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  كاربرد بالغي آينه در ديوان صائب
   )58تا  45ص (

  
  1غالمرضا مستعلي پارسا

  
  

  :چكيده
 بيـت   ست كه بيش از صدهزار    اعران سبك هندي  صائب تبريزي يكي از بزرگترين ش     

پردازي بـا    يكي از ويژگيهاي سبك هندي مضمون      .شعر از او به يادگار مانده است      
راه گريز از تكرار و ابتذال      شاعر اين سبك تنها      .است استفاده از عناصر صور خيال    

ي عظيم شعري پيش از خود را در ايـن          ها نوعي بيرون آمدن از زير سلطه تجربه      و ب 
       نوي بـراي خـود برگزينـد كـه پـيش از دوره او               هاي بياني بديع و    ميداند كه شيوه  

در تشبيهات اين دوره شاعر بـدنبال خلـق افقهـاي معنـايي و               .سابقه بوده است   يب
رو هر مضمون ميتواند براي او از ديـدگاههاي         از اين .ويرسازيهاي نو و بديع است    تص

مـاني  زي در اين ميان قهرصائب تبري  .مختلف عرصه تجربه و خلق جديد واقع شود       
يكـي از ايـن      .ست كه از يك موضوع صدها مضمون متفاوت آفريده است         بديل بي

هاي گوناگون مضاميني گـاه دور از        به است كه در شعر صائب با مشبه      »آينه«موتيوها
  .ذهن آفريده است

  
  : كلمات كليدي 

   .سبك هندي ، صائب تبريزي ، مضمون ، تشبيه ، آينه 
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  :مقدمه 
هاي شعر فارسي، هر تغيير سبك و خروج از نرم و هنجاري،              دوره در مقام بررسي سبكها و    

بدينگونه كه انحراف از نرم هر سـبكي از ادوار          . ست نهادي در مقابل دوره پيشين خود      برابر
اسي در  له كه بحث اس   ئريزي كرده است، با يادآوري اين مس       شعر فارسي، سبكي ديگر را پي     

ست كـه در    ور طبيعي نتيجه گريز از ابتذالي     طي، ب اسلوب هند «. ستانحراف از نرم، بسامد آن    
عصر تيموري بر شعر فارسي حاكم بـوده اسـت و ايـن گريـز از ابتـذال در اداي معـاني و                        
تصويرهاي ذهني شاعران در شعر صائب و كليم به نسبت روزگارشان از روشني و اعتدالي               

ه د كـه امـروز خواننـد      اي در آمـ    ونهگست و با اندكي فاصله زماني در شعر بيدل ب         رداربرخو
   )16ص  : 1( » .آگاه را نيز دچار شگفتي ميكند

بيني و تفكـر خـاص       فارغ از عوامل مختلف سازنده سبك ، هر دوره و سبكي نماينده جهان            
اي باشد كه در زبان اتفاق ميفتـد، آنچـه كـه     اگر شعر حادثه. حاكم بر آن دوره و زمانه است 

بـراي نمونـه    . ستست كه يك دوره واجد آن     صييِ خا ا زبان را ميسازد مجموعه نظام انديشه     
  .ستحاكم بر آن گرايانه و روح واقع خوشباشي تفكر آزاد و عقالنيت و سبك خراساني حاصل

ست براي بيان اين مطلب كه زبان شعري هـر دوره كـه مجموعـه صـور                 اي له مقدمه ئاين مس 
ر يـ ي ديگر تغيير سبك، تغي    عبارتغيير سبك دچار دگرگوني ميشود؛ ب     خيال آن دوره است با ت     

اي دارد، چراكه    در اين ميان سبك هندي جايگاه ويژه      . در زبان و صور خيال يك دوره است       
 نـوعي   – بويژه بيدل كه نماينده تمام عيـار ايـن دوره اسـت              –شيوه بيان شاعران اين دوره      

  .گسست از سنن ادبي گذشته نيز ديده ميشود
راه گريز از تكرار و ابتذال و       شاعر سبك هندي تنها     ،  1اينكه مضامين شعري بسيارند   با علم ب  

هاي عظيم شعري پيش از خود را در اين ميداند كـه             نوعي بيرون آمدن از زير سلطه تجربه      ب
. سابقه بوده اسـت    پيش از دوره او بي    هاي بياني بديع و نويي را براي خود برگزيند كه            شيوه

ه از رهگـذر پيونـدهاي پيچيـده معـاني و           حيرت و سرگشتگي خوانند   ،  كار شاعر اين دوره     
هاي لفظي   از اين روست كه در شيوه بياني اين دوره به آرايه          . ستپردازيهاي دور از ذهن   خيال

  .ستهاي معنوي چندان پرداخته نشده است و هرآنچه هست آرايه

                                                 
 »صائب «  يك عمر ميتوان از زلف يار گفت     دربند آن نباش كه مضمون نمانده است   1 -
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عبـارتي دقيقتـر بـه      يا ب (يابد،   طور اخص، به بيت تقليل مي     در سبك هندي ساختمان شعر، ب     
يـا   المثـل در تأييـد و تأكيـد        اع، چراكه معموالً مصراعِ دوم با اسلوب معادلـه و ارسـال           مصر

سـتقالل معنـايي ابيـات      محور عمودي خيـال در آن، بخـاطر ا         ).توضيح مصراع نخست است   
رو بافت خيال تنها در محـور افقـي شـعر سـير ميكنـد و آن نيـز در                     اين ست، از بسيار ضعيف 

همينطـور محـور    . اوير بـا يكـديگر، گـاه مغـشوش اسـت          غرابت تـص   مواقع بخاطر  بسياري
بـودن   محـور  جانشيني در بافت بيت قويتر از محور همنـشيني اسـت، كـه بخـاطر اسـتعاره                

  .ستتصاوير
ري شاعران اين   آنچه كه فهم معناي شعر سبك هندي را دشوار ميكند، در واقع شيوة بكارگي             

هندي يا بيان ويژگيهاي شـعري      بررسي سبك    هدف،  در اين مجال    . ستدوره از صور خيال   
اي  شاعران اين دوره نيست؛ بلكه بـه بررسـي مختـصر تـشبيه در شـعر صـائب و در دايـره                     

  .آن هم از منظر وجه شبه خواهيم پرداخت» آينه « تر به بررسي تشبيهاتي با موتيو محدود
 چيـزي كـه     –خيـال ايـن سـبك        كلي صـور   و بطور  –با نگاهي گذرا به تشبيهات اين دوره        

 معنـايي و تـصويرسازيهاي نـو و       ست كه شاعر بـدنبال خلـق افقهـاي تـازة            شهورست، اين م
آلـود خـود و حيـرت و         ست اما گويي در خلق تصاوير، تنها بدنبال اقنـاع ذهـن وهـم             بديع

شـبكة  . ميسازد بسيار دشوار    را  كشف پيوندهاي تشبيه    ، كه   آفريني در خواننده است    شگفتي
           ذهـن شـاعر شـكل ميگيـرد گـاه آنقـدر دور از ذهـن و                 تداعي معـاني كـه در هزارتوهـاي         

 ارتباط ميان عناصـر خيـال در آن وضـوحي           وزده شبيه است     ست كه به فضايي مه    آلود وهم
 بنابراين لذت خواننده در بسياري مواقـع نـه از كـشف معـاني شـعر كـه از تماشـاي                   . ندارد
ي دور از ذهن و فضاي وهمنـاك و         اين خيالها . جزء تصاوير حاصل ميشود    آلود جزء  حيرت
رئاليـسم   ست كه ميان سبك هندي و مباني مكتب سـور         زده بخاطر اشتراكات فراواني    حيرت

هرچند كه اين نوع تصاوير در شعر بيدل بسيار بيشتر از صـائب اسـت، امـا در                  . وجود دارد 
  .رئاليستي توجه كرد بررسي اشعار وي نيز بايد به اين ويژگيهاي سور

) »آينـه «جـا  در اين(ئب و استفاده او از عنصر طبيعـت  ل ذكر ديگر، نوع تصاوير صا  له قاب ئمس
ايـن تفـاوت    . است كه تفاوت بسياري با شاعران طبيعتگرا و نوع نگاه و تـصاوير آنهـا دارد               

مقابل تصاوير شـعري شـاعري همچـون منـوچهري           ناشي از ايستايي تصاوير شعري او در      
عـاملي كـه در تحـرك يـا ايـستايي تـصويرها ميتـوان               نخستين  « . است كه زنده و پوياست    
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شاعري كـه صـور خيـال       . ستهاي خاص شعري   تشخيص داد ميزان نزديكي شاعر به تجربه      
شعر خود را از جوانب مختلف حيات و احوال گوناگون طبيعت ميگيرد، با آنكه از رهگـذر                 

»   .يكـسان نـدارد   وضـع   ... قرار ميكنـد    شعر ديگران يا كلمات، با طبيعت و زندگي تماس بر         
  )253ص  : 2(

ـ       بنابراين استفاده صائب از عناصر طبيعت، تنها در        ست و   حد سنن ادبي و موتيوهاي تكراري
ست كه در تـشبيهات او نيـز        همين دليل ي، ب در خدمت همان شبكة تداعي معاني و خيالپرداز       

ـ       وجه شبه   در حـد    ست و يـا اسـتفاده او از عناصـر طبيعـت           ها، يا در بسياري مواقع تكراري
  .تصاويري انتزاعي است

  
  بررسي تشبيهات

ست به چيـزي، مـشروط بـر اينكـه آن           ماننده كردن چيزي  «در تعريف تشبيه گفته شده است       
  )33ص  : 3(»  باشد، يعني با اغراق همراه باشدنما مانندگي مبتني بر كذب يا حداقل دروغ

. آيـد   مشبه به بدست مي    در بررسي تشبيه ميتوان گفت مهمترين ركن، وجه شبه است كه از           
 –به دورتر باشـد    تشبيه است و هرقدر رابطه بين مشبه و مشبه     خيمهمثابه ستونِ   وجه شبه ب  

نتيجـه تـشبيه،      اين سـتون اسـتوارتر و بلنـدتر و در          –تر و غريبتر باشد      و به عبارتي ادعايي   
ـ   واقـع ادعـاي ماننـدگي دو چيـز بـه ي            تـشبيه در  . ارزشتر خواهد بود   هنريتر و با   ا كـديگر ب

  .ست؛ اين استدالل شاعرانه، همان وجه شبه استاستداللهاي هنرمندانه و خيالي
بنابر آنچه گفته شد ذهن خواننده هنگام روبرو شدن با تشبيه، بدنبال كشف ارتبـاط طـرفين                 

فصل و مجمـل    تشبيه را براساس ذكر يا عدم ذكر وجه شبه به م          . شبه است  تشبيه يعني وجه  
  ست كه درصورت حذف وجـه شـبه، فراينـد كـشف ارتبـاط مـشبه و                 هيبدي. تقسيم ميكنند 

رو ميتـوان گفـت تـشبيهي       از اينـ  .  در خواننـده ايجـاد ميكنـد       به، التذاذ خاطر بيـشتري     مشبه
البته در تشبيهات بـديع و نـو،         ) 70ص   : 3. (ست كه وجه شبه در آن محذوف باشد       ترهنري

  .شاعر معموالً وجه شبه را ذكر ميكند
كه در مباحث پيشين گفته شد، در تشبيهات اين دوره بخاطر شيوه بيـان انتزاعـي                همانگونه  

ري مـبهم و           گـاه وجـه شـبه تنهـا تـصوي         . سـت شـبه آن بـسيار دشوار      ان، كشف وجـه   شاعر
  .ستن ميپردازد و از بيان آن ناتوانزدة آ ست كه خواننده تنها به تماشاي حيرتآلود وهم
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  آينه در جايگاه مشبه
 بيـت   شـصت و سـه     بيت كه آينه در جايگاه مشبه قرار گرفتـه، در            هفتاد و هفت   از مجموع 

 بيـت آينـه همچـون جانـداري         شـصت و سـه    انگاري وجود دارد؛ به بيان ديگر، در         جاندار
 بيـت نيـز     چهاردهدر  . ستهاي جانداري و انساني برخوردار    انگاشته شده است كه از ويژگي     

  :آينه به موارد مختلفي تشبيه شده است
   ): موردپنج(خانه 

 دل چو بيناست، چه غم ديده اگر نابيناسـت؟        
  :صفحه مشق جنون

ــردد   ــوأم، ميگ ــوداي ت ــفته ز س ــه آش ــس ك  ب
  :گلشن

 وصال گل به كسي ميرسـد كـه چـون شـبنم           
  :گل

ــافتر   ــل صـ ــه گـ ــو از آينـ ــر روي تـ  اي بـ
  :آب

 هركــه را آينــه چــون آب مــصفا شــده اســت
  :صبح

 از مــــا متــــاب روي كــــه از آه نيمــــشب
  :چشمه

ــاف  ــردد صـ ــار گـ ــه جويبـ ــشمة آينـ  ز چـ
  :صدف

ــار   ــار روي ي ــرق شــده اســت گهرب ــا از ع  ت
  :دل

 از نقش، ساده چون دل بي مدعا شـده اسـت          
  :دست كريم

 ســـت ســـيماب گوهرةدســـت كـــريم آينـــ
  

  )2/1602: 2ج(نيست  آينه را روشني از روزن خانة  
  

  )2/513: 1ج( در دست مرا جنون، آينه صفحه مشق
  

 )3/3719: 4ج(رد  آمـي   غبـار     به گلشن آينـة بـي     
  

 )1/4598: 5ج(سر تو را در زير زلف زمين روي فتنة
  

 )6/3397: 4ج(ميسازد گهري خار ز روشن با گل و
  

  )3/5873: 5ج(بسيار صبح آينه را شام كرده ايم 
  

  )6/1712: 2ج( دلست صفاي عالم ايجاد در صفاي
  

  )3/6648: 6ج(لب باز كرده است صدف وار آينه
  

 )5/6648 :6ج(رت سرشـار آينـه   در عهد او ز حي   
  

  )4/1874: 2ج(حاجتست؟  چه ابر بهار را به تقاضا
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  آينه در جايگاه مشبه به
اي از كاربرد بالغي آينه به اين بخش تعلق دارد و صائب در اشعار خود، موارد                  بخش عمده 

  :مختلف و متعددي را به آينه تشبيه كرده است
  
  دل، سينه، باطن، درون آدمي. 1

به واقع شده است، سوي ديگر تشبيه،         د بسياري از مجموعه ابياتي كه آينه در آنها مشبه         تعدا
اي از كاربرد بالغي آينـه        به عبارت ديگر، قسمت عمده    . يعني مشبه، به اين موارد تعلق دارد      

  . در ديوان صائب به تشبيه دل، درون يا باطن انسان به آينه اختصاص دارد
 و  »  دل  «ة   بيـت، واژ   هـشتاد و هـشت     مورد است، در     صد و سي  يكاز مجموع اين ابيات كه      

  .عنوان مشبه نام برده شده استب»   باطن   «ةيك مورد واژ
ــ ــاموش  مي ــراغم خ ــبح، چ ــس ص  شود از نف

 انــد  ايــن تيــره باطنــان همگــي زنــگ طينــت
  

 )8/515: 1ج(سـت مـرا     صيقل آينة دل، شـب تار       
  )6/4742: 5ج(تا ممكن است آينه را در غبار گير 

  

  : كار رفته استينه در معناي دل يا درون آدمي بطريق استعاره، آ بيت ببيست و هشتدر 
ــف دارد   ــوة يوسـ ــرهنم جلـ ــرگ در پيـ  گـ

  

 )7/5621: 5ج(ام   آينه پرداختـه   ،تا ز زنگار خودي     
  

  : بيت نيز سينه در معناي دل به آينه تشبيه شده استسيزدهدر 
 به لـوح سـاده تـوان كـرد حـسن را تـسخير             

  

 )7/6355: 6ج( آينة سينه را مـصفا كـن         ،ز جوهر   
  

   
  چهره و مترادفهاي آن. 2

پس از دل، پركاربردترين مشبه در تشبيه به آينه در ديوان صائب، به چهره و مترادفهـاي آن                  
  : بيت را شامل ميشودهشتاد و هفتتعلق دارد كه مجموعاً 

 ): موردچهل و پنج(رو 
 از عكس خود آن آينه رو بس كه حيا داشـت          

  ):موردبيست و چهار (رخسار
 ستصائب از مشق سخن مطلب طـوطي اينـ        

  ): موردپنج (رخ
 نيست حاجت به نقاب آن رخ چـون آينـه را          

   
  )1/2196: 2ج( داشت به قفا همان رو آيينه خلوت در

  
 )14/499 :1ج(خود را  رساند رخسار كه به آن آينه

  
  )2/548: 1ج(ست اورا پردة شرم و حيا آينه دان
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  ): موردهفت (سيما
 نــه خــط از چهــرة آن آينــه ســيما برخاســت

  ): مورددو(طلعت
 زنــگ در دل ز كالمــم نتوانــد شــد ســبز    

  ): مورديك (عذار
ــذار او   ــان از عـ ــشكبار عيـ ــط مـ ــد خـ  شـ

  ): موردسه( چهره
ــخن    ــشيد س ــان ك ــه از طوطي ــه آين ــوان ب  ت

  

  
 )1/1416: 2ج( برخاست تماشا به آينه،جوهر اين در كه
  

 )7/1436 :2ج( ميخواست طلعت آينه آن من طوطيي همچو
  

 )1/6549: 6ج(غبـار او      جوهر نما شـد آينـة بـي       
  
  )9/4690: 5ج(اي پيش روي ما بگذار   آينه چهره ز
  

  انسان از ديدگاههاي مختلف. 3
اي از ويژگيها به آينه تشبيه كـرده اسـت و             در موارد متعددي، صائب انسان را از جهت پاره        

انسان در اشعار صائب به دو صورت مـشبه         . عنوان وجه شبه قرار داده است     ها را ب  اين ويژگي 
در . صورت كلي چون اشاره بخود، مخاطب، ما، او، هركـه، آنكـه و غيـره              ب: ه است واقع شد 

  :چه اهميت دارد وجه شبه استچنين مواردي آن
   

  :چيزي در دل پنهان داشتن
 هرچه هركس را بود در دل نهان چون آينـه         

  :نهان نداشتنپوشيده و پ
ــارا   ــان مـ ــه نمايـ ــشود راز دل از جبـ  ميـ

  :با خوب و بد يكسان برخورد كردن
 با نيك و بد چو آينـه يكـسان سـلوك كـن            

  :پريشان نظري
 زنگ افسوس بود قسمتش از نقش و نگـار         

  :دامان نظر پاك كردن
ــسته بــ  ــد  روي ناش ــان آين ــو خوب  درگاه ت

  

  )9/263: 1ج(يابيم ما مي   سينه  صفاي فيض ب ازصائ  
  

 )1/486: 1ج(نيست چون آينه پوشيده و پنهان مارا 
  

 :  )1ج(شكافي است سينه را  كاين زخمها ز موي
  

 )6/1455: 2ج( ستنظر  پريشان آب آينه و  هركه چون 
  

  )11/6852: 6ج(كني  پاك چون آينه دامان نظر گر تو
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  :از دور قناعت به نظر كردن
 قـرب حـذر كـن     در عشق اگـر صـادقي از        

  :در به روي عالم باز گذاشتن
 راه چون خانـه دربـسته در او نتـوان يافـت           

  :هم ناطق و هم الكن بودن
 جواب آن غزل اسـت ايـن صـائب مولـوي          

  :هموار كردن خوب و زشت بر خود
 زشت را  و خوب است كه هر   كسي گهر روشن

  :جان آهنين داشتن
ــاده   ــرف رو نه ــزار ط ــه از ه ــد ب  چ ــنان  م

  ):حيران بودن(دن در حيراني بو
ــي   ــره حيرانـ ــه در دايـ ــون آينـ ــد چـ  مانـ

  :هر عكس بودنة تشن
 چون آينه و آب نـيم تـشنة هـر عكـس           

  :صاحب نظر بودن
 نظـران شـد     كس كه ز صـاحب    چون آينه آن  

  :نور در ديده خشك شدن
ــان   ــرپنجة مژگ ــشردن س ــت اســت ز اف  وق

  : شور ترسيدنةاز ديد
 ام از ديـدة شـور       بس كه چون آينه ترسـيده     

  

  
 )1/6445: 6ج(نظر كن   چون آينه از دور قناعت به       

  
 )9/6528: 6ج(تو در  به عالم،چو آيينه ستگرچه باز

  
  )6332: 6ج(الكن  هم و ناطق است آينه هم كه او چو

  
  )2/1973: 2ج( كرده است آينه هموار چو بر خويشتن

  
  )6/5741: 5ج(مگر چو آينه من جان آهنين دارم

  
 )4/5248: 5ج( تماشا مشغول به شد دلي  ساده هركه از

  
 )6/2188: 2ج(نيست نظرم شود در محو دل ز كه نقشي

  
 )4/5086: 5ج (بازار بود صحبت حالش در كوچه و

  
 )5/5223: 5ج( خشك شود    من نور ديدة چون آينه در

  
 )2/4998: 5ج(ام جوهر خويش      زره زير قبا ساخته   

  

  :صورت خاص مشبه ميشود نيز انسان بگاه
  : دوستان

 نـــددوســـتان آينـــة صـــورت احـــوال هم
  :اهل خرد

 نـــه همـــين اهـــل خـــرد آينـــة اســـرارند
  

  )6/1502: 2ج(ستمن بيمار تو چشم توأم و خراب من  
  

 )1/3514 :4ج(كه ز خود بيخبران نيز خبرها دارند         
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  :اهل حال
 از قيل و قال تيـره مكـن وقـت اهـل حـال             

  :مردم آگاه
ــياه  ــد ســ ــه را ميكنــ ــار روي آينــ  زنگــ

  :اهل دل
ــت   ــه و زش ــان آين ــست   مي ــفايي ني  رو ص

  

  
 )11/4713: 5ج(صائب به پيش آينه دم را نگـاه دار          

  
 )4/4730: 5ج(كلفت رسد به مردم آگـاه بيـشتر         

  
 )8/4800: 5ج(به اهل دل نشود چرخ مهربان هرگز        

  

  . بيت به تشبيه انسان به آينه، از جهات مختلف، اختصاص داردچهل و يكدر مجموع 
  
  آب و عالم آب. 4

 ده البتـه از ايـن تعـداد        . م آب را به آينه تشبيه كـرده اسـت          بيت، صائب آب و عال     يازدهدر  
  .اختصاص دارد»   عالم آب  «و يك مورد به  »  آب  «مورد به 

 آينــــــة آب پــــــشت و روي نــــــدارد
ــر داري   ــود اگ ــب خ ــشاهدة عي ــر م  س

  

  )3/5974: 5ج(ساده دلم ره بـه هـيچ حيلـه نـدارم              
  )8/1662: 2ج(ست؟كدام آينه بهتر ز عالم آب

  

  
  مترادفات و مالزمات آنچشم، . 5

 بيت از موارد كاربرد بالغي آينه به تشبيه چشم، مترادفات و مالزمـات آن               پانزدهدر مجموع   
  :تعلق دارد كه اين موارد را تشكيل ميدهد

  ): موردپنج(چشم 
 سـت ا تورا چون دگـران ديـدن ظـاهر كار         ت

  ): موردپنج (ديده
 حاصـل مــا ز عزيـزان ســفر كـردة خــويش   

  :) مورددو (بينش
 در آينـــة بيـــنش مـــا چـــشم بـــه راهـــان

  ): مورديك (بينايي
 خبـري، شـد     افسوس كه چـون آينـه از بـي        

  

 )1/1449 :2ج(ديوارست بر چون آينه  تو روي چشم بر   
  

 )3/5692: 5ج(مشت آبيست كه بر آينة ديده زديم        
  

ــيده    ــدار رس ــب دل ــود از جان ــي ب   ):  6ج(پيك
  

 )6/6439: 6ج(بينايي ما صرف نظرهاي پريـشان       
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  ): مورددو (نظر
 ســت دل اهــل جهــان را    زنگــار گرفتــه 

  

  
 )2/2164: 2ج(در آينة هيچ نظر نور نمانده است        

  

  پيشاني و مترادفات آن. 6
  : بيت به تشبيه پيشاني و مترادفات آن به آينه اختصاص دارد كه عبارتند ازپنج

  ):  مورددو (پيشاني
 چــين بــه پيــشاني چــون آينــة خــويش مــزن

  ): مورددو (جبهه
 تــــوان ز آينــــة جبهــــة ســــكندر ديــــد

  ): مورديك (جبين
 هركه بپرسدت كه چـون آينـه صـيقلي شـود          

  

  )4/543: 1ج( را ميدان مكن حرف خوش طوطي بر تنگ  

  
ــدگاني را   ــگي آب زن ــياه كاس  )5/648: 1ج(س

  
  )6/6464: 6ج(همچنين كه خدا بهر گره جبين از كن باز

  

  شبنم. 7
  : ينه تشبيه شده است بيت از اشعار صائب شبنم به آپنجدر 

 هر قطره كه در پردة شـب ريخـت ز چـشمم           
  

 )8/4390: 4ج(چمن شد  چون شبنم گل آينة روي      
  

  خاطر. 8
  : مورد صائب خاطر را به آينه تشبيه كرده استپنجدر 

 مــنم آن آينــه خــاطر كــه رگ خــواب جهــان
  

 )7/1502: 2ج(ستمن  بيدار    ديدة كفب مژگان همچو  
  

  حسن. 9
  : صائب حسن را شبيه به آينه دانسته است بيتپنجدر 

ــدة پـــاك  ــود ديـ ــة حـــسن بـ ــيقل آينـ  صـ
  

 )10/1509: 2ج(اوست با شبنم كه ستآن از تازه گل روي  
  

  گل و امثال آن. 10
  .را به آينه تشبيه كرده است»روي گل«گل خاصي چون الله و،»برگ گل«،»گل«بيت  چهارصائب در 

 ام  روي دلــي چــو غنچــه ز بلبــل نديــده    
 اين باغ به خوناب جگـر آغـشته اسـت         خاك  

ــيم   ــه ميبين ــرة خــود در پيال  چــو عكــس چه
ــ  ــة روي گل ــه از آين  ستپــشت دســت تــو ب

  

 )1/5801: 5ج(ام    نقش مراد از آينة گل نديـده        
 )9/481: 1ج(ست اينجـا    برگ گل آينة روي خزان    

 )1/5774: 5ج(بينيم خزان در آيينة برگ الله مي     
 )1/1482: 2ج(ستلگ بوي از تر  بخش جان تو دامان گرد
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  ماه. 11
  . بيت ماه را به آينه تشبيه كرده استچهارصائب در 

 صائب ز سـينه زنـگ زدودن بـه اشـك گـرم            
  

 )7/1923: 2ج(داغ كلف ز آينة ماه شستن اسـت           
  

  جام و باده. 12
  .را به آينه تشبيه كرده است »   جام جم  «و »   باده  «، »جام   « بيت صائب چهاردر 

ــه رو  ــستان كـ ــد مـ ــام ميكننـ ــة جـ  در آينـ
ــن    ــوطي مـ ــة طـ ــود آينـ ــاف بـ ــاده صـ  بـ
ــرد رود   ــه گـ ــم بـ ــام جـ ــة جـ ــروغ آينـ  فـ

  

 )1/4229: 4ج(خونها ز غصه در دل ايام ميكننـد           
 )7/5661: 5ج( در حريمي كه لب جام نباشد اللم      
 )5/5212: 5ج(ز گرد كينه اگر سينة تو گردد پاك         

  

  جان. 13
  : ه آينه تعلق دارد بيت به تشبيه جان بسهدر ميان اشعار صائب 

ــة جــان شــما ســاده ز نقــش اســت    گــر آين
  

  )7/4453: 4ج(انديشة گرد و غم زنگار مداريد   
  

  آفتاب. 14
  :در سه بيت صائب آفتاب را به آينه تشبيه كرده است

 ســـــخن در آينـــــة آفتـــــاب ميگـــــذرد
  

 )9/3364: 4ج(غبار خاطر افتادگـان بلنـد مبـاد         
  

  ظاهر و باطن. 15
  :كاربرد بالغي آينه به تشبيه ظاهر و باطن به آينه اختصاص دارد بيت از موارد دو

ــد  ــة يكدگرنــ ــا آينــ ــاطن مــ ــاهر و بــ  ظــ
  

 )9/571: 1ج(ما بازي  دهد كه حريفي چشم در خاك  
  

  روح. 16
  : بيت روح به آينه تشبيه شده استدودر 
ــي ــسم    ب ــزش ج ــر روح ز آمي ــد گه ــفا ش  ص

  

 )12/3579: 4ج(چند اين قافلة آينه در گل برود؟        
  

  جهان. 17
  : بيت جهان به آينه تشبيه شده استدودر 

 ايــن جهــان آينــه و هــستي مــا نقــش و نگــار 
  

 )8/3484: 4ج(؟مانـد  خواهد چقدر آخر آينه در نقش  
  

  حيراني. 18
  : بيت حيراني را به آينه تشبيه كرده استدوصائب در 
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ــروزي    ــا ام ــي م ــه حيران ــون آين ــست چ  ني
  

 )2/3489: 4ج(انـد   از ازل ديدة ما را نگران ساخته        
  

  و ديوار در. 19
  :صائب در دو مورد در و ديوار را به آينه تشبيه كرده است

 نتوان به كنـه چـرخ رسـيدن بـه سـعي فكـر             
  

 )4/1996: 2ج(است آينه مور و اين در و ديوار      انديشه  
  

  عمر. 20
  :صائب در دو بيت عمر را به آينه تشبيه كرده است

ــش مــ     ــويش نق ــر خ ــة عم ــد از آين  رادندي
  

  )4/4809: 5ج(آميزنگار اي  پنجه ز خون هركه نشد  
  ها  ساير مشبه. 21

  :اند  هايي هستند كه تنها در يك بيت به آينه تشبيه شده  هريك از موارد زير مشبه
  : دعوي

ــشيد   ــاني نك ــه زم ــستين ب ــبح نخ ــوة ص  جل
  : شيشه

ــت    ــده اس ــشه دي ــة شي ــود در آين ــام خ  انج
  :تيغ

  تــسليم شــو آن آينــة تيــغ چــو ديــدي     
  

 )7/556: 1ج(نفسي تيـره كنـد آينـة دعـوي را             
  

 )5/770: 1ج( ميبرد انگـور بـاغ مـا         ،پيوند تاك 
  

 )2/4363: 4ج(اينجا دم بيـراه نفـس راه نـدارد         
  

  :خرقة پشمينه
 از اهـــل دل حـــضور لبـــاس نمـــد بپـــرس

  :تن
ــت  ــوان ياف ــوهر نت ــاكي گ ــت از پ  رگ در تن

  :شمع
ــروز     ــه ام ــز آين ــه ج ــاش ك ــر ب ــر اث  در فك

  :غيب
ــب اســت صــيقل آ ــان در غي ــب هم ــة غي  ين

  :شعله
 صـــيقل آينـــة شـــعله بـــود اشـــك كبـــاب

  

 5/1999: 2ج(قيمت شناس خرقة پشمينه آينه است         
  

 )1/2198: 2ج(جوهر نتوان يافت در آينة صاف تو
  

  )9/2198: 2ج( نتوان يافت سكندر خاك سر به شمعي
  

  )4/3255: 4ج(تدبير مصفا گردد دل محال است به
  

  )3/3300: 4ج(مناك چه پروا دارد؟حسن از ديدة ن
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  :هنر
 پاك چشمان ز هنر چـشم ندوزنـد بـه عيـب           

  :خشت
 انـــد  دردي كـــشان ز آينـــة خـــشت ديـــده

  :جويبار
 به ياد عمر سـبكرو كـه همچـو آب گذشـت           

  :تختة نقش
ــرد  ــارغ ك ــان ف ــرا از دو جه ــستن چــشم م  ب

  :نوبهار
ــار   ــگ روزگـ ــردة نيرنـ ــشو ز پـ ــل مـ  غافـ

  :هوش
 ئبز هــر زمــين كــه غبــاري بلنــد شــد صــا 

  :روزشمار
ــيش  ــمار را در پـ ــه روزشـ ــو آينـ ــم چـ  نهـ

  :خامشي
ــارش   ــود زنگـ ــق بـ ــه و نطـ ــشي آينـ  خامـ

  :صبح شنبه
ــن     ــنبة م ــبح ش ــاف ص ــة ص ــه آين ــان ك  فغ

  :خرَد
ــصان ــرد  ،ز ناقـ ــال ميگيـ ــن كمـ ــرَد مـ خـ  

  :طبع
ــه رفــت  ــه گــرد حادث ــه طبعــان ب ــساط آين  ب

  :ماه و سال
 ز پــاي تــا ننــشيند ســير ممكــن نيــست     

  :طينت
  طينتـــي صـــائبچهـــا نميكـــشم از پـــاك

  

  )11/3626: 4ج(آيد؟  مي چرا زنگ بر آينه چشمت از  
  

 )3/4226: 4ج(رازي كه در حقيقت آن گفتگو كنند      

  
 )4/3779: 4ج( نظــر در آينــة جويبــار بايــد كــرد

  
 )4/1596: 2ج(گل نيست در چون آينه تختة نقش بود

  
 )14/6396: 6ج(سير خـزان در آينـة نوبهـار كـن           

  
 )11/1835: 2ج(دي يافتمن بلن به قصد آينة هوش

  
  )3/5768: 5ج(شمار خويش كنم  شمار معصيت بي

  
 )7/4664: 5ج(مكن اين آينه را تختة مشق زنگار        

  
 )2/3800: 4ج(ز سايه شب آدينـه زنـگ ميگيـرد          

  
 )1/3801: 4ج( آينة مـن جمـال ميگيـرد         ،ز زنگ 

  
  )17/3805: 4ج(پردازد؟ كه زبان شيرين به طوطي دگر

  
 )3/3820: 4ج( و سال برخيزد كه زنگ از آينة ماه

  
  )8/3948: 4ج(جال نكند خويش را آينة كهخوش آن
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  :نتيجه 
كار رفتـه اسـت     آينه ب  ة بيت كه در آن واژ     هفتصد و بيست  از مجموع اشعار صائب تبريزي،      

اما كاربرد آينه در تمام اين ابيات بالغي نبوده و بخشي از آن نيز غيـر بالغـي               . استخراج شد 
غير بالغـي    كاربردي آينه  مورد از اين ابيات،     دويست و شصت و يك     تر،ان دقيق به بي . باشدمي
  .كاربردي بالغي دارد  موردچهارصد و پنجاه و نه و

 مورد آينه   هفتاد و هفت   بيتي كه آينه كاربردي بالغي دارد،        چهارصد و پنجاه و نه    از مجموع   
هـايي   ارانگاريـست و مـشبه    ها جاند  است و بيش از هشتاد درصد اين مشبه       در جايگاه مشبه    

چون خانه و گلشن و گل و آب و صبح و چشمه و صدف و دل و دست كريم نيز در شعر                      
 ، بيشترين   به قرار دارد    مورد آينه در جايگاه مشبه     سيصد و هشتاد و دو    و  صائب آمده است      

  . ها ، اعضاء بدن انسان مانند دل و دست و سينه و چهره است  به اين مشبه
  

  :ابعفهرست من
 . آگاه :تهران . ها ، شاعر آينه) 1371(، محمدرضا شفيعي كدكني  -1

 . آگاه : تهران ،صور خيال در شعر فارسي ، ) 1358( _______ -2

 . فردوسي : تهران ،معاني و بيان ، )1379( سيروس ،شميسا  -3

 :تهـران چـاپ اول ،     ، تـصحيح محمـد قهرمـان،         صـائب    ديوان،  )1365(صائب  تبريزي،   -4
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