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چکیده
دورة صفویــه در تاریــخ شــعر فارســى بــه ســبک هنــدى معــروف اســت. ویژگــى اصلــى شــعر در 
ســبک هنــدى ابهــام و پیچیدگــى مضمــون اســت. ازجملــه دالیــل ایــن ابهــام، باریک بینــى، یافتــن 
مضمــون دور از ذهــن و کاربــرد زیــاد صورخیــال به ویــژه تشــبیه و اســتعاره اســت. صائــب تبریــزى 
ــارة شــعر او تحقیــق و  مشــهورترین شــاعر ســبک هنــدى اســت کــه بیــش از دیگــر شــاعران درب
پژوهــش شده اســت. ازجملــه کتــاب گزیــدة غزلیــات صائــب و دیگــر شــاعران ســبک هندى، نوشــتۀ 
اســحاق طغیانــى کــه بنابــه گفتــۀ مؤلــف آن بــا هــدف تبییــن شــعر صائــب تألیــف شده اســت. ایــن 
کتــاب پــس از مقدمــه اى مبســوط دربــارة شــعر ســبک هنــدى و همچنیــن ویژگى هــاى مختلــف 
ــده اى از  ــز گزی ــان نی ــردازد. در پای ــه شــرح و توضیــح چهــل غــزل از صائــب مى پ ــب، ب شــعر صائ
غزلیــات شــاعران معــروف ســبک هنــدى ارائــه مى دهــد. ایــن اثــر کــه بــه چــاپ دوم رسیده اســت، 
حــاوى اطالعــات و توضیحــات مفیــدى اســت کــه نشــان دهندة وســعت دانــش و تســلط نویســنده 
درزمینــۀ مورِدبحــث اســت. نگارنــدة ایــن ســطور پــس از خوانــش چنــد بــارة متــن کتــاب، پیرامــون 
برخــى ابیاتــى کــه در کتــاب شــرح داده شــده، نظریاتــى پیشــنهادى و اصالحــى ارائــه کرده اســت.

کلید واژه: صائب تبریزى، غزل، شرح

مقدمه
ــاى  ــه دوره ه ــى ب ــى و ادب ــرى، زبان ــف فک ــاى مختل ــر اســاس ویژگــى ه شــعر فارســى ب
مختلــف ســبکى تقســیم شــده اســت. یکــى از ایــن ادوار کــه از قــرن دهــم شــیوع پیداکرده، 
ســبک هنــدى اســت. از آنجایــى کــه شــاعران ســبک هنــدى، بــه دنبــال مضامیــن تــازه و 
معنــى بیگانــه بــوده انــد، از طریــق کاربــرد صورخیــال متعــدد، بــه ویــژه اســتعاره و تشــبیه، 
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ــگاه مى کردنــد. از  بــه همــۀ اشــیاء و عناصــر پیرامــون خــود بــه چشــم موجــودى زنــده ن
همیــن رو مشــخصۀ اصلــى ســبک هنــدى را کــه پیچیدگــى و ابهــام اســت بایــد نتیجــۀ 
افــراط درکاربــرد صورخیــال دانســت. افــزون بــر ایــن، جســتجوى معنــاى غریــب و تــازه کــه 
همــۀ کوشــش شــاعران ســبک هنــدى مصــروف آن بــوده ، ســبب شــده تا بــه خلــق تصاویر 
ــادى  ــر زی ــن دوره تأثی ــال ای ــام صورخی ــه در ابه ــق یابندک ــى توفی ــع و گاه دور از ذهن بدی
ــاً درك ارتبــاط و تناســب بیــن اجــزاى  ــا غالب داشــته اســت. ایــن عوامــل ســبب شــده ت
تصویــر در شــعر ســبک هنــدى، نیــاز بــه تأمــل و باریــک بینــى زیــادى داشــته باشــد. در 
میــان شــاعران ایــن دوره، صائــب تبریــزى نامدارتریــن ســخنور ســبک هنــدى مى باشــد که 

بیــش از دیگــر شــاعران ایــن دوره مــورد توجــه محققــان بــوده اســت.

پیشینه
ــع  ــه طب ــان معاصــر ب ــددى از ســوى محقق ــاى متع ــب گزیده ه ــاى صائ ــون غزل ه  پیرام
ــف  ــدى تألی ــبک هن ــگر س ــان، پژوهش ــد قهرم ــه محم ــر ک ــه دو اث ــت. ازجمل رسیده اس
کرده اســت؛ نخســت، کتــاب برگزیــدة اشــعار صائــب و دیگــر شــعراى معــروف ســبک هندى. 
مؤلــف در ایــن اثــر غزل هــاى صائــب و دوازده شــاعر مشــهور دیگــر ســبک هنــدى را گلچین 
کــرده و برخــى از اصطالحــات و تعــدادى از ابیــات را شــرح نموده اســت. وى در کتابــى دیگــر 
بــا عنــوان مجموعــۀ رنگیــن گل، 2857 بیــت از غزل هــا و تک بیت هــاى صائــب را انتخــاب 
کرده اســت. در ایــن مجموعــه نیــز برخــى از تعابیــر و ترکیبــات شــعر صائــب توضیح و شــرح 
شده اســت. اثــر مهــم دیگــر کتــاب گزیــدة اشــعار صائــب از مجموعــۀ ادب فارســى اســت که 
ــا  توســط جعفــر شــعار و زین العابدیــن مؤتمــن انتخــاب و شــرح شده اســت. ایــن  کتــاب ب
مقدمــه اى مبســوط از حســن انــورى دربــارة شــعر صائــب بــه چــاپ رسیده اســت. گزیــدة 

■ طغیانى، اســحاق(1387). گزیدة غزلیات صائب 
و دیگر شــاعران ســبک هندى. اصفهان: دانشگاه 

اصفهان.
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دیگــر بهــار زنــده دالن نــام دارد، تألیــف رضــا اشــرف زاده. مؤلــف 99 غــزل صائــب را بــا حذف 
ــى ســاده و مختصــر توضیــح داده اســت.  ــرده، برخــى از اشــعار را به صورت ــى کوتاه ترک ابیات
افزون بــر این هــا کتــاب نقــش پــاى غــزاالن، اثــر معصومــه معدن کــن را مى تــوان نــام بــرد. 
مؤلــف در ایــن کتــاب پــس از بســط مقدمــه اى پیرامــون شــرح حــال و ســبک ســخنورى 
ــا توضیحــات مفصــل شــرح کرده اســت. بــه ایــن مجموعــه بایــد  صائــب 50 غــزل وى را ب
کتــاب گزیــدة غزلیــات صائــب و دیگــر شــاعران ســبک هنــدى را اضافــه کــرد. ایــن کتــاب 
تألیــف اســحاق طغیانــى اســت کــه از ســوى انتشــارات دانشــگاه اصفهــان بــه چــاپ دوم 
رسیده اســت. بــه گفتــۀ مؤلــف، ایــن اثــر بــا هــدف تبییــن و تفســیر بخش هایــى از غزلیــات 
ــارة شــعر فارســى در  ــزى تألیــف شده اســت. نویســنده در مقدمــۀ کتــاب درب صائــب تبری
دورة صفویــه و ویژگى هــاى ســبک هنــدى و شــرح حــال و ســبک شــاعرى صائــب به طــور 
مفصــل بحــث کــرده  و ســپس40 غــزل صائــب را بــا شــرح برخــى از ابیــات ذکر نموده اســت. 
در بخــش پایانــى کتــاب نیــز 50 غــزل از 7 شــاعر معــروف دیگــر ســبک هنــدى را بــدون 
شــرح و توضیــح آورده اســت. نکتــۀ ارزشــمند در ایــن کتــاب آن اســت کــه غالــب غزل هایــى 
کــه از ســوى مؤلــف شــرح شــده اند، در دیگــر گزیده هــاى شــعر صائــب وجــود نــدارد. ایــن 
کتــاب بــر اســاس دیــوان صائــب، تصحیــح محمــد قهرمــان تألیــف شده اســت. ایــن تصحیح 
کــه در شــش جلــد از ســوى انتشــارات علمــى و فرهنگــى بــه چــاپ رســیده، معتبرتریــن و 

علمى تریــن تصحیــح اشــعار صائــب تبریــزى محســوب مى شــود.

بحث و بررسى
در این بخش ابتدا به ذکر ابیات و سپس به بحث دربارة آن ها پرداخته مى شود:   

کــه روزه داشــتن ســفله صرفۀ نان اســت1- مخــور فریــب صــالح توانگــران زنهار
در توضیــح معنــاى واژة «صرفــه» نوشــته اند: «صرفــه: فایــده، ســود و بهــره» 

.(86 (طغیانــى1390: 
بایــد گفــت: غیــر از «ســود و بهــره» یکــى دیگــر از معانــى «صرفــه» صرفه جویــى اســت. 
(معیــن، 1383: ذیــل «صرفــه»). بــه نظــر مى رســد، در ایــن بیــت صائــب درســت آن اســت 
کــه همیــن معنــى را در نظــر بگیریــم. بنابرایــن در توضیــح بیــت بایــد گفــت: روزه داشــتن 

شــخص دون پایــه و پســت، به خاطــر صرفه جویــى در مصــرف نــان اســت.
زنــگ از آیینــۀ مهتــاب شــد از گریــۀ مــا2- اشک ما داغ کلف شست ز رخسارة ما

ــگار از  ــه زن ــى ک ــت، گوی ــان رف ــا از می ــار م ــیاهى رخس ــر اشــک س ــته اند: «از اث نوش
رخســار آینــه پــاك گردیــد» (طغیانــى، 1390: 88). بایــد گفــت، بــا ایــن توضیــح اغــراق 
لطیفــى کــه در مصــراع دوم بــه  کار رفتــه، در نظــر گرفتــه نشده اســت. گریــۀ مــا آن قــدر 
شــدید بــود کــه زنــگ (تیرگــى) را از رخســار مــاه پــاك کــرد. زنــگ اشــاره اســت بــه نقطــه 
یــا نقاطــى ســیاه کــه در روى مــاه دیــده مــى شــود (رك. مصّفــى، 1388: ذیــل «کلــف»).



35050

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

نقد کتا ب  پژوهشى

خاك اگر طعمۀ ســیالب شــد از گریۀ ما3- از غبـار دل مـا عشـق تالفى هـا کـرد
ــزان  ــان می ــه هم ــرد، ب ــان ب ــن را شســت و از می ــیل خــاك زمی ــر س ــته اند: «اگ نوش
عشــق دل مــا را از گــرد و غبــار (غــم) آکنــد (طغیانــى، 1390: 90). ایــن معنــاى بیــت ابهــام 
دارد. اگــر ســیل خــاك زمیــن را بشــوید و ببــرد، چــرا بایــد عشــق دل مــا را از غــم آکنــده 
کنــد؟ بــا ایــن توضیــح بیــن دو مصــراع ارتباطــى برقــرار نمى شــود. ضمــن این کــه تشــبیه 
مضمــر بیــت هــم نادیــده گرفتــه شده اســت؛ یعنــى تشــبیه گریــه بــه ســیل. بنابرایــن بایــد 
گفــت، اگــر ســیِل گریــۀ مــا خــاك زمیــن را شســت و بــا خــود بــرد، به جــاى آن عشــق از 
غبــارِ دل مــا خــاِك (غــم و انــدوه) دیگــرى را جایگزیــن آن کــرد. اغــراق زیبایــى هــم بــه کار 
برده اســت. عشــق دل مــا را آن قــدر غبارآلــود (انــدوه زده) کرده اســت کــه مى توانــد زمیــن 

را پــر از خــاك کنــد.
زان جــا دهنــد مــردم در چشــم توتیــا را4- تعظیم خاکسـاران روشنگر وجودست

نوشــته اند: « پاسداشــت متواضعــان خاکــى، وجــود آدمــى را روشــن مى کنــد، از ایــن رو 
ــد»  ــرام مى کنن ــد و احت ــاى مى دهن ــود ج ــم خ ــر چش ــان را ب ــرمه آن ــد س ــردم مانن م

(طغیانــى، 1390: 95).  
در بیــت حســن تعلیــل لطیفــى بــه  کار رفته اســت. احتــرام بــه خاکســاران (انســان هاى 
فروتــن) وجــود آدمــى را روشــن مى کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــردم توتیــا را (کــه 
آن   هــم ماننــد خــاك، گــرِد ســاییده شده اســت) در چشــم مى کننــد تــا موجــب روشــنایى 
چشــم آن هــا شــود. توضیــح این کــه «ســرمه را در مــداواى چشــم بــه کار مى بردنــد. ســرمه 

رنــگ چشــم را ســیاه و نــور آن را افــزون مى کــرد». (شمیســا، 1387:ذیل«ســرمه»). 
چه گرد از چهرة دل موج صهبا مى برد ما را؟5- به طوفان گوهر از گرد یتیمى بر نمى آید

ــد. آن چنــان کــه  ــدارى و صفــاى مرواری ــه اســت از آب نوشــته اند: « گــرد یتیمــى کنای
طوفــان قــادر نیســت درخشــش و صفــاى مرواریــد را از میــان برگیــرد، مــوج شــراب نیــز 

ــى، 1390: 84).  ــد» (طغیان ــا بزدای ــم) را از دل م ــار (غ ــرد و غب ــد گ نمى توان
منظــور از گــرد یتیمــى آبــدارى و صفــاى مرواریــد نیســت؛ چراکــه صفــا و درخشــندگى 
بــا َگــرد داشــتن در تناقــض اســت. در توضیــح مطلــب بایــد گفــت، یکــى از معانــى یتیــم 

عبــارت اســت از بى نظیــر و بى ماننــد (رك. معیــن، 1383: ذیــل «یتیــم»). 
ــفیعى  ــرى. ش ــدى و بى نظی ــه اســت از بى مانن ــى» کنای ــرد یتیم ــى «گ ــن معن ــا ای ب
کدکنــى هــم دربــارة مفهــوم این کنایــه چنیــن نظــرى دارنــد: «دّر یتیــم: مرواریــد بى مانند، 
دّر یکتــا. بــه ایــن دلیــل یتیــم خوانــده شــده کــه آن صــدف کــه ایــن مرواریــد را پــرورش 
داده، دیگــر خــود از میــان رفتــه، بنابرایــن نظیــرى بــراى آن قابــل تصــور نیســت» (شــفیعى 

کدکنــى، 1390: 273). 
بنابرایــن بایــد گفــت، َگــرد یتیمــى یعنــى بى ماننــدى و ارزشــمندى همچــون گــردى 

اســت کــه توفــان هــم نمى توانــد آن را پــاك کنــد.
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جوانمرد است درد عشق پیدا مى کند ما را6- اگر غفلت نهان در سنگ خارا مى کند ما را
نوشــته اند: «نهــان بــودن در ســنگ خــارا: اشــاره اســت بــه نهــان بــودن شــرر در ســنگ 

خــارا از نظــرگاه قدما»
( طغیانى، 1390: 86). 
پنهــان بــودن آتــش در دل ســنگ در ایــن بیــت توجیهــى نــدارد، بلکــه در ایــن بیــت 
ــى را اراده  ــوم خاص ــرده و مفه ــدا ک ــر ج ــنگ هاى دیگ ــارا آن را از س ــا آوردن خ ــاعر ب ش
ــل  ــورى، 1382: ذی ــرى اســت. (رك.ان کرده اســت. ســنگ خــارا نمــاد ســختى و نفوذناپذی
«ســنگ خــارا»). مقصــود شــاعر ایــن اســت کــه حتــى اگــر غفلت مــا را در ســنِگ ســخت و 
نفوذناپذیــر خــارا هــم پنهــان کنــد، بــاز هــم عشــق در آن نفــوذ مى کنــد و مــا را درمى یابــد. 
در جــاى دیگــرى هــم بــه همیــن ویژگى ســنگ خــارا کــه ســختى و نفوذناپذیرى آن اســت، 

اشــاره مى کنــد.
این زمان پایم به سنگ از باِد دامان مى خوردپیش ازین مى ماند در خارا نشان پاى من

(صائب، 1387: 1181)    
را بى مروت  ابر  آن  دهد  جزا  خدا  مرا7-  آفتاب  شد  دمیدن  راه  سّد  که 

نوشــته اند: « ابــر بى مــروت: چشــم اشــک بار شــاعر کــه بــارش مــداوم آن مانــع از رؤیــت 
رخســار آفتاب گونــۀ معشــوق شده اســت» (طغیانــى، 1390: 92). 

ــع تابــش آفتــاب چهــرة  ــد، مان ــه مى توان ــۀ شــاعر چگون پرســش این جاســت کــه گری
معشــوق شــود!

بایــد گفــت، ابــر بى مــروت اســتعاره اســت از زلــف ســیاه معشــوق. زلــف ســیاه معشــوق 
ــاِب رخســار معشــوق  ــع تابــش آفت ــه مان ــره اش افتاده اســت و این گون ــاب چه ــر روى آفت ب

ــر بى ســابقه نیســت. ــه اب شده اســت. تشــبیه زلــف ب
غمگسارابریست تیره زلفش و سبز است نوخطش بهاریست  تازه  چو  رخش  خرم 

(محمدپادشاه، 1346: 224)
شد رحمت  رهنماى  مرا  سیاه  دل  گرفت8-  اضطراب  به  دریا  دامن  سیل  چو 

ــزد و آرام  ــا مى ری ــه دری ــم ماننــد ســیل کــه ب نوشــته اند: «وقتــى دل ســیاه و مضطرب
ــت شــد»  ــرد، هدای ــاه ب ــه آن پن ــت و ب ــى را گرف ــۀ رحمــت اله ــن دریا گون ــرد، دام مى گی

ــى، 1390: 107).  (طغیان
کــدام واژه یــا تعبیــر بــه معنــاى هدایــت شــدن اســت؟ در ایــن بیــت قصــد شــاعر آن 
اســت کــه از یــک پدیــدة طبیعــى (مصــراع برجســته) بــه یــک نتیجــۀ و حکمــت اخالقــى 
برســد. وقتــى کــه ســیل مضطــرب (ســیل جریــان منظمــى نــدارد) بــه دامــن دریــا ریخت و 
آرام گرفــت، ایــن پدیــده بــراى دل ســیاه مــن نشــانۀ رحمــت و بخشــایش الهــى شــد؛ یعنى 
مــن هــم بــا وجــود گنــاه زیــاد بــه آرام گرفتــن در دریــاى رحمــت الهــى امیــدوار شــدم. 
ــۀ  ــا قرین ــت  و دری ــیاه اس ــۀ دل س ــیل قرین ــت. س ــازى کرده اس ــت قرینه س ــاعر در بی ش

نقد صائب
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نقد کتا ب  پژوهشى

رحمــت الهــى.
چو الله داد دل خویش از شراب گرفت9- قرار نامه سیاهى به خویش هر کس داد

نوشــته اند: « هرکــس ماننــد اللــه از شــراب ســیراب شــود، مطمئنــاً از گناهکارانــى اســت 
کــه روز قیامــت نامــۀ ســیاه اعمــال او را بــه دســتش مــى دهنــد» (طغیانــى، 1390: 107). 

بایــد گفــت، ترکیــب « قــرار دادن» بــه معنــاى ثابــت نمــودن و اســتوار کــردن اســت. 
ــرار دادن»).  ــل «ق ــدا، 1377: ذی (رك. دهخ

ــت. هرکــس  ــر گرف ــراع دوم را در نظ ــدا مص ــد ابت ــت بای ــن بی ــردن ای ــا ک ــراى معن ب
برایــش ثابــت شــد کــه نامــۀ اعمالــش در روز قیامــت ســیاه خواهــد بــود، پــس از آن (چــون 
دیگــر ترســى از مجــازات گنــاه برایــش نمى مانــد) مثــل اللــه بــه شــراب خــوردن مشــغول 

ــتند. ــراب هس ــام ش ــه شــکل ج ــه ب ــاى الل ــه گلبرگ ه ــح این ک ــود. توضی مى ش
کرده اند10- از سپهر نیلگون خاکستر ما کرده اند ما  اخگر  پرده دار  را  فلک  نُه 

نوشــته اند: «آتــش وجــودم زیــر خاکســترى از آســمان هاى نیلــى محافظــت مى شــود» 
(طغیانــى، 1390: 115). 

بــا ایــن توضیــح  مفهــوم هــر دو مصــراع بــا هــم خلــط شده اســت. آتــش وجــود شــاعر 
زیــر خاکســتر نیلــى نیســت، بلکــه در پــردة نُــه  فلــک اســت. مقصــود شــاعر در مصــراع 
نخســت ایــن اســت کــه خاکســتر وجــود مــا را از آســمان کبــود ســاخته اند و در مصــراع دوم 

هــم مى گویــد: آتــش وجــود مــا را در پــردة نُــه فلــک پنهــان کرده انــد.
کرده اند11- نیست بر ما بار بى قدرى که در مهد صدف ما  بستر  یتیمى  گرد  گهر  چون 

ــد صــدف در بســترى از  ــرا مانن ــم حامــل بى ارزشــى ها باشــم؛ زی نوشــته اند: «نمى توان
آبــدارى و درخشــش متولــد شــده ام» (طغیانــى، 1390: 115). 

دربــارة مفهــوم کنایــى گــرد یتیمــى پیش تــر در بیــت دیگــرى ســخن گفتیــم. بــا ایــن 
ــارى  توصیــف بهتــر آن اســت کــه در توضیــح بیــت گفتــه شــود: بى ارزشــى کــه چــون ب
اســت، بــر دوش مــا ســنگینى نمى کنــد (وجــود مــا بــى ارزش نیســت) چراکــه  مــا ماننــد 
ــن  ــم. خواســت شــاعر از ای ــرورش یافته ای ــى پ ــد در بســترى از ارزشــمندى و یکتای مرواری

تمثیــل اشــاره بــه اصالــت و ارزش وجــودى اش اســت.
کرده اند12- از سبک جوالنى عمر است خواب ما گران ما  لنگر  را  دیگران  بادبان 

ــش  ــر آرام و یکنواخــت پی ــتى بى لنگ ــون کش ــه چ ــى ک ــودگى زندگ ــته اند: «آس نوش
مــى رود، خــواب (غفلــت) مــا را ســنگین کرده  اســت. گویــى ایــن کشــتى برخــالف کشــتى 

ــى، 1390: 118).  ــر دارد» (طغیان ــان لنگ ــران به جــاى بادب دیگ
مؤلــف محتــرم «ســبک جوالنــى» را برعکــس معنــا کرده انــد. «ســبک جوالنــى» یعنــى 
تنــدروى و زودگــذرى، نــه آرامــش و یکنواختــى. (رك. گلچیــن معانى،1381:ذیل«ســبک 
جوالنــى»). بنابرایــن ســبک جوالنــى عمــر یعنــى زودگــذر و شــتابان بــودن عمــر. مصــراع 
ــِر  ــران را لنگ ــان دیگ ــى بادب ــت: گوی ــاعر گفته اس ــت. ش ــا شده اس ــم برعکــس معن دوم ه
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کشــتى عمــر مــا کرده انــد. کنایــه از این کــه عمــر مــا بــه ســرعت و شــتاب در حــال گــذر 
ــه این کــه  ــرار بگیــرد، کشــتى ســرعت مى گیــرد، ن ــان به جــاى لنگــر ق اســت. وقتــى بادب

آرام پیــش بــرود.
انگیزد13- فغان ز سینۀ آسوده، محشر انگیزد کوثر  گرم،  جگر  از  گرستن 

ــون  ــق را چ ــان عش ــى از خلج ــرده و خال ــاى م ــقانه دل ه ــاى عاش ــته اند: «ناله ه نوش
صحــراى محشــر پرجــوش و خــروش مى کنــد و در مقابــل، داغ جگرهــاى تفتیــدة عاشــقان 

ــى، 1390: 138).  ــد» (طغیان ــاده مى بخش ــش فوق الع را آرام
در معنــاى مصــراع دوم بهتــر اســت بگوییــم، گریــه اى کــه از ســِر درد باشــد، آن انــدازه 

شــدید و زیــاد اســت کــه چشــمه اى بــه انــدازة کوثــر درســت مى کنــد.
انگیزد14- نمى رود دل خونین ز جا که هیهات است صرصر  لعل  جگر  از  آتش  که 

نوشــته اند: «آن چنــان کــه آتــش نمى توانــد در دل خونیــن لعــل طوفــان بــه پــا کنــد، 
دل پرخــون عاشــق نیــز بــه آســانى بى قــرار نمى شــود و صبــر پیشــه مى کنــد» (طغیانــى، 

 .(139 :1390
 مؤلــف محتــرم معتقــد اســت کــه آتــش در دل لعــل توفــان بــه پــا نمى کنــد. حال آن که 
چنیــن بــاورى در میــان قدمــا وجــود نداشته اســت. در مصــراع دوم «از جگــر ســنگ آتــش 
انگیختــن» کنایــه اســت از کارى ســخت و دشــوار و پرمشــقت انجــام دادن.(رك. گلچیــن 
معانــى،1381: ذیل«آتــش از ســنگ بیــرون آوردن»).  بــر اســاس اعتقــاد قدمــا «آتــش از 
ــرض  ــنگ ف ــش را در دل س ــن روى آت ــود. از ای ــل مى ش ــنگ حاص ــدید دو س ــورد ش برخ
کرده انــد» (شمیســا،1387:ذیل«آتش»). بنابرایــن بایــد گفــت، قدمــا در دل ســنگ آتــش را 

ــان را. ــه توف ــد، ن فــرض کرده ان
«صرصــر» یعنــى بــاد ســخت و ســرد (رك. معیــن، 1383: ذیل«صرصــر»). بنابرایــن در 
توضیــح بیــت بایــد گفــت، همان گونــه کــه ناممکــن اســت کــه بــاد ســرد از درون ســنگ 

لعــل، آتــش را شــعله ور کنــد، دل خونیــن عاشــق اختیــار از کــف نمى دهــد. 
اختر ارباب بینش را وبال این است و بس15- درد خودبینى بود صد پرده از کورى بتر

ــى  ــاد یعن ــۀ تض ــه عالق ــرت، ب ــان بصی ــده وران، صاحب ــش: دی ــاب بین ــته اند: «ارب نوش
ــط  ــه فق ــى اســت ک ــن عذاب ــر اســت و ای ــورى بدت ــار از ک ــد ب ــى ص ــان. خودبین خودبین

ــى، 1390: 140).  ــت» (طغیان ــن اس ــراد خودبی ــتۀ اف شایس
معلــوم نیســت بــه کــدام عالقــه و بــه چــه دلیــل اربــاب بینــش بــه عالقــۀ تضــاد معنــا 
شده اســت. اتفاقــاً کلمــۀ اختــر قرینــه اى اســت بــراى این کــه اربــاب بینــش در ایــن بیــت 
در معنــاى حقیقــى خــودش یعنــى صاحبــان بصیــرت و دانایــان بــه کار رفته اســت؛ چــون 
یکــى از معانــى کنایــى اختــر، نیک بختــى و نیــک روزى و اقبــال اســت (رك. دهخــدا، 1377: 
ذیــل «اختــر»). بنابرایــن نمى تــوان ســعادت و اقبــال را بــه خودبینــان نســبت داد؛ چراکــه 
خودبینــان صاحــب اقبــال نیســتند. ایــن بیــت در نکوهــش خودبینى و غــرور اســت. مقصود 
شــاعر ایــن اســت کــه تنهــا خودبینــى و غــرور مى توانــد، بــراى صاحبــان بصیــرت موجــب 

نقد صائب
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ــه کار  ــز ب ــظ نی ــوان خواجــه حاف ــون در دی ــن مضم ــر همی ــود. نظی ــارى ش ــال و گرفت وب
رفته اســت:

کفر است در این مذهب خودبینى و خودرایىفکر خود و راى خود در عالم رندى نیست
(حافظ، 1375: 984)

حیرتند آیینه دار  دورگرد  عاشقاِن  مپرس16-  باال  عالم  از  را  افتاده  شبنم 
نوشــته اند: « وقتــى ذرات غبــار (عاشــقان واقعــى) کــه بــا سخت کوشــى فوق العــاده بــه 
ــران جمــال او مى شــوند، چــرا  ــًال حی ــاال کام ــم ب وصــال خورشــید مى رســند و در آن عال
ــاره از شــبنم ناتــوان و برجاى مانــده، کســب خبــر مى کنــى؟» (طغیانــى، 1390:  در ایــن ب

 .(147
 بایــد پرســید اگــر ذرات بــه وصــال رســیده اند، چــرا شــاعر آنــان را دورَگرد خوانده اســت؟ 
ــا دورســیر صفــت کســى اســت کــه در مســافتى دور بگــردد و ســیرکند (رك.  دورگــرد ی
گلچیــن معانى،1381:ذیل«دورگــرد»). بنابرایــن عاشــقاِن دورگــرد یعنــى عاشــقانى کــه دور 
ــراع  ــد. مص ــر مى برن ــه س ــرگردانى ب ــرت و س ــن دورى در حی ــتند و در ای از معشــوق هس
دوم درواقــع تمثیلــى اســت بــراى مصــراع اول. شــبنمى کــه بــر زمیــن بیفتــد، (عاشــقاِن  

دورگــرد) نمى توانــد از عالــم بــاال ( معشــوق) خبــر داشــته باشــد.
چشم نرم تو پشیمان نشد از غفلت خویش17- خواب خرگوش به مهلت رم آهو گردید

ــل خــواب  ــو: مقاب ــاد اســت. رم آه ــل زی ــه از تغاف نوشــته اند: «خــواب خرگــوش: کنای
ــى، 1390: 154).  ــیارى» (طغیان ــدارى و هوش ــه اســت از بی ــوش، کنای خرگ

رم بــن مضــارع از مصــدر رمیــدن اســت. بنابرایــن رم آهــو یعنــى فــرار کــردن و گریختن 
آهــو. خــواب در این جــا در معنــاى حقیقــى اش بــه  کار رفته اســت. در ایــن صــورت خــواب 
ــن دو ترکیــب  ــل ای ــاعر از تقاب ــرد. خواســت ش ــرار مى گی ــو ق ــز آه ــل گری خرگــوش مقاب
متضــاد بیــان صیــرورت و دگرگونــى پدیده هــا است.گذشــت زمــان خــواب خرگــوش را هــم 
بــه گریــِز آهــو بــدل کــرد، امــا چشــم بى شــرم تــو اى معشــوق، از غفلــت پشــیمان نشــد. 
(همــه چیــز تغییــر کــرد، امــا معشــوق تغییــر نکــرد) ضمــن این کــه بایــد گفــت، آهــو بــه 
تندســیرى و شــتابندگى مثــل اســت، نــه بــه بیــدارى و هوشــیارى (رك. انــورى، 1383: ذیل 

«آهــو»).  
هست بر کوه همان پشت تو از غفلت خویش18- راه خوابیده به فریاد جرس شد بیدار

ــه از  ــا کنای ــتن: دراین ج ــوه پشــت داش ــر ک ــده: راه دور و دراز، ب ــته اند: «راه خوابی نوش
ــى، 1390: 155).  ــه عاشــق» (طغیان بى تفاوتــى کامــل معشــوق نســبت ب

مؤلــف محتــرم این جــا «راه خوابیــده» را بــه صــورت ترکیــب اضافــۀ «راهِ خوابیــده» در 
نظــر گرفته انــد. بایدگفــت، در ایــن بیــت «راه خوابیــده» صفــت مرکبــى اســت کــه جانشــین 

موصــوف شده اســت؛ یعنــى کســى کــه در راه خوابیده اســت.
دربــارة مفهــوم کنایــى بــر کــوه پشــت داشــتن معلــوم نیســت، ایــن مفهــوم کنایــى را 
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باتوجه بــه چــه قرینــه اى اراده کرده انــد. در حالى کــه بیــت قبــل و بعــد هــم هیــچ تناســبى 
بــا ایــن مفهــوم ندارنــد. در این جــا با توجه بــه قرینــۀ غفلــت  کــه در مصــراع دوم آمده اســت، 
بایــد «پشــت بــر کــوه داشــتن» را کنایــه از آســودن و پشــتگرمى بدانیــم. هماننــد پشــت به 
دیــوار داشــتن کــه همیــن معنــى کنایــى را دارد (رك.گلچیــن معانــى، 1381:ذیل«پشــت 

بــر کــوه داشــتن»).  
ــه در راه خوابیده اســت،  ــرى اســت. کســى ک ــت و بى خب ــِش غفل مقصــود بیــت نکوه
بــا صــداى زنــگ کاروان بیــدار مى شــود، امــا غفلــت تــو هماننــد کوهــى اســت کــه بــر آن 

پشــت داده و خوابیــده اى.
گل ما  سِر  ندارد  ناز  و  سرکشى  از  سر پیش فکنده است به تقریب حیا گل19- 

نوشــته اند: «گل بــر ســر داشــتن: مفتخــر بــودن، ســایۀ معشــوق را بــر ســر داشــتن و 
بــه وصــال او رســیدن. نــاز و غــرور معشــوق موجــب شــده تــا افتخــار وصالــش را نداشــته 
باشــیم و از ایــن بابــت وى نیــز ســر خجالــت بــه زیــر افکنده اســت» (طغیانــى، 1390: 155). 
ــى از  ــه یک ــت این ک ــت. نخس ــى الزم اس ــح نکات ــدا توضی ــت ابت ــاى بی ــان معن در بی
معانــى «تقریــب» زمینه ســازى اســت. (رك. معیــن، 1383: ذیــل «تقریــب»). دیگــر این کــه 
فعل«ســر داشــتن» نیــز بــه معنــاى طلــب و خواهــش داشــتن چیــزى اســت. (رك. گلچیــن 
معانى،1381:ذیل«سرداشــتن»). مشــخص نیســت، مؤلــف چگونــه ایــن فعــل را بــه «بر ســر 
داشــتن» تغییــر داده انــد. صائــب از ایــن ترکیــب بــه همیــن معنــا بارها اســتفاده کرده اســت. 

باشد داشته  ما  سِر  مشکل  تو  پیش  باشددل  داشته  را  تو  آن که  کند  چه  را  ما 
(صائب، 1387: 2110)  
بنابرایــن در توضیــح بیــت بایــد گفــت، گل از روى غــرور و سرکشــى توجه و میلــى به ما 

نــدارد، از ســوى دیگــر بــراى تظاهــر بــه شــرم و حیا ســرش را فــرو افکنده اســت.
گل20- چشم نگران است سراپاى ز شبنم صفا  کسب  کند  گلرنگ  رخ  زان  تا 

نوشــته اند: « گل در برابــر شــبنم چشــمى ســراپا حیــرت شده اســت تــا از ایــن طریــق 
رنــگ و آراســتگى خــود را از میــان ببــرد و چــون او پــاك و روشــن شــود» (طغیانــى، 1390: 

 .(156
 گل چــرا در برابــر شــبنم ســراپا حیــرت شــود! چــه چیــزى در شــبنم وجــود دارد کــه 
حیــرت گل را ســبب شــود؟ افــزون بــر ایــن گل چگونــه مى توانــد، رنــگ و آراســتگى اش را از 
بیــن ببــرد؟ مقصــود شــاعر ایــن اســت کــه ســراپاى شــبنم چشــم نگرانــى اســت بــه این که 
ــه مى خواهــد، از چهــرة ســرخ رنگ معشــوق طــراوت و شــادابى را کســب کنــد.  گل چگون
ــرى  ــرگل برت ــى ب ــا و زیبای ــرة معشــوق را در صف ــه کار رفته اســت. چه ــل ب تشــبیه تفضی

داده اســت.
کاسۀ خونى که ما از دست دلبر مى خوریم21- نعمت الوان عالم را کند خون در جگر

دربــارة مفهــوم کنایــى «خــون در جگر کــردن» توضیحــى  ذکر شــده کــه توجیه ناپذیر و 
دور از ذهــن اســت. «مجــازاً غالــب شــدن، برتــر بــودن. خونــى کــه از دســت دلبــر مى خوریم، 

نقد صائب
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ــى، 1390: 161).«خــون در  ــر اســت» (طغیان ــا برت ــن نعمت هــاى دنی ــه مراتــب از بهتری ب
جگــر کــردن» یــک معنــاى روشــن دارد. یعنــى «کســى را دچــار ســختى و رنــج کــردن» 
(انــورى، 1383: ذیــل «خــون بــه جگــر»). صائــب معتقــد اســت کــه مــا کاســۀ خــون را از 
ــا چنــان ذوق و شــوقى مى خوریــم کــه حتــى بهتریــن نعمت هــاى دنیــا را  دســت دلبــر ب

هــم بــه حســادت و رنــج وامى داریــم.
زنیم22- نه دماغ انجمن نه برگ خلوت مانده است دیگر  در  و  بجوییم  دیگر  عالم 

ــوت   ــم از خل ــه  اى ه ــع نیســت و اندوخت ــور در جم ــواى حض ــال و ه ــته اند: «ح نوش
ــى، 1390: 163).   ــم» (طغیان ــینى نداری نش

ــاى میســور  ــه معن ــودن» ب ــرگ نب ــاى مصــراع اول اســت. ترکیــب «ب اشــکال در معن
نبــودن، نــوا و ســاز و ســامان نبــودن اســت. (رك. دهخــدا، 1377: ذیــل «بــرگ»). درایــن 
ــه معنــاى ایــن اســت کــه امــکان و ســامان خلــوت  صــورت بــرگ خلــوت نمانده اســت، ب

هــم میســر نیســت.
زیر گردون است در زیر سپر شمشیر من23- خاکیان از جوهر پوشیدة من غافلند

نوشــته اند: « زمینیــان مــرا کــه ســپرى بــه عظمــت آســمان دارم و شمشــیرم را پشــت 
آن مخفــى کــرده ام، نمى شناســند» (طغیانــى، 1390: 163). 

شــاعر نگفتــه اســت کــه ســپرى بــه عظمــت آســمان دارم، بلکــه زیــر گــردون کنایــه 
اســت از ایــن دنیــا. ایــن کنایــه را شــاعر جاهــاى دیگــرى هــم بــه کار برده اســت. 

زین تنور سرد هیهات است نان آید برونهر تمنایى که پختم زیر گردون خام شد
(صائب،1387:2979)

در این بیت هم زیر گردون کنایه از این دنیا است. 
بنابرایــن در توضیــح معنــاى بیــت باید گفــت: در ایــن جهــان و در میان خاکیــان (کنایه 
از مــردم دنیــا) شمشــیر مــن زیــر ســپر پنهــان اســت. کنایــه از ایــن کــه مــردم ایــن جهــان 

از ارزش وجــودى مــن بى خبرنــد.
موى آتش دیده گردد خامه از تصویر من24- آفتاب بى زوال عشق بر من تافته است

ــر  ــم در براب ــن رو قل ــده اســت، ازای ــن تابی ــر م ــدان عشــق ب ــاب جاوی ــته اند: «آفت نوش
ــى، 1390: 163).  ــد» (طغیان ــم مى پیچ ــم) دره ــه مى کش ــرى ک ــا تصوی ــایه ام (ی س

توضیــح ناقــص و نارســایى اســت. بایــد گفــت شــاعر در ایــن بیــت منظــورش را بــا اغراق 
ــان  ــن تابیده اســت، آن چن ــر م ــى زوال عشــق ب ــاب ب ــه آفت ــى ک ــراه کرده اســت. از وقت هم
پرحــرارت و گــرم شــده ام کــه وقتــى قلــم مى خواهــد تصویــر مــرا بکشــد، از شــدت گرمــاى 

وجــود مــن ماننــد مــوى آتش دیــده درهــم و پیچیــده مى شــود.
من25- دست کوته کرد زلف یار از تسخیر من زنجیر  شیرازة  جنون  زور  از  ریخت 

نوشــته اند: «شــدت دیوانگــى موجــب شــد زلــف یــار نیــز آشــفته گــردد و دســت از ســر 
مــن بــردارد» (طغیانــى، 1390: 163).  
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در بیــت اشــاره اى بــه آشــفته شــدن زلــف یــار نیســت. بلکــه گفتــه شده اســت کــه زلف 
یــار دســت کوتــه کــرد.

ــر  ــردن، صرف نظ ــوددارى ک ــردن، خ ــت از پرهیزک ــه اس ــه کردن»کنای ــت کوت «دس
ــت»).  ــل «دس ــدا، 1377: ذی ــردن. (رك. دهخ ک

مقصــود شــاعر آن اســت کــه وقتــى زلــف یــار دیــد کــه از شــدت دیوانگــى و جنــون، 
ــاره شــد، دیگــر از فکــر این کــه مــرا  ــر تــن مــن از هــم گسســت و پ حلقه هــاى زنجیــر ب
ــاهده  ــرا مش ــون م ــدرت جن ــى و ق ــون توانای ــرد. (چ ــر ک ــد، صرف نظ ــر بکش ــه زنجی ب
کــرد). درضمــن ایهــام دارد بــه این کــه در گذشــته دیوانــگان را در تیمارســتان بــه زنجیــر 

مى کشــیدند (رك. شمیســا،1387:ذیل«دیوانه»). 
از سبک روحان کسى نگذشته چون من بر زمین26- بر سِر موران بود دست حمایت پاى من

ــت  ــح بی ــته و در توضی ــم دانس ــاى دل رح ــه معن ــبک روح»را ب ــب «س ــف ترکی مؤل
گفته اســت: « هنــوز دل رحمــى ماننــد مــن بــر زمیــن نیامــده، چــون پایــم بــر ســر مــوران 

ــى، 1390: 169).  ــت» (طغیان ــگرى اس ــت و نوازش ــت حمای دس
  بایــد گفــت بــراى ترکیــب «ســبک روحى» معانى متعددى نوشــته شــده، اما بــه معناى 
دل رحمــى کاربــرد نداشــته اســت. (رك. دهخــدا، 1377: ذیــل «ســبک روحــى»). صاحــب 
ــت (رك.  ــى دانسته اس ــى و بى تعلق ــبک روحى را بى تکلف ــى س ــى از معان ــات یک غیاث اللغ
رامپــورى، 1375: ذیــل «ســبکروحى»). در فرهنــگ اشــعار صائــب هــم ســبک روحى کمال 
ــن در  ــبکروحى»). بنابرای ــن معانى،1381:ذیل«س ــت. (رك. گلچی ــا شده اس ــى معن بى تعلق
توضیــح مقصــود شــاعر بایــد گفــت، آن انــدازه در دنیــا بى تعلــق و آزاد هســتم کــه هیــچ 
بــارى بــر دوش مــن نیســت. از ایــن رو حتــى اگــر پایــم را بــر مــور بگــذارم، از ســبکى گویــى 

دســت حمایــت بــر ســر مــور کشــیده ام.
صائب نمى رسد  منعم  روزة  و  نماز  پریشـانى27-  از  جانـکاه  نالـۀ  و  آه  بـه 

«منعــم: مؤمــن نیکــوکار. عبــادت مؤمــن بــا آهــى کــه  از دل برآیــد، برابــرى نمى کنــد» 
(طغیانــى، 1390: 173). 

بایــد گفــت، منعــم بــه معنــاى توانگــر و غنــى اســت نــه مؤمــن. (رك. معیــن، 1383: 
ــر و  ــا فق ــى دردى را ب ــروت و ب ــل ث ــا تقاب ــاعر قصــد دارد ت ــا ش ــم»). در این ج ــل «منع ذی
دردمنــدى بیــان کنــد، نــه عبــادت مؤمــن را بــا آه دردمنــد؛ چــه عبــادت مؤمــن با آه انســان 
دردمنــد در تقابــل نیســت. نمــاز و روزة انســان ثروتمنــد (کــه از ســِر درد نباشــد) بــه انــدازة 

آه و نالــۀ جانگــدازى کــه از ســِر پریشــانى و محرومــى برآیــد، ارزشــمند نیســت.
پریشـانى28- دل چو آیینه زان رند پاك باز طلب از  آه  جگـرش  در  نیسـت  کـه 

نوشــته اند: « دل پــاك نــزد آن رنــد پریشــانى اســت کــه آه بــر جگــر نــدارد» (طغیانــى، 
 .(173 :1390

رنــد پاك بــاز کنایــه اســت از رنــدى کــه هرچــه داشته اســت، در راه معشــوق فنــا کــرده 
و از دســت داده اســت و بــه همیــن دلیــل هــم آه در جگــر نــدارد. «آه در جگــر نداشــتن» 

نقد صائب
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نقد کتا ب  پژوهشى

ماننــد «آه در بســاط نداشــتن» کنایــه اســت از نهایــت بى چیــزى و تنگدســتى (رك. گلچین 
معانى،1381:ذیل«آه در بســاط نداشــتن»). 

نتیجه گیرى
ــالع از  ــه اط ــاز ب ــوارد نی ــب م ــدى در غال ــبک هن ــعر س ــیر ش ــرح و تفس ــت، ش ــد گف بای
مفاهیــم و اصطالحــات و تعابیــر علــوم و فنــون مختلــف ادبــى و غیرادبــى همچــون نجــوم، 
ــر و  ــا تأمــل در تک تــک تعابی ــد ب ــن شــارح بای ــر ای ــزون ب موســیقى، پزشــکى و... دارد. اف
واژه هــا، ارتبــاط بیــن مفاهیــم مجــازى و حقیقــى ترکیبــات را در نظــر بگیــرد. نقــد اساســى 
بــه کتــاب مورِدبحــث در ایــن مقالــه آن اســت کــه رویکــرد مؤلف بیشــتر بــه توضیــح واژه ها 
و تعبیــرات خــارج از متــن بوده اســت، بــدون این کــه ارتبــاط ایــن توضیحــات بــا پیــام کلــى 
شــعر و مقصــود شــاعر، در نظــر گرفتــه شــود. در مــواردى نیــز توجیهاتــى بــراى اشــعار ارائــه 
ــه دلیــل آن کــه ایــن کتــاب  ــه نظــر مى رســد. ب شده اســت کــه دور از ذهــن و نامرتبــط ب
مــورد اســتفادة قشــر دانشــگاهى به ویــژه دانشــجویان رشــتۀ زبــان و ادبیــات فارســى اســت، 

ــارة آن ضــرورى بــه نظــر مى رســد. بازنگــرى و ویرایــش دوب
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