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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Religious and mythological stories such as
the story of Kheze, Suleiman, Joseph, Jesus, Moses, etc. have been used
extensively in the collected of Saeb's sonnets. since poets and writers recreate
other texts in accordance with the literary and intellectual coordinates of their
time, the stories of the prophets in Saeb's Divan must also have special
rhetorical and ideological functions.
METHODOLOGY: in this article, the most frequent stories of the prophets are
extracted based on the first volume of Saeb's Divan. Then, the rhetorical and
ideological aspects of each story are analyzed in the structure of Saeb's sonnets.
FINDINGS: The result of this study shows that the story of the prophets, by
going through the theme charter, recreating manifestations of the earthly love
of the Khorasani style and the supernatural love of the Iraqi style, and creating
new semantic and rhetorical spectrums.
CONCLUSION: From various perspective, Saeb offers literary, social, and
mystical interpretations of the story of the prophets. By making substantive and
quantitative changes in the stories, he has not only prevented them from
repeating their boring repetitions, but has also given them new semantic
implications, and has sat down to critique the stories of the prophets through
the moral and social criteria of his time.
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زمینه و هدف :داستانهای دینی و اساطیری مانند قصج خضر ،سلیمان ،یوسف ،عیسی ،موسی و
غیره به نحو چشمگیری در دیوان غزلیات صائب بکار رفتهاند .با توجه به اینکه شاعران و
نویسنددان متناسب با مختصات ادبی و اندیشگانی عصر خویش به بازآفرینی دیگر متون
می ردازند ،قصص انبیاء نیز در دیوان صائب بایست از كاركردهای بالغی و ایدئولوهیکی ویژهای
برخوردار باشد.
روش مطالعه :در این مقاله پربسامدترین تلمیحات داستانی انبیاء براساس جلد اول دیوان صائب
استخراج شده است .آنگاه وجوه بالغی و ایدئولوهیک هریک از داستانها در ساختار غزلیات صائب
تحلیل شده است.
یافتهها :قصج هر پیامبر با عبور از منشور مضمونپردازی نمودهایی از عشق زمینی سبک
خراسانی و عشق ملکوتی سبک عراقی را بازآفرینی كرده و طیفهای معنایی و بالغی بکری خلق
كرده است.
نتیجهگیری :صائب از زوایای دونادون تفسیرهایی ادبی ،اجتماعی و عرفانی از داستان پیامبران
ارائه میدهد .وی با ایجاد تغییرات محتوایی و كمّی در داستان انبیاء ،نهتنها از تکرار ماللآور آنها
جلودیری كند ،داللتهای معنایی تازهای به آنها بخشیده است و از دریچج مالكها و موازین اخالقی
و اجتماعی عصر خویش ،به نقد قصص انبیاء نشسته است.
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مقدمه
اسطوره یکی از معنادارترین اركان اندیشج بشری و بتبع آن از عناصر مهم شعر و هنر است .عالوهبر تجلی ناخودآداه
صور اساطیری در بافت كالم ادبی ،داه خودآداهی شاعر ،نیت ،ذوق و سلیقج او هم میتواند در بکاردیری اسطورهها
دخالت داشته باشد و حتی در بافت اصلی آنها دخل و تصرف كند (نقد نوین در حوزۀ شعر ،سالجقه :ی  .)445در
آثار شاعران سبک هندی نیز ،اسطورهسازی و اسطورهشکنی به نحو چشمگیری بچشم میخورد؛ زیرا شاعران سبک
هندی پیوسته در پی یافتن «معنی نازک» و «معنی بیگانه» و «معنی برجسته» و امثال آن هستند (سبک شناسی
شعر پارسی از رودكی تا شاملو ،غالمرضایی :ی  )639كه تحت عنوان «مضمونیابی» از آن یاد میشود« .در
مضمونسازی شاعر بدنبال كشف رابطج جدید بین دو شیء یا دو پدیده است .جستجوی این مضامین جدید بعضاً
موجب ایجاد رابطههای غریب و مضامین اعجابانگیز شده است» (سبکشناسی شعر ،شمیسا :ی .)649
میرزا محمدعلی صائب تبریزی از تأثیردذارترین چهرههای سبک هندی است كه مضمونپردازی در غزلیات او از
بسامد فراوان برخوردار است .آثار بجایمانده از وی شامل دو مثنوی به نامهای «قندهارنامه» و «محمود و ایاز»،
كتاب «سفینج بیاض»  ،قصایدی در مدح و منقبت بزردان و امامان شیعه و دیوان غزلیات است (سیری در شعر
فارسی ،مؤتمن :ی  .)13اما «بیشترین حجم شعرهای صائب غزلهای اوست كه سبب شهرت و ماندداری وی شده
است» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج  :5ی  .)4677صائب نیز مانند دیگر شاعران همدورۀ خویش در پی یافتن
رابطههای غریب و اعجابآور بین پدیدههاست« .جلوههای مختلف طبیعت ،اسطوره ،حماسه ،دین ،سنتها و
قراردادهای ادبی درفته تا مسائل و عناصر عادی و روزمرۀ زنددی» و غیره عناصر سازندۀ خیال وی هستند (معنی
بیگانه ،در شعر صائب تبریزی ،حسنپور آالشتی :ی  .)77از این روی در دیوان وی موضوعاتی چون عشق ،می،
طبیعت و هستی ،مرگ و زنددی ،انسان و خداوند ،دناه ،فضایل و رذایل اخالقی و ...با چشماندازی متفاوت و متمایز
از پیشینیان و حتی معاصران پردازش شده اند .كوشش وی برای متمایز نگریستن به پدیدهها و مضمونپردازهای
بکر را میتوان در كاربرد بینامتنهای دینی و اسطورهای نیز مشاهده كرد .بدین منظور مقالج حاضر جلد اول غزلیات
صائب (به تصحیح محمد قهرمان) را مورد مطالعه قرار داده و تمام اشارات او به داستانهای دینی -اساطیری آن را
استخراج نموده و آنگاه به تحلیل داللتهای ادبی و ایدئولوهیک پربسامدترین آنها پرداخته است .تحقیق پیشرو
درصدد آن است كه كاركردهای ادبی و ایدئولوهیک بازآفرینی اساطیر دینی و اسطورهای و شکست كالنروایتهای
مذهبی و شالودهشکنی باورهای عامیانه در غزلیات صائب را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
سابقۀ پژوهش
دربارۀ كاربرد بنمایههای اساطیری و دینی در غزلیات صائب ،پژوهشهایی انجام شده است .اخیانی و امامی مطلق
( )4345در مقالهای با عنوان «نگاه فراهنجار صائب به داستان خضر در آیینج اشعارش» به مضمونپردازیهای صائب
با بار معنایی منفی دربارۀ داستان خضر پرداختهاند .جعفرزاده ( )4399در مقالج «بازتاب داستان حضرت مریم (س)
در دیوان صائب تبریزی» به بررسی آیات قرآنی و اشارات تفسیری این داستان در دیوان صائب پرداخته است.
شریفپور و جعفرزاده ( )4397در مقالج «سیمای پیامبران در شعر صائب تبریزی» به معرفی پانزده تن از پیامبرانی
كه در غزلیات صائب از آنها یاد شده است پرداختهاند .اكبری ( )4395در مقالج «جمال یوسف در آیینج خیال
صائب» تلمیحات داستان حضرت یوسف (ع) در غزلیات صائب را استخراج نمودهاند .حکیم آذر در مقالج «انحراف
از هنجار در شعر صائب تبریزی» به مخالفخوانیهای صائب در تلمیح با تکیه بر نمونههایی از داستان خضر اشاره
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داشته است .مجموعج این پژوهشها داللت بر اهمیت اشارات داستانی در منظومج فکری صائب دارد .لیکن اغلب
پژوهشهای انجامشده به استخراج و بیان شباهتهای این داستانها با منابع اصلی آنها بسنده كردهاند و به تفسیرها و
تأویلهای صائب در راستای مضمونپردازی متناسب با مختصات ادبی و فکری عصر خویش ن رداختهاند و چگونگی
شالوده شکنیهای معنایی روایتهای دینی مبتنی بر دیدداههای ایدئولوهیک صائب چندان مورد توجه قرار نگرفته-
است .حال آنکه به نظر نویسنددان مقاله حاضر آنچه بررسی داستانهای دینی در دیوان صائب را ضروری میسازد،
بررسی ددردونیهای كمی و كیفی و تفسیرهای اجتماعی و عرفانی زیرمتنهای داستانی در غزلیات او و اهمیت آنها
در مضمونپردازی ،خالقیتهای هنری و درک بهتر جهانبینی عصر صائب است.
بحث و بررسی
سطح بالغی و ایدئولوژیک متن
سبک وحدتی است كه بصورت متکرر و با بسامد باال در اثر یا آثار كسی بچشم میخورد (كلیات سبکشناسی،
شمیسا :ی )44و سبکشناسی «بازنمایی چگونگی تبلور چگونگی تبلور دفتاری یا نوشتاری نگرش و بینشی است
كه در توضیح یا توصیف موضوع طرح شده نهفته است (درآمدی بر سبکشناسی در ادبیات ،عبادیان :ی  .)45در
سبکشناسی رویکردهای مختلفی چون سبکشناسی ساختاردرا ،سبکشناسی زبانشناختی ،سبکشناسی تأثردرا،
سبک شناسیالیهای و غیره وجود دارد .سبکشناسی الیهای متن را در پنج الیج آوایی ،واهدانی ،نحوی ،بالغی،
ایدئولوهیک و بافتی بررسی میکند و مشخصههای برجستج سبک و نقش آنها در هر الیه جدادانه بررسی میگردد.
این روش ،كشف و تفسیر پیوند مشخصههای صوری متن با محتوای آن را آسانتر میسازد (سبکشناسی ،رویکردها،
نظریهها و روشها ،فتوحی :ی .)353
الیج بالغی سبک ،زمینج اصلی تنوع بیان و تبلور فردیت و شخصیسازی زبان است .میزان اصالت متن و تازدی یا
تقلیدی بودن سبک را با بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصویری در همین الیه باید سنجید (همان:
ی  .)637چگونگی كاربرد زبان در قالب صورتهای زبانی (استعاری ،مجازی ،تمثیلی و )...بالغت نامیده میشود .به
بیان دیگر بالغت سخن دفتن به مقتضای حال و مقام است (فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی :ی  .)45در بین
پنج الیج متنی ،الیج بالغی سهم زیادی در سبکشناسی ادبی دارد؛ چراكه ادبیت متن و عبور از زبان به ادبیات از
رهگذر كاربرد شگردهای بالغی بویژه زبان مجازی صورت میگیرد .شگردهای بالغی یا تمهیدات سبکی هم در
آفرینش متن خالقه كارآمد هستند و هم به فرایند خوانش و تحلیل متن یاری میرسانند (سبکشناسی ،رویکردها،
نظریهها و روشها ،فتوحی :ی .)351
الیج ایدئولوهیک مت ن نیز با زیرمتن تاریخی ،سیاسی و اجتماعی اثر در ارتباط است .ایدئولوهی عبارت از جهان
اندیشگانی است؛ اما در مفهوم خای « برای اشاره به هر نظامی از هنجارها و باورها بکار میرود كه نگرشهای
اجتماعی و سیاسی یک دروه ،طبقج اجتماعی ،یا جامعه را بعنوان یک كل هدایت میکند» (دانشنامج نظریههای
ادبی معاصر ،مکاریک :ی  .) 11سطح ایدئولوهیک ،نظامی از باورهاست كه در میان اعضای یک دروه اجتماعی،
مشترک است و بنمایههای شناختی اعضای آن دروه را در یک طرحوارۀ منسجم و ساختمند شکل میدهد
(سبکشناسی ،رویکردها ،نظریهها و روشها ،فتوحی :ی  .)314این سطح متن در سطوح مختلف كالم (نظامهای
آوایی ،واهدانی ،نحوی و بالغی) نمود مییابد .زبان هم در حیث واهدان ،هم در حوزۀ صناعات بالغی و هم از نظرداه
نحو ،تحت تأثیر عوامل فرامتنی بسیاری همچون ایدئولوهی قرار دارد .صناعات بالغی تابعی از محتوای متن هستند.
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صناعات معنایی مانند اغراق و كنایه و استعاره ،رابطج نزدیکتری با مدلهای ایدئولوهیک و اعتقادات اجتماعی دارند.
كنایه ،استعارههای تهکمیه و عنادیه ،كوچک نمایی ،و طنز ،ابزارهای بالغی مقتدری برای تخفیف و تحقیر مخالف
هستند.
مقالج حاضر كوشیده است نقش تلمیحات داستانی قصص انبیاء بعنوان یکی از شگردهای بالغی در زیباییشناسی
سطح بالغی (تشبیه ،استعاره ،كنایه ،آیرونی ،حس آمیزی و )...و سطح ایدئولوهیک متن (تفسیر زیرمتنهای تاریخی،
سیاسی و اجتماعی) غزلیات صائب را بررسی و تحلیل كند.
تحلیل كاركردها و تازگیهای قصص انبیاء در دیوان صائب
همانطوركه در مقدمه به آن اشاره داشتیم ،روایتهای دینی -اساطیری در غزلیات صائب بسامد قابل توجهی دارد
كه بیشک این مسئله خود داللت بر رواج كالنروایتهای دینی و عرفانی در عصر شاعر دارد .این مقاله ابتدا بسامد
هریک از روایتهای دینی (قصج پیامبران) را در جلد اول غزلیات صائب مشخص نموده و س س به تحلیل و بررسی
كاركردها و تازدیهای پربسامدترین قصص انبیاء در آن پرداخته است .از مجموع ابیات جلد اول بیش از  539مرتبه
اشارۀ مستقیم به داستان پیامبران مانند خضر (ع) ،یوسف (ع) ،سلیمان (ع) ،موسی (ع) ،عیسی (ع) ،آدم (ع)،
ابراهیم (ع) ،نوح (ع) ،یونس (ع) ،یعقوب (ع) ،و نیز به شخصیتهای مرتبط با هریک از آنها مانند مریم ،زلیخا ،قارون،
نمرود ،فرعون ،دیو و غیره داشته است .در جدول زیر بسامد تکرار هریک مشخص شده است.
بسامد تکرار

نام پیامبر

متعلقات داستانی

خضر

آب حیات ،اسکندر ،چشمه ،ظلمات ،جاودانگی ،بیابان ،سبزی 475 ،مرتبه
آبادانی ،رهبری،
 55مرتبه

سلیمان

دیو ،خاتم ،مور ،سلطنت ،پری ،انگشتری،

یوسف

زلیخا ،كنعان ،مصر ،برادران ،پیراهن ،چاه ،زندان ،سیم قلب 445 ،مرتبه
درگ ،كاروان،

یعقوب

بوی پیراهن ،بیتالحزن ،نابینایی ،هجران،

 65مرتبه

موسی

طور ،تجلی ،فرعون ،ید بیضا ،عصا ،سحر ،وادی ایمن

 15مرتبه

عیسی

عالجبخشی و دم مسیحایی ،عروج ،سوزن ،سخن دفتن ،مریم

 14مرتبه

ابراهیم

نمرود ،آتش ،دلستان ،ماه و خورشید

 44مرتبه

آدم

بهشت ،دندم ،دناه،

 47مرتبه

ایوب

صبر ،بیماری

 5مرتبه

نوح

طوفان ،كشتی ،تنور،

 41مرتبه

در ادامه به مقتضای مقاله ،به تحلیل كاركردهای بالغی و ایدئولوهیک پنج قصج پركاربرد انبیاء (خضر ،یوسف،
سلیمان ،عیسی و موسی) می ردازیم .الزم به ذكر است در متن مقاله ،بمنظور جلودیری از تکرار ،تنها به ذكر شمارۀ
صفحه ابیات اكتفا شدهاست.
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داستان خضر (ع)
صائب كوشیده است ماجرای خضر را متناسب با دوران حیات خویش تفسیر و تأویل و یا بخشهایی بدان بیفزاید
كه ارزش بالغی و ایدئولوهیک دارد .بسامد ابیاتی كه صائب در آن به قصج خضر نظر داشته ،بیشتر از قصههای دیگر
است .صائب با بهرهدیری از زیرمتن قصج خضر (ع) در متون دینی ،از مقام راهبری و پیغمبری ،دارای عمر ابد ،آب
حیات ،سرسبزكننده و آبادكننددی ،و نجات یافتگی از ظلمات ،به شرح و تفسیر اوضاع و احوال ادبی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی عصر خویش می ردازد.
ارزشهای بالغی قصۀ خضر (ع) :صائب بارها در اشعار خود لبهای شرابآلوده ،قدح شراب ،آتشین پیمانه ،لب
سیراب ،لب جانبخش ،لعل آبدار ،آفتاب زنددی ،نوجوانی ،و لب میگون را به آب حیات (دیوان صائب ،صص،64:
 ،)347 ،666 ،334 ،656 ،675 ،457 ،74زلف دالرای ،شراب دوساله را به عمر ابد ( ،)349 ،614طرۀ طرار ،خط
شبرنگ را به سیاهی و ظلمت ( ،)414 ،111تشبیه كرده است .این نوع تشبیهات هم از این حیث كه اركان تشبیه
و تلمیح و مراعات النظیر با یکدیگر درمیآمیزند ارزش بالغی دارد و هم از این حیث كه بگونهای آیرونیک و
نقیضهوار با دفتمان غالب عصر خود مخالفت میورزد ،ارزش ایدئولوهیک دارد؛ برای مثال میتوان به موارد زیر اشاره
كرد:
روی زمین ز سرو پریشانخیرام میا ()374
دردیده است همچو قدمگاه خضر سبز
در این بیت صائب با تشبیه معشوق زمینی به خضر (ع) و درنظر درفتن خاصیتی اعجازآمیز برای او آیرونی میآفریند
كه ریشخندی است بر تعصبات مذهبی روزدار خویش.
فی آب خضر دارد در دل شبها شراب ()164
شبنشین با دختر رز عمر جاوید آورد
در این بیت نیز با تغییر ارزشهای متعارف (شراب به آب حیات) قداست دینی داستان خضر (ع) را متزلزل میکند.
نوآوریهای سبکی :ستایش شاهان و وصف طبیعت از مختصات ادبی سبک خراسانی است .این ویژدی در سایج
مضمونپردازی در دیوان صائب از چشماندازی نو نگریسته شده است .برای نمونه ،وی با بهره از داستان خضر در
وصف شمشیر ممدوح یا تشبیه باران به آب حیات هم تفسیری زمینی و مادی از این داستان ارائه داده و هم
تصویری تازه از مدح و وصف آفریده است؛ مانند:
داده اند از چشمج خضر آب شمشیر تو را ()45
میشود سرسبز از عمر ابد آن را كه كشت
كیه كیرد ابیر سبییل آب زنیددیانیی را ()344
زمیین ادیر سبیزپیوش شید چیه عیجب
همانطوركه پیداست در این نوع برداشت از قصج خضر ،برخالف برداشت قلندرانه ،شاعر موجودیت ممدوح خویش
و یا باران را به اندازۀ خضر ارزشمند می ندارد.
نقد شعر (معنیگرایی) :نقد شعر از موضوعات رایج عصر صائب است« .بطور كلی مباحث مطرحشده در شعر
شاعران ،دربارۀ نوع لفظ ،معنی ،خصوصیات شاعر واقعی و مسائل بالغی و البته ویژدیهای فنی شعر (نظیر ردیف،
قافیه ،وزن ،استعاره و  )...است» (نظریج ادبی سبک هندی ،با تأكید بر اشعار صائب تبریزی ،بابایی ،طلوعی آذر و
مدرسی :ی  .)434صائب با استفاده از ظرفیتهای داستان خضر ،شعر ناب و معانی بلند را به آب حیات تشبیه كرده
است و بدین ترتیب از این داستان در راستای كاركردهای بالغی و ایدئولوهیک بهره برده است:
مکن بی رده چون دل جام سرشار معانی را
ز چشم شور آب خضر خون مرده میگردد
ز زییر پیردۀ الیفیاظ رخسیار میعیانی را ()666
ز آب خضر میشد سیر ادر میدید اسکندر
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مضامین ایدئولوژیک :قشریدریهای مذهبی از موضوعات مبتال به عصر صائب است .ذبیحاهلل صفا در شرح اوضاع
عصر صفوی مینویسد« :تازیانه زدن و كشتن دادجویان و بازدذاشتن دست بیداددران ،كشتارهای بزرگ مردم ،كور
كردن ،پوست كندن آدمیزاد ،سوزاندن فرزندان آدم در آتش یا در قبای باروتی ،افگندن انسان در قفس و سوزاندن
او ،محبوس ساختن آدمی در خُم و فروانداختن از باالی منارۀ مسجد ،بریدن دوش و زبان و بینی و بسیاری از
اینگونه عملهای وحشیانه از جمله كارهای جاری و عادی بود» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا :ی  .)44مجموعج این
مسائل سبب سلب اعتماد و عالقج مردم به باورهای دینی و بدین ترتیب پراكندهدویی ،تناق دویی و ناباوری به
روایتهای دینی و اسطورهای شده است .در برخی اشاراتی كه صائب به داستان خضر داشته است ،خوانشی دیگردون
و شالوده شکنانه از شخصیت خضر ارائه میدهد كه موجب تشکیک در حقایق مسلم پیشین میشود .او بیشتر با تکیه
بر این بخش از روایت خضر كه اسکندر در جستجوی آب حیات با او همراهی داشته است اما از نوشیدن آن محروم
میماند ،خضر را متهم به خساست ،فریب ،و بیوفایی میکند كه اسکندر را در ظلمات تنها رها كرده است.
به تنهایی مخور چون خضر آب زنددانی را ()666
حیات جاودان بی دوستان مردیاست پابرجا
ای عقییل وادییذار بییه سودای او مرا ()354
خضیر آورد بیرون ز سیاهی دلیم خویش را
آب حیات كه تا پیش از این رمزدانی مثبت تلقی میشد در شعر صائب میتواند نماد دلسیاهی و سنگدلی نیز باشد
كه اسکندر را محروم از خویش میسازد:
كه تشنه سر به بیابیان دهیید سکنییدر را ()641
ز دلسییییاهی آب حیییییات میآییید
نوآوری در مضمونآفرینیهای عرفانی :در بیشتر موارد صائب به تفسیر قصج خضر (ع) در راستای تعالیم عرفانی
پرداخته است .كالنروایت عرفان كه نظام فکری شعر سبک عراقی را تشکیل میدهد ،دست یافتن به شاهد معنی
را برای مخاطبان عامی سبک هندی دشوار میساخته است .از این روی شاعرانی چون صائب سعی میکردند یک
معنای عرفانی را به شگردهای مختلف مضمونپردازی كنند .صائب در راه مضمونپردازیهای عرفانی از قصههای
آشنا برای مخاطبان خویش بهره میگیرد كه یک نمونج آن داستان خضر (ع) است .برای مثال ،او برای توضیح این
مفهوم كه عارف برای پیوستن به معشوق ازلی بایست از خویشتن فانی شود ،فنا را به خضر (ع) تشبیه میکند كه
راهنمای عارف برای پیوستن با معشوق ازلی است:
دم شیدن خضر بود ایین ره نیاپییدا را ()615
با خودی سر ز حقیقت نتوان بییرون بیرد
صدق طلب ،خال معشوق ،ناامیدی ،شوق دوست ،مروت ،رهروان طریقت و دوری جستن از پادشاهان را به خضر و
راهنمای عارف ( )4 ،354 ،455 ،334 ، 455 ،41 ،14تعبیر میکند .همچنین وی اشک ،بینیازی ،صبر و شب ،و
نور فی را به چشمج حیوان ( )663 ،364 ،411 ،113 ،65 ،437 ،44همانند كرده است كه عمر جاودان میبخشند.
مومیایی كردن صبر بر شکست عشق را به حکمت شکستن كشتی توسط خضر ( ،)614تفسیر و تأویل كرده است.
نقیضهپردازی :نقیضه معموالً به تقلید طنزآمیز از یک اثر یا سبک مشخص دفته میشود .صائب در ابیاتی بگونهای
طنزآمیز از خضر (ع) و آب حیات یاد كرده است كه اعتبار روایت اسطورهای را نق میکند .برای مثال وی آنچنان
از رغبت خویش به فنا یاد میکند كه میگوید «خضر را از زنددی بیزار میسازیم ما» ( )416و یا دربرابر عکس رخ
معشوق كه در آیینه افتاده است «آب خضر از دور میبوسد زمین آیینه را» ( .)465نیز نمازی كردن خضر دهان
خویش را از خوردن آب حیات دربرابر سرچشمج تیغ معشوق ( .)451همچنین آب درا میخانه با آب حیوان برابری
میکند .از این روی «میگزد خضر لب از حسرت پیمانج ما» (.)677

 / 669سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ تیر  ،4154دوره  ،45شماره پیاپی  ،71صص 664-639

داستان یوسف (ع)
ساختار متحرک و پویای داستان یوسف ،امکان شرح و تفسیرهای مختلف از این قصه را فراهم آورده است« .ابداً
ساكن نیست ،بلکه بسان موج دریا پیش میآید و بازپس میرود و در آن ،دولت یا نکبت چون به غایت رسید ،به
ضد خود برمیگردد و در سراسر قصه ،دو حركت بهمپیوسته چون برخاستن و فرونشستن یا پیش آمدن و پس
رفتن موج بچشم میخورد» (درد عشق زلیخا ،ستاری :ی  .)476بطور كلی تفسیرهای صائب از داستان یوسف ابعاد
دونادون شرایط اجتماعی و ادبی عصر وی را بازمیتاباند.
نوآوریهای بالغی در مضامین عاشقانه :برخی ابیاتی كه در آن از قصج یوسف (ع) استفاده شده است ،جلوههایی
از غزلهای عاشقانه را بازمیتاباند .وی معشوق سیمینتن خود را «یوسفلقا» مینامد .او به بویی از جانب معشوق
یوسف لقای خویش قانع است و بواسطج نسیمی از جانب او ،زندان فراق یار بر شاعر «یوسفستان میشود» .همچنین
صائب حلقههای زلف یار را كه عشاق بدان اسیر شده اند همانند مکانی پر از یوسف (ع) میداند .زیبایی بیش از حد
معشوق شاعر همانند یوسف (ع) برای او دردسر ساز شده است .غمازیهای معشوق او همانند یوسف (ع) حتی باد
را هم به رقص درمیآورد و حتی تصاویر نیز از شوق دیدار او به حركت درمیآیند .بوی خلق معنبر یار همانند
پیراهن یوسف پهنای آسمانها را در بردرفته است .درخشنددی چهرۀ او صفاهان را روشن میکند همانند یوسف (ع)
كه چشم یعقوب را روشن كرد (دیوان صائب ،صص .)144 ،145 ،354 ،469 ،464 ،455 ،49 :از طرف دیگر ،دیدۀ
دوهرفشان عاشق توانایی خریداری معشوق را ندارد آنگونه كه «دهر در پلج میزان یوسف سنگ كم باشد» و نیز
معشوق ،شاعر را به «وزن برگ كاهی در ترازویش» نمیسنجد .وی همانند پیر كنعان دیدهاش از انتظار سفید
میشود تا «ز یوسف بوی پیراهن بدست آمد» .اما یوسف زیباروی شاعر چون از تهیدستی خلق آداه است دیگر
رغبتی به جلوهدری در بازار ندارد (همان :ی.)614 ،73
كاركردهای ایدئولوژیک :یکی از ویژدیهای غزل سبک هندی ،مضامین اجتماعی آن است .از این روی زین
العابدین مؤتمن آن را غزل اجتماعی نامیدهاست (تحول شعر فارسی ،مؤتمن :ی .)375بافت دیگری كه صائب در
آن از قصج یوسف بهره برده  ،در شرح و تفسیر رنجها و آزار خویش از مردم روزدارش و در انتقاد از رنگ و ریای
عصر خود است:
كهدر صحرای پر چاه وطن فهمیده نه پا را ()474
ز چاه افتادن یوسف همین آواز میآید
صائب از اخوان چرا یاری طلب داریم ما؟ ()434
یوسف ما در لباس درگ میآید به چشم
همانطوركه از مضمون دو بیت فوق پیداست ،صائب از نفاق و دورویی معاصران خویش ناالن است .او همانند عرفای
طریقج مالمتیه دربرابر قشریگریهای مذهبی دورانش میگوید:
دیو را یوسف نماید پلج میزان ما ()455
عیب صائب میشود در چشم پاک ما هنر
در بیتی دیگر وجود مفاسد اخالقی در جامعه را علت دوشهنشینی اختیار كردن عرفای حقیقی میداند؛ همانگونه
كه یوسف زندان را به تن دادن به هوس زلیخا ترجیح داد:
به ماه مصر دوارا نمود زندان را ()345
درازدستی اهل هوس ز دستاخی
همانندانگاری خود با یوسف :وی رتبج افکار خود را مانند حسن یوسف میداند كه حسود و نابینا از آن بیبهره
است .او بخاطر بهای واالیش به چشم مردمان دران میآید .از این روی ،همانند یوسف از او «جز حسرت نصیب
مفلسان» ( ) 53نمیگردد .وی پاكدامنی ،مورد تهمت واقع شدن و نیز عزت یافتن پس از خواری و عزیز دشتن خود
را به یوسف تشبیه كرده است:
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هیچ كس را از عزیزان دل به حال من نسوخت
چیون میاه مصیر عیزییز جیهان نیمیگیشتیم

همچو ییوسف پاكدامانی دناهی شد مرا ()75
ادییر تیی انچیه اخیوان نیمینیواخیت میرا ()649

نقد شعر (برتری معنی بر صورت) :در بین منتقدان ادبی درمورد این مسئله كه آیا اصالت با لفظ است یا معنی،
همواره اختالف نظر وجود داشته است .برخی چون ابن اثیر و هگل به اصالت معنی و دروهی دیگر مانند جاحظ،
ابن رشیق و ابن خلدون به اصالت لفظ و صورت معتقد بودند (نقد ادبی در سبک هندی ،فتوحی :ی  .)457شاعران
سبک هندی طرفدار معنی و مضمون بودند و اندیشج مضمونیابی بوضوح در شعر آنان انعکاس یافتهاست (همان:
ی  .) 459صائب نیز توجه وافری به معنی دارد و بدین منظور بار دیگر از قدرت اسطورهای روایات دینی برای
اثبات برتری لفظ بر معنی بهره میگیرد .وی «معنی» را به یوسف و «لفظ» را به پیراهن« ،سخن» را به یوسفی كه
در چاه نمیماند ،عرصج «سخنسنجی» را به مصر و «اشعارش» را به كاروانی كه یوسف معنی در آن نهفته است
(دیوان صائب ،)667، 345 :تشبیه میکند.
یوسف سیمینبدن در پیرهن باشد چرا
لفظ میسازد جهان بر معنی روشن سیاه
كاركردهای ایدئولوژیک :صائب در برخی ابیات ،برای بیان مفاهیم مورد نظر خویش به نقیضهپردازی قصج یوسف
روی میآورد .وی میدوید یوسف وجود او برخالف یوسف (ع) ،چاه را بر جاه ترجیح میدهد:
حضی چاه بود به ز اوج جاه مرا ()354
حریف سركشی سرو نیست یوسف من
نیز شاعر درد معشوق خود را به جان میخرد درحالیکه حاضر نیست یوسف را با زر قلب بخرد:
ور نه یوسف به زر قلب دران است مرا ()655
در خریداری درد تو به جان بیتابم
دربرابر عشقبازان نباید سركشی كرد ودرنه همانند یوسف بخاطر رویبردردانی از عشق درفتار زندان میشوی .این
در حالی است كه در اصل قصج یوسف (ع) بخاطر رویگردانی از دناه درفتار زندان شد:
كه یوسف رفت در زندان از این دامن كشیدنها ()633
مکن با عشقبازان سركشی بر خویش رحمی كن
در برخی ابیات نیز شاعر برخالف انتظار خواننده یوسف را موجب آشفتگی خاطر ،و منصبطلب نشان میدهد:
نقش یوسف میکند مغشوش لوح ساده را ()453
در دل روشین نیدارد ره تیمنای بیهشت
داهی زیبایی معشوق خود را چندین برابر زیبایی یوسف میداند كه برخالف زیرمتن قصج یوسف است:
در چنین رویش توانگر میکند آیینه را ()464
نعمت دیدار یوسیف را نییارد در نیظر
در یک مورد نیز قلندردونه یوسف را به شراب و پیراهن او را به جام شراب مانند كرده است:
ز پیش چشم من بردار این مینای خالی را ()644
خمارآلودۀ یوسف به پیراهن نمیسازد
نوآوری در مضامین عرفانی
در پارهای از ابیات نیز صائب با توجه به مفاهیم كالنروایت عرفانی عصر خویش ،به شرح و تفسیر داستان یوسف
روی آوردهاست.
دنیاگریزی  :از نگاه او دنیای دنی همانند سیم تقلبی است كه یوسف دین را نباید بدان فروخت ،بلکه با دذشتن از
آن میتوان به آسوددی یعنی ماه كنعان رسید «به سیم قلب از اخوان خریدم ماه كنعان را» ( .)653 ،63زیب و
زینت دنیا حتی ادر مانند تصویر یوسف دلنشین باشد ،از وحشت دل در اسارت زندان دنیا نمیکاهد ( .)653در این
دنیا بایست همچون كودكان به لوح ساده قناعت نمود؛ چراكه داشتن لوح پرنقش (ثروت) موجب پریشانی میشود
«كه نقش یوسفی خواب پریشان است دلها را» ( .)474اما برای دل پاک و مصفا ،دنیا همانند یوسفستان است ،و
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فرصتها همانند یوسف هستند كه به دشواری مانند زلیخا میتوان از آن دلبرید ( .)495 ،455یوسف جان چنان از
چاه و زندان تن وحشت كرده است كه «درد یوسف را ددر این كاروان بیند به خواب» ( .)135ادرچه دوشج عزلت
اختیار كردهام «در چه در مصر فراموشی مقید ماندهام» اما شهرت و آوازۀ من همانند یوسف به دوش آشنایان
میرسد «میرسد چون جامج یوسف به كنعان بوی ما» ( .)454همانگونه كه «بانگ جرس ز خوبی یوسف» آداه نبود،
از كنه ذات حق نیز قیل و قالها ( )399آداهی ندارند.
نکوهش عبادات ریایی :عبادات ریایی در روز محشر اعتباری ندارد «به سیم قلب نتوان ماه كنعان را خرید آنجا»
( .) 445هوس همانند زلیخا دستاخی میکند اما زیبایی یوسف عذر دناه اوست ( )444هوا و هوس همانند دردی
موجب رنج و آزار هستند ازین روی شاعر میگوید «كه چشمبسته كنم سیر یوسفستانها» (.)335
عش حقیقی :عشق هرچه كهنهتر شود نیرویش بیشتر میشود و عاشق را به مقصود حقیقی میرساند .همانطوركه
«به مطلب میرساند عاقبت یوسف زلیخا را» (.)475
پرهیزكاری و فروتنی  :فروتنی و تواضع موجب عزت و سربلندی میشود «یوسف كند چگونه فراموش چاه را»
(.)357
تسلیم و رضا :همج كارها موقوف به زمان تعیینشدهای هستند كه چون آن وقت فرارسد «خوابی از بند رهانید
مه كنعان را» (.)644
داستان سلیمان (ع)
نام حضرت سلیمان (ع) هفده بار در قرآن در سورههای بقره ،نساء ،انعام ،انبیاء ،نمل ،سبا و ی آمده است .مهمترین
موضوعاتی كه دربارۀ سلیمان در قصص و تفاسیر آمده است و اصل غیرقرآنی دارد عبارتند از -4 :پای ملخ بردن
مور نزد سلیمان -6 ،سلیمان و سیمرغ -3 ،انگشتری سلیمان ،ربوده شدن انگشتری و نشستن دیو بر تخت سلیمان،
 -1مزدوری كردن سلیمان برای ماهیگیری و بازدشت او به ملک -5 ،سلیمان و آصف -4 ،ازدواج سلیمان و بلقیس،
 -7زنبیل بافی سلیمان (تأثیر روایت قرآن از داستان حضرت سلیمان (ع) در ادب فارسی ،داوری :ی  .)64قصج
سلیمان در دیوان صائب در سه حوزۀ تفاسیر ادبی ،اخالقی و دینی و عرفانی قابل بررسی است.
نوآوریهای بالغی :می و معشوق از تصاویر پركاربرد شعر فارسی است .صائب در این زمینه نیز با بهره از داستان
سلیمان (ع) مضامینی نو میآفریند:
وصف شراب :شراب و توصیف آن در ادبیات فارسی سابقج درازدامنی دارد .صائب در غزلیات خود بر خاصیت
جادویی شراب تأكید میکند و رابطج بادهنوش و باده را با رابطج سلیمان (ع) و پریان میسنجد:
پر از پری چو شود از شراب شیشج ما ()364
ز سیركشیی به سلیمیان فرونیارد سیر
توصیف معشوق :همچنین وی برای توصیف لب و خال معشوق به انگشتری سلیمان و ماجرای مور و سلیمان و
سلیمان و ملکج سبا اشاره میکند:
كه مهر لب شود انگشتری سلیمان را ()344
ز دیفتیگوی شیکربیار نیزدییک اسیت
بر كف دست سلیمان در ندیدی مور را ()31
بر دل رخسار او آن خال دلکش را ببیین
و در بیتی دیگر برای توصیف طبیعت به ملک سلیمان اشاره میکند:
ریزد ز بس شکوفه به هر سو نثارهیا ()397
زرینتیر از بسیاط سلیمان شیود زمیین
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كاركردهای ایدئولوژیک
انتقاد از پستی و رذالت :و نیز در انتقاد از خساست خلق میگوید ادر ملکی به وسعت ملک سلیمان هم داشته
باشند باز دانه از دهان مور میربایند:
میرباینید از دهیان میور صیائب دانیه را

دیر بیود زییر نگین ملک سلیمان خلق را ()53

تقدیرگرایی :قدرت تقدیر و سرنوشت پیشینج طوالنی در اندیشج بشر دارد .صائب نیز از این حیث به تفسیر
داستان دیو و انگشتری سلیمان می ردازد و میگوید چون تقدیر رقم بخورد «كند دیوی برون از دست انگشتر
سلیمان را» ( )653و نیز چون بخت از آدمی روی بردرداند «هجوم مور میسازد بر سلیمان تنگ میدان را» (.)656
پوچی جهان  :هیچ بر هیچ بودن كار جهان مفهوم دیگری است كه صائب از تضاد بین عظمت سلیمان و ناچیزی
مور «زیر دردون حبابی ز سلیمان تا مور» بهره میبرد تا تهیكیسهدی جهانیان را نشان دهد« :هر كه را مینگرم
باد به دست است اینجا» (.)637
نقیضه :در نمونه های موردمطالعج این مقاله تنها در یک مورد صائب به نق

چهرۀ مقدس سلیمان (رمز حضرت

خداوندی) پرداخته و آن هنگامی است كه شاعر شکوهآمیز از ایستاددی سلیمان (احتماالً ایهام به ایستادن او پس
از مرگ با تکیه بر عصا) یاد میکند و خطاب به او میگوید كه موری میتواند دره از كارش بگشاید:
میگشاید ناخن موری دره از كار ما ()467
ای سلیمان اینقدر استاددی در كار نیست
نوآوری در مضامین عرفانی
سلیمان (ع) رمز حضرت ح  :در تفکر عرفانی آنگاه كه معشوق ازلی عاشق را ب ذیرد ،عاشق شیفتهوار بیسکون
میشود و آرام و قرار ندارد .صائب برای بیان این مفهوم از داستان مور و سلیمان بهره درفته و سلیمان رمزی است
از حضرت حق و مور رمزی است از عارف و سالک كه خاكسار اوست:
در سلیمان جا به دست خود دهد مور مرا ()74
در كف آیینه چون سیماب باشم بیقرار
كه رزق مور میسازد شکرخند سلیمان را ()651
هیمان از تلیخکامی رو بیه دردیاه كیسی آور
برتری عش  :عشق سرمایج حقیقی آدمی است؛ چراكه از سلطنت جهان برای سلیمان (ع) باد برجای ماند «حاصل
روی زمین پیش سلیمان بادست» و تنها به عشق میتوان دو جهان را طلب كرد «دو جهان از كرم عشق به یک بار
طلب» (.)111
ترك تعلقات :عارف دست خویش را به تمتعات دنیایی آلوده نمیسازد؛ زیرا او بر سر خوان الهی نشسته است «بر
سر خوان سلیمان كاسه لیسیدن چرا» ( .) 15وجود عارف مانند مور بر خوان سلیمانی حق ناپدید میشود «مور بر
خوان سلیمان خود خود را میخورد» ( .)14هر كس كه داغ بنددی عشق بر پیشانی دارد در «زیر نگین ملک
سلیمان» ( ) 44دارد .دلبستگی به تعلقات جهان را به اندازۀ چشم مور بر آدمی تنگ میسازد اما ترک تعلقات و قدم
دذاشتن در مسیر سلوک ملک سلیمان را نصیب عارف میکند:
جهان بیخودی ملک سلیمان است دلها را ()474
ز خودداری درون دیدۀ مورند زندانی
عارف از تفکر و تعمق در جزءجزء هستی و دیدن تجلی حق در آن ،به سرخوشی دست مییابد كه قطره در چشمش
ملک سلیمان جلوه میکند:
قطره از دقت محیط بیکرانی شد مرا ()44
عشرت ملک سلیمان میکنم در چشم مور
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داستان عیسی (ع)
قصج عیسی (ع) یکی از قصص قرآن پربسامد در زبان و ادبیات فارسی است .والدت عیسی ،سکوت مریم ،دم عیسی،
طب عیسی ،خلق كردن مرغ از دل ،ابن اهلل نبودن عیسی ،نطق عیسی در مهد ،مائدۀ عیسی ،زنده كردن مرددان،
عروج به آسمان و غیره (ر.ک قصص االنبیاء ،نیشابوری :ی )396 -341از جمله مضامین قرآنی است كه در شعر
و نثر فارسی انعکاس یافته است .كاركردهای بالغی و ایدئولوهیک قصج حضرت عیسی (ع) نیز در سه حوزۀ ادبی،
اجتماعی و عرفانی قابل بررسی است.
ارزشهای بالغی-ادبی
وصف روحبخشی معشوق :شاعر در تركیبی پارادوكسی چشم خمارآلود معشوق را همانند مسیح شفادهنده
میداند «میتواند چشم بیماری مسیح من شود» ( .)45حتی معشوق شاعر جانبخشتر از مسیح است بگونهای كه
وی در توصیف او میگوید «لعل جانبخشت مسیحا میکند آیینه را» ( )465و در بیتی دیگر شاعر حاضر نیست برای
درمان بیماری خود دست پیش هیچ طبیبی دراز كن د و حتی كشیدن ناز عیسی هم بر دل او دران است «ناز
عیسی است دران بر دل بیمار مرا» ( .)643باد صبح همانند دم مسیح روحبخش است كه چراغ بیزوال حسن
زیبارویان را فروزانتر میکند «دم عیسی است باد صبح شمع اللهرویان را» (.)654
مفاخره در سخنسرایی :در ابیاتی نیز شاع ر بمنظور بیان فصاحت و بالغت هنری خویش ،خود را همانند مسیح
میداند كه در كودكی زبان به سخن دشوده است:
تیوان چیو طیوطیان سیخن آموختین میرا ()351
در مهد چون مسیح زبانم دشاده بود
منت دویایی از كس نیست چون عیسی مرا ()49
مهرۀ دهوارۀ من بود از عقد سیخن
صائب معنی را همانند مائدۀ عیسوی میداند كه كوردالن دجالصفت توانایی درک آن را ندارند:
پیش دجال كشم مائدۀ عیسی را ()676
چند بر كوردالن جلوه دهم معنی را؟
كاركردهای ایدئولوژیک (فقدان انسان كامل) :نقد اجتماعی دیگری كه صائب از تفسیر قصج عیسی بدست
میدهد ،خالی شدن دوران از انسان كامل است:
عیسی دمی نمانده در این داهوارهها ()399
خالی شیدهاست از دل آدیاه میهد خیاک
نقیضه :در جلد اول غزلیات صائب كه مورد مطالعج این مقاله است وی تنها در سه بیت به نق

زیرمتن قصج

مسیح پرداخته است .او نوشیدن دردی شراب را از داروی شفابخش مسیح برتر میداند.
صندلی از الی خم بهتر سر مخمور را ()33
ای مسیحا از عالجم دست كوته كن كه نیست
وی همچنین عصمت مریم (ع) را برای دواهی پاكدامنی او كافی میداند و میگوید نیازی به سخن دفتن مسیح در
دهواره نیست:
حجاب شاهد عصمت بس است مریم را ()644
چه حاجت است مسیحا به دفتگو آیید؟
شاعر درد عشق را از داروی شفابخش مسیح خوشگوارتر میداند:
دردی كه بینیاز ز درمان كند تو را ()335
از شیربت میسییح بیود خیوشیگوارتیر
نوآوری در مضامین عرفانی
اسیر تعلقات شدن :یکی از پیرفتهای قصج عیسی (ع) این است كه او بعلت سوزنی كه به لباسش چسبیده است
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نمیتواند به عالم ملکوت عروج كند و در فلک چهارم متوقف میشود .صائب از این سوزن بعنوان تعلقات مادی یاد
كرده است كه مانع رسیدن به كمال میشود .از این روی داهی حسرتزده از اینکه تعلقات مانع سلوک معنوی وی
شده است ،میگرید و میگوید« :رشتج اشکم به دامن میرسد بیاختیار /چون ز عیسی همچو سوزن یاد میآید مرا»
( .) 75در بیتی دیگر توصیه میکند كه بایست از نزدیک شدن به حاسدان و تنگنظران برحذر بود زیرا كه آنان
همانند «سوزن لنگر پرواز میگردد مسیحا را» (.)476
ترك تعلقات :ترک تعلقات از دیگر معانی عرفانی است كه صائب توانسته است با بهرهدیری از عروج عیسی به
فلک چهارم (منزل خورشید) آن را مضمونسازی كند.
ز خیوییش تیا نیفشانی غبیار عیالم را ()644
فیلکسیوار چیو عیسی نمیتوانیی شید
صائب از ماجرای بارداری مریم و زاده شدن عیسی استفاده میکند تا مفهوم تجرد و سبکروحی را مضمونسازی
كند .به عقیدۀ وی عارفان حقیقی همانند عیسی موجب سبکروحی و دشایش خاطر انسان میگردند.
سبکروحی فزون از حمل عیسی دشت مریم را ()474
ز ارباب تجرد نیست بیر دل بار عالیم را
در مواردی نیز از عروج عیسی به آسمان چهارم برای مضمونپردازی دربارۀ ترک تعلقات و عروج بهره برده است:
میان آب و دل جسم چون حمار مخسب ()153
قدم بیه دییدۀ خورشیید نیه مسیحیاوار
شهباز مین بیه جیا نگیذارد نشیینیه را ()341
با جسم ،روح من چو مسیحا كند عیروج
وی برای توضیح این معنی كه جسم از نگاه عرفا مانع پرواز روح نیست ،از مریم (ع) بعنوان تن و از مسیح (ع)
بعنوان روح یاد كرده است كه با تولدش ،تن مادر را رها میکند:
نبندد رشتج مریم پروبال مسیحا را ()475
نگردد مانع پرواز جان را تاروپیود تین
سکون و خاموشی :در احادیث و روایات اسالمی و نیز در متون عرفانی به برتری و فضیلت سکوت بر فضولی كالم
تأكید داشتهاند« .نجمالدین كبری در رساله الهائم الی السایر مینویسد سومین مسئلهای كه مرید صادق باید مراعات
نماید سکوت است؛ مگر از ذكر خدای تعالی .چون مرید از كالم فضول و زیاده خاموش ماند ،كالم و سخن دل را
كه طفل طریق حق است شنود؛ چه هرداه زبان به سخن آید دل خاموش ماند و هرداه كه زبان خاموش شود دل
به سخن آید» (صمت و خاموشی از دیدداه عرفا ،یلمهها :ی .)55صائب برای بیان این معنی به تفسیر داستان
سخن دفتن عیسی (ع) می ردازد و میگوید« :به دفتار آورد خاموشی مریم مسیحا را» (دیوان صائب :ی.)474
 درد طلب :در سیروسلوک ،درد به معنی بیقراری و سوزش دل است .خواجه عبداهلل انصاری میگوید «مرد اینكار مردی عظیم است و درد این دردی الیم است» (رسائل جامع خواجه عبداهلل انصاری :ی  .)441سنایی ،عطار
و موالنا نیز اولین مرحلج سلوک را درد طلب و بیقراری دل در حصول مطلوب دانستهاند .صائب نیز برای بیان این
مفهوم كه عارف درد عشق الهی را مشتاقانه تحمل میکند تا وصل نصیبش شود ،وصل را به شربت و معشوق الهی
را به عیسی تشبیه میکند كه عارف بیمار را شفا میدهد «شربت عیسی به جان آورد بیمار مرا» ( .)77وی برای
توضیح این مطلب كه تا دردی در وجود سالک نباشد ،نفس روحبخش پیر نمیتواند به او بصیرت ببخشد ،باز از
شفابخشی مسیح بهره میبرد:
نتوان عیب نمودن نفس عیسی را (.)676
سوزنی در نکشد سرمج بینش در چشم
داستان موسی (ع)
یکی از قصص پرفرازونشیب قرآن ،قصج حضرت موسی (ع) است .به آب افکندن او و پرورش در قصر فرعون ،آشکار
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كردن رسالت بر فرعون ،دریختن موسی به مدین و ده سال شبانی كردن برای شعیب و ازدواج با دختر او ،بازدشت
موسی به مصر ،دم شدن او و همسرش در بیابان و تجلی حق تعالی بر وی در طور سینا ،تبدیل شدن عصا به ماری
بزرگ ،روشن و تابنده شدن كف دست او به حکم خداوند ،مبارزه با ساحران ،دذشتن با قومش از رود نیل و غرق
شدن فرعونیان ،پرستش دوسالج سامری توسط قوم موسی (ع) ،و ماجرای قارون و موسی (ع) از مهمترین مضامین
قرآنی قصج موسی (ع) است (رک :قصص االنبیاء ،نیشابوری :صص  .)636 -414كاركردهای بالغی و ایدئولوهیک
داستان موسی (ع) نیز به سه صورت ادبی ،اجتماعی و عرفانی قابل بررسی است:
ارزشهای ادبی :بسامد مضامین صائب با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع) ،بیشتر پیرامون وصف معشوق،
فصاحت سخن و نقد اجتماعی است.
وصف معشوق :تشبیه معشوق و درخشنددی چهره او به شمع طور و ید بیضا:
از نسیم صبح پروا نیست شمع طور را ()31
خط نسازد بی صفا آن عارض پرنور را
ید بیضا چراغ روز باشد نخل ایمن را ()644
ندارد صبح با رخسار آتشناک او نوری
فصاحت سخن :او سخن بلیغ و فصیح خویش را مانند كف دست موسی درخشان و شفاف میداند.
چه غم از موجج نیل است كف موسی را ()673
نتوان بر سخن روشن من پرده كشید
كاركردهای ایدئولوژیک (انتقاد از بیعدالتی) :نفی استبداد و فرعونیت ،شعار همج انسانهاست .حکومت باید
بین شهروندانش با عدالت حکم كند .عدالت برای حکومت امری است الزم كه بدون آن بقای حکومت ممکن نیست
(جهان بیدل ،حسینی فطرت :ی  .) 371صائب نیز بیداددران روزدار خویش را با فرعونیان زمان موسی (ع)
سنجیده است .وی معتقد است تا زمانی كه ظلم پایدار است ،با آمدن صبح هیچ اتفاق امیدواركنندهای نمیفتد و
غم و غصههای او باقی است .از طرف دیگر میگوید حتی ادر حجت و دالیل ما مانند ید بیضا درخشان باشد ،باز در
چشم سیاهدالن مانند صبح كاذب بنظر میرسیم:
در روشنی ادیر یید بییضا شیوییم میا ()394
در چشم این سیاهدالن صبح كاذبیم
همچنین وی حیله و نیرنگ را كه از مسائل مبتال به روزدارش است به سحر ساحران تشبیه كرده است كه راستی
و حقیقت همانند عصای موسی آنها را درهم مینوردد:
در راسیتیان اثیر نیبیود رییو و رنیگ را ()315
شید سیحر ساحیران ز عیصای كلییم محیو
نوآوری در مضامین عرفانی
عش  :برتری عشق بر عقل از مفاهیم مورد توجه عرفا بوده است .آنان عشق را زدایندۀ كینهها و دشمنیها و
نابودكنندۀ بدبینی ،خودبینیها و سبب تلطیف روح انسان میدانند (جهان بیدل ،حسینی فطرت :ی .)465صائب
این مفهوم را با قصج موسی (ع) مضمونپردازی كرده است .وی داغ محبت الهی در دل را همانند تجلی خداوند بر
كوه طور میداند كه هیچ طوفانی نمیتواند آن را كمفروغ كند.
كی به یک طوفان و صد طوفان شود كم سوز ما ()435
داغ ما صائب ز شمع طور روشن دشته است
تنها عشق الهی است كه میتواند دل بیمار او را نجات دهد و «در حریم سینه افروزد چراغ طور را» (.)33
تجلی :هرداه كه شاعر از تجلی خداوند بر طور و وادی ایمن یاد میکند از حسرت اینکه چرا خداوند بر او تجلی
نکرده است آنقدر اشک میریزد كه نابینا شود:
میشود چشمم ز حسرت چون ید بیضا سفید

چون ز طور و نخل ایمن یاد میآید مرا ()94
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از نگاه شاعر /عارف «ذرهای خالی از آن خورشید عالمسوز نیست» .از این روی ،سرخی الله نیز یادآور جلوۀ حق بر
كوه طور است «الله فانوس شمع طور میدانیم ما» ( .)414ایمان به یگانگی خداوند سبب میشود عارف در همهچیز
و همهجا خداوند را حاضر و ناظر ببیند «سنگالخ این جهان را طور میدانیم ما» ( .)414قلب در عرفان مركز واردات
قلبی و كشف و شهود است .جایگاه عشق الهی نیز در قلب عارف است ،لذا از دیدداه صائب ادر عارف را بسوزانند
در ته خاكستر او آتش طور پیدا میشود .بدین معنی كه راز تجلی خداوند بر قلب عارف آشکار میشود:
آتش طور بود در ته خاكستر ما ()67
جگر سوختج ماست نهانخانج عشق
همنشینی با عرفا چنان تأثیری دارد كه چوب خشک را سرسبز میکند و همانطوركه چوبج دار منصور حالج بخاطر
مصاحبت با او همانند شجر طور جلوداه حق شد« :منصور میکند شجر طور دار را» (.)315
نتیجهگیری
تحلیل و بررسی حاضر نشان میدهد قصج انبیاء در اشعار صائب متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی و ادبی عصر وی
بازتفسیر شده اند .شاعر با اعمال تغییراتی در درونمایه و كاهش و افزایش در طرح و پیرنگ داستانها ،كاركردی
بالغی و ایدئولوهیک به داستانها بخشیده است .بطور كلی این كاركردها در غزلیات صائب با قصج انبیاء به سه طریق
بازتفسیرهای ادبی ،اجتماعی و عرفانی قابل بررسی است .صائب عنصر آب حیات در قصج خضر را در زمینههای
قلندرانه (تشبیه شراب به آن) ،عاشقانه (تشبیه لب و دهان معشوق) و در نقد ادبی عصر (ارجحیت معنی بر لفظ)
تفسیر كرده است .وی در تشریح مفاهیم عرفانی مانند صدق طلب ،ناامیدی ،شوق دوست ،مروت ،از راهبری خضر
و توضیح دربارۀ اشک ،بینیازی ،صبر و شب ،و نور فی از سمبل چشمج حیوان بهره درفته است .همچنین افزدون
درونمایج تقدیردرایی و قناعت و طمع بریدن از فرومایگان از دیگر فرایندهای افزایشی این قصه در اشعار صائب
است .داستان یوسف (ع) نیز در دو بخش تفاسیر اجتماعی و عرفانی قابل بررسی است .وی از یوسف كه بعنوان
نماد زیبایی از او یاد شده است بمنظور تازه سازی در وصف زیبایی معشوق غزلهای زمینی بسیار بهره برده است.
در عرصج نقد شعر نیز اصالت معنی دربرابر لفظ را به یوسف تشبیه میکند .همچنین عنصر چاه ،و برادران حسود و
زندان مصر در داستان یوسف در زمینج انتقادهای صائب از رنگ و ریای مردم روزدارش و آزار و اذیتهایی كه در
حق او روا داشتند استفاده شده است .از جمله روابط بیشمتنی قصج یوسف در غزلیات صائب میتوان به افزودن
پیرفتهایی چون ترجیح دادن چاه به آزادی توسط یوسف ،اسارت در زندان بعلت دردنفرازی دربرابر عاشقان ،و نیز
نقیضه پردازیهایی چون زیباتر بودن معشوق صائب از یوسف ،و رمز آشفتگی و پریشانخاطری یوسف اشاره كرد.
داستان سلیمان در غزلیات صائب بیشتر پیرامون ارتباط او با پریان و داستان مور میچرخد .در تصویرسازی
قلندرانه ای شراب به سلیمان و جام شراب به پریان تشبیه شده است .او با تکیه بر مفاهیمی چون وصف معشوق،
تقدیردرایی و پوچی جهان و انتقاد از رذالت مردم به تفسیر قصج مور و سلیمان پرداخته است .در بازتفسیرهای
عرفانی سلیمان رمز حق و مور رمز عارف است و همچنین به مفاهیمی چون برتری عشق و ترک تعلقات اشاره
میکنند .در بازآفرینیهای ادبی صائب از داستان عیسی (ع) ،معشوق همانند عیسی روحبخش است و شاعر در
سخن سرایی دم مسیحایی دارد .اما عصر صائب انسان كاملی مانند عیسی ندارد .صائب با تکیه بر بخشهای از داستان
عیسی مانند چسبیدن سوزن به لباس او و روزۀ سکوت مریم ،به تشریح مفاهیمی چون ترک تعلقات ،سکون و
خاموشی ،و درد طلب پرداخته است .در بازتفسیر داستان موسی (ع) صائب بیشتر بر ید بیضا و كوه طور اشاره دارد.
وی درخشنددی چهرۀ معشوق و فصاحت كالم خویش را به ید بیضا مانند كرده است .مهمترین مفاهیم عرفانی در
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 همچنین قصج موسی ناظر بر همذاتپنداری. تأثیردذاری عشق و تجلی حضرت حق است،بازآفرینی قصج موسی
.شاعر با حضرت موسی (ع) و نیز ارائج تصویری قلندرانه از تجلی حق در بنادوش یار اوست
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
 این تحقیق طبق. و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است
 مسئولیت دزارش تعارض.كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را،احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است
.بر عهده میگیرند
. حمایت شده است1114130205 این پژوهش از طرف دانشگاه كوثر بجنورد با شماره قرارداد
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