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 چکیده

صائب تبریزی شاعر توانا و نامی زبان فارسی که در زمان خود شهرت فراوانی را کسب نموده بود، 

های اندیشهل صائب تبلوری از افکار و غز شعر و مخصوصاً است . کردهاین شهرت را همچنان حفظ 

، ها را با ظرافت خاصّی در خدمت بیان مضامین عارفانه ، عاشقانه ، اخالقیمختص به اوست که واژه

کارگیری این واژه حباب و هنر صائب در بۀ واژ. در این مقاله دهداجتماعی، حکمی و فلسفی قرار می

مورد بررسی قرار اسی این واژه شنگردد؛ همچنین زیباییلف بیان میهای مختجهت بیان مضمون

تشبیه  صائب با قدرت شاعری خود توانسته به بهترین شکل ممکن با استفاده از تشخیص، گیرد.می

ن و میزان استفادۀ صائب از ای حباب جهت بیان مضامین متنوّع بهره ببرد استعاره و تمثیل از واژۀ

 واژه به مراتب بیشتر از شاعران دیگر است.

 

 .غزل ، حباب ، مضامین شعری، سبک هندی ، صائب کلیدی:  کلمات
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 مقدمه

صائب یکی از تواناترین شاعران ایران در تجسّم بخشیدن به معانی لطیف و مصوّر ساختن افکار 

-واژهاستعاره و تمثیل  تشبیه، دقیق در قالب الفاظ متداول و رایج است.او با بهره گیری از تشخیص،

اه در بیان مضامین بخشد و آنگو جان دوباره به آن می خارج کرده و معناها را از شکل معمول خود 

حباب؛ که با استفاده  واژۀ ؛جمله واژۀ مورد بحث در این مقالهاز گوناگون موفّقتر عمل خواهد نمود؛

امثال حکمی و فلسفی و  ، عاشقانه عارفانه، ، اخالقی از شگردهای ادیبانه به بیان مفاهیم اجتماعی ،

 پردازد.می آن

میرزا » .ادب فارسی است که در سبک هندی بینظیر میباشدصائب از شاعران برجسته زبان و  

شمس ه.ق( از اعقاب  0110-0101)« صائبا»عبدالرّحیم صائب معروف به  ادعلی ابن میرزمحمّ

سرش پران تبریزی اصفهان بود و پدرش از شاع ه( است. 111د شیرین مغربی تبریزی )الدّین محمّ

گاه ها گاه تبریزی و زا نیز در آن شهر متولّد شد و بهمین سبب او را در تذکرهدعلی میرمحمّ

کرد و مرتّب تساب خود را به تبریز فراموش نمیانگاه د نظر ما هیچامّا شاعر مور اند،اصفهانی خوانده

حکیم ی از محمّد علی پس از تحصیالت و کسب فنون شاعر میرزا را تبریزی خوانده است.خود 

ائی به سرودن شعرهای نغز پرداخت و مورد توجّه شاه عبّاس قرارگرفت رکنای کاشانی و حکیم شف

ه( به هندوستان سفر  0111-0101 شاه جهان )بعد از چندی در عهد سلطنت شهاب الدّین  وی

الشّعرایی سمت ملک سرانجام  کرد و پس از مدّتی به ایران و باز به هند و عاقبت به وطن بازگشت و

 .(24ص پژوهشی در سبک هندی و دورۀ بازگشت،.)«شاه عبّاس ثانی را یافت

 ،اجتماعی های ظریف و زیبا در قالب موضوعات اخالقی،ب با ایجاد طرزی نو به بیان نکتهصائ

. توان صائب  بردهای بسیاری بهره میراه از واژه راینغنایی و فلسفی و حکمی میپردازد؛ د عرفانی،

در این مقاله حباب که  اژۀاز جمله و ها در جای خود بر هیچ کس پنهان نیست،در استفاده از واژه

کارگیری این واژه جهت بیان موضوعات ت و توان ذهن صائب در بگیرد و ظرفیِّمورد بررسی قرار می

و در برد می آنابلیت حباب پی به قواژۀ  شناسیده از زیبایی. صائب با استفاکندمیمختلف روشن 

اره به موفقیت شایستۀ استعخیص و تش گیری از عناصری چون تشبیه،استفاده از این لغت با بهره

 یابد.خود دست می

ابها و مقاالت صائب و آثار وی کارهای فراوانی به انجام رسیده است و کت در زمینۀ :تحقیق پیشینۀ

مقاالتی همچون  ؛عظمت صائب و آثار وی دارد تحریر در آمده است که نشان از رشتۀبیشماری ب

از  «عالم تصویر در دیوان صائب تبریزی»، از حسین فقیهی «مضامین عرفانی در غزلیات صائب»

که در اینجا مجال ذکر  از احمد گلی و بسیاری از مقاالت دیگر «گرایی صائبعرفان»احمد شوقی بر، 

غزلیات صائب مورد بررسی قرار نگرفته است و حباب تاکنون در  اما واژۀ آنها نیست، کردن همۀ



 

 

 

 

 

 

 603/ تصویر حباب در غزل صائب
 

 
 

ین مهم در این مقاله تصویری روشن از این واژه و کاربردش در غزلیات صائب ارائه نشده است که ا

 رسد.به انجام می

شاعر استفاده از  طرز بیان هر شاعری مخصوص به خود اوست و هر های تحقیق:اهداف و ضرورت

ی افق درک زیبایی هر شاعر با دیگر چراکه رساند؛خود به انجام میه روش و سبک خاص ها را بواژه

ن نکته دست یافتن به این افق مستلزم بررسی شعر آن شاعر است تا بتوان به ای متفاوت است.

ست و این واژه را با هایی بهره برده ارسید که شاعر در رسیدن بطرز خاص بیان خود از چه واژه

صائب بعنوان  کار گرفته است.مت بیان مفاهیم مورد نظر خود بده عناصری در خاستفاده از چ

راه فرد خود را دارد و الزم است در مقتدای شاعران سبک هندی افق درک خاص و منحصر به

پرداخته شود تا با حباب های شعر او از جمله واژۀ ی واژهشناخت این شاعر سرشناس به بررس

تر شعر و و در نتیجه شناخت کامل با موضوعات مشابه بررسی این نمونه راه برای تحقیقات بیشتر

 غزل صائب باز گردد.

، اناواع مضامونها در   پارداز اسات  ه به اینکه صاائب شااعری مضامون   با توجّ حباب در شعر صائب:

شعرش یافت میشود؛ او مضمونهای فراوانی را هم با استفاده از واژۀ حباب خلق نموده است؛ از جمله 

 اجتماعی، عارفانه، عاشقانه و حکمی و فلسفی که همراه با مثال آمده است.مضمونهای اخالقی، 

 مضمون اخالقی -4

ین زمینه صائب نیز در ا ، هیچگاه مورد غفلت نبوده است.ختن به موضوعات اخالقی در ادبیاتپردا

زندگی بیشتر توان برای صائب شناخت که با این امتیاز را می» گذارد.هنر خود را به نمایش می

های بدیع خود را از حوادث زندگی و مشهودات روزانه گرفته تماس دارد و حتّی میتوان گفت مضمون

های روحانی درس اخالق و ه وی نیز همین است؛ عالوه برجنبهاست و دلیل روی آوردن مردم ب

آنها به زبانی  ی در دیوان وی گسترده است و همۀعبرت گرفتن از حوادث و پیروی از ملکات اخالق

کلمات قصار و حاوی حکمت  تک بیتهای وی به منزلۀ ست که دریافتش دشوار نیست.گفته شده ا

پس اگر ادیب شوروی او را  رو بسیاری از آنها حکم ضرب المثل پیدا کرده است؛است از این عملی

 (00ص نگاهی به صائب،) «راه نیست.رمان سبک هندی گفته است چندان بیقه

باشد، با مضمون اخالقی است که ی صائب که در بردارندۀ واژۀ حباب میبیشترین حجم ابیات غزلها 

حباب برای بیان مفاهیم اخالقی با استفاده  به خدمت گرفتن واژۀ دهد.می خاطبدرس اخالق به م

صائب مخاطب خود را از  .د صائب داردتشخیص و امثال آن نشان از اهمیت این مفاهیم نز از تشبیه،

ادب و  رعایتارد و او را به دلجویی از ضعیفان، دو دنیادوستی برحذر می ، هواپرستیوغرور نخوت

دلیل ت که بنماید. بیشترین مضمون اخالقی دوری از هواجویی اساحترام و خاموشی توصیه می

ت و هوا را در بنا بر مجاورت این دو خلق نموده اس )جو( باشد که صائب از حباب و هواتصویری می
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در ادامه  که های متنوّعی دارد مضامین اخالقی غزل صائب نمونه برده است.کار معنای هوای نفس ب

  شود.آورده می اندابیات که در این زمینه بیان شده هایی ازنمونه

دور بودن از نخوت، از ویژگیها و صفات اخالق مثبت است که همواره در : دوری از نخوت 4-4

است. در غزل صائب نیز این امر به خوبی نشان داده های اخالقی ستوده شده ادبیات و تمامی حوزه

 شده است.
 باارون کاان از ساار نخااوت و هواپرسااتی را  

 

 کناد خاناه هاا خاراب هاوا      حبابکه چون  

 (111غزل : )صائب
 

، و حباب و قرار داشتن باد در حباب اهو شود با استفاده از رابطۀهده میکه مشااین بیت همانطوردر 

 حباب را به داشتن غرور توصیف نموده است. 

 از دریاا  حبااب نخوت از مغز برون کن کاه  

 

 باشاادجاادا میتااا بااود در ساارش ایاان باااد  

 (0243)همان: غزل 

، حباب را مغرور ناسبی که حباب و باد با هم دارنداین بیت نیز مانند بیت قبل با استفاده از ت

 دلیلی بر جدایی حباب از اصل خود دانسته است. راتوصیف کرده و همین صفت بد 

 پای سیرم خشک گردید از غرور و زهد کاش
 

 از داماان تاار داشااتم حباااببادبااانی چااون 

 (4001)همان: غزل

اسات و  ای که حباب با دامن تر دارد ساود جساته   حباب و باد از رابطهتناسب در این بیت عالوه بر 

حافظ نیز  کاری موسوم نموده و در مصراع قبل از غرور انتقاد کرده است.حباب را به تردامنی و گناه

 نماید.یه میری از نخوت را به مخاطب خود توصود ،زمینه با استفاده از تصویر حباب در همین

 چااو فتااد باااد نخااوت اناادر ساار   حباااب را

 

 کالهاااداریش انااادر سااار شاااراب شاااود   

 (440)غزل
 

شود صائب با بهره جستن از مجاورتی های بیتی زیر دیده میشاهددر : دروی از هوا و هوس 4-2

برداشت نموده است و ، هوای نفس را هوا ، با استفاده از ایهام از واژۀکه بین هوا و حباب وجود دارد

صائب از تناسب بین هوا و حباب تا آنجا پیش رفته است استفادۀ  به زیبایی آفرینی دست زده است.

با  ،اخالقی ، مضمونباشدبین ابیات صائب که در بردارندۀ واژۀ حباب می که بیشترین مضمون در

 .است موضوع دوری از هوای نفس
 بشاوی کاه تارک هاوای پاو       از هاوا دست 

 
را  حبااابدر یااک نفااس رساااند بااه دریااا  

 (110)همان:غزل 

 بنیااااد حیااااتاز هوساااناکی مناااه بااارآب 
 

 حبااب یک نفس فانی  کز هواجویی شود در

 (112)همان:غزل



 

 

 

 

 

 

 609/ تصویر حباب در غزل صائب
 

 
 

 حبااب در سر بی مغز تا باشد هوایی چاون  

 

 بردن از این دریای هایل مشاکل اسات  سر برون 
                     (0141)همان:غزل

 حبااب طی شود در نفسی زندگیش همچاو  

 

 هرکس کاه در ایان بحار هواجاو گاردد      سر

 (0414)همان : غزل

 هواپرسااااتان رابااااه باااااد زود رود ساااار 

 
 بلنااد حباااب دم اساات کلااه گوشااۀکاه یکاا 

 (0323)همان : غزل 

 هااوس یااک ساااعت اساات گرماای هنگامااۀ 

 
 رود باارونا  میااهااو حبااابزود از ساار 

 (1211)همان : غزل 

بیهی کاه در  تمثیال و تشا   با استفاده از آرایاۀ  صائب در بیت زیر: امر به دلجویی از ضعیفان 4-9

عیف تشبیه نموده است که هم کاسۀ دریای باا  ،  حباب را به انسانی ضباشدزیرساخت این تمثیل می

وچاک و نااچیز   اینکه حباب در برابر دریا وجاودی ک  ،تاه و شکنندگی حبابباشد؛ عمر کوعظمت می

صاائب باا    ه تا حبااب ضاعیف قلماداد گاردد.    باشد، موجب شددارد و در معرض آسیبهای فراوان می

 گیری از این صفت حباب امر دلجویی از ضعیفان را بیان نموده است.بهره
 ت دلجااویی ضااعیفانتاااج ساار بزرگاای اساا 

 
 اسات  حبااب  دریای پاک گوهر هام کاساۀ  

 (4444)همان:غزل 

  : حرف پوچزدن دوری از  4-1

 از پو  گویی سر به بااد  حبابدهد صائب می

 

 شاود از دهن بساتن دهاان غنچاه پار زر می    

 (4134)همان : غزل 

در ، موجب شده این واژه با صفت پو  آورده شود و این پو  باشدفرم و شکل حباب که توخالی می

کار رفته است که در این بیت با تصویر منفی از حباب با بهره بردن از ترکیبی همچون پو  گویی ب

نکه غنچه درون داند و در برابر دلیل ایهای او میشدن حباب را پو  گویی حسن تعلیل دلیل نابود

 گو نیست.ر دارد اینست که زیادههای زردرنگ مثل جواهخود پرچم

 جا زبان به تکلّم گشوده است.ب ست که نال اینکه حباب نابود شده است ایندر بیت زیر نیز دلی

 باا ادب بااش کااه سار در قاادم تیا  افشاااند    

 
 که در این بحر دم بای جاا زد  آن حبابچون 

 (0011)همان : غزل 

تشبیه نمودن حباب بخاطر ظاهری که دارد به حباب در بین  :دوری از دنیا طلبی 4-0

شود که چون ی از دنیا را به این شکل بیان میاشعارصائب چشمگیر است در این بیت دوری طلب

ماند که بیرون از هستی خود خیمه زده است و دست از از دریا جدا شده است مثل این می حباب

 تعلقات دنیوی کشیده است.  
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 حبااب هستی تا توانی چون  خیمه بیرون زن ز

 
 در ته یک پیارهن باا بحار صاحبت داشاتن     

 (1112)همان : غزل

 در میدان اخالق» .شودوفور دیده میاعی در شعر صائب ببیان مضمون اجتم :مضمون اجتماعی -2

حدّی که میتوان انگیز فراوان دارد بهای ارزنده و عبرت الت اجتماعی صائب غنی است و نکتهو تأمّ

 (404ص نگاهی به صائب،)« هایش دانست.بازتاب اندیشه عصر صائب و مجموعۀ آنها را آینۀ

 ق شده با استفاده از واژۀاو موفّ مضمون اجتماعی از مضامین پررنگ و پرتکرار در شعر صائب است،

بکشد. مضامینی چون تمکین اجتماعی، نمایی خود را دراستفاده از این واژه بیشتر به رخ حباب هنر

با استفاده از  باشد کهی می، اعتراض اجتماعی و.... از جمله مضامیناندوه جامعه، بی اعتباری روزگار

 حباب در غزل صائب آمده است. واژۀ

گیری ب با بهرهاحترام و تمکین اجتماعی از مواردی است که در شعر صائ :تمکین اجتماعی 2-4
سپر انداختن موج که حباب به سپر تشبیه شده  آمده است.، های فراوان آناز واژۀ حباب و قابلیت

 محیط آفرینش.یعنی کوتاه آمدن و تمکین کردن در  ،تاس
 پاایش هاار مااوجی سااپر انااداختن الزم بااود

 
 افتااده را  حبااب در محیط آفارینش چاون   

 (441)صائب:غزل
یا در بیت فوق به احترام اجتماعی اشاره شده است که دل دیگران را نباید شکست و باید دوستانه 

 دیگران زندگی کرد.با 

 خااوش آن گااروه کااه برداشااتند بااار جهااان

 
 نشکسااتند حبااابوز ایاان گااروه دل یااک 

 (0310)همان : غزل 

ابیات به در ابیات فوق براساس صفت ناپایداری حباب، از آوردن آن در  :اعتباری روزگاربی 2-2

وفایی حباب را دلیلی بر عدم اطمینان به ثبات و پایداری اعتباری روزگار رسیده است و بیبی 

 دانسته است. 

 حبابزورق ما گرچه شد یکرنگ دریا چاون  

 

 همچنااان اندیشااه از مااوج خطاار داریاام مااا 

  (410)همان :غزل

 رزد کاه شاد  اآسا چه می حباببر کاله خود 

 

تقااادیرها  تااااج شااااهان مهااارۀ بازیچاااۀ  

 (010)همان:غزل

 باااه آشااانایی دریاااا مبناااد دل زنهاااار    

 
 حبااب وفاسات همچاو   که عقاد الفات او بی  

 (314)همان:غزل



 

 

 

 

 

 

 611/ تصویر حباب در غزل صائب
 

 
 

در این بیت صائب از سختیهای روزگار و تنگنای زمانه که چون حباب  :اعتراض اجتماعی 2-9

در اینجا از صفت تنگ بودن و فضای اندک حباب جهت آفریدن  تنگ است گله و شکایت دارد.

 مضمون خود بهره برده است.

 ای کااار تنااگ نگاارفتم  یچ دلشاادهبااه هاا 

 
 کاارد ماارا  حبااابچاارا سااپهر بااه قصاار   

 (101)همان :غزل 

حباب بهره برده شده است و در در این بیت از صفت تنگ بودن  :خفقان اجتماعی 2-1

 است.آور توصیف شده بیه شده است و اوضاع زمانه خفقانساخت تمثیل چرخ به حباب تشزیر

 فضااای چاارخ مقااام نفااس کشاایدن نیساات 

 
 هااوا حبااابراساات در  دنفااس چگونااه کناا

 (111)همان:غزل

اینجا شاعر وجود انسان را به حباب تشبیه نموده است که اوضاع نامساعد اجتماع همچون موج دریا 

تواند نماد خوبی از بشر ، حباب میاطرافا بعنوان اجتماع با آوردن دری در صدد آزار انسان است.

 حاضر در این اجتماع باشد.

 بااااد ناااداریم در گاااره   باااا آنکاااه غیااار 

 
ماسات   حبااب لب تشنه تی  موج به خاون  

 (0114)همان:غزل

که چون موج  های اطرافبدون استقامت میداند که در مواجه شدن با آسیباین بیت حباب را 

 شکنندگی حباب ویژگی بارز آن در این بیت است. ماند توان برابری ندارد.می

 ییباااه تیااا  باااازی اماااواج بااار نمیاااا    

 
 وار در ایاان بحاار بااا کاااله ماارو    حباااب

 (1441)همان : غزل

اوضاع اطراف خود غافل است  در این بیت غفلت حباب مد نظر صائب است که انسان چون حباب از

 بیند . اطرافش که مانند موج خطرآفرین میباشند را نمیهای و دام

 صاااائب هااازار دام تماشاااا زماااوج هسااات 

 
 ایچارا چشام بساته    حبابزین بحر چاون  

 (1113)همان: غزل

. در این بیت با استفاده از حسن تعلیل آالیش و یکدست اوستدل بودن حباب بخاطر ظاهر بیساده

که پر از موج دل است و از دریای اطرافش که حباب روی دریا قرار دارد اینست که سادهدلیل این

 غافل است.باشد خطرناک می
 ج از دیر جنبیدن خطر دارددر این طوفان که مو

 
 ساازد ساده دل برروی دریاا خاناه می   حباب

 (0102)همان :غزل

که ناله نماید از بی اعتنایی اطرافیان بیان می در بیت فوق شاعر اندوه خود را اندوه اجتماعی: 2-0

برد از صفت ناچیز بودن حباب بهره می کند و برای بیان این مطلبیکس اثر نمکردنش در دل هیچ
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؛ وجود شاعر نیز چنین وضعیتی نمایدهنگام شکستن هیچ صدایی ایجاد نمیکه حباب که همانطور

 شنود.دارد و کسی صدایش را نمیرا در دل اجتماع خود 

 شاااکایت مااان خلاااد باااه دلااای نالاااۀ مین

 
 حبابصداست همچاو  من بیشکست شیشۀ 

 (314)همان:غزل

 مضمون عرفانی -9

گرفته بود را  او عرفانی را که از دیگران گر است.مضامین عرفانی در شعر صائب جلوه نسایه روش 

در غزل صائب نیز مضامین عرفانی بسیار  .گذاشتدر شعر خود به نمایش  ترمبا پختگی هر چه تما

از  .ی را در جهت رسیدن به این هدف بکار برده استهای بسیارواژه او قاعدتاً تکرار شده است،

تحقیقاَ » است. قرار داده شده است که در خدمت بیان مفاهیم عرفانی« حباب»ها جمله این واژه

ولی از  افتاده و تا چه اندازه از وی رنگ پذیرفته است،توان گفت صائب تا چه حد به راه مولوی نمی

توان یقین کرد که هم مثنوی را ین صوفی بزرگ روا داشته  میا دری  دربارۀکه بییل و تکریمی تجل

گویی ا زیر و رو کرده و هم دیوان غزلیّات او ر درک کرده و خوانده و فهمیده و معانی آن را

این حسن عقیدت در ادبیات عدیدۀ او  هن داشته دیده است وذ رصد آنها را منطبق با آنچه درصدد

 (023ص صائب، نگاهی به.)«شوددیده می

صفویه اوضاع عرفان و  دورۀدر »ورۀ صفویه داشت قابل توجّه است. شرایط خاصّی که عرفان در د

گری و نیز توجّه شاهان صفوی ن آن بر مبنای شعارهای سطحی شیعهدالیلی چون بنا شدتصوّف ب

ع و تشیّ ) .«جهان تشیّع نامطلوب و نا به سامان بودعنوان رهبران به فقیهان جبل عامل لبنان ب

  (034ص ف تا آغاز سده دوازدهم هجری،تصوّ

فرد خود در بیان مضامین عرفانی در شعر خود توفیق رانی است که با توانایی منحصر بصائب از شاع

گیری گسترده از آراء و عقاید عارفان ی از شاعران بزرگ دورۀ صفوی که با بهره یک»داشته است. 

های دشوار را به راهبری پیر عشق راهمولوی و جامی توانست  عطّار، سنایی، بزرگی چون ابن عربی،

های با دو بال  جذب و کوشش به مرحله برای رسیدن به المکان در زندگی فردی خود طی نماید و

های درسی و علمی در جنبه ،های بزرگ عرفانییابد و به مقتضای پیدایش دستگاه دستپایانی آن 

های رنگ و بوی عرفانی آمیخته با نکتهو با ند عرفانی آن بزرگان را به دقّت های بلنظری نیز اندیشه

سیری  )«صائب تبریزی است. ،ن روزگار برای مشتاقان بازگو کندآاجتماعی و ادبی  اخالقی، حکمی،

واژۀ حباب در غزل  از جمله مضامین عرفانی که با استفاده از (4ر صائب، صادر مضامین عرفانی اشع

 باشد.صائب آمده است، کثرت و وحدت، استغنا و فنا می

ود شاز اصطالحات عرفانی است مطرح می در ابیات فوق کثرت و وحدت که :وحدتکثرت و  9-4

ست که کثرت و وحدت با یکدیگر منافاتی ندارد و دریا با گردد اینکه آنچه در این ابیات بیان می



 

 

 

 

 

 

 616/ تصویر حباب در غزل صائب
 

 
 

اندازد و ها دریا را از یکتا بودن نمیو این حبابزاران حباب را بر پهنۀ خود دارد ایی خود هوجود یکت

 بیند.غرق است حباب را از دریا جدا نمیداند و هر دو را یکی میکسی که در دریای الهی 

 این چشم در هار جلاوه  خود هزارا حباباز 

 

 کنااد ایجاااد دریااا تااا ببینااد خااویش را   می

 (10)صائب:غزل

 وحاادت علاام را کثاارت لشااکر نگااردد پااردۀ

 
 راو مااوج دریااا  حبااابزیکتااایی نیناادازد 

 (004)همان:غزل

 فاار  اسات   دریای وحادت از دوبینای   غرقۀ

 
 حبااب مجناون  خیمۀ لیلای باود در دیادۀ    

     (110)همان:غزل

کدام برای دریا منفعتی الهی اشاره میشود که موجودات هیچدر این بیت به استغنای  :استغنا 9-2

که ذات فزاید؛ همانطورانمیکاهد و یا به آن نمیار دریا ندارند و بودن یا نبودن حباب و موج از اعتب

 نیاز است. دس الهی از وجود سایر موجودات بیاق

 غرض رسااندن فایا اسات ورناه در ایجااد     

 
 و مااوج نیایااد بااه کااار دریااا را     حباااب

 (413)همان:غزل 

رفان باالترین عرفانی است و بنا بر نظر اکثر عافنا شدن در ذات الهی از مقامات عالی  :فنا 9-9

گیری از ظرفیتهای حباب به بیان این مرتبه فوق صائب با بهره که در ابیاتباشد مرتبه در عرفان می

داند؛ دیدن وجود باریتعالی می خود را مقدمۀپردازد. در این بیت شاعر نیست شدن از وجود می

 تواند دریا را مشاهده کند.اب اگر چشم از وجود خود ببندد میکه حبمانطوره

 انه از خاویش تهای کان کاه ز نظّاارۀ آب     خ

 
  است همان چشام حبااب    حبابچشم  پردۀ

          (113)همان:غزل

داند که به نیستی حباب مین حباب را از دریا وجود جدا بود دلیلاین بیت نیز مانند بیت قبل 

 نرسیده است تا عین دریا گردد.

 تااا هاایچ نگااردی نتااوانی همااه گردیااد     

 
 است جدا تاا نفساش هسات     حبابکز بحر 

 (4011)همان:غزل

تهی شدن از وجود خود عنوان نموده است مانند حباب که چون از  اینجا رسیدن به وجود اصلی را

 گردد.جود خود خالی شود با دریا یکی میو
 هاا از چشام پوشایدن   حدت غوطهزدم در بحر و

 
 ازخود تهی گاردد  حباببه دریا چون یکی گردد 

  (4114)همان : غزل

؛ همانگونه که انسان برای فنا شدن در وجود دریا باید نظر حباب به دریا باشدبرای رسیدن به اصل 

 خداوند باید به او نظر داشته باشد و استمداد جوید. 
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 چشام بسااتن باشاد از دریااا نظار واکااردنش   

 
 ر هستی هر که آرد سر بارون از بح حبابچون 

 (1041)همان: غزل

توانند حقایق الهی را درک نمایند که ظاهر در این بیت این نکته بیان میگردد که تنها کسانی می

 بینی را رها کرده و خود را با عمق حقایق عجین نمایند و در عمق دریای الهی خود را غرقه کنند.  

 مپرس از زاهاد کوتااه باین اسارار عرفاان را     

 
  بااد پیماایی   حبااب چه داناد قعار دریاا را    

 (1131)همان:غزل

 و غنایی عاشقانهمضمون -1

 هاییظرافت، آسمانی یکی انگاشته شود این مضمون که گاه ممکن است با مضمون عرفانی و معشوق

بعنوان مثال  توان تشخیص داد که مضمون غنایی است نه عارفانه؛دارد که با توجه نمودن به آن می

در بیت زیر وصال دایمی را موجب خستگی دانسته است در صورتیکه در وصال خداوند افسردگی و 

دانسته  خستگی وجود ندارد، بیرون آمدن از وصال دایمی همچون بیرون آمدن حباب از دل دریا

 شده است.

 ساازد شاوق عاشاق را    وصال دایمی افسارده 

 
         از روزن دریاا   حبابسری گاهی برآور چون 

                                  (214)صائب:غزل

ته ثیل خلق شده است او را عاشقی دانسآوردن تم در این بیت با تصویر مثبتی که از حباب بر پایه

 ترسد.دن به معشوق خود از هیچ خطری نمیاست که در راه رسی

 دسات عشاق را   نیست پاروای سارخود بااد   

 
 حبااب وارون  خنده بر طوفان زند از کاساۀ 

 (110)همان:غزل

مودن چشم به حباب و شکنندگی نماید و با تشبیه ناهد به ظواهر معشوق خود اشاره میدر این ش

 داند.، میه در انتظار  محبوب خود استای از اینکحباب، پریدن چشم را نشانه

 پاااردمت رناااگ شاااراب میاز نماااک تبسّااا

 
 پااردمی حباااب ات چشاامدر هااوس نظاااره

 (2404)همان: غزل

در سطح  هاچشمی حباب را دلیلی بر وجود حباب، ویژگی شوخ صائب با حسن تعلیلی که میاورد

 .دانددریا می

 شااوداز نظربااازان کمااال حساان افاازون می 

 
 شاوخ گاردد روی دریاا دیاده ور     حبابکاز  

 (2100)همان : غزل

شود که دل در زلف معشوق اسیر ، به معشوق اشاره میدل به حباب در این تمثیل و تشبیه مضمر

 شده است و نجات دل از این دام ممکن نیست همچون حبابی که در موج اسیر است.



 

 

 

 

 

 

 613/ تصویر حباب در غزل صائب
 

 
 

 ممکاان نیساات حبااابدام مااوج نجااات  ز

 

 چگونااه دل بااه در آیاادز زلااف پرشااکنش   

 (4101)همان: غزل

م که برای بیقراری معشوقم کند که چیزی ندارا تشبیه مضمر دل به حباب بیان میدر این بیت ب

ه داشت باید توجّ باشد.فانی مانند حبابی ساکن می؛ من فقط دلی دارم که در این دریای طوبیارزد

همین ویژگی  ش میگردد.است و حرکت آن موجب نابودیکه سکونت حباب ویژگی ذاتی حباب 

 صائب قرار گرفته است. مورد استفادۀ

 ناادارم در گااره چیاازی کااه ارزد بیقااراری را

 
 سااکنی دارم  حبابدر این دریای پرشورش 

 (4423)همان:غزل

معشوق جان در تالش برای رسیدن به  عاشقان نماید کهب در این بیت محیط عشق را وصف میصائ

، دریا را به محیط عشق تشبیه به افسر و موج به کمرحباب اند و با تشبیه خود را به خطر انداخته

 اند تا به هدف خود واصل شوند.کردههای خود را فنا ده است که عاشقان سر و کمر و بدننمو

 حبابچشم بگشا در محیط عشق و از ماوج و  

 

  صاادمیان باای کماار بااا افساار باای ساار ببااین 

 (1013)همان:غزل

 مضمون حکمی و فلسفی-0

یت زیر مخاطب در ب پردازد.حکمی و فلسفی میاندرز و موضوعات پند و در ابیات زیر صائب به بیان 

، بیان میکند که ج به کمربند پادشاهیتشبیه موخواند و با تشبیه حباب به تاج ورا به آرامش فرامی

  شود و حرص خوردن امری بیهوده است. گان میهای الهی قسمت همنعمت

 مار دهاد تااج و ک  یاا می و ماوج در  حباباز 

 

 صاادپاره لرزیاادن چاارا  برساار ایاان خرقااۀ 

 (21)صائب:غزل

پردازد که دینا و ما فیها پایدار نیست و انسان نباید مانند اعتباری دنیا مینیز به بیان بی در این بیت

صائب قرار گرفته حباب بر مال دنیا بلرزد. لرزان بودن حباب ویژگی است که در این بیت مورد نظر 

 است.

 آسا چه میلارزی کاه شاد    حباببر کاله خود 

 

 تقاااادیرها بازیچاااۀ  ۀتااااج شااااهان مهااار   

 (010)همان:غزل

در اینجا غنیمت شمردن آنچه انسان در دست دارد توصیه شده است و با حسن تعلیلی زیبا بیان 

 کرده که حباب به این دلیل که قدر نفس خود را ندانسته است بدون گهر مانده است.

 نتواناد  حبااب کسی که پااس نفاس چاون    

 

 همیشه چون صدف هرزه خند بای گهرسات  

 (0111)همان:غزل
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خواهد تا ا را نیز در بردارندۀ گهر میداند و از مخاطب میبیت قبل حتی حبابهدر این بیت بر خالف 

 سرسری به اطراف خود ننگرد و با عمق بیشتری اطراف خود را به نظاره بنشیند.

 از ایان بحار سرساری زنهاار     چو موج مگاذر 

 
 خالی نیستحباب  که چون صدف زگهر یک

 (0100)همان:غزل

خالی است و  از دریا یک چشم تو نماید که قسمت حبابا بیان حکمی عنوان میدر این بیت ب

 برد .وید هر کس طبق ظرفیت خود بهره میگمی

 از دریاا  حبااب نیست جز چشم تهای رزق  

 

 ساااغر باشااد باااده خااوب اساات بااه اناادازۀ 

 (0201)همان:غزل

ر دارد و باده حباب چشمانی شوکه قید و ناپایدار دل مبند همانطور دهد که به دوستان بیاندرز می

این صفت را حباب از آنجا دارد   این دلیل است که حباب دوست هوایی است.را چشم زده است ب

 که در دلش هواست.

 باااه دوساااتان هاااوایی مبناااد دل زنهاااار  

 
 رساید  حبااب که چشم بد به شراب مان از  

 (2142)همان: غزل

، فکر پو  را به حباب تشبیه نموده و مخاطب را از افکار پو  بر حذر در اینجا با پو  دانستن حباب

 داشته است.

 تمااام عماار تااو در فکرهااای پااو  گذشاات  

 
 حبااابنشااد محاایط تااو صااافی از ایاان   

 (4044)همان: غزلدری 

اب که تنگ مکانی گیری از صفت حبخواند و با بهرهبیت مخاطب را به شاد بودن فرا میدر این 

 گیرد و تو نباید مانند حباب باشی.ب کار را برخود تنگ می، عنوان میکند که حبااوست

 چو موج بر صف دریا زنایم و خاوش باشایم   

               
 کنایم  حبااب به خویش کار چرا تنگ چون 

 (4110)همان:غزل

باب با یک چشم بر که عمر حشود اعتماد نمود همانطورنمیدر تمثیلی بیان میکند که بر عمر کوتاه 

 شود. حباب باز شدن چشم حباب به نابودی حباب تعبیر شده است.هم زدن تمام می

 حبااب شاود عمار   در نظر واکردنی طای می 

 

 ای بی مغز بر عمر سابک جاوالن مکان   تکیه

 (1111)همان: غزل

شود بر خاطر انسانهای بزرگ نباید د نظر است که در این بیت بیان میسبک بودن حباب مور

 جاد نمود و همچون حباب نرم و سبک با آنها رفتار نمود.مزاحمت ای

 باار خاااطر لطیااف بزرگااان مشااو گااران     

 
 کان  حبااب ه قادر  ایان محایط با    لنگر در

 (1014)همان : غزل



 

 

 

 

 

 

 613/ تصویر حباب در غزل صائب
 

 
 

 شناسی حبابزیبایی-6

ین زمینه به صائب شاعری توانمند است و با آوردن حباب در در قالب مجاز لغوی قدرت خود را در ا

زیبایی و بر برد کار میکنایه و تشخیص ب استعاره، های تشبیه،باب را در قالباو ح ؛گذاردنمایش می

 افزاید.اشعار خود می

مغزی تهی حباب سبکبار، دامن حباب، آوردن ترکیباتی چون حباب شوخ چشم،: تشخیص 6-4

نظر بازی حباب و امثال آن موجب شده است تصویر  ، هواجویی حباب،حبابترک سر کردن  حباب،

انسان به این واژه های ت باشد. نسبت دادن اعمال و ویژگیحباب در غزلیات صائب تصویری متفاو

بعنوان نمونه دامن  تر نموده است.ملموس راتصویرش ص به حباب بخشیده است و نوعی تشخّ

 بیت ذیل آورده میشود. داشتن حباب که در

 حباااب شااوکت دریااا نگنجااد زیاار دامااان 

 

 ناااموس چااون سااازد نهااان دیوانااه را  پااردۀ

 (401)همان:غزل

 به کف داشتن سر خود باتوجّه به ظاهر خاصّ حباب مطرح شده است و یک ویژگی انسانی است.

 ی نایم غافال  زطوفان حوادث با سابک مغاز  

 
 آسا دراین دریا به کف دارم سر خود را حباب

 (041)همان:غزل

      کسب هوا نمودن 

 در قلزماای کااه نیساات ساارنوح در حساااب  

 
 کناایم ماااکسااب هااوا می حبااابهمچااون 

 (111)همان:غزل

 در پرده بودن حباب 

 رنگای بارآر  ای بیسار غوطاه در دریا   بگذر از 

 
 حباباز تعیّن تا به کی در پرده باشی چون 

 (110)همان:غزل
 آبستن بودن حباب 

 حیط مایه دار عشق نیسات دست خالی در م

 
 او به گوهر چون صدف آبستن اسات  حبابهر 

 (0141)همان:غزل

 چشم داشتن حباب 

 به ساحل دو چشم دوخته است حبابعبث 

 

 از این محیط کسای زناده بار نیاماده اسات     

 (0141)همان:غزل

 صاااائب هااازار دام تماشاااا زماااوج هسااات 

 
 ایچارا چشام بساته    حبابزین بحر چاون  

 (1113)همان: غزل
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 ایچشم در هار جلاوه   خود هزاران حباباز 

 

 کنااد ایجاااد دریااا تااا ببینااد خااویش را   می

 (10)صائب:غزل

 دیده گشادن حباب اشاره شده است. در شعر حافظ نیز به دیده داشتن و

 همچون حباب دیاده باه روی قادح گشاای    

 

 ویاان خانااه را قیاااس اساااس از حباااب کاان

 (034غزلحافظ:)

 نفس داشتن حباب

 تااا هاایچ نگااردی نتااوانی همااه گردیااد     

 
 است جدا تاا نفساش هسات    حبابکز بحر 

 (4011:غزلصائب)

 پیرهن ساختن از تن خود 

 فاااار  از فکااار لبااااس اناااد نظردوختگاااان

 
 اناد تن خود پیرهنای سااخته   از حبابچون 

 (0211)همان:غزل

 خود بالیدن و بادپیما بودن حباب به

 حباا ازحدیث پو  میبالد به خاود چنادین   

 

 داشاات در ایاان بادپیمااا در صاادفآه اگاار می

 (4041)همان:غزل

 محمل بستن 

 ون نوح در جوش است و مادر محیط عشق خ

 
 ایام از سادگی برموج محمل بساته  حبابچون 

 (4202)همان : غزل

باشد؛ ولین گام جهت شکل گرفتن تشبیه مییافتن وجه شبه بین مشبه و مشبه به ا تشبیه: 6-2

ها دست به انجام تشبیهات متنوّعی خود و با توانایی درک این مشابهتصائب با قدرت شاعری خاصّ 

ل آن ، کشتی، سپهر، قصر، زورق و امثالیلی، جام تشبیه نمودن حباب به خیمۀ ه است.حباب زدبا 

او در نمونه های فراوانی با آوردن حباب و موج در کنار هم  کند.در غزلیات صائب خودنمایی می

هات هایی از تشبیدر زیر نمونه نماید.یب به تاج و کمر شاهانه تشبیه می،بالفاصله آنها را به ترت

 .یدزیبای حباب میا

 تاج با توجّه به شکل ظاهری حباب تشبیه حباب به

 ج دریاا میدهاد تااج و کمار    و ماو  حباباز 

 

 صاد پااره لرزیادن چارا     بر سار ایان خرقاۀ   

      ( 21)صائب:غزل

 حباب را تشبیه به نیم تاج کرده است: نیز حافظ

 ای دارد زلعاال و ناایم تاااجی از حبااابجامااه

 

عقل و دانش برد و شد تا ایمن از وی نغنوید 

 (04)حافظ: قطعه



 

 

 

 

 

 

 619/ تصویر حباب در غزل صائب
 

 
 

                                                                                                                        تشبیه به جام در قالب اضافۀ تشبیهی

 اگااار ز اباااروی همااات اشاااارتی باشاااد    

 

 تهااای کنااایم باااه جاااام حبااااب دریاااا را 

 (412:غزلصائب)

 اضافۀ تشبیهیبیه به قصر در قالب تش

 اناد ن قاوی شاده  فیا عشق ضعیفان چنا ز

 
 ردمیااا حبااابکااه مااوج رخاات بااه قصاار  

 (0100)همان:غزل

 اضافۀ تشبیهی ، به شکلتشبیه به زورق

 نااوح در آن محاایط کااه اوراق شااد ساافینۀ 

 
 آیاااد حباااابچاااه دساااتگیری از زورق 

 (0330)همان:غزل

 سپر با توجّه به شکل ظاهری حباب تشبیه به

 را حبااب بحری است بحر عشق که ماوج و  

 

 ر تیااا  و ساااپر کنناااد  دالن تصاااوّدریاااا

 (2441)همان:غزل

 تشبیه به شیشه

 یخلاااد باااه دلااای نالاااۀ شاااکایت مااان نم

 
 حبابشکست شیشۀ من بیصداست همچاو  

 (  314)همان:غزل

 .خاقانی نیز از ارتباط بین شیشه و حباب در شعر خود استفاده نموده است 

 دردی مطبااوخ بااین باار ساار ساابزه زساایل 

 

شیشااۀ بازیچااه بااین باار ساار آب از حباااب  

 (01)خاقانی:قصیده

 که هاوا شاد باه صابح کاورۀ مااورد ریاز       تا 

 

 بر سار سایل روان شیشاه گار آماد حبااب      

 (44همان:قصیده )

ند حباب در قالب استعاره بسیار اندک استفاده شده است و در تمامی این چ از واژۀ استعاره: 6-9

را ضعیف و شکننده همچون  ها شاعر وجود خوددر این نمونه باشد.مورد استعاره از وجود آدمی می

ه دو ضمیر من و ما اضافه و آن را ب نمایدبیان وجود خود تعبیر به حباب می داند و درحباب می

 که استعاره از وجود ناچیز و ظریف است. کنندمی
 کنااددر پاارده چشاام شااوخ همااان جلااوه می

 
 مااا حبااابکااار کنااد بااا  مااوج خطاار چ 

 (142)صائب:غزل

 ند قارب یاار از غفلات حجااب مان شاود      چ

 
 ماان شااود حبااابچشاام  آب دریااا پااردۀ

 (4111)همان: غزل 
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 ما در آن دریاا  حبابچه طرف از زندگی بندد 

 

 کاب زنادگی باشاد  ای پا در رهکه از هر موج

 (0012)همان: غزل

 نخاوت نگاردد سیرچشامان را    گهر سارمایۀ 

 
 داناادقاارب بحاار بالیاادن نمی مااا ز حباااب

 (   0041)همان:غزل

 بصائ»شود. های تمثیل در ادب فارسی محسوب میهای صائب از بهترین نمونهتمثیل تمثیل: 6-1

تمثیل سائری نباشد و  که حاویتوان یافت ویژه در تمثیل ید بیضا مینماید و کمتر غزلی را از او میب

پژوهشی در  ).«صائب را تمثیل دانسته اند شیوۀهمین خاطر ب های سائر را نداشته باشد؛یا حکم مثل

 (24ص سبک هندی و دوره بازگشت ادبی،
، طبیعی است که ب با داشتن تشبیهات بدیع و نایابگیرد و اشعار صائمیتشبیه شکل  تمثیل بر پایۀ

ها رز است و در اغلب غزلنیز برخوردار باشد. تمثیل در غزلیات صائب بسیار با از تمثیالت زیبایی

توان ملموستر و می شود،یشتر موارد تبدیل به مثل سائر میبا آوردن تمثیل که در ب شود.دیده می

  داد.را به مخاطب  تر مطلبیعینی

 آرام نیسااااات آبلاااااه پایاااااان شاااااوق  

 
 حباااابماااانع نگاااردد از حرکااات آب را 

 (300)همان:غزل

وم بکار گرفته ، دو مصراع در جهت رساندن این مفهنجا ضمن تشبیه مضمر آبله به حبابدر ای

رود و هدف با ارزش شمار نمیانعی بعارف مهای راه برای طی کردن آن توسط اند که سختیشده

  اند .مصراع در خدمت بیان این مفهوم بکار گرفته شدههر دو  است.

 ترک افسر با وجود فقار چنادان کاار نیسات    

 
 آسان توان در بحر پر گوهر گذشت حباباز 

 ( 0040)همان : غزل

فقر به مضمون عرفانی اشاره دارد که از افسر در مقابل مقام  ضمن تشبیه مضمر افسر به حباب،

  راحتی چشم پوشید و آن را نادیده انگاشت.توان بهمچون حباب در برابر گوهر می

 حبااب گاردد زسارپوش   جوش دریا کم نمی

 

 مهر خاموشی چاه باا اشاک سابکتازم کناد     

 (4441)همان:غزل

، خاموش مهر خاموشیبا  شود که درون جوشان من، بیان میمر مهر خاموشی به حباببا تشبیه مض

 .تواند باشدکه حباب سرپوشی بر جوشش دریا نمیشود همچنان نمی

ه حباب طور مضمر بتواند جلودار فرد باشد. در اینجا آبلۀ پا بدر راه رسیدن به هدف، موانع نمی

 تشبیه شده است.

 حبااابنشااود ساانگ ره آب روان جااوش  

 

 پااااا نشااااود  مااااانع گاااارم روان آبلااااۀ 

 (0114)همان: غزل



 

 

 

 

 

 

 621/ تصویر حباب در غزل صائب
 

 
 

های پو  ما بی مغز سخننماید که ، بیان میر سخنهای پو  به حباب، ضمن تشبیه مضمدر بیت ذیل

که حباب دریای ما نیز بدون درّ و گوهر نیست و با این مفهوم تمثیل را شکل داده  نیست همچنان

 است که هر دو مصراع معنی هم وزنی دارند.

 زمغااز نیساات سااخن هااای پااو  مااا خااالی 

 
 قلاازم مااا باای گهاار نماای باشااد    حباااب

 (0110)همان: غزل

 نتیجه گیری:

جهان محسوس و تجربیات واقعی  آثارش اعرانه متعددی دارد و خمیر مایۀهای شصائب تصویر

این هدف است که با استفاده از قدرت شاعری خود جهان طبیعت  به صائب به دنبال رسیدن ،است

سبک  شعر با توجه به اینکه تر به تصویر بکشد.در عواطف مخاطب خود ملموسرا برای تأثیرگذاری 

ب در حبا امین تازه از مختصّات شعر صائب میباشد. واژۀابداع مض ،هندی سرشار از خیال است

 که محرز شد هایی که صورت گرفته در این مقاله بررسی شد و نهایتاًغزلیات صائب و مضمون آفرینی

تمثیل  استعاره، ،؛ همچون تشبیهبا استفاده از تصاویر شاعرانه و شاعری مضمون آفرین استائب ص

حکمی و فلسفی اخالقی و  اجتماعی، حباب در جهت بیان موضوعات عرفانی، و تشخیص از واژۀ

-ترین واژهبردرواژۀ حباب بعنوان یکی از پرکا در این راه موفق عمل کرده است. کهبهره برده است 

های اژهی سایر وبا بررس .رودشمار میت و کلیدی غزل صائب بهای با اهمیّهای شعر صائب از واژه

 .نمایان ساختاین شاعر را بیشتر توان قدرت شاعری پرتکرار صائب می

 منابع و مآخذ:

 ( چاپ دوم، تهران، فردوسی.0010تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح اهلل)  -0

(، چاپ دوم، 0012تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری، الشبیبی، کامل مصطفی)  -4

 ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیرکبیر.

( به تصحیحی عبدالرحیم خلخالی، تهران: 0014دیوان، حافظ شیرازی، شمس الدین محمد) -0

 نشرکتابفروشی حافظ.

 (، تصحیح جالل الدین گزازی، تهران: نشر مرکز.0014دیوان، خاقانی شروانی، بدیل ابن علی)  -2

(، فصلنامه ادبیات عرفانی و 0011سیری در مضامین عرفانی اشعر صائب، اسداللهی، خدابخش) -4

 .41، ص01اسطوره شناختی، سال پنجم، شماره 

 (، چاپ اول، تهران زوار.0011شرح اصطالحات تصوف، گوهرین، صادق)  -1

(، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 0011عرفان گرایی صائب، گلی، احمد) -1

 .31سال دوم، ص

 (، چاپ اول، تهران، حکمت.0014احمد) عرفان و ادب در عصر صفوی، تمیم داری،  -1

 (دیوان صائب تبریزی،چاپ اول،تهران،علمی و فرهنگی.0011قهرمان،محمد) -3
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(، چاپ اول، تهران، نگاه 0012گهرهای راز از دریای اندیشه صائب، موتمن، زین العابدین)  -01

 مطبوعاتی افشاری.

(، پژوهش زبان و 0011مضامین عرفانی غزلیات صائب، فقیهی، حسین و نظری نوفکنده، نیره) -00

 .12، ص01ادبیات فارسی، شماره 

 (، چاپ سوم، تهران، اساطیر.0012نگاهی به صائب، دشتی، علی)  -21


