
 
 
 
 
 
 
 

 احسان ودستگيري از نيازمندان در غزليات صائب تبريزي
  دكتر حسين فقيهي  

(س)                               دانشيار دانشگاه الزهرا
  چينفاطمه سياه
  (س) كارشناسي ارشد زبان و  ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

 چكيده

ت ديگران احساس تعهد و مسئوليت كنند و به در جامعه بشري نياز است كه افراد در برابر  مسائل ومشكال
هاي افراد جامعه انديشيده، راه درماني پيدا نمايند. از ديدگاه قرآن كريم، افراد مؤمن در حكم يك گرفتاري

پيكر بوده  و ميان آنها رابطه برادري برقرار است.  صائب تحت تأثير مكتب اسالم و در راستاي توجه دادن 
دهد. اشعار او ابط انساني، در اشعار خود نواي احسان، مدارا و ياري با همنوع را سر ميهمگان به اهميت رو

اش انسان را در تفكري عميق فرو كند و ساز همدلي و همنواييمهر، محبت و عاطفه را در خواننده بيدار مي
شيوه انفاق و تأثيرات  برد.  نگارنده در اين پژوهش  با دقّت در اشعار صائب، اهميت احسان و بخشندگي،مي

ن را در زندگي دنيوي و اخروي افراد و.... مورد تحليل و تبيين قرار داده است. صائب اهميت مثبت  آ
داند و بر اين باور است كه حج واقعي در راستاي  دستگيري از نيازمندان را برتر از زيارت  خانه كعبه مي

شود كه پنهاني و پيش از درخواست اين كار،  زماني بيشتر مييابد. البته ارزش كمك به نيازمندان تحقق مي
گشايد. نتيجه هاي بهشت برين را به روي او ميسائل باشد؛ همين امر چراغ زندگي انسان را  فروزان و در

اي داشته است و دهد كه صائب به مبحث احسان و دستگيري از نيازمندان، نگاه ويژهاين پژوهش نشان مي
هاي اخالقي خويش روابط ناب انساني را به همگان امر است كه او شاعري مردميست كه با آموزه گر اينبيان

 دهد.  تعليم مي

 گرايي، احسان و دستگيري، صائب، غزلياتانسانكليد واژه: 
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  مقدمه
ان به اند. وحدت نوع انسها همچون افراد يك قبيله هستند كه در راستاي انسانيت با هم خويشاوند شدهانسان

 40: ص1375سوزي و شفقت بر آنان است. ( كرمر، دوستي، عشق به همنوع، دلطور ضمني به معناي انسان
(  
مند شدن با درد ديگران، از اركان ها به يكديگر و دردها، گره خوردن رشته جانتصور خويشاوندي انسان 

ها همواره در مسير شود كه انسانگرايي در يك جامعه بشري است. پذيرش اين باور سبب مياصلي انسان
هاي اخالقي طمعي به همديگر نيكي كنند، ارزشدارند، به يكديگر مهر بورزند، در نهايت بيدوستي گام برنوع

  را محترم بشمارند و به حقوق ديگران احترام بگذارند.
همگان بر اين باشد كه  كند، آن است كه تالش رنگ ميگرايي را در يك جامعه پراز ديگر مواردي كه انسان

) عبور كنند و 110(كهف/» انا بشر مثلكم« حق لقب خليفه الهي را به خوبي ادا كنند؛ يعني بكوشند از مرحله 
وقتي كه « ) قرار گيرند؛ چون هدف قرآن كريم از بيان خويش 11(اسراء/» كان االانسان عجوالٌ « مصداق آيه 

در آخر سلسله تكاملي موجودات، بر روي زمين گام نهاده  است  گويد( بشر) همين بشر دوپايي است كهمي
اي است كه تعريف خاص دارد و در آن گونهگويد (انسان) مقصود آن حقيقت متعالي و معماو وقتي مي

  ) 64تا: صشريعتي، بي» ( گنجد. هاي طبيعت نميتعريف، ديگر پديده
هاي ظاهري ملحوظ است؛ اما انسان رد، در آن بيشتر جنبهي (بشره= ظاهر بدن) مناسبت دابشر چون با ماده« 

هاي معنوي، كمال و فضيلت انس) مناسبت دارد و چون انس از ابعاد معنوي انسان است، بيشتر با جنبهبا (
  )325: ص1373مصباح يزدي، » ( متناسب است.  

گشايي از كار مردم را هدف كه انسان گرهشود مگر اينعبور از بشريت و رسيدن به انسانيت ميسر نمي 
اساسي زندگي خود قرار دهد. چشمانش را از عيب ديگران بشويد و زبان به دشنام باز نكند؛ بلكه با ديدن 

- هاي ديگران، پاكي و زيبايي را به چشمان خود هديه كند و زبانش را با كالم نيكو زينت دهد. اين چشمهنر

ست كه بحث احسان و دستگيري از نيازمندان نيز در اين مبحث قرار گرايي واقعي اانداز زيبايي از يك انسان
  گيرد. مي

در » « وانفقوا في سبيل اهللا...« خواند: ها را به اين امر مهم و انساني فراميانسانقرآن كريم در آيات متعددي 
- اي كساني كه ايمان آورده» « يا ايها الذين آمنوا انفقو من طيبات ما كسبتم) « 95بقره/» ( راه خدا انفاق كنيد...

)  در اين آيات كه خداوند اراده 267بقره/» ( ايد انفاق كنيد. هاي پاكيزه اموالي كه به دست آوردهايد از نعمت
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توانيم اوج ارزش و كرامت انسان را مشاهده كرده است انسان را به صفت فياضيت خود متصف كند، مي

  نماييم.
اند فياضيت، جود و بخشش يكي از طور كه فالسفه ثابت كردهل است و همانفياضيت براي انسان كما«  

  )265: ص1385مطهري، » ( صفات كماليه است كه حتي صفت ذات واجب تعالي نيز هست. 
سازد، ما  موجودي برتر هستيم و تعهدات اي است كه به ما خاطرنشان ميبياييد انسان باشيم، جذبه« جمله 

الت تحقق پيدا گر باشيم. اجتماع واقعي تنها در سايه محبت، ايثار، بخشندگي و عدايد ايثارواالتري داريم و ب
: 1374(بگوويچ، » ها بهترين نمونه يك اجتماع كامال سازمان يافته هستند. كند؛ در غير اين صورت زنبورمي
  )7ص

در اشعار خود نواي احسان، مدارا  صائب تحت تاثير اين افكار و عقايد و در پرتو تعاليم دين اسالم است كه 
پسند ها در نزد خداوند ناتوجهي به شخص انسانمهري و بيداند كه بيدهد. او ميو ياري با همنوع را سر مي

داري از فرماني و خودابليس به سبب نا« است و محروميت از رحمت الهي را به دنبال دارد؛ همان طور كه 
ز رحمت الهي محروم، مطرود و دشمن انسان شد. در واقع خداوند با مطرود اعتراف به شرافت عالي آدمي ا

احترامي به شخص انسان ذاتاً مهري و بيگاه خود به همگان تفهيم كرد كه عدم توجه، بيكردن شيطان از در
  ) 71: ص1362بوازار، » ( شر است. 

ي محروم گردد، مدار انديشه خود را بر ها، از رحمت الهتوجهي به انسانخواهد به دليل بيصائب چون نمي 
- هاي انسانهاي اخالقي و نكتهها به قلّه انسانيت،  اشعارش را با درسانسان قرار داده و براي رساندن انسان

-گرايانه زينت داده است. در اشعار او مسئله كمك به همنوع،  محبت به ديگران و دستگيري از نيازمندان بر

تواند  همگام و همراه با او، محبت و عشق ت؛  به همين دليل خواننده اشعارش ميجسته و قابل مالحضه اس
به همنوع را تجربه كند و با ديگران همدل و همنوا گردد. با اين مقدمه، احسان و دستگيري از نيازمندان را به 

  دهيم.رسي قرار ميشورش مورد بحث و برعنوان نمونه بارز عشق به همنوع، در غزليات پر
  احسان ودستگيري از نيازمندان

- در جامعه بشري همه افراد بايد در برابر مسائل و مشكالت ديگران احساس تعهد و مسئوليت نموده، به درد 

  )25:ص1368هاي جامعه انديشيده و راه درماني براي آن بيابند. (نصري، ها و گرفتاري
» « انّما المؤمنون اخوة« ا رابطه برادري برقرار است از ديدگاه قرآن  مؤمنان در حكم يك پيكر بوده و ميان آنه

  ) 9حجرات/» ( همانا مؤمنان برادر يكديگر هستند 
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كوشد  اين موضوع يكي از نكات مهمي است كه همه اديان در خصوص انسان بدان توجه دارند؛ انسان مي 
« ه همين  دليل است كه در سايه دين هدف آفرينش را كه رسيدن به خير و خوبي است ، تحقق بخشد ؛ ب

ه علم است . اگر كسي وظايف اخالقي خود را او در راتر از مجاهده مجاهده انسان در طريق اخالق ، ارزنده
در عالم به خوبي انجام دهد و به جاي اينكه همه چيز را براي خود بخواهد ، از خودش هم براي ديگران 

  )84آفرينش را انجام داده است. (بهشتي، بي تا: ص مايه بگذارد ،اين چنين كسي بيشتر منظور عالي
توان نام آنها را يك سلسله امور وجود دارد كه در عين اينكه از جنس ماده و ماديات نيستند ( و مي«  

دهند ؛ انسان بودن انسان به اين امور است ؛ يعني اگر اين معنويات گذاشت) به انسان ارزش وشخصيت مي
  )58: ص1385مطهري، » ( كند يرند ، با حيوان هيچ فرقي نميمعاني را از انسان بگ

هاي متعالي است ؛ انسان واقعي كسي است كه درد خدا را داشته باسد و معيار اصلي انسانيت، داشتن درد 
هاي ديگر را نيز دارد . پيامبر اكرم كه نمونه واقعي يك انسان كامل و چون درد خدا را دارد ، درد انسان

خواهد خود را هاي دنيوي و اخروي حريص است كه ميست ، آنچنان براي نجات مردم از گرفتاريبرجسته ا
) پس خطاب 128توبه/» ( عزيز عليه ماعنتم «هاي مردم بر او ناگوار است ها ورنجهالك كند؛ چرا كه درد

) 6كهف/» ( سكفلعلك باخع نف« خواهي خودت را براي مردم تلف كني؟ رسد كه  اي پيامبر آيا  ميمي
  )70(همان، ص

كند؛ با اندوه بزرگ شد،  درد همه را احساس مي  اينها نشان دهنده بزرگي روح انسان است ؛ وقتي روح 
گردد و همكاسه شدن با فقيران و بيچارگان را عيب ديگران اندوهگين  و با فقر ومستمندي آنها مستمند مي

  داند :نمي
 عيب نيستبا فقيران دست در يك كاسه كردن

  
  

  شيوه انفاق

  بحر با آن منزلت همكاسه مرداب شد  
  )675: ص 1374(منصور،

  

هايي كه خود طعم تلخ مستمندي و ابراز صائب معتقد است انفاق بايد پيش از درخواست سائل باشد. انسان
هاي به جا و به بخششكه سائل را از تلخي سؤال برهانند، پيشاپيش كامش را با اند،  براي ايننياز را چشيده

  كنند :موقع خود شيرين مي
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  دهند فرصت به لب گشودن سائل نمي  از تلخي سؤال گروهي كه واقفند

  )918(همان، ص

  زنند: ها دراز كند، بر لبانش مهر درهم و دينار ميكه مستمندي دست نياز به سوي آنبه اين ترتيب پيش از آن
  كه در دستش درم مهر لب سائل تواند شد    توان گفتن كسي را از كريمان نيك محضر مي

  ) 217(همان، ص

-كند ، ارباب سخاوت و بخشندگي نيز به لبهاي خاموش جام را تر ميپس آن گونه كه صراحي  مي، لب

  دهند:خواست نميهاي خاموش سائالن فرصت در
  پيش ارباب سخاوت حاجت گفتار نيست    نگذرد ميناي مي خشك از لب خاموش جام 

  ) 508(همان، ص

شود، اما حفظ آبروي گرچه دستگيري از نيازمندان پس از ابراز نياز نوعي كرم و بزرگواري محسوب مي
  تري برخوردار است :فقيران و بخشش قبل از درخواست از ارزش و اهميت باال

  روي اهل فقر جود ديگر است  حفظ آب  حرف سائل را سبز كردن گرچه باشد از كرم
  ) 302(همان، ص

كند كه جاذبه و اند ، مصداق بيشتري پيدا ميي ارباب كرم كه خود را وقف نيازمندان كردهاين سخن درباره
  كشاند:دستان را به سوي آنها ميدرنگ تهيكشش حاصل از آن، بي

  به سوي خود كشد هر موج ، چون قالب دريا را    دستانبود دامان ارباب كرم وقف تهي
  ) 72(همان، ص

كه نيازمندان بخشند، همچنانآيند و بي محابا ميبخشندگان همچون دريا، بدون درخواست به جوشش در مي 
  شوند: مند ميهاي نياز را چون سبو زير سر گذاشته و بدون سؤال از كريمان بهرهدست
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  چون سبو دست طلب در ته سر داشتني است   هش موقوفجوش درياي كرم نيست به خوا
  ) 292(همان، ص

  در واقع انسان بخشنده به مانند ابري پر باران، پيوسته در حال دهش و ريزش است:
  در آتش است نعلش ابري كه اب دارد  در آستين نگيرد دست كريم آرام

  ) 622(همان، ص

اضطرار و ناچاري باشد؛ بلكه نيت انسان بايد از اغراض دنيوي  احسان و دستگيري از نيازمندان نبايد از سر
ريزند ؛ اين پاك شود؛  مثل چنين  افرادي به  مانند آن است كه  براي نجات خود در كام نهنگ اسباب مي

  انديشند: توان اهل جود دانست چرا كه در هر حال به منافع خود ميافراد را نمي
  آ ن كه در كام نهنگ از بيم جان اسباب ريخت     د نيستترك جود اظطراري كن كز اهل جو

  ) 424(همان، ص

-اند،  اهل جود به حساب نميهمچنين افرادي كه در درياي جود و بخشش خود در پي صيد مرواريد شهرت

  گيرند:آيند و در صحراي محشر در صف بخيالن قرار مي
  اگر شهرت ز احسان مطلب افتاده است حاتم را     شود محشور در سلك بخيالن در صف محشر

  ) 60(همان، ص

  تا زماني كه انسان نيت خود را از اغراض دنيوي پاك نكند ، احسان و دستگيري وي  هيچ سودي ندارد :
  در تالش نام، سيم وزر فشاندن جود نيست     ها در سخاوت سود نيستنيست تا پاك از غرض

  ) 484(همان، ص

كند و رسيدن به بزرگي و آوازه احسان چنان دشوار  است كه صائب از آن به بيابان خشك ياد ميگذشتن از 
  داند:مقام را در گرو  گذر اين مرحله مي
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  كه اين باديه را طي نكند حاتم نيست   هر  همت آن است كز آوازه احسان گذرند

  ) 496(همان، ص

  دست و غريبه نيز از آن بهره جويند:ت كه افراد دورگاه كامل اسارزش و اهميبت شيرازه احسان آن
  افكندنه هر نخلي به پاي خود ثمر ميور  دستان را به احسان ياد كردن همت است دور

  ) 785(همان، ص

ها تواند از آشنايان و اطرافيان خود دستگيري كند؛ اما كمتر كسي است كه غريبهبه عقيده صائب، هركس مي
  قرار دهد: را مورد لطف خود

  باردخوشا نخلي كه فيض خود به جاي دور مي  آيدثمر در پاي خود افشاندن از هر نخل مي
  ) 787(همان، ص

گرددكه در پوشش شب و پنهاني انجام شود به طوري كه سائل تر ميتر و زيباگاه انسانياين دستگيري آن
  سايه دست كرم را بر سر خود احساس نكند:

  سايه دست كرم بر سر سائل بار است  پرده شب جود كند همت آن است كه در
  ) 254(همان، ص

تواند مانع بخشش گردد ؛ زيرا انسان كريم همچون تاكي است كه در وقت به نظر صائب  تنگدستي نيز نمي
  شود: شود و جودش قطع نميزير ميبرگي اشكش سرابي

  نع ريزش نگردد جود را تنگدستي ما  فشان از اشك تاكبرگي بود گوهروقت بي
  ) 77(همان، ص

اندكه با يك تكه نان، همه ذرات را شرمنده احسان خود گويي  كريمان بزرگي و همت را از خورشيد آموخته
  كنند: مي
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  اي نيست كه شرمنده احسانش نيستذره  همت از مهر فراگير كه با يك تكه نان
  ) 471(همان، ص

  تأثيرات انفاق در زندگي دنيوي
سزايي دارد. اگر ها تأثير بهانفاق و دستگيري از نيازمندان در زندگي دنيوي و در افزون كردن اموال و دارايي

شود، پيوسته در اين كار انسان بداند كه چون ثروتش را در معرض نسيم ماليم  انفاق قرا دهد، دو چندان مي
  خير كوشا خواهد بود: 

  چين باشد كه سربلندي خرمن ز خوشه  دستان راز خرج بيش شود دخل باد
  ) 577(همان، ص

تر اموال و دارايي همچون آب چشمه است كه هر قدر بيشتر از آن بردارند و بيشتر در آن كاووش كنند ، زياد 
  گردد :مي

  شود دخل ارباب كرم افزون ز سائل مي  گردد زيادآنچنان كز كاوش،آب چشمه مي
  ) 839(همان، ص

آورد نشينان منتظر برسد ، دعاي ارزشمند جوشن را با خود به ارمغان ميبخشش بزرگان به ساحلاگر انفاق و 
هايي كه بخشندگي دريا و گوهرماند؛  چنانو در سايه آن، ثروت انسان از  هرگونه آفت و آسيبي به دور مي

  كند :ريزد ، دريا را محافظت ميكه با امواج به ساحل مي
  كه از موج گوهر باشد دعاي جوشن دريا    داريتي از آفت سپربزرگان را كند تردس

  ) 12(همان، ص

  كند :صائب در جاي ديگر براي بيان همين مضمون از شباهت بين فلس ماهيان به زره و درم استفاده مي
  كه فلس ماهيان باشد دعاي جوشن دريا     دستان شو افشان برگ عيش تنگز دست گوهر

  ) 12(همان، ص
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  گردد وي معتقد است كه سيل حوادث و باليا در سايه احسان و بخشش از انسان دور مي 

  گردد   خير در اندك زماني بسته ميدر بي  گرددبه احسان خانه از سيل حوادث رسته مي
  ) 861(همان، ص

كه برق فتنه را از  داندبري تهيدستان از خرمن اموال و افشاندن دانه احسان را ابزاري ميپس چون صائب بهره
  خواهد تا  در پناه اين حصار مستحكم  قرار گيرند:كند ، از همگان ميافراد دور مي

  كه جز نقش پي موران حصاري نيست خرمن را    بيفشان دانه احسان ز برق فتنه ايمن شو
  ) 81(همان، ص

كند ؛ شود ، بلكه آن را افزون ميدهد كه  نه تنها بخشش سبب كاستي اموال نميشاعر به همگان اطمينان مي
هاي سخاوت و شود. پس بايد شاليزار زندگي خود را با افشاندن بذراي كه به  خوشه تبديل ميهمچون دانه

  هاي زرين كرد:بخشش ، سرشار از خوشه
  نقصان نكند هيچ كس از جود و سخاوت            در خوشه رسيديم گر از دا نه گذشتيم 

  1187(همان، ص
رويد و هيچ وقت اگر غنچه دستان كريمان با نسيم جود و بخشش گشوده شود، مانند گل،  زر از كف آنها مي

  شوند:درمانده و فقير نمي

  رويد زر از كف ، همچو گل،  اهل سخاوت را   كه مي  كريمان را خداي مهربان درمانده نگذارد
  ) 93(همان، ص

 

  

شود و حالت بهجت روحي كه از بركت انفاق ندان نصيب ارباب كرم ميشادي و شعفي كه از دستگيري نيازم
دهد ، بسيار ارزشمند و قابل مالحظه است ؛ در واقع ارباب كرم مصداق واقعي ابر بهاريند به آنان دست مي

  شان در گرو ريزش است :كه شادي

  خنده برق است از ابر بهاري بيشتر    فيض ريزش دارد ارباب كرم را تردماغ
  ) 947(همان، ص
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بزرگاني كه دستي در جود وبخشش ندارند در واقع همچون آسمان بدون آفتاب ، فاقد نور، روشنايي و 
  بخشند:گرماي حيات

  بزرگي كه دست سخايي ندارد     آفتاب درخشانسپهري است بي
  ) 881(همان، ص

احسان و دستگيري از نيازمندان نيز  كند،صائب معتقد است همان طور كه بخشندگي (بهار) را بلندآوازه مي
  رساند: انسان را  به شهرت و بزرگي مي

  آوازه شد نام بهار    كز ره ريزش بلن  نامداري چشم اگر داري سخاوت پيشه كن
  ) 942(همان، ص

در همين  اشعار است كه صائب باز بودن در توفيق و بزرگي را در گرو باز گذاشتن راه سؤال  و دستگيري 
  داند:نيازمندان مي

  صائب به روي خود در توفيق بستن است     بستن راه سؤال به ارباب احتياج
  ) 346(همان، ص

-شود ،حفظ و دوام آن نيز در همان طور كه رسيدن به دولت وبزركي در سايه احسان و بخشش مقدور مي

امش در گرو شيرازه احسان است كه داندكه انسجام و دوافشاندن  زر و سيم است. صائب دولت را دفتري مي
  شود:تر ميهر چه اين احسان بيشتر باشد ، اين شيرازه مستحكم

  مد احسان رشته شيرازه اين دفتر است   حفظ دولت در پريشان كردن سيم وزر است 
  ) 296(همان، ص

گيري نيازمندان در ببخشند كه از دستتوانند به چراغ زندگي خود نور و روشنايي بي حد و حصري كساني مي
  دامان شب غافل نشوند:
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  ها دستگيري رامده از دست چون دامان شب  خواهيچراغ زندگي را گر جهان افروز مي

  ) 106(همان، ص

  
امتداد زندگي انسان تر  باشد ، انگيز آن گستردهسار زيبا و دلهر چه قدر ميزان جود و بخشش بيشتر و سايه

- كوشد تا خورشيد زود گذر زندگي خود را در سايهبه همين دليل است كه انسان ميشود ؛ تر مينيز طوالني

  زوال جود و بخشش حفظ كند :سار بي
  دير ماند هركه فيض خود رساند بيشتر     زندگي خواهي سخاوت كن كه در روي زمين 

  ) 948(همان، ص

را پيوسته بر صفحه خاطر  نگاشت و  هاها ويادتوان الفباي نامتنها با جوهر جود وبخشش است كه مي
  جاودانگي را براي خود رقم زد :

 نام باقي در زوال مال فاني بسته است  
  

  اندوزيخطرات زر

  ها نام حاتم مانده است   كز سخاوت بر زبان 
  ) 351(همان، ص

  
ان را از خرمن خود چيناندوزي خوشهانديشند و در راستاي ثروتدر باور صائب، افرادي كه تنها به خود مي

  زنند:كنند در حقيقت آتش در خرمن هستي  خود ميدور مي
  چينان را  مكن زنهار دور از  خرمن خود خوشه  كني برخودزنهار را وا ميزبان برق بي

  ) 28(همان، ص

  شود هاي آتش ميكردند نصيب شعلهچينان دريغ ميبه اين ترتيب خرمني را كه از خوشه 
  دستي جمع گردد خرمن است خرمني كز باد  چين داري دريغ از خوشهچه مياست آنرزق برق 

  ) 280(همان، ص
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گاه خود راندن سبب هالكت اميد از دراندوزي آزردن و ناوي معتقد است خاطر اميدواري را به تصور زر 
  شود:سوزد و نابود ميانسان است؛ همان طور كه گل در آتش زر مي

  واران را شكستن خوب نيست  خاطر اميد  ش زر گل چون به دست خود نداد سوخت در آت
  ) 487(همان، ص

شان خواهد غنجه دستاندارد و از همگان مياندوزي برحذر ميها را از زربه اين دليل است كه صائب انسان
  را با نسيم بخشش شكوفا سازند :

  كه از گرفتگي آيد برون به احسان دست    ي زري كه تو را استمكن چو غنچه گره خرده
  ) 417(همان، ص

رانند در واقع دولت را از ها را از درگاه خويش ميدارند و آنگاه خود باز ميبزرگاني كه نيازمندان را از بار
  نمايند:خود دور  و خود را از  فيض دولتمندي محروم مي

  رانند دولت را  از آستان خويش ميبه چوب  شوند ارباب حاجت رابزرگاني كه مانع مي
  ) 77(همان، ص

  شود بر دولت پاينده :شان پشت پايي مياين چنين است كه منع
  پشت پايي است كه بر دولت پاينده زدند    دست منعي كه فشاندند بزرگان به فقير 

  ) 660(همان، ص

  ارزش و اهميت دستگيري از نيازمندان
داند و اعتقاد دارد كه حج از نيازمندان را باالتر از زيارت خانه كعبه مي صائب ارزش و اهميت دستگيري

  كند:واقعي در كمك به نيازمندان نحقق پيدا مي
  كه دستگيري مردم هزار چندان است   به راه كعبه دل،پاي سعي رنجه مكن

  ) 333(همان، ص
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  گردد:بركت آن به صاحبش برمي ترين عبادات است كه خير وجويي از درويشان باالگويد: دلوي مي

  دست خود بوسيد هركس دست سائل را گرفت  تر از دلجويي درويش نيستطاعتي باال
  ) 447(همان، ص

  خورد با فقرانحوه بر
رويي و مهرباني با در باور صائب اگر كسي به دليل تنگدستي نتواند به نيازمندان كمك كند ، بايد با گشاده

  رو گردد:بهآنان رو
  رويي خود از گدا دريغ مدارگشاده  اي نيفشانيز تنگدستي اگر خرده

  ) 968(همان، ص

  رويي در برابر  اصرار و ابرام نيازمندان بپرهيزد:و از ترش
  نبايد روي خود تلخ ابرام گدا كردن  آيدز دستت به طلب دادن به سائل چون نمي

  )                              1242(همان، ص                                                                                   
رويي و مهرباني ها را به گشادهكند و انسانوي در فرازي ديگر همين مضمون را به صراحت بيشتري بيان مي

  يد:نمابا فقرا و نيازمندان ترغيب مي
  خوانده در فراز كند   به روي دولت نا  چبين گشاده به سائل كسي كه برنخورد

  ) 739(همان، ص

هاي بيچارگان نهد ، بايد بكوشد با اخالق و رفتار تواند با احسان و بخشش مرهمي بر درداگر انسان نمي
  هاي آنها را تسلي بخشد:ها و رنجپسنديده، درد

  به خلق از خود تسلي دار باري اهل عالم را   گرديها نميلاگر از دست احسان مرهم د
  ) 117(همان، ص
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انسان مانند ابر بدون باران از ريزش و جود تهي است ، وجودش بايد لبريز از حس احترام و پس اگر دست 
  بزرگداشت به سائل باشد:

  از سائالن دريغ مدار احترام خشك   از ريزش است دست تو چون ابر اگر تهي 
  ) 1062(همان، ص

تأ ثيري كه گفتار در روح و روان فقرا دارد ، بسيار بيشتر از انفاق است؛ گفتار دلخراش در نظر فقرا به مانند 
  آور است :ناك و زجرپايان ريخته شود، درداي كه بر سر را ه آبلهشيشه

  پايان شكستن است  ا به راه آبلهمين  دالن فقر  گفتار دلخراش به نازك
  ) 346(همان، ص

  تأثير انفاق در زندگي اخروي
كس كه پاداش الهي را باور دارد، در بخشش آن« فرمايد: علي (ع) در ارزش واهميت جود و بخشش مي

) صائب نيز تحت تأثير اين باور و عقيده است كه گشودن در به 138: ص1383دشتي، » ( سخاوتمند است. 
  داند:وي محتاجان را برابر با باز شدن در بهشت مير

  مكن به مردم محتاج در فراز اينجا  در بهشت برين گشاده گر خواهي   
  ) 9(همان، ص

(همان، » گيرد بخشد از دستي بلند پاداش ميكس كه با دست كوتاه ميآن«چرا كه به فرموده امام علي (ع) 
انسان تر به ارزششود و در مقابل هر بخشش چيزي بامتضرر نميكس از جود و سخاوت ) پس هيچ483ص
  رسد:مي

  شالي اگر دهي به فقيري حرير توست   نقصان نكرده است كسي از گذشتگي  
  ) 47(همان، ص

اگر زماني كسي دست سائلي را با عصايي گرفته و به او كمك كرده است ، اين عصا در بهشت برين تبديل به 
  زنند:آن تكيه ميه با عزت و احترام بر شود كتختي مي
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  گاه خلد به دولت سرير توستدر تكيه  ايگر دست سايلي به عصايي گرفته

  ) 407(همان، ص

  اگر انسان از مالي اندك بگذرد و آن را به نيازمندان ببخشد، همان مال در روز واپسين دستگير او خواهد شد: 
  بر هرچه پشت پا زني دستيگر توست   طچه تورا هست در بسااز نقد و جنس آن

  ) 407(همان، ص

انساني كه به فكر سايبان صحراي قيامت است بايد در اين دنيا با دستان بخشنده خود موجبات آسايش فقرا را 
  كند:فراهم 

  حاصالن ببار اينجا ز دست جود به بي  ز آفتاب قيامت كباب تا نشوي
  ) 10(همان، ص

اندازد در روز رويي ارباب حاجت را از خود براند ، هر چيني كه به پيشاني ميترش اگرفردي با پرخاش و
  شود:آگين بر او چيره ميقيامت همچون ماري زهر

  شود، هرچين كه داري بر جبين اينجاكه ماري مي  كليد گنج شو نه قفل در ارباب حاجت را
  ) 8(همان، ص

  گيرينتيجه
ويژه مبحث گرايي و بهانسانانسانيت، اصول مربوط به كه صائب به موضوع دهد نتيجه اين پژوهش نشان مي

  احسان و دستگيري از نيازمندان، نگاه خاصي دارد.
هاي متنوع اين مضمون بيانگر آن است كه صائب شاعري مردمي است كه نگاه تحليلي نگارنده به كاربرد 

انساني سوق دهد تا  حس انساني خود، ديگران را به سمت روابط ناب هاي اخالقي و خواهد با رهنمودمي
هاي يكديگر ها و گرفتاريشان زنده كند و به همگان  بياموزد كه نسبت به دردتعهد و مسئوليت را در وجود

  تفاوت نباشند.بي
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ورد با فقرا، نقش خدقت در اين مبحث،  خواننده را به اهميت احسان و بخشندگي، شيوه انفاق، نحوه بر 
شناس، تأثيرات مثبت انفاق ها به دولت و بزرگي، ارزش دستگيري از افراد غريبه و ناانفاق در رساندن  انسان

 كند. اندوزي، آشنا ميها و همچنين خطرات زردر زندگي دنيوي و اخروي انسان
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