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چكيده
ــى، اخالقى و اجتماعى بيش  ــه بحث هاى مذهب در دورة صفوي
ــعرا و نويسندگان نيز تالش  از پيش مورد تّوجه قرار گرفت و ش
كردند با بهره گيرى از اين موضوعات، الگوى مدينة فاضلة خود 

را ارائه دهند. 
در اين ميان، بزرگ ترين شاعر اين دوره، صائب تبريزى، با طرح 
مباحث اعتقادى و پرداختن به فضايل و رذايل اخالقى در شعر 
تالش كرد كه جامعة آرمانى و مطلوب خود را به خواننده نشان 
ــته تالش بر آن است كه با استناد به نظريات  دهد. در اين نوش
ــواهدى از «كيمياى سعادت» غّزالى و «االنسان  افالطون و با ش
الكامل» نسفى، ويژگى هاى انسان برتر و «آرمان شهر» از البه الى 

ابيات پر تعداد صائب، استخراج و دسته بندى شود.

كليد واژه ها:
انسان آرمانى و كامل، مدينة  فاضله، 

غزليات صائب تبريزى، عرفان.

ــفه براى ايجاد آرمان شهر مطلوب، قوانين  پيامبران و فالس
و اصولى وضع كرده اند كه مدينة فاضله را بتوان بر آن بنيان 
گذاشت. افالطون، حكيم و فيلسوف قرن پنجم قبل از ميالد،  
از نخستين كسانى بود كه به «كمال مطلوب» نظر داشت و 

براى رسيدن به آن اصول و قوانينى وضع كرد.
شاعران و نويسندگانى چون عطار، سنايى، سعدى و مولوى، 
ــك و غزالى نيز  ــكندر، خواجه نظام المل ــكاووس بن اس و كي
ــتغال ذهنى بوده اند و در اشعار و نوشته هايشان  دچار اين اش

كوشيده اند كه الگوى يك مدينة فاضله  را ارائه دهند.
ــاعرانى است كه اين دغدغة فكرى  را  صائب هم از جمله ش
داشته است؛  به ويژه آن كه دوران او،  يعنى عصر صفوى، پر بوده 
ــت از بحث هاى مذهبى و نوشتن كتاب هاى بسيار زيادى  اس

دربارة انسان و كمال مطلوب و مذهب مطلوب و ... .

صائب و انسان آرمان گرا
ــعراى عارف، مملو از ابعاد شخصيتى  آثار نويسندگان و ش
انسان آرمانى است و هدف آنان از خلق آثارشان، چيزى جز 
ــرح  ــات ارزش مند و رهنمونى به آن صفات و ش تبيين صف
ــت. صائب، كه بزرگ ترين  رذايل  اخالقى و نهى از آن ها نيس
غزل سراى دورة صفوى است، بحث هاى اخالقى و اجتماعى 
زيادى را در قالب غزل تعليمى، مطرح كرده است كه به طور 

كلّى آن ها را  مى توان به سه دسته تقسيم كرد:

الف) بحث هاى اعتقادى و عرفانى
ب) فضايل اخالقى 
پ) رذايل اخالقى

الف) بحث هاى اعتقادى و عرفانى
اقتدا تا به مولوى كرده است

شعر صائب تمام عرفان است                          (ج2: 1082)
ــوره تين: 4) و با  ــده، (س ــان به نيكوترين صورت آفريده ش انس
پيدايش او، گنجينة فيض الهى به منصة ظهور رسيده است. 
ــت كه چهار  ــان تنها موجودى اس ــر، 1334: 29) انس (فروزانف
ــى، اراده، آرمان و  ــت: آگاه ــت خداوندى را داراس خصوصي

آفرينندگى. (رزمجو،  1368: 19)
ــن جهان، بلكه براى  ــان را نه براى اي ـ صائب،  آفرينش انس

جهان ديگر مى داند:
 ما را نظر به عالم ديگر گشوده اند

مرگ و حيات، خواب و خيال است پيش ما        (ج 1: 373)
ــان را خالصة هستى،  و رتبه اش را از اين جهان برتر  ـ او انس

مى داند:
خالصة دو جهان در وجود كامل توست

تو شوخ چشم از اين و از آن چه مى خواهى؟     (ج 6: 3361)
ـ اين جهان، تحت امر انسان هاى پاك است:

چون آفتاب هركس روشن ضمير باشد
ذرات عالم او را فرمان پذير باشد                      (ج 4: 2149)
ــروى از پيران و بزرگان طريقت دوگونه  ـ صائب در مورد پي

عقيده دارد:
گاهى پيروى از آنان را موجب راهنمايى به سوى مقصد مى داند:

ره نوردى را كه نبود رهبر ثابت قدم
در بيابان طلب، سنِگ نشان گم كرده اى است      (ج2: 597)

و گاهى،  امورى مانند: صدق طلب،  درد عشق و شور و شوق 
را رهبر عارف مى داند.

8ـ1ـ انسان در اين دنيا تابع ارادة الهى است  اّما در انجام دادن 
خوبى ها يا معاصى،  صاحب اختيار است:
كشاكش رگ جان من اختيارى نيست

ـوج در كف دريـا بود اراد ة من              (ج6: 3081) چون مـ
ــايه اى از تقدير الهى است؛ بنابراين آدمى  ــان،  س ـ تدبير انس

نبايد از قضا و قدر گله و شكايت كند:
تدبير بنده، ساية تقدير ايزد است

ورنه كدام كار به تدبير مى شود؟                     (ج 4: 2058)
ــّخر آدم  ــرار جهان مس ـ با تعّقل و پيروى از عقل و خرد، اس

مى شود؛ اين عقل،  انسان را از نفس اّماره نجات مى دهد:
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ز قيد نفس،  تو را عقل مى كند آزاد
كه ماه مصر به تدبير مى خرد خود را                  (ج1: 293)

ــروردگار پى ببرد.  ــد به كنه ذات پ ــل» نمى توان 11ـ1ـ «عق
ــق» مى آورد؛ عشق مخصوص انسان است  انسان رو به «عش
و نجات دهندة اوست؛ زيرا او را از قيدهايى چون مذهب هاى 

گوناگون رها مى كند:
جذبة عشق نپيچد به مالئك صائب

اين كمندى است كه در گردن انسان باشد        (ج4: 1667)
بحرى است جهان، عشق در اوج كشتى نوح است

موج خطرش، سلسله جنبانِى عشق است          (ج1: 1046)
ــد؛ آدمى هنگام گرفتارى  ــان را كامل مى كن ـ عبادت ها انس
بايد خدا را ياد كند و دعا نمايد. الّبته عبادت ها و طاعت هاى 

پنهانى و مخفيانه،  مورد قبول درگاه خداست:
مس، طال مى شود از نور عبادت صائب

روى شب خيز چو خورشيد از آن رو زرد است       (ج2: 718)
ـ باالترين ذكرها و عبادت ها محاسبه و مراقبة انسان بر اعمال 

خود است:
كدام ذكر به اين ذكر مى رسد صائب

كه آدمى، نفس خويش را شمار كند؟               (ج4: 1894)
ـ قهرمان كسى است كه با نفس اّمارة خود مبارزه كند:

شير افكن است هر كه سگ نفس خويش را
در موسم شباب به قيد مرس كشد                  (ج4: 1978)

15ـ1ـ شهادت از عمر جاويد برتر است:
آبى كه خاك مال دهد آب خضر را

در چشمه سار جوهر تيغ شهادت است               (ج2: 918)
ــت و با سعى و كوشش  ـ قيمت مردم، كردار و اعمال آن هاس

مى توانند به مقصود برسند:
جايى كه به كردار بود قيمت مردم

صائب كه تو را گفت كه چون تيغ زبان باش         (ج5: 2446)



نان كاملل ااننس
ردر قرآن، كمامال 
عقلى دارددو 
ضمن تأيييد همة 
دردر مورد نآنچ چهه
شعشققو  دللو 
ريرو وس سلوككوو س
ىمىش شودود،، ...... گ گففته 
ببروروننگرگرا وو
جاجامعمعههگرگراانينيزز
اياينن ههستست..
انانساسانناگاگرر
ششبابانگنگاهاه س سرر
دردر گ گريريبابانن
ففرورو م مىىبربرددوو
دندنيايا و و م مافافيهيهاا
رارا ف فراراموموشش
ممىىكنكند،د، ب بهه
ههنگنگامام ر روزوز د درر
ممتنتن ج جامامعهعه ق قرارارر
ازاز ز زمرمرةة وو دداراردد
ررهبهبانان ب بالالليليللوو
لليويوثثبابالنلنهاهارروو
جاجامعمع ص صفافاتِِت: 
الالتّّتائائبوبونن
االعلعابابدودونن
االحلحامامدودونن
لالسّّسائائحوحونن
الالرّّراكاكعوعونن
لالسّّساجاجدودونن
ورونن اآلمآلم
ببالالمعمعروروفف
وو االنلّناّاهوهونن
عََعننالالمُُمنكنكرر
وواالحلحافافظوظونن
لِلِحدحدودوداهللاهللا استست
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ب) فضايل اخالقى
انسان با متخلّق شدن به اخالق الهى، شايستة جانشينى و 
خالفت خدا مى گردد و تا اعلى عليين عروج مى كند و از جمله 
كسانى مى شود كه: «اولئك هم َخيُر البريه َجزاهم عند ربهم 
ــدن تَجرى ِمن تَحتها االنهار خالدين فيها رضى اهللا  جنات ع

عنهم و رضوا عنه» 16
ــت» مى داند؛ چرا كه با  ـ صائب، اخالق خوب را عين «بهش

اخالق خوش، مى توان دشوارى ها را بر خود آسان كرد.
خلق دشوار جهان را بر من آسان كرده است

تازه رويى بر من آتش را گلستان كرده است         (ج2: 573)
ـ به نظر صائب، حوادث و معلّمان، انسان را تربيت مى كنند. 
دوستان نيز در تربيت فرد نقش موثّرى دارند؛ به خصوص اگر 

او، ساده نيز باشد:
هر كه سوهان حوادث نكند هموارش

مى توان گفت كه از سلسة آدم نيست                 (ج2: 791)
ــان  در طول زندگى بايد در خدمت خلق باشد. صائب،  ـ انس

اين گونه انسان را «آزادمرد» مى داند:
هر كه نتواند ز دوش خلق بارى برگرفت

از گران جانى حياتش بار بر عالم بود               (ج 3: 1285)
ـ صائب دل جويى از ضعفا و فقرا را بسيار ارزش مند و اطعام 

فقرا را غذاى روح مى داند:
اطعام رزق روح و اطعام رزق تن

خوش وقت آن كه روزى روح اختيار كرد          (ج4: 1954)
ـ بخشندگى و سخاوت، ثروت انسان را در اين دنيا چند برابر 

مى كند و در آن دنيا سپر آتش دوزخ خواهد بود:
ز خرج، دخل كريمان يكى هزار شود

در گشاده، در بسته است باغ مرا                       (ج1: 305)
ــدى به حق  ــى»، يعنى نيازمن ــب، «فقر عرفان ــه، صائ ـ البت
ــمارد و آن را  ــيار با ارزش مى ش ــازى از مردم، را بس و بى ني
مهاركنندة نفس اّماره، ياد آورندة خدا و پادشاهى و سلطنت 

حقيقى مى داند:
فقر اگر فرمان رواى عالم ايجاد نيست

از چه مى گيرند شاهان، از فقيران همتى؟          (ج6: 3244)
ــت نقد  ـ صائب، «قناعت» را باالترين نعمت و در واقع بهش

آدمى مى داند:
نعمتى چون سير چشمى نيست بر خوان وجود

بى نياز از بحر دارد آب اين گوهر مرا                    (ج1: 77)
ـ هم چنين، صائب، «مقام رضا» را در اين دنيا، «بهشت نقد» 

و در نتيجه امن ترين مكان مى داند:
بهشت نسية خود، نقد مى كند صائب

(ج 4: 1772) اگر به حكم قضا آدمى رضا گردد                   

ـ به نظر صائب، در حل مشكالت بايد از «صبر» يارى جست؛ 
حّتى در برخورد با دشمنان:

به صبر، مشكل عالم تمام بگشايد
كه اين كليد به هر قفل راست مى آيد               (ج4: 1923)

ـ صائب، عزلت و گوشه نشينى را نيز «بهشت» مى شمارد اما 
عروج آدمى را در هم نشينى با پاكان مى داند:

حضور كنج عزلت گر تو را از خاك بردارد
اگر در خلد خوانندت، به استغنا نهى پا را            (ج1: 172)

ـ صائب، «تواضع و فروتنى» را ماية رستگارى انسان مى داند و 
معتقد است كه بايد با دشمنان هم با فروتنى رفتار كرد:

اميد رستگارى نيست بى افتادگى اّما
(ج3: 1481) كسى كز طاق دل افتاد هرگز برنمى خيزد         

ـ صائب، «دل شكسته» را باعث عروج انسان مى داند. وى به «دل» 
به ديدة احترام مى نگرد و براى آن ارزش ويژه اى قائل است.

اگرچه بى پر و بالى است سنگ راه عروج
دل شكسته به آن دلستان رساند مرا                 (ج1: 302)

ــدت معتقد است و  ـ صائب به «ترك تعلقات دنيايى» به ش
ــت خواهيم آورد و در  مى گويد كه با ترك دنيا، آن را به دس

دنيا پادشاهى خواهيم كرد:
تا فشاندم دست بر دنيا، جهان آمد به دست

از سبك دستى مرا رطل گران آمد به دست        (ج2: 610)
ــخت  ــتم، س ـ صائب به عدل و داد اعتقاد دارد و از ظلم و س

بيزار است:
نام شاهان را نسازد محو، دور روزگار

خاّصه آن شاهى كه ملك عدل را معمور كرد     (ج3: 1163)
افالطون به «عدل» به عنوان «كمال مطلوب» معتقد است و 
مى گويد: «اساس عدل، نيكوكارى است.»  (افالطون، 1335: 47)

پ) رذايل اخالقى:
ــوء بر عقل و خودآگاهى، انسان  با چيرگى نفس اَماره بِالّس
گوهر انسانيت خود را از دست مى دهد و مقام رفيع خالفت 
ــون و فريبندة  ــود. در دام هاى گوناگ ــلب مى ش الهى از او س
ــنايى به  ــقوط مى كند و، به گفتة قرآن، از روش ــيطان س ش
ــان ها به  ــود (بقره: 257) اين گونه،  انس ــانده مى ش تاريكى كش
تدريج به اسفل الّسافلين سقوط مى كنند تا جايى كه از چهار 

پايان هم پست تر و گم راه تر خواهند شد. (فرقان: 25)
ـ صائب معتقد است كه «مقام دوستى» و حّب جاه، بدترين 

اخالق است:
هيچ خارى در بساط هستى از اخالق بد

دامن جان را شالين1 تر ز حّب جاه نيست         (ج 2: 655)



صائب، «دل 
شكسته» را 
باعث عروج 

انسان مى داند. 
وى به «دل» 

به ديدة احترام 
مى نگرد و 

براى آن ارزش 
ويژه اى قائل 

است؛ مثًال 
معتقد است كه 
اگر دل آرامش 

داشته باشد، 
انسان هم در 

عيش و آرامش 
خواهد بود و 

برعكس، چون 
دل غمگين 

باشد، عالمى 
نيز غم زده 

خواهد شد؛ به 
همين سبب، 

باالترين 
خوشى را شاد 

كردن دل ها 
مى داند

آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 13390 0/پ/پاييـ ـــماارة 1 ــــ 1شـ

15

ـ صائب، ثروت اندوزى را نكوهش مى كند و آن را دل آزار مى داند:
از سيم و زر مگو كه سزاوار خنده ات

زندانى اى كه فخر به بند گران كند                  (ج4: 2010)
ـ به عقيدة صائب، كسانى كه به دنبال تجّمالت اند، از تهذيب 

خود غافل مى شوند:
خانه  آرايان ز تعمير درون غافل شدند

اصلشان چون بود از گل، خرج آب و گل شدند   (ج3: 1226)
ـ خودنمايى، يكى ديگر از رذايل اخالقى است.

خودنمايى الزم نو كيسگان افتاده است
خردة زر غنچه را خندان كند در زير پوست        (ج 2: 616)
ـ صائب،  اخالق زشت «تن پرستى» را مانع عروج انسان  مى داند:

تن بى معرفت نگذاشت دل را سر برون آورد
زمين شور در خود محو سازد تخم قابل را          (ج 1: 195)

ــتن يك دل بيدار، بايد از «خور و  ـ به نظر صائب، براى داش
خواب» گذشت:

ز خورد و خواب بگذر گر دل بيدار مى خواهى
كه بيدارى ز پى خواب تن آسانى نمى دارد        (ج 3: 1442)

ـ صائب، داشتن آرزوهاى دور و دراز را نكوهش مى كند و معتقد 
است كه مانع عروج انسان مى گردند و كام او را تلخ مى كنند:

بال پرواز مرا بسته است موج آرزو
شعلة آتش ز نقش بوريا در شش در است           (ج2: 492)

ــا و آرزوهاى غير الزم را  ــه عقيدة من بعضى از خواهش ه «ب
ــروع خواند... مى توان آن ها را به حكم قانون و  مى توان نامش

آرزوهاى نيكو و نيز به كمك عقل... ريشه كن كرد.» 
(افالطون، 1335: 507)

ـ صائب، غيبت و سخن چينى و عيب جويى را سخت نكوهش 
مى كند:

بود غيبت خلق،  مردارخوارى
بپرداز از اين لقمه كام و زبان را                         (ج1: 411)

ـ صائب اعتقاد دارد كه «بيهوده گويى» دل را سياه مى كند. او 
«دشنام» را تلخ تر از مرگ مى داند:

تلخى مرگ به كامش مى  لب شيرين است
دهن هركه بدآموز به دشنام بود                      (ج4: 1720)

ــت و انسان مغرور  ــيرت ابليس اس ـ به نظر صائب، غرور، س
آدم نيست:

ترك عجب و كبر كن تا قبلة عالم شوى 
سيرت ابليس را بگذار تا آدم شوى                  (ج6: 3281)

ـ صائب، خشم و غضب را چون مرگ، تلخ مى داند:
بود زهر اجل، خشم و غضب پاكيزه گوهر را

كه از كف، وقت طوفان بيش تر دريا كفن پوشد  (ج 3: 1518)

نتيجه
از همة مطالبى كه گفته شد، مى توان اين نكته را دريافت 
ــانى خردمند و شاعرى عارف است كه شعر را  كه صائب، انس
براى ترويج افكار عارفانه و نشر ارزش هاى اخالقى به خدمت 

گرفته است.
وى از بيان ريزترين نكته هاى اخالقى غافل نبوده و آن ها را 
ــرح داده است. صائب از اشاعة پستى ها  با تمثيل هاى زيبا ش
ــخت نگران بوده و خوانندگان  و رذايل اخالقى در جامعه س

اشعارش را از ارتكاب آن ها برحذر مى داشته است.
ــل اخالقى و  ــان ارزش هاى فضاي ــاعر نكته گو با بي اين ش
زشتى هاى رذايل اخالقى سعى كرده است جامعه اى آرمانى و 

مطلوب مبتنى بر تعاليم عرفان اسالمى را ارائه دهد.
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