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عوامل و موانع پیشرفت در کالم صائب تبریزی با رویکرد تعالی اخالق
فردی و اجتماعی
شهیندخت صانعی

1

چکیده
برای طراحی نقشه پیشرفت اسالمی ایرانی ،نگاه بومی و ایرانی به این الگو اجتنابناپذیر است.
در همین راستا این مقاله با هدف زمینهسازی توسعة اخالق اسالمی به طور عام و ایجاد الگویی
بومی و ایرانی با رویکرد اخالق فردی و اجتماعی به طور خاص ،زبان و ادبیات فارسی را وسیله-
ای کارآمد برای ایجاد نگرش و بینشی نو با توجه به آداب و سنن اجتماعی و دینی دانسته و از
میان سخن پارسیسرایان بزرگ ایران عزیز ،شعر صائب تبریزی را برگزیده است زیرا دریافته
است که صائب ،برای رفع موانع پیشرفت ،جوامع بشری ،اجتماع و حتی شاهان را به شناخت
معایب اخالقی و رفتاری خویش فرامیخواند .او در این راه بیشتر از روش قرآن یعنی تمثیل
بهره میگیرد تا ملموستر سخن گوید .او با مشاهدة زندگی معمولی مردم ،تمثیلها را به زبان
عامّه آفریده است؛ زیرا در این زمان ،شعر مردمی است و این شاعر حکیم با سربلندی در این راه
موفق گردیده و سخنش مکتبها آفریده و طالبان فراوان در جهان یافته است .شاعر با گرامی-
داشت زبان و راه و رسم نیاکان و زنده نگاه داشتن راه و رسم آدمیگری ،در جهت عرضة این
احساس به جامعه کوشیده و با نشان دادن چاههای ضاللت ،به پند و اندرزهای اخالقی پرداخته
و با دادن الگویی مناسب ،مشوّق بشریّت برای رسیدن به قلّههای رفیع انسانیّت ،عبودیّت و
اخالق فردی و اجتماعی است.
واژههای کلیدی :پیشرفت ،اخالق فردی ،اجتماعی ،صائب تبریزی
------------------------------------------------------------- .1مدرس پژوهشگاه دفاع مقدس ودانشگاه جامع علمی کاربردی

.sh.saneei43@gmail.com.
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 .1مقدمه
اگر به بندگی ارشـاد میکنیم تو را
مساز رو ترش از گوشمال ما صائب

اشـارهای است که آزاد میکنیم تو را
که ما به تربیت استاد میکنیم تو را
(قهرمان .1631ج)191: 1

اصوالً هنگامى که سخن از اخالق به میان مى آید ،بسیارى از مردم ،حتى بعضى از اهل
فضل و دانش ،آن را یك امر مستحب و در حاشیه ی زندگى مى دانند ،در حالى که بیشتر
مشکالت فردى و اجتماعى انسانها ،دقیقاً و مسلماً ناشى از ضعف هاى اخالقى است ،مشکالت و
گرفتاری ها و بن بست هاى جهانى نیز درست از فقر اخالقى جوامع و مخصوصاً سرانشان
سرچشمه مى گیرد .اخالق سرمایه ی اصلى انسان ها و کلید حل مشکالت مهمّ اجتماعى و
خمیر مایه ی تمدن و ستون فقرات یك زندگى اجتماعى سالم و بهترین وسیله برای انسان در
سیر الهى است ،به همین دلیل تا زمانی که مسائل اخالقى در جوامع انسانى حل نشود هیچ
مساله اى حل نخواهد شد.
تهذیب نفوس ،تزکیه ی قلوب و تکمیل مکارم اخالق به عنوان یکى از اهداف اصلى
بعثت پیامبر بزرگ اسالم (ص) در قرآن کریم و روایات اسالمى شمرده شده است ،و پیشوایان
اسالم و بزرگان دین و حتی شعرای بنام جهان مانند موالنا  ،سعدی  ،حافظ  ،صائب و دیگران
قسمت عمده ی عمر پر برکت خود را وقف ترویج این امر کردند.
از آنجایی که زبان و ادبیات فارسی در بسط و گسترش تمدن اسالمی بخصوص با
محوریّت اخالقیات ،نقش به سزایی داشته و دارد و نمی توان خدمات متقابل اسالم و زبان و
ادبیات فارسی را نادیده گرفت ،طبیعی است ،عدم توجه به رسالت راستین آن  ،از دغدغه های
بزرگِ مقام عظمای والیت باشد!
یکی از دغدغههای مطرح شده از سوی رهبر انقالب اسالمی در دیدار با اعضای شورای
عالی انقالب فرهنگی()1392/09/19وضعیّت کنونی زبان فارسی است .ایشان فرمودند:
« زبان فارسی یك روزی از قسطنطنیّهی آن روز ،از استانبولِ آن روز ،زبان علمی بوده تا
شبه قارّهی هند .در آستانه  -مرکز حکومت عثمانی -زبان رسمی در یك برهة طوالنی از زمان،
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زبان فارسی بوده .در شبه قارّة هند برجستهترین شخصیّتها با زبان فارسی حرف میزدند...امّا ما
در کانون زبان فارسی ،داریم زبان فارسی را فراموش میکنیم»()farsi.khamenei.i
 .2بیان مسئله:
از آنجا که پایبندی به اصول اخالقی در ایران اسالمی راه های پیشرفت و تعالی را
هموار خواهد ساخت ،آیا صائب تبریزی به عنوان یك شاعر شهیر مسلمان ایرانی ،وسیله ی
اشعار تعلیمی خویش تالش کرده است با توجه به تعالیم اسالمی -آن هم در زمانی که تشیع
جان تازه می گیرد -به نگرش و بینشی نو ایجاد کند و بستر مناسبی در ساحت اجتماع برای
ایجاد تحوالت اساسی در روند الگوسازی اخالقی و تربیت اجتماعی و فردی بوجود آورد؟
 .3هدف و انگیزة تحقیق
هدف نهایی این پژوهش ،این است که نشان دهد زبان و ادبیات فارسی وسیله ای
کارآمد برای ایجاد نگرش و بینشی نو با توجه به آداب و سنن اجتماعی و دینی است و با توجه
به روح لطیف و احساسات بشری ،بستر مناسبی در ساحت اجتماع برای ایجاد تحوالت اساسی
در روند اخالق و تربیت اجتماعی و فردی بوجود می آورد تا با ساختن افراد به جامعه ایی دست
یابد که الگویی برای پیشرفت و تعالی اسالمی انسان ها باشد.
 .4ادبیات و رسالت تعالیم اسالمی
قابل ذکر است که ادبیات فارسی دری از همان آغاز پیدایش و توسعة خود،ادبیاتی
اسالمی محسوب می شد ،حتی برخالف ادبیات عربی ،یك دوری جاهلی هم پشت سر نداشت.
الجرم تأثیر اسالم در آن ،تأثیری خارجی نبود ،بلکه ادامه ی تأثیر محیط پیدایش آن بود.
در ادوار بعد هم مثل دوران پیدایش نخستین شعر و نثر فارسی ،ادبیات ایرانی
همچنان به موضوع های مذهبی و دینی بخصوص اخالقیّات ،عالقه مند ماند؛ حتی در
جریان های الحادی که نوعی طغیان بر ضد این گرایش بود ،این دین گرایی در تمام قرون
نخستین اسالمی و بعد از آن ،ویژگی مهم ادبیات اسالمی ایران است .محققان تاریخ و ادبیات
ایران هم آن را به عنوان واقعیّ ت پذیرفته اند .با این همه ،در توجیه و تعلیل آن ،برخی از
پژوهندگان مثل آربری و ریپکا عقایدی اظهار کرده اند که غیر کافی و محتاج به تصحیح و
تکمیل است( .ر.ک.ریپکا )1931.این نکته که بسیاری از مذاهب و فرقه های اسالمی و همچنین
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اکثر نهضت های مذهبی قرون نخستین اسالم و بعد از آن از ایران برخاسته اند ،شاهدی بر
واقعیّت این ویژگی است(.ر.ک .براون)1991 .
در بین قدیمی ترین نمونه های شعر فارسی که به علت انتساب به دربارهای عصر،
محل مناسبی برای انعکاس احساسات دینی و اخالقی نیست ،نشانه های این گرایش مذهبی را
می توان ردیابی کرد .مثالً رودکی در قصیده ای از دوران جوانی با لحنی تائبانه یاد می کند و
دنیا را به رؤیا و افسانه همانند می سازد «.در بعضی قطعات که از شهید بلخی ،ابوطیب مصعبی،
خسروی سرخسی و کسایی مروزی در تذکره ها آمده است ،مضمون هایی چون اعتقاد به تقدیر
و سرنوشت ،ضرورت تأمل در بی ثباتی عالم ،اشتیاق به عالم دیگر وجود دارد ».که البته انعکاس
روح مذهب گرایی ،و در عین حال تصویری از عقاید و افکار رایج در محیط اسالمی است.
(زرین کوب)162-112 :1636 ،

در گذشته ،بسیاری از معارف دینی هم به زبان فارسی به رشتة تحریر درآمده بود ،این
نشان می دهد که زبان فارسی چقدر توانسته در تحکیم و ترویج معارف اسالمی در بین کسانی
که یا فارسی زبان بودند یا فارسی را میدانستند ،مؤثر باشد .به همین دلیل زبان فارسی در بین
کشورهای دور دستِ تمدن اسالمی پس از زبان عربی دومیّن زبان مذهبی محسوب میشود.
با این نگرش باید گفت ضرورت آشنایی با گنجینة غنی شعر فارسی ،که ابزاری برای
ترویج دین و اخالقیّات است و زمینه های رشد و توسعة همه جانبة جوامع بشری را فراهم
می کند ،ضرورت شناخت ظرفیّت های اجتماعی این زبان را دو چندان میکند .در تعلیم اخالق
عرفان اسالمی ،کالم گهربار شعرای ایرانی چون :موالنا جالل الدین محمد بلخی،عطار نیشابوری،
ابوالقاسم قشیری  ،خواجه عبداهلل انصاری،حکیم ابوالقاسم فردوسی و به خصوص سعدی ،حافظ
و صائب تبریزی هر کدام خود به تنهایی گواهی بر این مدعا است.
** منابع مضمون های شعر صائب عبارتند از:
 -1انسان،جهان و اخالق بشر.
 -1توجه به دو نیمة مادی و الهی بشر.
 -6توجه به نور و ظلمت،حیات و ممات جهان.
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این تضادها در شعر او  ،مضمون های متضاد و نو می آفریند که شعر را به کمال و
نتیجة عالی می رساند.ذهن او به دنبال یافتن نسبتی بین انسان و طبیعت و برعکس است.
 .5ارائه الگوهای رفتاری مکارم اخالقی فردی و اجتماعی در شعر صائب
محور غزل سبك اصفهانی که مد نظر این مقاله است ،اصوالً تعلیم اخالق فردی و
اجتماعی است .بنا بر این هدف سرایندة آن آموزش اخالق و تعلیم اندیشههای پسندیدة مذهبی
و عرفانی ،اجتماعی ،سیاسی و علوم و فنون می باشد .هر چند صائب از نداشتن گوش شنوا،
گالیه دارد :
تا به منزل همه جا بانگ درا پیوسته است
نیست گوش شنـوا گمـشدگان را ور نه
(قهرمان .1631ج)193: 1

از این رو وی مردم را گاهی به خاطر داشتن رذایل اخالقی که رکود اجتماعی را به دنبال دارد،
مستحق گوشمال روزگار می داند:
زان به دست گوشـمال روزگارت داده اند
طفل بازیگوش و بی پروا و خام و سرکشی
(قهرمان .1631ج)1119 : 6

صائب در بسیاری از ابیات خود برای مذمت یا مدح اخالق مردمان از کنایه بهره
می جوید و صنعت تمثیل را برای پند و اندرز و طرح مسایل اخالق فردی و اجتماعی بهترین
می داند و از این روست که شبلی نعمانی در مورد وی می گوید « :همه تمثیل گفته اند الکن
اهمیّت تمثیل های صائب این است که برای مضامین اخالقی خاص استفاده شده است».
(شبلی نعمانی،1631،ج)116 :6

 .9-1پرهیز از دل بستن به مردم و پست و مقام دنیا:
گـر از لباس برآیـی نمـی شناسنـدت

2

همین گروه که یك رنگ می نمایندت

(قهرمان .1631ج)112: 1

 .9-1کمك به ضعیفان و فقرا:
اگر افتاده ایی را همچو مور از خاک برداری

به کیش من به است از طاعت روی زمین کردن
(قهرمان .1631ج)6116: 3

 .9-6داشتن صدق نیت:
مکـن روی در قبــله ،بی صدق نیت

کـه رسـوا کنـد تیـر کج را نشانه
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(قهرمان .1631ج)6161: 3

 .9 -2دوری از گفتار بی عمل:
مـدتـی گفتار بی کـردار کردی مرحمت

روزگـاری هم به من کردار بی گفتار ده
(قهرمان .1631ج)6196: 3

 .9-3ترس از قیامت:
چو هست فرصتى ،آماده کن جواب اینجا

در آفتـاب قیامت چه کار خـواهى کرد؟
(قهرمان .1631ج)1911: 3

 .9-1پرهیز از تندخویی:
تند خویان می زنند آتش به جان خویشتن

می خورد دل شمع دایـم از زبـان خویشتن
(قهرمان .1631ج)6116 : 3

 .9-1پرهیز از غیر حق:
غیر حق را می دهی ره در حریم دل چـرا؟

می کشی بر صفحة هستی خط باطل چرا؟
(قهرمان .1631ج)11: 1

 .9-9توجه به مقام سکوت:
در سینـة مـا قطـره نشـد گوهـر شهــوار

تا همچو صدف مـهر نکردیم دهـان را
(قهرمان .1631ج)196: 1

.9-11دوری از خودکامگی:
طفل بازیـگـوش آرام از معـلم می بـرد

تلخ دارد زندگی بر مـا دل خودکـام ما
(قهرمان .1631ج)166: 1

 .9-11زیرک بودن:
هـرچند خنـده رو به نظر جلوه می کند

ایمن مشو ز بـرق جهـانسوز خوی گل»
(قهرمان .1631ج)1921 : 9

.9-11درتهیدستی به فکر فقرا بودن:
مشو از زیردست خویش ایمن درتهیدستی

که خون شیشه را نوشید جام آهسته آهسته
(قهرمان .1631ج)6116 :3

 .9-16نصیحت به ملوک در مردمداری:
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او شاه و دربار را به ترحم به مردم فرامی خواند و بی توجهی حکمرانان به مردم را
محکوم می کرد و همیشه تأکید داشت که مردم اساس شکوفایی و قدرت دولتند .وی می گوید:
شاهی که خلق خود را غارت می کند  ،مثل آن است که بام بنای خود را گِل می مالد که باران
از آن نگذرد اما دیوار ها را سست می کند .شاه در دید صائب ظاهرساز است .کاخ را آباد
می کند و کوخ را خراب .از طرف دیگر شاهی که فقرای خود را می راند ،مثل مستی است که از
ر ان خود کباب می سازد .صائب در اشعار خود ظالمان را آگاه می کند که از تیری که از کمان
می جهد قبل از آن که کسی را بکشد آواز مرگ را در گوش تیر انداز خود می خواند و حکم شاه
ظالم این گونه است( ».ادبیات شرق در عصرهای میانه)111 :1911،
مستی بود که می کند از ران خود کباب
شاهی که بر رعیّت خود می کند ستم
( قهرمان  1631ج)299 :1

از تیرِآهِ مـظلوم ،ظالـم امـان نیـابـد

پیش از نشـانه خیـزد از دل فغان ،کمان را
(قهرمان .1631ج)211 :1

 .9-12مذمت هواپرستی و غفلت:
ز تشویش نفس ،بر خویش می لرزم از این غافل
که شمع از باد روشن می شود ،هر گه تو افروزی
تن به هر تشریفِ ناقص ،کِیْ دهد نفْسِ شریف؟
کعبـه هیهـات است پوشـد جامـة پوشیـده را
 .9-19مذمت سبکسری و مدح همت مردانه:
کـز کمان  ،بال و پر پـرواز باشـد تیـر را
سهل مشمر همت پیـران با تدبیـر را
. 9 -13مست خوشی های دنیا نشدن و به فقرا توجه کردن:
در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن
ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن
از ورق گردانی لیل و نهار اندیشـه کن
از نسیمی دفتر ایّام بر هم میخورد
ایمنی خواهی  ،ز اوج اعتبار اندیشـه کن
بر لب بام خطر نتوان به خواب امـن رفت
چون شود لبریز جامت،از خمار اندیشه کن
روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام
رحم کن بر جان خود،زین ذوالفقار اندیشه کن
بوی خون میآید از آزار دل های دو نیم
در محیط پر شر شر ،از کنار اندیشه کن
گوشهگیری درد سر بسیار دارد در کمین
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زینهار از زاهد شب زندهدار اندیشه کن
( قهرمان  1631ج)1929: 3

.9 -11دستگیری از فقرا و جزای دنیوی و اخروی آن:
« إِنْ أَحسنْتُم أَحسنتْمُ لِأَنْفُسکُم  :نیکی به دیگران  ،نیکی به خود است «».اسرا»1:
چون صدف هرکس که شد افتادگان را دستگیر چون نباشد در میان نیکی به فرزندش کنند
(قهرمان،1631ج)111: 6

 .9-11تأکید بر عزت نفس:
شهباز ِمن ،ز دست شهان طعمه می خورد

نتوان چو سگ فریفت به هر استخوان مرا
(قهرمان  .1631ج)696: 1

.9-19پرهیز از عداوت بیهوده:
خوش آن گروه که مست بیان یکدگرند
نمی زنند به سنگ شکست ،گوهر هم

زجـوش فکـر ،می ارغوان یکـدگرند
پی رواج مـتاع دکان یکـدگرنـد
(قهرمان .1631ج)1113 :2

 .9-11توجه در عبادت:
هزار گمشـده را در نمـاز می یابی

چرا به فکر خود ای بی خبر ،نمی افتی؟
(قهرمان .1631ج)6621 :3

حضور قلب بود شرط در ادای نماز

حضـور خلق تـو را در نمـاز مـی آرد؟
(قهرمان .1631ج)1191 :2

تجربه هایی که در شعرش مضمون می آفرینند فقط متعلق به زندگی شخصی او نیست؛
بلکه تجربة زندگی بشری است و مورد استفادة عام دارد .این مطلب را می توان در ابیاتی دید
که در شعر او گالیه از فقر موج می زند ؛ در حالی که وی از تمکن مالی باالیی برخوردار بوده
است:
آنهم فلك به خون جگر می دهد مرا
چون داغ الله سوخته نانیست روزیَم
(قهرمان. 1631ج)691: 1
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 .6بازتاب معارفِ وحیانی در شعر صائب
بازتاب معارف قرآن و حدیث در ادب و هنر ایران ،یکی از جلوه های زیبای اعتقادی
است که بخصوص در عصر صائب هم ،نظر شاعران و هنرمندان بسیاری را به خود جلب کرده
است و به نوعی به عنوان خدمات متقابل معارف اسالمی و ادب و هنر مطرح است .در شعر
فارسی آنجا که حکمت عملی مدّ نظر است تأثیر احادیث  ،اخبار و آیات قرآن دیده می شود .
تاثیرپذیری دیوان صائب تبریزی از آیات قرآنی  ،نهج البالغه  ،احادیث و کالم بزرگان،
عالوه بر آراستگی ادبی ،سبب تقویّ ت و استحکام اشعاری است که با بهره گیری و استناد به این
منابع عظیم ،غرض خود را در تأیید دیدگاه های شاعر ،به انجام رسانده و جای هیچ تردیدی را
برای مخاطبان باقی نگذاشته است:
 .3-1مهار کردن هوای نفس:
دو صد بتخانه ویران کرده باشی
هوا را گر به فرمان کرده باشی
(قهرمان .1631ج)6216 :3
* تلمیح دارد به آیه « :وال تُطع منْ أَغْفَلنْا قلَبْه عنْ ذکرِْنا و اتَّبع هواه و کانَ أَمرُه فُرُطًا »
(کهف)11:

 .3-1اعتراف به گناه و طلب آمرزش:
در گنه کاری به جرم خویشتن اقرار کن

می کنی چون خواب باری در میان راه باش
(قهرمان.1631ج )1621 : 9

*تلمیح دارد به آیه« :و الذَّینَ إِذا فَعلُوا فاحشَةً أَوظَلمَوا أَنفْسُهم ذکَرَوُا اهللّ فَاستَغْفرَُوا لذُنُوبِهِم و
منْ یغْفرُ الذنُّوُب إِالَّ اللّه ولَم یصرُّوا علی ما فَعلُوا و هم یعلمَونَ (آل عمران)169 :
این بهره گیری از منابعِ وحیانی نشان از وام داری ادب فارسی از متون اسالمی دارد که
همواره در رگ آن جاریست .
« .3-6تسلیم» و توجه عرفانی و وحیانی :
تابیده انـد از رگِ گـردن  ،طناب ها
تسلیم شو  ،و گرنه برای سبکسران
درپرده است چشم تو را طرفه خوابها
بیدار شو ! که در شبِ یلدایِ نیستی
(قهرمان  ،1631ج)613: 1
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 .3-2بصیرت داشتن:
ترا پرچون صدف شد گوش از سیماب در دریا
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وگرنه حلقة ذکری است هر گرداب دردریا
(قهرمان.1631ج)166 :1

* تلمیح دارد به آیه « :صمٌ بکمٌ عمیٌ فَهم الیَرجِعون» (بقره )11:
 .3-1درک عدالت خداوند ومحاسبة اعمال:
زنده و مرده بـه وادیـد ز هـم ممتازنـد

مـرده دانیـم کسـی را که نبینـد مـا را
(قهرمان .1631ج)169 :1

* تلمیح دارد به آیه« :هَل یَستویَ اآلعمی وَ البَصیر» (انعام )91:

 .3-1تنها توکل بر خدا و رزق از او طلبیدن:
رزق ارباب توکلّ می رسد از خوان غیب

نیست از دریا اگر آبی به جو دارد صدف
(قهرمان .1631ج)1212: 2

* تلمیح دارد به آیه « :و یرْزقْه منْ حیثُ ال یحتَسب و منْ یتَوکَّلْ علَی اهللّ فهَو حسبه »
( طالق )6:

 .3-9تواضع و تکریم به والدین :
گر دل خود زنده خواهی خاکساری پیشه کن

به ز خاکستر لباسی نیست آتش پاره را
(قهرمان ،1631ج)111: 1

* تلمیح دارد به آیه « :و اخفِض لَهُما جَناحَ الذُّلِ مِنَ الرَحمَهِ وَ قسل رَّبِّ ارحَمهُما کما
رَبّشیانی صَغیراً» (اسرا)12:
 .3-1امر به شب زنده داری و عبادت:
دل شب ار نتـوانی سپیـده دم برخیـز
در این دو وقت اجابت گشاده پیشـانیست
(قهرمان،1631ج)1611 :9
* تلمیح دارد به آیه« :کانُوا قَلیالً منَ اللیَّل مِا یهجعونَ »( ذاریات )11:

 .3-1به نرمی سخن گفتن:
آب و رنگ صورت ظاهر دو روزی بیش نیست

حسن اخالق جمیل از روی زیبا بهتر است
(قهرمان .1631ج)291 :1
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بـر دل آزاده ،حسـن خـلق بنـد آهن است
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از گل بی خار بیش از خار ،دامن چیدنی است
(قهرمان.1631ج)319 :1

* تلمیح دارد به آیه « :وإِما تُعرضَِنَّ عنْهم ابتغاء رحمةٍ منْ ربك تَرْجوها فَقُلْ لَهم قَوالً میسورا»
(اسرا)11:

* تلمیح دارد به آیه« :و إِذْ تَأَذَّنَ ربکُم لَئن شَْکَرْتُم لَأَزیدنَّکُم و لَئنْ کَفَرْتُم إِنَّ عذابی
لشَدَید»(ابراهیم)1:

 .3-9طلب خشنودی پروردگار با شکیبایی:
»صبر بر تلخی بیداری شب کن صائب

تا چو خورشید جهانتاب شکر خایی صبح
(قهرمان .1631ج)1112 :1

* تلمیح دارد به آیه « :الذَّینَ صبرُوا ابتغاء وجه ربهِم و أَقاموا الصالةَ وأَنْفَقُوا مما رزقْناهم سرا و
عالنیةً ویدرؤُنَ بِالْحسنَةِ السیئَةَ أُولئك لَهم عقْبی الدارِ»(رعد)11:
 .3-11پرهیز از ظن و گمانو جاسوسی:
تیره گردد از نفس آیینه چون ستاّر نیست
پرده پوش خلق باش؛ از صد بال ایمن نشین
(قهرمان .1631ج)361 :1

فغـان کـه مـردم کوتـه نظـر نمـی داننـد

که بستن نظـر از عیب خلق ،بینایی اسـت
(قهرمان.1631ج)119 :1

بپوش چشم خود از عیب تا شوی بی عیب

که عیبپـوش کسان ،پـرده دار خـود باشد
(قهرمان.1631ج)1191 :2

* تلمیح دارد به آیه« :أَیها الذَّین آَمنُوا اجتَنبوا کَثیرًا منَ الظنَّ إِّن بَّعض الظنَّ إِّثْم وال تجَسسوا»
(حجرات)11:

.3-11غلبه بر شهوت خشم :
خشم است خوردن من و عیب است پوششم

این اسـت از زمانـه لباس و غذا مـرا
(قهرمان .1631ج)629 :1

نیست جز خشم و تو از جهل برون می فکنی

لقمه تلخ نمایی که حالل است تو را
(قهرمان.1631ج)121 :1

* تلمیح دارد به آیه « :الذَّین یَنفْقوُنَ فی السراّء والضرَّاّء والکْاظمینَ الغْیَظَ والعْافین عَن اِلنّاسِ
واهللّ یحب الْمحسنین »(آل عمران)162 :
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گر اظهار پشیمانی کند ،گردون مشو ایمن
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که بدعهد از پشیمانی ،پشیمان زود می گردد
(قهرمان.1631ج)1616 :6

*تلمیح دارد به آیه« :و أَوفُوا بِالْعهد إِنَّ العْهدکانَ مسؤُالً »(اسراء)62 :
.3-16دوری از حسادت :
حسد به اهل حسد کار می کند صائب
کجا ز بوته دوزخ خالص خواهدیافت؟

چنانکه آتش سوزنده می خورد خود را
کسی که پاک نکرده است از حسد خود را
(قهرمان ،1631ج)196 :1

*تلمیح دارد به آیه « :وال تَتمَنَّوا ما فَضَّلَ اهللّ بهِ بعضکَمُ علی بعضٍ للرِّجال نِصَیب مما اکتْسَبوا
وللنسِّاءنَصیب مما اکتْسَبن وَسئَلُوا اهللّ من فَْضْله إِنَّ اللّه کانَ بِکُلّ شی ءعَلیماً»(نساء)61:
.3-12حذر از سخن چینی:
جـز پشیمانـی سخـن چینـی نـدارد حـاصـلی

حلقه بیرون در کن در مجالس گوش را

سخن چین می کند تاریك ،عیش صاف طبعان را

مده در خلوت آیینه ره زنهار طوطی را
(قهرمان .1631ج 21 :1و)119

*تلمیح دارد به آیه« :یا أَیها الذَّین آَمنُوا إِن جْاءکُم فاسقٌ بنِبَإٍ فَتَبینُوا أَنْ تُصیبوا قَوما بجِهالَةٍ
فتَصُبحِوا علی ما فَعلْتمُ نادمینَ»(حجرات)3:
 .7نمونه ایی از بازتاب سخنان موال علی در شعر صائب :
 .1-1پرهیز از آرزوها و خطرات آن:
آرزو چند به هر سوی کشاند ما را

این سگ هرزه مرس چند دواند ما را
(قهرمان . 1631ج)121 :1

ع

*تلمیح دارد به سخن موال علی «:ایاکَ والِاتکالَ علی المنی َفاِنَما بضائع النواکی»(نامه )92/61

 .1-1توجه داشتن به دنیا به عنوان مزرعة آخرت:
سرت تا هست،تخم سجده ای در خاک کن صائب
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که دارد سرفرازی ها در آن عالم  ،سجود اینجا
(قهرمان.1631ج)131 :1

*تلمیح دارد به سخن موال علیع « :و اِنَ الیومَ عملٌ و َال حِسابً و غَدًا حِسابٌ وَال عَمَلٌ »
(خطبه )6/21

 .1-6توجه به نزدیکی مرگ:
تا در تردد است نَفَس ،جان روانه است

بر بادپای عمر ،نَفَس ،تازیانه است
(قهرمان.1631ج)911 :1

ع

*تلمیح دارد به سخن موال علی  « :نفس المرء خطاء الی اجله ( » .حکمت )12

 .8نمونه هایی از بازتاب کالم بزرگان در شعر صائب:
 .1-1دل نبستن مؤمنین به دنیا:
به پایان زود می آید بود شمعی که روشن تر در این عالم اقامت کم بود جان های روشن را
(قهرمان. 1631ج)119 :1
ص

*تلمیح دارد به سخن پیامبر اکرم «:الدنیا سِجنِ المؤمن وجَنَتِ الکافر»(مکارم االخالق ص)231
 .1-1توصیه به صبر:

گر از روشندالنی ،صبرکن بر داغ ناکامی

که آب زندگی هرگز نیندازد سیاهی را
(قهرمان . 1631ج)119 :1

ص

*تلمیح دارد به سخن پیامبر اکرم «:الصبر عند الصَّدمه االولی (نهج الفصاحه ،ص)622

اخالق در مضامین غزل عاشقانة صائب :
« حتی در اشعار عشقی صائب ،موضوع اخالق و حکمت موقعیّتی بزرگ دارد .او
دوستدار اخالقی بدون خیانت و همراه درستکاری و راستی است .سخاوتمندی را سفارش
می کند.آرمان او اینگونه است که انسان تا آن درجه تحقیر نمی شود که از خرمن آدم های بد،
خوشه چینی کند و رذل و ب د شود .و این هم نیست که تالش نکند و منتظر رسیدن نان از
آسمان باشد....در شعر او مضمون های انسان دوستانه همیشه در مقابل قصیدة مدحیّه قرارداشت
که محصول کار اکثر شاعران قرن 13و11م بود »( ادبیات شرق در عصرهای میانه: 1911،باب )111: 2
بخش جمعبندی و نتیجهگیری :
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از مجموع آنچه بیان شد ،دریافت می شود که شعر صائب مجموعه ای از معارف بشری
است .اگرچه مضمون پردازی ها و نازک اندیشی ها گاه شعر او را دشوار فهم می سازد ،در عوض
لطایف حکمی و تعالیم اخالقی شعرش را پر بها می کند .پیوند شاعر با قرآن کریم و بهره جویی
او از مضامین وحیانی ،شعر او را به کالم بزرگان دین و اولیای ادبیات فارسی ،همچون موالنا و
حافظ کامال نًزدیك کرده است.
هر چند صائب را نمی توان یك عالم و مجتهد دینی دانست ،اما می توان گفت در بسیاری
از مواقع ،شعرش دارای فرازهای بلند امر به معروف و نهی از منکر و به دنبال نمودن راه های
پیشرفت جوامع بشری است و همین کافی است تا بتوان به او لقب معلم اخالق داد .معلمی که
گاه بی پرده و فاش نقص رفتاری مخاطب را گوشزد کرده  ،راهی خیرخواهانه را در مسیر رشد
اخالقیّات فردی و اجتماعی برایش می گشاید .آری صائب تبریزی با توجه به منابع وحیانی
تالش کرده و توانسته است با ایجاد الگویی اسالمی و ایرانی  ،نگرش و بینشی نو ،بستر مناسبی
در ساحت اجتماع برای ایجاد تحوالت اساسی در روند اخالق و تربیت اجتماعی و فردی بوجود
آورد .
و اینك که جامعة بشری بدون توجه به مکارم اخالق در مسیر کفران نعمت انسانیّت با
شتاب پیش می رود بر ما ایرانیان است که به عنوان صاحبان و طالیه داران شعر و ادب فارسی ،
اگر نتوانیم دنیا را ،ال اقل جامعة خویش را از معارف انسانی سیراب کرده و راه سعادت را باز
یابیم.
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