
 
 
 
 
 
 

  نقد و تحليل موتيوهاي نو و سنّتيِ همراه با تغيير زاويه ي ديد در شعر صائب
  دكتر جواد مرتضايي
  مجتمع آموزش عالي نيشابور

  چكيده
عصر صفوي دوراني متفاوت و متنوع در حوزه ي فرهنگ و انديشه وهنر و ادبيات ايران است . شعر اين 

) )period styleدوره نيز ويژگيهاي سبكي خاص و مربوط به خود را دارد و از لحاظ سبك شناسي دوره اي 
ايج بوده است. از جمله حدود دو قرن با نام هاي سبك اصفهاني يا سبك هندي در ايران و بعضي كشورها ر

) سنّتي و رايج motive) نسبت به موتيوهاي (point of viewمختصات سبكي اين دوره،تغييردرزاويه ي ديد (
در ادوار پيشين شعر فارسي و ايجاد موتيوهاي نو و جديد است . اين تفاوت زاويه ي ديد نسبت به 

ه براي نشان دادن نبوغ و استعداد خود و پرهيز از موتيوهاي كهنه و سنّتي ، ناشي از سعي شاعران اين دور
) مي باشد . وجود موتيوهاي نو و جديد در شعر themeيك نوع نگرش متداوم و متداول به يك موتيو يا تم (

اين دوره هم ، عالوه بر تالش شاعران جهت ابداع و نوآوري در داخل كردن موتيو ها و تم هاي تازه ، به 
گي فردي و اجتماعي و ورود صنعت و تمدن و ملزومات تازه در وسايل زندگي و محيط دليل تغيير در زند

اطراف است . اين تغييرات و تنوع ها در زاويه ي ديد نسبت به موتيوهاي كهنه ونو ، البته در همة موارد اقناع 
است . در اين مخاطب نيست و ارزش جمال شناسي آنها متفاوت  aesthetic(كننده ي حس زيبايي شناسي (

مقاله سعي شده نمونه هايي از اين دو نوع موتيو در شعر صائب تبريزي ، از بزرگترين شاعران اين عصر ، 
  نقد و تحليل و بررسي گردد .     

  كليد واژه ها : موتيو ، زاويه ي ديد ، زيبايي شناسي ، سبك اصفهاني ( هندي ) ، صائب.
  مقدمه

اسطه ي شرايط خاص سياسي و اجتماعي و فرهنگي و تأثير برخي عوامل در طول دوران شعر فارسي به و 
تا سيزدهم ) در بين  1محيطي و جغرافيايي ، سبكي به نام هندي يا اصفهاني حدود دو قرن (ازقرن يازدهم
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شاعران فارسي زبان ايران و نواحي و مناطق اطراف ،بويژه هند، رواج مي يابد. اين سبك مقارن با حكومت 
جوالنگاه شمشير زنان تركمان و رداپوشان تازي « ن در ايران است . ايران آن زمان به تعبيردكتر صفا صفويا

گويِ تازي خوي گرديده بود . نه چون سرزمين هند نعمت وافر داشت و نه پادشاهان و بزرگاني نعمت 
  )  491، ص 1/5/ جلد 7» ( بخش و گشاده دست . 

اني نيز چون همت واال و صله هاي فراوانِ سلسله هاي قطب شاهيان و با اين وصف بسياري از شاعران اير
عادل شاهيان و گوركانيان هند را به شاعران مي ديدند،راهي آن ديارمي شدند و علّت شهرت سبك اين دوره 

نيز همين امر است . البته شاهان و بزرگان صفوي به شعر و شاعري بي توجه نبوده و حتي » هندي « به 
و شاعران را عزّت و احترام مي نهادند ، بي  2از ايشان چون شاه اسماعيل دوم خود شعر مي گفتند برخي

شاه عباس شاني تكلو را به زر كشيد ، زير بازوي حيدر معمايي را « اينكه توقّع و انتظار مديحه داشته باشند . 
ز اسب پياده شود ، بارها به خانه ي حكيم گرفت و از پلكان ديوانخانه باال برد ، در برابر شفايي مي خواست ا

  ركنا مي رفت و... روزگاري كه شاعر  
/مقاله ي صائب و سبك هندي ،از 1عزيز بود اما مداح نبود و كم كسي از شاعر پيشگي نان مي خورد . ( 

  )  56دكتر محمد امين رياحي ، ص
بنابراين نمي توان براين باور بود كه در عصر صفويّه شعر و شاعري مورد توجه حكومت نبوده و ارزشي 

نمي تواند » سبك هندي« براي آن قائل نمي شده اند . همچنين ناميده شدن سبك رايج اين دوره با عنوان 
يد و افراطي هستند و به نقيصه و عيبي بر حكومت وقت باشد، و اين باور برخي كه گرفتار احساسات شد

به جاي آن » سبك اصفهاني « همين دليل از به كار بردن عنوان سبك هندي پرهيز دارند و اصرار بر كاربرد 
دارند ، اعتقاد و اصرار صحيح و علمي نيست . ما نيز در اين مقاله سبك شعري دوره ي صفوي را با همان 

  به كار مي بريم و مي خوانيم .           » ك هندي سب«عنوان مشهورتر و رايجش ميان اهل ادب يعني 
) داراي ويژگيهايي است كه تكرار و بسامد (   period styleسبك شعري هر دوره ( بحث و تحليل :

frequency  . آنها در اشعار آن دوره ، متمايز كننده ي سبك شاعري هر دوره نسبت به دوره ي ديگر است (
شعر سبك هندي نيز داراي چند خصوصيّت برجسته و ممتاز ، در مقايسه با سبكهاي دوره ي پيش است كه 

 point ofزاويه ي ديد ( ) نو و جديد و نيز تغيير  theme) يا تم هايِ (  motiveيكي از آنها وجود موتيوها ( 

view  نسبت به موتيوهاي سنّتي و رايج است . اگرچه برخي موتيو را موضوع يا فكرو انديشه ي طرح شده (
، اما بايد دانست كه موضوع و انديشه ي طرح شده در شعر ، اگر چه  3در شعر ودرونمايه ي آن دانسته اند
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وتيو است . موتيو يا تم عنصر و كلمه اي است كه شاعران در مكرّر و مورد عالقه ي شاعر باشد ، عامتر از م

و ميتواند در موضوع و  4شعر خود پيرامون آن تصاوير و شبكه هاي تداعي متعدد و متنوعي ايجاد مي كنند
انديشه ي مورد نظر در شعر وجود داشته يا نداشته باشد . به عبارت ديگر تمام موضوعات شعري لزوماً 

  يو نيستند .  همراه با موت
برخي از اين موتيو ها مانند : گل ، بلبل ، پروانه و ... در شعر فارسي سابقه ي كار برد ممتد و طوالني دارد و 

  حتّي مي توان ادعا كرد در همه ي ادوار ، همچنان پركاربرد در شعر فارسي وجود و 
  درادوارپيشينِ شعرفارسي . در شعر سبك هندي نيز موتيوهاي سنّتي و رايج 5حضور خواهند داشت

به دو شكل وجود و حضورپيدا مي كند : يكي همراه باهمان شبكه ي تداعي ها و تصاوير تكراري اشعار 
و يكي هم ايجاد تصوير و شبكه ي تداعي  –كه پرداختن به اين نوع، موضوع اين مقاله نيست  –ادوار قبل 

بخشي از موضوع اين مقاله را شامل مي شود . البته اينگونه پيرامون موتيوهاي سنّتي با تغيير زاويه ي ديد، كه 
نيست كه تغيير زاويه ي ديد نسبت به موتيوهاي سنّتي تنها در شعر سبك هندي وجود داشته باشد و در 

  اشعار دوره هاي قبل نتوان از آن نشان يافت ، به عنوان نمونه به اين دو بيت دقّت كنيد : 
  سزا خود همين است مر بي بري را                                          بسوزند چوب درختان بي بر  

  )  142/  ص14(                                                                                                  
  كه آزادگان تهيدستند    به سرو گفت كسي ميوه اي نمي آري                                  جواب داد

  )  493/  ص9(                                                                                                   
در اين دو بيت با دو زاويه ي ديد كامالً متفاوت مواجهيم . در بيت اول شاعر اعتقاد دارد درختاني كه هيچ 

بايد سوخته شوند و فقط به درد سوختن مي خورند ؛  –كه سرو هم يكي از آنهاست  –د ثمر و ميوه اي ندارن
اما در بيت دوم شاعر اين بي ثمري را دليل بر آزادگي و عدم تعلّق مي داند و بنا براين سرو را آزاده مي 

رِ آن ويژگي است و خواند . اما عامل اصلي تعيين كننده در ويژگيهاي سبكي هر دوره ، بسامد و كاربرد بسيا
بسامد تغيير زاويه ي ديد در موتيوهاي سنّتي موجود در سبك هندي قابل مالحظه است . به نظر مي رسد 

بودنِ شاعران سبك هندي است »  6معني بيگانه« دليل اصلي اين تغيير زاويه ي ديد همان اصلِ مهم در پيِ 
از آنجا كه شاعران سبك هندي به تصريح « ست . كه در سرودن اشعار، اصلي ترين هدف و وجه همت آنها

خود پيوسته به دنبال معني بيگانه هستند ما در شعرهاي آنها با زاويه هاي ديد متنوع و گوناگوني روبرو 
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هستيم . به عبارت ديگر تغيير صورت و معناي شعر بوسيله ي تغيير در زاويه هاي ديد يكي از ويژگيهاي 
  » شعر سبك هندي است.

) اين تأكيد وتوجه شاعر بر تغيير زاويه ي ديد،گاهي باعث ميشود با دو زاويه ي ديد كامالً  132/  ص12( 
 متفاوت و متضاد به يك موتيو نگريسته شود و شاعر از بيان آن ابايي ندارد . حتّي بيان اين دو زاويه ي ديد

و ميخواهد به مخاطب نشان دهد كامالً متضاد از يك موتيو توسط شاعر به نوعي قدرت نمايي اوست 
وبقبوالند كه چگونه مي تواند از دو جنبه ي متفاوت و مغاير با يكديگر به يك تم بنگرد . به عنوان نمونه 

با دو زاويه ي ديد كامالً  –كه از موتيوهاي سنّتي و رايج در شعر فارسي است  -» شمع « صائب به موتيو
سوختن شمع را دليل بر ايثار و توجه به ديگران مي داند و در بيتي متفاوت نگريسته و در يك بيت گريه و 

  ديگر دليل بر خود بيني و و در فكر خويش بودن : 
  اينكه گاهي مي زدم بر آب و آتش خويش را                روشني در كار مردم بود مقصودم چوشمع

  )5126، ص5/جلد6(                                                                                              
  گريه ي شمع از براي ماتم پروانه نيست                   صبح نزديك است و در فكرشب تارخوداست 

  )  965،ص  2(همان/جلد                                                                                           
تغيير زاويه ي ديد در هر حال نو آوري و پرهيز از تكراراست و باعث تهييج و درنگ خواننده و مخاطب  اين

مي گردد ، اما هميشه اقناع كننده ي حس زيبايي شناسي نيست . به عبارت ديگر عامل تهييج و درنگ در هر 
طف مخاطب را نيز اقناع مي سازد تغيير زاويه ي ديد وجود دارد ، ولي برخي ازآنها حس جمال شناسي و عوا

. بنا بر اين تغيير زاويه ي ديد وقتي ارزش هنري و ادبي دارد كه دو عامل تهييج و اقناع را توأمان دارا باشد . 
در كنار ايجاد تصاوير و شبكه هاي تداعي جديد پيرامون تم هاي سنّتي ، شاعران سبك هندي بسيار كوشش 

، گل روي  7نيز در شعر فارسي وارد كنند . موتيوهايي از قبيل گل كاغذي مي كنند تا موتيوهاي جديد را
و ... كه در شعر شاعران پيشيين اشاره اي به اين عناصر ديده نمي شود .  10، عينك 9، شيشه ي ساعت8سبد

دو دليل عمده براي پرداختن شاعران سبك هندي به موتيوهاي جديد و وارد كردن آنها در شعر مي توان بر 
شمرد: اولين و مهمترين دليل همان توجه ذهن و انديشه ي اين شاعران است به جستجوي معني بيگا نه و 
پرداختن به غرابت هاي مضموني و تصويري و انديشگي در شعر كه در بحث از تغيير زاويه ي ديد به آن 

نو آور باشد و در بست  اشاره كرديم . شاعر سبك هندي بر آنست كه ثابت كند مي تواند در شعر مبدع و
تسليم سنّتهاي شعري نباشد . با اين وصف پديده ها و عناصر تازه و جديد محيط اطراف خود را بهانه اي مي 
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سازد جهت تداعي مضامين تازه و ساختن تصاوير جديد، و يا عناصري را داخل شعر مي كند كه مورد توجه 

  ند .شاعران پيشين نبوده يا كمتر به آنها پرداخته ا
دومين دليل ، وارد شدن برخي محصوالت و پديده هاي جديد و ايجاد تغييرات در محيط زندگي مردم آن 
روزگار است كه طبيعتاً خود محور موتيوهاي جديد واقع مي شوند ، چرا كه جزء عناصر زندگي گشته است 

و ساعت و ... محصوالت اين و شاعر نيز از همين عناصردر خلق مضامين و تصاوير استفاده مي كند . عينك 
عصر است و در دوره هاي قبل وجود نداشته و بديهي است نمي توان توقّع داشت كه مثالً سعدي در قرن 
هفتم يا حافظ در قرن هشتم از عينك وشيشه ي ساعت سخن بگويند. اما در عصر صفويّه با توجه به 

ت جديد در زندگي مردم، بايد منتظرحضور پيشرفت صنعت و تمدن و ورود بسياري پديده ها و محصوال
موتيوهاي نو و جديد در شعرهم باشيم . مضامين و تصاوير ايجاد شده پيرامون اين موتيوهاي جديد 
نيزهميشه از ارزش زيبايي شناسي يكسان برخوردار نيست و بعضي از آنها دو اصل تهييج و اقناع حس جمال 

حاظ هنري و ادبي داراي ارزش است ، اما دسته اي نيز تنها اصل شناسي مخاطب را توأمان داراست و از ل
تهييج و درنگ مخاطب را با خود دارد و عاطفه و حس زيبايي شناسي را اقناع نمي نمايد و ارزش ادبي و 

  هنري چنداني ندارد . 
  زل)  را ازحروف مختلف(آخرين واج رديف ياقافيه ي غ 12اينك در ادامه نگارنده پنجاه غزل صائب 

  بررسي نموده،اجماالًبه شرح وتحليل دونوع موتيومورد بحث موجوددرآنها مي پردازد:
  موتيوهاي سنّتيِ همراه با تغييرزاويه ي ديد :     –الف 
سايه ي بال هما از موتيوهاي سنّتي رايج در متون نظم و نثر ماست و اعتقاد بر اينست كه بر سر هر  -1-الف 

كس افتد ، آن شخص دولت مند و خوشبخت مي گردد . اما صائب با توجه به فاني بودن اين عالم و از اين 
  زاويه ي ديد، اين موضوع را نفي مي كند : 

اني هيهات                               اين نه فالي است كه از بال هما بگشايند                          دولت باقي و اين عالم ف
  )2550،ص3(همان/جلد

  م هاي رايج است . صائب كوكوگفتن قمري راقُمري و آوازش (كوكو) نيز درادب فارسي از ت -2-الف 
نعل وارون زدن و فريب دادن مي داند ، چرا كه يارِ قمري ( سرو ) در آغوش اوست و جلوه و جمال سرو به 

  همين دليل است ، اما قمري به دروغ كوكو مي گويدوخودرا در جستجوي او نشان مي دهد : 
  قد كشيدنهاي سرو از تنگي آغوش ماست             گر چه چون قمري زكوكو نعل وارون مي زنيم   
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  )  953، ص2(همان/جلد                                                                                           
در شعر فارسي از موتيوهاي سنّتي و  –همانطور كه در بيت قبل ديديم  –مالزمت سرو و قمري  - 3-الف 

  ت . دليل اصلي اين مالزمت در شعر كالسيك ما رابطه ي عاشقي و معشوقي قمريرايج اس
و سرو دانسته شده ، صائب با نگرشي متفاوت اين مالزمت و همراهي مداوم قمري با سرو را، دليل بر 

  گستاخي قمري ( عاشق ) مي داند :  
  ازآن سرو روان مارا بس است همچو طوق قمريان آغوش ما گستاخ نيست               جلوه اي از دور

  )  996(همان/ ص                                                                                                
از موتيوهاي رايج در  12انگشتري سليمان و موضوع ربوده شدن آن توسط ديوي به نام صخر جنّي -4-الف 

شعر كالسيك ماست. صائب اززاويه ي ديگري به اين موضوع مي نگرد،او دليل از دست دادن انگشتري را 
  سير شدن سليمان ازدولت و پادشاهي مي داند : 

  ليل                     از سليمان روي پنهان كردن خاتم بس است  زودسيريهاي دولت را اگر خواهي د
  )  1000( همان/ص                                                                                                

يوهاي سنّتي پسته ي خندان ( پسته اي كه مغز آن از ميان دو پوستش نمايان است ) نيز از موت -5- الف 
آغشتن و  –ماست . صائب از اين زاويه به اين تم نگريسته كه اميد و شوق پسته براي رسيدن به شكر 

  او را خندان ساخته است :  -پروراندن پسته به شكر
  هست اگر اميد وصلي دل نمي ماند غمين                 شوق شكّر پسته را خندان كند درزيرپوست 

  )  1229( همان/ص                                                                                               
جغد در فرهنگ ما مظهر شومي است و ناميمون و نامبارك ، اما صائب با صد و هشتاد درجه تغيير  -6-الف 

  زاويه ي ديد ، جغد را همرديف و هم ارزش با عنقا مي بيند : 
  اگر وحشت از آباداني است                     جغد در مرتبه ي خويش كم از عنقا نيست معني عزلت 

  )  1592( همان/ص                                                                                                  
  به بيت قبل است :   زاويه ي ديد موجود در دو بيت زير نسبت به جغد نيز تا حدودي شبيه

  صائب غبار معموره چون شود                                 جغدي كه خال چهره ي ويرانه بوده است  
  )  1984(همان/ص                                                                                                   

  ود                         از روي تو ويرانه ي من بس كه صفا داشت هر جغد در او خال رخ سيمبري ب
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  )  2196( همان/ص                                                                                                  

است كه شمع » ه شمع و پروان« از جمله موتيوهاي سنّتي و بسيار رايج در شعر كالسيك فارسي  -7-الف 
مظهر معشوق و پروانه مظهر عاشق است . در بيت زير صائب با زاويه ي ديد متفاوت ، شمع و پروانه را يكي 

  مي بيند و شمع را مصراعي از ديوان غزل پروانه مي داند : 
  امروز حسن و عشق جدايند اگر نه شمع                      يك مصرع از سفينه ي پروانه بوده است 

  )  1984( همان/ص                                                                                                 
  موتيوهاي نو و جديد :  –ب 
كه از تيماج و جز آن دوخته و هنگام بر دست گرفتن چرغ و باز آن را بر  دستكشي است» بهله «  -1-ب

) اين شيء از موتيوهاي نو و جديدي است كه در شعر سبك هندي  97،ص 1/ جلد 10دست كشند . ( 
محور تداعي و تصوير مي شود و در اشعار دوره هاي قبل از آن نشان نمي بينيم.در بيت زير بهله ازپيچ وتاب 

رخون حسادت غوطه مي زند و شاعر اينرا سزاوار او مي داند، زيرا بر ضعيفان( پرندگاني كه توسط كمريارد
  بازوچرغ شكارمي شوند و پس از شكار بر بهله و دست مير شكار مي نشينند ) دست اندازي و ظلم مي كند : 

  از كرداينش سزاستبهله درخون غوطه زداز پيچ وتاب آن كمر            بر ضعيفان هر كه دست اند
  )   948،ص 2/جلد 6(                                                                                            

) از موتيوهاي نو و جديد  175،ص 1/جلد10تير آتشبازي كه آنرا تير هوايي گويند  ( » تيرِ تَخش «  -2-ب
اشعار ادوار قبل ديده نمي شود . در بيت زير اين شيء مشبه به موجود در شعر سبك هندي است كه در 

  يار است : » چين جبين « تشبيهي واقع شده كه مشبه آن 
  گر اشارت نيست با چين جبين هم قانعيم                   تيرتخشي زان كمان ابروان مارا بس است 

  )  996،ص 2/جلد6(                                                                                             
) اين تم در شعر  264،ص 1/جلد10كشاكش اعضا به طرف باال ، دهن دره ، فاژه ( » خميازه «  -3-ب

شاعران پيشين مورد توجه نبوده اما در شعر صائب از تم هاي مورد توجه اوست . در اين بيت مهرلب ( لب 
وازشي است براي خميازه ي ناشي از خمار پس از مستي. اين تصوير چندان ارزش زيبايي بستن )، دست ن
  شناسي ندارد : 

  مي شود دست نوازش مهر لب خميازه را                       برگ تاكي از پي دفع خمار ما بس است  
  )  998،ص 2/جلد6(                                                                                             
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متكاي پهن و نرم . بالش كوچكي كه در زيرگوش گذارند . ( لغت نامه ي دهخدا ) از » ناز بالش «  -4-ب
موتيوهاي مورد توجه در شعر صائب است كه در شعر شاعران قبل مورد توجه نبوده است و در لغت نامه ي 

قرن ششم ) شاهد مثال آمده . در دهخدا از شاعران ادوار گذشته تنها يك بيت از اثير الدين اخسيكتي ( شاعر 
  بيت صائب اين تم مظهر ناز پروردگي و تنعم است : 

  بي نيازانيم ما را نازبالش گو مباش                              غنچه خسبانيم زانو متّكاي ما بس است 
  )  999( همان/ص                                                                                                

  آن تازه معني كه پيش از اين كسي نبسته باشد ؛ معني لطيف و عمده .  » معني بيگانه«  -5-ب
) از موتيوهاي نو و جديد و پر بسامد در شعر سبك هندي و بويژه در شعر صائب  685،ص  2/ جلد10( 

بدنبال معني بيگانه،  تنها يار و آشناي زمانه ي است . در بيت زير صائب همدلي و جستجوي انديشه اش را 
  خويش مي بيند : 

  )  999،ص 2/جلد6بر در بيگانگي گر مردم عالم زنند       معني بيگانه صائب آشناي ما بس است  (
  محور تصوير سازي و مشبه به يك تشبيه واقع شده : » معني بيگانه « در اين بيت نيز  

  ند از لفظ                   همخانه ي دل بود و ز دل خانه جدا داشت چون معني بيگانه كه وحشت ك
  )  2196( همان/ص                                                                                                 

فرهنگ اشعار  گلي كه بر گوشه ي شال و كاله جهت تزئين مي زنند . اين تركيب در» گل دستار«  -6-ب
به معني استوار » گل بر سر دستار بستن « صائب و لغت نامه ي دهخدا نيامده ، اما در فرهنگ اشعارصائب

مظهر اهل درد است » گل ِ دستار« ) در بيت زير 637،ص  2/جلد10كردن گل بر سر و دستار آمده است . ( 
  كه بي دردان خبراز حال او ندارند : 

  ي ما خواهد داشت                  مست نازي كه خبر از گل دستارش نيست  چه خبر از دل صد پاره
  )  594،ص 2/جلد6(                                                                                                 

ريزند تا يكپارچه سبز  كوزه ي سفاليني كه بيرون آن سبزه كشت كنند و درون آن آب» سفال ريحان «  -7-ب
) از موتيوهاي نو و جديد در شعر سبك هندي است . در اين بيت ، در قالب  594،ص 2/جلد10شود . ( 

تمثيل ، مشبه به يك تشبيه قرار گرفته با اين توضيح : چهره ي زيبايِ بدون موي نرمِ ريش و سبيل مالحت 
آن كشت نشده باشد . اين تصوير نيز چندان ارزش وزيبايي ندارد و چون كوزه ي سفالي است كه سبزه بر 

  زيبايي شناسي ندارد : 
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  چهره هر چند به رنگ ورق گل باشد                       بي خط سبز سفالي است كه ريحانش نيست 

  )  1595 ،ص2/جلد6(                                                                                            
) نيز از موتيوهاي نو و جديد و پر كاربرد در  349،ص 1/ جلد 10راه دور و دراز ( » راه خوابيده «  -8-ب

  شعر صائب است . در بيت زير محور تصوير سازي قرار گرفته و زلف يار بدان مانند شده : 
  زلف است كه پايانش نيست رشته ي عمر ابد روي به كوتاهي كرد                       راه خوابيده ي 

  )  1595،ص 2/جلد 6(                                                                                              
  كنايه از خوني كه از رسيدن ضرب در بدن جمع شود و جاري نباشد . » خون مرده «  -9-ب
  جه صائب قرار گرفته ، حال آنكه مورد توجه شاعران) به عنوان يك تم مورد تو 283،ص 1/جلد10(

پيشين نبوده است . دربيت زيرنيز اين موتيو محور تصوير سازي واقع شده و مشبه به تشبيهي است كه مشبه 
  آن شبي است كه زنده داشته نشود : 

  چو خون مرده نيايد به كار زنده دالن                             شبي كه زنده ندارند در محبت دوست 
  )  1789،ص 2/جلد 6(                                                                                              

ر نشستن يا به زير عضوي تا دير ماندن . پاي بي حس شده از جهت بسيا» پاي خوابيده «  -10-ب
) در اين بيت محور تداعي و تصويرگري واقع شده و آهوي بسيار رمنده با ديدن مژگان  114،ص 1/جلد10(

  گيراي يار چون پاي خوابيده بي حركت و ساكن و ثابت مي گردد : 
  پاي خوابيده زگيرايي مژگان تو شد     رمِ آهو كه بر او بود بيابانها تنگ                                  

)                                      3433،ص 4/جلد6(                                                                                              
آنچه مجلّدان بعد از جزو بندي كتاب در اطراف اجزا به ابريشم رنگين ترتيب دهند و يا » شيرازه «  -11-ب

) اين تم نيز 488ص ،2/ جلد10بر كنار چيزها دوزند ، و با لفظ زدن و كردن و ساختن و... مستعمل است.(
در شعر ادوار گذشته به چشم نمي خورد و از موتيوهاي نو و جديد طرح شده در شعر سبك هندي است . 

  را به اين كلمه مانند نموده است : » محشر« در بيت زير ضمن تشبيهي بليغ ، شاعر 
  راز شوخي جوالن توشد نتوان كرد به شيرازه ي محشر جمعش                           هر كه زير و زب

  )  3433،ص 4/جلد 6(                                                                                              
در پايان اشاره به اين مطلب ضروري است كه باگذشت زمان وايجاد تحوالت و ورود پديده ها و نتيجه:

عناصر جديد در زندگي و محيط اطراف ، خواسته و ناخواسته ، تم هاي جديد نيز در شعر داخل مي شود و 
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پرهيز از تكرار و شاعر موفّق شاعريست كه بتواند با بهره گيري از اين موتيوهاي جديد در شعر خود ضمن 
ابتذال، تصاوير وتداعي هاي بديع و ارزشمندي از لحاظ مباني زيبايي شناسي خلق نمايد . در كنار اين 
موتيوهاي نو و جديد ، مي تواند با تأمل و دقّت و زواياي ديد و نگرشهاي متفاوت و متنوع به موتيوهاي 

ضمن حفظ سنّت هاي شعري، خلّاق و مبتكر  اطب،شناسي مخعايت اصل تهييج و اقناع حس جمالو ر رايج،
  نيز باشد.   

  
  يادداشت ها :   

عليرغم اعتقاد برخي كه ظهور سبك هندي را اوايل قرن دهم و مقارن با تأسيس دولت صفوي دانسته اند «-1
، حقيقت اينست كه از حدود قرن دهم تا قرن يازدهم كه برزخ ميان شعر دوره ي تيموري و سبك هندي 

ست ، مكتب و زبان وقوع در عالم شعر و شاعري رايج بوده . مكتبي كه غرض از آن بيان كردن حاالت ا
عشق و عاشقي از روي واقع بود و به نظم آوردن آنچه كه ميان طالب و مطلوب به وقوع مي پيوندد با زباني 

براي ديدن تفصيل بيشتر، نك : » ساده و بي پيرايه و تا حد امكان خالي از صنايع لفظي و اغراقات شاعرانه.
  .     9-3مكتب وقوع در شعر فارسي ، 

درستست كه ايران عهد صفوي و نادري به نسبت با سند و « مرحوم دكتر صفا در اين باره مي نويسد :  -2
هند و دكن متاع سخن را خريداري نمي كرد ، اما به هر حال پيكر شعر و ادب كه در عهد تيموري و بايندري 

ني داشت ، هنوز افتان و خيزان در سرزمين فردوسي و سعدي راه خود را دنبال مي نمود . شاه اسماعيل و توا
فرزندانش درست همان تربيتي را در ادب و فرهنگ داشتند كه جوانان خاندانهاي بزرگ عهدشان حاصل مي 

ند و از ادب و ترسل بهره كردند . وي و پسرانش تهماسب ، سام ، بهرام و القاص ميرزا همگي شعر مي سرود
تخلّص مي كرد ... سام ميرزا خود در » عادل« يي داشته اند . تذكره ي شاه تهماسب مشهور است،در شعر

،  1/5تاريخ ادبيات در ايران ،»  ( تحفه ي سامي بسيار به شعر دوستي و شعر خواني خود اشاره كرده و...
497-498 (  

يا موضوع يا درونمايه اي است كه در اثري ادبي تكرار مي شود،  تكرار  بن مايه يا موتيف ( موتيو ) فكر«-3
بن مايه ، تأثير مسلّط اثر هنري را بوجود مي آورد . اين تأثير مسلّط گاه ازطريق تصويرهاي خيال عبارت ها ، 

نامه ي واژه »( شخصيت ها و حوادث و اعمالي كه در اثر هنري به طور مكرّر بكار مي روند بوجود مي آيد.
  ) 42هنر شاعري ، 
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دكتر شفيعي كدكني نيز موتيو يا تم را عنصري دانسته اند كه پيرامون آن شبكه هاي تداعي و تصوير ايجاد  -4

شمع و پروانه يا گل و بلبل وآنچه تصويروشبكه ي تداعي پيرامون اينگونه عناصر در شعر باشد « مي شود : 
 )  70نه ها ، شاعر آي» ( يك موتيو يا يك تم است . 

در شعر هر ملّتي ، مجموعه اي قرارداد ادبي وجود دارد كه شاعران ، نسل اندر نسل، آنرا عمالً پذيرفته اند «-5
همان ، ...» ( و سابقه ي تاريخي بعضي از اين قراردادها ، گاه عمري دراز دارد . مثالً عاشق گل بودنِ بلبل 

321  ( 

ائب كار برد بسيار دارد و اصوالً شاعران سبك هندي در جستجوي بيگانه در شعر ص» معني بيگانه « تركيب-6
ترين معاني و پيچيده ترين مضامين بوده اند ، به گونه ايكه بسياري ازمنتقدان آن عصر بهترين شعر را شعري 

ثل معني ، ؛ بيگانه م 45-22مي دانستند كه نتوان آنرا معني كرد . براي ديدن تفصيل بيشتر ، نك : نقد خيال ، 
  .  به عنوان نمونه به اين چند بيت از صائب دقّت كنيد :      28-25؛ شاعري در هجوم  منتقدان ،  53-70

  )  4،ص  1معني بيگانه صائب نيست با لفظ آشنا       ازتن خاكي دل روشن گهر باشد جدا  (ديوان،ج
  )  262ني بيگانه مي يابيم ما (همان،ص در غريبي آشنا از آشنا هرگز نيافت                لذّتي كز مع

  ) 4207،ص  4ياران تالش تازگي لفظ ميكنند            صائب تالش معني بيگانه مي كند  (همان،ج
آمده و شاعران در  37-35صفحات » نقد خيال « نيز ابياتي كه از كليم كاشاني و حزين الهيجي و ... در كتاب 

  معني مباهات كرده اند .  آنها به پيچيدگي مضمون و بيگانگيِ
  ) 4031،ص 4بود بجا زسخن آبرو طمع كردن      اگر توان ز گل كاغذي گالب كشيد   (ديوان،ج-7 
 )4423آن درد نصيبم كه در ايام بهاران            رنگم گل روي سبد فصل خزان بود  (همان،ص -8

  غم عالم فراوانست و من يك غنچه دل دارم      -9
  ) 403،ص 1چه سان در شيشه ي ساعت كنم ريگ بيابان را   (همان،ج                              

  عشق عالم سوز هرداغي كه سوزد بر دلم                  عينك ديگرشود بهر دل بيناي من  -10
  )   6143،ص 6(همان،ج                                                                                        

جلدي صائب به كوشش محمد قهرمان از اين قرار  6شماره ي غزلهاي مورد بررسي براساس ديوان  -11
 - 999 -998 -997 -996 -995 -993 -954 -953 -952 -951 -950 -949 -948 -947 -946است : 

1000- 1229- 1230 - 1231- 1232- 1234- 1235- 1592- 1593- 1594- 1595- 1596- 1597- 
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1598- 1599- 1788 - 1789- 1790- 1791- 1982- 1984- 2115- 2116- 2196- 2598- 3200- 
3344- 3433- 3550- 3618- 3756- 3827- 4053- 4145- 4461   .  

جن و انس وجود انگشتري سليمان بود ...كه نگيني به وزن نيم دانگ داشت و  دليل حكومت سليمان بر-12
بر آن اسم اعظم نقش شده بود ... روزي ديوي به نام صخر جنّي كه به زشت رويي و بدبويي مشهور است آن 
ه انگشتري را به حيله درربود و در نتيجه چهل روز به جاي سليمان سلطنت كرد . عاقبت االمر اين مشكل ب

  )   335 -334تدبير وزير سليمان، آصف بن برخيا، حل شد ...(فرهنگ تلميحات ،ص 
  

  مĤخذ : 
  .  1355، انتشارات دانشگاه تهران،   صائب وسبك هنديدرياگشت ، محمدرسول(به كوشش) ،   -1
 . 1373، چاپ اول از دوره ي جديد، انتشارات دانشگاه تهران ،  لغت نامهدهخدا ، علي اكبر ، -2

 . 1376، چاپ چهارم، انتشارات آگه ،تهران ،  شاعر آينه هاشفيعي كدكني ، محمد رضا،  -3

، چاپ اول، انتشارات آگه،  شاعري در هجوم منتقدان،  -------------------------- -4
 .  1375تهران ، 

 .  1371، چاپ سوم، انتشارات فردوس ،تهران ،  فرهنگ تلميحاتشميسا ، سيروس ،  -5

، به كوشش محمد قهرمان ، چاپ دوم، انتشارات علمي و  ديوان، محمد علي ،  صائب تبريزي -6
 .  1373فرهنگي،تهران  ، 

 .  1373، چاپ دهم، انتشارات فردوس ،تهران ،  تاريخ ادبيات در ايرانصفا ، ذبيح اهللا ،  -7

 .  1379، چاپ اول، نشر روزگار،تهران ،  نقد خيالفتوحي رود معجني ، محمود ،  -8

 .  1365، چاپ پنجم، انتشارات امير كبير،تهران ، كليات سعديمحمد علي ،  فروغي ، -9

، چاپ اول، مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي  فرهنگ اشعار صائبگلچين معاني ، احمد ،  -10
 .    1364،تهران ، 

،چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسي مكتب وقوع در شعر فارسي،  ------------------- -11
 .     1374 مشهد ،

 .  1374،چاپ نخست، نشر ميترا ،  بيگانه مثل معنيمحمدي ، محمد حسين ،  -12
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 .  1376، چاپ دوم، كتاب مهناز ،  واژه نامه ي هنر شاعريمير صادقي ، ميمنت ،  -13

، به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق ،انتشارات دانشگاه تهران ،  ديوانناصرِ خسرو ،ابو معين ، -14
1370   . 

 
 
   
 




