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  مقدمه -6-6

برای بررسی هر مضمون مشترکی در بین اشعار دو شاعر، ابتدا باید تعریف جامع و کاملی از آن 

اند که تعریفات متفاوتی مضمون مشترک داشته باشیم؛ مضامین اخالقی و اجتماعی خود جزو مباحثی

 شود:ی واحد و مشابهی از آن استنباط میما نتیجهکنند ااز آن می

مضامین یا مضمون اخالقی یعنی هر مضمونی که از آن اخالق حاصل شود حال این که چه 

شوند و آیا اخالقیات یک ملت، اخالقیات ملت دیگر را نیز شامل چیزهایی اخالقیات محسوب می

اند که باید تک تک هاییشود، بحثتر میبسته زتر یای شمول آن در بعضی شعاع باشود و یا دایرهمی

هایی مد نظرند که مضمون شود. متعاقباً در تعریف مضامین اجتماعی نیز آن مضمون هبدانها پرداخت

ی ازد. در ادامهپردشود و به مفهومی کلی مانند عدالت و... میاجتماع و جمع یا گروه از آن حاصل می

پردازان هر کدام چه تعریفی از اخالق اخالق چیست و نظریه ود کهشمطلب پرداخته میبحث به این 

 دارند.

بعد از ، هایی که این دو قومنزدیکی فرهنگ قوم عرب و ایران و مراوده اما بهتر است بدانیم که

با هم داشتند و مشترکاتی که این اختالط از لحاظ اجتماعی، سیاسی، مذهبی و  ،ی مسلمانانحمله

معنایی و قرابت مضامین و محتوای شاعران مفهومی و گاه همرده بود و همچنین همفرهنگی پدید آو

های معروف و بزرگ آوَرَد که شخصیتو نویسندگان دو فرهنگ، این نکته را در اذهان به وجود می

و اصول اخالقی و  «مردم در فکرِ» این دو قوم که پایبند مسائل اخالقی و اجتماعی و به اصطالح 

هستند، حتما در این عرصه داد سخن داده و  بسیاری از مسائل اساسی و بنیادین انسان را  اجتماعی

ی ادبیات فارسی که به جرأت ترین چهرهترین و عالیاند. در این میان شاخصبا زبان ادبی تبیین کرده

توان وی را جزو مشهورترین شاعران جهان نام برد، سعدی شیرازیست که در باب مضامین می
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ها و اخالقیات به بایدها و نبایدها و به ارزش« بوستان» اشی فاضلهاخالقی و اجتماعی در مدینه

توان از را می« زهیر بن ابی سلمی»ی مد نظر خود پرداخته است و از مشاهیر ادب عرب نیز جامعه

ایجاد تعادل ی وی بر اش مبنی بر پایبندی بر مباحث اخالقی و اجتماعی و عالقهباب نزدیکی عقیده

 ای موجود در عصر خود، با سعدی مقایسه کرد.ی قبیلهدر جامعه

ترین و بحث انگیزترین موضوعات مطرح در ادوار دانیم علم اخالق از مفصلهمان طور که می

پردازان غربی و  شرقی، های متنوع و متفاوتی را از نظریهها و تئوریگذشته و حال بوده و نظریه

الزم به ذکر است اساس پژوهش ما  خود اختصاص داده است.به و غیر مسلمان مسلمان  ،مسیحی

تکیه بر تعریفات اخالق بر اساس اخالق اسالمی است  و هر گاه مفهوم یا مصداقی آورده شد، منظور 

 همان مفهوم یا مصداق اسالمی اخالق است.

 تعریف اخالق -6-6-6

درونی انسان و سرشت و سجیه آمده است. لق است که به معنای شکل ی اخالق جمع خُکلمه»

شود و به کردار اخالق گفته می ،به غرایز و کلمات و صفات روحی و باطنی که در انسان وجود دارد

 گویند.شود نیز اخالق یا رفتار اخالقی میو رفتارهایی که از این خلقیات ناشی می

و الطبع و السجیه و حقیقه انه لصوره الخلق بضم االم و سکونها و هوالذین  نویسد:ابن منظور می

االنسان الباطنه و هی نفسه و اوحیافها و معانیها المختلفه بها بمنزله الخلق لصورته الظاهره و اوصافها 

 (33: 1311 ،و معانیها و بها اوصاف حسنه و قبیحه )محفوظی

شود، اعم از می استعمال« سرشت و سجیه»ی اخالق، خلق از نظر لغوی، به معنای وقتی که واژه

ای ناپسند مثل غیبت، نفاق و سجایای نیکو و پسندیده، مانند امانت داری، راست گویی یا سجای

 . (همان) «باشدگویی میدروغ

های روحی و نفسانی بدانیم. منتها این توانیم اخالق را به معنای ویژگیبا این بررسی لغوی می»

اشد، یعنی چنان با شخص، در هم آمیخته باشد که جزئی از شده ب« ملکه»ها باید در وجود فرد ویژگی
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سرشت اوست. به عبارت دیگر صفتی در فرد، چنان ریشه بدواند که بی هیچ تکلفی، خود را نشان 

ها را در گورستانی متروک بماند تا در شرط بدهد؛ مثالً اگر فرد ترسویی به خاطر شرط بندی، شب

بلکه شجاع  ؛گویند چون کار او با تکلف بسیار بوده استنمی« عنترس و شجا»بندی برنده شود به او 

چنین از روی اراده باشد، و هم کسی است که دالوری او عادتش شده باشد و بدون تکلف انجام دهد

ی خود کار نیکی را انجام دهد؛ فی المثل منظور از ارادی این است که فردی از روی اختیار و اراده

ی او بیرون است. د که انفاق نماید عمل او اخالقی نیست چون از ارادهاگر کسی را مجبور کنن

 .(31 )همان: «های پایدار نفسانی که با اراده و اختیار صورت گیردبنابراین، اخالق عبارتست از ویژگی

های پایدار در نفس و ویژگی هاصفت» گونه تعریف کرده اند:دانشمندان مسلمان، اخالق را این

به خود خود جوش و بدون نیاز به تفکر و تامل  هاشوند کارهایی متناسب با آن صفتکه موجب می

 .(همانشود )از انسان صادر می

اخالق، حالتی نفسانی است که بدون نیاز به  ی تعریف اخالق گفته است:ابوعلی مسکویه درباره

 .(31: 1311، دهد )محفوظیمی تفکر و تامل، آدمی را به سمت انجام کار، حرکت

علم اخالق علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتارهای اختیاری  اند:باز گفته

ی تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و کند و شیوهمتناسب با آن را معرفی می

 .همان() «دهدو اعمال ناپسند را نشان می دوری از صفات نفسانی بد

 موضوع اخالق -6-6-7

 :ردیم موضوع علم اخالق عبارتست ازهایی که آواساس تعریف بر

صفات و اعمال خوب و بد ، از آن جهت که برای انسان قابل تحصیل و اجتناب و یا اجتناب و 

ی اند، زیرا همهدانسته« نفس انسانی»بعضی از عالمان اخالق، موضوع اخالق را  اند.یا انجام و ترک

 گردد.مینسان به روح و روان آدمی بربد ا ما و صفات خوب و رفتار

 علم اخالق -6-6-9
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ی نفسانی که باعث صدور افعال به آسانی و بدون نیاز به تفکر و تامل ملکه»لق عبارتست از خُ»

کیفیتی « حال»پذیرد و در مقابل و به کندی زوال میر نفسانی که دیو ملکه کیفیتی است « شودمی

رود و سبب وجود خلق یا خراج است چنانکه گفته شد یا می است نفسانی که به سرعت از میان

شود و به آسانی پدید می« ملکه» پایداری بر آن به تکلف باشد که در این صورت و عادت یا صبر

 .(41: 1333، )نراقی «آید هر چند مخالف اقتضای خراج باشدمی

 حقیقت خیر و سعادت -6-6-4

به خیر و سعادت است و  و تکمیل آن به فضایل رسیدنغایت تهذیب و پیراستن نفس از رذایل »

: مطلق و نسبی. خیر مطلق همان است که مقصود از آن ایجاد کلّ اند خیر دو گونه استحکما گفته

ی است و خیر نسبی آن است که وسیله است زیرا کلّ هستی به او شوق دارد و او غایت غایات

است که در صی با حرکت ارادی خود به کمالی وصول به خیر مطلق است و سعادت رسیدن هر شخ

بنابراین فرق خیر و سعادت این است که خیر نسبت به اشخاص متفاوت . خلقت او نهاده شده است

 .(45:  1333)نراقی:  «نیست ولی سعادت نسبت به آنان متفاوت است

ارسطو در این کتاب  ی اخالق است.ترین کتاب ارسطو در زمینهاخالق نیکوماخوس، مهم»

کند و آغاز می« خوبی»ارسطو کار خود را با تعریف » :کندهای اخالقی خود را بیان میندیشهی اعمده

نیکبختی است و آن فعالیت روح است. ارسطو مانند افالطون نفس را به دو جزء « خوبی»گوید می

. کندحیوانی تقسیم میاو جز نابخرد را به دو جز نفس نباتی و نفس  کند : بخرد و نا بخرد.تقسیم می

ای بخرد باشد و آن هنگامی است که آنچه نفس حیوانی به آن میل نفس حیوانی ممکن است تا اندازه

 دارد چیزی باشد که عقل یا خرد آن را مصاب بداند.

های عقلی : عقلی و اخالقی که با دو جز نقص متناظر دارند. فضیلتلت نیز بر دو گونه استفضی

 « های اخالقی از عادتشوند و فضیلتیاز تعلیم حاصل م
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های خوب شهروندان را خوب سازد. ما با ی قانون گذار است که با پدید آوردن عادتوظیفه

. ارسطو مندمندانه فضیلتشویم و با انجام دادن کارهای فضیلتدادن کارهای عادالنه عادل میانجام 

)پورحسن و مقربی، « ید بر خود ببندیدیلت را اگر ندارگویند فضاز جمله کسانی است که می

23:1332-22.) 

-روی نامیده میی میانهای که ارسطو در زمینه اخالق مطرح کرده است نظریهترین نظریهمهم»

یلتند. شجاعت حد ذشود. هر فضیلتی حد میانین افراط و تفریط است که  هر کدام در جای خود ر

حد میانین ، عزت نفس ؛میانین تبذیر و بخل استمیانین بزدلی و بی پروایی است؛ سخاوت حد 

نکته سنجی حد میانین لودگی و خشتکی است؛ آزرم حد میانین کم  ؛ری استساخاکو خودخواهی 

 .زنی و فروتنی دروغین استی خویشتن حد میانین الفراستگویی درباره؛ رویی و دریدگی است

 راستگویی حد میانین ندارد. ،ند، برای نمونهگنجها در این تقسیم بندی نمیای از فضلیتولی پاره

مقربی،  )پورحسن و «گوید و حد میانینی در اینجا وجود نداردگوید یا راست نمیآدمی یا راست می

1332 :23-22). 

انسان بزرگوار، از آنجا که بیش از هر کسی شایستگی دارد باید به اعال درجه خوب باشد؛ زیرا »

ی در راس همه « بزرگواری»نماید که ی بیشتر دارد. پس چنین میکه شخص بهتر همیشه شایستگ

 ،کسی به علتی ناشایسته به او بدهدهر ناهای دیگر قرار دارد، انسان بزرگوار افتخاری را که فضیلت

-این نیست و ننگ نیز چنین است. زیرا که در حق او نمی، شمارد زیرا آنچه در خور اوستست میپ

افتخار را به  تیقدرت و ثروت سبب افتخار مطلوبند و در نظر شخصی که ح .تواند عادالنه باشد

شوند. مرد چیزی نگیرد، باقی چیزها نیز چنینند. از اینجاست که مرد بزرگوار متکبر پنداشته می

گردد. نشان شود، بلکه با مخاطرات بزرگ روبرو میبزرگوار با مخاطرات ناچیز دست به گریبان نمی

ین است که هیچ چیزی را تمنا نکند یا کمتر چیزی را تمنا کند ولی برای دستگیری شخص بزرگوار ا
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وقار از خود نشان دهد و در برابر ، ه دارای مقام و منزلت رفیع هستندآماده باشد و در برابر کسانی ک

 زیرا پنهان داشتن، خود باید صریح باشد کبر باشد؛ او در برابر محبت و نفرتمردم میانه حال بی

ی دیگران بر راستی و این کار ترسویان است. به راستگویی احساسات خود یعنی مقدم داشتن اندیشه

، ستایش و پرستش خو نکندعادت دارد مگر هنگامی که بر سبیل استهزاء با عوام سخن بگوید و به 

قیر کند، زیرا به تمجید خود و تحزیرا در نظر او هیچ چیزی بزرگ و مهم نیست. غیبت نیز نمی

سود را برداشتن چیزهای پرسود ترجیح کسی است که داشتن چیزی زیبا و بیدیگران دلبسته نیست. 

 «و بیان یکنواخت در خور شخص بزرگوار استصدای آرام  . عالوه براین راه رفتن آهسته ودهدمین

 .(24: همان)

 مسأله بیان -6-7

ی نفس و اصالح و موضوع آن تزکیه کندهمان طور که گفتیم اخالق از بایدها و نبایدها بحث می

رفتار، گفتار و کردار است بایدهایی که انجام آن در راستای تعالی روح است وهمینطور بایدهایی که 

 اند؛انجام دادنشان مانعی برای عروج روح است؛ یعنی همان چیزی که سعدی و زهیر به آن پرداخته

نگرد، ها وجود دارد؛ عشق است و سعدی به هر چه که میهایی بین بایدها و نبایدهای آنالبته تفاوت

و برای همین است بوستان سعدی که  خواهدگیرد و خیرخواهی را برای نوع بشر میرنگ آن را می

یافته است. اخالق درحالت کلی به « مدینه فاضله»عنوان  ،مملو از ابیات حکیمانه و اندرزگونه است

شود. منظور از اخالق فردی گاها به و اجتماعی تقسیم می های فردی و  عمومی و اسالمیدسته

دهد مانند های مختلف و دائماً از خود نشان میشود که در شرایط و موقعیترفتاری اطالق می

 ی آن در اشعار سعدی  به قرار زیر است:خشونت، قناعت، حرص، بخشش و... که نمونه

 چشمممم تنمممگ ممممرد دنیممما دوسمممت را    

                                                           

 یمما قناعممت پممر کنممد یمما خمماک گممور      

 

 

 (52: 1363 )سعدی،
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 ی آن در اشعار زهیر اینگونه است:و نمونه

 فممممما یممممکا مممممن خیراُتمممموه فانممممما   

 

  اءاهم قبمممملماءا آبمممممه آبممممممممممموارثممت 

 
 (34:1421)ابی سلمی،                                                                                         

اند. آری پدران خیر و احسان از خیر و احسان است اینان به جای آوردهآنچه ]در دنیا[ »ترجمه: 

 .(113:1311)اسکندری ودیگران،  «اندرا قبل از این از پدرانشان به ارث برده

ی ملل و اقوام مشترک در بین همهکه هایی هستند اخالق عمومی یا اجتماعی نیز همان گزاره

هستند و در نظر اکثریت حالت مثبت و قابل قبولی دارند: مانند عدل، کمک به محرومان، ظلم کردن 

 که انجام ندادن آن یک نباید محسوب است و در جای خود بحث خواهد شد.

گر سعدی گرست. بعبارت دیبوستان بیش از دیگر آثار او جلوهپسندها و آرزوهای سعدی در »

جسته در بوستان تصویر کرده است. در این کتابِ پر مغز از دنیای واقعی ای را که میی فاضلهمدینه

-اسیر تباهی و شقاوت، کمتر سخن می که آگنده است از زشتی و زیبایی، تاریکی و روشنی، و بیشتر

لم چنان که باید باشد، و رود بلکه جهانِ بوستان همه نیکی است و پاکی و دادگری و انسانیت یعنی عا

 .(13:1353)یوسفی، « شربت اندر شربت است» به قول مولوی

؛ دانمب سعدی میبنده بوستان را عالمِ مطلو»:دسنویمیغالمحسین یوسفی در شرح بوستان 

کند. ها و روایات گذشتگان یاد میها، سرگذشتی فاضله دائم از تجربهسعدی در تصویر این مدینه

ای نهفته است و عبرتی. هیچ موضوعی نیست که فکر ِروشن و تیز ر ورای هر چیزی نکتهدر نظر او د

تواند ما شنویم: توجه به گذشت فصول سال میبینِ او را به تأمل برنینگیزد. از زبانِ پیری خردمند می

دگر »ستان ما را طراوت  گذشته است و آگاه کند و این که گل -مرگ –را از فرا رسیدن زمستان عمر 

شود و کنج ی پیر زالی در مهمان سرای امیر به تیر غالمان دچار میگربه«. تکیه بر زندگانی خطاست

 دهد که:کند و شاعر از گرفتاری او پند میی پیرزن را آرزو میویرانه

 نیممرزد عسممل، جممان مممن، زخممم نممیش      

                                                    

 ه دوشمماب خممویش قناعممت نکمموتر بمم   

 

 

 (53: 1353یوسفی، )
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-نه تنها سرگذشت انسان و حیوان نکته آموز است؛ بلکه هرچیز دیگر با سعدی رازی بر میان می

که جایی » گویدشود و با خود میچکد و در برابر دریا خجل میی بارانی از ابری مینهد. مثال قطره

« شودگیرد و لؤلؤ گرانبها مییرا در کنار مگذرد که صدف او دیری نمی«. که دریاست من کیستم؟

 .(11 :1361یوسفی،)

                                                      بلنمممدی از آن یافمممت کمممو پسمممت شمممد     

                                                    

 در نیسمممتی کوفمممت تممما هسمممت شمممد  

 

 

 

 

 

 (65)همان:

ی بوستان سعی دارد مخاطب را که مستعد تربیت استکمالی دهگانههای سعدی در طی باب»

است، از آنچه در تعبیر ارباب وعظ و زهد )مقایسه با غزالی، احیا( مهلکات عشق محسوب است، 

ی تعلیمی و اخالقی است و مثل ترغیب و الزام کند. بدین گونه اثر او از حیث ساختار، یک مجموعه

قی باید بیش و کم مالل انگیز و ناخوشایند جلوه کند اما نه چنین است. ی تربیتی و اخالهر مجموعه

ین کتاب حتی آن رنگ تنبیه و مالمت که در حدیقه و در مخزن االسرار قابل ا واقع آن است که در

 .(35:1331 )زرین کوب،« ردیابی است، وجود ندارد

، از مضامین اخالقی سعدی قرار گیردتواند سرفصل و معیار یکی های بوستان میهر یک از باب

 مثال:

 ی عدل و تدبیر و را سروده است:بارهدر باب اول در

 شممممنیدم کممممه در وقممممت نممممزع روان   

                                                        کمممه خممماطر نگهمممدار درویمممش بممماش      

                                                            

 بمممه هرممممز چنمممین گفمممت نوشمممیروان  

 نمممه در بنمممد آسمممایش خمممویش بممماش 

 

 

 

 

 

 

 (43:1363 )سعدی،

های دینی  که همان اخالق اسالمی است و بعد از ورود آموزه را جزو -احسان -در باب دوم

 :ات آن در جهان باقی ماندگار استداند اثر، میاده شده استاسالم به مردم آموزش د
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 اگمممر هوشممممندی بممممه معنمممی گممممرای    

                                                       

 کمممه معنمممی بمانمممد ز صمممورت بجمممای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (33:1363 سعدی،) 

یت و شکر بر ترب عشق و مستی و شور و به همین ترتیب تواضع، رضا، قناعت، -باب سوم

است که پختگی و صالبتی که در کالم سعدی  اخالقهای اصلی عافیت و توبه هم از جمله شاخصه

کند ها را در نوع خود به مدینه فاضله و شهر آرمانی منحصر به فرد سعدی تبدیل میشود آندیده می

بته با توجه به محیط و که البته بسیاری از این سرفصل و معیارها با اندک تفاوتی در اشعار زهیر ال

 ی جاهلی عرب قابل مشاهده است:ای آن هم در دورهقبیلهشرایط حاکم بر جامعه

چنین داشت؛ همزهیر پایداری در گفتار و کردار را چه در خود و چه در دیگران دوست می»

هر  کرد باگفت و عادالنه قضاوت میستایشگر بردباری و مسالمت و حق بود، حکیمانه اندرز می

کرد. او همواره جانب عقل و عفت و عمل ناپسندی که در خور حیات اجتماعی نبود، مبارزه می

گرفت، همچنانکه إمرؤالقیس و طرفه جانب ی فاضالن قوم عرب بود، میتهذیب اخالق را که شیوه

مرد عقل ها و مالهی را گرفته بودند؛ پس به حق باید او را شاعر خردمند نامید زیرا او لذت جویی

 (114:1333 )الفاخوری،« بود و عقل را در زندگی و شعر  خود مقامی بس رفیع قرار داده بود.

رود که شمار می های اصلی اخالق بههمان طور که گفتیم احسان و نیکوکاری از جمله سر فصل

 گونه به آن پرداخت شده است:در شعر زهیر این

 فممممما یممممکا مممممن خیراُتمممموه فانممممما   

                                                                

 لممممماءاهم قبممممماءا آبممممموارثه آبمممممت 

 

 

 

 

 

 

 

 (34:1421)ابی سلمی،                                                                                         

اند. آری پدران خیر و احسان جای آوردهاز خیر و احسان است اینان به  آنچه ]در دنیا[»ترجمه: 

 .(113:1311)اسکندری ودیگران،  انداین از پدرانشان به ارث بردهرا قبل از 

ی صلح و دعوت به آشتی و زندگی مسالمت آمیز و عدم خون خواهی و آشوب این بارهیا در

 دارد:گونه مردم را از جنگ بر حذر می
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                                                             فتعممممرککم عممممرک الرحممممی بثقالهمممما    

 

 ، ثمممم تنمممتج فتتمممئم  و تلقمممح کشمممافا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34:1421ابی سلمی،) 

هایی هستند که میان سنگ زیرین خرد ی دانهوقتی آسیاب جنگ به چرخش آید آدمیان به مثابه

 و بار آبستن شود و توأمان زاید.دشوند. جنگ اهریمنی است که هر سال می

شناختند. یعنی ثبات در تاریخ و انساب عرب زهیر را شاعری پایدار در اخالق، گفتار و کردار می

ار عدل و حق بودن، همانند سعدی ها و عدم تلون و طرفدرای و تدبیر و دور اندیشی از خصیصه

، (، حکیمانه گفتن و عمل کردنخراب دگر کشور آباد بیند به خواب/ که دارد دل اهل کشور)

طرفداری از عفت و پاکدامنی و تهذیب اخالق فردی واخالق اجتماعی از مضامین مورد بحث در 

 .االی هر دو شاعر کامال آشکار استاشعار زهیر است که قرابت و نزدیکی مفاهیم و

 پژوهش یپیشینه -6-9

، مقاالت و . کتببوده استگلستانش همواره مورد توجه محافل علمی و  سعدی و بوستان

ی شخصیت و شعر او در ایران و جهان عرب صورت گرفته که به جنبه درباره های فراوانیپژوهش

می باشد. اما تا کنون  های مختلف شعرش پرداخته شده است که مطالعه آن آثار مبنای پژوهش حاضر

بن ابی سلمی به طور خاص  بررسی تطبیقی مضامین اخالقی و اجتماعی بوستان سعدی و اشعار زهیر

 مورد بررسی قرار نگرفته است .

 پژوهش اهمیت و ضرورت -6-4

از پرداختن به موضوع اخالق در تمام اعصار و مخصوصا عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست .

وستان سعدی و اشعار زهیر به جا که پژوهشی در بررسی مضامین مشترک اخالقی و اجتماعی ب آن
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ران و عرب توان فهمید که دو فرهنگ ایت نگرفته با مطالعه آثار این شاعران میای مستقل صورگونه

اند و با بررسی دقیق به این نتیجه رسید که چه کسانی بیشتر تاثیر گرفته، چگونه از هم متاثر شده

کند، بلکه گذشت زمان با پروراندن اشخاص گذشت قرون نه تنها اخالقیات نیک را فراموش نمی

توان دید وسیع و روشنی با تفسیر این معیار و اصول اخالقی می دهد.هر آنها را جال میبزرگ و ما

 نسبت به زمان حال و آینده داشت.

 پژوهش اهداف -6-5

های های گوناگونی اشتراکات و شباهتبوستان سعدی واشعار زهیر بن ابی سلمی، در طیف

-بلکه مضامین اخالقی و اجتماعی آن داشته باشند؛گوناگونی دارد اما این بدان معنا نیست که افتراقی ن

ها به هم نزدیک و در راستای تعالی روحی و حرکت در مسیر انسانیت است اما با توجه به اینکه 

د جای تامل و شگفت است. بیااهیم و مضامین واالیی دست میی جاهلی به چنین مفزهیر در دوره

و شاه بیت و دفتر نهایی تمامی اخالقیات بدانیم که به ی سعدی را ماه عسل توانیم مدینهالبته می

 شکوفایی رسیده است.

 پژوهش االتسؤ -6-1

ای آرمانی توانیم بگوییم زهیر هم در اشعارش به دنبال جامعهمیبه چه دالیل و شواهدی  -1

  چون بوستان سعدی بوده است؟هم

 چیست؟ اشعار سعدی و زهیر ی اخالق با آرمانشهر دررابطه -2

ی جاهلی عرب زمانی که فساد و کج فهمی، جای هر اندیشه ای را گرفته است، امعهدر ج -3

 تواند نمونه یک کوچک آرمانشهر باشد؟اخالقیات زهیر می
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 پژوهش فرضیّات -6-2

اخالق مثل اعالی رشد کماالت انسانی است، و آرمانشهر نیز مجموع آن کماالت که در  .1

کند، به دنبالی ی است که کسی که از اخالق صحبت میجامعه واقعی امکان تحقق آن نیست، بدیه

ی عینی اش) هرچند به صورت محدودتر( را در جامعه موجود نیافته شهری آرمانیست که نمونه

 است!

ی جاهلی جنگ، غارت، مفاخره، تعصبات کور کورانهکه کند ای زندگی میزهیر در جامعه .2

 ر است و با اشعار خود آنان را به صلح، عدالت، احسان،ها بیزادهند و او از آناساس آن را تشکیل می

ای دارای آرامش، خرد، توانیم بگوییم او نیز به دنبال جامعهکند، پس میبخشش و... دعوت می

عدالت، بخشش و تواضع بوده است اما شرایط و موقعیت آن روز عرب توان و گنجایش چنین 

 یابد.ها بعد به دست سعدی تحقق میت که قرنای را نداشته اسی فاضلهمدینه

شود اما لطف کالم و شیرینی بیان سعدی و نزدیکی با مخاطب او در اشعار زهیر دیده نمی .3

های برجسته و مطرح شعر سعدی صراحت، ایجاز و دوری از اغراق و مدایح غلو آمیز از ویژگی

 است.

 پژوهش اجرای روش -6-8

وسمتان  ی آماری آن اشمعار موجمود در ب  بوده و جامعهای اسنادی پژوهش به صورت کتابخانهاین 

کمه  بن ابی سلمی اسمت  سعدی شیرازی بر اساس تصحیح غالمحسین یوسفی و همچنین دیوان زهیر ا

بمرداری  ع مربوط و فیشبدر آن پس از روشن کردن تعریف مسأله و بیان حدود تحقیق به شناسایی منا

ها، مستند سازی بحث بما  از جمع آوری مطالب و بررسی و تحلیلِ آن . پسایماز مطالب الزم پرداخته

 بموده  استفاده از کتب اخالقی و سایر کتب مرتبط و رسیدن به یک دیدگاه کلی،گام بعدی این پژوهش

 است.
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 تعریف خُلق و اخالق -7-6

)معین،  «به معنای خوی، عادت و سجیّه آمده استاست و خُلق در لغت « خُلق»اخالق جمع »

ای بود نفس را خُلق ملکه» کند:گونه تعریف می(. خواجه نصیر هم اخالق را این1311/1436/1

چنین کاشانی (. هم121:1333)طوسی،« مقتضی سهولت صدور فعلی از او بی احتیاج فکری و رویتی

لفظ خُلق، عبارتست از هیأتی راسخ در نفس که »است:ق چنین آورده ی اخالدر مصباح الهدایه درباره

 (.233:1313)کاشانی، « مبدأ صدور اغعال خیر و شر گردد به سهولت

ی اخالق جمع خُلق است که به معنای شکل درونی انسان و سرشت و سجیه آمده است. کلمه»

شود و به کردار می به غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان وجود دارد، اخالق گفته

)محفوظی،  «گویندشود نیز اخالق یا رفتار اخالقی میو رفتارهایی که از این خلقیات ناشی می

23:1311). 

الخُلق بضم االم و سکونها و هوالذین و الطبع و السجیه و حقیقه انه لصوره » نویسد:ابن منظور می

ختلفه بها بمنزله الخلق لصورته الظاهره و اوصافها االنسان الباطنه و هی نفسه و اوحیافها و معانیها الم

 .(همان« )و معانیها و بها اوصاف حسنه و قبیحه

شود، اعم از استعمال می« سرشت و سجیه»، خُلق از نظر لغوی، به معنای ی اخالقوقتی که واژه»

نفاق و دروغ  سجایای نیکو و پسندیده، مانند امانت داری، راست گویی یا سجایای ناپسند مثل غیبت،

 .(23:1311)محفوظی،  «باشدگویی می

های روحی و نفسانی بدانیم. منتها این توانیم اخالق را به معنای ویژگیبا این بررسی لغوی می»

آمیخته باشد که گویی شده باشد، یعنی چنان با شخص، درهم« ملکه»ها باید در وجود فرد ویژگی

تی در فرد، چنان ریشه بدواند که بی هیچ تکلفی، خود را جزئی از سرشت اوست. به عبارت دیگر صف
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نشان بدهد؛ مثالً اگر فرد ترسویی به خاطر شرط بندی، شبها را در گورستانی متروک بماند تا در 

گویند چون کار او با تکلف بسیار بوده است. بلکه نمی« نترس و شجاع»شرط بندی برنده شود، به او 

چنین از روی اراده و هم عادتش شده باشد و بدون تکلف انجام دهدشجاع کسی است که دالوری او 

ی خود کار نیکی را انجام دهد؛ فی باشد، منظور از ارادی این است که فردی از روی اختیار و اراده

است. ی او بیرون المثل اگر کسی را مجبور کنند که انفاق نماید عمل او اخالقی نیست چون از اراده

 .(همان) «های پایدار نفسانی که با اراده و اختیار صورت گیردویژگی ق عبارتست از:بنابراین، اخال

های پایدار در نفس که صفات و ویژگی» اند:خالق را اینگونه تعریف کردهدانشمندان مسلمان، ا

فکر و تامل از شوند کارهایی متناسب با آن صفات به طور خود جوش و بدون نیاز به تموجب می

 .(31 به نقل از کاشانی: ،)محفوظی «شوددر میانسان صا

اخالق، حالتی نفسانی است که بدون نیاز به » ی تعریف اخالق گفته است:درباره ابوعلی مسکویه

 .(31: 1311ی، )محفوظ «دهدرا به سمت انجام کار حرکت میتفکر و تامل، آدمی 

 تعریفی دیگر از خُلق

أنّ الخَلقَ »الکریم و ذکر الراغب األصفهانی معلقا علیها:  کلمة الخُلق قد وردت مرتین فی القرآن»

و الخُلقَ فی األصل واحدا کالشَرب و الشربا لکن خصُّ الخَلقُ بالهیئات و األشکال و الصُّور المدرَکة 

 .(42: 1311محفوظی، ) «لقوی و سجایا المدرَکة بالبصیرةبالبصر و خُصَّ الخُلُقُ با

باعِثتا لِاُتممَ مکارمَ » مدح الخُلق فی غیر موضع کقول النبی)ص(: و قد تکرّرت األحادیث فی»

 .(همان)« األخالق

 تعریف ملکه و حال -7-7

ی نفسانی که باعث صدور افعال به آسانی و بدون نیاز به تفکر و تامل ملکه»خُلق عبارتست از »

کیفیتی « حال»و در مقابل، پذیرد کیفیتی است نفسانی که دیر و به کندی زوال می «ملکه»و « می شود

رود و سبب وجود خُلق یا مزاج است چنانکه گفته شد یا است نفسانی که به سرعت از میان می



13 

شود و به آسانی پدید می« ملکه» عادت یا صبر و پایداری بر آن به تکلف باشد که در این صورت

 (.62:1313 )نراقی،« آید هر چند مخالف اقتضای خراج باشدمی

 عریف علم اخالقت -7-9

علم اخالق علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتارهای اختیاری متناسب با »

ی تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از کند و شیوهآن را معرفی می

 (.31:1332نراقی از )محفوظی به نقل  «دهدبدو اعمال ناپسند را نشان میصفات نفسانی 

 موضوع علم اخالق -7-4

موضوع این علم نفس »گوید:  ی موضوع علم اخالق می صاحب کتاب اخالق ناصری درباره

بود از آن جهات که از او افعالی جمیل و محمود یا قبیح و مذموم صادر تواند شد به حسب  انسانی 

 (.41: 1333)طوسی،  « ارادت او

ی رفتار ما و اند، زیرا همهدانسته« انسانی نفس»موضوع اخالق را » بعضی از عالمان اخالق

 .(41:1333)نراقی، « گرددصفات خوب و بد انسان به روح و روان آدمی بر می

ها که بدون شک اخالق با صحت آنها سر و کار ای از آنی ما، بیان پارهدر میان احکام روزمره»

؛ «آن شخص، تبهکار است»و یا « فالنی آدم خوبی است»گوییم: دارد، بسیار ساده است. وقتی می

هایی، مانند ؛ وقتی با گفته«آن فالن کار نادرست است»یا « چه باید انجام دهم»پرسیم: وقتی می

کنیم، بدون شک، بحث از چنین ، برخورد می«خوارگی، رذیلت استداری، فضیلت و میخویشتن»

ه به این سوال که انجام چه کاری هایی وظیفه اخالق است. اثبات درستی پاسخی کها و گفتهسؤال

ی منش اشخاص یا های ما دربارهای برای این که گفتهی ادلّهشود و ارائهدرست است، داده می

-ی اخالق است. در اکثریت عظیم، مواردی که گفتهصادق است یا کاذب، وظیفه اخالقی بودن اعمال،

را دربر « بد»، و «خوب»، «باید»، «درست»، «وظیفه»، «رذیلت»، «فضیلت»های ما یکی از اصطالحات 
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ها بحث کنیم، از یک مطلب مربوط به کنیم و اگر بخواهیم از صحت آندارد، ما قضاوت اخالقی می

 (.123:1311 )ادوارد مور،« اخالق بحث خواهیم کرد

، صفات و اعمال خوب و بد م، موضوع علم اخالق عبارتست از:هایی که آوردیبر اساس تعریف

 .ن جهت که برای انسان قابل تحصیل و اجتناب و یا اجتناب و یا انجام و ترک انداز آ

 هدف علم اخالق  -7-5

غایت اخالق تهذیب و پیراستن نفس از رذایل و تکمیل آن به فضایل و رسیدن به خیر و »

سعادت است، و حکما گفته اند خیر دو گونه است: مطلق ونسبی. خیر مطلق همان است که مقصود 

ز آن ایجاد کلّ است، زیرا کلّ هستی به او شوق دارد و او غایت غایات است و خیر نسبی آن است ا

ی وصول به خیر مطلق است و سعادت رسیدن هر شخصی با حرکت ارادی خود به کمالی  که وسیله

است که در خلقت او نهاده شده است، بنابراین فرق خیر و سعادت این است که خیر نسبت به 

 (.45: 1333)نراقی، « تفاوت نیست ولی سعادت نسبت به آنان متفاوت استاشخاص م

اند، هدف علم اخالق رسیدن به کمال و سعادت است، گرچه بعضی هر دو را یکی دانسته»

اند و حتی در معنی سعادت نیز اختالف نظرهایی وجود دارد. در گروهی بین آن دو فرق قائل شده

دی است؛ در ادیان غالبا هدف اخالق کمال است و کمال تقرب به ادیان الهی، هدف اخالق غیر ما

 (.133:1331)پناهی، « خداست

 فعل طبیعی و فعل اخالقی -7-1

معیار تشخیص فعل اخالقی از فعل عادی و طبیعی چیست؟ و به عبارت دیگر فعل اخالقی با »

است مانند غذا خوردن و فعل غیر اخالقی چه فرقی دارد؟ فعل طبیعی ناشی از جلب نفع و دفع ضرر 

هایی هم که ها و اندیشههای زندگی عادی، این کارها نه قابل ستایش و نکوهش، صفات و میلفعالیت

به این کار مربوط است طبیعی است و قابل ستایش و نکوهش نیست؛ در این کارها انسان با حیوانات 

ای که به آن دارد، و صفت یا اندیشه مشترک است. اما فعل اخالقی، که مفهوم ارزش را در خود نهفته
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خواهی و ایثار و همدردی با مربوط است قابل ستایش است مانند راستی و درستی و عدالت و حق

ها از حدود کارهای طبیعی خارج و قابل ستایش است. به عالوه دیگران و دستگیری از نیازمندان. این

افعال طبیعی و عادی وجود دارد و از این رو  در مفهوم فعل اخالقی نوعی قداست و تعالی نسبت به

 (.12-1/13مقدمه،  ،1313)نراقی، « رودی اخالق به کار نمیی حیوان کلمهدرباره

 ها در اخالقمنشأ تفاوت بینش -7-2

های مختلف بینی ای از جهاناختالف نظرها در تعریف اخالق که اخالق چیست، تا چه اندازه»

ی جهان یک نوع سیستم اخالقی در آن مکتب الهام ینش هر مکتبی دربارهگیرد؛ یعنی بسرچشمه می

ای ی ازلی و انسان را نفخهی حکیمانهکند. آن که جهان را ناشی از یک ارادهبخشد و پیشنهاد میمی

منتهایی، های کورکورانه و بیداند و آن که در جهان جز ظلمت و تاریکی و تصادف و حرکتالهی می

شان در اخالق هم متفاوت است؛ و بیند خواه ناخواه بینشهدفی چیز دیگری نمیبی مقصدی وبی

 (.16-13:1313 )مطهری،« رسندبست میها در مسالة اخالق به بناساساً بعضی مکتب

 نظریات اخالقی -7-8

 ی افالطوننظریه -7-8-6

کند. به عبارت دیگر یاش بیان ماجتماعی ییهی اخالقی خویش را در ضمن نظرریهافالطون نظ»

رسد. او بحث خود را از عدالت اجتماعی آغاز اخالق می یهسیاست مادان به شاخ یهافالطون از شاخ

شود. افالطون معتقد است فقط سه چیز ارزش دارد: کند[ و به عدالت اخالقی و فردی منتهی می]می

است. پس فقط یک « خیر»و آن  داندعدالت، زیبایی، حقیقت. و مرجع این سه چیز را یک چیز می

در پی  است و آن چیزی که« خیر»چیزی که باید در پی آن بود  چیز ارزش دارد آن خیر است و آن

 (.22:1313)مطهری، « است« خیر»آن بودن اخالق است، 
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 ارسطو هنظری  -7-8-7

عمده ی اخالق است. در این کتاب ارسطو  اخالق نیکوماخوس مهمترین کتاب ارسطو در زمینه

و کند  آغاز می« خوبی»ارسطو کار خود را با تعریف »کند؛  ای اخالقی خود را بیان میه اندیشه

، نیکبختی است، و آن فعالیت روح است. ارسطو مانند افالطون نفس را به دو جزء «خوبی»گوید  می

کند.  تقسیم می او جزء نابخرد را به دو جزء نفس نباتی و نفس حیوانی تقسیم می کند: بخرد و نابخرد.

ای بخرد باشد. و آن هنگامی است که آنچه نفس حیوانی به آن میل  نفس حیوانی ممکن است تا اندازه

 دارد چیزی باشد که عقل یا خرد آن را ماصاب بداند.

های عقلی از  فضیلت نیز دو گونه است: عقلی و اخالقی، که با دو جزء نفس تناظر دارند. فضیلت

 (.23:1332)پورحسن و مقربی،« های اخالقی از عادت و فضیلت شوند تعلیم حاصل می

های خوب شهرواندان را خوب سازد. ما با  گذار است که با پدید آوردن عادت ی قانون وظیفه»

 مند.مندانه فضیلتشویم و با انجام دادن کارهای فضیلتجام دادن کارهای عادالنه عادل میان

ترین یند فضیلت را اگر ندارید، بر خود ببنیدید. مهمگوارسطو از جمله کسانی است که می

شود. هر فضیلتی حد  نامیده می« میانه روی»ی  ی مطرح کرده است، نظریه ای که ارسطو در زمینه نظریه

شجاعت حد میانین بز دلی و بی  .میانین افراط و تفریط است که هر کدام در جای خود رذیلتند

ذیر و بخل است؛ عزت نفس حد میانین خود خواهی و پروایی است؛ سخاوت حد میانین تب

حد میانین کم رویی و دریدگی آزرم است؛ نکته سنجی حد میانین لودگی و خشکی است؛ خاکساری 

  )همان(« ی و فروتنی دروغین استزنی خویشتن حد میانین الف ی دربارهاست. راستگوی

د میانین د، برای نمونه، راستگویی حگنجنها در این تقسیم بندی نمیفضیلت ای ازولی پاره»

)پورحسن و « جا وجود نداردگوید و حد میانینی در اینگوید یا راست نمیآدمی یا راست میندارد 

 (.22-23: 1332مقربی، 

-داند و میراه وصول به سعادت را رعایت اعتدال و حد وسط میاخالق را حقیقت  ارسطو در»

ن افراط و تفریط است. او معتقد است هر حالت روحی یک گوید: فضیلت یا اخالق حد وسط میا
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ذیلت است و خود آن حد معین فضیلت است. مثال رحد معین دارد که کمتر از آن و یا بیشتر از آن 

غضبیه دفاع از نفس است که حد وسط میان ی هغضبیه است و هدف قوی هعت که مربوط به قوشجا

شهویه است حد وسط میان خمود و شره است و  یهو تهور است و عفت که مربوط به قوجبن 

چنین سخاوت حد ی عاقله است حد وسط میان جربزه و بالهت است و همحکمت که مربوط به قوه

« وسط میان بخل و اسراف است. تواضع و فروتنی حد وسط میان تکبر و تن به حقارت دادن است

 (.46-43همان: )

 کانت یهنظر -7-8-9

ی کانت است. کانت در صدد تمیز ت اخالقی جدید در دو قرن اخیر، نظریهترین نظریامعروف»

رسد که فعل انسان گاهی از روی اضطرار آید و به این نتیجه میفعل اخالقی از فعل غیر اخالقی برمی

مجبور است پول خود را بدهد و ه مواجه با دزد خطرناک شده است، و ناگزیری است؛ مثال کسی ک

است عواقب خطرناک آن را تحمل نماید. این گونه رفتار آزادانه نیست. رفتاری که  اگر ندهد، مجبور

آزادانه و از روی اختیار باشد، دو گونه است: یا ناشی از یک تمایل است و یا ناشی از احساس وظیفه 

و تکلیف است. اگر از یکی از تمایالت ناشی شده باشد، آن کار اخالقی نیست ولی اگر از احساس 

 یف ناشی شده باشد، اخالقی است.تکل

کند؛ یعنی اش کسب میپس فعل انسان، ماهیت اخالقی و یا غیر اخالقی بودن خود را از انگیزه

فعلش ماهیت اخالقی دارد و اگر نه، نه.  ،ی احساس تکلیف منبعث شده باشداش از انگیزهاگر اراده

لکه جلوی تمایل گرفته ی نداشته باشد، بهیچ دخالت« تمایل »اخالقی بودن یک کار هنگامی است که 

 (.53: 1332)پورحسن و مقربی، « شود

 راسلی نظریه  -7-8-4

راسل اخالقش به اصطالح اخالق عقلی به معنی اخالق تیزهوشی است. اما در واقع به دلیل »

ه به ضمیر و فضیلت افالطون همان مادی فکر کردنش، به معیاری از معیارهای اخالقی قائل نیست.؛ ن



22 

گوید: اعتقادی دارد، نه به حد وسط ارسطو و نه به اخالق وجدانی یعنی احساس تکلیف کانت. می

-همه خواه آفریده شده، جز در پی سود خویش نیست. بقیهبشر یک موجودی است که جبراً منفعت

 .(223:1313)مطهری، « داش حرف است، باور نکنید که بشر جز سود خودش چیز دیگری را بخواه

 نگاهی به اخالق در ملل مختلف -7-3

 هند -7-3-6

ترین روش اخالقی در هند یا قانون فقهی هند که به عنوان قدیم« منو دهر ساسترا»در کتاب »

 گردد:ده میهقوانین شناخته شده است موارد ذیل مشا

و با دست های خود پاهای او را  استاد: بر طالب علم الزم است که استاد خود را تعظیم نماید -1

 بمالد.

 ای از زندگان اذیت شود.کاری مکن که زنده مردم آزاری: -2

 خودت را ذلیل مکن، اگر چه فقیر بوده باشی. -3

 «ی این ها به خوبی اخالق مربوط می شودعمر طوالنی و فرزندان نیکو و ثروت دائمی همه -4

 (.22:1313 )جعفری،

 باستانی مصر اخالق دوران -7-3-7

ی ماقبل فراعنه، نه تنها یک عده اصول حقوقی در ی مصر، بلکه شاید در ازمنهدر دوران فراعنه

-های آنان مشاهده شده است، تواریخ نشان میجریان بوده، بلکه مسائل فراوانی از اخالق در روش

ی دینی و هم مهدهد این مسائل اخالقی به اختیار مردم واگذار نشده است، بلکه هم قابل محکا

کنیم ای از قوانین به معنای عمومی آن در مصر باستانی را در اینجا نقل میباشد، ما عدهاجتماعی می

 ها در نزد آن اقوام نیز روشن گردد.تا اهمیت مسائل اخالقی و چگونگی آن
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ایی ...آیا در جایی که می بایست در پاسخ سوالی بلی بگوید نه گفته است؟ و بر عکس در ج» 

 در جواب سوال نه بگوید، بلی گفته است؟ که بایست

 آیا زبانش صریح و قلبش حیله گر است؟ -2

 کند.کند که در قلبش آن را نفی میآیا بر زبانش چیزی را تاکید می -3

بگیرد ی حقوقی به خود الً اخالقی است و نمی تواند جنبهدر این مواد اموری وجود دارد که کام

 شود، آیا در جایی که بایستی در جواب سوال بلی بگوید نه گفته است؟ده سوال میمثالً در این ما

ی ی اشیایی بوده باشد که اصالً جنبهبدون شک این مساله اعم است از این که این سوال درباره

ی ای بوده باشد که بطور خالص جنبهبلکه اصالً ممکن است سوال از مسئله حقوقی داشته باشد،

مانند » .(12-25:1313)جعفری،« ی حقوقی نبوده باشدقابل محاکمه نی داشته باشد وشخصی و روا

در مقابل این سوال که هیچ گونه  ؟شما به فالن شخصیت حسد می ورزید این که کسی بپرسد آیا

چنین شخصی مجرم  ،ورزیدواقع حسد می و در گفت نهقی و کیفری ندارد اگر میی حقوجنبه

شود که همین ماده اگر دریک جامعه ولو فرض کنیم که آن جامعه متمدن ظه میشد. مالحشناخته می

اش کاسته نشده است. به عبارت ترین جوامع بوده باشد، مورد مسئولیت قرار بگیرد از شایستگی

تر همین ماده، امروز هم زنده است و ای کاش افراد جوامع قرن بیستم نیز به این ماده مقید روشن

ق سخن و واضح روانی که بایستی بلی بگویند نه نگویند و در جاییکه بازپرسی از تطابباشند تا جایی

ترین مواد اخالقی است که از مهم ،گرفته. در مجموع این مواد که مورد پرسش قرار میباشدمتهم می

 باشد. مسائل حقوقی و بطور کلی تمام مقررات اجتماعی با درون انسانبرای تکامل انسانی مفید می

تواند مورد باز پرسی و مسئولیت سرو کار ندارد و چیزی که از درون انسان بروز نکرده است، نمی

 تواند احتمال بدهد که شایستگی این دو ماده فقط مخصوص به آن دورانقرار بگیرد. آیا کسی که می

ن شک شامل ی اخیر با عمومیتی که دارند بدوباستانی بوده و امروز آن ارزش را ندارد؟ دو ماده

 (.12-15: 1313 )جعفری، «گرددمی مسائل اخالقی نیز
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