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 ∗رجب توحيديان                 
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  چكيده

از جمله مضامين و موضوعاتي كه از ديرباز در ادبيات گسترده و پربـار تعليمـي ـ    
جه كافي و وافـي بـدان ابـراز گرديـده اسـت، مضـمون خاموشـي و سـخن بـه          عرفاني تو

گاه خاموشي در پهنة ادب فارسي از گذشته تـا   اهميت و جاي. مقتضاي حال گفتن است
اي بوده است كه زنـدگي و مـرگ افـراد بشـر را تعيـين كـرده، سـعادت و         حال، به اندازه

، صـائب  )اصفهاني(ازه سبك هندي شاعر و اديب پرآو. شقاوت ابدي را در پي داشته است
هاي عرفاني موالنا در باب خاموشي و انوع سـه گانـه آن    تبريزي با تكيه بر افكار و انديشه

و بـا  ) زبان خاموش و ضمير گويا ـ زبان و ضمير خاموش ـ ضمير خاموش و زبـان گويـا    (
يح در و تلمـ ) اسـلوب معادلـه  (گيري از عناصر خيال شعري از جمله تشـبيه تمثيـل    بهره

نمايـد، توانسـته    بر آن بجا و شايسته مي» خاموشي نامه«ديوان خود، كه بحق اطالق نام 
دم داراالمان خاموشي اسـت، نسـبت    است رسالت خود را به عنوان اديب و معلّمي كه هم

. تـر ادا كـرده باشـد    به مردم زمانه خويش و آيندگان، بخوبي و با استادي هـر چـه تمـام   
راه با ذكر شـواهدي از شـاعران ديگـر     تار به تفحص در اين زمينه همنگارنده در اين نوش

  .پرداخته است
  

  كليد واژه

  .سبك هندي ـ صائب ـ موالنا ـ مصاديق و مضامين خاموشي ـ تشبيه تمثيل تلميح

                                                      
 .جوي دكتري ادبيات واحد همدان، ايران گاه آزاد اسالمي ـ واحد سلماس و دانش عضو هيأت علمي دانش ∗

رشـته زبـان و ادبيـات    جوي دكتري  گاه آزاد اسالمي ـ واحد سلماس و دانش  عضو هيأت علمي دانش ∗∗
  .گاه علوم آكادمية باكو، آذربايجان دانش) انگليسي، فارسي و تركي(
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  مقدمه

پردازي و خيال، نقاش معـاني رنگـين نگارسـتان غـزل      رواي عرصة مضمون فرمان
شاعران و استادان بنام شعر و غـزل سـبك هنـدي در قـرن     يعني، صائب تبريزي يكي از 

و آفرينش تركيبات و تعبيـرات متمـايز و    1يازدهم هجري است كه با خلق مضامين بديع
خـاموش ـ پـر    (عامه پسند در تمامي مضامين شعري از جمله خاموشـي ـ كـه از موالنـا     

ز تكرار و يك نواختي بارث برده است ـ توانست سبك و اسلوبي را كه در آن ا ) گفتار اول
هاي گذشته خبري نيست از خود بيادگار بگذارد كه با گذشت ساليان متمادي، نـه   سبك

معـاني و  . گاه خود را از دست نداده، بلكه صد چندان حفظ كرده اسـت  تنها ارزش و جاي
مضـمون خاموشـي در ديـوان     هـا، بـويژه   مضامين و تركيبات بكر شعري در تمامي زمينه

  .آسان نيست يفراوان است كه ارائة نمونه مثال كار دبدان حصائب 

  صائب و موالنا

گوي، شاعري كه بـيش از همـه از موالنـا بـا سـتايش و       در ميان شاعران پارسي«
هـاي موالنـا دانسـته اسـت،      احترام بيش از اندازه نام برده و خود را مريد و پيرو انديشـه 

اظ صـورت، يعنـي وزن و قافيـه و    صائب چه از لحـ . ميرزامحمد علي صائب تبريزي است
رديف و تعبيرات و تركيبات و تصاوير شـعري و چـه از لحـاظ محتـوا، يعنـي مضـامين و       

اي از ديـوان پـر    هايي فراوان برده است؛ چنان كـه كمتـر صـفحه    افكار، از آثار موالنا بهره
چنان با جان هاي موالنا  انديشه. اي از موالنا در آن نباشد توان يافت كه نشانه حجم او مي

تـرين   تـوان او را يكـي از برجسـته    صائب آميخته و در سخن او متجلي شده است كه مي
گمان پس از موالنا و سعدي و حافظ، صائب را  بي« 2».شناسان گذشته بشمار آورد مولوي

اي مسـتقل از آنـان در ايـن     سراي فارسي دانست كه با شيوه ترين شاعر غزل بايد برجسته
خـويش راهـي نـو و جـدا از ان     » طرز تـازة «صائب با . ظهور كرده است )سرايي غزل(فن 

او نه تنها هرگـز راه و روش آنـان را نفـي و    . بزرگان در سرودن غزل در پيش گرفته است
انكار نكرده، بلكه بارها از عشق و ارادت و پيروي خود از آنان به انحـاي گونـاگون سـخن    

كننـد،   وز براي كساني باشد كـه تصـور مـي   آم گفته كه خود اين مطلب بايد درسي عبرت
در هر بيتي از شـعر صـائب   ... « 3».هاي گذشتگان است نوآوري به معني نفي كلي انديشه

توان فكري پيدا كرد و او اولين كسي است كه توانسـت اسـتنتاجي را بـا  احسـاس و      مي
چـه ديـده    مشاهدة شاعرانه آشتي بدهد؛ چون او با ديدن هر چيز، به مسائلي بيش از آن

معتقـد   (Animism)توان گفت كه صائب هم به نـوعي آنيميسـم    كند و مي است فكر مي
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. است؛ به اين معني كه تمام عناصر جهان، جان دارد و سرّ كثرت شعر او هم همين است
تازي كرده و  گرايي يكه بيني و جان البته پيش از صائب و بيش از همه، موالنا در اين جان

اصـول  «توان گفت كه صائب در  با اطمينان مي. شاگرد خلف موالناست صائب از اين نظر
   4».به مولوي شباهت دارد» بين نگاه جان«و » سخن گفتن متفّكرانه

هايش با تعـابير مختلـف از عـارف روم يـاد      صائب شصت و سه بار در مقطع غزل«
كند كه از بـادة   ف ميجا كه خود را پيرو طرز او دانسته و پيوسته اقرار و اعترا كرده؛ تا آن

جـام توانسـته اسـت، بـا طـرز و       ها سـرآن  شعر موالنا مدهوش شده و با خون دل خوردن
جـواب آن غـزل   «از اين ميان سي و هفت بار بصـراحت بـا عبـارت    . سبك وي آشنا شود

تضمين و تأثرهاي صائب از موالنا بـه  . به استقبال غزليات موالنا رفته است... و» است اين
تأثيرپذيري فقط از حيث قالب و فرم و از لحاظ قالـب و محتـوا صـورت گرفتـه     دو شيوة 

  5».است
  :صائب در مقام ستايش از موالنا و طرز وي گويد

  

  ها اهل سخن بايد كه خون دل خورند سال

ــائب    ــد ص ــا نش ــوي روم ت ــد مول   مري

  خواهيم صائب هست در ديوان او هرچه مي
  

  6تا چو صائب آشناي طرز موالنـا شـوند   

  7رد در كمر عـرش دسـت گفتـارش   نك

  8با كالم مولوي ز اشـعار عـالم فـارغيم   
 

  مضمون اشعار صائب  

شـاعر  «صـائب را  «: در مورد مضمون در اشعار صـائب گويـد  ) موج(خليل ساماني 
. دسـت كـم دارد   دسـت غـزل يـك    ور چيـره  اند و برآنند كه اين سخن ناميده» ها تك بيت

هـايي   هاي او نيست، بلكه به مضمون بيت ه تكحقيقت اين است كه شهرت صائب، تنها ب
تر از همه بدان جهت است كـه   هاي او وجود دارد و مهم است كه در اشعار بويژه تك بيت

   9».برخوردار است ]تعليمي[هاي اجتماعي  تر از مايه ها بيش اين مضمون
اگـر ديگـران چنـد    . اي است تازه كه زادة مغز خـود اوسـت   شيوة صائب شيوه... «

اند، او كاخي استوار و جاودان بنيان نهاده است كه به گفتـة اسـتاد طـوس از     تي زدهخش
پـردازي   يابي و خيال خاموشي از جمله موارد مهم مضمون 10».باد و بارانش گزندي نيست

توان در تأييد سخنان ساماني راجع به مضامين و تعبيرات بكر صائب و تـك     است كه مي
  :در ديوان وي بدان استناد كرد هاي اجتماعي ـ تعليمي بيت

ـاخت  زن كه در خون غوطه مهر برلب   11زخم دندان پشـيماني لـب خـاموش را      ور هرگز نس
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  گوهر درج خموشي از شكستن ايمن اسـت 

ــان خامشــي  ــدارد راه در داراالم ــم ن   غ
  

  12زخم دندان تأسف بر لب پيمانه نيسـت 

  13غنچة تصوير، فارغ از غم پژمـردن اسـت  
 

: شـود و امـا عيـب آن    ن نوع از غزل آن است كه معموالً تكراري نميحسن اي... «
دانيم غزل شعر غنايي است، يعني مضمون اصلي و كلي غزل هميشه عشـق   كه مي چنĤن

يابي باعث شـده كـه بـه ايـن      اما در غزل سبك هندي مضمون. و بيان عاشقي بوده است
شـود كـه    ست و مشاهده مـي در نتيجه هر مضمون وارد غزل شده ا. محدوده اكتفا نشود

. المثـل شـده اسـت      غالباً غزل صحنه پند فرمايي و اندرزگويي و مطالب عرفاني و ارسـال 
اين است كه توانسته حـدود   ]الخصوص شعر صائب علي[نكتة ديگر در اهميت اين سبك 

شاعر سبك هندي از همـة اشـيا و امـور و    . مضامين قراردادي و محدود شعري را بشكند
روزن، حبـاب، صـدف، آيينـه،    [شيشه، بخيـه، گردبـاد،   : ي پيرامون خود از قبيلها پديده

بـدين  . جهت يافتن مضمون و معنا استفاده كنـد  ]در شعر صائب... سپند، موم و مجمر و
  14».تواند مضمون شود ترتيب مضامين محدود نيست و هرچيزي مي

  :صائب و هنر خاموشي و انواع آن

چـون مرواريـد    هاي موالنا ـ هم  سي به افكار و انديشهاز جملة مضاميني كه ـ با تأ 
هاي صائب در صدف الفـاظ رنگـين جـاي گرفتـه      بها در عمق درياي افكار و انديشه گران

صائب در نقش عالم و اديبي كه عنان توسن سخن را بدست گرفته . است، خاموشي است
سـالك مبتـدي و    و با هنر خاموشي در اعتالي جان و روح خود كوشيده است، خطاب به

 :دهد كه آغازگر راه معرفت و حكمت ندا سر مي
  دل اگر تيره نخواهي به سخن لب مگشـا 

  خامشي مهر سليمان بـود و ديـو سـخن   

  سر خود داد به باد از سخن پـوچ حبـاب  

  نبـرد زور كمـان عيـب كجـي را از تيـر     
  

  كه ازين رخنه درآيد به دل صـاف غبـار   

  به كف ديـو مـده مهـر سـليمان زنهـار     

  مدار از لب خود مهر دريـن دريـا بـار    بر

  15تا سخن راست نباشد به لب خويش ميـار 
 

در مورد » ترجمه رسالة قشريه«و  »رسالةٌ في سيرالسلوك«كريم زماني، به نقل از 

از جمله آداب سلوك، سلطة سالك بـر زبـان و گفتـار خـود     «: خاموشي و فوايد آن گويد
خموشـي  . سـازد  آوردن، دل را تيره و منكدر مـي گويي و سخنان اليعني  زيرا زياده. است

خصوصاً به گاه توفيدنِ شهوت كالم گرچه دشوار و امري مستعصب است، امـا در عـوض   
يكي خاموشي : خاموشي بر دو گونه است. آورد متانت روح و وقار شخصيت را بارمغان مي

لك منظـور از خاموشـي عامگـان ايـن اسـت كـه سـا       . عامگان و ديگر خاموشي خاصگان
مبتدي لگام زبان فراچنگ آرد و تنها به قدر حاجت بگويد تا كمتر به كژي و زلـل دچـار   
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اما مراد از خاموشي خاصگان اين است كه اسرار سلوك را تنها به اهلش بگويند و بـا  . آيد
: گزيننـد  عارفان به دو سبب خاموشـي مـي  « 16».هر كس به قدر ظرفيت او سخن بگويند

كـه سـكوت، راهـي اسـت بـراي كشـف        ااهالن نگويند و ديگر آنكه سخن را به ن يكي آن
   17».حقيقت

مرحلـه نخسـت وقتـي اسـت كـه زبـان       : خاموشي در بيان عرفا سه مرحله دارد«
هـاي   كه بـراي ايـن نـوع خاموشـي نمونـه     (شود؛ ولي ضمير گوياست  سالك خاموش مي

ه ضـمير هـم   ، مرحلـه دوم وقتـي اسـت كـ    )تـوان بدسـت داد   فراواني از ديوان صائب مي
شود، و مرحله سوم آن است كه پس از خاموشي ارادي زبان و ضـمير، زبـان    خاموش مي
آيد و بدون خواسـت و اراده   اختيار او، و در عين خاموشي ضمير او، به سخن مي عارف بي

: پرسـد  آيـد و مـي   گويد، تا جايي كه خود عارف نيز متحيرانه به سخن در مي او سخن مي
  18»بشنويد اين صاحبِ آواز كيست؟/من راز كيست؟ كه گويد از لب آن

  19زبان خاموش و ضمير گويا

از جمله مراتب و انواع مهم خاموشي كه شاعر و اديبـي چـون صـائب ـ خـاموش      
تـرِ   پرگفتار ثاني ـ از عارف شاعر و پير و مراد عرفاني خود؛ يعني موالنا بارث برده و بـيش  

دآن اختصاص داده است، آن اسـت كـه سـالك    اشعار خود را در مورد مضمون خاموشي ب
راه حق بايد زباني خاموش و باطني گويا داشته باشد تا بتواند به دل گويا شده و گنجينة 

  :اسرار گردد
  تا نبندي ز سـخن لـب نشـود دل گويـا    

  آيد به حرف طوطي از خاموشي آيينه مي

  زدعوي بسته گردد چون زبان معني شود گويا

  آورد  شـي مـي  بر سـر گفتـار دل را خام  

  لب خاموش نمـودار دل پرسـخن اسـت   
  

  20عيسي از مريم خاموش پـذيرد گفتـار   

  21مهر خاموشي به لب زن تا به دل گويا شـوي 

  22به گفتار آورد خاموشي مريم مسـيحي را 

  23جوش مستي در خم سربسته باشد باده را

  24جبهة بي گره آيينه ُخلق حسن اسـت 
 

  25زبان و ضمير خاموش

خاموشي در ديوان صائب، كه آن نيز متأثر از ذهن و زبان موالناست،  نوع دومي از
آن است كه سالك و مخاطب صائب بايد داراي زبان و ضميري خاموش باشد تا ايـن كـه   

  .بتواند به گوهر مراد كه هدف واالي هر عارف و سالكي است دست يابد
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  :صائب
  غنچه را لب بستگي بند مالل از دل گشـود 

  

  ارباب بينش روشن اسـت  حالت آيينه بر

  يك حرف بشنو از من و در ُخلد سير كن
  

  دهن خاموش باش چشم فتح الباب داري، يك 

  

ـاش    26جوهري گر داري اي روشن سخن خاموش ب

ـاش   ـان مب   27در مجلسي كه گوش توان شد زب
 

  28ضمير خاموش و زبان گويا

عرفاسـت، آن   سومين نوع خاموشي در ديوان صائب كه به تقليد از موالنا و ديگـر 
صـائب معتقـد اسـت كـه اگـر      . است كه ضمير سالك عارف خاموش و زبانش گويا باشـد 

تـوان   سالك راه، در پرده خاموشي باشـد، از طريـق زبـان گويـا مـي     ) ضمير(گوش هوش 
  :صدها نوع شكايت داشت

  گر گوش هوش باشد در پـردة خموشـي  
  

  29تـوان كـرد   صد داستان شكايت تقرير مي 
 

ارسي از گذشته تا حال، بجز موالنا، كه حق استادي برگـردن صـائب   در  ادبيات ف
دارد ـ شاعري همانند صائب سراغ نداريم كه در ارزش و فضيلت هنـر خاموشـي و انـواع     

تـا  ) زبان خاموش و ضمير گويا ـ زبان و ضمير خاموش ـ ضمير خاموش و زبان گويا  (آن 
صائب جـداي از  . امتر ادا كرده باشداين اندازه حق سخن را با استادي و مهارت هرچه تم

كه در سرتاسر آيينه ديوان خود مضمون خاموشي را در انواع سه گانه آن، در كسـوت   اين
هايي نيز  بديعي در معرض نمايش قرار داده است، عزل) اسلوب معادله(تشبيهات تمثيلي 

و  6792(» خاموشـي «) 4864(» خـاموش بـاش  «و ) 1563(» خاموشي اسـت «با رديف 
و غيره دارد كه ارزش و اهميـت مسـأله را در نظـر ايـن شـاعر      ) 7000و  6883.  6845

  .دارد تر بيان مي عارف به
  علت اين كه صائب در باب مضمون خاموشي و انواع آن در كنـار مضـامين ديگـر   
ـ برخالف شعراي پيشين از جمله شاعران سبك عراقي ـ به اوج قلـة شـهرت و موفقيـت     

در غزليات سبك عراقي بايد ارتباط عمـودي و افقـي   : است كه اوالًدست يافته است، اين 
در اين صورت از مضامين و موضوعات متنوع شعري در غزل سـبك عراقـي   . رعايت شود

قافيه ـ كه دست و پـاگير شـاعر    : همانند غزل سبك هندي و صائب خبري نيست و ثانياً
كـرار شـدنش از معايـب    سبك عراقي در يافتن مضـمون اسـت ـ نبايـد تكـرار گـردد و ت      

تـر   در حالي كه در غـزل سـبك هنـدي و شـعر صـائب، ارتبـاط بـيش       . شود محسوب مي
بصورت افقي بوده و تكرار قافيه نيز اگر در بردارندة معني و مضمون بكري باشد، نه تنهـا  

صائب با اسـتفاده از دو عامـل زمـان و    «: ثالثاً. عيب نيست بلكه از محسنات شعري است
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منظور از زمان اين است كه صائب شعر را كه قبـل  . ت يگانه زمان و زبان باشدزبان توانس
از وي در خــدمت ســالطين و حّكــام وقــت بــود، در زمــان خــود در خــدمت اجتمــاع و  

سازي مردم بكار برد و منظور از زبان اين است كه صائب به زباني كـه پيشـينيان بـه     آگاه
تشخيص داده بودند، پشت پا زده و زباني ديگر عنوان زبان مسلّط براي تمامي ادوار ادبي 

آن اين بود كه به ابيات غزل استقالل بخشيد و بـا اسـتمداد از   . براي خود دست و پا كرد
چون مضمون خاموشـي را در كنـار    اين زبان مستقل، مضامين و معاني بكر و متنوعي هم

دربـارة  » صائب نگاهي به«علي دشتي در كتاب  30».مضامين ديگر در غزل مطرح ساخت
  :تمثيل اين بيت از صائب

  از دهان بسته باشد قفـل روزي را كليـد  
  

  31پر بر آيد كوزة لب بسته از درياي خـم  
 

خواهد از فوايد خاموشي سخن گويد و مكرر بدان  جا صائب مي در اين«: نويسد مي
آورد  مـي  ولي اين بـار تمثيلـي كـه   . توصيه كرده و شاهد يا دليلي را براي آن آورده است

زيـرا  . تواند دليلي بر سودمندي سـكوت قـرار گيـرد    هرچند بديع و جالب است، ولي نمي
هـاي دربسـته    بـراي تصـفيه شـراب اهـل ذوق و تمكـن كـوزه      . دليل اخص از مدعاسـت 

گذاشتند تا بتدريج شراب از منفذ سفال رخنه كرده  مخرج و منفذ را در خم شراب مي بي
كردند و بادة  گساران با ذوق و قلندر شراب را تصفيه مي باده بدين شيوه. و كوزه را پركند

خواهـد بـراي    بيت صـائب بـدين شـيوه و تـدبير اسـت و از آن مـي      . نوشيدند درد مي بي
خاموشي دليل بياورد كه كوزة لب بسته، بواسطة خاموشـي از خـم پـر و سرشـار بيـرون      

نين نيست و بسـا اتفـاق   بديهي است كه خاموشي سودمند است، ولي پيوسته چ. آيد مي
امـا قصـد   . اند شناس از سخن به نعمت و آسايش رسيده افتد كه مردمان فاضل و موقع مي

خواهـد   آيد و مي كه از خمرة شراب پر بيرون مي» كوزة سربسته و خاموش است«صائب 
  :صائب در جاي ديگر گويد 32».اين مضمون بديع را بيافريند

  دنـت دهن شو تا غم روزي نبايـد خور  بي
  

  33كوزة لب بسته از خم پر شراب آيد بـرون  
 

تر از سـاير مضـامين    صائب هرچند كه در مورد مضمون خاموشي و انواع آن بيش
كند، امـا   شعري قلم فرسايي كرده و همگان را در كسوت تمثيالت بديعي بدان دعوت مي
نـاروا را  در جايي كه سخن گفتن الزم باشد، همانند شاعران گذشته، خاموشي و سـكوت  

كـار بيهـوده   (= را به پنهان كردن تيـغ در زيـر سـپر در روز جنـگ      و آن 34داند جايز نمي
  :كند مانند مي) كردن

  در مقام حرف بر لب مهر خاموشـي زدن 
  

  35تيغ را زير سپر در جنگ پنهان كردن است 
 

مضمون خاموشي از جمله مضاميني است كه صـائب هماننـد مضـامين و معـاني     
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دارد؛ بـه ايـن    بيان مـي ) مثبت و منفي(آن را نيز در دو معناي متضاد از هم شعري ديگر 
  صورت كه در اكثر ديوان خود موافق سّنت ادبي عمل كرده و همانند شـعراي گذشـته از   
ـ جمله موالنا و سعدي ـ به تحسين و ستايش مضمون خاموشي پرداخته و همگان را در  

بـدان  » خاموشي و زبـان تمثيـل  «ر با اصطالح كسوت تمثيالت بديعي ـ كه در اين نوشتا 
كند، و در جايي ديگر بـرخالف نگـرش نخسـتين     پرداخته شده است ـ به آن تشويق مي 

خود، با هنجار شكني و مخالف خواني كه شيوه سبكي منحصر به فرد اوسـت ـ بـرخالف    
. ازدپـرد  شعراي گذشته و برخالف سّنت ادبي ـ به نكوهش و انتقاد از مقام خاموشي مـي   

  :در مقام نكوهش خاموشي گويد
  پشت شمشير سؤال از دم بود خون ريزتر

  چه حرف است اين كه خاموشي فزايد زندگاني را؟

  مهر خاموشي نگردد پردة اسـرار عشـق  
  

  36دانـيم مـا   خامشي را بدتر از ابرام مـي  

  37نفس دزديدن من بر چراغ عمر صرصر شـد 

  38بوي گل را مانع از پرواز شبنم كـي شـود  
 

  خاموشي و زبان تمثيل

يكي از عناصر خيال شعري كه از ابتـداي ادبيـات فارسـي در تمـامي موضـوعات      
تـر از گذشـته    تر و به شعري حضور داشته و در سبك هندي و بخصوص شعر صائب بيش

اسـلوب  (خودنمايي كرده است، عنصر و آراية تشـبيه بـه معنـاي عـام و تشـبيه تمثيـل       
تمثيـل از  «: نويسـد  صاحب المعجم درباره تمثيـل مـي  . است به معناي اخص آن) معادله

كه اين نوع استعارتي است بطريق مثال؛ يعني، چـون شـاعر    جمله استعارات  است، الّا آن
را  خواهد كه به معني اشارتي كند، لفظي چند كه داللت بر معني ديگر كنـد بيـاورد و آن  

تـر   ارت كند و اين صنعت خـوش مثال مقصود خود سازد و از معني خويش بدان مثال عب
: نويسـند  شفيعي كدكني در باب تمثيل در سبك هنـدي مـي   39».از استعارت مجرّد باشد

تـرين راه بـراي تشـخيص تمثيـل از ديگـر انـواع تصـوير ايـن اسـت كـه از ديـدگاه             به«
گونه كه تمثيل در معني دقيق آن ـ كه محور   بدين. شناختي مورد بررسي قرار گيرد زبان

تواند در شكل معادله دو جمله مورد بررسي قرار گيـرد   سبك هندي است ـ مي خصايص 
اي است كه به لحاظ شباهت  اند، معادله چه متأخرين بدان تمثيل اطالق كرده و تقريباً آن

گويد و در  ميان دو سوي بيت ـ دو مصراع ـ وجود دارد و شاعر در مصراع  اول چيزي مي  
گـذر شـباهت قابـل تبـديل بـه       وي ايـن معادلـه از ره  مصراع دوم چيزي ديگر؛ اما دو سـ 

ديگر است و شايد براي جلوگيري از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند تا ميـان   يك
 40».تمثيل و تشبيه اشتباهي پيش نيايد و تمثيل نيز با ارسال المثل اشتباه نخواهد افتاد
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زندگي واقعي و مشاهدات عـادي   ها از اهميت تمثيالت صائب در اين است كه بيشتر آن«
. شـود  گيرد و به همين دليل براي خواننده قابل درك و محسوس مي شاعر سرچشمه مي

آموزي و توصيه بر پيروي از ملكات اخالقي است كـه   ارزش ديگر اين تمثيالت بعد عبرت
نـي و  بي توان چگونگي تلقّي شاعر را از زندگي و جامعه و حتّي جهـان  ها مي با تأمل در آن

  41».شناسي او را دريافت جهان
دم داراالمان خاموشـي اسـت، جهـت تعلـيم      صائب به عنوان معلم و اديبي كه هم

تـر آن در اذهـان    مورد به سالكان راه و جايگزيني بـه  درس خاموشي و پرهيز از گفتار بي
خاموشي و تلميح، آنان را به ) اسلوب معادله(مخاطبان، با استمداد از آرايه تشبيه تمثيل 

و انواع سه گانة آن، بويژه خاموشي زبان و گويايي ضمير، دعـوت كـرده و پيـام ذهنـي و     
هـا و   عقلي خود را با استفاده از امور عيني و محسوس پيرامون خـود در كسـوت تمثيـل   

ماهي و قالب و شست، غنچه، سنگ نشـان و جـرس، سـپر و دم    : نمادهايي مختلف نظير
هنگـام، سـرمه و    خيـز و خـار و خـس، تيـغ و مـرغ بـي       شمشير، شمع و گاز، بحر گوهر

خاموشي، گوهر ناسفته و سفته، خم سر بسته و باده، صدف، مـريم و مسـيحا و غيـره در    
  :از آن جمله است. آموزان قرار داده است آيينه ديوانش در معرض ديد عبرت

 صائب معتقد است كه خاموشي سبب آسودگي خاطر آدمي از مردم كـج  :ماهي و قالب
  :ماهي لب بسته را غم از قالب و شست نيست كه چنĤن بحث و كج انديش است، هم

  خامشي داردم از مردم كج بحـث ايمـن  
  

  نيست درمان مردم كج بحث را جز خامشي
  

  42نيست چون ماهي لب بسته غم شست مرا 
  

  43ماهي لب بسته خون در دل كند قـالب را 
 

در كسـوت   44نوعـانش  صـائب و هـم  از جمله عناصر محسوس و عيني اسـت كـه    :غنچه
تمثيل در پروراندن مضمون خاموشي در سراسر ديوان خود به آن نظري عميـق و قابـل   

را بـه  ) گـل نشـكفته  (= شاعران، بويژه شاعران سبك هندي، غنچـه  . اند توجه ابراز نموده
  :صائب گويد. اند زباني خاموش و گل را به زباني گويا تشبيه كرده

  اي ين بستان سرا هر غنچهگوش اگر داري در ا
  

  عشرتي گر هست در داراالمان خامشي است
  

  45كند با صد زبان تلقين خاموشي ترا مي 
  

ـاش  غنچه   46سان با صد زبان خوش سخن خاموش ب
 

ها براي نشان و مقادير منـازل نصـب    نشان سنگي كه در راه سنگ :نشان و جرس سنگ
توانـد   كه اسنان بواسـطه هنـر خاموشـي مـي    صائب اعتقاد به اين دارد كه زماني  47.كنند

همانند سنگ نشان راه، اسباب معرفت و هدايت ديگـران را فـراهم سـازد، چـرا بايـد در      
سـنگ نشـان در شـعر صـائب مظهـر      . جمع بيهوده گويان مانند جرس بيهود نـال باشـد  
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  :خاموشي و جرس مظهر گفتار بيهوده است
  نشان گشتن كسي تا به خاموشي توان سنگ

  

  48قطار هرزه ناالن چون جرس باشـد چـرا؟   در 
 

كنـد و زبـان را بـه تيـغ و دم      صائب خاموشي را به سپر تشبيه مـي  :سپر و دم شمشير
سازد، خاموشي نيز مانع تيغ زبـان اسـت    كه سپر دم شمشير را كُند مي چنĤن شمشير، هم

كـس مهـر    و معتقد است كسي كه دل و جانش از تيغ زبان افگار و آزرده است، براي آن
  :ترين سپر است خاموشي به

  مهر خاموشي كند كوتـه زبـان تقريـر را   
  

  بر مدار از لب خود مهر خموشـي زنهـار  
  

  سپري نيست به از مهر خموشـي صـائب  
  

  49سازد دم شمشير را اين سپر دندانه مي 
  

  50گـردد  كاين سپر مانع شمشير زبان مي
  

  51هر كه را جان و دل از تيغ زبان افگار اسـت 
 

تمثيـل شـمع و گـاز، از جملـة      52.گل گير كه بدان سـر شـمع گيرنـد   : گاز :شمع و گاز
تـر از آن   هايي است كه صـائب بـراي پرورانـدن مضـمون خاموشـي بـيش       ترين تمثيل به

صائب انسان زبان باز را به شمع و سـخن چـين را بـه گـازي ماننـد      . استفاده كرده است
كه اگر شـمع   چنĤن سازد؛ هم ن چين را دراز ميزبان بازي انسان، زبان سخ: گويد كرده مي

چون مهري است بر زبان گاز و عقيده دارد كه انساني كـه داراي زبـاني    خاموش شود، هم
ق گـاز  زكـه شـمع روشـن، ر    چنـĤن  آتشين است از سرزنش ديگران در امان نيسـت؛ هـم  

  :گردد مي
  از زبان بازي سخن چين را زبـان گـردد دراز  

  

  مانـد  ش سالم نمـي زبان آتشين از سرزن
  

ـاز را  مي    53شود مهر دهن، شمع از خموشي گ
  

  54د شمع هر جا سر بـرون آرد دكه رزق گاز گر
 

گـو و زبـان درازي   و صائب خاموشي را بـه دريـا و گفـت    :بحر گوهر خيز و خار و خس
گويد كه حيف است كـه از   كند و به مخاطب مي بيهوده را به كف و خار و خس مانند مي

  :ر بار به كف قناعت كنددرياي گوه
  گو خس و خاشاك اوست خامشي دريا و گفت

  

  دهي ترجيح حرف پـوچ را  برخموشي مي
  

  55پاك كن از خار و خس اين بحر گوهر خيز را 
  

  56شوي قانع به كف از بحر گوهر بار حيـف  مي
 

وقـت خوانـد شـوم اسـت و بـه حادثـة        كه بـي ) خروسي(مرغ « 57:هنگام تيغ و مرغ بي
  58».بايد سرش را بريد. دهد خبر ميناگواري 

محل و خاموشي را به تيغ مانند كـرده   هنگام و بي گويان را به مرغ بي صائب هرزه
گويان انتقام گرفت و معتقد اسـت كـه دعـوي     توان از بيهوده گويد كه با خاموشي مي مي
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  :جا موجب هالكت و نابودي است بي
  گويان را به خاموشـي گـذار   انتقام هرزه

  سـازد دراز  جا زبـان تيـغ مـي    بيدعوي 

  محـل  مرگ را خواند به خود بانگ خروس بي
  

  59هنگـام را  گويد جواب مرغ بـي  تيغ مي 

  60دم بيش نيسـت  هنگام را آوازه يك مرغ بي

  61گويد سزاي كشتن اسـت  جا حرف مي هركه بي
 

سرمه نوعي سنگ ساييده شـده اسـت كـه اصـفهان از ديربـاز بـه        62:سرمه و خاموشي
براساس يك اعتقاد طبي در ميان عـوام،  . مند از آن معروف بوده است نوعي ارزش داشتن

رو در شـعرهاي سـبك هنـدي     از ايـن . خوردن سرمه سبب گرفتگـي صـدا خواهـد شـد    
خـوردن سـرمه   « 63.كند سرمه معموالً خاموشي را تداعي مي ]الخصوص شعر صائب علي[

مورد بستن را  اني و لب از گفتار بيزب صائب خاموشي و بي 64».شود باعث گرفتگي صدا مي
كنـد كـه باعـث گرفتگـي صـداي       اي ماننـد مـي   كنـد، بـه سـرمه    داري اسرار مي كه پرده
  :شدن زبان بيهوده گويان است چينان و بسته سخن
  كنـد راز مـرا   داري مـي  زبـاني پـرده   بي

  

  گـردد  خموشي سرمه كوه بلند آوازه مي
  

  65دهد خاموشي من سرمه غمـاز مـرا   مي 
  

ـتن   ه لب بستن توان بيهودهب ـان بس   66گويان را زب
 

صائب در جاي ديگر برخالف عقيده نخستين خود و نيز برخالف عـرف و هنجـار   
  :ادبي ـ اجتماعي، معتقد است كه سرمه موجب خاموشي و گرفتگي صدا نيست

  حرفي است اين كه سرمه شود مهر خامشي
  

  67چشم تو را ز سرمه زبان آوري بجاست 
 

صائب خاموشي را از لحاظ ارزش به گـوهر و مرواريـد ناسـفته و     :سفته و ناسفتهگوهر 
  :كند ارزشي به گوهر سفته و سوراخ شده مانند مي گفتار را از لحاظ بي

  خامشي را رتبه باالتر بود صـائب ز نطـق  
  

  68قدر و قيمت بيش باشد گـوهر ناسـفته را   
 

  :كند ه و گفتار را به باده مانند ميصائب خاموشي را به خم سربست :خم سربسته و باده
  آورد بر سـر گفتـار، دل را خامشـي مـي    

  خم سربسته جوش باده را افزون كند صائب
  

  69جوش مستي در خم سربسته باشد باده را 

  70گردم به لب مهر خموشي گر زنم ديوانه مي
 

ته، ساز و معني آفرين كه در شعر صائب برخالف شاعران گذشـ  از عناصر مضمون :صدف
بسامدي باال دارد، عنصر تمثيل ساز و عيني و محسوس صدف است كـه شـاعر را در راه   
. رسيدن به هدف اصيل و واقعي، يعني خلق مضامين بكـر و بـديع، يـاري رسـانده اسـت     
صائب با استفاده از عنصر صدف و دريا، در تمامي مضامين شعري، بـاالخص در مضـمون   

معني «و » طرز تازه«ني و مضمون سبك هندي و خاموشي، پادشاهي خود را بر ملك مع
جـاي   صائب جداي از اين كه با استمداد از واژة صدف در جـاي . اثبات كرده است» بيگانه



 

 نامة فرهنگ و ادب پژوهش 40 �

 

 

تر بيان كرده است، شش غـزل بـا رديـف     تر و استادانه ديوان خود، مضمون خاموشي را به
غلب ابيـاتش  دارد كه در ا) 5169و  5168و  5162و  5161و  5160و  5159(» صدف«

  :صائب در جاي ديگر گويد. به مضمون خاموشي پرداخته است
  چون صدف هر كس به غور بحر خاموشي رسيد

  ة گـوهر كنـد  نها را خامشي گنجي سينه
  

  71كاسة دريوزة سـيماب سـازد گـوش را    

  72ياد دارم از صدف اين نكتة سربسته را
 

ر هيچ وقـت از دامـان   گوه: گويد كه به مخاطب مي 73صائب با تأسي از گذشتگان
گردد، پس از صدف درس عبـرت گرفتـه و بـا دورانديشـي و      بحر به درون صدف باز نمي
  :برداشته به سخن سرايي بپردازيد) دهان گوهر افشان(احتياط مهر از حقه گوهر 

  به صدف باز نگـردد ُگهـر از دامـن بحـر    
  

  74مهر اين حقة گـوهر بـه تأمـل بـردار     
 

قيده دارد زمـاني كـه انسـان زبـان و لـب از دعـوي بيهـوده و        صائب ع :مريم و مسيحا
كه خاموشي و روزه سـكوت اختيـار    چنĤن هم. مورد بربندد، اندر دلش معاني گويا شود بي

ور گردانيـده   كردن مريم در مقابل سرزنش بدانديشان و معاندان، حضرت مسيح را سخن
  :كند دامني مريم را ثابت مي و عفت و پاك
  ردد چون زبان، معني شود گويازدعوي بسته گ

  تا نبندي زسـخن لـب، نشـود دل گويـا    
  

  75به گفتار آورد خاموشـي مـريم مسـيحا را    

  76عيسي از مريم خاموش پـذيرد گفتـار  
 

در بينش صـائب تنهـا از طريـق خاموشـي اسـت كـه        77:غواص و حبس نفس و گوهر
كه  چنĤن ست آورد؛ همتواند به مخزن اسرار سعادت راه برده، دامن معني را بد شخص مي

منـد   ترين راه، جهت دست يافتن بـه مرواريـد ارزش   براي غواص گوهرجو، حبس نفس به
  :است

  به مهر خامشي غـواص مـا اميـدها دارد   

  معني بدست آري كن تا دامن خموشي پيشه
  

  78نفس مـا را  رساند زود، جان بي به گوهر مي 

  79آرد پاس نفس غواص گوهر بـر نمـي   كه بي
 

و گـاهي شـراب   (در شـعر عربـي و فارسـي از جرعـه ريخـتن      « 80:ريزي جرعهخاك و 
ولالرض مـن كـاس الكـرام    . برخاك مردگان ياد شده است كه منشأ يوناني دارد) ريختن
  81».نصيب

اي مبهم و رازگونه كاربرد  كاس كريمان يا كاس الكرام در ادبيات فارسي به گونه«
هـا   توانـد بفهمـد كريمـان كيسـتند و كـاس آن      براستي كسي با اين كاربردها نمـي . دارد

كهدانسته شده اسـت جرعـه فشـاني يكـي از فـرايض ديـن و فرهنـگ         چنان چيست، آن
اي از جـام نخسـتين بـر      ساقي الست جرعه« 82»... .پيشداديان و كيانيان مهر يسن است

سر اين شوره خاك فرودين ريخت، خاك از تأثير آن جرعه جوشش كرد و جان گرفت و 
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چـون هسـتي بـا    . ان و جهانيان از آن جوشش هستي يافتند و آفرينش پـاي گرفـت  جه
نمايد كه زندگي نمودي از جرعه فشاني  ريزش جرعه الست آغاز شده، بنابراين چنين مي

مزديسـنان بـر   . شـوند  مردگان نيز از جرعة جام زنده مي. گيرد است زمين مرده جان مي
جا كـه انسـان    نيست، مرگ و زايش دوباره تا آن اين باور بودند كه مرگ تن پايان زندگي

به همين دليل مهريسن براين باور است كـه شـخص   . به كمال برسد ادامه خواهد داشت
خورنـد   مرده هنگامي كه در گور خفته است و خاك شده اگر دوستان از شرابي كـه مـي  

اش در جـوش    سهم او را با ياد او برگورش بريزند، بار ديگر خون هسـتي در رگ افسـرده  
  83».كند آمده و زايش دوبارة خود را به سوي كمال آغاز مي

» جرعه برخاك ريختن به ياد گذشـتگان و مردگـان  «صائب با استفاده از مضمون 
كه در ادبيات فارسي سابقة طوالني دارد، خاك را مظهر خاموشـي دانسـته، بـه مخاطـب     

خواهـد كـه    دارد و از او مـي  نوشـان نصـيبي    گويد كه خاك از فيض خاموشي، از بـاده  مي
  : خاموشي را پيشة خود سازد

  زن كه خاك از فيض خاموشي كين مهر برلبتمز
  

  84گيرد از مينا تر مي نصيب از باده نوشان بيش 
 

ريزنـد تـا بـوي     اي است كه بـر روي آتـش مـي    سپند يا اسفند همان دانه :سپند و آواز
يكـي از  . داننـد  ب دفـع چشـم زخـم مـي    ايرانيان سوختن اسفند را سب. خوش ايجاد كند

. جهـد  شود با صدا از جا مي هاي دانه اسفند آن است كه وقتي روي آتش، گرم مي ويژگي
سـپند نيـز از جملـه     85.انـد  اين صدا را شاعران سبك هندي به آواز اسـفند تعبيـر كـرده   

ساز در سـبك هنـدي و شـعر صـائب اسـت كـه در سـاختن         هاي محسوس مضمون واژه
  :موشي نقش خود را بخوبي ايفا كرده استمضمون خا

  است باب سوز خاموشي در حريم عشق عالم

  مهر بر لب زن كه در خاموشي جاويد ماند
  

  86گردد ز آتش تا صـدا دارد سـپند   دور مي 

  87چون سپند آن كس كه كرد آواز در محفل بلنـد 
 

بـا  هاي مخصوص صـائب و سـبك هنـدي اسـت كـه صـائب        از جمله واژه :موم و مجمر
يـك بـار   . استفاده از آن مضمون خاموشي را به دو صورت متضاد از هم مطرح كرده است

كـه كسـي بـا مـوم      چنان تواند دل پرشكوة ما را رام سازد؛ هم مهر خاموشي نمي: گويد مي
  :بندد روزن مجمر را نمي

  چه سازد با دل پرشكوه ما مهر خاموشي
  

  88بنـدد  كسي با موم چشم روزن مجمر نمي 
 

كـه مـوم    چنـان  مانـد؛ هـم   راز دل گاهي با خاموشي نهان مي: گويد كه ر دوم ميبا
  :گيرد روزن مجمر را مي

  رازدل گاهي به خاموشي نهان ماند كه مـوم 
  

  89داري پيش چشم روزن مجمـر كنـد   پرده 
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صائب با استمداد از آراية ادبي تلميح، مهـر خاموشـي را از لحـاظ    : خاتم سليمان و ديو
راهـي دل   به خاتم سليمان و سخن را از لحاظ اينكه باعـث تيرگـي و گـم   بخشي  سعادت

  :نمايد زد مي كند و مواظبت از اين مهر را به مخاطب گوش است، به ديو مانند مي
  به حكمت از لب خود مهر خامشي بـردار 

  

  خامشي مهر سليمان بود و ديـو، سـخن  
  

  90به دست ديـو مـده خـاتم سـليمان را     
  

ـ     91ر سـليمان زنهـار  به كف ديو مـده مه
 

داند و معتقد است كه تنها عـاملي   صائب خاموشي را كليد بستگي دل مي: بلبل و قفس
الشهرة آفـةٌ والراحـي   «كه باعث گرفتاري بلبل در قفس شده است آواز اوست كه حديث 

  :گوياي همين مطلب است 92».الخمول في
  هاي دل اسـت  خامشي صائب كليد بستگي

 

  93شـعلة آواز مانـد   بلبل ما در قفـس از  
 

وجهي كه در نتيجـة شـغل و كـاري بدسـت آورنـد؛      : هزينه و دخل: خرج: خرج و دخل
: در تـالش آن مـردن، مـرادف   : خرج چيزي شدن 94.درآمد و هزينه: دخل و خرج. درآمد

صائب  95.سر در سرچيزي كردن؛ تلف شدن؛ به هدر رفتن و نيز به مصرف چيزي رسيدن
  :داند نه و خاموشي و شنيدن سخن را دخل و درآمد ميسخن گفتن را خرج و هزي

  گفتن حرف بود خرج و شنيدن چون دخـل 
  

  96مقـدار  خرج بر دخل ميفزا كه شوي بي 
 

و خاموشي را از لحـاظ عظمـت    97صائب مضمون بحر و كوزه را از موالنا بارث برده: بحر و كوزه
كـه كـوزه    چنـان  هم. ي مانند كرده استا به دريا و سخن و گفتار را از لحاظ كم ظرفيتي به كوزه

  .توان فضيلت خاموشي را بيان كرد ظرفيت گنجايش دريا را ندارد، با سخن نيز نمي
  نتوان فضل خموشي به سخن صائب گفت

  

  98خامشي بحر بود، كـوزة خـالي گفتـار    
 

گيري از تمثيل كبك و شهباز براين اعتقـاد   صائب با بهره): صياد(خنده كبك و شه باز
موقع انسان باعث هالكت و نابودي اوسـت و بنـابر    ست كه در اين دنيا هنر و استعداد بيا

  :نامي است ترين هنر خاموشي گم اعتقاد وي، به
  جا نكنـد مـن ضـامن    كبك اگر خنده بي

  

  هر كه خامش شـود از حادثـه آزاد بـود   
  

  99كه گرفتار بـه شـهباز نگـردد  هرگـز     
  

ــود  ــياد ب ــل ره ص ــك دلي ــدة كب   100خن
 

دكتـر   101.را معكوس خواندن بـاري دفـع بالسـت   » تبت يدا ابي لهب«آية  :بت وارونهت
تبـت يـدا ابـي    «زاده به نقل از فرهنگ انجمن آرا در خصوص وارونه خوانـدن آيـة    اشرف
در اعتقاد مردم است كه اگـر آن را معكـوس بخواننـد؛ يعنـي از آيـة      «: نويسند مي» لهب

  102.كند پنجم به اول رفع بال مي
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  روي سخت كوه را پروايي از شمشير نيست
  

  رود خطي كه از ذقـن بـه بنـاگوش مـي    
  

  103جان تبت وارونه را تأثير نيسـت  در گرآن 
  

  104در خاصيت به تبت وارون برابـر اسـت  
 

تبـت  «صائب خاموشي را به لحاظ دفع بال از پرگويان، به معكـوس خوانـدن آيـة    
س خواندن اين آيه موجب دفع بالست، خاموشـي  كه معكو چنان كند، هم مانند مي» ...يدا

كنـد و خاموشـي را بـه     ، بال از زياده گويان دور مـي »تبت يدا ابي لهب«چون آية  نيز هم
  :خيزد جهت اين كه صدايي ندارد به يك دست مانند كرده كه از آن صدايي بر نمي

  خامشــي تبــت وارونــة پرگويــان اســت
  

  تخيزد به تنهايي صدا از هيچ دس بر نمي
  

  105نيست ممكن كه زيك دست صدا برخيـزد  
  

  106شود رازي كـه دارد محرمـي   زود رسوا مي
 

  :كند صائب گفتار را به تب و خاموشي را به تبخال مانند مي :تبت و تبخال
  سرد از گفتـار كـرد   مهر خاموشي مرا دل

  

  دل خنك شد تا دهن بستم زحرف نيك و بد
  

  107زنـد  تب به يك تبخال از تن خيمه بيرون مي 
  

  108مهر خاموشي تب گفتار را تبخال بـود 
 

از جمله تمثيالت بديعي است كه در مضمون خاموشـي از ديـدة تيـز     :خوان و سرپوش
صائب گفتار و معرفـت پـوچ و بيهـوده را بـه     . بين و ذهن وقّاد صائب مخفي نمانده است

  :كند خوان و سفره خالي و خاموشي را به سرپوش مانند مي
  از گفتار، شأن مهـر خاموشـي   بود باالتر

  

  زن چون نداري معرفت مهر خاموشي به لب
  

ـرد  چه از سرپوش مي نگيرد خوان ز نعمت آن    109گي
  

  110بايـد شـدن   برسر خوان تهي سرپوش مي
 

صائب دريا را كه سر و صدايي ندارد مظهر خاموشي و سـيالب را كـه بـا     :بحر و سيالب
تـوان   داند و معتقد اسـت كـه بـا خاموشـي مـي      يسر و صداست، مظهر گويايي و گفتار م

رسـد از جـوش و    كه سيالب نيز وقتي به دريـا مـي   چنان دهان بيهوده گويان را بست؛ هم
  .افتد خروش مي

  خامشي مهر لـب هـرزه درايـان گـردد    
  

  پايان و سيالب است گويايي خموشي بحر بي
  

  111آيـد  بحر از عهدة سـيالب بـرون مـي    
  

  112عالمه بس باشـد دليل جهل، الف علم از 
 

ريسـيده، تابيـده   : رشته 113.گره به هم پيچيدگي نخ و ريسمان؛ عقده، بند :گره و رشته
صائب خاموشي را به گرهي مانند كـرده كـه نتوانسـته     114.شده، ريسمان، رسن، بند، نخ

صائب معتقد است كه تنها گره خاموشي است . است رشتة زبان شكوة شاعر را كوتاه كند
  .واند رشته عمر را دراز كندت كه مي
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  مهر خاموشي زبان شـكوة مـا را نبسـت   
  

  جز مهر خامشي كه كنـد عمـر را فـزون   
  

  115كند؟ كي گره اين رشته را منع از درازي مي 
  

  116اي دراز ام شـود ز گـره رشـته    نشنيده
 

، بلبل را مظهر گفتار و 117وار صائب سعدي ):خاموشي و كردار(و پروانه ) گفتار(بلبل 
  :عاشق مدعي و پروانه را مظهر كردار و خاموشي و عاشق واقعي دانسته است

  پروانه سـبق بـرد ز بلبـل بـه خموشـي     
  

  ميان بلبل و پروانـه فـرق بسـيار اسـت    
  

  118حيف است كه كردار به گفتـار فروشـند   
  

  119رسـد گفتـار   كجا به رتبة كـردار مـي  
 

زبان را به خاري ماننـد كـرده   صائب، خاموشي را به گل و  ):خاموشي(گل ) زبان(خار 
كند، زبان نيـز در پنـاه    كه گل، خار را از آتش سوزان خورشيد محافظ مي چنان است؛ هم

  :تر است مهر خاموشي، ايمن
  خار را گل ز آتش سوزان سپرداري كنـد 

  

  120در پناه مهر خاموشي بود خوشـتر زبـان   
 

كـه كجـي و    چنـان  هـم  سـازد؛  خاموشي عيب نـادان را پوشـيده مـي    :كجي تير و كيش
  : ها پنهان است ناراستي تير، در تيردان، از ديده

  پوشي چو خموشـي نبـود نـادان را    پرده
  

  129كز نظرها كجي تير نهان در كيش است 
 

. كننـد  همان وسيلة معروف است كه بـا آن مـاهي شـكار مـي    : ُقلّاب :قالب و كام نهنگ
كند و او را به  ر دهان ماهي، گير ميترين ويژگي قالب، كج بودن نوك آن است كه د مهم

اين كجي نوك قالب، سبب تداعي ناراستي و كـج رفتـاري بـراي شـاعران     . اندازد دام مي
بنابه عقيده صائب؛ هيچ كج بحثي توان برابـري بـا تمكـين و     122.سبك هندي شده است

را ندارد  كه قالب نيز توان شكار نهنگ چنان گردد؛ هم وقار خاموشي را ندارد و مغلوب مي
  :دهد و كجي خود را از دست مي

  به تمكين خموشي بر نيايد هيچ كـج بحثـي  
  

  123كه گردد راست قالبي كه در كام نهنـگ افتـد   
 

هاي بسيار كوچك  شبنم بخار آب كه به شكل قطره ):گفتار(و بلبل ) خاموشي(شبنم 
م بـه واسـطة   در انديشـة صـائب، شـبن    124.نشـيند  ابر بر روي نباتـات مـي   هاي بي در شب

كوچكي و اين كه از خود صدايي ندارد؛ محرم گل است؛ اما گل به دليل قيل و قـالي كـه   
  :دارد، از مصاحبت گل محروم است

  شـد  گلـزار شبنم از مهر خموشي محرم 
  

  كار شبنم از خموشي اين چنين بـاال گرفـت  
  

  125بلبل ما را ز گل محروم قيل و قال داشـت  
  

ـاش خواهي اي مرغ چم قرب گل مي   126ن خاموش ب
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پاره را جمع كـردن و فـراهم آوردن    كنايه از سي: پاره قرآن كردن سي :پاره قرآن و سي
كنند كه در  گاهي هر جزو را جداگانه جلد مي. قرآن كريم شامل سي جزو است 127.است

يكي از داليل سي جزو كردن قرآن آن است كـه  . شود مي) سي پاره(= جزو   مجموع سي
خوانند و به اين ترتيب در هر ماه يك بار قـرآن را   روز يك جزو را جداگانه ميقاريان، هر 
جهـت سـي پـاره كنايـه از      قرآن را به سي جز تقسيم كرده بوده؛ بدين 128.كنند ختم مي

اگر دل من به واسطة خاموشي به جمعيت خـاطر رسـيد،   : گويد صائب مي 129.قرآن است
  .ي جزو تشكيل شده استكه قرآن نيز از س چنان بعيد نيست؛ هم

  جمع اگر از بستن لب شد دل من، دور نيست
  

ـرده اسـت      130خامشي بسيار از اين سي پاره قرآن ك
 

مكيدند يا عقيـق زيـر زبـان     كند، از اين رو انگشتر را مي عقيق رفع تشنگي مي« :عقيق و دهان
  :ري جگر تشنه استدا كند كه موجب آب صائب خاموشي را به عقيقي مانند مي 131».نهادند مي

ــنه آب  ــر تش ــي جگ ــردد زخامش   دار گ
  

  132زنهار اين عقيق ميار از دهـان بيـرون   
 

و انـس و  ) ديـو، ديـو و پـري   (سليمان بر تمـام جـن و ديـو     ):ديو(زاد  سليمان و پري
دليل حكومت سليمان بر . جانوران مختلف مسلط و حاكم بود و اجنه جزو لشكر او بودند

كه نگيني بـه وزن نـيم دانـگ داشـت و بـر آن      . ي سليمان بودجن و انس وجود انگشتر
صائب خاموشي را به مهر و نگين حضرت سليمان و معني را  133.اعظم نقش شده بود اسم

  .زادي مانند كرده است به پري
  اگر از خامشي مهر سليماني بدست آري

  

  134توان كـردن  پري زادان معني را مسخّر مي 
 

اي  براي اين كه به او سخن بياموزند، آيينـه . گو است سخنطوطي  :طوطي گويا و قفس
طـوطي  .) به ايـن شـخص اسـتاد گوينـد    (گويند  گيرند و از پس آن سخن مي پيش او مي

صـائب   135.گويد پندارد كه طوطي ديگري سخن مي بيند و مي تصوير خود را در آيينه مي
  :نددا چون طوطي، گرفتاري خود را از ناحية زبان و گفتار مي هم

  داشت فارغ بـال خاموشـي مـن آزاده را   
  

ـدم    ـايي ش   136در قفس محبوس چون طوطي ز گوي
 

داد كرده و خود را به علت ايـن كـه    زباني قلم صائب ماهي را مظهر بي :زباني ماهي و بي
دامن درياي خاموشي را بدست آورده است، به ماهي ماننـد كـرده اسـت و بـه مخاطـب      

زبـان   چون ماهيان بـي  ان خود را درياي معرفت كند و همگويد كه بر هنر خاموشي ج مي
  .در درياي معرفت سير كند

  ايـم  دامن درياي خاموشي بدسـت آورده 
  

  به خاموشي محيط معرفت كن جان گويـا را 
  

  137ايـم  چون دهان ماهي از پاس زبان آسوده 
  

ـا را   به جان بي   138نفس چون ماهيان كُن سير دري
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بنابه عقيدة صائب پيمانـه  . ر در نظر صائب مظهر خاموشي استپيمانه و ساغ :لب پيمانه
شراب، به علت اين كه مهر خاموشي بر لب زده است، توانسـته اسـت كـه محـرم اسـرار      

  .مستان گردد
  چون لب پيمانه زنهار از سخن خاموش بـاش 

  

  مهر خاموشي اگر صائب كني نقش نگين
  

ـاش     139صد سخن گر بگذرد در انجمن خاموش ب
  

  140اسرار مستان چون لب ساغر شـوي محرم 
 

صائب خاموشي را به آيينه و نطق را به زنگاري مانند كرده و از مخاطـب   :آيينه و زنگار
  :خواهد كه آيينه خاموشي را لوح مشق زنگار نطق نسازد خود مي

ــارش  ــود زنگ ــق ب ــه و نط   خامشــي آين
  

  141مُكن اين آينه را تختـة مشـق زنگـار    
 

هايي كه بر روي  سبك هندي، بويژه صائب، از رابطة دريا و حباب شاعران :حباب و دريا
صائب بـا اسـتفاده از    142.اند نظير خلق كرده هايي بسيار جالب و بي آب آن است، مضمون

تمثيل حباب و دريا نيز خاموشي را در دو معناي متضاد بكـار بـرده اسـت كـه حبـاب را      
هـوده و بـار ديگـر در معنـاي مثبـت،      وري پـوچ و بي  بار در معناي منفي، مظهر سخن يك

  :مظهر خاموشي دانسته است
  سرخود داد به باد از سخن پـوچ حبـاب  

  

  143بر مدار از لب خود مهر در ايـن دريـا بـار    
 

  :داند صائب بار ديگر حباب را مظهر خامشي مي
  مهر خاموشي بـه لـب زن چـون حبـاب    

  

  144در محــيط معرفــت، ســيار بــاش    
 

جـا روان   مهرة مار را چون بر موضع زخم مـار نهنـد زرداب از آن  « :زخم مار و مهرة مار
صائب خاموشي را به مهرة مار و سخن و گفتـار را بـه    145».گردد و تمامت زهر بيرون آيد

  :كند زهر مار مانند مي
  كشد مهر خموشي زجگر زهر سـخن  مي

  

  146زخم اين مار شود به، به همين مهـرة مـار   
 

ه كردن از عمليات رماالن و دعانويسان بود كه بدان پري در شيش :شيشه و پري
شيشـه در  . كردنـد  اي را پيدا مـي  كردند و يا شيء گم شده وسيله مصروعان را معالجه مي

كـرد، پـري خـوان     به كسي كه پـري در شيشـه مـي   . اين مورد غالباً به معني آيينه است
شيشـه و پـري در شيشـه    پـري و  «دار  صائب با استفاده از مضـمون سـابقه   147.گفتند مي

زاد معنـي را بـه تسـخير     كند كه پـري  مانند مي  اي سربسته خاموشي را به شيشه» كردن
  :درآورده است

  بر مدار از لب خود مهر خموشـي زنهـار  
  

  148زاد آمـد  كه در اين شيشة سربسته پري 
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صائب شكيبايي از تحمـل زخـم زبـان و سـرزنش مـردم و       :كعبه و خار مغيالن
ن در مقابل ايـن زخـم زبـان را بـه آزار و اذيتـي كـه از خـار مغـيالن در راه         خاموش بود

  :شود، مانند كرده است رسيدن به كعبه تحمل مي
  صبر بر زخم زبان كردن و خـامش بـودن  

  

  149در ره كعبــة دل خــار مغــيالن باشــد 
 

صائب خموشي را در نقطه مقابل گفتار به سـدي ماننـد    :يأجوج و سد اسكندر
كه اسكندر ذوالقرنين براي ممانعت از هجوم اقوام يأجوج و مـأجوج ايجـاد كـرده    كند  مي
  150.بود

  هاي خموش دالن خوش كه ز لب وقت آن صاف
  

  151پيش يأجوج سخن سد خموشـي بسـتند   
 

  گيري نتيجه

ها بـه   با تفّكر در ادب عرفاني ـ تعليمي و نيز اشعاري كه مضمون خاموشي در آن 
امين تعليمي و عرفاني مطرح گرديده است، ايـن نتيجـه حاصـل    عنوان اساس تمامي مض

گردد كه خاموشي و لب از گفتار فروبستن و سخن بـه مقتضـاي حـال گفـتن، چـون       مي
موجب  گويايي دل و باطن انسان گرديده و گـنج نفـيس سـعادت و سـرافرازي ابـدي را      

صائب واقع گرديـده  چون  درپي دارد، مورد تأكيد بيش از حد شاعران و اديباني عارف هم
آيد كه وي با مطرح ساختن مسـائل   با تعمق در ديوان صائب اين نتيجه بدست مي. است

اجتماعي و تعليمي از جمله خاموشي و انواع سه گانة آن، كه از موالنا و ديگر عرفا بـارث  
ترين وسيله و ابـزار   و تلميح ـ كه به ) اسلوب معادله(برده است، در كسوت تشبيه تمثيل 

عر سبك هندي جهت القـاي مفـاهيم و مضـامين شـعري بـه اذهـان و افكـار بشـمار         شا
رودـ توانسته است به هدف واالي خود كه تنوير افكـار عمـومي و بـه گـوهر مقصـود       مي

هـاي   وجـو در ديـوان   بـا جسـت  . رساندن سالكان و مخاطبان طريق حق است، نايل گردد
خـوريم كـه شـاعر در جهـت      بر مي شعراي سبك هندي و بويژه صائب تبريزي به ابياتي

، بـه  »معني بيگانـه و طـرز تـازه و فكـر رنگـين     «دست يافتن به هدف اصلي خود، يعني 
خواني اقدام كرده و برخالف شـعراي قبـل از خـود بـه نكـوهش و       هنجارشكني و مخالف

انتقاد از مقام خاموشي و ديگر مضامين شعري ـ كه در متن مقابله نيز بدان اشـاره شـده    
علتش نيز آن است كه چون در شـعر و غـزل سـبك هنـدي بـرخالف      . پردازد ـ مي   است
هاي ديگر، ارتباط تنها به صورت  افقـي بـوده و هـر بيـت بـراي خـود سـاختماني         سبك

پس زماني كه ما در سبك هندي و شـعر صـائب ـ    . جداگانه و مستقل از ابيات ديگر دارد
ي و مضامين و موضـوعات شـعري مواجـه    به علت مستقل بودن ابيات غزل ـ با تنوع معان 
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از نـوع  (هاي فكري  هستيم، طبيعي است كه  تضاد معاني و مضامين و نوسانات و تناقض
را نيز در مورد مضمون خاموشـي و مضـامين ديگـر    ) مثبت و منفي يا ستايش و نكوهش
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 .2250: 1375ديوان،  .20
 .3280: همان .21
 .171: همان .22
 .102: همان .23
 .743: همان .24
 .136: 1387زاده و محمدآبادي،  غالمحسين  .25
 .2347: 1375: ديوان .26
 .2432: همان .27
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 .136: 1387زاده و محمدآبادي،  غالمحسين  .28
 .2146: 1375ديوان،  .29
 .31-33: 1371يايي گيالني، بير .30
 .2587: 175ديوان،  .31
 .128-129: دشتي .32
 .2977: 1375ديوان،  .33
 .53: 1374سعدي،   .34
 .540: همان .35
 .147: همان .36
 .1494: همان .37
 .1310: همان .38
 .369: 1360شمس قيس رازي،  .39
 .84-85: 1375شفيعي كدكني،  .40
 .24: 1387معدن كن،  .41
 .253: 1375ديوان،  .42
 10: همان .43
 .168: 1، ج 1384ـ ديوان  160و53و22: 1378ديوان،  .44
 .19: همان .45
 .2347: همان .46
 .63: 2، ج1373گلچين معاني،  .47
 .21: 1375ديوان،  .48
 .36: 1375ديوان،  .49
 .1590: همان .50
 .720: همان .51
 .267: 2، ج 1373گلچين معاني،  .52
 .38: ديوان .53
 .1408: همان .54
 .39: همان .55
 .2488: همان .56
 .340و دفتر دوم،  44: 944ـ مولوي، دفتر اول، ب  380: نظامي، خسرو و شرين .57
 .424: 1، ج 1377شميسا،  .58
 .60: ديوان .59
 .643: همان .60
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 .532: همان .61
 .59: 1378و  89: 1384ديوان،  .62
 .191: 1374محمدي،  .63
 .631: 2، ج1377شميسا،  .64
 .80: ديوان .65
 .3006: همان .66
 .913: 1375ديوان،  .67
 .101: همان .68
 .102: همان .69
 .2670: همان .70
 .41: همان .71
 .100: همان .72
 .154: 1375سعدي،  .73
و سـليم   502: 1385الـه ولـي،    و شـاه نعمـت   235: 1374و حافظ،  197: 1374خاقاني،  .74

 .160: 1349طهراني، 
 .174: همان .75
 .2250: همان .76
 .157: 1كليم، كليات، ج  .77
 .174: همان .78
 .1025: همان .79
 .235: 1374و حافظ،  197: 1374خاقاني،  .80
 .714: 2، ج1377شميسا،  .81
 .15: 1385برومند سعيد،  .82
 .47: همان .83
 .228: ديوان .84
 .1374: محمدي .85
 .1224: ديوان .86
 .1267: همان .87
 .1406: همان .88
 .1238: همان .89
 .309: همان .90
 .2250: همان .91
 .25: 1376فر،  فروزان .92
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 .1210: ديوان .93
 .فرهنگ معين .94
 .327: 1فرهنگ اشعار صائب، ج .95
 .2250: همان .96
 .6، دفتر اول، ص 1374مثنوي،  .97
 2250: همان .98
 .2308: همان .99
 . 1716: همان .100
 .225: 1، ج 1373عاني، گلچين م .101
 .304: 1386زاده،  اشرف .102
 . 639: 1375ديوان،  .103
 .930: همان .104
 .1645ديوان،  .105
 .3272: همان  .106
 .1230: همان .107
 .1284: همان .108
 .1451: همان .109
 .2935: همان .110
 .1753: همان .111
 .1501: همان .112
 .فرهنگ معين .113
 .همان .114
 . 1259: همان .115
 .2321: همان  .116
 .50-51: 1374گلستان،  .117
 .2122: همان .118
 .2260: همان .119
 .2895: همان .120
 .731: همان .121
 .198: 1374محمدي، .122
 .1366: همان .123
 .85: 2فرهنگ اشعار صائب، ج .124
 .664: همان .125
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 .2347: همان  .126
 .72: 2گلچين معاني، ج .127
 .197: 1374محمدي، .128
 .837: 2، ج1377شميسا،  .129
 .573: همان .130
 .837: 2، ج1377شميسا،  .131
 .3112: همان .132
 .383: 1386شميسا،  .133
 .3011: همان .134
 .812: 1377شميسا،  .135
 .2592: همان  .136
 .2639: همان .137
 .171: همان .138
 .2347: همان .139
 .3281: همان .140
 .2250: همان .141
 .189-190: 1374محمدي،  .142
 .2250: همان .143
 .2458: همان .144
 .998: 2، ج1377شميسا،  .145
 .2550: همان  .146
 .233: 1377شميسا،  .147
 .1680: ديوان .148
 .1667: همان .149
 .2327: 1375معين،  .150
 .1689: ديوان .151
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  نامه كتاب

حسـين  : الزمان، ترجمـه كامـل و تنظـيم مجـدد     فر، بديع احاديث و قصص مثنوي، فروزان .1
 .، چاپ اول1376اميركبير، : داودي، تهران

محمد قزوينـي و مـدرس   : المعجم في المعايير اشعارالعجم، شمس قيس رازي، به تصحيح .2
 .، چاپ سوم1360زوار، : رضوي، تهران

خـوارزمي،  : غالمحسـين يوسـفي، تهـران   : ، سعدي، تصحيح و توضيح)نامه سعدي(تان بوس .3
 .، چاپ پنجم1375

، محمـدي، محمدحسـين،   )نقد و تحليل شـعر صـائب و سـبك هنـدي    (بيگانه مثل معني  .4
 .، چاپ اول1374ميترا، : تهران

 .، چاپ اول1385ترفند، : جرعه فشاني، برومند سعيد، جواد، تهران .5
سـيماي  : بيدل دهلوي، موالنا عبدالقادر، به تصـحيح اكبـر بهدارونـد، تهـران    ، )1ج (ديوان  .6

 .، چاپ اول1384دانش، 
 .، چاپ اول1378برگ، : پرويز عباسي داكاني، تهران: ديوان، جويا تبريزي، به اهتمام .7
ديوان، حافظ شيرازي، قزويني ـ غني، با مجموعه تعليقات و حواشي عالمه محمد قزويني،   .8

 .، چاپ پنجم1374اساطير، : دار، تهران دالكريم جربزهعب: به كوشش
 .، چاپ پنجم1374زوار، : ضياءالدين سجادي، تهران: ديوان، خاقاني، به كوشش .9
، 1349سينا،  ابن: رحيم رضا، تهران: ديوان، سليم تهراني، محمد قلي، ب تصحيح و اهتمام .10

 .چاپ اول
، چـاپ  1385طاليـه،  : بنارواني، تهـران بهمن خليفه : اله ولي، به كوشش  ديوان، شاه نعمت .11

 .دوم
 .خيام، بدون تاريخ: ديوان، صائب تبريزي، بيژن ترقي، با مقدمه اميري فيروزكوهي، تهران .12
علمي و فرهنگـي،  : محمد قهرمان، تهران: ، صائب تبريزي، به كوشش)شش جلدي(ديوان  .13

 .، چاپ سوم1375
 .، چاپ پنجم1376س، فردو: سير غزل در شعر فارسي، شميسا، سيروس تهران .14
 .، چاپ ششم1375آگاه، : صور خيال در شعر فارسي، شفيعي كدكني، محمدرضا، تهران .15
بررسـي  (» بي حروف روييدن كالم«زاده، غالمحسين، ولي محمدآبادي، قربان،  غالمحسين .16

سـال دوم،  ) 7پيـاپي  (، گوهر گويا، شـماره سـوم   )اسباب و انواع خاموشي از ديدگاه مولوي
 .1387، 136و  127-129و  125-126ات شماره صفح

، چاپ 1377فردوسي، : ، شميسا، سيروس تهران)دوجلدي(فرهنگ اشارات ادبيات فارسي  .17
 .اول

 .، چاپ دوم1373اميركبير، : ، گلچين معاني، احمد، تهران)دوجلدي(فرهنگ اشعار صائب  .18
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انتشـارات  : شـهد زاده، رضـا، م  ، اشرف)دوجلدي(هاي ادبي از متون پيشين  فرهنگ بازيافته .19
 .، چاپ اول1386گاه آزاد مشهد،  سخن گستر ودانش

 .، چاپ اول1386ميترا، : فرهنگ تلميحات، شميسا، سيروس، تهران .20
 .، چاپ نهم1375اميركبير، : فرهنگ فارسي، معين، محمد تهران .21
مهـدي صـدري،   : ، كليم كاشاني، ابوطالب، به تصحيح و مقدمه و تعليقات)جلد اول(كليات  .22

 .، چاپ اول1376همراه، : تهران
: پروفسور شبلي نعماني، حواشـي و تعليقـات  : كليات خمسه، نظامي، مقدمه و شرح حال از .23

 .، چاپ سوم1374جاويدان، : تهران) درويش(محمود علمي 
: الـدين محمـدبلخي، تصـحيح و حواشـي     كليات ديـوان شـمس تبريـزي، مولـوي، جـالل      .24

 .، چاپ سوم1363، اميركبير: فر، تهران الزمان فروزان بديع
، چـاپ  1374خـوارزمي،  : غالمحسين يوسفي، تهـران : گلستان، سعدي، تصحيح و توضيح .25

 .چهارم
، سـال دوم، ص  )6پيـاپي  (، گـوهر گويـا، شـمارة دوم    »تأثر صائب از مولـوي «گلي، احمد،  .26

1387 ،208. 
الـدين محمـدبلخي، مطـابق نسـخة تصـحيح شـدة رينولـد         مثنوي معنوي، مولوي، جـالل  .27

محمـود علمـي   : فر، حواشي و تعليقات از الزمان فروزان بديع: ون، مقدمه و شرح حالنيكلس
 .، چاپ دهم1374جاويدان، : ، تهران)درويش(
، محمد رسول دريا گشـت، صـائب و سـبك    )موج(، ساماني، خليل »مضمون اشعار صائب« .28

-103و  95قطـره، صـص   : تهـران ) مقاالتي درباره صائب(هندي در گستره تحقيقات ادبي 
 .، چاپ اول1371، 102

الـدين بلخـي،    ، زمـاني، كـريم، موالنـا جـالل    )شرح موضوعي مثنوي معنوي(ميناگر عشق  .29
 .، چاپ چهارم1385ني، : تهران

آيـدين،  : ، معدن كن، معصومه، تبريـز )شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي(نقش پاي غزاالن  .30
 .، چاپ اول1387

 .، چاپ سوم1364ر، اساطي: نگاهي به صائب، دشتي، علي تهران .31
، محمد، محمد رسول دريا گشت، صائب )شيدا(، بيريايي گيالني »نوآوري در شيوه صائب« .32

-33قطـره، صـص   : تهران) مقاالتي درباره صائب(و سبك هندي در گستره تحقيقات ادبي 
 .، چاپ اول1371، 31

يا، شـماره اول  ، گوهر گو»هاي موالنا در اشعار شورانگيز صائب انديشه«نوريان، سيدمهدي،  .33
 .1388، 3و  2و  1، سال سوم، ص )9پياپي (


