
 ی مقاله پژوهش 
 ایدئولوژیک داستان انبیاء در دیوان صائبتحلیل کارکردهاي بالغی و 

 
 ، مژگان میرحسینی*فاطمه زمانی

 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.
 
 

 238-221ت صفحا ،74 پیاپی   شماره ،15 دوره  ، 1401 تیر
DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٦٣٨٤ .٢٠٢٢٫١٥ 

شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
: داستانهاي دینی و اساطیري مانند قصۀ خضر، سلیمان، یوسف، عیسی، موسی و  زمینه و هدف
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Religious and mythological stories such as 
the story of Kheze, Suleiman, Joseph, Jesus, Moses, etc. have been used 
extensively in the collected of Saeb's sonnets. since poets and writers recreate 
other texts in accordance with the literary and intellectual coordinates of their 
time, the stories of the prophets in Saeb's Divan must also have special 
rhetorical and ideological functions. 
METHODOLOGY: in this article, the most frequent stories of the prophets are 
extracted based on the first volume of Saeb's Divan. Then, the rhetorical and 
ideological aspects of each story are analyzed in the structure of Saeb's sonnets. 
FINDINGS: The result of this study shows that the story of the prophets, by 
going through the theme charter, recreating manifestations of the earthly love 
of the Khorasani style and the supernatural love of the Iraqi style, and creating 
new semantic and rhetorical spectrums. 
CONCLUSION: From various perspective, Saeb offers literary, social, and 
mystical interpretations of the story of the prophets. By making substantive and 
quantitative changes in the stories, he has not only prevented them from 
repeating their boring repetitions, but has also given them new semantic 
implications, and has sat down to critique the stories of the prophets through 
the moral and social criteria of his time. 
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 مقدمه 
بر تجلی ناخودآگاه است. عالوهاسطوره یکی از معنادارترین ارکان اندیشۀ بشري و بتبع آن از عناصر مهم شعر و هنر  

ها صور اساطیري در بافت کالم ادبی، گاه خودآگاهی شاعر، نیت، ذوق و سلیقۀ او هم میتواند در بکارگیري اسطوره 
). در 115، سالجقه: ص  نقد نوین در حوزة شعر دخالت داشته باشد و حتی در بافت اصلی آنها دخل و تصرف کند ( 

میخورد؛ زیرا شاعران سبک   شکنی به نحو چشمگیري بچشمسازي و اسطورهنیز، اسطوره آثار شاعران سبک هندي  
سبک شناسی هندي پیوسته در پی یافتن «معنی نازك» و «معنی بیگانه» و «معنی برجسته» و امثال آن هستند ( 

شاملو تا  رودکی  از  پارسی  غالمرضایی: ص  شعر  عنوان «مضمون238،  تحت  که  م)  یاد  آن  از  «در یابی»  یشود. 
جدید بعضاً سازي شاعر بدنبال کشف رابطۀ جدید بین دو شیء یا دو پدیده است. جستجوي این مضامین  مضمون

 ). 298، شمیسا: ص شناسی شعر سبکاست» (  انگیز شدههاي غریب و مضامین اعجابموجب ایجاد رابطه 
پردازي در غزلیات او از  است که مضمونهاي سبک هندي  میرزا محمدعلی صائب تبریزي از تأثیرگذارترین چهره

مانده از وي شامل دو مثنوي به نامهاي «قندهارنامه» و «محمود و ایاز»،  بسامد فراوان برخوردار است. آثار بجاي 
سیري در شعر کتاب «سفینۀ بیاض»، قصایدي در مدح و منقبت بزرگان و امامان شیعه و دیوان غزلیات است ( 

ما «بیشترین حجم شعرهاي صائب غزلهاي اوست که سبب شهرت و ماندگاري وي شده  ). ا43، مؤتمن: ص  فارسی
دورة خویش در پی یافتن ). صائب نیز مانند دیگر شاعران هم1277: ص  5است» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج  

اعجابرابطه و  غریب  پدیدههاي  بین  «جلوهآور  دین،  هاست.  حماسه،  اسطوره،  طبیعت،  مختلف  و هاي  سنتها 
معنی قراردادهاي ادبی گرفته تا مسائل و عناصر عادي و روزمرة زندگی» و غیره عناصر سازندة خیال وي هستند ( 

). از این روي در دیوان وي موضوعاتی چون عشق، می، 77پور آالشتی: ص  ، حسن بیگانه، در شعر صائب تبریزي 
اندازي متفاوت و متمایز  یل و رذایل اخالقی و... با چشمطبیعت و هستی، مرگ و زندگی، انسان و خداوند، گناه، فضا

پردازهاي  ها و مضموناند. کوشش وي براي متمایز نگریستن به پدیدهاز پیشینیان و حتی معاصران پردازش شده
 اي نیز مشاهده کرد. بدین منظور مقالۀ حاضر جلد اول غزلیات بکر را میتوان در کاربرد بینامتنهاي دینی و اسطوره

اساطیري آن را   -صائب (به تصحیح محمد قهرمان) را مورد مطالعه قرار داده و تمام اشارات او به داستانهاي دینی
رو است. تحقیق پیشاستخراج نموده و آنگاه به تحلیل داللتهاي ادبی و ایدئولوژیک پربسامدترین آنها پرداخته  

روایتهاي  اي و شکست کالنینی اساطیر دینی و اسطورهدرصدد آن است که کارکردهاي ادبی و ایدئولوژیک بازآفر
 شکنی باورهاي عامیانه در غزلیات صائب را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. مذهبی و شالوده 

 
 سابقۀ پژوهش 

است. اخیانی و امامی مطلق هاي اساطیري و دینی در غزلیات صائب، پژوهشهایی انجام شده  دربارة کاربرد بنمایه
پردازیهاي صائب اي با عنوان «نگاه فراهنجار صائب به داستان خضر در آیینۀ اشعارش» به مضمون) در مقاله1395( 

لۀ «بازتاب داستان حضرت مریم (س)  ) در مقا1388اند. جعفرزاده ( با بار معنایی منفی دربارة داستان خضر پرداخته
در دیوان صائب تبریزي» به بررسی آیات قرآنی و اشارات تفسیري این داستان در دیوان صائب پرداخته است. 

) در مقالۀ «سیماي پیامبران در شعر صائب تبریزي» به معرفی پانزده تن از پیامبرانی 1387پور و جعفرزاده ( شریف
از آنه ( است پرداخته  ا یاد شدهکه در غزلیات صائب  ) در مقالۀ «جمال یوسف در آیینۀ خیال 1380اند. اکبري 

اند. حکیم آذر در مقالۀ «انحراف صائب» تلمیحات داستان حضرت یوسف (ع) در غزلیات صائب را استخراج نموده
از داستان خضر اشاره هایی  خوانیهاي صائب در تلمیح با تکیه بر نمونهاز هنجار در شعر صائب تبریزي» به مخالف



 221-238 صص ،74 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401  تیر ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 226

است. مجموعۀ این پژوهشها داللت بر اهمیت اشارات داستانی در منظومۀ فکري صائب دارد. لیکن اغلب داشته  
اند و به تفسیرها و شده به استخراج و بیان شباهتهاي این داستانها با منابع اصلی آنها بسنده کردهپژوهشهاي انجام

اند و چگونگی  ردازي متناسب با مختصات ادبی و فکري عصر خویش نپرداختهپتأویلهاي صائب در راستاي مضمون
-هاي ایدئولوژیک صائب چندان مورد توجه قرار نگرفتهشکنیهاي معنایی روایتهاي دینی مبتنی بر دیدگاهشالوده

میسازد،   است. حال آنکه به نظر نویسندگان مقاله حاضر آنچه بررسی داستانهاي دینی در دیوان صائب را ضروري 
متنهاي داستانی در غزلیات او و اهمیت آنها بررسی دگرگونیهاي کمی و کیفی و تفسیرهاي اجتماعی و عرفانی زیر

 بینی عصر صائب است.پردازي، خالقیتهاي هنري و درك بهتر جهاندر مضمون
 

 بحث و بررسی 
 سطح بالغی و ایدئولوژیک متن 

،  شناسی کلیات سبکباال در اثر یا آثار کسی بچشم میخورد (   سبک وحدتی است که بصورت متکرر و با بسامد
شناسی «بازنمایی چگونگی تبلور چگونگی تبلور گفتاري یا نوشتاري نگرش و بینشی است ) و سبک16شمیسا: ص

). در 10عبادیان: ص    شناسی در ادبیات،درآمدي بر سبک که در توضیح یا توصیف موضوع طرح شده نهفته است (
شناسی تأثرگرا، شناختی، سبکشناسی زبانشناسی ساختارگرا، سبکشناسی رویکردهاي مختلفی چون سبکسبک

اي متن را در پنج الیۀ آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی، شناسی الیهاي و غیره وجود دارد. سبکالیهسبک شناسی 
اي برجستۀ سبک و نقش آنها در هر الیه جداگانه بررسی میگردد. هایدئولوژیک و بافتی بررسی میکند و مشخصه

شناسی، رویکردها، سبکهاي صوري متن با محتواي آن را آسانتر میسازد ( این روش، کشف و تفسیر پیوند مشخصه
 ).303فتوحی: ص ها و روشها، نظریه

است. میزان اصالت متن و تازگی یا    سازي زبانالیۀ بالغی سبک، زمینۀ اصلی تنوع بیان و تبلور فردیت و شخصی
هاي تصویري در همین الیه باید سنجید (همان: وارههاي مفهومی و طرحدي بودن سبک را با بررسی استعارهیتقل

). چگونگی کاربرد زبان در قالب صورتهاي زبانی (استعاري، مجازي، تمثیلی و...) بالغت نامیده میشود. به  237ص  
). در بین 10: ص  فنون بالغت و صناعات ادبی، هماییفتن به مقتضاي حال و مقام است ( بیان دیگر بالغت سخن گ

شناسی ادبی دارد؛ چراکه ادبیت متن و عبور از زبان به ادبیات از  پنج الیۀ متنی، الیۀ بالغی سهم زیادي در سبک
یا ت بویژه زبان مجازي صورت میگیرد. شگردهاي بالغی  مهیدات سبکی هم در رهگذر کاربرد شگردهاي بالغی 
شناسی، رویکردها، سبکآفرینش متن خالقه کارآمد هستند و هم به فرایند خوانش و تحلیل متن یاري میرسانند ( 

 ). 304فتوحی: ص  ها و روشها،نظریه
الیۀ ایدئولوژیک متن نیز با زیرمتن تاریخی، سیاسی و اجتماعی اثر در ارتباط است. ایدئولوژي عبارت از جهان 

نگرشهاي  اندی که  میرود  بکار  باورها  و  هنجارها  از  نظامی  هر  به  اشاره  «براي  مفهوم خاص  در  اما  است؛  شگانی 
هاي  دانشنامۀ نظریهاجتماعی و سیاسی یک گروه، طبقۀ اجتماعی، یا جامعه را بعنوان یک کل هدایت میکند» ( 

ر میان اعضاي یک گروه اجتماعی،  ). سطح ایدئولوژیک، نظامی از باورهاست که د44، مکاریک: ص  ادبی معاصر 
بنمایه و  است  طرح مشترك  یک  در  را  گروه  آن  اعضاي  شناختی  ساختهاي  و  منسجم  میدهد وارة  شکل  مند 

). این سطح متن در سطوح مختلف کالم (نظامهاي  349فتوحی: ص    ها و روشها،شناسی، رویکردها، نظریهسبک ( 
آوایی، واژگانی، نحوي و بالغی) نمود مییابد. زبان هم در حیث واژگان، هم در حوزة صناعات بالغی و هم از نظرگاه 

هستند.   نحو، تحت تأثیر عوامل فرامتنی بسیاري همچون ایدئولوژي قرار دارد. صناعات بالغی تابعی از محتواي متن
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صناعات معنایی مانند اغراق و کنایه و استعاره، رابطۀ نزدیکتري با مدلهاي ایدئولوژیک و اعتقادات اجتماعی دارند. 
نمایی، و طنز، ابزارهاي بالغی مقتدري براي تخفیف و تحقیر مخالف  هاي تهکمیه و عنادیه، کوچککنایه، استعاره

 هستند. 
شناسی هاي بالغی در زیباییحات داستانی قصص انبیاء بعنوان یکی از شگرداست نقش تلمی مقالۀ حاضر کوشیده  

سطح بالغی (تشبیه، استعاره، کنایه، آیرونی، حس آمیزي و...) و سطح ایدئولوژیک متن (تفسیر زیرمتنهاي تاریخی،  
 سیاسی و اجتماعی) غزلیات صائب را بررسی و تحلیل کند. 

 
 بیاء در دیوان صائب  تحلیل کارکردها و تازگیهاي قصص ان

اساطیري در غزلیات صائب بسامد قابل توجهی دارد   -همانطورکه در مقدمه به آن اشاره داشتیم، روایتهاي دینی
روایتهاي دینی و عرفانی در عصر شاعر دارد. این مقاله ابتدا بسامد شک این مسئله خود داللت بر رواج کالنکه بی

و سپس به تحلیل و بررسی  ران) را در جلد اول غزلیات صائب مشخص نمودههریک از روایتهاي دینی (قصۀ پیامب 
مرتبه   538کارکردها و تازگیهاي پربسامدترین قصص انبیاء در  آن پرداخته است. از مجموع ابیات جلد اول بیش از  

)، آدم (ع)،  پیامبران مانند خضر (ع)، یوسف (ع)، سلیمان (ع)، موسی (ع)، عیسی (ع   اشارة مستقیم به داستان
ابراهیم (ع)، نوح (ع)، یونس (ع)، یعقوب (ع)، و نیز به شخصیتهاي مرتبط با هریک از آنها مانند مریم، زلیخا، قارون، 

 است.نمرود، فرعون، دیو و غیره داشته است. در جدول زیر بسامد تکرار هریک مشخص شده 
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 مرتبه 55 دیو، خاتم، مور، سلطنت، پري، انگشتري،  سلیمان  
قلب،  یوسف  زندان، سیم  پیراهن، چاه،  برادران،  زلیخا، کنعان، مصر، 

 گرگ، کاروان،  
 مرتبه  160

 مرتبه 20 الحزن، نابینایی، هجران،بوي پیراهن، بیت یعقوب
 مرتبه 40 طور، تجلی، فرعون، ید بیضا، عصا، سحر، وادي ایمن  موسی 
 مرتبه  46 مریمبخشی و دم مسیحایی، عروج، سوزن، سخن گفتن، عالج عیسی 
 مرتبه 11 نمرود، آتش، گلستان، ماه و خورشید ابراهیم 

 مرتبه 17 بهشت، گندم، گناه، آدم 
 مرتبه 5 صبر، بیماري ایوب
 مرتبه ۱٤ طوفان، کشتی، تنور،  نوح

 
انبیاء (خضر،   پرکاربرد  ایدئولوژیک پنج قصۀ  و  بالغی  تحلیل کارکردهاي  به  مقاله،  به مقتضاي  ادامه  یوسف، در 

سلیمان، عیسی و موسی) میپردازیم. الزم به ذکر است در متن مقاله، بمنظور جلوگیري از تکرار، تنها به ذکر شمارة 
 است. صفحه ابیات اکتفا شده
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 داستان خضر (ع)
صائب کوشیده است ماجراي خضر را متناسب با دوران حیات خویش تفسیر و تأویل و یا بخشهایی بدان بیفزاید  

هاي دیگر ارزش بالغی و ایدئولوژیک دارد. بسامد ابیاتی که صائب در آن به قصۀ خضر نظر داشته، بیشتر از قصهکه  
گیري از زیرمتن قصۀ خضر (ع) در متون دینی، از مقام راهبري و پیغمبري، داراي عمر ابد، آب  است. صائب با بهره

نجات  و  آبادکنندگی،  و  از ظلماحیات، سرسبزکننده  ادبی، سیاسی، یافتگی  و احوال  اوضاع  تفسیر  به شرح و  ت، 
 اجتماعی و فرهنگی عصر خویش میپردازد. 

آلوده، قدح شراب، آتشین پیمانه، لب صائب بارها در اشعار خود لبهاي شراب  ارزشهاي بالغی قصۀ خضر (ع):
، 29یوان صائب، صص: سیراب، لب جانبخش، لعل آبدار، آفتاب زندگی، نوجوانی، و لب میگون را به آب حیات (د

)، طرة طرار، خط 368،  246)، زلف دالراي، شراب دوساله را به عمر ابد ( 317،  222،  339،  202،  270،  157،  71
)، تشبیه کرده است. این نوع تشبیهات هم از این حیث که ارکان تشبیه  141،  444شبرنگ را به سیاهی و ظلمت ( 

درمی یکدیگر  با  النظیر  مراعات  و  تلمیح  بگونهآمیو  این حیث که  از  و هم  دارد  بالغی  ارزش  و زند  آیرونیک  اي 
وار با گفتمان غالب عصر خود مخالفت میورزد، ارزش ایدئولوژیک دارد؛ براي مثال میتوان به موارد زیر اشاره نقیضه
 کرد: 

 )376(  مـا خـرامپریشان  سرو  ز  زمین  روي  سبز خضر قدمگاه همچو است گردیده
آفریند ائب با تشبیه معشوق زمینی به خضر (ع) و درنظر گرفتن خاصیتی اعجازآمیز براي او آیرونی میدر این بیت ص

 که ریشخندي است بر تعصبات مذهبی روزگار خویش.  
 )421(  شراب شبها دل  در دارد خضر آب فیض آورد جاوید عمر رز با دختر نشینشب

 
 در این بیت نیز با تغییر ارزشهاي متعارف (شراب به آب حیات) قداست دینی داستان خضر (ع) را متزلزل میکند. 

: ستایش شاهان و وصف طبیعت از مختصات ادبی سبک خراسانی است. این ویژگی در سایۀ  نوآوریهاي سبکی
ي نمونه، وي با بهره از داستان خضر در  است. برااندازي نو نگریسته شده  پردازي در دیوان صائب از چشممضمون

ارائه داده و هم   از این داستان  باران به آب حیات هم تفسیري زمینی و مادي  یا تشبیه  وصف شمشیر ممدوح 
 تصویري تازه از مدح و وصف آفریده است؛ مانند: 

 ) 15(  را تو شمشیر آب خضر از چشمۀ اند داده کشت  که را آن ابد عمر از سرسبز میشود
 )316(  را زنـدگـانـی آب سبیـل ابـر  کـرد کـه زمیـن اگـر سبـزپـوش شـد چـه عـجب

همانطورکه پیداست در این نوع برداشت از قصۀ خضر، برخالف برداشت قلندرانه، شاعر موجودیت ممدوح خویش  
 و یا باران را به اندازة خضر ارزشمند میپندارد. 

از موضوعات رایج عصر صائب است.نقد  گرایی):  نقد شعر (معنی  شده در شعر «بطور کلی مباحث مطرح  شعر 
شاعران، دربارة نوع لفظ، معنی، خصوصیات شاعر واقعی و مسائل بالغی و البته ویژگیهاي فنی شعر (نظیر ردیف، 

ی، طلوعی آذر و قافیه، وزن، استعاره و ...) است» (نظریۀ ادبی سبک هندي، با تأکید بر اشعار صائب تبریزي، بابای
صائب با استفاده از ظرفیتهاي داستان خضر، شعر ناب و معانی بلند را به آب حیات تشبیه کرده   ).139مدرسی: ص  

 کارکردهاي بالغی و ایدئولوژیک بهره برده است:   است و بدین ترتیب از این داستان در راستاي 
 را معانی سرشار جام گل چون بیپرده مکن خون مرده میگردد آب خضرز چشم شور 

 ) 222را (  رخسـار مـعـانی ز  زیـر پـردة   الـفـاظ   میشد سیر اگر میدید اسکندر آب خضرز 
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اهللا صفا در شرح اوضاع گریهاي مذهبی از موضوعات مبتال به عصر صائب است. ذبیحقشري :  مضامین ایدئولوژیک
زدن و کشتن دادجویان و بازگذاشتن دست بیدادگران، کشتارهاي بزرگ مردم، کور عصر صفوي مینویسد: «تازیانه  

کندن آدمیزاد، سوزاندن فرزندان آدم در آتش یا در قباي باروتی، افگندن انسان در قفس و سوزاندن کردن، پوست  
انداختن از باالي منارة مسجد، بریدن گوش و زبان و بینی و بسیاري از او، محبوس ساختن آدمی در خُم و فرو

). مجموعۀ این 61اینگونه عملهاي وحشیانه از جمله کارهاي جاري و عادي بود» (تاریخ ادبیات در ایران، صفا: ص  
ناباوري به    گویی وگویی، تناقضمسائل سبب سلب اعتماد و عالقۀ مردم به باورهاي دینی و بدین ترتیب پراکنده 

خوانشی دیگرگون اي شده است. در برخی اشاراتی که صائب به داستان خضر داشته است،  روایتهاي دینی و اسطوره
شکنانه از شخصیت خضر ارائه میدهد که موجب تشکیک در حقایق مسلم پیشین میشود. او بیشتر با تکیه و شالوده

بر این بخش از روایت خضر که اسکندر در جستجوي آب حیات با او همراهی داشته است اما از نوشیدن آن محروم 
 است.  ظلمات تنها رها کرده میماند، خضر را متهم به خساست، فریب، و بیوفایی میکند که اسکندر را در 

 ) 222را (  زندگانیمخور چون خضر آب به تنهایی  است پابرجادوستان مرگیحیات جاودان بی 
 ) 356اي عقــل واگــذار بــه سوداي او مرا    (    خویش را گلیم  ز سیاهی خضـر آورد بـرون

سیاهی و سنگدلی نیز باشد شعر صائب میتواند نماد دل آب حیات که تا پیش از این رمزگانی مثبت تلقی میشد در  
 که اسکندر را محروم از خویش میسازد:

 ) 294که تشنه سر به بیابـان دهــد سکنــدر را (  آیــد می   ســیـاهی آب  حـیـــاتدل ز  
 

راستاي تعالیم عرفانی : در بیشتر موارد صائب به تفسیر قصۀ خضر (ع) در  آفرینیهاي عرفانینوآوري در مضمون
یافتن به شاهد معنی  فکري شعر سبک عراقی را تشکیل میدهد، دست    عرفان که نظام  روایتاست. کالن  پرداخته

است. از این روي شاعرانی چون صائب سعی میکردند یک را براي مخاطبان عامی سبک هندي دشوار میساخته
هاي  پردازیهاي عرفانی از قصهازي کنند. صائب در راه مضمونپردمعناي عرفانی را به شگردهاي مختلف مضمون

آشنا براي مخاطبان خویش بهره میگیرد که یک نمونۀ آن داستان خضر (ع) است. براي مثال، او براي توضیح این 
مفهوم که عارف براي پیوستن به معشوق ازلی بایست از خویشتن فانی شود، فنا را به خضر (ع) تشبیه میکند که 

 هنماي عارف براي پیوستن با معشوق ازلی است: را
 ) 240بود  ایـن ره  نـاپیـدا را (  خضرشـدن گم  با خودي سر ز حقیقت نتوان  بیـرون  بـرد

صدق طلب، خال معشوق، ناامیدي، شوق دوست، مروت، رهروان طریقت و دوري جستن از پادشاهان را به خضر و 
نیازي، صبر و شب، و ) تعبیر میکند. همچنین وي اشک، بی6،  309،  155،  339،    100،  94،  46راهنماي عارف ( 

است که عمر جاودان میبخشند.  ) همانند کرده  223،  329،  144،  443،  25،  137،  16نور فیض را به چشمۀ حیوان ( 
 ست. ا  )، تفسیر و تأویل کرده246مومیایی کردن صبر بر شکستِ عشق را به حکمت شکستن کشتی توسط خضر ( 

اي : نقیضه معموالً به تقلید طنزآمیز از یک اثر یا سبک مشخص گفته میشود. صائب در ابیاتی بگونهپردازينقیضه
اي را نقض میکند. براي مثال وي آنچنان است که اعتبار روایت اسطورهطنزآمیز از خضر (ع) و آب حیات یاد کرده  

) و یا دربرابر عکس رخ  142را از زندگی بیزار میسازیم ما» ( از رغبت خویش به فنا یاد میکند که میگوید «خضر  
). نیز نمازي کردن خضر دهان 120است «آب خضر از دور میبوسد زمین آیینه را» (   معشوق که در آیینه افتاده

). همچنین آب درِ میخانه با آب حیوان برابري 104خویش را از خوردن آب حیات دربرابر سرچشمۀ تیغ معشوق ( 
  ). 277روي «میگزد خضر لب از حسرت پیمانۀ ما» ( میکند. از این 
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 داستان یوسف (ع)
 ابداً. «آورده استمختلف از این قصه را فراهم    تفسیرهاي   و  شرح  یوسف، امکان  رك و پویاي داستانساختار متح

 به   رسید،  غایت  به  چون  نکبت  یا  دولت  آن،  در  و  میرود  بازپس  و  آیدمی  پیش  دریا  موج  بسان  بلکه   نیست،   ساکن
 پس   و  آمدن  پیش  یا  فرونشستن   و  برخاستن  چون  پیوستهبهم  حرکت   دو  قصه،  سراسر  در  و  برمیگردد  خود  ضد

بطور کلی تفسیرهاي صائب از داستان یوسف ابعاد   ).172  ص  :ستاري   درد عشق زلیخا، » ( میخورد  بچشم  موج  رفتن
  گوناگون شرایط اجتماعی و ادبی عصر وي را بازمیتاباند.

هایی ) استفاده شده است، جلوه: برخی ابیاتی که در آن از قصۀ یوسف (عنوآوریهاي بالغی در مضامین عاشقانه
لقا» مینامد. او به بویی از جانب معشوق  تن خود را «یوسف از غزلهاي عاشقانه را بازمیتاباند. وي معشوق سیمین

یوسف لقاي خویش قانع است و بواسطۀ نسیمی از جانب او، زندان فراق یار بر شاعر «یوسفستان میشود». همچنین  
اند همانند مکانی پر از یوسف (ع) میداند. زیبایی بیش از حد را که عشاق بدان اسیر شدههاي زلف یار  صائب حلقه

است. غمازیهاي معشوق او همانند یوسف (ع) حتی باد معشوق شاعر همانند یوسف (ع) براي او دردسر ساز شده  
ي خلق معنبر یار همانند آیند. بوآورد و حتی تصاویر نیز از شوق دیدار او به حرکت درمیرا هم به رقص درمی

است. درخشندگی چهرة او صفاهان را روشن میکند همانند یوسف (ع)  پیراهن یوسف پهناي آسمانها را در برگرفته  
). از طرف دیگر، دیدة 416،  410،  356،  128،  126،  105،  18که چشم یعقوب را روشن کرد (دیوان صائب، صص:  

ندارد آنگونه که «گهر در پلۀ میزان یوسف سنگ کم باشد» و نیز   گوهرفشان عاشق توانایی خریداري معشوق را
پیر کنعان دیده نمیسنجد. وي همانند  ترازویش»  به «وزن برگ کاهی در  را  انتظار سفید معشوق، شاعر  از  اش 

دستی خلق آگاه است دیگر آمد». اما یوسف زیباروي شاعر چون از تهیمیشود تا «ز یوسف بوي پیراهن بدست  
 ).  246، 73گري در بازار ندارد (همان: صبه جلوه رغبتی

ایدئولوژیک: زین   کارکردهاي  این روي  از  است.  آن  اجتماعی  ویژگیهاي غزل سبک هندي، مضامین  از  یکی 
).  بافت دیگري که صائب در 370است (تحول شعر فارسی، مؤتمن: صالعابدین مؤتمن آن را غزل اجتماعی نامیده

، در شرح و تفسیر رنجها و آزار خویش از مردم روزگارش و در انتقاد از رنگ و ریاي ردهآن از قصۀ یوسف بهره ب
 عصر خود است: 

  ) 171(  را پا نه فهمیده وطن چاه  پر صحراي  درکه  آیدمی آواز همین یوسف افتادن چاه ز
 )139( ؟ از اخوان چرا یاري طلب داریم ماصائب  آید به چشم یوسف ما در لباس گرگ می

همانطورکه از مضمون دو بیت فوق پیداست، صائب از نفاق و دورویی معاصران خویش ناالن است. او همانند عرفاي 
 طریقۀ مالمتیه دربرابر قشریگریهاي مذهبی دورانش میگوید: 

 ) 150دیو را یوسف نماید پلۀ میزان ما (  عیب صائب میشود در چشم پاك ما هنر 
نشینی اختیار کردن عرفاي حقیقی میداند؛ همانگونه  در بیتی دیگر وجود مفاسد اخالقی در جامعه را علت گوشه 

 که یوسف زندان را به تن دادن به هوس زلیخا ترجیح داد: 
 ) 310به ماه مصر گوارا نمود زندان را (  درازدستی اهل هوس ز گستاخی 

بهره خود را مانند حسن یوسف میداند که حسود و نابینا از آن بی  وي رتبۀ افکار   همانندانگاري خود با یوسف:
آید. از این روي، همانند یوسف از او «جز حسرت نصیب است. او بخاطر بهاي واالیش به چشم مردمان گران می

) نمیگردد. وي پاکدامنی، مورد تهمت واقع شدن و نیز عزت یافتن پس از خواري و عزیز گشتن خود 53مفلسان» ( 
 است:  را به یوسف تشبیه کرده 
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 )70شد مرا (  همچو یـوسف پاکدامانی گناهی هیچ کس را از عزیزان دل به حال من نسوخت
 )298نـمینـواخـت مـرا (  تــپانچـه اخـواناگــر  نـمیگـشتـم  مـاه مصـر عـزیـز جـهانچـون 

در بین منتقدان ادبی درمورد این مسئله که آیا اصالت با لفظ است یا معنی،   نقد شعر (برتري معنی بر صورت):
اثیر و هگل به اصالت معنی و گروهی دیگر مانند جاحظ، همواره اختالف نظر وجود داشته است. برخی چون ابن

). شاعران 107فتوحی: ص    ،ابن رشیق و ابن خلدون به اصالت لفظ و صورت معتقد بودند (نقد ادبی در سبک هندي 
است (همان: یابی بوضوح در شعر آنان انعکاس یافتهسبک هندي طرفدار معنی و مضمون بودند و اندیشۀ مضمون

اي روایات دینی براي ). صائب نیز توجه وافري به معنی دارد و بدین منظور بار دیگر از قدرت اسطوره108ص  
ه یوسف و «لفظ» را به پیراهن، «سخن» را به یوسفی که اثبات برتري لفظ بر معنی بهره میگیرد. وي «معنی» را ب

سنجی» را به مصر و «اشعارش» را به کاروانی که یوسف معنی در آن نهفته است در چاه نمیماند، عرصۀ «سخن
 )، تشبیه میکند. 227، 395(دیوان صائب: 

 باشد چرا پیرهنبدن در سیمین یوسف روشن سیاه  معنیمیسازد جهان بر  لفظ
پردازي قصۀ یوسف صائب در برخی ابیات، براي بیان مفاهیم مورد نظر خویش به نقیضه  ردهاي ایدئولوژیک:کارک

 گوید یوسفِ وجود او برخالف یوسف (ع)، چاه را بر جاه ترجیح میدهد: آورد. وي میروي می
 )306حضیض چاه بود به ز اوج جاه مرا (  حریف سرکشی سرو نیست یوسف من

 درد معشوق خود را به جان میخرد درحالیکه حاضر نیست یوسف را با زر قلب بخرد:نیز شاعر 
 )255ور نه یوسف به زر قلب گران است مرا (  تابم در خریداري درد تو به جان بی

برگردانی از عشق گرفتار زندان میشوي. این دربرابر عشقبازان نباید سرکشی کرد وگرنه همانند یوسف بخاطر روي 
 است که در اصل قصۀ یوسف (ع) بخاطر رویگردانی از گناه گرفتار زندان شد: در حالی 

 ) 233که یوسف رفت در زندان از این دامن کشیدنها (  کن با عشقبازان سرکشی بر خویش رحمیمکن 
 طلب نشان میدهد:در برخی ابیات نیز شاعر برخالف انتظار خواننده یوسف را موجب آشفتگی خاطر، و منصب

 )103نقش یوسف میکند مغشوش لوح ساده را (  دل روشـن نـدارد ره تـمناي  بـهشت در 
 گاهی زیبایی معشوق خود را چندین برابر زیبایی یوسف میداند که برخالف زیرمتن قصۀ یوسف است:

 )121گر چنین رویش توانگر میکند آیینه را (  نعمت دیدار یوسـف را نیـارد در نـظر
 در یک مورد نیز قلندرگونه یوسف را به شراب و پیراهن او را به جام شراب مانند کرده است: 

 )219ز پیش چشم من بردار این میناي خالی را (  خمارآلودة یوسف به پیراهن نمیسازد
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عرفانی عصر خویش، به شرح و تفسیر داستان یوسف روایت  اي از ابیات نیز صائب با توجه به مفاهیم کالندر پاره

 است.  روي آورده
: از نگاه او دنیاي دنی همانند سیم تقلبی است که یوسفِ دین را نباید بدان فروخت، بلکه با گذشتن از  دنیاگریزي

زیب و ).  203،  23آن میتوان به آسودگی یعنی ماه کنعان رسید «به سیم قلب از اخوان خریدم ماه کنعان را» ( 
). در این 203زینت دنیا حتی اگر مانند تصویر یوسف دلنشین باشد، از وحشت دل در اسارت زندان دنیا نمیکاهد ( 

دنیا بایست همچون کودکان به لوح ساده قناعت نمود؛ چراکه داشتن لوح پرنقش (ثروت) موجب پریشانی میشود 
ي دل پاك و مصفا، دنیا همانند یوسفستان است، و ). اما برا176«که نقش یوسفی خواب پریشان است دلها را» ( 
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). یوسف جان چنان از 180،  105برید ( فرصتها همانند یوسف هستند که به دشواري مانند زلیخا میتوان از آن دل 
). اگرچه گوشۀ عزلت 435چاه و زندان تن وحشت کرده است که «گرد یوسف را دگر این کاروان بیند به خواب» ( 

ام» اما شهرت و آوازة من همانند یوسف به گوش آشنایان  «گر چه در مصر فراموشی مقید مانده  اماختیار کرده
). همانگونه که «بانگ جرس ز خوبی یوسف» آگاه نبود، 159میرسد «میرسد چون جامۀ یوسف به کنعان بوي ما» (

 آگاهی ندارند.   ) 388(  قالها و قیل نیز حق ذات کنه از
عبادات ریایی در روز محشر اعتباري ندارد «به سیم قلب نتوان ماه کنعان را خرید آنجا» :  نکوهش عبادات ریایی

) هوا و هوس همانند گرگی 169). هوس همانند زلیخا گستاخی میکند اما زیبایی یوسف عذر گناه اوست ( 160( 
 ). 330بسته کنم سیر یوسفستانها» ( موجب رنج و آزار هستند ازین روي شاعر میگوید «که چشم

تر شود نیرویش بیشتر میشود و عاشق را به مقصود حقیقی میرساند. همانطورکه : عشق هرچه کهنهعشق حقیقی
 ).  170«به مطلب میرساند عاقبت یوسف زلیخا را» ( 

: فروتنی و تواضع موجب عزت و سربلندي میشود «یوسف کند چگونه فراموش چاه را» پرهیزکاري و فروتنی
 )357  .( 
اي هستند که چون آن وقت فرارسد «خوابی از بند رهانید شده : همۀ کارها موقوف به زمان تعیینتسلیم و رضا 

 ).  266مه کنعان را» ( 
 

 داستان سلیمان (ع)
است. مهمترین   آمده  ص  و  سبا  نمل،  انبیاء،  انعام،  نساء،  بقره،  هاي سوره  در   قرآن  در   بار  هفده  حضرت سلیمان (ع)   نام

پاي ملخ بردن   - 1دربارة سلیمان در قصص و تفاسیر آمده است و اصل غیرقرآنی دارد عبارتند از:  موضوعاتی که  
انگشتري سلیمان، ربوده شدن انگشتري و نشستن دیو بر تخت سلیمان،   -3سلیمان و سیمرغ،    -2مور نزد سلیمان،  

ازدواج سلیمان و بلقیس،   -6ف،  سلیمان و آص  -5مزدوري کردن سلیمان براي ماهیگیري و بازگشت او به ملک،    -4
).  قصۀ 26بافی سلیمان (تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی، داوري: ص  زنبیل  -7

 سلیمان در دیوان صائب در سه حوزة تفاسیر ادبی، اخالقی و دینی و عرفانی قابل بررسی است. 
رد شعر فارسی است. صائب در این زمینه نیز با بهره از داستان می و معشوق از تصاویر پرکاربنوآوریهاي بالغی:  

   آفریند:سلیمان (ع) مضامینی نو می
ادبیات فارسی سابقۀ درازدامنی دارد. صائب در غزلیات خود بر خاصیت   وصف شراب: شراب و توصیف آن در 

 پریان میسنجد: نوش و باده را با رابطۀ سلیمان (ع) وجادویی شراب تأکید میکند و رابطۀ باده
 )321پر از پري چو شود از شراب شیشۀ ما (  ز سـرکشـی به سلیمـان فرونیارد سـر

همچنین وي براي توصیف لب و خال معشوق به انگشتري سلیمان و ماجراي مور و سلیمان و    توصیف معشوق:
 سلیمان و ملکۀ سبا اشاره میکند: 

 )311را (  انگشتري سلیمانکه مهر لب شود  بـار  نـزدیـک  اسـتگـفتـگوي شـکر ز 
 )43را (   مورگر ندیدي  سلیمانبر کف دست  دلکش را ببیـن  خال او آن  گل رخساربر 

 و در بیتی دیگر براي توصیف طبیعت به ملک سلیمان اشاره میکند:  
 )387ریزد ز بس شکوفه به هر سو نثارهـا (  شـود زمیـن بسـاط سلیمانزرینتـر از  

 



 233/  تحلیل کارکردهاي بالغی و ایدئولوژیک داستان انبیاء در دیوان صائب

 

 کارکردهاي ایدئولوژیک 
و نیز در انتقاد از خساست خلق میگوید اگر ملکی به وسعت ملک سلیمان هم داشته انتقاد از پستی و رذالت:  

 باشند باز دانه از دهان مور میربایند: 
 )53گـر بـود زیـر نگین ملک سلیمان خلق را (  میرباینـد از دهـان مـور صـائب دانـه را

تفسیر    تقدیرگرایی: به  این حیث  از  نیز  دارد. صائب  بشر  اندیشۀ  در  پیشینۀ طوالنی  و سرنوشت  تقدیر  قدرت 
انگشتر   از دست  برون  بخورد «کند دیوي  تقدیر رقم  انگشتري سلیمان میپردازد و میگوید چون  و  داستان دیو 

 ). 202ن تنگ میدان را» ( ) و نیز چون بخت از آدمی روي برگرداند «هجوم مور میسازد بر سلیما203سلیمان را» ( 
: هیچ بر هیچ بودن کار جهان مفهوم دیگري است که صائب از تضاد بین عظمت سلیمان و ناچیزي  پوچی جهان

گی جهانیان را نشان دهد: «هر که را مینگرم  کیسهمور «زیر گردون حبابی ز سلیمان تا مور» بهره میبرد تا تهی
 ).  237باد به دست است اینجا» ( 

هاي موردمطالعۀ این مقاله تنها در یک مورد صائب به نقض چهرة مقدس سلیمان (رمز حضرت در نمونه:  نقیضه
آمیز از ایستادگی سلیمان (احتماًال ایهام به ایستادن او پس خداوندي) پرداخته و آن هنگامی است که شاعر شکوه 

 تواند گره از کارش بگشاید: میکند و خطاب به او میگوید که موري می از مرگ با تکیه بر عصا) یاد
 ) 127میگشاید  ناخن موري گره از کار ما ( اي سلیمان اینقدر استادگی در کار نیست 
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سکون وار بیدر تفکر عرفانی آنگاه که معشوق ازلی عاشق را بپذیرد، عاشق شیفتهسلیمان (ع) رمز حضرت حق:  
میشود و آرام و قرار ندارد. صائب براي بیان این مفهوم از داستان مور و سلیمان بهره گرفته و سلیمان رمزي است 

 از حضرت حق و مور رمزي است از عارف و سالک که خاکسار اوست:   
 ) 79گر سلیمان جا به دست خود دهد مور مرا  (  در کف آیینه چون سیماب باشم بیقرار

 ) 204که رزق مور میسازد شکرخند سلیمان را (  ـخکامی رو بـه درگـاه کـسی آور هـمان از تل
: عشق سرمایۀ حقیقی آدمی است؛ چراکه از سلطنت جهان براي سلیمان (ع) باد برجاي ماند «حاصل برتري عشق

یک بار   روي زمین پیش سلیمان بادست» و تنها به عشق میتوان دو جهان را طلب کرد «دو جهان از کرم عشق به
 ).  444طلب» ( 

عارف دست خویش را به تمتعات دنیایی آلوده نمیسازد؛ زیرا او بر سر خوان الهی نشسته است «بر  ترك تعلقات:
). وجود عارف مانند مور بر خوان سلیمانی حق ناپدید میشود «مور بر  40سر خوان سلیمان کاسه لیسیدن چرا» ( 
 ) را میخورد»  نگین ملک  ). ه41خوان سلیمان خود خود  پیشانی دارد در «زیر  بر  بندگی عشق  ر کس که داغ 

) دارد. دلبستگی به تعلقات جهان را به اندازة چشم مور بر آدمی تنگ میسازد اما ترك تعلقات و قدم 96سلیمان» ( 
 گذاشتن در مسیر سلوك ملک سلیمان را نصیب عارف میکند: 

 )176سلیمان است دلها را (  جهان بیخودي ملک ز خودداري درون دیدة مورند زندانی 
عارف از تفکر و تعمق در جزءجزء هستی و دیدن تجلی حق در آن، به سرخوشی دست مییابد که قطره در چشمش 

 ملک سلیمان جلوه میکند: 
 )69قطره از دقت محیط بیکرانی شد مرا (  عشرت ملک سلیمان میکنم در چشم مور
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 داستان عیسی (ع)  
قصۀ عیسی (ع) یکی از قصص قرآن پربسامد در زبان و ادبیات فارسی است. والدت عیسی، سکوت مریم، دم عیسی،  
طب عیسی، خلق کردن مرغ از گل، ابن اهللا نبودن عیسی، نطق عیسی در مهد، مائدة عیسی، زنده کردن مردگان، 

ز جمله مضامین قرآنی است که در شعر ) ا 382  -364عروج به آسمان و غیره (ر.ك قصص االنبیاء، نیشابوري: ص
است. کارکردهاي بالغی و ایدئولوژیک قصۀ حضرت عیسی (ع) نیز در سه حوزة ادبی، و نثر فارسی انعکاس یافته  

 اجتماعی و عرفانی قابل بررسی است. 
 

 ادبی-ارزشهاي بالغی 
را  بخشی معشوقوصف روح پارادوکسی چشم خمارآلود معشوق  ترکیبی  در  همانند مسیح شفادهنده : شاعر 

اي که  بخشتر از مسیح است بگونه). حتی معشوق شاعر جان65میداند «میتواند چشم بیماري مسیح من شود» (
) و در بیتی دیگر شاعر حاضر نیست براي 120وي در توصیف او میگوید «لعل جانبخشت مسیحا میکند آیینه را» ( 

د و حتی کشیدن ناز عیسی هم بر دل او گران است «ناز درمان بیماري خود دست پیش هیچ طبیبی دراز کن 
زوال حسن  بخش است که چراغ بی). باد صبح همانند دم مسیح روح263عیسی است گران بر دل بیمار مرا» ( 

 ). 209رویان را» ( زیبارویان را فروزانتر میکند «دم عیسی است باد صبح شمع الله
ر بمنظور بیان فصاحت و بالغت هنري خویش، خود را همانند مسیح  : در ابیاتی نیز شاعسراییمفاخره در سخن 

 میداند که در کودکی زبان به سخن گشوده است:  
 )354تـوان چـو طـوطیان  سـخن آموختـن مـرا (  در مهد چون مسیح زبانم گشاده بود 

 )68منت گویایی از کس نیست چون عیسی مرا ( مهرة گهوارة من بود از عقد سـخن
 صفت توانایی درك آن را ندارند:نی را همانند مائدة عیسوي میداند که کوردالن دجال صائب مع

 ) 272پیش دجال کشم مائدة عیسی را (  چند بر کوردالن جلوه دهم معنی را؟
نقد اجتماعی دیگري که صائب از تفسیر قصۀ عیسی بدست   کارکردهاي ایدئولوژیک (فقدان انسان کامل):

 میدهد، خالی شدن دوران از انسان کامل است: 
 )388ها ( عیسی دمی نمانده در این گاهواره است از دل آگـاه مـهد خـاكخالی شـده

متن قصۀ در جلد اول غزلیات صائب که مورد مطالعۀ این مقاله است وي تنها در سه بیت به نقض زیر:  نقیضه
 مسیح پرداخته است. او نوشیدن دردي شراب را از داروي شفابخش مسیح برتر میداند.

 )33خم بهتر سر مخمور را ( از الي صندلی  اي مسیحا از عالجم دست کوته کن که نیست 
مسیح در وي همچنین عصمت مریم (ع) را براي گواهی پاکدامنی او کافی میداند و میگوید نیازي به سخن گفتن 

 گهواره نیست: 
 )296حجاب شاهد عصمت بس است مریم را (  چه حاجت است مسیحا به گفتگو آیـد؟

 شاعر درد عشق را از داروي شفابخش مسیح خوشگوارتر میداند:
 ) 335نیاز ز درمان کند تو را ( دردي که بی از شـربت مـسیـح  بـود خـوشـگوارتـر
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رفتهاي قصۀ عیسی (ع) این است که او بعلت سوزنی که به لباسش چسبیده است یکی از پی  تعلقات شدن:اسیر  
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نمیتواند به عالم ملکوت عروج کند و در فلک چهارم متوقف میشود. صائب از این سوزن بعنوان تعلقات مادي یاد 
از اینکه تعلقات مانع سلوك معنوي وي زده  روي گاهی حسرت  میشود. از این است که مانع رسیدن به کمال کرده  
آید مرا» اختیار/ چون ز عیسی همچو سوزن یاد میاست، میگرید و میگوید: «رشتۀ اشکم به دامن میرسد بیشده 

نظران برحذر بود زیرا که آنان ). در بیتی دیگر توصیه میکند که بایست از نزدیک شدن به حاسدان و تنگ75( 
 ).  172میگردد مسیحا را» (  همانند «سوزن لنگر پرواز

گیري از عروج عیسی به ترك تعلقات از دیگر معانی عرفانی است که صائب توانسته است با بهره  ترك تعلقات:
 سازي کند. فلک چهارم (منزل خورشید) آن را مضمون

 )296ز خـویـش تـا نـفشانی غبـار عـالم را (  سـوار چـو عیسی نمیتوانـی شـدفـلک
سازي شدن عیسی استفاده میکند تا مفهوم تجرد و سبکروحی را مضمونماجراي بارداري مریم و زادهصائب از  

 روحی و گشایش خاطر انسان میگردند. کند. به عقیدة وي عارفان حقیقی همانند عیسی موجب سبک
 )171( سبکروحی فزون از حمل عیسی گشت مریم را  ز ارباب تجرد نیست بـر دل  بار عالـم را

 است:پردازي دربارة ترك تعلقات و عروج بهره برده در مواردي نیز از عروج عیسی به آسمان چهارم براي مضمون
 )453میان آب و گل جسم چون حمار مخسب (  قدم بـه  دیـدة  خورشیـد  نـه  مسیحـاوار
 )364نشیـنـه را ( شهباز  مـن  بـه جـا نگـذارد  با جسم، روح من چو مسیحا  کند  عـروج

وي براي توضیح این معنی که جسم از نگاه عرفا مانع پرواز روح نیست، از مریم (ع) بعنوان تن و از مسیح (ع) 
 بعنوان روح یاد کرده است که با تولدش، تن مادر را رها میکند:

 ) 170نبندد رشتۀ مریم پروبال مسیحا را (  نگردد مانع پرواز جان را تاروپـود تـن
در احادیث و روایات اسالمی و نیز در متون عرفانی به برتري و فضیلت سکوت بر فضولی کالم   سکون و خاموشی:

اي که مرید صادق باید مراعات مینویسد سومین مسئله  الهائم الی السایرالدین کبري در رساله  اند. «نجمتأکید داشته
کالم فضول و زیاده خاموش ماند، کالم و سخن دل را   نماید سکوت است؛ مگر از ذکر خداي تعالی. چون مرید از 

که طفل طریق حق است شنود؛ چه هرگاه زبان به سخن آید دل خاموش ماند و هرگاه که زبان خاموش شود دل 
). صائب براي بیان این معنی به تفسیر داستان 50ها: صبه سخن آید» (صمت و خاموشی از دیدگاه عرفا، یلمه

 ). 171میپردازد و میگوید: «به گفتار آورد خاموشی مریم مسیحا را» (دیوان صائب: ص گفتن عیسی (ع)  سخن
در سیروسلوك، درد به معنی بیقراري و سوزش دل است. خواجه عبداهللا انصاري میگوید «مرد این   درد طلب:  -

). سنایی، عطار  114کار مردي عظیم است و درد این دردي الیم است» (رسائل جامع خواجه عبداهللا انصاري: ص  
اند. صائب نیز براي بیان این و موالنا نیز اولین مرحلۀ سلوك را درد طلب و بیقراري دل در حصول مطلوب دانسته

مفهوم که عارف درد عشق الهی را مشتاقانه تحمل میکند تا وصل نصیبش شود، وصل را به شربت و معشوق الهی  
). وي براي 77فا میدهد «شربت عیسی به جان آورد بیمار مرا» ( را به عیسی تشبیه میکند که عارفِ بیمار را ش

توضیح این مطلب که تا دردي در وجود سالک نباشد، نفس روحبخش پیر نمیتواند به او بصیرت ببخشد، باز از 
 شفابخشی مسیح بهره میبرد:  

 ).272نتوان عیب نمودن نفس عیسی را (   سوزنی گر نکشد سرمۀ بینش در چشم 
 

 موسی (ع)داستان 
یکی از قصص پرفرازونشیب قرآن، قصۀ حضرت موسی (ع) است. به آب افکندن او و پرورش در قصر فرعون، آشکار 
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کردن رسالت بر فرعون، گریختن موسی به مدین و ده سال شبانی کردن براي شعیب و ازدواج با دختر او، بازگشت 
تعالی بر وي در طور سینا، تبدیل شدن عصا به ماري  شدن او و همسرش در بیابان و تجلی حق  موسی به مصر، گم  

بزرگ، روشن و تابنده شدن کف دست او به حکم خداوند، مبارزه با ساحران، گذشتن با قومش از رود نیل و غرق 
شدن فرعونیان، پرستش گوسالۀ سامري توسط قوم موسی (ع)، و ماجراي قارون و موسی (ع) از مهمترین مضامین 

). کارکردهاي بالغی و ایدئولوژیک 232  -149(ع) است (رك: قصص االنبیاء، نیشابوري: صص  قرآنی قصۀ موسی  
 داستان موسی (ع) نیز به سه صورت ادبی، اجتماعی و عرفانی قابل بررسی است:  

ادبی: معشوق،    ارزشهاي  وصف  پیرامون  بیشتر  (ع)،  موسی  حضرت  داستان  بر  تکیه  با  صائب  مضامین  بسامد 
   د اجتماعی است.فصاحت سخن و نق

 وصف معشوق: تشبیه معشوق و درخشندگی چهره او به شمع طور و ید بیضا:  
 )34از نسیم صبح پروا نیست شمع طور را (  صفا آن عارض پرنور راخط نسازد بی 

 )211ید بیضا چراغ روز باشد نخل ایمن را (  ندارد صبح با رخسار آتشناك او نوري
 فصاحت سخن: او سخن بلیغ و فصیح خویش را مانند کف دست موسی درخشان و شفاف میداند. 

 )273چه غم از موجۀ نیل است کف موسی را (   نتوان بر سخن روشن من پرده کشید
: نفی استبداد و فرعونیت، شعار همۀ انسانهاست. حکومت باید  عدالتی)کارکردهاي ایدئولوژیک (انتقاد از بی

بین شهروندانش با عدالت حکم کند. عدالت براي حکومت امري است الزم که بدون آن بقاي حکومت ممکن نیست  
فطرت: ص   حسینی  بیدل،  (ع)  374(جهان  موسی  زمان  فرعونیان  با  را  خویش  روزگار  بیدادگران  نیز  صائب   .(

اي نمیفتد و  کنندهوي معتقد است تا زمانی که ظلم پایدار است، با آمدن صبح هیچ اتفاق امیدواراست.  سنجیده  
است. از طرف دیگر میگوید حتی اگر حجت و دالیل ما مانند ید بیضا درخشان باشد، باز در  هاي او باقیغم و غصه

 دالن مانند صبح کاذب بنظر میرسیم: سیاه چشم
 )381در روشنی اگـر  یـد بیـضا  شـویـم مـا (  بح کاذبیم دالن صدر چشم این سیاه 

همچنین وي حیله و نیرنگ را که از مسائل مبتال به روزگارش است به سحر ساحران تشبیه کرده است که راستی 
 مینوردد:  و حقیقت همانند عصاي موسی آنها را درهم

 ) 345نـبـود  ریـو  و  رنـگ  را ( در راسـتـان  اثـر    شـد سـحر ساحـران ز عـصاي کلیـم محـو
 

 نوآوري در مضامین عرفانی 
زدایندة کینه عشق را  آنان عشق  بوده است.  عرفا  توجه  مفاهیم مورد  از  بر عقل  برتري عشق  و  :  و دشمنیها  ها 

). صائب 120نابودکنندة بدبینی، خودبینیها و سبب تلطیف روح انسان میدانند (جهان بیدل، حسینی فطرت: ص
است. وي داغ محبت الهی در دل را همانند تجلی خداوند بر    پردازي کرده مفهوم را با قصۀ موسی (ع) مضموناین  

 فروغ کند.  کوه طور میداند که هیچ طوفانی نمیتواند آن را کم
 )130کی به یک طوفان و صد طوفان شود کم سوز ما (  داغ ما صائب ز شمع طور روشن گشته است

 ).33که میتواند دل بیمار او را نجات دهد و «در حریم سینه افروزد چراغ طور را» (  تنها عشق الهی است
هرگاه که شاعر از تجلی خداوند بر طور و وادي ایمن یاد میکند از حسرت اینکه چرا خداوند بر او تجلی    تجلی: 

 نکرده است آنقدر اشک میریزد که نابینا شود: 
 )86آید مرا ( چون ز طور و نخل ایمن یاد می میشود چشمم ز حسرت چون ید بیضا سفید
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روي، سرخی الله نیز یادآور جلوة حق بر سوز نیست». از این  اي خالی از آن خورشید عالماز نگاه شاعر/ عارف «ذره
چیز ). ایمان به یگانگی خداوند سبب میشود عارف در همه146کوه طور است «الله فانوس شمع طور میدانیم ما» ( 

). قلب در عرفان مرکز واردات 146جا خداوند را حاضر و ناظر ببیند «سنگالخ این جهان را طور میدانیم ما» ( همهو  
قلبی و کشف و شهود است. جایگاه عشق الهی نیز در قلب عارف است، لذا از دیدگاه صائب اگر عارف را بسوزانند 

 تجلی خداوند بر قلب عارف آشکار میشود: در ته خاکستر او آتش طور پیدا میشود. بدین معنی که راز 
 )27آتش طور بود در ته خاکستر ما (  جگر سوختۀ ماست نهانخانۀ عشق

طورکه چوبۀ دار منصور حالج بخاطر  همنشینی با عرفا چنان تأثیري دارد که چوب خشک را سرسبز میکند و همان
 ). 340مصاحبت با او همانند شجر طور جلوگاه حق شد: «منصور میکند شجر طور دار را» ( 

 
 گیري نتیجه

شرایط سیاسی و اجتماعی و ادبی عصر وي تحلیل و بررسی حاضر نشان میدهد قصۀ انبیاء در اشعار صائب متأثر از  
اند. شاعر با اعمال تغییراتی در درونمایه و کاهش و افزایش در طرح و پیرنگ داستانها، کارکردي بازتفسیر شده

است. بطور کلی این کارکردها در غزلیات صائب با قصۀ انبیاء به سه طریق    بالغی و ایدئولوژیک به داستانها بخشیده
هاي ادبی، اجتماعی و عرفانی قابل بررسی است. صائب عنصر آب حیات در قصۀ خضر را در زمینهبازتفسیرهاي  

قلندرانه (تشبیه شراب به آن)، عاشقانه (تشبیه لب و دهان معشوق) و در نقد ادبی عصر (ارجحیت معنی بر لفظ) 
ست، مروت، از راهبري خضر تفسیر کرده است. وي در تشریح مفاهیم عرفانی مانند صدق طلب، ناامیدي، شوق دو

نیازي، صبر و شب، و نور فیض از سمبل چشمۀ حیوان بهره گرفته است. همچنین افزدون و توضیح دربارة اشک، بی
تقدیرگرایی و قناعت و طمع بریدن از فرومایگان از دیگر فرایندهاي افزایشی این قصه در اشعار صائب   درونمایۀ

بخش تفاسیر اجتماعی و عرفانی قابل بررسی است. وي از یوسف که بعنوان است. داستان یوسف (ع) نیز در دو  
سازي در وصف زیبایی معشوق غزلهاي زمینی بسیار بهره برده است. است بمنظور تازه  نماد زیبایی از او یاد شده

دران حسود و  در عرصۀ نقد شعر نیز اصالت معنی دربرابر لفظ را به یوسف تشبیه میکند. همچنین عنصر چاه، و برا
زندان مصر در داستان یوسف در زمینۀ انتقادهاي صائب از رنگ و ریاي مردم روزگارش و آزار و اذیتهایی که در 

متنی قصۀ یوسف در غزلیات صائب میتوان به افزودن حق او روا داشتند استفاده شده است. از جمله روابط بیش
ف، اسارت در زندان بعلت گردنفرازي دربرابر عاشقان، و نیز پیرفتهایی چون ترجیح دادن چاه به آزادي توسط یوس 

خاطري یوسف اشاره کرد. پردازیهایی چون زیباتر بودن معشوق صائب از یوسف، و رمز آشفتگی و پریشاننقیضه
تصویرسازي  در  میچرخد.  مور  داستان  و  پریان  با  او  ارتباط  پیرامون  بیشتر  صائب  غزلیات  در  سلیمان  داستان 

اي شراب به سلیمان و جام شراب به پریان تشبیه شده است. او با تکیه بر مفاهیمی چون وصف معشوق،  قلندرانه
است. در بازتفسیرهاي  تقدیرگرایی و پوچی جهان و انتقاد از رذالت مردم به تفسیر قصۀ مور و سلیمان پرداخته  

 برتري عشق و ترك تعلقات اشاره عرفانی سلیمان رمز حق و مور رمز عارف است و همچنین به مفاهیمی چون  
روح (ع)، معشوق همانند عیسی  داستان عیسی  از  ادبی صائب  بازآفرینیهاي  در  و شاعر در میکنند.  است  بخش 

سرایی دم مسیحایی دارد. اما عصر صائب انسان کاملی مانند عیسی ندارد. صائب با تکیه بر بخشهاي از داستان سخن
لباس او و روزة سکوت مریم، به تشریح مفاهیمی چون ترك تعلقات، سکون و  عیسی مانند چسبیدن سوزن به  

خاموشی، و درد طلب پرداخته است. در بازتفسیر داستان موسی (ع) صائب بیشتر بر ید بیضا و کوه طور اشاره دارد. 
عرفانی در است. مهمترین مفاهیم    وي درخشندگی چهرة معشوق و فصاحت کالم خویش را به ید بیضا مانند کرده



 221-238 صص ،74 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401  تیر ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  238

پنداري بازآفرینی قصۀ موسی، تأثیرگذاري عشق و تجلی حضرت حق است. همچنین قصۀ موسی ناظر بر همذات
 شاعر با حضرت موسی (ع) و نیز ارائۀ تصویري قلندرانه از تجلی حق در بناگوش یار اوست.  

 
 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
 
شگاه کوثر بجنورد با شماره قرارداد  نیا  .شده است  تیحما 0004071916پژوهش از طرف دان
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 فارسی منابعفهرست 
 قرآن مجید.

)، فصلنامۀ نقد و ادبیات 1391تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی، داوري، پریسا ( 
)  5دانشگاه رازي کرمانشاه، (   -تطبیقی (پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی) دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

 . 52 -23، صص 2
 هران: فردوس. )، ت1363اهللا ( تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح
 )، تهران: چاپ شرق. 1339العابدین ( تحول شعر فارسی، مؤتمن، زین

 ). تهران: عرفان. 1393جهان بیدل، حسینی فطرت، سیدمحمد ( 
 ). چاپ چهارم. تهران: آگه. 1390هاي ادبی معاصر، مکاریک، ایرناریما ( دانشنامۀ نظریه

 )، تهران: علمی. 1372شناسی در ادبیات، عبادیان، محمود (درآمدي بر سبک 
 )، تهران: طوس. 1372درد عشق زلیخا، ستاري، جالل ( 
 فرهنگی. ، تهران: علمی و 1)، تصحیح محمد قهرمان، جلد1364دیوان غزلیات، صائب تبریزي، ( 

اري، خواجه عبداهللا (  ائل جامع، انـص لطان 1365رـس رح کامل به قلم ـس تگردي، مقدمه و ـش حیح وحید دـس ). به تـص
 حسین تابندة گنابادي، تهران: کتابفروشی فروغی. 

 ) تهران: جامی.  1391شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، غالمرضایی، محمد ( سبک
 ). تهران: فردوس.   1374شناسی شعر، شمیسا، سیروس ( سبک
 )، تهران: سخن. 1390ها و روشها، فتوحی رودمعجنی، محمود (شناسی، رویکردها، نظریهسبک

ی از دیدگاه عرفا، یلمه مت و خاموـش ا ( ـص المی، ( 1391ها، احمدرـض ی عرفان اـس ـص لنامۀ تخـص ص  8)  32)، فـص ، ـص
40- 60 . 

 ، تهران: هما. 26). چاپ 1386الدین ( فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی، جالل 



 221-238 صص ،74 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401  تیر ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  240

 ) به اهتمام حبیب یغمایی، تهران: علمی و فرهنگی.  1382بن منصور ( االنبیاء، نیشابوري، ابواسحاق ابراهیمقصص
 ) تهران: میترا. 1384شناسی، شمیسا، سیروس( کلیات سبک

انسانی ). نشریۀ  1384پور آالشتی، حسین ( معنی بیگانه، در شعر صائب تبریزي، حسن  ادبیات و علوم  دانشکدة 
 . 84-69، صص 196، شمارة مسلسل 48دانشگاه تبریز،  سال 

نظریه ادبی سبک هندي، با تأکید بر اشعار صائب تبریزي، بابایی، شهربانو و طلوعی آذر، عبداهللا و مدرسی، فاطمه 
 .  149 -133، صص 7) 2). ادب فارسی، ( 1396( 

 )، تهران: سخن.1385عجنی، محمود (نقد ادبی در سبک هندي، فتوحی رودم
 )، تهران: مروارید.  1394نقد نوین در حوزة شعر، سالجقه، پروین ( 
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