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  آرامگاه صائب تبريزي

شمسي مقالة دوست عزيز جناب آقاي دكتر سيد  ١٣٨٦سال ) زمستان( ٩١در شماره 
نشرية مركز تحقيقات فارسي ايران و [ دانشمرتضي موسوي مدير محترم فصلنامه 

 سهم سخنوران اصفهاني دورة صفويه در گسترش فرهنگ و« تحت عنوان که ]پاكستان
در . چاپ رسيده است را خواندم به ١٥٥در صفحة که  »دانش فارسي در شبه قاره

  :است    ن قيد گرديدهيضمن تذكر آرامگاه صائب تبريزي در مقالة مزبور چن
  :بيت زير از يك غزلش بر سنگ قبر نقش شده است”… 

  “ست جاي تو عالم پر است از تو وخالي  در هيچ پرده نيسـت نباشـد نـواي تـو    
اند حاال صحبت عهد پارينه     ائب تبريزي مرقوم فرمودهآرامگاه ص دربارةآنچه ايشان 

 گردد، میاست در اينجا ارائه      در حال حاضر تغييراتي كه در آن مكان داده شده. شده
  .شايد مورد پسند واقع شود

هاي شعرا واضح و  ي روي آرامگاه صائب قرار داشت از تذكرهيقبالً چه نوع بنا
گنبدي شكل شبيه گنبد مسجد شيخ لطف اهللا،  قي،شايد روي چهار طا. روشن نيست

 گفتة محمد افضل سرخوش بهتر قرار داشت و روي آن بنا  البته از آن خيلي كوچك
  :بود شده بيت زير نوشته سفينة خوشگوبندرا بن داس صاحب و الشعراء  كلمات صاحب
صاحب . اي پر از رياحين بر كنار رود واقع است گويند مرقدش در باغچه”
  :خني در آنجا رسيده، اين بيت بر مرقدش نوشتهس

  ١“هـا، صـائبا خوابيـده اسـت     پاسبانند گـل   هاي غنچـه نـه   آهسته پا بر برگ! اي صبا
                                                   

، رضا قزوه و ويراستاري آقاي علي) ق ١١٣٧ -١٠٥٠(نگاشتة محمد افضل سرخوش  الشعراء كلمات  .١
  .١٢٠ ص ،١٣٨٩تهران . پ كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالميچا

تصحيح ) ١١٧٠ - ١٠٨٨يا  ١٠٧٨حدود (تأليف بِندرا بن داس خوشگو  ).دفتر دوم( سفينة خوشگو
 .مركز پژوهش كتابخانة مجلس شوراي اسالمي: ويراستاري علمي. دكتر سيد كليم اصغر
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خاطر اين نوشته شده كه فرهيختگان ادبيات شيرين فارسي و زايران   بهاين مقاله 
بيستم /هجري چهاردهم[اين سرايندة نامور و همچنين آيندگان بدانند كه در قرن حاضر 

چه تغييراتي در اين مكان داده شده و آقاي مهندس مرتضي ] و بيست و يكم ميالدي
اند و  فرشته نژاد كه خود ايشان اصفهاني هستند در بازسازي اين بنا چه قدر عالقه داشته

  .حاال هم دارند
) ٢٠٠٨ژانويه  ٢٦( شمسي ١٣٨٦بهمن ماه سال  ٦تاريخ   بهدارد       معروض مي ضمناًً

 اين جانب از دست مبارك جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشور
چون . عنوان صائب شناس دريافت نمودم  به را اسالمي ايران جايزة اول جشن فارابي

اصفهان رفتم متوجه به روح پرفتوحش   به براي زيارت آرامگاه صائب و ايصال ثواب
ا نقش و نگار سفيد و آبي و طال رنگ تزيين كرده اي كه ب شدم كه تمام كاشيهاي فيروزه

همان ذوق و سليقه و اسلوب روي   بهجاي آنها كاشيهاي جديد  بهبودند، فرو ريخته 
 اند  خط زيباي نستعليق سبك اصفهاني نوشته و نصب كرده  بهآنها ابيات و عبارات زير 

گاه مآرا بهبوط مطالبي كه مر. است كه روي آنها تاريخچة مختصري نيز نگاشته شده
  .گردد اين جانب رسيده در زير براي دوستداران صائب قيد مي  به مزبور

سرايندة بلند پاية نازك انديشة  ساختمان آرامگاه ميرزا محمد علي صائب تبريزي
بر فراز  )برحمت حق پيوسته است هجري در هفتاد سالگي ١٠٨٦كه بسال ( نغز گفتار
 .و خاندانش بود بنياد نهاده شد ه مدفن شاعر بزرگواري كيو در كنار بستانسرا تربت او

  .است شه   ١٣٤٦و پايان آن ١٣٤٢آغاز ساختمان 

  افكار نغز و شيواي صائباز ابياتي منتخب 
  بايـد كشـيد   بايد فشاند و بار مـي  برگ مي  تا دراين باغي بشكر آنكه داري برگ و بار

 ٭
  كـه عزيـز و نگاهداشـتني اسـت     بغير دل  جهان و هر چه دراو هست واگذاشتني اسـت 

 ٭
  وگل است در وحشتسراي آب خالي جاي من  بعد ازاين صائب سراغ از گوشة دل كـن مـرا  

 ٭
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ـ   مركب ازاين رخنه جهانـديم و گذشـتيم   ما   لـب گـور فشـانديم و گذشـتيم    ه خاكي ب
  در جيب صدف پاك رسـانديم و گذشـتيم    چون ابر بهار آنچـه از ايـن بحـر گـرفتيم    

  مـــوري نرســـانديم و گذشـــتيمه آزار بـــ  ية مرغــان هــوا در ســفر خــاكچــون ســا
 ٭

  يابنـد از گفتـار مـن    من همان ذوقم که مـي   مرگ هيهات است سازد از فراموشان مـرا 
 ٭

ــا   توان از سينة روشن ضميران جمع كرد مي ــوان م   گــر بشــويد آســمان ســنگدل دي
 ٭

  د كرد آنكس كه يك دل شاد كـرد عالمي را شا  پود عالم امكان بهـم پيوسـته اسـت    و تار
 ٭

  دهنــد دســت بهــم در گــره گشــائي هــم  اي اگـر مـردم   جهان شـود لـب پـر خنـده    
 ٭

  كز سوز سينه شمع مـزارم دل خـود اسـت     از ديگــران چــراغ نخواهــد مــزار مــن    
 ٭

  ام تا چنين روشندل و صافي روان گرديـده   ام ها گرد زمين چون آسـمان گرديـده   سال
  ام سرا شيرين زبان گرديـده  اين عبرت تا در  ت چون طوطي پر و بالم ز زهـر اس سبز گرديده 

  ام مشتي استخوان گرديده از جهان قانع به  بخشد سعادت خلـق را  ساية من گرچه مي
براي آرامگاه وي آمده است با چند  تفال از ديوان صائب چند بيت از غزلي كه به

  :بيت ديگر حكيم
  سواد اصـفهان سـازم   خوش آن روزي كه منزل در

  اللسـان سـازم   ز وصف زنده رودش خامـه را رطـب  
ــاغش را      ــار ب ــردم چ ــر بگ ــرد س ــا بگ ــبا آس   ص

  هر شـاخي كـه بنشـيند دل مـن آشـيان سـازم      ه ب
ــز او   ــرمه خي ــواد س ــم از س ــن دو چش ــود روش   ش

  رود گريــة شــادي روان ســازم   ز مژگــان زنــده 
  آن گرمي كـه مـن رو از غريبـي در وطـن دارم    ه ب

ــدم ريــگ روان ســازم  ــر ســنگ بگــذارم ق   اگــر ب
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  بلنـــد افتـــاده صـــائب آنقـــدر طبـــع خـــدا دادم
ــان ســازم    كــه شــمع طــور را خــاموش از تيــغ زب

ــكندر از آ ــر سـ ــزار ياگـ ــوح مـ ــاخت لـ ــه سـ   ينـ
  ي ســـخن اســـتيچـــراغ تربـــت مـــن روشـــنا

ــائب   ــخن را صـ ــل سـ ــود اهـ ــد بـ ــر جاويـ   عمـ
  كز پـس مـرگ هـم ايـن زنـده دالن در سـخنند      

  ي نيســـتيبخـــاك در دوســـت آشـــنا   مـــرا
  خانـــة دوســـت هروم بـــ ي دل مـــييبـــه آشـــنا

طرف خود جلب كرد اين است  بهكار خوب ديگري كه انجام داده شد و توجه مرا 
لوح مزارش را كه قبالً همكف محوطة داخلي آرامگاه بود، برداشته و روي سنگ يشمي 

باشد،  متر بلندتر از كف تاالر مي اندازة دو متر در طول و يك متر در عرض و نيم به كه
است، بيشتر زير  اند تا حروف و نقوشي كه روي سنگ مزار حكّاكي شده نصب كرده

پاها ماليده و ساييده نشوند ولي متأسفانه ديوار پايين اين سنگ در جانب ديوار غربي 
روي آن مقاطعه كاران با عجله بدون سليقه سيمان . آرامگاه صائب خالي از نقص نيست

اين پهلوي سنگ ! اي كاش. اند كه اين عيب را بپوشانند سعي كرده  ناصافي كشيده
گذاشتند و روي تختة سنگي ديگر چند كلمه دربارة تاريچة  نامبرده را جانب شرق مي

  :ن بيتاين بنا و يا همي
  هــا، صــائبا خوابيــده اســت بانند گــلپاســ  هاي غنچـه نـه   آهسته پا بر برگ! اي صبا

در حال حاضر آرامگاه صائب تنها . زدند مي را مقر و پرچين كاري نموده و پيوندي
يك طرف آن . است  صورت مجتمعي درآمده بهنيست بلكه  اي محدود باغچه  به

دو  ي آرامگاه آن طرف خيابان ساختمانرو بهروي . خورد چشم مي  بهدبيرستان دخترانه 
مرکز  خط نستعليق با جوهر سفيد به شود كه روي كاشيهاي آبي سير ي ديده ميا طبقه

. اي هست اين ساختمان داراي كتابخانه. اند نوشته نصب نموده هاي صائب را پژوهش
اي از ديوان صائب  آنجا سرزده رفتم، ديدم در يك قفسه تنها دوره به موقعي كه من
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در تهران توسط  ١٣٨٤انگير منصور در سال مشتمل بر دو جلد بود كه آقاي جه ١تبريزي
  .اند چاپ رسانيده  بهمؤسسة انتشارات نگاه 

 دربارة. آنجا هم رفتم  به .است در محوطة آرامگاه صائب كتابخانة ديگري هم داير
آن شاعر نامدار اصالً  دربارةصائب در آنجا نه تنها چيزي نبود بلكه مسؤلين آنجا 

من نگفتند ولي از خونسردي آنها فهميدم كه   هباگرچه چيزي . اطالعي نداشتند
خواستند بگويند كه تو يك غير فارسي زبان با اين سخن سراي فارسي زبان چه كار  مي

  :المثل زبان انگليسي يادم آمد داري؟ از رفتار بي اطالعي آنها ضرب
Nearer the church farther from God ]كليسا و از خدا دورتر بهتر  نزديك.[  

گويند ريزه  ميتوانستم بخوانم كه  شان مي از چشمان. فر جوانك پيش آمدنددو ن
بايد بدانيد صائب هفت سال : گفتم. تواند درك كند كاري شعر صائب را هر كس نمي

سرودند، شاگردي وي را  مي فارسي بهچند نفر هندي كه در آن زمان شعر . در هند بوده
ي شعرگويي شروع كردند و بدين وسيله سبك و  بهبا كمال عالقمندي قبول كردند و 

زبان اردو راه يافت كه زبان مادري   به اسلوب صائب اصطالح آن زمان بهسبك و يا 
دانند كه زادگاه من و  چون بيشتر شعراي اردو، زبان اهالي دهلي را مستند مي. است بنده

دين در حال حاضر چن. شعر صائب عالقه پيدا كردم هنياكان من است، بدين سبب ب
در ايران  »ديوان صائب«و  »كلّيات صائب«صائب تحت عنوان  هاي هجلد از سرود

ها پيدا  همة آنها انتخاب بزرگي هستند كه در آنها شما ريزه كاري. است چاپ رسيده  به
دست آوردن دواويني هست كه صائب  بهكار اصلي من . من با آنها كاري ندارم. كنيد مي
هند گذاشت و يا براي امراي عصر خود مانند جعفر خان ايران در   بهوقت برگشتن   به

شاهجهان كه يكي از جانشينان تيموريان بابري هند بود، ] وزير دارايي[كه ديوان كل 
من از روي آنها ابيات اين سخنور شما را از ديدگاه تحول و فكري و تكامل . فرستاد

اپسين كه اين جنبه ادامه لساني از زماني كه وي سخن سرايي را آغاز نمود و تا دم و
شان  قانع و قايل شدند و از چشمان از اين صحبت من. كنم داشت را، جمع آوري مي

                                                   
يادي از . ميرزا صائب تبريزي، علّامه شبلي نعماني: گرديده استروي حلد اين نسخه چنين قيد   .١

 .صائب، دكتر پرويز ناتل خانلري
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  .شان فرو نشست فهميدم كه باد بروت
آرزو و پيشنهاد من اين است كه در ساختمان مركز پژوهشي صائب بخش صائب 

راني نيز كه همزمان صائب بلكه در مورد شاع دربارةشناسي داير گردد و در آن نه تنها 
در سروده هايش متذكر شده يا نه ـ كار تحقيق و  را وي بودند ـ ولو صائب اسامي آنها

يكي از مورخين  (Chandr Bhan Brahman) چندر بهان برهمن .پژوهش شروع گردد
اسم هفتاد شاعر زبان  تقريباً ١»چهار چمن«نام   بهدربار شاهجهان شاه در اثر خود 

، حاذق  كردند و برخي از آنها مثل مير الهي برد كه در هند زندگي مي يم فارسي را نام
  .دربار شاهجهان وابستگي داشتند هاصفهاني، صيدي و ديگران ب

شهر  بهكنم سري  آيم، سعي مي ايران مي  بهها  من هر وقت براي شركت در كنفرانس
مرتبه چيزي نو  زيارت مرقد صائب مشرف بشوم زيرا هر  بهتاريخي اصفهان نيز بزنم و 

اگر حافظيه در شيراز . گردد كنم كه باعث خوشحالي مي و جديدي در آن مشاهده مي
و  سعي و كوشش شهرداري آن شهر بازيارتگاه رندان بوده است، اميدوارم در اصفهان 

فعاليت و عالقمندي آقاي مهندس سيد مرتضي فرشته نژاد تكية صائب زيارتگاه عرفا و 
  .شعرا گردد
نهايت سپاسگزار آقاي مهندس سيد مرتضي فرشته نژاد هستم كه زحمت  ر بيدر آخ
رده هاي مختلف و همچنين نقشة كف را فراهم ك هاي تكية صائب از زاويه كشيده عكس

  .براي اين جانب ارسال نمودند

                                                   
چاپ مركز تحقيقات فارسي رايزني ] سيد محمد يونس جعفري[با مقدمه و تصيح اين جانب   .١

 .۱۷۷ص ، ۱۳۸۵سال  ،نو دهلي ،فرهنگي جمهوري اسالمي ايران


