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 در دیوان صائب تبریزی« احسان»واکاوی مفهوم 

 1کامران پاشایی فخری
 2ندا یانس

 چکیده
ا ی آن ش اعر  یاجتم اع ایه  شیگ ر گرا نای تواند ب یم یا هسندیا نو یآثار هر شاعر  ین اجتماعیمضام یبررس

 ین ب رایبن ابرا، دکن  ی میاس   ک ه هنرمن د آر آن زن دگ یطیکه نشأت گرفته از شرا اییه شیگرا، سنده باشدینو 
جتم اعی آر اآ  ا س رمای  . او پرآاخ   یاجتم اع ایه  شیگرا ید ب ه بررس ی با یا هسندیا نو یشناخ  هر شاعر 

کل  اصلی هر موضوع اآبی را ، چرا که مفاهیم؛ آهد تشکیل می فارسی آارای مفاهیم و مضامین فراوان اس  و شا
ایی ه ش اخ . جتماعی پیون د خ ورآه اس  ا نوعی با سرمای  ها و نماآهای اآبی هر کدام به  هنشان، عالیم، ها هواژ 

ه ای  هعق ل و ج ا ای ن م وارآ ه ر ک دام جاس ی از س رمای، عدل، صلح، صبر، انصاف، امید، اعتماآ، چون احسان
حاضر این اس  که با بررسی کاربرآهای خاص و متنوع از مفهوم احسان که هدف از پژوهش . اجتماعی هستند

پرآازی پرآاخته اس  به این پاسخ برسیم که آیدگاه صاسب نس ب  ب ه مس ایل  هصاسب آر حیط  آن فراوان به نظری
 از ممل و او وانی آ ک ه اس   سبک هندی شاعر نیتر  هبرجست یایصاسب تبر اجتماعی آر جامعه چگونه اس ؟ 

 از یک ی آن م رتب  ب ا مس ایل و اجتم اع ک هجا  آن از. اس  گرفته نشأت یاجتماع یها هنیاس  که از زم یلیمسا
کیفی   رواب   و آاش ته و  مس ایل اجتم اعی عص ر خ وآ ب ه خاص توجهی یو ،شعری صاسب اس  یها یژگیو 

 یش عر یرس ازیتصو  اس تددامآر عص ر خ وآ را مش کالت و مس ایل جامع   ها،  انسانپرآاختن به امور مرتب  با 
 .  آرآورآه اس

 .تصویرسازی شعری، صاسب تبریای، اآبیات فارسی، احسان، سرمای  اجتماعی: کلیدی واژگان
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 مقدمه

زیب ایی آر جامع ه رخ داآ هر . تأثیر آارآ اعضا  جامعه یک کلی  اس  و سرنوش  جامعه آر سرنوش  هم
 . گیرآ میفرا زشتی آامن همه را  رویداآافتد و هر  برای همه اتفاق می قطعا  

آر  .قابلی  و کارایی چشمگیر آن آر تبیین و توضیح مسایل اجتم اعی اس  ، آیگر جنبه سرمای  اجتماعی»
 ساا نقشی بها ه ها آر شناخ  و تحلیل آسیب هیابیم که این مؤلف یهای این مفهوم آر م هصورت توجه آقیق به مؤلف

 . ندکن می را آر بحث پیگیری پیشنهاآ ی مناسبکارهای هآارند و را
  س رمای اندیش یدن آر زمین   آر واقع پس زمین  ایج اآ انگی ا ، های و توجهات روشنفکرانه هآغدغاین گونه 

ه ای جدی د حف ظ نظ ام اجتم اعی و  هاجتماعی آر بین اندیش مندان عل وم اجتم اعی اس   ت ا ب ه ای ن ترتی ب را
 «.هم ه جانب ه از ر رف آیگ ر بررس ی ش وآ اجتماعی از ی ک ر رف و توس ع ای ه پیشگیری از مسایل و آسیب

 ( 531: 1384، دشب تاج)
کی دورآ آ م یبهایس تی اجتم اعی   سرمای  اجتماعی را به حیطچه  آن ذکر این نکته مهم اس  که» آن ب ر  تأ

س رمای  اجتم اعی ب ا ، رت رور آقیق هب. س ا ا به عنوان عوامل مهم آر تشریح ساختارها و رفتارهاه رواب  و ارزش
، ای آاورلبانه و نهاآهای عم ومیه انجمن، همسایگان، تمرکا بر ساختارهای اجتماعی سطح میانی مانند خانواآه

 . شوآ یسبب انسجام افراآ و ساختارهای گسترآه اجتماعی م
و  4ف الیمایک ل ، اس   3و پاتنام 2کلمن، 1مباحث اندیشمندانی چون بورآیوآربار  بدش اصلی بحث حاضر 

ب ه  س رمای  اجتم اعیآر مت ون « آهندگان ش اخ  نارمغا»کلمن و پاتنام ، که بورآیومعتقد هستند  5با  اآوارآز
 ( 19: 1385، فیلد.« )آنان سرمای  اجتماعی را از استعاره به مفهوم تبدیل کرآند، به اعتقاآ فیلد. روند شمار می

شناس انه آر تبی ین مفه وم  هجامع   رین نظری ت منس جم، بورآی و  نظران اآعا آارند که نظریبعضی از صاحب»
آه د ک ه  یایانه اس  به اعتقاآ او سرمایه به فرآ اج ازه م گر رویکرآی چپ، آیدگاه بورآیو. اس  سرمای  اجتماعی

 ( 724: 1374، ریترز.« )سرنوش  خوآ و آیگران را آر اختیار بگیرآ
 پاتن ام. ب ه پاتن ام اش اره ک رآ ت وان می ،ای آاش ته اس   هاعتم اآ توج ه وی ژ   آیگری که به مقول  اندیشمنداناز »

هایی  هعنوان شبکاو سرمای  اجتماعی را به . آاند یم سرمای  اجتماعیهای حیاتی و اساسی  هرا یکی از مؤلف« احسان»
اعتم اآ و احس ان ب ه ر ور . ان د هاعتم اآ گس ترش یافت به وسیل  د که کن می ای اراآی و خوآجوش معرفیه از انجمن
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امکان ات ، و آر هم ان زم ان آی د میاعتم اآ و احس ان از زن دگی گروه ی پدی د : ندهس ت هآیگ ر وابس ت ممتقابل به ه
د ک ه هرچ ه کن می فرض سرمای  اجتماعیتئوری . سازآ یا فراهم مه گیری و تشکیل انجمنخوآجوش را برای شکل

 (  665: 1380، پاتنام.« )یم و برعکسکن می ها اعتماآ به آن تر بیش، با افراآ آیگر ارتباط آاشته باشیم تر بیش
آس   ک م آو ، اعتم اآ ب ه نظ ر او آر رابط  ، نماید می کلمن از منظر کنش عقالنی به موضوع اعتماآ توجه»

مین أه ا ت  ند و ه دف آنباش  می ف رض ای ن اس   ک ه ه ر آو هدفمن د. اعتماآ کننده و امین: ررف وجوآ آارند
برانگی ا  ههمیش ه مس ئل، ب القوه تص میم اعتماآکنن د ، این منافع چ ه باش ندکه  این نظر ازصرف، منافعشان اس 

تنه ا اعتم اآ کنن ده ب القوه نیس   ک ه بای د ، آیا ب ه ام ین ب القوه بای د اعتم اآ ک رآ ی ا ن هکه  این تصمیم بر. اس 
 ( 154-152: 1377، کلمن.« )تصمیماتش را آر نظر گرف 

 ک هاس   ای  های اجتم اعی عبارت از ارتبارات و شبکه سرمای  اجتماعی، پرآازان هآیدگاه این نظریساس ا بر
آر  م ؤثرش ناخ  عوام ل  ،رو از ای ن. ند حس همکاری و ارمینان را آر میان افراآ یک جامعه پدید آورن دتوان می

و موج ب اف اایش  کن دد آر گسترش ابعاآ سرمای  اجتم اعی کم ک توان می تقوی  یا تضعیف سرمای  اجتماعی
بس تر ، شناسانه آارآ جامعه  مفهوم سرمای  اجتماعی که صبغ. عملکرآ اجتماعی و اقتصاآی افراآ آر جوامع شوآ

  ه دف از مقال . ش وآ انسانی و فیایکی و راهی برای نیل ب ه موفقی   قلم داآ می  وری سرمای مناسبی برای بهره
 . آیوان صاسب تبریای اس ( 7015-2501) ایه برآن آقیق به معنای گسترآه احسان آر غال یپ ،حاضر

ا و ه  شناس ان آر م ورآ ای ن ش اخ  و آرا تفاوت هه ای ص اسب تبری ای ب ا جامع  هآی دگا  چنین مقایس هم
ف رآی و  عم ل آر آورآن ای ن مفه وم عمی ق اخالق ی آر زن دگی هاز هم ه ب  ت ر مهم ای هر آو آی دگاه وه شباه 

، فلس فی، احار ه ب ر قواع د اخالق ی، بلن دی فک ر، که صاسب تبری ای آر وس ع  نظ رجا  آن از. اجتماعی اس 
خوبی ابعاآ مدتلف سرمای  اجتماعی که هن وز از  هب، آاشته اس  بدیل یب یایه و مسایل اجتماعی مهارت، عرفانی

عنوان نمون ه ب ه  هب. خورآ یچشم م هاثر جاوآان او با پیش آر ه قرن، ای نگذشته هپیدایش آن آر علوم اجتماعی آه
 : یمکن می موارآ زیر اشاره

پس انسان باید آیده ، ای آارآ های ناچیا هم از نور حق بهر  ههای انجام گرفته آر عالم حتی ذر  یاساس بررس بر
کل ع الم ص لح ک رآه مشر  من با چنان که آل خوش مه نمایدین خوآ را بگشاید تا آنیا از وی قطع امید ب عبرت

 . دکن می سازآ و مدارا یخارر صفایش با همه چیا م هاس  و ب
 گرآآ یم رنگیک ای هشیش هر با صاف آ  که عالم با اس  کرآه کل صلح من مشر خوش آل

 (1/3: 1393، صاسب)
ج ا   اراآ به عالق  ذکر کل و انسان ، منظور وی از عالم. صاسب آر این بی  تصویرسازی زیبایی کرآه اس 

 . صاف و ساآه بوآن را ارایه کرآه اس ، «رنگ گرآیدنیک»و با عبارت . باشد یم
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ب ا ک ل م رآم و ج ا  هسالم که صاسب با همه به آور از تعصبات آر هم رابط  اجتماعییعنی یک رویکرآ، این 
گ ر ب ر  ل م و ج ور: گوید که یآهد و م یو اآامه م نماید می آنیا صلح برقرار ای ن روزگ ار ص بر کن ی  ای انس ان ا
گر . ییآ میسفیدرو بیرون  ر از گل آاشته باشد باید با تمام وجوآ بر ت خواهد آر این گلشن لبی خندان یکسی که ما

ق وی خ ارری ف ارز از ه ر آو ع الم   د آر س ای  ای ن پش توانتوان می صورت اس  کهخدا توکل کند و تنها آر این 
 . آاشته باشد

 بایدش توکل چون ز عالم فارز خارری  بایدش گل از رت خندان لبی گلشن زین که هر
 (3/2375)همان، 

 . خندان را به گل تشبیه کرآه اس  چهر  باشد و شاعر آر این بی  استعاره از این آنیا میگلشن 
هر چند هدف صاسب پرآاختن به مسایل اجتماعی نب وآه اس   و ب ه ر ور مس تقیم آرای مشدص ی آر ام ور 

متقاب ل پیون د توجه به  سرمای  اجتماعی که اساس نگرش اجتماعی آر نظری جا  آن ابراز نکرآه ولی ازاجتماعی 
بس یاری از ای ن مف اهیم س رمای  ، پرآاختن به امور مرتب  با انسان اس شاعر و هدف  آارآ اه و فواید آن ها انسان

 ،شناس نب وآه هجامعچون صاسب تبریای . اجتماعی آر آیوان صاسب مشهوآ بوآه و مورآ بررسی قرار گرفته اس 
همان مف اهیم را ب ا آی د خ وآ و ب ه بی ان اما  ،ها به رور تدصصی وارآ مباحث نشده ربیعی اس  از زاوی  آید آن

 . بسیار موفق عمل کرآه اس و آر این کار نیا  نموآهشاعرانه آر ضمن مسایل آیگر مطرح 

 ادبیات نظری پژوهش. 1

 پیشینۀ پژوهش. 1-1

ت وان  می از جمله که اس   هآثاری به چاپ رسید، های مدتلف آر شعر صاسب هآیدگاه و مقول، مینه اشعارآر ز
  به موارآ ذیل اشاره نموآ:

آو ، حمید جعفری قریه علی و مریم جعف رزاآه، «بررسی مفاهیم اخالقی آر آیوان صاسب تبریای»مقال :  -1
آر این مقاله سعی شده اس  تا برخی . 1389، 126-106  ص، 5، شمار  زمستان، فصلنامه تدصصی علوم اآبی

بررسی گرآآ و نتایج حاصل آن اس   ،ای با آیات قرآنی آر پیوند اس  هاز مفاهیم اخالقی آیوان صاسب که به گون
ه ا از ای ن منب ع ارزش مند غاف ل نب وآه و مس تقیم و  یندیش ا ای  ری ف و باریکه که ص اسب آر کن ار مض مون

 . های اخالقی خوآ بهره برآه اس  هبرای تبیین و تفسیر آیدگاقرآن  کالمغیرمستقیم از 
آهم ین ، مه دی سلحش ور ف رآ ایوری ق، «بررسی فضایل اخالقی جوآ و ک رم آر غالی ات ص اسب»مقال :  -2

نویسنده آر این مقاله . 200-180  ص، 10شمار  : 1394، شهریور، لمللی ترویج زبان و اآ  فارسیا همایش بین
از  ،که صاسب با ررح ان واع فض ایلو چنین نتیجه گرفته  کارکرآهای جوآ و کرم آر غال صاسب پرآاخته اس به 
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آآم ی را ب ه نیازه ای ، د ض من وارآ س اختن مدار ب آر فض ای اخالق یکن می شاعرانه تالش، جمله جوآ و کرم
 . اساسی همنوع متوجه سازآ

، یاسمن اصفهانی بلندباالیی، «بسامد آر آیوان صاسب تبریای مک یبررسی مضمون آفرینی با اشیا»مقال :  -3
نویسنده ، 36-18، ص  2، شمار  1395 تابستان(، بهار اآ ) شناسی نظم و نثر فارسیفصلنامه تدصصی سبک

که اسلو  معاآله  نآهد که این عناصر جدا از آ ینشان م، بسامد مک آفرینی با اشیای آر این مقاله براساس مضمون
 . دکن می خیال او را نمایان  ارزش هنری اشعار صاسب و وسع  آامن، آاند یفرینی مآ ترین شگرآ مضمونرا بر 

فص لنامه ، محم د حس ین کرم ی، «بررسی و تحلیل عل ل ابه ام و آیری ابی مفه وم آر اش عار ص اسب»مقال :  -4
نویس نده آر ای ن . 62-31، ص   30، ش مار  1395زمس تان ، تدصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و اآبیات فارسی

کیدفرین شعر صاسب با ا مقاله به بررسی عوامل ابهام د صاسب آر ایجاآ بعض ی تعم. بر عوامل هنری پرآاخته اس  تأ
 . های این مقاله اس  هاز یافت، اوای ابهام شعر ه های شعری به همراه تحلیل عل  یاز ابهامات و آر عین حال زیبای

، فص لنامه مطالع ات اآبی ات، مهدی رس تمی، «خرآگرایی آر آیوان صاسب تبریایبررسی خرآ و »مقال :  -5
این پژوهش با هدف بررسی خرآ و خرآورزی آر آیوان . 726-713، ص  3، شمار  1395پاییا ، عرفان و فلسفه

 یارآب ا اس تناآ ب ه ابیات صاسب تبریای مو آن اس  که آستاورآ اصلی جستار یاآشده . صاسب نگارش یافته اس 
، آارآ ش اعرای منطق  ی آالل    ب  ر خرآگ  را ب  وآن ه خورآ که ضمن به کاربرآن اس تدالل یشمار به چشم م یب

کی از این اس  که صاسب خرآ  و پای ه و اس اس اش  عارش آاند  را مهم میشواهد و قراین موجوآ آر اشعار وی حا
 . آهد یرا تعقل تشکیل م

س یاآهمین گرآهم ایی ، س میه آق ا باب ایی، «و ترکی ب آر غ ال ص اسب تبری ایکاربرآ فرایند انتدا  »مقال :  -6
نویسنده آر ای ن مقال ه ب ه ک اربرآ . 100-80ص  شمار  ؟؟؟، ، 1397مهر، لمللی انجمن ترویج زبان و اآ  فارسیا بین

 . اس ترکیب آر غال صاسب پرآاخته و به خوبی میاان بسامد ترکیب و انتدا  را آر غال صاسب نشان آاآه 
ای اآ  ه  پژوهش، سید کا م موس وی، «شناختی رنگ سرخ و سیاه آر اشعار صاسب نتحلیل روا»مقال :  -7

شناس ی رن گ س یاه و س رخ پرآاخت ه  ننویسنده به بررس ی روا. 92-57، ص  4شمار  : 1389زمستان ، عرفانی
نمای انگر ش ور و ش وق و رن گ س رخ . ی آارن دا آر اشعار صاسب آو رنگ سرخ و س یاه ک اربرآ برجس ته. اس 

. های مدتلف از او سلب شده اس   که به گونه باشد میپایان او برای آس  یافتن به تمام آرزوهایی  یهای ب انگیاه
 از ره ایی ب رای ش اعر ت الش از نش ان، رن گ آو ای ن همراهی اما ،نفی همه چیا اس  رنگ سیاه نماآ تیرگی و

 . ر آارآروزگا بهبوآ به امید هنوز گویی و اس  آمده وجوآ به وضعی 
، مهدی زراعت ی نیش ابوری، «بررسی و تحلیل انواع سکوت و خموشی آر کلیات سعدی و صاسب»مقال :  -8

تحلی ل و بررس ی ان واع  نویس نده ب ه. 203-172، ص   11ش مار  ، 1396پ اییا ، فصلنامه تدصصی اآ  فارسی
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س عدی و ص اسب ب ه عن وان معلم ان اخ الق جامع ه و . اس  پرآاخت ه سکوت و خموشی آر نگاه این آو ش اعر 
گون عرفانی هخموشی را ستوآ، و فرهنگ سلوا اخالقیاستاآان ترویج  عشقی و آینی به توضیح ، و آر ابعاآ گونا

 .  اند هاهمی  این ویژگی اخالقی پرآاخت
، فن ون اآب ینش ریه ، محم د حک یم آذر، «بحث آر تشبیه تمثی ل و ک ارکرآ آن آر غ ال ص اسب»مقال :  -9

از لح ا  ک اربرآ ان واع  یای صاسب تبر  یاه غال ین مقاله به بررسیا. 215-198، ص  2، شمار  1395تابستان 
 مه فشرآه و فش رآهین، ساآه آن را به سه نوع گسترآه یبند هربقک یآر و  آن پرآاخته یل و کارکرآهایه تمثیتشب

، لی ن آلیب ه هم . ر کاربرآ ف راوان آارآیاخ  آو گون، یایآر شعر صاسب تبر . ه اس م کرآیتقس( اسلو  معاآله)
 اند. شمرآهل یصاسب را شاعر تمث

لمللی انجمن ا هشتمین همایش بین، عف  نجار نوبری، «ای صاسبه ساز  تمثیل، تصویر کوآکی»مقال :  -10
ک ه ب ا  ییاه لیتمثنش یبا گا نویسنده ن مقاله یآر ا. 115-100، ص  1392زمستان ، ترویج زبان و اآبیات فارسی

، یر ک وآکیتص و  ش اعر و ارتب اط ب ا یم انتااعیتقابل مفاه یبررس آر یآر اشعار صاسب آمده سع یمقوالت کوآک
ص اسب  یابداع یاه لیتمث. پرآاخته اس  یف کوآکیر و توصیبا تصو  یا هشیکل یسازلیل و تمثین وجوه تمثییتب

  ص اسب س ازند. ان خ وآ گنجان ده اس  ی ر را آر مین تص او ی از ا یبدش ق او همراه شده ویل آقیشه و تدیبا اند
 . اند هدیاو معنا و مفهوم بدش یاه لیاس  که کوآکان آر آن حضور آارند و به تمث یریتصاو  یبایجهان ز 

 ای پژوهشه پرسش. 1-2

 آیوان صاسب تبریای چیس ؟ مقصوآ از مفهوم احسان آر -1
کاوی مفهوم احسان آر آیوان صاسب و اجرای آن آر جامعه چه مشکالتی را  -2  ؟سازآ برررف میوا

 های پژوهش هفرضی. 1-3

ای از هنجارهای اخالقی اس  که رفتارهای متقابل افراآ آر چ ارچو   مجموعه، احسان سرمای  اجتماعی -1
 . گرآآ یگیرآ و موجب تسهیل رواب  اجتماعی م ها شکل می آن

گاه -2 آر  یتوان د ب ه عن وان راهک ار  یمبه وی ژه آر ش عر ص اسب ( احسان) سرمای  اجتماعی  از شاخص یآ
 . باشد یو اجتماع یاسیمناسب و رفع مشکالت س یرواب  اجتماع یبرقرار

 ضرورت پژوهش اهمیت و. 1-4

من ابعی ب ه آی وان ص اسب تبری ای از جمل ه . ها و تعهدات اخالقی اس   ای از ارزش مجموعه سرمای  اجتماعی
برخورآار اس    اهمیتی ویژهاز  یبه لحا  مسایل اجتماعی و اخالق یاسیکه عالوه بر مسایل اآبی و سروآ  شمار می
 یاصل  یها شاخصه ن مقاله یکی ازیآر ا. باشد قابل توجه می یهای حاوی عناصر و مؤلفه سرمای  اجتماعی  و آر حوز 
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گ اه قرار گرفته اس  یمورآ بررس( احسان) سرمای  اجتماعی آر  یها بت وان ب ه عن وان راهک ار افت هین ی از ا یتا با آ
 .  آر جامعه استفاآه کرآاز آن د یمف سرمای  اجتماعیبه  یابی مناسب و آس  یرواب  اجتماع یبرقرار

 روش پژوهش. 1-5

س  رمای  بع  د از آش  نایی کام  ل ب  ا مفه  وم . تحلیل  ی اس  تفاآه ش  ده اس    –آر ای  ن پ  ژوهش از روش توص  یفی 
یعن ی احس ان آر آی وان ص اسب تبری ای ک ه ممل و از  ؛ه ای آن هها و مؤلف هبا استناآ به یکی از شاخص، اجتماعی
 . پرآاخته شده اس ، باشد یم سرمای  اجتماعیمضامین 

 تعریف احسان. 2

   1 : اس   رفت ه ک ار به معنا سه آرقرآن  آر که باشد می نیکی و زیبایی معنای به «ُحسن» ریشه از، احسان  واژ »
 رفت ار و اعم ال انجام  3، کامل و نیکو وجه به کارها و امور به آاآن سروسامان و انجام  2، آیگران به نیکی و لتفض

 ک ه کس انی اول ین ک ه باش ید آاش ته توج ه. اس   پرهیاک اری و تق وا با متراآف تقریبا   کاربرآ این آر احسان. صالح
 محس نین بلک ه نیس تند … ی ا ینمؤمن یا متقین ورزآ یم عشق آنان به و آارآ آوس  را آنان فرموآهقرآن  آر خداوند
 ه ای همجموع  زی ر ه ا ج ا آن و ینم ؤمن، مفلح ین، متق ین های هواژ  تمامی که شوآ یم برآاش  جا نهمی از. هستند

 آر محس نین مق ام که شوآ می استفاآه، قرآن آر مشتقاتش و «محسن»واژ   کاربرآ موارآ بررسی از. هستند محسنین
 کس انی ب ه ت ر بیش خوآ کاربرآ و امعن این آر واژه این کلی رور به و، اس  برتر متقیان مقامات برخی از کاربرآ این

  ریش  مش تقات از. ان د بوآه برخ ورآار الهی تکالیف انجام و ایمان راه آر قدم ثبات و راسخ ایمانی از که شده ارالق
 «محس ن»واژ   و بار 34، مشتقاتش با «احسان»کلم  . اس  رفته کار به کلمه 194 جمعا  ( ن   س    ح) واژه این اصلی

 (3/501 ،75-2/73 ،1/406: 1368، روحانی)« .اس  آمده کریمقرآن  آر بار 39 مشتقاتش با

 جامعه در احسان . پیشینۀ3

 نی ا جدی د مولوآ این. آید می وجوآ هب اجتماع نام به جدیدی مولوآ، ندکن می زندگی هم با که یافراآ ترکیب با»
 از ش ک ب دون. باش د یم  ه ا ج ا آن و ق درت و ض عف، اراآه و ش عور، مم ات و حی ات آارای اف راآ خوآ مانند

 اس تمرار آر همگ ی،      جامع   بش ری نهاآ ینتر  بارگ تا   خانواآه   اجتماعی نهاآ ترین یبنیاآ و ینتر  کوچک
 هرگ اه ت اریخ ر ول آر، جه   ب ه هم ین. ندهست نیازمند خوآ افراآ معنوی و ماآی ایه کمک به خویش حیات
گاه افراآ، آمده پدید ای هجامع  آیگ ر عب ارتی هب  ی ا اجتم اع برابر آر مرآم برای تکالیفی وضع به، نظرصاحب و آ

، ق دیم روم ق وانین و حم ورابی شریع  قبیل از ،اسالم از قبل ایه سن  و شرایع آر. اند هپرآاخت اجتماعی قوانین
 ش ریع  کند، ای ن نکت ه اس   ک ه تر خوآنمایی می بیشچه  آن ولی. شوآ یم آیده اجتماعی آربار  قوانین اموری
 . اس  پیشقدم و ممتاز ها سن  و ها شریع  سایر میان آر، اجتماعی قوانین جعل جه  از اسالم



 1399، پاییز 19سوم، پیاپی  ۀشمارپنجم، سال 

 

 

 
  

126 

 

گون های هعرص آر بشری تمدن های پیشرف  تمام با  عل م هیچ و غیرآینی یا جامع  آینی هیچ هم هنوز، گونا
گر، گذشته این از. کند ینم انکار، خوآ افراآ به را جامعه نیاز، روز اقتصاآی و اجتماعی  به قبل اعصار آر جوامع ا

 پیش مباحث جمله از قضیه این، جوامع پیشرف  و پیچیدگی به آلیل امروزه نموآند، اما می توجه تر کم مسئله این
 ( 386: 1363، رباربایی.« )آارند توجه آن به همه که اس  ای هافتاآ پا

 در دیوان صائب تبریزی« احسان» مفهوم . 4

بسیار ماهرانه و از تمامی ابعاآ به موضوع سرمای  اجتماعی « تبریای صاسب»گوی ما از جمله  یشاعران پارس
 به امر، من  یب احسان، به خوآ احسان، خلق به احسان، یتیم به نیکی، فقرا یآستگیر چون مضامینی پرآاخته و

 . اند هنظم کشید  را به رشت خیر کار
ی همان ر ورشوآ  یهیچ قفلی با کلید آیگری باز نم؛ گوید یآهد و م یصاسب اول خداوند را مورآ خطا  قرار م

د ه ر ش ام توان  می ،ن انی آاش ته باش دهر کسی که از خوان قناع  لقمه . که هر زبانی گوشی و هر گوشی زبانی آارآ
ام ا ج ای ه یچ ،   خ وآ آر نیاورن دا را تح   تس له شاهان محال اس  ک ه س رزمین. چشم بر روی ماه عید بگشاید

ا ه م از . رسد یزیرا روزی هرکس که آهانی آارآ م ،ای نیس  هغص ای خ دای عظ یم آر ای ن آنی ا ه ر مش   خ ا
 .  نصیب نفرما یعظم  جهانی نهفته اس  ما را از بدشش خوآ ب ،حبابیهر آرون بدشش تو جانی آوباره گرفته و 

ا کف هر  آارآ جهانی تو محی  ز حبابی هر  آارآ جانی تو احسان ز خا
 (3/1608: 1393: صاسب)

ا، شاعر آر این بی  تصویرسازی زیبایی کرآه اس  ک ه از قص د ک رآه موج وآات آنی ا را  هم  ، از مش  خ ا
ا   ذکر جا   که آر این جا به عالق ، برند ینعم  خداوند بهره م  .   شده اس تمام موجوآات   کل    اراآ مش  خا

سدن بدون غرض باش د آر ف رآ ت أثیر  آن هنگامای انسان ، گوید یسپس شاعر آر خطا  به افراآ بارگوار م
آر راه ، عام  و وقت ی ک ه تص میم . دکن  می آ  روشن را تبدیل به گ وهرصدف که  گونههمان  ،گذارآ یمثب  م

. آهد یاشتیاق وصل شکر به مورچه قدرت بال و پر را م که چنان ،باشد راهبر و راهنما الزم نیس صدق و راستی 
 . آهد یخورآ تا عنبر بیرون م یکه بحر از موج سیلی م همان گونه ،بدشش از بارگان بهتر اس ، آر زمان قهر

 آهد یم عنبر و موج از خورآ یم سیلی بحر  نماس  خوش بارگان از احسان، قهر مقام آر
 (3/1337)همان، 

 توان می چنین هم ،موج و عنبر به کار برآه اس ، های بحر هنظیر زیبایی را با کلم صاسب آر این بی  مراعات
 . به تضاآ میان قهر و احسان اشاره کرآ

چرا م اه  ؛باشد یما نامراآان از این آنیا چه م قسم  !ر  یا آید: های زیر به سدن آرمی و این گونه آر سروآه
گونه آارو و شربتی ندارآ مرا تنها یاآ و این بیماری که من آارم هیچ ؟آارآ یکنعان روی خوآ را به سیلی تازه نگه م
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س  بچیند آن ترآس تی ک ه توان می ا از ندام  و پیشمانیه چه گل. آهد جلوه میرو زنده  هخند سیمایبویی از آن 
د گ وارا کن  می گهر که آعوی هم  و مرآانگی نبر آن انسان روش. کرآ یآس  خوآ را از زخم آندان تازه م پش 

 .گرآاند یی محتاج را از بدشش و احسانش خندان مها انسانباآ که روی 
 گرآآ یم تازه سایل جان نهانی احسان ز   گرآآ یم تازه آل او پنهان خنده شکر ز

 (2/1398)همان، 
 سوآش نمک خند  پنهان سازآ که زخمی خوشا  گرآآ یم تازه سایل جان نهانی احسان ز

 (2/2380)همان، 
 آارآ یم تازه احسان شرم از سایالن روی که   هم  آعوی گوارا باآا گهر روشن آن بر

 (3/1438)همان، 
چن ین آر کلم ات  هم، گ رآآ یصاسب روی خندان را به شکر خنده تشبیه کرآه که با خندیدن او آل انسان شاآ م

 . باعث ایجاآ موسیقی زیبایی شده اس « خ»و « ش»، «س»حروف و کاربرآ تراآف به کار رفته ، پنهان و نهان
 ای نیس تم ت ا س لیمان هم ن آر آن مرتب  گوی د، چنین سدن میی بدشنده متواضع ها انسانشاعر از زبان 

گر موری هم مهمان من   میهمان سفر  گ ر همانن د . خ ورآ یآل خوآ را م ، چیای من یاز ب گرآآمن باشد حتی ا ا
 چ ه چنان. ر اس  که چشمی آر پی س امان آاآن م ن باش دت آرخ  چنار با آس  خالی آتش برآورم از آن خوش

ای از این بدشش م ن احس اس  هچرا باید انسان آزاآ ،خواهم یهم  من آر آنیا باعث خواری کسی شوآ آن را نم
 ؟شرمندگی کند

گر  باشد؟ من احسان شرمنده ای هآزاآ چرا  خواهم ینم هم  شوآ خواری مستلام ا
 ( 1/1504)همان،  

فرم وآه  نه ی آن ازق رآن  آرنی ا  خداون د و ن دارآ ارزش ی، آاشته باش د پی آر رسانیآزار و  من که احسانی
 ( 264/بقره.« )بارل مکنید، آزار و  من با را خوآ یها هصدق، اید هآورآ ایمان که کسانی یا»: اس 

ی که عکس آر بحر محال اس  که نمایان همان رورتوان یاف   یی عارف نمها انساننقش هستی را آر نظر 
ببدش د و از ای ن احس ان و  آن زحم  رلب آنیا را به مس تحق بیانسان سداوتمند و بدشنده کسی اس  . باشد

 . عطا کند الیقی را به وی و بدشش خوآ شرمنده هم باشد که نتوانسته چیا قابل توجه و آر خور
 باشد شرمند  احسان و بدشد گدا به   را آنیا رلب رنج یب که اس  آن سدی

 ( 2/1667همان، )
 . اس آفریده « گدا»و « سدی»متضاآ  آر این بی  زیبایی با آو کلم تصویرپرآازی  شاعر
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و خط ا  ب ه انس ان ؛ دکن  می آعوت نیا پنهانی احسان به و آاند یم  من یب احسان را اخالق بهترین صاسب
آارای بداند زیرا کسی که قدر و اوقات عمرش را  ؛شوو از آن غافل مبه آن  بهای خوآ را نقدر وق  گراگوید:  می

چن ین  هم. شوآ یهر نگاهی که از سر عبرت به عالم نباشد تیر خطا محسو  مآر کیش عارف . اس  ی واالهمت
گر انسان غرور و ندوت را کن ار . ماند یغفل  جای بگیرآ پریشان خارر م ش آر شیراز ا فرآی که اوراق هستی ا

آر وص ف اخ الق بارگ ان ه یچ خلق ی بهت ر از احس ان و و نی ا ورآ آ م یآس    هبگذارآ آول  هر آو جهان را ب
 . باشد یمن  نم بیبدشش 

 نباشد من  یب احسان از به خلقی هیچ بارگان اخالق ز
 ( 2/2177)همان، 

مانن د س گ ک ه ، آر فرم ان ش د  اس   ت ر بیشآس   باش د  یکه تههنگامی نفس آآمی ؛ صاسب  به گفت
رغب    ،پوش افراآ زش  اس   هپرآ، آیین  تاریکگونه که همان . گرآآ یاز صاحبش روی گرآان م یسیر هنگام

از  ت ر فاونآستان آزار و اذی  افراآ سگ سیرت به آرویشان و تنگ. به افراآ ناآان اس  تر بیشآل نیا و تمایل 
کر ها انسانهم  . زخم آندان بر روی خرق  آرویشان اس  و  گرآآ شرمسار میی واال از تیغ زبان مستمندان شا

 . بارآ یم تر بیشابر رحم  الهی ، زار هآر شور  که چنان مد هکن می بدشش و احسان تر بیشبه آنان 
 تر بیش احسان ابر بارآ شور زمین آر مدام گرآآ سفلگان مراآ بر صاسب چرخ

 تر بیش احسان ابر بارآ شور زمین آر کشد یم خجل  شکر زبان تیغ از هم 
 (3/2225)همان،  

گر نم؛ گوید یآیگر مآر جایی  پس ته را  ک ه چنانگفت ار ب اش خواهی آر این زمانه کام   تل خ ش وآ خ وش یا
ک ه  آنب ه ح ال  اش وآ خوش  یخ الق م از خوآ براند پذیرفت   هرکس که خلق را . فکندا شیرین زبانی آر شکر می

کمال رسید   آرج ای از اندازهمنصور انسان بارگی بوآ و به . ها ابایی ندارآ فکند و از آنا میفرو را از نظر  ها انسان
ب ه همانند میوه که چون پدت ه ش وآ خ وآ را از آرخ    ،که آنیا برایش تنگ شد و سرش گوی چوگان فنا گرآید

و گرنه هر ندل ی  به شمار آیدباشی از هم  که آر هنگام بدشش و احسان به یاآ آورآستان . اندازآ پایین فرو می
 . آهد یخوآ ثمر م به پای

 فکندا می ثمر خوآ پای به ندلی هر ورنه  اس  هم  کرآن یاآ احسان به را گرآان آور
 ( 1/1264)همان، 

آر آامان تسلیم و رض ا  سرای انسان باید ؛ گوید یمقام ارزشمند انسان مآربار  چنین شاعر آر جای آیگر  هم
ا را آر زیر پا بگذاری فروآ آوری آر محی   و برای این عالم پرشور ساحلی جا تسلیم وجوآ ندارآ. و ارلس افال
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زی ر قرار بندگی بستم که تالش کنم پ س چ را  با خوآ من که همانند یوسف. کران باید آس  از شنا کشید یب
 . رسد یخورآ و روزهای سد  به پایان م یزیرا شب کوتاه زوآ به خورشید بلند پیوند م بار من  و بدشش روم؛

 کشید؟ باید چرا احسان من  عایاان از  خویش به آاآم بندگی قرار یوسف ونچ که من
 ( 2/1345)همان، 

 انواع احسان از دیدگاه صائب. 5

 احسان خاص .5-1

ب اران   چن ان ک ه قط ر  مه ، د نه هر زمینیکن می احسان را به کیمیا تبدیل  آان صاسب معتقد اس  زمین قابل
ی بشناسی کن می پس باید شدصی را که به او احسان. شوآ نه هر جا یتنها آر آرون صدف به گوهر شهوار تبدیل م

ب اران آر آاخ ل ص دف   این بی  اشاره و تلمیح به این اعتقاآ آر ناآ مرآم آارآ که قطر . احسان کنی سپس به او
  :گرآآ یتبدیل به مروارید م

 گوهر شهوار گرآآ آر صدف اشک سحا   قابل اس  زمین، کیمیای آان  احسان
 ( 1/423: 1387، صاسب)

 به احسان عام ۀتوصی .5-2

احس ان کنن ده جل ب رض ای  پرورآگ ار ع الم ن ه  ه دفاس  که احسان باید عام باشد و  بر این باورصاسب 
. تجرید به کار رفت ه اس    آر این بی  آرای. و آر واقع این نوع احسان از نوع اول بهتر و برتر اس  ی آیگرچیا

  :لظاهر خوآ را مورآ خطا  قرار آاآه اس ا صاسب علی
 ریایم ما یپیش هر مرغی که باشد آانه م  ریاش ما را نظر صاسب به استحقاق نیس 

 ( 1/143)همان، 

 توصیه به احسان به ایتام .5-3

و  شمارآ میمحترم  عیسی چون همایتام را ، های اسالمی و مضامین نا  قرآنی هأثیر اندیشت صاسب تح 
  :آر این بی  تلمیح به عیسی مریم شده اس . س ا اه خواستار احسان به آن

 آر منال  به عیسی مریم برابر اس   پدر یکس نواز باش که هر رفل ب یب
 ( 2/928)همان، 

 سفر احسان زاد .5-4

باید به آیگران ، و خم آخرت به آس  آورآخواهد زاآ و توش  سفر برای راه پرپیچ  یبه بیان صاسب کسی که م
کتفا نکند تأسفاحسان کند و کار عملی انجام آهد و تنها به احساس همدرآی و  لنظیر ب ین ا مراع ات. خورآن ا

 . به کار رفته اس « آیده»و « آل»، «کف»های  هواژ 
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 حاصل ز آل و آیده خونابه فشان چیس ؟  توش  راهی به کف آور، تدمی بفشان
 ( 2/1067)همان، 

 احسان به سایل .5-5

 .دکن می صاسب احسان به سایل را به عنوان بهترین خلق و خوی انسان و کاری ارزشمند و خداپسندانه معرفی
 هرکس که گیرآ آس  سایل را، که بوسد آس  خوآ  لقی بهتر از احساننباشد آآمی را هیچ خ

 ( 1/194)همان، 

 احسان نهانی .5-6

احسان به صورت پنهانی اس  چون آر این صورت آبروی کس ی ، که بهترین نوع احسان آارآاعتقاآ صاسب 
آر . احسانی که به صورت پنهانی انجام گی رآ آل وآ  ری ا ندواه د ب وآ. نمایی یحفظ م، یکن می را که به او احسان

 . شوآ یکننده م ناین نوع احسان موجب رول عمر احسا اوآیدگاه 
 عباآتی که نهانی بوآ ریایی نیس   آستگیری محتاجخوش اس  آر آل شب 

 (2/896)همان،  

 احسان به دیگران .5-7

 . به کار رفته اس « ندل»کلم  جناس تام آر . آاند یصاسب احسان به آیگران را باالتر از احسان به خویشان م
 بارآ یخوشا ندلی که فیض خوآ به جای آور م  آید میثمر آر پای خوآ افشاندن از هر ندل 

 ( 3/1413)همان، 

 اهمیت احسان .5-8

بهتر از رواف کعبه گ ل ( رواف کعبه آل) آر آیدگاه صاسب احسان کرآن و آر واقع به آس  آورآن آل مرآم
 . اس 

 که آستگیری مرآم هاار چندان اس   پای سعی رنجه مکن، به راه کعب  گل
 ( 2/846)همان، 
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 گیری هنتیج

مف اهیم مط رح ش ده آر س رمای  اجتم اعی متن وع و متع دآ اس   و ه ر ک دام از ، که تبی ین ش د همان گونه
ان د ول ی  هآن ارایه ک رآآربار  متفاوت هم  یهای هو آر نتیجه آیدگا  هپرآاختبه آن  شناسان از زوایای مدتلف هجامع
کثر جامع  عمد کم رعای  اصول اخالقی آر ر ، شناسان مشترا اس  همفاهیم سرمای  اجتماعی که بین ا واب  حا

 .این مفاهیم براساس تحقیق انجام شده آر آیوان صاسب مورآ بررسی قرار گرفت ه اس    باشد که کلی یبر جامعه م
 توج ه م ورآ اص ول از یک ی، جامع ه آر احس ان که گرف  نتیجه چنین توان می آر متن مذکور مباحث به توجه با

 ه دف ب ه بدش یدن تحق ق راس تای آر اس الم. اس  بوآه تاریخ رول آر، اسالم ویژه هب اه سن  و اه شریع  همه
 جامعه آر احسان، اسالم آیدگاه از. اس  کرآه تنظیم اخالقی و حقوقی اشکال به را هایی هبرنام، جامعه آر احسان

 از، دکن  می ف راهم جامع ه حی ات ب رای مناسب بستری و برآ می بین از را جامعه نابوآی های هزمینکه  این آلیل هب
گف  که وی بسیار ماهران ه و از  توان می این شاخ  آر اشعار صاسب آربار اما . اس  برخورآار ای ویژه اهمی 

، به خ وآ احسان، خلق به احسان، یتیم به نیکی، فقرا یآستگیر چون مضامینی تمامی ابعاآ به موضوع پرآاخته و
 . کشیده اس تصویر به خوآ را آر اشعار  باقیات الصالحات و خیر کار به امر، من  یب احسان
شوند آر آنی ا انس ان  ینمخشنوآ س  که ا قدر واال نهم  و مناع  ربع افراآ بدشنده آ، به عقیده شاعر -1

ک ه  این بلک ه خوآش ان احس اس ش رم آارن د از ،ه ا احس اس ش رمندگی کن د ای از این بدشش و احسان آن هآزاآ
من   آر  یاحس ان ب  و ای ن نمون  . ببدش ندالیقی را به ش د  مس تحق و اند چیا قابل توجه و آر خور  هنتوانست

 ؛باشد یجامعه م
ی آر  اهر و مأل ع ام کن می ای انسان مراقب باش وقتی کمکی یا بدششی به مستمندی؛ گوید یصاسب م -2

 ؛گیرآانجام باید از رریق واسطه یا پنهانی  آهد، بنابراین بر باآ می نباشد که آبروی وی را
 وهی م و اس   ناق  احسانی نیا که باشد آاشته پس آر یمنت ای شیپ آر رییتأخ دینبا گرانیآ به احسان -3

 ؛آاش  خواهد منفی تبعات و فرستد می اجتماعی پیوند بازار به ناپدته و کال، خام را آوستی
 های نش انه آر هنگام بدشش و احسان خوآنمایی نک رآن و ب ه ی اآ آورآس تان ب وآن از، به اعتقاآ صاسب -4

  فرو ریاآ؛ شوآ و گرنه هر ندلی به پای خوآ ثمر یمآید  به شمار میهم  
ک ه از  و نیا هر ک سورآ آ میبار به آستگیری و کمک از نیازمندان آستگیری ؛ گوید یچنین شاعر م هم -5

 ؛بیند یماند و تاوانش را م یکوری عصا بگیرآ مطمئن باشد که بر زمین نم
ه ا ی ا  زی را آن ؛ی خسیس رفتن سوآی جا پش یمانی و ن دام  ن دارآها انسانبه آنبال احسان و بدشش  -6

  ؛گیرند یو پس م شوند میبدشند زوآ پشیمان  یآهند یا هر چه که م یچیای را نم
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س وآی باران اس   و  یهمانند ابر ب ،آر نظر شاعر آستی که از احسان و بدشش آیگران خالی شده باشد -7
  ؛دکن می اشغال یی رافضا آ و تنهاندار 

آریا روی خ وآ  چون همرو باش و  هخند می که تصمیم به احسان و بدشش گرفتی همانند مینایهنگامی  -8
 ؛را تلخ و روفانی نکن

لط ف و بدش ش را ب ر خ وآ ن دارآ آاز بیچ ارگی و  من ای که تحمل کشیدن  هفرآ آزاآ؛ گوید یصاسب م -9
 ؛روآ ینم ،سنگین اس ، زیر سای  فرآ بدشنده که آر نظرش همانند کوه غم اما ؛دکن می نداری را تحمل

را آاش ته باش د و ب ه آن ک ه  رفی   پ ذیرش ه ا بک ن  نث ار اه ل آنلطف و بدشش را ، به اعتقاآ شاعر -10
   ی ا هم ان بدش ش    خ وآپربرک    ب ارشهمانند ابر که محی  روی زمین را شامل ، آیگران هم سوآی برساند

 ؛دکن می
س گ  ک ه چنان ،آی د میراه ن هنفس بدذات و بداندیش افراآ پررمع با بدشش و احسان ب، آر نگاه صاسب -11

آر گذری پس بهتر اس  از تربی  و پرورش نفس بدذات این اشداص . کند یبیگانه حرم  آشنایی را رعای  نم
 آر راستای این سوآی به آنبال ندارآ؛چون تالش پیوست  

هم ان  ،تواند رقیب و آشمنش را با بدشش و ایثار نسب  به خوآ مهربان کند یانسان نم گاه شاعراز آید  -12
 ؛شوآ یای رام نم هکه سگ وحشی و هار با رعم گونه

ا کن ی ک ه  هی خانتوان می با احسان و بدشش؛ بر این باور اس چنین  هم -13 آر ات را از سیال  حواآث پا
کی آر اندا زمانی بسته م یآر باین صورت  پس ای انسان توانگر ای ن م ال و آول   آنی وی . شوآ یخیری و ناپا

بدش ش از  س   ب ا احس ان وا ای ن فرص   آر آس   ت و هنگ امی ک هت ا ، فت دا هر ساع  به آس  آیگری می
  ؛دکن می آهی هاار برابر به تو بدشش یمستمندان و فقیران آستگیری کن که خداوند کریم از هر آستی که م

گر، نیکوکاری و احسانتوان نتیجه گرف  که  از مجموع اشعار صاسب آربار  احسان می -14  یک صورت به ا
 از ای هعم د بدش، قطع رور به، کند پیدا شگستر و توسعه، جامعه مدتلف اقشارمیان  آر و نماید جلوه، فرهنگ

آث ار ی اآ ش ده آر . سازآ یم کن ریشه و برآ میان می از، اس  محرومی  و فقربرخاسته از  که را جامعه مشکالت
ی نیازمند برای رضای خداوند باش د و از ری ا و ها انسانصورتی نصیب انسان خواهد شد که رسیدگی و کمک به 

 . گذاری جدا  پرهیا شوآمن خوآنمایی و آزار و اذی  و 
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