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Abstract  
The most prominent feature of Persian poetry in the Indian style is thematic 

creation. In the creation of themes, the poet establishes a connection among 

the far-fetched and seemingly unrelated elements which are not obtained 

necessarily by similar way or other aspects known in the rhetoric. Mostly, it 

is achieved from the stand of similarities, proximities and contrasts, 

implications, visual possibilities, associations of motifs, and literary 

conventions. Among the Indian-style poets, Saeb Tabrizi created new themes 

with calligraphy terms due to his mastery of calligraphy. The art of using 

calligraphy themes in his Divan has not been investigated yet. This article has 

tried to study the creation of themes by calligraphy terms in Saeb Tabrizi’s 

Divan. After finding a theoretical framework for this descriptive-analytical 

research, a conceptual model was proposed by studying the related books and 

articles. Then the couplets of the first volume of Saeb Tabrizi’s Divan were 

analyzed. In this research, the authors have found a thematic paradigm in the 

process of perception of meaning, vocabularies, and images of his poems that 

show how Saeb has created beautiful themes by using different handwritings, 

tools, genres, and terms and rules of calligraphy and combined them with 

imageries. 
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  خوشنویسي اصطالحات با آفرینيمضمون عوامل تحلیل
 تبریزی صائب شعر در

 ایران ،تبریز اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد فارسی، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي   عدلي ناهید
  

 یرانا تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد فارسی، ادبيات و زبان گروه دانشيار، دهقان علي
  

 ایران ،تبریز اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد فارسی، ادبيات و زبان گروه استادیار،  اماني رستم

                          چکیده

 از دور رعناص  ميان شاعر  شگرد،  این در. است  آفرینيمضمون  هندي سبک  در فارسي  شعر  ویژگي ترینمهم
 در مشللارکت تضللادها، و هامجاورت ها،شللباهت رهگذر از که کندمي ایجاد پيوند ارتباط،بي ظاهر به و هم

 اصللطالحات با را ايتازه مضللامين تبریزي صللائب. آیدمي دسللت به بياد قراردادهاي و مجانسللت کارکرد،
سي    شنوی سي  تاکنون او هنر این و ساخته  خو شده  برر ست  ن ضر  مقالة. ا ضمون  حا صطالحات  با آفرینيم  ا
 آوردن فراهم از پس تحليلي، -توصلليفي پژوهش این در. کندمي تحليل صللائب دیوان در را خوشللنویسللي 

ساس  بر سپس . یافت تدوین يمفهوم مدل نظري، چارچوب ست  جلد ابيات آن، ا  ائبص  غزليات دیوان نخ
شعار  تصاویر  و واژگان از حاصل  درک و معني بررسي  فرآیند در محققان. شد  تحليل  از گویيال به صائب  ا
 ژانرها، ابزار، مختلف، هايخط نام کارگيريبه در صائب  چگونه دهد¬مي نشان  که بردند راه سازي مضمون 
صطالحا  صول  تا سي   قواعد و ا صر  با هاآن آميختن و خوشنوی  یافته دست  آفرینيمضمون  به صورخيال  عنا

   .است
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  مقدمه
صطالش ادبي،   سبات لفظي و رایج      »در ا ست از معني جزئي متکي به منا ضمون عبارت ا م

(. در برابر 1367)خرمشاهي،  « روابط شعري سروکار دارد   در سنت شعر و با موجودات و  
عبارت اسللت از فکر و فرهنگي که لزوما  شللاعرانه نيسللت، اما در شللعر بيان    »که « معني»

آفریني؛ یعني خلق نکات باریک و مضلللمون)همان(. « بردشلللود... و راه به زندگي ميمي
 ریني،آفمعني: جمله از. اندردهک یاد بسلليار اصللطالحات آفریني باانگيز. از مضللمونخيال
ندیشلللي،  نازک  بيني،نازک  خيالي، نازک  ندی باریک   یابي، نکته  سلللنجي،نکته  ا  شلللي،ا
 سلللازي،مضلللمون تراشلللي،مضلللمون بافي، خيال  پردازي،خيال  گویي،نکته  آفریني،نکته 

 . (1385. )وحيدیان کاميار، ..و یابيمضمون
شناوري روش    ستردگي و  ضمون »هاي گ ست که تعریف    « سازي م شده ا مانع از آن 

 مضمون هک گيردمي صورت زبان در اتفاقي چه که اندنگفته»دقيقي از آن در دست باشد. 
ر، تاما در تعبير روشلللن)همان(، « آیدمي وجود به نازک خيال و نکته یا شلللودمي آفریده
ن گيري خاص در قبال امکانات زبان شللعر اسللت. شللاعر ميانوعي موضللع»سللازي مضللمون

 کند که ضرورتا  از راه شباهت  ارتباط، پيوند تازه برقرار ميظاهر بيعناصر دور از هم و به 
ا بهره ههاي شللناخته شللده در علم بيان نيسللت، گيریم که احيانا  از همه آنو یا دیگر عالقه

ها، گيري مضللمون، اسللاسللا  قدرت تداعي شللاعر )از رهگذر شللباهت  بگيرد. عامل شللکل
 ها وضللادها(، امکانات داللي کلمات، امکانات تصللویري و تداعي موتيفها و تمجاورت

طبيعت با    ؛قراردادهاي ادبي اسلللت در حوزۀ آنچه در حس و ادراک آدمي واقع اسلللت   
را   «آفرینيمضمون »ها و مظاهر آن. پس اگر بخواهيم عناصر و لوازم آن و زندگي با جلوه 

-شلللف رابطه و پيوند تازه ميان امري رهني تعریف کنيم، شلللاید بتوان آن را ایجاد و یا ک
ها  با عناصلللر رهني یا عيني دیگر دانسلللت که در ظاهر هيچ پيوندي ميان آن          -گاه عيني 
  (.1384پور آالشتي، )حسن« نيست

صوال    صراعي مطلب معقولي گفته مي    »ا ست که در م شود؛  ساختار بيت هندي چنين ا
شعاري مطرش مي  صراعي دیگر    یعني  شري متناظر یا  شود و در م با تمثيل یا رابطة لف و ن

توان گفت که مطلب مي»( و 1376)شللميسللا،  « کنندتشللبيه مرکب، آن را محسللوس مي 
تواند هر چيزي باشلللد و مطلب محسلللوس آن معقول بيت هندي موضلللوع اسلللت که مي

 )همان(. « مضمون است که باید ظریف و هنري و تشبيهي باشد
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روي برخي اما زیاده»شللعر سللبک هندي اسللت،   هاي مهم سللازي از ویژگيمضللمون
 و عواطف بيان که خویش اصلي  مجراي از را شعر »تراشي حتي  گویندگان در مضمون 

 (. 1371دریاگشت، « )انددرآورده معماسرایي و ایماگویي صورت به باشد نهاني عوالم
ه کشاند  گویيدر سبک هندي، غزل به سمت صنایع لفظي و معنوي و تعقيد و پيچيده   

 و جاباع و نياید مخاطب رهن به سادگي  به شود  پيچيده شعر  در وقتي که معنایي»شد.  
 بزرگ ايهدغدغه از یکي مضللاميني  چنين یافتن براي کوشللش . برانگيزد را او شللگفتي 
ست  هندي سبک  شاعران  سبک هندي،      (1385فتوحي، )« ا ستة  شاعران برج  شاید ». از 
  )همان(. در دورۀ سبک هندي « پرداخته مسأله  نای بيان به دیگري شاعر  هر از بيش صائب 

به دليل عالقة سلللالطين صلللفوي به هنر، خوشلللنویسلللي رونق یافت. کليم و بيدل براي           
ضمون  شته      م سي گرایش ندا شنوی صر خو صائب )وفات  آفریني با عنا هجري   1081اند، اما 
لدین شلللمس خود عموي از را خط»قمري(  « آموخت  قلم شللليرین به  معروف تبریزي ا

 و در آن درجة استادي یافت. (1387 طاهري،)

 . پیشینة پژوهش1
داري است. مقاالت زیر به صورت   سازي در شعر فارسي، موضوع پيشينه      بررسي مضمون  

ساز  مونصائب شاعري مض   »اند: آفریني صائب پرداخته غيرمستقم و مستقيم به هنر مضمون   
پورآالشتي  اثر حسن «تبریزي صائب شعر در بيگانه معني»تا(، نوشتة حيدري )بي« و هنرمند

 دیوان سلللازمضلللمون عناصلللر  بندي طبقه  در نو طرحي: )دوش به  خانه   حباب »(، 1384)
 دیوان در آن شعري  تناسبات  تعابير، مضامين،  و سرو »(، 1387پژوهش حيدري ) «صائب( 
سللازي و تصللویرآفریني با  مضللمون»(، 1388زاده )نگارش گلي و زینال« تبریزي صللائب
نامة ارشللد (، پایان1389تحقيق ابراهيميان )« آسللماني در غزليات صللائب تبریزي  عناصللر

« آفریني با تکرار قافيه در غزليات صللائب تبریزيقافيه و مضللمون»دانشللگاه ایالم با عنوان 
سي »( و 1394نگارش طاهري و کرمي ) ضمون  برر شياء  با آفرینيم سامد  کم ا  دیوان در ب

 (. 1395بلندباالیي و همکاران ) نوشتة اصفهاني« تبریزي صائب
سي   اصطالحات  آفریني بامضمون  ست      دیوان غزليات در خوشنوی صائب، موضوعي ا

  .است نگرفته قرار بررسي که تاکنون مورد
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 ، ضرورت و هدف 1. روش2
ضمون  صائب،              تحقيق در م شعر  سي در  شنوی صي خو ص صطالحات تخ هاي برآمده از ا

ضمون    شناخت عوامل م شعار او مي آفریني موجب  شود. بنابراین،  و درک روابط اجزاي ا
 «سازي در شعر صائب با اصطالحات خوشنویسي      روش و عوامل مضمون »هدف که یافتن 

ضمون    صري م سي و رابطة آن       بود، عنا صائب برر شعار جلد نخست غزليات  ا با هساز در ا
و مضللامين سللاخته شللده تحليل شللد. در این پژوهش صللدها بيت داراي اصللطالش خط     

صطالحات آن           ستناد قرار گرفت که ا شد، اما ابياتي مورد ا سي  سي برر شنوی ا معناي هخو
اند. به خاطر محدودیت مقاله از ميان شواهد مکرر،  خاص و فني خوشنویسي را دربرداشته   

ها برگزیده و ارائه شللد. مباحث این مقاله بر مبناي کاربرد اصللطالحات   ترین آنمناسللب 
سي طبقه    شنوی شد خو شبلي        1386. ابيات از چاپ بندي  سخة  صائب ن جلد نخست دیوان 

نعماني به اهتمام منصور نقل شد و براي ارجاع به شواهد، شمارۀ غزل و بيت )از راست به       
 چپ( درج شد. 

 . مدل مفهومي نظری3
ئب در                قایسلللة روش صلللا نه و م باحث نظري موجود در این زمي ناي م ندگان بر مب گار ن

ضمون  ضمون    م صر م سي تعریف   سازي، عنا سازي کردند. برر شارات  آفرین را الگو ها و ا
شان مي  دهد، ویژگي تبدیل موضوع به مضمون آن است که ميان دو عنصر دور      اهل فن ن
شللود یا ميان دو عنصللر نزدیک به هم پيوند جدید برقرار شللد. در این   از هم رابطه ایجاد 

شکل   سویه، وجود عوامل  شرط الزم به  رابطة دو آید که خود بر شمار مي گيري مضمون، 
هاي زباني و قراین لغوي و گاهي مفهومي استوار است. بدین ترتيب عناصري که در    نشانه 

 مدل حاضر نقش دارند، عبارتند از:
 ساز؛ که براي بيان هنري و تازۀ آن، موضوع به مضمون تبدیل شده است. عامل مضمون -
و محسوس یا پيام مصراع محسوس    عامل مضمون شده؛ پيام مشترک دو مصراع معقول      -

 و مضمون است.
شکل  - صري که با دخالت آن  عامل  شکل مي  گيري مضمون؛ عنا  گيرد؛ مانندها مضمون 

باهت    قارن، قراردادهاي ادبي       ، مجاورت شللل بل، ت قا )سلللنت ادبي(، مالزمت    ، تضلللاد، ت

                                                           
1- Method 
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ست )از یک جنس      شارکت )عمل و کارکرد واحد( و مجان سببيّت )علت(، م  )همراهي(، 
 اند. هاي ریاضي مشخص شدهبودن( که در جدول با نشانه

 نند.کگيري مضمون جدید را تمهيد ميهاي زباني که شکلبند، یا نشانهعناصر مضمون -
 آفریني نقش دارند.ها و تمهيدات ادبي که در مضمونشگرد ادبي؛ آرایه -
صر دور که با هم ارتباط یافته    - ضموني؛ دو عن صر نزدیک انطرفين پيوند م که  د یا دو عن

 اند. اي پيدا کردهارتباط تازه

 سازی با عناصر خوشنويسي. مضمون4
 . نام انواع خط4-1

سي، واژۀ        یکي از مهم سي هنر خوشنوی سا صطالحات و رکن ا ست، چراکه   « خط»ترین ا ا
شامل مي مجموعه صولي، یک نوع زیبایي    اي از حروف و کلمات را  شود که با رعایت ا
صري ای  صائب    در کنار موتيف« خط»کند. جاد ميب شعار  هایي مانند آیينه، حباب و... در ا

صائب     صي دارد.  ست؛ همانند: خط  « خط»جایگاه خا را در ترکيبات زیادي به کار برده ا
شوق )غزل  (77 )غزل(، ایام خط 71(، خط نوخيز )غزل 26عنبرین )غزل  (، خط 87، خط 

، خط  (177 )غزل(، خط عنبر فام 102گ )غزل ، خط شللبرن(97 )غزلجام و خط پيشللاني 
، سلللرخط  (255 )غزل، خط مشلللکبار (199 )غزل، خط آزادي (198 )غزلسلللرنوشلللت  

شت )غزل     شان )غزل  259سرنو سته    271(، خط عنبرف شک سن  (361 )غزل(، خط  ، خط ح
سرخط عبرت )غزل  501، خط بدیع و خط بيزاري )غزل (470 )غزل (، خط نجات  495(، 
مان  (، خط 839)غزل  حان  (840 )غزلا پاکي )غزل  1105 )غزل، خط ری (، 1170(، خط 

 و... .  (1324 )غزل، خط باطل (1254 )غزلخط مسلّمي 
شترین کاربرد این واژه براي     صائب خط را گاهي در معناي حقيقي به کار برده، اما بي

« خط»نخسلللت زیر، صلللائب از  آفریني و تصلللویرسلللازي بوده اسلللت. در بيتمضلللمون
راه برده است و در بيت دوم، خط را معکوس رفته؛ یعني خط   « خط چهره»ي به خوشنویس  

شنویس( را          ستاد )ازلي و خو ست. او زیبایي خط دو ا سانده ا شنویس ر چهره، او را به خو
هاي  نياز دانسلللته اسلللت. در این دو بيت عامل ادبي، تشلللبيه در خط        از هر اصلللالحي بي

سان و خط آ     سي و چهره و نيز خط ان شنوی ضمون به     خو ست. پيام م سان ا کمال »فریيندۀ ان
داللت دارد. شللاعر این زیبایي را با اسللتدالل ادبي اسللتوار   « نيازي از آرایشزیبایي و بي
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سبز و مشکين( رابطة مجاورت و مراعات        شانه و موي )خط  کرده است. کلمات اصالش، 
ارند. به هم شباهت د کند که از لحاظ زیبایينظير دارند. خط سبز، خط استاد را تداعي مي

  ميان خط خوشنویسي با خط چهره )و خط خدا( نيز پيوند تازه برقرار شده است.

تاد     ياز بود خط اوسللل  ز اصلللالش بي ن
 

 زنهلار ره ملده بله خط سلللبز شللللانله را      
 

 (6//288: 1386)صائب، 

 ار شمشاد شانه  مشکين،  خط در مده ره
 

 را اسلللتاد خط سلللازد نمي داخل قلم کس 
 

 )همان(

 . خط ريحان4-1-1
ست. خط ریحان از آن جهت به این نام خوانده     « خط ریحان»» شده ا شتق  از خط محقق م

صائب در  (.1388شاهرودي، )علي« مانند گل خوشبوي ریحان استشده که در ظرافت به
سازي قرارداده است. چنانکه از خط او   مبناي مضمون « خط»بيت زیر، صفت ریحان را در  

شکوفه مي  سيماي      بهار و  ضمون، بيماري یا خزان زندگي در  سایة آفتاب این م چکد. در 
ماند. تضاد خزان و بهار بر زیبایي و شدت معناي بيت محبوب به طراوت و لطافت بهار مي

شعر، گونة برافروخته به گلي مي  افزاید.مي شبنم   در عالم  شرم جواني آن را  وش پماند که 
بيه  و نيز چهره به گل، صنعت تشخيص دارد. تش    کرده است. نسبت بازیگوشي به خط سبز    

اي شبکة هگسترده و معکوس گل و بناگوش و خط ریحان و خط سبز قهرمان بيت بر الیه
افزاید. مناسبت سبز و ریحان در خوشنویسي، طراوت و خوشبویي آن دو بندي ميمضمون

ند و خط چهره را دلنشلللين مي     بایي خط هنرم عالم واقع، زی ند. در  در  گل،   کن يت،  این ب
 اند. ریحان و سبز در خوشبویي از یک جنس

 يستن پوش شبنم تو گوش بنا چون گل چهره
 

 يستن بازیگوش تو سبز خط چون ریحان خط 
 

 (1105/2: 1386)صائب، 

 شکسته . خط4-1-2
 ،معروف شلللکسلللته هايخط جمله اند. ازاین خط را براي تندنویسلللي ابداع کرده ایرانيان
ستعليق   شکسته    و( توقيع و رقاع خط دو ترکيب)تعليق  شکسته    سخ  خط دو بترکي)ن  و ن
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ست ( تعليق شعارش  در صائب . ا صي  نوع به ا سته    خط از خا شاره  شک در  آن را و نکرده ا
ست  کار بردهبه کلي معناي صائب . ا سته    خط در بيت زیر  س  خط مقابل را شک  قرار تدر
ستي  دهد.مي سب  ایهام خط، در ست  عنيم به بيت در دارد؛ تنا شتن  را ست  نو   ا خطب که ا

سته    شتن  حقيقي؛ معناي در یابد وتقابل مي شک س    قواعد مطابق یعني نو شنوی   خط با يخو
  کج و کسته ش  اگر خط شاعر،  گفتةبه. تعليل است  حسن  داراي بيت. دارد تناسب  شکسته  
شته   با سياهي  معناي در و دارد ایهام سواد  واژۀ شود. مي سواد  در خدشه  موجب شود،  نو
 و يکن عمل از استعاره  تواندمي خط درستي . دارد تناسب ( سياه  جوهر نوشته شده با  )خط 
ستعاره  شکسته   خط اژه و سواد، دانش و تضاد   تجاور سواد، سياهي،  . باشد  نيز بد عمل از ا

 اند. گيري مضموندرست و شکسته، عوامل شکل

 هست  که کن سعي  خط درستي  در زنهار
 

 را سللواد پریشللان خواب شللکسللته،  خط 
 

 (205/9: 1386)صائب، 

 خط غبار .4-1-3
گویند که چنان کوچک اسللت که چشللم از دیدن آن  از این جهت به این خط، غبار مي»

« از ریزي شلللباهت به گرد و غبار دارد     »( و 1388شلللاهرودي، )علي« در زحمت اسلللت 
ند غبار ا       1387)فضلللائلي،  مان يت زیر، خط غبار از ریزي حروف،  ز قلم (. در تصلللویر ب

ریزد. کلمة غبار ایهام تناسللب دارد. در مصللراع اول به معني اندوه اسللت و در معناي    مي
صلي با خط غبار تناسب مي   ست و     ا شاعر از خاطر حزینش به غبارغم، آلوده ا سخن  یابد. 

ساز بيت مجاورت  خواهد. عامل مضمون شاعر با حسن تعليل، عذر زحمت غبار آن را مي  
آلود اسلللت. ميان خط غبار و    یزي و مشلللابهت خط غبار و کالم غم   غبار و ر  غبار و غم، 

 کالم، پيوند مضموني وجود دارد. 

 نم کالم آید  مي غبارآلود  دل کز بس ز
 

 ریزد من کلک  از غبار  خط قلم، بردارم چو 
 

 (1564/12: 1386)صائب، 

 گلزار .4-1-4
 شللت( نویسللند و هرگاه خطي چون نسللتعليق را جلي)در»گلزار نوعي خط تزئيني اسللت 

صا  بخش      صو هاي تمام قلم و پهن را با سپس داخل )بخش مرکّبي( حروف، کلمات و خ
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شي و تزیين کنند  سلوب معادله،  (. 1388خاني، )قليچ« گل، برگ و غنچه نقا در بيت زیر ا
هاي خط اسللت. عامل ادبي گلزار و خط را در کنار هم قرار داده؛ زیرا گلزار از صللورت

اسلللب خط )خط چهره و خط خوشلللنویسلللي( و گلزار )بهار و خط    مضلللمون، ایهام تن   
شت کردن، یار و گلزار در         ست. وقت خط و بهاران، پهلو تهي کردن و پ سي( ا شنوی خو

و زمان  دميدن خط چهره    « وقت خط »اند. نوجواني،  تراز لفّ و نشلللر برابر هم قرار گرفته 
یار، وقت خط و بهاران، بهار و گلزار و پهلو و       پشلللت، مجاورت دارند.     اسلللت. خط و 

  مضمون سختي دوري از گلزار در برابر موضوع دشواري فراق قرار دارد.

 تاس  مشکل  کردن یار از تهي پهلو خط وقت
 

شت  بهاران در  شکل  کردن گلزار بر پ  ست ا م
 

 (826/1: 1386)صائب، 

 . ابزارهای خوشنويسي4-2
 . تخته مشق4-2-1
ش   تخته چوبي که بر آن مي» شتند و نو ستن از آن پاک مي   تهنو ش مچنين  کردند و هها را با 

(. 1388خاني، )قليچ« نوشتند صفحة ضخيم مقوایي که ورق مشق را بر آن قرار داده و مي    
شيرچي،       ست )ر.ک؛  ست بوده ا شاعر    1393گاهي این تخته از جنس پو (. در بيت زیر، 

 معاني تازه در آنرویان را همچون تختة مشللق دانسللته اسللت که براي یافتن رخسللار سللاده
هم در مشللق و هم در تحقيق و تفکر حضللور دارند.  « معني»و « نقش»ورزند. اندیشلله مي

عالوه بر این، تختة مشلللق و رخسلللاره از آن جهت که محمل مشلللق و تفکرند، کارکرد       
 همسان )مشارکت( دارند. 

 رفک مشلللق براي را معاني  نقشلللبندان 
 

 تنيس  ساده  هايرخساره  از به مشقي  تختة 
 

 (1154/7: 1386)صائب، 

 . جوهر4-2-2
ب شود. صائ  هاي مختلف، اطالق ميدر اصطالش خوشنویسي به مرکّب مصنوعي با رنگ     

آفریني، پررنگ مضلمون « جوهر»در بيت زیر، ماهيت قوّۀ ادراک خود را در سلایة خط با  
ر صلللفا  وانه کند که قوّۀ ادراک او زیر تأثير پيچ و تاب خط یار، آیي     کند. وي اقرار مي مي
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ست. جوهر خط هر قدر پررنگ  شد به آن اندازه خواندنش آسان  یافته ا د تر خواهد بوتر با
ر ت)سللببيّت(. پيچ و تاب خط نيز جوهر بيشللتري دارد و پيچيدگي خط، دل شللاعر را آگاه 

هاي محبوب ازلي اسللت. پيچ و تاب با خط و کند. خط در این بيت، اسللتعاره از نشللانهمي
با           رگ رابطة مال  زمت؛ رگ، جان و ادراک، تناسلللب و مجاورت دارند. حسلللن تعليل 

 اند. ميان عنصلللر  شلللباهت )در پررنگي خط با جوهر و نيز پيچيدگي با رگ( عامل ادبي        
 جوهر )مادۀ خط(، و پيچ و تاب، پيوند برقرار شده است.

 تاس من جان رگ در او خط کز تابي و پيچ
 

هر     ينللة    جو ی  مرا  سللللازد مي  ادراک آ
 

 (459/10: 1386ئب، )صا

 . دوات4-2-3
ستفاده مي       سي از آن ا شنوی ست که در خو شاعر در بيت زیر دوات، ظرف مرکبي ا  کنند. 

ماند که حضللرت یوسللف در آنجا  کند. این دوات به چاهي ميدل را به دوات تشللبيه مي
خانه به محل ریاضللت صللوفيان برد. چلهزنداني شللده بود و در خلوت ریاضللت به سللر مي

تواند اسلتعاره از معاني نغز  ه دارد. دوات تيرۀ دل، اضلافة تشلبيهي اسلت. یوسلف مي    اشلار 
نشسته است. عامل ادبي در بيت، تشبيه دل به     باشد که درون دل  همچون چاه شاعر به چله   

يام مضلللمون از           ند. پ با تيرگي مالزم چاه  يل ادبي و تلميح اسللللت. دوات و  دوات، تعل
 کند. کایت مينشيني معنا در دل شاعر حچله

 مدل تيره دوات در منگر کم چشلللم به
 

 اسللت من چاه درون یوسللف خانة چله که 
 

 (845/5: 1386)صائب، 

 . قلم4-2-4
به دسلللت مي    ز سلللاقه  قلم ا نام خيزران براي      هاي بریدۀ ني  به  آید. نوع خاصلللي از قلم 
شود؛  يفته مهاي خط نيز گدر خوشنویسي به گونه  »رود. قلم کار ميهاي درشت به نوشته 
و منظورشللان خط نسللخ اسللت و به شلليوه و سللبک نگارش نيز  « قلم نسللخ»گویند مثال  مي

 (. 1388خاني، )قليچ« گویند: این قلم باباشاه است؛ یعني خط اوستگویند؛ مثال  مي
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ند اهل کدر بيت زیر، صائب از شکل شکاف قلم، مضموني یافته است که روایت مي      
سته در معرض انت  شابهت زخم زبان و چاک گریبان؛ مجاورت رقم + قلم،  قلم پيو قادند. م

بندند. ميان قلم و اهل رقم )شلللاعر( پيوند چاک + زخم، زبان + گریبان، عوامل مضلللمون
ستعاره است و صنعت تشخيص دارد و حسن تعليل نيز           تازه خلق شده است. گریبان قلم ا

 سازي را تقویت کرده است. مضمون

 را رقم اهل ریزگ نيسللت  زبان زخم از
 

 ار قلم گریبان  اسلللت دیده  که  چاک  بي 
 

 (238/1: 1386)صائب، 

 . کتاب4-2-5
عه     » به مجمو تاب  عه       لوحه  در تعریف اصلللطالحي، ک یا مجمو عاج  یا  اي از  هاي چوب 

شللود که مطالبي به صللورت  ها گفته ميهاي کاغذ، پوسللت آهو یا موادي شللبيه آن ورقه
ست  شد...   ها دنویس یا چاپي بر آند شده با « کتاب»(. در بيت زیر 1388خاني، )قليچ« رج 

شناسي، کنایه از با سواد شدن است. نقطة       داني و حرفبا سواد و دانش تقارن دارد. کتاب 
سياه دل و اضافة تشبيهي است. شاعر ضمن تعليل ادبي، گوشزد مي           ند که  کسویدا، نقطة 

به نقطة کوچک نگریسلللت؛ چون ه           باید به چشلللم حقارت  مين نقطة کوچک موجب    ن
شلللود. حرف و نقطه الزم و ملزوم و نقطه، حرف و کتاب مجاور یکدیگرند.        آگاهي مي 

شلللاخص اصلللطالش خط بودن کتاب، واژۀ نقطه اسلللت. ميان نقطه و سلللویدا )دل( پيوند  
 مضموني وجود دارد.

 اندشللده دانکتاب شللناسللان حرف نقطه ز
 

 را سلللویللدا  نقطللة   منگر    کم  چشلللم بلله 
 

 (286/9: 1386)صائب، 

 . کاغذ4-2-6
ستفاده از آن دقت زیادي       سيار اهميت داده در طرز ا سان به نوع و کيفيت کاغذ ب خوشنوی

نيافتني از طریق مجانسلللت (. در بيت زیر، امر دسلللت1393اند )ر.ک؛ شللليرچي، کردهمي
اي تبدیل شلده اسلت. ميان   به مضلمون تازه  [چشلم ]خاک، سلرمه و توتيا، پاي و دسلت و   

و توتيا و خاک مجانسللت، ميان سللرمه و خط مشللابهت رنگ و ميان خاک و کاغذ سللرمه 
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پيوند مضللموني وجود دارد. خاک پاي بلندآسللتان قهرمان غزل، مانند کاغذي اسللت که  
توتيا با سلللرمه خطوط زیادي بر آن کشللليده باشلللد. در این تعبير، مؤثرترین عامل ادبي           

  ساز، صنعت تشخيص است.مضمون

 د؟رس مي که دست  تو ايپ خاک به دیگر
 

 تگذاش  توتيا این کاغذ به خط سرمه  صد  
 

 (1036/4: 1386)صائب، 

 . لوح4-2-7
اي را که مانند کاغذ، پوسللت، سللنگ یا هر چيز دیگري قابل نوشللتن باشللد، لوش  صللفحه

 پهنا اسلللت و جهان امکان به لوحي تشلللبيه شلللده که بسللليار کم        در بيت زیر  خوانند.  مي
در زي ّ ایهام، معناي مادۀ خط و اصالت و  « جوهر»ر صائب را بنمایاند.  تواند جوهر شع نمي

هاي شلللاعرانه رنگ    هنر را دربر دارد. مجاورت جوهر و لوش و خامه براي نمایش جوالن    
سته              سن تعليل یاري ج صة بيان از ح صویر کردن تنگي عر صائب در ت ست.  هنري داده ا

یي مضلللمون افزوده اسلللت. عامل دیگر اسلللت. لوش و خامه نيز با آرایة تشلللخيص بر زیبا
ضمون  سببيت تنگ   م ست. جوهر و فوالد هم   ساز،  شاعر ا اند. جنسميداني براي هنرنمایي 

 ميان لوش )ابزار خط( و جهان )هستي( پيوند برقرار شده است. 

 ودنم مي ورنه است،  ميدان تنگ امکان لوش
 

هر      مللا فوالد  خللامللة زبللان را خود  جو
 

 (244/4: 1386)صائب، 

 مسطَر. 4-2-8
ند اهاي ابریشمي چسبانده  اي از جنس مقوا که روي آن به جاي سطرها، نخ مسطر، صفحه  »

و کاتب آن را زیر ورق گذاشللته و روي سللطرها که همان نقش ریسللمان اسللت دسللت     
کشللد تا جاي آن نخ بر کاغذ بماند و به این وسلليله، کرسللي افقي و عمودي صللفحه     مي

(. در بيت زیر، منظور 1388خاني، )قليچ« توان بر آن نوشتمي شود و به راحتيآشکار مي
از مسللطر زدن صللفحة پهلو به وسلليلة بوریا، روي حصللير خوابيدن براي ریاضللت کشلليدن 

بسللتان بندد. داسللت که به دليل زبري حصللير، شللکل تار و پود آن بر پهلوي فرد نقش مي
 رمشارکت ریاضت و بوریا د   ،ساز عامل مضمون اند. ریاضت و صفحة پهلو اضافة تشبيهي    
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صنعت تشخيص           ستان مجاورند و  صفحه و دب ست. مسطر،  شاعر از بطالت ا بيرون آوردن 
  سختي حصيرنشيني است. در مسطرزدن بوریا، عامل ادبي؛ پيام،

 تيمنيسلل باطل فرد ریاضللت دبسللتان در
 

سطر  بوریا را ما پهلوي صفحة   ست  زده م  ا
 

 (716/3: 1386)صائب، 

 و نیستان. ني 4-2-9
شود. در بيت زیر، صائب با نوعي اغراق و   هاي خطاطي تهيه ميدر خوشنویسي از ني، قلم  

دن کند و دليل این امر را شکّرستان بوتعليل ادبي، خود را از دیگر شاعران برتر قلمداد مي
سخن و کلک مجاورت      ني قلمش مي ست و ني،  سبب دلبري ا شکرین بودن کلک  داند. 

 اند. ميان ني و سخنور پيوند وجود دارد. ي از یک جنسدارند. کلک و ن

 صللائب سللخنوران از نبري دل چگونه
 

 اهشللکّرسللتان  تو کلک ني در هسللت که 
 

 (497/15: 1386)صائب، 

سيم    در بيت زیر، صائب، تأثر زیاد سبک   ستان هنگام ن  مغزان از سخن ناچيز را با نالة ني
صطال       ست. او با این ا سته ا سان دان ضوع هيجان بي     اندک، هم سي، مو شنوی ه جا را بش خو

ضمون         شخيص به م شبيه و ت صراع دوم( و ت سيلة تمثيل )م ست  و سر و  زیبا تبدیل کرده ا  .
گيري مغز مجاور همند و همسللاني عمل نيسللتان و سللبکسللاران، مشللارکت را عامل شللکل

 دهد. مضمون قرار مي

 غزيم بي هرحرف از آیند شور  به سبکساران  
 

 ار نيسلللتاني نسللليمي اندک دآور فریاد به 
 

 (241/5: 1386)صائب، 

 ورق. 4-2-10
صي روي ورق     سان اعمال خا شنوی شيدن، ابر و باد  هاي خط انجام ميخو دهند که مهره ک
در بيت زیر، صلللائب اوراق دل را مقارن  ها اسلللت.ایجاد کردن و آهار دادن از جملة آن  

ستن      س شدن دندان را برابر گ ص کتاب قرار ميشيرازۀ  کتاب و ریخته  ویر دهد و در یک ت
ها را به منزلة گسلللسلللتن شللليرازۀ کتاب زندگي و بر باد رفتن  بدیع، پيري و ریختن دندان
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داند )تمثيل(. مطابق موضلللوع و پيام، ریزش دندان باعث از هم پاشللليدن هاي آن ميورق
شيرازه، موجب برباد رفتن ورق     شيدن  اشود. ریختن، پ هاي کتاب مياوراق دل و گسستن 

اند. اوراق دل و  اند. اوراق، شللليرازه و کتاب، مالزم هم  هاي همسلللان رفتن، کنش برباد  و
  اند.دندان پيوند مضموني یافته

 دلم اوراق پاشللليد   هم ز دندان،  تا  ریخت 
 

 تابک چون گردد شيرازه بي باد بر رودمي 
 

 (514/8: 1386)صائب، 

 فنون و اصول خوشنويسي -4-3
 واد. بیاض و س4-3-1

تناسب و رابطة ميان سفيدي باقيماندۀ   »گانة خوشنویسي هستند.    12بياض و سواد از اصول   
صائب   (.1388خاني، )قليچ« کاغذ با سياهي مرکّب در ابعاد گوناگون داراي اهميت است  

واد، پوشاند. بياض و س  ها براي قامت شامخ استاد مضموني تازه مي   در بيت زیر با این واژه
عاره از    عدآن اسللللت.  اسلللت مل ادبي        خط و قوا عا يل،  ها همراه حسلللن تعل این شلللگرد

 سازند. استاد، سواد، بياض و پدر، رابطة مالزمت، تضاد، تجاور و مشارکت دارند. مضمون

هد  مي ترجيح تاد   پدر  به  د  را اوسللل
 

 را سللواد و بياض اسللت شللناخته هرکس 
 

 (205/3: 1386)صائب، 

 . حرف4-3-2
سي به چند    شنوی سته از قبيل حروف خرد، مانند   حروف در خو   اي مانند؛ دایره«ر»و « د»د

شللود. هنرآموز با ترکيب مطابق قواعد تقسلليم مي« پ»و « ب»و نيم مدّ مانند « س»و « ن»
شکيل حروف مي       سن ت سي به ح شنوی شکيل   خو سن ت ده خود چند قاع حروف، پردازد. ح

شيرچي،   سخن و زبا « حرف»(. در بيت زیر 1393دارد )رک؛  ن رابطة مجاورت و زبان با 
شاعر در کنش    هد دمضمون را شکل مي  « تحسين »با دل تقابل دارد. مشارکت زبان و دل 
ندي پسللسللازد. موضللوع بيت، مشللکلو دلپسللندي، ميان آن دو پيوند مضللموني برقرار مي
سللتاید که دلش بر آن گواهي دهد. دل و گوینده اسللت. این دیرپسللند، تنها سللخني را مي

 تشخيص دارند. زبان صنعت 
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سند مشکل  دل  رددگ سخن  آن گرد به من پ
 

 را تحسين  حرف گردد آماده زبان از پيش دل که 
 

 (290/8: 1386)صائب، 

 . سرخط4-3-3
 «خطي که اسللتاد خطّاط براي شللاگردان بنویسللد تا از روي آن مشللق کنند»یعني سللرخط؛ 
صطالش    1388خاني، )قليچ صائب با ا ضمون مي بيبراي اندوه « سرخط »(.  . سازد نهایت م

شيدن مي          شق براي آه ک سرم شيدۀ همانند الف را  صبح قيامت بيند. شاعر قامت ک و  علم 
ست.      شبيهي ا ضافة ت سن تعليل؛       الف قامت ا شابهت الف و آه و ح ضمون، م عامل ادبي م

شاعر در قيامت بلند         سرخط قرار دادن الف قامت، آه  سبب  ست. به  پيام مضمون، بلندي ا
زبان و تجاور الف با سلللرخط،  قامت، مشلللارکت دل با و مجانسلللت قيامتاسلللت که با 

  اند.سازي را تقویت کردهمضمون

 نشللود؟ قيامت صللبح علم چون من آه
 

بار  خط قلم، بردارم چو   ریزد من کلک  از غ
 

 (394/2: 1386)صائب، 

 . سرمشق4-3-4
ود. صائب در بيت  ش شود و مشق توسط هنرجو اجرا مي   از سوي استاد ارائه مي  « سرمشق  »

ه انگيز و طاق ابرو را بزیر، خط موهاي مشکين چهرۀ یار را همانند سرمشق جنوني شگفت
کند. سللرمشللق جنون، صللفت خط چهره و طاق ابرو سللان محرابي براي نيایش تصللور مي

شایي بودن محراب و طاق ابرو           شبه تما شبيه از نوع گسترده و وجه  ست. ت شبيهي ا ضافة ت ا
ست. خط و  سبب           جنون و شق، سرم  ا شدن خط چهره،  شق  سرم شي، تجاور دارند و  خو

  زیبایي خط است.

 ست ا عجبي جنون سرمشق   تو مشکين  خط
 

 اسللت خوشللي تماشللاي محراب تو ابروي طاق 
 

 (676/8: 1386)صائب، 
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 . شأن4-3-5
صول   ست که در خط پيدا مي   »گانه خطاطي و 12از ا صفتي ا شأن    آخرین درجه و  شود، 

ست. از این  شنویس هيچ  ا سير نمي   رو، خو شا و لذت بردن از اثر خویش  «  دشو گاه از تما
نيز از اصطالحات اصول خوشنویسي است. شأن ایهام تناسب        « حُسن (. »1388خاني، )قليچ
هام به زبانة شللعله ای« زبان»یابد. تناسللب مي« حسللن». در بيت به معني مقام اسللت و با دارد
وز +  ر حسن + شأن + باالدست + شعله، دست + زبان و      نيز تمثيل است.  مصراع دوم  دارد.
شر وجود دارد و       دم شأن و زبان، رابطه لفّ و ن شعله و  سن و  ، رابطه تجاور دارند. ميان ح

عنصلر   « شلأن »سلاز هسلتند. در صلورتي که    بر این اسلاس، هم حسلن و هم شلأن مضلمون    
  مشابهت آن دو در مرتبه و درجه است.ساز باشد، مضمون

 است  دیگر شأن  روز هر را دست  باال حسن 
 

 اسللت دیگر زبان دم هر را جانسللوز شللعلة 
 

 (698/1: 1386)صائب، 

 . شق4-3-6ّ
ست     شقّ،  » صطالحا  فاق زدن ا (. طبق  1388خاني، )قليچ« شکاف دادن ميانة نوک قلم یا ا

ضمون بيت زیر، اگر دل مانند قلم   سخن را بياراید و نام نيابد، نمي« شقّ »م رم حتواند زلف 
اسلللت. بنابراین، ميان زلف و نامحرم مقارنه وجود دارد و نداشلللتن چاک در دل سلللبب            
)سببيت( نامحرمي با قلم است. قلم با شقّ رابطة مالزمت دارد. تشبيه سخن به زلف )اضافة       
 تشبيهي( و دل به قلم )در چاکي(؛ تناسب چاک، دل، شقّ و قلم؛ عوامل ادبي بيت هستند. 

 سخن  زلف در راکه دخو دل صائب  کنچاک
 

 اسلللت نامحرم  قلم، چون ندارد  شللق دردل هرکه  
 

 (759/11: 1386)صائب، 

 . صفا4-3-7
حالتي اسللت در خط که طبع را مسللرور و مروش  »گانة خط اسللت و 12صللفا از اصللول  

تصلللفية قلب تحصللليل آن نتوان کرد، چنانکه  نماید و بيسلللازد و چشلللم را نوراني ميمي
راط السطور گفته است: داند آن کس که آشناي دل است/ که     علي مشهدي در ص  سلطان 

ست      صفاي دل ا شيرچي،  « صفاي خط از  صورت را عامل     (.1393) صائب همواره خط 
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عناي و دو م« صللفا»زیبایي دانسللته اسللت. در بيت زیر ميان دو معناي حقيقي و اصللطالحي 
سيم، عارض و شمع، تقارن دار  « خط»حقيقي و اصطالحي   نور  طور وند. همچنين خط و ن

در « خط» اند.نور و صلللفا، داراي رابطه مجاورت خط و عارض، صلللفا، خط و شلللمع، و
سي و در عارض،    صفاي چهره را زایل نمي مي« صفا »خوشنوی سازد، چنانکه   آفریند. خط 

سيم نمي  ست و ميان   را خاموش کند. « طور»تواند نور ن شگرد ادبي، تمثيل، ایهام و تعليل ا
 شود. ند مضموني دیده مينسيم و خط، پيو

 ار نور پر عارض آن صللفا بي نسللازد خط
 

 را طور شلللمع نيسلللت پروا صلللبح نسللليم از 
 

 (225/1: 1386)صائب، 

 . مد4-3-8ّ
ست که روي الف مي  شکل      مدّ، خطي ا سي،  شنوی سند. مدّ در خو شتن  نوی  از برخي نو

ها کشلليده در خط نسللتعليق،سللطر اسللت.   افقي راسللتاي در و اندازۀ بلند در حروف
صلي  شيده     ا ستند. انتخاب ک سطر ه سب  هايترین جزء   ها با هم و بهو هماهنگي آن منا

ضروري زیبایي      صول مهم و  صوص در چليپا از ا صائب با این موتيف      خ ست.  سي ا نوی
ود، خط اهلل نبگوید اگر مدّ بسللمآفریده اسللت. مثال  در بيت زیر ميهاي زیبایي مضللمون

سم   یدار نميشيرازۀ هيچ دیواني پا  سببيت(. او مدّ ب شبيه کر ماند ) ده که اهلل را به تاجي ت
شلللود. ها مي یابد و نام خداوند موجب ماندگاري نوشلللته            ها با آن زینت مي   اول عنوان

معناي ایهامي مدّ به معني کشيدن در شکل مدّ و دوام دیوان از تصاویر ادبي بيت است.      
مدّ و خط، عنوان و شللليرازه و دیوا    يان بسلللم   مابين  جاور؛ م بل       ن، ت قا مت، ت يا  اهلل و ق

  وجود دارد.

 هاعنوان تاج بودي اهلل بسللم مدّ نه اگر
 

 هادیوان شلليرازه نوخط قيامت تا نگشللتي 
 

 (1/1: 1386)صائب، 

 . مسلسل4-3-9
خطي که در نوشللتن حروف و کلمات یک سللطر آن تا به آخر، قلم از  »عبارت اسللت از 

شود و     شته ن شند   روي کاغذ بردا صل با . در (1388خاني، )قليچ« در نتيجه کلمات به هم مت
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سلة زلف و خط مسلسل، مشابهت؛       بيت زیر،  سانه و   شب و سل سانه، اف  رتحرف، مجاو اف
تشبيه زلف دراز و مجعّد به خط پيوسته و تشخيص در زنده بودن شب، عامل ادبي      دارند. 

  مضمون است.

سلة    آن حرف سل    زلف، سل سل  !بادا م
 

 اوسللت افسللانه به زنده ما هسللتي شللب که 
 

 (906/9: 1386)صائب، 

 . نسبت4-3-10
از قواعد خوشللنویسللي »و تناسللب ميان حروف و کلمات  (1393رک؛ فضللائلي، نسللبت )

ست و به اعتباري مي  شد. به این        ا سي با شنوی صول و قواعد خو تواند دربرگيرندۀ تمامي ا
«  ودها سللنجيده شللتناسللب ميان آنمعني که نسللبت و هماهنگي دیگر قواعد نيزبه وسلليلة 

سي،     . (1388خاني، )قليچ صطالش خوشنوی سبت »در ا شب رابطة ایهامي دارد. « خط»با « ن يه ت
زیر  ساز بيتتفضيل مصراع نخست و کنایة مصراع دوم، همراه ایهام، عوامل ادبي مضمون 

خط با صلفحة سلادۀ چهره، مضلموني جذاب سلاخته اسلت تا      « نسلبت »صلائب از   هسلتند. 
سياهي          ن سادۀ چهره و  صفحة  سادگي روي، خط با  ضاد پيچش )حلقه( موي با  خست از ت

خط با سفيدي روي براي برجسته کردن زیبایي بهره ببرد. دیگر اینکه از مجاورت نسبت،    
  قراري، براي هنرنمایي زباني یاري جوید.روي، موي و آتش، نعل و بي ،خط، مشکين

 بان؟خو ساده روي به را مشکينخط نسبت چه
 

قه      هر  از دارد درآتش   علي     حل  خط  قرار بي  ن
 

 (2473/9: 1386)صائب، 

 . نقطه4-3-11
صلة خطوط          صلة کلية حروف و کلمات از همدیگر و در خط چليپا فا سي فا شنوی در خو

  که غذکا صللفحة بر قلم زبانة اثر از اسللت عبارت آن و»شللود کرسللي با نقطه سللنجيده مي
در بيت زیر نقطه با خط تناسللب   .(1393 شلليرچي،) «هددمي تشللکيل را کامل مربع یک

دارد. کوشللش صللائب در التزام نقطه و خط، مضللمون نوي را پدید آورده اسللت. در این  
 ط وخ سللنت ادبي دربارۀ نسللبت خال و نقطه، پرگار خوشللي یافته اسللت. خال، نقطه، بيت
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سلللن تعليل، پرگار، رابطة مجاورت دارند و پرگار، موجب نشلللاط نقطه شلللده اسلللت. ح 
  اند.تشخيص )نشاط نقطه( و مراعات نظير، عوامل ادبي

 عنبرین خال آن شد  هزار یکي خط از
 

 اسلللت بسلللته  پرگار  به  نقطه  نشلللاط دور 
 

 (750/5: 1386)صائب، 

 ژانرهای مهم خوشنويسي  -4-4
 . چلیپا4-4-1 

 کرسللي به خطوط چليپانویسللي در» کج اسللت. و منحني خط معني به لغت در چليپا
 آميزيشوق  کلمات تمایل و حروف مصراع  هر پایان در و شوند مي نوشته  مایل صورت 

 مورب دو نوشتن خوشنویسي در اصطالش دهند. چليپامي نشان خود از باالنشيني براي را

ست  بيت شيرچي،  « ا شتر( نوشته مي  1393) و  شود (. در این ژانر معموال  دو بيت )گاهي بي
خود  شود. صائب در اشعار  بستگي به پهناي قلم رعایت مي  اندازه و فاصلة خطوط کرسي،  

از این اصطالش بيشتر به معني زلف پریشان و یا در معناي ایهامي و عرفاني بهره برده است. 
ست.        صویر کرده ا ضمون هنري ت ستي را بر کجي و درهمي، در م او برتري یکرنگي و را

ي اسللت. چليپا، ایهام تناسللب  در بيت زیر، منظور از خط مشللکين، خط زیباي خوشللنویسلل
سب دارد.       شکين تنا ست و در معناي حقيقي با خط م دارد. در بيت به معني انحناي زلف ا

 زلف مشللکين و مصللراع دوم تمثيل اسللت. در این بيت مشللابهت زلف و چليپا؛ تقابل خط
  اند.گيري مضمونشکل چليپا، عوامل

 تعاقب حسن  منظورست  که ما چشم  پيش
 

 بهترسلللت چليپا  زلف از بصلللائ  مشلللکين خط 
 

 (615/11: 1386)صائب، 

 . دفتر4-4-2
سبتا   مطلبي یا و شعر  در این ژانر، چند مصرع  سند.  مي هم زیر سطرهاي  در کوتاه را ن نوی

ضمون    صائب براي م شبيه     را موي ميانسازي،  در بيت زیر  صرع ت شبه وجکرده که به م   ه 
در ارتباط با  اسلللتخدام نيز وجود دارد.آرایة « پيچيده»ي اسلللت. در واژۀ پيچيدگدر آن، 
 .ندکرا تداعي ميع، معني دشوار بودن  اپيچ و تاب داشتن و در ارتباط با مصر   معني ،موي
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موشلللکاف، مصلللرع، موي، ميان و ما با پيچش  آرایي در کلمات افزون بر واج« م»حرف 
ورت و ميان کتاب، دفتر و مصللرع، و موشللکاف و موي، مجا موي رابطة تصللویري دارد. 

  شود.ميان کتاب و دفتر با موي تقارن دیده مي

شکافان  ست ن کار در دفتري و کتاب را مو  ي
 

چيلدۀ      مصلللرع  ي  اسلللت  بس  را ملا  ميلان   موي  پ
 

 (597/2: 1386)صائب، 

 . سطرنويسي4-4-3
سي، یکي از قالب      سطرنوی سي و دو  ست.     سطرنوی سي ا شعر  »هاي خوشنوی یا  یک مصراع 

س    شنوی سطر گویند یک جملة کوتاه در خو شيرچي،  « ي را  سخن  1393) (. در بيت زیر، 
سوز درونش برمي      شده که از  صل  «سرخي »خيزد و شاعر دود دل معرفي  ، باب آتش )ف

سطر و دود،            شابهت  ست. در این بيت، م سياه، دود آن ا سطرهاي  ست و  آتش( دیوان او
سمندر؛ مجاورت دیوان،     شين جان و  دود؛  آتش، سرخ،  و باب سطر،  سرخي و آتش، آت
شب  اندگيري مضمون تقابل دیوان و سمندر؛ مالزمت آتش و دود عوامل شکل   يه  . صنعت ت

  اند.و تقسيم، عوامل ادبي

شين   رام دیوان که شو  سمندر  چون جان آت
 

 است  آتش باب سرخي  و است  دل دود سطرها  
 

 (549/13: 1386)صائب، 

 . نامه4-4-4
عه، منشلللور، حکم و...( غالبا  از خطوط تعليق،     در مکاتبات دیواني، بسلللته به نوع نامه )رق       

ریحان، دیواني، رقاع، توقيع بود. در بيت زیر، مجاورت عنوان، مضللمون و نامه؛ تقارن ره 
صاحب       ضمون و خلق، نامه و  سيماي دربان، م شن، عنوان و  شکل و رو گيري خانه، عامل 

و دربان، عوامل ادبي اند. تمثيل و تناسللب اصللطالحات نامه، خلق و سلليما و خانه مضللمون
 اند. خانه پيوند مضموني یافتهسازي هستند. نامه و صاحبمضمون

 ار نامه مضللمون به عنوان از بردن ره توانمي
 

 است  روشن  دربان سيماي  از خانه صاحب  خ لق 
 

 (709/8: 1386)صائب، 
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 گیریبحث و نتیجه
ضمون    سي عوامل م سي          برر شنوی صطالحات خو صائب با ا شعر  ، یکي از اهداف ساز در 

عناصللري شللناسللایي شللد که صللائب براي آفریدن     تحقيق حاضللر بود. در این پژوهش،
د سازنها را برجسته کرده است. این عناصر، عوامل اصلي مضمون مضمون، نقش هنري آن 

هاي مختلف، ابزار، ژانرها، اصلللطالحات اصلللول و قواعد      ها را از نام خط  که شلللاعر آن 
 خوشنویسي برگزیده است. 

صائب در مضمون   سي    -سازي  تحقيق روش  هدف دیگر این  -با اصطالحات خوشنوی
دهد شللگردهاي زباني مجاورت، مشللابهت، وجو بود که بررسللي حاضللر نشللان ميجسللت

ست، تقابل و قرارداد ادبي با یاري فنون         ضاد، مجان شارکت، ت سببيّت، تقارن، مالزمت، م
 نشر، و یهام، لفا استخدام، تشخيص، اسب،تعليل، تشبيه، استعاره، تن حسن و بالغي تمثيل

ي التزام و تقسللليم، روش صلللائب برا تلميح، اغراق، تفضللليل، تشلللبيه گسلللترده، تشلللبيه
 سازي در قلمرو اصطالحات خوشنویسي است. مضمون

صائب،     سي جلد اول دیوان  ضمون        31در برر سي م شنوی صطالش خو ست  ساز به ا د
 مشکين، سرنوشت، سواد، نسيم، سلسله         سبز، خط  خط با آمد. از این اصطالحات، خط 

شبو و غبار  زلف، زلف ضموني یافته    خو سبت و خط، رابطة م ست.  ا کالم، قلم و دل، ن
ميان  اند. درچليپا نيز همين رابطه را پيدا کرده زلف مشلللکين با خط موي، سلللبز با خط

صر )جدول )  صطالش خط    20)ردیف « حرف»((، 1عنا صر غير از ا ( موجب پيوند دو عن
 شده است. 

( به ترتيب ابياتي که ارائه شللده اسللت، 1سللازي در جدول )عوامل دخيل در مضللمون
 شود. نشان داده مي
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 ساز. عناصر مضمون1جدول 
2 3 4 5 6 7 

عامل 
 سازمضمون

عامل 
 مضمون شده
 )پيام(

عامل شكل
گيري 
 مضمون

 بندعناصر مضمون
شگرد یا 
 عامل ادبي

طرفين 
پيوند 
 مضموني

 خط
از شانه  منع

 زدن

 مجاورت
سبز + رویش خط، اصالح + شانه 
 + خط موي، استاد + خ ط

تمثيل و 
استدالل ادبي 
)حسن 
 تعليل(

خط استاد، 
 خط سبز = ]گياه[ مشابهت خط سبز

 زیبا≠ اصالح  تضاد

 " خط

 مجاورت
سياه + خط مشكين، قلم + خط، 
 خط مشكين + شانه، خط + استاد

تمثيل، 
 بياستدالل اد
)حسن 
 هتعليل(، تشبي

خط استاد، 
خط 
 مشكين

 خط مشكين = خط استاد مشابهت
 خط استاد ≠زیبا، اصالح ≠آرایش  تضاد

 خط ریحان
برتري خط 
 سبز)چهره(

 مشابهت
خط ریحان = خط سبز = ]گياه[، 
 تشبيه، تناسب چهره گل = بناگوش

 ، تشخيص،
خط سبز، 
 موي

 مجانست
در سبز ) ≡ریحان ≡ گل 

 خوشبویي(

 سواداندوزي خط شكسته
 سواد + سياهي، سواد + دانش مجاورت

 استخدام،
 حسن تعليل

خط 
شكسته، 
 سواد

 شكسته ≠درست تضاد

 غبارآلودگي خط غبار
 غبار + غم، غبار + ریزي مجاورت

 تشبيه،
 حسن تعليل

خط غبار 
و غبار 
 کالم

 خط غبار = کالم غبارآلود مشابهت

 گلزار
ري از دو

 گلزار

 مجاورت
وقت خط + بهار، خط + یار، پهلو 

 + پشت
لف و نشر، 
 ایهام

 یار = گلزار تقارن گلزار، یار

 مالزمت
وقت خط// بهاران، پهلو تهي 
 کردن// پشت کردن

 تخته مشق
)تفكر(  نظر

در ساده
 رویان

تناسب،  نقش + معني مجاورت
تشبيه 
 گسترده،

تخته 
مشق، 
 رخساره

 رخساره ‒تختة مشق  رکتمشا

 ساده ≠نقش تضاد

 



 289 | عدلي و همکاران

 

 .1جدول ادامه 
2 3 4 5 6 7 

 جوهر
افزایش 
 ادراک

 رگ + جان + ادراک مجاورت
ه، تعليل، تشبي
 تناسب

جوهر، 
پيچ و 
 تاب خط

 خوانایي ←جوهر سببيت

 پيچ و تاب// خط// رگ مالزمت

 دوات
دل معني در 
 دل

 چاه + ]تاریكي[ مجاورت
يح، تلم

 هتعليل، تشبي
دوات، 
 چاه

 ]دل[ ǁچاه ǁدوات  تقارن
 دوات// تيرگي// چاه مالزمت

 آزار دیدن قلم
 مجاورت

رقم + قلم، چاک + زخم، زبان + 
 گریبان

تشبيه، 
 تشخيص،
 حسن تعليل

قلم، اهل 
 رقم

 زخم زبان = چاک گریبان قلم مشابهت

 اهميت نقطه کتاب
 کتابنقطه + حرف +  مجاورت

 حسن تعليل
نقطه، 
سویدا 
 حرف// نقطه مالزمت )دل(

 گرانقدري کاغذ

 دست + پاي مجاورت
تشخيص، 
 تناسب

خاک، 
 کاغذ

 خط// کاغذ مالزمت

 توتيا ≡ سرمه ≡ خاک مجانست

 لوح
عدم امكان 
 هنرنمایي

 لوح + جوهر + خامه مجاورت
تشخيص، 
 تعليل، ایهام

لوح، 
جهان 
 امكان

 جوهرنمایي ←تنگي لوح امكان سببيت

 جوهر ≡ فوالد مجانست

 حصيرنشيني مسطر
تشبيه،  دبستان + صفحه + مسطر مجاورت

تشخيص، 
 تناسب

مسطر، 
 بوریا ᴒریاضت  مشارکت ریاضت

 ني
ي بيانشيرین
 قلم

 ني + سخن + کلک مجاورت
 اغراق، تعليل

ني، 
 سخنور

 دلبري ←شكرین بودن کلک سببيت
 شكر ≡ ني مجانست

 نيستان
 ورق

 تأثر
 جدایي ورق

ه، تمثيل، تشبي سر )در سبكسار( + مغز مجاورت
 تشخيص
تمثيل، 
استعاره و 
 تناسب

نيستان، 
 سبكساران
دندان، 
 اوراق دل

 مشارکت
 ᴒ سبكساران، نسيم ᴒنيستان 

 حرف

 ریختن + پاشيدن + برباد رفتن مجاورت
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 . 1جدول ادامه 
2 3 4 5 6 7 

 لوح
عدم امكان 
 هنرنمایي

 ریزش دندان = ریزش اوراق دل مشابهت
تشخيص، 
 تعليل، ایهام

لوح، جهان 
 امكان

 پاشيدن ←باد سببيت

 اوراق// شيرازه// کتاب مالزمت

بياض و 
 سواد

 ارزش دانش
 بياض + سواد مجاورت

 تعليل، تناسب
استاد، بياض 
 استاد// سواد مالزمت و سواد

 ني
 حرف

 بيانيشيرین
 قلم
 دلپسندي

 اغراق، تعليل استاد ᴒپدر  مشارکت
تشخيص، 
 تناسب

 ني، سخنور
 دل، زبان

 بياض ≠سواد تضاد
 زبان + حرف + سخن مجاورت

 بلندي قامت سرخط

 الف + سرخط مجاورت

تشبيه، حسن 
 تعليل

سرخط، 
 قامت

 آه = الف مشابهت
 ي(علَم )در بلند ←آه سببيّت
 زبان ᴒدل  مشارکت
 قامت ≡قيامت مجانست

 تماشایي بودن سر مشق

 مجاورت
 خط + سرمشق
 جنون + خوشي

 تشبيه گسترده
سرمشق، 
 خط چهره

 سرمشق ←خط مشكين سببيت

 تقارن
 طاق ابرو،  ǁخط مشكين 
 محراب ǁسرمشق 

 فزایندگي شأن
 مجاورت

حسن + شأن + باالدست + 
 + زبان، روز + دم شعله، دست

تمثيل، ایهام 
تناسب، لفّ و 
 نشر

 شأن، زبان
 شأن = زبان، حسن = شعله مشابهت

 چاک دلي شقّ

 شق// قلم مالزمت

 دل، قلم تشبيه، تناسب
 چاک دل = شق قلم مشابهت
 نامحرم ǁزلف  تقارن
 نامحرم ←چاک سببيت

 تاثيريبي صفا
 مجاورت

خط + صفا،  طور + نور + شمع،
تمثيل، ایهام،  خط + عارض، نور + صفا

 تعليل
 نسيم، خط

 تقارن
شمع،  ǁنسيم، عارض ǁخط 

 نسيم صبح ǁخط
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 . 1جدول ادامه 
2 3 4 5 6 7 

 کامل شدن مدّ
 مجاورت

مد + خط ، عنوان + دیوان + 
ایهام، تشبيه،  شيرازه

 تناسب
اهلل، مدّ بسم
 دیوان ←مدّ سببيّت دیوان

 بسم اهلل/ قيامت تقابل

 زنده بودن مسلسل
 شب + افسانه، افسانه + حرف مجاورت

تشخيص، 
 تشبيه

خط 
مسلسل، 
 حرف

 سلسله زلف = خط مسلسل مشابهت
 زندگي ←تسلسل سببيت

 برتري نسبت

 مجاورت
 روي+  مشكين+  خط+  نسبت

 موي+ 
 ،تشبيه تفضيل
 ایهام، کنایه

 نسبت، خط
 تضاد

 سادگي، ≠( حلقه)پيچش 
 ≠ خط( مشكيني)سياهي 

 روي سفيدي

 افزوني زیبایي نقطه

 خال + نقطه + خط + پرگار مجاورت

 نقطه، خال تعليل، التزام
 نشاط نقطه ←پرگار سببيت
قرارداد 
 ادبي

 خال * نقطه

 چليپا
برتري خط 
 مشكين

 زلف = چليپا مشابهت
 تمثيل، ایهام

خط 
مشكين، 
 خط مشكين/ زلف چليپا تقابل زلف چليپا

 پيچيدگي دفتر
 مجاورت

و  مصرع+  دفتر+  کتاب
 دفتر، موي تشبيه، استخدام موشكاف

 موي ǁکتاب و دفتر  تقارن

 برخاسته از دل سطر

 مجاورت
دیوان + سطر + باب ، سرخ + 

 آتش + دود

 تشبيه، تقسيم
دیوان شعر، 
 آتش

 مشابهت
سطر =دود، سرخي = آتش، 

 ين جان = سمندرآتش
 سمندر ǁدیوان  تقارن
 آتش// دود مالزمت

 شناخت درون نامه

 نامه + عنوان + مضمون مجاورت

 تمثيل، تناسب
نامه، 
 تقارن خانهصاحب

سيماي  ǁروشن، عنوان ǁره 
 ǁخلق، نامه  ǁدربان، مضمون 
 خانهصاحب
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ها بيشترین سهم   گيري مضمون ، مجاورت عناصر و مفاهيم، در شکل  (1) جدولمطابق 
ها آید که در آنها در شللواهد این مقاله بر ميرا دارد. این برداشللت از شللمار کارکرد آن

بار(،  8بار(، تقارن ) 9بار(، مالزمت )10بار(، سلللببيّت )12بار(، مشلللابهت ) 30مجاورت ) 
بار(، 1اد ادبي )بار( و قرارد 3بار(، تقابل ) 5بار(، مجانسللت ) 6بار(، تضللاد ) 7مشللارکت )
 اند.تکرار شده

شادي، غم و کنش          سه مقوله معنایي:  شده، به  ساخته  ضامين  هاي غيرعاطفي  اغلب م
دهد که نقش زیادي در    خاص، اختصلللاص دارند. بسلللامد دو مقولة عاطفي نشلللان مي        

 سازي دارند: مضمون
،  يانگيختگ، دلنشللليني، زنللدگي، دلبري، دل(چهره)سلللبز  خط زیبللایي، برتري  -الف 

شایي   سندي، تما سجام(      دلپ ساده(، نيکي )ان سندگي، برتري )روي  بودن، فزایندگي، خودب
 و چاک دلي.

خانه، هنرنمایي، ریاضللت دوري، ناممکني بيگانگي، پریشللاني، غبارآلودگي، سللختي -ب
نشلللدن،  پوشلللي، کامل  عيب  آه، تأثر، ناممکني   دیدن، جدا شلللدن ورق دل، بلندي    آزار

 هي.سيا و پيچيدگي، تيرگي

 نقطه. درونو اهميت ادراک، معنارساني، ترجيح، شناخت سواد، تفکر، افزایش -پ
دهد که انگيز با اصللطالحات خوشللنویسللي در اشللعار صللائب، نشللان مي  مضللامين دل

زند. نقش  سازي در شعر او با اصطالحات خوشنویسي، دور خطد چهره جوالن مي     مضمون 
و سفيدي(، بوي )ریحان، گل، غبار و  و حضور رنگ )سبز، سرخ، سياهي، تاریکي، روش

له(،               یاد و شلللور و شلللع مت، آه، هنر، فر قا ندي ) خال(، بل بایي) خط، چهره و  هار(، زی ب
پيچيدگي )خط، موي، معنا و سلسله(، شکستگي )خط، سرنوشت، آینه و ماه(، پاکي )گل 

رمه ا، سو دامن(، سختي )ریاضت، دوري از گلزار و بهار و یار(، پریشاني، گراني )خاک پ
بخشي )خضر و و توتيا(، ریزش برگ )دندان و دل(، زخم )قلم و دل( و طراوت و زندگي

صفت  ضمون   کلک(،  ستند که م صائب را پویا کرده هایي ه اند و حاالت عاطفي در هاي 
 د.انسایة غم و روشنایي شادي، معناي اصطالحات خوشنویسي شعر او را پربار ساخته

سياري از عواملي مضمون   کنمطالعة حاضر تأیيد مي   ردازي پد که تحليل عناصر ابيات، ب
 –که گاهي مبهم یا ناشللناخته اسللت–کند و رابطة مضللمون و موضللوع را را کشللف مي

 . کندميبازسازي 
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سرافيل    سي؛   . (1393و کياني، حميد. ) شيرچي، ا شنوی . 1. چ خط قواعد و برتاریخچه گذري خو
 تهران.  شهرداري فرهنگي کل تهران: اداره

. 2. چ 1به کوشش محمد قهرمان. ج    دیوان صائب تبریزي. (. 1370صائب تبریزي، محمدعلي. ) 
 تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. 

صائب تبریزي.  (. 1386) .___________________  صور. ج  به اهتمام جدیوان  . 5. چ 1هانگير من
 تهران: نگاه.

 دانش. . تهران: محراب3چ  .زمين ایران و نویسندگان شاعران زندگي .(1387) پروانه. طاهري،
 . تهران: رسانش.1. چ  پيدایش و تحول خط در ایران(. 1388شاهرودي، فروغ. )علي

 .سخن . تهران: نشر1چ  هندي. سبک در ادبي نقد(. 1385) محمود. فتوحي،
 سروش. . تهران: انتشارات10. چ خط تعليم .(1387)اهلل.  حبيب فضائلي،
ضا.   قليچ صطالحات  واژگان فرهنگ. (1388)خاني، حميدر سي    وا شنوی سته  وهنرهاي خو . چ واب
  . تهران: روزنه.2

 ،شللعربه بعد(،  9غزل )از قرن  در پردازي نکته و آفرینيمضللمون .(1385) تقي. وحيدیان کاميار،
46، 47 -45.  
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