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چکيده
سـبك هنـدي يـا اصفهانی سرشـار از مضامین متنـوع و تصويرهای رنگارنگ اسـت. يكي 
از شـاعران توان منـد، تصويرپـرداز و مضمون سـاز ايـن سـبك، صائـب تبريـزي اسـت كـه از 
پديده هـای مختلـف طبیعـي و غیرطبیعی به عنوان موتیو براي مضمون سـازی بهره گرفته اسـت. 
صائـب در بسـیاری از مـوارد، از ايـن مضمون هـا و تصاويـر بر اسـاس نقش ترغیبی زبـان برای 
تشـويق مخاطـب بـه تـرک ضدارزش هـا و ترغیب به انجـام كارهای ارزشـی و تربیتی اسـتفاده 
كـرده اسـت. هـدف از نـگارش ايـن مقالـه كـه به شـیوة توصیفـی - تحلیلـی و با كمـك منابع 
كتابخانـه ای انجـام شـده، اثبـات اين مسـئله اسـت كـه صائب غیـر از اهـداف توصیفـی و بیان 
موضوع هـای غنايـی، حكمـی و...اهـداف تربیتـي و تعلیمـي را هم مدنظر داشـته اسـت. شـاعر 
بـا اسـتفاده از انـواع موتیوهـا و مضمون پردازی هـا، مخاطـب خـود را بـه خاموشـی، دل نورانی 
داشـتن، گردنكـش نبـودن، به دنبال هوا و هوس نگشـتن، تـرک گناه كاری و تردامنی، تشـويق و 
ترغیـب بـه سـحرخیزی و عبادت، همت بلند داشـتن، عدم توجـه به ظواهر دنیـوی و.... دعوت 

كـرده اسـت كه ايـن مقاله بـه بخشـي از آن ها پرداخته اسـت.
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1- مقدمه
صائـب تبريـزي بزرگ تريـن شـاعر ايرانـي سـبك هنـدي يـا اصفهاني اسـت. سـبكي كه 
مراحـل پیدايـش و ترقـي خـود را ماننـد يـك منحنـي از آغـاز قـرن دهم بـا بابافغاني شـیرازي 
شـروع كرد و با عرفي شـیرازي، نظیر نیشـابوري و ... رشـد كرد و به باال گرايید و سـرانجام با 
صائـب تبريزي شـاعر بـزرگ اين دوره در اوج خـود قرار گرفت. بعد از صائـب و بیدل دهلوي 
سـیر نزولـي اين سـبك آغاز گرديـد تا اينكه سـرانجام در اواخر قـرن دوازدهم هجـري به نقطه 
پايان رسـید. اين سـبك هرچند توسـط كسـاني مانند آذر بیگدلي و هدايت و ملك الشعرای بهار 
مـورد اعتـراض و حتـي تمسـخر قـرار گرفت، بـا دفـاع طرف دارانی ماننـد امیـري فیروزكوهي، 
حیدرعلـي كمالـي و احمـد گلچیـن معاني بـه ادب دوسـتان معرفي شـد و مورد حمايـت قرار 
گرفـت. سـبك مذكـور داراي قابلیت هـای فراوانـي اسـت كـه هنـوز بسـیاري از آن هـا كشـف 
نشـده اسـت. اين سـبك بـا مهارت خـاص شـاعرانش و با توجه بـه وضعیت خاص ايـن دوره 
توانسـت از زبـان كـه عنصـر زنـده و درگیر با توده هـاي مختلف مردم اسـت، اسـتفاده كند و به 
آن هـا نزديـك شـود. »اين سـبك در حقیقت حاصل تحـوالت اجتماعی و فرهنگـی و اقتصادی 
و مذهبـی اسـت كـه در ايـران عصــر صفـوی پديـدار شـد و در تعامل بـا جغرافیـای طبیعی و 
فرهنگـی سـرزمین هنـد ويژگی های تـازه در زبان، انديشـه و شـگردهای ادبی و نـگاه به محیط 
پیرامـون و جهـان عینـی و تأمـل ديگرگونـه در جنبه هـای درونـی و ذهنیـت شـاعرانه در شـعر 

فارسـی به وجـود آورد« )شمیسـا، 1369: 170(.
شـاعران ايـن سـبك، زبان مـردم را كه پويايي خاصي داشـت، در شـعر سـرلوحه كار خود 
قـرار دادنـد و بـا ايـن كار سـرزندگي و نشـاط و پويايـي ويـژه اي را دركار خود ايجـاد كردند و 
نشـان دادنـد كـه هـر پديـده اي فرزند زمـان خويش اسـت و بايـد باتوجه به ويژگی هـای زماني 
و مكانـي خـاص خـودش بررسـي شـود. آن هـا نوآوري هـاي گوناگـون زبانـي، فكـري و ادبي 
متعـددي را در شـعر ايـن دوره بـه نمايش گذاشـتند كه حاصل آن شـعرهاي ناب و ارزشـمندي 
اسـت كـه لـذت هنـري خاصـي را در شـنونده ايجـاد مي كند. »نـوآوري اي كـه اين شـاعران در 
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زمینـه صـور خیـال كردنـد، بسـیار قابل توجه اسـت. كوششـي كـه بـراي شكسـتن هنجارهاي 
پذيرفتـه در سـاختار صـور خیـال بـود، در شـعر ايـن دوره تشـخیص بیشـتر از هـر دوره ديگر 
عمومیـت پیـدا مي كند. عناصر طبیعي و موضوعات مجرد و معنوي داراي شـخصیت مي شـوند 
كـه ايـن مسـئله طـراوت و پويايي خاصي به شـعر سـبك هندي داده اسـت. كشـف معاني تازه 
در عرصه زبان شـعر تركیب هاي بی شـماری را در شـعر شـاعران اين سـبك به وجود آورد كه 
بسـیاري از آن هـا دلكـش بـود و اين كوشـش ها در شـعر بیدل به اوج خود مي رسـد« )شـفیعي 

كدكنـي، 1387: 35(. 
ايـن مقالـه در صـدد اسـت گوشـه ای از ايـن نـوآوري و مهـارت خـاص شـاعرانه را در 
شـعر صائـب تبريزي بررسـي نمايـد و مضامین تربیتـي را كه گوشـه اي از موضوعـات متنوع و 

مضمون آفرينـی ايـن شـاعر برجسـته اسـت، نشـان دهد. 

2. پيشينه ی تحقيق
خوشـه ی تداعـی تصويرها يـا موتیوها كه مضامین فراوانی از آن ها سـاخته می شـود، مورد 
توجـه محققـان زيـادی قرار گرفته اسـت. قلـی زاده در مقالـه ای كه در نشـريه دانشـكده ادبیات 
تبريز چاپ شـده اسـت به بررسـی زلف و تعابیر عارفانه و عاشـقانه آن در ديوان صائب پرداخته 
اسـت. »سـرو و مضامین، تعابیر و تناسـبات شـعری آن در ديوان صائب تبريزی« مقاله ای اسـت 
از احمد گلی و حمیدزينال زاده كه در نامه پارسـی )1388( به چاپ رسـیده اسـت. در اين مقاله 
گفتـه شـده اسـت كه »آزادگـي و بي ثمري سـرو بارزترين صفـت آن و نمادي براي انسـان آزاده 
و وارسـته از تعلقات و عاليق دنیوي اسـت؛ همنشینــي ســرو با آب روان و زالل كه رمــزي 
براي انسـآن هاي پاک چشـم و پاک نظر اسـت، تشـبیه قد معشـوق به قد سـرو و سـپس ترجیح 
دادن قـد معشـوق بـر قد سـرو و به عبارتي تشـبیه تفضیل، كـه يكي از صورخیال رايج در شـعر 
اوسـت، هجـوم قمريـان و انبوهي آن هـا برباالي درخت سـرو كه تداعی كنندة ازدحـام و انبوهي 
مريـدان در اطـراف مرشـد و پیـر مراد اسـت، ازجمله دسـت مايه هايی اسـت كه صائـب از آن ها 

آموزه های تعليمی در خوشه تداعي تصویرهاي شعر صائب تبریزی



سال پنجم )پایيز و زمستان 1400(. ش12. پژوهش های نثر و نظم فارسی   286   

در خلـق مضامیـن، مفاهیـم و تعبیرات متنـوع و ارائة تصاوير شـاعرانه خويش بهرة فـراوان برده 
اسـت« )گلی، زينال زاده، 1388: 196(

 احمـد ملك شـاه غنی پـور و عفـت السـادات غفـوری در مقاله ای بـه نام »آينـه، مضامین و 
تناسـبات شـعری آن در غزلیات صائب تبريزی« كه در نامه ی پارسـی )1391( به چاپ رسـیده، 
بـه بررسـی ايـن موضوع پرداخته انـد. در اين مقاله نويسـندگان بـر اين عقیده اند كـه »صائب در 
فراينـد مضمون سـازی و تناسـبات بن ماية آينه رابطـة واژگان را از رابطة خطی و بسـته به رابطة 
چنـد وجهـی، گسـترده و باز می كنـد و ذهن خواننده را بـه افق دور واژگان می كشـاند و غالباً به 
كمـك اصـل تداعی، شـبكة معنايی جديدی را پیـش روی خوانندة خود فرار می دهد« )ملكشـاه 

غنی پور، غفـوری، 1391: 100(.

3. روش تحقيق
اين تحقیق به شیوة توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانه ای انجام می شود.

4. صائب و شعر او
صائب از تواناترين شـاعران سـبك هندي اسـت كه اشـعارش مملو از عناصر خیال اسـت. 
وي توانسـته اسـت بـا ابـداع مضامین تازه كه از خصايص برجسـته شـعر اوسـت، از موتیوهاي 
مختلـف، مضمون هـاي متنوعـي بیافرينـد و براي مقاصد متعـدد به كار گیرد. ايـن تنوع مضمون 
باعـث گسـترش و تنوع صور خیال در ديوان او شـده اسـت. »شـعر صائب چنـان از تخیل غني 
اسـت كـه نـه تنها از تجـارب و خاطـرات معروف گذشـته تصاوير تـازه مي آفرينـد، بلكه خیال 
وي از مشـاهده مناظر و اشـیا، ذهن و احساسـاتش را به صور گوناگون برمي انگیزد و شـاعر را 

بـه عالم انديشـه ها و عواطف مختلف مي كشـاند« )يوسـفي،1371: 316(.
در شـعر صائـب هـر موجودي اعـم از جاندار و بي جـان از اعضاي انسـان گرفته تا مظاهر 
طبیعـت و خردتريـن اشـیا بـه نوعي خـاص دسـت مايه اي براي مضمون سـازي اسـت. »چیزی 
كـه شـعر صائـب را شـعر می كند نه كلمات بلكـه تخیلی نیرومند اسـت كه مجموعه ای از اشـیا 
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را بـه هـم پیونـد می دهـد و نظـم می بخشـد و از طريـق ابـزار و واسـطه ای كـه نحـو و كالمش 
مــی خوانیم به اذهان ديگــــــران منتقل می شـود« )شـمس لنگرودی ،1367 :76(.

می تـوان بـا اطمینـان خاطـر گفت كـه صائب، تواناترين شـاعر ايراني سـبك هندي اسـت 
كـه از يـك موتیـو مضامین متعدد و مختلـف را مي آفرينـد و آن را براي بیـان موضوعات متعدد 
بـه كار مي گیـرد. يـك از اهدافي كه شـاعر در اشـعارش دنبـال مي كند، تعلیـم مخاطب و توصیه 

بـه رعايـت مسـايل خاص اخالقي اسـت كـه در حوزه ادبیـات تعلیمي قـرار مي گیرد. 
موتیـف )motive( آن موضـوع يـا تمي )Theme( اسـت كـه در كل آثار كسـي يا در اثر 
خاصـي تكـرار مي شـود. انـس بـا يك اثـر يا يك نويسـنده عمدتـًا  منوط بـه آن اسـت. موتیف 
مسـتقیماً بـه مسـأله سـبك مربوط اسـت )حسـن پـور آالشـتي، 189(. »موتیـو يكـي از ايده ها، 
موضوع هـا و الگوهـاي انديشـه غالـب در متـن اسـت. هـر متـن ادبي مجموعـه و شـبكه اي از 
درون مايه هاسـت. اصطـالح درونمايـه بـه موضـوع محـوري و اصلي متن اشـاره دارد كـه به آن 
انسـجام مي بخشـد و هماهنـگ كننـده عناصر مختلـف اثر ادبي با يكديگر اسـت. ممكن اسـت 
در كنـار ايـن درون مايـه اصلـي، درون مايه هـاي ديگـري در متن وجود داشـته باشـند كه بعضي 
از آن هـا بـا درون مايـه اصلـي ارتباط مسـتقیم دارند و بعضـي ارتباط غیر مسـتقیم و حتي بعضي 
ممكـن اسـت بـا آن بي ارتباط باشـند. هـر كـدام از درون مايه هـاي فرعي در صورتـي كه تبديل 
بـه عنصـري چیـره و  غالب در متن شـوند، موتیف به شـمار مي روند. آنچه باعـث چیرگي اين 

درونمايه مي شـود، تكرار آن هاسـت« )دهقـان وتقـوي، 1388: 26(. 
صائـب بـه خوبـي از كاركـرد تعلیمـي شـعر خود اسـتفاده كـرده و مخاطب خويـش را به 
آنچـه كه صالح اوسـت، دعـوت مي نمايد. بايد يادآور شـد كـه »ادبیات كاركردهـاي گوناگوني 
از جملـه بازنمايي، تعلیمي، رسـانه اي، لذت بخشـي، تمهیدي و درمانـي دارد كه بعد تعلیمي آن 

در ادبیـات فارسـي اصلـي ترين كاركـرد درطول تاريخ بوده اسـت« )رضـي، 1392: 84(. 
يكي از گسـترده ترين و پردامنه ترين اقسـام شـعر در ادبیات فارسـي شـعر تعلیمي اسـت. 
»شـعر تعلیمي آن اسـت كه هدف سـراينده از سـرودن آن ارشـاد و تعلیم باشـد و موضوع ارشاد 

آموزه های تعليمی در خوشه تداعي تصویرهاي شعر صائب تبریزی



سال پنجم )پایيز و زمستان 1400(. ش12. پژوهش های نثر و نظم فارسی   288   

و تعلیـم جنبه هـاي مختلفـي چـون اخالقیات، مسـايل و انتقـادات اجتماعـي و سیاسـي و ... را 
در بـر مي گیـرد« )داد، 1382: 29(. از نخسـتین دوره پیدايـش شـعر فارسـي دري سـرودن چنین 
شـعرهايی با چنین مضمون هايی رواج داشـته و شـاعران بسـیاري با هدف تعلیم مباني اخالقی 
و فلسـفي منظومه هايـي سـروده اند. بايـد يـادآوری كـرد كـه مفاهیـم اخالقـي و تعلیمـي را بـا  
روش هـای مختلفـی می تـوان آموخـت. ادبیات به ويژه شـعر يكـی از روش های مؤثـر برای اين 
كار اسـت كه شـاعران برجسـته توانسـته اند از اين توانايی به خوبی بهره بگیرند. شـعر فارسـی 
فقـط پرداختـن به مفاهیمی از قبیل مدح و سـتايش قول و غزل ، مرثیه، حماسـه و...را سـرلوحه 
كارخـــود قـرار نمی دهـد؛ بلكه در كنار ايـن موضوعات گنجینه های از تعلیم و تربیت، فلسـفه، 
حكمـت و ... وجـود دارد. »بـه درســـتی شـعر و ادب فارسـی فقـط بـرای حفظ كردن نیسـت 
بلكـه گنجینه هايـی از تربیـت، فلسـفه، حكمـت و فرهنگ اصـــیل اسـالمی و ايرانی اسـت كه 
مشـتمل بـر ژرف تريـن و عالی تريـن مضامین فلسـفی و تربیتی می باشـد. حقیقتاً جـا دارد كه با 
بازشناسـی ايـن مـوزة عظیم و ارزشـمند و درک اين میراث گرانقدر علمـی وادبی، قدر و منزلت 
خـود، فرهنـگ خويـش را بدانیـم و بـا رجوع و بهره گیـری از آن، هـر نكته و شـعر و عبارت و 
حكايتش را به منزلة شعله فروزان و مهری تــــابان درجــــــهت سعادت و سربلندی خود و 

كشـورمان به كار گیريم« )علـوی،83:1387(.
صائـب همـواره در راه ترقـي شـعر خود تالش فراواني داشـته و شـعر را سرشـار از معاني 
بیگانـه كـرده اسـت. صائب می توانـد از تذكار يا ديـدار هرچیز نكته ای تازه كشـف كند و در هر 
موضوعـی باريـك شـود و مضمونی لطیف بیابـد. )يوسـفی،1371 : 314(. صائـب از پديده هاي 
موجـود در اطـراف خـود بـه خوبـي و ماهرانـه اسـتفاده كـرده و با بهـره گرفتـن از صنعت هاي 
ادبـي، معانـي بلنـد عارفانه، عاشـقانه، اخالقي و تعلیمي را بـه زيبايي و مهارت خاصي در شـعر 

خود جاي داده اسـت.
بـا توجـه بـه اينكـه هـر بیـت در شـعر شـاعران سـبك هنـدي موضـوع خاصـي را دنبال 
مي كنـد، ايـن فرصـت عالـي دراختیار شـاعر قـرار مي گیرد كـه در يك غـزل معانـي متنوعي را 
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بپرورانـد و رنگیـن كمـان زيبايـي از شـعر خـود به نمايـش بگذارد. يكـي از برجسـته ترين اين 
رنگ هـا، رنـگ تعلیـم و اخـالق اسـت كـه صائـب در غزل هـاي خـود در ضمن طرح مسـايل 
متعـددي  از آن غافـل نبـوده اسـت.  در پژوهش حاضر ضمن بررسـي خوشـه تداعی تصويرها 
در شـعر صائب به معاني تربیتي و تعلیمي مطرح شـده در شـعر اين شـاعر بزرگ سـبك هندي 
پرداختـه مي شـود. در ديـوان صائـب موتیوهاي خـاص وجود دارد كه شـاعر عالقـه فراواني به 
آن هـا دارد كـه از میـان آن هـا مي تـوان به آفتاب، آينه، حباب، خار، سـپند، سـرمه، سـرو، شـبنم، 

صـدف، غنچـه، لعـل، مار، مـاه و ... اشـاره كرد.  
ياكوبسـون در نظريـه ارتبـاط در ادبیـات قائـل به شـش مؤلفه ارتباطی اسـت: 1. پیـام )اثر 
ادبـی(2. فرسـتنده پیـام )نويسـنده يا شـاعر(3. گیرنده پیـام )مخاطـب، خواننده( 4. رمـز )قواعد 
و هنجارهـای زبـان( 5. زمینـه تمـاس )موقعیت هـای اجتماعـی و فرهنگی( 6. مجـرای ارتباطی 
تمـاس )كلمـات يـا اصـوات(  برايـن اسـاس در ادبیـات تعلیمی مؤلفة سـوم يعنی گیرنـده پیام 
)مخاطب-خواننـده( محـور اصلـی فرايند ارتباط به شـمار می رود و از میان نقش های شـش گانة 
زبـان )ترغیبـی، عاطفـی، همدلـی، ادبـی، فرازبانـی و ارجاعـی( نقـش ترغیبـی به عنـوان نقش 
عمـودی و اصلـی و بقیـه به عنوان نقش وسـیله ای و فرعی محسـوب می گـردد. )آهی، فیضی، 
1392: 187( در نقش ترغیبی جهت گیری پیام به سـوی مخاطب اسـت مانند شـعرهای تعلیمی، 

درايـن نـوع نقش جمله هـای امـری و ندايـی بارزترين نمـود زبانی را پیـدا می كنند. 
شـعر تعلیمی كه حركتی و طی مسـیری از عین به ذهن دارد، درون انسـان را مورد خطاب 
قـرار می دهـد، تكیـه گاهی به نام عقـل و معرفت دارد. انسـان را مد نظر دارد و بـرای اينكه او را 
متحـول كنـد بر بايـد و نبايدها تكیه دارد. سـیرتی اخالقی دارد و تكیه بر حـال می كند. درجهان 
باطـن و معنـا سـیر می كنـد. ارزش هـا را بهـا می دهـد و در مقابل ضـد ارزش قدعلـم می كند تا 

آن ها را براندازد. از نظر زبانی سرشـار از منطق و حكمت اسـت و نقشـی ترغیبی دارد.
چیست دنیا تا از او اهل بصیرت نگذرند از سر بحر گهر خیزد به يك  ايما حباب
 )همان : 427(
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احمـد رضـی در مقاله ای با عنـوان »كاركردهای تعلیمـی ادبیات فارسـی« كاركردهای ادب 
تعلیمـی را در پنـج بخـش تقسـیم كـرده اسـت كـه يكـی از آن هـا بخـش اخالقی اسـت كه در 
ايـن بخـش بـه تعلیـم نكاتـی می پـردازد كـه باعـث تغییـر و دگرگونـی نفسـانیات می گـردد و 
تهذيـب درون را بـه همـراه دارد. عدم حسـدورزی، زدودن حرص، گفتار به نـاروا نیالودن، ترک 

تردامنـی، از كاركردهـای اخالقـی ادب تعلیمی اسـت )رضـی، 104:1391(.
مانند نمونه های زير از شعر صائب تبريزی: 

می توان كردن به آهی پاک راه خويش را تا كی از تردامنی در پرده باشی چون حباب
)صائب، 1375 : 53(

سـرو از آزادگـی، باغ و بهار مردم اسـت صیقـل آيینـة دل هاسـت دسـت بی طمع
)همان: 530(

مهم تريـن بخـش ادب تعلیمی، بخش اخالقی اسـت كه می تـوان آن را ادبیات متعهد نامید.
صائـب تبريـزی از جمله شـاعران توانايی اسـت كه همواره می كوشـد مخاطب خـود را از 
بـدی هـا بـازدارد. همان گونـه كه ذكر شـد در شـعر تعلیمی كه نقـش ترغیبی زبان غالب اسـت 
جهت گیـری پیـام بـه روی خواننـده پیـام اسـت بماننـد اين بیت كه شـاعر بـا اسـتفاده از موتیو 
حباب كه در سـريع گذشـتن عمر در سـبك هندی مثل اسـت مخاطب را از تكیه برعمر سـبك 

جـوالن و زود گذر بـاز می دارد.
تكیه ای بی مغز برعمر سبك جوالن مكن در نظر وا كردنی طی می شود عمر حباب
)همان: 2950(

ايـن از ويژگی هـای شـاعران برجسـته ای مانند صائب اسـت كـه از تمام پديده های مـادی و غیر 
مــــادی بهـره  می گیـرد و از زاويه هـای متعـدد به آن ها می نگرد تا با تخیل سرشـار از احسـاس 
شـاعرانه خـود، آن را بـرای ارائـه انديشـة نـاب خويش بـه كار ببرنـد. مانند نـگاه و بهره خاص 
صائـب از شـبنم و پاكـی و بی رنگی آن كه شاعــــر با اسـتفاده از آن مخاطـب را به همرنگی با 

همه دعـوت می نمايد: 
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شبنم بیرنگ شو با خار و گل همرنگ باش چنـد در نیرنگ سـازی روزگارت بگذرد
)همان: 2348(

5. موتيوها

آفتاب
آفتـاب از موتیوهـاي پركاربرد شـعر فارسـي اسـت كه تصويرسـازي بسـیاري از طريق آن 
انجـام شـده اسـت و شـاعران موضوعـات و مضمون هـاي فراواني را بـا آن در شـعر خود خلق 
كرده انـد. صائـب از اين موتیـو مضامین بكري را گرفته و براي موضوعات مختلـف آن را به كار 
بـرده اسـت. طلـوع آفتاب، روشـنايي آن، پنهان شـدن آن، رنـگ آن، چند زبان بودنش، سـرافراز 

بـودن، دل نورانـي داشـتن، گردنكش بـودن، گردون جناب بـودن و... . 

چندین زبان داشتن و خاموش بودن
باشدش مهر خموشي بر دهان چون آفتاب اوست روشندل كه با چندين زبان چون آفتاب
)صائب، 133:1375(

زبان آفتاب اسـتعاره از اشـعه هاي آن اسـت. شـاعر با اسـتفاده از صنعت تشـخیص، آفتاب 
را روشـندلي مي دانـد كـه با وجـود داشـتن زبان هاي فـراوان )اشـعه ها(، مهر خموشـي بر دهان 

دارد. شـاعر بـه ايـن وسـیله از مخاطبش درخواسـت مي كند كه خموشـي اختیار كند. 

سرافراز بودن و آفاق را زیر نگين آوردن:
آورد زيـر نگیـن آفـاق را چـون آفتـاب هر كه صائب با سرافرازي تواضع پیشه كرد
)همان :432(

صائـب با اسـتفاده از كنايـه »آفاق را زير نگین آوردن« كه به معناي تسـلط بر جهان اسـت، 
از مخاطبـش دعـوت مي كنـد بـا وجود سـرافرازيش ماننـد آفتاب تواضع پیشـه كند تـا جهان را 

زير تسلط آورد. 
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دل نوراني داشتن و حکمش روان بودن: 
كـز دل روشـن بـود حكـم روان آفتـاب دل منور كن گرت تسخیر عالم آرزوست
)همان: 430(

شـاعر از مخاطـب مي خواهـد كـه دلـش را نورانـي كند تـا بتوانـد عالم را به تسـخیر خود 
درآورد، زيـر آفتـاب بـه همیـن خاطر بـوده كه بـر عالم حكـم مي راند. 

زبان آتشين داشتن و خودستا نبودن:
مهـر دارد بـر دهـان خودسـتايي آفتـاب ترک دعوي كن كه با چندين زبان آتشین
)همان:433(

صائـب بـا نسـبت دادن ايـن صفات به آفتـاب در صدد اسـت به مخاطبـش توصیه كند كه 
خودسـتايي را كنار بگذارد و خاموشـي پیشـه كند تا رسـتگار شود. 

گردنکش بودن، گردون جناب بودن و روي گرم را دریغ نکردن از دیگران:
گرچه از گردنكشي گردون جناب است آفتاب روي گـرم از ديـده شـبنم نمـي دارد دريغ
)همان: 430(

»گـردن كـش بـودن و گـردون جنـاب بـودن« كنايـه از باالنشـیني آفتاب اسـت. بـه اعتقاد 
شـاعر، آفتـاب بـا وجود باالنشـیني و مقـام وااليـش روي گرم و مهربـان خود را از شـبنم پايین 
نشـین دريـغ نمـي دارد از ايـن طريـق شـاعر از مخاطبش دعـوت مي كنـد و  روي گـرم و روي 

خـوش خـود را از كسـاني كـه پايین تـر از آن هاسـت، دريـغ ندارد. 

آینه
 صائـب در ديـوان خويـش، از ايـن موتیو برای سـاختن تشـبیه ها و اسـتعاره های گوناگون 
بهـره بـرده اسـت »آيینه ها يكـی از جاندارترين بن مايه های نمادين شـده در غزل وی محسـوب 
می شـود. بسـامد بـاالی ايـن واژه نشـانگر آن اسـت كـه شـاعر بـه نوعی نسـبت بـه ايـن واژه، 
دغدغه خاطر داشـته اسـت. وی در بـه كارگیری اين واژه و ايجـاد مضمون های متعدد از جهات 
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مختلـف، قـدرت خالقه اش را به نمايش گذاشـته اسـت« )غنی پور ملكشـاه، 1391: 94(. صائب 
از مضمـون آيینـه  بـراي ارائه مضامیـن و موضوعات متعددي از جمله مسـايل تربیتي و اخالقي 
اسـتفاده اسـت. گاهـي آن را مظهـر صفـا و پاكـي مي دانـد و گاهـي نماد نفـاق و دورويـي. پاک 
شـدن، خاكسـتر، روشـن گـر بـودن، تمیز ندادن خـوب و زشـت، حقیقت نمايي و افشـاگري و 
... مضامیني اسـت كه صائب از آيینه گرفته اسـت. آينه در شـعر او تمثیلی از دل و روح انسـان 
اسـت كه خواهان رهايی از تعلقات نفسـانی اسـت. نیز در شـعر او، چشـم معشـوق، قلب مومن 
و ... به آيینه تشـبیه شـده اسـت آينه در شـعر و ادبیات فارسـی، نماد پاكی و صداقت اسـت. »از 
آنجـا كـه دل نیـز ماننـد آيینه بايد صاف وغیر كدر باشـد تـا محل تجلی حقايق گـردد مكرراً دل 

را بـه آيینه تشـبیه كرده اند« )شمیسـا،1366: 76(.

با خاكستر پاك شدن آینه: 
در زمان هـای قديـم، بـرای پاكـی و صفـا دادن آيینه هـا از خاكسـتر اسـتفاده می كردنـد »در 
قديـم، آيینه هـا، شـفافیت آينه هـای شیشـه ای امـروز را نداشـتند و بیشـتر از نوعی آهن سـاخته 
می شـدند. هـرگاه  ايـن آيینه هـا گرفتار زنگ و تیرگی می شـدند، بـرای صیقلی كردنشـان، آن ها 

را در میـان خاكسـتر می گذاشـتند يـا به آن ها خاكسـتر می مالیدنـد« )محمـدی،1374 :187(.
زنـگ از آيینـه میگـردد به خاكسـتر جدا تا نسـوزد آرزو در دل نگردد سـینه صاف
)صائب، 1375: 6(

كي كند صائب تمیز آيینه زشت و خوب را پیش روشن گوهران يك جلوه دارد خار و گل
)همان :12(

به اعتقاد شاعر كسي كه روشن گوهر باشد، خار و گل نزد او برابر است. صائب چنین افراد 
را مانند آيینه مي داند كه زشـت و زيبا برايشـان تفاوتي ندارد و هر دو را به يك چشـم مي نگرند. 

جوهر داشتن آینه:
هر سبك دستي كه از دل حب جاه آرد برون ريشـه جوهر برون ز آيینه آسـان مي كشد
)همان: 2975(
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جوهـر خطـي اسـت بـر روي آينه كـه نوعي ناخالصـي و عیب به حسـاب مي آيـد، چون 
باعـث شكسـتن تصويـر مي شـود. صائـب بـا اسـتفاده از ايـن عیب آينـه مي گويد: هر شـخص 
ماهـري كـه بتوانـد حب جاه را كه مانعي براي رسـیدن بـه حق و حقیقت اسـت، از دلش بیرون 
بكشـد، بـه آسـاني مي تواند امر مشـكل جوهـر از آيینـه بیـرون آوردن را نیز انجام دهـد. )يعنی 
بـا تـرک حـب جـاه و مقام، انسـان قادر بـه انجام دادن هر كار مشـكلی هسـت( صائـب با بهره 
گرفتـن از تشـبیه مضمـر، دل را به آينه و حب جاه را به جوهر تشـبیه كرده اسـت. هم نشـینی با 
بـدان انسـان را بـه سـوی بدی و انحـراف از اصـول اخالقی سـوق می دهد. همانگونـه كه آيینه 

در مجـاورت رطوبـت و نـم هوا زنـگار می گیرد:             
بـا چـه رو آيینـه از زنگار می آيـد برون؟ صحبـت تردامنان در حسـن نگذارد صفا
)همان: 2982(

بـرای ايـن كه دل انسـان هم چـون آيینه  صـاف و زالل و بدون زنگار باشـد بايـد با عبادت 
و شـب زنده داری زنـگار گنـاه را از آن پاک كرد:

دلـی چون آينـه داری، به زنگار مخسـب بـه شـب ز حلقـه اهل گنـاه كن شـبگیر
)همان: 452(

ابر
ابـر بـه خاطر بـاران زا بودنش و ارتباط با دريا در نزد شـاعران اهمیـت وااليي براي تصوير 
سـازي و ارائـه مضامین متعدد دارد. ابر در شـعر فارسـي و شـعر صائب نماد رحمـت و فراواني 

روزي، كـرم فـراوان، گريه كردن، زنجیري و ... اسـت. 

كرم فراوان: 
نیست ممكن از تهي چشمي برآرد چاه را هـر قـدر ابـر بهـاري در كرم طوفـان كند
)همان: 98(

در ايـن بیـت، شـاعر با بهـره گرفتن از صنعت تشـخیص و ايهـام مي گويد: هر انـدازه ابر بهاري 
در باريـدن و بخشـش طوفـان بـه پا كند و فـراوان ببارد، ممكن نیسـت كه بتواند حـرص و ولع 
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چـاه را از بیـن ببـرد. ايهـام بیت در تركیب »از تهي چشـمي برآرد چـاه را« وجـود دارد. برآوردن 
دو معنـی دارد: 1( پركـردن و بـاال آوردن    2( خـارج كـردن و از بین بردن تهي چشـمي   

پوشاندن روي ماه: 
ابـر از بـي آبرويـي گـر بپوشـد مـاه را پاک خواهد كرد از اشك ندامت راه خويش
)همان: 99(

       بـي آبرويـي ابـر ايهـام دارد: 1- ابـري كـه باران زا نیسـت و آبي بر روي نـدارد 2- بي آبرو 
بـودن يعنـي بـي حیايـي و آن به خاطر پوشـاندن نور ماه اسـت. بـه نظر صائب اگر ابـر به خاطر 
بـي آبرويـي روي روشـن مـاه را بپوشـاند، در نهايـت با اشـك ندامت ريختـن راه خـود را پاک 

مي كنـد. پـس تـو با هـم با ريختـن اشـك، راه خود را پـاک كن. 

گریه كردن ابر و سفيد شدن ابر با گریه كردن:
بس اسـت اشـك ندامـت سـیاهكاران را ز گريـه ابـر سـیه مي شـود سـفید آخـر
)همان : 312(

       صائـب بـه دلیـل تیرگـی، ابـر را سـیاهكار خطاب كرده اسـت. به نظر او كسـي كه گناهكار 
باشـد با اشـك ريختن و پشـیمان شـدن مي تواند نامـه اعمال خـود را پاک كند. 

از دریا برخاستن ابر: 
ابـر چـون پنبـه افشـرده ز دريـا خیـزد گرچنیـن دسـت برآرند بـزرگان؛ به طمع
)همان :1645(

     صائـب در ايـن بیـت بـا اشـاره به اينكه ابر از دريا سرچشـمه مي گیرد و نماد بذل و بخشـش 
اسـت، مخاطب خـود را به بذل و بخشـش دعوت مي كند.. 

حباب 
در انواع شـعر فارسـی، از قبیل صوفیانه و عارفانه، زاهدانه، عاشـقانه، سـاقی نامه، حماسـی 
و ... حبـاب كابـرد دارد و در معناهـا و نمادهـای گوناگونـی از قبیل كوچكی و ناچیزی، سـبكی، 
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گـردی و... بـه كار رفته اسـت و بیشـتر رمز نیسـتی و پوچی اسـت و با صور خیالـی متفاوت و 
اغلـب تشـبیه در ديوان های شـاعران يافت می شـود. صاحب آننـدراج صفاتی همچـون بادپیما، 
پـوچ، بی مغـز، سـبك مغز، تنگـدل، سـاده دل، تهی دسـت، تهی چشـم، خودنمـا و خانه بـه دوش 

بـرای آن ذكـر كرده اسـت. )آنندراج: ذيـل واژه(
حبـاب پركاربردتريـن موتیـو مضمون سـاز و تصويرپرداز شـعر صائب اسـت كه شـاعر به 
خاطـر ويژگـي  خـاص اين پديـده طبیعـي از آن مضامیـن فراواني گرفتـه اسـت. هواجويي، بي 
بصـر بـودن، اهـل بصیرت بودن، مثل كاسـه بـودن، باربر دريا بودن، كاسـه وارونه داشـتن، ترک 
سـر كـردن، تردامنـي، تهي مغـزي، بیهوده گويي، سبكسـري، خانه بـه دوش، تهي دسـتي، كوتاه 

عمـري و ... از جملـه ايـن مضامین اند. 

هواجویي حباب: 
بـه آب را  خـود  خانـه  رسـاند  هواجويـي  از 

چـون حباب از بحر هر كس خانه مي سـازد جدا
)همان : 4(

در ايـن بیـت هواجويـي ايهـام دارد؛ بـا توجـه بـه بـاد و هوايي كـه در حباب وجـود دارد، 
شـاعر هواجويـي آن را مدنظـر داشـته اسـت كه بیشـتر منظـورش به دنبـال هوا و هـوس بودن 

اسـت كـه خانـه انسـان را ويـران مي كند. 

در بند نفس بودن: 
چـون حبـاب پـوچ در بند نفس باشـد؟ تـا كسـي دريا تواند گشـتن از تـرک هوا
)همان : 48(

تـرک هـوا ايهـام دارد: 1- تـرک هـوا و هوس  2- تركیـدن حباب و خالي شـدن از هوا. به 
اعتقـاد صائـب تـا وقتـي كه كسـي مي توانـد از ترک هـوا و هوس به دريـا بپیوندد، نبايـد در بند  

نقش ظاهر باشـد. 
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بر كاله خود لرزیدن:
بـر كاله خـود حباب آسـا چه مي لرزي كه شـد

تقديرهـا بازيچـه  مهـره  شـاهان  تـاج 
)همان : 428(

اگـر حبـاب كالهش از دسـت بـرود، به معني خاتمـه پیدا كـردن زندگیش مي باشـد. به اين 
خاطر همواره نگران اسـت كه زندگیش به اتمام برسـد. صائب با اسـتفاده از اين مسأله مي گويد در 
حالي كه تاج شـاهان هم بازيچه دسـت تقدير اسـت، تو مانند حباب براي كاله خود نگران نباش!

در پرده بودن به خاطر تردامني: 
تـا كـي از تردامنـي در پرده باشـي چون حباب

مي تـوان كـردن بـه آهـي پـاک راه خويـش را
)همان: 48 (

صائـب بـا اسـتفاده از ايهـام در تركیـب تردامني كه به معنـي گناه آلود بـودن و خیس بودن 
بـه كار رفتـه، مي گويـد: نبايـد تردامنـي انسـان را در حجـاب زندانـي كند. مي شـود بـا آهي راه 

خـود را پـاک كـرد و ايـن تردامنـي را از بین برد. 

با یك اشاره از سر بحر خاستن و اهل بصيرت بودن: 
از سـر بحر گهر خیزد به يك ايما حباب چیسـت دنیا تـا از او اهل بصیرت نگذرد
)همان :428(

صائـب در ايـن بیـت حبـاب را صاحـب بصیرتـي مي دانـد كـه بـا يك اشـاره از سـر بحر 
مي گـذرد و در دريـا فانـي مي شـود. 

سر بي مغز داشتن و عنانش به دست هوا بودن: 
عنان هر كه به دست هواست همچو حباب همیشـه بر سـر بي مغز خويـش مي لرزد
)همان: 447(
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حبـاب بـه دلیـل آن كـه داخلش خالي اسـت به پوچي و بـي مغزي معروف اسـت. به نظر 
صائب كسـي كه اختیارش دردسـت هوا و هوس اسـت، مانند حباب براي از دسـت رفتن سـر 

خود نگران اسـت. 

بي بصر بودن: 
درين محیط كه كشتي نوح در خطر است حباب كسـب هـوا مي كند از بـي بصري
)همان : 1675(

بـه دنبـال هـوا بـودن ايهام دارد. به نظـر صائب حباب به دنبال هواسـت و اين ناشـي از بي 
بصـري اوسـت. پـس در نتیجه كسـاني كه به دنبال هوا و هوس اسـت بصیـرت كافي ندارد.

نظر از خود پوشيدن: 
مي شـود واصـل دريـاي حقیقـت چـو حبـاب

هر كه صائب نظر از هسـتي خود پوشیده است
)همان 1367(

صائب در اين بیت با بهره گرفتن از صنعت تشـخیص، گفته اسـت: هر كسـي مانند حباب 
از هسـتي خويش چشـم پوشـي كند، به درياي حقیقت مي رسـد شـاعر به اين طريق مخاطب را 

از خودپرسـتي برحـذر مـي دارد و او را وادار مي كنـد كه از خود بگذرد تا به حق برسـد. 

پوچ گو بودن: 
مي دهـد صائـب حباب از پـوچ گويي سـر به باد

از دهـن بسـتن دهـان غنچـه پـر زر مي شـود
)همان: 1376(

صائـب بـا بهـره گرفتن از صنعت تشـخیص و نسـبت دادن پوچ گويي به حبـاب به خاطر 
بـادي كـه در درون آن اسـت و همچنین نسـبت دادن بسـتن دهـان به غنچه، نكتـه اي تعلیمي را 
خلـق كـرده اسـت.  شـاعر به مخاطـب مي گويـد اگر مانند حبـاب بیهوده گو باشـي، سـرت به 

بـاد مـي رود؛ امـا اگـر دهانت مانند غنچه بسـته باشـد، دهان تـو پر از زر خواهد شـد. 
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كوتاه بودن عمر حباب: 
تكیه، اي بي  مغز! بر عمر سبك جوالن نكن در نظر واكردني طي مي شـود عمر حباب
)همان: 2950(

حبـاب بـه كوتاهـي عمـر معروف اسـت. در يك چشـم به هـم زدن عمـر به سـر مي آيد. 
البتـه در ايـن بیـت بـه نظـر واكـردن ايهـام دارد. هم به معنـي زمان كوتـاه و هم تركیـدن حباب  
اسـت. چـون بـا تركیـدن حباب عمرش تمـام مي شـود. صائب با اسـتفاده از چنیـن خالقیتي به 

مخاطبـش توصیـه مي كنـد ماننـد حباب بي مغـز تكیه بـر عمر زودگـذر نكند. 
ويژگـی ديگـری كـه از حبـاب در شـعرهای صائـب ديـده می شـود، چشم پوشـی حباب 
اسـت كـه غفلـت خـود از دنیا و ناديده گرفتن آن را به چشـم پوشـی حباب تشـبیه می كند و در 

نهايـت تـوان آن را دارد كـه بـه دريای حقیقت واصل شـود. 
می شـود واصـل دريـای حقیقـت چـو حبـاب

هر كه صائب نظر از هسـتی خود پوشـیده است
 )همان :769(

بپوشـان ديده از خود، در حريم وصل محرم شـو
كه با دريا يكی گردد حباب از چشـم پوشـاندن
)همان :3013(

تردامنی حباب اشـاره به جنس حباب اسـت كه از آب اسـت و در شـعر فارسـی تردامنی 
كنايـه ای از گناهـكار بودن و ناپاكی اسـت. صائب، در شـعرهای خويش، از ايـن ويژگی حباب، 
بـرای تصويرپـردازی همراه با ايهام اسـتفاده كرده اسـت. در بیت زير، انسـان تردامن را به حباب 

تشـبیه می كند.
می تـوان كردن به آهی پاک راه خويش را تا كی از تردامنی در پرده باشی چون حباب
)همان :48(

حباب، در شـعر فارسـی به عنوان تهی مغز شـناخته می شـود و اين به دلیل اين اسـت كه 
داخـل آن از هـوا تشـكیل شـده اسـت كه به اندک بـادی از بین مـی رود. صائب نیـز اين ويژگی 
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حبـاب، را در خلـق تصاويـر شـعری بـه كار بـرده اسـت. در بیت زير، با تشـبیه مركب، انسـان 
بی مغـزی را كـه دارای افسـر و سـروری شـده باشـد به حبابی تشـبیه كرده اسـت كـه در نهايت 

افسـر خويش را از دسـت می دهد.
بـر بـاد دهد همچـو حباب افسـر خود را بی مغـز اگـر صاحب افسـر شـده باشـد
)همان :2112(

    در بیـت زيـر، انسـانی را كـه اختیـار و عنـان خويـش را بـه دسـت خواسـته های نفسـانی 
می سـپارد بـه حبـاب بی مغـزی تشـبیه كـرده اسـت كـه از تـرس بـر خـود می لـرزد.

عنان هركه به دست هواست، همچو حباب همیشـه بر سـر بی مغـز خويـش می لرزد
)همان :446(

كه خلوت تو همان پرهواست همچو حباب تالش گوشه نشـینی ز پوچ مغزی هاسـت
)همان : 477  (

يكـی ديگـر از ويژگی هـای حباب كه در شـعر صائب به آن اشـاره شـده اسـت، بیهوده گويی آن 
اسـت كـه صائب با انسـان پنداری حبـاب، آن را بیهوده گـو می داند.

از دهـن بسـتن دهان غنچه پرزر می شـود می دهد صائب حباب از پوچ گويی سر به باد
)همان :1319(

      در شـعر صائب، كسـانی افراد سبكسـر و آنان كه اسـیر امیال و خواسـته های نفسـانی هستند، 
به حباب تشـبیه شـده اند، ناگفته نماند كه سبكسـر بودن حباب، دارای  اسـتعاره كنايی اسـت.

سبكسـری است كه اسیر هواست همچو حباب
میـان بحـر ز دريـا جداسـت همچـو حبـاب
)همان :446(

كوتاهی حیات حباب از سبكسری است پـا ز  فتـد  نسـیمی  بـه  هـوا  بسـته  دل 
)همان :772(

زود می ريـزد بنايـی كز نفس گـردد بلند تا ز دريا سـر برون آورد فانی شـد حباب
)همان:1265(
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تكیه  ای بی مغز بر عمر سبك جوالن مكن در نظر واكردنی طی می شـود عمر حباب
)همان :2954(

از حـرف پوچ بهر چه از جا رود كسـی؟ بیشـتر نیسـت  نفـس  نیـم  دور حبـاب 
)همان:3380(

چون حباب پوچ در بند نفس باشد چرا؟ تـا كسـی دريا تواند گشـتن از تـرک هوا
)همان: 21(

سپند 
در شـعر فارسـي سـپند در معنـا و نمادهـاي گوناگونـي به كار رفته اسـت. صائـب هم گاه 
از ويژگـی آن بـراي دفـع چشـم زخـم، گاه از بي قـراري و پريشـاني آن بـر روي آتـش، گاه از 

اضطـراب آن كـه از آن بـه »رقـص سـپند« يـاد مي كنند، سـخن به میـان آورده اسـت. 

جاي خود را نگه داشتن : 
گـر مـردي اي سـپند نگـه دار جـاي را را فـزاي  غیـرت  ترانـه  مـن  ز  بشـنو 
)همان: 365(

بـه نظر شـاعر سـپند غیرت حفـظ كردن جاي خـود را ندارد. به همین خاطر از اين مسـئله 
اسـتفاده مي كنـد تـا بـه مخاطـب خـود بگويـد تو بـر عكس سـپند غیرت داشـته بـاش و جاي 

خـود را حفظ كن. 

انتظار آتش كشيدن: 
سـپند منتظـر آتـش از گرانجانـي اسـت سفر خوش است كه بي اختیار روي دهد
)همان: 872(

شـاعر در اينجـا سـپند را گران جانـي مي دانـد كـه بـه انتظـار آتـش مي نشـیند تـا او را بـه 
سـفري خـارج از آتشـدان بفرسـتد؛ اما شـاعر سـفري را بهتر و خـوش مي داند كه بـي اختیار به 

وقـوع بپیونـدد. بـه اين شـكل صائـب مخاطـب را از گرانجاني منـع مي كند. 
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آرام نبودن در محفل: 
چون سپند آرام در محفل نمي بايد گرفت چشـم بد بسـیار دارد در كمین، آسودگي
)همان : 692 (

آسـودگي و آرامـش باعـث مي شـوند چشـم بد بـه دنبال انسـان بیفتد. پـس بايد مانند سـپند در 
محفـل آرام نگرفـت تـا چشـم بـد را از كار و تأثیـر انداخـت. چـون شـمع وقتي بـر روي آتش 

بسـوزد، مانع چشـم زخم مي شـود. 

بي ادب بودن سپند: 
سپند بي ادب را آتش از خود دور مي سازد حريم قهرمان عشـق شـوخي برنمي دارد
)همان : 1462(

به نظر شـاعر در حريم عشـق مي بايسـتي ادب را رعايت كرد. حريم عشـق جاي گستاخي 
و شـوخي نیسـت. به همین خاطر اسـت كه آتش سـپند شـوخ و بي ادب را از خود دور مي كند.

سرو
در شـعر فارسـي، سـرو نماد مفاهیم مختلفی است؛ آزادي، بلندي، سـرافرازي، پايدار بودن، 
بوسـتان آرا بـودن، مـوزون بـودن، سـیم انـدام، سـهي بـاال، خـوش رفتار، بـي ثمـري و معموالً  
اسـتعاره از معشـوق خـوش قامـت اسـت. صائـب با سـرو مضامین زير را سـاخته اسـت: پا در 

گل بودن سـرو: 
نیست چون قمري نظر  بر سر و پا در گل مرا شوق را عشق مجازي از زمین گیران كند
 )همان : 83(

عشـق مجـازي باعـث مي شـود كه شـوق، زمین گیر شـود و در همـان عالم خاكـي بماند. 
شـاعر اعتقـاد دارد نبايـد مثـل قمـري نگاه و نظر انسـان به سـروهاي پـا در گل و دنیايي باشـد، 

بلكـه بايـد با عشـق حق، شـوق را آسـماني كرد. 
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موزون بودن سرو:
سـرو موزون در كنار آب باشد بهتر است رتبه خوبي دو باال مي شـود از چشـم پاک
 )همان: 499(

شـاعر بـا اسـتفاده از اسـلوب معادلـه گفته اسـت: اگر با چشـم پـاک به پديده هـاي طبیعي 
بنگـري، ارزش و پايـگاه و جايـگاه آن هـا دو برابـر مي شـود. همان گونه كه اگر سـرو مـوزون و 
بلنـد بـاال در كنـار آب قـرار گیـرد و تصويـر آن در آب بیفتد، زيبايـي آن دو برابر مي شـود. پس 

همیشـه با چشـم پاک بـه پديده هـا بنگريد. 

آزادگي سرو: 
سـرو از آزادگـي، باغ و بهار مردم اسـت صیقـل آيینـه دل هاسـت دسـت بي طمع
)همان : 530(

صائـب بـا تشـبیه دل به آيینه و دسـت به صیقل مي گويد دل انسـان بی طمـع، از آلودگی ها 
پاک شـده و عزيز مـردم می گردد.

 بـه همیـن خاطـر اسـت كه سـرو آزاده كه طمعـي ندارد به بـاغ و بهار مردم تبديل شـده و 
دنیاي آن ها را آراسـته كرده اسـت. 

بي ثمري سرو  و گلو تر نکردن از ثمر:
سايه خشـكي به عذر آن بگستر بر زمین گر نسازي تر گلويي از ثمر چون سرو و بید
)همان : 3000(

شـاعر بـه مخاطـب خـود توصیـه مي كند اگـر مانند سـرو و بید ثمـري نـداري و نمي توان 
بـه ثمـر خـود گلويـي تر كنـي، حداقل به عذر آن سـايه خشـكي بر زمین بگسـتران تـا ديگران 

از آن اسـتفاده كنند. 

شبنم
شـبنم يكـی از موتیوهايـی اسـت كـه در شـعر شـاعران فارسـی، از بسـامد نسـبتاً بااليـی 
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برخـوردار اسـت. هـم در شـعرهای غنايـی و عاشـقانه و هـم در شـعرهای عرفانی قابـل تأويل 
اسـت. در شـعرهای عرفانی نماد و تمثیلی از جز در برابر كل مطلق به شـمار می رود. در شـعر 
صائـب، نیـز بـرای  تصويرگـری در نمادهـا و اسـتعاره ها و تشـبیه های گوناگون، قابل بررسـی 
اسـت »شـبنم يـا  قطـره آبی كه شـب ها بـر روی گل و گیاه می نشـیند؛ يكی از سـازه های زبانی 
در سـاختار غـزل بـه حسـاب می آيـد كـه عالوه بـر معنای قاموسـی و متعـارف خـود در هزاره 
تحـّول و تغییـر انديشـه ها و سـبك ها، يكی از سـازه هايی كه جای خـود را به خوبـی يافته و در 
مفاهیـم هنری و مضامین فراقاموسـی و مسـتعار، دسـتمايه ای برای آفرينـش جلوه های نمادين و 
خلـق درون مايه هـای اخالقی و عرفانی گشـته اسـت، به گونه ای كـه در آثار نويسـندگان ايرانی، 
ايـن موجـود خـرد و درخشـنده توانسـته اسـت بار معنايـی گرانی را بر دوش كشـد و در شـعر 
شـاعرانی نازک انديـش چـون حافـظ و صائب و پیروان سـبك هنـدی، انديشـه های باريك را با 

سـبك عارفانه و عاشـقانه در آيینه شـفاف خـود جلوه گر سـازد« )میرزانیـا، 1388: 95(.
در شـعر صائـب هـم شـبنم در معاني و مضامیـن مختلفي بـه كار رفته اسـت. مضامیني از 
قبیـل طـراوت بخشـي، پاكي، سـحرخیزي، صعود بـه طرف خورشـید، تردامني، چشـم چراني، 
نظربـازي، تواضـع و فروتني، شـب زنـده دار بودن، لرزش، دامن خورشـید را گرفتن، بي دسـت 

و پـا بـودن، بـار بر بودن، بـر روي گل، روشـندلي و .... 

به خورشيد رسيدن شبنم: 
گل بـه خورشـید رسـانید سـر شـبنم را نیسـت ممكن نكند صحبت نیـكان تأثیر
)همان :  83(

همنشـیني بـا گل باعـث مي شـود كه شـبنم تا خورشـید پـرواز كند. پـس تو هم بـا نیكان 
همنشـیني كـن تـا مراتب باالتر طـي كني. 

بي غبار بودن شبنم: 
هر كه سازد همچو شبنم بي غبار، آيینه را بـي تكلـف بـر سـر بالینـش آيـد آفتاب
)همان : 123(
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در ايـن بیـت، آيینـه اسـتعاره از دل اسـت و مي تـوان ادعـا كـرد كه شـاعراز طريق تشـبیه  
مضمـر، شـبنم را يـك نـوع آيینـه مي دانـد. به نظر شـاعر، هر كـس كه آيینـه دلش را پـاک كند، 

بـدون شـك دلـش منـور مي شـود و آفتـاب حقیقـت در آن راه مي يابد. 

شب زنده دار بودن: 
نصیـب شـبنم شـب زنـده دار اسـت افـروز عالـم  آفتـاب  وصـال 
)همان :1092(

كسـي كه مانند شـبنم، شـب زنـده دار باشـد و به عبادت حضـرت حق بپـردازد، به وصال 
آفتاب حقیقت خواهد رسـید. 

جمع كردن خود: 
دامـن خورشـید عالمتاب نتوانـد گرفت تا نسازد جمع خود را شبنم بي دست و پا
)همان :687(

دسـت و پـاي خـود را جمـع كـردن اسـتخدام دارد. يكـي در ارتباط با شـبنم كه دسـت و 
پايـي نـدارد و دومـي كنايـه از مواظبـت رفتـار و كردار خود بودن اسـت. كسـي كه بـر اعمال و 

رفتـار خود تسـلط داشـته باشـد به مراتـب باال خواهد رسـید. 

خيمه به چمن زدن: 
مي توان خیمه چو شبنم به چمن هر جا زد گـر خـس و خـار تعلـق نبـود دامنگیـر
)همان : 1635(

اگـر تعلق و وابسـتگي دامن گیر انسـان نشـود، مي تواند مانند شـبنم می تـوان »در هر جای« 
چمـن خیمـه زد. چرا كه شـبنم هم بر روی گل می نشـیند هم بـر روی خار.

عشق هوایي شبنم: 
عشـقي كـه هوايي اسـت بقا هیـچ ندارد پیداسـت ز هر قطره شـبنم كه در اين باغ
)همان: 2088(
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هوايـي بـودن ايهـام دارد: 1- بـه معنـي به آسـمان و هوا رفتن و بخار شـدن شـبنم اسـت. 
2- بـه معنـي عشـقي بـر اسـاس هوا و هوس مي باشـد. به نظر شـاعر عشـقي كه بر اسـاس هوا 

و هـوس باشـد، هیچ دوامـي ندارد. 

همت بلند داشتن: 
دامـن گـره بـه دامـن خورشـید مي كنـد چون شـبنم آن كس كه بلندسـت همتش
)همان :2012(

دامـن گـره بـه دامن  خورشـید كـردن: كنايه از به خورشـید رسـیدن اسـت. به نظر شـاعر 
كسـي كـه مانند شـبنم همت بلنـدي دارد، مسـلمًا  به مراتـب باال خواهد رسـید. 

سحرخيزي شبنم: 
ز گرد خواب بشو دست و رو تو هم برخیز گرفـت دامـن گل شـبنم از سـحرخیزي
)همان : 2320(

شـبنم از سـحرخیزي توانسـت به پاكان و خوبان برسـد. تو هم از خواب غفلت بیدار شـو 
و به پاكان ملحق شـو. 

بي رنگ بودن و با خار و گل ساختن: 
شبنم بیرنگ شو با خار و گل همرنگ باش چند در نیرنگ سـازي روزگارت بگذرد؟
)همان : 2348(

شـاعر درايـن بیت مخاطـب را از نیرنگ بازي برحذر مـي دارد و او را به بیرنگي و صداقت 
و پاكي دعـوت مي كند. 

روشندلي شبنم: 
اي كـم از شـبنم تـو هم آيینه را پـرداز ده شـبنم از روشـندلي آيینه خورشـید شـد
)همان: 3194(
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اي كم از شبنم تو هم آيینه را كن بي غبار شـبنم از روشـندلي آيینه خورشـید شـد
)همان : 2192(

در اين دو بیت صائب با آوردن صفت روشـندلي براي شـبنم آيینه او را پرداخته شـده و صیقلي 
زده مي دانـد و  از مخاطـب دعـوت مي كنـد تـا آيینـه دلـش را صیقلي دهد تا خورشـید حقیقت 

در آن بتابد. 
در شعرهای صائب، فتادگی و تواضع شبنم  نیز به تصوير كشیده شده است.

افتـاده شـو مگر تو هم از خاک بر شـوی فروتنـی از  رسـید  آفتـاب  بـه  شـبنم 
)همان :3393(

فتادگـی از  رسـید  آفتـاب  بـه  شـبنم  گر بگذريم ز خويش، چها می توان شـدن
)همان : 3263 (

شمع 
شـمع از موتیوهاي پركاربرد و رايج شـعر فارسـي است كه در سـبك هندي جلوه بارزتري 
پیدا كرده اسـت و شـاعران مضمون سـاز و تصويرپرداز اين سـبك به ويژه صائب تبريزي براي 
مضامین مختلف از جمله مسـايل تربیتي  و تعلیمي از آن بهره گرفته اند. در شـعر صائب، شـمع 
بـراي صفاتـي از جمله روشـنايي، سـوزندگي، دلبـري، گريان بـودن، سـرافرازي، كوتاهي عمر، 

شـب زنـده داري، لرزش، جانبازي، مجلـس آرايي و .... به كار رفته اسـت. 

سرفراز بودن شمع: 
سـبزدار آب چشـم خود نهال خويش را در میان جمع تا چون شـمع باشي سرفراز
)همان : 44(

صائـب بـه مخاطـب خود توصیـه مي كند كـه در میان جمع براي سـرفرازي از آب چشـم 
خـود بهـره  ببـر و درون خـود را با آن آبـاد كن و بدي هـا را از آن ها دور كـن و آن را در جايگاه 
نـور حـق بگـردان. شـاعر می گويد: با آب چشـم خويـش، نهال وجـودت را آبیـاری كن. متكی 

به نفـس باش.
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از اشك روی  خود را شستن: 
تو وقت صبح روي نشستي ز خواب شب شستند از اشك زنده دالن روي خود چو شمع
 )همان : 458(

كسـي كـه ماننـد شـمع دلي زنـده به نور حـق داشـته باشـد، روي خـود را )درون خـود( را 
شستشـو مي دهـد و از هـر عیبـي پاک مي كنـد. تو كه هنگام صبح كـه وقت عبـارت و راز و نیاز با 
خـود و زمـان پاک شـدن از زمان اسـتفاده نكـردي و خود را از خواب شـب غفلت پـاک نكردي.

حيات كوتاه شمع: 
چرا تیغ زبان را كس به محفل كار فرمايد حیات شـمع شـد كوتاه از اشك پشیماني
)همان: 1565(

تیـغ زبـان در محفـل به كار انداختن: در عرفان، سـكوت امر پسـنديده اي اسـت كه بزرگان 
توصیه هـاي فراوانـي بـراي  به جا آوردن آن داشـته اند. به نظر صائب شـمع چون تیـغ زبانش را 
در محفـل بـه كار انداختـه، حیاتش كوتاه شـد زبانه شـمع وقتی بیش از اندازه بلند باشـد قدرت 
شـعله بیشـتر می شـود و بیشـتر اشـك می ريزد )پشـیمان از زبان كشـیدن( و سـريعتر می سوزد. 

بـه همین دلیل زبان شـمع را كوتـاه می كنند.

زبان خاموش شمع در صبحگاه: 
ز شـمع خوش  نبود صبح مجلس آرايي زبـان خمـوش پسـنديده  اسـت در پیري
)همان: 3364(

در هنگام پیري همان بهتر كه انسـان خموشـي پیشـه كند. شـمع هنگام صبحگاه رو به خاموشي 
مي گذارد. شاعر توجه خاصي به زبان خاموش شمع در هنگام صبح و تناسب صبح با پیري دارد.

زندگانـی كوتـه از آتش زبانـی شـد مـرا در بلندی، عمر من چون شمع كوتاهی نداشت
)همان:69(

چرا تیغ زبان را كس به محفل كار فرمايد؟ حیات شـمع شـد كوتاه از اشك پشیمانی
 )همان: 1565(
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جنـس دگـر ز عالـم اسـباب، باب شـب از شمع ياد گیر، كه جز اشك و آه نیست
)همان :457(

شـمع آسـوده ز كشتن شـود از خاموشی مهـر زن بـر لب گفتـار كه در بـزم جهان
)همان: 3328(

غنچه 
غنچه به سـبب شـكل ظاهريش يكي از موتیوهاي مضمون سـاز در سـبك هندي و صائب 
تبريـزي اسـت. ايـن پديـده طبیعي بسـامد بااليي در شـعر صائب دارد. شـاعر آن را بـراي دهان 
معشـوق، دلتنگـي، پـاس دل داشـتن، سـرخي، كوچكي، پر بـودن، جمع بدن، خونیـن دل بودن، 

خاموشـي، جامـه رنگیـن داشـتن، قناعت كـردن به پـاره دل و .... به كار برده اسـت. 

پاس دل داشتن: 
پاس دل چون غنچه از چین جبین داريم ما دل اوراق  شـیرازه  بـود  پیشـاني  چیـن 
)همان: 141(

بـه نظـر شـاعر، چیـن پیشـاني، تمركـز الزم را بـراي تفكـر ايجـاد می كنـد. پس بـه جاي 
پريشـان خاطـری بهتـر اسـت ماننـد چین بر پیشـاني داشـت.

خاموشي غنچه: 
نباشـد گفتگـو  باعـث  تـا  چـون غنچـه خمـوش بـاش صائـب
)همان : 2185(

در ايـن بیـت نیـز صائب ضمن تشـبیه خـود به غنچـه، خاموشـي را سـتوده و مخاطب را 
بـه رعايـت آن صفـت پسـنديده دعـوت مي كنـد تا حـرف و حديثـي از گفتگو به وجـود نیايد.

پر زر شدن دهان غنچه: 
دهـن غنچه محال اسـت كه پر زر نشـود مي رسـد مـزد خموشـان ز نهانخانه غیب
)همان : 1742(
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بـه نظـر صائب كسـاني كـه خاموشـي پیشـه مي كننـد، روزي و مزدشـان از نهانخانه غیب 
مي رسـد. چنیـن افـرادي سـرانجام ماننـد غنچه دهانشـان پر از زر خواهد شـد و مزد خاموشـي 

خـود را خواهنـد گرفت. 

رو در آیينه زانو گذاشتن:
غنچـه شـو روي در آيینـه زانـو بگـذار منـه آينـه بـه زانـو چـو زنـان گـر مردي
)همان :2252(

شـاعر مي گويـد اگـر مـرد راه حقـي، مانند زنـان در بند آرايـش ظاهر مبـاش و مانند غنچه 
شـو. سـر بر آيینه زانـو بگذار و  بـه دل و درونـت بپرداز. 

كيسه بر خرد خود دوختن 
كـه درخشـیدن برق اسـت چـراغ دل عمر كیسه چون غنچه بر اين خرده چه دوزي صائب
 )همان:2259(

صائـب بـا تشـبیه خـود به غنچـه، به مخاطـب خود توصیـه مي كند كـه مانند غنچـه براي 
ايـن مـال اندک دنیا كیسـه نـدوزد و طمـع ورزي نكنـد؛ زيرا چـراغ عمر مانند درخشـیدن برق 
اسـت كـه بـه يـك لحظه از بین مـي رود. پس اين كوتاهـي ارزش آن را ندارد كه كسـي به خاطر 

آن خـود را به مخاطـره بیندازد. 

خاموش بودن غنچه: 
عشـرتي گر هسـت در داراالمان خامشـي است

غنچه سان با صد زبان خوش سخن خاموش باش
)همان : 2347(

شـاعر خاموشـي را داراالمانـي مي دانـد كـه انسـان در آن بـه شـادي و خوشـي مي رسـد. 
صائـب ضمـن تشـويق مخاطبـش به خاموشـي و سـكوت مي گويد هـر چند ماننـد غنچه صد 

زبـان خـوش سـخن هـم داشـته باشـي، خاموش باشـي به عشـرت مي رسـي. 
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جامه رنگين روي هم گذاشتن: 
كه مي شـود همه اسـباب لـب گزيدن دل چو غنچه جامه رنگین به روي هم مگذار
)همان: 2532(

جامـه رنگیـن گل اسـتعاره از گلبرگ هـای آن اسـت كـه روي هـم جمـع شـده اند. صائب 
ضمـن تشـبیه مخاطبش بـه غنچه، به وي توصیـه مي كند كه ماننـد غنچه، اهل احتكار نباشـد و 

بـه ظواهر خـود را مشـغول نكند؛ زيرا باعث پشـیماني مي شـود. 

قناعت كردن  به پاره دل 
چـو غنچه هر كه قناعت كند بـه پاره دل تهـي نمي شـود از بـرگ عیـش دامانـش
)همان: 2533(

بـه نظـر صائـب هر كـس كه مانند غنچـه به پاره دل خـود اكتفا كنـد و قانع باشـد، دامانش 
از برگه هـاي عیـش و شـادماني پر خواهد شـد. شـاعر در اين بیت از طريق تشـبیه مضمر دل را 

به غنچه تشـبیه كرده اسـت. 

ماه
مـاه كه معموالً اسـتعاره از معشـوق زيباسـت و نماد زيبايـی، از موتیوهای پركاربرد سـبك 
هنـدی اسـت كـه شـاعران بـرای تصويرسـازی و مضمون پـردازی از آن بهـره  برده انـد مثـل، 
روشـنايي و زيبايـي، هالـه داشـتن، گوهر سـازي، كامل شـدن توسـط خورشـید، رو بـر نقصان 

داشـتن بعد از كمـال و...  

دل روشن داشتن و پوساندن كتان: 
ماه مي سـازد كتان را تار و پود از هم جدا از دل روشن، عاليق را شود پیوند سست
)همان: 70(

بـاور بـر ايـن بـود كـه مهتـاب، كتـان را می پوسـاند، صائـب بـا اشـاره بـه ايـن انديشـه و 
بهره گیـری از اسـلوب معادلـه و تشـبیه مضمـر، مي گويـد: دلی كه از نور خدا، روشـن باشـد به 

عاليـق دنیـوي تمايلي نـدارد. 
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روي در نقصان گذاشتن بعد از كمال:
روي در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام ايمنـي خواهـي ز اوج اعتبار انديشـه كن
)همان :2876(

شـاعر در ايـن بیـت بـه مخاطب خود توصیـه مي كنـد از اوج اعتبـار بترسـد و آن را امري 
حتمـي ندانـد. چـون مـاه وقتـي كه كامل مي شـود، كـم كم رو بـه نقصـان مي گذارد. پـس نبايد 

بـه چیزي كه موقتي اسـت دل بسـت.

كامل شدن توسط خورشيد:
بـا ناقصـان بسـاز اگـر زان كـه كاملـي را ناتمـام  مـه  كـرد  بـدر  خورشـید 
)همان :3384(

صائـب معتقـد اسـت همانگونـه كه خورشـید ماه ناتمـام را كامـل مي كند، افـراد كامل هم 
مي تواننـد افـراد ناقـص را بـه كمـال برسـانند. پس بايـد در كنار انسـان كاملي قـرار گرفت تا به 

كمال رسـید. 

5. نتيجه گيری
شـاعران سـبك هندی، به ويژه صائب تبريزی از جمله تصويرسازترين و  مضمون پردازترين 
شـاعران ادب فارسـی هسـتند كـه بـا تخیل سرشـار و كم نظیر خـود، مناظر و اشـیا را مشـاهده 
می كننـد و مفاهیـم انتزاعـی را در نظـر می گیرنـد تا ذهـن پويای آن ها و  احسـاس شاعرانه شـان 
برانگیختـه شـود و از ايـن شـاهراه بـا دسـتی پر به عالم انديشـه بروند. نـگاه تیـز و هنرمندانه به 
اشـیا و مفاهیـم، تنـوع كم نظیری در شـعر اين خداونـدان عرصة خیال و كلمه ايجاد كرده اسـت. 
بخـش قابل توجهـی از تـالش هنرمندانه بـه ادبیات تعلیمی، ارشـاد مخاطبین و تشـويق آن ها به 
ارزش هـای انسـانی و بازداشـتن آن هـا از ضد ارزش هـا تعلق دارد. صائب در بسـیاری از اشـعار 
خـود، كـه در ضمـن مقالـه به آن ها اشـاره شـده، مخاطب خـود را به اجـرای بايد هـا و ارزش ها 
تشـويق می كنـد و او را از نبايدهـا و ضـد ارزش ها باز می دارد و ايـن امر مهم از طريق موتیوهای 
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گوناگـون و  خوشـه تداعـی تصويرهـا انجام پذيرفته اسـت. شـاعر، بـا نگاه شـاعرانه خود وقتی 
آفتـاب آتشـین زبـان را می بینـد كـه خامـوش اسـت، از آن الهام می گیـرد و  مخاطب خـود را به 
سـكوت دعـوت می كنـد. پاک شـدن آيینه زنگار خـورده با خاكسـتر او را به ياد دل هـای زنگار 
گرفتـه از گنـاه می انـدازد كـه بايـد پـاک شـوند، گرية ابـر او رابه يـاد گريـه و زاری انسـان های 
گناهـكار می انـدازد و از ايـن طريـق از مخاطـب دعـوت می كند كه قلبـش را با گريـه پاک كند. 
حبـاب را كـه می بینـد تردامـن اسـت و عمر زودگـذر دارد، به يـاد می آورد بـه مخاطبش توصیه 
كنـد دل بـه دنیـای فانـی نبنـدد صائـب، بـا بیانی غیرمسـتقیم پنـد و اندرز خـود را بـه مخاطب 
می رسـاند، شـعر او سراسـر حكمـت  اسـت. صائب اخـالق و عرفـان و عشـق را در هم آمیخته 
اسـت و بديـن گونـه اسـت بـا مخاطـب صمیمیتـی خـاص می يابـد كـه در نتیجـة آن بـه طور 
غیرمسـتقیم تاثیـرات مـورد نظـر خود را بـر خواننده می گـذارد. زبـان يك ويژگی ترغیبـی دارد 
كـه بـا آن می تـوان در خواننـده بیشـترين تأثیر را گذاشـت و او را به نیكی ها رهنمون سـاخت و 
از بدی هـا دور كـرد و بـه اين شـكل اسـت صائب بخش عظیمی از تالش شـاعرانه خـود را در 
راه اصـالح انسـان ها و جامعـه انسـانی بـه كار می برد و با زبـان تصوير و مضمـون و تخیل ناب 

شـاعرانه، ارشـاد و  ترغیـب مخاطـب، بـه اصالح خـود و جامعه اش تشـويق می كند.  
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- -------------- )1366( فرهنگ تلمیحات، تهران: فردوس.

- رضـی احمـد ، فرهنگـی سـهیال )1392( »لحن تعلیمی در ديوان حافظ«، نشـريه علمی-
پژوهشـی ادبیات تعلیمی دانشـگاه آزاد دهاقان، سـال 5 ، ش 18، صص 79-102.

- رضـی، احمـد ) 1391(، »كاركردهای تعلیمی ادبیات فارسـی«، پژوهشـی ادبیات تعلیمی 
دانشـگاه آزاد دهاقان، س 4، ش 15، صص 97-120.

- صائـب تبريـزی، محمـد علی )1375( كلیات اشـعار، به كوشـش محمد قهرمـان، تهران: 
فرهنگی. علمی 

- گلـی، احمـد، زينال زاده، حمیده )1388( »سـرو و مضامین، تعابیر، تناسـبات شـعری آن 
در ديـوان صائب تبريزی«، نامه پارسـی، شـماره 49-48، صـص 175-200

- علـوی، سـید رضـا )1387( تجلـی تعلیـم و تربیت در ادب فارسـی، پژوهشـنامه ادبیات 
تعلیمـی دهاقـان، س 4، ش 15صـص 120-97.

- محمد پادشاه )شاد(، )1336(، آنندراج، زير نظر محمد دبیر سیاقی، تهران، انتشارات خیام.
- محمدی، محمد حسین، )1374( بیگانه مثل معنی، تهران: نشر میترا.

- ملكشـاه غنی پـور ، احمـد، غفـوری، عفـت السـادات)1391( »آينه مضامین و تناسـبات 
شـعری آن در غزلیـات صلئـب تبريـزی«، نامة پارسـی، ش 60، صـص 89-110.

- میرزانیـا، منصـور، میرزانیـا، ماجـده )1388( »ديده شـب زنده دار )نگاهی به جلوه شـبنم 
در غـزل فارسـی از ديـدگاه نمـاد گرايـی و زيبايی شناسـی(«، متن شناسـی ادب فارسـی، ش 4، 

.95-114 صص 
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- يوسـفی، غالمحسـین )1371( »تصويـر شـاعرانه اشـیا در نظر صائـب، مجموعه مقاالت 
صائـب و سـبك هندی«، به كوشـش محمدرسـول دريا گشـت، تهـران، مرواريـد )311-334(

آموزه های تعليمی در خوشه تداعي تصویرهاي شعر صائب تبریزی


