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و عرض زندگي و بررسيِ طول  صائب

∗ موحدي محمدرضادكتر

 دانشگاه قم

 چكيده
.ي آدمـي بـوده اسـتي حيات، از ديرگاه دغدغـهي مهلت چند روزه تفكر درباره

صائب. اند ها گفته سخن، راز عمري درباره،نديشمندان ايراني نيز در قرون متماديا

گراي قرن يازدهم هجري، نيز از اين مـضمون نـاب، غافـل شاعر مضمون،تبريزي

و چون عمر آدمي را كاويده است  و از زواياي گوناگون، چند در اين مقالـه،. نبوده

سب  عبنخست عواملي را كه از ديدگاه صائب، مر دراز تواند بـود، در ده بنـد ساز

آن. ايم شمردهبر مي سپس تواند موجـب كوتـاهي عمـر بـشر چه را كه از نظرگاه او

و صـور خيـال او، اين. ايم باشد، در دوازده بند خالصه كرده  كه در غزليات صائب

و شاعر از هر مشبه  هـايي به چـه بهـره عمر آدمي به چه چيزهايي تشبيه شده است

و هـم. دهـد است، بخش ديگر اين مقاله را شكل مـي گرفته چنـين نگـاه منتقدانـه

مي)ع( كه در حضرت خضر-خيز صائب به آرزوي عمر طوالني طعنه او-يابد تمثّل

مي را به واكاوي عواقب طول عمر مي و به خواننده، اين آگاهي را كه كشاند بخشد

آن بايد به عرض حيات، بيش و نه طول .تر توجه كند

 خضر، سبك هندي، صائب تبريزي، طـول عمـر، عمـر كوتـاه،:هاي كليدي واژه

.گرايي مضمون

و ادبيات فارسي∗  movahedi1345@yahoo.com استاديار زبان

6/7/90:تاريخ پذيرش مقاله10/11/89: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1

بـ در ميان قديمي از«ي جـا مانـده اسـت، انديـشهه ترين منابع مكتوبي كه از بشر گريـز
ي تـرين اسـطوره بها كه حاوي قـديمي يكي از اين متون گران. نقش محوري دارد» مرگ
بـا. شـود خوانـده مـي،»گيلگمـيش«،به نام قهرمان اصلي آن داسـتان النهرين است، بين

و نيز باز آفريده شده بخشي مطالعه يـابيم كـهي كهن، درميي اين اسطوره هاي قديمي
و در جـست مـي،ي راز مـرگ دم تاريخ حياتش، درباره بشر از سپيده  وجـوي انديـشيده

بهي خواسته. راهي براي گريز از چنگال مرگ بوده است   گيلگميش نيز تنها دست يافتن
و نـاميرا شـوديفا، مرگي بتواند بر الهه،گياهي بود كه با خوردن آن بـه سـبب.ق آيـد

بينـيم؛ اي است كه در اكثر اساطير ملل باستاني، نشاني از مردان ناميرا مـي چنين نياز اوليه 
ــه در اســطوره و گيومرثي ــران باســتان، اســفنديار ــرد(كيــومرث/ هــاي اي ــاميرام در) ن ،

و عربي اسطوره و در اسـطوره،هاي عبري  آشـيل،هـاي يونـان باسـتان حـضرت خـضر
).آخيليوس(

كـم حامـل آرزوهـاي هستند، دستي ذهن آدميانه همه برساختهاين ابرمردان اگرچ
و رسـيدن بـه فراخنـاي جـاودانگي ديرينه ي انسان براي عبور از حصار محدود زندگي
ك انسان. اند بوده نيـافتني، در عـالم واقـع باز در رسيدن به اين آرزوهاي دسـته از دير ها

و بال بيش كامياب نبوده  و بـا شـيرين تري مـي اند، به وجود چنين ابر مردهايي پر دادنـد
 آتـش اشـتياق بـه جـاودانگي، آبـيي ساختن كام خويش از نام اين بزرگـان، بـر نـايره 

و قدري از حسرت شكست از ديو مرگ، مي عارفان البتـه بـا تعمـيم. كاستند مي ريختند
و در يادها زنـده مانـدن يـا در آثـار  و اطالق آن به جاودانگي معنوي معناي جاودانگي

و باقي ماندن، مردن قبل از مرگ، فناءفي  و بقاءباهللا  راهي ديگر براي گريز از ايـن،...اهللا
.سرنوشت ناگزير يافتند

در نمي سو، بر آن شدند كه اگر برخي نيز از آن تغييـري ايجـاد» مـدت حيـات«توان
در. را از دست داد» لذّت حيات«كم نبايد كرد، دست   ناپيـدا،ي آينـدهي زمينهانديشيدن

را، غافل ساخته است تا بدان حد كه گاه،»اكنون«گاه آدمي را از درك درست  نقد عمـر
مي خرج جاودانگي مي و تنها به آينده را نبينـد چـشمي كـه يـك نزد«: زيـرا؛انديشد كند

به»!دوربين است  مي بيش» چگونه زيستن«عاقالن اما تا تر اهميت » قدر زيستنهچ«دهند
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بهو به تعبيري كه از اين پس بيش طـول«را بـر» عرض حيـات«تر خواهيم ديد، اهتمام
مي» حيات .نهند رجحان

.ق.ه1086 تــا 1006هــاي ميــرزا محمــدعلي صــائب تبريــزي كــه در ميــان ســال
در زيسته، از شاعران مضمون مي و از همان دسته متفكرانـي اسـت كـه ياب سبك هندي

و عرض عمري زمينه و دريافت، طول هاي نغـزي را بـه خواننـدگان اشـعارش انديشيده
. تقديم كرده است

مي« و در زندگاني صائب را آن. مرد متعادلي خواند،توان فرزانه كه صوفي نيـست، با
و عرفان دارد تمايل محسوسي   شـوريدگي، ولـي در ايـن بـاب؛ به مفاهيم عاليِ تصوف

ي تراشان شيوه عالوه حساب او از مضمون. موالنا يا شيفتگي بيدل در بيانات وي نيست
و سـايه؛شود هندي جدا مي  تـأمالت روحـيي زيرا غالب مضامين او بازتـاب انديـشه

مي. اوست بـرد، ابيـاتو شأن او را بـاال مـي شود از مواردي كه اين تفاوت در آن ديده
از شماري است كه درباره بي و دريافت او را ي جهان هستي در ديوان وي پراكنده است

مي،زندگي : دهد نشان
غ و رفتمــهركه آمد در  آباد جهان، چون گرد بـــاد روزگاري خاك خورد، آخر به خود پيچيد

و ما خار و عدم دريا ميوعمر چون سيل و خـــس به دريـــا » رود خسيم در ركاب سيل، خار

)204-203: 1355دشتي،(
و» عمـر«توان دريافت كـه مـضمون در يك نگاه كلّي به ديوان پرحجم اشعار او، مي

بن،مباحث مربوط به آن و دغدغه)montiv: موتيو( مايه از  ذهنـي او بـودهي هاي شعري
از را از ديوان شعر صائب گرد آوريم، درمي اگر اين موضوع مكرر. است يابيم كه شـاعر

مي،براي نمونه. زواياي مختلفي به اين مضمون نگريسته است  توان يافـت ابيات فراواني
و در ابيات بسيار ديگـري كه در آن  ،ها صرفا رازِ به دست آوردن عمر طوالني بيان شده

و تـشبيهات متنـوعيچهم. به موجبات كوتاهي عمر، پرداخته شده است نين صور خيال
هـاي صـائب كنـد، نيـز قـضاوت ها پيوند برقـرار مـي كه ميان مفهوم عمر با ساير پديده 

و عمر جاوداني خضري بارهدر اي از اين ابيات را به خود بخش عمده اما پراكنده،...نبي
.دهند اختصاص مي

رو مقاله بي پيش رخي از اين ابيـات پراكنـده، با اين انگيزه به نگارش در آمده كه به
و با اين اميد كه خواننده بتواند دربـاره   ديـدگاه،»طـول عمـر«ي موضـوع نظمي ببخشد
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و مكرر، حاصل كند در پـنج بخـش بـدين ترتيـب، روشني از ميان اشعار فراوان، متفرق
:تنظيم يافته است

؛موجبات درازي عمر.1
؛موجبات كوتاهي عمر.2
؛همانندهاي عمر.3
آن.4 ؛ عمر طوالني وعواقب
.مصائب خضر.5

 موجبات درازي عمر.2

و درشتي را در پاسـخ بـه ايـن پرسـش،در ديوان صائب تبريزي  كـه- نكات بسيار ريز
ده اين پاسخ. توان يافتمي،چگونه عمري طوالني بيابيم هاي پراكنده را شـايد بتـوان در

:خالصه كرد) هاي مختلف البته با بيان(بند 

 ياد خدا.2.1

وي شاعر، موجب شده كه او تنها لحظه گرايانه نگاه اخالق هايي از عمر را كـه در انـس
 راز معنـاداري،ياد خدا سپري شده است، در حساب زندگي بيـاورد؛ بـه عبـارتي ديگـر 

و معشوق ازلي مي :جويد زندگي را در همراهي با معبود
از حساب زندگي خود نمي! صائب نيكنم مــــ عمر، آن نفس كه به ياد خدا

)2852: 1371صائب،(
توي كوتاه نگردد به گره رشته  عمرش چون زلف، نهد هر كه سري در قدم

)3185همان،(

 ورزي عشق.2.2

 عوامـل ازديـاديرهي شاعرانه در ديوان صـائب دربـا ترين توصيه شايد بتوان گفت بيش
در،ايـن عـشق. تكيه دارد»ورزي عشق«عمر، بر مفهوم و زنـدگي بـا تـازه« گـاه رويـان

مي» رخان پري :يابد مفهوم
مي زندگي با تازه يـسازد دراز سرو را دارد جوان در بوستان استادگ رويان، عمر

)3261همان،(
 رخان كن كز وصل آفتاب است عمر دوباره صبح نقد حيات خود را صرف پري

)444همان،(
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طّره! آب حيات است سياهي، صائبيهپرد ط عمر جاويد از آن طلــي بــرار
) 1131همان،(

:داندو اساسا مصاحبت يار همدل را، موجب دريافت عمر دوباره مي
ز سوداي محبت هيچ كس مغبون نخواهد شد  زليخا يافت عمر رفته را از صحبت يوسف

)1493، همان(
جبخشد حيا ميوه فردوس مي  از آن سيب ذقن غافل مشو!اي دل بيمار اودانـت

)3156همان،(
او تمام عمر باشد روزش از روز دگر خوش  تر شبي چون زلف هر كس سرگذارد در كنار

)3156همان،(
و هستي، اگر شور عشق نباشد، چيزي كم داريم : صائب بر آن است كه بر خوان الوان عمر

راي مائدهشور عشق است نمك،  اي خوش آن عمر كه در شغل محبت گذرد هستي

)1615همان،(
 عشاق، زندگاني اگر آرزو كنند خواهند بهر خرجِ غمِ يار، نقد عمر

)2031همان،(
و روزهـاي ورزي مربوط مـيو در يك كالم، كيفيت زندگي را به كيفيت عشق دانـد

ميسپري شده از عمر را كه در آن عش :كند قي نبوده است، تلف شده تلقي
اي از حساب زندگي، روز شمار آسودهاي در تمام عمر اگر يك روز عاشق بوده

)3241همان،(

 ترك تعلقات مادي.2.3

صائب در اين زمينه، با نگرش كامال عرفاني، جاودانگي يا همان عمر باقي را وابسته بـه
هم زوال عمر فاني مي  و از ،ان تمثيل معهود عرفا يعني وصل شـدن قطـره بـه دريـا بيند

:جويد بهره مي
مي عمر باقي در زوال عمر فاني بسته است به دريا گشت، دريا  شود قطره چون واصل

)1314همان،(
تـرك را بـه مبحـث» موتوا قبل ان تموتوا«چنين با لطافتي شاعرانه، مفهوم حديث هم

:سازد تعلقات، مربوط مي
 پيش از تمامي عمر، خود را تمام گردان پذيرد كار جهان تمامي، هرگز نمي

)1314همان،(
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مي هاي ديگري نيز در ابيات صائب جلوه البته همين مضمون به شكل  براي.كند گري
و دارندگي سـخن مـيآن،نمونه گويـد، آن را سـبب طـول عمـر گاه كه از توانايي مالي
ميي آن را باعث قطع رشته بلكه گاه؛شمارد نمي گونه كـه زه در كمـاني همان؛داند عمر

و محكم كه سخت :تر از كمان سست است تر است، احتمال پاره شدنش بيش تر
 گردد دارد دو باال رشته عمر از توانايي نمي خطر زه از كمان سخت بيش از سست مي

)1403همان،(
هم از سويي ديگر، با ترك تعّلق، ني كه به نقـل از شـيخ مضمو(ترك تكلّف سوست

و اول تكّلـف، التـصوف: الخير در تعريف تصوف آمده است ابوسعيد ابي  تـرك التكّلـف
 اخالقـي-و صائب با نگاهي عرفـاني)296: 1367محمدبن منور،(!وجود خود توست 

و فزوني حيـات مـي به ساده زيستي، و گـرايش بـه ترك تكلف را سبب سهولت بيننـد
و،لف را در جهت معكوستك مي موجب دشواريِ زندگي :داند حتي مرگ

و مرگ را بر خويشتن دشوار كرد  هركه صائب چون هوسناكان تكلف پيشه ساخت زندگي

)1161همان،(
و مرگ را بر خويش مشكل كرده اند كارافزايان كه دنبال تكلف رفته  اند زندگي

)1220همان،(

ت.2.4  فكر مثبتداشتن

مي روشن و به ديگران روشني هديه  مـستحق،كنند، از نظر شاعر گهران كه خود روشنند
: هستندعمر طوالني

مي عمر جاويد به روشن د به ديوار زبان ماليدنــو خورشيــد همچــبخشن گهران
)3045همان،(

ميي رشته جا گردد بلند هستي به قدر فكر  ودان غافل مشوصائب از تحصيل عمر
)3153همان،(

مي صائب داشتن تفكر مثبت را آن مي جا بسط به: گويد دهد كه كهآن آدمي بايد جا برسد
توانـد شادي خود را نه در ستيز با دشمن، كه در شادكامي او ببينيد؛ چنين انساني كه مي 
و دشمن، شادكامي بخواهد، خود البته عمري كامياب خواهد داشت :براي دوست

شد دشمنان خويش را خوش وقت كردن سهل نيست  كامياب از عمر گردد هر كه دشمن كام

)1193همان،(
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 توجه به عرض زندگي.2.5

وي نكته اساسي در ديدگاه صائب كه هسته اصلي اين مقاله نيز محسوب مي شود؛ تاكيد
و مصالحه كردن به عرض زندگي به جاي طول آن است :بر كيفيت حيات

ك ن از طول عمر، صلح به عرض حيات كن ـــاز آب زندگي به شراب التفات
)3094همان،(

وــخض كيفيت است مطلب از عمر، نه درازي مير و  دو ساله حيات جاويد، ما
)3235همان،(

ط از آب تلخ گردد، عرض حيات افزون يــول عمر افزود از آب زندگــــگر
)3411همان،(

و،ه هر رويب در مدت زنـدگي بـيش از كيفيـت آن مـي آنان كه به كميت انديـشند،
مي ديدگاه صائب به كركسان يا زاغان مي  جز مانند كه گرچه عمري دراز يابند، سهمي به

:مردار از شكارگاه هستي ندارند
ز عمر دراز، نادان را؟ ز زندگي چه به كركس رسد بجز مردار چه لذت است

)311مان،ه(

 نيكو سخن گفتن.2.6

هاي اخالقي، نـسبي اسـت گونه كه بسياري از آموزه همان«:ي اميري فيروزكوهي به گفته
و مكان  كمـا(هاي گونـاگون، تغييـر كنـدو ممكن است نسبت به افراد مختلف، يا زمان

قُدما در مثَل ضربِ طفل يتيم را براي تأديب اين مي،كه و برا ممدوح ي تعـذيب، دانستند
به)شمردند مذموم مي و بسته فحـواي، بسياري از ابيات اخالقي صائب نيز كامالً نسبيند

گونه است كه سخن گفتن، گاه از ديدگاه شاعر، موجب ازديـاد بدين. يابند مقام، معنا مي 
و  مي،گاه عمر  كليـدي در مباحـثي اساساً اگـر بـه ايـن نكتـه. گردد سبب نقصان عمر

ج و از و اخالقي گـويي تناقض مله ابيات اخالقي صائب، توجه نشود، نوعي تهافت بين
مي،ها گونه آموزه آشكار در اين   قـضاوتي ناآشـنا را بـه ورطـهي شود كه خواننده ديده

مي شتاب از اين روسـت كـه صـائب، سـخن گفـتن)5: 1371درياگشت،(».كشاند زده
مدي از اح و بجا را همچون عمر جاودان، ميسنجيده :شمارد سان خداوند

ع كه طول عمر، به قدر بلندي سخن استـي پست از سخن قان مشو به مرتبه
)1364:849صائب،(
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پيداست كه شاعر، احساس خوش بـه دسـت آمـده از تاثيرگـذاري سـخن عـالي را،
:يافتن نوعي حيات موبد تلقي كرده است
و جان سخنگر عمر آب زندگي، نقش بر آبي بيش نيست  بقا داري طمع، جان تو

)2926همان،(
ميـــر موبـهستي ده روز را عم ز آب زندگي افزون، سخن ـــكند د در اثر باشد

)2927همان،(
را همچون آب روح بخشِ خضر، جاودان سازِ» صهباي سخن«،نيز در مواردي چند

مي) 2928همان،(بيند حيات مي  ،»آب حيـوان سـخن«د كـه از كنـو به مخاطب توصيه
:بهره نگذرد بي

ز او مد كوتاهي است عمر جاودان  خشك مگذر زينهار از آب حيوان سخن احسان
)2926همان،(

يــر ندارد آدمـــت مدي كوته از احسان او يادگاري از سخن بهتـعمر جاويد اس
)3272همان،(

و بـراي تاثيرگـذاري مثبـت بديهي است كه مقصود شاعر، مطلق سخن گفتن نيست
مي،آن دهـد كـه گـاه بـر خـالف پس به خود حق مـي. كند چندين شرط به آن ضميمه

و در پناه خموشي، حيـات هاي باال، خموشي را موجب افزايش عمر توصيهي همه  بداند
.عافيتي را توقّع داشته باشدپر

ا،فرض مقبول را نيز در جايي ديگر اگرچه همين پيش مي به باد كه نتقاد :گيرد
شدچه حرف است اين  كه خاموشي فزايد زندگاني را نَفَس دزيدن من بر چراغ عمر صرصر

)1494همان،(

و.2.7  احسان به ديگران مهرباني

مي آن و به تبع، دلگرمي به زندگي و چه از نظر صائب، موجب دلخوشي شود، دستگيري
: زدن است با آستين همت باالدلخوش ساختن ديگران
خضـدستي بلند ساز كه عم زــر دراز اهـــگ ان صبحـــر احســـدفتر مدي بود

)3219همان،(
 شود از دستگيري، پايدار در بساط زندگاني خضر از آن جاويد ماند عمرِ كوته مي

)1210همان،(
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و دستگيري، به حسب توانايي افراد تفا  سـاختن وت دارد؛ دلخـوش البته اين احسان
راي لبخنـد زدنـي نيـز باشـد، از نظـر شـاعر نتيجـهي چنـد بـه انـدازه ديگران، هر  الزم

:دارد درپي
 به روي سوختگان، چون شرار خنديدن يكي، هزار كند نقد زندگاني را

هـاي نـو پيداست كه صائب تبريزي در قرن يازدهم هجـري، بـه بـسياري از آمـوزه
مندسـازي ديگـران بـر رضـايت مبني بر تاثير مستقيم رضايتوزشناسي امري روان يافته

(وآرامش رواني شخص، وقوف داشته است )3071همان،.

 بيني در زندگي واقع.2.8

و ايـني هاي زودگذر دنيا، شايسته كه نعمت باور داشتن به اين در دلبستگي نيـستند كـه
به زندگي هر خوشي در كنار نوعي ناخوشي مي  و هر و نشيند عـين ... اري، خزانـي دارد

و اين واقع واقع و انتخاب درست شيوه بيني است ي نگري انسان را در تعيين مسير آينده
در(زندگي بهتـرين راهنمـا) ديـدگاه صـائب يعني همان كيفيت عالي يا عرض زنـدگي

:تواند بود
مي بهار زندگاني با خزان هم ميي آغود گل اين بوستان خميازهــباش دوش  باشدش

پشه بيدارم ميــندانست به تلخي تا نكرد از خواب شيرين، دــباشم كه نيشي الزم هر نوش

)1511همان،(
پس بايد بپذيريم كه اگر بنا بود ما نيز بتوانيم به عمر ابـدي برسـيم، پـيش از مـا آب

:حيات، آرزوي اسكندر قدرتمند را بر آورده ساخته بود
از رتبه ميي نوميدي  دهد عمر ابد باالتر است ورنه آب زندگي كام سكندر

)1337همان،(

 آزادگي.2.9

و نخل پربار، به اين نتيجه مي كم شاعر با مدد گرفتن از تمثيل سرو آزاده رسد كه روزيِ
و سبكبار بودن با يافتن عمر دراز مالزمه دارند، از اين روست كه درخـت سـرو،  داشتن

ب  و در طول حيات مرگ چندين درخت پر ثمر همچون نخل پر خرمـا لند خود، زندگي
:را به ياد دارد

ز فيض دامن بر چيده، ماند دراز! عمر كوته را كند آزادگي، صائب  سرو پا بر جا
)1211همان،(
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كــــر دراز الزمـــعم دارد به ياد سرو، دو صد نخل ميوه دار م استــه روزي
)1914همان، غزل(

ر سرو بي بر، صد درخت پر ثمر دارد به يادــت قسمت آزادگان از عمر باشد، بيش
)2321همان، غزل(

و توليد اثر.2.10  خالقيت

و ياد خالق آن را بر زبان بدارد، از نظر شاعر، اگـر ها زنده نگه آفريدن اثري كه بعدها نام
: به همان ميزان ارزش داردتر وپايدارتر از عمر جاودان نباشد، خوش

اســـاثرگذار، اگر عمر جاودان خواه تـــي كه زندگاني هركس به قدر آثار
)827همان،(

 دو روزه هستي خود، عمر جاودان كردنم ــــتوان در اين عال به كيمياي اثر مي
)3067همان،(

د دراز كن به اثر، عمر خويش را صائب بيكه هست مرگ ريــاث گر، در زمانه،
)3346همان،(

و با بهره،و در جاي ديگر و مصالحه كـردن گيري از داستان اسكندر قناعت ورزيدن
و به جاي نهادن اثر خيـر» سكندري آيينه«او به  به جاي آب حيات تصميم به عمل نيك

:كند را معادل همان آب حيات، معرفي مي
آي سكندر،خانه چون ك باد كن عمر از اثر، نـ اين بناي سست پي را آهنين بنياد

)2945همان،(
خيـز عمر، اث اســـر پايدارتـــر كنــر ز آب، صلح به آيينه، چون سكندر ت

)3077همان،(
اس از عمر جاودان، اثر خير خوش حيتـتر ز آب كـــبا آبگينه، صلح ن ـــات

)3094همان،(
آنهدر پايان اين بخـش از مقالـ از، كـه در ديـد صـائب، موجبـات درازي عمـر را

بيي رسيديم، يادآوري بخش پاياني حماسه بر مناسبت نيست كـه در ايـن گيلگميش نيز
دري اسطوره  كهن نيز گيلگميش پس از شكست در بـه دسـت آوردن گيـاه شـفابخش،
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كه مي و«يابد ان، همان زندگي جاويدي است كـه جـادوگران اثر بازمانده از انس نام نيك
و از آن سخن گفته .اند )8: 1378مقصودي،(»...

 موجبات كوتاهي عمر.3

از توانند سبب عواملي كه مي ساز كاهش عمر باشند، از منظر صائب تبريزي، بـسي بـيش
و انحـصاري در برشـمردن ايـن عوامـل، البته هيچ. موجبات افزايش عمرند  گونه حـصر

ب حتي و ميه از ديدگاه صائب، وجود ندارد و تحليـل راحتي توان پس از اندكي تجزيـه
و يا از يكديگر تفكيك كرد اين عوامل، آن  جـا صـرفا بـه در اين. ها را در يكديگر ادغام

و نيز به انگيزه دليل هـاي يـابي نظم بخشيدن به مـضموني قرابت مضموني برخي اشعار
مي،اهي عمر، عوامل ياد شده را در دوازده بند شاعر از مفهوم كوتي پراكنده :كنيم عرضه

 زندگي خالي از عشق.3.1

آن در كوه طور آن چه موسـي ديـد گاه كه خداوند از پس درختي با موسي سخن گفت،
»...مـن الـشجر االخـضر، نـارا...«ريـزد آتش بـر زمـين مـي،اين بود كه از اين درخت 

 آتـشي اي كه از عشق الهي يافته، بـه شـراره با بهره، گويي كه آن درخت نيز)80/يس(
صائب با مدد جستن از اين داستان، معتقد است كه اگـر آدمـي. اشتياق دچار آمده است

وش زود به پايان مي شقي شود، بهار زندگيع دچار بي  و درخـت عمـرش، خـشك رسد
مي؛ شود نزار مي :شدباور توانست با پذيرش عشقي تا ابد شعله درختي كه

منز بي مي عشقي بهار زندگي دامن كشيد از منو گرنه همچون نخل طور، آتش  چكيد از

)1364:3027صائب،(
ز ماه مصر  ات به كه صرف عزيزان كند كسيـ اوق عمر دوباره يافت زليخا

)6939همان،(
مآن،به هر روي بييچه از نظر شاعر، برگ اقامت را پا در ركاب و كند، خزان بـرگ

و مهرورزي است )1169همان،(.باري حاصل از فقدان عشق

و پريشاني احوال.3.2  فكرهاي پوچ

و سرگشتگي كسي كه عمرش در پريشان سـپري شـود،) هاي سنبل همچون برگ(حالي
تواند جمعيت متفرق او را گـرد آورد؛ يعنـي ايـن بـاد نيـستي تنها باد خزان است كه مي 

ك مياست :زنده هستي او را رقم
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شي مي  عمر هركس در پريشاني چو سنبل بگذردش ـــي جمعيت رازهــشود باد خزان،
)1153همان،(

ر در دل گرداب نتوانست كردــ موج لنگ زير گردون عمر ما بگذشت در سرگشتگي
)1156همان،(

گل عمر شيرازه آي گهاي چمن ده روز است خرّم نشــن  ود دفتر او ـــل كه پريشان
)3161همان،(

 نشد محيط تو صافي از اين حباب، دريغتـام عمر تو در فكرهاي پوچ گذشـــتم
)2482همان،(

و غفلت.3.3  غرور

مي انسان بي برد، همچون سيالب سنگيني اسـت كـه بصيرت كه در خواب غفلت به سر
و از تحـرك بـاز كند، ولـي بـزودي فـرو مـيي با شتاب حركت مي از سر سنگين  نـشيند

:ماند مي
بياشود از خو راب غفلت عمر، كوته مي سنگي سبككه سيالب از گران بصيرت  باشد رفتار

)1510همان،(
كي در خواب سنگين روزگارم بگ ي در سنگ خارا چون شرارم بگذرد ـــزندگ ذردــتا به

)1154همان،(
و نيـز بـه سـرعت جهـش،پ و سـختي يداست كه شرار در ميان سنگ خارا به تنگي

و. كند عرض وجود مي  در جاي ديگر نيز شاعر با استفاده از تضاد سبكي حركـت عمـر
ميآن؛گويد سنگيني خواب غافالن، مي  و چه بيـداري مـا باشـد توانست موجب آگاهي

و توقف ما شده است،)كه براي بسيار از عاقالن چنين بوده كما اين( :سبب ركود
دـانر ما كردهـــران را لنگـــبادبان ديگ از سبك جوالني عمر است خواب ما گران

)1218همان،(

و هرزه.3.4  گرايي هواپرستي

هـايو ايـن سـرگرمي) با باد همعنان است(ماند شتاب عمرِ هواپرستان به شتابِ باد مي
ميهاي حاصل همچون شعله،زودگذر و خاشاك، به سرعت سپري :شوند از خس

اســعن جان هواپرستان با باد هم كمتــان ي ــــعمر در آب زندگان باشد حباب،
)3411همان،(
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ي خس، كوتاه استي زندگي شعله رشته عمر سرگرمي ارباب هوس، كوتاه است
)753همان،(

مي شادماني توأم با عشرت،در جاي ديگر كند كه افزون طلبي را به زندگي گل تشبيه
: بيش نيستاي تلخ، بر عمر كوتاه، حاصلش از شادماني موقت بهاري، گريه

هر تلخ است چون گل، حاصلش از زندگيي گريه  كس كه صرف شادماني كرده استعمر خود

)575همان،(
آ دردان مكن عمر گرامي صرف عشرت همچو بي و آه، صائب و تاب زندگي باشدب كه اشك

)1507همان،(
نك مي آنـــكنم صائب قضا، گر عمر كوتاهي چه فوت از زندگي در شادماني شد زمن رد

)2964همان،(

» جـا بـيي خنـده«،»هـرزه خنديـدن«هايي چون تركيب صائب در بسياري موارد از
ميب...و» همچون شرري خنده« هايي همچون تيغ، گيرد تا بنماياند كه چنين شادماني هره

ميي رشته :كنند عمر را پاره
ش ي عمرست، هرزه خنديدند كه تيغِ رشتهــمخند هرزه كه از عمرِ صبح، روشن

)3245همان،(

گلبيي رود بر باد عمر از خنده مي  آوري نچه گردم نكهت خود را كنم جمعغ جا چو
)3245ان،هم(

دنــــعمر كوتاه كند همچو شرر خندي چند دم سرد گذشت صبح، جان بر سر يك
)3048همان،(

و حرص.3.5  طمع

تواند موجودي جاندار تلقي شود كه با صفت در نگرش ادبي شاعران به جهان، شمع مي
و پرحرفي، موجب كوتاهي عمر خود شود :درازدستي

ز طمع مي شدــــكوت تمام شود طومار زندگي ز دست دراز  اه، عمر شمع
)1974همان،(

مي مكن از حرص برخود زندگي را تلخ چون موران زن بكش سر در گريبان، غوطه در بحر شكر

)3023همان(
و يا مكر، دسيـسه اي بـراي حريـف نبايد فراموش كرد كه وقتي انسان به سبب طمع

: براي كوتاهي عمر، در امان نخواهد ماندچيند، از نفرين ديگران مي
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 عمرش كند قضا كوتاهي به تيغ، رشتهز آستان تو كرد آن كه پاي ما كوتاه
)3210همان،(

 ناسنجيده سخن گفتن.3.6

 ويژه بـه تـاثير سـخن در رونـديگونه كه در بخش پيشين مقاله آمد، صائب توجه همان
و بجا، چونـان بسياري كه در آن افزون بر ابيات. عمرِ آدمي دارد ها سخن گفتن سنجيده

مي عمر جاودان، مدي از احسان خدا شمره شد، بيت  در هاي فراواني نيز توان يافت كـه
و يادآوري اين آن  شـمع، عمـر او را تبـاه خواهـديها كه زبانه ها با تشبيه انسان به شمع

:كند كرد، انسان را به خموشي دعوت مي
خي خود كن كه شمع خموشي پيشهزندگي خواهي، ميـعمر دـــكن ود را از زبان آتشين كم

)1254همان،(
ه از آتش زباني شد مراـــي، كوتــزندگانتــدر بلندي عمر من چو شمع كوتاهي نداش

)69همان،(
به جايي،و در ميستد بهترين راه :ددان گرفتن عنان توسن عمر را،پرهيز از كثرت سخن

حي از سخن بسيار گفتن مي  رو را عنان بايد گرفتن عمرِ سبكــتوس ات ـــشود كوته،
)690همان،(

ميــار، كوتـــاري گفتـــعمر را بسي  مغزان مده از كف عنان زندگي چون سبكدـكنه
)3267همان،(

و هم  نوشـتن يـلدلكوتـاه شـدنش بـه چنين با بهره گرفتن از وضعيت فيزيكي قلـم
:سازد حروف بسيار، اين اسلوب معادله را مي

كي در سرِ گفتار نميـــزندگ اه ـــسخني، عمر قلم شد كوت از پريشان ردــبايد
) 1622همان(

را عرض مطلب مي آبــحف كند كوتاه طول عمر  رو، حيات جاوداني شد مراظ
)70همان،(

 تاسف بر كارهاي نكرده.3.7

و تاسف فرصت سرانگ چون موريانـه، انـدرون رفته را خوردن، هاي ازدست شت گزيدن
ب،در نتيجه. خوردميآدمي را فرو  آنه چنين انساني و آرامـش جاي كه شمع محفل بـزم

:شود باشد، شمع محفل افسوس مي
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به سر انگشت گزيدنــعموســفرياد كه چون شمع در اين محفل افس  رم به سر آمد

)3119 همان،(
كه با عمر سبك واي بر آن ي خود را جدا از كاه نتوانست كردهــدان رو، همچو باد كس

)1159همان،(

 اسير حوادث زودگذر زندگي شدن.3.8

و فرصت كس كه زندگاني خود را صرف لذت از نظر شاعر، آن مي ها كنـد، هاي زودگذر
سرا خواهـد هان براي چنين كسي، ماتمج.در بساط زندگيش جز اشك تلخ نخواهد ماند 

و ديگر خنده  را عمـ، شادي نخواهد داشت، چراكـه او نيـز همچـون گـلي شد ر خـود
د خميازه خميازه كرده است؛ صرف يك و زبان صائب، حكايت از بازشـدن اي كه ر ذهن
از) گـري ديگـران پاسـخ دادن گري كردن يا به جلوه جلوه(و شكفتن و گـاه كنايـه دارد

ومشتا و آرزومند بودن )343: 1373گلچين معاني،(.حسرت خوردن است قي
و رنگ كردهاشك تلخي در بساطش ماند از برگ حيات  ركه چون گل، زندگاني صرف آب

)1364:1167صائب،(
ميي خنده  گل، تمام عمر خود را صرف يك خميازه كرد سرا جويي درين ماتم شادي چه

)1171همان،(
و موقّتي مي شاعر و خواب را نيز مقطعي در، لذت خورد و عمري را كه آدمـي داند

و مخـالف بـا آن منظـوري كند، ازكـف راه به دست آوردن مقدمات آن، صرف مي  رفتـه
:داند كه خداوند براي او رقم زده بود مي

ز  مانده در پايان عمر از زندگي، لذت نميــك سالي خورد وخواب صائب در كهن مجو لذت
)1535همان،(

بـــع زاد آخرت از زندگـــجم بيودــي منظور و نان گذشت عمر ما آب  حاصالن در فكر
)675همان،(

 تنها به رضاي مخلوق انديشيدن.3.9

آنرههاي اخالقي صائب دربا از ديگر آموزه اي كه توصيهي كوتاهي عمر يا به هدر دادن
و مي كامالً نسبي وي باشد، توصيه تواند مقطعي  او به پرهيـز از مـصروف داشـتن تـوان

و به عنوان هدفي نهاييآن( در راه به دست آوردن رضاي خلق عمر هم به شكلي مطلق
مي. است)و نه در مسير رضايت حق  ي تحقّق بيروني اين قصد توان درباره گرچه اساساً
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چ را نـين رويـه يعني راضي نگاه داشتن مردم، تـشكيك كـرد، بـه هـر روي، صـائب اي
: تلقي كرده است،زار ريختن آب زندگي در شوره

آن زار، ريختن آب زندگي است در شوره  چه صرف كني در رضاي خلق از عمر
)2503همان،(

و.3.10  طول امل تمناي محال

و و بافتـهي پود زندگي خود را از رشته آنان كه تار انـد، از نظـر شـاعر بـه آمال، ساخته
آن مانند كه برگي مي كسان و كـم هاي كتاب عمرشان رمـق اسـت كـه ديگـر قدر انـدك

ده. گير نيست شيرازه گويـدي كتـاب، مـي ها بيت با استفاده از تمثيـل شـيرازه صائب در
در؛گونه افراد، كتاب عمرشان شيرازه دارد اين و يـا و بـاري ندارنـد  اما ديگر خود برگ

: گويد جايي مي
و پود هستي من رشته در تمناي!ائبص،عمر من شد صرف بـآمي محال تار ودـال

)1284همان،(
بي حيف از اين عمر گران و عرض تمن خبري مايه كه از كـ صرف طول امل  ردمـــا

)2722همان،(
ا كتاب عمرــت دريغـــگير نيس شيرازهتــطول امل چه رشته كه بر هم نتافته اس

)2287همان،(
حخاط كـر جمع مرا پيري پريشان و پود هستيــال ي آمال كردم را رشتهــرد تار

)1167همان،(
مي گيري از مضمون شيرازهو در جايي ديگر، باز با بهره انـساني كـه: گويدي كتاب،

اي بـسيار سـست كتاب هـستي خـود را از طـول امـل، فـراهم آورده، شـيرازهي شيرازه
و : فروخواهد ريخت،هاي خزان اق عمر او همچون برگالجرم، اور برگزيده

مي تا تو شيرازه  دفتر عمر چو اوراق خزان ريخته است ازي ـــس اش از طول امل
)756همان،(

كف مرا از عمر، هيچ از  است كتاب من همين شيرازه بر جا ماندهنيست جز طول امل در

)581همان،(
تي شاعر با ديدن صحنه و تنيدن و ريسمان بازي عنكبوت اي سرخوشيش به خانه ار

)41/عنكبوت(»انّ اوهنَ البيوت لَبيت العنكبوت«تداعيو(كه از اين تارها، ساخته است
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و دراز، عمـر خـويش را بـا رشـتهي آورد كه خانه كساني را به ياد مي ي آرزوهـاي دور
:اند سست بنياد كرده

ز طول امل  چو عنكبوت سر آمد به ريسمان بازي فغان كه عمر گرامي مرا
)3348همان،(

ي كتـاب صـبح را بـا تواننـد شـيرازه هاي متوهمي، گمان دارند كـه مـي چنين انسان
: محكم سازند،هايي از تار نفس خويش رشته

ي صبحي شيرازه نكند طول امل چاره كوتاهي عمر نشود تار نفس، رشته
)1122همان،(

ش كه اعر آرزو مي در جايي نيز اي كاش آرزوهـا بـه حـساب عمـر مـا گذاشـته كند
مي مي و عمر آدمي بر اساس مقدار آرزوهاي او رقم :خورد شد

و رعنايي امل ز عمر كوته  بود كاش طول امل در حساب عمرمي داغم
)2287همان،(

 عدم مدارا با ديگران.3.11

وري انسان از عقـل،م بهرهيد شده، يكي از عال گونه كه در روايات اسالمي نيز تاكي همان
و به تعبير موجود در حديث نحوه :4ج،1366آمـدي،(ي مدارا كردنش با ديگر مردمان
و. مداراه الناس است) 139 به همان ميزان كـه مـداراي بـا ديگـران، بـه آدمـي آرامـش

و عمري طمانينه مي  وحرابخشد، عدم مدارا پيامدي جز تنها ماندن شت سپري كـردن به
و پيداست كه چنين زندگي  واي ندارد و اگر باشد، لـذت  آرامـشي، مستدام نخواهد بود

:ندارد
 كنند جمعي كه زندگي به مدارا نمي تمام عمر به زندان وحشتند!صائب

)2035همان،(

و لرز.3.12  ترس

و آن اضطراب و هر و چه موجـب دلهره و روانـي انـ تـرس سان شـود، بـه لـرز درونـي
و  مي فرسودگي روان و راحت جان از صائب نيـز بـا وام. انجامد كاستن از مدت گيـري

و در نتيجه مضمون لرزش شعله   فرو كاستن از عمر شمع، به كـساني كـه بـر،هاي شمع
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مي حيات خويش مي آن زند كه اين لرزيدن لرزند، نهيب ها را به عاقبت شـمع دچـار ها،
:نسازد
ميسر بر حيا سبك س داند لرزد، نميت خويش دنـعمر شمع را كوتاه، لرزيزود ازدــكه

)3015همان،(
شملـلرزي، ازين غافز غفلت بر حيات خويش مي ز لرزيدنـــكه گردد زندگاني ع را كوته،

)3015همان،(

 هاي عمر همانندي.4

و از ميدان جوال تـازي كـرده يّكـه،گـي تمـام مضمون ساز صائب، با چير هايي كه ذهن
ي جنبـه،اين شگرد ادبـي كـه گـاه.ي تشبيه معقوالت به محسوسات است است عرصه 
و گاه تمثيل مي مي،يابد و مدت حيات نيـزيرهنشيند، دربا در قالب اسلوب معادله  عمر

مي. به نيكي به استخدام گرفته شده است ده در ديوان غزليات صائب بـه هـا مـشبه تـوان
به در اين. ها از بسامد باالتري برخوردارند مفهوم عمر يافت كه برخي از آن براي  جا تنها

مي تري داشته گونه تشبيهات صريح يا مضمر كه كاربرد بيش ده مورد از اين :پردازيم اند،

 حباب.4.1
ميدر نظر وا حب كردني طي بي، تكيهاب ـــشود عمر مكن بر عمر سبك! مغز اي  جوالن

)2954همان،(
سـاير حباب ـــرفت بر باد فنا در يك نفس، عم آنـن ته زاي ي ـــكه از دريا كند پهلو

)3284همان،(
ب همــــجان هواپرستان، با حبـباش ان است ـــعن اد كمـد يـــعمر در آب زندگان اب،

)3411همان،(
هكه طرف از زندگي بندد حباب ما درآن دريا چه  اي پا در ركاب زندگي باشد موجهراز

)1507همان،(

 زلف.4.2
چ از خدا مي زلــطلبم عمر درازي به تفصيـكفــون و خال تو كنمــه ل نظر بر خط

)2738همان،(

 پر تير.4.3
عم روغ زندگاني برق شمشير است پنداريــف ر سبكرو را پر تير است پنداريـنفس،

)3294همان،(
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 سيل.4.4
حيـــدر پي طمــــات، اقامـري از خم سيلع مدار ــــت و قامت  گشته چون پل است است عمر

 گيردي را نميــي عنان زندگانـــگران خواب سيري شود سيالب را در سنگالخ افزون سبك

)1453همان،(

 كتاب.4.5

بيداشت از دندان مرا شيرازه، اوراق حيات ريخت تا دندان، شد كتاب عمر  شيرازه
عمـــجز پشيماني ندارد حاصل سطر دراز ـــي ر از كتاب زندگيـــآه افسوسي است هر

)3264همان،(

گل.3.6
گه است ــــنقد حيات در گره غنچه بست شــــعمر اســــفتكل به شبنم برابر تـه

)928همان،(

 شمع.3.7
ز سيبه جان رسيد دل روشنم شاهــ بخت عمـــكند درازي اهـر شمع را كوتــــب،

)3209همان،(

 شهاب.3.8
شدــ تا نفس را راس عمرم چون شهاب آه كز آتش عناني مد ت كردم چيده وبر چيده

)1195همان،(

 اسب چوگاني.4.9
 چه با اين اسب چوگاني كندآيد به سر دوران عمر وسعت ميدان قد چو خم شد، زود مي

)1264همان،(

 فالخن.3.10
كه عمر چون فالخن از گران  جوالن كند جاني سبك مگذران در خواب غفلت زندگاني را

)1304همان،(

آن.5 و عواقب  عمر طوالني

و عواقبي نيز دارد كه تحمل آن را،داشتن عمر طوالني، عوارض  گاه لذت چنان عمـري
اي است كه طبع لطيف شـاعر، پـرواي نخستين پيامد عمر دراز، نكته.زدسا مخدوش مي

ك  و آن منّتي است كـه تـو عمـرن تحمل كند؛ اينه مدام بايد بر گرد پذيرش آن را ندارد
و تقدير اين طلب را اجابت كرده است دراز طلب كرده :اي
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آب زندگي استمنت، گواراتر مرگ بي عمز ر جاويدان مخواهزينهار از آب حيوان،

)3191همان،(
انساني كه عمري طوالني دارد، لزوماً به اين معنا نيست كه عمـري دراز بـه خوشـي

هـاي هايي از عمر، به دراز بكشد كـه جـزو رگـه بلكه ممكن است بخش؛كند سپري مي 
مي.تلخ زندگي بوده باشد  برهه اتفاقاً آنان كه عمري دراز نيي جواني طـوال يابند، ظاهراً

و پيري ديرينه سالي را سپري كرده :اند را به ياد ندارند
م شب اليــن كهنســــنباشد دفتر ايام را چون  هاي هجران در حساب زندگي باشد اگر

)1507همان،(
ز عمر كشيدي درين دو روز؟ا كم تلخي  تالش زندگي پايدار چيست؟! صائبي

:گويدو در جاي ديگر مي
زبه سيـبخ جان رسيد دل روشنم  كند درازي شب، عمر شمع را كوتاه اه ـــت

)3209همان،(

ميو شاعر كه ظاهراً خود نيز از عوارض پيري طوالني، بي داند كـه بهره نبوده است،
 جـوانيي برند وقتي نگـاه سـنگين مردمـي را كـه از تـشييع جنـازه پيران چه رنجي مي 

را هايي كه گاه پيران را شرمگين مـيد تحمل كنند؛ نگاه گردند، باي بازمي و ايـشان سـازد
:دارد كه از چشم مردم نهان شوندميوا

ز شرم زندگي از چشم مردمان پنهان كنم هوس طول عمر تا شد خضر نمي
)3603همان،(

و زنـدگي بـدو نيز اين ون كه پيرِ دراز عمر، بايد هر روز در عزاي عزيزي ماتم گيرد
و وابستگان را به انتظار بنشيند :ياران

بي مي  پايان خضر كند داغ عزيزان زندگي را ناگوار آه افسوسي است مد عمر
اـبهار عمر، مالقات دوستداران است چه حظّ كند خضر از عمر جاودان تنه

)327همان،(
رابه تنهايي مخور دوستان، مرگي است پابرجا حيات جاودان بي آب زندگاني  چون خضر

)222همان،(
و بـا صائب گاه به تعريض، داشتن عمري طوالني را با بي ثمر بودن، مالزم پنداشـته

وي مقايسه ميبينخل نخل پر ثمر :گيرد بر، چنين نتيجه
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بيصد حاصالن شود عمر دراز قسمت بي  بري به جاست سال سرو در چمن از
)1858همان،(

وو البت  بسي بيش از موارد يـاد شـده،عواقبه باز بايد يادآور شوم كه اين عوارض
و و:ها تواند بود تر از اين نمونه شواهد ذكر شده نيز بسيار افزون است، در همين بخـش

در پايان مبحث عواقب عمر طوالني از ديدگاه صائب، بايـد مـواردي را نيـز افـزود كـه 
، را لب به شكايت بازميشاعر از طول عمر خود يا ديگران :كند؛ نمونه

به عمر جاودانم ـــروزه عمر از زندگي سير آمدي ما به اين ده  خضر چون تن داد، حيرانم
)2895همان،(

ب به خون خوردن گذشت مادرِ شيــمهيـدر كنار خاك، عمر ما ر نتوانست كردـر، خون را
)1157 همان،(

كه چون شم عمـــل افســع درين محففرياد بهـوس به سرانگشت گزيدنرــــس رم  آمد
)3119همان،(

چه مي  كرد خميازهيك تمامي عمر خود را صرفگلراــسمـن ماتـجويي دري خنده شادي
)1171همان،(

 مصائب خضر.6

هاي اسـاطيري نـزد صـائب تبريـزي، شخـصيت ترين شخصيت مضمونشايد يكي از پر
ب)ع(ر نبي خض و و عمـر جاويـدشه باشد كه از وجوه گوناگون  بـه،ويژه حيات ابدي

آنو» خضر«ي اگر تمام ابياتي را كه واژه. وي نگريسته شده است هـا بـه مالزمـاتش در
آن كه در بيش يابيم درمي،كار رفته، گرد آوريم  گريي هدايت نظر از سوژه ها با صرف تر

بن شكايت يا تاسفي شنيده مي راهنموني، لحني از طعنه،و و آن مايه شود هـا ايـني اكثر
:است» زنداني عمر ابد«است كه خضر 

!يــخضر چون آورد تا امروز تاب زندگ من شدم دلگير صائب زين حيات پنج روز
)3264همان،(

ل عمر دوبارهي جاويد تلخ ساخت ـــــبر خضر زندگان كه به من زان دو ب رسيداي
)2075همان،(

به اي شد وارـن عنوان شود اوضاع دنيا ناگــگر نخضر بيزار از حيات جاودان خواهد
)2933همان،(

ح سبزه زير سنگ نتوانست قامت راست كرد  ال خضر يارب زير بار زندگيــچيست
)3266همان،(
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و پنهان بودن، تصور اين و اين كه خضر با آن عمر طوالني او بايد تنها زندگي كند كه
ب در خوردن آب زندگي، يكّه  راحتي از سـره خوري داشته، از مضاميني است كه صائب

:آن نگذشته است
آب زندگي چون خضر تنها مي سبز نتواند شد از خجلت ميان مردمان  خورد هركه

)1179همان،(
مي بي آب خوردن اس را از ديدهخضر دهد خجلت ثمر رفيقان تـها، شرمندگي پوشيده

)592همان،(
آببخضر راهنماي اسكندر: اند در اساطير آوردهكهآنبه ويژه راي دسـت يـابي بـه

و سبز شود. حيات بوده است  اورشيدي،(اما تنها خود توانست در آن چشمه غوطه زند
و اين دست)262: 1371 آ،ي مناسبي شده است تا صائب مايه، هاي اخالقـي موزه برخي

:خود را تعميم دهد
طب دهد خضر آب زندگي به سكندر نمي ع روزگار مروت نمانده استــدر

)974همان،(
هم چشم دل سي سوزي مدار از ميـرهان رو را اه كز سكندر، خضر آب  نوشد نهاني

)12همان،(
و آب حيات، ذكـر شـد، مالزماتي در جايي نيز با توجه به همه ي كه براي عمر دراز

و چونـان چنين آبي را ديگر نه تنها منتهاي آرزوي آدمي نمي داند كـه بـا لحنـي گزنـده
اي كـه از دسـت خـضر گريـزد، بـيم آن دارد كـه مبـادا در پيالـه كسي كه از زهرآب مي 

ب مي !، آب حيات باشد)نقد زندگي(جاي شرابه گيرد،
ز دست خضر  مباد آب حياتت دهد به جاي شرابر ـــپياله بگيبه احتياط

)449همان،(
مي در پايان اين بخش، يادآوري تأمل را برانگيز شاعر را نقل كنيم كه مخاطبـان خـود

و به درك نقد وقت حذرمي، از آرزوي داشتن چنان عمرهايي بر گرايي تمام با واقع  ،دارد
:كند دعوت مي

دلــزي به آب بقا رسيد حرفي است اينكه خضر كسن چرخ  سيه، دم آبي نديد
)2344همان،(

و سير ظلمت وآب حيات افسانه است زد خضر  تازه شد هركس شراب كهنه در مهتاب
)1183همان،(
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 گيري نتيجه.7

و مضمون  آن اندازه گـسترده،ها پرداخته تنوع موضوعاتي كه صائب تبريزي بدان پردازي
براي پرهيز از اين پندار كه مبادا شـاعر. دارد ست كه معموالً خواننده را به شگفتي واميا

و پراكنده   سرايي گرفتار آمده باشد، بهتر است كه در ديوان او بـه جـست به تشتّت گفتار
بنو هاي فكري شاعر باشيم تا بهتر بتوانيم تـسلط مايه جوي موضوعي خاص يا يكي از

و پردازش آن موضوع كه معموالً با بهرهو شاعر را در تبيين  گيري از انـواع صـور بيـاني
و اسطوره . اسالمي توأم بوده است، دريابيم-هاي ايراني تليمحات

و»طول عمر« موضوع واكاوي شده در اين مقاله، يعنيي زمينهدر ، پس از گردآوري
 گرفت كه شـاعر نتيجه توان چنين بررسي ابياتي كه به نحوي با موضوع پيوند دارند، مي

و عمـر آدمـي پرداختـه، از تـذكار ايـن نكتـه غفلـت هرگاه به مضمون زندگي، هـستي
و نه طول آن  رو. نورزيده است كه بايد به فكر عرض زندگي بود كه شاعر با اين،از اين

ب بيش و مـواردي را ورزد،ر كيفيت حيات تأكيد مي تر عواملي چند را موجب ازدياد عمر
ترين عوامل طول عمر از نظر از مهم. شمارد كاهش زود هنگام عمر آدمي برمي نيز سبب 
و ورزي، ياد خدا، عشق: توان صائب مي  زيـستي، تفكـر مثبـت، سـاده ترك تعلقات مادي

و  احـسان بـا توجه به كيفيت مطلوب زندگي، خموشي، نيكـو سـخن گفـتن، مهربـاني
و داشتن روحيه  در ديگران، آزادگي . ميان اشعارش به وفور مـشاهد كـردي خالقيت را،

از،اي از اسباب كاهش عمر نيز از ديدگاه صائب پاره ، پريـشانوفكرهاي پـوچ: عبارتند
و،هـدفي سرگشتگي حاصل از بـي و هـرزه،غفلـت غـرور و،گرايـي هواپرسـتي  طمـع

، اسير حوادث زودگذر زنـدگي شـدن، تاسف بر كارهاي نكرده، ناسنجيده گفتن،حرص
و طول امل، عدم مدارا با ديگران، رضاي مخلوق انديشيدن تنها به و، تمناي محال  ترس

و زندگي خالي از عشق صائب در صنعت همانندسازي مفاهيم ذهني به مـشهودات.لرز
و مدت عمر را به مصاديقي چون حسي، با استادي تمام،   حباب، تير، شمع، طره سرعت

و شهاب .بيه كرده استتش،و زلف، فالخن، سيل، گل، شبنم
توان چنين گفت كه صائب، عواقب ناگوار طوالني شدن عمر را بسيمي،در مجموع

مي بيش آن تر از مشكالت يك عمر معمولي و از جـا كـه خـود نيـز عمـري نـسبتاً دانـد
هـاي سالي درازمدت، بـه تلخـي در سـروده طوالني داشته، تجربه خود را از دوران كهن 

و خـضر.ده است بخش پاياني عمر، بيان كر  صائب همچنين با تلميح به زنـدگاني نـوح
و پيامدها)ع(نبي ني يـا اين زندگي طوالي، با نگاهي انتقادي به طول عمر آنان، مصائب
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كه تا آن جاويدان را گوشزد كرده است كه مالزم بـا مفهـوم خضر را بيش از اين مثالًجا
و راهنمايي گم  و يـا شايـسته گشتگان بداند، شخصيتي سزاوار هدايت ي طعنه وشكايت

و مي تاسف بي دلسوزي و هيچ حظّي، زنـداني يابد كه زير بار سنگين زندگي، به تنهايي
.عمر ابد است
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