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چکیده
در آفرینش تصاویر ادبی «تخیّل» یکی از بنیادیترین عناصر زیبایی شناسی است که به هنر ،قدررِ
اوج و شکوفایی میرهر .این عامل که برخاسته از نگرش و جهان بینی شداعر یدا نویددنرس اسدت ،بدا
آرایههای بالغی مختلفی چون «تشخیص» گدترش و پویایی مییابر .عنصر تشدخیص کده در تمدا
ادوار فارسی نمونه دارد از ویژگیهای سبک هنری در عصر صفوی به حداب مدیآیدر و بدا عاهفده و
نگرش دارنرۀ اثر ارتباط مدتقیم دارد .صائب تبریزی ،سرآمر شاعران سبک هنری در ایران ،در پدی
آفرینش مضامین تازس از این عنصر بهرس جدته و با نگاس باریکبینانه و منحصدر بفدردش بده ترسدیم
تصاویری ذهنی برگرفته از پیرامون خود پرداخته است .یکی از پریرسهدای مدورد توجّده او ،شدم و
صور خیالی است که صائب از این پریدرس مدی آفریندر .در ایدن نوشدتار بدرآنیم تدا براسدا عنصدر
تشخیص ،دریابیم در ژرفای انریشۀ صائب چگونه ویژگیهای یک اندان در پریرۀ شدم  ،نمدود پیدرا
کردس است و نگرش شاعر به جهان اهرافش چگونه بودس؟ همچندین وعدّیّت اجتمداعی در شدکل-
گیری دنیای خیال او چه نقشی داشته است؟ با بررسی و تحلیل این پریرس ،میتوان به زیرساختهای
تفکّر صائب نزدیک شر و به الیههدای شخصدیّت پنهدان و نیمده آشدکار او دسدت یافدت .شدم در
ناخودآگاس شاعر نماد شخصیّت نیمه پنهان و سرکوب شرۀ اوست؛ اندان کاملی کده شداعر میدل آن
دارد تا چون او شود و این مدأله رگههایی از عرفان را در شّر صائب پریرار میدازد.
کلمات کلیدی :بالغت ،سبکشناسی ،صائب تبریزی ،تخیّل ،تشخیص ،شم .
 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد yesfehani@yahoo.com
 2استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 3استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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مقدّمه
تخیّل ب ّنوان یک پریرس به متغیّرهایی وابدته است که هویّدت و هددتی انددان را شدکل میرهندر؛
چنانچه این متغیّرها دگرگون شود ،میتوانر کلّ ساختارِ فرمی و محتدوایی تخیّدل را دگرگدون کندر.
بّضی از این متغیّرها چون عصر ،زیباشناسی عصری ،اجتماع و سنّتهای زیباییشناسدی ،متغیّرهدای
بیرون از هدتی اندان هنرمنر است و گروس دیگر چون تجربه ،ادراک ،احدا  ،جندیّت ،خودآگاس و
ناخودآگاس متغیّرهای درونینر و منشاء خود را از درون هنرمندر میگیرندر و دسدتۀ سدو عبارتندر از
متغیّرهایی که دوگانه هدتنر؛ یّنی هم وابدته به درون هنرمندر اسدت و هدم بده دنیدای بیدرونش.
اساساً از ترکیب این دو متغیّر است که واقّیّت و هویّت هنری شکل میگیرد .تخیّل بدا ترکیدب ایدن
متغیّرها به شکلی سازمان مییابر و واقّیّتی دیگر را که پیش از فرمزایدی تخیّدل ،نامکشدو و بدی-
هدتی بود ،خلق میکنر و هدتی میبخشر (ساختار و ساخت آفرینی تخیّدل ،صدص  .)151-194در
شّر کالسیک ایران ،تخیّالِ زیباییشناسانه تا قرن نهم ،به مدوازاِ هدم حرکدت میکنندر؛ اگرچده
هجو نشانهای شهودی و عرفانی ساختار شّر را متحوّل میکنر؛ امّا باز نشانهای هنری شّر عرفدانی،
به شّرکالسیک پیش از خود متّلّق است .شّر ایران را تا قرن نهم (عصدرجامی) از جهتدی میتدوان
گدترش یافتۀ یک گفتمان واحر داندت ،امّا با دگرگونی در ساختار اجتمداعی ،سداختار تخیّدل هدم
دگرگون می شود .این دگرگونی به وجهی در دورۀ صفوی اتّفدا میافتدر و وجدوهی در شدّر آشدکار
میشود که تخیّل زیباشناسانۀ عصر را از تخیّل متّار قبل از جامی جرا میکنر و این امدر بیگمدان
نشانۀ دگرگونی در مّناها ،ارزشها و ساختار اجتماعی است که در شّر بازتاب پیرا مینمایر (همدان:
ص  .)161در این پژوهش که بر اسا شیوۀ استقرایی (تحلیل جزء به جزء) انجا شدرس اسدت ،بده
پرسشهای زیر پاسخ خواهیم داد:
 .1در ژرفای انریشۀ صائب چگونه ویژگیهای یک اندان در پریرۀ شم  ،نمود پیرا کردس است؟
 .2نگرش شاعر به جهان اهرافش چگونه بودس است؟
برای پاسخگویی به این دو پرسش ابترا غزلیاِ صائب در دیوان شش جلری او مورد بررسی قرار
گرفت؛ از میان این اشّار 1661 ،بیت که در آنها پریرۀ «شم » بکار رفته ،استخراج شر .آنگاس با
توجه به موعوع اصلی پژوهش که بر پایۀ تشخیص است؛ به بررسی فیشهای مدتخرج پرداختهایم و
نتایج حاصل را هبقهبنری نمودس و با بهرسگیری از مناب موجود و دریافتهای شخصی که قدمت
اعظم کار را تشکیل میرهر به تحلیل پژوهش عنصر شم بر پایۀ تشخیص پرداختهایم.
بایر گفت تا کنون پژوهشی با چنین رویکردی بر روی شم انجا نگرفته است و آنگونه که از
بررسیهای انجا شرس بر میایر مقاالِ موجود در این زمینه عبارتنر از« :پروانه و آتش» اثر دکتر
نصراهلل پورجوادی که در دو قدمت در سالهای  1131و  1112در مجلۀ نشر دانش بچاپ رسیرس
است .در این مقاالِ به سیر تحول یک تمثیل عرفانی از دیرگاس عارفان برجدته ،پرداخته شرس
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است .در این باب «پروانه و شم » مقالۀ دیگری است از جالل متینی که در مجلۀ ایرانشناسی،
زمدتان  1131بچاپ رسیرس و نویدنرس در پارسای از آن روابط عاشقانۀ پروانه و شم را بررسی
کردس است .همچنین در «غزلیّاِ شم » از ابراهیم قیصری که زمدتان  1139در مجلۀ هنر به
چاپ رسیرس نویدنرس با نگارش مقرمهای بدیار کوتاس مجموعهای از غزلیّاِ شم را از منوچهری تا
احمر گ لچین مّانی گردآوری نمودس است و به توعیح مختصری دربارۀ برخی از مضامین موجود در
اینگونه ابیاِ پرداخته است .مقالۀ «نگاهی به شم و بازتاب آن در ادب فارسی» از بهمن رعایی اثر
دیگری است که پاییز  1141در مجلۀ بهار ادب بچاپ رسیرس است .نویدنرس در آن به شکل
تطبیقی به شرح برخی از اصطالحاِ و تصاویر مرتبط با شم در آثار مختلف پرداخته است .جرا از
لغتنامۀ دهخرا« ،فرهنگ اشاراِ و کنایاِ» کتاب ارزشمنر دکتر سیرو شمیدا ،از جمله آثاری
است که در آن صرفاً به کاربرد شم و بیان اجزاء آن و برخی از روشهای تولیرش اشارس شرس است.
میتوان ادّعا کرد که در هیچ یک از موارد فو تحقیقی عمیق و موشکافانه از دیرگاس تشخیص یا
جانبخشی صورِ نگرفته و به تصویرسازی و اندانانگاری شم توجّهی نشرس است؛ یّنی به بخشی
از صورتهای خیالی شّر صائب که بر تأثیر هنری -ادبی آن میافزاینر و در عین ریشه داشتن در
واقّیّت ،از آن فراتر میرونر و واقّیّتی دیگر را خلق میکننر .دستیابی به نتایجی تازس و متفاوِ که از
بررسی اشّار شاعر حاصل میشود ،عرورِ چنین پژوهشی را بیش از پیش نمایان میدازد .پژوهشی
که کیفیّت عاهفۀ شاعر و غلبۀ خیال او ندبت به دنیای اهرافش را روشن میدازد تا گشایشی باشر
بر روی مّنای برخی از ابیاِ شّر او که نامفهو مینماینر و همچنین قدمت نیمه آشکار شاعر که
از این هریق بارز میشود.
تشخیص
لغت تشخیص بدر وزن تفّیدل در زبدان عدرب ،عدالوس بدر مفهدو مشدهور آن در فارسدی ،بمّندای
مجدّمسازی ،تجدّم و شخصیّتدهی اسدت (بیرل،سدههری ،سدبک هندری ،ص  .)14تشدخیص در
شمار استّارس های مکنیّه است و صورتی استّاری است که در آن صفاِ اندانی به پریرسهدای غیدر
اندانی دادس میشود .کاربرد این نوع استّارس ندبت مدتقیم با نگرش و عاهفۀ نویدنرس دارد( .بالغت
تصویر ،ص  )111اگر در کتب بالغت و نقر شّر دورۀ اسالمی جدتجو کنیم ،خواهیم دیر که مدألۀ
تشخیص بطور مبهم و نامّیّنی گاس گاس مورد نظر علمای بالغت بودس و هر کرا بّنوانی از آن سخن
گفتهانر (همان :صص.)151-151
کاربرد شم از دیرباز در ادب فارسی رواج داشته است و «ظاهراً نخدتین شاعری که در فضای
حریم قرسی شّر فارسی ،شم روشن کردس منوچهری دامغانی ،شاعر خوشقریحه و قصیرسسرای
مشهور عصر غزنوی است .این شاعر توانا قصیرس ای دارد در مرح حکیم عنصری ،شیخ الشّرای
دربار غزنه ،که تغزّل آن «لُغَز شم » است .در این ابیاِ منوچهری دربارۀ شّله ،پیراهن ،گردن
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زدن ،خنریرن و گریدتن ،عاشقی و مّشوقی ،سوز وگراز ،اشک و  ...شم به ایراد مضامین بری
پرداخته است .تشبیهاِ منوچهری در «لُغَز شم » بّرها مورد توجه غزلدرایان قرار گرفت و
مضامین دلهذیری در این بارس ساختنر» (غزلیّاِ شم  ،ص  .)529عالوس بر این در میان شاعران
سبک خراسانی عثمان مختاری در قصیرۀ «لُغَز شم » که در مرح عضرالروله مغیث الرین (شهاب
امیرالمؤمنین) فنا خدرو شهنشاهی ،سرودس است شم را نگاری کهربا پیکر میرانر که سیم در
میان دارد و گوهر سرخ در دهان ،مار در گلو دارد و دنران مار در زبان و ...در این قصیرس عثمان به
وصف ویژگییهای ظاهری و عملکرد آن پرداخته و با موتیف شم و آینه ،شم و گاز و شم و مو
نیز مضمون آفرینی نمودس است(.دیوان عثمان :صص  ) 119-115از میان شّرای سبک عراقی
عطار در مثنویهای خود بارها از شم و پروانه سخن گفته است و اغلب پروانه را عاشقی میرانر که
شّلۀ شم را مشاهرس کردس و مدتانه و بی باکانه به سمت آن میرود اما «در میان غزلهای عطار در
غزلی شم و پروانه با هم گفتگو میکننر و در این حکایت زبان حالی نه فقط پروانه بلکه شم
مظهر عاشقی است که مّشو او پروانه نیدت و پس از آنکه از محنت و زاری خود سخن میگویر
به مّرفی مّشو خود که شم دیگری است در عالم غیب میهردازد و آن شم اهلل است که خود
نور آسمانها و زمین است و شم  ،خود ،پروانۀ آتش عشق اوست» (پروانه و آتش ،صص .)13-16
سّری نیز به تبّیت از عطّار در حکایت «مخاهبۀ شم و پروانه» که در پایان «باب عشق» بوستان
آمرس است سنت ادبی شم و پروانه را میشکنر و صفاتی اندانی به شم ندبت میرهر تا آنجا که او
را عاشقی نشان میرهر صبور و مقاو که خال پروانه نه تنها از سوختن گریزان نیدت بلکه
ایدتادس است تا سراپا بدوزد و فنا شود.
مدددن استددددددادس ا تدددا بدددددوز تمددددا
تددو بگریددزی از پددیش یددک شددّله خددا
(بوستان  ،باب سو )
آنگونه که از بررسی متون بر میآیر در سبک خراسانی شّرا بیشتر به مضمونآفرینی با جنبههای
ظاهری شم پرداختهانر و در سبک عراقی اغلب بررسی تمثیل عرفانی شم و پروانه مورد توجه
بودس است حال آنکه در بررسی غزلیّاِ صائب نمایان شر که در سبک هنری بهر دو ویژگی اشارس
شرس است یّنی هم به سنت دیرینۀ شم و پروانه و ویژگیهای ساختاری شم و هم به بّر عرفانی
آن که با کاربرد جانبخشی مطرح شرس است .در پژوهش پیش رو مشخّص گردیر که صائب در
غزلیاتش با تکیه بر عنصر تشخیص ،از سه زاویه به شم نگریدته است که عبارتنر از :ندبت دادن
افّال اندانی به شم  ،ندبت دادن صفاِ اندانی به شم و ندبت دادن اجزاء جدمانی و امور
مّنوی به شم  .در ادامه با ذکر شواهری از دیوان صائب به بررسی تصاویری که از هریق تشخیص
خلق شرسانر ،میهردازیم .الز بذکر است که بر اثر کثرِ شواهر ،غالباً به بازگو کردن مصرع شاهر
از بین شواهر مربوط ،بدنرس کردسایم.
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الف) نسبت دادن افعال انسانی به شمع
در گذشته خال امروز که در محیطهای رمانتیک و یا مراسم مذهبی از شم استفادس میکننر برای
تولیر نور و روشنایی از آن استفادس میکردنر و آن را با عطرهدا و بوهدای خدوش ممدزوج مینمودندر.
صائب در غزلیاِ خود بیش از نود فّل اندانی را به شم ندبت دادس اسدت .ایدن افّدال کده بدازگو
کننرۀ میزان خالقیّت شاعر و ذهن پویای او است با دو بارِ مّنایی مثبدت و منفدی نمایدان میشدود.
گویا صائب شم را به هیأِ اندانی کامل میبینر که در جامّۀ بشری زنرگی میکنر و دچدار فدراز و
نشیبهای برخاسته از آن میشود .در این بخش پس از بازگو کردن شواهر موجود ،به تحلیل برخی از
آنها میهردازیم.
آتش زدن :عاشق و انریشۀ بو و تمنای کنار؟ /بهر عبرِ شم آتش میزنر پروانه را()6/221
آستین بر چشم میکشر :میشود فوارۀ آتش ز اشک آتشین /آستیددن چون شمدد اگر بدر چشددددم
روشن میکشم()3/5115
آسودس شرن:زعزلت فارغ از رد و قبول خلق گردیر  /شود آسدودس شدمّی کدز گدذار بداد برخیدزد()1/1113

آس کشیرن:چون شم آس میکشم از بهر خامشی /تا کار من به دست حمایت فتادس است()1/1464
از پای ننشدتن:دو عالم گر شود پروانه ،شم از پای ننشینر/به یک عاشق کجا آن آتشین رخدارس
میدازد؟()3/1119
از خجالت آب شرن:شبدتان جهان را گر چه روشن از بیان دار /همان چون شم صائب از خجالت
آب میگرد ()4/5526
از خرقه/جامه بیرون آمرن:چون شم به ترریج ازین خرقه برون آی/مگذار به شمشیر اجل کار برن
را()6/112
از زبان افتادن:مکن با خاکداران سرکشی ای شاخ گل چنرین/که شم از پرسش پروانه هر شب از
زبان افتر()4/2119
اشک ریختن/افشانرن:شم روشن شر چو اشک از دیرس بینا فشانر--خوشه ای برداشت هدر کدس
دانه ای اینجا فشانر()1/2961
از سر جان گذشتن :با همه تار تّلدق کده در او پیچیدرس اسدت/شدم در ندیم نفدس از سدر جدان
میگذرد()2/1193
انریشیرن (ترسیرن):انریشده ندراریم چدو شدم از دهدن گداز/سدر پدیش فکندرن ثمدر پیشدر
ماست()1/2112
انریشۀ چیزی نراشتن :بود در داراالمان خامشی آسدودس دل/شدم مدا انریشدۀ فدانو یدا محفدل
نراشت()4/1114
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انگشت گزیرن  /خاییرن:...دل روشن نرارد روزیی غیر از پشیمانی/که دارد زنرگانی شم از انگشت
خاییرن()4/6211
ایدتادگی و ایدتادن:روشنرالن همیشه سفر در وهن کننر/استادس است شم و همان گدر رفدتن
است()2/1422
ایمن نبودن از تیغ زبان خود:نیم چون شم ایمن هرگز از تیغ زبان خود/برآرد دشدمن مدن چدون
زبان سر از گریبانم()6/5542
بخشودن:سوختم تا گدر شدر هنگامده دلهدا ز مدن/بدر جهدان بخشدود و برخدود نبخشدود چدو
شم ()1/5126
بر بالین کدی رفتن:کف خاکدتر من امشب آتش زیر پا دارد/همانا شم بر بالین ایدن پروانده مدی
آیر()1/1211
بر جدم افزودن:بر جدم آنقرر که فزودیم همچو شم /شر مایه زیادتی اشک و آس ما()1/314
برنخاستن:ز داغ نیدت دل دردمنر من خالی/که شم از سر بیمار برنمیخیزد()2/1123
بوسه دادن:کباب هال پروانها که شم او را/به جای نامه و پیغا میرهر بوسه()5/6111
به درگاس کدی راس نراشتن:شم تردامن نرارد راس در درگاس او/از فروغ روی چون لّدل اسدت شدم
خانهاش()6/9149
بیرون دویرن:دامن فانو در کف ،شم بیرون میرود/تا که از مجلس برون خاکدتر پروانه ریخت؟(
)1/411
بینا بودن به کار خویش:گر به کار خویشتن چون شم بینا بودمی/زیر تیغ محفل آرا پدای بدر جدا
بودمی()1/6315
پای فرسودن:اشک و آس بر جوالن را به راس اندراختم/در هریدق عشدق پدای خدود نفرسدود چدو
شم ()9/5126
پای نهادن در بداط هدتی:تا همچو شم پای نهاد درین بداط/عمر بده گریده شدب و آس سدحر
گذشت()1/2111
پدردس داری کردن:پدردسداری میکندر از سدوختن پروانده را/شدم اگدر در جامدۀ فدانو پنهدان
میشود()9/2311
پنهان شرن:شب کز آن رخدار آتشناک مجلس در گرفت/شم پنهان شر به زیر بدال و پدر پروانده
را()5/224
پنهان نکردن:عشق سیل گوهر رازست در هر جا که هدت/شم نتواندت اشک خدویش را پنهدان
کنر()5/2512
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پهلو بر زمین گذاشتن:تا نهیونر به دریا جویبار خویش را /نیدت ممکن برزمین پهلو گذار همچو
شم ()11/5121
پیراهن پوشیرن:بال پروانه اگر پا ادب را میراشت/شم پیراهن فانو چرا میهوشیر؟()2/1655
پیش پا نریرن:پیش پا دیرن ز ما صائب نمیآیر چو شدم /بدس کده محدو جلدوۀ آن قدر رعنداییم
ما()11/213
پیش پای کدی افتادن:چون شم پیش پدای نددیم اوفتدادسا /دسدت حمایدت کده شدود تدا پنداس
من()12/6921
بر زبان رانرن آنچه در دل است:سبزست از آن همیشه نهالم که همچو شم /در دل هر آنچه هدت
بود بر زبان مرا()1/326
جامه بیرون در گذاشدتن:ماننر شدم  ،جامدۀ فدانو شدر را/بیدرون در گدذار و بده ایدن انجمدن
درآ()9/644
جدان دادن:شدم در راس نددیم صدبحر جدان میرهدر/بدوی پیدراهن بده چشدم پیدر کنّدان بدار
نیدت()2/2399
چشدم گشدودن:دیرنم نادیدرنی ،مدر نگداهم آس بدود/در شبددتان جهدان تاچشدم بگشدود چدو
شم ()2/5126
حوصدله نراشتن:راسدتی عقدرس گشداینرس اسدرار دل اسدت/شدم را حوصدله گریده فدرو خدوردن
نیدت()1/1612
خاکدتر بر سر کردن:گرنه صائب داغرار از رفتن پروانه است/شم خاکدتر چرا در انجمن بدر سدر
کنر؟()11/2521
خاموش بودن:بر نمیآمر صرا از هیچ کس غیر از سهنر/شدم مجلدس بدا زبدان آتشدین خداموش
بود()9/2623
خنک کردن دل:جمّی که زیر چدرخ شدبی روز کدردساندر/چدون شدم دل خندک بده نددیم فندا
کننر()2/9221
خواب نراشتن:از نقش تو فانو خیالی شدرس هدر چشدم/چدون شدم عجدب نیددت اگدر خدواب
نراریم() 6/5451
خوابیرن با مژگان اشکبار:فروغ دولت بیرار ،چشم اگدر داری/تدو هدم چدو شدم بده مژگدان اشدکبار
مخدب()91/411
خون دل خوردن:تنرخویان می زننر آتش به جان خویشدتن/مدی خدورد دل شدم دایدم از زبدان
خویشتن()1/6115
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در اشک نشدتن:چون شم هر که افراخت گردن به افدر زر/در اشک خدود نشدینر بددیار تدا بده
گردن()2/6956
دربر کشیرن:حدن و عشق پاک را شر و حیا در کار نیدت/پیش مرد شم در بر میکشر پروانده
را()12/223
دست بر روی کدی بلنر کردن:خودستایی نیدت کار عشق ،ورنه دست شم /بهددددر دامنگیدددری
پرواندده ما شر بلنر()1/2513
دست به دامان کدی رسیرن:از اشک وآس کرد دل خویش را تهی/چون شم دست هر که به دامان
شب رسیر()5/9114
دست به دنران گزیرن:اکنون که شّله زد ز جگر سوزش نهان/چون شم دست خویش گزیرن چه
فایرس؟()9/6691
دست و پا گم کردن:دست و پا گم می کنر شم از ندیم صبحر /آس اگر آهی برآیر از جگر پروانده
را()11/221
دل کدی را برست آوردن:رحم کن بر ما سیه بختان که با آن سرکشی/شم در شبها بده دسدت آرد
دل پروانه را()6/223
دلگیر نبودن از مردن :نیددت پدروای اجدل دلدزدۀ هددتی را /شدم مداتم ز چده دلگیدر ز مدردن
باشر؟()11/1959
دیرس بان بودن:پردس های خواب را می سوختم از اشک گر /دیرس بان دولت بیدرار خدود بدود چدو
شم ()11/5126
راس بردن به خلوِ کدی:چون شم تا به خلوِ او راس بردسا  /صدر بدار دیدرسا سدر خدود زیدر پدای
خویش()2/5131
راس بدتن:حددن عالمددوز را پدروای آس سدرد نیددت/بارهدا ایدن شدم رس بدر بداد صرصدر بددته
است()6/1113
راهنما بودن:گر چه نتوانم ز پیش پای خدود ظلمدت زدود/رهنمدای عدالمی شدبهای تدار همچدو
شم ()1/5121
رشته به انگشت بدتن:تو گم نگشته ای از خویشتن ،چه میرانی/که شم رشته به انگشت خود چرا
بدته است؟()2/1399
روشنی ایجاد کردن:این که گاهی میزد برآب و آتش خویش را/روشنی درکار مرد بود مقصدود
چو شم ()3/5126
رز خوردن:کدی تا کی خورد چون شم رز از استخوان خود؟/به دندران گیدرد از افددو هدر
ساعت زبان خود()1/1116
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روی شدتن:شدتنر ز اشک ،زنرس دالن روی خود چو شم /تو وقت صدبح روی نشددتی ز خدواب
شب()11/411
زبان آور بودن :سرمه گردیر ز شر تو زبانش در کا /شم هرچنر درین بز زبان آور بود()9/1553
سامان دادن:سهل است اگر بال و پری نقصان این پروانه شر/کان شم سامان میرهر از شّله زرین
بالها()9/191
سر از جیب خاموشی برآوردن:زجیب خامشی چون شم از آن سر برنمی آر /که لب وا کردن خود
را دهان گاز میدانم()11/5546
سر باختن:پا گفتار نگهبان حیاِ ابرست/شم از تیز زبانی است که سر می بازد()1/1114
سر به بداد دادن:شدم از آتدش زبدانی داد صدائب سدر بده بداد/در مقدا ال سدر تدا پدا زبدان مدا
همچنان()19/6111
سر به جای پا نهادن:شم از گردن فرازی سر به جای پا نهاد/ترک کن گردنکشی ،سر را به جای پا
منه()2/6564
سر بیرون آوردن:زبان آتشین از سرزنش سالم نمیمانر/که رز گاز گردد شم هدر جدا سدر بدرون
آرد()9/2145
سر خود خوردن:عبث خورشیر تابان میزنر سرپنجه با آهم/سر خود میخورد شمّی که بدا صرصدر
کنر بازی()2/6316
سر در سر کدی کردن:به نیم آس ز هم غنچدۀ دلدم پاشدیر/چدو شدم صدبح کده سردرسدر نددیم
کنر()4/1491
سر در سر زبان کردن:سررشته تأمل هر کس که داد از دست/چون شم صائب آخر سردرسدرزبان
کرد()1/9965
سر در گریبان کشیرن:شمّها سر در گریبان خموشی می کشنر/برفروزد از شراب آتشین چون روی
تو()12/6946
سر عالم باال داشتن:خویش را تا نگذارد ننشینر از پا/هرکه چون شم سر عالم باال دارد()1/1243
سرکشی کردن:روشنرلی ز زخم زبان میشود زیاد/بیهودس شم سرکشی از گاز میکنر()5/9145
سیلی خوردن:شم ما تا سیلی دست حمایت خوردس است/مدی فشدانر اشدک گدر و یداد صرصدر
میکنر()2/2551
شب را به غفلت گذرانرن:به غفلت مگذران چون شم شب را از سیه کداری/کده دل روشدن شدود از
گریۀ مدتانه در شبها()2/962
شدکایت نراشدتن:در خامشدی اسدت عدیش نفدسهدای سدوخته/ایدن شدم از نددیم ندرارد
شکایتی()4/6419
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شکوس کردن:در آن حریم که راس سخن نرارد شم /به شکوۀ من کوته زبان که پردازد؟()5/1115
صبر کردن:اگر در آتش سوزان چو شم صبر کنی /ز اشک و آس ،کالس و کمر توانی یافت()9/1116
غدم نراشدتن:با سرگذشدتگان چده کندر مدوج حادثداِ؟/شدم خمدوش را چده غدم از بداد دامدن
است؟()6/1421
قر و قامت راست کردن:بی چشم تر چو شم مکن راست قر که هدت/از اشک تلخ سوخته جانان
گالب شب()25/411
قرار نگرفتن (آرامش نراشتن):تا نظر بازست ،دل در سینه دارد اعطراب/شم بی فانو در صدحرا
نمی گیرد قرار()6/9531
قناعت کردن:تا قناعت به سدر انگشدت تدوان کدرد چدو شدم /نخدورد کدودک مدا شدیر ز پددتان
کدی()6/6191
قیا کردن:آب حیاِ در ظلماِ است ،زینهار/ماننر شم در دل شبها قیا کن()9/6911
قیامت بر پا کردن:میکنر قایم قیامت را ز آس آتشین/گر نباشر شم بر باالی سر پروانه را()9/224
کمر در خرمت بدتن:خراباِ مغان خوش خاک عاشق پروری دارد/که شم آنجا کمدر در خدرمت
پروانه میبنرد()1/2114
کمدین کردن:غافدل مشدو ز پدا نفدس تدا حیداِ هددت/کداین شدم در کمدین نددیم بهانده
است()1/1449
گردن کشیرن:کی سر از تیدغ شدهادِ جدان روشدن میکشدر؟/شدم در راس نددیم صدبح گدردن
میکشر()1/2951
گریدتن:دلها ز داغ ماتم پروانه آب شر/آن شم آستین خود از گریه تر نکرد()6/9161
گریه فرو نخوردن:راسدتی عقدرس گشداینرس اسدرار دل اسدت/شدم را حوصدلۀ گریده فدرو خدوردن
نیدت()1/1612
نظر واکردن:تا نظر واکردسا چدون شدم در بدز وجدود/گریدهای از هدر سدر مدویم بده راس افتدادس
است()4/1111
لددب مکیددرن:ز لددب مکیددرن شددم ایددن دقیقدده روشددن شددر/کدده حدددن ،تشددنه لددب لّددل آبددرار
خودست()5/1631
لرزیرن بر جان خویش:همچو شم صبح میلرزد به جان خویشتن/از سفیری های موی من چدراغ
زنرگی()11/6321
مضطرب شرن:ندیم مصر اگر در کلبه احزان من آیر/ز وحشت مضطرب چون شم صرصدر دیدرس
میگرد ()9/5521
نگوندار شرن :عشق تا نیدت خرد تیغ زبانی دارد/صبح چون شر علم شم نگوندار شود()9/1511
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در ادامه به توعیح برخی از افّالی که به شم ندبت دادس شرس میهردازیم.
به آب و آتش زدن :این که گاهی میزد برآب و آتش خویش را /روشنی درکار مرد بود مقصدود
چو شم ()3/5126
کار شم روشنی و نور ایجاد کردن است و بهر آن خود را به آب و آتش میزنر« .برای آنکه شم
ایدتادس بمانر و از افتادن آن و سرایت آتش جل و گیری شود ،شم را در شمّران میگذاشتنر یا در
ظرفی قرار میرادنر که پس از سوختن ،از گرازس اش دوبارس استفادس کننر؛ شاعران از این ظر با
عنوان " شمّران ،تشت و یا لگن و "...یاد کردسانر .رنگ این ظر «گاس سفیر و گاس زمرّدین» وصف
شرس است .با استناد به تحفۀ حکیم مؤمن بنظر میرسر که گاس در تشت شم آب میریختنر تا
گرازس ها زودتر منجمر شود و هرر نرود و از آن استفادۀ هبی یا دارویی کننر ،یا احتماالً در ساختن
شم جریر از موّاد باقیمانرۀ آن بهرس ببرنر .بنا براین در این بیت اصطالح بر آب زدن اشارس به
ریختن آب در تشت شم است تا هرر نرود» (نگاهی به شم  ،ص .)35
با توجه به بیت قبل مراد از تردامن بودن شم در بیت فو  ،حالت شمّی است که در شمّران یا
لگن پرآب قرار گرفته و پس از سوخته شرن ذوب شرس و گرازس های آن داخل آب ریخته است.
از فروغ روی چون لّل اسدت شدم خانده اش
شدددم تدددردامن ندددرارد راس در درگددداس او
(دیوان )6/9149
از خرقه  /جامه  /پیراهن بیرون آمرن:
مگددذار بدده شمشددیر اجددل کددار بددرن را
چون شم به ترریج ازین خرقه بدرون آی
(دیوان )6/112
ورنه دست بینیاز ما به دامن دشمن اسدت
خود مگر از جامۀ فانو  ،شم آیر بدرون
(دیوان )11/1115
«پیراهن زرکش» یا «فانو شم » نوعی پوشش بودس که در تار و پودش رشتههایی از فلز نازک
بکار میرفته است و این پیراهن و پوشش را بگونهای در اهرا شم میگذاشتنر که لبههای آن بر
زمین یا بر تشت شم قرار گیرد؛ بطوریکه شم با این پوشش در تما نباشر تا از جاری شرن
گرازس ها و خاموش شرن شم و دود کردن آن جلو گیری کنر (نگاهی به شم  ،ص  .)34صائب
جامۀ فانو را لبا شهرِ شم میرانر و در غزلیاِ خود جرا از آنکه فانو را در مّنای
محافظی از شیشه ،بکار میبرد؛ بارها به مفهو مذکور اشارس دارد از جمله:
چو هدیچ وقدت نیامدر بده کدار گریدۀ شدم
چه سود از اینکه بلنر است دامدن فدانو
(دیوان )6/5113
«پیراهن پوشیرن شم » نیز به همین مفهو داللت دارد.
شددم پیددراهن فددانو چددرا میهوشددیر؟
بددال پرواندده اگددر پددا ادب را میراشددت
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(دیوان )2/1655
در آستین گریدتن شم :
شاعر شکل ظاهری شم را چو آستینی در نظر گرفته است .پس از گذشتن زمانی کوتاس از روشن
بودن شم  ،در قدمت فوقانی آن حالت فرورفتگی انرکی ایجاد میشود و مومهای ذوب شرس ابترا
داخل آن جم گشته سهس از دیوارۀ شم به سمت پایین سرریز میگردد .شاعر این حالت هبیّی
را «در آستین گریدتن» شم میهنرارد.
کده گدرد کلفتدی بدر خداهر پروانده ننشدینر
از آن در آستین پیوسته دارد شم اشک خود
(دیوان )5/1111
دربر کشیرن پروانه:
پددیش مددرد شددم در بددر میکشددر پرواندده را
حدن و عشق پاک را شر وحیا در کار نیدت
(دیوان )12/223
هرگاس که یک شی را به شّلۀ شم نزدیک کننر شّله بجهت سوزانرن به سمت آن کشیرس میشود.
شاعر از نزدیک شرن پروانه به شم و سرکشی شّله چنین تصویرسازی میکنر که گویی شم
قصر آن دارد تا در انظار پروانه را در آغوش کشر.
عالوس بر این «بوسه دادن شم به پروانه» و «دست بر روی پروانه بلنر کردن» نیز بهمین مّناست
و مراد از هر دو کشیرس شرن شّله به سمت پروانه و سوخته شرن او در شّلۀ شم است.
بدده جددای نامدده و پیغددا میرهددر بوسدده
کبداب هدال پروانده ا کده شدم او را
(دیوان )5/6111
خودستایی نیدت کار عشق ،ورنه دسدت شدم
بهددر دامنگیددری پروان دۀ مددا شددر بلنددر
(دیوان )1/2513
رشته به انگشت بدتن:
در قریم «برای آنکه مطلبی را فراموش نکننر به انگشت رشدته مدیبددتنر»(فرهندگ اشداراِ ،ص
 .)599شم از آنجاکه خود عاشق پروانه است و اصوالً عاشق ،فراموشدکار اسدت؛ رشدته بدر انگشدت
میبنرد .اما مراد از رشته به انگشت بدتن شم آن است که شاعر فتیلۀ شم را که بصدورِ ندخ یدا
پارچۀ بافته شرس بودس و به آن رشته میگفتنر ،بصورِ رشتهای تصور کردس و هیأِ ظاهری شدم را
که استوانه ای شکل است ،چون انگشت او در نظر گرفته است .شمّی که خاموش است و فتیلدۀ آن
به رویش افتادس گویی رشتهای به انگشت خویش بدته است.
که شم رشته به انگشت خود چرا بدته اسدت؟
تو گم نگشدتهای از خویشدتن ،چده میدرانی
(دیوان )2/1399

تصویر شمع بر پردۀ خیال صائب تبریزی 33/

عالوس بر این «قامت راست کردن شم با رشته» نیز اشارس به فتیلۀ شم دارد که سبب استواری آن
میشود.
مشددو ای دیددرس ور از پددا عددّیفان غافددل
شم بیرشته محال است کنر قامت راسدت
(دیوان )12/5293
کمر در خرمت بدتن:
« همانطورکه امروزس در ساخت شم  ،رشتههای ظریفی از موّاد ندوز یا فلز نازک بصورِ حلقده وار
در اهرا شم بکار میبرنر ،در گذشته نیز همین شیوس را اعمال میکردسانر و در واق این رشدتههدا
از ذوب شرن سری شم  ،پیشگیری میکردس و شم زمان بیشتری روشدنایی میدرادس» (نگداهی بده
شم  ،ص  .)34صائب از این حلقهها بّنوان کمر شم یاد کردس و در نگاس او شم بده قصدر هدالک
خود کمر بدته است و تاج زر (هالۀ نورانی) یافته است:
کجدا ز بددز جهددان تدداج زر تددوانی بددرد؟
کمر نبدته به قصر هالک خود چون شدم
(دیوان )2/1369
«بر جدم افزودن شم » اشارس دارد به ذوب شرن آن و فروریختن اشکهای شم به دورش چنانکده
برنۀ شم را از ظرافت اولیّه خارج میکنر.
شددر مایددۀ زیددادتی اشددک و آس مددا
بر جددم آنقدرر کده فدزودیم همچدو شدم
(دیوان )1/314
همچنین شاعر ،از افتادن شم پس از سوختن بر روی زمین با «پهلو بر زمین نهادن» یاد میکنر.
نیدت ممکن بر زمین پهلو گذار همچو شم
تدا نهیوندر بده دریدا جویبدار خدویش را
(دیوان )11/5121
از ندبت دادن افّال اندانی به شم  ،در شّر صائب تبریزی میتوان دریافت که شم  ،نمداد انددانی
است که مّتقر است برای وصال نبایر از پای نشدت؛ میدوزد و میددازد ،نگونددار میشدود ،اشدک
میریزد و از سر جان میگذرد؛ از بیمایگی خویش و از این که صبح شدود ،در هدرا اسدت؛ قناعدت
میکنر؛ نتر

است و انریشۀ چیزی را نرارد ؛ از سر بیمار برنمیخیزد؛ پردسدار اسدت؛ صدبور اسدت؛

شکایتی نرارد اما از هر دیگران شکوس میکنر؛ سر در گریبان است اما سیلی دست حمایت خدوردس
است؛ پهلو روی زمین میگذارد؛ آنقرر مدت عشق است که زیر پای خود را نمیبینر؛ در پی برسدت
آوردن دل دیگران است؛ راهنما است و روشنی در کار دیگران ایجاد میکنر؛ به کار خویش بیناسدت
ولی با این وجود از آنجا که از نوع بشر است گاهی تردامن میشود و میرانر که اگر گاهی بده درگداس
راس نمییابر بخاهر تردامنی اوست (این تشبیه و تشخیص در مورد شم از جمله مواردی اسدت کده
بدیار جالب مینمایر؛ زیرا شمّی که خیس یا تر باشر را به درگاس نمیبرنر چدون نمیددوزد و آدمدی
نیز اگر آلودۀ گناس باشر به درگاس الهی راس نرارد)؛ بدیار گریه میکندر؛ حتدی ایدن گریددتنها خدواب
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شبانه را از او گرفته است و همین گریدتنها او را زنرس نگاس داشته است؛ و در نهایدت دل خدود را بدا
ندیم فنا خنک میکنر و خاموش میشود .آنچه ذکر آن گذشدت ،نمایدانگر ویژگیهدای انددان کامدل
است و در مقابل آن مشاهرس میکنیم که گاس مضطرب است و قرار نرارد (زیرا انگشت خود را میمکر
و میگزد) و گاس خجالت میکشر؛ و گاس آس میکشر؛ (البته تّراد این نوع از فّلها بدیار انرک اسدت) و
در مواردی هم به صراحت در اخال میرهر؛ مثالً اگدر خداموش باشدی و زباندت را کنتدرل کندی
آسودس خواهی زیدت؛ زیرا با جاری کردن سخنانِ دل بر زبان ،از تیغ آتدش ایدن سدخن پرانیهدا در
امان نخواهی بود؛ با وجود این ،زبانآور بز است و آنچه در دل است را بیرون میریزد و در نهایت ،از
زبان ،سر سرخ خویش بر باد میرهر .در نهایت بایر گفت افّالی که مربوط به ویژگیهای اندان کامل
است تّراد زیادی از ابیاِ را به خود اختصاص دادسانر .با توجه بده زندرگی کوتداس مدرِ صدائب در
هنروستان میتوان تأثیر پذیری او را از آن محیط در همین عنصر شاهر بود .چنانکده میدرانیم بدودا
نیز برای تناسخ فلدفی خود مثالی بیان میکنر او میگویر« :همانطورکه صرها شم ممکن اسدت بدا
شّلۀ یک شم روشن شود ،نیروی آدمی نیز ممکن است تأثیر هرایت یا شقاوِ خود را به بدیاری
از افراد بشر انتقال دهر و آنان را تحت تأثیر افکار سازنرس یا مخرّب خود قرار دهر» (خالصدۀ ادیدان،
ص .)33
ب) نسبت دادن صفات انسان به شمع:
را پروانه می

آتشین جوالن :نمانر حدن بی عاشق که شم آتشین جوالن/چو بی پروانه شر فانو
سازد()11/1113
آتش زبان :شم هرچنر به آتش نفدی مشهورست/خامۀ صائب ما نیز بیانها دارد()16/1112
آتشین نفس :امیر هدت به پروانه نجاِ رسر/چو شم هرکه نفدهای آتشین دارد()1/1314
انگشت گزان :بی ندرامت نبدود صدحبت بدی حاصدل خلدق/شدم در انجمدن انگشدت گدزان مدی-
باشر()1/1966
بی ادب :زبان بازی به شم بی ادب بگذار در مجلس/به بدز حدال چدون آیدی شدمار نقدش قدالی
کن()5/6296
پریشان :دوش مجلس از زبان شکوسا درمدیگرفدت/کداش ایدن شدم پریشدان را کددی سدر مدی
گرفت()1/1912
تاج زر :دولت دنیا گوارا نیدت بر روشنرالن/تاج زر تا هدت بر سر شم را ،گریان بود()1/2621
تر دامن :شم تردامن نرارد راس در درگاس او/ازفروغ روی چون لّل است شم خانه اش()6/9149
تهیرستی :از زبان آتشینم گر چه محفل روشن است/نیدت چدون شدم از تهیرسدتی دو پیدراهن
مرا()11/161
تیرس روز :درین ستمکرس آن شم تیرس روز من/که انتظار ندیم سحر گراخت مرا()6/614

تصویر شمع بر پردۀ خیال صائب تبریزی 32/

جانگراز :عشق عالمدوز کی فارغ گذارد حدن را؟/شم از پروانه دارد جانگرازی بیشتر()1/9611
جدم تیرس :ز رشدک شدم دل خدویش میخدور صدائب/کده جددم تیدرس خدود صدر روشدنایی
کرد()12/1341
خجل بودن :چهرس نتواندت شر با روی آتشدناک یدار/شدم از خجلدت سدر خدود ز انجمدن آخدر
گرفت()5/1141
دل روشن :همچو شدم آندان کده دارندر از دل روشدن نصدیب/زود آب از خجلدت زریدن کالهدی
میشونر()5/2615
راست بودن :صائب آن کس که بود با همه کس راست چو شم /تا د بازپددین جدای بده محفدل
دارد()3/1111
زبدان آور :تدا زبدان آور شدوی چدون شدم در دلهدای شدب/بدا خموشدی روزهدا دمدداز میبایدر
شرن()1/6161
سرفراز :در میان جم تا چون شم باشی سرفراز/سبزدار از آب چشم خود نهال خویش را()9/15
سرکشی :شم میلرزد چو برگ بیر با آن سرکشی/چون به محفل رو نهر پروانه بی باک ما()1/253
سودایی :یارب این بز چه بز است که از گریه وآس/غم پروانه نرارد سر سودایی شم ()4/5111
سوز و گراز :دل روشن از سیاهی سوداست بیشتر /سوز و گراز شم به شبهاست بیشتر()1/9323
شبزنرس دار :گر نراری زنرس شب را از گرانخوابی چو شم /سبحه گردان شو ز اشک گر در محراب
صبح()9/2212
عاشق صحبت :زود باشر کز نرامت سر به جای پا نهر/هرکه در بز جهان چون شم عاشق صحبت
است()9/469
غافل :به غفلت مگذران چون شم شب را از سیه کاری/کده دل روشدن شدود از گریده مددتانه در
شبها()2/962
قرردان :شب نشین با مه جبینان چشم روشن میکندر/همچدو شدم قدرردان سدر در سدر صدحبت
کنیر()9/2314
گریان :تو از خاک شدهیران میدروی چدون شداخ گدل خندران/وگرنده شدم گریدان از سدر پروانده
میخیزد()5/1194
محفلآرای :هرکجدا چدون شدم گدر محفدل آرایدی شدوی/از دهدان گداز ای آتدش زبدان غافدل
مشو()3/6511
مغرور :از د صبح چو اورا خزان انجم ریخت/همچنان شم به تاج زر خود مغرورست()3/1969
نازکرل :شم نازکرل غبارآلود غیرِ میشود/ورنه برمیآورد آتش ز خود پروانها ()19/5121
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هنگامدهآرای :شدم را هنگامده آرایدی بده کشدتن دادس اسدت/گدر در آرایدش محفدل نمیبایدر
شرن()11/6163
یکرنگی :لرزس افتاد به شم از اثر یکرنگی/باد اگر تنر به خاکدتر پروانه گذشت()1/1611
صائب در صفاتی که به شم ندبت دادس است بیش از هر چیز به شّلۀ آن نظر داشته و آن را تاج
زرّین شم داندته تاجی که به وجود آن مغرور است .او صفاتی چون آتشین جوالن ،آتش زبان،
آتشین نفس ،بی ادب ،پریشان (سرکشی شّله) ،تهیرست(تک پیراهن داشتن شم ) ،سرفراز(شّلۀ
سرکشیرس) ،زبان آور ،سرکش ،عاشق صحبت (گرایش شم به سمت پروانه) ،محفلآرای ،هنگامه
آرای و یکرنگ را از ویژگیهای آن میرانر .او فتیلۀ شم را دل آن در نظر گرفته و شم را روشنرل
میرانر همچنین در ابیاتی تنۀ شم را دست پنراشته و فتیلۀ آن را انگشت و او را بجهت سوختن
فتیله ،انگشت گزان میهنرارد .تردامن بودن ،سوز و گراز داشتن ،خجل ،گریان و نازکرل بودن از
صفاتی است که با دیرن اشک شم به او ندبت دادس شرس .عالوس براین برلیل ارتباط عاشقانۀ شم
با پروانه که از موتیفهای پرآوازۀ ادب فارسی است ،شم را عاشقی سودایی ،قرردان و غافل فرض
میکنر که شب زنرسدار است و جانگراز ،تیرس روز و تیرس جدم .در مجموع میتوان گفت که در بخش
صفاِ شاعر بیشتر به رابطۀ عاشقانۀ شم و پروانه نظر داشته است.
ج) نسبت دادن اجزاء انسانی به شمع که شامل اجزای جسمانی و مفاهیم معنوی میشود:
اجزای جدمانی شامل:
در این بخش شاعر گرازۀ شم را «اشک» ،فتیلۀ آن را «انگشت ،جگر ،دهان ،گردن ،رگ و مژس »،
شّلۀ شم را «زبان ،مو  ،دست ،چهرس و رنگ رخدار » ،پایین شم را «پا» ،کنارۀ آن را «پهلو»،
سر شم را که انرکی پس از روشن شرن ،بر اثر حرارِ فرو میرود و اشک در آن جم
میشود«چشم» ،پدتی و بلنری حاصل از جاری شرن گرازسهای شم بر روی برنهاش را«گلو»،
حلقههای محافظ دور شم را «کمر» ،ارتفاع آن را «قر» ،باز شرن نخهای فتیله را «لب» و در
نهایت برنۀ کلی آن را که به سرعت فنا میشود«جدم ناتوانِ شم » میهنرارد.
مفاهیم مّنوی:
در این بخش صائب دود شم را « نفس و آس» و هول زمان سوختن آن را «عمر» شم در نظر
میگیرد.
به غیر از جگر ،رگ گردن ،رنگ رخدار ،عمر ،گلو ،مو و نَفَس ،از دیگر اجزاء شم در دو بخش قبل
یاد شر و توعیحاتی بّمل آمر در ادامه نمونههایی از موارد ذکر نشرس آوردس میشود:
جگر :هّمه آس شر چون جگر شم و هنوز/اثر روشنی صبح اثر پیرا نیدت()9/1542
رگ گردن :گرچه میریز ز مژگان اشک گر اما چو شدم /در سدراپای وجدود یدک رگ نگشدودس
نیدت()1/1111
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رنگ رخدار :از ندیمی میوۀ من مینهر پهلو به خداک/پختگدی روشدن بدود ازرندگ رخددار چدو
شم ()11/5123
عمر :قر بیرون منه تا ممکن است از گوشۀ عزلت/کده عمدر شدم صدر اشدک و آس از انجمنهدا
شر()5/1164
گلو :در گلوی شم  ،اشک از تنگی جا شر گرس/بس که در بز تو بر باالی هم پروانه ریخت()1/412
مو :چو شم  ،موی سر آتشین به چشم آیر/ز خاک سوختگان سبزس زرد میخیزد()9/1121
نفَس :شم از نفس درازی ،شب را بدر نبرد/صبح از د شمردس حیاِ دوبارس یافت()11/2113
پیراهن هم (البته نه ب ّنوان اجزای جدمانی) از جمله مواردی است که مربوط به اندان است و
صائب در چنر مورد (هرچنر انرک) ،در مورد شم هم بکار بردس است.
پیراهن:
نیدت چون شم از تهیرستی دو پیراهن مرا
از زبان آتشینم گر چه محفدل روشدن اسدت
(دیوان)11/161
صائب در ندبت دادن اجزاء اندانی به شم چون بخش افّال تصویرسازی کردس است و همچندان او
را اندانی در نظر گرفته که برخی از صفاِ اندان کامل را دربردارد.
نتیجه:
در غزلیّاِ صائب ،شم بدامر بدیار باالیی دارد و  1661بار تکرار شرس است .شش سال حضور در
دربار ظفرخان ،والی هنروستان ،کاربرد فراوان شم در زنرگی آن روز ،احداساِ شخصی شاعر،
خصوصیاِ سبکی و ارزش و قراستی که هنروان برای شم قائل بودنر ،میتوانر دالیلی بر پربدامر
بودن کاربرد شم در اشّار صائب باشر؛ امّا در الیۀ زیرین این بدامر ،نکتهای نهفته است که بیش
از پیش ارزش هنری شاعری چون صائب را نشان میرهر.
اگرچه صائب تبریزی همچون دیگر شّرا صنّت تشخیص را در غزلیاِ خود بوفور بکار بردس اسدت،
اما آنچه او را در بین شّرا برجدته میدازد ،جرا از آنچه میرانیم مربدوط بده زیرسداختهای انریشدۀ
اوست که در این مقاله بیش از پیش به آن پی بردس شر .صائب کده فدردی اخالقگدرا اسدت ،در پدی
گمشرسای با عنوان اندان کامل در ناخودآگاس خود است و احتماالً ناخودآگاس ،ویژگیهای اندان کامل
را در وجود شم به تصویر کشیرس است؛ و ایدن تصویرسدازیها سدخن از آن دارد کده انددان کامدل،
گمشرۀ رؤیاهای اوست .شم در این نمونهها عمن آنکه ویژگیهای یک صوفی را دارد ،صفاِ اندان
متزلزلی را نیز دارد که با ویژگیهای یک اندان کامل همخوانی نرارد( ،مدثالً لدرزان اسدت ،میترسدر،
شکوس میکنر ،مضطرب میشود و)...؛ بّبارتی دیگر ،از ندبت دادن افّال انددانی بده شدم  ،در شدّر
صائب تبریزی میتوان دریافت که شم  ،نماد اندانی است که مّتقر است برای وصال نبایدر از پدای
نشدت؛ میدوزد و میدازد ،نگوندار میشود ،اشک میریزد و از سر جان میگذرد؛ از بیمایگی خدویش
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و از اینکه صبح شود ،در هرا

است؛ قناعت میکنر؛ نتر

است و انریشۀ چیدزی را ندرارد ؛ از سدر

بیمار برنمیخیزد؛ پردسدار است؛ صبور است و شکایتی نرارد حال آنکه از هر دیگران شکوس میکنر؛
سر در گریبان است اما سیلی دست حمایت خوردس است؛ پهلو روی زمدین میگدذارد؛ آنقدرر مددت
عشق است که زیرپای خود را نمیبیندر؛ در پدی برسدت آوردن دل دیگدران اسدت؛ راهنمدا اسدت و
روشنی در کار دیگران ایجاد میکنر؛ به کار خویش بیناست ولی با این وجود از آنجاکده از ندوع بشدر
است گاهی تردامن میشود و میرانر که اگر گاهی به درگاس راس نمییابر بخاهر تردامنی اوسدت (ایدن
تشبیه و تشخیص در مورد شم از جمله مواردی است که بدیار جالب مینمایر؛ زیرا شمّی کده در
آب درون لگن ریخته شرس و خیس و تر است را به درگاس نمیبرنر چون نمیددوزد و آدمدی نیدز اگدر
آلودۀ گناس باشر به درگاس الهی راس نرارد)؛ بدیار گریه میکنر؛ حتی این گریدتنها خواب شدبانه را از
او گرفته است و همین گریدتنها او را زنرس نگه داشته است؛ و در نهایدت دل خدود را بدا نددیم فندا
خنک میکنر و خاموش میشود .آنچه ذکر آن گذشت ،نمایانگر ویژگیهدای انددان کامدل اسدت و در
مقابل آن مشاهرس میکنیم که گاس مضطرب است و قرار نرارد (زیرا انگشت خود را میمکر و میگدزد)
و گاس خجالت میکشر؛ و گاس آس میکشر؛ (البتده تّدراد ایدن ندوع از فّلهدا بددیار اندرک اسدت) و در
مواردی هم به صراحت در اخال میرهر.
صائب در غزلیاِ خود از سه زاویه به شم نگریدته است که عبارتنر از :ندبت دادن افّال انددانی
به شم ( ،)%19/5ندبت دادن صفاِ اندانی به شدم ( ،)%24/1نددبت دادن اجدزاء انددانی بده
شم ( .)%45با بررسی تک تک ابیاِ ،دریافتیم که شاعر در ندبت دادن افّدال واجدزاء انددانی بده
شم او را نمادی از اندان عموماً و اندان کامل خصوصاً ،در نظدر گرفتده اسدت و در بخدش صدفاِ
اندانی ندبت دادس شرس به شم  ،بیشتر به بیان همان سنت ادبی قدریم و ارتبداط شدم بدا پروانده
پرداخته است .از دیگر دستاوردهای این پژوهش این نکته است که اگرچه صائب را شاعری درونگدرا
داندتهانر اما ب راستی فردی دنیاگریز نیدت ،شادی و نشاط درونی در اشّار او مدوج میزندر و آنچده
مبیّن این انریشه است ژر نگری صائب و به تب آن کاربرد فراوان جانبخشی بّنوان بدتری بدرای
بیان تشبیهاِ گدتردس است؛ شدیوسای کده در آن شداعر حجداب خدودبینی را کندار زدس و دمدی از
خویشتن پرستی بیرون میآیر و با هبیّت همگا میشود.
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