
 

 تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( ماهنامه

 1علمی
 47ماره پیاپی ش-1399 فروردین -شماره اول–سال سیزدهم 

 های صائب از حافظبررسی سبکی استقبال
 (54-37)صفحه 

 3)نویسنده مسئول(محمدرضا قاری - 2محمد پیری
 1397پائیز  :تاریخ دریافت و پذیرش

 چکیده
شاااعرای سااابک هندی و بویژه صاااائب تبریزی در غزلسااارایی از حافظ بسااایار تأثیر  

اند. آشکارترین شکل تأثیرپذیری عمدی هر شاعر از دیگران آن است كه به استقبال پذیرفته
سراید. صائب تنها در ها اشعاری را بهای آنها برود و بر وزن و قافیه و ردیف آن سرودهسروده

دود سیصد سی و دو غزل صراحتاً اعالم میکند كه از حافظ استقبال كرده است، اما جمعاً ح   
شعار بین و       صائب در این ا ست. انتظار میرود  سروده ا فاداری به غزل را در زمین غزلهای او 

وآمد باشااد، اما چنین نیساات و  ساابک غزل مورد تقلید از حافظ و ساابک هندی در رفت 
ست و البت      ه ستی دارد كه با بقیه متفاوت ا سبتاً یکد شیوة ن ه برای آنکه ركدام از این غزلها 

شد، ب   در برابر غزل حافظ ح شته با صائب       رفی را برای گفتن دا صی  شخ سبک   وویژگیهای 
 سبک هندی نزدیکتر است. 

ر بررسی سبکی شش غزلی میپردازد كه صائب در استقبال از غزل مشهو      نوشتۀ حاضر ب  
پرداخته اساات؛ بدین ترتیب كه نخساات  « آن ترک شاایرازی به دساات آرد دل ما را  اگر»

شان میدهد و پس از آن ویژ   گیهای ویژگیهای سبک فکری، زبانی و ادبی آن غزل حافظ را ن
این  آن شااش غزل و شااباهتها و تفاوتهای آنها با غزل حافظ را بررساای میکند. تفاوتهای   

شانگر تنوعها    ستقبالها با هم نیز ن ستقبال و نظیره   ا سبک ا شاعر  ی موجود در  پردازی این 
 شاخص سبک هندی است. 
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Investigate the style of Saeb's welcome from Hafez 

Mohammad Piri1, Mohammad Reza Qari2 (correspondent author) 

 

Abstract 

Indian style poets, especially Saeb Tabrizi, have been very influential 

in Hazz's sonnets. The most obvious form of the deliberate influence of 

any poet on the other is to go to the poetry of their poetry and to put poetry 

on the weight, rhymes and rows of the poems. In only thirty-two sonnets, 

Sa'eb expresses that he has welcomed Hafez, but has written a total of 

about thirty sonnets in the land of his sonnets. It is expected that Sa'eb in 

these poems will be among the ghazal-style loyalties imitated by Hafez 

and Indian style in walking, but this is not the case, and each of these 

ghosls has a relatively odd way that is different from the rest, and of 

course, Hafez's sonnets have something to say, closer to the features of the 

personal style of Saeb and Indian style. The present article examines the 

style of six ghazals that Saeb has expressed in the sermon of the famous 

sonnets "If This Left Shirazi Has Delivered Us", by showing that the 

intellectual, linguistic and literary features of that ghazal of Hafez And 

then the features of it will examine six sonnets and their similarities and 

differences with the Hafez sonnets. The differences in these appearances 

also reflect the diversity in the style of the welcoming and portrayal of the 

Indian poet. 
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 مقدمه

است   ( بزرگترین شاعر سبک تلفیق غزل عاشقانه با عارفانه   792حافظ شیرازی )متوفی  

سبک      ساند ) سی را به اوج خود ر صص         كه غزل فار سا،  شمی سی،  (. برخی 132-131شنا

( و 288، نورانی وصال، ص  «سبک هندی )»اند های سبک هندی را در شعر او جسته   ریشه 

وان بابا    از عوامل این امر تقلید پدر سااابک هندی، بابا فغانی )نک: مقدمۀ دی             بیگمان یکی 

صائب            ست، و  شهور ا سی و دو( كه به حافظ كوچک نیز م ساری، ص  سهیلی خوان فغانی، 

، از اوست. (، مهمترین سرایندة شاخۀ ایرانی سبک هندی یا اصفهانی 1086-1016تبریزی )

صائب هر دو ب  شان برایند       تقلید و اقتباس احافظ و  شعر شهرت دارند و  شتگان  نت س ز گذ

سوی         شان از  سو و ذوق و خالقیت خود شتگان از یک  یگر دادبی روزگار و برترین آثار گذ

 است.

های تأثیرپذیری سرایندگان از یکدیگر تقلیدهای لفظی )استفاده از لغات و   یکی از شیوه 

صراع یا بیت( و معنوی )بیان دیگربارة    ضمین م ضمون پرداختۀ دیگرا تركیبها و ت ست  م ن( ا

قی غزل )برای مشاااهدة این دو نوع رابطۀ بینامتنی غزلهای صااائب با حافظ، نک: نقد تطبی 

گویی، به گر تأثیرپذیری استقبال، تتبّع، نظیره(. گونۀ دی56-44حافظ و صائب، پیری، صص 

ید سخن  اسات استقبال آن است كه گفتۀ یکی از   »اقتفا رفتن یا جواب گفتن نامیده میشود.  

(. 403 ص)فنون بالغت، همایی، « همان وزن و قافیت شعر بسازندرا سرمشق قرار بدهند و ب

ه در اسااتقبال معموالً در مراحل آغازین شاااعری و برای ساارمشااق گرفتن از اسااتادان و گا 

جویی انجام میشااود. در دورة رواج ساابک هندی، وزن و قافیه و مرحلۀ بلوغ با هدف مبارزه

شوار با هم ر         « زمین»ردیف را  سرایش در زمینهای د سر  شعرا بر  قابت  شعر میخواندند و 

(. پیداسات كه شاعر سارودن در زمینی كه از    601، فتوحی، ص «سابک هندی )»داشاتند  

ستقبال، یکی از زمینه     ست، یعنی ا آزمایی و رقابت  های دشوار طبع دیگران وام گرفته شده ا

 . سرایندگان بود و برای همین رونق داشت

گفتۀ دشاااتی میتوان  عالقه داشاااته كه ب گویی صاااائب تا جایی به اساااتقبال و نظیره 

ستقبال بزرگانی مانند        گویی را یکی از انگیزهنظیره ست. او به ا سرایی وی دان صلی غزل های ا

گویی از شاعران درجۀ دوم  نظیرهعدی و حافظ اكتفا نکرده، بلکه به سنایی، عطار، مولوی، س  

آزمایی قرار داده قریب هفتاد یا هشتاد شاعر را مورد طبع  »د پرداخته و و حتی معاصران خو 

(. البته اینکه صااائب از هفتاد تا هشااتاد شاااعر  12)نگاهی به صااائب، دشااتی، ص « اساات

صائب، به          سناد دیوان خود  شده و برخی بدون توجه به ا شد هرگز ثابت ن ستقبال كرده با ا

ستناد كرده    این تخمین بی شتی ا صّل او )به    با نگاهی به . اندسند د ست اَعالم دیوان مف فهر

سااراینده در دیوان صااائب هساات: اوجی،  45تصااحیح محمد قهرمان( میبینیم كه نام این 

اوحدی، اهلی، بابا فغانی، حاجی صاااوفی، حاذق اصااافهانی، حافظ، حالتی تبریزی، خواجه   
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سترآبادی،        سعدی، سعیدای   كمال، راقم مشهدی، سالک قزوینی، سجزی دهلوی، سحابی ا

اهلل، شاپور، طالب آملی، طغرای مشهدی، ظهوری   نقشبند، سنایی، سنجر شاعر، سید نعمت      

ترشااایزی، عثمان مختاری، عرفی شااایرازی، عطار، غافل اكبرآبادی، غنی، غیاثای حلوایی، 

فانی، فتحی، فرج، قاسم انوار، قاسم مشهدی، محتشم، مطیع، معصوم همدانی، ملک محمد       

میرزا سااعید حکیم، میر شااوقی، میر فصاایحی، ناصااح، نظامی، نظیری، وحید  قمی، مولوی،

صائب تبریزی، عزیزیان، ج   صص  7قزوینی )نک: راهنمای دیوان  سیاری  (. 257-283،  اما ب

 اند كه به پیشواز غزلهای حافظ میرود.  از بهترین استقبالهای صائب زمانی شکل گرفته

مولوی رفته از او نام برده است )نک: راهنمای   غزل كه در آنها به استقبال  57صائب در  

ست و      282دیوان، عزیزیان، ص  صائب آمده ا شتر از همه نام حافظ در دیوان  (. بعد از او بی

، 813، 804، ص 3غزل غزل اسااتقبالی دیده میشااود )نک: دیوان، صااائب، ج  32در پایان 

ضافه اب 1719، ]1703، 1630، 1628، 1609، 1608، ص 4؛ ج 868و  832 شده در  یات ا

خه   ، 1314، 2313، 2256، ص 5؛ ج 2166و  2126، 1904، 1869، 1755بدل[،  نسااا

، 3322، 3208، 3077، 3076، 6؛ ج 2746، 2532، 2436، 2418، 2411، 2383، 2339

ابیات پایانی این غزلها صااائب  در 1(.260؛ نک: راهنمای دیوان، عزیزیان، ص 3656و  3393

ص ب صریح میکند كه فالن غزل حافظ   17کند. وی یاد می« خواجه»یا « حافظ»ریح از ت بار ت

، 1755، 1703، 1630، 1628،[ 1609، 1608، ]4را استقبال كرده است )دیوان، صائب، ج 

، ص 6؛[ ج 2746، 5؛ ]ج 2532، 2436، 2418، 2339، 2314، 2256، ص 5؛ ج 1904

و  832، 813، ص 2ان، ج بار خود را پیرو سااابک حافظ میخواند )هم      8(؛ 3393و  3322

بار اعتراف   2(؛ 3656، ص 6؛ ج 2411و  2313، 5؛ ج 2166و  1628، ص 4؛ ج 868

شده   ابیات اضافه  1719، ص ]4میکند كه در استقبال از شعر حافظ ناتوان است )همان، ج    

مقایسااه  (؛ یک بار غزل خود را با غزل حافظ قابل3208، ص 6؛ ج 2126بدل و[ در نسااخه

(؛ یک بار میگوید بعد از شاااعر حافظ شاااعر مرا حفظ كنید        804، ص 2همان، ج  میداند )  

،ص 4(؛ یک بار مینویسااد قدر شااعر حافظ را من میدانم )همان، ج 3076، ص 6)همان، ج 

را هم مددكار خود در شااااعری میداند، بطوریکه میتوان آن       بار روح خواجه را   2(؛ و 1869

صائب و      شعرش در نزد  شان تقدس حافظ و  شمرد و هم كنایه از پیروی  ن مردم آن روزگار 

( )نک: تصااحیح 3077، ص 6و ج  2383، ص 5صااائب از ساابک خواجه گرفت )همان، ج 

 (.12سفینۀ صائب، خبازها، ص 

غزل خود اسااتقبال كرده اساات )نک:   290غزل حافظ را در بیش از  180صااائب جمعاً 

                                                      
ست:       1 شتباه ا ست نام حافظ در آنها آمده ا صفحاتی كه گردآورنده گمان كرده ا . در راهنمای دیوان دو مورد از 

است، نه  « حافظ مزار»هم سخن از  3106نه نام حافظ آمده و نه غزلی از او استقبال شده است؛ در  2155در 

 خواجه حافظ شیراز.
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صص     صائب، پیری،  ضر بر  (. مقالۀ86-57نقد تطبیقی غزل حافظ و  سبک    حا سۀ  ای مقای

ستقبالهای او با          صائب با حافظ و ب  شباهتهای ا ستقبالگری و تفاوتها و  سبک ا سی  ویژه برر

شش غزلی كه  را بهم، یکی از غزلهای حافظ  ست به       همراه  سروده ا ستقبال آن  صائب در ا

سۀ         سه میکند )برای مقای سی و با هم مقای سبک محتوایی، زبانی و ادبی برر دقت از جهت 

-87استقبال دیگر صائب از حافظ، نک: نقد تطبیقی غزل حافظ و صائب، پیری، صص       38

144 .) 

سو        شد و از  سویی تحت تأثیر حافظ با ستقبالها از  صائب در این ا یی تحت انتظار میرود 

،  تأثیر سااابک هندی و ویژگیهای عمومی شاااعر خود و روزگار خود، یعنی ذهنیت غمگنانه

ندی، نگرش ذره   مد            دشاااوارپسااا عارف و فراوانی بساااا نه، نحو غیرمت یا عام عابیر  بینی، ت

آمیزی، اساالوب معادله و گرایی، تشااخیص، حستصااویرآفرینی با محسااوسااات، اسااتعاره  

 (.  602-600وحی، صص ، فت«سبک هندی)»نما تركیبهای متناقض

 بررسی غزل حافظ

 مورد اسااتقبال قرار ساات غزل مشااهور حافظ را كه بیش از همه در دیوان صااائب الزم

ست یکبار با هم بخوانیم و ب  ستقبالهای     گرفته ا سۀ ا سی كنیم تا مقای و  حافظ طور كلی برر

 درک میزان تأثیرپذیری و خالقیت و ضعفها و قوتهایش آسانتر شود:
 اگااار آن ترک شیااارازی به دست آرد دل ماااا را

 بده سااااقی می باقی كه در جنت نخواهی یافت       

 فغاااان كاین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشاااوب

ات          اار مستغنیس اال ی اا جم اام م اق ناتم  ز عش
 ت دانساتم من از آن حسان روزافزون كه یوساف داشا   

ام          اا گوی ان دع اایی و گر نفری اام فرم  اگر دشن

 تر دارندنصیحت گوش كن جانا كه از جان دوست

یث از مطرب و می گو و راز دهر كمتر جو     حد

 غزل گفتی و دُر ساافتی بیا و خوش بخوان حافظ

 

 به خال هندویش بخشام سامرقند و بخاااااارا را   

اا را               ال ات مص اگش ااد و گل ا ااب اار آب ركن ا  كن

 ان بردند صااابر از دل كه تركان خوان یغما راچن

با را     بآب و رنگ و خال     وخط چه حاجت روی زی

 كه عشااق از پردة عصاامت برون آرد زلیخاااااا را

 جواب تلاااخ میااازیباااد لاااب لعااال شکرخاااا را

اا را                 ا ار دان ا اد پی اد پن اادتمن اان سع ا اوان  ج

 كه كس نگشااود و نگشاااید بحکمت این معما را 

 شاناااد فلک عقاااد ثریاااا را كه بااار نظااام تو اف

 (197-196)دیوان، حافظ، صص                     

ارند و  دهم تناسب این غزل عشق و خوشباشی است كه باموضوع كلی   -سبک فکری  

شاد را بر غزل حاكم میکنند: ابیات   ضامین   6و  5، 4، 3، 1ذهنیتی  شقانه   عدر محدودة م ا

ست، بیت   ست، بیتهای   2ا ست كه با بیت     حکمت  8و  7خمریه ا شی ا شبا  2مربوط به خو

د و مفاخرة شاااعرانه میپردازیت پایانی چنانکه رساام غزلساات ب بساایار مرتبط اساات، اما ب 

ضمون        صی ندارد و م شواری خا شعر ندارد. فهم هیچ یک از ابیات د تازه و  ارتباطی با بقیۀ 

 توجهی مشاهده نمیشود.پیچیدة قابل

 151ها فراوان نیساات: این غزل در قافیه كلمات عربی این شااعر حتی –سبک زبانی  
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كلمه دارد كه از این میان تنها این كلمات عربی اساات: ساااقی، باقی، جنت، مصااال، صاابر،  

« الل»شدة بار(، جمال، مستغنی، خط، حاجت، عصمت، دعا، جواب، لعل )دگرگون 2عشق )

صیحت، حدیث، مطرب، دهر، حکمت، معما، غزل، نظم، فلک، عقد،     سی(، ن ثریا و حافظ.  فار

حال همۀ این كلمات در بهربار( و یغما تركی هساااتند.  2رک )یوساااف و زلیخا عبریند و ت

شود. از همه          شان دیده نمی شاذ و غریب و نادری در بین ست و كلمۀ  سی رایج بوده و ه فار

صال »و « ركناباد»تر توجهقابل شاهنگ      « م شیرازند و تركیبات خو ستند كه اَعالم مکانی  ه

 نیز قدری برجسته و نشاندارند.« شهرآشوب»و « شیرینکار»، «گلگشت»انند فارسی م

ستن  از جهت نحوی نیز جمالت ب د، اما  ویژه در برخی مصراعهای فرد از منطق نثر دور نی

ل و مصراعهای هیچکدام كامالً نیز نحو نثر را ندارند. زیرا ردیف باعث شده است در مصراع او

ر پایان    زوج، مفعول یا متمم )با حرف اضاااافۀ را( در پایان جمالت بیاید و هیچگاه فعل د          

ع سوم، تأكید   جمالت مؤثر بوده است؛ مثالً در مصرا   نیاید. تأكید و مسائل بالغی نیز در نحو 

صراع هفتم بر    « نخواهی یافت»و « بده»بر افعال  ست و در م شق. « ناتمام»ا تازگی   بودن ع

شیرین   »تركیب نوآیین  شوخ  شوب   لولیان  شهرآ ست. نحو هیچ یک از  « كار  نیز یادكردنی ا

 مشااکلی برخوردهآنها بكه نشااان دهد شاااعر در نظم جمالت نیز پیچیدگی خاصاای ندارد 

 است.

ر و  تشبیه پركاربردترین عنصر بیانی شعر است: در بیت دوم تشبیه مضم –سبک ادبی 

ب را میبینیم، بیت سااوم یک تشاابیه مرك« جنت»به « كنار آب ركناباد و مصااال»تفضاایل 

ردة پ»اساات )صاابر بردن لولیان از دل به بردن خوان یغما توسااط تركان(، در بیت پنجم   

صمت  شبیهی    ر« ع ضافۀ ت صیحت به     ندا -یا اقترانی–ا میتوان ا شبیه ن ست، در بیت هفتم ت

ا به جان از جهت دوست داشته شدن و در مقطع غزل تشبیه غزل گفتن به دُر سفتن و ثری     

های ای نداشاات. اسااتعارهتوجه بود. این غزل مجاز و اسااتعارة مصاارحهعقد و گردنبند قابل

در بیت اول و عشااق در بیت پنجم بودند.  « هندوخال »مکنیه تشااخیص و جانبخشاای به  

ویی و تفقد و شااااد كردن در  معنی دلجب« دسااات آوردن دلبه  »ها عبارت بودند از    كنایه  

دوساات »به معنی رسااوا كردن در بیت پنجم و « از پرده بیرون آوردن»مصااراع نخساات،  

 به معنی گرامی داشتن و قدر دانستن در بیت هفتم.« داشتن

شاره كرد. زیرا معروف      از جهت بدیع م سلوب معادلۀ بیت چهارم ا عنوی نخست باید به ا

است كه اسلوب معادله از ویژگیهای سبک هندی و به ویژه صائب است و پیش از آن بسامد  

 -كه در بیت به معنی زیباروست-« ترک»چندانی نداشته است. بعد از آن باید ایهام تناسب 

را ذكر كرد، همچنین ایهام تناسااب  -یاه میدهدكه در این بیت فقط معنی ساا-« هندو»و 

و  -كه اینجا ساافره اساات اما معنای حاكم تركان را نیز یادآوری میکند -« خوان»تركان با 

ست اما در كنار تركان نام  –یغما  ستان را نیز به    كه اینجا غارت ا شهرهای ترك ذهن  یکی از 
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این بیت با هر دو معنی كهنسال   كه در« پیر»توجه است. ایهام  در بیت سوم قابل  -میرساند 

و مرشد فهمیده میشود نیز یادكردنی است. تلمیح به داستان یوسف و زلیخا در بیت پنجم       

در بیت شاشام را نیز باید یاد كرد و این دو آرایه نیز در سابک    « جواب تلخ»آمیزی و حس

رند: شیراز، سمرقند ای است كه همۀ بیتها داالنظیر آرایههندی بسامد باالتری دارند. مراعات

شوب با تركان و یغما؛ جمال و آب و رنگ و خال و خط؛     ساقی و می؛ كنار و آب؛ آ و بخارا؛ 

یوسااف و زلیخا؛ دشاانام و نفرین، نصاایحت و پند؛ مطرب و می، و درّ و نظم و عقد. تضاااد   

شود. خطاب          شم دیده می ش شیرین نیز در بیت  شنام و نفرین با دعا و تلخ با  النفس بیت د

 خلص هم هست.ت

توجه است. نخست بدیع لفظی نیز، علیرغم بركنار بودن شعر حافظ از تکلف، در آن قابل

سره و نیز  واج شیرین   »را در « ش»آرایی ك شوخ  شوب   لولیان  شهرآ نباید از نظر دور « كار 

«  شودنگ»در بیت هفتم و « جوان»و « جان»در بیت دوم، « باقی»با « ساقی»داشت. جناس 

شاید »و  سجعهای     «نگ شتم و  ت در دو بی« سفتی »با « گفتی»و « جو»با « گو»در بیت ه

 بدیع لفظی است.افظ به حهای این غزل برای توجه هپایانی نیز از نشان

 بررسی غزلهای صائب

صائب شش غزل را بر همین وزن و قافیه و ردیف سروده است كه نخست نقل و سپس       

  همدیگرو تفاوتهایشااان با شااعر حافظ و با  از جهت ساابکی بررساای میشااوند تا شااباهتها 

 مشخص و سبک استقبالگری صائب شناخته شود.

 غزل اول صائب

 آرا راسپند از مردم چشااام است حسن عالم

 كند مژگان من هرگاه دست از آستین بیرون  
 چه پروا دارد از سنگ مالمت دل چو شد وحشی   
ادازد       اه ان ااال بر سار من سای ار آن سروب  مگ

ا       نگردد ما اار و پاود ت اع پارواز جاان را ت  نن
 هوس هرچند گسااتاخساات عذرش صااورتی دارد

اوج سراب دشت   اد م اان  كن اا را عن  داریپیم

اق را به چشم كم      ااب تعل اار اسب  مبین زنه

اۀ لیلی         اای ناق اش پ ااتی نق ادک التف اه ان  ب

 آفرین صائب بختی چه سازد با من حرف سیه 

 

شم   ست    كه نیل چ سارا  دریا رازخم از عنبر 

 شاااود گرداب بر كف كاسۀ دریوزه دریاااا را 

 كه كوه قاف نتواناااد شکستن بال عنقاااا را 

 وبرگ، سااودا راوگرنه سااایۀ بید اساات شاااخ

 نبندد رشتاااۀ مریم پر و باااال مسیحاااا را  

 به یوسف میتوان بخشید تقصیر زلیخااااا را    

 هوساااناكی كه میپیچد به كف دامان دنیا را 

سوزن لنگر پرواز میگر  سیحاااااا را  كه   دد م

مان صاااحرا را     ند دا گل میک  بمجنون دامن 

 نگردد سااارمه از گفتار مانع چشااام گویا را     

 (169، ص 1)دیوان، صائب، ج                       

وحدت موضااوعی   -برخالف غزل مورد بحث حافظ–ابیات این غزل  –ســبک فکری 

وصف حال   10و  2در محدودة موضوعی عشق قرار دارد، بیتهای    9و  6، 4، 1ندارند: ابیات 
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صائب در ابیات    8و  7، 5، 3و ابیات  ست.  ضمون  9و  7، 4، 1حکمت ا آفرینی پرداخته به م

میگوید مردمک  و همین باعث شااده اساات برخی از این ابیات دشااوار شااوند: بیت نخساات

زخم را از معشوق دور میکند و عنبر نیز كه خاكستری و تیره است    چشمهای عاشقان چشم   

زخم را از دریا دور میکند؛ بیت چهارم میگوید اگر معشوق بر سرم   مانند نیل است كه چشم  

شاخ         سرم  سایۀ بید مجنون نیز بر  شوم،  ست؛  سایه نیندازد دیوانه می وبرگ درخت جنون ا

ای میکند و انگار میخواهد موج    م بیان میکند كه دنیاطلب كار ناممکن و بیهوده        بیت هفت 

یقی ندارد، پس نمیتوانی آن را سراب را هدایت كند، یعنی دنیا موج سراب است و وجود حق

گرفته است و   دست بیاوری؛ اما بیت نهم بر اساس تشبیه تازة نقش پای ناقه به گل شکل     ب

یک اش دامان صاااحرا را برای مجنون بجنون بیاید، نقش پای ناقهدیدار ممیگوید اگر لیلی ب

شود و        شی غزل حافظ در این غزل دیده نمی شبا شادی و خو دامن پر از گل تبدیل میکند. 

نشااانۀ « بختیساایه»و « لنگر پرواز»، «سااودا»، «ساانگ مالمت»كلمات و تركیباتی چون 

 .ذهنیت غمگنانۀ معمول در غزلیات صائب و سبک هندی است

سودا، مانع )      –سبک زبانی   سارا،  سن، عنبر،  سیحا )  2ح وس، هبار(،  2بار(، مریم، م

صائب كلمات عربی و یو          صحرا و  سباب، تعلق، التفات، ناقه،  صیر، ا صورت، تق سف و  عذر، 

ساای   زلیخا كلمات عبری این غزلند و همگی در فارساای عادی و رایجند. پس لغات غیرفار 

ای است كه صائب در بیت   كلمۀ تازه« فرینآحرف»صائب آشکارا كمتر از غزل حافظ است.    

ست و   شت  »و « تار و پود تن»پایانی این غزل آفریده ا سراب د اند.  تركیباتی تازه« پیماموج 

جز تقدیم   نحو بیتها مشکلی ندارد، اما جز مصراع اول بیت چهارم، از منطق نثر دور است و   

شتم برا     صراع اول بیت ه صراع بیت پنجم و م ست، ترتیب ا فعل كه در دو م جزای ی تأكید ا

س      شار گنجاندن معنای ب صی ندارد و تابع قافیه و ردیف و ف یار در جمالت توجیه بالغی خا

 وزن محدود است.

سه ب    سه ت  –سبک ادبی   ست كه هر  شبیهات  گونهشبیه در این غزل ه ای پنهانتر از ت

سپند و عنبر به نیل در بی     حافظ آمده شم به  ساختن مردمک چ شبیه  اند: همانند  ت اول، ت

ین غزل نیز گرداب به كاسۀ دریوزه و گدایی در بیت دوم و تشبیه نقش پای ناقه به گل. در ا

ده و تن مجاز و اسااتعارة مصاارحه نداریم، اما بیت پنجم دو اسااتعارة مکنیه دارد: جان پرن  

ای دارای تار و پود دانسته شده است. تشخیصها نیز عبارتند از صاحب دست دانستن           بافته

ششم )چو        ستن هوس در بیت  ستاخ دان سه بر كف دیدن دریا در بیت دوم، گ ن مژگان و كا

ستین بیرون         شعر. دست از آ  هوس موجب گستاخی میشود( و تركیب چشم گویا در پایان 

كردن مژگان در بیت دوم كنایه اساات از شااروع به بخشااندگی كردن )اشااک باریدن( و    

 عنانداری در بیت هفتم كنایه از هدایت.

ز جهت بدیع معنوی، نخست باید به دو ایهام تناسب اشاره كرد. زیرا فراوانی انواع ایهام     ا
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سرایش          شیوة  ست و در اینجا تا حدودی تقلید از  شعر حافظ ا سیار برجستۀ  از ویژگیهای ب

ست:   ست همان گیاه آبی « نیل»او صیبت جامه   در بیت نخ ست كه در وقت م ها را با  رنگی ا

میآید یادآور     « دریا »، اما وقتی كنار   «(نیل »نامه، دهخدا، ذیل     لغت آن رنگ میکنند )نک:    

یادآور سیاهی   « سایه »دیوانگی است، اما در كنار  « سودا »رود نیل است؛ در بیت چهارم نیز  

 است. 

شاره كرد             سلوب معادله و تمثیل ا صائب یعنی ا شعر  صر  صلیترین عن .  سپس باید به ا

سلوب مع  «  كه»ب سب د و بیتهای اول و هفتم را فقط بادله داربیتهای چهارم، پنجم و دهم ا

سلوب معادله نمیدانیم و میگوییم تمثیل دارد. فراو    صراع دومش دارای ا انی تلمیح در اول م

توجه است. ابیات سوم، پنجم، ششم، هشتم و نهم به ترتیب به عنقا، داستان مسیح       نیز قابل

تان (، داستان یوسف و زلیخا، داس   603و خیاطی مریم )نک: فرهنگ تلمیحات، شمیسا، ص   

صص          سوزن مریم )نک: همان،  سبب  سمان چهارم به  سیح )ع( و بازماندنش در آ -477م

شاره دارد. مراعات   478 صۀ لیلی و مجنون ا ست:      ( و ق سیار كمتر ا صائب ب النظیر در غزل 

گ زخم در بیت اول، تناسب گرداب با دریا در دومین بیت، تناسب سن تناسب سپند با چشم   

رم، پرواز با  با كوه و قاف با عنقا در بیت سوم، تناسب سرو با بید و شاخ و برگ در بیت چها     

سرمه با چشم د      سرمه با گفتار و  ر بیت پایانی،  پر و بال  و رشته با تار و پود در بیت پنجم، 

سف         سیح )ع(، یو ست: مریم و م شترک ا ستانی م سبهایی كه بر پایۀ تلمیح به دا )ع( و  و تنا

ضمون   زلیخ سباب م ست و اینکه    ا، و لیلی و مجنون. مبالغه نیز از ا سبک هندی ا آفرینی در 

یت تخلص باز فراوانی اشااکم دریا از مژگانم گدایی میکند در بیت دوم نمونۀ مبالغه اساات. 

هایی اساات كه در غزل حافظ آمیزی آرایهالنفس دارد. تضاااد، ایهام تضاااد و حسنیز خطاب

 بود و در این نیست.

 آرایی كسره در بیت نهم )نقش پای ناقۀ لیلی( است.نها آرایۀ مربوط به بدیع لفظی واجت

افیۀ  جز ضعف محور عمودی معنا و ربط معنوی ابیات كه بدان اشاره شد، ضعف تکرار ق    

سیحا »در بیت اول و دوم و « دریا» ست. د   « م شتم نیز یادكردنی ا و بیتی در بیت پنجم و ه

سیحا پردا  ست نیز تا حدودی تناقض و تداخل معنایی دارن   كه با قافیۀ م شده ا د: بیت خته 

سی )ع    شتۀ مریم نیز مانع معراج عی (نگردید،  پنجم میگوید تن مانع پرواز جان نمیگردد و ر

 اما موضوع بیت هشتم آن است كه داشتن اسباب تعلق در سلوک معنوی خطرناک است و        

 سوزن مانع پرواز عیسی )ع( شد.

هاست.   فیهكه حتماً باید در بررسی استقبال بدان توجه كرد اشتراک قا   نکتۀ مهم پایانی 

 کند استفاده ن«( ما»گویا صائب در این غزل عمد داشته است كه از قوافی حافظ )حتی 

 غزل دوم صائب

شا را        شد تما سبزی حیات جاودان بخ سر  اناااد آن سروبااااال راباااه آب زندگی پرورده  ز 
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 ساات حساان او به جایی دلفریبی رارسااانیده

 دانمز چشاام پرخمارش نیسااتم آگه همین  

شم  شود  شبنم  پاک ز چ شانی زهره گل می  پی

اد             اآی اد می ا اۀ خاط تن اار لشکار بیگان ا  غب

 نساااازی دست اگر آلودة خونااام ز بیقدری 

 ز رحمش بیشتر میترسم از بیداد او ورنااااه   

 محبت كهنه چون شد تازه گردد زور بازویش

سراپا دیدة حیااااران    شد   ز طوق قمریان می

 شاایرین آرام شاادز شاایرینکاری فرهاد بی

نازک  نازک       دل از  ید معنی  با یاالن میر  خ

صیب مور بی  ساااااازد   ن سنگدل   زنهار خطّ 

ماری        به بی ند دیگر  ندان را ك  عالج دردم

 ظالم  كن رحم خود بر رحم، نداری  بر من اگر

هان  كه  خونی اگر بیرون دهم  دارم جگر در پن

 سار گرمی كه مجنون من از ساودای او دارد  

 هر ساارویبچشاامش تیغ زهرآلود میگردید 

 صااائب بدل داغها دارم ازان زلف مساالساال 

 

 كه خالش حلقۀ بیرون در ساااازد ساااویدا را

های میگونش تمنا را     دل در خون كه   كند لب

 را زیبااا روی آن دیاادة من زینهااار مپوش از

یدار چشااام خواب    ناز كن ب ما را ز خواب   پی

بار    گارین سااااز  پا را بخون من ن  ی آن كف 

 را ترسااا شااوخ آن ساااختن میتوانم مساالمان

 بمطلب میرسااااند عاقبت یوساااف زلیخا را      

 اگر میدید ساارو بوسااتان آن قدّ رعناااااا را 

 خوشااا كاری كه سااازد تلخ خواب كارفرما را

 میفکن بر كمر زنهااااار آن زلف چلیپااااا را 

 داشاااتن لعل شاااکرخا را    تلخکامان   دریغ از

 بیمار تو عیسااای را اگر افتد نظر بر چشااام  

 داری كنم تاااا چند آه بی محاباااا را؟عناااان

 گرداب دریا را شاااود حیرت چشااام قربانی ز

مان صاااحرا را       ند دا غان میک پا چرا  ز نقش 

 پیاااارا اگر میدیااااد آن شمشادباال را   چمن

 سااراپا را آن حیران چشاام بچندین میبیند كه

 (170-169، صص 1)دیوان، صائب، ج    

محور عمودی معنای این غزل قوی اساات و صااائب در همۀ ابیات به  –سبک فکری  

آفرینیهای وی در بیت نهم و توجهی او میپردازد. مضاامونزیبایی معشااوق و شااکوه از بی 

توجه است و فهم بیتها را دشوار ساخته است: بیت دوم قد معشوق را به سرو       شانزدهم قابل 

ای است. میگوید اگر  ان كه این تشبیه تازه تشبیه مضمر كرده و طوق قمری را به دیدة حیر  

بیت  سرو قد بلند معشوق را میدید، از طوقهای قمریان سرتاپایش چشمهای حیران میشد.      

ست ك          شوق داغ ا سودا و دیوانگی مع سر من مجنون چنان از  ه شانزدهم بیان میکند كه 

غانی میکند. در این غزل نی      پایم بر صاااحرا داغ میگذارد و آن را چرا یات   ز، جز درنقش  اب

ویژه كلماتی چون ل مورد اسااتقبال دیده نمیشااود و ب وصااف معشااوق، ذهنیت شاااد غز  

مان  » بانی »، «خون جگر»، «تلخکا یا    « داغ»و « تیغ زهرآلود»، «چشااام قر پا یات  نی  در اب

 نمایندة همان ذهنیت غمگنانۀ شاعر سبک هندی است.

سویدا، تمنا، خط، رحم )    –سبک زبانی   سن، حلقه،  سلمان، طوق،    3حیات، ح بار(، م

صحرا،         سودا،  سی، ظالم، حیرت، مجنون،  صیب، لعل، عالج، نظر، عی حیران، رعنا، معنی، ن

شعر          ست و همه در  صائب كلمات عربی این غزلند كه تعدادشان ناچیز ا سل، حیران و  مسل

همه در زبان مردم عادی نیز متداولند. تمایل صائب و سبک   « سویدا »فارسی رایجند و جز  
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ست كه حتی بیتهای     هن سادة مردم كوچه و بازار چندان ا ستفاده از زبان  ، 10، 6، 4دی به ا

ست و آنها را تنها در دل تركیبات زیبای      17و  12 شده ا سی مطلقاً خالی  از كلمات غیرفار

 میبینیم. « خیاالننازک»و « پیشانیزهره»فارسی مثل 

ست: از منطق نثر دور   ست و مالحظات بالغی نیز  نحو جمالت مانند غزل قبلی ا قریباً تا

رخمارش ز چشاام پ»تأثیری در جاگیری كلمات ندارد، مگر مثالً تقدیم فعل برای تأكید در 

« زنهار خطّ سنگدلمور بی»در بیت پنجم، « غبار لشکر بیگانۀ خط»بیت سوم. « نیستم آگه

ائب در این غزل آفرینیهای صاادر بیت چهاردهم از تركیب« آه بیمحابا»در بیت دوازدهم و 

 است.

  )ز رحمش بیشااتر از بیدادش میترساام(،« ز رحمش بیشااتر میترساام از بیداد او»نحو 

یر متصل  به جای ضم « او»یعنی فاصله افتادن بین قید بیشتر و متممش )از بیداد( و آمدن   

 نظر میرسد.بناهنجاری نحوی « ش»

بدیع و   ی است و برخیتوجهاین غزل سیزده تشبیه دارد كه بسامد قابل  –سبک ادبی 

ست  تازه ست. در بیت دوم       « سروباال »اند: در بیت نخ سرو ا شوق به  سازی باالی مع همانند

سویدای دل را میبینیم و ت   شبیه خال به  سویدا به حلقۀ بیرونم در ب  ت زه میرسد  نظر تاشبیه 

شده     سروده  ستقبال آن غزل حافظ  بیان  اند باز هم برای)البته در همین غزلها كه همه در ا

سوم نیز         ست(. در بیت  شیده ا شبیه كو شبیه لب « لبهای میگون»زیباتر این ت به  حاوی ت

سازی طوق قمریان به د        شکر بیگاه در بیت پنجم، همانند شبیه خط به ل ست. ت یدة  شراب ا

صلیب(  حیران و تشبیه مضمر تفضیل قد یار به سرو در بیت هشتم، تشبیه زلف به چلیپا )       

سا  ضیل خون جگ    در بیت دهم، همانند ضمر تف شبیه م ر زی خط به مور در بیت دوازدهم، ت

سازی      شم قربانی در بیت پانزدهم، همانند سازی گرداب به چ وآورانۀ نخود به دریا و همانند

كه خود -« شمشادباال  »سرو به تیغ زهرآلود در بیت هفدهم برای تشبیه مضمر تفضیل یار      

شبیهات این غزلند. مجاز مرسلی در این   ه سرو دیگر ت ب -این وصف دربردارندة تشبیه است   

های زلف در بیت آخر غزل نمیبینیم. اسااتعارة مصاارحه آوردن چشاام حیران به جای حلقه

ستعارة مکنیه هست:      ست و در بیت چهاردهم یک ا كه گویی آه چهارپایی  « داری آهعنان»ا

است: تازه شدن   ها اینهخطرناک است كه باید عنانش را گرفت و اینگونه مهارش كرد. كنایه 

شیرینکاری ب  معنی قوت یافزور بازوی محبت ب كار  ومعنی هنرنمایی تن آن در بیت هشتم، 

یه            نا یان ك یت دهم، ب جه در ب لب تو یان     جا پانزدهم، ب یت  آمیز فراوانی خون جگر در ب

شتن به معنای ناراحت بودن     كنایه شاد در بیت هفدهم و داغ دا شم آمیز برتری باالی یار بر 

 ن بیت.در آخری

ست كه بیتهای   سلوب معادله دارد. این غزل   11و  8، 4در بدیع معنوی غزل، گفتنی ا ا

غه میکند و           بال پانزدهم در فراوانی خون جگر م یت  ندارد. ب هامی  برخالف قبلی هیچ نوع ای
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سودا. التفاتهای ابیات پنجم و دهم نیز قابل     شدت  شانزدهم در  ست. حدود نیمی  بیت  ذكر ا

النظیر دارند: سرسبزی با سرو و حیات جاودان با آب زندگی در بیت نخست، اتاز بیتها مراع

چشم با لب و خمار با می در بیت سوم، چشم با پیشانی و روی در بیت چهارم، دست با پا        

النظیر مبتنی بر تلمیح: یوسف با زلیخا در بیت هشتم و شیرین    در بیت ششم، و دو مراعات  

سلمان با          با فرهاد در بیت دهم. در ای ضاد رحم با بیداد در و م ست: ت شتر ا ضاد بی ن غزل ت

ترسا در بیت هفتم، كهنه با تازه در بیت هشتم، شیرین با تلخ در بیت دهم، تلخ با شکر در     

 بیت دوازدهم و رحم با ظالم در بیت چهاردهم.

 زنهار خطّمور بی»در بیت پنجم و « غبار لشااکر بیگانۀ خط»در بدیع لفظی، دو تركیب 

سره دارند. جناس تام  در بیت دوازدهم واج« سنگدل  در بیت دهم را نیز « شیرین »آرایی ك

 نباید از نظر دور داشت.

سخ      صائب در پا سروده  18بیت حافظ  10در كل یکدستی محتوایی غزل و اینکه    بیت 

ه كنشان میدهد كه در این استقبال سنگ تمام گذاشته است و جز ضعف نحوی بیت هفتم    

 خن رفت، نقطۀ ضعفی در آن دیده نمیشود.از آن س

 غزل سوم صائب

 به هر نوعی كه میخواهد دلت بشاااکن دل ما را      

 دشمن تبی در استخااااوان دارمز هجاااار عافیت

 حساااب سااال و ماه از كارفرمایان چه میپرساای؟

 ازان روزی كه جساات آهوی او از دام من صااائب
 

 كه از مساااتان نمیگیرند خون جام و مینا را      

 نبضم مضطرب سازد سرانگشت مسیحا را   كه 

 پروا شاامار ریگ صااحرا راچه داند ساایل بی

صحرا را       شکم روی  سیل ا شد   بناخن میخرا

 (170، ص 1)دیوان، صائب، ج                       

ــبک فکری   این غزل نیز از وحدت محور عمودی معنا برخوردار اسااات و همۀ      –س

شوق    شقانه و دربارة هجران و جفای مع ست. برای همین ذهنیت غمگنانه   ابیاتش عا رآن با

 .حاكمست

صحرا )        –سبک زبانی   ساب،  سیحا، ح ضطرب، م صائب تنها كلمات    2هجر، م بار( و 

)دشامنم  « دشامن عافیت»عربی و غیرفارسای شاعرند و زبان این غزل نیز سااده اسات. اما     

صائب ب   ع ست كه  ست.      شیوة هندی افیت( كلمۀ مركبی ا ساخته ا « اپروسیل بی »سرایان 

توجهی  نظر میرساااد. از جهت نحوی نیز نکتۀ قابل     ای بتوجه( نیز تركیب تازه   و بی)بیرحم 

 ندارد، جز اینکه مصراع نخست بیت سوم به منطق نثر نزدیک است.

شبیه  –سبک ادبی   ستین       ت ستان در نخ شوق به م ضمر دل به جام و مینا و مع های م

شخیص         سیل در بیت پایانی، چهار ت شک به  شوق به آهو و ا سازی مع خون »بیت و همانند

ن چهار بیت، مجاز در ای« روی صحرا»و « پرواسیل بی»، «دشمنهجر عافیت»، «جام و مینا

معنی ب« به ناخن خراشاایدن روی»كنایۀ  معنی انتقام و خونبها در بیت نخساات وب« خون»
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 در بیت آخر صناعات بیانی این شعرند.« تابیبی»

ة ستعار امعنی خونبهایشان یا  ب« خون جام و مینا»ود دو ایهام از جهت بدیع معنوی، وج

شراب و     صرحه از  صحرا »م ستین و پایانی     ب« روی  صحرا در ابیات نخ سطح یا رخ    معنی 

ست. هر چهار بیت قابل ستان با جام و مینا،  مراعات توجه ا ستخوان و  تالنظیر دارند: م ب با ا

صحرا، و آهو با دام و ناخن با روی و باز         سیل با  سال با ماه و  سیحا،  سیل با   هنبض و م م 

شان میدهد كه ظاهرًا         سب تکراری نیز ن ست و همین تنا صحرا قافیۀ تکراری ا قرار  صحرا )

 در این چهار بیت. ترتیب وده یکی از بیتها انتخاب شود( بب

 در بیت سوم تنها نکتۀ بدیع لفظی غزل است.« سیل»با « سال»جناس 

به دوره       مام اسااات و ممکن اسااات متعلق  نات غازین   این غزل چهاربیتی غزلی  های آ

شان           یدهد  مسرایندگی صائب باشد. بیان شد كه تکرار قافیۀ صحرا در بیت سوم و چهارم ن

های این غزل نیز در برابر دو بیت را انتخاب كند. قافیهكه ظاهراً صااائب میخواسااته یکی از 

 د.اند و تکرار آنها نیستنقوافی غزل حافظ سروده نشده

 غزل چهارم صائب

 آری به گردش هر نفس آن چشم شهال را  چه می
 توان كردن باه اندک روزگاری سناگ را آدم  

شت     سال و ماه از د ساب  سی ح  پیمایان چه میپر
 تر گرددچمان آزرده دل عااشاق ز گلگشت   

صد دامن گوهر نمی  ارزد به یک چین جبین 

 ز شوق بیستون آیینه را بر سنگ زد شیرین     

 نه فرهادم كه بتوان برگرفتااان چشم از كارم

 كشید از دامن معشوق دست از بیم رسوایی     

 كنار صفحه را چون شکّرستان میکند صائب     

 

سر گردیدن ما را    ست حاجت گرد   محرک نی

 و روی گارم بایاد كارفرمااا را    لب شیریاان   

 پروا شماار ریگ صحارا را  چه داناد سیل بی 

اا را كه هر شااخ گلی دامیست مرغ رشته   برپ

ااا را؟         نمیبیناد مگار غاواص روی تلاخ دری

 خوشاااا كاری كه بر آتش نشاند كارفرماااا را

اا را          ا  شارار تیشاۀ مان گارم ساازد كارفرم

 زلیخااااا راهمین تقصیر بس تا دامن محشر 

شکرخا را   زبان سد كلک   بازی به طوطی میر

 (171-170، صص 1)دیوان، صائب، ج        

ست. ام    –سبک فکری   شقانه ا ا  این غزل نیز وحدت محتوایی دارد و همۀ بیتهایش عا

ضمون  ضمون    آفرینی پیچیدهباز هم ذهنیت غمگنانه دارد. م شود. م ای نیز در آن دیده نمی

ر شاخ گلی   د، آن رشته به ه ر زیباست: وقتی رشته بر پای پرنده باش   بیت چهارم تازه و بسیا 

ن آزارش ود. عاشق نیز مانند پرندة گرفتار است كه سیر چم   مانع پروازش میش کند و گیر می

 میدهد.

شرار،           –سبک زبانی   شوق،  صحرا، جبین، غواض،  ساب،  شهال، محرک، حاجت، ح

است كه نه در زبان  « محرّک»د كه فقط تقصیر، محشر، زلیخا تنها كلمات غیرفارسی شعرن    

ای در این غزل دیده نمیشود و نحو مردم و نه در زبان شعر رایج نیست. كلمه یا تركیب تازه  
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 مصراعهای فرد ابیات سوم، چهارم و آخر به منطق نثر بسیار نزدیک است.

شبیه دا      –سبک ادبی   ست: فقط دو ت سیار فقیر ا صناعات بیانی ب  رداین غزل از جهت 

اند: تشاابیه صاافحۀ شااعر به شااکرسااتان و كلک به طوطی و از كه هر دو در بیت آخر آمده

ست.       ست. چشم در بیت هفتم مجاز از نگاه و توجه ا ستعارة مصرحه و مکنیه خالی ا كنایۀ  ا

 تاب كردن آمده و جالب توجه است.معنی بینیز در بیت ششم ب« ر آتش نشاندنب»

ارم ای سوم، پنجم و ششم اسلوب معادله و بیت چهدر عوض از جهت بدیع معنوی، بیته

النظیر گلگشاات با چمن و گل در بیت چهارم، گوهر با غواص و دریا در تمثیل دارد. مراعات

شرار با           شه و  شم، فرهاد با تی ش سنگ در بیت  رم، و گبیت پنجم، آیینه با آتش و آتش با 

النظیر توجه همیشه به مراعات شکر با طوطی در بیت پایانی باز هم نشان میدهد كه صائب    

پردازی از آن بهره میگیرد. تلمیح به داساااتان كوهکنی فرهاد در بیت     دارد و در مضااامون

 اشاره است.هفتم و عشق زلیخا در بیت هشتم نیز قابل

در بخش بدیع لفظی تنها جناس سااال و ساایل در بیت سااوم، جناس چین و جبین در 

 مشاهده شد. بیت پنجم و تکرار دامن در بیت هشتم

ن ابیات ششم و هفتم    ضعف این غزل است و البته مضمو   « كارفرما»بارة قافیۀ تکرار سه 

 هم نزدیک است و پیداست كه قرار بوده یکی از آنها حذف شود.بسیار ب

 غزل پنجم صائب

 میگردد كف بیمغز مااانع سااایر دریااا را            

 چنین كز چشاام او گفتار میریزد عجب دارم

ند  دگر وحشااای گاهی میز نه در    ن ما  ونمخپی

بادبان كشاااتی می شاااد      ردای اهل تقوی 

 اش گرد كسااادی شااد عبیر پیرهن در دیده

 یابمسراپااااا عشقاااام اما كارفرمااااایی نمی

 مشاااو غافل ز حال خاكسااااران در توانایی      
شود گویا    سته گردد چون زبان، معنی   ز دعوی ب

یآیم اگرچه در نظرها چون شااارر بی     وزن م

 ی درد دل عاشاااق ابرون از خود ندارد چاره  

ید        یآ تادن یوساااف همین آواز م چاه اف  ز 
که دارد سااایر در ملک وجود خود     چو گرداب آن
 غرور من نمیسااازد به هر صااید زبون صااائب

 

 سفیااادی جامۀ احااارام باشد دیدة ماااا را   
 كه گردد خواب مهر خامشاای آن چشاام گویا را 
 كه هر مژگان او عمر ابد بخشاااد تماشاااا را     

 در پیمانه صاااهبا را   لب میگون او تا ریخت    

 چه خجلتها كه رو داد از تماشاااایت زلیخا را
صحرا را    سازم كوه و   كه بر فرهاد و مجنون تنگ 
ست در هر جلوه دریا را     شتی ه ساحل بازگ  ب

 بگفتار آورد خاموشاای مریم مساایحاااااا را  

 گریبان میدرد بیتابی من ساانگ خاااااارا را

باشاااد زخم دریا را       همان كف مرهم كافور 

 پرچاه وطن فهمیده ن ه پا راكه در صاااحرای 

یا را       مارد موج در ند وحدت خود میشااا  كم

 ام صااد بار عنقاااااا رابگرد دام خود گردانده

 (171، ص 1)دیوان، صائب، ج                   

بک فکری   ــ یات       –س ندارد: اب حدت محتوایی   13و  12، 8، 7، 1این غزل نیز و

شقانه و بیت   10و  6، 5، 4، 3، 2آمیز، ابیات حکمت ضمون       13و  9عا ست. م صف حال ا و



 51  /های صائب از حافظتقبالبررسی سبکی اس

 ای ندارد و همان ذهنیت غمگنانه را در آن هم میبینیم.چندان تازه

با، عبیر، تقوی، صه  بار(، احرام، عجب، عمر، ابد، ردا، اهل، 2مانع، سیر )  –سبک زبانی  

صحرا )   سیحا   2خجلت، زلیخا، عشق،  ساحل، دعوی، معنی، مریم، م ، نظر، بار(، غافل، حال، 

بی و كلمۀ عر 36شرر، عاشق، مرهم، یوسف، وطن، ملک، وجود، وحدت، غرور، صید و عنقا      

رد. جز عبری این غزل است. یعنی تنها این غزل صائب بیشتر از غزل حافظ كلمات عربی دا   

توجهی در زبانش دیده نمیشود: نه كلمه و تركیب تازه، نه منطق نثری ن هیچ ویژگی قابلای

صیح نیست و   ف« در/به چاه افتادن»جای ب« چاه افتادن»خاص. اما كاربرد و نه كاربرد بالغی 

 وار است.عامیانه و هندی

ی مهمترین عنصر بیانی این غزل نیز تشبیه است: در بیت نخست سفید –سبک ادبی 

لب به  چشم )كوری( به جامۀ احرام، در بیت چهارم ردای اهل تقوی به بادبان كشتی می و  

، در بیت شااشاام صااائب به فرهاد و مجنون )تشاابیه «(لب میگون»می )در تركیب وصاافی 

به نظر مضمر تفضیل(، در بیت نهم صائب به شرر، در بیت دهم كف دریا به مرهم كافوری )    

شد(، در    شبیه نوی با صحرای پرچاه و در بیت دوازدهم  میآید ت وجود  بیت یازدهم وطن به 

 وشخص به مُلک و گرداب به كمند همانندسازی میشود. جز تشخیص تماشا در بیت سوم        

 سنگ خارا در بیت نهم، هیچ آرایۀ بیانی دیگری در این غزل مالحظه نمیشود.

توجه و هشتم قابلاز جهت بدیع معنوی، وجود سه اسلوب معادله در بیتهای اول، هفتم  

اه  اساات. همچنین ابیات پنجم، شااشاام و یازدهم به عشااق زلیخا، فرهاد و مجنون، و در چ 

توجه است: كشتی می نوعی  نیز جالب« كشتی می»افتادن یوسف تلمیح دارد. ایهام تناسب  

، اما در كنار بادبان معنای سفینه و  «(كشتی »نامه، دهخدا، ذیل پیالۀ شراب است )نک: لغت  

بار در بیت    2، كف با دریا )  ترتیب النظیر دارند: ب ۀ ابیات مراعات  ق را تداعی میکند. هم   زور

شااتی، میبا اول و دهم(، ساافیدی با جامۀ احرام، چشاام با خواب، نگاه با مژگان، بادبان با ك

سنگ خارا           شرر با  سیحا،  ساحل با دریا، مریم با م صحرا،  صهبا، كوه با  ، مرهم با  پیمانه و 

صحرا   ضاد خامشی با گویا د    زخم،  صید با دام. ت ر بیت دوم و با چاه، گرداب با موج و دریا و 

 ونشر بیت ششم نیز جالب است.گفتار با خاموشی در بیت هشتم را نیز باید افزود. لف

ین بیت  اجناس نوآورانۀ كف با كافور در بیت دهم تنها آرایۀ متعلق به بدیع لفظی در           

 است.

سه بار  ضمون دیگری قرا     دریا در این غزل  ستمایۀ بیان م شده و هر بار د ر گرفته قافیه 

ست كه این قافیه نیز در غزل حافظ نبود  ما و زلیخا تنها قافیه    ست. جالت ا شترک  ا های م

 در بین این شعر و سرودة حافظ هستند.

 غزل ششم صائب
 نفس چون ماهیان كن سااایر دریا را    به جان بی    به خاموشاای محیط معرفت كن جان گویا را
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اری در هر نظر گردد شکار   او همایون طای  ت

ال    ز قرب تنگ اد را بگس اان رشتۀ امّی  چشم

 علام را كثارت لشکار نگاردد پردة وحادت      

اا     ادن از دنی اود دست افشان  ندارد با تعلق س

اه برازنده ای    ست بر دیوان اف رساوای  ای تشری

ام     اام دانست اال عنبرف  من از دلچسبی آن خ

شی در زیر پای خود   شوق آنها كه دارند آت  ز 

اار   اۀ غ ام  گرفتم گوش اامی، ندانست  ی ز گمن
 ننازم چون ببخت ساابز خود صااائب كه چون طوطی  

 

اا را             ا ای دام تماش ا ان اک ارت اف ار در راه عب ا  اگ
 كه سوزن لنگاار پارواز میگاردد مسیحااا را      

 ز یکتااایی نینادازد حبااب و ماوج دریااا را  

 بارپااا را   رشتاه  كاه آزادی گرفتاریست مارغ  

 چاک صحارا را كه از زور جنون سازد گریبان

 كه خواهد حلقۀ بیرون در كاردن سویاادا را   

 خاار میساازناد خارستاان دنیااا را       گال بی 

اا را        ا ادآوازه عنق ااف میساازد بلن  كاه كوه ق
 سیمااااا رابه حرف و صوت كردم رام آن آیینااااه

 (172-171، صص 1)دیوان، صائب، ج        

ست و چون مقاله گنجایش نقل   سی كامل آن    این غزل در ده بیت ا شنا سبک و   را نداردو 

 توجه سبکیش اشاره میشود: نکات مهم و قابلری از مسائل تکراری است، تنها به بسیا

صف     -سبک فکری   ست و دو بیت پایانی كه و شقانه ا ست،   جز بیت هفتم كه عا حال ا

 ی محتوا چندان قوتی ندارد. دیگر ابیات حکمی هستند و محور طول

،  محیط، معرفت، ساایر، طایر، نظر، عبرت، تماشااا، قرب، مساایحا، علَم  –ساابک زبانی 

لمات كثرت، وحدت، حباب، تعلق، تشریف، صحرا، سویدا، شوق، دنیا، عنقا، حرف و صوت ك     

اصااای  خ عربی این غزل بودند و نه از جهت مفردات و نه از منظر تركیبات و جمالت نکتۀ       

ست و  « نفسجان بی»شت، جز اینکه دو تركیب تازة  ندا سوایی   »در بیت نخ شریف ر در « ت

 توجهند.  بیت ششم قابل

ن به محیط و شاعر  ترتیب در جاتشبیه دارند )ب 10و  8، 7، 6، 2، 1ابیات  -سبک ادبی 

ستان دنیا و آیینه       سوایی، خال عنبرفام، خار شریف ر شا، ت سیما( و هیچ  به ماهیان، دام تما

در بیت « سااخن»به جای « نفس»ای در این غزل نیز یافت نمیشااود. مجاز ع اسااتعارهنو

ست. بیت    سلوب معادله و بیتهای   4نخست جالب ا نمای بیت تمثیل دارند. متناقض 9و  5ا

نمای  ، همچنین متناقض«برپا راآزادی گرفتاریسااات مرغ رشاااته»توجه اسااات: پنجم قابل

در بیت پایانی نیز بساایار « بخت ساابز»میزی آدر بیت شااشاام. حس« تشااریف رسااوایی»

ستان سوزن و عیسی تلمیح دارد. تلمیح دیگر       قابل سوم این غزل نیز به دا ست. بیت  توجه ا

النظیر در بیشااتر ابیات این غزل نیز دیده میشااود. به قاف و عنقاساات در بیت نهم. مراعات

ساختار بیت حافظ   سف   )»تقلید از  سن روزافزون كه یو ستم...    من از آن ح شت دان ( در «دا

سیار جالب   ست و ب بیت هفتم نیز ب سته     ا صائب این غزل را دان شان میدهد كه  در  خوبی ن

 جواب غزل حافظ سروده است و شباهت وزن و قافیه و ردیفشان اتفاقی نیست.

 غزلهای دیگر صائب

صص  1سیزده غزل بعدی نیز )همان، ج   ستند   172-178،  ( همه بر وزن غزل حافظ ه
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اوت یعنی ردیفشاااان با غزل حافظ متف «. دریا را»و « دلها را »، «ما را»، «پا را»ردیفهای  با 

سیار ب      ست، اما موسیقیشان ب ستقبال از      ا ست و هیچ بعید نیست كه بعضی در ا آن نزدیک ا

 آن سروده شده باشند.

 

 گیرینتیجه

س        شیرازی به د شهور حافظ )اگر آ ترک  سبک یکی از غزلهای م سه   ت آرددر این مقای

بانی و دل ما را( و شش غزلی كه صائب به استقبال از آن سروده بود در سه سطح فکری، ز       

ه شود. ادبی بررسی شد تا تفاوتها و شباهتهای آنها كشف و سبک استقبالگری صائب شناخت

لسرایی  نتیجۀ بررسی این بود كه صائب در سرایش این استقبالها بسیار مستقل از سبک غز       

شااایوة ارد، بی او تفاوت د ها ده بود. زیرا هرچند این غزلها با دیگر ساااروده   حافظ رفتار كر  

همیشااگی خودش و بر اساااس ویژگیهای ساابک هندی میسااراید تا كالمش تازگی داشااته 

بینی، تعابیر عامیانه، نحو غیرمتعارف و باشااد. ذهنیت غمگنانه، دشااوارپسااندی، نگرش ذره 

سات، ا       سو صویرآفرینی با مح سامد ت شخیص، حس ستعاره فراوانی ب سلوب  گرایی، ت آمیزی، ا

نما از ویژگیهای ساابک هندی اساات كه انتظار میرفت در غزلها معادله و تركیبهای متناقض

 دیده شود و تا حدود زیادی چنین بود.

در غزل حافظ نساابتاً آشااکار بود. اما در غزلهای اول،   وحدت موضااوعی -ساابک فکری 

است.   مستقل معنا بود، چنانکه در سبک هندی رایج  پنجم و ششم صائب، بیت واحد كامالً    

شت،           شادی دا ضای  شده بود و ف شی در آن تركیب  شبا برخالف غزل حافظ كه عشق و خو

تهای ذهنیت غمگنانۀ سبک هندی بر همۀ این اشعار حاكم بود و موضوع بیشتر بیتها حکم    

ضمون  شده بود ك   عرفانی بود. م صائب  ضیح داده  آفرینی گاهی موجب پیچیدگی ابیات  ه تو

 شدند.  

تر و كلمات عربیش كمتر اساات، اما ظرایف صااائب ساااده زبان غزلهای -ساابک زبانی 

 بالغی كار حافظ در چینش نحوی كالم در شعر صائب كمتر دیده میشود. 

شتر بود، اما         -سبک ادبی   سیار بی صائب ب صویرآفرینی در غزل  سات برتری    ت سو مح

بخشاای به امور انتزاعی در اشااعار صااائب  ویژه تشااخیص و شااخصاایتخاصاای نداشااتند و ب

توجه بود. اساااتعاره در غزلهای هر دو بود، اما تشااابیه در هر دو برتری كامل داشااات. قابل

شخیص، حس  صلی مورد تقلید      ت شاعران ا سلوب معادله در غزل حافظ نیز كه از  آمیزی و ا

ر شعر صائب بسیار پررنگتر بود.    صائب و سرایندگان سبک هندی است حضور داشت، اما د       

نه     یانی او نمو پا ناقض  غزل  كامالً      هایی از مت جای داده بود. این امر نیز  ما را نیز در خود  ن

صائب به آرایه     شکار بود كه توجه  ست،   محسوس و آ سیار كمتر از حافظ ا های لفظی بدیع ب

آرایی كسااره لی واجاما شاااید تحت تأثیر همین غزل حافظ، تقریباً در همۀ غزلهای اسااتقبا
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 دیده میشد.

ستقبال     ن سه سطح بررسی سبک، صائب در قوافی نیز به       گذشته از ای  -سایر مسائل ا

ست. وی تقریباً هیچکدام از قوافی غ    حافظ را  زلشکل عجیبی از تأثیر حافظ بركنار مانده ا

ده  شااکار نبرده اساات و در عوض قوافی بساایاری در غزلهایش تکرار در غزلهای اسااتقبال ب

انی داشتند:  ویژه تلمیحات غزلهایش با هم اشتراک فراو د و به پیروی از آن، مضامین و ب بودن

شی مریم تقریب         سی و خامو سوزن عی سف و زلیخا،  اً در شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، یو

آفرینیش با تلمیح در همۀ غزلها چندین برابر حافظ است.  همۀ غزلها حضور دارند و مضمون  

ک هندی اصاالی حافظ بیان محتواساات، اما هدف اصاالی صااائب و شاااعران سااب زیرا هدف 

ضمون  ست. به  م ضعف        ضعفهای زبانی و تکرار قافیه در غزلهای آفرینی ا شد.  شاره  صائب ا

شی از این امر     سرایان را تا حدود زیادی باید نا ست. در  دمحور عمودی غزلهای او و هندی ان

صائب با هم، این را      ستقبالهای  سۀ ا بیتی حافظ را هنیز نباید از قلم انداخت كه او غزل نُمقای

 از چهار بیت تا هجده بیت استقبال كرده بود.
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