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منشأ آموزههای اخالقی در شعر معاصر عرب
اعظم محمودی

1

چکیده
در تاریخ ادبیات عرب ،پیوسته شاعرانی بودهاند که برای ادبیات ،غیر از وظیفهی لذتآفرینی وخلق زیبایی،
وظیفهای فرا هنری نیز قائل بوده و از آن در جهت تهذیب اخالق و برپایی ارزشهای انسانی در جامعه
بهره بردهاند .این موضوع در شعر معاصر عرب به روشنی مشاهده میشود .پژوهش حاضر سعی دارد به
بررسی منشأ آموزه های اخالقی و تبیین مهمترین مؤلفههای آن در شعر این دوره بپردازد .شیوه پژوهش،
توصیفی و روش تحلیل اطالعات کیفی است .یافتهها نشان میدهد شاعران معاصر عرب عالوه بر گرایش
فطری به فضایل انسانی و اخالق کریمه ،به دلیل بروز تحوالت اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در این عصر؛
و تسلط فرهنگ استعماری غرب بر سرزمینهای خود ،با الهام از تعالیم الهی و اسالمی و با درک رسالت
خویش در هدایت جامعه به سمت کمال و مبارزه با ضدّ ارزشها ،موضوعات اخالقی ،به ویژه اخالق
اجتماعی را از مقاصد شعری خود قرار دادهاند.
کلیدواژه :اخالق ،آموزههای اخالقی ،شعر معاصر ،عرب

مقدمه

 - 1هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان قم ،گروه آموزش زبان عربی
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آدمی ،به حکم فطرت و آموزههای دینی ،به منظور دست یافتن به مقام عبودیت و تقرّب الهی و نیز
تکامل روحی و معنوی آفریده شده است؛ و این مهم جز در سایه پیراستن روح و برخورداری نفس از
مکارم اخالقی فراهم نمیشود.
اخالق در لغت جمع «خُلق» ،به معنای دین ،طبع و عادت است( .ابن منظور)140 :1990 ،
ابو حامد غزالی در تعریف «خُلق» چنین گفته است« :الخُلق عبارة عن هیئة فی النفس راسخة عنها
عنها تصدرُ األفعالُ بسهولة و یُسرٍ من غیر حاجة إلی فکر و رویة ،فإن کانت الهیئة بحیثُ تصدرُ عنها
األفعالُ الجمیلة المحمودة عقالً و شرعاً ،سُمّیت تلک الهیئة خُلقاً حسناً و إن کان الصادر عنها األفعال
القبیحة ،سُمّیت الهیئة الّتی هی المصدر خلقاً سیّئاً»؛ (خُلق ،حالتی ماندگار در نفس است که اعمال به
آسانی و بدون نیاز به فکر و اندیشه ،از آن صادر میشود؛ و اگر از این هیئت و حالت اعمالی صادر شود
که از نظر عقل و شرع زیبا و پسندیده است ،خُلق نیکو نامیده میشود و اگر از آن ،اعمال زشت سر زند،
خلق ناپسند نام دارد) ،1326( .ج )39 :3
اما أفرام البستانی اخالق را این گونه تعریف کرده است« :األخالق جمع الخُلق و هو العادة والسجیة
والطبع والمروءة والدین ،واألصح اطالقه علی االفعال الحمیدة ،وهذا المعنی األخیر مرادفٌ فی اللغة العربیة
لمعنی االدب ،ألنّ األدب ال یُطلق الّا علی المحمود من الخصال»؛ ( اخالق جمع خُلق است و آن عبارت
است از عادت و خصلت وطبع و مروت و دین و درستتر آن است که به اعمال نیک و پسندیده اطالق
شود و این مفهوم اخیر با معنای ادب در زبان عربی هممعنی است ،زیرا ادب ،تنها به خصلتهای پسندیده
اطالق میشود))432 :1967( .
مقوله اخالق در هنر ،از جمله در ادبیات و شعر ،همواره مورد توجه ادیبان ،اندیشمندان و منتقدان بوده
است .بسیاری ،زبان شعر و ادب را مؤثرترین و آسانترین راه برای ترویج مکارم اخالقی و نهادینه کردن آن
در جان و روح انسانها دانستهاند؛ زیرا شاعر و ادیب با تسلط بر ساختار گفتاری و زبانی عامه ،با یاری جستن
از توانایی خویش در پرداختن به روشی نوین در بیان معنا ،از زبان آنان زبان دیگری خلق میکند که همان
زبان ادبی است و با آن زبان ،مقاصد خود را به سهولت در جامعه انتقال میدهد.
موضوع اخالق در شعر و ادبیات عرب نیز جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است و پیشینهی آن
به تاریخ پیش از اسالم بر میگردد .در واقع میتوان گفت اخالقیات بخشی از شعر تعلیمی عرب است که از
دوران جاهلی مورد توجه ادبا و شعرا بوده است .وآنان با انگیزهای انسانی و با الهام از فطرت خویش و متأثر
از شرایط اقلیمی ،اجتماعی و فرهنگی به بیان ارشادات ارزشمند اخالقی پرداختهاند.
با ظهور اسالم ،مفهوم اخالق در شعر عربی گسترش یافت و شاعران و ادبای عرب و به ویژه مسلمان ،در
تمامی اعصار پس از اسالم ،با الهام از آیات قرآن و سنّت و سیره بزرگان دین ،به موضوع اخالق پرداخته و
بدین ترتیب آموزههای اخالقی یکی از گستردهترین مفاهیم و مقاصد شعر عرب شد.
در عصر کنونی به دنبال پیشرفت روزافزون علم و تکنولوزی و تغییر ساختارهای اجتماعی و روابط فردی
و به دلیل تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی که در سراسر جهان رخ داد و نفوذ فرهنگ
استعماری و آثار مخرّب آن را در برخی جوامع ،از جمله جوامع اسالمی در پی داشت ،شاعران و ادبای عرب
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بیش از هر زمان دیگری خود را متعهد دانستند تا به بازگشت بشر به سوی معنویت و آموزههای دینی و
اخالقی مدد رسانند.
پژوهش پیش رو تالش دارد به این سؤال پاسخ دهد که منشأ بروز آموزههای اخالقی در شعر
معاصر عرب چیست؟ آیا این موضوع تنها ریشه در فطرت داشته و پرداختن به آن امری ناخودآگاه
بوده است و یا شاعر عرب متأثر از شرایط اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی محیط خود ،بدان سو کشیده
شده است؟ و یا عالوه بر این موارد ،وی در جهت رهنمون ساختن جامعه به سوی کمال و معرفت
الهی و انسانی ،رسالتی دینی و اخالقی برای خود قائل بوده است؟
عالوه بر مسئله فوق ،پاسخگویی به سؤاالت فرعی زیر نیز از اهداف این نوشتار است:
 مهمترین موضوعاتی که شاعران معاصر عرب ،در باب اخالق بدان پرداختهاند چیست؟ شاعران معاصر عرب بیشتر به موضوع اخالق فردی پرداختهاند یا آموزههای آنان در راستای اخالقاجتماعی بوده است؟
روش پژوهش در این مقاله ،توصیفی ومبتنی بر مطالعات اسنادی و شیوهی تحلیل اطالعات،
کیفی است.
تا کنون پژوهشهایی در زمینهی «اخالق در شعر معاصر عرب» صورت گرفته که بیشتر به
صورت مطالعات موردی بوده است؛ از جمله« :االخالق فی شعر حافظ ابراهیم» که فوزیه بنت عبداهلل
بن عایض المنتشری الشمرانی در پایان نامهی کارشناسی ارشد خود به آن پرداخته است؛ وامینه
نوری زاده نیز موضوع «اخالقیات در شعر معاصر عربی (صالح مجدی ،عبد الغفار الموصلی ،بطرس
کرامه ،عبد الغنی النابلسی و مصطفی الغالئینی)» را برای پایان نامه کارشناسی ارشد خود برگزیده
است؛ و عبدالجندی ناصف موضوع «الدین واألخالق فی شعر شوقی» را مورد بررسی قرار داده؛ و
سودابه مظفری مقالهای با عنوان «القیم االخالقیة فی شعر عائشه تیمور» به نگارش درآورده است.
نامداری و مرادی نیز «اخالق در شعر نئوکالسیک معاصر عربی (بررسی موردی احمد شوقی و حافظ
ابراهیم)» برگزیدهاند؛ اما با بررسیهای به عمل آمده تا کنون به موضوع «منشأ آموزههای اخالقی در
شعر معاصر عرب» پرداخته نشده است.

ضرورت و جایگاه آموزههای اخالقی در شعر و ادب عربی
انسانها در مرحلهای از تاریخ وجودی خویش ،برخی چیزها را ارزشمند تصور کردند و به این صورت
تفکر ابتدایی آدمی ،وارد مرحله مفهوم سازی شد و بدین ترتیب مفهوم خوبی یا خیر در ذهن او پدیدار
شد و این شروع تفکر اخالقی انسان بود( .نک :هولمز )26 :1394 ،ابتدا مفهوم خوبی به شکل «عرف» و
مفهوم شرّ به شکل «تابو» بروز یافت« .عرف» مجموعه قواعدی بود که جامعه به صورت سنتی آن را
پذیرفته بود و «تابو» مجموعهای از رفتارها و گفتارهای ناهنجار اجتماعی بود که از سوی آیین و مذهب
قوم ممنوع و نکوهیده بودند .این دو مفهوم در سیر تحول و پیشرفت جوامع مدنی ،تبدیل به قانون و
اخالقیات شدند .با سپری شدن این دوره و تکامل هوش بشری و تعالی آرمانها و توانایی بر ارزشگذاری
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نیازها ،انسانها توانستند عملکرد خ ویش را به خوب و بد تقسیم کنند و گرایش به خیر را ستوده و
گرایش به شرّ و بدی را نکوهش نمایند.
البته از آنجا که عقل آدمی ،کلّیات را درک میکند و در زندگی بشر ،پیوسته موارد نیک و بد اخالقی
وجود داشته و دارد که عقل به آن دسترسی ندارد و یا مصادیقی بوده که عقل به خیر یا شر بودن آنها حکم
کرده ،بدون آن که منافع و مضرات جمعی داشته باشد ،نیاز به پیامبران ،بهعنوان کسانی که به منشأ اصلی
دانش ،یعنی خداوند دسترسی دارند ،احساس شده است؛ زیرا خداوند است که به تمامی جوانب نفس بشری
و عالم هستی احاطه دارد؛ بنابراین اولین منادیان و معلمان اخالق در زندگی بشر ،پیامبران بودهاند.
بعد از پیامبران ،ادبا و شعرا از بزرگترین معلمان اخالق در جوامع به شمار میآیند که پرچم هدایت بشر
را به سمت فضیلت و خیر ،بر دوش کشیدهاند .از این روست که شعر تعلیمی را یکی از اقسام چهارگانه شعر
در ادبیات جهانی دانستهاند که از دیرباز مورد توجه شاعران قرار گرفته است و از جمله مواردی که شعر
تعلیمی بدان میپردازد ،اخالقیات است که در آن خیر و شرّ و فضایل و رذایلی که آدمی باید بدان آراسته
شود و یا از آن بپرهیزد ،مورد عنایت قرار میگیرد.

الشعر الّذی نس ّمیه
دکتر صالح آدم بیلو میگوید« :املیادین الّتی تعمل فیها هذا اللّون من األدب ،أو ّ
الس َی والتّاریخ؛  .3احلقائق واملعارف املتعلّقة بالعلوم
تعلیمیا ثالثة میادین .1 :اصول األخالق والعقائد؛ ّ .2
الصناعات»؛ (عرصه فعالیت این نوع از ادب و شعر که آن را تعلیمی مینامیم سه چیز است.1 :اصول
والفنون و ّ
فنون و صنعتها))1 :2002( .

اخالق و عقاید؛ .2سیره وتاریخ؛ .3حقایق و معارف مربوط به علوم و
آنچه از تعریف اخالق بر میآید و پیش از این بدان اشاره شد این است که بخشی از اخالقیات
ریشه در فطرت دارد و در طبیعت آدمی به طور ثابت نهفته است و بخشی از آن اکتسابی است که یا
متأثر از محیط و شرایط زندگی بوده است و یا منشأ دینی دارد و به هر جهت قابل یاددهی و یادگیری
است.
بررسی آثار ادبی عرب نیز نشان میدهد که شعر عربی به دو صورت ،به آموزههای اخالقی توجه
داشته است .1 :توجه ناخودآگاه که از نیت و فطرتی پاک سرچشمه گرفته و آن شعر پیش از اسالم است.
 .2توجه علمی برپایه نظریات تطبیقی وتحلیلی که بعد از ظهور اسالم وتحول فکری واخالقی شکل گرفته
است( .ن.ک :حمادی ذیاب النعیمی)104 :2009 ،
شعر وادب در هر جامعه ،ارتباط مستقیمی با رشد فکری وتحوالت اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،وحتی
شرایط جغرافیایی واقتصادی آن دارد .شعر عرب نیز در دورههای گوناگون ،بیان روشنی است از چگونگی
عادات ،دیانت ،اخالق ،اندیشه و آداب و سنن او.
بهعنوان نمونه عرب جاهلی ،به دلیل حاکمیت نظام قبیلهای بر زندگی و فقدان حکومت مرکزی دارای
روحیه آزادگی ،عصبیت و خشونت بوده و شخصیتی نیرومند همراه با فردگرایی داشته است .او به آزادی
و استقالل ،انجام کار خیر به خاطر خویشتن و کسب منزلت و نام نیک ،میلی فراوان نشان داده است.
(ن.ک :زیّات)11-19 :1993 ،
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مطالعه آثار این دوره نشان میدهد که حیات فکری عرب جاهلی سرشار از مجموعه نصایح و
ارشادات صادقانه است که یا در کالم افرادی چون لقمان حکیم به صورت وصایایی به فرزند خویش،

لظلم عظیم﴾
بنی ال تُشرک باهلل ا ّن ّ
الشرک ٌ
منعکس شده و قرآن کریم نیز در آیاتی چون ﴿یا ّ
الصالة و امر باملعروف وانه عن املنکر و ر
اصِب علی ما أصابک إ ّن ذلک
بنی أقم ّ
(لقمان)13:؛ و نیز ﴿یا ّ
من عزم األمور و ال تُصعر خ ّدک للناس و ال متش فی األرض مرحا ا ّن اهلل ال ُُیب کل ٍ
خمتال فخور﴾
ّ
ّ ّ
(لقمان )16-17:از آن یاد کرده است؛ و یا در شعر و ادب جاهلی به وفور بروز یافته است .در میان
شاعران جاهلی ،مشاهیری وجود دارند که به برخی از ارزشهای اخالقی شهرت یافتهاند .مثالً حاتم
طائی نماینده بخشش و کرم است و عنترة بن شداد به شجاعت و جسارت شهره است و زهیر بن ابی
سلمی بر قله حکمت و دانش ایستاده است.

عثت ألَُمتِّ َم مکارم
پیامبر مکرّم اسالم (ص) فرمودهاند« :انّی بُ ُ

األخالق» (محدّث نوری ،1408 ،ج :11

 )187و این بدان معنی است که جامعه عربی در عصر جاهلی برخوردار از ارزشهایی اخالقی بوده
است و آنگاه خداوند پیامبر گرامی اسالم (ص) را مبعوث نمود تا آن ارزشها را احکام بخشیده و به
اتمام رساند.
با سپری شدن عصر جاهلی و ظهور اسالم ،مفهوم اخالق در شعر عربی گسترش یافته و فراتر از
مکارم انسانی مطرح شد؛ زیرا اسالم به فضایل اخالقی عرب ،اخالق اسالمی را افزود که دارای مرجعیت
دینی و برگرفته از قرآن و سنت و عقل بود ،همان طور که برخی عادات و اخالق فاسد و نکوهیده
عرب را تحریم نمود.
آیات قرآن مجید سرشار از پیامهای اخالقی و تربیتی بوده و این اخالق اسالمی در وجود پیامبر

مکرّم اسالم (ص) متجلی شده است .همان طور که خداوند فرموده است« :إنّک لَ َعلی ُخ ٍلق عظیم»

(قلم)4 :

اخالق در اسالم موضوعی است که تمامی رفتارها و احساسات انسان و تمامی افکار و اندیشهاش را
در بر میگیرد .در اسالم عملی که خارج از دایره اخالق باشد وجود ندارد و موضوع ثانوی محسوب نمی
شود و محصور به گسترهی خاصی از رفتار بشر نمیباشد( .قطب)130-131 :1980 ،
شاعران و ادبای عرب و به ویژه مسلمان ،در تمامی اعصار پس از اسالم ،با الهام از آیات قرآن و
سنّت و سیره بزرگان دین ،به موضوع اخالق پرداخته و بدین ترتیب آموزههای اخالقی یکی از
گستردهترین مفاهیم و مقاصد شعر عرب شد.

اخالق در شعر معاصر عرب
در دوران معاصر به دنبال تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی که در سراسر جهان رخ داد و
یکی از آثار شوم آن نفوذ فرهنگ استعماری در جوامع اسالمی بود ،دورانی ظلمانی بر این جوامع سپری
شد که دانش و فرهنگ و تمدن آن جوامع را بی نصیب نگذاشت.
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دکتر تمیمی میگوید« :ظلمتی که در طول دوران عقبماندگی و ذلّت و خواری ،بر فرهنگ اسالمی
سرازیر شد ،اخالق سهم بزرگی از آن را دریافت نمود ...؛ و آن به دو علت برمیگردد .1 :روی آوردن به
تفکر استعماری در عرصه فرهنگی؛ که این موضوع قربانیان زیادی از فرزندان اسالم گرفت .2 .عدم توفیق
مسلمانان و عقبماندگی آنان در عرضه مبانی اخالقی و دانش اخالق اسالمی ،به طوری که هم ردیف
افکار جدید و روز دنیا باشد)124 :1362( ».
اما با وجود تمامی این موانع و نارساییها ،هیچگاه شعر معاصر عرب را خالی از آموزهها و تکریم فضایل
اخالقی نمییابیم؛ زیرا با ورود مظاهر تمدن و رفاهزدگی غربی به حیات دولتها و ملتهای عرب و تغییر
سبک زندگی در آداب و عادات گوناگون که منجر به دورشدن از فضای اسالم و طبیعت مشرقزمین شد،
شاعران برعهده خود دیدند در فضایی که شعرهای بی هویّت و ایمان ستیز توسط گروهی شاعرنما تبلیغ
شده و به بحران بیهویّتی دامن میزند ،مشکالت اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه را در اشعار خویش
منعکس ساخته و برقراری آشتی میان تعالیم اسالم و جوامع را رسالت خود برشمارند .به ویژه شاعرانی
که خود از سرچشمه زالل اسالم سیراب گشته و از مکارم ناب اسالمی بهره مند شده بودند.
بدین ترتیب مؤلفههای اخالق مانند سایر حوزههای فکری بشر در دوران معاصر دچار تحول شد و در
کنار مضامین سنتی ،مؤلفههای جدیدی به خود دید .در این دوره اخالق اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار
گرفت و نوعی تعهد اخالقی -اجتماعی را برای شاعران به دنبال آورد .از جمله موضوعات اخالق در این
عرصه ،اعتراض به بیعدالتی ،استعمارستیزی ،فقرستیزی ،حرمت انسانی ،همدلی و برابری ،وطنپرستی
و  ...است.
از جمله این شاعران میتوان به احمد شوقی و حافظ ابراهیم ،سامی بارودی ،عائشه تیمور ،معروف
رصافی و بسیاری دیگر اشاره کرد.
احمد شوقی و حافظ ابراهیم از شاعران نئوکالسیک عرب به شمار میآیند که با هدف حفظ میراث
گذشتگان ،سعی در به تصویر کشیدن اندیشههای اصیل معاصرعرب داشتند .آنان مسائل روز و مهم
جامعه را با زبان کالسیک و شیوههای کهن ،به مردم عرضه داشته و در این میان موضوعات اخالقی از
مهمترین موضوعاتی است که آنان را به خود مشغول کرده و هیچگاه از آن غفلت نورزیدند.
احمد شوقی در شعر خود برای عنصر اخالق ،جایگاه رفیعی قائل است ،به اعتبار آن که آن را اساس
و زیربنای تمدن و پیشرفت بشریت میداند .در نگاه او رنجی که گریبانگیر بشر امروز است ناشی از
فروپاشی بنای اخالق در جوامع و دور شدن انسانها از معیارها و فضایل اخالقی است( .شوقی ،1933 ،ج :1
)65

و لی ـ ـ ـ ـ بعـ ـ ـ ــامر بنـ ـ ـ ــیان قـ ـ ـ ــوم

إذا أخ ـ ـ ــالق ـ ـ ــهم ک ـ ـ ــانت خرابا

(بنیان قومی آباد نمیشود اگر اخالق آنان ویران شده باشد)
ناقدان ادب به احمد شوقی لقب «شاعر اخالق» را دادهاند و آن به خاطر کثرت تکرار مسئله اخالق
در شعر اوست تا آنجا که تمام اندیشه و خاطر او را به خود مشغول داشته است( .عبدالهادی)218 :2009 ،
او بر عهده خود میداند ارتباط اخالق را با حیات و پیشرفت جوامع و نسلهای بشری به شیوهای مبتکرانه
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به تصویر بکشد؛ بنابراین مضامین اخالقی را در البالی داستانهای شعری ،قصائد و اشعار خود به
خواننده میرساند.
بررسی اشعار احمد شوقی نشان میدهد آموزههای اسالمی بر اشعار او تأثیر زیادی داشته است
و « او اساس اخالق را بر مبنای شریعت اسالمی که از وحی و سنت رسول (ص) سرچشمه گرفته،
پایه ریزی کرده است»( .الحرّ)205 :1992 ،
شوقی معتقد است که اگر ملت ها به عارضهای مبتال شوند راه عالجی برای آن وجود دارد ،امّا
اگر اخالق یک ملت آفت ببیند ،همه چیز به تباهی کشیده میشود( :شوقی ،1933 ،ج )224 :1

األمم األخالق ما بق ـ ـ ــیَت
واّّنا ُ

فـنن مهوا َذهبَـت أخالقُهم ذهبوا

در اندیشه او اگر قومی دچار مصیبت اخالقی شدند ،باید برای آنها

وإذا أُص ـ ــیب القوم فی أخالقهم

شیون و زاری نمود( :همان)191 :

فأقرـ ـ ــم علیـ ـ ــهم مـ ـ ــأمتا و عـ ـ ــویـ ـ ــال

این بیت ،از مشهورترین ابیات شوقی ،بلکه مشهورترین ابیات شعری عرب به شمار میآید و
پیوسته بر زبانها جاری است .از جمله آموزههای اخالقی که شوقی بدان پرداخته است :همّت و
تالش ،عدالت ،عمل به علم ،صبر ،امید ،صداقت ،تواضع ،یاد مرگ ،تقوی و  ...است.
حافظ ابراهیم نیز از جمله شاعرانی است که به گفتهی خویش ،مکارم اخالق او را به طرب می
آورد ،آن گونه که شخصی غریب در بازگشت به وطن و دیدار یاران به طرب میآید و در بین
خصلتهای گوناگون ،ذکر جوانمردی و کرم در او شور و شعفی مانند فرد مشتاق ایجاد میکند( :حافظ
ابراهیم ،1997 ،ج )219 :1

ـالل کری ـ ـ ـ ـ ــمة
إنّی لَتـ ـ ـ ـ ـ ـ ُربنی اخل ـ ـ ـ ـ ـ ُ
و تَـ ُهـزنــی ذکــری املــرو ة و الـنّـ ـ ـ ـدی

طرب الغریب ٍ
بأوبة و تالقی
َ
هزة املشـ ـ ــتاق
بنی ال ّش ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل ّ

او در شعر خود بین فلسفه اخالق و هنر شعر را جمع نموده است و مهمترین شاعری است که
در شعرش به مشکالت جامعه و موضوع اخالق و ارزش آن پرداخته و با ظلم و ستم ،مکر و دروغ،
بخل و دیگر مفاسد اخالقی که در جامعه مصر شروع به انتشار و افزایش کرده بود ،به مبارزه برخاسته
است .موضوعاتی از قبیل شجاعت ،نیروی عزم و اراده ،صبر ،وفاداری ،تقوای خداوند ،عدالت،
جوانمردی و مروت و  ...مورد توجه او بوده است.
از دیگر شاعران اخالق مدار در عصر معاصر عرب ،سامی بارودی است .از نظر او وظیفه شعر،
تهذیب نفس و پرورش عقل و هدایت انسان است .به همین جهت خود و شاعران دیگر را به تقوی
دعوت میکند ،1940( :ج )159 :2

ایّهـ ـ ــا ال ّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعر اتّق اهلل واذکر

أن لــل ّش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــر ح ـک ـم ـ ـ ــة ع ـل ـی ـ ـ ــا

(ای شاعر! تقوای خدا پیشه کن و او را یاد کن! حقیقتاً شعر برخوردار از حکمتی واالست)
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سامی بارودی از زمان کودکی تحت تعالیم دینی و قرآنی قرار گرفت ،از این رو تالش نمود در خالل
اشعارش مردم را به سوی ارزشهای دینی و اخالقی و اجتماعی فرا بخواند .از جمله مواردی که در موضوع
اخالق بدان پرداخته است ،وفای به عهد ،رازداری ،دوری از سوء ظنّ ،نکوهش شرابخواری و تسلیم نشدن
در برابر ذلّت و خواری است.
از دیگر شاعرانی که از این مهم سر باز نزد عائشه تیمور است .او از زنان ادیبی است که به رغم
برخورداری از مواهب زندگی متمدن و مرفه و در زمانی که زنان عرب به دلیل حاکمیت جهل و غفلت بر
جامعه ،حضور چشمگیری در عرصه ادبیات نداشتند ،پرچم دار نهضت اخالقی در مصر شد.
خود به این دوره اشاره میکند( :تیمور)24 :1886 ،

وذاک ألننّی فی عصـ ـ ــر ذاک

ـب کـاألمر العجیب
بـه التــهذی ُ

(و آن بدین جهت است که من در دورهای به سر میبرم که پیراستگی همچون امری شگفتآور
است)
او از این که صداقت و وفاداری در جامعه از بین رفته و جای خود را به نیرنگ و فریب داده در رنج
بوده است( :همان)63 :

ص ـرعا
ُحس ـ ُـن الوفا و ص ـ ُ
الوِّد قد ُ
ـدق ُ

ر
انصدعا
استوحشا برفیافی الغَدر و َ
و َ

(وفاداری و دوستی خالصانه شکست خورده و در بیابانهای مکر و نیرنگ احساس وحشت کرده و
مغلوب شده است)
وی در خانوادهای مرفّه و مشهور پرورش یافت و با اعضای خانواده سلطنتی مصر و نیز طبقات مختلف
زنان ارتباط داشت( .فهمی )4 :1954 ،اما به رفاه زدگی فریفته نشد و از آنجا که بر احکام اسالم گردن نهاده
و لباس تقوا و عفت را بر تن نموده بود در برپایی ارزشهای اخالقی اسالمی در خانواده و جامعه بشری
تالشی بسیار کرد.
از جمله مضامین اخالقی در شعر عائشه تیمور ،حجاب و عفّت ،صبر و بردباری ،دوری از نفس أمّاره،
حفظ زبان از عیبجویی و  ...است.
معروف رصافی نیز از دیگر شعرای معاصر عرب است که آموزههای اخالقی و دینی اسالم مورد توجه
ویژه او بوده و تعالی انسانها و رهایی ملتها از بند استعمار و نجات آنان از مشکالت اجتماعی را در گرو
پایبندی به تعالیم اسالم دانسته است .او معتقد است اخالق هرگاه با مکارم و فضایل سیراب شود همچون
گیاهی سرسبز رشد میکند( :رصافی ،1999 ،ج )349 :1

هی االخالق تنبت کالنّبات

إذا س ـق ــیت مب ــا امل ـک ــرمات

موضوعاتی چون دفاع از وطن ،دفاع از حقوق زنان ،روی آوردن به علم ودانش و پرهیز از جهل و
خمودگی ،اتحاد میان مسلمانان و دیگر ادیان ،مورد توجه او بوده است.
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ابراهیم العُریض شاعر معاصر بحرینی ،از دیگر شاعرانی است که به اخالق اجتماعی توجه ویژه
نشان میدهد .ابیات زیر گویای آن است که وی تا چه حد نگران جهل و عقبماندگی ملتهاست! در
نگاه او جهل عامل اساسی انحطاط یک ملّت است ،زیرا موجب میشود به جای آن که مردم یک
سرزمین ،دنباله رو اندیشمندان و مصلحان اجتماعی باشند سر در آخور منافع زودگذر کرده و در دام
استبداد و استکبار افتاده و به هر ذلّت و حقارتی تن دهند .آنگاه فقر و اباحیگری از یک طرف و
سستی و خمودگی از طرف دیگر به پیر و جوان آنان روی آورده و ارزشهای الهی از بین رفته و جای
خود را به دروغ و ریا و افترا میدهد( :العریض)97 :1932 ،

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـّ ـ ـ ـ ـ ـام أرع ـ ـ ـ ـ ـ ــی أم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العذار شـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
خل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ
ـول ُم ـ ـع ـ ـظ ــم أه ـ ـلرـ ـه ـ ـ ــا
و ع ـ ـق ـ ُ
و ع ـ ـل ـ ـی ـ ـ ُم ـ ـهـ ــم و ج ـ ـهـ ــوُ ـ ـم
و ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدیثُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم إن حدثوا

فی اجلهل لذلّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها البقا
ـخ فارق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلیا
و ال ّش ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
کقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
ف ــی اخل ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـث ـ ـل ــی س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
کذب و میـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـن و افت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
ٌ

(تا کی امتی را در جهل نظارهگر باشم که بقای خود را در ذلت و خواری میداند! جوانانش بی
بند وبار شده و کهن ساالنش بی حیا! و عقل و خرد بیشتر مردمش همچون قلب زنان در پی هوا و
هوس است! دانا و نادانشان در برترین طرح و نقشه با هم برابرند! و اگر سخن گویند ،سخنشان کذب
و دروغ و بهتان است!)
غیر از آنان که برشمردیم ،شاعران بسیار دیگری هستند که از شعرای اخالق مدار معاصر عرب
به شمار میآیند و مجال شرح احوال آنان در این موجز میسّر نمیباشد.

مؤلفههای اخالق در شعر معاصر عرب
بررسی شعر معاصر عرب نشانگر آن است که شاعران اخالقمدار هم به اخالق فردی توجه داشتهاند و هم
به اخالق اجتماعی؛ اما دغدغهی اصلی آنها توجه به مسائل جامعه و مصائب اجتماعی مردم است و
پرداختن به موضوعات اخالق فردی نیز از جانب آنان در راستای تحقق یافتن اخالق اجتماعی و ساختن
جامعهای عزتمند و برخوردار از کماالت انسانی و الهی است ،زیرا جامعهی اخالقمدار انسانهای با اخالق
را در دامن خود میپروراند .بنابر این بیشترین همت خود را در راه آگاهکردن ملتها نسبت به ارزش
وجودی و حقوق انسانی -اجتماعی خود معطوف داشتهاند؛ مسائلی چون حفظ استقالل و افتخار به هویت
ملی؛ سرفرود نیاوردن در برابر استعمار و استبداد؛ توجه به تربیت زنان و فرزندان؛ عدالتخواهی و مبارزه
در راه حق.
جمیل صدقی الزهاوی اینگونه میسراید)90 :1924( :
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من البیئة األخالق تُنشأ فی الفتی
إذا بیئ ـ ـ ــة االنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان یوم ـ ـ ــا تَـغَ ّیت

فتلــک بــه فی کــل یوم ت ثر
ر
ف ـ ـ ــأخــالق ـ ـ ــه ط ـب ـق ـ ـ ــا ـ ـ ــا ت ـت ـغـ ّـیُ

(از محیط است که اخالق در وجود جوان شکل میگیرد و هر روز در او اثر میگذارد .اگر
روزی محیط آدمی تغییر کند ،اخالقش نیز منطبق با آن عوض میشود)
بهعنوان مهمترین مؤلفههای اخالق در شعر معاصر عرب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

دفاع از وطن
شعر وطن ،نوع جدیدی در ادبیات است که با شکلگیری جنبشهای آزادیبخش و انتفاضههای
حقجویانه در مشرق زمین ،در جهت دعوت ملت به استقالل و آگاهی نسبت به بدخواهیهای دشمن
داخلی و خارجی ،فرصت بروز یافت و مورد توجه شاعران بسیاری قرار گرفت که برخاسته از دل مردم
بودند .کسانی که پیوسته قلبشان برای مجد و عظمت وطن تپیده و در راه احیای تاریخ سرافراز آن سراز
پا نشناختهاند .در میان شاعران معاصر عرب نیز بسیاری ،قدم در این عرصه نهادهاند ،از جمله احمد
شوقی که به وطن خویش حقیقتاً عشق میورزد و صادقانه از فراقش ناله سر میدهد ،به ویژه زمانی که
در تبعید به سر میبرد .او بازگشت به میهن را به بازگشت جوانی پس از پیری تشبیه میکند( :شوقی،
 ،1933ج )56 :1

یا وطنی! لق ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ــتُک بعد یـ ـ ـ ــأس

الشب ــابا
ـت بک ّ
کأنّی ق ــد لق ـی ـ ُ

ایامی که شوقی در تبعید به سر میبرد از او شخصیتی دیگر ساخته شده و تحوّلی عظیم در زندگی
او ایجاد میگردد ،او از شاعری تقلیدی به شاعری ملّی مبدّل شده و از دربار و قصر بریده و به ملّت خویش
روی میآورد و اشعار وطنی میسراید .شوقی معتقد است آزادی از بند ذلت ،با دستانی قدرتمند و آمیخته
به خون به دست میآید( :همان)272 :

ـاب
و للـ ـ ـِ ـ ـ ّـریرة احلم ـ ـ ـ ـ ـرا ب ـ ـ ٌ

بک ـ ـ ّـل ی ـ ـ ٍـد مـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ّـرجة یـُ ـ ـ ـ ــدق

(آزادی سرخ دری دارد که با هر دست به خون آغشتهای کوبیده میشود)
رصافی نیز در باره دفاع از وطن این گونه میسراید ،1999( :ج )331 :1

ر رر
ر
بالصـِب و ّاّتذوا
واستقتلوا فی سبیل ال ّذود عن وط ٍن واستَلئموا للعـدی ّ
ر
دین اهلل و السـنَنا ص ــدق العزائم فی تدمیــرهم ُجنَنا
بـه تُقیـ ـ ــمون َ

(در راه دفاع از وطن جان بر کف گیرید که دین و سنتهای خداوند بر پایه آن استوار است .با صبر و
استقامت در مقابل دشمن ،لباس رزم برتن کنید و همتهای راسخ را برای نابودی او سپر خود سازید)
او زمانی که حکومت عثمانی وارد جنگ جهانی اول میشود در شعر «الوطن و الجهاد» مردم را به یاری
حکومت در مقابل دشمنان ترغیب میکند هرچند که مخالف برخی سیاستهای مستبدانهی حکومت است.
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دفاع از حقوق زنان
از مهمترین قضایای اجتماعی که شاعران معاصر عرب بدان اهتمام ورزیدند ،مسئله زن و حقوق اجتماعی-
سیاسی او و حضور آزادانهاش در جامعه بود.
احمد شوقی اشعار زیادی را در زمینه اهمیت آموزش زنان و نیز خطر بیسوادی آنان سروده است ،از
جمله میگوید ،1933( :ج )130 :1

و إذا النّسا نشأن فی أمیّـة

جال جه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة و مخوال
الر ُ
رض َ ّ

(اگر زنان در جهل و بیسوادی پرورش یابند ،مردان با شیر جهالت و خمودگی بزرگ میشوند)
رصافی در مورد زن و نقش او در جامعه ،اشعار بسیاری سروده است و در زمره اولین اندیشمندانی است
که به اهمیّت این موضوع پی برده است .او غیر از قصائدی که در موضوعات گوناگون در باره زن سروده است،
نزدیک به  35صفحه از دیوانش را تحت عنوان «نسائیات» به جایگاه و نقش زن در اجتماع و دفاع از حقوق
وی اختصاص داده است و در این میان قصیده «التربیة و األمهات» و قصیده «المرأة فی الشّرق» از بهترین
آنهاست که در آن به دالیل عقبماندگی جامعه و رکود آن و تأثیر زن عرب و زن عراقی و نیز نقش حاکمان
و سالطین در این عقبماندگی میپردازد.
او در دفاع از حقوق زنان میگوید( :بقاعی)93 :1994 ،

مــا هکــذا یــا قوم مــا هکــذا
فه ــل بکم رمن راح ٍم للنّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ـالم فی املسـ ــلمة
یأمرنا االسـ ـ ُ
ُ
ف ـ ُه ـ ّن أولــی ال ـنّـ ـ ـ ـاس ب ـ ـ ــاملــر ـ ـ ــة

(ای مردم! چنین نیست .اسالم در بارهی زن مسلمان این گونه دستور نداده است .آیا در میان شما کسی
نیست که نسبت به زنان مهربانی کند؟! آنان به مهر و شفقت سزاوارترند)
و نیز در مورد اهمیت تربیت و آموزش زنان چنین میسراید ،1999( :ج )349 :1

الرجال تُقاس حسنا
و أخالق ّ
فکی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـن باألبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خیا

بأخ ـ ــالق النّـ ــسا الوال ـ ــدات
إذا نشـ ـ ـ ـ ـ ــأوا حبجـ ـ ـ ـ ـ ــن اجلاهالت

(اخالق نیک مردان با اخالق مادرانشان سنجیده میشود .چگونه از فرزندان انتظار نیکی داشته باشیم
وقتی که در آغوش مادرانی جاهل پرورش یافتهاند!)
و نیز حافظ ابراهیم در قصیدهی معروف «مدرسة البنات» به مسئله زن و لزوم تربیت او می
پردازد ،از جمله میگوید ،1997( :ج )279 :1

نّنا
من لی برتبیة النس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ّ
األم مدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة إذا أعـ ـ ـ ـ ـ ـ َـددتَـ ـ ـ ـ ـ ــها
ّ

الشرق علّة ذل ــک اإلخف ــاق
فی ّ
ـددت شع ـ ـ ـ ــبا طیّ ـ ـ ـ ــب األعـ ـ ـ ـ ـراق
أع ـ ـ ـ ـ َ
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(چه کسی به تربیت و آموزش زنان اهتمام میورزد؟ در حقیقت علت عقبماندگی شرق ،جهل و بی
سوادی آنان است .مادر چون مدرسهای است که اگر آن را تجهیز کنی ،ملتی با اصالت پاک پروراندهای)
البته از نظر او رعایت حقوق اجتماعی زن و آزادی او برای حضور در عرصههای اجتماعی به معنی بی
بند و باری در میان اجتماع نیست( :همان)

أنا ال أقول دعوا النّسا سوافرا

الرجال جیلن فی األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
بنی ّ

(اعتقاد من آن نیست که زنان را بیحجاب در میان مردان رها کنید تا در کوچه و بازار پرسه بزنند)
خلیل مطران از شعرای به نام معاصر عرب نیز با شعرهایی تحت عنوان «علِّّموا بناتکم» و «تعلیم
المرأة و تهذیبها» این هدف را دنبال میکند( .مطران ،1949 ،ج )237 -155 -153 :3

شجاعت
شجاعت از مهمترین فضایلی است که شاعران معاصر عرب در شعر خود بدان پرداختهاند .از جمله حافظ
ابراهیم که معتقد است ملتش یعنی مردم مصر هرچند ملتی دست خالی و بی سالح هستند اما در برابر
دشمن جرار و حاکمان ستم و استعمارگران ،با شجاعت تمام ایستادگی کردهاند و در این عرصه نه تنها
مردان بلکه زنان حضور داشتهاند .بدین جهت زمانی که آتش قیام مردمی در سال  1919م شعلهور شد
و زنان سهم بزرگی از مبارزه و مقاومت در برابر اشغالگران را از آن خود کرده و در برابر متجاوزان ایستادگی
کردند ،حافظ ابراهیم اینگونه به ستایش آنان میپردازد ،1997( :ج )88-89 :1

السودا کنتـ ـ ـ ّـن قدوة
و فی السـ ـ ــنة ّ
وقفت فی وجـ ـ ــه اخلمی مـ ـ ــدججـ ـ ــا
ّ

املوت باملهجات
ـال
لنا حنی س ـ ـ َ
ُ ُ
ـت باالی ـ ـ ـ ــمان معتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصمات
و کن ـ ـ ـ ـ ّ

(در آن سال سیاه که مرگ ،همچون خون در دلهای ما جاری شد ،برای ما اسوه بودید .در برابر لشکر
تا دندان مسلح ایستادید درحالیکه به ریسمان ایمان چنگ زده بودید)
سامی بارودی نیز بهعنوان شاعری مسلمان و حقیقت جو ،معتقد است مرگ بهتر از زندگی توأم با
ذلّت و خواری است و اینگونه مخاطبش را به شجاعت میخواند ،1940( :ج )100 :2

خاف حت َفه
دع ّ
الذل فی ال ّدنیا ملن َ
َ

فللموت خی ـ ـ ـ ٌـر من حی ـ ـ ــاةٍ علَی األذی

و در جای دیگر به داشتن همت بلند و واهمه نداشتن از سختیها تشویق کرده است( :همان ،ج )39 :1

العلیـ ـ ـ ــا مهّ ـ ـ ـ ـةَ نفسه
و من تکن َ

ب
فکل الّذی یل ـ ـ ـ ــقا فی ـ ـ ـ ــها حمبَّ ُ
ّ

(هرکس دست یافتن به مقامات عالی ،مورد اهتمامش باشد ،در راه آن هر آن چه سختی ببیند ،برایش
دوست داشتنی است)
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کمک به فقیران و بخشش و سخاوت
یکی از مشکالتی که در عصر معاصر ،یا به سبب بیکفایتی و استبداد حکام داخلی و یا به سبب جور و
ستم استعمارگران خارجی و نیز به دلیل شرایط محیطی ،گریبانگیر جامعه عرب شده و موجب گسترش
روحیه بی رحمی در میان طبقات مختلف مردم گشته است ،معضل فقر و تهیدستی است؛ و آن موضوعی
است که حساسیت شاعران را برانگیخته و آنان را واداشته است تا در این مهم سخن گفته و با زبان شعر
همگان را به مساعدت تهیدستان دعوت نمایند.
احمد شوقی زمانی که جامعه مصر را دچار قحطی و خشکسالی میبیند ،ثروتمندان را مورد خطاب
قرار داده و حکم زکات را بهعنوان یکی از احکام واجب الهی به آنان یادآور میشود :1933( :ج -469 :1
)470

أ کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فی کتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اهلل ال ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
و َل َأر مث ــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق اخلی کس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــا

زکاة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال لیسـ ـ ـ ـ ــت فیه بابا
و ال کتج ــارة ال ّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو اکتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ــا

( آیا حکم همه چیز در کتاب خداوند آمده است و تنها برای زکات مال بابی باز نشده؟! من هیچ کسبی
را برتر از اشتیاق برای کار خیر ندیدهام و هیچ کسبی مانند تجارت بی خیر و برکت وجود ندارد)
و از طرفی به تهیدستان امید میدهد که حال دوران دائماً یکسان نمیماند( :همان :ج )228 :3

ص و الالغنی ی
ال الفقر بـالعِبات ُخ ّ
مـازال فـی الکـوخ الـوضـی بـواعـثا

ر
ـهن حکــم مـشـاع
غیَ ُـر احل ـیـاة ل ّ
مـنـها و فـی القـصـر الرفـیـ دواع

(نه فقر پیوسته با اشک همراه است و نه بینیازی و ثروت پیوسته حق زندگی دارد .هر یک از آنان
سهمی مشترک دارند .همیشه در کلبه حقیر و فقیرانه نشانههایی از زندگی هست و در قصر بلند مرتبه،
دلیلی برای اشک مهیاست)
اشعار بسیاری از دیوان سامی بارودی نیز به بخشش و کرم ،بهعنوان یک ارزش اسالمی اختصاص
یافته است .او سخاوت و کرم را به ابری پرباران تشبیه میکند که از ریزش آن ،گیاه شکر میروید .از
نظر او مهمترین راه برای رسیدن به عزت و مقامات عالی جود و بخشش است و اگر انسان ثروتمند
مالش را انفاق نکند خود محتاج کمک دیگران میشود ،1940( :ج )194 :1

اجلود ُمزن ـ ـ ــة
یلوموننی فی اجلود و ُ
إذا املرُ َل یُنفق من املـ ــال ُوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــا

نبت ال ّش ـکر
إذا مهَلَت فی موض ـ َ
َدعته املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالی فالثّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا هو الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

از نظر او دارایی انسان اگر در راه خیر صرف نشود و حمد و ثنای مردم را به دنبال نداشته باشد
هیچ سودی ندارد( :همان)227 :

ـال ینفـ ـ ـ ـ ـ ـ ربـَّـ ـ ـ ـ ـه
فال
حتسب امل ـ ـ ـ ـ ـ َ
ّ

حتمد قرا العشـ ـ ـ ــائُر
إذا هو َل َ
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صبر
از جمله موضوعاتی که شعرای معاصر عرب بدان پرداختهاند موضوع صبر است.
حافظ ابراهیم زنان مصری را به صبر و پایداری در مواضعی دشوار توصیف میکند که الزم است
مردان ،مقاومت را از آنان بیاموزند .آنان هستند که مردان را تشویق به جهاد میکنند و در راه آزادی
وطن آنان را به مبارزه سوق میدهند ،هرچند که میدانند جنگ جز مرگ و دشواری چیزی ندارد،1997( :
ج )89 -88 :1

جال فأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبِوا
الر ُ
تعلّم ّ
منکن ّ
غر ب ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم
و ت ــدف ُعـ ـه للموت و الثّ ُ
کذا فلیکن ص ـ ـ ـ ــن ُ الکرمی و صـ ـ ـ ـ ـِب

علی غمرات املوت أهـ َـل ثبــات
الزفرات
و فی ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره ـ ــا نوٌ من ّ
ع ـلــی دهــر و الـ ـ ـ ـ ّدهـ ُـر غــی م ـوات

لبخند زن در این عرصه لیخندی است برای تشویق مردان به ایستادگی ،درحالیکه درد و
حسرت را درون خود پنهان میکند.
او مردم مصر را توصیه میکند به این که با دشمن با جدیت ،صبر و احتیاط تعامل کنند و تالش کنند تا
نقشههای آنان را نقش برآب کرده و بهپا خیزند که اگر چنین کنند پیروزی نصیبشان خواهد شد( :همان ،ج
)84 :2

أو تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألوا القلب یقل حاذروا

و ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابروا أعــدا کم تفلِوا

عائشه تیمور نیز صبر و بردباری را مایه شفای دردها و سودمندترین وسیله برای شفای درون آدمی می
داند( :تیمور)56 :1886 ،

ص ـ ـ ـِب ُمتزجا
قد ر ُ
أیت ال ّش ـ ـ ـفا بال ّ

أجدی و ما ن َفعا
ـِب أ ُد ما َ
و الصـ ـ ـ ُ

و نیز به بردباری خود در برابر مصائب روزگار اشاره میکند( :همان)54 :

کم أقعــدتنی أیّـ ٌام بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمتهــا

مشهور العنایات
قمت بالعزم
و ُ
َ

حجاب و پاکدامنی و تقوا
عائشه تیمور دیوانش را با توصیه به حفظ حجاب و پاکدامنی

عز حجابی
برید العفاف أصـ ــو ُن ّ

آغاز میکند( :تیمور)3 :1886 ،

و یَعصـ ـ ـ ـ ُـمنی أمسو علَی أترابی

(با عفت و پاکدامنی ،از عزت حجابم محافظت میکنم؛ و حجاب مرا نگه داری میکند و به کمک آن از
همساالنم برتری مییابم)
از نگاه او ،حجاب مانع شکوفایی استعدادها و دستیابی به جایگاه واال نیست و هیچگاه پوشش او باعث
شرمندگی او در رسیدن به مراتب عالی نشده و موجب نشده در راه دست یافتن به اهداف واال ،نتواند گوی
سبقت از دیگران را بریاید( :همان)4 :
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ض ـ ـ ـ ـ ـ ـّرنی أدبی و ُحس ـ ـ ـ ـ ـ ُـن تعلّمی
ما َ
خجلی عن العلیـ ـ ــا و ال
مـ ـ ــا عـ ـ ــاقَنی َ
الرهان إذا اش ـ ـ ـ ــتکت
طی مج ـ ـ ـ ــمار ّ
عن ّ

ّاال ب َک ـ ـ ـ ــونی زه ـ ـ ـ ــرة األلب ـ ـ ـ ــاب
دل اخلرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار برلُ ّمتی و نقابی
َسـ ـ ـ ُ
الرّکاب
ص ـ ـ ـ ــعب ال ّس ـ ـ ـ ـباق م ُ
امح ّ

او معتقد است حفظ عفت و پاکدامنی مایهی خوشبختی است و خوشبحتی چیزی جز اخالق نیکو
نیست( :همان)59 :

ما احلظ ّاال امتالک املر ع ّفتَه

و مـ ــا ال ّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ــادة ّاال حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن أخالق

سامی بارودی نیز در اشعارش به تقوای الهی فرا میخواند و آن را تنها توشهای بر میشمارد که
شایسته است آدمی برای آخرتش ذخیره کند ،1940( :ج )97 :1

لی

و نیز

لإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فیه ـ ـ ــا

غـ ـ ــی ت ـ ـ ـقـ ـ ــوی اهلل قـ ـ ــوت

مردم را به تقوای الهی و ترس از عذاب خداوند در آخرت سفارش میکند( :همان)122 :

اس اتّقوا ربَّکم
یـ ـ ــا ایّهـ ـ ــا النّ ـ ـ ـ ُ

اخشوا عذاب اهلل و اآلخرة
و َ

وفای به عهد و امانت داری
از جمله شاعرانی که به این فضیلت اخالقی توجه دارد ،حافظ ابراهیم است .او در این رابطه چنین می
گوید :1997( :ج )72 :1

تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنی ربّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
و الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم إن ع ـ ـ ــدم األم ـ ـ ــا

الّللی فی املِار
ص ـ ـ ـ ـ ــون ّ
ُ
نة کان عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان اخلس ـ ـ ـ ـ ـ ــار

( راز و معنی ولی نعمتش را چون درّ در میان صدف نگاه میدارد .علمی که امانت داری را رعایت نکند
خود خسران و زیان است)
بارودی نیز معتقد است هرگاه آدمی با دیگران عهدی ببندد ،بر او واجب است که وفادار بماند،
زیرا این وفاداری صداقت و دوستی را در میان مردم ضمانت میکند ،1940( :ج )77 :1

اخلل خاس بعهد
انّی إذا ما ّ

ـت من أص ــِابه
َ
بعد الوداد فلس ـ ُ

(اگر کسی بعد از دوستی ،برعهد و پیمان خود نماند ،من از یارانش نخواهم بود)
و نیز معتقد است هیچ دوستی و رفاقتی بعد از فریب و بی وفایی دوام نمیآورد و شکی بعد از
شک و تردیدی دیگر به اعتماد تبدیل نمیشود( :همان)81 :

ـح بعد الغَدر ود
کی یص ـ ـ ـ ُ

ـلم ریبة بعد ارتیاب
و تَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
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نتیجهگیری
شکلگیری ملکات نفسانی و مکارم اخالقی و نفوذ آن در اعماق وجود انسان و مرزبندیهای او نسبت به
موضوعات اخالقی بدون شک مرتبط است با فطرت ،عقیده و فلسفهی عام زندگی نزد او ،محیط زندگی
و تحوالت آن و تربیت فردی و اجتماعی او.
مقوله اخالق در شعر و ادبیات ،همواره مورد توجه ادبا و شاعران عرب بوده است و پیشینه آن به تاریخ
پیش از اسالم بر میگردد؛ و این بدان جهت است که بسیاری ،زبان شعر و ادب را مؤثرترین و آسانترین
راه برای ترویج مکارم اخالقی دانستهاند .در واقع پرداختن به موضوع اخالق ،بخشی از شعر تعلیمی عرب
است که از دوران جاهلی تا کنون مورد عنایت شعرا بوده است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد هرچند منشأ بروز آموزههای اخالقی در شعر کهن عرب ،الهامگیری
از فطرت الهی و به کارگیری اندیشه و خرد بسیط انسانی و قرار گرفتن در شرایط خاص محیطی و زندگی
اجتماعی آن روزگاران بوده است ،ولی در دوره معاصر ،به دنبال بروز تحوالت سیاسی و اجتماعی و رشد و
بلوغ تفکر اندیشهی انسانی از یک سو و نفوذ فرهنگ استعماری در جوامع اسالمی از سوی دیگر ،بسیاری از
شعرای عرب بر آن شدند تا به منظور رهایی ملتها از بند ذلت استعمارگران و حکام ظالم و نجات از مشکالت
اجتماعی و فرهنگی ،به آموزههای اخالقی تکیه زده و به ویژه به اخالق متعالی اسالم روی آورند .در این دوره،
شاعران خود را از قفس طالیی دربار حاکمان رهانیده و از انزوا خارج شدند و حضور در میان تودههای مردم
را وظیفهی خود دانستند.
از این رو مالحظه میشود که مؤلفههای اخالق در این دوره همراه با تحوالت دیگر ،متحول شده و عالوه
بر مضامین سنّتی اخالق و آموزههای اخالق فردی ،مؤلفههای دیگری مورد توجه قرار میگیرد .در واقع ،در
این دوره ،اخالق اجتماعی مورد عنایت بیشتر قرار گرفته و شعرای عرب تحت تأثیر تعالیم اسالمی به
موضوعاتی چون :اعتراض به بیعدالتی ،دفاع از وطن ،فقر ستیزی ،رعایت حقوق زنان ،رعایت عفت و پاکدامنی،
صبر و پایداری در برابر مشکالت و مقاومت در برابر دشمنان و  ...اهتمام بیشتری میورزند.

منابع و مآخذ
کتابها
 قرآن کریم ابراهیم ،حافظ .)1997( .الدیوان ،شرح احمد امین و ابراهیم األبیاری ،قاهره ،المطبعة االمریکیة. ابن منظور ،ابو الفضل جمال الدین المکرم .)1990( .لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،ط  ،1ج .1 البستانی ،فؤاد افرام .)1967( .دائرة المعارف ،بیروت ،المطبعة الکاثولیکیة ،ج .7 بارودی ،محمود سامی .)1940( .الدیوان ،القاهره ،دار الکتب ،ط .1 بقاعی ،ایمان یوسف .)1994( .معروف الرصافی نار أم کلم ،بیروت ،دار الکتب العلمیة. -تیمور ،عائشه .)1886( .حلیة الطّراز ،قاهره ،دون مطبعة.

مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال دوم ،شماره  ،2تابستان 94| 1399

 الحرّ ،عبد المجید .)1992( .احمد شوقی امیر الشعراء و نغم اللحن و الغناء ،بیروت ،دار الکتب العلمیه ،ط.1
 الرصافی ،معروف .)1999( .الدیوان ،بیروت ،دار المنتظر. زیات ،احمد حسن .)1993( .تاریخ األدب العربی ،بیروت ،دار المعرفة. شوقی ،احمد .)1933( .الشوقیات ،القاهره ،دار الکتب العلمیة. صدقی الزهاوی ،جمیل .)1924( .الدیوان ،مصر ،المطبعة العربیة. العریض ،ابراهیم .)1932( .دیوان الذّکری ،بغداد ،مطبعة النّجاح. الغزالی ،ابو حامد .)1326( .احیاء علوم الدین ،القاهرة ،المطبعة العامریة ،ج .3 فهمی ،منصور .)1954( .محاضرات عن میزیادة ،قاهره ،هادی نظری منظم. قطب ،محمد .)1980( .دراسات قرآنیة ،بیروت ،دار الشروق ،ط .2 محدث نوری ،حسین بن محمد تقی .)1408( .مستدرک الوسائل ،قم ،مؤسسه آل البیت ،ج .11 مطران ،خلیل .)1949( .الدیوان ،بیروت ،مطبعة المعارف. -هولمز ،رابرت .ال .)1394( .مبانی فلسفه اخالق ،ترجمه مسعود علیا ،تهران ،انتشارات ققنوس.

مجالت و نشریات
 تمیمی ،علی« .)1362( .مبادئ الحیاة االخالقیة فی االسالم» ،نشریه فلسفه و کالم ،شماره  ،27صص -141.124
 حمادی ذیاب النعیمی ،ادهم« .)2009( .القیم األخالقیة فی الشعر العربی» ،مجلة النزاهة و الشفافیة ،البحوث والحراسات ،صص .103-125
 محمد ،عبدالهادی« .)2009( .األخالق فی شعر أحمد شوقی» ،مجلة کلیة اآلداب و العلوم االنسانیة و االجتماعیة،العدد  ،5صص .217-250

سایتها
 بیلو ،صالح آدم« .)2002( .حول الشعر التعلیمی (،»)1www.iu.edu.sa/magazine/52/20.doc

