
 

  
  

  زدايي در شعر صائب تبريزيهاي آشناييروش
  

نرگس اسكويي                    ∗ 

  چكيده مقاله

باشـد و  مي defamiliarizationزدايي هاي نقد ادبي معاصر، آشنايييكي از نظريه
تعامـل   ياين روش به هرگونه تالش هنري كه رنگ رخوت و عادت را از هـر دو سـو  

 ايـد و ادارك حسـي و بـازي بـا ذهـن و هنـر را بـارور        دزمي) مخاطب و گوينده(ادبي 

  .شوداطالق مي كند،مي
گويي و طرز نو و ابتكـار شـهرت دارد،   صائب به عنوان نمايندة سبكي كه به تازه

  .زدايي استيكي از نامبرداران تاريخ ادبيات فارسي در جهت آشنايي
هـاي  زدايي از كالم و معنا، با شيوههاي صائب براي ايجاد طرز نو و آشناييروش

  .باشد، منطبق استنوين علمي كه در اين نظريه مطرح مي
زدايـي  هاي مهم و پركاربرد صائب در جهت آشناييمقاله حاضر به بررسي روش

  .پردازدها مياز كالم و كلمه و معنا و لزوم بكارگيري اين روش

  كليد واژه

  .خالف آمد عادت –تركيبات مجازي  –ساختار شكني  –زدايي آشنايي

                                                      
 .واحد بناب –لمي دانشگاه آزاد اسالمي عضو هيأت ع ∗
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  تبريزيزدايي در شعر صائب هاي آشناييروش
  

 مطلبم زين نعل وارون جز تالش نام نيست
امچون عقيـق از نام در ظاهر اگر دل كنده  

  مقدمه

يـا  » زدايـي عـادت «و » زدايـي آشنايي«كه معادل فارسيِ  ostannenjaواژه روسي 
defamiliarization ويكتـور شكلوفسـكي   «اند، براي نخستين بار را براي آن وضع كرده

V.sheklovsky «بكار برد 1917ل در سا.  
توجـه  » زبـان «زدايي در واقع تكنيك هنري است براي آنكه خواننـده بـه   آشنايي

كند، معنا در شعر رنگ ببازد، خواننده از معنا به سوي زبان و عناصر زباني روي آورد و 
هدايت شود؛ بدين ترتيب معنـا در خـدمت   » تجربه«به سوي دريافتي نزديكتر و نابتر از 

  .22گيردزبان قرار مي
كهنه و عادي را بايد چنان به زبـان آورد كـه گـويي تـازه و     «: گويدراجر فالر مي

غريب است، انسان بايد در مسائل معمـول و متـداول چنـان سـخن بگويـد كـه گـويي        
  23».ناآشناست

ها، تكرار شده اسـت؛  معاني از ابتداي خلقت بشر همراه او آمده و با تكرار انسان
نظر بگيريد و آن را همچون بستر يك رودخانه و برخالف جريـان   هر حوزة ادبي كه در

تا آغازين شعرها طـي كنيـد، گويـاي ايـن مسـأله اسـت كـه        ) روزگار ما(آب، از انجام 
موضوعات متداول جامعه بشري از آدم تا به امروز ثابت بوده و تغييـر نحـوه زنـدگي و    

جتماعي انسـان و طبيعـت و   اي در مسائل فردي و اپيشرفت جوامع بشري تفاوتي ريشه
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اي از ادبيات بر جهان پيرامون او وارد نكرده است و به ويژه اگر بپذيريم كه حجم عمده

دوش عواطف، افكار، هيجانات، احساسات و فلسفه  انسـان اسـتوار اسـت، قبـول ايـن      
  .تر خواهد بودموضوع برايمان ساده

آفرينـد، بـراي   اسه مـي شود، مثل رستم حمانسان هنوز هم مثل مجنون عاشق مي
گزيند، ظلم يا عدل، وفا يا جفـا، بـدبختي يـا    زندگي يكي از دو راه كفر يا ايمان را برمي

سعادت و اقبال، يأس يا اميد، تنهايي، عرفان، آرزوهاي دور و دراز، طنز، انتقـاد، نيـك و   
سـاس  ا... وار وپايـان و سرگشـتگيِ خيـام   هـاي بـي  بد، خير و شر، زيبايي پرستي، سؤال

هاي گيرد كه اگر غير از اين بود و انسانزندگي و در نتيجه شعر و سخن او را در بر مي
قرن هفت و سيزده و بيست و يك در فطرت و خلقيات و عواطف متفاوت بودنـد، آيـا   

  داد؟خداوند چندين قرن پيش به فرستادن پيامبران، خاتمه مي
كي بوده است و الي االبـد  پس معني و مضمون از آغاز آفرينش انسان و سخن ي

  :به قول موالنا. به همين منوال امتداد خواهد يافت
  هست طومار دل من بـه درازاي ابـد  «

 

 »تومرو: برنوشته زسرش تا خط پايان 

830ديوان شمس ص   

  :گويدمي يفردوس
  اندسخن هر چه بايد همه، گفته«

 

  »انـد درِ باغِ معني همه رفتـه  
 

يده و نبوييده نمانده است و اين وظيفه هنر است كه بـه گـلِ   آري در باغ معني، گلي نچ
اي ببخشند و گرد تكرار از چهرة آن بزدايد و اين هنـر در وادي  معني، روح و جان تازه

  :نمايدرخ مي» زبان«ادبيات در قالب 
  هين، سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود«

 

 »حد و اندازه شودوارهد از حد جهان بي 

242س ص ديوان شم  

  :گويدحافظ مي
  يك نكته بيش نيست غم عشق و اين عجب«

 

  »شنوم نـامكرر اسـت  كز هر زبان كه مي 
 

اسـت كـه   » زبان نامكرر«زدايي ادبي نيز، برهمين و اساس ادبيات ملتزم و آشنايي
وظيفه هنرمنـد اديـب آن اسـت كـه مضـامين و      . شوداز آميزش عشق و هنر حاصل مي

د و با زدودن گرد تكرار از سخن و غبـار عـادت از چشـم و گـوش     تر كنمعاني را زنده
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ر او تقويت كند و به رسـالت هنـري خـود    د مخاطب، ميل به خواندن و ادراك حسي را
  .جامه عمل بپوشاند

هاي شعر فارسـي محسـوب   كه از آغازين دوره(وقتي كه فردوسي در قرن پنجم 
طبيعتـاً نگرانـيِ شـاعري از دل قـرن     و رفته شدن آن اسـت،  » باع معني«نگران ) شودمي

  .بيشتر خواهد شد 11و  5هاي ميان يازدهم، براي تكراري بودن مضامينش به اندازه قرن
  اين كه صائب و هم عصرانش براي تـازه بـودن شـعر، خـود را بـه آب و آتـش       

بيني و مضـمون  بندي و باريك انديشي و نازكآميز روي به خيالزنند و آنچنان مبالغهمي
آورند، بيانگر تالش و تعهد آنان است در رابطـه بـا سـخن، هنـر و مخاطـب      آفريني مي

  ).اندصرف نظر از اين كه بعضي از آنان در ورطه افراط و يا تفريط افتاده(
و » طـرز تـازه  «بـا عنـوانِ   ) و همعصران و هم سبكانش(زدايي نزد صائب آشنايي

  :شودمطرح مي» شيوة نو«
  تازه ديرين آشناست هركه چون صائب به طرز

  
ــائب  ــن ص ــاز م ــل ســخن امتي ــان اه   مي

  
  منصفان استاد دانندم كه از معنـي و لفـظ  

 

  
*  
  
* 

  »زنـد دم به ذوق عندليب بـاغ آمـل مـي   
  

  امهمين بس است كه با طـرز آشـنا شـده   
  

  24»امشيوة تـازه نـه رسـم باسـتان آورده    

  
 

و زدايي ييمقاله حاضر جست و جويي است در باب تمهيدات صائب براي آشنا
  .اشساختار شكني در شعر و ارايه طرزهاي تازه

  بكارگيري اصطالحات و تركيبات مجازي و كنايات در معاني ظاهر) الف

  .تر مفاهيمهاي صائب است براي بيان تازهاين شيوه از پركاربردترين روش
) و حتـي عاميانـه  (صائب به عمد، اصطالحات و تركيباتي را كه در گويش ادبـي  

انـد كـه از آنهـا    روند و چشم و گوش عـادت كـرده  فهوم كنايي يا مجازي بكار ميدر م
  معنايي غير از معنـاي اصليشـان را ادارك كننـد، در مفهـوم حقيقـي و ظاهريشـان بكـار        

  .بردمي
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شود تا به خواننـده  اگر در كاربرد كنايه و مجاز، عالئق و قرايني در شعر ارائه مي
هايي در ن معناي مجازي كلمه يا تركيب است، صائب نشانهبفهماند كه منظور گوينده، آ

  .شعر برجاي گذارد تا نشان دهد كه اصطالح را در معني ظاهريش هم مراد كرده است
كنـد و بـا تركيـب    ي خود استفاده مـي »اسلوب معادله«او از اين روش بيشتر در 

يا ايهام در كنار كنايـه   هايي چون تمثيل، تشخيص، تشبيه يا استعاره، با ايهام تناسبآرايه
  .آفرينداي مييا مجاز، طرز تازه
  :چند مثال

  جمعي كه پشت گرم به عشـق ازل نينـد  «
 

  »كشـند ناز سمور و منت سـنجاب مـي   
 

4ج   

تركيب پشت گرم در معناي مجازي حمايت شده و تحت حمايـت و سرپرسـتي   
هاي گـرم  تهيه لباس رود، اما آوردن كلمات سمور و سنجاب كه از پوستشان دربكار مي

  .آوردشود، معناي حقيقي كلمه را هم بخاطر مياستفاده مي
  لـرزد زهر كه بر تـو و بـر دولـت تـو مـي     

 

  »سمور و قاقم و سنجاب را دريـغ مـدار   
 

2361ص  5ج   

از شدت محبت دائم نگران كسـي  «: ايدر معناي كنايه» بركسي لرزيدن«اصطالح 
مصـرف در  (ار رفتن كلمـه سـمور و قـاقم و سـنجاب     رود ولي باز با بكبكار مي» بودن

  .رسدبه ذهن مي) از هيجا و ترس و سرما(معناي واقعي لرزيدن ) صنعت پوشاك
  اخگر در اين عبرت سراخاكسترينيست بي«

 

 »دوربين بر بستر سنجاب چون گيرد قرار 

2204ص  5ج   

ا ياء نسـبت  و براي مصرع دوم ب) اسم(مصراع اول با ياي وحده خاكستري براي 
نكتـه  . شود و اشاره دارد بـه رگ خاكسـتري پوسـت سـنجاب    معنا مي) رنگ –صفت (

نهفته است كه در بيت زير توضيح داده شده اسـت  » دوربين«جالب ديگر بيت در مفهوم 
  .)گرددانگار كه عدم تشخيص خاكستر از پوست سنجاب به عيب دوربيني چشم بر مي(
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  اننـد ديـد  دوربينان پيش پاي خويش نتو« 
 

 »نيست مرد آخرت در كار دنيا ديده ور 

2237ص  5ج   

دوربين كنايه از فرد عاقبت انديش است، اما در عالم واقع هم آنان كه چشمشـان  
دارد، از ديدن فاصله نزديك ناتوانند؛ ايـن معنـي وقتـي قـوت     » دوربيني«عيب انكساري 

  .25استفاده كرده است» نكيع«گيرد كه بدانيم صائب بارها در شعر خود از كلمة مي
  مطلبم زين نعل وارون جز تالش نام نيست«

 

  »امچون عقيق از نام در ظاهر اگر دل كنده 
 

5ج   

  دل كندن در مفهوم كنايي تصـميم بـه جـدايي گـرفتن و تـرك چيـزي اسـتفاده        
در همـان معنـاي موضـوع    » عقيـق و نـام  «شود اما صائب همين كنايه را در ارتباط با مي

  .كنند تا نامي روي آن حك كننددل عقيق را مي: بردبكار ميخودش 
  دلخراشان پرده چشم و غبار خاطرند«

 

  »ساية فرهاد بر كوه گرانسنگ اسـت بـار   
 

2199ص  5ج   

ل آزار را دارد، ولـي در ارتبـاط فرهـاد    ددلخراشان، مجـازاً معنـاي افـراد نااهـلِ     
  .26آيدكوهكن و كوه معني ظاهري از آن بدست مي

  شكوة رزق مكن همچو تنـك حوصـلگان  
 

  »در گلو گريه گره چون شودت، دانه شـمر  
 

2258ص  5ج   

اسـتفاده شـده اسـت، ولـي     ) چينه دان(كمتر جايي حوصله در معني اصلي خود 
  .اي داردصائب با لفظ دانه به اين معني هم اشاره

  دامن ليلـي سـر سـوداييِ مجنـون بـود     «
 

ـ      »ارمردمك در پردة چشم حجاب آلـود ي
 

2196ص  5ج   

در اين تشبيه مركب، مردك سياه چشم در ميان پردة زجاجيـه، بـه سـر سـودايي     
مجنون بر دامن سفيد ليلي مانند شـده اسـت و چنـان كـه پيداسـت از اصـطالح كنـايي        

  .هم منظور شده است) سياهي(معناي ظاهري آن » سودايي«
  گر سيه كاسه است در چشمش به ظاهر مردمك«

 

  »ارد از مردم نـوازي شرمسـار  عالمي را د 
 

2196ص  5ج   

كنايه از بخيـل  (» سيه كاسه«در اين بيت هم در مقام تشبيه مردمك چشم، نسبت 
  .به آن داده است و آن را در معني ظاهر بكار گرفته است« و ممسك
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  در جهانِ ساده لوحي رهبري در كار نيست«

 

 »خضر شد هر كس كه در دامان اين صحرا فتاد 

1142 ص 3ج   

رود امـا در نظـر صـائب    ساده لوح معموالً در مورد افراد هالو و كودن بكـار مـي  
  .آزاد و پاك است» از هر چه رنگ تعلق پذيرد«ساده لوح كسي است كه لوح دلش 

  ايجاد تركيبات و اصطالحات جديد) ب

نگ آشـناي كـالم و نـوآوري در شـعر، ايجـاد      رروش ديگر صائب براي زدودن 
هاي جديد و داخل كردن الحات جديد است؛ طبعاً ساختن الفاظ و واژهتركيبات و اصط

آن در زبان نياز به زمان زياد و تخصص بسيار دارد، ولي گسترش و بسط زبان از طريق 
ساختن تركيبات جديد و يا مصطلح كردن يك واژه در مفهوم مجازي و كنـايي، روشـي   

شـماري كـه   مثل اصطالحات بي(دهد تر است و به اصطالحات زودتر جواب ميمطمئن
-هـاي طنـز وارد زبـان مـي    هاي مختلف صدا و سيما بويژه برنامهروزانه از طريق برنامه

  ).شود
اين تركيبات گاهي از زبان محاوره بـه شـعر او راه يافتـه اسـت و گـاهي نيـز از       

آقاي دكتر احمد گلچـين معـاني   . اي سرايت كرده استطريق شعر او در ادبيات محاوره
اكثر اين اصطالحات و تركيبات را وارد » فرهنگ اشعار صائب«كتاب گرانسنگ خود  در

  .انداند و همراه با شواهد كافي و معني كامل، توضيح دادهكرده
كه اغلب در فرهنگ مذكور (براي مثال چند نمونه از اين تركيبات و اصطالحات 

  :ودشذكر مي) نيامده و يا به شكل ديگري توضيح داده شده است
  كنايه از ليقه كه در مركب اندازند؛: زلف جوهر

  پيچدچه باشد حال دل در دست او يارب كه مي«
  

  »به خون چون زلف جوهر، بيضة فوالد در چنگش 
 

2287ص  5ج   

  زده؛گون و تاولكنايه از پاي آبله: ورپاي ديده
  كند اهل بصيرت راهرو را سوز عشقمي«

 

  »ورديده گردد كف پادر ره تفسيده مي 
 

2237ص  5ج   

اي چون قالي و مخمل و غيره ميلِ پود جامه: ؛ خواب)در مورد زلف(ره خوابيده 
  :خواب اين فرش از باالست: به جانبي؛ نظير
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  سازدبه مخمل دستگاهان خواب شيرين تلخ مي«
 

  »شكر خوابي كه من بر روي فرش بوريا دارم 
 

برد و ظاهراً در معناي زلف ف بكار ميصائب اصطالح ره خوابيده را در مورد زل
  :نرم و موجدار

  باز چشم خويش كن در كوچه باغ زلف يار«
 

 »تركاين ره خوابيده از مخمل بود خوش خواب 
4ج   

اند كـه بـه نظـر    دكتر گلچين معاني اين اصطالحات را ره دراز و دور معني كرده
ه شـده، امـا همچنـان خوابيـده     آيد؛ بويژه با توجه به بيت زير كه زلف كوتـا صحيح نمي

  :است
  زلف كوته شد و بيدار نگرديـد زخـواب  «

 

  »چشم مست تو عجب خـواب درازي دارد  
 

5ج   

خبـر از  كنايه از آنان كه آينه دلشان را زنگ سياهكاري گرفته اسـت و بـي  : زنگي
  .عشقند
  )منسوب به زنگ و مردم سياه رنگ: فرهنگ(

  دار هاي شورپاس درد و داغ عشق از ديده«
 

  »در ميان زنگيان آيينـه را مسـتور دار   
 

2200ص  5ج   

  كنايه از شراب قوي و پرزور، معادل مردافكن؛: شراب شيشه شكن
  گشاد روييِ من برد دست خصم از كـار «

 

 »شراب شيشه شكن در پياله شد هموار 
2260 5ج   

  كنايه از سالك و رهرو راه عشق؛: كعبه رو
  از تشنگان غافلزنهار خود  مشو اي كعبه رو«

 

 »كه گردد جاري از هر نقش پايت زمزم ديگر 
2248ص  5ج   

  اي طالب جنگ و خونريزي شدن؛بخاطر مساله: خون شد بر سر چيزي
  نيست قيل و قال ما چون عندليبان بهر گل«

 

  »شودبرسر خار مالمت بيشتر خون مي 
 

1329ص  3ج   

  :يري هم داردگصائب واحدهاي  ابتكاري براي شمارش و اندازه
  بس كه چرخ آهنين بازو مرا در هم شكست«

 

 »ترمغز من صد پيرهن از استخوان شد خشك 
2260ص  5ج   
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  وار خار در اين باديه يك آبلهنيست بي«

 

  »پاي فرسوده چه گل چيند از اين نشترزار 
 

2249ص  5ج   

  بيا اي محتسب از وادي دردي كشان بگذر«
 

 »ته اي باد خزان بگذراز اين يك گل زمين دانس 
2247ص  5ج   

  برگ عيشم چون خزان پا در ركاب رحلت است«
 

  »ام گلـزاروار نباشد خنده يك دهن افزون 
 

2209ص  5ج   

  زداييدستكاري لغوي و دستوري زبان براي آشنايي) ج

صائب با مهارت تمام، زمـام كلمـات را در دسـت دارد و هـر جـا كـه بخواهـد        
بكـار  ) از لحاظ نحوي(دهد، و يا در جاهايي غيرمعمول تغيير ميكلمات را به طرزي نو 

دهد كه نه تنها بـه زيبـايي عبـارت آسـيبي     برد و چنان اين كار را هنرمندانه انجام ميمي
ايهـام و  (رسد، بلكه اين طرز نو، عالوه بر تازگي و ناآشنايي، به اعتبار كلمات ديگر نمي

  .يابدم ميخود وجهي ديگر در كال) ايهام تناسب
سـاختن تركيبـات غيرمتـداول،    : هاي فراواني دارد از قبيلدر اين شيوه صائب راه

بكارگيري حروف ربط و اضـافه در مـوارد نامـأنوس و يـا حـذف آن در مواقـع لـزوم،        
سابقه، بكارگيري كلمـات  افزودن پسوندها و پيشوندهاي اسم و صفت ساز در موارد بي

صـفت يـا مصـدر در جـاي اسـم و      ، به كاربردن قيد از لحاظ صرفي، مثل(در جاي هم 
  ...، تغيير در معني و كاربردهاي دستوري افعال و مصادر و)بالعكس

  :آورمبراي نمونه چند مثال مي
  خرامد دست بر دوش بهـار سنبل او مي«

 

  »تاكند در وقت فرصت حلقه در گوش بهار 
 

2212ص  5ج   

را آورده » دسـت «آن مفعـولِ  خراميدن يك فعل الزم است ولـي صـائب بـراي    (
  .)است
  نخل بار آور خطر دارد زسنگ كودكـان «

 

  »در ميان عاقالن ديوانه لـرزد بيشـتر   
 

2222ص  5ج   

  .)بكار رفته» در خطر است«خطر دارد، به جاي (
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  نيست جز كاهش نصيب عاشق از سيمين بران «
 

  »هـر رنج باريك است رزق رشته از قرب ُگ 
 

2225ص  5ج   

  )استفاده شده است» باريكي«ريك در جاي حاصل مصدر صفت با(
  با غزاالن سـخن كارسـت صـياد مـرا    « 

 

  »كي مرا از جا برد آهوي مشكين دگر؟ 
 

2235ص  5ج   

  .)گيردراي فك اضافه و بين مضاف اليه قرار مي –منِ صياد را : صياد مرا(
  شود طي در ورق گردانيِ ديوان عمرمي« 

 

  »ا دوران عمـر داغ دارد شعلة جوالـه ر  
 

2223ص  5ج   

  .)جست» ديوان عمر«را بايد در مضاف اليه » شودطي مي«فاعلِ فعلِ (
  جهانسوزي كزاو من منصب پروانگي دارم« 

 

 »گل رخسار او در عالم آب است آتش تر 
2244ص  5ج   

  تواند كرد داغ عشق اگر خواهد دلشمي« 
 

  »تـر سينه تار مرا از آسمان خوش مـاه  
 

2228ص  5ج   

  سوزد مرالطف گردون بيشتر از قهر مي« 
 

  »تـر اكراهتلختر هر چند مي در كام، بي 
 

2228ص  5ج   

  هاي كامل را قرارنيست در زندان تن جان« 
 

  »خصم آرامند گوهرهاي غلطان بيشتر 
 

2225ص  5ج   

به جاي مصدر آرامش به كار رفته است ولي تركيب، خصـم آرام،  » آرام«صفت (
  .)يي خاصي داردخود زيبا

  زدايي صائب از تلميحات و قدرت ايجاز اوآشنايي) د

تلميحات هر قوم، بيانگر اساطير، فرهنگ، تاريخ، باورها، آداب و عقايـد آن قـوم   
اي گذرا و بيشتر از باب تمثيل يـا تنبيـه و در مـواردي انـدك از     است كه به شكل اشاره

شـود و بـه مـدد ايجـاز،     د مـي در شـعر و سـخن وار   فضـل جهت فخر فروشي و ابراز 
  .كنندبلندترين مطالب را به مخاطب منتقل مي

ها، قـدمتي بـه درازاي تـاريخ و انسـان دارد،     از آن جا كه تلميحات در اكثر زمينه
ناپذير، اما هر گويي و عادت، امري است اجتنابطبعاً تقارن و التزام آن با تكرار و دوباره

ا از پس پرده تكرار و عـادت، حرفـي تـازه ايجـاد     كوشد تشاعري در حد وسع خود مي
هـا معـاني مجـازي و    كنـد و از آن شود؛ گاهي از كلمات كليدي يك تلميح استفاده مـي 
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اي از دهد؛ گـاهي بـه گوشـه   سازد كه به داستان رنگ و بويي ديگر ميكناييِ ديگري مي

هـايي از  گاهي گوشـه  .ماندكند كه از ديد سايرين پنهان ميهاي تلميحي اشاره ميداستان
» بازآفرين«يا » بازنويس«افزايد و خالصه آن كه صائب به سان يك ها ميخود به داستان

رود تا چهرة آشنا و تكراري آنها را در لباسـي نـو و جالـب    ها ور ميخبره با اين داستان
  :توجه و حسي به خواننده بنمايد

  :گويدخضر نماد رهبري و هدايت است، اما صائب مي
 خضر اگر تيري به تاريكي فكند از ره مرو«

 

  »بين، آب حيوان آشـكار ) معشوق(در سواد چشم او 
 

2196ص  5ج   

در داستان آب حيات و اسكندر، ظلمات و تاريكي مانع رسـيدن بـه آب حيـات    
  :بينداست، صائب اين موضوع را از منظري نو مي

 توان گل چيد از آب حياتدر سياهي مي« 
  »د اثر دامان شـبها بيشـتر  گريه را باش 

 

2221ص  5ج   

شـود؛ امـا   هما مرغ سعادت است و سايه بر هر كه فكند، آن كس خوشبخت مـي 
  :صائب، نگران است كه باد بالِ هما، ورق اعتبار بگرداند

  از ورق گرداني بـال همـا غافـل مشـو    « 
 

  »لرزي به چتر زرنشان اعتباراي كه مي 
 

2199ص  5ج   

  :گويدواب شهرت دارند؛ صائب از بيداري آنها ميبه خ» اصحاب كهف«
 آرزوها را كند بيدار چون اصحاب كهف« 

 »از سحاب گوهر افشان رحمت عام بهار 
2213ص  5ج   

صائب گاهي از روي تفاخر و يـا تـرجيح، خـودش يـا اصـحاب طريقـت و يـا        
نهد مي هاي رايج، رجحاناي و نيز سمبلهاي داستاني و اسطورهمعشوق را بر شخصيت

كنـد؛ مثـل   مـي در اين تلميحات وارد ) گاهي طنزآميز و يا حداقل رجزگونه(و تشبيهات 
در » طفل نـي سـوار  «اسطوره عشق و افشاي عشق و سربداري به » منصور حالج«تشبيه 

  :مقايسه با خودش
  اي كز عشق و رسوايي مرا قسمت شده استپله« 

 

  »هست طفل ني سـوارم در نظـر منصـوروار    
 

2195ص  5ج   

  :و نيز نگاه كنيد به بيت زير
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به واسطه جوي شيري (فرهاد نماد عاشق پابرجا و سخت كوش است اما صائب 
از دهـانش  «: دهد كـه به تيشة او اين نسبت كنايي را مي) كشدكه فرهاد براي شيرين مي

  :»آيدبوي شير مي
  سخت طفالنه است سنجيدن به مردان جهان«

 

  »آيد بوي شيركوهكن را كز دهان تيشه  
 

2240ص  5ج   

رفتن شـرين بـه ديـدن فرهـاد بـه كـوه       «در قسمت » شيرين و فرهاد«در داستان 
برد و با اسـب ديگـري   را به همراه نمي» گلگون«شيرين، اسب اختصاصي خود » بيستون

آورد و در بازگشـت  را نمـي » گنج گهـر «، كه اين اسب طاقت وزن سنگين آن 27رودمي
را بـر دوش گرفتـه، از   ) اسب و شيرين(و فرهاد به ناچار هر دو  28شودزير او سقط مي
  :گويدصائب مي 29آوردكوه پايين مي

  دهدبراميد وصل، عاشق تن به سختي مي« 
 

  »شودبهر شيرين، كوهكن، حمال گلگون مي 
 

1329ص  5ج   

صائب گاهي چند تلميح مختلف را به واسطه يك وجه اشتراك ظاهري، بـا هـم   
  :در اين بيت» زندان سكندر«و » آيينه سكندر«مثل . آميزدمي

  با خبر باش كـز آيينـه تـرا خـودبيني    « 
 

  »ساده لوحانه به زندان سكندر بكشـد  
 

كند كه متضمن يك تلميح ادبـي  و گاه در حين يك تلميح، از كلماتي استفاده مي
اده از ايجـاز  تواند با اسـتف است و بدين گونه مي) حول همان محور(و يا داستاني ديگر 

مثل بيت زير كـه در آن  . چندين نكته را در طي كلمات كم، در سخن خود جاري سازد
يـادآور اثـر   » اثر«و كلمة » اقبال اسكندر«، تركيب »آيينه سكندري«عالوه بر وجود تلميح 

  :است» اقبال نامه اسكندري«يا » اقبال نامه«معروف نظامي 
 رااثر دل زنده دارد شمع اقبال سكندر « 

  »كه از آيينه بارد تا قيامت نور بر گـورش  
 

2382 5ج   

و همچنين است بيت زير، كه در آن صائب ضمن اشاره به هـالل شـب اول مـاه    
دهد و مباح شدن محرمـات مـاه رمضـان، بـا آوردن     شوال كه خبر از آمدن عيد فطر مي

يـال را در  هـالل پنداشـتن آن شـخص خ   (تلميحي به داستان معروف موالنا » ابرو«كلمة 
  :30دارد) عهد عمر
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 در سر مستي بود ابروي ماه عيد، تيغ«

 برسرم شمشير خون ريز است ابرو در خمار 

5ج   

سليمان نبي به دانستن زبان حيوانات معروف است، اما به ديد صائب چون مـور،  
گفت، درجه تقرب به او را يافت؛ در اين بيت هم دانست و با او سخن ميزبان او را مي

دانسـتن زبـان    -1: ئب سه تلميح جداگانه در مورد سليمان را در هـم آميختـه اسـت   صا
مناظره چندين باره او با شاه موران در وادي نمل كـه در قـرآن هـم بـه آن      -2جانوران 

تكية جسد سليمان بر عصا و سلطنت درازمدت او بدين منـوال تـا    -3اشاره شده است 
جـود و جسـد   عصا را مـي ) مورد: به روايتي ديگر به روايتي كرم و(اي زماني كه جنبنده

  :افتد؛ اين بيت يكي از شاهكارهاي ايجاز صائب استبر زمين مي
از سخن دست سليمان تكيه گاه مور شـد      « 

 

  »قرب را راهي نباشد از سخن نزديكتـر  
 

2228ص  5ج   

نه در آيد، بيشتر در مورد جنس وكاال بوجود مي) در عرصه بازار(قحط و قحطي 
مورد مشتري اما صائب با گوشه چشمي بـه داسـتان يوسـف، بـاز دو نكتـه مختلـف از       

فروختن يوسف توسـط بـرادران بـه ثمـن      -1: زندداستان او را با ايجاز به هم پيوند مي
  :قحطي هفت ساله سرزمين مصر در زمان يوسف -2بخس 
 نه آن جنسم كه در قحط خريدار از بها افتم« 

  »بانم اگر در زير پا افـتم همان خورشيد تا 
 

5ج   

كه صائب به چنـدين تعبيـر و بيـان    » پروانه و شمع«دار و دنبالهو يا قصه پرغصه 
  :كند؛ از جمله اين بيتمختلف، آن را بازگو مي

  اختيـار شـمع  كار نيست گرية بـي بي« 
 

  »زنــمآبــي بــر آتــش دل پروانــه مــي 
 

31 4ج   

 »منطقي«زدايي آشنايي) ه

ئب براي دستيابي به زباني جديد و طـرز نـو و پرهيـز از تكـرار،     روش ديگر صا
صائب از اين روش بيشتر در بيان مفـاهيم واالي عرفـان   . درهم ريختن منطق كالم است

زدايي اسـت و جلـب   كند و اصرار او بر اين كار هم از جهت آشناييو عشق استفاده مي
ي به خواننده كـه امـواج دريـاي    توجه بيشتر ذهن و حس، و هم به خاطر انتقال اين معن
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رود و با حس عادي و فكر معتاد به مسـايل  مي 32خالف آمد عادت«عشق و معرفت، بر 
  .ها را ادراك كردتوان آنروزمرة زندگي دنيوي، نمي

» 33مالمتيـه «هايي چون فرقة اگر روزگاري بزرگاني چون حافظ يا عبيد و يا فرقه
هـاي جامـه را بـه رخ    كردند تا سـياهي ستفاده مياز اين روش در سخن و زندگي خود ا

انـد،  بكشند و از آن به عنوان يك حربه براي مبارزه با فساد و ريا و اسـتبداد بهـره بـرده   
همراه با گذاشتن پـا در جـاي پـاي    (صائب از اين روش بيشتر به منظور نوكردن مفاهيم 

  .جويدياري مي) بزرگان ادب و طريقت
  .است» تضاد«ترين ابزار صائب در اين شيوه، آراية ترين و در دسترسساده

  گردد زآتش پخته هر خامي كه هستاگرچه مي« 
 

  »خامتر هر كس كه دارد جزو نـاري بيشـتر   
 

2227ص  5ج   

  هـاي پـاك  در خرابات مغان از پرتو دل« 
 

  »تر دامن، نمـازي بيشـتر  هر قدر آلوده 
 

2227ص  5ج   

  د مراسوزلطف گردون بيشتر از قهر مي« 
 

  »تـر اكـراه تلختر هر چند مي در كام بي 
 

2228ص  5ج   

 ر پرواز رزقپدست و پايي شهشود بيمي« 
 »تردلو و رسن نزديكآب اين چاه است بي 

2228ص  5ج   

 سازددر اين درياي پرشور آن حبابم من كه مي« 

 

ــه  ــر نفــس غمخان ــي ه ــد خراب ــه امي   »اي ديگــرب
 

2249ص  5ج   

  خـونين نگيـرد خامشـي    پيش راه شكوة« 
 

  »رشته اشك از گره گيـرد درازي بيشـتر   
 

2227ص  5ج   

  .شود، مگر رشته اشك از گره سكوتاي از گره زدن درازتر نميهيچ رشته
  تحفه جرمي به دست آور كه در ديوان عفو« 

 

  »تپـد گناهي مـي جان معصومان زجرم بي 
 

5ج   

آيد، اما نه منطقاً درست بنظر نمي جرم را به شكل تحفه به جايي بردن نه عقالً و
  .كندوقتي پاي ديوان عفو الهي در ميان باشد مساله فرق مي
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  تعريف دوباره) و

هـاي معمـولِ   خـود يكـي از روش   »نقـدادبي «آقاي سـيروس شميسـا در كتـاب    
اي غيـر از زاويـة ديـد    دانند؛ اين كه شاعري از زاويـه زدايي را تعريف دوباره ميآشنايي

گر به تماشاي پديده ذاتي، معنـوي، كالمـي و يـا طبيعـي بنشـيند و آن را بـه       شاعران دي
اي نقل كند يا به تصوير درآورد كه مخاطب احساس كند براي نخستين بـار اسـت   گونه

اسـت كـه   » تعريـف دوبـاره  «كند، موضـوع اصـلي   شوند يا حس ميكه چنين چيزي مي
  .دغدغة اساسي صائب نيز هست

هم شامل حوزة لغوي و ظاهري كالم است و » دوبارهتعريف «سعي صائب براي 
  .هم شامل حوزة معنايي

هاي قبل ديديم كه صائب ابزار كوچك و بزرگ زبـان و ادب را، بـراي   در بخش
تر چه گونه با ديد و طرزي نو تعريف و شناسايي كرد؛ ايـن بخـش   داشتن يك زبان تازه

مثـل لغـت،   (» تـا پيـاز ادبيـات    از سير«گوياي اين مطلب است كه چگونه خرد و ريز و 
را ...) ها و فنون ادبي، فرهنگ و ادب عـوام و ها، آرايهصرف و نحو، تلميحات و اسطوره

به تعريفـي  ) چنان كه ديديم(به خدمت گرفته است و ضمن تعريف مجدد اما تازه خود 
  .رسيده است) در همه ابعادش(نو و هنري از موضوعات مختلف زندگي 

مقدمه ذكر شد، تأكيد هنر ادبي در عصر ما، بيشتر بر بيان تازه چنان كه در بخش 
  .صائب چندين قرن پيش اين نكته را دريافته، بدان ملتزم بود. است، تا مضمون نو

تعريف دوباره اخالقيات فردي و اجتمـاعي، مبـاني عرفـاني، عشـق، توصـيفات      
زند ان صائب ميبا رنگ و بوي حسي و ملموس، حرف اول را در ديو... هنري جديد و

ايـن كـار   او راه را بـر  » اسلوب معادلة«و البته استفاده زياد صائب از تمثيل و به تعبيري 
  .هموارتر نموده است

اي هنري و يا نشـان  شايد كمتر بيتي در ميان اشعار صائب بتوان يافت كه از نكته
اهد شـعري  دادن و شناسايي دوباره يك مقوله عاري باشد، بنـابراين مؤلـف، يـافتن شـو    

  .نهدبراي اين بخش را بر عهده ذوق سليم مخاطب مي
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ي ببينـد  »جور ديگر«تا دنيا را » ها را شسته استچشم«سخن آخر آن كه صائب 
» ديـدن  جور ديگـر «ما هم در مقام خوانندة شعر او بايد . هاي آشنا و تكراريسواي نگاه
  .را بياموزيم
  
  
  

  هانوشتپي
  .نظريه نقد ادبي معاصر -1
 .نهما -2

 .2/5، ج تاريخ ادبيات ايران -3

  »ترهاي خواب روشنكه از عينك مرا شد پرده    آيد به بالينمكدامين آتشين رخساره مي -4
  5ج                                                    

 :فرهاد -5

  كـــه اي كـــوه ار چـــه داري ســـنگ خـــار«
  بهـــر مـــن تــــو لختـــي روي بخــــراش   

  

ــاره    ــاره پـ ــو پـ ــن و شـ ــوانمردي كـ   زجـ
ــاش     ــبك ب ــنگينم س ــم س ــيش زخ ــه پ   »ب

 

176خسرو و شيرين ص   

  نبــــود آن روز گلگــــون در وثــــاقش  « -6
  

ــاقش      ــاد اتفـــ ــر افتـــ ــبي ديگـــ   »براســـ
                       183خسرو و شيرين ص                      

ــار   « -7 ــاد رفتـ ــب بـ ــد كاسـ ــين گوينـ   چنـ
  

  »ســــقط شــــد زيــــر آن گــــنج گهربــــار   
                       همان                                                 

ــان معشــوق چــاالك « -8 ــد ك   چــو عاشــق دي
ــوارش        ــا شهسـ ــب را بـ ــردن اسـ ــه گـ   بـ
  

ــاك      فــــرو خواهــــد فتــــاد از بــــار برخــ
ــارش    ــرد كـ ــان كـ ــت و آسـ ــا برداشـ   زجـ

                       184همان، ص                                      
  و بــر ابــرو بمــال تــر كــن دســت): عمــر(گفــت -9

ــد          ــه ندي ــرو م ــرد اب ــر ك ــه او ت ــون ك   چ
ــان        ــد كمـ ــرو شـ ــوي ابـ ــت آري مـ   گفـ
  

  آن گهــــان تــــو درنگــــر ســــوي هــــالل  
  گفــت اي شــه نيســت مــه، شــد ناپديــد     

ــر  ــد تيــ ــو افگنــ ــوي تــ ــانگاز  يســ   مــ
                       .مثنوي، دفتر دوم                                    
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 .لميحات از فرهنگ تلميحات آقاي شميسا استفاده شده استدر توضيح ت - 10

ــن   « - 11 ـه م ـام كـ ــب كـ ــد عــادت بطل ــالف آم   در خ
  

ــردم      ــان ك ــف پريش ــت از آن زل ــب جمعي   »كس
                       حافظ                                                 

  ي خـود را از مـردم پنهـان    آن دسته از صوفيه كه به جهت رعايت كمال اخـالص، نيكـ  : مالمتيان - 12
  ).لغت نامه(داشتند كردند و بدي خود را پنهان نميمي
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