء خفی: 
288.( 

 هنگامه را براي تماشا نساختیم ...     نظاره را به کوي تو رسوا نساختیم
 ) 8 و 317/1 غزل  همان:( کز نقطه نقطه دیدة بینا نساختیم    اي چو خامه نگشتیم روبروبا صفحه

فعل و حرفند و با تکرار خود در پایان ابیات   گوشنواز و بیشتر از نوع اسم،  عمدتاً کوتاه،  صامت،ردیفهاي شعر   
بیش از نیمی از اشعار او مردّفند   آهنگ خاصی به شعر میدهند. ردیف ترکیبی در شعرش جز بندرت دیده نمیشود.

 و )  48  است همچو حباب» (غزل «  )،31  ما» (غزل   آمده از نالۀ«  ردیفهاي   و شعر بی ردیف در دیوان او کم است.
 ردیفهاي طوالنی شعر صامتند. ) 359 ست کسی» (غزل ندیده«
از حیث موسیقی درونی، با عنایت به توجه بیشتر به مفهوم و محتوا و مضمونسازي و تشبیهات و استعارات ظریف  

که ویژگی شعر اکثر شاعران دورة صفوي  ،و پرهیز از روي آوردن به تناسبات لفظی مثل جناس و نغمۀ حروف و...
الوصف گاه در شعرش جناس اشتقاق و جناس ناقص بچشم    شعرش چندان ترنم و گوشنوازي ندارد.  است، مع 

 میخورد:
 )53/6 غزل  همان،( بیشتر است کریماز  کرم گدا به راه/   لب سؤال ز ننگ کریم بسته گدا

 )1/216 مثنوي  همان،(  گرد یادم آرام، برآرد ز بن/   رد زند جوش دَ دُردششرابی که 
 

 مختصات آوایی شعر صامت: 
 )132/1 غزل (  فسون )،99/4 غزل ( فزود )،27/4 غزل (  فسردن الف» از آغاز کلمه:« حذف

 )169/3 غزل ( مه )،171/3 غزل (   گه )،125/5 غزل (  نگه تبدیل مصوت بلند به کوتاه:
 )24همان/(  گیا  )،4پیشین/(  بها )،3/39 قصیدة(  ضیا از پایان کلمه:» حذف همزه و «ه

 )237/6 غزل (  شیرینی شکّر )،179/11 غزل (  شّکردهنان )،155/7 غزل(  ابروي سرخمّش تشدید مخفّف:
 ) 73رباعی (  عطار دکان )،2/115 قصیدة(  خطیخواب  )،3/6 قطعۀ(  خم شده قد تخفیف مشدّد:

از دید صرف کلمات و ترکیبات دیوان صامت همان کلمات و ترکیبات رایج و پرکاربرد زبان فارسی   سطح صرفی: 
الفاظ و مصادر عربی دیوان او هم در   است و الفاظ قدیمی و نامأنوس جز معدودي در دیوان او بچشم نمیخورد.

با این حال   قره دیده نمیشود.حتّی کلمات ترکی هم در شعرش الّا چند ف  قیاس با شاعران پیش از او کمتر است.
 نکات صرفی زیر در شعرش قابل ذکر است:

 هاي قدیمی فارسی و عربی:واژه
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 لغتنامه).(  گونه و رنگ طرز و شیوه، مکر و حیله، آرنگ:
 )271/9 غزل  همان،(  حسن بی زار است از آرنگ عشق   با تو لطفی نیست صامت غمزه را

 نامه به نقل از برهان قاطع) لغت(  طعنه و طنز ترخنده:
 ) 2/135 قصیده همان،(  به سنگهاي حوادث چو کبک در کهسار   به سوز عشق که ترخنده میزند از شوق

 نامه به نقل از منتهی االرب)لغت(  به هم سنگریزه انداختن تخاسی:
 )42 رباعی همان،( این سنگ که بر شیشۀ ناموس زدم   در کعبۀ عاشقان تخاسی حجر است

 لغتنامه به نقل از اقرب الموارد).( گل و الي که به اطراف پاها زیرو باال کرده باشی گرد، خاك، عثیر:
 )28 رباعی همان،(  بینی که متاع نزد او هست عثیر   گر سرمه ز خاك پاي رندان سازي 

 ل از آنندراج).لغتنامه به نق( نشانی که کفار بر پیشانی از زعفران و صندل و غیره کنند قشقه:
 )1/485 مثنوي   همان،(  فروزنده چون مهر بر آسمان   به پیشانیش قشقۀ زعفران

 فرهنگ سخن)(  قسمت انتهایی چیزي  کونه:
 )1/395 مثنوي   همان،(  برو راست تا کونۀ درد و غم     نگشتی اگر قابل این کرم

 هاي ترکی: واژه
  جام شراب ایاغ:

 ) 8/3 غزل  همان،(  هاجاي خون گر باده جوشد از ایاغ الله    نیستقسمتم دور از گل رویش بجز خمیازه 
 لغات الترك). (  انداي از ترکستان که مردم آنجا به زیبایی و غارت معروف بودهنام ناحیه یغما:

 ) 177/4 غزل  همان،(  هرکه را میبینی از خوبان به یغما میرود  خوش تماشایی است یا رب نوبت ایمان کیست
هاي ترکی و مغولی در فرهنگ واژه(   اندزبانان این لغت را از ترکان گرفتهنشان که بر اسبان کنند و فارسی  داغ:

 متون فارسی). 
 )257/1 غزل  همان،(  افروختم به یاد عزیزان چراغ داغ    زار جدایی سراغ داغکردم ز الله

 .هاي ترکی و مغولی در متون فارسی) فرهنگ واژه(  رئیس رؤسا خانخان:
 )3/19 قصیده همان،(  نمیکشیم ز کس ناز خانخانانی    براي جیفۀ دنیا که خاك بر سر آن

اصل   منسوب به خاقان که در قدیم لقب پادشاهان چین و ترکستان بود و حاال هر پادشاه را اطالق کنند.  خاقانی:
هاي  فرهنگ واژه(   نشاه استبارتولمه اصل کلمه را کاقان میداند که همان شاه   آن خان خان یعنی رئیس رؤساست.

 ترکی و مغولی در متون فارسی): 
 )3/35 قصیده همان،(  هزار نقش به رنگ ظهیر و خاقانی/   ز نوك خامه جادونژاد خواهم بست

 استعمال مصادر عربی:
 ) 79/5 غزل  همان،(  برابر نشسته است عتابتو با  لطف/   نیست امتیاز ترا ز جنگ تو هیچ صلح

 ) 97/4  غزل  همان،(  عبثکه پاکیزه نهادیم  حیفو صد  حیف/    آیینۀ ما رو ننموددر  وصلشاهد 
 ) 244/1  غزل  همان،(  ها در پیشخطر تحقیقهست در وادي /   منه پا در پیش تقلیدهرگز از جادة 
 سطح نحوي 

و نزدیک به منطق نثري زبان فارسی است و جابجایی عناصر دستوري   دستورمند  غالباً کوتاه،  جمالت اشعار صامت، 
در جاهایی هم که عدول از   و عدم رعایت ترتیب طبیعی اجزاي جمله مگر در موارد اندك در آنها دیده نمیشود.

قواعد دستوري رؤیت میشود، به ضرورت شعر و فضاي محدود یک مصراع اتفاق افتاده است و این امري است که 
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گویی، استفادة طبیعی از زبان و پرهیز از تکلفات صامت بلحاظ ساده  شعر اکثر شاعران فارسیگو مشاهده میشود.در  
چندان نیازي به جابجایی   یابی که از ویژگیهاي بارز سبک هندي است،لفظی و معنوي و توجه بیشتر به مضمون

میر در شعرش بسیار اندك رخ داده است. عناصر دستوري در ساختمان ابیات احساس نمیکرده و حتی جابجایی ض 
 باوجوداین خصایص نحوي زیر در شعرش قابل ذکر است:

 استفاده از زبان محاوره:
 )101/7 غزل  همان،(  ندانستم که این راه از دویدن دورتر گردد/   چشمش افتادمتالش قرب کردم آنقدر کز 

 ) 288/4 همان غزل (  مدام با لب شیرین یار در شکرآبم/   کند مضایقه در کام شوق بوسه به دستم
 )2/86 قصیده همان،(  ظلم را بازار تو شد تختهبه دور عدل /  ز بیم عطسه نهد پنبه در دماغ تفنگ 

 جابجایی ضمیر:
 ) 4/ 362 غزل  همان،(  ام رقص پریشانی بنیاد کسیدیده /  ام از دامن دست نکشد حسرت ویرانی

 )6/155 قصیده همان،(  سر کند وداع بدن مبرین سرم اگر/  نمیداندترا چنانکه تویی جز خدا 
 )362/6 غزل همان،(   جگرم طعمۀ برق است ز فریاد کسی/  مینالد غیر سوخت که از دست که مغیرت

 استفاده از مصادر دووجهی در وجه متعدي: 
 ) 315/1 غزل  همان،(  عود جنون به مجمر ویرانه سوختیم/   در بزم بیکسی دل دیوانه سوختیم
 )316/3 غزل  همان،(  دیوانه را در آتش فرزانه سوختیم/  امشب صالي سوختن ناله عام بود

 )329/2همان،(  آیم به کار خویشتن آتشم اما نمی/   عالمی را سوختم از ناله و خامم هنوز
 ساخت قید با تکرار بیفاصلۀ کلمه: 

 )44/2 غزل  همان،(  عندلیبان تیغ را شاخ گل کردم براي /  غنچۀ جوهر ز خوناب دلم گل گل شکفت
 ) 98/2 غزل همان،(  سزد که زلف تو گیرد ز مشک ناب خراج/    ختن ختن به گریبان هر شکن دارد

 ) 160/2 غزل  همان،(  دشت فرسنگ به فرسنگ دلش میسوزد/   آتش الله برافروخته صحرا صحرا
 )، 41/2  غزل   همان،(   نتوان نهان کردن  )،34/4  غزل   همان،(   تابع) بصورت مصدر: توان کردن(   استعمال فعل دوم 

 )108/4 غزل  همان،(  تواند جا گرفتن
 )، 45/2  غزل   همان،(   نتوان بست  )،42/7  غزل  همان،(   بصورت مصدر مرخم: نتوان گذشت)  تابع(   استعمال فعل دوم

 )65/6 غزل  همان،(  نتوان گفت
  غزل   همان،(  پرس )،150/5 غزل  همان،(  شنیده گیر )،13/3 غزل  همان،(  خون کن ب»:« استعمال فعل امر بدون

238/1 ( 
«می با  امر  فعل  میرقص»  استعمال   میخواه   )،64/1  رباعی  همان،(  میکن  )،250/1  غزل   همان،(   استمرار: 

 )368/8همان،( 
صد   )،87/3  غزل (   صد کاروان صبر  )،110/3  غزل   همان، (   هاي خاص: یک دهن خمیازه استعمال معدود با وابسته

 ). 217/5 غزل   همان،(  آینهحلب 
هاي بلند و کمانی از اندیشهازلحاظ فکري و محتوایی دیوان صامت رنگین  موضوعات شعري):(  سطح فکري  

تحصیالت و دیگر مسائل مربوط به حیات فردي و اجتماعی او اطالعی در دست   هرچند از زندگی،  متنوع است.
ها دربارة د ندارد، با استناد و اعتماد به سخنان مختصر تذکرهها وجونیست و در دیوان او هم سخنی در این زمینه

شعرش   طبع بلند و فکر رسا داشت،«  دوست و طالب علم و دانش بوده است.او میتوان حدس زد که انسانی فضل
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فقیر دو سه نوبت او را در خدمت والد عالمی طاب ثراه دیدم» (تذکره   یکدست است و کالمش را نشست دیگر است.
تمییز و خرد و صاحبتدبیر و تمام پیرمردي صائب«  مینویسد:  مذکر االصحابنیز صاحب   .) ذیل صامت  عاصرین،الم

بنظر میرسد مصاحبت با صائب  ذیل صامت). نیکوتقریر و شاگرد و همصحبت صائب تبریزي بود» (مذکراالصحاب،
هاي  اندیشه  خاندان عصمت و طهارت،مدح    تحمیدیه،  و دو بار سفر به هند در پرورش فکري او مؤثر بوده است.

عشق انسانی و مفاهیم    معتقدات عامیانه، هجران و دوري از وطن،  اندوه و ناامیدي،  تقدیرباوري،  مفاخره،  خیامی،
 حکمی و اخالقی موضوعات متداول شعر اوست. 

اري تعالی کرده است آغاز دیوان خود را آراسته به حمدوثناي ب   گو،صامت نیز مثل اکثر شاعران فارسی  تحمیدیه: 
معتقد است که بی حمد و توحید   و تعالی و ارتقاي سخن را منوط به ذکر نام او و ستایش احسان و منت او دانسته،

 جا هویداست:خداوند دهانها زندانی براي زبانها هستند و قادر متعال خود پنهان ولی آثار صنع او همه
 بی حمد تو زندان زبانهاست دهنها  /  اي نام تو بال و پر سیمرغ سخنها

 ) 2 و 1/1 غزل  همان،(  پیداست گل عارضت از برگ سمنها/   پنهانی و در دیدة گلزار نگاهان
متأثر از غزل ابتدایی دیوان صائب باشد که »  ها«  که بنظر میرسد بدلیل اشتراك بحر عروضی و قافیه و نشانۀ جمع

 مطلع آن چنین است:
 )1/1 غزل  دیوان صائب،(  نگشتی تا قیامت نوخط شیرازه دیوانها/   تاج عنوانها اگرنه مّد بسم اهللا بودي 

 168،167،2 نیز بنگرید به صص
با  ص) اختصاص داده،(  صامت نخستین قصیدة دیوان خود را به نعت پیامبر اکرم  ثناي خاندان عصمت و طهارت: 

 سروده است:یک تجدید مطلع شعر بسیار غرّایی در ستایش از حضرت ختمی مرتبت 
 قصیده   همان،(  بپوش از خود نظر تا هرچه میخواهی همان بینی/      برافشان گرد تن از چهره تا رخسار جان بینی

1/1 ( 
از عرفی شیرازي  را تضمین کرده است و از همین بیت مشخص میشود که )  999  ف(   و در میانۀ قصیده بیتی 

 که مطلعش چنین است:قصیدة خود را به استقبال و اقتفاي قصیدة عرفی ساخته 
 قصیده   دیوان عرفی،(   همان کز اشتیاق دیدنش زادي همان بینی/    ز خود گر دیده بربندي چگویم کام جان بینی

81/1 ( 
 اند با مطلع:بعید نیست که هر دو شاعر متأثر از قصیدة مشهور حکیم سنایی بوده

  قصیده   دیوان سنایی،(   ی برون شو تا جهان بینییکی زین چاه ظلمان/      دال تا کی درین زندان فریب این و آن بینی
306/1( 

است که اذعان میکند آنچه در )  ص (   از نکات قابل توجه قصیدة صامت اعتراف متواضعانۀ او در مدح رسول اکرم
 این قصیده گفته تحصیل حاصل است:

 ) 1/94 قصیده  همان،(  اینکه گاهی جانب این ناتوان بینی دعایم/   بود تحصیل حاصل آنچه میگویم
) ع (   بن موسی الرضا و سه قصیده در مناقب امام هشتم علی)  ع (   جز از رسول اهللا، هفت قصیده در ثناي امام علی

از همین جا مشخص میشود که   طوالنی و سه و گاه چهار تجدید مطلع دارد.) ع(   قصاید او در مدح امام علی دارد.
راکه اهل شیعه بر حضرت »  وصیّ «  الخصوص که صفترا داشته است؛ علی  تشیع،  ذهب رسمی عصر خودش،او م

 براي آن حضرت بکار برده است:  اند،امیر اطالق کرده
 )2/85 قصیده همان،(  شه سریر خالفت علی عمرانی/   وکیل بارگه کبریا وصیّ رسول 
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بیت قسم یاد کرده   60بطوریکه در   شت سرهم یاد میکند،دیگر از نکات گفتنی این قصاید سوگندهایی است که پ 
دو فقره از این قصاید به استقبال دو قصیدة   در نجف را پیش میکشد.)  ع(  در بیت بعد آرزوي زیارت تربت امام علی

 عرفی سروده شده که یکی از آن قصاید در مدح امام علی است:
 ) 82/1 قصیده دیوان عرفی،( ده است با مسلمانیکه غمزة تو نکر/   بیا که با دلم آن میکند پریشانی

 ) 3/1 قصیده دیوان صامت،( میدانیسپهر غنچه نشیند ز تنگ/  شود چو خامۀ من گرم گوهرافشانی
 ) 1/ 56 قصیده دیوان عرفی،(  بر فرق روزگار فشاند غبار غم/   چون گردباد آه ز خاکم کشد علم

 )4/1 قصیده دیوان صامت،(  گیر آن صنمدارم دلی چو زلف گره/   غم افکنده بس که عقده به کارم هجوم
برادر (   به مدح احمد موسی 256 در دو بیت آخر غزل  پرداخته و) ع(   شاعر در دو قصیدة طوالنی به مدح امام رضا

 امام رضا معروف به شاهچراغ) روي آورده است که حاکی ارادت و صفاي عقیدة او به این بزرگان دینی است. 
کالهی دیده نمیشود و خود او هم اشاره دارد صراحتاً مدح هیچ پادشاه و صاحب منصب کج  در دیوان صامت،  مدح: 

 که مدح را پیشۀ خود قرار نداده است:
 ) 222/7 غزل  همان،(  شعري که به لب ناله براي صله دارد/   در دفتر خاموشی صامت نتوان یافت
 )6/146  قصیده همان،(  غیورم نگشت آبستن عروس طبع/  تو شاهدي که به مدح جهانیان هرگز

 حک (   اما در یک بیت به تمجید از عدالت یک شاه پرداخته که احتمال میرود مقصود او سلطان سلیمان صفوي 
 باشد که صامت معاصر اوست:) 1077-1105

 )104/6 غزل  همان،( جور و ستم بیکار میگردد سپهر از پیشۀ/  بود فرمانروا شاهی درین کشور که از عدلش
 193،192،185 نیز بنگرید به صص

به بعضی از افکار و عناصر شعر او در شعرش   صامت بخاطر عالقه به خیام و تفکرات خیامی،   هاي خیامی:اندیشه
دستگاه هستی و حیرت او از موضوعات   جهل انسان دربرابر  خواري،اغتنام وقت و شادي   تمایل نشان داده است.

 خیامی است که در شعر صامت هم بازتاب دارد: 
 )54/6  غزل  همان،(  چو قطره خانه ز دریا جدا کند گهر است/   کناره گیر ز اهل جهان و عشرت کن

 ) 7 رباعی همان، (  کارم همه اکره است و هم بوالهوسی است/   علمم همه جهل و شیوه بوجهلی است
 )165/7 غزل  همان،(  چرا از بهر مستان شیشه و ساغر نمیسازد/  تر گرددگر از چرخ خود سرگشتهالهی کوزه

 24،23،109،35،31نیز بنگرید به صص  
با عنایت به اینکه قالب شعري غالب در دیوان این شاعر غزل است و حدود هشتاد درصد اشعار این شاعر را    عشق: 

و شیدایی مثل اکثر شاعران عهد صفوي رایجترین موضوع دیوان او  بدیهی است که عشق    غزل تشکیل میدهد،
زمینی است و با تمام مالئمات به بیانی ساده و اثرگذار بتصویر کشیده -عشق در غزل صامت عشق انسانی  باشد.

وفایی و  بی   شیدایی و رسوایی،  مصائب عشق و رنجوري عاشق،  مفاهیمی چون وصف جمال و اندام یار،  شده است.
شکوه از رقیب و بهار و ایام مهرورزي از موضوعات متداول   کوتاهی ایام وصل و دیریازي شب هجران،  ویی یار،تندخ

گزینی در غزل او گرایش به سبک وقوع و شکوه از تندخویی و رقیب  چون صامت شاعر قرن یازدهم است،  غزل اوست.
بنظر   مشهود است.  واسوخت نامیده میشود،معشوق و تهدید عاشق به ترك یار که در غزل وقوعی این شیوة شعر  

باشد. او در غزل خود از وحشی    یکی از سرآمدان واسوخت،  میرسد صامت در این نوع سخن متأثر از وحشی بافقی، 
 و از اینکه سبک او خیلی به اسلوب سخن وحشی نزدیک میشود، نگران است: بافقی نام برده

 مروّت اینقدر آزار ما کردن چرابی /  رنجش بیجا ز ارباب وفا کردن چرا
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 مرغ ما را از کمند خود رها کردن چرا... /  اي میگشایی دام زلف از بهر صید تازه
 )46 غزل   همان،(  طور خود با طرز وحشی آشنا کردن چرا/  اي گوییها چه نقصان کردهصامت از بیگانه

 )356/3 غزل  همان، (  اي ایم خریدار تازهما نیز جسته/  یار کهن اگرچه غالم دگر خرید
 28،27،19،17 نیز بنگرید به صص 

اما اینگونه سخنان در شعر او اندك   در غزل صامت گاه اشاره به مفاهیم عرفانی اندکی به شعر صبغۀ عرفانی میدهد،
از دید نگارنده   است و در حد اشارات کوتاه است و خود صامت هم تعلّق به سلسلۀ خاصی از صوفیان نداشته است.

بویژه انتقاد او از زاهدان شیّاد و روي در   ات عرفانی در شعر او ناشی از تأثر صامت از کالم خواجۀ شیراز است،اشار
 مردم و صوفیان ناصافی و واعظان اهل تزویر: 

 ) 105/9 غزل  همان،(  پی صید مراد این رهزن شیاد میگردد/  هاي دام تار سبحۀ زاهدبود از رشته
 ) 108/5 غزل  همان،(  الهی روي این شیّاد دعوي دار برگردد/  بلۀ مردمرخ زاهد بود وقت دعا در ق

 ) 195/4  غزل  همان،(  جز ریش و آستین و عصا و ردا که دید/   زین صوفیان که الف کرامات میزنند
 103،80،57،47،36،26 همچنین بنگرید به صص

با عنایت به استقالل معنایی ابیات غزل که هر بیت میتواند جدا از سایر ابیات موضوعی   مفاهیم حکمی و اخالقی: 
هرچند سخن اصلی در غزل او حدیث عشق و آرزومندي    غزل صامت هم چنین وضعیتی دارد.  علیحده داشته باشد،

  دوري از دنیادوستی،   که از آن میان میتوان به  اما مفاهیم حکمی هم در البالي ابیات بروز و ظهور دارند،  است،
اما از این میان دوري از دنیا و غرور آن   دینداري و دوري از هجو و ریا اشاره کرد.  جهاد با نفس،  بلندهمتی،   تواضع،

 بیشتر مورد تأکید است:
 )6/6 غزل  همان،( نباشد اژدهاي حرص اندر گنج محنتها/  نگردد باد دنیا در ضمیر اهل دل هرگز

 )194/1 غزل  همان،(  از بهار زندگانی هیچ حاصل برنداشت/  ان دل برنداشتهرکه از باغ تمناي جه
 236،69،68،46،22،12،11نیز بنگرید به صص 

روغنی استرآبادي مشهور به اسمی   خود،  اما شاعر با اینکه به دور بودن از هجا و دشمنی با دیگران توصیه میکند،
 اعیاتش هجو نموده است:را دو بار در رب) 980 استرآبادي، شاعر قرن دهم (ف

 الحقّ تو ز شید خویش برخورداري /  اي اسمی روغنی که بر دل باري 
 )80 رباعی همان،(  تو شعر نگفته دو تخلّص داري /  ما نام نداریم پس از چندین سعی

 9نیز بنگرید به رباعی 
معاصر و مصاحب بودن با شاعر، دقیقترین  که بلحاظ ،تذکرة نصرآبادي صامت بنا به قول  هجران و دوري از وطن: 

مدتی در  «  دو بار به هند سفر کرده است:  ها دارد،در بین تذکره)  که شاعر بوده(   به شاعر و پدرش مطالب را راجع
باز درین سال    باز به هند رفته مدت پانزده سال ماند.  مراجعت نموده چون تاب صدمۀ این والیت نداشت،  هند بود،

خود  )  ذیل صامت  خصوصاً فقیر» (نصرآبادي،  همگی از صحبت او فیض صوري و معنوي میبردند،  تشریف آورده،
 میداند:» جفاي اهل وطن و حرص« شاعر دلیل سفرش به هند را

 ز سرمه پرس که داریم هر دو یک مسکن /  اي است دور و درازجفاي اهل وطن قصه
 ) 35 و 6/34  قصیده همان،(  صفت بود جا به چشم وطنز بس که سرمه/  ها فراموشمچو سرمه تا روم از دیده

 ذیل صامت)  کشمیري،(  کشیده حرص به هندم که خاك بر سر من/   ز آستان قناعت که مهد یاران است
 اما شاعر تاب دوري از وطن نداشته و از البالي اشعارش ندامت و اندوه و ناله از این سفرها به گوش میرسد:
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 ) 59/9 غزل همان،(  عمرش چو تار چنگ به آه و فغان گذشت/  ز وطن رشتۀ امید صامت برید تا
 )105/7 غزل  همان،(  نفس از دل به لب تا میرسد فریاد میگردد/   چونی لبریز شیون کرده دوري بندبندم را

 اصفهان، است:  عشق و عالقۀ او به مولدش، مؤید این شدت اندوه ناشی از جالي وطن،
 ) 314/8 غزل همان،(  بس که صامت به تمنّاي وطن میسوزم/  ارمغان سرمه فرستم به صفاهان از هند

 ) 151/10 غزل  همان،(  صامت گر این غزل به صفاهان نمیرسد/   رود گریه روان میکنم ز چشمصد زنده
 183،46،36،25 نیز بنگرید به صص 

 معتقدات عامیانه:
 )36/6 غزل  همان،(  کی کند در شیشه دیو غم پریزاد مرا/  من من نه آن مرغم که دلتنگی شود صیاد

 )45/6 غزل  همان،(  کی کند داغ عالج سر سودایی را/   مهرومه چارة سرگشتگی چرخ نکرد
 ) 15/9 غزل  همان،(  خوبان که به مهتاب فروشند کتان را/  درد دل صدپارة عاشق چه شناسد

 141،13،11 نیز بنگرید به صص
بیوفایی   جالي وطن و دوري از مولد و منشأ،  حزن و یأس در برخی از اشعار صامت موج میزند.  :اندوه و ناامیدي  

معشوق و ارج ننهادن مردم زمانه به شعر و هنر او و کسادي بازار فضل و دانش میتواند از دالیل این حزن و یأس 
است )  1133  ف(   همعصر او بیدل دهلوي بطوریکه برخی از اشعار او در این مقوله یادآور اشعار شاعر برجستۀ    باشد؛

 که شعر او بر شعر صامت مؤثر بوده است:
 ) 55/1  غزل  همان،(  شکست شیشۀ دل ساز مطرب ستم است /    گاه درد و غم استفضاي سینۀ ما جلوه

 زبان بلبلم و شور در قفس دارم /  تر از سینۀ جرس دارمدلی گرفته
 ) 2 و 1/ 272 غزل  به تو تمنا به هیچکس دارم (همان،اگر جز /  درین چمن نشود غنچۀ امیدم گل

 ) 3/40  قصیده همان،(  درین زمانه که باب است جنس نادانی/  هزار حیف ز شعر و هزار حیف ز من
 130،48،46،45،33،27 نیز بنگرید به صص

میکند و سخن صامت نیز گاه به هنر خود فخر    مثل بیشتر شاعران ایرانی و از جمله شاعران عصر صفوي،  مفاخره: 
 انگارد و معتقد است کسی سخنی به تازگی سخن او ندارد:خود را تازه می 

 ) 218/8 غزل  همان،(  نهد به معرکه پا گر کسی سخن دارد /  گویی صامت کسی نگفته سخنبه تازه
 میداند،  ) ق  40  فوت قبل از  ملقّب به شاعرالنبی،(   کار به جایی میرسد که شعر خود را برتر از شعر حافظ و حسان

 اما از شعر عرفی شیرازي به احترام یاد کرده است: 
 اگر سخن شنوي از من صفاهانی /   دگر ز بادة شیراز تر نسازي لب

 )39همان، (  نمیرسد به حریفان صالي حسّانی/  در آن مصاف که انصاف پا نهد به میان
 ) 37  و 3/36 قصیده همان،(  دانیکزو بناي سخن تازه است تا /   به یاد بلبل عرفی است نالۀ قلمم

توکّل و قسمت ازلی اعتقاد داشته   به بخت،  شاعر تحت تأثیر معتقدات مسلمانی خود تقدیرباور بوده،  تقدیرباوري: 
 است:

 ) 133/7 غزل  همان،(  دوست دشمن آشنا بیگانه یار اغیار شد/  بخت چون برگشت برگردد مزاج روزگار
 ) 249/4 غزل  همان،(  چند روزي بی سبب در عالم اسباب باش/  ه زنبگسل از عالم به دامان توکّل پنج

 )7/26 قصیده همان،(  دردم این است که گر نالم از این درد خطاست/  کرده قسّام ازل قسمتم اي واي به من
 200،188،107،58 نیز بنگرید به صص
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 سطح ادبی 
دار لیات شاعر هشت یا نه بیتی و تخلّصعمدة غز   قالب شعري غالب در دیوان صامت غزل است.  قالبهاي شعري:  

 بیست و یک بیت دارد.)  196  غزل (   غزل طوالنی در بین غزلیاتش بسیار کم است اما طوالنیترین غزل او  است.
اما در غزل چهل و ششم دیوان تخلص را در میانۀ   تخلص در غزلهایش در بیت مقطع یا بیت ماقبل آن ذکر شده،

عشق عرفانی محدود به اشارات کوتاه   انسانی موضوع محوري غزلهاي شاعر است.-عشق زمینی  غزل آورده است.
اندوه   سواي عشق،  لحن بیان در غزلیاتش ساده و روان و دستورمند است.  در حد ذکر اصطالحات این حوزه است.

برخی از غزلهایش از حیث محتوا وقوعی   طن و مفاهیم حکمی مضامین عمدة غزل اوست.هجران از و  و ناامیدي،
هاي لفظی و آرایشهاي صوري اندیشی معنایی بیش از جنبهمضمونسازي و باریک   در شعرش به جنبۀ معنوي،  است.

  ف (  حزین الهیجیغزل او بر غزل    آنها را خواندنی و اثرگذار کرده است.  اهمیت میدهد و تنوع موضوعی غزلیاتش،
 مؤثر بوده است.) 1181

یازده قصیده در دیوان صامت   مثل اکثر شاعران سبک هندي بسامد قصیده در دیوان او کمتر از غزل است.  قصیده: 
  ع)، (   به پیروي از سیاست عصر، مدح بزرگان دین موضوع اصلی قصاید اوست و در این میان مدح امام علی  هست.

اي را تا  به تجدید مطلع در قصاید عالقه دارد و گاه قصیده  چشمگیرتر است.  شاعر باشد،  که میتواند ناظر بر تشیع
تمام قصاید صامت با   در قصیده تأثر آشکار او از شعر عرفی شیرازي مشهود است.  چهار مطلع ادامه داده است.

از روزگا  مفاخره،  وصف طبیعت،  اي در موضوعات مختلف چون مفاهیم اخالقی،مقدمه عشق و توصیف    ر،شکوه 
قصیدة او   میشود.  که مدح بزرگان دین است،  اي کوتاه وارد سخن اصلی،آیینه شروع میشود و شاعر پس از مقدمه

در یکی از   اما در قصاید بیش از غزلها تصویرگري کرده است.  چون غزل به دور از تعقیدات لفظی و معنوي است؛
 خن گفته است: هم س ) خان؟(  قصاید دینی خود دربارة شخص دیگري 
 )6/55  قصیده همان،(  هزار من نستاند که پس دهد یک من   جناب خان که ز سودائیان کمیش منم

شکایت از ممدوح بابت عدم تأمین    توصیف رنجوري و نزاري مرکب،  چهار فقره قطعه در دیوان صامت هست.  قطعه: 
دار است و نظر به محتواي عاشقانۀ یکی از قطعات او تخلص  وجه معاش و مضامین عاشقانه موضوع این قطعات است.

 تقاضاي او از ممدوح ضمن تمجید لحن بیان تند دارد: اي بوده است.آن احتماالً در اصل غزل یا تغزل قصیده
 چرا براي طلب بایدم سخن گفتن /  ز درگهی که جهان بی طلب به کام رسید

 ) 10 و 2/9 قطعه همان،( دیوان کلکم زیاده گفت سخنهزار    براي وجه حسابی که کمتر است از کم
خطاب به ساقی و با مکالمۀ بین شاعر و ساقی در بحر متقارب در دیوان    یک فقره مثنوي،  نامه):ساقی(   مثنوي  

شکوه   مفاهیم اخالقی،  اشارات عرفانی،  وصف ناپایداري دنیاي مادي،  صامت دیده میشود. توصیف عارفان حقیقی،
او در این مثنوي در سرودن این قالب شعري   نامه است.و جفاي ایام و مفاخره موضوعات این ساقیاز جور سپهر  

محمود و ایاز و... و ظهوري   سرایندة مثنویهایی چون حسن گلوسوز،)  1025  ف(  خود را برتر از زاللی خوانساري 
 ت: نامه و آیینۀ راز و... دانسته اسصاحب مثنویاتی چون ساقی) 1025 ف( ترشیزي 

 که زد چاك روح زاللی جگر/   ام کرد این راه سرچنان خامه
 )268 و 1/267 مثنوي  همان،(  اگر گشته یوسف غالم من است /  ظهوري که سرحلقۀ این فن است

نامه در لحن بیان نامه دو حکایت از عدالت انوشیروان و محمود غزنوي دارد و این بخش از ساقیدرضمن ساقی
 را تضمین کرده است: بوستانصامت با ذکر نام سعدي مصرعی از  دارد. لحن بوستان سعدي را

 )364«هر آن کس که دندان دهد نان دهد» (پیشین//  شنیدي ز سعدي جهان خرد
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به اشتباه وارد دیوان  )  1018  ف(   چند فقره از رباعیات مؤمن یزدي «  رباعی در دیوان صامت هست.  84  رباعیات: 
ناتوانی عقل   عشق انسانی،  پیشگی،قناعت  هجو،  فضیلت آدمی به علم و هنر،  ).1393(میرافضلی،صامت شده است»  

معدودي   مضامین رایج این رباعیات است.)  ع (   شکوه از زاهدان ریایی و مدح امام علی  در معرفت ذات و صفات حق،
 هاي خیّامی دارد:از رباعیات او عناصر و اندیشه

 آسایش نفس منتها همتشان /  قومی شده عقل مذهب و ملتشان
 )59 رباعی همان،(   چون وسوسۀ دیو بود صحبتشان/   بگریز از این قوم که در غارت دین

تاز عرصۀ تصویر در شعر صامت است و کمتر شعري را میتوان یافت که از این آرایۀ  تشبیه یکه  :ابزارهاي بیانی 
به که مشبه  و آنجا هم که مشبه از امور انتزاعی است،  عمدة تشبیهات او محسوس و عینی است  بهره باشد.بیانی بی

از امور ملموس و عینی است و همین امر سبب میشود تشخیص تشبیهات او کار مشکلی   رکن اصلی تشبیه است،
طبیعت و   ابزارها،رزم  زیبایی اندام معشوق،  اجزاي رخسار و زلف یار،  دوزخ و کورة آهنگري،  چهار عنصر،  نباشد.

سبحه و سجاده، حیوانات، موجودات   شراب و ملزومات مجلس مستی،  شهر و دیار،  سازهاي موسیقی،  آن،اجزاي  
ها و اجزائی از آیات قرآنی و روایات طرفین تشبیه را در میوه  حروف الفبا،  شخصیتهاي دینی،   مالئک،  اي،افسانه

برجستۀ تشبیه در شعرش تشبیه مفروق،  شعر صامت تشکیل میدهند. اقسام  و    تشبیه مرکب،  از  تشبیه عکس 
 نوازترند:تشبیهات حروفی چشم

 )58/3 غزل  همان،(  نار پستان و گل عارض و سیب ذقن است/  ام آنچه درین باغ صفایی دارددیده مفروق:
 ) 82/1 غزل  همان،(  آنچنان کز دیدن حلوا دل بنگی شکفت/   شکفت  زان شکرلب غنچۀ گلزار دلتنگی مرکب:
 ) 313/10 غزل  همان،(  همین بس است که دل از زبان نمیدانم/  زبانم دل و دلست زبانبه رنگ غنچه  عکس:

 )6/10 قصیده همان،(  بلی چو جیم به گاه کرم سر و گردن/  به وقت الف رعونت فروش همچو الف حروفی:
 بلحاظ اعتقادات مذهبی برخی از تشبیهات شاعر صبغۀ دینی دارد:

 )96/5 غزل  همان،(  چون فلک گلهاي باغش روشن است/  کز مهر حیدر خورد آب گلشنی
 تشبیهات اساطیري و قرآنی هم در اشعارش بعضًا بچشم میخورد:

 ) 311/8 غزل  همان،(   یاران گمان برند که بیجا گداختیم/  سیمرغ غم ز پیکر ما طعمه میخورد
 ) 72 رباعی همان،(  قد تو وي راست قباي انٌما بر /  اي حامل وحی خادم مشهد تو

اما عمدة مهارت شاعر در ساختن اضافۀ تشبیهی است و برخی از اضافات تشبیهی او به حد ابتکار و تازگی نزدیک  
 میشود: 

 مصر شوق،   )،25/2  غزل (  زار تجلیالله  )،14/1  غزل (   نخل مدعا  )، 2/12  غزل (  مزرع امکان  )،1/ 7  غزل (   قلزم دل 
 )56/7  غزل (  شراب خامه

  )، 201/5  غرل (   )، ذوالفقار عشق194/4  غزل (   دورباش شرم  )،151/10  غزل (   رود گریهزنده  )،79/1  غزل (   شکعمان ا
  )، 26/ 3  قصیده(   نخل ال  )،322/2  غزل (   جبرئیل می   )،308/7  غزل (   طایر فرصت  )،277/5  غزل (   داراالمان بیضه 

 ). 3/96 قصیده(  کمیت خامه
در شعر سبک هندي چون شاعران بدنبال یافتن مضمون تازه هستند و این مضمونسازي   ترکیبات نادر و گوشنواز: 

شده و تا حدي تازه و ابتکاري را در شعر پذیر میشود، گاه ترکیبات کمتر شنیدهاغلب به لطف تصویرسازي امکان
 این شاعران و از جمله در شعر صامت شاهدیم:
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  غزل(  نوردگریۀ مژگان  )،23/3  غزل (   رقص بسمل  )،21/11  غزل (   یک بیابان چشم آهو  )،18/4  غزل(   زمین عجبی
آیینۀ مرادنما   )،119/4  سیمرغ قاف قرب (غزل   )،31/7  نسب (غزل دل غفلت  )،7/  29  مطاع (غزل شعر جهان  )،27/6

(غزل 194/2  (غزل  راهنما  یغماپرست  (غزل   )،194/6  )،  ایام  مخمل  خاطر  )،194/7  حناي  جمعیت    غزل(   نوبر 
 و...) 273/7 کباب آتش افسردگی (غزل  )،248/5 غزل (  کشت جگرسوختگی )،203/4

به استعارات مصّرحۀ او استعاراتی است که مشبه  استعاره در شعر صامت از هر دو نوع مصّرحه و مکنیه دیده میشود. 
تأثیر اعتقادات چونان تشبیه در استعاره هم گاه    قلم و خانه و اقامتکده است.  شراب،  دنیاي فانی،  در آنها معشوق،

 مذهبی مشهود است:
 گل بی خار استعاره از معشوق: 

 )191/5 غزل   همان،(  گل و خار از فراق آن گل بی خار میگرید/   دل غنچه دارد در بغل ناقوس رسوایی
 ویرانه ده استعاره از دنیا:

 )113/7  غزل   همان،(   دکه عشق از ما سراغ کوچۀ محنت نمیگیر /    چنان عام است بیدردي در این ویرانه ده صامت
 آتش آبدار استعاره از شراب: 

 ) 1/124 مثنوي  همان،(  که با چرخ دارم سر کارزار/  بده ساقی آن آتش آبدار
 آباد استعاره از خانه: محنت

 )36/1 غزل  همان،(  ناخن موري تواند کند بنیاد مرا/  آباد مرانیست برق تیشه حاجت محنت
 ذوالفقار استعاره از قلم:

 )29/4 غزل  همان،(  چاك است چون قلم دلش از ذوالفقار ما/  ها ز خامۀ ما میکشد مپرسدشمن چه
لطف استعارة مکنیه در شعر او توأم بودن آن با صنعت تشخیص است و غزل صامت بدلیل تموج شور و شیدایی  

 در آن در بیشتر ابیات همراه با جانبخشی به اجزاي طبیعت و محیط زندگی است:
 زبان بلبلم و شور در قفس دارم... /  دارم سینۀ جرستر از گرفتهدلی 

 به چاکهاي جگر شعله در قفس دارم.../  میخورد قسم مجمر به سوز سینۀ من 
 )272 غزل  همان،(  چو صامت براي خس دارم پیام شعله/  دل حسود سخن را به ناله میسوزم

 است که در شعر صامت بسامد آن اندك است: آمیزي حس از فروع استعارة مکنیه،
 گل کسی از گفتگوي گل  نشنیده بوي/  معنی به ظرف حرف نگنجد خموش باش

 ) 9 و  268/8 غزل  همان،(  گل بوي  کرد از دل هر ذره فریاد/  اندام خویشتنمیخواستم نشان گل
 عمدة مجازهاي شعر صامت به قرینۀ حاّل و محلّ است:

 ) 311/11 غزل  همان،( مانند شمع ز آتش مینا گداختیم/  آن ماه و ما ز رشکخورد شب پیاله صامت 
 ) 328/10 غزل  همان،(  نشد ز پرتو می محفل ریا روشن/   نخورد زاهد خودبین ز دست صامت جام

التشخیص این کنایات زودفهم و سریع  کنایات شعر صامت جزو پرکاربردترین کنایات رایج در نظم و نثر فارسی است.
لذا کنایات شعر او از نوع اشاره و ایمایند تا    موجب درك و دریافت آنهاست.  تند و اندك آشنایی با شعر فارسی،هس

 از جمله این کنایات پرکاربرد در شعرش قابل ذکر است: تلویح و رمز.
عل وارون ن  )،12/3  غزل   = کناره گرفتن،(  پا به دامن کشیدن  )،9/5  غزل   = به مخاطره افتادن،(   پا به سنگ آمدن

= (   مهره در ششدره انداختن  )،27/4  غزل   = پرهیز کردن،(   پهلو تهی کردن  )،21/12= گمراه ساختن، غزل  (   زدن
= مهیاي  (   دامن به میان زدن  )،30/20  غزل   ز سر خویش گذشتن (= خود را فدا کردن،  )،27/9  غزل   در تنگنا بودن،
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کشتی    )،57/6  زاهد چرخ (= مشتري، غزل   )، 2/37  غزل   داشتن،= ماتم  (   جامه به نیل زدن  )،30/7  غزل   کاري شدن،
  )، 3/ 252  = صبر و بردباري کردن، غزل (   دندان به جگر افشردن   )،177/9  غزل   = آمادة کاري شدن،(   به آب انداختن

 ).5/97 قصیده به طرح فروختن (= به بهاي گزاف فروختن،
المثل عناصري هستند تلمیح و تمثیل و ارسال   ناسب،ایهام ت  النظیر،صنایع معنوي چون مراعات  :صنایع معنوي 

با عنایت به توجه صامت به غناي موسیقیایی و معنوي شعر و استفاده   آورند.که موسیقی معنوي شعر را پدید می
از تمام ظرفیتها و ویژگیهاي سبک هندي و روي آوردن او به انواع تناسبات معنوي در ساختن مضامین دقیق و  

شعر او از حیث صنایع معنوي برخالف صنایع لفظی، غنی است و غیر از   او در ابداع مفاهیم تازه،  اندیشیباریک
الصفات و ایهام موسیقی معنوي تنسیق  اغراق، درج وحل،  هایی چون پارادوکس،صنایعی که پیشتر ذکر شد، آرایه

 شعر صامت را تشکیل میدهند: 
 ) 283/4 غزل  همان،(  امدل را کباب ز آتش ساغر نکرده /  از می گلرنگ دوستی مداممستم  ایهام:

 )306/5 غزل  همان،(  این باده را در کاسۀ فغفور میخواهم مدام /  هواي پادشاهی نیست بر سر ما گدایان را
 ایهام تناسب:

  غزل  به هرکس میرسی از دل نمکدانی به کف دارد (همان،  /    است در عالم به سوداي لب لعلش  شوري عجب  
224/5 ( 

 ) 1/ 226 غزل  همان،(  گل گلزار یکرنگی نمیدانم چه بو دارد /   پشت و رو دارد بینی به رنگ برگ گل هرکس که
منصور   خضر،  سلیمان نبی،  محمود و ایاز،  ع)،(   موسی  اسکندر مقدونی،  یوسف و یعقوب،  خسرو و فرهاد،  تلمیح:
 نوح، انوشیروان،  ع)،(   ابراهیم  و ماروت،  هاروت  کیخسرو و رستم،  ع)،(  لیلی و مجنون، عیسی  شیخ صنعان،  حالج،

 شدادبن عاد و ضحاك و جمشید عمده شخصیتهاي تلمیحات شاعرند: ایوب نبی،
 )23/4 غزل  همان،(  کی شود پامال ضحاك هوس جمشید ما/  ره ندارد آرزو در سینۀ آزادگان

 ) 104/2 غزل  همان،(  کنعان نسیم پیرهن بیکار میگردد درین/    اش در آستین دارددم عیسی شمیم غنچه
  تمثیل:

 )15/1 غزل  همان،(  بر سینۀ افالك کشد ماه کمان را/  باشد دل آگاه هدف تیر بتان را
 )79/6  غزل  همان،(  غم در کمین آهوي الغر نشسته است/   از چرخ بیشتر به ضعیفان رسد گزند 

   المثل:ارسال 
 )230/6 غزل  همان،(  حق چو آید در میان باطل نمیگیرد قرار/  بردارد عدم گردد وجودگر نقاب از چهره 

 ) 5/ 268 غزل  همان،( از شعله گر درست برآید سبوي گل/   از آب هم درست برآید سبوي من
   درج و حلّ:

 ) 72 رباعی همان،(  وي راست قباي انما بر قد تو /  اي حامل وحی خادم مشهد تو
 )55مائده/(  انما ولیکم اهللا و رسوله... اآلیه که ناظر است به آیۀ:

 ) 208/2 غزل  همان،(  گوش کردم همه را ناله به آهنگ تو بود/ حرف هفتادودو ملت همه یک معنی داشت
 حاشیۀ غزل  دیوان حافظ،(   ستفرق امتی علی ثلثۀ و سبعین فرقۀ الناجی منها واحدة  ناظر است به حدیث نبوي: 

184 (. 
  اغراق:

 ) 1/ 100 غزل  همان،(  میدهم از ناله بر باد فنا بنیاد چرخ/    داد جستن ننگ مردان است از بیداد چرخ
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 ) 15/ 6 قصیده همان،(  به گوش چرخ رسد بازماند از رفتن/   کنم ز جور فلک مطلعی رقم که اگر
 ). 262/7 غزل (  رنگ بیرنگی )،203/10 غزل (  جامۀ عریانی )،27/5 غزل (  بزم غم پارادوکس:

   تنسیق الصفات:
 )176/7 غزل  همان،(  جفاجو سنگدل ظالم ستمکار این چنین باید/   دلم را در گداز شعله پیچیده است بدخویی

 ) 8همان: (  آید به یاد هیچ کس یار این چنین بایدنمی/   دل پیشه بیرحم بیپرواي سنگینتغافل
 زاللی خوانساري،   وحشی بافقی،  حافظ،  سعدي،  مولوي،  فاریابی،ظهیر    خاقانی شروانی،  صامت و شاعران دیگر: 

شاعرانی هستند که نامشان در دیوان  ) 980 ف(   طالب آملی و روغنی استرآبادي  عرفی شیرازي، ظهوري ترشیزي،
 اما شاعران تأثیرگذار بر او عبارتند از:  صامت آمده است.
 سعدي و صامت: 

 ) 5/ 509 غزل  کلیات،( تو بزرگی و در آیینۀ کوچک ننمایی/  ي نبیندپرده بردار که بیگانه خود این رو سعدي:
 )373/11  غزل   «تو بزرگی و در آیینۀ کوچک ننمایی» (همان،/    ما کجا صامت و طرح غزل شیخ که گفت  صامت:
 ) 1/ 570 غزل  همان،(  یا مه به صفاي رخ زیبا که تو داري /  هرگز نبود سرو به باال که تو داري  سعدي:
 ) 370/1 غزل  همان،(  میترسم از آن چشم سیاهی که تو داري /   خون میچکد از تیغ نگاهی که تو داري  صامت:

دلیل این امر شهرت عالمگیر حافظ و    صامت از هیچ شاعري به اندازة حافظ متأثر نشده است.  حافظ و صامت: 
 استقبال)، (   أثیرپذیري در وزن و قافیهاین ت  بر شعر قرن نهم و تا حدودي قرون بعد است.»  گفتمان حافظی«  غلبۀ

 تعابیر و مضامین و کلمات و ترکیبات مشهود است: 
 بیار باده که بنیاد عمر بر باد است/  بنیاد استبیا که قصر امل سخت سست حافظ:

 ) 2 و 37/1 غزل  دیوان،(  ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است/  غالم همّت آنم که زیر چرخ کبود
  غزل  همان،(   خوشا دلی که ز بست و گشاد آزاد است/      چه گهی تنگ و گه چو گل شاد استدلم چو غن   صامت:

57/1 ( 
 که مطلعش این است: اي سروده شده،بنظر میرسد غزل حافظ به اقتفاي قصیدة اوحدي مراغه

 )6/19 قصیده  دیوان،(  غمش مخور که به غم خوردن تو دلشاد است/   مباش بندة آن کز غم تو آزاد است
 )138/1 غزل  همان،(  به وداعی دل غمدیدة ما شاد نکرد/   نکرد یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد  حافظ:
 ) 111/1 غزل  همان،(  این شرر عشق جگرسوخته را یاد نکرد/  به سالمی دل ما را غم او شاد نکرد صامت:
 ) 173/1  غزل  همان،(  د آمدحالتی رفت که محراب به فریا/  در نمازم خم ابروي تو با یاد آمد حافظ:
 )181/1 غزل  همان،(  در و دیوار ز دیوانه به فریاد آمد/   شب که زنجیر سر زلف توام یاد آمد صامت:
 ) 40/1  غزل  همان،(  زان رو که مرا بر در او روي نیاز است/  المنۀ هللا که در میکده باز است حافظ:
 )68/1 غزل  همان،(  ن رخنه در میکده باز استبندي اگر ای/  خاموش لبی ساغر خمخانۀ راز است صامت:

  . ) ذیل صامت  صامت اصفهانی از جمله همصحبتان و شاگردان موالنا صائب است» (مذکراالصحاب،«  صائب و صامت: 
تلمّذ نشانه این همصحبتی و  به  تأثیرگذاري نظر  از  بارزي  بر شعر صامت وجود دارد؛ هرچند صامت   هاي  صائب 

 او نیز چونان صائب غزل ابتدایی دیوان خود را در بحر هزج و با قافیۀ   صراحتاً نامی از صائب در اشعارش نبرده است.
 ها» به توحید باریتعالی اختصاص داده است:« ن» و نشانۀ جمع«

 ) 1/1 غزل  دیوان،(  قیامت نوخط شیرازه دیوانها نگشتی تا/  اگرنه مد بسم اهللا بودي تاج عنوانها صائب:
 )1/1 غزل  همان،(  بی نام تو زندان زبانهاست دهنها/  اي نام تو بال و پر سیمرغ سخنها صامت:
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 ) 1/ 4869 غزل  همان،(  آشناتر با می از خط لب پیمانه باش/  رو شناس اهل مشرب چون در میخانه باش صائب:
 )1/ 242  غزل   همان،(   هرکه سنگی در فالخن مینهد پیمانه باش/    ردانه باشتا توانی در شکست خویشتن م  صامت:

 نیز این بیت صامت یادآور اولین بیت دیوان صائب است:
 ) 341/1 غزل  همان،(  بر جگر زخم حمایل مدً بسم اهللا من/   آگاه منمصحف دردم بود یاسین دل

بنظر میرسد بیش از هر شاعري    به خود میگیرید،»  واسوختی«  که غزلش رنگ  صامت آنجا  وحشی بافقی و صامت: 
 از وحشی بافقی متأثر است:

  غزل  دیوان وحشی،(   اي معلم شرم از آن رویت نشد رویت سیاه/    اش از سیلیت نیلوفري شد آه آهالله  وحشی:
366/1( 

 )352/1 غزل  همان،(  شعله با خس همزبان شد آه آه/  با رقیبان مهربان شد آه آه صامت:
 به نسیمی شده خرسند ز بستان کسی /  من و از دور تماشاي گلستان کسی وحشی:

 ) 2 و 387/1 غزل  همان،(   دستها بسته و مهمان شده بر خوان کسی /  در نظر نعمت دیدار و بحسرت نگران
 )363/1 غزل  همان،(   زان نگشتیم در این دایره مهمان کسی/  خوان کسی نتوان لخت جگر یافتن از صامت:

ردًپاي اثرپذیري از غزلهاي عرفی   سواي تأثر آشکار صامت از قصاید عرفی و تضمین دو بیت آن،  عرفی و صامت: 
 هم در غزلهایش هست: 

 ) 1/ 630 غزل  همان،(   ندایی میزن و مستانه میرقص/   صنم میگوي و در بتخانه میرقص عرفی:
 )250/1 غزل  همان،(  اگر مرد رهی مردانه میرقص/  به زیر تیغ سرمستانه میرقص  صامت:
 )633/1 غزل  همان،(  اگر تو زهر دهی تشنه را ز آب چه حظ/   اگر تو خنده کنی از گل و شراب چه حظ عرفی:

 )253/1 غزل  همان،(  اگر تو رو ننمایی ز آفتاب چه حظ/   جدا ز لعل تو از نشئۀ شراب چه حظ صامت:
 طالب آملی و صامت:

 )189/1  غزل   همان،(   منزدر مغز مرا چون عود در ساغر بسوخت  /    شعلۀ تیغ تو دیدم جوشنم در بر بسوخت  طالب:
 غزل   همان،(   بوي گل در غنچه همچون عود در مجمر بسوخت/    باده از آهم چو داغ الله از ساغر بسوخت  صامت:

71/1 ( 
 ) 1029/2 غزل  همان،(  از آرزوي خویشخالی گذاشتیم چمن /  در خود دماغ چیدن برگی نیافتیم طالب:
 ) 243/1 غزل  همان،(   ایم قناعت به بوي خویشچون غنچه کرده/  ایم در چمن آرزوي خویشدر بسته صامت:

 کلیم کاشانی و صامت:
 چشم از جهان چو بستی از آن میتوان گذشت /  بی دیده راه گر نتوان رفت پس چرا کلیم:

 )11 و 154/10 غزل  دیوان کلیم،(  آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت/  بدنامی حیات دو روزي نبود بیش
 اما نمیتوان ز تو نامهربان گذشت /  از هرچه هست در همه عالم توان گذشت صامت:

 ) 8 و 95/1 غزل  همان، (  چون تیر کز نشان گذرد آنچنان گذشت /  مژگان او مپرس که از دل چسان گذشت
غزلش عاشقانه   جز دیوان اثري از او باقی نمانده و)  1049  ف(  شهرستانی اصفهانی   اسیر  اسیر شهرستانی و صامت: 

 است:
 )46/1 غزل  دیوان اسیر،(  زود میداد به طوفان جنون جوش مرا/   گر نمیداشت غمش تنگ در آغوش مرا اسیر:

 )137/1 غزل  همان،(  نیش زنبور دهد چاشنی نوش مرا/   آغوش مراتلخکامی شده از بس که هم صامت:
 )854/1 غزل  همان،( هیچ کافر نکشد منت امداد کسی/   نکند گرچه کسی گوش به فریاد کسی اسیر:
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  غزل  همان،(   کیست آن کس که رسیده است به فریاد کسی  /    من گرفتم که برم پیش کسی داد کسی  صامت:
362/1( 

جزء موتیفهاي رایج است و شعر او در    در شعر صامت همچون شعر بیدل، اندوه و ناامیدي   بیدل دهلوي و صامت: 
 اینگونه مضامین به شعر بیدل خیلی نزدیک میشود: 

 )625 ص غزلیات، دیوان،(  خندیدم آنقدر که به طاقت گریستم/   هرگه به برگ و ساز معیشت گریستم بیدل:
 ) 301/1 زل غ همان،(  گوهر به جیب و لعل به دامان گریستم/  هرگه به یاد آن لب خندان گریستم صامت:
 ) 450 ص  همان،(  اممیکند طاووس فریاد از شکست شیشه/   امبس که نیرنگ قدح چیده است در اندیشه بیدل:

 )296/1 غزل  همان،(   امپرستی پیشهعندلیبم نیست غیر از گل/   امنکند جز یاد رخسار تو در اندیشه صامت:
 تأثیر صامت بر حزین الهیجی: 

 )38/1 غزل  همان،(  به چنگ بست مغنّی چو زلف تار مرا/    ز بس گداخت تمنّاي زلف یار مرا صامت:
 )93 ص  غزلیات، دیوان،(  بود سیاهی زلف تو روزگار مرا/  هاي تار مراسفید کرد غمت دیده حزین:
 ) 267/1 زل غ همان،(  از رگ شاخ میدمد پارة دل بجاي گل / از مژه بس که ریختم خون جگر به پاي گل صامت:
 ) 324 ص  غزلیات، همان،( اي که بود خونبهاي گلداریم گریه/  بر سر زدیم الله داغی به جاي گل حزین:

 
 گیري نتیجه

شعر او در عین    شاگرد و همعصر صائب است.  سخن سبک هندي،از شاعران خوش)  1100  ف(  صامت اصفهانی 
ویژگیهاي بارز سبک هندي در شعرش مشهود   لفظی و معنوي، خواندنی و اثرگذار است.  سادگی و دوري از تعقیدات

تأثر او از حافظ به پیروي از سنت شعري قرن نهم و قرون بعد از آن و اثرپذیري او از شاعران معاصرش بدلیل   است.
موضوع محوري شعر او و  عشق انسانی    تناسب سبکی و مطالعۀ آثار آنان و استلذاذ از هنر شاعریشان بوده است.

غزل او بر غزل    تشبیه محسوس رکن اصلی تصاویر شعري اوست که سبب سادگی و زودفهمی سخن او گشته است.
 ف  علیخان آرزو،  مجمع النفائسازجمله  (   هاحزین الهیجی تأثیرگذار بوده است. با عنایت به وجود ابیاتی در تذکره

گفت نسخۀ چاپی دربرگیرندة همۀ اشعار او نیست و استقصا در بخش میتوان    ) و نبود آنها در نسخۀ چاپی،1169
امید که مقالۀ حاضر   هاي داخل و خارج میتواند در یافتن متن کامل اشعارش راهگشا باشد.نسخ خطی کتابخانه

 دستمایۀ کوچکی باشد فرا راه پژوهشگران بعدي در تحقیقات آتی.
 

 قدردانی  و تشکر
 .ابت مساعدتهایشان سپاسگزارمازمعاونت پژوهشی دانشگاه ب

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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