
13
86

يز 
پاي

 ،3
3 

ارة
شم

ب، 
 اد

ن و
زبا

مة 
لنا

ص
 ف

امة
صلن

 ف
ة

*

109

                           
چكيده:

صائب را مي توان تواناترين شاعر در تجسم بخشيدن به معاني دقيق و مصور 

ساختن افكار رقيق در قالـب الفـاظ خـواند . ديوان وي، به عنوان چيره دست ترين 

شاعر سبك هندي،  مزين به تشخيص، باريك انديشي،  مضمون ها ي بكر و بديع، 

خيال پردازي،  معاني رنگين و استعاره ها ي متعالي و دور از ذهن است .در ديد تازه 

وى وى دنيا لبريز از شعر و زيبايى و مضمون ژرف است كه با مصور ساختن جوى وى دنيا لبريز از شعر و زيبايى و مضمون ژرف است كه با مصور ساختن جوى وى دنيا لبريز از شعر و زيبايى و مضمون ژرف است كه با مصور ساختن 

آن ها مى توان مكررات و مألوفات خسته كننده را از دنياى شعر زدود. از آنجايى 

كه او زيبايى را در غرابت معنى و لفظ جستجو مى كند، براى يافتن معنى بيگانه و 

اشياى  ابداع تصاوير پويا- در اين جهان كه همه چيز در آن تكرارى مى نمايد – 

بى جان اطراف خود را برخودار از جان و حيات مى كند.

ماورايى(متافيزيك)  اشعار  در  طور چشم گيري  به  صائب  شعري  ويژگي هاي 

از جمله ويژگي هاي   . تبلور مي يابد  انگلستان،  قرن هفده  جان دان، شاعر مشهور 

تشخيص،  ذهن،  از  دور  تشبيهات  و  استعاره  جناس،  مي توان  وي  شعر  بارز 

از ظرافت  بر شمرد.كالم جان دان مشحون  را  بعيد  منتظره و مجاز  ايماژ هاي غير 

و  كليشه اي  توضيحات  از  شعر  زدودن  براي  او  است.   غنى  و  بديع  و  معانى  و 

مالل آور پتراركي قرن شانزده و به نيت خلق مضامين بكر، استفاده از مجاز بعيد 

به  با  شاعر  مى دهد.  قرار  خويش  شعر  هنري  شگرد  برجسته ترين  را  متافيزيكي 

چند شگرد هنري در سروده هاي صائب تبريزي و
 جان دان

* فرح قادري

*مربى گروه زبان دانشگاه اروميه 
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كارگيرى اين صنعت ادبى ، ميان دو موضوع كامًال مختلف و ناهمگون، شباهتى 

زيبا مى يابد كه حاصل بازتاب تلفيق احساس و انديشه است و به قول  تي. اس. 

برجسته ترين  از  متافيزيك"  "شعراي  مقالة  در  انگليسي،   منتقد  و  شاعر  اليوت، 

ويژگى هاى متافيزيك و راز قوت تاثير آن است.هدف اين جستار بررسي تطبيقي 

دو شاعر برجستة ايراني و انگليسي  چند شگرد هنري مشابه در سروده هاي  اين

است.                                                                             

كليد واژه ها: سبك هندي، شعر متافيزيك، مجاز بعيد، تمثيل، مضامين نو  
                                                    

مقدمه:
جريان ادبيات هر ملتي در مسير و گذر خود طي اعصار، دست خوش تغيير و 
تحوالت گوناگوني از لحاظ محتوا، لفظ و سبك بيان مي شود. اين تغييرات در نتيجة 
تحوالت جامعه، تغيير نگرش و بينش و دانش ايجاد مي گردد كه به هنرمند نگاهي 
خاص و ديدي تازه به جهان پيرامون و درون خود مي دهد؛ بنابراين، روشي خاص 
الفاظ مناسب در قالب مناسب آن به وجود مي آيد كه  به كارگيري  با  افكار  بيان  از 
منجر به پيدايش سبك هاي مختلف در ادوار زماني متفاوت در ادبيات جهان مي شود. 
اين مي تواند توجيه كنندة وجود سبك ها يي چون خراساني، عراقي، هندي و ...  در 
ادبيات ايران زمين باشد كه هر كدام نوعي زمينة مشترك ادبي، لفظي و محتوايي دارند. 
پيدايش  از  نيز حاكي  كتاب ها ي سبك شناسي  و  انگليسي  ادبيات  به  نگاهي مختصر 
سبك هاي متفاوت به تناسب اوضاع و احوال زمانه است. البته پيدايش سبك جديد 
امري ناگهاني نيست؛ بلكه تغييري تدريجي و آرام در ادبيات است؛ طوري كه بذر هر 
سبك جديد سال ها قبل از به ثمر نشستن به دست اديبان و هنرمندان در دل آثار ادبي 
كاشته مي شود. پيدايش سبك هندي در ادبيات دوران صفويه در ادبيات ايران و سبك 
متافيزيك در ادبيات انگلستان از اين مقوله مجزا نيست. صائب تبريزي، بزرگ شاعر 
دورة صفوي، را استاد سبك هندي و جان دان1 ، شاعر گرانقدر قرن هفده ميالدي، را 
بنيانگذار سبك متافيزيك در ادبيات انگلستان مي دانند. گرچه اين دو شاعر فرسنگها 

1-John Donne
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دور از هم زيسته اند، خلق مضامين نو و معاني رنگين، آن دو را بسيار به هم نزديك 
كرده است. ديوان شعرآنان سرشار از گوهر مضمون نو نشئت گرفته از نيروي تخيل 
باريك نگر و قريحه اي زاينده است. در اين مقاله در پي  آنيم كه چند شگرد هنري 

مشابه در سروده هاي اين دو شاعر را به اختصار بررسي كنيم.
بحث و بررسي:

سبك هندي: در پى توسعة روابط ادبي وسياسي ايران و هند و آشنايي شاعران 
ايراني با آثار سنسكريت و «محيط خيال  پرور و افكار فلسفي و تخيل آميز ادباي آن 
سرزمين و نيز وارد شدن فلسفه در مواد آموزش مذهبي ايران و كمك به پيشرفت 
تخيل از اين حيث و نفوذ تشيع و ختم دوران شعر و شاعري تصوف» به تدريج زمينه 
و مقدمة ايجاد و انتشار سبك جديد فراهم آمد(مؤتمن365). ايجاد اين تغيير در شيوة 
سخنوري را از اوائل قرن هشتم با اشعار اميرخسرو در هند و از اواسط اين قرن با شعر 
حافظ در ايران مي دانند(همان 352). خلق مضمون هاى نو و تصورات رقيق و دقيق و 
به كارگيري استعارات دور از ذهن به تدريج زمينة متروك شدن سبك عراقى و نمو 
سبك جديدى شد كه معروف به سبك هندى است. البته بايد اذعان نمود كه گروهى 

از محققان، آن را سبك اصفهانى نيز ناميده اند(شميسا168).
سير غزل در شعر فارسيآقاي دكتر شميسا در كتاب سير غزل در شعر فارسيآقاي دكتر شميسا در كتاب سير غزل در شعر فارسي، خاستگاه  سبك جديد 
را در اصفهان دانسته و اشتهار آن به سبك هندي را به دليل سفر اغلب پيشوايان اين 
سبك به هند و همچنين شباهت اشعار اميرخسرو دهلوي، شاعر هندي زبان، به اين 
سبك مي داند. به باور ايشان بي توجهي پادشاهان صفوي به هر نوع شعر به جز شعر 
مذهبي در مدح ائمه (ع) به همراه تكرار شيوة بيان و معاني و مضامين سبك عراقي 
به خصوص وفور تقليدهاي سست و ضعيف از سعدي و حافظ، تحول و دگرگوني 

جدي در شعر را مي طلبيد كه منجر به ظهور سبك هندي گشت(شميسا167و168).
سبك  با  آن  مقايسة  بابت  از  هم  و  هندي  سبك  مفهوم  شدن  روشن  براى 
متافيزيك قرن هفـده انگلستان چند نمونه از تعريف هايي كه اديبان فاضل ايراني 
كتاب مقدمة  در  انوري  حسن  آقاي  مي شود.  بيان  كرده اند،  عرضه  سبك  اين  از 
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خالصة ويژگي هاي سبك هندي را «آوردن معاني بسيار گزيدة اشعار صائب تبريزي خالصة ويژگي هاي سبك هندي را «آوردن معاني بسيار گزيدة اشعار صائب تبريزي خالصة ويژگي هاي سبك هندي را «آوردن معاني بسيار 
در لفظي اندك يعني ايجاز، باريك انديشي، مضمون يابي، خيال پردازي، تصويرآفريني و 
سادگي لفظ» و همچنين تمثيل و حسن تعليل مي داند كه منجر به پيوند شعر با اخالق 
و عرفان و زندگي شده است(شعار و مؤتمن 23). آقاي زين العابدين مؤتمن در كتاب 
تحول شعر فارسي مضمون هاي بديع، پيچيدگي و ايهام در طرز اداي مطلب، معني 
بيگانه، توسل به كلمات و عبارات عاميانه، ارسال المثل، تناسب لفظي و معنوي ميان 
كلمات يك بيت و به كارگيري صنعت اغراق و مبالغه را از مختصات بارز سبك هندي 
برمي شمارد(ر.ك. مؤتمن 359تا369). آقاي علي دشتي، يكي ديگر از صائب شناسان 
برجسته، نازك خيالي، مضمون هاي بديع، تصورات دور از ذهن، پيچيدگي و ايهام در 
بيان مقصود، كاربرد فراوان استعاره و كنايه و همچنين اغراق و مبالغه را از ويژگي هاي 
كلي سبك هندي معرفي مي كند(دشتى، خاقانى 49 و نگاهى به صائب 52). نگاهي 
اجمالي به تعريف هاي عرضه شده از صائب شناسان گرانقدر، بيان كنندة اتفاق آراى 
آنان در خصوص ويژگي هاي سبك هندي است. اشعار كليم كاشاني، صائب تبريزي، 
اين  تبلور  تجلي گاه  هندي،  سبك  برجستة  شاعران  شيرازي،  عرفي  و  آملي  طالب 

ويژگي هاست.
صائب را بزرگ ترين شاعر سبك هندي و يكي از بزرگ ترين غزل گويان ايران 
به جهان  ديده  تبريز  در  به صائب  متخلص  محمدعلي،  ميرزا  مي دانند(شميسا176). 
گشود؛ ليكن در اصفهان نشو و نما يافت. در آغاز جواني به زيارت خانة خدا مشرف 
شد و در راه بازگشت به زيارت مشهد رفت. بنابرآنچه از البه الي اشعارش برمي آيد 
صائب بر اثر بعضي پيشامدها از وطن رنجيده خاطر شده، قصد عزيمت هند مي كند 
كابل،  در  بود.  دوست  شعر  و  شاعرنواز  پـادشاهان  داشتن  به  شهره  ايام  آن  در  كه 
ظفرخان، فرمانرواي صاحب ذوق و شاعرپرور، مقدمش را گرامي داشت و مودتي 
قوي ميان آن دو به وجود آمد. صائب چند سالي در مالزمت وي به سر برد. در هند 
در دربار شاه جهان نيز به مناصب و القابي مفتخر گرديد تا اينكه سرانجام به همراهي 
پدر- كه براي برگرداندن او به هند رفته بود- عازم وطن شد. او اشعاري در قالب 



 فرح قادرى
13

86
يز 

پاي
 ،3

3 
ارة

شم
ب، 

 اد
ن و

زبا
مة 

لنا
ص

 ف
امة

صلن
 ف

ة
*

113

قصيده و مثنوي نيز دارد.
صائب را يكي از «بلند انديشه ترين، موشكاف ترين و تواناترين شعراي ايران در 
تجسم بخشيدن به معاني دقيق و مصور ساختن افكار رقيق در قالب الفاظ» خوانده اند 
(درياگشت31).  او شاعري مبدع و مضمون آفرين و صاحب قريحه اي زاينده است. او 
به منظور خلق «معني نازك» كه از آن به نام «عشرت» خود ياد مي كند، به بيان پيچيده 
و انعكاسي به مدد صورخيال رنگين به خصوص تشبيهات و استعاره هاي غريب و 
دور از ذهن متوسل مي شود؛ طورى كه براي درك آن ها به قول صائب بايد «همچو 
دريا ژرف بين شد». آفرينش اين معاني رنگين از پايه هاي اصلي طرز نو شعر صائب 

است كه خود بارها به آن اشاره كرده است:
ميان اهل سخن امتياز مـن صائب      همين بس است كه با طرز آشنا شده ام
(شميسا176)                  

و:
فكــــر رنـگين است صــائب نعمت الــوان من 

در بهشت افتاده است آن كس كه مهمان من است
(غزل 1082،ص547)

و همچنين:
تلخ كردى زندگى برآشنايان سخن  اينقدر صائب تالش معنى بيگانه چيست
(غزل 1243،ص623)
ستون اصلي «طرز» صائب بر مضمون يابي است كه شاعر، خود آن را «معني 
بيگانه» مي نامد. مضمون در حقيقت مجموعه اي از تصاوير بكر و صحنه هاي پيچيده 
و دور از ذهن تراوش يافته از عاطفه و انديشه در تخليل دقيق و نقش آفرين شاعر 
است كه به صورتي هـنرمـندانه و به گونه اي ملموس و محسوس در زبان شعر جاري 
مي شود. صائب استاد مضمون آفريني است. در ديد تازه جوي او هر چيزي در جهان 
از نخ و سوزن گرفته تا زلف يار تجلِي راز و معناست كه مي تواند به شكل مضموني 

نو در دنياي شعر نمود يابد:
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يك عمر مي توان سخن از زلف يار گفت      در بند آن مباش كه مضمون نمانده است
(شميسا182)
به قول دكتر زرين كوب، جستجوي مضمون تازه براي صائب نوعي سرگرمي 

بوده است. 
براي او جست وجوي مضمون تازه، مثل شكار در دشت، تفريح ساده اي بيش 

نيست. كافي است با چشم شاعر، شاعر واقعي، دنيا را نگاه كند و در آن، در هر 

چيزي كه به چشمش مي آيد شعر و زيبايي باز يابد (زرين كوب 295).

صائب براي خلق معني نازك و رنگين در هيئت يك نقاش نكته بين از زواياي 
مختلف به جهان پيرامون خود مي نگرد و سپس به مدد صورخيال همانند كيمياگري 
ماهر در ذهن خالق خود عواطف و انديشه هايش را به صورت اشعاري نغز و بكر 

عرضه مى كند.
شعرالعجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايرانعالمه شبلي نعماني در كتاب شعرالعجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايرانعالمه شبلي نعماني در كتاب شعرالعجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايران در 

باب مضمون آفريني چنين آورده است: 
چيزي را كه ما مضمون آفريني مي گوييم اگر تحليل كرده شود هر آينه آن تشبيه 

و استعارة نو و تازه مي شود يا مبالغة عجيب و شگفت انگيز و يا يك دعوي شاعرانه 

درمي آيد كه در آن اصل صحيح نيست؛ ولي شاعر مدعي آن مي باشد و روي دالئل 

شاعرانه ثابت مي كند. اين را حسن تعليل نيز گويند (نعمانى81). 

تعريف عالمه شبلي نعماني تا حدود زيادي در مورد مضمون آفريني صائب 
درست است. براى ملموس شدن قدرت خالق صائب در آفرينش مضمون نو با به 
كارگيري صورخيال، ابتدا تمثيل- به عنوان ركن اصلي شعر- تشريح و سپس چند 

مثال شعري عرضه مي شود.
تمثيل: محور اصلي سبك هندي،تمثيل است. شعر صائب نيز - به عنوان نماينده و 
تجلي گاه اين صورت از صورخيال در جايگاه بارزترين ويژگي  استاد اين سبك – 
كردن،  مانند  كردن،  تشبيه  آوردن،  «مثال  لغوي  اصطالح  در  را  تمثيل  است.  شعري 
صورت چيزي را مصور كردن، داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن» تعريف 
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كرده اند(داد87). در باب تمثيل در اصطالح ادبي در كتاب صورخيال در شعر فارسي 
چنين آمده است: 

دو   – بيت  دو سوي  ميان  شباهت،  نوعي  لحاظ  به  كه  است  معادله اي  تمثيل 

وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي گويد و در مصرع دوم چيزي – وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي گويد و در مصرع دوم چيزي – وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي گويد و در مصرع دوم چيزي  مصراع 

ديگر؛ اما، دو سوي اين معادله، از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند (شفيعى 

كدكنى84). 

عالمه شبلي نعماني نيز تمثيل را روش و شيوة اختصاصي صائب خوانده، آن 
را نوعي استدالل شاعرانه مي داند كه «مبني بر خطابيات و يا يك نوع مغالطة منطقي 
مي باشد؛ ليكن شاعر آن را با نيروي تخيل در پيرايه اي بيان مي نمايد كه سامع هيچ 
نمي تواند به صحت و بطالن قضيه متوجه شود؛ بلكه مسحور و فريفتة دلپذيري و 

دلفريبي» آن مي گردد(نعمانى 28و29).
ديوان صائب مشحون از تمثيل هاي بديع و زيبايي است كه مولود فكر بكر و 
مطلبي اخالقي،  يك مصراع –  ذهن نكته ياب اوست. شاعر در يك طرف معادله – 
فلسفي، اجتماعي و از اين قبيل ذكر كرده، سعي مي كند با آوردن تشبيه و يا استعارة 
دور از ذهن و گاهى با به كارگيري اغراق و تشخيص در مصراع دوم معادلي عيني 
ابيات زير هر كدام  انتزاعي اش را مقبول، ملموس و يا مصور گرداند.  يافته، مطلب 

نشان دهندة خالقيت او در به كارگيري اين صورت خيال است:

كام دل نتوان گرفتن از جهان بى روى سخت     
 آتش آوردن برون از سنـگ، كـار آهـن است
(غزل 1052، ص 532)

در كـهن سالي شود حرص خسيسان بيشتر 
تا نگردد خشك دست خار، دامن گير نيست
(غزل 1276،ص640)
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آسياگنـــدم چو پاك گشت خورد زخم آسياگنـــدم چو پاك گشت خورد زخم آسيا ـــاكان ستم  زجور فلك بيشتر كشندپـــاكان ستم  زجور فلك بيشتر كشندپـــاكان ستم  زجور فلك بيشتر كشند
(درياگشت 163)
اظهــار عجز پيش ستم پيشگان خطاست          اشـك كبـــاب موجب طغيان آتش است
(همان 69)
پردة پندار سد راه وحدت گشته است        چون حباب ازخود كند قالب تهي درياشود
(دشتى ، نگاهى به صائب 198)
هر كــه دل بسته به اين دار فنا نيم رس استميوة پخته محال است نيفتد بر خاك   هر كــه دل بسته به اين دار فنا نيم رس استميوة پخته محال است نيفتد بر خاك   هر كــه دل بسته به اين دار فنا نيم رس است
(غزل 1471 ، ص 730)

ريشة نخل كهنسال از جـوان افزون تر است 
 بـيشــتر دلـبستگي بــاشد به دنيا پير را
(مؤتمن368)
انتزاعي،  موضوع هاي  طرح  به  نخستين  مصراع  در  شاعر  اول،  مثال  پنج  در 
يعني سختى كام دل گرفتن از جهان، افزوني حرص خسيسان در پيري، بيشتر سختى 
كشيدن پاكان از جور روزگار، نكوهش اظهار درماندگي پيش ظالم و مانع بودن پردة 
پندار در رسيدن به وحدت مي پردازد و در مصراع دومِ هر بيت با آوردن مثال هايي از 
عالم واقعيِت استدالل گونه سعي در ملموس و مقبول كردن موضوع دارد. در دو مثال 
آخر، شاعر با آوردن تمثيل در مصراع اول شروع كرده ، به دنبال آن در مصراع بعدي 

به ذكر موضوع مي پردازد.
استعاره:

جادوگر است دختر رز دست از اوى بشوى      زان پيــشتر كه سـرزند از مغرب آفتاب
(شعار و موتمن 106)
تا حشر در شكنجة اين كفش تنگ باشگـــر پشِت پا به عالم صورت نمي زني     تا حشر در شكنجة اين كفش تنگ باشگـــر پشِت پا به عالم صورت نمي زني     تا حشر در شكنجة اين كفش تنگ باش
(دشتى، نگاهى به صائب 166)
مدد  به  نيز شاعر  مثال دوم  در  از مى است.  استعاره  «دختر رز»  اول  بيت  در 
استعارة «كفش تنگ» به نيت اشاره به جهان خاكي و مادي كه اغلب به استعاره، قفس 
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بيان مي شود، غرابت تخيل خود را بروز مي دارد.
اغراق:

زندپهلو به گردون كوه عصياني كه من دارم       به صد  دريا نگردد پاك، داماني كه  من دارم
(دشتى، نگاهى به صائب 187)

يا در جايي ديگر در مقام بيان لطافت معشوق اين چنين مي سرايد:
لطافت آن  قدر دارد كه در وقت خراميدن    توان ازپشت پايش ديد نقش روى قالي را
(شميسا 187)

گاهي شاعر اغراق را با نازك خيالي توأم مي كند:
تا محشر ابر مي بارد ز دود شمع  از  گالب  افتد    عســل  زنبور  تو  روضةحسن  بر  اگر 
يعني اگر زنبور عسل از باغ محاسن تو شهد بنوشد و آن شهد تبديل به عسل 
شده، از آن شمعي بسازند، از دود آن شمع كه تبديل به ابر مي شود تا روز محشر 
به جاي باران گالب مي ريزد(دشتي، نگاهى به صائب 76). يا در مقام بي تابي خود 

مي گويد:
نـــگين را در فالخن مي نهد بي تابي نامم     نـــگين را در فالخن مي نهد بي تابي نامم     نـــگين را در فالخن مي نهد بي تابي نامم دل آسوده اي داري مپرس از صبر و آرامم
(شعار و موتمن 182)
تشخيص: در زاوية ديد صائب همه چيز سرشار از حيات و حركت است. او براي 
خلق مضمون نو به همه چيز دور و بر خود، حتي به اشياى بي جان نيز حركت و جان 

مي بخشد.
اشك گالب از ديدة گستاخ كيست؟م هوسناكان زده است     تلخى اشك گالب از ديدة گستاخ كيست؟م هوسناكان زده است     تلخى اشك گالب از ديدة گستاخ كيست؟ م هوسناكان زده است     تلخى شرم بلبل خار در چشم هوسناكان زده است     تلخى شرم بلبل خار در چش
 (غزل 1245، ص 624)
بـــــاغ از شــكوفه خندة دندان نما كند     بـــــاغ از شــكوفه خندة دندان نما كند     بـــــاغ از شــكوفه خندة دندان نما كند وقــــــت نو بهار است در عيش واكند
(درياگشت 281)
خية كفشم اگر دندان نما شد عيب نيستبخية كفشم اگر دندان نما شد عيب نيستبخية كفشم اگر دندان نما شد عيب نيست     خـنده دارد كفش من بر هرزه گردي هاي من
(دشتى، نگاهى به صائب 114)
در مثال هاي شعري مذكور شرم بلبل، خندة دندان نماي باغ، بخية كفش و 
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خندة آن نمونه هايي از نازك انديشي شاعر در به كارگيري صورت تشخيص براى خلق 
مضمون نو و معني رنگين است. همان طور كه خود مي گويد:

نيست صائب موشكافى در بساط روزگار     ورنه چون كوى كمر انديشة ما نازك است
(غزل 1018 ، ص 516)
شعر صائب همانند ديگر شاعران سبك هندي در پي تالش براي مضمون يابي 
پيچيده و معماگونه شده ، درك آن مشكل  به مدد تصاوير غريب و نازك انديشي، 
الفاظ عاميانه  استعمال زبان محاوره اي و  با  امر  اين  به  با وقوف  مي شود. صائب 
داشته  خود  شعر  درك  كردن  سهل  بر  سعي  بازار  و  كوچه  مردمِ  اصطالحات  و 

است.
تشبيهات  از  مشحون  انگلستان  رنسانس  دوران  عاشقانة  اشعار  متافيزيك:  سبك 
كليشه اي، سنت هاي ثابت پتراركي و تصويرهاي ايده آليستي اغراق آميز از محبوب است. 
در اين سروده ها، عاشق بخت برگشته را اقبال وصال عشق پاك و آسماني در اين 
جهان ميسر نيست. شعر اين دوره تجلي گاه توصيفات و تشبيهات فيزيكي محبوب 
دلسرد و بي رحم از قبيل چشماني به درخشندگي خورشيد، لبهايي به قرمزي مرجان،  
پوستي به سفيدي برف، نفسي به خوشبويي گل رز، گيسواني طاليي و قدم زدن هاي 
گل هايپري  گونه در ميان زمزمة شيرين گل هايپري  گونه در ميان زمزمة شيرين گل هاي مرغزار است. در حقيقت شاعر با به كارگيري 
چنين ايماژهايي سعي بر آراستن شعر خود دارد. تكرار اين تشبيهات و مضمون هاي 
كليشه اي در اشعار عاشقانة اواخر قرن شانزده، تحولي در شعر را مي طلبيد كه منجر 
با به كارگيري مضمون هاي  با به كارگيري مضمون هاي به ظهور سبكي جديد شد. شاعران فرزانة اين سبك نو  با به كارگيري مضمون هاي به ظهور سبكي جديد شد. شاعران فرزانة اين سبك نو  اعران فرزانة اين سبك نو 
متافيزيك و تشبيهات دور از ذهن به نيت استدالل به جاي مضمون هاي آرايشي و سنتي 

پتراركي، شعر را از مألوفات خسته كننده زدودند.
عنوان متافيزيك براي شعر را اولين بار جان درايدن1  شاعر و منتقد انگليسي 
» به كار برد. او بيان داشت كه مبحثي دربارة اصل و پيشرفت هجو» به كار برد. او بيان داشت كه مبحثي دربارة اصل و پيشرفت هجو» به كار برد. او بيان داشت كه  مبحثي دربارة اصل و پيشرفت هجودر سال 1693 در «مبحثي دربارة اصل و پيشرفت هجودر سال 1693 در «
جان دان2  بحث هاي بغرنج و متافيزيك را نه فقط در طنز، بلكه در اشعار عاشقانه نيز 
زندگي نامة  كتاب  در  زندگي نامة    كتاب  در  زندگي نامة    دكتر جانسون3  1779 در سال  بعدها  است.  كرده  استفاده 

1- John Dryden     2- John Donne    3- Dr. Johnson
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انگليسي  شاعران  از  گروهي  آثار  مورد  در  را  متافيزيك  كلمة  انگليسي  انگليسيشاعران  ليسيشاعران 
بدين گونه  داشتند.  مشترك  انديشة  و  بيان  نحوة  و  شعري  سبك  كه  برد  كار  به 
پيدا  رسميت  شاعران  از  گروهي  ادبِي  خصوصيات  بيان  براي  متافيزيك  كلمة 
ريچارد   ، مارول2  آندرو  هربرت1  جورج  دان،  جان   .(cuddon392)كرد
اين سبك  ابراهام كاولي4 و هنري وان5  در زمرة سرايندگان برجستة   ، كراشاو3 

قرار دارند.
آثار  در  متافيزيك  سبك  گسترش  و  پيشرفت  شاهد  قرن17  انگلستان 
پيچيدگي،  و  فرزانگي   ، ابداع  به  سبك  اين  اديبان  رغبت  و  ميل  است.  ادبي 
زباني  مستعمل،  زبان  گرچه  هويداست.  آنان  سروده هاي  البه الي  از  آساني  به 
مردمي و محاوره اي است، ايهام و پيچيدگي اين آثار از به كارگيري صور خيال 
نيت  به  سبك  اين  هنرمندان  كه  مي گيرد  نشأت  غريب  استعارات  و  تشبيهات  و 
و  خواننده  در  شگفتي  برانگيختن  همچنين  و  نو  مضمون  و  بيگانه  معني  ايجاد 

به كار مي گيرند. مجاب كردن وي 
مارگارت درابل6 خصوصيات و مشخصات سروده هاي متافيزيك را چنين 
در  نوآوري  و  ابداع  ظاهري،  تناقض   مكرر  كاربرد  فلسفي،  مناظرة  برمي شمارد: 
بودن  معماگونه  و  پيچيدگي  و  ذهن  از  دور  استعاره هاي  و  تشبيهات  مضمون، 
ايماژها(Drabble692).جي.اي.كاددن7 نيز در كتاب فرهنگ اصطالحات ادبي، 
و  دنيوي  پيچيدة  مجازهاي  و  مضمون ها  محاوره اي،  سبك  ادبي،  ابداع  نبوغ 
براي  توجه  قابل  استعداد  و  ظاهري  تناقض  به كارگيري  براي  تمايل  معنوي، 
معرفي  متافيزيك  سبك  مميزة  مشخصات  جمله  از  را  ايجاز  و  فشرده  بيان 
كه  متافيزيك  شعر  مشخصات  بودن  يكسان  دليل  به   .(Cuddon392)مي كند
اين دو مورد بسنده مى شود. به ذكر  اديبان و سبك شناسان ديگرعرضه كرده اند، 
سبك متافيزيك به دليل پيچيدگي و مألوف نبودن صورخيال و مضمون هاي 
به كار برده شده در قرن 18و19، مورد بي توجهي منتقدان و طرفداران شعر قرار 
گرفت تا اينكه در قرن بيستم با ظهور چند مقاله در ستايش و تمجيد اين سبك 

1- George Herbert    2-Andrew Marvell   3- Richard Crashaw  
4- Abraham Cowley  5- Henry Vaughan   6- Margaret Drabble   7- J. A. Cuddon
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مجموعه در مجموعه در مجموعه  خصوصًا مقالة تي.اس.اليوت1  با عنوان «شاعران متافيزيك» (1921) 
ويژگي هاي  و  هنري  به شگردهاي  فرزانگان  و  اديبان  توجه  ديگر  بار   ، مقاالت2 
برجستة  ادبي اين سبك جلب شد. تي.اس.اليوت، شاعر و منتقد نام آور انگليسي، 
در اين مقاله تلفيق احساس و انديشه را از ويژگي هاي برجستة اشعار متافيزيك 
كه  داشتند  حس پذيري  در  قدرتي  چنان  شاعران  اين  او  اعتقاد  به  برمي شمارد. 
قادر به هضم هر تجربه اي بودند؛ طوري كه مي توانستند فكرشان را همانند عطر 

.(Eliot گل سرخ احساس كنند(287
از ميان شاعران متافيزيك، جان دان مهارتي چشمگير و قلمي بسيار رنگين 
در  او  خوانده اند.  سبك  اين  استاد  را  او  ادب شناس  منتقدان  كه  طوري   دارد؛ 
منابع  در  گاهى  كه  است  برخوردار  استعدادي  چنان  از  متافيزيك  آثار  سرودن 
ادبي، شاعران اين سبك را منسوب به سبك جان دان و آثارش را از مشهورترين 
و منتفذترين آثار سبك متافيزيك معرفي كرده اند. او در سال 1572 در خانواده اى 
و  آكسفورد  دانشگاه  در  چه  اگر  گشود.  جهان  به  چشم  انگلستان  در  كاتوليك 
نشد؛  اخذ مدرك  به  موفق  به خاطر مسائل مذهبي  پرداخت،  به تحصيل  كمبريج 
برتري  و  سلطه  پذيرش  كه  بود  تخت  و  تاج  به  وفاداري  سوگند  آن  الزمة  زيرا 
شاه را بر كليسا نشان مى داد. دان چند صباحي نيز به مطالعة حقوق پرداخت؛ اما 
دوباره به الهيات روي آورد تا اينكه سرانجام در سال 1657 به عضويت كليساي 
نه فقط  او  از بزرگ ترين خطيبان و واعظان زمانش شد.  انگلستان درآمد و يكي 
نوحه،  طنز،  مذهبي،  غزل هاي  دارد،  تبحر  متافيزيكي  عاشقانة  اشعار  سرودن  در 
مقاالت و خطابه هاي فراواني نيزبه رشته تحرير درآورده است كه جايگاه وااليي 

.(Drabble280)در ادبيات دارند
ابداع و خالقيت  از قدرت  با شاعران هم عصر خود  مقايسه  جان دان در 
خالقانه  و  هنرمندانه  فوق العاده اي  طرز  به  او  اشعار  است.  برخوردار  وااليي 
سروده هاي  مي تراود.  بيگانه  معني  و  ادبي  نبوغ  آن  بيت  هر  از  كه  طوري  است؛ 
اين  ويژگي هاي  تبلور  جايگاه  متافيزيك-  مكتب  استاد  و  نماينده  عنوان  به  او- 

1- T. S. Eliot    2-Selected Essays
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نويسنده و منتقد امريكايي، در باب ويژگي هاي شعري  ، نويسنده و منتقد امريكايي، در باب ويژگي هاي شعري  ، نويسنده و منتقد امريكايي، در باب ويژگي هاي شعري  سبك مي گردد. ام.اچ.ابرامز1
دان چنين مي نويسد: 

جان دان در تمام آثارش چه زماني كه در حين جديت مي نويسد و چه زماني 

كه بذله گويي مي كند، چه در اشعار عاشقانه و چه در مكاشفه هاي مذهبي مصرانه و 

پيوسته نبوغ در ابداع ادبي به خرج داده، صنعت تناقض ظاهري، ايهام، استعاره ها و 

.(Abrams92)تشبيهات دور از ذهن را خالقانه و استادانه به كار گرفته است

مجاز بعيد متافيزيكي :2 يكي از شاخص هاي محوري سبك جان دان تبديل كردن 
يك ديدة نسبتًا ساده به يك مكاشفة دقيِق تلويحي سرشار از اشارات ذهني و تشابهات 
در ناميده اند كه در ناميده اند كه در فرهنگ اصطالحات ادبي،  Conceit غريب است. اين شگرد هنري راConceit غريب است. اين شگرد هنري راConceit

از بعيد ترجمه شده است. حسن تعليل در اصطالح ادب به معنِي حسن تعليل و مجاز بعيد ترجمه شده است. حسن تعليل در اصطالح ادب به معنِي حسن تعليل و مجاز بعيد ترجمه شده است. حسن تعليل در اصطالح ادب به معنِي 
آوردن دليلى دلپذير اما نه مطابق واقعيت براي يك موضوع شعري است(داد 115). در 
اصطالح ادبيات انگليسي حسن تعليل را نوعي از مجاز خوانده اند كه در آن شاعر به 
وسيلة استعاره يا تشبيه بين دو موضوع مختلف و ناهمگون مقايسه اي به منظور اثبات 
مطلبي يا قانع كردن خواننده صورت مي دهد. هلن گاردنر3  ، نويسندة معروف كتاب 

شعراي متافيزيك، در تعريف اين شگرد هنري چنين آورده است: 
سه اي است كه خالقيت و ابتكار به كار رفته در خلق آن بيشتر از درستي آن قايسه اي است كه خالقيت و ابتكار به كار رفته در خلق آن بيشتر از درستي آن قايسه اي است كه خالقيت و ابتكار به كار رفته در خلق آن بيشتر از درستي آن  قايمقايم

خيره كننده و در خور توجه است و يا حداقل سريع تر توجه خواننده را برمي انگيزد. 

... اين مقايسه به منظور مجاب كردن يا تعريف كردن و يا ثابت كردن يك مسئله به 

كار مي رود. شعر سخني براي گفتن دارد كه مجاز بعيد (Conceit) آن را موجه و 

قابل درك مي كند يا اينكه چيزي براي ترغيب كردن دارد كه مجاز بعيد به پذيرش 

.(Gardener آن كمك مي كند(17

جان دان براي زدون شعر از تشبيهات و استعاره هاي كليشه اي پتراركي و به 
نيت خلق مضمون هاي بكر، استفاده از مجاز بعيد متافيزيكي را برجسته ترين شگرد 
هنري و ركن اصلي شعر خود مى كند. اشعار او سرشار از نبوغ و تخيل واالي او در به 
كارگيري مجاز بعيد به قصد آفرينش معني رنگين است. ريشه و سرچشمة اين نبوغ 

1- M. H. Abrams     2- The Metaphysical Conceit    -3 Helen Gardener
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واال را مي توان در مطالعات وسيع فلسفي، الهيات، حقوق و تحصيالت دانشگاهي او 
در كمبريج و آكسفورد يافت. در ديد تازه جوي او هر آنچه در جهان هستي است 
از  وسيعى  دامنة  و  واال  تخيل  نيروي  كمك  به  او  است.  زيبايي  و  شعر  از  سرشار 
دانش -از جمله كيمياگري، فلسفة قرون وسطي، اساطير، نجوم و هندسه- به آفرينش 
و  احساس  تلفيق  از  بازتابي  احسن  نحو  به  كه  مي پردازد  متافيزيكي  بعيد  مجازهاي 
انديشه عرضه مى كنند. براي روشن تر شدن مهارت جان دان در به كارگيري مجاز بعيد 

متافيزيكي چند نمونه شعري عرضه مي شود:
شعر «خداحافظي: نهى سوگواري»1  يكي از مشهورترين اشعار متافيزيكي دان 
محسوب مي شود. او اين شعر را به نشان هدية جدايي قبل از اينكه عازم سفر شود 
به همسرش تقديم مي دارد. در اين شعر، شاعر صحنة خداحافظي دردناك و غم انگيز 
عاشقان را به مدد مجازهاي بعيد متافيزيكي به گونه اي زيبا و باشكوه ترسيم مي كند 
فيزيكِي  اين جدايي  كه  مي دهد  قلبي  اطمينان  و  باور  محبوبش  به  عاشق  آن  در  كه 
موقتي نه فقط پايه هاي عشق الهي و كامل آنها را تضعيف نخواهد كرد، بلكه خود به 
نوعي بر شدت و استحكام آن مي افزايد. دان براي ايجاد چنين باور قلبي در محبوب 
و مجاب كردن وي، علم كيمياگري را وارد قلمرو شعر كرده، با آفرينش اين مضمون 

متافيزيكي به استدالل مي پردازد:
Our two souls therefore, which are one,
Though I must go, endure not yet

A breach, but an expansion,
Like gold to ayery thinness beate(Booth34).

بنابراين دو روح ما كه يكى مى باشند،
گرچه من بايد بروم،

رخنه و شكافى در آن ايجاد نگشته، بلكه بسط مى يابد،
بسان شمش طالى كوبيده به نازكى الية هوا.

در كيمياگري گرانبهاترين عنصر، طالست كه هرچه بيشتر تحت فشار باشد و 

1- A Valediction: Forbidding Mourning
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كوبيده شود، شكسته نشده، بلكه بسط مي يابد. دان به كمك تشبيه دور از ذهن مذكور 
از محبوبش مي خواهد كه با ديدي مثبت به اين جدايي بنگرد؛ چرا كه عشق گرانبها 
و معنوي آنان همانند طال بر اثر جدايي و مشكالت آن نه فقط دچار خللي نمى شود، 
بلكه فراسوي زمان و مكان گشته، راسخ تر مي گردد. شاعر در ادامه، تالش خود به 
منظور دلداري دادن و هرچه بيشتر مجاب كردن محبوب به خلل ناپذيري عشقشان به 
قلمرو هندسه متوسل گشته، يكي از مشهورترين و زيباترين مجازهاي بعيد متافيزيكي 
را مي آفريند. او حس يگانگي و اتحاد عاشقان را در زمان غيبت يكي از آنها به رابطة 
دو پاي پرگار تشبيه مي كند. اين دو پايه در هنگام ترسيم هرچقدر از هم دور باشند 
باز در راس به هم متصل مي مانند؛چرا كه به موازات حركت يكي از پاها، پاي دگر نيز 
به سوي آن متمايل گشته تا دايره اي هرچه گردتر و دقيق تر رسم گردد. بر همين قياس 
دوري آنها نيز صرفًا جنبة ظاهري دارد. اين حقيقت كه كار اصلي پرگار ترسيم دايره 
بار معنايِى بيشتري به اين مقايسة غريب مي دهد؛ زيرا دايره را «نماد جهانى  است، 
نيز  نماد «يگانگي و وحدت»  اطمينان» مى دانند؛ آن را  ايمني و  آرام بخش و مورث 

خوانده اند(دوبوكور93).

If they be two, they are two so

As stiffe twin compasses are two,
Thy Soule the fixt food, makes no show

To move, but doth, if the other doe (Booth34).
گرچه روح ما دوتايند، بدين گونه است
بسان دو پاى محكم پرگار كه دوتايند،
روح تو، پاى ثابت، ندارد ميل رفتنى؛

مگر آنگاه كه روانه گردد ديگرى.

And though it in the center sit,
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Yet when the other for doth Rome,
It leans, and hearkens after it,
And grows erect, as that comes home.

و گرچه بنشسته است روح تو در مركز،
آنگاه كه ديگرى سير كند به دور دست ها ،
روانه گردد در پى اش تكيه زنان و نيوشان،

و بگردد راست قامت بدان گاه كه بازگردد ديگرى به خانه.
شعر «طلوع خورشيد»1 يكي ديگر از سروده هاي برجستة  جان دان است. شاعر 
با تكيه بر اين ايدة متداول قرون وسطي و دوران رنسانس كه انسان را جهاني كوچك2
شبيه به جهان بزرگ3 مي داند و به مدد شخصيت بخشيدن به خورشيد، به خلق مضموني 
متافيزيكي مي پردازد. او چنين استدالل مي كند كه اگر عشق واقعي و كامل بين دو عاشق 
وجود داشته باشد، آنان از هر آنچه مربوط به دنياي خارجي است بي نياز مي گردند؛ چرا كه 
 .(Grennen11)در دنياي عشق آنان هرآنچه حائز اهميت است به وفور يافت مي شود
بر روي تختخواب كه  پرده  از خالل  آن  اشعه هاي  تابش  از طلوع خورشيد و  شاعر 
باعث بيدار شدن او و محبوبش شده است، عصباني گشته، با به كارگيري صورت خيال 

تشخيص، او را اين چنين مورد خطاب قرار مي دهد:
Busie old foole, unruly sunne,
Why dost thou thus,
Through windows, and through curtains call on

us?(Booth4)
ابله پير پركاره، اي خورشيد سركش،

از چه فرا مي خواني اين چنين، 
ما را از خالل پنجره ها و پرده ها؟

شاعر با جان بخشيدن به خورشيد، وظايف اين جهاني او از جمله بيدار كردن 
مي گردد بچه هاى مدرسه اي ، كارآموزان ترشرو و نوكران شاه را يادآور شده، به او متذكر مي گردد بچه هاى مدرسه اي ، كارآموزان ترشرو و نوكران شاه را يادآور شده، به او متذكر مي گردد 

1- The Sun Rising    2-microcosm    3- macrocosm
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كه دنياي كامل عشق آن ها در بند زمان نيست. بدين گونه از همان آغاز، شاعر دنياي 
مستقل خود و محبوبش را از جهان خاكي جدا مي گرداند.

با به كارگيري اغراق و مبالغه ، سعي بر تضعيف خورشيد  در بند دوم شعر، 
و تأكيد قدرت عشق شده است. عاشق ادعا مي كند كه خورشيد بيهوده پرتوهايش 
را قوي مي داند؛ چرا كه او اگر بخواهد، با چشمك زدني مي تواند آنها را در كسوف 
سازد و يا زير ابر پنهان نمايد. در ادامه مي گويد او چنان در عشق يار گرفتار است 
كه حاضر نيست چنين مدت زمان طوالني (چشمك زدني) از رؤيت جمال رخسار 

او بي بهره بماند:
Thy beams, so reverened, and story

Why shouhdst thou thinke?

I could eclipse and could them with a wink,
But that I would not lose her sight so long.

پرتوهايت را چنين پرزور و باشكوه،
از چه مي پنداري؟

توانم بود با چشمك زدني در كسوف گردانمشان و يا زير ابر كنم پنهانشان،
اگر نمي گشتم جدا زجمال رخسارش چنين طوالني.

سپس شاعر در بند آخر به ايدة اصلي پرداخته، ادعا مي كند خورشيد مي تواند 
تمام هند شرق و غرب به همراه جواهراتشان و تمامي شاهاني را كه ديروز بر آنان 
تابيده بود، فردا غنوده در بستر وي بيابد؛ چرا كه تمام دنيا در اتاق خواب آنان وجود 

دارد:
She is all states, and all Princes, I, 
Nothing else is.

اوست همة كشورها و منم همة شاهزادگان،
نيست ديگر چيزى.

پس شاعر به همدردي با خورشيد پرداخته، براى سهل نمودن وظايفش از او 
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مي خواهد به جاي تابيدن و چرخيدن به دور زمين (ايدة آن زمان)، بر آنان بتابد چرا 
كه:

Shine here to us, and thou art everywhere,
This bed thy center is, these walls, thy spheare.

بتاب بر ما در اينجا و تو همه جايي،
اين بستر، مركز تو و اين ديوارها سپهر توست.

حاصل سخن اينكه «من» و «او» بند قبلي بر اثر قدرت عشق، «ما» شده است 
كه دربرگيرندة تمام دنياست. شاعر به مدد چنين مجاز بعيدي در پي آن بوده است كه 

به گونه اى اغراق آميز عمق عشقش را بيان كند.
دان با توسل به چنين شگردهاي هنري در آفرينش مضمون هاي غريب سعي بر 
غني سازي مفهوم دارد كه خود مي تواند دليل اصلي پيچيدگي و غموض سروده هايش 
باشد؛ طوري كه درك آنها قوة تخيل و ذهنيت قوي خواننده را مي طلبد. البته دليل اينكه 
دان مجاز بعيد را ابزار اصلي عينيت بخشيدن و ملموس كردن مطالب انتزاعي قرار 
داده است، فقط آفرينش مضمون نو متافيزيكي نيست؛ بلكه واكنشي عليه مضمون هاي 

كليشه اي پتراركي اواخر قرن شانزده نيز مي باشد.

نتيجه گيري:
باب  در  زير  مشترك  نكات  رفت،  اشارت  پيشين  بخش هاي  در  آنچه  بنابر 

سروده هاي صائب تبريزي و جان دان انگليسي شايستة توجه و امعان نظر است:
1- سبك هندي و سبك متافيزيك، هر دو واكنشي ادبي عليه مضامين تكراري، 
سنت هاي ثابت و تقليدهاي سست و ضعيف از هنرمندان سبك هاي قبلي است كه به 

منظور زدودن شعر از مكررات و مألوفات خسته كننده صورت گرفته است.
2- خلق مضامين نو و معاني رنگين، پايه و ركن اصلي شعر و منشأ گيرايي و 

طراوت سروده هاي آنان است.
نيت  به  دقيق  و  رقيق  افكار  ساختن  مصور  براي  صائب  كه  همان طور   -3
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يا شبه فلسفي  فلسفي  استدالل مي پردازد و رنگي  به  تمثيل  با  مجاب كردن خواننده 
به  تعليل)  (حسن  متافيزيكي  بعيد  مجاز  مدد  به  نيز  دان  جان  مي دهد،  اشعارش  به 
عنوان برجسته ترين شگرد هنري خود، تلفيق نازك انديشي و احساسات خود را مصور 

گردانده، به مجاب كردن خواننده همت مي گمارد.
4- زبان سروده هاي هر دو شاعر تصويري است. صائب و جان دان همچون 
نقاش هاي چيره دست، درآنچه پيرامون خود مي بينند، رمز و رازي مى يابند؛ طوري 
كه هر چيزي در عالم هستي، چه جاندار و چه بي جان، مي تواند هنرمندانه منشأ صور 
گوناگون در خيال شاعرانة آنان گردد. از اين رو وفور صورخيال، تشخيص و اغراق 

توأم با نازك انديشي، منظومه هاي اين دو شاعر را مزين نموده است.
5- سروده هاي صائب و جان دان از حيث به كارگيري صورخيال دور از ذهن 
و رقت انديشه، پيچيده و معماگونه است. بدين سبب، هر دو شاعر با وقوف به اين 
امر با توسل به زبان مردمى  و محاوره اى سعى كرده اند منظومه هاى خود را براى عامة 

مردم قابل فهم و روان گردانند.
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