
 
 
 
 

 

 فكر رنگين صائب
 

 يحيي خانمحمد آذري

 

بدون ترديد صائب تبريزي يكي از شعراي نامدار و گوهر ثمين تاج مرصّع 

اي از سيارات سبعة كهكشان زمين است و اگر او را ستارهشعر و ادب ايران

ايم. صائب در آسمان گوهرآزين زبان فارسي شماريم هرگز سخن به گزاف نگفته

ي دارد و ابداعات او در شعر انسان را در تنگناي ذهن ييد طوال خلق مضامين بكر

برد. بيان معمّايي، ظرافت طبع و لطافت خيال صائب شعر او را به انديشه فرو مي

 جاودانه ساخته است.

صائب آفرينندة »نويسد: كوب ميروانشاد استاد دكتر عبدالحسين زرين

اودر شعر فارسي سبكي « وست.هاي تازه است و اين از مختصات شيوة امضمون

گرفت. برخي از فحول ادبا آن اش عالم شعر و ادب را فرا نو ابداع كرد كه آوازه

را سبك هندي ناميدند و صائب را قهرمان اين شيوه شمردند. در بادي امر اين 

اظهار نظر تشتّتي شگرف بر اذهان شعرشناسان و اساتيد فن پديد آورد. برخي آن 

طرز موصوف را به سبك  ةجمعي ديگر آن را برنتافتند و تسميرا پذيرفتند و 

هندي سهوي فاحش دانسته، آن را سبك اصفهاني ناميدند و شادروان اميري 

 (1)خواند.« ورة صفويدسبك »فيروزكوهي نيز طرز صائب را 
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نظران است. آن مغاير ساير صاحباهلل صفا در اين مقوله ياد ذبيحنظر زنده

خنوران سسبك هندي درست است، ولي براي آن دسته از »مايد: فرفقيد سعيد مي

 اشتندبزرگ هند كه با آموختن زبان فارسي و قرار داشتن زير تأثير محيط و 

وعي نبه  لهجة معيّني از فارسي كه در آن سرزمين رايج شده بود، شعر فارسي را

وي كه نحخاص و با زباني ويژة خود و تعبيرهاي سازگار با آن سرودند، به

بك عهدشان در ايران تفاوت بسيار داشت، پس اين )سسخنانشان با گويندگان هم

گوي از سرزمين هند باشد كه از  سخنوري شاعراني پارسي ِتواند شيوههندي( مي

 (2)«اند...بعد ظهور كردهاواخر سدة يازدهم به

ا ، لذما در اين مقاله بر آن سريم كه كجايي بودن صائب را بررسي كنيم

از  كشيم و ضمن اعتذارعنان زبان را از ديار سبك و سياق وي به اين وادي مي

ز گسترانيم كه اتطويل كالم، به سبب اهميّت موضوع، دامن سخن را چندان مي

 وراي حجاب عجب و غرور و تعصّب سيماي حقيقت بيرون افتد و به واقعيت

 امر دست يابيم.

افظ و ني چون حكيم طوس، حساالراقافلة شعر و ادب فارسي كاروان

ره ن زمسعدي شيراز، موالي روم، نظامي گنجوي دارد و صائب تبريزي نيز از اي

بته اند و الاست. آوازة اين بزرگان مرزهاي كشور را درنورديده و جهاني گشته

 نمردم بومي زادگاه اين سخنوران مستحق فخرورزي به وجود هريك از موزو

پيش  اگر اين ناچيز سخن از كجايي بودن صائب راسخنان مرز و بوم خوداند. 

حضر آوري اطالت پراكنده در اين زمينه و ارائة آن به مكشيده صرفاً قصد جمع

گرفته از رور نشأتغدل است والغير و نه اظهار جو و صاحبخوانندگان حقيقت

 تعصّب صرف.
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 فكر چندي پيش براي يافتن ابياتي از صائب و برخورداري از نفس گرم و

انگيز شعرش ديوان يك جلدي او را كه به رنگين وي و استشمام رايحة دل

خواندم. ايشان در اهتمام شادروان اميري فيروزكوهي فراهم گشته است، مي

ر شأن درخومقدمة شيوا و تحقيقي كه براي ديوان نگاشته، مطالبي بسيار سزاوار و

يگر دبودن او ره به سويي  كجايي اند، اما در بيانشاعر به رشتة تحرير كشيده

ميرزا »كنند: ياد مولد شاعر را شهر اصفهان دانسته و تصريح مياند. آن زندهسپرده

ر محمدعلي صائب تبريزي اصفهاني، مولد ايشان به اتفاق ارباب تذكره شه

 حاشا كه اين اظهار نظر با تعصّب آلوده باشد. (3)«اصفهان است.

و اتخلّص  ويسان نام شاعر ميرزا محمدعلي نوبه نظر قريب به اتفاق تذكره

ص يك از روي هوي و براي تفنن اسم تبريز را به دنبال تخلّصائب است و هيچ

را  بود، نسبت اصفهاني اواند، و اگر مولد شاعر حقيقتاً شهر اصفهان مياو نياورده

ا از نمود، درحالي كه نگارنده بيش از يكي دو جاي اين نام و نشان رتر ميگزيده

 صائب نديده است.

بيك شاملو در قصص تنها وليقلي»نويسد: شادروان اميري در ادامه مي

ي را خان تربيت مولد والخاقاني آن هم بنا به نقل فاضل مرحوم ميرزا محمدعلي

نويسان و ناشي از شهر تبريز دانسته و اين قول چون برخالف اجماع تذكره

 (4)«.تتعصّب است، صحيح و قابل استناد نيس

بيگ شاملو را يگانه مرجع ني وليقليالخاقاشگفتا كه استاد، قصص

هم از قول شادروان ميرزا محمدعلي شمارند كه صائب را تبريزي دانسته، آنمي

اند به تورقي كوتاه در ساير متون فارسي بپردازند و تربيت. ظاهراً فرصت نكرده

 در بررسيهاي علمي و ادبي اند. معموالًشايد به دليلي خاص غمض عين فرموده
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طبعي مزاح را محلّي از اعراب نيست كه اين اظهار نظر ايشان را حمل بر شوخ

استاد كنيم، زيرا منابع ادبي داخل و خارج كشور مشحون از شروح احوال و آثار 

 (5)آور ايران است.سخنوران، فرهيختگان و علماي نام

المدفن الصل و اصفهانيايزيصائب را تبر اصغر حكمتياد عليزنده

صائب تبريزي، استاد المتأخرين، شاعر دو كشور ايران و »گويد: شمارد و ميمي

 (6)«.هند، نامش محمدعلي، مولدش تبريز، مدفنش اصفهان است...

ر فرهنگ اشعا»شادروان احمد گلچين معاني در مقدمة جامعي كه براي 

افروز خانوادة ن چراغم شريف ايبدان كه اس»فرمايد: نگاشته مي« صائب

گي روشندلي، ميرزا محمدعلي است و مولد آن جناب كه نظم و نثر كالمش هم

 (7)«.آيت تبريز استآميز است، واليت جنّتبهجت

مليحاي سمرقندي ده سال بعد از وفات ميرزا محمدطاهر نصرآبادي 

ت به تأليف مذكراالصحاب همّت گماش 1093صاحب تذكرة نصرآبادي، به سال 

م لي نااما ميرزا صائبا در اصل تبريزي بوده و محمدع»دربارة صائب نوشت:  و

 وخته داشته و در تاريخي كه شاه عباس تسخير مملكت تبريز را وجهة همّت سا

سلطنة ارالدامر كرده كه هزار خانة مردم بلدة مذكور خارج گرديده و مأمور دخول 

 (8)«.اصفهان شود....

 رهنگفيل براون كه دلبستگي عميق به زبان و اديب فرزانه ادوارد گرانو

گرچه نشو و نماي »نويسد: ورزيد، ميايران داشت و مخلصانه بدان عشق مي

ست، اصائب در شهر اصفهان بوده و در اين شهر به كسب علم و كمال پرداخته 

خوانند و خودش در اما اصلش از تبريز است، بيشتر او را صائب تبريزي مي

 (9)«ر به اين نسبت اشاره كرده است.اشعارش چند با
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ر و آثا نويسانبراي اجتناب از اطناب، اجماالً به تذكر نام چند تن از تذكره

ايشان كه كالم خوش خويش را به شرح حال و سوانح عمر صائب اختصاص 

الخيال(، مير غالمعلي آزاد بلگرامي آتپردازم: شيرخوان لودي )مراند ميداده

م( و الخيال( و شبلي نعماني )شعرالعج)تذكرة سرو آزاد(، عارف شيرازي )لطايف

 ايم.ها اثر ديگر كه در پايان مقال به تذكر نام آنها پرداختهده

ب نصرآبادي نيز تحت نام ميرزا صائبا به شرح كوتاهي از احوال صائ

انوار خورشيد فصاحتش »گويد: خواند و ميوزبانه ميپرداخته و او را شاعري د

ة بين عالمگير و مكارم اخالقش چون معاني رنگين دلپذير، خامچون خرد خرده

ركي آذري تنبايد ترديد داشته باشيم كه يكي از دو زبان همانا  (10)«دو زبانش...

آميز بوده است. در ديوان صد و بيست هزار بيتي وي به ابياتي مفاخره

 بالد:از تبريزي بودنش به خود مي خوريم كه شاعربرمي

 هست سعدي گر از گِلِ شيراز صائب از خاك پاك تبريز است 

* 

 زد دور نيستناتا قيامت گر به من صائب ن  

 كي چو من آتش زباني كشور تبريز داشت  

* 

 ز حسن طبع تو صائب، كه در ترقّي باد  

 بلند نام شد از جمله شهرها  تبريز  

* 

 ز خاك پاك تبريز است صائب مولد پاكم

 بر دارمباز شمس تبريزي خاز آن، با عشق
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اند كه وردهآالمعارف آذربايجان در بخش مربوط به صائب ةمؤلفين دائر

« يزيصائب تبر»صائب تبريزي، ميرزا محمدعلي فرزند عبدالرحيم متخلّص به »

م( در 1676/  ه 1087) يز متولد شد و درم( در تبر1601/  ه 1010در سال )

فوت  اما ارباب تذكره را دربارة تاريخ (11)«.روي در نقاب خاك كشيد اصفهان

 ( اختالف نظر است.1081-1088شاعر بين سالهاي )

اي كه بر ديوان تركي حميد آراسلي اديب محقق آذربايجاني در مقدمه

زيست، با با وجود اينكه صائب در اصفهان مي»گويد: مي (12)صائب نگاشته،

ط ارتبا م درسرزمين مادري خود، تبريز، و اقوام و آشنايان مانده در آن ديار دائ

 اجتماع كرد. صائب در ادبيات تركيه و دربوده و علقة فيمابين را همواره حفظ مي

جي، در نويسان ترك، معلّم ناشعراي آن سامان نيز تأثير ژرف بخشيده و از تذكره

ه ار داشت كديوان صائب در ديار روم چندان اشته»يسد: نو، مي«اسامي»اثر خود 

و مجالس شعرخواني « خانة ادبسماع»شد. در حتّي در مدارس آن تدريس مي

ا بپرداختند و عمر گرانمايه را شعراي ايران و روم به مشاعره و مناظره مي

همه را مديون نفس گرم صائب كردند و اينمالطفت و عشق سپري مي

 (13)«.بودند

 صائب در شعر تركي عموماً تحت تأثير شاعر عارف فضولي و ملهم از

 شعر آذري او بود و متقابالً قوسي تبريزي و راقب از سبك صائب پيروي

اند و در كردند. دربارة سبك و سياق صائب و شيوة سخنوري او بسيار گفتهمي

ان عن اين مقال كجايي بودن او مدّ نظر است و از پرداختن به ساير مطالب

 كشيم.درمي

انگيز او را در غور در غزلهاي تركي شاعر تسلّط كامل و شيوائي كالم دل
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دهد و اين اشراف به رمز و راز زبان تركي آذري هرگز خوبي نشان مياين زبان به

پذيرد مگر اينكه بپذيريم شاعر سالهايي از حيات خويش را در امكان نمي

محافل ادبي و مجالس شعر و شاعري آن  سرزمين اجدادي خود سپري كرده و در

اندوزي پرداخته است. قدر مسلّم اينكه وي تا سنين چيني و توشهديار به خوشه

سالگي اگر متوالياً در تبريز نبوده، متناوباً بدان خطّه آمد و شد داشته، او  25-20

 كند:در يكي از غزلهاي خود به عهد شباب خويش در خطّة تبريز اشاره مي

 رويي همچو جّنت غوطه دادبهار سرخ در  

 تبريز را ةفكر رنگين تو صائب خطّ  

ار داند و برخي هم بر اصفهاني بودن او اصريان ريپكا او را تبريزي مي

ي ورزند، درواقع هركسي از ظنّ خود نظر به كجايي بودن او داده و كشمكشمي

كند. اما صائب ياند كه شايد آبشخوري از تعصّب آن را سيراب مپديد آورده

دب رگ اهركجايي باشد، يك ايراني، زادة آزادة شهر تبريز است و از مفاخر بز

پردازان طرازان و عالّمة سخنامام غزلفارسي است و صاحب سرو آزاد او را 

 دانسته است.

اند آورده را در خاتمة مقال نام چند منبع تاريخي كه شرحي از صائب

مي ياد ميرزا محمدعلي تربيت در اثر نابريم. زندهن مينگاريم و سخن را به پايامي

نام نامي صائب در كتب ذيل آمده و »نويسد: مي« دانشمندان آذربايجان»خود 

 طالبان تفصيل به آنجاها رجوع نمايند:

الشعرا، مرآت الخاقاني، تذكرة نصرآبادي، كلماتخيرالبيان، قصص

رة حسيني، يد بيضا، خزانة عامره، الخيال، سفينة خوشگو، تذكنما، مرآتجهان

االفكار، تذكرة الشعرا، آتشكدة آذر، صحف ابراهيم، نتايجسرو آزاد، رياض
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 الفصحاء، شمع انجمن، شعرالعجم، گنجينة فنون، قاموسخوشنويسان، مجمع

 (15)».االعالم، بياض صائب، لطايف الخيال، خرابات و گلستان مسرّت

لب يقين اغ طورآثار و منابع تاريخي كه به  همهافزاست از ميان اينشگفت

احب كنند كه تنها صاند، استاد فقيد ادعا ميآنها به تبريزي بودن شاعر اشاره كرده

 داند والغير.قصص الخاقاني، صائب را تبريزي مي
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