
  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١١

  

  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب
  ∗اهللا دين محمدي كرسفي نصرت

براي , اي از زبان معيار است كه عموم مردم در زندگي عادي خود زبان عاميانه گونه
غالباً هر واژه و اصطالح و عبارت آن ريشه در . جويند از آن سود مي, ايجاد ارتباط
هاي گوناگون محيطي و اجتماعي و  ربهها و تج آداب و سنّت, باورها, اعماق عقايد

دليل زنده و پويا  به, اين زبان. اند قومي دارد كه در طول ساليان متمادي شكل يافته
  .توان آن را سرچشمة زبان علمي و ادبي دانست سخت غني است و مي, بودنش
  فولكلور
, اي دانشمعن  بهlorو , عامه, توده, معناي مردم  بهfolkمركّب از دو جزء , فولكلور

مطالعة ابعاد سنتي يك جامعه  دانشي است كه به, ؛ و فولكلور١معلومات, آگاهي، دانستن
هاي سنتي  باورها و اسطوره, عادات, اعمال و رفتار, هاي زندگي پردازد كه شيوه مي
تشكيل , كند كه برخي از اشكال رفتار و روابط اجتماعي موجود را بيان مي, جا را بر پا

  .٢دهد مي
علل  به) ه ٩٠٧-١١٤٨(دورة دويست و چهل سالة حكومت صفويان بر ايران در 
شعر از دربار خارج , شعرهاي مدحي از جمله كم توجهي پادشاهان صفوي به, مختلف
همة اصناف , ميان مردم راه يافت؛ و چون شرايط خاص شاعري از ميان رفت شد و به

                                                   
  .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  ∗
,  شه ١٣٦٧چاپ دوم , هاي آستان قدس حسين علي بيهقي، ادارة موزه, عامة ايرانپژوهش و بررسي فرهنگ   .1

  .١١ ص
  .١٣ص , همان  .2

 



  ١١٢  قند پارسي

  

قصّاب بود و علي نقي , ب كاشانيمثالً قصّا. كردند حق ادعاي شاعري پيدا, جامعه
چي و زكي  الهي همداني و ملّا شكوهي، قهوه مير, بازرگان, و شاهپور تهراني, بنّا, قمي

  .١نعلگر بودند, همداني
در ) ه ١٠١٦-١٠٨١(صائب و صائبا  معروف به, ميرزا محمد علي تبريزي اصفهاني

در شعر او زبان . ويش بودكرد و بالطبع تحت تأثير سبك دورة خ اين دوره زندگي مي
تمام وجود حضور دارد؛ انگار صائب تعمدي داشته است  عاميانه و فرهنگ مردم با

ها و  ها و تركيبات و امثال و حكم رايج در زبان عوام، و انديشه اين كه تمام واژه بر
مردم  ها، رسوم و هر آنچه از مردم بود و به بازي, حكمت و تمام اعتقادات و خرافات

همتي , سان وي عالوه بر شعر گفتن بدين. همه و همه را ثبت و ضبط كند, ق داشتتعلّ
قول يكي  به. مردم بود هاي موجود دورة خويش داشت كه متعلّق به نيز بر بقاي اندوخته

او از گل . هيچ معنا و مضموني در جهان نيست كه در شعر صائب نيامده باشد, از ادبا
  .٢مضمون ساخته است, الو تبخ, تندباد بيابان, قالي

هاي زبان عامه و  شمار از جلوه هايي اندك در اين مقاله كوشش شده است نمونه
  .فرهنگ مردم در شعر صائب معرفي شود

  زبان عاميانه
  هاي عاميانه لغات و واژه

؛ )با دست يا چرخ خياطي بزنند, كوكي كه روي پارچه(؛ بخيه )هر چيز ناتمام(انگاره 
؛ پينه ) جال دادن(؛ پرداز )پيش بها(؛ بيعانه ) سرش را بريده باشندحيواني كه(بسمل 

كسي  آنچه به(؛ رشوت )دهن دره(؛ خميازه )چشم غمزه و اشاره به(چشمك ): وصله(
حريف برده , آنچه در قمار بازي(؛ شَتَل )دوخت(؛ رفو )دهند تا كارسازي ناحق كند

سخت درگيرنده ( شاليين ؛)مباركي و خجستگي(؛ شگون )حاضران مجلس بدهد به
آواز شراب و آب كه از (؛ قُلقُل )ناني كه خمير آن خوب برنيامده باشد(؛ فطير )چيزي به

طنابي كه بر گردن (؛ مرس )مزه(؛ گَزَك )موي تارك سر(؛ كاكل )گلوي صراحي برآيد
                                                   

  .٢٨٤ص ,  شه ١٣٧٥  چاپ دوم سيروس شميسا، انتشارات فردوس،]دكتر[, شناسي شعر سبك  .1
  .٢٩٧ص , همان  .2



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١٣

  

شور (؛ هاي هوي )زدگان شور و غوغاي ماتم(؛ هاي هاي )رايگان(؛ مفت )سگ بندند
علف  اي كه بدان شتر را به كلمه(؛ هي هي )بانگ و فرياد(؛ هو ) اهل طربغوغاي
فريادي كه در وقت مستي و رسيدن خبر خوش يا در حال سماع و (؛ يلّلي )خوانند

  ):ذوق گويند
  يلّلي, كشتي تن را شكستم

 
  يلّلي, از حجاب بحر رستم

 ٦/٣٤١٩ج                    
  هاي كنايي عبارت

تالش امر : ؛ آب در گره داشتن)١٢٠٥ب , ٣ج (كار ممتنع كردن : شيدنآب از آهن ك
؛ آيينه )١٥٢٤ب , ٣ج (آدم پرشور و پرحركت : ؛ آتش پاره)٦٤ب , ١ج(محال كردن 

: ؛ بخيه بر روي كار افتادن)٣٥٠ب , ١ج (صفا و پاكي پنهان بودن : زير نمد داشتن
  شانة رسيدن خبري باشدجستن چشم كه ن: ؛ چشم پريدن)٧٩٤ب , ٢ج (رسواشدن 

: ؛ خاك در كاسة كسي كردن)٨٣ب , ١ج (غبغب : ؛ جگي جگي گاه)٢٢٨٦ب , ٥ج (
: ؛ دو آتشه)٢٣٧٠ب , ٥ج (تهديدكردن : نمايي ؛ دندان)٧٣٩ب , ١ج (ذليل كردن 

؛ )٨٣٤ب , ٢ج (راستي و درستي : ؛ راست خانگي)١٨٥٨ب, ٤ج (و زورمند  قوي
  زنگار بستن آب: ؛ سبز شدن آب)١٤٢٩ب , ٣ج  (زبان هموار و نرم, گندمين زبان

, ٣ج (گريختن : ؛ سينه دزديدن)١٠١٠ب , ٢ج (بدبخت : ؛ ستاره سوخته)١١ب , ١ج (
آن كه از شراب خوردن : زده ؛ شراب)٢٤٠١ب , ٥ج (بخيل : ؛ سيه كاسه)١٥٥٨ب 

كه چارپاي سركشي : پشت ؛ شوره)١٠٠ب , ٢ج (بسيار سير برآمده و رغبتي بدان نكند 
, ٣ج (مجاز است , بار را بيندازد و اطالق آن بر چنين آدمي, اگر در زير بارش كشند

  ).٣٢٧ب , ٢ج (مست  مست يا تمام مردم نيمه: ؛ شيرگير)١٢٣١ ب
  المثل تميثل و ضرب

  از جدايي قطع پيـوند خـدايي مشـكل است
  از هم كي شود قرآن جدا, گر شود سي پاره

  ١/٨ج 
  و جـوان بـا يكديگردر نگيـرد صحبت پيـر 

  تا به هم پيوست، شد تير و كمان از هم جدا
  ١/٨ج 



  ١١٤  قند پارسي

  

  برداشت زود توان از عالم افسرده دل        مي
  

  خسيسان را به فريـاد آورد   , شركت روزي 
 

  گردد به گرمي نـان جـدا        از تنور سرد مي   
  ١/٨ ج                                        

  سگ دشمن بود درويش را, پاره بر سر نان
 ١/٤٦ ج                                       

  دردان حاصـلي در پيش بي, ندارد گريه كردن
  ميفشـان در زمين شـور صائب، تخم قابـل را

  ١/١٩٤ج 
  از همت بزرگ، به دولت توان رسيد      

 
  آري، به فيـل صـيد نماينـد فيـل را       

 ١/٣٤٨ ج                              
  سـتي، از مالمـت فـارغمتا فشـاندم بـرگ هـ

  نخل شد ايمن زسنگ كودكان چون بار ريخت
  ١/٤٧١ج 

  ز مردان خداسـت, هر كه پيونـدد به اهـل حق
  آهـن ربـاسـت, آهـِن پيـوسـتـه بـا آهـن ربـا

  ٢/٤٧٥ج 
  ردن مشكل استـباب كـجمع دل در عالم اس

  حفظ خرمن در ره سيالب كردن مشكل است
  ٢/٥٢١ج 

  تر از تدبيـر خويـش د مشـكلشو كار نادان مي
  از لگد محكم شود خاري كه در زير دم اسـت

  ٢/٥٣٢ج 
   استباكي ايمن از دشمن خاموش شدن بي   

  
  دالن  ز درد و داغ محبت مگـو بـه مـرده          

 

  خطر راهـروان از سـگ غافلگــير اسـت      
  ٢/٧٢٨ ج                                    

  ســزاوار بــستن نــان نيــست, تنــور ســرد
 ٢/٨٨٩ ج                                    

  روح قدسي در تن خاكي چه سان خامش شود؟
  بـاشــد بـلـنـد طـشـِت بـام افتـاده را آواز مي

  ٣/١٢٢٣ج 



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١٥

  

  در جواني ز مِي ناب گذشتن ستم است       
 

  بايد سـاخت    شنبة خود، شب آدينه نمي    
 ٤/١٦٢٣ ج                                

  و آداب و رسوم, باورهاي توده
  باورهاي توده

اسفند در , بختي و دفع شر و سياه, براي ميمنت مجلس عروسي”: اسپند دود كردن .١
  .١“ريزند آتش مي

اگر اين كار را نزديك . كنند اسفند دود مي, براي رفع بيماري و چشم زخم”
 بهتر است يك تكه پارچه يا نخ يا يك تار از بند تنبان و يا خاك, غروب بكنند

با قدري اسفند دور سر بچه , اند را گرفته او بدگمان ته كفش كسي كه نسبت به
از , اسفند سي و سه دونه, اسفند و اسفنددونه: گويند گردانند و مي يا ناخوش مي

, هر كه از دروازه تو بيايد, هر كه از دروازه بيرون برود. خويش و از بيگونه
  .٢“شود چشم حسود و بخيل كور

  هست كه از درد بدتر استبسيار چاره 
  برابر دود سـپند نيست, صد چشـم بد

  ١/١٠٠١ ج
  شراب و شاهد و ساقي و مطرب هر كه را باشد

  كه خوش جمعيتي دارد, سپندي گو بر آتش نه
  ٣/١٤٣٣ج 

او يار شده باشد و او از مغيبات خبر دهد و از  كسي را گويند كه جن به”: زاده پري .٢
 .٣“ماضي و مضارع گويد

  ها  نو روز شد كه جوش زند خون باغ       
 

  هـا  زده گردد دمــاغ   ي گل، پري  از بو 
 ١/٣٧٨ ج                               

                                                   
 .١٧٩ص ,  شه ١٣٦٢چاپ دوم , سروش,  ابراهيم شكورزاده,عقايد و رسوم مردم خراسان  .1

  .١١٤ص ,  شه ١٣٤٢ چاپ سوم, تا انتشارات بي,  صادق هدايت,نيرنگستان  .2
  .٢٢٢ص , ١ج ,  شه ١٣٧٤, زوار, الدين سجادي  سيد ضياء,فرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني شرواني  .3



  ١١٦  قند پارسي

  

جاهاي  نحوست و شومي مشهور، و به مرغي است به» جغد”«: جغد و شومي آن .٣
 .١“خرابه مأنوس است

  .٢“خوش آمدي؛ عروسي است, ميمنت خانم: جغد را كه ببينند بايد بگويند”
  ريـك را از فكـر دنيا نيسـت دلگيريدل تا

  باشد كه باغ دلگشـاي جغد جز ويـران نمي
  ٣/١٥١٦ ج

  داغ يـافـت در عـالـم   تـوان دل بـي    نمـي
 

   خالي نيست  هاين خراب , كه از سياهي جغد   
 ٢/٨٩٢ ج                                     

آورد؛ اگر  روي ميانسان  خوشحالي به, اگر پلك چشم راست بپرد”: چشم پريدن .٤
  .٣“رسد او مي غم و مصيبت به, پلك چشم چپ بپرد

  هاي دل   هاي چشم و از تپيدن      از پريدن 
  

  خيال تو در خواب ناز بودچشمي كه با

  بايـد مـرا   رسد از يار پيغامي كه مـي        مي
  ١/٧٦ ج                                    

ــاز  ــدن گرفــت ب   از مــژدة وصــالت پري
 ٥/٢٣٢٣ ج                                

ها، آزار  اشياء و انسان اعتقاد عوام از نگرش آن به چشمي است كه به”: چشم شور .٥
  .٤“رسد و گزند مي

  گردد آب خضر خون مرده مي, ز چشـم شور
  پرده چون گل جام سرشار معاني را مكن بي

  ١/٢٢٢ ج
گرنه و, وقت بخواند بايد كشت يا بخشيد خروسي كه بي”: محل خروس بي .٦

  .٥“ميرد صاحبش مي

                                                   
 .٢٢٥ص ,  شه ١٣٧٤, انتشارات دانشگاه تهران,  برات زنجاني,االسرار نظامي گنجوي شرح مخزن  .1

  .١٣٠ص , نيرنگستان  .2
  .٣٠٩ص , عقايد و رسوم مردم خراسان  .3
  .٩٠٦ص , ٢ج ,  شه ١٣٧٣, انتشارات علمي و فرهنگي, شاهي الدين خرم ، بهاءنامه حافظ  .4
  .١٣٠ص , نيرنگستان  .5



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١٧

  

  مالد گلو   محل بر تيغ مي     چون خروس بي  
 

  زند  جا مي   هر كه در بزم بزرگان حرف بي      
 ٣/١٢٢٨ ج                                  

رسد  نظر مي به, آيد اش بيرون مي شب از النه, خفاش”: خفاش و ضعف چشم آن .٧
 .١“خواهد و با نور خورشيد سازگاري ندارد وصل آفتاب نمي

  ظلمت است قسمت نفس, ز روشنايي دل
  سـيـاه روزي خـفــاش از آفــتـاب بـود

  ٤/١٩٠٦ ج
گويند در دق افتاده است و  مي… هنگامي كه ماه در كاهش است”: كردن ماه دق .٨

  .٢“شود الغر و باريك مي
  لقمه بيرون كردن از دست خسيسان مشكل است

  تماه نو دق كرد تـا از خـوان گـردون نـان گرفـ
  ٢/٦٩٥ج 

عمرش , كس دندان صد و بيست سالگي را ببيند هر”: دندان صد و بيست سالگي .٩
  .٣“شود زياد مي

  شـود موي سـفيد شـاخ و برگ آرزوها مي
  آورد حرص در صد سالگي دندان برون مي

  ٣/١١٧٨ ج
اش  ستاره, ميرد وقتي مي. اي در آسمان دارد كس ستاره هر”: ستاره داشتن در آسمان .١٠

  .٤“افتد مي
  من ندارم اختري در هفت گردون ورنه هست

  اخـتري از هـر شـرر پيـش نظـر پـروانـه را
  ١/١١٧ ج

                                                   
  .٢٥١ ص ،١ج ,  شه ١٣٧٥, تبريز, مؤسسة تاريخ فرهنگ ايران, ابوالفضل مصفّا, فرهنگ اصطالحات نجومي  .1
  .١٥٤٢ص , ٢ ج  ش،ه ١٣٧١چاپ هشتم , اميركبير, محمد معين, فرهنگ فارسي  .2
  .١١٥ص , نيرنگستان  .3
  .٦٨ص , همان  .4



  ١١٨  قند پارسي

  

افتد و  بر آن باور بودند كه قطرة باران در دهان صدف مي”: صدف و قطرة باران .١١
 .١“شود در مي تبديل به, پس از پرورش يافتن

  از ضميـر صـاف خود گرد تعلّق شسـته است
  شود  زان در مكنون ميقطره در دست صدف

  ٣/١٣٣٥ ج
 را »…و ِان يكاد«زخم وارد شده كه آية  براي حرز چشم”: يكاد و ِاندعاي  .١٢

  .٢“بخوانند
  خود را به چشم عاشق بر خويش جلوه دارد

  بر حسـن خود دميـده, ِان يـكادي, هر گام
  ٦/٣٢٣٥ج 

سوزِن بسيار , نام شخصي كه ساحران به, نوعي سحر و جادو”: دنبه گدازكردن .١٣
دنبه گوسفند بخالنند و افسوني خوانند و آن را در قبر كهنه بياويزند و چراغي  بر

گدازد، آن  كه مي چنان. گداز آيد در زير آن روشن كنند تا از حرارت آن دنبه به
  .٣“شود تا بميرد گدازد و الغر مي شخص هم مي
  گهر شـود    دشمن روشن , پهلوي چرب 

 
  مـاه تمــام، دنبــه گــداز از نظــر شــود 

 ١/٢٠٥١ ج                               
, زدگان رسمي بوده است كه براي رهايي پري: را در شيشه كردن) يا پري(ديو  .١٤

دميدند و در شيشه را سخت  خواندند و مي و افسوني مي, آوردند اي مي شيشه
ديم تا بيش گفتند ديو يا پري تو را گرفتيم و در شيشه كر زده مي پري بستند و به مي

  .٤تو را نيازارد
  با پري در شيـشه كردن ديو را انصاف نيست

  عقل را وا كن ز سر در كار عشق انديشه كن
  ٦/٢٩٤٨ج 

                                                   
  .٦٥١ص , ١ج , نامه حافظ  .1
  .٥٣٥، ص  شه ١٣٧٦, الزهراطمةانتشارات فا,  حاج شيخ عباس قمي,مفاتيح الجنان  .2
  .٤١٧ص , ٢ج ,  شه ١٣٧٣چاپ دوم ,  امير كبير,احمد گلچين معاني, فرهنگ اشعار صائب  .3
  .١٤٥ص ,  شه ١٣٧٥تهران، چاپ هشتم , صفي علي شاه, به كوشش خليل خطيب رهبر, نامه مرزبان  .4



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١١٩

  

يك جادوي بسيار رايج بين ساحران كه براي ايجاد محبت ”: نعل در آتش نهادن .١٥
 اي را با اوراد و اذكار نعل كهنه, نام خواهانش نيت او و به به, شديد در كسي

  .١“…كردند و آتش دفن مي در
  شمع در محفل از آن نعل در آتش دارد        

 
  كه به بال و پـر پروانـه رسـاند خـود را         

 ١/٢٤٨ ج                                  

  ها برخي از آداب و رسوم و سنّت
درون  يكي از مردان خانوادة مرده به, پس از گذاشتن مرده در قبر”: خشت لحد .١

خواباند و پارة آجري زير  قبله مي پهلوي راست و رو به ه را بهرود و مرد گور مي
  .٢“گذارد سر و خشتي خام در پشت او مي

  يـادآور از خشـت لحد, چون بـه بالين سـر نهي
  از صبح محشر ياد كن, چون بر آري سر ز خواب

  ٦/٢٩٤٥ ج
رسم شد شمع , سجاي آتش مقد به… پس از چيرگي تازيان”: مزار) چراغ(شمع  .٢

  .٣“چراغي بر مزار مرده در شب اول قبر روشن نمايندا ي
  زار بــادة گلــرنــگ خــوردن در كـنـار اللـه

  شمع روشن كرده است, بر سر خاك شـهيدان
  ٢/٥٣٢ج 

كالهي نشانة خلع  بي. كاله از لوازم منصب و مقام است: نشانة سوگواري, كالهي بي .٣
  .٤ده استاز منصب و مقام و گاه نشانة سوگواري نيز بو

  كاله  سوداي عشق در سر مجنون بي     
 

  با تكمة كاله فـريـدون بـرابـر است     
 ٢/٩٣٠                              ج 

                                                   
  .٢٣٧ص , ١ج ,  شه ١٣٧٧تهران، چاپ دوم , دفتر اول, انتشارات مازيار, احمد شاملو, چهكوكتاب   .1
  .٢٠ص ,  شه ١٣٦٩تهران، چاپ اول , نشر راما, اسيد علي ميرني, فرهنگ مردم ايران  .2
  .١٨٢ص ,  شه ١٣٧٤چاپ اول , چاپ و نشر ساعس ناجا,  محمد آقا محمدي,فرهنگ مردم ابهر  .3
  .٤٦ص ,  شه ١٣٧٦تهران، چاپ سوم , انتشارات مجيد, جالل آل احمد, اورازان  .4



  ١٢٠  قند پارسي

  

. اندازان گويند روز آخر ماه شعبان را روز كلوخ, در اكثر نقاط ايران”: اندازان كلوخ .٤
 شادي و نشاط شوند و به كه دور هم جمع مي مردم ضمن اين, در اين روز

 .١“كنند خود را براي ماه رمضان آماده مي, پردازند مي
  زاهـدان خشـك را رنـدانـه از سرباز كرد        انداز كرد بايد كلوخ مي, روزه نزديك است

 ٣/١١٦٣ ج                                   
اي  از مراسم مخصوص چهارشنبه سوري آن بود كه درون كوزة كهنه: كوزه شكني .٥

ريختند؛ هر يك از افراد خانواده يك بار  شاهي مي غال و سكّة دهمقداري نمك و ز
انداخت  كوچه مي و نفر آخري كوزه را از پشت بام به, چرخاند كوزه را دور سر مي

  .٢“درد و بالي ما بره توي كوزه و بره توي كوچه”: گفت و مي
  با تن خاكي ميسـر نيسـت سـيرابي ز وصل

  ش گذارسر به جوي آب حيوان, كوزه بشكن
  ٥/٢٢٠٣ ج

چشم كشند و  گداخته به كه ميل, )شكنجه(نوعي سياست : چشم كشيدن به ميل .٦
  .٣نابينا كنند

  چنان ز چشم بـد خاكيـان هراسـانم        
 

  كشم از آه چشم روزن را       كه ميل مي  
 ١/٣١٣ ج                               

 از كدام راه خواستند كسي نفهمد رسم بوده كه دزدان چون مي: نعل وارونه زدن .٧
عكس راهي  به, هاي پاي اسب زدند تا نشانه اسب خود مي نعل وارونه به, اند رفته

  .٤كردند ها هم در مقام خدعة جنگي چنين كاري مي جنگي. كه رفته بيفتند
  رو به حق آوردن است, پشت كردن بر دو عالم

  برد ايـن نعـل وارون تـا بـه منـزل عشق را مي
  ١/٥٠ج

                                                   
  .٢٧ص ,  شه ١٣٧٠، چاپ اولتهران, سروش, سيد احمد وكيليان, رمضان در فرهنگ مردم  .1
  .٢٠ص , فرهنگ مردم ايران  .2
  .٣٦٦ص , ٢ج , هنگ اشعار صائبفر  .3
  .٤٠٤، ص ٢ج , همان  .4



  زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب  ١٢١

  

ديوان هاي فرهنگ مردمي در  اي بود از نشانه شمه, د تأكيد كرد كه اينباي, در پايان
وار  عيار سبك هندي است و آيينه نمونة تمام, گونه كه سبك صائب  همان.صائب تبريزي

گاه فرهنگ مردم   نيز تجلّيديوان صائب, دهد نماي سبك هندي را نشان مي چهرة تمام
ها و  بازي, ها و رسوم ق اعتقادات، سنّتاتّفا توان گفت كه اكثر قريب به مي. است

اسامي ابزار و وسايل زندگي و جنگ و , الفاظ و اصطالحات و امثال عاميانه, مشاغل
احكام و مسايل شرعي و , دارو و درمانها و امراض, نام پوشاك و انواع خوراك, شكار

  .اند  آمدهديوان صائبشكل تلميح در   به…ديني و
, هاي گوناگون فرهنگ عاميانه جست و جو شوند وهجل, وقتي با ظرافت علمي

 فرهنگي غني را بيرون كشيد كه ريشه در زندگي مردم ديوان صائب تبريزيتوان از  مي
  .عامي دارد

فرهنگ بسيار پرباري از امثال و , در ديوان تقريباً هفتاد و پنج هزار بيتي صائب
ولي صائب , اند پيدا نكردهچه همگي حكم مثَل ساير را  حكم نيز وجود دارد كه گر

كار برده است و گاهي در حكم ارسال المثلين  مفهوم بيت به خوبي آنها را متناسب با به
ها را از زبان مردم گرفته و از كورة  صائب اين. است يعني هر دو مصراع تمثيل هستند

و يا در حكم . شكل آبداري در ابيات گنجانده است انديشه و خيالش گذرانده و به
مصراع معقولي ساخته  به, عنوان تمثيل يا تشبيه مركّب مصراع محسوسي است كه به

ها و بافت آنها از زبان مردم گرفته شده و براي همه كس  كه واژه اين است و با توجه به
شكل  هاي محسوس را به توان همان تك مصراع مي, اند قابل دريافت و تفهيم

  .بردكار  المثل يا مثَل ساير نيز به ضرب
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