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)بهار ادب( شناسی نظم و نثر فارسیفصلنامه تخصصی سبک  

پژوهشی -علمی  

33شماره پیاپی -5931 تابستان -دوم شماره -منهسال   

 

 مجازات هایشیوهابزار و با در تصویرسازی صائب  خالقیت هنریبررسی 
  (37-55ص)

 3رضائیزادهجلیل، سپیده3دکتر پروانه عادل زاده، 9)نویسنده مسئول(دکتر کامران پاشایی
91/99/9311: مقاله دریافت تاریخ  

35/90/9315:مقاله قطعی پذیرش تاریخ  

 چکیده 
 و در میان متون ادبی، دیوان صائب تبریزی از جمله آثاری است که با خلق مضامین تازه   

نعکس م روشنیها و فرهنگ حاکم بر عصر صفویه را به ، عقاید، اندیشهشاعرانهتصاویر کاربرد 
-ی چون جامعهباحثست، می اوو آرزوهای  باورهاکند. این بازتاب که متأثر از روزگار شاعر، می

وی ربا وجود  مطرح مینماید. را فلسفیشناسی، روانشناسی، اصول اعتقادی و حتی مسائل 
 انتقاد ازیکی از مسایل قابل توجه در دیوان صائب کارآمدن مذهب تشیع در دورۀ صفویه، 

دار،  چوب چون بزاریکاربرد اعدالتیهای حاکم بر آن است و ت و بیوضع نابسامان حکوم
که  ای استبیرحمانه یهاو... حاکی از اجرای مجازات طشت خونینمیل، تازیانه، دوشاخه، 
 :هکپاسخ دهد هابه این پرسشبرآن است تا  این پژوهش به هفت بحر نتوان شست.دامان آن را 
میز آچگونه از این ابزار خشونت و روحیۀ لطیف شاعرانه،  بینانهبا داشتن نگاهی باریکصائب 

 فردیتچگونه و ادوات آن  مجازات کاربرددیگر آنکه در اشعار خود استفاده کرده است؟ و 
بررسی و تحلیل این عناصر جدا از ؟ نشان میدهد ساخته شده در تصاویر و مضامین را شاعر

فردیت او ، بخشی از نمایان میکندآنکه ارزش هنری اشعار صائب و وسعت دامنۀ خیال او را 
یوۀ ش بازگوکنندۀ نشان میدهد و در فرعشده، ساخته تصاویر و مضامینانتخاب  با توجه بهرا 

 است.مجازات در دورۀ صفویه 
جازات سازی، ابزار متصویر ،سبک شناسی، صائب تبریزی، مضمون آفرینی : کلمات کلیدی

 های آنو شیوه

                                                                 
 pashyikamran@yahoo.comاستادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران.  .1 

 delzadehparvaneh@yahoo.comاسالمی، تبریز، ایران.آزاد استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه . 2 
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 مقدمه

طالیی هنر و معماری ایرانیان از ادواری است که در آن شعر و ادب،  عصر دورۀ صفویه          

و با وجود از دست دادن صالبت  زبانی قرار گرفتیر تحواّلت برون تحت تأثبیش از همیشه 

 و تالش در خلق مضامین تازه،گویی شاعران نشین گشتن، واقعخانهدرباری و در پی آن قهوه 

  .است نظیرکمنوع خود در پی داشت، که در  هاییبینیظریفبدیل و سازیهای بیتصویر

ین ترترین شاعر این دوره از سادهسازسبک هندی، صائب تبریزی، مضمون در میان شاعران   

های استفاده کرده و از قدرت تخیّل بهره ، بدین منظورشپیرامون ابزارهای موجود در دنیای

نگاه موشکافانه و رمانتیک صائب به دنیای اطرافش همواره با احساسی ». استفراوانی برده

ضامین و نیز تصاویر از و با آنکه گاه در آفرینش م توأم است که خود از آنها درک میکند

ر به آنها ای دیگپیشینیان الهام میگیرد اما تلقّی او از این عناصر بسی متفاوت است و از زاویه

برای دست یافتن به طبیعتی مافوق طبیعت موجود، به یاری قدرت تخیّل دراشیاء   ومینگرد. ا

اط میان عناصر متضاد و آورد و با ایجاد ارتبخود درمیدرون نفوذ کرده و آنها را به شکل 

در واقع صائب دنیا را به عنوان ابزار برونی، و تخیل . بیگانه، کثرتها را به وحدت مبدل مینماید

 آفرینش مضامینی تازه و رنگینبه ا ظرافتی تمام ب و میگیرد بکار درونی، ابزار مثابۀرا به 

ات ، حاالت نفسانی و تأثربا لحنی غیر مستقیم و عاری از تحکّم میپردازد. مضامینی که در آن

ضمون بررسی م« )عاطفی و اندیشه های دلنشین و پرکاربرد خود را به خواننده منتقل مینماید

 : ص ؟؟؟؟(تدین، با اشیاء کم بسامد آفرینی

د که ش میروتا آنجا پی و گاه بازسازی آنها نوآوری صائب در ساختن مضامین و نیز تصاویر    

تصویر »از آنجا که صائب شاعری رمانتیک است و است. افعال خشونت نیز بهره گرفتهاز ابزار و 

رنگ مخصوص شخصیّت و  ست ووخاص ا رمانتیک، حامل عواطف شخصی هنرمند است، و

ی کاربرد ابزاربررسی چگونگی  (931)بالغت تصویر، فتوحی: ص « هویّت فردی او را دارد

ار کردن، سنگسمشیر و نیز اشاره به زنده به گوردوشاخه، میل، تازیانه، تیغ، ش دار،چون چوب

بیرحمانه حاکی از وجود قانون و اجرای مجازاتهایی که خود نمودن مجرم، به دار آویختن و... 

با توجه به وجود آنیم تا در این پژوهش بری از هویت فردی او را نشان میدهد. شاست، بخ

به این  ،به دنیا اوهایی در دیوان صائب و نیز نگاه مینیاتوری و ظریف جهو شکنچنین ابزارها 

 پرسشها پاسخ دهیم:

 آمیز در اشعار خود استفاده کرده است؟چگونه صائب از این ابزار خشونت -9
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هنری   39/های مجازاتصائب در تصویرسازی با ابزار و شیوهبررسی خالقیت 
 

  ؟ مشخص میکندفردی شاعر را هویت های کاربرد این ابزار کدام الیه از الیه -2

صائب مورد بررسی قرار گرفته و ابیاتی که در  پاسخ به پرسشهای مطرح شده دیوان در پی   

لی روش تحلیبا استفاده از استخراج و  ،اشاره کرده است آن یا ابزارمجازات آنها شاعر به هر نوع 

  مورد بررسی قرار گرفته است.

به  متعددیدر خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که در باب صائب و سبک هندی مقاالت 

رشتۀ تحریر درآمده اما تا کنون پژوهشی با چنین رویکردی بر روی دیوان صائب انجام نگرفته 

د در این زمینه بسی است و آنگونه که بررسیهای انجام شده بازگو مینماید مقاالت موجو

ب ابازبینی داستان شیر و گاو در کت»از آن میان میتوان اشاره کرد به:  انگشت شمارند چنانکه

( نشریه گوهرگویا آنرا 9331، اثر مریم محمودی و محمود عابدپور که در سال )«کلیله و دمنه

ه را بازجست کار دمن و باب شیر و گاوبه چاپ رسانده است. نگارندگان در این مقاله برآنند تا 

 های اصلی علم حقوق است، بررسی کنند.به لحاظ حقوق کیفری که خود یکی از شاخه

( 9331است که اسمعیل رحیمی نژاد سال )« مغایر با کرامت انسانی مجازات» رپژوهش دیگ

مجازات غیر انسانی را »آنرا در فصلنامه حقوق به چاپ رسانده است. رحیمی نژاد در چکیده 

مجازاتی دانسته که بدون توجه به معیارهای متناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه 

ی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه وارده، اهمیت مطلق و نسب

از  «صائب و انتقادهای اجتماعی او»مقالۀ «. شوندو نوع تقصیر بزه دیده تعیین و اعمال می

( در فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب 9331لیال هاشمیان اثر دیگری است که سال )

می واحد سنندج به چاپ رسیده است. دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسال -فارسی

های خاص و آگاه به مسائل اجتماعی و بازگوکنندۀ صائب را شاعری با ویژگی»هاشمیان 

 پندار و اندرز ۀانتقادهایی در پرده و لفافه معرفی کرده است. وی در هر باب، نقدهایی در پرد

 .برای کارگزاران حکومت دارد

نگاهی دیگر، بازبینی متون منثور ادب »به غیر از مقاالت نامبرده در این زمینه، کتاب    

، 9319اثر ارزشمندی است از  مریم محمودی، که در سال « فارسی از منظر حقوق کیفری

انتشارات جنگل آن را به چاپ رسانده است. محمودی در این کتاب پس از بررسی مباحث 

زاتهای موجود در متون نثر اشاره میکند و در هر مورد با آوردن حقوق کیفری، به انواع مجا

 مثالهایی محققانه، جایگاه آن را در متون منثور ادب فارسی به روشنی نشان میدهد. 
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ت و هوی صائب نگاه شاعرانۀانجام این پژوهش و دستیابی به نتایج جدید عالوه بر آنکه    

خ دورۀ تاریغیرانسانی موجود در  افعالبه بیان قیم بطور غیر مست را بازگو مینماید، فردی او

 میپردازد.صفویه 

 مختصری از زندگی و شعر صائب:

، از شاعران برجستۀ قرن یازدهم، تاریخ توّلد   «صائب »صائب، میرزا محمّد علی، متخلّص به  »

انتقال   ازاو دقیقاً معلوم نیست. چنان که خود میگوید در تبریز به دنیا آمده است. مدّتی پس 

اصففففهان کور کردند. آنها بعد از ورود به اصففففهان در محلّۀ عبّا  آباد  پایتخت از قزوین به 

به تدریج علوم متداول عصر و  د. او معروف شدن« تبارزۀ اصفهان»اصفهان سکنی گزیدند و به 

شت به           سفر حجّ رفت و در بازگ سید، به  سنِ تمیز ر سی را فراگرفت و چون به  شنوی نیز خو

سال     صفهان، در  ست به کابل رفت و به خواجه        آنجاق، از  9331ا شد. نخ ستان  عازم هندو

و  ق احسففن اخ خان، معروف به ظفرخان حکمران کابل، پیوسففت. ظفرخان، که خود اهل ذو

کرد، مقدم او را گرامی داشت و صائب در تمام مدّت اقامت،  تخلّص می« احسن»شاعری بود و 

صاب        صائب پس از چندی از انت شهرهای دیگر، با ظفرخان همراه بود.  چه در کابل و چه در 

ظفر خان به حکومت کشفمیر توانسفت از ظفرخان رخصفت سففر بگیرد و با پدر به اصففهان       

شا  سال      بازگردد و از جانب  صائب در  شّعرایی را دریافت کند.  .ق  9331ه عبّا  دوّم ملک ال

  «به خاک سپرده شد  « تکیۀ درویش ملّا صالح »یا « تکیۀ صائب »در اصفهان درگذشت و در   

(. زندگی دو جانبۀ صفففائب در ایران و  319: ص 1، جسفففعادت فارسفففی، زبان ۀدانشفففنام)

یرو سفبک هندی سفاکن در ایران    از یک سفو همنوا با شفاعران پ  »هندوسفتان سفبب شفد تا    

شنایی       سایه افکند و از طرف دیگر آ شدید او از فرهنگ عامیانه بر دیوانش  گرایش و تأثرات 

ساله در     سفر هفت  سطۀ  ستمایه    او با فرهنگ هندوان به وا شبه قارۀ هزار کیش، د های  این 

هنگ و محیط  )نمود فر« سففازی این آفرینندۀ معانی بدیع فراهم آوردبکری را برای مضففمون

در فرآیند تصفففویرسفففازی و  »(. او 33قبالی، هند در سفففاختار صفففور خیال دیوان صفففائب، ا

ترین مسائل روزمرّۀ زندگی و مشاهدات عادی    ی از همۀ امکانات موجود، از عادیآفرینمضمون 

صائب فاقد روایتهای        شعر  صر دینی و میهنی، بهره میگیرد.  گرفته تا ظرفیّتهای زبانی و عنا

م  فاهی، مو انسان است، اّما سرشار از ظریفترین مسائل نفسانی و روانشناسی         ز هستی  کالن ا

زّلی، مفاهیم  ت عشفقی و تغ ها، و احسفاسفات عامّه، موضفوعا   اجتماعی: دردها، رنجها، اندیشفه 
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سفی، عرفان متعادل   ست عمیق اخالقی، نکات ظریف فل شنام « )ا سی،  زبان ۀدان ،  سعادت  فار

 (.312: ص  1ج

سامان حکومت و بی       یکی از » شعر صائب، انتقاد او از وضعیت ناب شهای واالی  ا و  هعدالتیارز

جور و ستم طبقات حاکم بر مردم است که غالباً بصورت تمثیل و گاه بصراحت و وضوح تمام 

شاه خونریزی          در اثنای غزل او جای گرفته ست با حکومت پاد صادف ا صائب م ست. روزگار  ا

مرا و حکّام و طبقات مختلف  سفلطنت خود، از شفاهزادگان و ا  ران صففی که در دو چون شفاه 

تا جائیکه در حالت مسفففتی دسفففتور آتش زدن دو تن از           مردم، به هیچکس رحم نمیکرد 

همسرانش را داد! و سلطنت شاه عبا  دوم پسر شاه صفی که در سختگیری و شدت عمل           

زاد خواهرانش را از  و رفتار بیرحمانه، دسفففت کمی از پدرش نداشفففت! به دسفففتور او دو نو 

او را به دلیل یک حرف ندانسته، بریدند! مجازاتهای غیر   « قلیانچی»گرسنگی کشتند و زبان   

کرد  میکانداران اعمال    و دقابل تصفففور و تحمّلی که در زنان و مردان و کودکان و کسفففبه         

موجب حیرت و خشفففم بیگانگان نیز بود. عیش و عشفففرتهای شفففاه و تبعات و نتایج آن در   

باخواری و رشفففوه   جا  عه؛ رواج ر تاه بودن دسفففت مردم از تظلّم و دادخواهی و    م خواری، کو

ناامن و فضفففای پراختناقی در جامعه پدید آورده بود که              خونریزهای دائمی آنچنان محیط 

خورد و مردم را به فرار از ماتمکدۀ  ها به حال ماندگان تأسف میرفته شاعر جای تأسف بر حال

 (.23-91کن: صص قش پای غزاالن، معدن)ن وطن فرامیخواند:

 مااتاما ادک خااو ساااازاوار و ا  نایساااات

   

 چون ساایا ازی  دشاات بو شاایون بگریزید 

 4454/ غ 5ج                                   

سو  می   قخوردند خلپیش ازین بر رفتگان اف

   

 میخورند افسفففو  در دوران ما بر ماندگان 

 5135/ غ 6ج                                            

صائب معتقد است پشیمانی حاکم بر عصر صفویان و نابسامانیهای موجود در آن، جوِعلیرغم 

 شود:می دو اشک ریختن پس از ارتکاب جرم یا گناه باعث پاکی فر

ند         مت اسفففت بل ندا تارۀ اشفففک   اگر سففف

 

 غمین مباش که پاک از گناه خواهی شفففد      

 3351/ غ 1ج                                    

 و در این راه به عفو باریتعالی امیدوار است:

 پیش عفو حق چه باشففد جرم ما آلودگان؟

   

شود      ساعت دگرگون می سیالب یک   بحر از 

 2123/ غ 3ج                                      
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های مختلف  بیرحمانه را که به شفففیوه با این وجود، صفففائب در دیوان خود این رفتارهای    

از زندان و وضعیت زندانیان عصر صفوی و      او در اشعارش  .صورت میگرفته مطرح کرده است  

 نیز ابزارهایی که برای مجازاتهای سرسختانۀ آنان بکار میرفته یاد میکند.

ابزار  بر زندان و کیفیت آن در دیوان صففائب، به بررسففی  مختصففر در ادامه پس از نگاهی     

 میپردازیم.  از نگاه شاعر های آن مجازات و شیوه

 جایگاه زندان در دیوان صائب 

ر دیوان صائب زندان یا بندخانه جایگاهی برای نگهداری و دربند کردن مجرمان است. آنگونه د

 که شواهد نشان میدهد مجرمان را در بند میکردند: 

پای در وحشفففت      هادم  گار  تا ن  سفففرای روز

 

 فکر آزادی چو زندانی گذشفففت   عمر من در  

 9369/ غ 2ج                                     

 با رفیقان موافق بند و زندان گلشففن اسففت  

 

نه چون زنجیر همپاییم ما        هر که شفففد دیوا

 231/ غ 9ج                                                 

تقففدیر محکم اسففففت              زنجیر بنففدخففانففۀ 

   

مر           ک میففان،  مور از  کنففد   چون   حرص وا

 1916/ غ1ج                                                

 میزدند. بر دست و پای آنان بند یا زنجیر یا سالسل

 زور کففار سفففنففگ بففا مینففا کنففد  بففادۀ پر

   

 مسففت را اندیشففه از بند عسففس باشففد چرا؟ 

      31/ غ 9ج                                          

ثر               لومففان ا ظ م فریففاد  کنففد  هن   در دل آ

  

یر را            ج ن بود ز فزون  نیففان ا  نففالففه از زنففدا

 66/ غ 9ج                                          

 طوق قمری حلقۀ بیرون در شفففد سفففرو را    

  

نداشفففت        بار سفففالسفففل بر  گردن آزادگان 

 9331/ غ 2ج                                     

 جذبۀ معشففوق نیسففت  نارسففایی در کمند  

   

 گردن ما را سففالسففل گر نباشففد گو نباش    

 1333/ غ 5ج                                      

 وگلولۀ آهنین به پایشان مینهادند:

 خواهیم غوطففه در دل خففاک سفففیففاه زد    

 

 ایم مفا این کوه آهنین کفه بفه پفا بسفففتفه     

 111/غ 9ج                                                  

 است:دیوار زندان پر از نقاشی و خط و یادگاری بوده
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هنری   03/های مجازاتصائب در تصویرسازی با ابزار و شیوهبررسی خالقیت 
 

ید دل افسفففرده را         کار آ چه  ظاهر  نت   زی

 

 نقش، بر دیوار زندان گر نباشفففد گو مباش     

 1331/ غ 5ج                                              

ند و من       ندان رخنه میسفففاز  عاقالن دیوار ز

 

 نقش یوسفففف بر در و دیوار زندان میکشفففم 

 5331/ غ 5ج                                              

صفویه سخن میگوید و به تخته نرد بازی کردن  ۀدور یانزندانسرگرمیهای از  در بیتی صائب

قت ای عارفانه از این حقیتنگنای زندان اشاره میکند او برای بیان نکته از یاد بردنبرای  آنان

عارفان گواراتر از مرهم است چنانکه یافتن رخنه  بهره میجوید و بر این باور است که زخم نزد

 . ستا)تا ( و سرگرم شدن  نزد زندانیان بهتر از نقش ،فرار کردن را به جان خریدن و تنبیهِ

بر عففارفففان              بود  تر  گوارا هم  مر خم از   ز

   

به، محبو  را      ندان بود از نقش   رخنه در ز

 16/ غ 9ج                                                   

، توسط مجرمان شاهدی است که نشان میدهد در برخی از موارد، بخشش نامهنوشتن توبه

داده، نگارش آن با خط شکسته کاران نشان مینانکه نصیحت تجربههم وجود داشته و چ

 موثرتر بوده است.

 کفاران نصفففیحتی یفادسففففت   مرا ز تجربفه 

 

به    ته می      که تو به خط شفففکسففف مه  ید  نا  با

 3116/ غ 1ج                                              

صفویان  از مجازاتهای موجود در زندان بوده است. در زمان حکومت :حد زدن )شرعی(

شده و مخفیانه و دور از چشم عسس صورت میگرفته و حد شرابخواری جرم محسوب می

 زدن مجارات شرعی آن بوده است.

 حرامش باد رسففوایی، حاللش باد مسففتوری 

   

 آیدآشففامی که از بیم عسففس بیرون نمیمی 

 3225/ غ 3ج                                     

ست بیحد را نمی    شرعی، م  آرد به هوشحد 

   

 نیسففففت پروایی ز چوب دار منصفففور مرا  

 952/ غ9ج                                                  

 به دار آویختن مجرمان محکوم به اعدام )آنندراج(. آویز کردن:دار زدن یا حلق

قل نیسفففت     گردن بار از ع به اوج اعت  افرازی 

   

 کرسفففی دار از تففه پففا زود بیرون میرود        

 2653/ غ 3ج                                     
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سیح )ع( و به دارآویخته              سی م شدن عی شیده  صلیب ک ستان به  او در ابیاتی با تلمیح به دا

منصففور حالج، آن دو را بی نیاز از کرسففی عرش میداند و دار را برای عزلت گزیدگان  شففدن 

 ترک تعلق کرده، دروازۀ رسیدن به کرسی افالک میپندارد.

نهففد           ی م فالک  کرسففففی ا  از دار پففا بففه 

 

 خود را اگر سففبک چو مسففیحا کند کسففی   

 6131/ غ 1ج                                              
باید      ا  را کز عرش برگذشته استکرسی چه حاجت آن   ز زیر پای منصفففور کرسفففی کشفففید 

 1139/ غ1ج                                       

گویی در عصر خویش اشاره به خطرات حقیقت« بر دار کشیدن حالج»همچنین با اشاره به 

 مینماید.

با باطالن گفتن      خطر بسفففیار دارد حرف حق 

 

 می باشففد چوب دار سففر منصففور را بالین ز  

 3991/ غ 3ج                                             

شد     نگفت سر نگذشته چون منصور نتوان حرف حق ز ست را منبر زچوب دار می با  که حرف را

 3995/ غ3ج                                       

 جمله: اشاره میکند ازبا نگاهی ادیبانه، به برخی از ابزار تنبیه در دیوان خود وی 

 سیخ -9
لوچی فتیله(، ب)« سیخی ، سیخو»، کردی ()نوک نیش« سیخا»سانسکریت در زبان سیخ،    

«. تفس»، «شیش»، ترکی «سیخ»، معرب «سخ»، گیلکی «سیخ»)سیخ(، افغانی « سیه ، سی»

)دهخدا( و همان  آهنی باریک و دراز که قطعات گوشت را بدان کشند و کباب کنند ۀقطع

اما  .ندکاز سیخ به عنوان ابزار مجازات یاد می« به سیخ کشیدن»با کاربرد بابزن است. صائب 

-از ارتباط بین سیخ و کباب در بیان توصیف دل پراضطراب استفاده کرده است و مضمون

 نماید.آفرینی می

 بیرون روممین کشفففنفدم  سفففیخ بفه  اگر

 

یم    نآ از   دآیفف کبففاب   دل بوی  کففه حر

 3311/ غ 1ج                                             

 تازیانه -3  
را زنند و رانند )معین(. صائب در غزلیات  تازیانه یا شالق ابزاری است که بدان چارپایانان   

را « ویسفیدی م»کند. او گاه آفرینی میخود با به کاربردن تازیانه به عنوان مشبه به، مضمون
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هنری   05/های مجازاتصائب در تصویرسازی با ابزار و شیوهبررسی خالقیت 
 

ای که در خواند، تازیانهبرای دل آگاه میداند که آن را به سوی مرگ فرا میای چونان تازیانه

 های نرم، رگ خواب غفلت است.دیده

نه          یا تاز یدی مو  گاه را سفففف  ای اسففففتآ

 

یده   لت اسفففت   در د  های نرم، رگ خواب غف

 9313/ غ 2ج                                              

 نالۀ نی را خیزد. همچنینمیپندارد که دل بدان از جای برمیای را تازیانه ه آه نیمه شبو گا

 گمارد.تازیانۀ دلِ سرکش می

بی       یم شففف ن  مففدار دسففففت ز دامففان آه 

 

 کفه دل ز جفای بفه این تفازیفانفه برخیزد       

 3329/ غ 1ج                                     

نه    اشمرغی اسفففت روح، قطره می آب و دا

 

له نی       نا نه    دل توسفففنی اسففففت  یا  اشتاز

 5355/ غ 5ج                                     

ئب ده، صاشجیر بر پای دیوانگان شوریدگی و بیتابی آنان بیشتر میاز آنجا که با بستن زن

ر را نجیتر شدن فیل مست به واسطۀ زپندارد. همچنین دیوانهرا تازیانۀ دیوانه می« زنجیر»

 داند.ای بر او میچون تازیانه

ند گشفففت شفففورش مجنون یکی هزار   از   ب

 

یر تففازیففانففۀ        ج ن بوده اسففففت     ز یوانففه   د

 9131/  غ 2ج                                    

یر تففازیففانففۀ       ج ن فیففل مسففففت را     ز  بود 

 

یوانففۀ    ترا ز سفففالسففففل چففه فففایففده؟    د

 6619/ غ 6ج                                      

 داغ و درفش -3

اندام پدید آرند؛ نوعی سففیاسففت و تعذیب اسففت )فرهنگ صففائب( که   داغی که با درفش بر 

های روی نی را به اثر باقی مانده از داغ و  صفائب در توصفیف نی آنرا بیان میکند. وی سفورا    

شففود پیکر  ، نفس برآمده از دردِ دل دمیده میدرفش تشففبیه کرده اسففت و از آنجا که در نی

 بی انتها )آه دل( میداند. زرّین نی را محل حضور داغ جگر سوز و غم

 پیکر زرینش از داغ و درفش بی شفففمففار

 

 محضففر درد جگرسففوز و غم بی انتهاسففت    

 135/ غ 2ج                                       

 دوشاخه -1

چوبی را گویند که دوشا  داشته باشد و آنرا بر گردن مجرمان و گناهکاران گذارند و نوعی  

 رود )دهخدا(.برای اقرار جرم گناهکار به کار میقاطع( و  ت )برهاناز پیکان دوشا  هم هس
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مضمونی است که شاعر آن را برای در  بند حیات بودن، خلق « دوشاخه بودن گریبان»   

کرده است. در این مضمون وی شکل ظاهری دوشاخه )ابزار شکنجه( و حالت گریبان را که 

است منظور داشته، و گریبان را که استعاره از تعلقات  ای گردن را در خود گرفتهمانند دوشاخه

 دنیوی است بدترین ابزار تنبیه میشمارد.

لبففا  شففففد آزاد        بففه گردنی کففه زبنففد 

 

 

 

 ای ز گریبفان بتر نمیبفاشففففد  شففففاخفه دو 

 3315/ غ 1ج                                   

 میل -5
توتیا به چشم کشند و آن را چوب  میل آلتی چوبی یا فلزی است که به وسیلۀ آن سرمه و

ا در معنای کنایی آن )نابین« میل»سرمه کش یا میل سرمه گویند )معین(، اما توجه صائب به 

 کردن( میل را جزو ابزار شکنجه قرار داده است.

در باور صائب سیرچشمی )بی نیازی( به دیدۀ همت میل میکشد و بر جگر احسان داغ مینهد. 

 تن پرور و بی احسا  است.  یعنی انسان سیرچشم،

 سففیر چشففمی به نظر میل کشففد همت را   

 

 نیففازی بففه جگر داغ نهففد احسففففان را بی 

 512/ غ 9ج                                       

اده استف« میل در چشم جهان کشیدن شب»در بیت دیگر برای توصیف تاریکی شب از    

 سحرخیزان میپندارد.کرده است. و چنین شبی را سرمه چشم حیران 

 کشفد  شفب تاریک که در چشفم جهان میل  

 

 حیران سفففحرخیزان اسفففت  ۀدید  ۀسفففرم  

 9112/ غ 2ج                                             

در دیگر جای رشته به سوزن کشیدن )سوزن را نخ کردن( را میلی آتشین میپندارد که به    

چشم سوزن کشیده میشود و بینایی او را میرباید. صائب ازین اصل برای بیان مد احسان بهره 

 کند. در احسان(  جان روشن را تیره می برده و بر این باور است که مد احسان )منت نهادن

 روشففن میکشففد جانِ ،مد احسففانتیرگی از 

 

شت   شد       ۀر سوزن میک شم  شین در چ  میل آت

 2152/ غ  3ج                                    

ای که با عشق رویش او در توصیف مقام عشق و تاثیر آن بر کائنات معتقد است هر دانه   

ای بدل گردد که خوشۀ آن چون میلی است که به چشم پیدا کند و بال و پر بگیرد به خوشه
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هنری   04/های مجازاتصائب در تصویرسازی با ابزار و شیوهبررسی خالقیت 
 

آفتاب کشیده شده است. مراد از میل کشیدن خوشه به چشم آفتاب افتادن سایه خوشه بر 

 روی زمین است یعنی به اندازۀ خودش جلوی نور آفتاب را میگیرد.

 اشدر چشفففم آفتاب کشفففد میل خوشفففه    

 

نه    ای که غوطه خورد در زمین عشفففق   هر دا

 5913/ غ 5ج                                       

در بیت دیگری صائب گذر محبوب سیم اندام سرو قامت خود را از گلستان و بی رونق    

کردن گلزار را میل آتشینی میداند که به شکل شا  گل بی رونق شده درآمده و به چشم 

 عندلیبان کشیده میشود.

سیم   ستان جلوه کرد سرو   اندام من تا در گل

 

 عندلیبان را به چشم ،گل شد میل آتش شا ِ 

 5316/ غ 5ج                                       

ابزارهای ذکر شده صائب از انواع مجازات بهره برده و با آنها نیز دست به آفرینش عالوه بر 

 مضامین و گاه تصاویر تازه زده است. در ادامه به مواردی چند از آنها اشاره میشود:

 بریدن اعضای بدن گناهکار -9 

آن به عنوان از  صفوی بوده است که صائب، ۀاعدام در دور هایسر بریدن یکی از مجازات

 است. مجازات کسی که از فرمان شاه سرپیچی کند یاد کرده

سر می  د سجده بی   کندر خم محرابِ تیغش، 

 

 هر که از فرمان او سففرپیچد از گردنکشففان   

 3533قصاید، ص                                  

رحمی تمام را علت این سربریدنها و مجازاتهای وحشیانه صائب رسیدن به اهداف دنیوی با بی

های سر شد تا میوهتن شد تا درخت حکومت تناور شد و چه تن ها بیمیداند؛ چه سرها بی

 این حکومت به بار نشست.

سرها  شد     چه   گشت بی تن تاحسام او تناور 

 

شت بی  چه تنها  سنان او به بار آمد   گ  سر تا 

 3512قصاید، ص                                  

دوستان را بدان آنی به مثله کردن اعضای گنهکار اشاره میکند و از دست دادن  بیتیدر  وا

 تشبیه مینماید.

 چون گنهکاری که هر ساعت از او عضوی برند

 

 چر  سففنگیندل زمن هردم کند یاری جدا 

 1/غ9ج                                          

 کاریچوب -3
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 سون در سفرنامۀ خود آورده استکه سانآنگونه عمل کتک زدن با چوب )آنندراج(.

به چوب و فلک بستن است که به »العاده است و آن های غیرعادی یا فوقچوبکاری از شکنجه

 ا زیر پاشنۀ متهم را با تیغدترتیب که ابت نبار انجام میشود. بدیصورتی دردناک و مشقّت

در آن ایجاد میکنند و در آن نمک میپاشند و بعد او را با چنین وضع ند و چند شکاف برمی

-اشخاصی که این نوع چوب و فلک را تحمل میکنند پاهای خوند. دلخراشی به چوب میبندن

 (.293مه سانسون، تفضلی، آید )سفرناباری درمیآلودشان در زیر چوب و فلک به وضع رقّت

 ثمربخش میداند: ،ابجا ر صائب گاه چوبکاریِ

قام  در کاری  باشفففد   خویش م  ثمر را چوب

 

شود  چینی چوب را سوداییان  گل چوب   می

 2132/ غ3ج                                       

 شاعر در بیتی نصیحت بیفایده را به چوبکاری تشبیه کرده است.

 واگفففذار ای دل بفففیفففتفففاب زاری  
 

 گفففریفففه بفففا ابفففر بفففهفففاری واگفففذار  
 

 کی ز صفففنففدل بففه شفففود درد سفففرم؟    

 

 نففاصفففففحففا ایففن چففوبففکففاری درگففذار     

 3523متفرقات، ص                                

آنرا بال و پر آتش سفوزنده   معنای کنایی چوبکاری را در نظر داشفته و بانگاهی ادیبانه،  و گاه 

 داند.می

 پرسفففت و بال را سفففوزنده آتش چوبکاری

 

 را دیوانه شففورش باال دو سففازد گل چوب 

 229/ غ 9ج                                       

 شفففعلۀ بیباک را از چوبکاری باک نیسفففت      

   

نه      گل از بوی گل، دیوا  تر سفففازد مرا چوب 

 921/ غ9ج                                        

 در پوست افکندن -3
دو دست شخص را در پوست »است که مجازاتی است دیرینه و آنگونه بودهدر پوست افکندن 

شده قرار می  ست بر تن او می  دادهدبّاغی ن خشکیده و اندک اندک بر   اند و با گذشت زمان پو

 (.122؛ ص9)فرهنگ اشارات، شمیسا: ج « شده استاو تنگ می

 پوشفففیده دار فقر که سفففگ سفففیرتان دهر 

 

 برهنففه را  فتنففد گففدای   در پوسففففت می    

 113/ غ 9ج                                         

 خنده چون پسته ز خونین جگران بیدردی است
 

 ورنه در پوسففت مرا هم لب خندانی هسففت  

 9531/ غ 2ج                                     
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هنری   09/های مجازاتصائب در تصویرسازی با ابزار و شیوهبررسی خالقیت 
 

 در زیر پای فیل افکندن مجرم -1

-است که محکوم را در میدانی بر زمین میبه پای پیل انداختن نوعی مجازات اعدام بوده»

شد. چنانکه خسرو پرویز، نعمان بن نهاد و بدین طریق اعدام میاو میبستند و پیل، پای بر 

. صائب با تشبیه تنبیه (263؛ ص 9)فرهنگ اشارات، شمیسا،: ج « منذر را چنین کشت

 ست.سخت روزگار به فیل مست، این نوع مجازات را برای گردنکشان آورده ا

 مکن گردنکشففی با خلق اگر از هوشففیارانی  

   

سیار مالیده     که فیل مست گردون چون ترا ب

       6693/ غ 6ج                                                

 در زیر سُم ستوران افکندن مجرم -5
ست سُم ستوران ا کند، انداختن مخالفان زیرآن اشاره می که صائب بههایییکی دیگراز مجازات

رود. صائب عاقبت نقّادی و مخالفت یر انسانی، در آن زمان به شمار میغ که از جمله مجازات

 را مجازات افتادن به زیرسُمِ ستوران عنوان کرده است:

 فففتففاده بففه زیففر سفففففم مففرکففبففان      

 

 چفففو ریفففگ روان نفففقفففدهفففای روان  

 3633قصاید، ص                                 

 ز نففعففل سفففففتففوران خففاراشفففففکففن    

 

 زنسفففففواران درِ مففرگ را حففلففقففه     

 3631قصاید، ص                                 

 دندان کشیدن / برآوردن -0

شکستن د    در دوره صفویه  » سیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به نامو ، کور کردن و  ان  ندر

سففاختار نظام قضففایی   ) «بیگی بودشففدند، در صففالحیت دیواننامیده می« احداث اربعه»که 

ی بودن درون صفدف را به دهان بدون   لخاصفائب در این بیت   (.955صففوی، حسفینی: ص   

علت لب گشودن صدف در برابر ابر را، تنگدستی  دندان تشبیه کرده و با کاربرد هنجارشکنی، 

 او میگمارد نه تشکیل مروارید.

باز کرد       لب پیش ابر از تنگدسفففتی   تا چرا 

   

یک   ندان صففففدف     از دهن  ند د  یک برآورد

       5962/ غ 5ج                                     

 رگ زدن و رگ گشادن -7 

ست     سیا ست  نوعی  شود )فرهنگ صائب(  ا   و و در توصیف نگاه محبوب  که منتهی به مرگ 

 بکار رفته است. زیبایی وی
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 گففردداگففر زنففنففد رگففش بففاخففبففر نففمففیفف  

   

 خبرشکسففی که گردش چشففم تو کرد بی   

 5399/ غ 5ج                                    

با  خبر    ندش رگ جوهر، نگردد   گر گشفففای

 

ست       شته ا سکه بر رخسار او آیینه حیران گ  ب

 9995/ غ 2ج                                     

 ریختن خون مجرم در طشت و ریختن خاک بر سر آن -8
و   گستراندندمی« نطع»فرشی چرمین به نام  رمانپادشاهان برای ریختن خون مج گذشتهدر 

تا ریگ گرم خون را جذب کند و اطراف آلوده به خون           » ریگ گرم بر سفففر نطع میریختند 

 (   556، ص 9نشود )فرهنگ اشارات، شمیسا: ج 

 سعدی در همین باب چنین میسراید:

 حففکففایففت کففنففد از یففکففی نففیففکففمففرد    

   

 کففه اکففرام حففجففّاج یففوسففففف نففکففرد    

 

یوان      هنففگ د یز         بففه سففففر ت کرد  ظر   ن

   

 کففه نفطفعفش بفیفنففداز و ریفگفش بفریفز          

 (31)بوستان، یوسفی، ص                       

 شاعر گذاشت تا خون در آن بریزد.ن سر مجرم، جلّاد طشتی زیر آن میوگاه هنگام جدا کرد

د و خفقان زندگی او اشاره میکنددر بیتی به عمل جال  

عالم را          چه گل چیند ز عمر خود گنهکاری که 

 
ند          ماالمال میبی هان طشفففت   ز خون بیگنا

 3933/ غ 3ج                                    

های گلگون را تعلیل علت رویش الله با آوردن حسن و در بیت دگر تصویرسازی کرده و

 لبریز بودن خاک از خون سوختگان بیان میکند.

 طشفت خاک لبریز اسفت   ز خون سفوختگان 

 

خون  ۀ اللفف جففامبففه   ین  پر گر   مغففاک  در  ن

 1133/ غ 5ج                                     

 زنده به گور کردن -1

س        شاه عبا  یکی دیگر از مجازات غیر ان سپاهیان  سط  ی  انزنده به گور کردن محکومان تو

 بوده است:

گ           طوفففان  خوار  ن خو  رددر آن دشففففت 

 

 در خففاک کففردبسففففی مففرده را زنففده   

 3631قصاید، ص                                 
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هنری   51/های مجازاتصائب در تصویرسازی با ابزار و شیوهبررسی خالقیت 
 

در روز محشففر را عامل زنده به گورکردن انسففان    عمل صففائب روشففن نبودن دل و مکافات 

 میداند.

یدۀ روشفففن گرفت       نۀ دل روشفففنی از د  خا

   

 دل را کرد در گور آنکه این روزن گرفت  زنده  

 9313/ غ 2ج                                     

 زنفده در گور کنفد حشفففر مکفاففات تو را    

 

غبففاری بففاشففففد          تو  گر از   بر دل موری ا

 3163/ غ 1ج                                     

 مجازات با خشت، نیزه، گُرز -99

با نیزه و گ رز نیز در        آن دوران رایج بوده،   مجازات با خشفففت که نوعی تیر بوده و یا مجازات 

 صائب در مثنوی رزمیّه بدانها اشاره کرده است:

 زِ هفر جففانفبفی، خشففففت پفرّان شففففده     

 

 ازو قففالففب مففرد بففیففجففان شفففففده       

 3631قصاید، ص                                 

یزه     ن خون   گففذشففففت از سففففر  موج   هففا 

 

 نفلففک تففار شففففد چون شففففق فوج خو  

 3636د، ص قصای                                

 بففه انففداز مففغففز یففالن گففرز خففاسففففت   

 

 ز خففواب گففران کففوه الففبففرز خففاسففففت    

 3635قصاید، ص                                 

 ز یففک مففیففل گففرزش کشففففد در وغففا   

 

 بففه چشففففم زره ز اسففففتفخفوان تفوتفیففا      

 3633قصاید، ص                                 

 و کور کردن او میل گداخته در چشم کسی فرو کردن -99
یا به چشم کشند و آن را چوب میل آلتی چوبی یا فلزی است که به وسیلۀ آن سرمه و توت

کردن چشم مخالفان نیز کش یا میل سرمه گویند )معین(. از این وسیله برای کور سرمه

صائب پرتو همت، مد احسان، آه  (.355، ص 9کردند )فرهنگ اشارات، شمیسا،: ج استفاده می

 میل آتشین تشبیه میکند.را به 

 رنج میل آتشفففین و پرتو منت یکی اسفففت   

 

یا دارد کسفففی؟      نایی چرا از توت  چشفففم بی

 6139/ غ 6ج                                     

سرمۀ    دیده شمی  سیرچ  بینش نیافت ای کز 

 

سیاه         شد  سان  شین از مد اح  همچو میل آت

 6533/ غ 6ج                                     
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 رو دامن کشففید تا ازین ویرانه آن خورشففید 

 

ید        یده روزن کشففف یل آتشفففین در د  آه م

 2115/ غ 2ج                                    

سیار دارد در کمین     شم بد ب شه گیری چ  گو

 

 کشفم میل آهی هر نفس در چشفم روزن می  

 5335/ غ 5ج                                     

 با سوزن دوختن دهان را -93
صففائب در بیان فضففیلت خاموشففی و در امان بودن فرد خموش از زخم زبان، به  دوختن        

 ند.کهای آن دوران بوده است اشاره میدهان با سوزن که از جمله مجازات

 صففائب خموشففی ز شففد زبان زخم از ایمن

 

 را دوخته دهن سففوزن ز اندیشففه نیسففت 

 553/ غ 9ج                                        

 نی به / در ناخن کردن / شکستن -93
نوعی از تعذیب بسیار سخت است و آن چنان است که نی را بسیار باریک و سرتیز تراشیده          

صائب(.    شکنند )فرهنگ  شوق و     و زیر ناخن  شق پنهانی او را به این  رنج صائب دلبری مع ع

 شکنجه تشبیه کرده است.
   

 من کام شیرین کردند سخن از طوطی چو تا

 

 مرا شفففکر شفففیرینی میکند  ناخن  به  نی 

 953/ غ 9ج                                       

 امدیده ظالم خط زان من که سففنگین دل این

 
 را   حسففن شففکرسففتان  میکند ناخن به نی 

 931/ غ 9ج                                       

یار  در هانی  عشفففق دارد که  ما  د  رواج پن

 

ست  قلب سکه   سار  ا سته  ناخن به رخ  را خ

 916/ غ 9ج                                       

 من کار در او ابروی زد، که مشکل  ۀعقد این

 

 تدبیرها   ناخن  در نی کرد خواهد  بسفففیار  

       319/ غ 9ج                                       

ر میدادند بلکه بر حیوانات نیز نه تنها انسانها را مورد مجازاتهای وحشیانۀ خود قرا صفویان

 حم نمیکردند. از آن جمله میتوان اشاره کرد به: ر

در گذشته برای از بین بردن سگهای   است که:و آن بدین شکل بوده سگ با سوزن  کشتن  

میدادند و بدان وسیله سگ را    کردند و آن را به خورد سگ  ولگرد، در پاره گوشتی سوزن می  

سیار می  ضمناً   با  زجر و رنج ب شتند.  سوزن          ک سگ  شیر، اول به  شم برای آزمایش برندگی 

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


 

 

 

 

 

 

هنری   53/های مجازاتصائب در تصویرسازی با ابزار و شیوهبررسی خالقیت 
 

ا  رآزمودند، یعنی با شمشیر او   رفت، شمشیر را بدان می  خوراندند و چون اندکی از حال میمی

 (.311: 9336زاده ، زدند )اشرفکردند یا سر میبه دو نیمه می

کار و حریص هرگز از حرف تلخ دیگران رو ت رش  صفففائب معتقد اسفففت که شفففخص طمع    

فمه سفوزن را به همفراه نان می      سازد همانگونه کهنمی خفورد. او   سگ از حفرص و طمع طع

داند که فریب مالیمت ظاهر او را نباید خورد و باید با نان سوزن   دشمن را سگ خاموشی می   

 کرد. دار)مرموزانه( او را نابود

 سازد ترش صاحب طمع از حرف تلخ  رو نمی

 

 سففگ زحرص طعمه سففوزن همره نان میخورد  

 2139/ 3ج                                        

 دار، سففگسففوزنتابد ز حرص از نانِ رو نمی

 

یده   باک؟      د چه  بان   های نرم را از تیزی در

 5233/ غ 5ج                                     

 بففازی همواری ظففاهر مخور از دشفففمنففان 

 

 دار پیش افکن سففگ خاموش رانان سففوزن 

 13/ غ 9ج                                          

 :نتیجه

آفرینی از جمله ویژگیهای بارز سفبک هندی اسفت. این خصفیصفه      سفازی و مضفمون  تصفویر 

سبک      سبک  شعرای این  شده ساز در دیوان صائب تبریزی بیش از دیگر  ست. ص  نمایان  ائب ا

ب نۀ عمر و آه نیمش در کاربرد ابزار مجازات بیشتر تصویرسازی میکند؛ او موی سفید را تازیا    

شا  گل را میل آت  ساخت   را تازیانۀ دل میداند و  صاویر لطی شین عندلیبان میگمارد.  ف  این ت

ب  شاعرانۀ صائ آن هم از ابزار خشونت به واقع بیانگر بخشی از هویت فردی و لطافت درونی و

شیوه بهره میبرد: یا به طور           شاره به آنها غالبًا از دو  شونت و ا شیوهای خ ست. وی در بیان  ا

صایدش کار       شتر در ق شاره میکند که بی ستقیم بدانها ا سلوبی ب م ار  کبرد دارد و یا آنها را در ا

   ای اخالقی اشاره مینماید.نکته میگیرد که در سوی دیگرش به
ین عناصر عالوه برآنکه ارزش هنری شاعر و وسعت دامنۀ خیال او را نشان و تحلیل ا بررسی

-میدهد، لطافت شاعرانۀ او را حتی در کاربرد ابزار خشونت به نمایش میگذارد. همچنین اشاره

ای رشتههای مختلف مجازات در دوران صفویان که میتواند در تحقیقات میانای دارد به شیوه

 کارآمد باشد.

 منابع:
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(، محمد معین، انتشارات ابن 9312برهان قاطع، برهان، محمد حسین بن خلف، ) .9

 سینا، چاپ دوم، تهران.

 (، انتشارات سخن، تهران.9331فتوحی، محمود، ) بالغت تصویر، .2

(، به اهتمام غالمحسین یوسفی، 9315بوستان سعدی، سعدی، شیخ مصلح الدین،  ) .3

 خوارزمی، تهران.

 فرهنگستان ،1(،ج 9331)سعادت، اسماعیل سرپرستی به فارسی، زبان ۀدانشنام .1

 .فارسی، تهران ادب و زبان

 چاپ تهران.جا، ترجمه تقی تفضلی،بی(، 9316سانسون، )سفرنامه سانسون، .5

(، به کوشش محمد قهرمان، چاپ ششم، 9319دیوان صائب، صائب تبریزی، محمد، ) .6

 علمی فرهنگی، تهران.

(، محمد دبیر سیاقی، انتشارات خیّام، 9351)فرهنگ آنندراج، شاد، محمدپادشاه،  .1

 تهران.

 ، تهران.انتشارات میترا(، 9331شمیسا، سیرو ، ) فرهنگ اشارات، .3

 (، انتشارات امیرکبیر، تهران.9313فرهنگ اشعار صائب، گلچین معانی، احمد، ) .1

(، دانشگاه آزاد 9336زاده، رضا،)های ادبی از متون پیشین، اشرففرهنگ بازیافته .93

 می مشهد، مشهد. اسال

 (، انتشارات امیرکبیر، تهران.9312فرهنگ معین، معین، محمد، ) .99

(، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، 9335لغت نامه دهخدا، دهخدا، علی اکبر، ) .92

 مجلس شورای ملی، تهران.

 (، نشر آیدین، تبریز.9331کن، معصومه، )نقش پای غزاالن، معدن .93

 مقاالت:
مودی، محبازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری،  .91

رم، سال چها(، 9331) عابدپور، مریم، محمود، پژوهشنامه زبان و ادب فارسی)گوهرگویا(،

 .956-931ص، زمستان، ص96شماره چهارم، پیاپی

 ، فصلنامۀساختار نظام قضایی ایران، حسینی، سید محمد، و رضوانی منفرد، احمد .95

   961-955، صفحه 3، شماره 19دوره (،  9313حقوق،)
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هنری   55/های مجازاتصائب در تصویرسازی با ابزار و شیوهبررسی خالقیت 
 

فصلنامه زبان و ادب صائب و انتقادهای اجتماعی او، هاشمیان، رشیدی، لیال.فریبا،  .96

ده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، دانشک، 5دوم، شمارهسال (،9331، )فارسی

 .995-936ص

(، 9331های مغایر با کرامت انسانی، رحیمی نژاد، اسمعیل، فصلنامه حقوق، )مجازات .91

 .995-933.ص2. شماره33شکده حقوق و علوم سیاسی.دورهمجله دان

قبالی، ابراهیم، نمود فرهنگ و محیط هند در ساختار صور خیال دیوان صائب، ا .93

-51، صص9312، سال ششم، شمارۀ سوم، پاییز شناسی نظم و نثر فارسیفصلنامۀ سبک

31. 
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