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 چکیده
وخلق  ینیآفر لذتي  هفیوظاز  ریغ، که براي ادبیات اند بودهپیوسته شاعرانی ، در تاریخ ادبیات عرب

انسانی  يها ارزشبرپایی  وفرا هنري نیز قائل بوده و از آن در جهت تهذیب اخالق  يا فهیوظ، زیبایی
پژوهش حاضر  .شود یماین موضوع در شعر معاصر عرب به روشنی مشاهده  .اند بردهدر جامعه بهره 

 .آن در شعر این دوره بپردازد يها مؤلفه ترین مهمسعی دارد به بررسی منشأ آموزه هاي اخالقی و تبیین 
 معاصر شاعران دهد یمنشان  ها افتهی .استتوصیفی و روش تحلیل اطالعات کیفی ، شیوه پژوهش

، به دلیل بروز تحوالت اجتماعی، فطري به فضایل انسانی و اخالق کریمه شیگراعرب عالوه بر 
با الهام از ، خود يها نیسرزمسیاسی و فرهنگی در این عصر؛ و تسلط فرهنگ استعماري غرب بر 

بارزه با ضد و با درك رسالت خویش در هدایت جامعه به سمت کمال و م تعالیم الهی و اسالمی
 .اند دادهاخالق اجتماعی را از مقاصد شعري خود قرار  ژهیوبه ، موضوعات اخالقی، ها ارزش
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 مقدمه
و نیز  به منظور دست یافتن به مقام عبودیت و تقرّب الهی، دینی يها آموزهبه حکم فطرت و ، آدمی

و برخورداري نفس از  روحاین مهم جز در سایه پیراستن  ؛ وروحی و معنوي آفریده شده استتکامل 
 .شود ینممکارم اخالقی فراهم 

 )140: 1990، ابن منظور( .طبع و عادت است، به معناي دین، »خُلق«اخالق در لغت جمع 

فی النفس راسخۀ عنها الخُلق عبارة عن هیئۀ «: چنین گفته است» خُلق«ابو حامد غزالی در تعریف 
فإن کانت الهیئۀ بحیثُ تصدر عنها األفعالُ ، تصدر األفعالُ بسهولۀ و یسرٍ من غیر حاجۀ إلی فکر و رویۀ

، و إن کان الصادر عنها األفعال القبیحۀ سمیت تلک الهیئۀ خُلقاً حسناً، الجمیلۀ المحمودة عقالً و شرعاً
حالتی ماندگار در نفس است که اعمال به آسانی و ، خُلق( ؛»سیئاً سمیت الهیئۀ الّتی هی المصدر خلقاً

و حالت اعمالی صادر شود که از  هیئتاگر از این  ؛ وشود یماز آن صادر ، بدون نیاز به فکر و اندیشه
، اعمال زشت سر زند، و اگر از آن شود یمخُلق نیکو نامیده ، نظر عقل و شرع زیبا و پسندیده است

 )39: 3ج ، 1326( ).نام داردخلق ناپسند 

األخالق جمع الخُلق و هو العادة « :اما أفرام البستانی اخالق را این گونه تعریف کرده است
وهذا المعنی األخیر مرادف فی ، واألصح اطالقه علی االفعال الحمیدة، والسجیۀ والطبع والمروءة والدین

اخالق جمع خُلق است ( ؛»الّا علی المحمود من الخصالألنّ األدب ال یطلق ، اللغۀ العربیۀ لمعنی االدب
آن است که به اعمال نیک و  تر درستو  و آن عبارت است از عادت و خصلت وطبع و مروت و دین

تنها به ، زیرا ادب، است یمعن همو این مفهوم اخیر با معناي ادب در زبان عربی  پسندیده اطالق شود
 )432: 1967( ).شود یمپسندیده اطالق  يها خصلت

 بوده منتقدان و اندیشمندان، ادیبان توجه مورد همواره، ادبیات و شعر در جمله از، هنر در اخالق مقوله
راه براي ترویج مکارم اخالقی و نهادینه کردن  نیتر آسانزبان شعر و ادب را مؤثرترین و ، بسیاري .است

با یاري ، با تسلط بر ساختار گفتاري و زبانی عامه زیرا شاعر و ادیب؛ اند دانسته ها انسانآن در جان و روح 
 کند میاز زبان آنان زبان دیگري خلق ، جستن از توانایی خویش در پرداختن به روشی نوین در بیان معنا

 .دهد یممقاصد خود را به سهولت در جامعه انتقال ، که همان زبان ادبی است و با آن زبان
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ي  هنیشیپ و است داده اختصاص خود به را يا ژهیو جایگاه نیز عرب ادبیات و شعر در موضوع اخالق
گفت اخالقیات بخشی از شعر تعلیمی عرب است  توان میدر واقع  .گردد یمبر  اسالم از پیش تاریخ آن به

 فطرت از الهام با و انسانی يا زهیانگ با وآنان .که از دوران جاهلی مورد توجه ادبا و شعرا بوده است
 .اند پرداخته اخالقی ارزشمند ارشادات بیان به فرهنگی و اجتماعی، اقلیمی شرایط از متأثر خویش و

، مسلمان ویژه به و عرب ادباي و مفهوم اخالق در شعر عربی گسترش یافت و شاعران، با ظهور اسالم
 اخالق موضوع به، دین بزرگان سیره و سنّت و قرآن آیات از الهام با، اسالم از پس اعصار تمامی در

 .شد عرب شعر مقاصد و مفاهیم نیتر گسترده از یکی اخالقی يها آموزه ترتیب بدین و پرداخته
 روابط و اجتماعی ساختارهاي و تغییر عصر کنونی به دنبال پیشرفت روزافزون علم و تکنولوزي در
 و نفوذداد  رخ جهان سراسر در که اقتصادي و فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و به دلیل تحوالت فردي

شاعران و ، در پی داشت اسالمی جوامع از جمله، استعماري و آثار مخرّب آن را در برخی جوامع فرهنگ
ادباي عرب بیش از هر زمان دیگري خود را متعهد دانستند تا به بازگشت بشر به سوي معنویت و 

 .دینی و اخالقی مدد رسانند يها آموزه
اخالقی در شعر  يها آموزهسخ دهد که منشأ بروز پا سؤالبه این  دارد تالش رو پیش پژوهش

معاصر عرب چیست؟ آیا این موضوع تنها ریشه در فطرت داشته و پرداختن به آن امري ناخودآگاه 
بدان سو کشیده ، فرهنگی و سیاسی محیط خود، بوده است و یا شاعر عرب متأثر از شرایط اجتماعی

جهت رهنمون ساختن جامعه به سوي کمال و معرفت وي در ، شده است؟ و یا عالوه بر این موارد
 دینی و اخالقی براي خود قائل بوده است؟ یرسالت، الهی و انسانی

 :است نوشتار این اهداف از نیز زیر فرعی سؤاالت به پاسخگویی، فوق مسئله بر عالوه
 چیست؟ اند پرداختهدر باب اخالق بدان ، موضوعاتی که شاعران معاصر عرب ترین مهم -
آنان در راستاي اخالق  يها آموزهیا  اند پرداختهشاعران معاصر عرب بیشتر به موضوع اخالق فردي  -

 اجتماعی بوده است؟
 کیفی، اطالعات تحلیلي  هویش و اسنادي مطالعات بر یومبتنتوصیفی ، مقاله این در پژوهش روش

 .است
صورت گرفته که بیشتر به صورت » اخالق در شعر معاصر عرب«ي  هنیزمدر  ییها پژوهش تا کنون

که فوزیه بنت عبداهللا بن  »ابراهیم حافظ شعر فی االخالق«: مطالعات موردي بوده است؛ از جمله
کارشناسی ارشد خود به آن پرداخته است؛ وامینه نوري زاده ي  هنامعایض المنتشري الشمرانی در پایان 

عبد ، بطرس کرامه، عبد الغفار الموصلی، صالح مجدي( شعر معاصر عربیاخالقیات در «نیز موضوع 
را براي پایان نامه کارشناسی ارشد خود برگزیده است؛ و » )الغنی النابلسی و مصطفی الغالئینی
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را مورد بررسی قرار داده؛ و سودابه » الدین واألخالق فی شعر شوقی«عبدالجندي ناصف موضوع 
نامداري و  .به نگارش درآورده است» القیم االخالقیۀ فی شعر عائشه تیمور«ن عنوابا  يا مقالهمظفري 

» )بررسی موردي احمد شوقی و حافظ ابراهیم( یعرباخالق در شعر نئوکالسیک معاصر «مرادي نیز 
اخالقی در شعر معاصر  يها آموزهمنشأ «تا کنون به موضوع  به عمل آمده يها یبررساما با ؛ اند دهیبرگز
 .پرداخته نشده است »عرب

 اخالقی در شعر و ادب عربی يها آموزهضرورت و جایگاه 
برخی چیزها را ارزشمند تصور کردند و به این ، از تاریخ وجودي خویش يا مرحلهدر  ها انسان

وارد مرحله مفهوم سازي شد و بدین ترتیب مفهوم خوبی یا خیر در ذهن ، صورت تفکر ابتدایی آدمی
ابتدا مفهوم خوبی به شکل ) 26: 1394، هولمز: نک( .این شروع تفکر اخالقی انسان بوداو پدیدار شد و 

مجموعه قواعدي بود که جامعه به صورت » عرف« .بروز یافت» تابو«و مفهوم شّر به شکل  »عرف«
از رفتارها و گفتارهاي ناهنجار اجتماعی بود که از سوي  يا مجموعه» تابو«سنتی آن را پذیرفته بود و 

، این دو مفهوم در سیر تحول و پیشرفت جوامع مدنی .آیین و مذهب قوم ممنوع و نکوهیده بودند
و  ها آرمانبا سپري شدن این دوره و تکامل هوش بشري و تعالی  .تبدیل به قانون و اخالقیات شدند

توانستند عملکرد خویش را به خوب و بد تقسیم کنند و  ها انسان، نیازها يگذار ارزشتوانایی بر 
 .گرایش به خیر را ستوده و گرایش به شرّ و بدي را نکوهش نمایند

پیوسته موارد نیک و بد اخالقی ، و در زندگی بشر کند یمکلّیات را درك ، البته از آنجا که عقل آدمی
 ها آنیقی بوده که عقل به خیر یا شر بودن و یا مصاد وجود داشته و دارد که عقل به آن دسترسی ندارد

کسانی که به منشأ  عنوان به، نیاز به پیامبران، بدون آن که منافع و مضرات جمعی داشته باشد، حکم کرده
زیرا خداوند است که به تمامی جوانب ؛ احساس شده است، یعنی خداوند دسترسی دارند، اصلی دانش

پیامبران ، بنابراین اولین منادیان و معلمان اخالق در زندگی بشر؛ نفس بشري و عالم هستی احاطه دارد
 .اند بوده

که پرچم هدایت  ندیآ یمادبا و شعرا از بزرگترین معلمان اخالق در جوامع به شمار ، بعد از پیامبران
از این روست که شعر تعلیمی را یکی از اقسام  .اند دهیکشبر دوش ، بشر را به سمت فضیلت و خیر
و از جمله  که از دیرباز مورد توجه شاعران قرار گرفته است اند دانستهچهارگانه شعر در ادبیات جهانی 

و فضایل و رذایلی که آدمی  اخالقیات است که در آن خیر و شرّ، پردازد یممواردي که شعر تعلیمی بدان 
 .ردیگ یممورد عنایت قرار ، ا از آن بپرهیزدو ی باید بدان آراسته شود

 نسّميه اّلذی الّشعر أو، األدب من الّلون هذا فيها تعمل الّتی امليادين«: دیگو یم بیلو آدم صالح دکتر
 ابلعلوم املتعّلقة واملعارف احلقائق .٣ والّتاريخ؛ الّسَري  .٢ والعقائد؛ األخالق اصول .١: ميادين ثالثة تعليمياً 
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 .1: است چیز سه مینام یم تعلیمی را آن که شعر و ادب از نوع این فعالیت عرصه( ؛»والّصناعات والفنون
 )1: 2002). (ها صنعت و فنون و علوم به مربوط معارف و قیحقا .3 وتاریخ؛ رهیس .2 د؛عقای و اخالق اصول
 اخالقیات از بخشی که است این شد اشاره بدان این از پیش و دیآ یم بر اخالق تعریف از چه آن
 یا که است اکتسابی آن از بخشی و است نهفته ثابت طور به آدمی طبیعت در و دارد فطرت در ریشه
 یادگیري و یاددهی قابل جهت هر به و دارد دینی منشأ یا و است بوده زندگی شرایط و محیط از متأثر
 .است

 توجه اخالقی يها آموزه به، صورت دو به عربی شعر که دهد یم نشان نیز عرب ادبی آثار بررسی
 اسالم از پیش شعر آن و گرفته سرچشمه پاك فطرتی و نیت از که ناخودآگاه توجه .1: است داشته
 یواخالق فکري وتحول اسالم ظهور از بعد که وتحلیلی تطبیقی نظریات برپایه علمی توجه .2 .است
 )104: 2009، حمادي ذیاب النعیمی :ك.ن( .است گرفته شکل

، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وتحوالت فکري رشد با مستقیمی ارتباط، جامعه هر در وادب شعر
 است روشنی بیان، گوناگون يها دوره در نیز عرب شعر .دارد آن يواقتصاد جغرافیایی شرایط یوحت

 .او سنن و آداب و اندیشه، اخالق، دیانت، عادات چگونگی از
 بر زندگی و فقدان حکومت مرکزي يا لهیقببه دلیل حاکمیت نظام ، جاهلی نمونه عرب عنوان به

 او .داشته است فردگرایی با همراه نیرومند شخصیتی عصبیت و خشونت بوده و، آزادگیداراي روحیه 
نشان  فراوان میلی، نیک نام و منزلت کسب و خویشتن خاطر به خیر کار انجام، استقالل و آزادي به

 )11-19: 1993، زیات: ك.ن( .داده است

که حیات فکري عرب جاهلی سرشار از مجموعه نصایح و  دهد یممطالعه آثار این دوره نشان 
، ارشادات صادقانه است که یا در کالم افرادي چون لقمان حکیم به صورت وصایایی به فرزند خویش

 لظلٌم عظيم﴾﴿� بنّی ال ُتشرک ابهلل اّن الّشرک منعکس شده و قرآن کریم نیز در آیاتی چون 

عن املنکر واصِرب علی ما أصابک إّن ذلک  وانه﴿� بنّی أقم الّصالة و امر ابملعروف  و نیز؛ )13:لقمان(
 ال ُتصّعر خّدک للناس و ال متش فی األرض مرحًا اّن هللا ال ُحيّب کّل خمتاٍل فخور﴾ ومن عزم األمور 

در میان  .یا در شعر و ادب جاهلی به وفور بروز یافته است ؛ واز آن یاد کرده است) 16-17:لقمان(

مثالً حاتم  .اند افتهیاخالقی شهرت  يها ارزشمشاهیري وجود دارند که به برخی از ، شاعران جاهلی
طائی نماینده بخشش و کرم است و عنترة بن شداد به شجاعت و جسارت شهره است و زهیر بن ابی 

 .تاده استسلمی بر قله حکمت و دانش ایس

: 11ج ، 1408، محدث نوري( »اّنی بُعثُت ُألمتََِّم مکارم األخالق«: اند فرموده) ص( اسالمپیامبر مکرّم 

اخالقی بوده  ییها ارزشو این بدان معنی است که جامعه عربی در عصر جاهلی برخوردار از ) 187
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را احکام بخشیده و به  ها ارزشرا مبعوث نمود تا آن ) ص( است و آنگاه خداوند پیامبر گرامی اسالم
 .اتمام رساند

مفهوم اخالق در شعر عربی گسترش یافته و فراتر از ، با سپري شدن عصر جاهلی و ظهور اسالم
اخالق اسالمی را افزود که داراي ، زیرا اسالم به فضایل اخالقی عرب؛ مکارم انسانی مطرح شد

طور که برخی عادات و اخالق فاسد و  همان، قرآن و سنت و عقل بودمرجعیت دینی و برگرفته از 
 .نکوهیده عرب را تحریم نمود

 پیامبر وجود در اسالمی اخالق و این بوده تربیتی و اخالقی يها امیپ از سرشار مجید قرآن آیات

 »عظيم ُخلقٍ  َلَعلی إّنک« :همان طور که خداوند فرموده است .شده است متجلی) ص( اسالم مکرّم
 )4 :قلم(

را  اش شهیاندو تمامی افکار و  اخالق در اسالم موضوعی است که تمامی رفتارها و احساسات انسان 
در اسالم عملی که خارج از دایره اخالق باشد وجود ندارد و موضوع ثانوي محسوب  .ردیگ یمدر بر 

 )130-131: 1980، قطب( .باشد ینمخاصی از رفتار بشر ي  هگسترو محصور به  شود ینم

با الهام از آیات قرآن و ، در تمامی اعصار پس از اسالم، شاعران و ادباي عرب و به ویژه مسلمان
اخالقی یکی از  يها آموزهبه موضوع اخالق پرداخته و بدین ترتیب ، سنّت و سیره بزرگان دین

 .مفاهیم و مقاصد شعر عرب شد نیتر گسترده

 عرب معاصر شعر در اخالق
فرهنگی و اقتصادي که در سراسر جهان رخ داد ، اجتماعی، دوران معاصر به دنبال تحوالت سیاسیدر 

دورانی ظلمانی بر این جوامع ، و یکی از آثار شوم آن نفوذ فرهنگ استعماري در جوامع اسالمی بود
 .سپري شد که دانش و فرهنگ و تمدن آن جوامع را بی نصیب نگذاشت

بر فرهنگ ، و ذلّت و خواري ماندگی عقبظلمتی که در طول دوران « :دیگو یمدکتر تمیمی 
 .1: گردد میآن به دو علت بر ؛ و...اخالق سهم بزرگی از آن را دریافت نمود ، اسالمی سرازیر شد

این موضوع قربانیان زیادي از فرزندان اسالم  ؛ کهروي آوردن به تفکر استعماري در عرصه فرهنگی
، آنان در عرضه مبانی اخالقی و دانش اخالق اسالمی ماندگی عقبلمانان و عدم توفیق مس .2 .گرفت

 )124: 1362( ».به طوري که هم ردیف افکار جدید و روز دنیا باشد

و تکریم  ها آموزهشعر معاصر عرب را خالی از  گاه هیچ، ها یینارسااما با وجود تمامی این موانع و 
 يها ملتو  ها دولتغربی به حیات  یزدگ رفاهزیرا با ورود مظاهر تمدن و ؛ میابی ینمفضایل اخالقی 

و تغییر سبک زندگی در آداب و عادات گوناگون که منجر به دورشدن از فضاي اسالم و طبیعت  عرب
شاعران برعهده خود دیدند در فضایی که شعرهاي بی هویت و ایمان ستیز توسط ، شد نیزم مشرق
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اجتماعی و فرهنگی ، مشکالت اخالقی، زند یمدامن  یتیهو یبشده و به بحران  گروهی شاعرنما تبلیغ
جامعه را در اشعار خویش منعکس ساخته و برقراري آشتی میان تعالیم اسالم و جوامع را رسالت خود 

به ویژه شاعرانی که خود از سرچشمه زالل اسالم سیراب گشته و از مکارم ناب اسالمی  .برشمارند
 .بهره مند شده بودند

فکري بشر در دوران معاصر دچار تحول شد  يها حوزهاخالق مانند سایر  يها مؤلفهبدین ترتیب 
در این دوره اخالق اجتماعی بیشتر مورد  .جدیدي به خود دید يها مؤلفه، و در کنار مضامین سنتی

از جمله موضوعات  .اجتماعی را براي شاعران به دنبال آورد -توجه قرار گرفت و نوعی تعهد اخالقی
همدلی و ، حرمت انسانی، فقرستیزي، استعمارستیزي، یعدالت یباعتراض به ، اخالق در این عرصه

 .است ...و  یپرست وطن، برابري
، عائشه تیمور، سامی بارودي، به احمد شوقی و حافظ ابراهیم توان میاز جمله این شاعران 

 .معروف رصافی و بسیاري دیگر اشاره کرد
که با هدف حفظ  ندیآ یماحمد شوقی و حافظ ابراهیم از شاعران نئوکالسیک عرب به شمار 

آنان مسائل روز و  .اصیل معاصرعرب داشتند يها شهیاندسعی در به تصویر کشیدن ، میراث گذشتگان
به مردم عرضه داشته و در این میان موضوعات ، کهن يها وهیشمهم جامعه را با زبان کالسیک و 

موضوعاتی است که آنان را به خود مشغول کرده و هیچگاه از آن غفلت  ترین مهماخالقی از 
 .نورزیدند

به اعتبار آن که آن را ، یگاه رفیعی قائل استجا، احمد شوقی در شعر خود براي عنصر اخالق
در نگاه او رنجی که گریبانگیر بشر امروز است  .داند یماساس و زیربناي تمدن و پیشرفت بشریت 

 .از معیارها و فضایل اخالقی است ها انسانناشی از فروپاشی بناي اخالق در جوامع و دور شدن 
 )65: 1ج ، 1933، شوقی(

ــــــــيان بعــــــــامر ليــــــــس و  ــــــــوم بن  ق
 

 خـــــــرااب کـــــــانت أخـالقـــــــهم إذا  
 

 )اگر اخالق آنان ویران شده باشد شود ینمبنیان قومی آباد ( 
اخالق  مسئلهو آن به خاطر کثرت تکرار  اند دادهرا » شاعر اخالق«ناقدان ادب به احمد شوقی لقب 

) 218: 2009، عبدالهادي( .در شعر اوست تا آنجا که تمام اندیشه و خاطر او را به خود مشغول داشته است

 يا وهیشبشري به  يها نسلارتباط اخالق را با حیات و پیشرفت جوامع و  داند یماو بر عهده خود 
قصائد و اشعار ، شعري يها داستانبنابراین مضامین اخالقی را در البالي ؛ مبتکرانه به تصویر بکشد

 .رساند یمخود به خواننده 
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اسالمی بر اشعار او تأثیر زیادي داشته است و  يها آموزه دهد یمبررسی اشعار احمد شوقی نشان 
پایه ، سرچشمه گرفته) ص( او اساس اخالق را بر مبناي شریعت اسالمی که از وحی و سنت رسول«

 )205 :1992، الحرّ( .»ریزي کرده است

اما اگر ، مبتال شوند راه عالجی براي آن وجود دارداي  هبه عارضها  شوقی معتقد است که اگر ملت
 )224: 1ج ، 1933، شوقی( :شود یمهمه چیز به تباهی کشیده ، اخالق یک ملت آفت ببیند

 بقـــَيت مــا األخــالق األمــمُ  واّمنــا
 

 ذهبـوا أخالُقهـم َذهبَـت مهوا فإن  
 

 ) 191: همان( :شیون و زاري نمود ها آنباید براي ، اگر قومی دچار مصیبت اخالقی شدنددر اندیشه او 

 أخالقهــم فــی القــوم ُأصــيب وإذا
 

ــــــــم  ــــــــهم فأِق ــــــــالً  و مــــــــأمتاً  علي  عـوي
 

و  دیآ یمبلکه مشهورترین ابیات شعري عرب به شمار ، از مشهورترین ابیات شوقی، این بیت
همت و : اخالقی که شوقی بدان پرداخته است يها آموزهاز جمله  .جاري است ها زبانپیوسته بر 

 .است ...تقوي و ، یاد مرگ، تواضع، صداقت، امید، صبر، عمل به علم، عدالت، تالش
مکارم اخالق او را به طرب ، خویشي  هگفتحافظ ابراهیم نیز از جمله شاعرانی است که به 

و در بین  دیآ یمآن گونه که شخصی غریب در بازگشت به وطن و دیدار یاران به طرب ، آورد یم
حافظ ( :کند یمذکر جوانمردي و کرم در او شور و شعفی مانند فرد مشتاق ایجاد ، گوناگون يها خصلت

 ) 219: 1ج ، 1997، ابراهیم
ّـــــــــــــی ــــــــــــــطرُبنی إن ــــــــــــــمة اخلــــــــــــــاللُ  لَت  کري

ــــــــدی و املــــــــروءة ذکــــــــری تـَُهزُّنــــــــی و  الّن
 

 تالقــــــــی و أبوبــــــــةٍ  الغريــــــــب طــــــــربَ  
 املشـــــــــــتاق هـــــــــــزّة الّشمــــــــــــائل بـــــــــــني

 
شاعري است که در  ترین مهماو در شعر خود بین فلسفه اخالق و هنر شعر را جمع نموده است و 

 بخل، دروغ و مکر، ستم و ظلم و موضوع اخالق و ارزش آن پرداخته و با شعرش به مشکالت جامعه
 .برخاسته است مبارزه به، بود کرده افزایش و انتشار به شروع مصر جامعه در که اخالقی مفاسد دیگر و

جوانمردي و ، عدالت، تقواي خداوند، وفاداري، صبر، نیروي عزم و اراده، موضوعاتی از قبیل شجاعت
 .مورد توجه او بوده است ...مروت و 

، از نظر او وظیفه شعر .بارودي است سامی، از دیگر شاعران اخالق مدار در عصر معاصر عرب
به همین جهت خود و شاعران دیگر را به تقوي  .تهذیب نفس و پرورش عقل و هدایت انسان است

 ) 159: 2ج ، 1940( :کند یمدعوت 

 ايّهـــــــــا الّشـــــــــاعر اتّـــــــــق هللا واذکـــــــــره
 

ـــــــــــــــــاء   أن للّشـــــــــــــــــعر حکمـــــــــــــــــة علي
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 ) از حکمتی واالست حقیقتاً شعر برخوردار! تقواي خدا پیشه کن و او را یاد کن! اي شاعر( 
از این رو تالش نمود در ، سامی بارودي از زمان کودکی تحت تعالیم دینی و قرآنی قرار گرفت

از جمله مواردي  .دینی و اخالقی و اجتماعی فرا بخواند يها ارزشخالل اشعارش مردم را به سوي 
نکوهش ، سوء ظنّدوري از ، رازداري، وفاي به عهد، که در موضوع اخالق بدان پرداخته است

 .شرابخواري و تسلیم نشدن در برابر ذلّت و خواري است
 رغم به که است ادیبی زنان از او .است تیمور عائشه نزد باز سر مهم این از که شاعرانی دیگر از

عرب به دلیل حاکمیت جهل و  زنان که زمانی در و مرفه و متمدن زندگی مواهب از برخورداري
 .شد مصر در اخالقی نهضت دار پرچم، نداشتند ادبیات عرصه در چشمگیري حضور، جامعهغفلت بر 

 ) 24: 1886، تیمور( :کند یمخود به این دوره اشاره 

 ألنّنــی فــی عصــر ذاک وذاک
 

 العجيب کـاألمر التــهذيـبُ  بـه 

 آور شگفتکه پیراستگی همچون امري  برم یمبه سر  يا دورهو آن بدین جهت است که من در ( 
 ) است

او از این که صداقت و وفاداري در جامعه از بین رفته و جاي خود را به نیرنگ و فریب داده در 
  )63: همان( :رنج بوده است

 ُصــرعا قــد الــُودِّ  صــدقُ  و الوفــاء ُحســنُ 
 

 وانصَدعا الَغدر ِبفياِفی واستوَحشا 
 

مکر و نیرنگ احساس وحشت کرده  يها ابانیبوفاداري و دوستی خالصانه شکست خورده و در ( 
 ) و مغلوب شده است

مرفّه و مشهور پرورش یافت و با اعضاي خانواده سلطنتی مصر و نیز طبقات  يا خانوادهوي در 
فریفته نشد و از آنجا که بر احکام اسالم  یزدگاما به رفاه ) 4: 1954، فهمی( .مختلف زنان ارتباط داشت

اخالقی اسالمی در خانواده و  يها ارزشرا بر تن نموده بود در برپایی گردن نهاده و لباس تقوا و عفت 
 .جامعه بشري تالشی بسیار کرد

 نفس از دوري، بردباري و صبر، عفّت و حجاب، تیمور عائشه شعر در اخالقی مضامین جمله از
 .است ... و عیبجویی از زبان حفظ، أماره

اخالقی و دینی اسالم مورد  يها آموزهمعروف رصافی نیز از دیگر شعراي معاصر عرب است که 
از بند استعمار و نجات آنان از مشکالت اجتماعی  ها ملتو رهایی  ها انسانو تعالی  توجه ویژه او بوده

و فضایل سیراب  او معتقد است اخالق هرگاه با مکارم .را در گرو پایبندي به تعالیم اسالم دانسته است
 ) 349: 1ج ، 1999، رصافی( :کند میشود همچون گیاهی سرسبز رشد 
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 کالّنبـــــات تنبـــــت االخـــــالق هـــــی
 

 املـکــــــــــــــرمات مبــــــــــــــاء سـقــــــــــــــيت إذا 
 

روي آوردن به علم ودانش و پرهیز از جهل ، دفاع از حقوق زنان، موضوعاتی چون دفاع از وطن 
 .مورد توجه او بوده است، ادیاناتحاد میان مسلمانان و دیگر ، و خمودگی

از دیگر شاعرانی است که به اخالق اجتماعی توجه ویژه ، ابراهیم العریض شاعر معاصر بحرینی
در ! هاست ملت ماندگی عقبابیات زیر گویاي آن است که وي تا چه حد نگران جهل و  .دهد یمنشان 

به جاي آن که مردم یک  شود یمزیرا موجب ، نگاه او جهل عامل اساسی انحطاط یک ملّت است
دنباله رو اندیشمندان و مصلحان اجتماعی باشند سر در آخور منافع زودگذر کرده و در دام ، سرزمین

و  از یک طرف يگر یاباحآنگاه فقر و  .استبداد و استکبار افتاده و به هر ذلّت و حقارتی تن دهند
الهی از بین رفته و جاي  يها ارزشو  آوردهسستی و خمودگی از طرف دیگر به پیر و جوان آنان روي 

 ) 97: 1932، العریض( :دهد یمخود را به دروغ و ریا و افترا 

 أمــــــــــــــــــــــــة أرعــــــــــــــــــــــــی حـتــــــــــــــــــــــــّام
 شبـابـُـــــــــــــــــها العـــــــــــــــــذارَ  خلـــــــــــــــــع

 أهِلهــــــــــــــا ُمعظــــــــــــــم عقــــــــــــــولُ  و
 جهــــــــــــــــــــــوُهلم و علــــــــــــــــــــــيُمهم و
 حـــــــــــــــــــــدثوا إن حـديثُــــــــــــــــــــــهم و
 

 البقــــــــــــاء لذلّـــــــــــــها اجلهــــــــــــل فــــــــــــی 
 احليــــــــــــــــــاء فارقـــــــــــــــــــة الّشيــــــــــــــــــخُ  و

ــــــــــــــــــوب  هــــــــــــــــــواء نســــــــــــــــــوهِتا کقل
 ســـــــــــــواء املثلـــــــــــــی اخلطـــــــــــــة فـــــــــــــی

 افتـــــــــــــــــراء و ميـــــــــــــــــنٌ  و کــــــــــــــــذبٌ 
 

جوانانش بی ! داند یمباشم که بقاي خود را در ذلت و خواري  گر نظارهتا کی امتی را در جهل ( 
و عقل و خرد بیشتر مردمش همچون قلب زنان در پی هوا و ! بند وبار شده و کهن ساالنش بی حیا

سخنشان کذب ، و اگر سخن گویند! نادانشان در برترین طرح و نقشه با هم برابرنددانا و ! هوس است
 ) !و دروغ و بهتان است

شاعران بسیار دیگري هستند که از شعراي اخالق مدار معاصر عرب به ، غیر از آنان که برشمردیم
 .باشد مین آیند و مجال شرح احوال آنان در این موجز میسر می شمار

 اخالق در شعر معاصر عرب يها مؤلفه
و  اند داشتههم به اخالق فردي توجه  مدار اخالقبررسی شعر معاصر عرب نشانگر آن است که شاعران 

 توجه به مسائل جامعه و مصائب اجتماعی مردم است ها آناصلی ي  هدغدغاما ؛ هم به اخالق اجتماعی
 و اجتماعی اخالق یافتن تحقق راستاي در آنان جانب از نیز فردي اخالق موضوعات به و پرداختن

 مدار اخالقي  هجامع زیرا، است الهی و انسانی کماالت از برخوردار و عزتمند يا جامعه ساختن
 کردن آگاهبنابر این بیشترین همت خود را در راه  .پروراند یم خود دامن در را اخالق با يها انسان
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؛ مسائلی چون اند داشتهاجتماعی خود معطوف  -نسبت به ارزش وجودي و حقوق انسانی ها ملت
حفظ استقالل و افتخار به هویت ملی؛ سرفرود نیاوردن در برابر استعمار و استبداد؛ توجه به تربیت 

 .و مبارزه در راه حق یخواه عدالتزنان و فرزندان؛ 
 ) 90: 1924( :دیسرا یم گونه اینجمیل صدقی الزهاوي 

 مـــن البيئـــة األخــــالق تُنشـــأ فـــی الفتــــی
 إذا بيئــــــــــــة االنســــــــــــان يومــــــــــــاً تـََغــــــــــــّريت

 

ـــــؤثر  ـــــوم ت ـــــه فـــــی کـــــل ي  فتلـــــک ب
ـــــــــــرُ   فأخالقـــــــــــه ِطبقـــــــــــاً هلـــــــــــا تتغيّـ

 

 .گذارد یمو هر روز در او اثر  ردیگ یماز محیط است که اخالق در وجود جوان شکل ( 
 ) شود یماخالقش نیز منطبق با آن عوض ، اگر روزي محیط آدمی تغییر کند

 :به موارد زیر اشاره کرد توان میاخالق در شعر معاصر عرب  يها مؤلفه ترین مهم عنوان به

 وطن از دفاع
 يها انتفاضه و آزادیبخش يها جنبش يریگ شکل با است که ادبیات در جدیدي نوع، وطن شعر
 دشمن يها یبدخواه به نسبت آگاهی و استقالل به ملت دعوت جهت در، زمین مشرق در انهیجو حق

 دل از برخاسته که گرفت قرار بسیاري شاعران توجه مورد و یافت بروز فرصت، خارجی و داخلی
 سرافراز تاریخ احیاي راه در و تپیده وطن عظمت و مجد براي قلبشان پیوسته که کسانی .بودند مردم

 جمله از، اند نهاده عرصه این در قدم، بسیاري نیز عرب معاصر شاعران میان در .اند نشناخته پا سراز آن
 ویژه به، دهد یم سر ناله فراقش از صادقانه و ورزد یم عشق حقیقتاً خویش وطن به که شوقی احمد
 تشبیه پیري از پس جوانی بازگشت به را میهن به بازگشت او .برد یم سر به تبعید در که زمانی

 ) 56 :1ج ، 1933، شوقی( :کند یم

ــــــــــی �  يـــــــــــأس بعــــــــــد لقـيـــــــــــُتک! وطن
 

 الّشبــــــااب بـــــک لقـيــــــتُ  قــــــد کـــــأّنی 
 

 زندگی در عظیم تحولی ساخته شده و دیگر شخصیتی او از برد یم سر به تبعید در شوقی که ایامی
 ملّت به دربار و قصر بریده و از شده و مبدل ملّی شاعري به تقلیدي او از شاعري، گردد یم ایجاد او

با دستانی ، شوقی معتقد است آزادي از بند ذلت .دیسرا یم وطنی اشعار و آورد یم روي خویش
 ) 272: همان( :دیآ یمقدرتمند و آمیخته به خون به دست 

 بــــــــــــــــــابٌ  احلمــــــــــــــــــراء وللـحـــــــــــــــــرِّية
 

ــــــــــــــّرجة يــــــــــــــدٍ  بکــــــــــــــلّ   ــــــــــــــدقُّ  مـضـ  يُـ
 

 ) شود یمکوبیده  يا آغشتهآزادي سرخ دري دارد که با هر دست به خون ( 
 ) 331: 1ج ، 1999( :دیسرا یم نیز در باره دفاع از وطن این گونه رصافی
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 اّختذوا و ابلّصـرب لِلعِـدی واسَتلِئموا وطنٍ  عن الّذود سبيل فی واستقِتلوا
 ُجَننا تدميــرهم فی العزائم صـــدق السـَُّننا و هللا دينَ  تُقيــــــمون بِـه

 و صبر با .است استوار آن پایه بر خداوند يها سنت و دین که گیرید کف بر جان دفاع از وطن راه در( 
 ) سازید خود او سپر نابودي براي را راسخ يها همت و کنید برتن رزم لباس، دشمن مقابل در استقامت

 به را مردم» الجهاد و الوطن« شعر در شود یم اول جهانی جنگ وارد عثمانی حکومت که زمانی او
 حکومتي  همستبدان يها استیسبرخی  که مخالف هرچند کند یم ترغیب دشمنان مقابل در حکومت یاري
 .است

 زنان حقوق از دفاع

 -اجتماعی حقوق و زن مسئله، ورزیدند اهتمام بدان عرب معاصر شاعران که اجتماعی قضایاي ترین مهم از
 .بود جامعه در اش آزادانه حضور و او سیاسی

 از، است آنان سروده يسواد یب خطر نیز و زنان آموزش اهمیت زمینه در را زیادي اشعار شوقی احمد
 ) 130: 1ج ، 1933( :دیگو یم جمله

ــــــة فـــــی نشـــــأن الّنســـــاء إذا و  أمّي
 

 مخــــوال و جهـــــالة الّرجــــالُ  رضــــعَ  
 

 ) شوند یممردان با شیر جهالت و خمودگی بزرگ ، پرورش یابند يسواد یباگر زنان در جهل و ( 
و در زمره اولین اندیشمندانی است  اشعار بسیاري سروده است، زن و نقش او در جامعه رصافی در مورد

او غیر از قصائدي که در موضوعات گوناگون در باره زن سروده  .که به اهمیت این موضوع پی برده است
دفاع از به جایگاه و نقش زن در اجتماع و » نسائیات«صفحه از دیوانش را تحت عنوان  35نزدیک به ، است

از » المرأة فی الشّرق«و قصیده » التربیۀ و األمهات«حقوق وي اختصاص داده است و در این میان قصیده 
و نیز نقش  و تأثیر زن عرب و زن عراقی جامعه و رکود آن ماندگی عقبکه در آن به دالیل  هاست آنبهترین 

 .پردازد یم ماندگی عقبحاکمان و سالطین در این 
 ) 93: 1994، بقاعی( :دیگو یم زنان حقوق از دفاع او در 

 هکـــــــذا مـــــــا قـــــــوم � هکـــــــذا مـــــــا
 للّنســــــاء راحــــــمٍ  ِمـــــن بکــــــم فهـــــل

 

 املســـــــلمة فـــــــی االســـــــالمُ  �مـــــــُر� 
 ابملرمحــــــــــة النّــــــــــاس أولــــــــــی فُهــــــــــنّ 

 
آیا در میان شما  .زن مسلمان این گونه دستور نداده استي  هباراسالم در  .چنین نیست! اي مردم( 

 ) آنان به مهر و شفقت سزاوارترند! کسی نیست که نسبت به زنان مهربانی کند؟
 ) 349: 1ج ، 1999( :دیسرا یمو نیز در مورد اهمیت تربیت و آموزش زنان چنین 
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 حســـــناً  تُقـــــاس الّرجـــــال أخـــــالق و
 خــــــــــرياً  ابألبنـــــــــــاء نظـــــــــــنّ  فکيـــــــــــف

 

ــــــــــــساء أبخــــــــــــالق   الوالــــــــــــدات الّن
 اجلــــــــاهالت حبضــــــــن نشــــــــأوا إذا
 

چگونه از فرزندان انتظار نیکی داشته باشیم  .شود یماخالق نیک مردان با اخالق مادرانشان سنجیده ( 
 ) !اند افتهیوقتی که در آغوش مادرانی جاهل پرورش 

، پردازد یمزن و لزوم تربیت او  مسئلهبه » مدرسۀ البنات«معروف ي  هدیقصو نیز حافظ ابراهیم در 
 ) 279: 1ج ، 1997( :دیگو یماز جمله 

 فإّ�ـــــــا النســـــــاء برتبيـــــــة لـــــــی مـــــــن
 أعـَددتَــــــــــــــــــها إذا مدرســــــــــــــــــة األمّ 

 

ـــــة الّشـــــرق فـــــی   اإلخفــــــاق ذلــــــک عّل
ـــــــــب شعـــــــــباً  أعـــــــــددتَ   األعـــــــــراق طّي

 

جهل و ، شرق یماندگ عقب؟ در حقیقت علت ورزد یمچه کسی به تربیت و آموزش زنان اهتمام ( 
ملتی با اصالت پاك ، است که اگر آن را تجهیز کنی يا مدرسهمادر چون  .آنان است يسواد یب

 ) يا پرورانده
اجتماعی به  يها عرصهالبته از نظر او رعایت حقوق اجتماعی زن و آزادي او براي حضور در 

 ) همان( :در میان اجتماع نیست و باري بند یبمعنی 

 ســـــوافرا الّنســـــاء دعـــــوا أقـــــول ال أ�
 

 األســـــــواق فـــــــی جيلـــــــن الّرجـــــــال بـــــــني 
 

در میان مردان رها کنید تا در کوچه و بازار پرسه  حجاب یباعتقاد من آن نیست که زنان را ( 
 ) بزنند

تعلیم «و » علِّموا بناتکم«خلیل مطران از شعراي به نام معاصر عرب نیز با شعرهایی تحت عنوان 
 ) 237 -155 -153: 3ج ، 1949، مطران( .کند یماین هدف را دنبال » المرأة و تهذیبها

 

 شجاعت
از جمله  .اند پرداختهفضایلی است که شاعران معاصر عرب در شعر خود بدان  ترین مهمشجاعت از 

حافظ ابراهیم که معتقد است ملتش یعنی مردم مصر هرچند ملتی دست خالی و بی سالح هستند اما 
و در این  اند کردهبا شجاعت تمام ایستادگی ، در برابر دشمن جرار و حاکمان ستم و استعمارگران

 1919بدین جهت زمانی که آتش قیام مردمی در سال  .اند داشتهعرصه نه تنها مردان بلکه زنان حضور 
شد و زنان سهم بزرگی از مبارزه و مقاومت در برابر اشغالگران را از آن خود کرده و در  ور شعله م

 ) 88-89: 1ج ، 1997( :پردازد یمبه ستایش آنان  گونه اینحافظ ابراهیم ، برابر متجاوزان ایستادگی کردند
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 قــــــدوةً  کنتـــــــنّ  الّســــــوداء الســـــــنة فــــــی و
 مــــــدججاً  اخلمــــــيس وجــــــه فــــــی وقفــــــنتّ 

 

ـــــا  هجـــــات املـــــوتُ  ســـــالَ  حـــــني لن
ُ
 ابمل

 معتـــــــــــــصمات اباليــــــــــــمان کنــــــــــــنتّ  و
 

در برابر لشکر  .اسوه بودید براي ما، ما جاري شد يها دلهمچون خون در ، در آن سال سیاه که مرگ( 
 ) به ریسمان ایمان چنگ زده بودید که درحالیتا دندان مسلح ایستادید 

معتقد است مرگ بهتر از زندگی توأم با ، شاعري مسلمان و حقیقت جو عنوان بهسامی بارودي نیز 
 ) 100: 2ج ، 1940( :خواند یممخاطبش را به شجاعت  گونه اینذلّت و خواري است و 

ــــّدنيا فــــی الــــذلّ  دع ــــن ال
َ
ــــه خــــافَ  مل  حتَف

 

 األذی علَـــــــی حيــــــــاةٍ  مـــــــن خيــــــــرٌ  فللمـــــــوت 
 

: 1ج ، همان( :است کرده تشویق ها یسختو در جاي دیگر به داشتن همت بلند و واهمه نداشتن از 

39 ( 

ــــــــاء تکـــــــن مـــــــن و  نفســـــــه مهّــــــــةَ  الَعلي
 

 حمبَّــــــــبُ  فيـــــــــها يلـــــــــقاه الّــــــــذی فکــــــــلّ  
 

برایش ، در راه آن هر آن چه سختی ببیند، مورد اهتمامش باشد، عالیهرکس دست یافتن به مقامات ( 
 ) دوست داشتنی است

 سخاوت و بخشش و فقیران به کمک
 جور سبب به یا و داخلی حکام استبداد و یتیکفا یب سبب به یا، معاصر عصر در که مشکالتی از یکی

 موجب و شده عرب جامعه گریبانگیر، محیطی شرایط دلیل به نیز و خارجی استعمارگران ستم و
 ؛ واست تهیدستی و فقر معضل، است گشته مردم مختلف طبقات میان در رحمی بی روحیه گسترش

 سخن مهم این در تا است واداشته را آنان و برانگیخته را شاعران حساسیت که است موضوعی آن
 .نمایند دعوت تهیدستان مساعدت به را همگان شعر زبان با و گفته

 خطاب مورد را ثروتمندان، ندیب یم خشکسالی و قحطی دچار را مصر جامعه که زمانی شوقی احمد
 -469: 1ج : 1933( :شود یم یادآور آنان به الهی واجب احکام از یکی عنوان به را زکات حکم و داده قرار

470 ( 

ـــــــــــــــــی کــــــــــــــــــلٌّ  أ ــــــــــــــــــاب ف ــــــــــــــــــّا هللا کت  ال
 کســــــــــباً  اخلــــــــــري شــــــــــوق مثــــــــــل أرَ  ملَ  و
 

 اباب فيــــــــــــــه ليســــــــــــــت املـــــــــــــــال زکــــــــــــــاة 
 اکتســـــــــــــااب الّســـــــــــــوء کتجـــــــــــــارة ال و
 

من هیچ ! آیا حکم همه چیز در کتاب خداوند آمده است و تنها براي زکات مال بابی باز نشده؟( 
و هیچ کسبی مانند تجارت بی خیر و برکت وجود  ام دهیندکسبی را برتر از اشتیاق براي کار خیر 

 ) ندارد
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 ) 228: 3ج : همان( :ماند ینم یکسان دائماً دوران حال که دهد یم امید تهیدستان به طرفی از و

  الالغنـــــی و ُخـــــصّ  ابلعـــــربات الفقـــــر ال
 بـواعـــــــثا الـوضـــــــيع الکـــــــوخ فـــــــی مـــــــازال

 

 مـشـاع حکــم لـهنّ  احلــيـاة ِغيَـرُ  
 دواع الرفـيـع القـصـر فـی و مـنـها

هر یک از آنان  .و ثروت پیوسته حق زندگی دارد يازین یب نه پیوسته با اشک همراه است و فقر نه( 
، قصر بلند مرتبه در و هست زندگی از ییها نشانه فقیرانه و حقیر کلبه در همیشه .سهمی مشترك دارند

 ) مهیاست دلیلی براي اشک
 اختصاص اسالمی ارزش یک عنوان به، کرم و بخشش به نیز بارودي سامی دیوان از بسیاري اشعار

 از .دیرو یم شکر گیاه، آن ریزش از که کند یم تشبیه پرباران ابري به را کرم و سخاوت او .است یافته
 ثروتمند انسان اگر و است بخشش و جود عالی مقامات و عزت به رسیدن براي راه ترین مهم او نظر

 ) 194: 1ج ، 1940( :شود یم دیگران کمک محتاج خود نکند انفاق را مالش

ــــــــی يلومــــــــوننی ــــــــة اجلــــــــودُ  و اجلــــــــود ف  ُمزن
 مــــــا ُوســــــع املــــــال مــــــن يُنفــــــق ملَ  املــــــرءُ  إذا

 

 الّشـــــکر نبـــــتَ  موضـــــع فـــــی مهََلـــــت إذا 
 الفقــــــــــر هـــــــــو فالثّــــــــــراء املعــــــــــالی َدعتـــــــــه

 

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

ــــــــــال  ربّـــــــــــَه ينفـــــــــــع املـــــــــــالَ  حتســــــــــنبّ  ف
 

 العشــــــــائرُ  قــــــــراه حتَمــــــــد ملَ  هــــــــو إذا 
 

 صبر
 .است صبر موضوع اند پرداخته بدان عرب معاصر شعراي که موضوعاتی جمله از

 است الزم که کند یم توصیف دشوار مواضعی در پایداري و صبر به را مصري زنان ابراهیم حافظ
 آزادي راه در و کنند یم جهاد به تشویق را مردان که هستند آنان .بیاموزند آنان از را مقاومت، مردان
 :ندارد چیزي دشواري و مرگ جز جنگ دانند یم که هرچند، دهند یم سوق مبارزه به را آنان وطن

 ) 89 -88: 1ج ، 1997(

 فأصــــــــــبحوا الّرجـــــــــالُ  مــــــــــنکنّ  تعلّـــــــــم
 ابســــــــمُ  الثّغــــــــرُ  و للمــــــــوت تدفُعــــــــه و

 صــــربه و الکــــرمي صــــنعُ  فلــــيکن کــــذا
 

 ثبــــــات أهــــــلَ  املــــــوت غمــــــرات علــــــی 
 الزّفــــــرات مــــــن نــــــوءٌ  صــــــدرها فــــــی و

 مــــــوات غــــــري الــــــّدهرُ  و دهــــــره علــــــی
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 و درد که درحالی، تشویق مردان به ایستادگی براي است لیخندي عرصه این در لبخند زن
 .کند یم پنهان خود درون را حسرت

 کنند تالش و کنند تعامل احتیاط و صبر، جدیت با دشمن با که این به کند یم توصیه را مصر مردم او
، همان( :شد خواهد نصیبشان پیروزي کنند چنین اگر که خیزند پا به و کرده برآب نقش را آنان يها نقشه تا

 ) 84 :2ج 
 حـــــــــاذروا يقـــــــــل القلـــــــــب تســـــــــألوا أو

 

 تفلحـــــــــــــوا أعـــــــــــــداءکم صـــــــــــــابروا و 
 

 آدمی درون شفاي براي وسیله سودمندترین و دردها شفاي مایه را بردباري و صبر نیز تیمور عائشه
 ) 56: 1886، تیمور( :داند یم

 ُممتزجـــــــاً  ابلّصـــــــرب الّشـــــــفا رأيـــــــتُ  قـــــــد
 

 نَفعـــــا مــــا و أجـــــَدی مــــا أمحـــــدُ  الصــــربُ  و 
 

 ) 54: همان( :کند یمروزگار اشاره  مصائب برابر در خود بردباري به نیز و

 بصـــــــــــــــدمتها أّ�مٌ  أقعـــــــــــــــدتنی کـــــــــــــــم
 

ـــــا�ت مشـــــهورَ  ابلعـــــزم قمـــــتُ  و   العن
 

 تقوا و پاکدامنی و حجاب
 ) 3: 1886، تیمور( :کند یم آغاز پاکدامنی و حجاب حفظ به توصیه با را دیوانش تیمور عائشه

 حجـــــابی عـــــزّ  أصـــــونُ  العفـــــاف بِيـــــد
 

ـــــــی أمســـــــو يَعصـــــــُمنی و   أترابـــــــی عَل
 

و به کمک آن  کند یمحجاب مرا نگه داري  ؛ وکنم یماز عزت حجابم محافظت ، با عفت و پاکدامنی( 
 ) ابمی یماز همساالنم برتري 

پوشش او  گاه چیهنیست و  واال جایگاه به یابی دست و استعدادها شکوفایی مانع حجاب، او نگاه از
، باعث شرمندگی او در رسیدن به مراتب عالی نشده و موجب نشده در راه دست یافتن به اهداف واال

 ) 4: همان( :نتواند گوي سبقت از دیگران را بریاید

 تعّلمـــــــــی ُحســـــــــنُ  و أدبـــــــــی َضـــــــــرّنی مـــــــــا
ــــــی عــــــاقَنی مــــــا  ال و العليــــــاء عــــــن خَجل
 اشــــتکت إذا الّرهــــان مضــــمار طــــیّ  عــــن

 

 األلبــــــــــــــــــــــاب زهــــــــــــــــــــــرة بَکــــــــــــــــــــــونی اّال  
 نقـــــــــــابی و بُِلّمتـــــــــــی اِخلمــــــــــــار َســــــــــدلُ 
 الرّّکــــــــاب مطــــــــامحُ  الّســــــــباق صــــــــعب

 

 نیکو اخالق جز چیزي خوشبحتی و است خوشبختیي  هیما پاکدامنی و عفت حفظ است معتقد او
 ) 59: همان( :نیست

 أخــــــــــــــــالق حســــــــــــــــنُ  اّال  الّســــــــــــــــعادة مــــــــــــــــا و  عّفَتــــه املــــرء امــــتالک اّال  احلــــظُّ  مــــا
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 که شمارد یم بر يا توشه تنها را آن و خواند یم فرا الهی تقواي به اشعارش در نیز بارودي سامی
 ) 97: 1ج ، 1940( :کند ذخیره آخرتش براي آدمی است شایسته

 فيهــــــــــــا لإلنســــــــــــان لــــــــــــيس
 

ـــــــــــــــــوت هللا تقـــــــــــــــــوی غـــــــــــــــــري   ق
 

 ) 122: همان( :کند یمسفارش  آخرت در خداوند عذاب از مردم را به تقواي الهی و ترس نیز و

 ربَّکــــــــم اتّقـــــــوا النّــــــــاسُ  ايّهـــــــا �
 

 اآلخـــــــرة و هللا عـــــــذاب اخَشـــــــوا و 
 

 وفاي به عهد و امانت داري
او در این رابطه چنین  .حافظ ابراهیم است، از جمله شاعرانی که به این فضیلت اخالقی توجه دارد

 ) 72: 1ج : 1997( :دیگو یم

 ربّــــــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــــــنی تصــــــــــــــــــــــون
 األمــــــــــــــا عــــــــــــــدم إن العلــــــــــــــم و
 

حــــــــار فــــــــی الّآللــــــــی صــــــــون 
ُ
 امل

 اخلســــــــــار عنـــــــــــوان کــــــــــان نــــــــــة
 

علمی که امانت داري را رعایت  .دارد یمراز و معنی ولی نعمتش را چون در در میان صدف نگاه ( 
 ) نکند خود خسران و زیان است

، بر او واجب است که وفادار بماند، بارودي نیز معتقد است هرگاه آدمی با دیگران عهدي ببندد
  )77: 1ج ، 1940( :کند یمزیرا این وفاداري صداقت و دوستی را در میان مردم ضمانت 

 بعهــــد خــــاس اخلــــلّ  مــــا إذا انّــــی
 

ـــــوداد بعـــــدَ    أصـــــحابه مـــــن فلســـــتُ  ال
 

 ) من از یارانش نخواهم بود، برعهد و پیمان خود نماند، اگر کسی بعد از دوستی( 
و شکی بعد از  آورد ینمو نیز معتقد است هیچ دوستی و رفاقتی بعد از فریب و بی وفایی دوام 

 ) 81: همان( :شود ینمشک و تردیدي دیگر به اعتماد تبدیل 

ـــــــدر بعـــــــد يصـــــــحُ  کيـــــــف  ودٌّ  الَغ
 

 ارتيــــــــــاب بعــــــــــد ريبــــــــــة َتســــــــــلمُ  و 
 

 گیري نتیجه
او نسبت  يها يمرزبندو  ملکات نفسانی و مکارم اخالقی و نفوذ آن در اعماق وجود انسان يریگ شکل

محیط ، عام زندگی نزد اوي  هفلسفعقیده و ، به موضوعات اخالقی بدون شک مرتبط است با فطرت
 .و اجتماعی اوو تربیت فردي  زندگی و تحوالت آن

 



1399 ، تابستان2شماره دوم، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال  | 100 

همواره مورد توجه ادبا و شاعران عرب بوده است و پیشینه آن به ، مقوله اخالق در شعر و ادبیات 
زبان شعر و ادب را مؤثرترین و ، این بدان جهت است که بسیاري ؛ وگردد یمتاریخ پیش از اسالم بر 

بخشی از ، در واقع پرداختن به موضوع اخالق .اند دانستهراه براي ترویج مکارم اخالقی  نیتر آسان
 .شعر تعلیمی عرب است که از دوران جاهلی تا کنون مورد عنایت شعرا بوده است

، اخالقی در شعر کهن عرب يها آموزههرچند منشأ بروز  دهد یمپژوهش حاضر نشان  يها افتهی
و قرار گرفتن در شرایط خاص  کارگیري اندیشه و خرد بسیط انسانی بهاز فطرت الهی و  يریگ الهام

به دنبال بروز تحوالت سیاسی و ، ولی در دوره معاصر، و زندگی اجتماعی آن روزگاران بوده است محیطی
و نفوذ فرهنگ استعماري در جوامع اسالمی از  انسانی از یک سوي  هشیاندو رشد و بلوغ تفکر  اجتماعی

از بند ذلت استعمارگران و  ها ملتمنظور رهایی  بسیاري از شعراي عرب بر آن شدند تا به، سوي دیگر
اخالقی تکیه زده و به ویژه به اخالق  يها آموزهبه ، و نجات از مشکالت اجتماعی و فرهنگی حکام ظالم

 انزوا از و رهانیده حاکمان دربار طالیی قفس از را خود شاعران، در این دوره .متعالی اسالم روي آورند
 .دانستند خودي  هفیوظ را مردم يها توده میان در حضور و شدند خارج

متحول شده و ، اخالق در این دوره همراه با تحوالت دیگر يها مؤلفهکه  شود یماز این رو مالحظه 
در  .ردیگ یمدیگري مورد توجه قرار  يها مؤلفه، اخالق فردي يها آموزهو  عالوه بر مضامین سنّتی اخالق

اخالق اجتماعی مورد عنایت بیشتر قرار گرفته و شعراي عرب تحت تأثیر تعالیم ، در این دوره، واقع
رعایت ، رعایت حقوق زنان، فقر ستیزي، دفاع از وطن، یعدالت یباعتراض به : اسالمی به موضوعاتی چون

اهتمام بیشتري  ...صبر و پایداري در برابر مشکالت و مقاومت در برابر دشمنان و ، عفت و پاکدامنی
 .ورزند یم
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