
 

 
 

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه
 پژوهشی -علمی

 35پیاپی شماره -9316 بهار -یکم شماره -دهم سال

 مخالف خوانی یکی از ویژگیهای  سبکی صائب تبریزی 
 ) بررسی موردی : مخالف خوانی گل در شعر او(

 (305-323)ص
 3یمحمود طاووس ،3یماحوز یمهد، 2یسجاد محمدیعل، 9)نویسنده مسئول(یعفت نجار نوبر

 5931بهار  :مقاله دریافت تاریخ
 5931بهار:مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 
 چکیده

شعرا به        « ادبیت سن  »    سند اهل ادب قرار گرفته و  ست که مورد پ شعر ا شونده در  جریانی تکرار 
موجب مالل و   رویه   رفته رفته تکرار بی  در س   هک هند     ک میجویند.  تقلید از قدما بدان تمس        

صی با      بی شخ شود و  صاحهان ذوق می صائب تهریز    قریحه  میلی  سنت    چون  سیر خالف این  در م
که صائب پس از اشهاع مضمونها  شعر تالشی زند. به ابداع و نوآور  شاعرانه دست می کرده حرکت 

را  ادبی خوانی سنتها  مخالف   همانند سایر شاعران   او   سهب شد تا  عصر تیمور  بدان دست یافت  
 .  ندو مضمونهایی بکر و تازه را در شعر وارد ک بگیردپیش 
 او معشوق   بر تازه نگاهی با صائب . گاه دارد ا ویژه جایگاه گل صائب   خوانیها  مخالف میان در   
سهت  تازه که به گل ویژگیهایی و صفات  گرفتن نظر در با گاه داده و برتر  گل بر را  به میدهد ن

. در این نوش  تار برآنیت تا بر اس  ا    دس  ت میزندخوانی از طریق مخالف بکر مض  امینی آفرینش
شتن نگاهی      خوانی با گلمخالف صائب با دا به گل    و از چه زوایایی چگونه بینیذره و تازهدریابیت 

ان به تو. با بررس  ی و تحلیل این عنص  ر میو کدام ص  فات را برا  آن در نظر گرفته اس  ت نگریس  ته
کاربرد حسن تعلیل  پر   دریافت که هنر  اشعار صائب و دامنۀ خیال او دست یافت. همچنین     ارزش

صور خیال به کار رفته در مخالف   سامدترین  شی     شگرد   خوانی ب صائب در نواندی ست که  ود ها  خا
 جهان را دیگرگونه بهیند.  گیرد تا مخاطبآن را به کار می

 .گل خوانی مخالف تهریز   صائب شناسی سهک بالغت  :کلیدی کلمات
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 مقدمه
ستعاره  مجاز و کنایه          شهیه  ا سطۀ ت ست که به وا سازیهایی ا صویر شگردها  زبان ادبی  ت به  یکی از 

آزاد بودن بر اسا  « سروِ آزاد»صورت امر  مسج ل و قطعی ساخته میشود. به طور مثال در ترکیب 
چهارچوب بافت اندیشگی شعر فارسی پذیرفته     ثمر  به سرو نسهت داده شده است و این امر در     بی

ت ادبی ما  از مورد توجه ش  عرا و ادبا قرار گرفته اس  ت و یا در س  ن « س  نت ادبی»ش  ده و به عنوان 
 تعهیر میشود. « نرگس»به « چشت»

ست ام ا گاه      نظربا آنکه  سیار از موارد با قدما هماهنگ ا شاعر از رو  ذوق و    صائب دربارۀ گل در ب
سن  تعم د با صویر  جدید و مخالف با آن      ح شکند و ت سنت ادبی را در هت می تعلیل و بیانی هنر   

این شگرد او  گاه برخاسته از نوعی طنز نسهت به شعر گذشته و یا         العام ارائه میدهد.اندیشۀ مقهول 
تمسخر افکار کهنه و تقلید کورکورانۀ متأخران است. زبان او زبانی انتقاد  است. تصویر جدید  خود     

شان  ست. از این رو او به مخالف  ن شکنی   مخالفت با تقلید بی چون و چرا  متقدمان ا گویی )هنجار
 مضمونی تازه را در حوزۀ ادبیات وارد کند.    تا بدین وسیله زندسنن ادبی( دست می

  محمدعلیقریحه همچون میرزا آفرینی است شاعر  خوش  از آنجا که سهک هند   آوردگاه مضمون  
ها  خویش   ها  هنر  زده برا  اغلب اندیش  هگوییدر این دوره  دس  ت به مخالف ص  ائب تهریز 

 ها  حاکت منحرف سازد.ان را نسهت به اندیشهآورد تا نظر مردمحسن تعلیلی زیها می
قهیح   بوده و در نگاه صائب  قهولسه نوع دارد: یا مضمونی است که در گذشته م     گوییهامخالفت این

میداند و گاه تصویر  بکر است که    طلوبشود یا در گذشته ناخوشایند بوده و و  آن را م   یمشمرده  
و نگاه شاعر  تصویر  نو از آن در عرصۀ ادبیات پدید آورده ا  نداشته فارسی سابقهپیشتر در ادبیات 

شنایی       صر آ سۀ عن ست. او از دو طریق مقای سته      ا صر و برج سایر عنا شده با  صفات در    زدایی  ساز  
 تصویرساز  نوآور  و هنرنمایی کرده است.

ست  شده  انجامتوصیفی   – تحلیلی روش به که پژوهش این در    سخ  زیر پرسشها    به ا  پا
 :داد خواهیت

 از چه زوایایی  به گل نگریسته است؟ بینیذره و صائب با داشتن نگاهی تازه -5
 گل با خوانیمخالف به ویژگیهایی و صفات  چه گرفتن نظر در با خود دیوان در صائب  -2

 میپردازد؟
سخگویی  برا  شها     به پا س ستخراج  از پس فوق پر  جلد  شش  دیوان غزلی ات از شواهد  ا

ش  رو و به   بند  موض  وعیابیات و طهقه بررس  یاز  بعدبه تص  حیح محمد قهرمان   ص  ائب
 تحلیل آنها پرداخته شد.

 تحقیقات از که آنگونه و است  نگرفته انجام رویکرد  چنین با پژوهشی  کنونتا گفت باید    
انحراف از نرم در شعر صائب   »از  عهارت است زمینه در این موجود مقالۀ آیدبرمی شده  انجام
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سال         از محمد کلیت« تهریز  سی  صی زبان و ادبیات فار ص صلنامۀ تخ به  5931آذر که در ف
ر ئب به شخصی ت خض   چاپ رسیده است. نویسنده در این مقاله فقط دربارۀ نگاه دگرگون صا    

    وانی با دیگر عناصر به میان نیاورده است.خو بحثی از مخالفسخن رانده است 
 

 شکنی ادبی ، نوعی سنّتخوانیخالفم
شته    « سنت » صول از پیش انگا صطالو ادبیات و هنر  مجموعه قواعد و ا ست که مورد تأیید   در ا ا  ا

شود که همواره به صورت موضوع  ا  اطالق میسنت به اصول و قواعد پذیرفته شده»عرف عام است. 
شود. برا      صناعتی خاص در آثار ادبی تکرار می صیده »و « غزل»مثال  قالهها  قالب یا  شع « ق ر در 
آیند. برخورد شعرا و نویسندگان با سنن ادبی     فارسی از جمله سنن پذیرفته شدۀ ادبی به شمار می     

تحو ل در سنت  آن را در خدمت  ا  نوآور با تغییر و همیشه یکسان نهوده است. گاه شاعر یا نویسنده
         (11 واژگان توصیفی ادبیات  رضایی: ص« )میکند.گذار  ا  نو به کار میگیرد و بدعتاندیشه

ستگاه  ست و هرچه      خا سنتی و گاه خرافی ا سنتها برگرفته از باورها  اجتماعی  فرهنگی  مذههی  
برخی از این سنتها  مقد  است و مطلوب و برخی ناپسند و     »هست  قولی است که جملگی برآنند.   
ریش  ۀ این باورها از  و دیگر  ش  وم اس  ت و نامهاری. اینکهپی منفور. حیوانی  عزیز اس  ت و فرخنده

سیراب می  شاعر  با این باورها از در خالف درآید و نغمۀ      کجا  ست اما اینکه  شود خارج از بحث ما
ژرف مخالف را چنان خوش بخواند که به گوش جانها بنش   یند خهر از نوعی تخی ل قو  و اندیش   ۀ 

 دیدۀ انکارصوص صائب  همین امر است. یعنی دیگران را به ها  مخمیدهد و از قضا یکی از مشخصه
ص  ائب تهریز  و ش  اعران معروف س  هک نگریس  تن و در باورها  اس  توار آنان رخنه ایجاد کردن. )

   (51هند   سجاد : 
سنت   مخالف    سام هنر   ست که به  شکنی ادبی خوانی یکی از اق شین در     ا ستن هنجارها  پی  شک

به   . در صنایع معنو  و سایر علوم ادبی  شود منجر میادبی  )سنت(  از هنجارپرداز  یا انحراف تلمیح
 که اندنام برده« تغایر» این ش  یوه توجه نش  ده اس  ت. تنها در کتب بالغت قدیت  از ص  نعتی به نام 

متکلت بر وجه لطیفی مدو کند آنچه را نزد عموم نکوهیده اس   ت یا قهح کند آنچه را نزد دیگران          »
  تقهیح ما»و  «الیس  تقهح تحس  ین ما»اند: ض  ی این ص  نعت را دو قس  ت کرده  س  توده اس  ت. بع 

 (511: 5911 انیکگرالعلماء شمس)«. الیستحسن
تعریفی دوباره از   توان در هت ش  کس  تن بنا  عادت و تکرار دانس  ت. این ش  یوه خوانی را میمخالف

ۀ دید دیگران به تماشا  هستی ا  غیر از زاویکه شاعر  از زاویه. اینها  آن استهستی و     پدیده
ا  نقل کند یا به تصویر درآورد که مخاطب  احسا  کند برا  نخستین بار     بنشیند و آن را به گونه 

 است چنین چیز  میشنود یا حس میکند.
 گل در بستر سنّت ادبی

در متون ادب مراد از گل به طور مطلق یعنی بدون اضافت  خاص گل سرخ باشد که به عربی آن  -9
 را ورد گویند.)لغت نامه(  
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 ب  ا گ  ل گفتت ش   کوف  ه در خ  ای بخف  ت
 

 گ  ل دی  ده پر آب کرد و ب  ا ی  اران گف  ت 
 

 آر  ن  ت  وان گ  رف  ت ب  ا گ  ی  ت  ی ج  ف  ت 
 

ک ف  ت              ختن را نش    ی لی ک  ه ر گ نم  ا    ب
 

 (93)انور   ص
 ش    ک  ی  ه  د ز ت  م  اش    ا  ب  ا    دی  ده 

 
 بی گ  ل و نس   رین  ب  ه س   ر آرد دم  ا     

(521)کلیات سعد   ص   
 آنکه رخس   ار تو را رنگ گ ل و نس   رین داد    

 

 ص   هر و آرام توان  د ب  ه من مس   کین داد  
 

 (515)حافظ  ص 
  الهته گاه به جا  گل  لفظ گلِ سرخ هت به کار رفته است. 

تان درآیی    تو اگر چنین لطیف از درِ بوس   
 

 ش  کفتتگلِ س  رخ  ش  رم دارد که چرا همی  
 ج

 (111)کلیات سعد   ص    
 شود: ی عمر تصو ر میگل  نماد ناپایدار   گذر و کوتاه -2

ست        شده ا سهزه بس طربنای   ساقی گل و 
 

 ا  دگر خای ش   ده اس   ت  دریاب که هفته    
 

 می نوش و گلی بچین ک  ه ت  ا در نگر            
 

 است و سهزه خاشای شده است     گل خای شده   
 

 (559)خیام  ص 
صویر   -3 سو »ت س  » و « زدن گل بر گی   رفتار  زنانه و برا  «سینه زدن گل بر »و  «زدن رگل بر 

 بیانگر تکریت و اِعزاز است:« افشاندنگل بر سر »زینت است. الهته گاه در زبانِ سعد  
با من اولی     یت  نا یدم       ع فا د یب ج تأد که   تر 

 

 کرد خارم در قدم افشان بر سر من کن که گل  
 

 (131)کلیات سعد   ص 
شخیص به تعهیر    شاعران با بهره  -3 صنعت ت جامه »   «خندۀ گل»یا « نقاب افکندنِ گل»گیر  از 

اند. این بیان هنرمندانه از کاربردها  متداول در به معنا  شکفتن آن اشاره کرده  « یا پیراهن دریدن
 متون ادب پارسی است: 
سهو    افکند نقابرفت و گل چون می از خ ت به 

 

ند       جامی چ گه دار و بزن   فرص   تِ عیش ن
 

(211)حافظ  ص   
ید          ما به تو بن ید روش   ن  ها  تو بگش   ا  پا

 

 تا تو همه تن چو گل درخنده ش   و  با ما        
 

 (11)مولو   ص 
گل            ید   مه در جا گه  هل   گه نعره زد  بل

 

 ه  اا ی  ادِ ت و اف ت  ادم از ی  اد ب رف  ت آن     ب   
 

(11)کلیات سعد   ص   
سار      -5 شوق یا رخ ست. از اینرو مظهر مع گل در متون ادبی  مظهر کمال زیهایی  لطافت و ظرافت ا

 و بناگوش اوست: 
ند     نده ب  بر روز روش   ن از ش    ب تیره فک

 

 وز مش   ک س   وده بر گلِ س   ور  نهاده دام 
 

 ( 311)انور   ص
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مظهرِ عاش  ق. از اینرو ش  اعران بارها به « بلهل » در ادبیات  س  مهل معش  وق اس  ت و « گل» - 6
 اند:  همراهی گل و بلهل  اشاره کرده

 بلهلِ شیفته  مست است و گل و سرو و سمن
 

یار          ما هش    که او مس   ت بود  ند  ند  نپس   
 

 (531)انور   ص
شقانِ گل    -7 سفندیار به این نکته         ابریکی دیگر از عا ستت و ا ستان ر سی در مقدمۀ دا ست. فردو ا

 اشاره دارد:
بر        گر ا نت ک  ه ع  اش    ق گ  ل آم  د   ن  دا

 

 چ  و از اب  ر ب  ی  ن  ت خ  روش ه  ژب  ر      
 

 ( 231) ص
 گل به لحاظ شکل و اندازۀ خود  نماد پیاله و جام باده است:  -8

 زنان ش   د چو گلجام ز عش   ق لهش خنده
 

 بگریس    ت زار   وز ل  ب خن  دان او بلهل  ه      
 

 ( 153)خاقانی  ص 
ست که بر خای افتاد و از آن گل محمد  رویید.        -1 شب معراج ا سرخ  عرق پیامهر )ص( در  گلِ 

  (939: 5919  هانر  ماسه)نهو  آمده: الورد االحمر  من ی. در حدیث 
 اص  ل و نهال گل  عرقِ لطفِ مص  طفی اس  ت

 

 زان ص    در  ب  در گردد آنج  ا هالل گ  ل     
 

 ( 513ص)خاقانی  
دارد و تنها س  الی  وفایی معروف اس  ت. یکی آنکه عمر  کوتاه و چندروزه گل از دو نظر به بی -90

 شکفد:یکهار می
سیدند به هت        سرو ر سهی  سرخ و   د  گِل 

 

 در میان آمدش  ان گفت و ش  نود  بس  یار   
 

 گل ازو طیره ش   د و گفت که ا  بی معنی    
 

 دم خوبی زنی آخر ب  ه ک  دام اس   تظه  ار        
 

 منکه شد وزان طعنه به گل گفت  سرو لرزان  
 

جایت و همچون تو نیت دس   ت      گذار پا  بر
 

که من          فت  بدو گ فت و  بار برآش     گل دگر
 

یدار          مایت د ته ن یک س   ال یکی هف به   هر 
 

 (231)انور   ص
 است: بلبلکند حال آنکه عاشقِ دلهاختۀ او دیگر آنکه با باد صها عشقهاز  می

ید س   هکروو      که گرد به زمین     هر  ند  ما  ن
 

له اس   ت         ها راح باد ص    گل را نفس   بو  
 

 (2/5111)صائب 
ید        چه پریش    ان گرد ها غن باد ص     از دم 

 

نه هر س   رد نفس نتوان داد      به افس   ا  دل 
 

 (1/9211)صائب 
 خونین دالن کج  ا وس   م  اع طرب کج  ا        

 

ها رقص م       باد ص    گل ز  ند یاین ش    اخ   ک
 

 (1/1531)صائب 
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 نوشی است. هنگام فراوانی گل )بهار( وقت باده -99
 باده خوردن خوش بود بر گ ل به هنگام صهوو

 

هار           یام ب خاص    ه در ا بد بود  به کردن   تو
 

 (519)انور   ص 
 ها  باد صها است.موجب شکفتگی گل -92

یۀ ابر        تأثیر چرخ و گر که ز  تا   همیش    ه 
 

خن  دان  د         ب نچ  ۀ گ  ل را ص   ه  ا  غ  ده  ان 
 

 (511)انور   ص 
 گل  نماد مطلق بهار است: -93

له       هال ک به اق که  گل  ش   کر ایزد   گوش   ۀ 
 

خار آخر ش   د        کت  باد د  و ش   و  نخوت 
 

 (229)حافظ  ص 
 آید که دارا  خواصی است از جمله: از گل  گالب به دست می -93

 *درمان سردرد:
 ایت دردِ س   ر ارچ  ه به  ارم  ا ب  ه تو آورده

 

 دردِ س    رِ روزگ  ار ب  رد ب  ه ب  و  گ  الب  
 

 (19)خاقانی  ص 
 ها:آلودگان و از هوش رفتهآوردن خواب* دارو  به هوش

 ب  ه رو  م  ا زن از س    اغ  ر گ  الب  ی   
 

 ای  ت ا  ب  خ  ت ب  ی  دار آل  ودهک  ه خ  واب 
 

 (995)حافظ  ص 
 * خوشهو کنندۀ شراب: 

 ش   راب ارغوانی را گالب ان در ق دو ریزیت  
 

 نس  یتِ عطرگردان را ش  کر در مجمر اندازیت  
 

 (213)حافظ  
 خوانی گل در شعر شاعران پیشینردّپای مخالف

خوانی یا نگاه دیگرگون به جهان هس  تی  در س  هکها  پیش  ین نیز وجود  مخالف  به نظر نگارنده   
سهکی   موجب میشود این ویژگی  که  چیز دارد اما  ص ات    یصائب تهریز  تلق  به عنوان یکی از مخت

سامد باال  این   ؛دشو  شعر ا شگرد  ب شینۀ این  در است.  ودر  ن در متون کهنگاه نو دامه نگاهی بر پی
 خواهیت داشت. 

 د:کنسعدی برتری معشوق بر گل را چنین بیان می
فریه  ت         ل هتی ن  دارد ب  ا رو  د  گ  ل نس   

 

یان گل   خار        تو در م یان  گل م  ها چون 
 

 (153)کلیات  ص 
 بخش تو جایگاه و رتهۀ گل و گلشکر را پایین کشیده است:رخسار فریها و لب روو

 ن  رخ گ  ل و گ  لش    ک  ر ش    کس    ت  ه   
 

 زان چ  ه  رۀ خ  وب و ل  ع  ل دل  ج  و       
 جج

 (111)کلیات  ص  
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گوید: اگر تو با این همه لطافت و جمال وارد با  شو ؛ گل را شرمنده خواهی   در ادامۀ این برتر  می
 کرد:

تان درآیی    تو اگر چنین لطیف از درِ بوس   
 

 ش  کفتتگلِ س  رخ  ش  رم دارد که چرا همی  
 

 (111)کلیات  ص    
 و آنگاه که تو به گلستان درآیی  دیگر جایی برا  ماندن گل نیست:

 قیم  ت گ  ل برود چون تو ب  ه گلزار آیی          
 

 و آب ش   یرین چو تو در خنده و گفتار آیی   
 

 ( 131)کلیات  ص 
 خواهد با وجود او  سخن از گل و سنهل بر زبان نراند:    از اینرو شاعر از باد صها می

هل نکنی        دیگر  گل و س   ن یِث  حد باد    ا  
 

گلِ رخس   ار آیی      گر بر آن س   نهل زلف و 
 

 (131)کلیات  ص        
 

 هد:درخسارش بر گل  چنین دادِ سخن می بخشی بر جام و زیهاییو  با برتر  لبِ معشوق در حیات
خ              ی م خون  هوس    د و  ی م هش   ورد ج  امل

 

ی       م خش  ین  د و گ     ر ی   ه م خو    ل   کن  د 
 

 (131)کلیات  ص 
 و اساساً چه شهاهتی میان تو و گل که تفاوتی است از کجا تا به کجا ! 

 گ  ل ب  ا ت  و ب  راب  ر  ک  ج  ا ی  ارد ک  رد؟  
 

 ک  او ن  ور ز م  ه دارد و م  ه  ن  ور از ت  و        
 

 (123)کلیات  ص
سر    ضیل می     تشاعر با زبانی ح شهیه تف ستر ت شدن    آلود و در ب شاهدِ باز  گوید: هرگاه به با  آمدم و 

ش   دن گل( بوس   یلۀ باد ص   ها بودم؛ زیهایِی گل  مرا به یاد تو انداخت و               قها  غنچه )ش   کفته   
 جگرم ساخت: خونین

 خون ش   د دلت به یاد تو هر گه که در چمن  
 

 گش    اد ب  اد                          بن  دِ قه  ا  غنچ  ۀ گ  ل می       
 

 (593  ص )کلیات
ا  ندارد و گل   وهدر مقابل رخس ار نکویت جل  -این س رآمدِ حس ن و جمال   –او اذعان دارد که ماه  

 اش در زیهایی مانند گیاهی معمولی است:باتمام بلندآوازگی
 روش     ن  یِ ط  ل  ع  تِ ت  و م  اه ن  دارد    

 

 پ  ی  ش ت  و گ  ل  رون  ق گ  ی  اه ن  دارد     
 

 (512  ص )کلیات
از  سها  ادبی مهت جهت برجستهبه عنوان یکی از آرایه« حسن تعلیل»گیر  از شگرد شاعر با بهره

 گوید: علت غنچه ماندن گل  شرمندگی حاصل از حسنِ توست: می
ثال رو  تو بس    ت        گل  م نه از ورق  ما  ز

 

 ولی ز ش   رم تو در غنچ  ه کرد پنه  انش          
 

 (913  ص  )کلیات
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شاره کرده؛ می با نگاهی منفزیر  یتدر بحافظ  اه گوید: ا  بلهل  با خندۀ گل از ری به فریهکار  گل ا
 اگرچه بسیار زیهاست اما عیب او آن است که قابل اعتماد نیست:مرو و فریهش را مخور زیرا 

 مش  و در دامش ا  بلهل  چو در رویت بخندد گل
 

سن جهان دارد   که برگل اعتماد    ست گر ح  نی
 

 (535)حافظ  ص 
 کند:یاد می« هرجایی»و در نتیجه « ار باز»در ادامۀ نگاه منفی به گل  از او به عنوان زیهارویی 

 گالب و گ  ل  حکت ازلی این بود       در ک  ارِ 
 

 نش   ین باش   دکاین ش   اهدِ بازار  وان پرده 
 

 (251)حافظ  ص 
ل   گوید: ا  گی و ناپختگی اوست منسوب کرده؛ می  او گل را به صفتِ نامطوب دیگر  که نشانۀ خام  

ازل  حال آنکه ما همچون شقایق از روز  ؛  و )خام( هستیابودهها  عشق تو از تازه به دوران رسیده
 یت:ازاده شده عاشق

 ا ا  گل تو دوش  دا ِ ص   هوحی کش   یده  
 

یت ک  ه ب  ا دا   زاده        ق ی یت م  ا آن ش   ق  ا  ا
 

 (131)حافظ  ص 
 یرد:گمعشوق خود نهودن به باد نکوهش میو پایهند « شرمی و هرجاییبی»جایی دیگر گل را بخاطر

باد  اس   ت       آن گل که هر دم در دس   تِ 
 

 گ  و ش     رم ب  ادش از ع  ن  دل  ی  ه  ان     
 

 (122)حافظ  ص 
 نماید و آنید: رو ِ زیها  خود را به همه میگوحیایی گل خرده گرفته  میاین بی در ادامه بر
 اند:پوشو را به حیا و پاکدامنی سفارش میکنت؛ تنها از من شرم میکند و رو  میهنگام که ا

 نماید همچو گل رو  رنگین را به هر کس می 
 

باز      باز پوش   ان  ند ز    ور بگویت   منپوش   ا
 

 (111)حافظ  ص
 به این برتر  اشاره دارد: « عرق و غرق » به گالب و جنا  « عرق »با تشهیه مضمر و  

 گ  ل بر رِخ رنگیِن تو ت  ا لطِف عرق دی  د         
 

 در آتش ش  وق از غت دل  غرق گالب اس  ت  
 

 (12ص همان  )
 تصویر بدیع گُل در شعر صائب
 است:  منعکس شدهاین نگاه نو در محورها  زیر  

 برتری دیگران بر گُل -1

 برتری حسن و جمال معشوق یا ممدوح بر گل -9-9
برتر دانسته   -که فقط از نظر زیهایی سرآمد است   –شاعر  معشوق خود را از هر جهت بر گل   

 است: 
 ش  اخ گل را از س  راپا چهره تنها نازی اس  ت

 

 اندامی که من دارم س  راپا نازی اس  ت نازی 
 

(2/5153) 
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 گلبرتری رخسار معشوق بر  -9-2
اش کنار رفته و رخس  ار زیها  او معش  وق از رو  چهره زلفِ از وقتی س  نهلِاو بر این باور اس  ت که 

 نمایان شده  گل از شرم  مانند تقویمی کهنه  بی ارزش و اعتهار شده است.
 س  نهل زلف از رخش تا بر کنار افتاده اس  ت 

 

تاده اس   ت       هار اف  گل چو تقویت کهن از اعت
 

(2/5529) 
 پیکر معشوق بر گلبرتری  -9-3

شود همچن خار تو      شاعر می  سترده  ستر  از گل  برایت گ ست که اگر ب گوید: لطافت پیکر تو تا آنجا
 را آزار خواهد داد:

سیمین کنت؟     سهتِ آن پیکرِ  سمن چون ن  با 
 

ناس   از اس   ت پهلو  ترا        بس   تر گل  خار 
 

(5/95) 
  برتری دست معشوق بر گل -9-3

ستۀ    صائب می  ست حنا ب شوق مرا گوید: باغهان اگر د سر جایش می می مع شاند تا در  دید  گل را  ن
 مقابل تو قد علَت نکند.  

شکِ خجلت در نگار پا  گ ل را می  گرفت از ا
 

 دی  د اگر دس    تِ نگ  ارین مراب  اغه  ان می 
 

(5 /513) 
 رتری بناگوش معشوق بر گلب -9-5
 کرده:زده این باور است که صهحِ بناگوش تو گل را خجالتاو بر 

چرا ؟          تو ده  د  پر فت  اب  چ  ه  یِش آ پ  در 
 

 ا گ   ل را خج  ل ز ص   هحِ بن  اگوش کرده 
 

(1/1321) 
 برتری لب معشوق بر گل -9-6

 شاعر میگوید: خندۀ تو )معشوق( چه شهاهتی به خندۀ گل دارد؟!
 زن  د از ش   یرینی    بوری  ا موج ش   کر می     

 

مان        به س   ا جا؟       گل  عل تو خندید ک لب ل  
(2 /5535)  

 برتری بوی معشوق بر گل -9-7
او میگوید: اگر بو  تو با سایر گلها درآمیزد؛ بو  خوش معشوق  بقدر  متمایز است که من براحتی  

 میتوانت آن را از دیگر بوها  خوش جدا کنت:.  
 پیرهن   ه  ا بو  آن گ  ل گر درآمیزد ب  ه گل     

 

 جداس  ازم ز یکدیگر بس  ته می من به چش  ت 
 

(5/1)  
 برتری خود )شاعر( بر گل -9-8

ش   اعر میگوید: چرا باید از باغهان بخاطر زحماتش برا  پرورش گل  قدردانی کنت؟ من که دامان               
 .جمع شدۀ خود را از صدها دسته گل  برتر میدانت
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 دانتآرا من که میممنون ش  وم از گلش  ن چرا
 

 به از صد دستۀ گل  دامنِ برچیدۀ خود را   
 

(5/915) 
 برتری سخن و شعر بر گل -9-1

 صائب میگوید: سخنان رنگینش زیهایی گل را به سخره گرفته است.
 ا ؟ص   ائب این طرزِ س   خن را از کجا آورده

 

 زن  د رنگینیِ اش   ع  ارِ توخن  ده بر گ  ل می 
 

(1/1131) 
 تحقیر حسن و جمال گل -2

ست که گل با     سار زیها و برافروخته   شاعر بر این باور ا شا  رخ شید و عرق      تما شوق  خجالت ک مع
 شرم بر چهره اش نشست.

 
لرن  گ  آل ش    د           گ می  تو از  هرۀ  چ  ت  ا 

 

عال ش    د        گل  عرقِ انف به رو    ش   هنت 
 

(1/1511)  
 تحقیر خندۀ گل  -2-9

صلش از زندگی    ست چون گل  حا  گریۀ تلخ ا
 ج

ست    خود هرکس که عمرِ  شادمانی کرده ا  صرف 
 

(2 /5512) 
 صائب تهریز  در مورد خنده گل بارها به خنده بیجا  گل اشاره کرده است:

تاد                ها اف بان به ز جا  نده بی یک خ  گل ز 
 

ند            چه ک جا  نده بی چه دهن خ به آن غن  تا 
 

(1/9191) 
 عاش  قی  بر خوار  و بی اعتهار  ص  هر کن 

 

یب از خنده بیجا  گل از جا نش   ده           عندل
 

(9/2191) 
 تحقیر بوی گل -2-2

قه بر این در؟    تا کی زنی   گل  حل  ا  نکهت 
 

 در خ  ل  وت م  ا راه ن  دارن  د گ  ران  ه  ا     
 

(5 /321) 
 تحقیر گل به خاطر صفات منفی -3

 داغ رسوایی -3-9
 کجا گل بر س  ر بازار رس  وایی دکان چید ؟

 

 کلی  د ب  ا  اگر در آش   ی  ان بلهالن بود           
 ججججججججججججججججججججججججججج

(1/1111)  
 داند:گل از حریت شرم می شی از دور شدنرسوایی گل را نا  شاعر

 لها  ش   رم  خوبان را ز رس   وایی نگه دارد 
 

 گل راآورند از بوس  تان چون خندد  به بازار که  
 

(5/932) 
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 و نظرباز عاشق -3-2
در نگاه   ود؛گریها  او به ش  مار میرخالف س  هک خراس  انی و عراقی که گل  نماد معش  وق و جلوهبر

 شود.نظرباز تل قی می سمهل عاشقِ  دیگرگون صائب
شهنت دیده  سرا   گل ز  ستان  ور گردد در این ب

 

 از نظربازان مکن پوش   یده  آن رخس   ار را    
 

(5/13) 
 خندو هرزه ازبهوس -3-3
 عهث  گوشی در این بستانسرا کرده است پهنگل 

 

می           فهم  د زب  انِ عش   ق را   هر هواجویی ن
 

(5 /33) 
ل از سر  که گگوید: در گلستانی  درد  به بلهل میخند  به گل و بیدر بیت زیر با نسهت دادن هرزه 

 دغدغه و بی خیال است؛ من چگونه شاد باشت !  خندد و بلهلش نیز بیخیالی  بیهوده میبی
 ن  الخن  د و بله  لِ بی درد  هرزهگ  ل هرزه

 

 ین گلس  تان مراا چون دل ش  ود ش  کفته در 
 

(5/123) 
 بخیل و خسیس -3-3

 ا  دار  خدا را صرف عشرت کنچو گل گر خرده
 

ندوز   ها داد س   ودا  زر قارون را غلط که     ا
 

 (151)ص  
 ا  گ  ل بی درد  پ ر زر کن ده  اِن بلهالن       

 

 خرده را؟چند اینگره چون غنچه خواهی بست  در 
 

(5 /211) 
 ش  ود مالِ بخیالن  باد دس  تان را نص  یب می

 

 خردۀ گل  عاقهت خرج ص   ها خواهد ش   دن 
 

(1/1113) 
شقِ گل میگ   زیهجایی دیگر با ارزش نهادن به بانگ  شینِ بلهل در ع شق ا و دلن انۀ  وید: ا  گل  آوازِ عا

 بلهل به مراتب خوشایندتر زر است. پس از زر را از عاشقان خود دریغ مکن:
نگ  خوب    ها گل ز زر  گل  تر بود ا  ش    اخِ 

 

 از ب  ل  ه  الن دری  غ م  دار آب و دان  ه را   
 

(5 /111) 
 خودپرست، خودبین و خودآرا -3-5

  گل  ش  هنت و»و تناس  ب « آیینۀ ش  هنت»و اض  افه تش  هیهی « زانو  گل»ش  اعر با اس  تعارۀ مکنیه 
هنت   نسِ ش ا  از جگوید: گل  خودبین است و گواه این ادعا  آن است که گل  با آیینه  می« سرا بستان 

   .کندیکسره خود را تماشا می
 ش  اهد خودبینی خوبان در این بس  تانس  را  

 

 بر س  ر زانو  گل  آیینۀ ش  هنت بس اس  ت   
 جج

(2 /5111) 
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لت دوران مخور        یب مه نا فر گل رع  چون 
 

گذران فص   ل خزانِ خویش   تن     هاران ب  در ب
 

(1/1191) 
 

 دل ز غفلت چون خودآرایان به رنگ و بو منه
 

نه      نه بر زانو م گل از هر ش   هنمی آیی  چون 
 

(1/1133) 
نی        ی ب خود  پ  ای  ۀ ن  از  دو ب  اال ش    ود از 

 

هان دارد          نه پن گل  آی که ز  به   ش   هنت آن 
 ج

(1/9951) 
 خیالغافل از حال دیگران و بی -3-6

در ایام کامرانی )بهار(  یاد  از بلهل نکرد  که گوید: گ لی می« به خواب دیدن»ی ش  اعر با عهارت کنای
 تردید در خزان هت آواز او را نخواهد شنید:   و از او غافل بود؛ بی

لت        یدار  دو به ب هل نخورد چون گل   غتِ بل
 

 خزان بیند به خواب  اش را در نالۀ مس   تانه      
 

(5 /332) 
 کند: حیا توصیه می و گ ل را به رعایتِ جانبِ شرم و

 قطرۀ ش   هنت چه باش   د کز هوا باید گرفت؟
 

 ش   رم دار ا  ش   اخِ گل از دیدۀ پ ر خون ما  
 

(5/231 ) 
گوید: گل  بیهوده در تکاپوس   ت تا پیغامی از او      کار  منس   وب کرده  می ا به بیهوده   گل ر در بیتی

 بشنود زیرا گوش نامحرمان  شایستۀ شنیدن پیام و سخن او نیست:
 گل  عهث در دامنِ بادِ ص   ها آویخته اس   ت  

 

 گوش هر بی درد  کی شایستۀ پیغام اوست؟    
 

(2 /5132) 
 گوید: عقوبت این غفلت  اشکِ ندامت است:و در انتها می

شیمانی      ست چون گ ل  گریۀ تلخِ پ  سزا  تو
 

شا؟   ا  غنچۀ غافل که گفت   صها بگ  دهن پیش 
 

(5 /112)  
ایت. ما مثل گل     مان را خونین کرده گوید: ما از تر  و به خاطر چش   ت نخوردن  چهره    و در بیتی می

 زخت است نه برخاسته از  رو باشیت. به تعهیر  سرخی ما از تر  چشت   درد   سرخ نیستیت که از بی 
 فکر :غمی و بیبی

 ایتاز بیتِ چش  ت  چهره به خوناب ش  س  ته   
 

 چون گ  ل ز بی غمی نهود رن  ِگ آل م  ا         
 

(5 /115) 
 مست   -3-7

د. او تعهیر میکن« مس  تی»گل را به « ه ش  دنش  کفت»ص  ائب با تعهیر  بس  یار هنرمندانه و بدیع  
ست در          می ست که م سارت ندارم. این گ ل ا ستاخی و ج صد گ گوید: من که همچون خار  توان و ق

  .گناهی نیستآغوش من افتاده و در آنچه رفته است مرا 
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 آلودِ مندس   تِ گس   تاخی ندارد خارِ ش   رم
 

 گل مکر ر  مس  ت در آغوش من افتاده اس  ت 
 

(2 /5523) 
شهنت را از رو  لبِ گل  حتی در حالتی  می شاعر  ؛ که گل  مست است  گوید: خندیدن  نتوانست قفلِ 

 باز کند:
 خنده م هر شهنت از لب  برگِ گل را برنداشت  

 

شد      ست  ست حرفش حجابیار و همان م  آلوده ا
 

(2 /5512) 
بلهل   بر لببوسۀ گل  « عاشق و معشوق  »به عنوان مظهر« گل و بلهل»در این بیت با در نظر گرفتن 

 داند:  را بیانگر مستی او می
 زند گل ز مس   تی بوس   ه بر منقار بلهل می    

 

 س   رو در آغوش طوق قمریان افتاده اس   ت    
 

(2/5521) 
اس  ت و بارها و بارها بخاطر تزلزل ناش  ی از مس  تی در آغوش من   گوید: گل  مس  ت میدر بیت زیر 
 افتاده است.

 آلودِ مندس   ت گس   تاخی ندارد خار ش   رم
 

 گل مکرر  مس  ت در آغوش من افتاده اس  ت 
 

(2/5523) 
 داند:آورد مستی گل میانو  بلهل را رهدر این بیت تکیه زدن گل به ز

ها           بار نه  طالع از مقص   ود  ور ندارم   من 
 

ست   گل ز   ستی تکیه بر زانو  بلهل کرده ا  م
 

(2/5591) 
سختی    اگر به خونِ دل به  سنده کنی و با  شراب  ب ساز ؛ در       عنوان  شۀ خود  صهور  پی ساز  و  ها ب

 روز قیامت مانند گل  مست و سرخوش محشور خواهی شد:
 کرده برخیز  ز آغوش کفن چون گل  صهوحی

 

ساز    ز خون   شقان    شراب اینجا دل اگر چون عا
 

(5/952) 
 مغرور -3-8

شقان      حسن چه پروا  سرشکِ عا  دارد؟مغرور از 
 

 گردد گران گ ل راز ش  هنت بیش خوابِ ناز می 
 

(5 /932) 
 لوحساده -3-1

 لوحان زود رنگِ همنش  ین گیردزمینِ س  اده
 

 وفایی راکه دارد گل ز ش  هنت یاد  رس  ت بی  
 

(5 /113) 
لوحی  برا  شکفتن خود  منتظر از راه رسیدن باد    گوید: مانند گ ل مهاش که در نهایت ساده شاعر می 

 صها و نیازمند دیگران است: 
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 بر  ک  ه ز خوبی  وف  ا طمع دارد      س   من 
 

ساده   ست   چو گل ز  صها کرده ا  دلی تکیه بر 
 

   (2/5111) 
 چینسخن -3-90
هار  ی      ب لب برنم هل  م هر از  فت و بل  داردان ر

 

سخن  گل    است پندار  چین این بوستان  گوشِ 
 

(1/1135) 
 ارکفریب -3-99

خای اگر دهی       مت دل   به قی یدت   حیف آ
 

ته        به کف  زر گرف یب   گل  پی فر  ا چون 
 

(1/1351) 
 کم همّت -3-92

 ا  همچو ش   اخ گلقانع به رنگ و بو ش   ده
 

فت  ه           گر نگ  ار   کرده   تی دراز   ا دس    
 

(1/1351) 
 دردفکر و بیبی -3-93

 چون گل  تو را به آتش س  وزان ش  ود دلیل  
 

 ا ن  ه ش   م  ار  گرفت  ه    از نق  د عمر اگر     
 

(1/1351)  
 گل عهث در دامنِ بادِ ص   ها آویخته اس   ت      

 

ست؟       ستۀ پیغام او شای  گوش هر بیدرد  کی 
 

(2/5132) 
سب   سوز   »او با تنا سن تعلیل می « شور و  سخت جانکاه     و ارائه ح شقانۀ بلهالن   گوید: آواز و نالۀ عا

 گر  کرده و طن از  نموده است؟! برا  چه کسی عشوه –فار  از بلهل  -است. معلوم نیست گل 
صله    ست امروز   شور مرغان چمن  حو  سوز ا

 

 گل بیدرد  به رو  که دگر خندیده اس   ت؟        
 

(2/5111) 
گوید: مانند غنچه  دامان خود را ز او گشوده  می رو در انتها همچون ناصحی مشفق  زبان به پند و اند  

 جمع کن و مثل گل  بیجا نخند:
 کن چون غنچه  اوراقِ دل از چین جهین جمع

 

جا مش   و         ندۀ بی یدرد  خرج خ گِل ب  چون 
 

(1/1131) 
 

 محتاج و نیازمند دیگران -3-93
گوید: این گل است که به دیگران )شهنت( نیازمند است در    می« گ ل»گاه خفیف دانستن جای  شاعر با 

 خودشان محافظ خودند:نیازمند مراقهت دیگران نیستند و  -همچون نرگس  –حالیکه بیداردالن 
   احتیاجنیس  ت نرگس را چو برگِ گل به ش  هنت

 

یده        باش    د د یدار  لت ب  بانِ خویش   تن  دو
 

(1/1191) 
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ص او در نکوهش گل می سان می   گوید: تو همواره گدا ستِ نیاز به پیشِ ک ر کنی دراز؛ حتی اگفتی و د
   د.آنقدر غنی باشی که مانند غنچه از گریهانت زر بیرون بریز

 دار دست  چو گل  پیش کسان می  همچنان
 

ید بیرون       چه زر آ یبِ تو چون غن  اگر از ج
 

(1/1951) 
 تنبل -3-95

 چند خواهی پا  در گِل بود در صحن چمن؟
 

شهیخونی بر آن دستار زن       ا  گل کاهل  
 

(1/1111) 
 تردامن -3-96

 نشستن   -الفدهد به دو معنا  در کالم ارائه می« تر دامن»واژه ا  که با شاعر در هنرنمایی استادانه  
ی عمر تردامنان  اظهار خش   نود  دامن  اش   اره دارد و از کوتاهگناهکار و آلوده -بش   هنت بر گل 

 کند:  می
گاه ش   هنت ش    د       گل  خواب چه دامن   اگر

 

 خوش   ت که دولت تردامنان  بقایی نیس   ت      
 

   (2/5353) 
 دارد:  بر حذر میدامنان  و تردر بیتی دیگر  مخاطب خود را از مصاحهت با گناهکاران 

 هازدرویان رنگ میش   هنت  چهرۀ پوش   یده ز
 

 نیست جوشیدن   مناسب تردامنی چون گ ل  به هر 
 

(1/1295) 
گوید: اگر گناه و لغزش  ی از من ص  ادر ش  ود؛ جاذبۀ خورش  ید از من حکایت خواهد کرد و مانع  او می
 شود.هر خطایی از سو  من می انجام

شهنت گل گر ز    شود  لغزشی چون  صادر   من 
 

 گیرد مراج  ذب  ۀ خورش   ی  د ع  المت  اب می  
 

(5/529) 
 کافر -3-97

 رش   تۀ پیوند یاران را بریدن  کافر  اس   ت     
 

نار بس   ت         یان ز گل  بر م مد از چمن   تا برآ
 

(2/5255) 
 خجل و شرمنده -3-98
 زن چون گل  س   رافکنده اس   ت   فتابِ تیغ ا
 

با تیغ و س   پر  آهنگ میدان کرده        ا تا تو 
 

(1/1112) 
 گستاخشوخ و  -3-91
 ها ز هت ربایندت چو ش   هنت  ش   وخی گل   می

 

 س  یر این گلزار را بال و پر  در کار نیس  ت  
 ج

  (2/5213) 
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 ناسازگار -3-20
 هرکه با خشکی و بی برگی نسازد همچو خار  

 

چهره رنگینش سزاست  خون سازند چون گلگر به   
(2/313)  

 داند:غهان را ماحصل خو  سازگار  گل میچیده شدن به دست با و 
ست       هر سزا شکینش  شق  خط م  که رو تابد ز عا
 

ست         سزا ستِ گلچینش  سازد  د  گل که با بلهل ن
(2/313)  

 عاجز و ناتوان   -3-29
جا گیرد؟       پا ک گل بی دس   ت و  نان من   ع

 

بارها گرفت و گذاش   ت           که خار  دامن من 
 

(2/5321) 
 قاتل   -3-22

 ها  خون بلهل را نش   س  تش  هنت از دامان گل
 

 ؟دامنگیر شد رود خونی که کی به شستن می   
 

(9/2121)  
 گل با صفات مثبت گل و تحسین نگاه نو به  -4
 ون صائب را با محوریت صفات مثهت  بررسی میکنیت.نگاه دیگرگ  در این مهحث   

 

 دهانپاک -3-9
پای        گل   با  چو  ند در این  هانیت هرچ  د

 

بوت  ۀ خ  ارس    ت دلِ م  ا      ختِ زب  ان    از ز
 

(5/321)  
 پاکدامن -3-2

ستادانه بدون هیج قرینه صائب   صریح  با آوردن  با مهارتی ا تار گف»  «مهد قفس»  «پاکی دامان»ا  
سی و گواهی او ب   « بلهل ستان والدت عی شاره کرده و می به دا سخن گفتن ر پاکدامنی مریت ا  گوید: 

 بلهل در قفس  گواهی شایسته بر پاکدامنی گل است: 
بر پ  اکِی دام  اِن گ  ل        بود   حج   ت ق  اطع 

 

 مهد قفس  بلهل به گفتار آمده اس   تاین که در  
 

(2 /5512) 
صی   شینی     میه کردهو در انتها مخاطهان خویش را به توسل و همراهی با پاکان تو گوید: فرصت همن

با پاکان را مغتنت بدار زیرا همصحهتی شهنت با گل که از پاکدامنان است موجب همسایگی شهنت با        
 آفتاب شد.

کان      پا هار    ز دس    ت  دامن  ها مکن زن  ر
 

 که قرب گل س   ر ش   هنت به آفتاب رس   اند 
 

(1/9333) 
 کند:ها حفاظت میدر مقابل ناگوارایی و این پاکدامنی  نگههان گل است و از او
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 گرچه ص   ائب پاکدامانی  نگههان گل اس   ت
 

ست       شکل ا ست در گلزار دیدن م  عندلیبِ م
 

(2/5191) 
 صاحب سرمایه و زر -3-3

باش   د خرده  تا ترا چون گل درین     ا گلزار 
 

 دی دۀ ش   ور  بود هر قطرۀ ش   هنت ج دا   
 

(5/1) 
 به  ار از غنچ  ۀ منق  ار م  ا برگ و نوا گیرد

 

 به زر چون غنچۀ گل  گر نهاشد دستر  ما را 
 

(5/911) 
 بخشنده -3-3
ی   خزان       م بی  داِد  چون ز  خر  بر ب  اد  آ  رود 

 

 خود همچو گل  بخشیدنی است  لب خندان سر  با  
 

(2/5219) 
ایت.  بس  یار بخش  ندههمانند گل  وید: ما ن انگاش  تن او میگبا نگاهی نو به گلچین و دش  م  در بیتی 

 رانیت:را ناامید و دستِ خالی از در نمیآنگونه که حتی دشمنِ خود 
سر را به گلچین بی  ما چو  تدهیتأمل میگ ل  

 

 دس   تِ خالی برنگردد دش   من از میدان ما     
 

(5/235) 
مانند گل  هیچگاه بخاطر بخشش کردن دستشان خالی نخواهد شد و خداوند   بخشندگانگوید: می او

 آنان را نیازمند دیگران نخواهد کرد.
گذارد          نده ن ما بان در خدا  مهر مان را   کری

 

زر از کف همچو گل  اهل س  خاوت را رویدکه می   
(5/912)  

ی  گوید: گل در نهایت بخش  ندگبه معنا  نابود ش  دن می« بر باد رفتن»در این بیت با عهارت کنایی 
 آنگونه که حتی مخالفتی با دست دادن سر خود نیز ندارد.است 
ی    خزان       م بی  داد  چون ز  خر  بر ب  اد آ  رود 

 

ست     سر چو گل لب خندان به گلچینبا   شیدنی ا بخ  
(2/5219)  

 باحیا -3-5
 ایتش   رمی که ما از ان گل رخس   ار دیده      

 

ما           به خواب  ید  قاب درآ که بی ن کل   مش   
 

(5/111) 
 و طهیعی است که برا  چنین رخسار شرمگین و باحیایی نیاز به باغهان و محافظ وجود ندارد:

 آلود گ ل را باغهان در کار نیس  ترو  ش  رم
 

بان نمی       جب و در ید در نگش    اده را   حا  ها
 

(5/212) 
 گوید: من با دیدن رخس  ارمی« پش  ت»در معنا  نقطه مقابل با  «رو»در این بیت نیز با ایهام تض  اد 
 باحیا  محهوب  یقین کردم که:
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شرم  شد این معنی     مرا از رو   شن   آلود او رو
 

 که خواهد دید آن گل  پشتِ سر  بسیار گلچین را    
 

(5/123) 
 رفتارنرمخو و خوش -3-6

تان  چرب    که برمی با درش     آوردنرمی کن 
 

 گل به هموار  ز چنگ خار  دامانی درس   ت 
 

(2 /5253) 
سد گل را که در  الف همت می  صحن چمن ر

 

 پیش هر خار  گذارد بر زمین  خوانی درست 
 

(2 /5253) 
ثر       د گر ا له  ل ن  دارد  ب  ر دِل گ   ل  ن  ال  ۀ 

 

شهنت  گریۀ تلخ گالب از بهر چیست؟      شک   ا
 

(2 /5291)  
 و سربلند روسرخ -3-7

 ش ود اینجا ازان خون بر س ر تیغ ش هادت می  
 

 خیزد شهید آنجارو از خای می چون گل  سرخکه  
 

(5/951) 
 نازک دل -3-8

عاش   ق           نۀ  قِت افس   ا طا ندارد  نازی    دِل 
 

هل  می     غانِ گرمِ بل ند آتش ف گل را   ک نان   ع
 

(5/932) 
 رو  گشاده -3-1

من            چ ین  یغ آب  دار ش    ود خ  اِر ا ت  گر 
 

 ش   ود مراچون گل  رخِ گش   اده  س   پر می   
 

(5/125) 
سن تعلیلی زیها می  در این شاده بیت با بیان ح موجب  اشگوید: هر کس که مانند گ ل با رو  باز و گ

شود؛ بی تردید بهار در حق او لطف خواهد کرد و     سایش دیگران  دامن او را مانند گل پر  آرامش و آ
 کند. تو گویی دامن پا از زر گل  ناشی از رو  گشاده اوست:از زر می

 خلق  خوش دارد  چو گل هرکس به رو  تازه  وقت
 

هاران  دامنِ زر می    جا ز احس    ان ب  هرد این
 

(5/959) 
 

 گیرینتیجه
صائب شاید یکی از دالیل بی     ست.      رغهتی اهل ادب به دیوان  شیوۀ تفکر و زاویۀ دید او عدم فهت 
شهاع شده بود   سنت  گردانی از رو ابا  توسط ب   با رویش جریان وقوع ؛ها  پیشین که در عهد تیمور  ا

بس   تر  مناس   ب برا    فغانی و توس   عۀ مکتب واس   وخت بویژه پرورش اش   عار وحش   ی بافقی
آفرینی در مس   یر جریان عکس حرکت ش   عر  بود و     آفرینی فراهت کرد. این مض   مونمض   مون
 بکار میرفت.یا کمتر و  سابقه نداشتاصالً یا شد که پیشتر میار گرفته کشگردهایی ب
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شۀ متعال ید صائب در چنین محیط فرهنگی و ادبی بال     ر دد و دیانت خود را به خدمت تعه  یو اندی
ها  اخالقی و  در بیان آموزهدر اش  عار نغز او نقش  ی موثر بکر  ها آفرینیمض  مونش  ک این بی آورد.
 .داشته استیش ها  عرفاناندیشه
در  صائب  که شد  مشخص  صائب  اشعار  مقایسۀ آن با  و ادبی سنت  بستر  در گل جایگاه بررسی  با   

سن    خالل شگرد  ح سهت  را مردمان نظر تا آوردزیها می تعلیلی کاربرد این  سن تها     به ن شۀ   کلی
همچنین چنانکه از ش  واهد  نگریس  تن را به آنها بیاموزد.دیگرگونه در ِ س  ازد و  منحرف پیش  ین

شده برمی  صائب    تحلیل  شد که  ست و دو  با بیان آید نمایان  شق و نظرب  یمنف صفت بی از   چون: عا
چون: مثهت  ویژگی نهو  خودآرا و ...خند  بخیل و خس  یس  خودپرس  ت  خودبین و باز و هرزههو 
آفرینی مضمون  جهتبرا  گل  بستر  مناسب   دهان  پاکدامن  صاحب سرمایه و زر  باحیا و ...   پای

عالوه بر آنکه نش  انگر   گل  در غزلی ات ص  ائب تهریز   ی خوانبررس  ی مخالف. اس  ت فراهت آورده
و جامعتر  از ش  عر ص  ائب را به  توانمند  ش  اعر در حوزۀ مض  مون آفرینی اس  ت ش  ناخت دقیقتر

   خواننده ارائه میدهد.
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