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A study of poetic themes in Salman Savaji’s lyrics
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Abstract
Salman Savaji is an influential poet in the 8th century A.D. Saadi Maybe all known as
love & Ghazal poet and Hafez as mystical Poet and Ghazal composer. But if without
any considering prejudgment, Salman’s Ghazals be compared with Hafez and Saadi,
Perhaps in some cases it’s higher as well and so he has been neglected.
The most important issues in addition to eulogize lament and saluted in his Divan
as following:
 Philosophical
 moral and legal
 Short and transient world
 instability joys
 human behavior and
 Movement of his soul to piety and disdain.
1. Life:
In memorandum of Dawlatshah Samarqandi states that: “Salman is one of the
great poets who have been fixed in Saveh andhis family are always hadstates him as
a great poets. His nick name is Jamal al-Din, and his father Khwaja Alaeddin
Mohammed Savaji has been literati man. The great kubrawi Sufi shaykh ala alDawla simnani uttered no hyperbole at all when he asserted that: “the like of
Simnam’s pomegranates and Salman’s poem cannot be found anywhere”.
2. The versification of Salman’s poetry in Ghazal:
Literary crisis or maybe the features of Salman’s age in the 8th century according
to the Professor Shemisa:
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First, the Romantic/love Ghazal has peaked by Sa’adi in the 7th century and it
could not go ahead. Secondly, the mystical Ghazal has peaked by Mevlânâ/Mawlana
in the 7th century.
3. Literature review:
Up to now, the comprehensive and independent research that solely dedicated to
the themes couldn’t take place in Salman Savaji Ghazals. His Divan has been
reprinted several times; the last one is Kolliyyat-e Salman-e Savaji, emended by Dr.
Abbas Ali Vafaee.
Sazvari has also article entitled “The inter-fluence of Salman Savaji and Hafez”,
He in his article reviews the subjec by focuses on both poets.
4. Discussion and conclusion:
Salman’s Ghazals also is full of motifs and love theme and romance description
like other poets. But in addition to the things very interesting in these Ghazals are
mystical themes and the themes mentioned and embodied interim of words in his
Ghazals.
Salman uses the common themes of the era in his poems like many other poets:
the temes such as the Lovers' Wind, opposite between love and wisdom, Muhtasib,
eremitic as well as love and mysticism.
4.1. Salman and love
The poet suffers from the pain or grief namely love, has defeated and humble feel
that don’t let him describe love more.
Expression of love is not possible to be indicated
The commentary of love is not describable in wordage
The poet hurt from sentimental love by which he sees as capital that recovers his
hurt.
What sadness that I caught in your love
What sadness is the capital of my treatment?
Separation and parting
The Poet loses everything in the path of being free of hurt. The overwhelming
hurt and normal routines are disrupted life for the poet. In the following Verse
(poetry), the separation and grief are unbearable and the poet is tired out:
Our separation which mountains unable to carry it
Our Salman’s heart as though able to tolerate it
Muhtasib, eremitic
If we are looking at Salman’s verses from mystical point of view, he is not the
only poet but he was so drunk mystic blessing of his selfless friend. If the eremiticis
also understand God's mercy that he has understood, the Piety like flower surrounded
it:
If the eremitic understand God's mercy
The Piety like flower surrounds you.
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بررسي مضامين در غزليات سلمان ساوجي
زهرا منصوری نوری  ،معصومه یاری ایلی و اقدس فاتحی



چکيده
در غزليات سلمان ساوجی ،شاعر قرن هشتم ،تلفيق دوگونه غزل عارفانه و عاشقانه بنا به اقتضاای عصار و دور  ،باه گوناهای
بسيار طبيعی انعكاس یافته است .درونمایهها و مضامين این اشعار دربرگيرندة معانی دقيق و ظریفی است كه در اثناای كا و و
در ظرف الفاظ گنجاند شد است .سلمان با زبانی لطيف ،از تركيب عشق و عرفان ،مضامين پربسامدی همچون حجاب باودن
جسم و تن ،حلقة زلف ،زلف مشكين و كفر زلف ،رخسار و همچنين چشم مسات معشاوو و حسان روی او ،لاب و سا ن
معشوو ،هجران و فراو دوست ،وفای عاشق و جفا و بدعهدی معشوو ،بای هناری عقاد در طاور عاشاقی و بااد ساحر را باا
تش صی جدید بازآفرینی كرد است .همچنين ،با استفاد از برخی دیگر از مضمونهای رایج در قرن هشتم ،در قالب واژ ها و
عباراتی همچون محتسب و زاهد ظاهرپرست ،رند دردیآشاو درونصاف ،می جاو الست ،هيچ باودن نقاو و نگاار جهاان ،و
دررسيدن شاو اجد بر در سرای امد را دریافته و با توصيفات بس هنرمندانه و باا تاوجهی وافار ،باه ساان عاارفی تمااوعياار،
تصاویری از این گونه مضمونپردازیهای خود را باه ر كشايد اسات .از هماين منظار اسات كاه مایتاوان وی را سارآمد
مضمونآفرینی بدیع در غزل فارسی بهخصوص غزلسرایی قرن هشتم و بعد از آن به حساب آورد.
کليدواژهها :سلمان ساوجی ،غزل ،مضمون
 .1مقدمه
در آسمان شعر و ادب فارسی ،كم نيستند ستارگانی كه زینتب و این عرصة پهناورند .اماا در باين ایان ساتارگان شااید كام
باشند آنانی كه آثارشان توجه مقلدان را به خود معطوف كند .اینان صرفاً ستار نيستند ،و چه بسا كه باید آنان را كهكشان ادب
فارسی ناميد .در این ميان ،ناو سلمان ساوجی ،شاعر عشق و غزل بر تارک غزل و غزلگویان ادب فارسی میدرخشاد .سالمان
از شعرای مهم و تأثيرگذار قرن هشتم هجری است كه دیوان او سرشار از غزليات نااب و پرشاكوهی اسات كاه خوانادن آن،
روح تشنة دوستداران غزل را سيراب میكند .شاید همگان سعدی را شاعر عشق و غزل بنامند و حافظ را شاعر عرفان و غازل
بشناسند .اما اگر به دور از هرگونه پيوداوری آثار شاعران مشهور ادب فارسی بررسی شاود ،غزلياات سالمان چيازی كام از
 دانشجوی كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی دانشگا قم ،قم ،ایران (مسؤول مكاتبات)
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حافظ و سعدی ندارد و چه بسا در برخی موارد باالتر و فاخرتر نيز هست .شاید به سلمان در این ميان بیمهری شد كاه ایان
چنين ناشناخته باقی ماند است؛ زیرا او شاعری است كه آوازة او و اشعارش در زمان حيات به اقصای نقاا ایاران رسايد و
آثارش حتی تقليد میشد است ،و اكنون به ورطة ناشناختگی و فراموشی سپرد شد است كه جز بیمهاری نمایتاوان علات
دیگری برایو جست؟ همين امر است كه انجاو چنين تحقيقی را از جانب نگارندگان ساوجی مقالاة حارار ،راروری كارد
است .مجموعة اشعار سلمان به حدود یازد هزار بيت از غزل و قصيد گرفته تا قطعه و ترجيعبناد و تركياببناد و ربااعی و
مثنوی میرسد .مهمترین موروعاتی كه ع و بر مدح ،مرثيه و تهنيت در دیوان سلمان به چشم مایخاورد ،عباارت اسات از
بحث های فلسفی ،اخ قی و حكمی و نيز كوتا و گذرا بودن جهان ،ناپایداری لذتها ،سلوک انسان و حركت او از نفساانيات
خویو به سوی زهد و استغنا (وفایی .)30 :1389 ،البته سلمان در همة قالبهای شعری به قاول مرحاوو صافا «اساتاد مسالم
بود  ،چنانكه همة ناقدان س ن و س نوران عهد او و بعد از او بدین حقيقت اقرار داشتهاناد و چاه ف اری بارای او بااالتر از
آنكه لسانالغيب شيراز با آن همه توانایی در س ن و با آن مرتبه از س نشناسی دربارة او میگوید:
سااارآمد فضا ا ی زماناااه دانااای كيسااات

ز را صدو و یقين نی ز را كاذب و گماان

سااا ن

جمال ملت و دیان خواجاة جهاان سالمان»

شهنشاااه فضااا پادشاااا ملااا

(صفا)1011/3 :1373 ،
 .1-1روش کار در اين پژوهش
در این جستار ،نگارندگان كوشيد اند تا بر اساس پنجا غازل از غزلياات سالمان ،مضامونهاای آن را بررسای و آنهاا را
جدولی ارائه كنند .در این پژوهو بر اساس روش استقرایی در طول مقاله ،مضمونهای غزليات بررسی و تحليد شاد اسات.
همچنين با ی

طبقهبندی كلی همرا با ذكر نمونه ،ارزیابی شد است .روش كار در این مطالعه ،مبتنی بر گاردآوری اط عاات

كتاب انه ای بود و مطالب آن با شيوة توصيف و استنبا  ،بيان شد است .در بين تصحيحهای موجود از دیوان سلمان ،تصحيح
دكتر وفایی ،در تحقيق پيو رو مبنا بود است .به اميد آنكه نتایج این مطالعة هرچند كوچ

و در حد بضاعت اندک علمی ماا

نيز بتواند را را برای تحقيقات گسترد تری هموار كند .باشد كه این شاعر استادِ زادبوو ما نيز از غبار ناشناسی و گمنامی بيرون
آید و بيو از این در كانون توجه دوستداران شعر و س ن فارسی قرار گيرد.
 .2-1پيشينة تحقيق
دربارة شناخت سلمان ،دیوان و آثار او تحقيقاتی انجاو شد است .وفایی طی اقداو ارزشمندی كليات سلمان را تصحيح و
به چاپ رساند است (ر.ک :دیوان اشعار سلمان ساوجی ،1389 ،تصحيح غ معلی وفایی) .والیتی در كتااب خاود باا عناوان
فرهنگ و تمدن اس و و بوو ایران ،به طور م تصر به بررسی مضامين شعری در قصاید سلمان پرداخته است كاه در جاای خاود،
كار با ارزشی است (والیتی .)1393 ،تعداد اندكی نيز مقاله و رساله در باب اشعار سالمان وجاود دارد .ساازواری در مقالاة خاود
تحت عنوان تأثير و تأثر سلمان ساوجی و حافظ شيرازی ،به بررسی این مقال در آثار دو شاعر پرداختاه اسات (ساازواری:1389 ،
 169تا  .)182همچنين دربارة ساختار و سب شناسی اشعار سلمان مطالبی وجود دارد .مقالهای نيز باعنوان «بررسی و تحليد اناوا
تشبيهات و استعارات در دیوان سلمان به چاپ رسيد است» (آزادمنو 19 :1391 ،تا  .)38مقالهای هم با عناوان «بازتااب اوراا
زمان در مقطعات سلمان ساوجی از ميرزا م احمد دید شد است (م احمد .)21 :1377 ،علی آقایی در پایاننامة فاوو ليساانس
خود با عنوان صد غزل از سلمان ساوجی ،غزلهای منت ب در رسالة خود را شارح و لغاات ،تركيباات ،آرایاههاا و اصاط حات
فقهی ،علمی و موسيقایی را بررسی كرد است (ر.ک :آقاایی .) 1379 ،پاس از ایان مشااهدات باود كاه دریاافتيم خاي پژوهشای
محسوسی در باب اشعار سلمان و بهویژ در بارة مضامين غزليات وی در بين ادب دوستان مشهود است.
 .3-1زندگاني سلمان ساوجي
قدیمیترین سندی كه از زندگی شاعر در دست است تذكرة دولتشا سمرقندی است .در این تذكر آمد است كه سالمان
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«از اكابر شعراست و در ساو مردی متعين بود و خاندان او را س طين هميشه مكرو میداشتهاند و لقب او جمالالدین اسات،
پدر او خواجه ع ءالدین محمد ساوجی مردی اهد قلم بود است و خواجه سلمان را نيز در علم سياو وقاوفی تمااو باود و
فضيلت او مشهور است ،به ت صيص در شعر و شاعری سرآمد روزگار خاود باود و شايخ ركانالادین ع ءالدولاه سامنانی
رحمهاهلل میگفته است :همچو انار سمنان و شعر سلمان در هيچ جا نيست» (سمرقندی .)257 :1380 ،نامو را سلمان ،لقابو
را جمالالدین و ت لصو را نيز سلمان ذكر میكنند .همانگونه كه از اشعارش پيداست و در تذكر ها نياز آماد  ،والدتاو در
حدود سال  709هجری در شهر ساو اتفاو افتاد است .زندگی خصوصیاش ناشناخته است .از خانوادة او و زن و فرزندانو
س ن چندانی در جایی نيامد و خود سلمان نيز به این مورو در اشعار خود اشار ای نكرد است .آغاز شناختهشدن سالمان
در مقاو شاعر ،مسلماً پس از كسب مقدمات علوو و فنون آن در اواخر عهد ایل انی و به هنگاو وزارت غياثالدین محمد بود
است و سلمان در آغاز كار خود چندین بار این وزیر ادبپرور را ستود است (صفا .)1005 :1371 ،این شاعر پارآوازة عصار
خود در سال  778هجری بدرود حيات گفته است.
 .4-1شيوة شاعري سلمان در غزل
سلمان در غزل ازجمله شاعران موفق است .فصاحت گفتار و مضمونیابیهای او و آمي تن افكار عارفانه و عاشقانه باعاث
شد است كه وی در شمار بهترین غزلسرایان قرن هشتم درآید .وحادت وزن و قافياه و مضاامين در تعادادی از غازلهاای
سلمان و حافظ م اطب را به این فكر میاندازد كه شاید این دو شاعر توانا با یكدیگر از طریق نامهنگاری «مشاعر » داشتهاناد.
غزل های سلمان در بسياری موارد صورت استقبال از غزلهای سعدی و در موارد متعدد دیگار چاشانی عرفاانی و گاا لحان
قلندرانه دارد (همان.)1013 ،
بحران ادبی یا شاید ویژگی عصر سلمان در قرن هشتم این بود است كه به قول استاد شميسا« ،اوالً غزل عاشاقانه در ساير
خود در قرن هفتم به وسيله سعدی به اوج خود رسيد بود و دیگر نمیتوانست از آن پيوتر برود و ثانياً غزل عارفانه در ساير
خود در قرن هفتم به وسيلة موالنا به اوج خود رسيد بود .از این رو ،در قرن هشتم به صورت طبيعای جریاان تلفياق ایان دو
نو غزل پيو آمد كه جریان تاز ای بود .اكثر شاعران مهم قرن هشتم ،ازجمله سلمان ،در زمرة شاعرانی هستند كه باه هار دو
شيو عارفانه و عاشقانه توجه دارند» (شميسا.)240 :1379 ،
سلمان به سعدی و مولوی توجه داشته است و بين او و سب

حافظ شباهتهاای بساياری وجاود دارد (هماان .)241 ،او

پيو از حافظ به صنعت بدیعی ایهاو توجه وافری داشته است .شبلی نعمانی كه در شعرالعجم دیادگاهی ساب شناساانه دارد،
دربارة سلمان گفته كه سلمان ن ستين ش صی است كه صنعت ایهاو را به نهایت كثرت به كار برد است (همان.)162 ،
 .3بحث و بررسي
از آنجا كه مورو پژوهو ،مضمون غزليات سلمان است ،بدون ش

اولين چيزی كه باا شانيدن غازل باه ذهان هار انساان

ادبشناسی خطور میكند ،عشق است .غزليات سلمان نيز مانند غزلسرایان دیگر ،ماالمال از درونمایه و مضمون عشق است و
توصيفات عاشقانه .اما ع و بر آن چيزی كه در این غزلها جالب توجه اسات ،مضاامين عرفاانی اسات و همچناين كلماات
بدیعی است كه مضامين یادشد در اثنا و قالب آن كلمات در ميان غزلياتو به صورت نهفته آماد اسات .عا و بار مضاامين
عشق و عرفان ،سلمان ساوجی مانند دیگر شاعران قرن هشتم در اشعار خود از مضمون های رایج دیگری در آن عصر همچون
باد صبا ،تضاد ميان عشق و عقد ،محتسب ،زاهد و رند استفاد كرد است.
 .1-3مضمون عشق در غزلهاي سلمان
در این مجال ،ن ست به بررسی مضمون و درونمایة عشق و ملحقات آن در غزل سلمان می پردازیم .در غزلياات سالمان،
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خوانند با مضمون عشق و عاشقی روبهرو میشود .انعكاس روحانی ابيات غزليات سلمان را در دیوان حافظ میتوان دیاد .در
این زمينه یكی از كسانی كه در این بار تحقيق كرد  ،مینویسد« :سالمان و حاافظ عا و بار مشاابهت در قافياه و ردیاف و
مضمون ،در بسياری از ت بيت ها نيز تشابه دارند .شمار این ابيات كه شباهت بعضی از آنها تا بدانجاست كه گویی رونویسای
شد اند مجموعاً  280بيت است» (والیتی.)1393 ،
 .1-1-3تأثير عشق
دو رحمانی عشق است كه باغ آفرینو را بهار افشان میگرداند و به گد و شكوفه مینشااند و صابح خلقات از كراناة عشاق
چهر مینماید و بسا ظلماتِ عدو را برمیچيند و غوغای حيات و هستی به جهان میپيچد .به خاطر عشاق اسات كاه آفارینو
ر مینماید (نژادسليم .)1376 :144 ،همين عشق است كه كسر بزرگی از ابيات ادبيات ما را به تس ير خویو در آورد است.
عشق همان حيرتی است كه به قول موالنا ج لالدین بل ی ،عقد در آن خير گشته است .عشق از دید موالنا عامد تماایز
انسان از چوب و سنگ است:
هاار كااه درو نيساات از ایاان عشااق رنااگ

ناازد خاادا نيساات بااه جااز چااوب و ساانگ

عشاااااق بااااارآورد زهااااار سااااانگ آب

عشاااااق تراشااااايد ز آیيناااااه زناااااگ
(مولوی :1384 ،غ)1331

 .2-1-3سلمان و عشق
سلمان ،چنان تحت تأثير نيروی عشق و حيرت آن است كه یارای شرح و بيان عشاق را نادارد .شااعر ،در گيارودار ایان طلسام
عجيب یعنی عشق ،خود را زبون احساس میكند و به همين خاطر است كه به خود اجازة توصيف بيو از حد عشق را نمیدهد:
بيااان عشااق ميساار نماایشااود بااه حكایاات

كه شرح شوو ز حد عباارت اسات زیاادت
(همان)32/7 ،

درد عشق درمان نام یمات و رنج و داغهای شاعر است .شاعر به درد پرسوز عشق به چشم سرمایهای مینگرد كه
طبيب و درمان دردهای اوست:
وین چه دردی است كه سرمایة درمان مان اسات

این چه داغی است كه از عشق تو بر جان من است

(همان)49/1 ،
برعكس سلمان كه عشق را دردی میداند كه درمانو همان درد حاصاد از آن اسات ،مولاوی آن را «درد بایدوا» معرفای
میكند:
من دوش ناو دیگرت كاردو كاه درد بایدوا

ای عشق پيو هر كسی ناو و لقاب داری بسای

(همان)5 ،
در چشمانداز عارفان ،عشق به منزلة سكوی پرتااب و پلای (نژادساليم )144 :1376 ،اسات كاه ساال
گذرگا تنگ و تاری

را حقيقات را از

تن رها میسازد و به معشوو واقعی میرساند:

چااون كااه ماادد باار ماادد آیااد زعشااق

جاااان برهاااد از تااان تاریااا

و تناااگ

(همان)1331 ،
در غزل های دیگر سلمان ،از جمله غزلهای شمارة  42 ،40 ،39 ،38 ،37 ،34 ،32 ،20و  49مضمون عشق مكرراً به چشم
میخورد.
 .3-1-3حجاب بودن جسم ،مانعي براي رسيدن به معشوق
نيست شدن و از خود تهی شدن ،شر الزو برای رسيدن به معشوو است؛ چراكه من بودن حجابی است كه بين عاشاق و
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معشوو جدایی میافكند .این نكته به زیبایی در بسياری از ابيات دید میشود:
حجاب نيست مياان مان و تاو غيار از مان

جااز از هااوا كااه براناادازو ایاان حجاااب را
()10 :8

هركه از خود خبری دارد از او بیخبر اسات

عشق جایی نبرد پی كه ز هستی خبار اسات
()1 :41

مااا ز دریااایيم همچااون قطاار و دریااا ز مااا

ليكن از ما در ميان ما حجاابی حائاد اسات
()5 :43

بهراستی كه این مضامين در رمير ناخودآگا هر انسان ادبشناسی را به سوی این بيت حافظ رهنمون میشود:
ميان عاشاق و معشاوو هايچ حائاد نيسات

تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز
(حافظ :1391 ،غ)266

این حجاب میتواند مانع طریق «سير و سلوک» عرفانی نيز بشود .بنابراین شاعر كه سودای رسيدن به معشوو را دارد
ابتدا باید از «منيت» خویو بگذرد و آن را قربانی كند ،كه این از خود گذشتن ،اولين منزل و مرحلة سلوک عرفانی است
و معشوو است:

و منيت بهواقع همچون حجابی بين عارف سال

گااارت ساااودای ایااان راهسااات سااالمان

زخاااود بگاااذر كاااه اول منااازل آن اسااات
()9 :47

گاهی شاعر كه خودش حجاب را وصال است ،غباری شد و بر دل معشوو نشسته است .بنابراین باید خودش را از ميان
برداشته و «خاک ر » كند ،تا بتواند به وصد برسد .این بيت یكی از شاهكارهای این مضمون است:
باار دل نااازک تااو را بااود غباااری زماان

تا نشادو خااک ر  ،آن ز مياان بار ن اسات
()3 :37

جان عاشق عزو رهانيدن از تن را دارد ،ولی ناتوانی و محدودیتها و سستیهای تن كه چونان مركبای در ایان را اسات،
مانع از آن میشود كه جان به وصد معشوو برسد. :
جان به عزو دست بوست پای دارد در ركااب

گر تعلد میرود سستی ز رعف مركاب اسات
()7 :36

در غزليات شمار های  47 ،43 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،13 ،12 ،11 ،8نيز ابياتی با مضمون ناوبرد  ،آمد است.
 .4-1-3توصيف زلف معشوق به مثابة يکي از مضامين مشترك عاشقانه و عارفانه
زلف در ادبيات ما دارای مضامين و مفاهيم متنوعی است .در آثار شاعرانی كه درد عشق زمينی را به توصايف نشساتهاناد،
زلف ،همان پيچ و خم كمند یار است كه هر كرشمهاش آتشی به جان معشوو میاندازد .تعبيرات لطيف زلف در اشعار سلمان
چنان ناب و ماهرانه است كه بهراستی اگر س ن نگارندگان این مقاله حمد بر اغراو نشود ،روح تشنة هر انسان غزلدوستی را
سيراب میكند .ناگفته نماند در آثار شعرای سب

هندی نيز توصيف زلف جایگا ویاژ ای دارد .صاائب كاه نابغاة غازلهاای

عاشقانه و مفردات ناب است ،دربارة زلف یار میفرماید:
ی

عمر میتوان س ن از زلاف یاار گفات

در بنااد آن نباااش كااه معناای نمانااد اساات
(صائب :1381 ،مفردات)442

در ابيات عرفانی ،زلف با تعابير م تلفی به كار رفته است .برای زلف در عرفان چهار مفهاوو مایتاوان تصاور كارد-1 :
كثرات و تعينات در مراتب هستی  -2حجاب وجه غيبی احدیت و حاجب درگا جمال و ج ل الوهيت  -3تجليات جمالی و
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ج لی ذات باری تعالی  -4طریقت سلوک و ریسمان و كمند هدایت ربوبی (قلیزاد )1383 ،
در اشعار سلمان اما ،در برخی از قسمتها زلف نشان از سلمان عاشق میدهد كه چنان گرفتار چاين و شاكن زلاف سايا
معشوو شد است ،كه دیگر حتی نمیتواند روز را از شب تش يص دهد:
تا بدیدو حلقة زلف تو روز من شاب اسات

تا ببوسيدو سر كوی تو جانم بار لاب اسات
()1 :36

گاهی معشوو ،چهر و عذار خود را چنان در نقاب زلف كشيد است كه شاعر ملتمسانه خواهان نمایاندن چهر
از پشت این نقاب مشكين است:
طرف عذار گلگاون زنقااب زلاف مشاكين

بنماااای تاااا م مااات نكنناااد مبااات را
()7 :3

و گاهی زلف معشوو پا را فراتر نهاد با ایمان شاعر دست و پنجه نرو میكند:
زلف و رخسار تو كفر آمد و ایماان باا هام

آن چه كفری است كه سر رشاتة ایماان مان اسات
()2 :49

تعبير زیبای كفر و ایمان در بيت باال از سلمان ،چنان ماهرانه به كار گرفته شد كه مضمونی در نو خود بینظيار را پدیاد
آورد است .تعبير كفر برای زلف در اشعار سلمان در بسياری قسمتهای دیگر هم مشهود است؛ آن جا كه میفرماید:
زكفاار زلااف تااو دل ر نماایباارد بياارون

كاه را پاارخموپاايچ و محلاه تاریا

اساات
()5 :42

شاید غرض شاعر از بيان چنين تعبيری این باشد كه زلف معشوو ایمان وی را هدف گرفته است .در بار خای ابياات نياز
زلف یار به شب یلدا تشبيه شد است.
كه من روزی نمیبينم خود این شب های یلادا را

شب یلداست هر تاری ز مویت ( )1وین عجب كاری

()6 :4
در غزلهای شمارة  49 ،42 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،14 ،11 ،8 ،7 ،4 ،3 ،1و 50نمونههایی دیگر از تعبيارات زیباای زلاف
وجود دارد.
 .5-1-3چشم مست و خمار معشوق
چشم مست معشوو در ادبيات فارسی بهویژ در غزليات و ازجمله در غزليات سلمان نيز یكی از مضامين عمادة ابياات را
شكد میدهد.
ز شااراب لعااد نوشااين ماان رنااد بااینااوا را

مددی كه چشم مستت به خمار كشت ماا را
()1 :3

بپرس حال من از چشم خود كه ایان معنای

حكایتی است كه معلوو تارک و تاجيا

اسات
()4 :42

اصط ح نرگس استعار از چشم یار بود و در ادبيات ما كاربرد فراوان داشته است .حافظ میفرماید:
نرگسو خفات و دل خساته او آراو گرفات

چون پرساتار كاه در خاواب كناد بيماارش

و سلمان ساوجی نيز مضمونی شبيه به همين را در اشعارش به كل
خيااال ناارگس مسااتت ببساات خااوابم را

نظم درآورد است:

كمناااد طااارة شساااتت ببااارد تاااابم را
()1 :8
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همچنين در غزليات شمار های  42 ،39 ،36 ،34 ،25 ،11 ،8 ،3و 44ابياتی با مضمون چشم معشوو ،وجود دارد.
 .6-1-3رخسار معشوق با درونماية عاشقانه و عارفانه
چهرة معشوو چنان لطافتی دارد كه حتی گد نيز با دیدن عذار و رخسار معشاوو ،آب روی از كاف مایدهاد و رناگ از
رخسارگانو میپرد و گ ب نيز به بویة (= آرزو) معشوو شاعر ،همنشينی و همصحبتی گد را وامینهد:
ای گااد رخسااار تااو باارد ز روی گااد ،آب

صحبت گد را رها كارد باه بویات گا ب
()1 :26

حسن روی معشوو پا را از دایرة دید شاعر فراتر گذاشته و همگانی میشود؛ به طوری كه همگان مست رخساار معشاوو
هستند و قبلة آنان به سمت روی معشوو است .به نظر میرسد كه این بيت را بتوان در زمرة ابيات عارفانه به حساب آورد:
حسن رویت قبلة من نيست تنها كاين زماان

در همه روی زمين ی

قبله و ی

مذهب است
()6 :36

حتی شمع نيز در برابر عارض معشوو گا عرو میكند و گاهی شعلهور میشود .حسن تعليد زیبایی در بيات ذیاد نهفتاه
است؛ آب شدن قطرات شمع نشان از عرو كردن آن دارد وتب كردن شمع نشان از سوختن او.
پيو عكس عاررت ميرو كه شمع از غيارتو

هر شبی تا روز گاهی در عرو گه در تاب اسات
()3 :36

شاعر با دیدی عرفانی عذار و ر معشوو را در همة اشيا ساری و جاری میداند:
اگر نقو رخت ظاهر نباودی در هماه اشايا

مغان هرگز نكردندی پرستو الت و عازی را
()8 :14

سلمان ،با تعبيرات قرآنی-عرفانی و بهكارگيری تلميحات نيز آشناست ( .)2او درباب عكس ر معشوو میفرماید:
اگر عكس ر و بوی سار زلفات نبودنادی

كه بنمودی شب دیجور نور از طور موسای را
()6 :14

در بيت اشار ای لطيف به آیهای از قرآن كریم (طه )80/دید میشود .همچنين در غزلهاای شامارة ،26 ،25 ،24 ،20 ،14
42 ،36 ،35و 46نمونههایی زیبا را دربارة عذار معشوو میتوان مشاهد كرد.
 .7-1-3لب و سخن معشوق
دهان تنگ و پستهمانند ،از زیباییهای دلنواز معشوو در شعر فارسی و ازجمله در اشعار سلمان است .اگر این پستة تناگِ
دهان و لبان و س نان همچون شكر و س نان شيرین آن نباشد ،هم جهان بر شاعر تنگ مایشاود و هام شاراب بارایو تلاخ
میگردد .در نتيجه این پستة لبان معشوو و س نان همچون شكر اوست ،كه وجودش ،تنگنای جهان را بر شاعر آسان میكند:
تنااگ شااد باای پسااتهات باار مااا جهااان

تلااخ شااد باای شااكرت باار مااا شااراب
()3 :25

لب و س ن معشوو چونان نمكی است كه بر زخم دل كباب عاشق ری ته میشود:
دل كباااب ماارا نيساات باای لباات نمكاای

ساا ن بگااو نمكاای برفشااان كباااب ماارا
()9 :8

و تنها به هوای لب معشوو است كه عاشق زندگانی خود را همچون حبابی كه بر سر جاو می است ،از دست میدهد ،اماا
پيو از آنكه چنين واقعهای ر دهد ،شاعر از ساقی مجلس ،باد طلب میكند:
ساقی مجلس باد بااد كاه خاواهيم رفات

ما به هوای لبو در سار مای چاون حبااب
()10 :26
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لب معشوو ع ج بيماری شاعر است ،حتی اگر در س ن معشوو تل ی و گزندگی باشد .اما چه بااک كاه لاب شايرین و
همچو قند معشوو ،چونان دوا و دارویی است كه درمان و مداوای عاشق بيمار در اوست .صبر اماا ،گياا ِ دارویای تلاخماز ای
است و گرچه ممكن است به مذاو خوش نياید ،با این حال نویدب و ع ج و درمان است:
ع ا ج ع ماات ماایكنااد بااه شااربت صاابر

لبت كاه چاشانی صابر كارد از قناد اسات
()3 :39

در غزليات شمار  44 ،39 ،26 ،25 ،14 ،8مضامينی از لب و س ن معشوو جای بررسی دارد.
 .8-1-3هجران و فراق
هجران هموار سبب خلق ناب ترین و شاهكار ترین غزليات ادب فارسی شد است .درد هجران دردی است بيااننشادنی.
شاعر در مسير این درد همه چيزش را از دست میدهد .این درد جانكا روال عادی و معمولی زنادگی را بارای شااعر م تاد
میكند .همين توصيفات بینظير است كه زبان هر خوانند را به تحسين غزل سلمان میگشاید .غزل او روح لطيف هر انساانی
را صيقد میدهد و جنبة شاعرانة روح را به تكاپو وامیدارد .در بيت ذید ،بار هجران و غم عشق طاقتفرساست و شاعر را به
ستو آورد است:
بار هجر ما كه كو از بردن آن عااجز اسات

چون تحمد مایكناد گاویی دل سالمان ماا
()8 :20

بی یار ،در فراو زیستن ،خواب شبانه را از عاشق میدزدد .سينة مهجور و چشمان هميشه مشتاو عاشق ،ميد باه خاواب و
خوراک را از او میگيرد:
بی تو مرا خواب و خور این چه تصور باود

سينة عشاو و خور ،دیادة مشاتاو و خاواب
()9 :26

شاعر در را رسيدن به معشوو ،غریقی گشته است كه آب از سرش گذشته ولی همچنان در پی وصال یار است:
آب بگذشااااات از سااااار سااااالمان و او

همچناااان وصاااد تاااو مااایجویاااد درآب
()10 :25

فراو چنان درد سنگينی بر روح لطيف و جان سبكبار عاشق ،وارد و دل او را از فر اندو  ،خون كرد است كه بيم ه ک
عاشق و بر باد رفتن او میرود .او برای نجات خود از ورطة فراو ،دوستانو را سوگند میدهد كه كاری كنند:
در فراو دوست دل خون گشت و خواهد شد به باد دوستان بهر خدا جان شما و جان ما ()6 :20
در غزليات شمار  50 ،42 ،40 ،39 ،35 ،34 ،26 ،25 ،20نيز نمونههایی از این مضمون وجود دارد.
 .9-1-3بيوفايي معشوق و بيتوجهي او به عاشق
شكایاتی دردآور از بیتوجهی معشوو به عاشق در غزليات سلمان به چشم میخورد .شاعر همار از این امار در شاكایت
است كه چرا نعر و فریاد دردآلود او در معشوو اثری نمایب شاد و بای فایاد اسات و حاال آنكاه كاو باا هماة سا تی و
تأثيرناپذیریاش ،از طریق منعكس كردن صوت شاعر به او جواب میدهد:
هاازار نعاار زد از درد عشااق تااو ساالمان

نگشاات هااايچ یكاای ملتفااات خطاااابم را

مگاار بااه نالااة ماان ناارو ماایشااود دل كااو

كااه ماایدهااد بااه زبااان صاادا جااوابم را
()11-12 :8

مااردو از نالااة زارو همااه بااا درد سااارند

«هللالحمااد» كاازین درد سااری نيساات تااو را
()2 :12
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شاعر جفا كردن را طریقة معشوو میداند ،و وفاكردن را عادتی از جانب خویو میشمارد كه بدان خو كرد است.
جفااا طریقااة توساات و وفااا وظيفااة ساالمان

تراست آن شد خوی و مراست ایان شاد عاادت
()10 :32

به اعتقاد شاعر بدعهدی زیبارویان امری است كه متعلق به همة دورانها بود است .او خود به این نكته اذعان میكند:
رسم عشاو وفا خوی بتاان بدعهادی اسات

این حكایت نه به عهد تو و دوران من است
()5 :49

شيخ اجد سعدی شيرینس ن نيز در این باب داد س نسرایی را به كمال رساند است .نمونههای بینظيری از ابيااتو را
با این مضمون میتوان در دیوانو مشاهد كرد.
ماااا رویاااا ،روی خاااوب از مااان متااااب

باای خطااا كشااتن چااه ماایبيناای صااواب
(سعدی)421 :

در غزلهای شمارة  49 ،41 ،39 ،37 ،32 ،24 ،12 ،11 ،6نيز مضامينی از این قبيد به چشم میخورد.
 .10-1- 3تضاد عقل و عشق
شاید بدون اغراو باید گفت كه «عقد در را عشق نابيناست» .سلمان نيز در خ ل ابيات غزلهایو بارها با تعابير م تلاف
این نكته را بيان میكند .به اعتقاد وی ،عقد در برابر عشق تاب هنرنمایی ندارد ،بنابراین با حضور عشق ،عقد ناچار اسات كاه
صحنة هنرنمایی را ترک كند؛ چون بازیگر اصلی در این صحنه ،عشق است و بس .این گونه تعبيارات بادون تردیاد مضاامين
عرفانی ادبيات فارسی را به ذهن متبادر میكند.
كااار بااا عشااق فتااد ،از ساارو ای عقااد باارو

چه دهی وسوسه ،دیدو هنری نيسات تاو را
()4 :12

شاعر نازکطبع ساوجی عشق را چيزی ورای عقد به شمار میآورد .او معتقد است اگر عشق بااالتر از عقاد نباشاد ،كجاا
مجنون میتوانست كمال حسن را در وجود ليلی بيابد؟
ورای پایة عقاد اسات طاور عاشاقی ورناه

كجا دریافتی مجناون كماال حسان ليلای را
()5 :14

بیتردید توجه به این نكته كه زیبایی را تنها با عشق توان درک كرد و عقد علتیاب ،خاود در ایان مساير علياد اسات و
یارای تش يص و تميز ندارد ،مورد توجه شاعران عارف دیگر نيز بود است و در بساياری از ابياات گنجيناة ادب پارسای باه
چشم میخورد .مولوی در دفتر اول مثنوی چه نيكو این امر را بيان كرد است:
گفااات ليلااای را خليفاااه كاااان تاااویی

كااز تااو مجنااون شااد پریشااان و غااوی

از دگااار خوباااان تاااو افااازون نيساااتی

گفاات خااامو چااون تااو مجنااون نيسااتی
(مولوی)34/1 :1381 ،

مجنون به دیدة عشق در ليلی مینگرد و خليفه به دیدة عقد به او نظر میافكند و همين میشود تضاد
عقد و عشق .در غزليات شمارة  48 ،46 ،43 ،26 ،25 ،13 ،14 ،12ابياتی در باب تضاد عقد و عشق به چشم میخورد.
 .2-3باد
باد صبا (پيامبر عاشقان) یا مطلق باد هموار پيغامبر پياوهای نا گفتة عاشق است .نسيمی است كه از كوی دوسات مایوزد،
و چون گذرگاهو بر كوی معشوو شاعر است ،میتواند س ورسان عاشق و معشوو نيز باشد.
به دست باد گه گاهی س می میرساان یاارا

كه از لطف تو خود آخر س می میرسد ماا را
()1 :4
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به هار كجاا كاه رسام پاای بااد مایبوسام

كااه او بااه دساات رسااانندة س ا و ماان اساات
()7 :48

همين باد صباست كه مجال تشرف به پابوسی یار را مییابد و مایة حسرت خوردن شاعر اسات .شااعر را اماا یاارای ایان
خاک بوسی و مجال نيست .بنابراین شاعر بر حال باد سحر غبطه میخورد و میفرماید:
خن

باد سحرگاهی كه در كوی تو گه گااهو

مجال خاکبوسی هست و ما را نيست آن یاارا
()2 :4

باد صبا و رایحة آن در اشعار حافظ نيز به وفور به مشاو میرسد و نقو بینظير پيغمبریو را در دیوان ایان شااعر بازر
نيز ایفا میكند:
ای صااابا نكهتااای از خااااک ر یاااار بياااار

ببااار انااادو دل و وعااادة دیااادار بياااار
(حافظ :1391 ،غ )249

در غزليات شمار  42 ،41 ،40 ،32 ،20 ،8از غزلهای سلمان نيز مضامينی از این قبيد به چشم میخورد.
 .3-3محتسب ،زاهد
محتسب گویی هيچگا و در هيچ دور ای در ادبيات ما چهر ای مطلوب و موجه برای شاعران نبود و نيست ( .)3ناه تنهاا
سلمان ،بلكه حافظ هم از محتسب و زاهد ظاهرپرست ،بيزار است و آنان را ریاكار و مزور میداند .سلمان نيز چنين تعبيراتای
را همپای حافظ دارد .محتسب مداو در پی امرو نهی كردن به شاعر است ولی شاعر بر سر عهدی كاه باا پيماناه بساته اساتوار
است.
محتسب گوید كه بشكن سااغر و پيماناه را

غالباااا دیواناااه مااایداناااد مااان فرزاناااه را

بشكنم صد عهد و پيماان نشاكنم پيماناه را

این قادر تمياز هسات آخار مان دیواناه را
()1-2 :12

زاهد نيز بیدليد شاعر را پند میدهد ،اما شاعر زاهد را نيز به بزو جامی دعوت میكند و میگوید كه دماغ و مغز
زاهد ،پندار درستی ندارد.
زاهد چه دهی پند مارا؟ جاامی از ایان مای

دركو كه دمااغ تاو ز پنادار خاراب اسات
()8 :34

اگر بتوان اشعار حافظ را از دو جنبة عرفانی و عاشقانه بررسی كرد ،چرا نتوان اشعار شااعر سااوجی را نياز بادین طریاق
كاوش نمود؟! اگر از دید عرفانی به این ابيات نگریسته شود ،سلمان فقط شاعر نيسات ،بلكاه او عاارفی اسات كاه در مجاال
اندكو چنان مست لطف و رحمت بیشائبة حضرت دوست است ،و از می عرفانی لبریز و مست ،كه بعيد میداند اگار زاهاد
هم چنين چيزی را كه او درک كرد است ،دریابد و درک كند ،دیگر دست از زهد و تقوای متعصبانة خود نكشد و لباس زهاد
و تقوای ظاهری را ندرد:
اگر زاهد برد بوی از نسايم رحمات لطفات

چوگد برهم درد ،صدتو لباس زهد و تقوارا
()10 :14

جالب است كه بگویيم گاهی در بررسی مضمون فوو ،چنان ابيات سلمان و حافظ به هم نزدی

به نظر مایرساند كاه ماا

دچار تردید می شویم كه آیا در حال مطالعة اشعار حافظ هستيم یا اشعار سلمان .به هر روی ،ایان مضاامين در دیاوان هار دو
شاعر چنان زیبا به تصویر درآمد است كه نوشيدن جرعهای از هر كداو ح وت خاص خودش را دارد.
در غزليات شمارة 45 ،44 ،43 ،41 ،38 ،36 ،35 ،34 ،27 ،24 ،14 ،13از دیوان سلمان نيز میتوان مضامينی تحات عناوان
محتسب یا زاهد را یافت.
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 .4-3رند
در غزليات سلمان ،رندان ،دردینوشانی هستند كه اندیشهشان برخ ف زاهدان ظاهرپرست است و برعكس زاهدان و اهد
ص ح میاندیشند .سلمان خود رند است ،و در دایرة رندی ،او همان كاری را انجاو مایدهاد كاه حاافظ در غزليااتو عناوان
میكند .هنر سلمان رندی است و نمیتوان از هنر ،بر هنرمند عيبجویی كرد.
زاهاادان باااز بااه ق شاای و رناادی مكنيااد

عيب سلمان ،كه خود او را به جهان این هنر اسات
()9 :41

رندان از رمير صافی برخوردارند و شاید همين امر است كه حسادت زاهدان را برمیانگيزاند:
درون صافی از اهد صا ح و زهاد مجاوی

كااه ایاان نشااانة رناادان دردیآشاااو اساات
()4 :44

رندان همار در معرض م مت و بدنامی هستند ،اما مسلم است كه همين ننگ و بدنامی آوازة نامدار شدن رندان است:
مكاان م ماات رناادان دگاار بااه باادنامی

كه هر چه پيو تو ننگ است نزد ما ناو اسات
()60 :44

در غزليات شمارة  45 ،44 ،43 ،41نمونهای از مضمون رند مشهود است.
 .5-3ازل و عشق ازلي
این مضمون از مضامين عرفانی غزليات سلمان است .بازتاب آن را در دیوان اشعار دیگار شااعران عرفاانی نياز مایتاوان
جست .عشق و وابستگی به معشوو حقيقی چيزی است كه از ازل یعنی زمانی كه هنوز انسان بين ی

مشت آب و گد معلاق

بود و به هيئت انسانی درنيامد بود در وجودش دميد شد:
همه عمر برندارو سار از ایان خماار مساتی

كه هنوز من نبودو كاه تاو بار دلام نشساتی
(سعدی :1382 ،غ)523

شاعر نازکاندیو ما سلمان ،از ازل عاشق است .او مست و م مور جاو عشقی است كه به وی در ازل نوشاند اند.
سلمان ز می جاو الست است چناين مسات

تا ظن نباری كاز خام خماار خاراب اسات
()7 :34

بهراستی چنين تعبيری را جز عرفان چه چيز دیگری می توان ناميد .باید اذعاان داشات آناان كاه سالمان را تنهاا شااعری
مدیحهگو میدانند در باب غزلياتو تحقيق نكرد اند .سلمان در قصاید مدیحهگوست و این خاصايت قصايد اسات ،ولای در
غزليات ما با سلمانی وارسته و رها از تمامی تعلقات و تعينها روبهرو هستيم كه این خود رمز پيوند ميان او و معشوو حقيقی
و ازلی اوست .این چيزی است كه منو به حال كنونی و زمان شاعر نيست.
ميانة من و تو صحبت ار چاه اماروز اسات

دل ماارا ز ازل باااز بااا تااو پيونااد اساات
()7 :39

بااه بناادگی ز ازل بااا تااو بسااتهاو عهاادی

چگونه ترک كانم عاادتی كاه معهاود اسات
()7 :40

حافظ نيز چنين عشق پرشوری را در ازل چنين تعبير و توصيف میكند:
در ازل پرتااااو حساااانت ز تجلاااای دو زد

عشق پيادا شاد و آتاو باه هماه عاالم زد

می نوشين ازلی چيزی است كه روح شاعر (سلمان) را در بند خویو ساخته است .شاعر مست و عاشق اسات و عشاقو
چيزی نيست كه در برهة زمانی خاصی به وقو پيوسته باشد .عشق شاعر از زمانی كه هناوز خاود نباود اسات در وجاودش
همچون آیينی به ودیعت نهاد شد است.
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مستی و عشق از ازل پيشاه و آیاين ماسات

دین من این است و بس كيست كه در دین ماسات
()1 :45

زان پاايو كااه اتصااال بااود خاااک و آب را

عشااق تااو خانااه ساااخته بااود ایاان خااراب را
()1 :5

بيت باال دارای ایهاو ظریف و زیبایی است كه از كنار آن به سادگی نمیتاوان گذشات .در واژة «خاراب» ایهاامی ظریاف
وجود دارد .خراب ،در ی

مفهوو به معنای عاشق به كار رفته است و در معنای دیگر هم از این لحاظ مد نظر است كاه هناوز

انسان شاكله پيدا نكرد بود .به نظر میرسد كه بيت تلميحی زیبا هم به داستان خلقت آدو داشته باشاد .در غزلياات شامارة ،5
 48 ،45 ،40 ،39 ،34 ،16 ،11نمونههایی از مضمون ازل جای بررسی دارد.
 .6-3نکوهش دنيا و وابستگي به آن
دنيا محلی است ناپایدار و گذرا .در مضامين ادبی ما بزرگان ادب فارسی هموار به نكوهو دنيا پرداخته و انساانهاا را از
وابستگی و دلبستگی به آن نهی كرد اند .در بين غزليات سلمان نيز این مضمون به چشم میخورد .سلمان شاعری عارف و در
عين حال عاشق است كه جهان را در مقابد دیدگانو مكانی بیارزش و ناپایدار میبيند .چيزی كه در عالم بارای شااعر بااقی
میماند و او را جاودانه میسازد نه مكنت و ثروت ،بلكه «نقشی است كه از وی بازمیماند».
كنج خرابات اگر مساكن ماا شاد چاه شاد

گنج دو عالم به نقاد در دل مساكين ماسات

نقااو و نگااار جهااان هاايچ مبااين در جهااان

كآنچه نظر مای كنای نقاو نگاارین ماسات
()6 :45

سلمان خطاب به انسان خفته وی را هوشيار ساخته و میآگاهاند كه جهان چيزی جز فریب و داو و دانه نيست.
دال تااو طااایر قدساای در ایاان خرابااه مگاارد

كه نيست دانه و هرجا كه میروی داو اسات
()7 :44

 .4فراواني ابيات داراي مضمون در  50غزل از سلمان ساوجي
درصد  /تعداد ابيات دارای مضمون  /مضمون مورد نظر
34 .4
8

19

35

حجاب بودن جسم مانعی برای رسيدن به معشوو
توصيف زلف معشوو بهمثابة یكی از مضامين مشترک عاشقانه و عارفانه

34 .4

19

چشم مست و خمار معشوو

61 .9

42

رخسار معشوو با درونمایة عارفانه و عاشقانه

57 .4

20

لب و س ن معشوو

57 .4

20

هجران و فراو

55 .7

33

بیوفایی معشوو و بیتوجهی به عاشق

05 .2

9

تضاد عقد و عشق

89 .3

17

باد

11 .4

18

محتسب و زاهد

14 .1

5

رند

05 .2

9

ازل و عشق ازلی

60 .1

7

نكوهو دنيا و وابستگی به آن
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 .1-4حرف تازه در غزل سلمان
 .1از تازگی هایی كه در غزليات سلمان می توان مشاهد كرد ،آمي تن مدح با عشاق در غازل اسات .او باا اساتادی تمااو،
همانگونه كه در قصيد مدیحهسرایی میكند ،در غزلسرایی نيز به مدح میپردازد و حتی شارایط آن را هام رعایات مایكناد،
گویی او استادانه میداند كه چگونه شریطه و دعا را برای ممدوح در ميان ابياتو به زیبایی جای دهد:
بلب ن اوصاف گد گویند و گد وصف رخات

ماااا دعاااای پادشاااا كاااامران كاميااااب

سایة لطف الهای ،دونادی سالطان كاه هسات

آساامان ساالطنت را رای و رویااو آفتاااب
( 9 :21و ) 10

دوندی در بيت فوو یكی از فرزندان شيخ حسن نویان و دلشاد خاتون است.
 .2از ویژگیهای شاعر مضمونساز یكی هم این است كه او باید بر كلمات زباان ماادری خاود تسالط داشاته و از دایارة
واژگانی وسيعی نيز برخوردار باشد تا با كم

آن كلمات و عبارات و روابط بين آنها مضمونسازی كند .یكای از نقاا قاوت

سلمان هم داشتن این خصيصة بارز آن هم تا حد و اندازة درخور توجه است .با نگاهی اجمالی باه ابياات و غزلياات سالمان
می توان به مهارت او در این زمينه پی برد .سلمان همچنين از موسيقی لفظی برای ساختن مفاهيم جدید یا حتی در بازآفرینی و
بيان مفاهيم تكراری ،اما به شيو ای نو ،بسيار سود میجوید .یكی از زیباییهای این بهر گيری این است كه در مياان ابياات او
بيتهایی دید میشود كه در آنها  3بار از ی

لفظ استفاد شد است ،اما هر كاربرد آن باا معناایی متفااوت همارا اسات .او

بسياری از ایهاوهای خود را نيز به همين شيو میسازد ،ازجمله:
مردو چشم من ار با تاو نظار باخات ،چاه شاد

عشق بازی صفت ماردو صااحب نظار اسات
()6 :41

من خيال یاار دارو گار كسای را بار دل اسات

كز خيال او شوو خاالی ،خياالی باطاد اسات
()1 :43

ناتوان جان را باه جاان دادن رساانيدو باه لاب

یكدو ای جان خوش برآ ،كين آخرینت منزل اسات
()8 :43

همچنين از گرو های دستوری همخانواد نيز در این نوآوری خود بهتمامی استفاد كرد است:
تو مالكی باه هماه روی در ممالا

حسان

مرا مپارس كاه سالمانت از مماليا

اسات
()7 :42

 .5نتيجه
همانطور كه م حظه گردید ،سلمان شاعری عارفانهسرا و عاشقانهسراست .وی نيز مانند برخی از معاصرانو همچون حاافظ،
از تركيب عشق و عرفان غزليات ناب و بینظيری خلق كرد است .او خالق مضامين ناب و بكری است كه در دیوان حافظ نيز
نمونه های انعكاسی از این مضامين را بهسهولت میتوان مشاهد كرد .سلمان در غزلسرایی به مولاوی و ساعدی نظار داشاته
است .درست است كه حافظ در قرن هشتم «شعر شعرا و شعر اوليا را در هم آمي ت» و «شعر كيميا ساخت» (شميساا:1379 ،
 ،)193باید به این نكته نيز اذعان داشت كه الهاوب و حافظ در خلق این شعر كيميا ،سلمان بود است .سلمان با باهكاارگيری
مضامين زیبا و همچنين توصيفات و تشبيهاتی تاز و بدیع و ایهاماتی لطيف ،پایهگذار این گونه مضامين در دیوان حافظ باود
است .اشعار سلمان مجموعاً به حدود یازد هزار بيت میرسد .او در همة این انوا استاد مسلم بود است؛ چنانكه همة ناقدان
س ن و س نوران عهد او و بعد از او به این حقيقت اقرار كرد اند (صفا .)1011 :1379 ،سلمان موراو خااص غازل ،یعنای
عشق ،را چنان استادانه و ماهرانه به تصویر كشيد است ،كه اگر نگویيم او داد غزلسرایی را از همگنان ستاند و گوی غزل را
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از دیگران ربود است ،باید بگویيم كه آفرینو غزلهایی همچون شاهكار غزليات خاود و تقلياد از آن را بارای دیگاران باس
دشوار و س ت كرد است .شاید در این نو غزلسرایی عارفانه – عاشقانه تنها حافظ با وی توان برابری داشته باشد .همچناين
از ویژگی های كار سلمان در غزلياتو آمي تن مضمون مدح با مضمون عشق در غزل است .او با استادی تماو ،همانگوناه كاه
در قصيد  ،مدیحهسرایی میكند ،در غزلسرایی نيز مدح میكند.
زبان غزليات سلمان زبانی لطيف است .سلمان با توصيفات خاص از ویژگیهای معشوو و ملحقاات آن همچاون فاراو و
هجران ،ر یار ،زلف و لب یار ،با استادی هرچه تماو ،مضمونهای بینظيری ساخته و پرداخته است .همچناين وی مضاامينی
را از قبيد رند ،می و مستی ،گریز از محتسب ،تجلی خداوند در ذر ذرة عالم هستی ،نكوهو دنيا و حجاب تعلقات كاه ماانع
رسيدن به معشوو حقيقی و واقعی است ،با زبان هنرمندانهاش به سان عارفی تماوعيار به تصویر كشيد است .عشق و حيرانای
ناشی از آن ،یكبار خرد و هوش را از شاعر باری خيال ما ستاند است و همين بیخردی در عالم عشق و عرفان باعث شاد
است كه سلمان تبدید به خردمندی زیبااندیو و صاحبس ن شود:
عشق تو ز سلمان دل و جاان و خارد و هاوش

بربود كناون ماناد مساكينتان و تنهاسات
()10 :38

پي نوشتها
( )1تشبيه ،یكی از پربسامدترین كاربردها را در توصيف مضامين غزليات سلمان دارد .بنابر یكی از پژوهوهایی كاه در ایان
زمينه انجاو شد است ،در حدود  246تشبيه بدون احتساب تشبيهات مركب ،فقط در قالب اشعاری به غير از قصاید سلمان باه
كار رفته است .البته بيشتر این تشبيهات در بار معشوو و متعلقات آن است (آزادمنو ،شریفی.)1391 :
( )2عرفان اس می و ادبيات فارسی به منزلة جان و تن هستند .عرفان ب شی از حيات خود را مرهون ادبيات است و ادبياات
نيز به واسطة حضور اندیشه های عرفانی چنين اقبال و پند عمومی یافته است .شاعران عارف برداشاتهاای خاصای از آیاات
قرآن دارند كه البته م الف نص آیات نيست (مشتاومهر ،)110 :1380 ،اما این برداشتها عمدتاً جنبة ذوقی و عاطفی دارند تا
تفسير لغوی و روایی معمول و متعارف.
( ) 3حتی پروین اعتصامی بانوی شعرو ادب ایران در دورة معاصر نيز مناظرة لطيف و انتقادی با ناو مست و هوشيار در دیوان
اشعارش دارد .وی نيز به محتسب به دیدة نيكو نمینگرد .شاعر از زبان مست چنان جواب های كوبند و مستقيمی به محتسب
میدهد كه ی

لحظه میپنداری مست هوشيار است و محتسب مست.

محتسب مستی به ر دید و گریباانو گرفات

مست گفت ای دوست این پيراهن است افسار نيست

گفت مستی كاینچنين افتان و خيزان میروی

گفت جرو را رفتن نيسات ر هماوار نيسات

گفت باید حاد زناد هشايار ماردو مسات را

گفت هشياری بيار این جا كسی هشيار نيسات
(پروین)324 :1382 ،
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