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تاریخ دریافت 1398/03/26 :
تاریخ پذیرش 1398/08/18 :

چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی انعکاس مولفههای اخالقی در شعر یکی از شاعران دورة صفوی پرداخته میشود.
مهری عرب از شمار مهاجرانی است که در سدة یازدهم هجری از جبل عامل لبنان به اصفهان آمدهاند .نسخة خطیای
از دیوان مهری به شمارة 3217در کتابخانة دانشگاه تهران موجود است .یکی از زمینههای قابل مطالعه در دیوان
مهری ،بررسی میزان توجه او به اخالقیات است .مطالب در دو بخش اصلی فضایل اخالقی(شامل :احسان ،تواضع،
حُسن خُلق ،خاموشی و سکوت ،خلوتنشینی ،توبه ،سخاوت و بخشش ،قناعت) و رذایل اخالقی(شامل بخل ،بدخلقی،
بدزبانی ،حرص و طمع ،کینهورزی ،ریا و منت) ارائه میگردد .در هر بخش تحلیلی از آن ویژگی اخالقی با استناد به
آموزههای دینی و اخالقی و عرفانی و نیز شواهد شعری از شاعر مورد نظر ،آورده میشود.
واژگان کلیدی :ادبیات تعلیمی ،سبک هندی ،مهری عرب ،فضایل اخالقی ،رذایل اخالقی
 -1مقدمه
موضوع اخالق یکی از مهمترین دغدغه های جامعة ایران در قبل و بعد از اسالم بوده است .عالوه بر تألیفات
فراوانی که در حوزة اخالق صورت گرفته و این دانش را در چندین شاخه و مبحث به صورت مفصل توضیح داده
است؛ در رشتهها ی دیگر نیز اخالق حضوری پررنگ دارد؛ از علم پزشکی گرفته که در آن اخالق پزشکی اهمیت
زیادی دارد تا تعلیم و تربیت و ،...همواره بر رعایت اصول ومولفههای اخالقی تأکید فراوانی شده است .ادبیات و عرصة
شعر نیز محمل مهمی برای ارائه اخالقیات بوده است .تا جایی که ادب تعلیمی که بر اصول اخالقی استوار است،
یکی از انواع ادبی مهم در تاریخ شعر و نثر پارسی در پیش و پس از اسالم شده است .در دوره اسالمی نیز عده زیادی
از شاعران و نویسندگان متون ادبی جزء واعظان و مدرسان اخالق بودهاند.
پژوهش حاضر دربارة بررسی فضایل و رذایل اخالقی در دیوان یکی از شاعران روزگار صفوی است .تقریب ًا
تمام شعرای این دوره سنت تعلیم اصول اخالقی را که در شعر پارسی حضوری درازدامن داشته است ،ادامه داده و
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همچنان بر بیان مطالب اخالقی اصرار میورزیدند .وجود روحیة عرفانی و همچنین مضمونیابیهای ویژة سبک
هندی ،حضور اخالقیات در دیوانهای شاعران صفوی و از جمله مهری عرب را بسیار پررنگ ساخته است.
دیوان مهری عرب تاکنون چاپ نشده و به صورت نسخة خطی به شمارة  3217در کتابخانة دانشگاه تهران
نگهداری میشود .وجود مضامین اخالقی فراوان و مضمونپردازیهای شاعر در این باب نویسندگان را به این امر
راغب ساخت که در مقالهای مستقل ،مفصالً به جایگاه اخالقیات در دیوان او بپردازند.
 -1-1هدف پژوهش
در این تحقیق تالش میشود تا موضوع اخالقیات و ویژگیهای پسندیده و ناپسند اخالقی(فضایل و رذایل)
در دیوان مهری بررسی گردد .این موضوع ،ما را در شناخت بخشی از روحیات شاعر ،میزان غور او در ادب تعلیمی
و نیز موضوعات مورد عالقة وی در این زمینه آشنا میسازد.
 -1-2پیشینة پژوهش
دربارة اخالقیات و بررسی فضایل و رذایل اخالقی در شعر فارسی تاکنون پژوهشهای فراوانی انجام شده
است .اخالقیات در ادب فارسی از هانری دوفوشه کور و جستارهایی در ادب تعلیمی ایران نوشته مریم مشرف
مهمترینِ این موارد است .همچنین مقاالت زیادی دربارة ادب تعلیمی و بررسی مضامین اخالقی در متون ادبی قدیم
وجود دارد .فردوسی ،خاقانی ،سنایی ،انوری ،ناصرخسرو ،نظامی ،مولوی ،جامی و صائب تبریزی از جملة شاعرانی
هستند که دیوان یا بخشی از اشعار ایشان توسط پژوهشگران عرصة ادب تعلیمی مورد پژوهش قرار گرفته است .در
متونی همچون کلیله و دمنه و قابوسنامه نیز از این جهت پژوهشهای فراوانی انجام شده است .نهایت کالم اینکه،
تاکنون هیچ تحقیقی دربارة اخالقیات در دیوان مهری صورت نگرفته و مقالة پیشرو نخستین نمونه در این باب
است.
 -1-3شیوة پژوهش
مقاله به روش اسنادی و کتابخانهای و با رویکرد تحلیلی -توصیفی نگاشته شده است .ابتدا با مطالعة اشعار
مهری ،ابیاتی که دربارة فضایل و رذایل بوده ،یادداشتبرداری شده ،سپس این موارد مرتب گشته و ذیل دو فصل
ویژگیهای پسندیده و ناپسند قرار گرفته است .ذیل هر ویژگی ،ابتدا توضیحی دربارة آن داده شده و سپس شواهد
شعری از شاعر به همراه مؤیداتی از شاعران دیگر درج گردیده است.
 -2ادبیات تعلیمی()Didactic
«غایت هر دانش و فن و همچنین هر عمل و هر انتخاب ،خیر است»(.ارسطو)135 :1378 ،
پس از آنکه ادیان آسمانی و توحیدی در جهان ارائه شد ،تعلیم و تربیت با اصولی مدون از اخالقیات همراه
گردید و بر دامنه و وسعت آن افزوده گشت .وجود این مقدار توجه به اخالقیات در عرصههای مختلف از جمله ادبیات
تأثیر گذاشت و منجر به ایجاد نوع ادبی جدیدی به نام ادب تعلیمی گشت.
ادبیات تعلیمی در ایران در سه شاخة باستان ،اسالمی و فلسفی قابل بررسی است(.رک .مشرف)11 :1389 ،
در کتب به جامانده از ایران باستان که تقریب ًا همة آنها در گفتمان دین زرتشتی نگارش یافتهاند ،بر پایة تضادی که
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بین اهریمن و اهورمزدا در کیهانشناسی زرتشتی موجود است ،اخالقیات به دو دسته کلی شایست و ناشایست
تقسیم می شوند .پس از ظهور اسالم ،گنجینه آیات قرآن و احادیث نیز آموزههای اخالقی فراوانی را فراروی آحاد
جامعة مسلمان قرار دادند و مسلمانان با بهرهگیری از این گنجینه به تبیین فضایل و رذایل اخالقی پرداختند .بعدها
افرادی همچون ابن مسکویه ،خواجه نصیر و دیگران با رویکردی فلسفی به موضوع اخالق و چیستی فضایل و رذایل
پرداختند و بنیانهای فلسفی اخالقیات را مورد مداقه قرار دادند.
ادبیات تعلیمی در جامعة اسالمی و ایرانی با دو شکل متفاوت جریان داشته است؛ صورت نخست آن است
که قدما مطالب علمی(علوم مختلف) را در قالب اشعار و منظومههای ادبی میریختند و شعر به دلیل موزون بودن
قابلیت بیشتری برای حفظ و به خاطر سپردن دارد .از این دسته از منظومهها که در ادب عرب نام عمومی«ارجوزه»
گرفتهاند ،در واقع بیشتر برای تعلیم نوآموزان یا تفهیم مطالب دشوار به طالب و دانشآموزان استفاده میشد .ظاهراً
نخستین نمونه از آن به ادب یونان مربوط است .هزیود ،شاعر یونانی قرن هشتم پیش از میالد ،و ویرژیل ،شاعر
مشهور رومی ،دو تألیف دربارة کشاورزی دارند که اولی اصول کشاورزی را به برادر خود و دومی به مخاطبان عام
میآموزد(.رک.رستگار فسایی )377 :1380 ،نصاب الصبیان فراهی ،الفیه ابنمالک در ادب عرب و دانشنامة حکیم
میسری در ادب فارسی از این شمار هستند.
نوع دوم ،که مراد ما از ادب تعلیمی در این مقاله است؛ به مفهوم عام تعلیم اشاره دارد و منظور ،تمام آثاری
است که موضوع آن ها مسائل اخالقی و پند و اندرز است؛ در این شاخه ،آثار ادبی از جمله قابوسنامه و کلیله و دمنه
حضوری برجسته دارند .بر این اساس اثر ادبی تعلیمی« ،اثری است که دانشی ادبی را برای خواننده تشریح کند یا
مسائل اخالقی ،مذهبی ،فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد»(شمیسا )247 :1373 ،و شعر تعلیمی آن است که«هدف
سراینده در سرودن آن ،آموزش اخالق و تعلیم اندیشههای پسندیدة مذهبی و عرفانی یا علوم و فنون باشد»(رزمجو،
« .) 77 :1374سرودن اشعار پند و اندرزی و تعلیمی در شعر فارسی از اواخر قرن چهارم آغاز شد؛ اما سنایی با
اهتمامی که به این دست مسائل داشت ،باب جدیدی را در سرایش اشعار حکیمانه و تعلیمی باز کرد»(یلمهها:1390،
،)155که پس از او با شتاب بیشتری ادامه یافت.
چندین علت برای تأثیر فراوان اخالقیات بر ادبیات فارسی وجود دارد :الف)تعداد زیادی از شاعران ما خود
جزءِ واعظان و منبریان و مجلسگویان بودهاند و شغل آنها بر تألیفات ایشان تأثیر مستقیم گذاشته است .احمد غزالی،
سعدی ،مولوی ،عالءالدوله سمنانی و ...از این شمار هستند .ب)ادبیات بازتاب اجتماع است و همة موضوعات اجتماعی
قابلیت آن را دارند که در متون ادبی انعکاس یابند .تعداد زیادی از مسائل و مشکالت اجتماعی ناشی از ضعف یا
قوت اخالقیات در آن جامعه است .پ)سنت دیرپای فرهنگ و شعر پارسی که ریشه در قبل از اسالم دارد ،بر پایة
پند و اندرز بوده است(.رک .فوشه کور )135 -17 :1377 ،این سنت حداقل تا دورة جدید شعر فارسی(انقالب
مشروطه) در شعر ایران حضور نیرومند ی داشته است و کمتر دیوان شعری وجود دارد که از این مطالب برخوردار
نباشد .ت)مسئلة دیگر ،حضور پررنگ عرفان در جامعة اسالمی و به ویژه ایرانی است .عرفا خود بحثهای زیادی در
«آداب» و «معامالت» دارند که زیربنای این مباحث بر باید و نبایدها و مولفههای اخالقی شکل گرفته است .چون
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عرفان برای مدتی مدید در ایران حضور داشته و «وجه غالب» فرهنگ ایرانی شده(رک .شفیعی کدکنی)145 :1392،
در شعر شاعران متمایل به عرفان(با هر طیف و شدت و ضعف گرایش به تصوف) بر اخالقیات توجه فراوانی میشود.
دورة صفوی که مقارن با سبک ادبی هندی است ،به علت عدم حمایت حاکمیت ،عرفان با حالتی منفعالنه و نزار در
جامعه و متعاقب ًا شعر حاضر است(رک .خاتمی )146 -144 :1371 ،و این نیز عاملی برای توجه شاعران به مباحث
اخالقی شده است.
کارکردهای زیادی را می توان برای ادب تعلیمی قائل شد .رضی در تحقیق مفصل از شش کارکرد زبانی،
شناختی ،اخالق ،فرهنگی و آموزش مهارت نام میبرد(.رک.رضی )103 -12 :1392 ،تلقی عام جامعه از ادب تعلیمی
عمدت ًا ناظر به کارکرد اخالقی یعنی آموزش اصول اخالقی و باید و نبایدها است .در این مقاله نیز با عنایت به همین
کارکرد ،به بررسی اخالقیات در دیوان مهری عرب پرداخته میشود.
 -3سبک هندی و آموزههای اخالقی -تربیتی
سنت اندرزگویی و تعلیمی که در فرهنگ ایرانی سابقه داشت ،با ورود اسالم با ساختار و محتوایی جدید و
اسالمی کردن اصل اخالقی در ادبیات فارسی ادامه یافت .این سنت در هر دورة ادبی بنا به ویژگیهای اجتماعی و
ی آن ،رویکردی پیدا کرد .برای مثال ،سبک ادبی عراقی با رواج بیش از اندازة تصوف در جهان اسالم و ایران
تار یخ ِ
مصادف شد؛ لذا در شعر این سبک ،اخالق عرفانی و آداب و معامالتِ مطرح در طریقت به عنوان رویکرد اخالقی و
ی غالب در نیمة دوم سدة پنجم و قرنهای ششم تا هشتم در ادب پارسی شناخته می شود .سبک هندی که
تعلیم ِ
با دورة صفوی در ایران و سلسله گورکانی در هندوستان همزمان است؛ به علت رویکردهای غالب در این دوران
تاریخی از ویژگیهایی برخوردار است .این ویژگیها ارتباط مستقیمی با نوع حکومتداری شاهان صفوی دارد .در
این زمینه عوامل :شناختهشدن تشیع به عنوان دین رسمی ایران ،درونگرایی و خیالپردازی هندیان ،خروج شعر از
دربار و ورود به سطح جامعه ،تالش برای ساختن اسلوب معادله ،تضاد رفتا ِر واعظان و حاکمان با عملکرد آنها قابل
بررسی است.
پس از آنکه شاه اسماعیل اول تشیع را به عنوان مذهب رسمی ایران اعالم نمود؛ تحوالت ادبی و اجتماعی در
کشور ایجاد شد .در این سلسله تملق های عجیب و غریب شاهان و ممدوحان جای خویش را به شعر مذهبی داد.
بدیهی است که شعر مذهبی و منقبت ائمه(ع) نسبت به شعر درباری محمل بسیار مناسبتری را برای طرح اخالقیات
فراهم میکند؛ ز یرا بخش بزرگی از سخنان امامان معصوم دربارة مسائل اخالقی و با هدف اصالح جامعه بیان شده
است(.رک .جعفریان)47 -45 :1395 ،
از زاویة دیگر می توان بحث رواج اخالقیات در شعر سبک هندی را چنین پی گرفت که سرزمین هند به
عنوان مهد خیالپردازی و درونگرایی در مشرقزمین شناخته میشد .چون شعر سبک هندی در این سرزمین
رواجی تمام یافت ،این ویژگی هندیان در بین شعرای بومی و مهاجر آن دیار تعمیم یافت .اخالقیات با درون شاعر
ارتباط دارد و شاعر در بیان مفاهیم اخالقی گاهی حدیث نفس میکند .لذا شعر اخالقی در این دوره رونق مجددی
گرفت.
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خروج شعر از دربار و ورود آن به جامعه یکی از ویژگیهای بارز سبک هندی است .عدم رغبت شاهان به
ستایشگری شاعران(رک.شمیسا )276 -274 :1388 ،از دالیل وقوع این پدیده در شعر سبک هندی است .این رخداد
موجب رغبت شاعران به طرح بیشتر موضوعات اخالقی در جامعه شد و فضایل و رذایل اخالقی به صورت گسترده
در شعر این دوره مورد توجه قرار گرفت.
یکی دیگر از مولفههای گرایش به سبک هندی ،رغبت بیش از اندازة شعرای آن روزگار به استفاده از صنعت
بدیعی اسلوب معادله بود .این صنعت در واقع تشبیه یک موضوع ذهنی به مثالی عینی و ایجاد تناظر بین آن دو
بود(رک.شفیعی کدکنی ) 216 :1375 ،شعرای سبک هندی بسیاری از موضوعات ذهنی خویش را در اخالقیات
جستند .در حقیقت ،مولفههای اخالقی خوراک خوبی را برای شاعران در ساختن اسلوب معادله فراهم کرد.
 -4فضایل اخالقی در دیوان مهری عرب
علم اخالق در زمینة صفات و مصداقهایی که در آن مورد بحث قرار میگیرد ،به دو دستة کلی فضایل
(شایستها) و رذایل(ناشایستها) تقسیم می شود .تالش اصالحگران جامعه از جمله نویسندگان و شاعرانی که در
عرصة ادب تعلیمی فعالیت داشته اند ،این بوده که جامعه را از رذایل دور سازند و به سمت فضایل ببرند .چنین
جامعهای نهایتاً به یک مدینة فاضله و رستگاری دنیوی و اخروی برای اهالی آن نائل میشود.
در دیوان مهری نیز به مقوله فضائل و رذائل توجه شایانی شده است .اخالقیات مورد نظر شاعر در دو فصل
جداگانه ویژگیهای پسندیده و ناپسند به بحث گذاشته میشوند .در هر فصل ،ویژگیهای اخالقی برشمرده میشود
و به پیشینة هر یک در اسالم و اخالق عرفانی نیز اشاره میگردد.
 -4-1احسان
احسان از ریشة «حسن» و به معنای «خیر رساندن به دیگران»« ،کاری را به طرزی کامل انجام دادن» و
«انجام عمل نیک و رفتار صالح» است(.لغتنامة دهخدا ،ذیل «احسان») .در ادبیات فارسی غالب ًا به معنای نخست
مدنظر شاعران و نویسندگان بوده است .این واژه ،عربی است و هراه با مشتقات آن  195بار در قرآن آمده است .این
تعداد از تکرار بیانگر اهمیت مفهوم احسان در دین اسالم است .واژگان جود ،کرم ،سخاوت و بخشندگی معادلها و
مترادفات احسان هستند.
در ادب فارسی و اصوالً ادب اسالمی ،احسان یکی از مطلوبترین فضایل شمرده میشود .احسان در ادب
عرفانی نیز نقش مهمی را ایفا میکند .ابوسلیمان دارانی ،از عرفای بزرگ متقدم ،اتصاف به این صفت را باعث حذف
دنائت و پستی از اخالق قلمداد میکند« ،قال أبو سلیمان :سمعت مضاء یقول :الزهد یمنع من التعب ،و التوکّل و
الیقین یمنعان من الذلة ،و الکرم و اإلحسان یمنعان من دناءة األخالق»(.خرگوشی 1427 ،ق)71:
در شعر و ادب پارسی نیز توجه ویژه ای به موضوع احسان شده است .گاهی شاعران و نویسندگان در تدوین
آثارشان فصلی را به موضوع احسان اختصاص داده اند .انتخاب این صفت (از میان فضائل اخالقی فراوان) به عنوان
موضوع یک فصل ،خود بیانگر اهمیت احسان در نگاه ادبای قدیم بوده است .عبدالرحمان جامی فضیلت احسان را
اینچنین به تصویر میکشد:
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جرررود و احسررران جهررران جررران روشرررن
(جررررررررامی/1 :1378 ،

)353
البته باید این نکته را افزود که منظور از احسان در ادب فارسی و نیز امروزه در دیدگاه عام جامعه عموم ًا
احسان و بخشندگی مالی است .در حالی که احسان اقسام دیگری مانند احسان با قلم ،زبان ،رفع ظلم و ..نیز دارد.
شاعران سبک هندی نیز همچون پیشینیان خود با رویکردی اخالقی -اسالمی به مسئلة احسان توجه داشتند.
عمدة مضمونسازی ایشان در باب احسان اشارتی به آیات قرآن و احادیث دارد .اصو ًال شعرای سبک هندی در ضمن
مضمونیابیهای خویش گرایش زیادی به آسیبشناسی اخالقیات داشتهاند و این مسئله در سراسر این مقاله و در
دیوان مهری مکرراً دیده میشود.
به دلیل اینکه روحیة غالب بر جامعة این دوره منتستیزی و قناعت است؛ این نکته در نگرش شعرای سبک
هندی به احسان بازتاب یافته است؛ به طوری که آنها منت نهادن را به عنوان یکی از آفات احسان در پیش چشم
خود دارند:
بیزیان سررمایهسروز سرود این سرودا مباش
غیر منرت حراصرررل احسررران نردارد آفتی
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )263
ن
بیت فوق به آیه  264سوره بقره تلمیح دارد که میفرماید« :یَا أَیُّهَا ا َّلذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِ ُکمْ بِا ْلمَ ِّ
وَالْأَذَی» در این آیه گفته شده است که منتنهادن و اذیتنمودن باعث باطلشدن نیکیها میگردد .صائب تبریزی
به عنوان یکی از دو قلة سبک هندی نیز تالزم دو واژة منت و احسان را بهخوبی در این بیت بیان کرده است:
که ماه یکشررربه را منتش دوتا کردهسرررت
قربرول مرنررت احسرررران ز آفرترراب مرکرن
(صائب تبریزی)142 :1333 ،
احسان بدون منت در دیدگاه مهری آنقدر ارزشمند است که او منتننهادن را بخشندگیِ مضاعف و مجدد
میداند:
که منت بر کسری ننهادن احسران دگر باشرد
دو براال میکنرد احسررران بیمنرت خجرالرت را
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )202
این بیتِ درخشان ،در حد جستجوی نویسندگان ،ساختة طبع شاعر است و پیش از وی چنین مضمونی در
میان شعرای سبک هندی مشاهده نشده است.
ورنه آن مزد سرؤال اسرت اگر صرد درم اسرت
بی طلب نیم درم هم که بُوَد احسران اسرت
(همان:گ )126
دیگر مفهومی که مهری دربارة احسان در بیت باال مطرح کرده ،آن است که انسان باید قبل از مطالبهکردن
دیگران از وی ،به آنها احسان کند .این روش از احسان نسبت به بخشیدن چیزی به دیگران پس از ارائه درخواست
از سوی آنها ارزش بیشتری دارد؛ حتی اگر مصداق احسان ،بسیار ناچیز باشد.
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موضوع دیگر این است که احساننمودن مستلزم دارندگی و برخورداری از مکنت مالی است و کسی که ثروتی
ندارد ،نمیتواند احسان کند:
نخررررلسران گر بید هم میداشرت باری ،میفشراند
جررود ارباب سخرا از همت دارندگی است
(همان :گ )153
ل در این باره بیتی بدیع دارد که البته نوعی آسیبشناسی زمانه و به طور کلی رسم روزگار در طول
شیخ اج ّ
تاریخ است:
کریمان را به کف اندر درم نیست
درمداران عررالم را کرم نیسررررت
(سعدی)28 :1382 ،
این بیت شاعر چندان معقول و مقبول نیست؛ زیرا برخالف نگرش عام جامعه(و از جمله شعرا) احسان فقط
به جنبة مادی منحصر نمی شود و اقسام دیگر آن یعنی احسان با قلم ،زبان ،رفع ظلم و ...نیز وجود دارد .اتفاقاً خود
شاعر در جای دیگری بیت اخیر را نقض میکند و از نوع دیگری از احسان  -یا به تعبیر او ،فیض -یاد میکند:
در صررردف گوهر به دریا قطره و دریا دل اسرررت
جرلروهای دارد برره هرر جررا شررربرنرم برراران فریرض
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )116
تفاخر به برخورداری از فضایل و نیز شرمساری از اتصاف به رذایل اخالقی با بسامد باالیی در شعر سبک
هندی وجود دارد .اگر شاعران پیشین به داشتن ممدوحان دست و دل باز یا بیرقیبی در عرصة شاعری مینازیدند،
شعرای سبک هندی عالوه بر مورد اخیر(در بعضی موارد) ،خود را در ویژگیهای پسندیدة اخالقی نادرهای در میان
شاعران دوران میدیدند و این مسئله با تأمل در دیوانهای شعر آن روزگار قابل تأیید میباشد .مهری نیز به سرایش
این دست ابیات گرایش دارد و این مسئلهای است که توجه و تأمل بسیار بیشتری را میطلبد و باید در پژوهشی
دیگر به آن مستقالًپرداخته شود:
مررررررزرع سرررررریراب برررررراران خررررررودیم
در عررررررق از شررررررم احسررررران خرررررودیم
(همان:گ )293
نکته آخر دربارة احسان ،اعتقاد قلبی مسلمانان است که احسان بدون پاسخ باقی نمیماند و خداوند خیلی
زود پاسخی درخورد به فرد بخشنده میدهد:
تا به خاک افتاده است این دانه میآید برون
حراصرررل احسررران نمیخواهرد بهرار انتظرار
(همان:گ )301
 -4-2تواضع و فروتنی
تواضع از ریشة «وضع» و به معنای فرونهادن و خود را در مرتبهای پایینتر از دیگران تصورکردن است.
ن یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
(دهخدا :ذیل «تواضع») .این واژه در قرآن نیامده اما آیه  63سورة فرقان« ،وَ ِعبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِی َ
هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُ ُم الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» ،را ناظر به این معنی دانستهاند .همچنین واژههای قرآنی نظیر :خشوع،
خشیت ،تذلل و إخبات را مترادف این اصطالح است .تواضع یکی از فضائل اخالقی بسیار مهم در دین اسالم محسوب
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میشود .امام صادق(ع) میفرمایند« :سه چیز است که محبت میآورد :دین ،فروتنی و بخشش»(ابن شعبه حرانی،
 .)116 :1352دربارة تواضع در متون عرفانی نیز تأکید فراوانی شده است .پیر هرات در ابیاتی زیبا جان کالم را گفته
است:
در تواضع خاک بوس و در قدم چون موزه باش
ای پسر گر مرد راهی بر در دریوزه باش
بر در حق پشتخم چون گنبد فیروزه باش
خویشتن را افکنده دار و بار کش همچون زمین
(انصاری)547 :1372 ،
شاعران سبک هندی به این موضوع بسیار پرداخته اند؛ گوییا فروتنی با روحیات زمانة آنها سازگاری تمام
داشته است .همچنین به علت برخورداری از زیست عرفانی ،تأکید مضاعفی بر این مسئله دارند؛ زیرا تواضع و فروتنی
و ترک «خود» و تکبر یکی از مهمترین مقدمات طریقت است.
اعتقاد کلی مهری در باب تواضع همانی است که در اسالم و اخالق دینی و نیز در سخن شاعران و نویسندگان
آمده است:
کررررررررررردم چه ترررررررررررقی از تنررررررررررزل
افتررررررررادگیام ز خرررررررراک برررررررررداشت
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )25
این مضمون که افتادگی و شکستگی نفس خود موجب استعال و ترقی آدمی میگردد ،بارها در متون کهن
تکرار شده است .سعدی در باب چهارم بوستان که به تواضع اختصاص دارد ،ضمن حکایتی از زبان قطره میگوید:
در نریسررررتری کروفررت تررا هسررررت شررررد
بلنرردی ازان یررافررت کو پسررررت شررررد
(سعدی)100 :1359 ،
مهری در بیتی دیگر همین موضوع را با شبکة تصویری «آب» به تصویرکشیده است .چنانکه در ادامه خواهیم
دید ،شاعر این بیت را با عنایتی آشکار به مثنوی سروده که موالنا هم از قضا این شبکة تصویری را برای تبیین
مسئلة تواضع برگزیده است:
هر کره را دیردیم از براال بره جوی خویش بسررررت
خاک شو گر سربلندی بایدت کین آب را
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ)144
بیت فوق اقتباسی است از بیت مشهور مثنوی معنوی:
تررا بررجرروشررررد آبررت از برراال برره پسررررت
آب کرم جرو تشرررنرگری آور برره دسررررت
(مولوی)224 /3 :1363 ،
نکتة مهم دیگری که جزء ویژگی های سبکی شاعران سبک هندی و از جمله مهری است ،تالزم واژه تواضع
با مفوم جاده و راهروی است .این شاعران چنین تخییل میکردند که زندگی همچون جادهای است که با تواضع
میتوان آن را آسانتر و ایمنتر پیمود و به مقصود رسید:
ره بره منزل میرسررررانرد از دو جرانرب جراده را
در دو عررالم هسررررت راحررت مردم افترراده راه
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )103
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جراده پیش از کراروان دایم بره منزل میرسرررد
از همرره پشانررد بررا پسمررانرردگی افتررادگرران
(همان :گ )199
کاربرد واژگان جاده و تواضع در شعر سبک هندی پیشینه دارد؛ بیدل در این باره میفرماید:
مرنرزل مررا ،جررادة مررا ،خضررررر مررا افرتررادگری
کرراروان نررقررش پررایرریررم ،از کررمررال مررا مررپرررس
(بیدل دهلوی)1394 /2 :1387 ،
 -4-3حُسن خُلق
حسن خُلق به معنای نرمخویی و گشادهرویی و خوشگفتاری در برخورد با دیگران است(.دهخدا ،ذیل «حسن
خلق») «خُلق» اصطالح ًا عبارت است از حالتی نفسانی که انسان را به انجام کارهایی ترغیب میکند؛ بدون آن که
نیاز به تفکر و اندیشیدن داشته باشد(.رک.طریحی )157 /5 :1985 ،در قرآن این واژه نیامده است اما مفسرین
چندین آیه از جمله آیه  199سوره اعراف«:خُذِ الْعَ ْفوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ» را ناظر به این موضوع
میدانند .خداوند در قرآن کریم(قلم )4 /پیامبر را با صفت «خلق عظیم» میستاید و این مسئله را موجب برتری آن
حضرت بر سایر پیامبران میداند .در اهمیت خوشخلقی همین بس که در احادیث انسان خوشخلق بافضیلتترینِ
ن اَ ْکمَلَ المُؤْمِنینَ ایمانا اَحْسَنُ ُهمْ خُلُق»(.کلینی 1392 ،ق)99 /2 :
مردم دانسته شده است «:اِ َّ
در شعر عاشقانه خوش خلقی معنایی ندارد اما در شعر تعلیمی که فارغ از روابط عاشقانه و ناز و نیازهای
مرسوم در میان اهل عش ق است ،عامة مردم مخاطبان شاعر هستند .در اینجا شاعر قصد دارد احساسات درونی
خویش را با آنها در میان بگذارد یا نکتهای اخالقی را با بیانی ظریف بدیشان یادآور شود .شاعران مضمونیاب سبک
هندی عمدتاً هدف دوم یعنی آموزش نکتة اخالقی را دنبال میکنند.
در عمده تصاویری که مهری برای خوشخلقی ساخته ،از واژة آینه و ویژگیهای آن بهره برده است .این کلمه
یکی از پربسامدترین واژهها در سبک هندی به شمار میرود و به دلیل همین میزان تکرار ،جزء واژگان سبکی شعر
عهد صفوی قلمداد میگردد؛ چنانکه در دیوان صائب این واژه  720بار تکرار شده است(رک.مستعلی پارسا:1389 ،
 .)58پاکی آینه ،صافبودن و آشکاری باطن آن موجبات این تشبیه را از سوی مهری فراهم کرده است:
ترروان ز روی نررکررو دیررد خرروی نرریررکررو را
چنانکه ز آیینة صاف عکس رو پیدا است
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )67
ایرن قرفررل مررا برر در گرنرجریرنرره نربرراش
چون آیینه از روی دلم چین به جبین نیست
(همان:گ )192
دومین مشبهبه ای که مهری از آن برای حسن خلق و صفای طینت استفاده کرده ،واژة آب است .آب نیز
ویژگیهای آینه را دارد به عالوه اینکه آب خاصیت شستن و پاککنندگی دارد و این مسئلهای است که شاعر از آن
سود میجوید تا بیتوجهی به گذشتههای تلخ و کینهورزی را کامالً برای مخاطبانش توضیح دهد:
برره خرراطرر کریرنررهای امرروز تررا فرردا نرمریمررانررد
کنررد از بس تراوش آب گوهر پرراک طینررت را
(همان:گ )215
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مهری در جایی وسعت خلق را به مفهوم امروزیِ «وسعت مشرب» و «تساهل دینی و اعتقادی» فرض کرده
و سپس معتقد است که این ویژگی توان آن را دارد که هر عیب بشر را پوشیده دارد:
نتررررررواند به زمین دامن صحررررررررررررررررا نخورد
نیسرت عیبی که نهانش نکند وسرعت خُلررررررررررق
(همان:گ )183
البته این موضوع با واقعیت روزگار صفوی کامالً در تضاد است؛ در آن دوره تعصب مذهبی در جامعه به شدت
افزایش یافت و عامل اصلی آن ،خود حکومت و پادشاهان صفوی و دو بازوی توانمند آنها یعنی علمای اخباری و
ظاهری و نیز لشکریان خونخوار قزلباش و اذیال آنها بودند؛ به طوری که زندگی بر عرفا سخت شد ،مردم محکوم به
پذیرفتن تشیع شدند وعرفا در تنگنا قرار گرفتند(.رک.افراسیابپور )23 -21 :1385 ،شعرا برای برخورداری از صله
و توجه دربار ناگزیر از سرودن شعر درباری شدند و همة اینها در تضاد با تساهلی است که شاعر به آن اعتقاد دارد.
در واقع ،یگانه گروهی که به این تعصبات روی خوش نشان ندادند صوفیان و عارفمسلکان بودند .مهری نیز چون از
این گروه یا دوستدار آنها است ،به این تساهل اعتقاد دارد که در شعرش نیز منعکس شده است.
دیگر مطلبی که در ذیل حسن خلق باید به آن اشاره شود ،اعتقاد شاعر به همزبانی و حل مشکالت از طریق
گفتگو است .این موضوع ارتباط مستقیمی با مطالب پیش گفته دربارة تعصب دارد .به عبارت دیگر ،گفتگو یکی از
مصادیق دوری از تعصب و نتیجتاً از مصادیق حسن خلق محسوب میگردد:
کسرررری کرره بررا کسرررری از دل مرحربرتری دارد
ز گررفررتگرروی زبررانرری برره جرران نررمرریرنررجررد
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )191
و اما بیت آخرِ مورد بحث:
سررر به هم میآورد یک شررمع چندین رشررته را
چررب نررمری مریکرنررد صررررد شر رعرلرره خرو را هرمزبرران
(همان:گ )68
در این بیت رد پای آموزههای قرآنی مشهود است .در قرآن ،آن هنگام که موسی مأموریت مییابد تا به دیدار
فرعون برود و او را ارشاد کند ،خداوند به آن حضرت توصیه میکند که با زبان و بیانی لیّن و نرم این کار را انجام
دهد« :اذْهَبَا إِلَى ِفرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى َفقُولَا لَهُ َقوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَ َذکَّرُ أَوْ یَخْشَى»(.طه .)44 -43 /به استناد همین آیات قرآن
و روایاتی که منبعث از آن است ،خوشزبانی و گفتار خوش در فرهنگ و شعر ایرانی -اسالمی نهادینه میشود و به
عنوان یکی از فضایل اخالقی قلمداد میگردد.
 -4-4خاموشی و سکوت
سکوت و سخن جز به موقع اقتضا نگفتن یکی از مؤلفههای مهم تربیتی است که در ادب اسالمی جایگاهی
مهم دارد .این مبحث به قدری مهم است که بخشی از کتب تعلیمی کهن را به خود اختصاص داده است .فیالمثل
امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین در ربع مهلکات ،دربارة خاموشی مفصالً توضیح میدهد ،یا سعدی باب چهارم
گلستان را ویژة این موضوع قرار میدهد .در قرآن اشاره مستقیمی به سکوت وجود ندارد اما گنجینه احادیث اسالمی
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سرشار از حدیثهایی در این باره است .مثالً از امام علی(ع) نقل شده است که هیچ نگهبانی ،حافظتر و نگهبانتر از
خاموشی نیست(.رک.مجلسی.)275 /71 :1301 ،
پس از ظهور و رواج تصوف در جامعة اسالمی ،صمت و خاموشی از زاویة دیگری مورد توجه فراوان قرار گرفت.
عرفا همواره دعوت به سکوت و کمگویی کردهاند و خسارت سخنگفتن و آگاهی غیر بر اسرار ایشان را دلیلی بر این
امر دانستهاند .این مسئله در شعر فارسی نیز به عنوان یک فضیلت و حسن برای انسان مطرح شده است.
در شعر سبک هندی ،نیز در ادامه سنت قدیم شعر پارسی ،به موضوعات تعلیمی از جمله خاموشی توجه
فراوانی شده است .به عنوان مثال شیخ بهائی اعتقاد دارد که:
مرریشرررررود ترراراج ایررن تررحررتالررحررنررک
صررررمررت عررادت کرن کرره از یررک گرفرترنررک
(شیخ بهایی)132 :1361 ،
مهری نیز در این باره معتقد است که دانستن قدرت سکوت آدمی را از ساخت سد یأجوج بینیاز میکند .در
ضمنِ این اعتقاد میتوان چنین نتیجه گرفت که ژاژخایی و سخنسرایی همچون سیل بنیادافکن است و تنها با
سکوت میتوان جلوی این خسارت را گرفت:
سرررردّ یرراجروج نرمریبسررررت سرررکرنرردر ایرنرجررا
مریشررررد آگرره اگرر از فریرض زبرران بسرررترنهررا
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )73
طبق معمولِ شعر سبک هندی ،مهری نیز به توصیف خاموشی و آسیبشناسی در این زمینه میپردازد .او
اعتقاد دارد که خاموشی خود مانعی بزرگ در برابر سخنوری دیگران است:
ترو را گرمرران کرره ز مرن گرفررتوگرو نرمریآیررد
خموشررریام بره کسررری فرصرررت سرررخن نردهرد
(همان:گ )194
این نوع موضعگیری منفعالنه از ویژگی های سبک هندی است .گویا درونگرایی مفرط شاعران این دوره و
تأثیر بیتوجهی شاهان بر روحیه شاعران غیرمذهبی و نیز حس گوشهگیری هندیان که بر شاعران ساکن در آن
سرزمین غالب شده است ،همه و همه عاملی هستند تا اتخاذ موضع منفعالنه در سبک هندی به یک ویژگی عام
تبدیل شود.
در ادامه همین دست موضعگیریها ،مجدداً مهری اعالم میدارد که گوش سنگین سپر مناسبی است در
برابر ارة زبان دشمنان .در واقع او به جای آنکه به سخن دشمن اعتراض کند ،سنگینی گوش را موهبتی برای خویش
در برابر زخم زبان دشمن میداند:
کسرری کز گوش سررنگین سررر به دامان سررپر دارد
دم تریرز زبرران دشررررمرنرران را اره مریسررررازد
(همان:گ )190
اما در دیوان مهری چند بیت متوالی دربارة خاموشی وجود دارد که از جهت تضاد محتوا قابل تأمل است .به
خاطر اهمیت موضوع ،ابیات نقل میگردد:
بگیر گوش خود و تخترررررررررررره کن دهان خبیررررررث
به منع اگر نتوان دوخرررررررررتن دهان خبیرررررررررث
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متررررررررررررررراب رشررته که دوزی بدان دهان خبیث
ز پنبه که ترررررروانی به گوش خویررررررش گذاشت
ببرررررررررر چو شمرررع به مقررررررراض زر زبرررررران خبیث
دهرررررررررررران دریدگیش بخیه گیر اگرررررررررر نبود
من آزمررررررودهام آن را در امتحرررررررررررران خبیث
طلررررررسم عقد لسررانی که هست خاموشی است
(همان:گ )163
نکتة این ابیات متوجة بیت سوم است؛ در واقع ،بیتهای دیگر حالت منفعالنه دارند اما بیت سوم حالت
تهاجمی دارد که تضاد عجیبی را رقم زده است .چگونه میشود که شاعر در چند بیت متوالی و دربارة یک موضوع
واحد چنین متضاد سخن بگوید؟ این مسئله برای مخاطب بسیار عجیب است؛ به ویژه برای محققی که بخواهد دربارة
دیدگاهها و افکار شاعر پژوهش کند .شاید پاسخ این مسئله را در ساختار انسجامگریز شعر این دوره دانست که واحد
حقیقی شعر ،بیت است و گاهی غزل ها در واقع صرفاً از چسباندن ابیات منفرد و متضاد ساختهشدهاند(.رک:
دزفولیانراد و دیگران)73 :1382 ،
 -4-5خلوت و عزلت
خلوتنشینی برخالف موارد پیشگفته در نزد برخی از علما و بخشی از جامعه یک فضیلت محسوب نمیشود؛
به ویژه آن که پشتوانة نقلی مستحکمی ندارد .این نگاه ناشی از خلط دو مبحث نزدیک به همِ خلوتنشینی و رهبانیت
است که هرچند در صورت با هم ترادف دارند اما تفاوت فاحشی در رویکرد هر یک وجود دارد .رهبانیت اتفاقاً مکروه
دانسته شده و کال ِم «ال رهبانیه فی االسالم» نیز این کراهت را مؤید و مؤکد ساخته است .اما خلوتنشینی و کنج
عزلت اختیارکردن به عنوان یک ویژگی پسندیده محسوب میشود.
با شنیدن واژة خلوت بیاختیار و بالفاصله مرام اهل طریقت یادآوری میشود؛ زیرا خلوتگزینی و عزلتگرفتن
از مهم ترین ابزارهای سلوک است .در این باره ،صوفیان مسلمان بیش از همه سخن گفتهاند .آنها در توجیه آداب و
معامالت خویش به «سنت» دینی نظر دارند و معموالً از «بدعت» دوری میجویند .سخن ایشان در باب عزلت و
خلوت نشینی نیز مستند به غارنشینی حضرت رسول(ص) است و اینکه پیامبر از این طریق به مقام عظمای نبوت
رسید.
موضوع مهمی که در اینجا باید بدان توجه کرد ،دو معنای خاص و عام عزلتگزینی و خلوتنشینی در تاریخ
ادبیات ایران است .گوشهگیری از خلق در معنای خاص به همان مفهوم یاد شده در عرفان اسالمی توجه دارد اما در
معنای عام ،هر نوع دوری از خلق و قطع رابطه با آنها به منظور ایمنبودن از شر ایشان است .مهری به هر دو معنا
نظر داشته است .او عزلتگزینی عرفانی را چنین به تصویر کشیده است:
از سرررر اگر عالقرة دسرررترار وا شرررررررررررررررود
پا را سرررررررررربک به دامن عزلت توان کشیررررد
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )186
وی این مضمون بسیار مشهور را که سلوک با بریدن از تعلقات دنیوی امکانپذیر است؛ با استفاده از مراعات-
نظیر(پا ،دامن ،سر ،دستار) و ایجاد تناظری جالب مطرح کرده است.
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اما دو بیت دیگر در دیوان شاعر وجود دارد که خلوتنشینی به معنای عام را در نظر دارد .نکته جالب آن که
در هردو مورد ،شاعر از ترس مردم زمانه و شرایط بدِ حاکم بر جامعه به خلوتنشینی روی میآورد:
خرردا گرواسررررت کرره در بسرررترره جرنرتری دارد
ز خرلرق هرر کرره در ایرن عصررررر عرزلرتری دارد
(همان :گ )191
مرا گرلچیردنی جز چیردن دامران نمیبراشررررد
ز نیش خارِ خواری بسکه میترسررم در این گلشررن
(همان:گ )236
ترس از روزگار و ابنای آن یکی از مضامین رایج در شعر کالسیک پارسی است که حتی گاهی شاعران
برخوردار از نعمت و اقبال نیز به آن پرداختهاند .هیچ معلوم نیست که آنها در سرودن چنین اشعار بنا بر سنتهای
شعری عمل کردهاند یا تجارب واقعی را به تصویر کشیدهاند .به هر روی ،ناامنیهای اعتقادی و سیاسی و اقتصادی
به عالوة رقابتها و سعایتها در این زمینه بی تأثیر نبوده است .این مسئله در سبک هندی نیز مشاهده میشود.
صائب تبریزی که از مقبالن زمانه است ،نیز به این موضوع اشاره میکند:
که میلرزم ز هر جانب غباری میشود پیدا
من آن وحشررریغزالم دامن صرررحرای امکرران را
(صائب تبریزی)167 /1 :1364 ،
 -4-6توبه
دیگر فضیلت اخالقی که در این مقاله بررسی میشود ،توبه است .توبه به معنای بازگشت بنده به سوی خداوند
است .درآیات و روایات قرآن مکرراً و با تأکید فراوان به این موضوع توجه شده است .در  69آیه قرآن از توبه سخن
به میان آمده و یکی از سورههای قرآن توبه نام دارد .همچنین در احادیث متعدد به موضوع توبه و انواع و شرایط آن
پرداخته شده است.
این فضلیت در شعر فارسی و به ویژه در ادب عرفانی مورد توجه قرار گرفته است .همچنین در ادب غنایی از
نوع دیگری از توبه سخن می رود که شاعر بارها از اشتغال به معشوق و باده و لذت توبه مینماید اما باز توبهاش را
میشکند و به شغل قبلی خویش بازمی گردد .البته این نوع توبه ،برخالف دیگر موارد ،جزء محاسن شخصیتی شاعر
و البته در شمار سنتهای رایج در ادبیات عاشقانه قرار دارد.
صررررد بررار تروبرره کرردهام و دیرگرر نرمریکرنرم
ن ترک عشررق و شرراهد و سرراغر نمیکنم
(حافظ )673 /1 :1362،
در دیوان مهری سه بار به موضوع توبه اشاره شده است:
شهد اسر ر رررتغفار فزون از شر ر ر رکّر بخشنر ر ررردگی است
کررررررام ارباب قنرررررراعت را کرم شیریررررررن نکرررررررد
(مهری عرب1115 ،ه.ق گ )152
خویرررررش را از کردههای بد پشریمان کردن اسرت
عرررررررراقبت کاری که میآید در این عالم به کار
(همان:گ )155
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کنرد اشرررک نردامرت گرنره برا دامران تر سرررازش
سرررحررابرش آب از دریررای رحرمررت برر نرمریدارد
(همان:گ )263
هر سه بیت از صبغة زاهدانه برخوردار است و به فرجاماندیشی شاعر مربوط میشود .مهری در بیت نخست
با ایجاد دوقطبی(قناعت +استغفار /کرم +بخشندگی) به این مسئله میپردازد که ارباب قناعت اهل استغفار هستند
و کامشان از این چاشنی شیرین میگردد نه کرم و بخشندگی .بیت دوم به صورتی برجستهتر مآلاندیشی و
عاقبتنگری شاعر را نمایان می سازد .توبه و پشیمانی از انجام افعال بد تنها کاری است که به درد رستگاری اخروی
فرد می خورد .گویا وی این بیت را در پایان عمر و زمانی که نگاهی به گذشته دارد ،سروده است .اما بیت سوم
عمیقتر به مسئله توبه میپردازد و از آن متوجه مبحث مشهور «رحمت» و ارتباطش با تضرع در دین اسالم میشود.
این بیت شباهت عجیبی به داستان شیخ احمد خضرویه و کودک حلوافروش در مثنوی دارد:
بررحررر رحررمررت درنررمرریآیررد برره جرروش
ترررا نرررگرررریرررد کرررودک حرررلررروافرررروش
(مولوی)120 /2 :1363 ،
موالنا در آن داستان نتیجه میگیرد زمانی رحمت الهی سریان مییابد که فرد با شکستگی دل و از صمیم جان و با
چشمانی گریان به درگاه الهی رجوع کند؛ همین شرط موالنا را مهری با بیانی دیگر مطرح کرده است.
 -4-7قناعت
قناعت به معنای خشنودی و خرسندی و صرفه جویی است(.معین :ذیل «قناعت») .کلمه «شاکر» در معنای
شّاکِرِینَ»(اعراف )142 /آزمندی و طمع در مقابل قناعت قرار میگیرد.
ن مِنَ ال َ
ک وَ کُ ْ
قانع آمده استُ « .خذْ ما آتَیْ ُت َ
قناعت در تصوف نیز جایگاه ویژهای دارد به ویژه آن که در مقابل حرص و طمع که یکی از بزرگترین آفات تصوف
است ،قرار میگیرد«.قناعت غنا است و طمع فقر .هرکه را قناعت است بىمال غنى است ،و هرکه را قناعت نیست با
همه دنیا فقیر است .و عیش غنى را باشد نه فقیر را»(.مستملی بخاری .)1094 /3 :1363 ،در شعر فارسی نیز ،به
تبعیت از اخالق اسالمی و عرفانی ،به مفهوم قناعت توجه زیادی شده است.
کرره بررهررر مررعرریشررررت ز مررال و بضرررراعررت
ز پرریررر جررهررانرردیررده کررردم سرررررؤالرری
اگرررر مررریتررروانررری ،قرررنررراعرررت قرررنررراعرررت
چره سررررمرایره سررررازم کره سرررود دهرد،گفرت:
(ساوجی)150 :1362 ،
مطالعة شعر شاعران سبک هندی نشان میدهد که انزواگزینی مفهومی رایج در شعر و زندگی آنان بوده است.
همین مسئله آنان را به یادکرد از مفاهیمی مانند قناعت که رابطه مستقیمی با بینیازی به خلق و دوری از ایشان
دارد ،راغب ک رد .قناعت در دیوان مهری پربسامدترین فضیلت محسوب می شود که مؤید مطلب یادشده است .وی
متذکر میشود که در زندگیاش همواره قناعت داشته و بر این طریق زیسته است:
هررگرز از قرراف قرنرراعررت پررا بررون نرنرهررادهام

بررال و پر نگشررروده جز در آشررریرران عنقررای من
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )12
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و به همین طریق به استغنایی دست یافته که موجب حفظ آبرویش گشته است:
صررراحرب این گنج گوهر سررراخرت اسرررتغنرا مرا
مررانررد از فریرض قرنرراعررت آبرروی مرن برره جررا
(همان:گ )86
وی در بیانی زیبا ،قناعت را به دریایی تشبیه میکند که با ورود به آن ،خودبخود نیازهای آدمی برطرف میگردد:
نردانسرررتم کره هر موجش لرب نرانی دگر براشرررد
برره دریررای قنرراعررت کشرررتی خود تررا نیفکنرردم
(همان:گ )202
مهری قناعت را ویژگی اهل دل میداند .ایماژهای موجود در این شعر چنین میرساند که مراد شاعر از اهل
دل ،صوفیان و قلندرانی است که از اظهار نیاز به دیگران پرهیز دارند و روزگار را با فقر و فاقه سپری مینمایند:
بره خشررررک و پرارة خود اهرل دل مردار کننرد
بره جیرب چراک و لرب خشرررک خویش سررراخترهایم
(همان:گ )205
وی در بیتی دیگر ،دیدگاه انسان قانع به زندگی را چنین تصویر میکند که فرد قانع کمبودها را نادیده
میانگارد و آن را ثروت فرض مینماید .بدین ترتیب ،او حسرت ناداشتههای خویش را نمیخورد و به داشتههایش
خرسند و شادمان است:
کره چون بر بوریرا پهلو نهرد بر نیشرررکر غلترد
کسررری را گردد از شررهرد قنراعرت کرام جران شررریرین
(همان:گ )220
شبکة واژگانی و سوژه این بیت بسیار شبیه به بیت بیدل دهلوی است که میگوید:
نی بیصررررداسررررت در شرررکرسرررترران بوریررا
لررببسررررتررة حررالوت کررنررج قررنرراعررترریررم
(بیدل دهلوی)159 /1 :1387 ،
از این تشابه چنین مستفاد می شود که این دایره واژگان و این نوع رویکرد به مفهوم قناعت در شعر سبک
هندی مستعمل بوده است:
نران خود را بر سرررر خوان کسرررران بیجرا مخور
روزی خود میخورد در هر کجرا براشرررد کسررری
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )249
نکتة دیگری که قناعت را توجیه میکند ،اعتقاد به مسئله «روزی مقدر» است .مسلمانان با استناد به آیات
قرآن (مانند انعام ،آیة 151؛ اسراء ،آیة 31؛ طه ،آیة 132؛ عنکبوت ،آیة  )60و احادیث ،معتقدند که برای هر انسانی
روزیای مقدر شده و هر کس که متولد میشود ،روزیاش از جانب خداوند تعیین میشود .ایمان به این موضوع
سبب می شود که فرد از طمع دست بردارد و به داشته و نصیب خویش قانع گردد .حافظ با بیانی زیبا و کنایهآمیز
میگوید:
بررا پررادشرررره برگروی کرره روزی رم قرردر اسررررت
مررا آبررروی فررقررر و قررنرراعررت نررمرریبررریررم
(حافظ)92 /1 :1362 ،
مهری در بیتی دیگر میگوید:

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال دوم  ،شماره ، 5زمستان 1398

60

غنی اسرررت هر کره بسرررازد بره آب و دانرة خویش
دو کف ز آبلرره پیوسرررتررهام پر از گوهر اسررررت
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )267
این بیت یادآور کالم صوفیه در باب قناعت است .ایشان قناعت را غنا و توانمندی میدانند زیرا غنا آن است که
حقیقت ًا فرد را بینیاز کند.
 -5رذایل اخالقی در دیوان مهری عرب
بعد از پرداختن به فضایل ،باید از رذایل و ناشایستهایی سخن گفت که مهری در دیوانش از آنها سخن
گفته است .بدیهی است که هدف شاعر و همة کسانی که به این مفاهیم میپردازند ،نه ترویج و تأیید آنها بلکه
نمایاندن زشتیها برای جامعه و نهایت ًا آگاهیبخشی و اصالح جامعه است.
 -5-1بُخل
بخل و خست یکی از رذایل اخالقیای است که شاعران ادب پارسی ابیات فراوانی را در مذمت آن سرودهاند.
بخل در لغت به معنای منع و امساک می باشد(.دهخدا ،ذیل «بخل») در اصطالح اخالق اسالمی ،بخل به خودداری
از خرجکردن مال اطالق می شود در مواردی که نباید از آن دریز کرد(.رک.طبرسی )92 /5 :1408 ،فضیلتهای
جود ،کرم ،سخاوت و انفاق در مقابل بخل قرار میگیرند .بخل و مشتقات آن در قرآن کریم مجموعاً  12بار به کار
رفته که بدون استثنا بر بخل در مال اطالق شده است .خداوند طوق آتشین در روز قیامت را به عنوان مجازات
حسَبَنَّ ا َّلذِینَ َیبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُ ُم اللَّهُ مِنْ َفضْلِهِ هُوَ خَیْرًا َلهُ ْم بَلْ هُوَ شَرّ لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ
بخیالن معرفی میکند«:وَلَا یَ ْ
مَابَخِلُوا بِهِ یَوْمَ ا ْل ِقیَامَه»(.آل عمران)180 /
در عرفان بخل به عنوان یکی از مذموم ترین رذایل و مانع سلوک معرفی شده است« :پس هیچ خلق چندان
کدورت و ظلمت ندارد که بخل  .تا غایتى که اگر شخصى بود مستجمع خصال ذمیمه و سخاوتى در او موجود باشد
نور صفت سخا ظلمت دیگر صفات ذمیمه او را بپوشاند ،و اگر همه خصال نیکو دارد و بخیل بود ظلمت بخل نور
جمله صفات حمیده او را بپوشاند .و سلوک طریق تصوّف کسى را آسان دست دهد که در غریزت او سخاوت منطوى
بود(».کاشانی)349 :1372 ،
اما شاعران زیادی به موضوع بخل پرداختهاند .صائب در مذمت بخیالن زمانه میگوید:
کرره نریرم قرطرره برره ابررام نریشررررترر نرردهرنررد
چرنرران چرکریرردة برخرلرنررد ایرن گررانجررانرران
(صائب تبریزی)85 :1333 ،
مهری چندین نوبت به موضوع بخل پرداخته است؛ او در توصیفی جالب و با مدحی شبیه به ذ ّم -که نمونههای
فراوان آن را در دواوین شاعران دربار غزنوی و سجلوقی میبینیم و پس از آن کمتر از این آرایه استفاده شده است-
مخاطبان شعرش را از سرعت سخاوت ممدوحش شگفتزده میکند:
جررررررز مجال طلبرررررررررررریدن که به سایل ندهد
کف جود تو سرررخرررررررررررراپیشررره ندارد چیزی
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )171
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گویی وجود فراگیر بخل در میان ابنای روزگار منحصر به زمانه خاصی نبوده و ایام رفاه و تنعم صفوی نیز
موجب نشده که دنیا از بخال پیراسته شود .او در موضعی با تحسر شکایت خویش را از این موضوع اعالم میدارد:
حلقرهای جز چشرررم حسررررت بر در دلهرا نردیرد
بخرل چنردان یرافرت اسرررتیال کره در عرالم گردا
(همان:گ )207
حال این پرسش مطرح است که چرا از خداوندی که به فیاضی و سخا موصوف است ،باید بخل و بخیالن
صادر شود .این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های مهم بشری و از جمله مسلمانان مطرح بوده است .مهری برای
این پرسش پاسخی دارد:
هر کس بره هرچره هسررررت سرررزاوار میدهرد
نسرررربررت مررده برره مربرردأ فریرراض برخررل را
(همان:گ )211
مسلمانان ،اعم از فالسفه ،کالمیون و عرفا و ،...با استناد به آیات قرآن معتقدند که از خداوندی که خیر محض
است ،جز خیر صادر نمیشود و ناگواریهای جهان از جانب آدمی رخ میدهد .مسئله «صدور شر» در نظر قاطبه
آنها چنین حل شده که آنچه ما شر مینامیم ،شامل دو نوع است .نخست ،شر با اسباب طبیعی است که به صورت
ناخواسته در زندگی انسان عارض می شود .این شر یا به علت فقر و جهل آدمی است یا ناشی از قضای خداوند و
سنت های الهی همچون سنت ابتال .دستة دوم شر علت انسانی دارد و فرد بر اثر رعایتنکردن اصول اخالقی رخ
ل شر
میدهد(.رک.نجفی و متقی ) 124 :1389 ،مهری در بیت اخیر ،وجود بخل در جهان هستی را ناشی از نوع او ِ
یعنی تقدیر الهی میداند.
 -5-2ظلم
ظلم در لغت به معنای قراردادن شیئی در غیر جای خود است و دقیقاً در مقابل عدل قرار میگیرد(.دهخدا،
ذیل «ظلم») در اصطالح نیز ظلم به معنای ستمگری در حق فرد یا افرادی(خود ،مردم و خدا) است .خداوند در
آیات زیادی( 290بار) از قرآن به توصیف ظالمان و عاقبت و مجازات ایشان و نیز تأکید بر مقابله با ستمگران و دفاع
از ستمدیدگان پرداخته است .احادیث نیز سرشار از مفهوم ظلم است .امام علی (ع) میفرمایند«:الظُل ُم یُزل القدمَ و
ک الُمَم؛ ظلم قدم را میلرزاند ،نعمتها را سلب میکند و امتها را به نابودی میکشاند(».آمدی،
یَسلُبُ النِّع َم و یُه ِل ُ
)564 /4 :1429
رویکرد عرفا دربارة ظلم نیز به دو گونه بوده است .بخش اعظم آنها ظلم را از جهان عین به ذهن و درون
منتقل کرده و به این مفهوم از رویکرد درونی نگریستهاند لذا در برابر ظلم عینی و موجود در میان آدمیان بیتفاوت
بودند.گروهی نیز همچون نجم کبری به هر دو جنبه توجه داشته و در مقابل ظالم ایستادند و از میهن و شهر و
خانواده خویش دفاع کردند .مفهوم ظلمستیزی آنقدر در ادبیات ایران و جهان رایج بوده که امروزه قائل به نوع ادبی
«ادبیات مقاومت» یا «ادبیات پایداری» در تاریخ ادبیات هستند.
مهری ظالمِ به خود را نفرین میکند و معتقد است که ستمگر تا پایان عمرش بدی میبیند:
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آنکره برد کرده اسرررت برا من بیسررربرب خوب مرا
جرز برردی رچیرزی رنبریرنررد در جرهرران تررا زنررده اسررررت
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )173
پیکران آن خردنرگ کره در اسرررتخوان شرررکسررررت
برر الغرران مرترراز کرره مشرررکررل تروان کشررریررد
(همان :گ )130
نکتة مهم این ابیات ،نوع جبههگیری مهری در برابر ظلمی است که به او میشود .روال طبیعی چنین است
که نفرین و متذکرشدن فرجام ستم تنها واکنش به ظلم نیست و راه دیگر آن است که فرد مسلمان یا دیگر مسلمین
به ظلم اعتراض کند و در پی مقابله با ستمگر برآید .البته هنگامی که طرف مقابل از ارباب قدرت باشد ،نفرین و
تذکر رویکرد مناسب و معقولی است زیرا در صورت مقابله خسارتهای بیشتری به فرد وارد میشود .اما اگر فرد
مقابل ،یک شخص عادی و در حد شاعر باشد ،دیگر نفرین و تذکر مناسب نیست بلکه از دیدگاه امروزی ،باید آن را
یک واکنش منفعالنه قلمداد کرد .با این حال مشاهده میشود که حجم عظیمی از واکنشهای شاعران به ظلم به
نفرین و کشیدن آه سوزناک و واگذاشتن فرد به خداوند خالصه میشود:
نرریررم شررررب از بررانررگ تررظررلررم بررترررس
داد کرررن از هرررمرررت مرررردم برررتررررس
(نظامی)111 :1387 ،
این دست واکنشها که پیشتر هم از آنها یاد شد ،نتیجة نهادینهشدن یک عادت درازدامن در فرهنگ ایرانی
است؛ فرهنگی که مردمانش برای سده های طوالنی تحت ظلم و استبداد قرار داشتند و در نتیجة گذشت زمان
آموختند یا به آنها تحمیل شد که ظلم را بپذیرند .لذا آنها از رویارویی با ظالم پرهیز و به این اکتفا کردند که مجازات
او را از خداوند متعال درخواست کنند .البته در این میان استثنائاتی همچون سیف فرغانی نیز وجود دارند اما رویة
غالب همان بود که گفته شد.
 -5-3بدگویی
بدگویی از رذیلتهایی است که موجب تنفر عامه از فرد و انزوای او میگردد .اصطالحاً بدگو به کسی گفته
میشود که در حضور یا غیاب شخصی به گفتن سخنان ناپسند و زشت دربارة او اقدام میکند .این فعل اگر در غیاب
شخص مطرح شود ،گناه غیبت محسوب میشود .در آیات و احادیث مطالب زیادی دربارة بدگویی وجود دارد .آیة
ل هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» ،شامل افرادی است که بدزبان هستند و به دیگران طعنه میزنند.
نخست سوره هُمزه« ،وَیْل ِلکُ ِّ
ب بَعْضُکُ ْم بَعْض ًا
همچنین خداوند غیبتکنندگان را کسانی میداند که گوشت برادر زنده خود را میخورند«:وَ ال یَغْتَ ْ
حمَ أَخیهِ مَیْتاً َفکَرِهْ ُتمُوهُ»(.حجرات)12 /
ل لَ ْ
أَ یُحِب أَحَدُ ُکمْ أَنْ یَأْکُ َ
در ادب پارسی نیز بدگویی جزء مفاهیمی است که بسیار مشاهده میشود؛ چه آنکه کسی سخنان زشت
(هزل) بر زبان راند و چه سعایت و سخن چینی نماید .رفتار گروه نخست در زمره هجو و هزل قرار میگیرد و رفتار
گروه دوم در زمره غیبت و سعایت .ضمن اینکه تنگنظری در جامعة ایرانی همواره و در هر موقعیت و شغل و
جایگاهی وجود داشته و اجتماع از این رذیلت به شدت آسیب دیده است .عرفی با طنزی دردآلود ،اعتقاد دارد که
تنها عیبش که از نگاه مردم پوشیده نمانده ،هنر او بوده است:
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وان عریررب کرره پروشررریررده نرگرردیررد هرنرر برود
هرر عریررب کرره در خرلرق عریرران برود نرهرفرتریرم
(به نقل از :ذکاوتی قراگوزلو)85 :1373 ،
البته بدیهی است که در شعر عاشقانه بدگویی ،همچون بسیاری از ویژگیهای ناشایست اخالقی ،جزء
مشخصات معشوق تصور میشود و عاشق نیز با این مسئله به راحتی کنار میآید و راضی به بدگویی معشوق است:
سرررگم خوانردی و خشرررنودم ،جزاک اگ کرم کردی
بردم گفتی و خرسرررنردم عفراک اگ نکو گفتی
(سعدی)320 :1385 ،
در دیوان مهری به موضوع بدگویی توجه ویژهای شده است؛ او معتقد است که بدگویی موجب میشود که
اعمال نیک فرد بدگو تباه شود:
کی دهران شررریرین شرررود از انگبین زنبور را
نیسررررت بردگو را ز کرار نیرک خود هم بهرهای
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )85
این بیت ناظر به موضوع «حبط اعمال» است که در دین اسالم مطرح است .بر پایة این ایده ،بعضی از گناهان مانند
کفر به آیات قرآن ،حسد ،غیبت موجب نابودی تمام یا بخشی از نیکیهای فرد میشود(.رک.قاضی عبدالجبار:1422 ،
 .)422ناگفته نماند که امامیه و اشاعره این مسئله را قبول ندارند .با این حال ،موضوع حبط عمل در میان عامه مردم
نهادینه شد و مهری که شیعهمذهب است ،بیوجه به رویکرد شیعه به این موضوع ،به آن معتقد بوده و بیتی در این
باره سروده است.
در بیتی دیگر ،شاعر معتقد است که بدگویی از تفکر خالی است و لذا نباید بدگویی افراد را بها داد و از کنار
آن گذشت:
پرر ترهری از مرغرز برراشررررد اسرررترخروان نریشرررترر
حرررف برردگررو را نرربررایررد داد چر یررزی در بررهررا
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ )250
همچنین مهری بر این باور است که بدگویی از ملزومات بدسگالی است و این دو در هم عجین شدهاند .در
نتیجه ،هر کس که بدگویی میکند ،فرد بداندیش است و افراد خیرخواه به چنین عملی اقدام نمیکنند .او در یک
اسلوب معادله زیبا ،بدسگالی را به نیشتر و بدگویی را به «حرف خون» تشبیه میکند:
غریرر حررف خرون نریررایررد برر زبرران نریشررررترر
جرز برره برردگرفرترن نرمریگرردد زبرران برردسرررگررال
(همان :گ )250
بیت آخر یکی از بدیهیات اخالقی است که اگر فرد نمی خواهد دیگران در حق او بدگویی نمایند ،او باید از
بدگویی دربارة دیگران پرهیز کند:
کرز آن سررررؤال غرلرط خریرزد ایرن جرواب غرلرط
بررد کسرررری ترو مرگرو تررا برردت نرگرویررد کرس
(همان:گ )270
البته این گزاره در حالت کلی نادرست است زیرا – چنانکه شاعر در دو بیت پیشتر(جز به بدگفتن )...گفته-
بداندیش و بدسگال همواره در پی آسیبرساندن و بدگویی از دیگران است.
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 -5-4حرص و طمع
حرص و طمع در لغت به معنای عالقه شدید است (دهخدا ،ذیل «حرص») و نیز به زیادهروی در آزمندی و
میل و اراده اطالق می شود .معموالً از حرص به عنوان یک اصطالح منفی یاد میگردد .در اخالق اسالمی ،حرص به
حالت و صفت نفسانی گفته می شود که انسان را به گردآوری آنچه نیاز ندارد ،برمیانگیزد .استقرار حرص در وجود
انسان او را به هیچ حد و نهایتی در موضوع مورد نظر راضی نمیکند .در قرآن واژة حرص پنج بار به کار رفته است.
البته برای حرص معنای مثبتی هم میتوان قائل شد ،از جمله حرص در علم یا حرص بر خیرخواهی .در قرآن ،پیامبر
«حریص به خیرخواهی و هدایت انسانها» توصیف شده است(توبه .)128 /اما به طور کلی (در دیگر موارد قرآن) و
در لسان علمای اخالق مراد از حرص ،همان رذیلت اخالقی یعنی طمع بیپایان در اندوختن مال و منال دنیوی
میباشد.
در عرفان اسالمی نیز حرص بسیار مذموم است زیرا عرفا برای قطع تعلق از نفس و دنیا تالش میکنند و
حرص دقیق ًا در نقطه مقابل این تالش قرار میگیرد .در کتب عرفانی دربارة نشانههای عارف آمده است که«:حقیقت
فقیر آن است که در هر دو کون صادق باشد و او را به هیچ چیز اعتماد نباشد و به هیچ کس ایشان را طمع نباشد و
بر خدای تعالی بدل نیاورد»(.مستملی بخاری)99 /1 :1363 ،
در ادبیات فارسی به تبعیت از آموزههای اخالقی ،طمع امری ناپسند شمرده میشود .ناصرخسرو میگوید:
کرز طرمرع هررگرز نریررایررد جرز هرمرره درد و برال
چنرد گردی گرد این و آن بره طمع جراه و مرال
(ناصرخسرو)495 :1357 ،
مهری در غزلی ،حرص را ردیف کرده و به صورت اختصاصی به این رذیلت اخالقی پرداخته است .او تنها راه
نابودی حرص را قناعت می داند و معتقد است که حرص را پایانی نیست .در واقع ،نکات او همان زیانهای آشکاری
است که حرص بر سر آدمی می آورد .البته نباید از فخامت کالم وی و بیان کوبنده و زنهاردهندة شاعر که بیانگر هنر
شاعری اوست ،غافل گشت:
بررایررد گرررفررتررن و زدنررش بررر دهرران حرررص
سرررنرگ قنراعرت اسرررت کره از دشرررمنران حرص
هرررگررز برره مررنررزلرری نرررسررررد کرراروان حرررص
ز آسررررودگری نصرررریررب نربرراشررررد حرریرص را
نشرررکسرررت هیچکس لرب نرانی ز خوان حرص...
محصرررول سررریمی اسرررت که خرمن کند حریص
یرکیرک دهرد بره گرگ حوادب شررربران حرص
غررافررل مشرررو حریص چو گشرررتی کرره گلرره را
(مهری عرب1115 ،ه.ق:گ )268
مهری در این ابیات چندین نتیجة ناگوار برای حرص برشمرده شده است که عبارتند از :عدم آسودگی،
لذتنبردن از زندگی و نابودی زندگی .این مطالب ،همان نتایج آشکاری است که پیشتر از او در باب این رذیلت
اخالقی گفته شد و از لحاظ محتوایی متضمن نکتة تازهای نیست.
 -5-5کینهورزی
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کینه در لغت به معنای دشمنی و عداوت است(دهخدا ،ذیل «کینه») .این صفت جزء کارهای ناشایست و
ل برای این صفت استفاده شده است .امام
غیرانسانی میباشد .در آیات و روایات معموالً از سه واژة حقد و عداوت و غ ّ
ن الحِقدُ؛ کینهتوزی علت فتنهها و آشوبهاست»(.آمدی.)121 /4 : 1429 ،
علی(ع)میفرمایند«:سَبَبُ ال ِفتَ ِ
در اخالق اسالمی نیز کینه باعث خسارات فراوان تلقی شده است«:و هر گاه که در باطن کسى کینه و
بدخواهى باشد ،انقطاع اولى .یکى از حکما گفت :عتاب ظاهر به از کینه پوشیده .و لطف کینهور جز وحشت زیادت
نکند .و هر که در دل او بر مسلمانى کینه باشد ،ایمان او ضعیف باشد ،و کار او با خطر ،و دل او پلید ،که لقاى خداى
را نشاید»(.غزالی .)389 /2 :1386 ،عرفان به عنوان مرامی که نفس را پاالیش میکند ،کینه را بسیار مذموم میداند.
اوحدالدین کرمانی ،شاعر و عارف سدة هفتم ،رابطة کینه و عرفان را چنین زیبا مطرح میکند:
نرره پرریررر بررود برره صررررحرربررت دیررریررنرره
صرررروفرری نرربررود برره فرروطرری و پشررررمرریررنرره
انصرررراف بررده صرررروفرری و آنررگرره کرریررنرره
صرررروفری بررایررد کرره سرررریرنرره صررررافری دارد
(کرمانی)148 :1366 ،
مهری در بیتی به مخاطبانش اعالم میدارد که هیچگونه کینهای از کسی ندارد:
چون غباری ز کسری نیسرت در اندیشرة ما
نخرل کین ریشرررره کجرا بنرد توانرد کردن
(مهری عرب1115 ،ه.ق:گ )70
او معتقد است که تنها راه حذف کینه ورزی از ذهن و ضمیر آدمی ،توجه به موضوع آبرو است .اگر آبرو و
حیثیت برای فردی مهم باشد ،او قطعاً به سراغ کینهتوزی و کینهورزی نمیرود؛ چون عاقبتِ این کار ،بیآبرویی
است:
کره ننشررررانرد بره غیر از آبرو گرد کردورت را
ز خجلرت آب شرررو ،آبی بر آتش زن عرداوت را
(همان:گ )80
بیت دیگری که مهری دربارة کینه میسراید ،بیانگر حقیقتی بسیار تلخ و نمایانگر وضعیت جامعه در آن دوره
بوده است:
بسرته همچون شریشرة سراعت به کین هم کمر
اهل عالم را ز بس از یکدگر دلها پر اسرررت
(همان:گ )146
البته ممکن است که اغراقهای شاعرانه انحطاط جامعه را بیشتر از حد واقعی آن نشان داده باشد .ولی باز
هم جای تأسف است که در رفاه نسبی اقتصادی و اجتماعی در دورة صفویه هم نتوانسته کینهورزی و دشمنیهای
موجود در جامعه را کاهش دهد و اجتماع آن روزگار همچنان با این رذیلت دست و پنجه نرم میکند.
 -5-6ریا
ریا و دورویی از مهمترین و رایجترین رذیلتهای اخالقی است که از دیرباز در جامعة ایرانی مشاهده میشود.
این لغت به معنای دوروریی و نشاندادن به غیر است(دهخدا ،ذیل «ریا») و در اصطالح فقهی به عملی اطالق میشود
که شخص نه از روی رضای خدا بلکه از جهت برانگیختن توجه خلق انجام میدهد.
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در قرآن پنج بار از لفظ ریا استفاده شده است و ریاکاران نکوهش شدهاند .از جمله ،در آیه  4سوره نساء
ن النَّاسَ َولَا یَ ْذکُرُونَ اللَّ َه
آمده است«:إِنَّ ا ْلمُنَا ِفقِین َ ُیخَا ِدعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِ ُعهُ ْم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَا ِة قَامُوا ُکسَالَى یُرَاءُو َ
إِلَّا َقلِیلًا؛ منافقان؛ هنگامی که به نماز برمیخیزند با کسالت برمیخیزند و در برابر مردم ریا میکنند و خدا را جز
اندکی یاد نمینمایند» .در احادیث اسالمی اهمیت فوقالعادهای به این مسئله داده شده و ریاکاری به عنوان یکی از
ف عَلَیکُمْ اَلرِّیا وَالشَّهْوَهُ
خطرناکترین گناهان معرفی شده است .در حدیثی از پیغمبراکرم میخوانیم«:أخْوَفُ ما اَخا ُ
الْخَ ِفیَّهُ؛ خطرناکترین چیزی که از آن بر شما می ترسم ،ریاکاری و شهوت پنهانی است»(.فیض کاشانی/6 :1417 ،
)141
صاحب مصباحالهدایه به آسیبشناسی ریا میپردازد و انگیزه عرفا از ریا را چنین بیان میکند« :و دیگر صفت
ریاست .پیوسته نفس در بند آن بود که خود را در نظر مردم ،به موجب محمدت ایشان آراسته دارد؛ اگرچه نزدیک
حق سبحانه مذموم باشد ...و این صفت برنخیزد اال به معرفت حقارت مقدار خلق»(.کاشانی)59 :1379 ،
شیوع بیش از اندازة ریا در جامعه ،در شعر فارسی نیز انعکاس زیادی داشته است .استفاده ابزاری از دین به
قصد تمتع از فواید دنیوی ،چه از جانب صاحبان قدرت و چه از سوی صوفینمایان باعث خشم و اعتراض جامعه شده
و در متون قدیم به اشکال مستقیم و غیرمستقیم بیان شده است .حافظ شهسوار این میدان است و نغزترین اعتراضات
از جانب او اعالم شده است .او دوری خود از ریاکاران را چنین فریاد میزند:
از گرررانرران جررهرران رطررل گررران مررارا بررس
مررن و هررمصررررحرربررترری اهررل ریررا ،دورم برراد
(حافظ)540 /1 :1362 ،
در دیوان مهری نیز چندین بیت در مقوله ریا وجود دارد .او ابتدا در کالمی قلندرانه ،مینخوردنِ شاعر را
ناشی از زهد و ترس از خدا نمیداند:
بررگررذار از برررای خرردا ایررن بررهررانرره را
زاهررد تررو از برررای خرردا مرری نررمرریخرروری
(مهری عرب1115 ،ه.ق:گ )66
او این طعنه و تعریض به زاهد را ،با بیانی غیرمستقیم و اشاره به تسبیح به جای زاهد ،در بیت دیگری نیز ادامه
میدهد:
برر گرردن مرن رشررررتررة زنررار برره از تروسررررت
صررررد مررتربرره گرفرترم برره ترو ای سررربرحررة تررویر
(همان:گ )127
همچون قبل که شاعر بدگویی را از شمار ویژگیهای بدسگال میدانست ،این بار نیز او دورویی را از متعلقات
چنین فردی میداند با این تفاوت که به جای «بدسگال» از معادل عربی آن استفاده کرده است:
بررررریده باد به تیررررررز دو دم زبرررررررران خبیررررررث
دو رو ،دو دل ،دو زبررررررررران باشد و دو بر همزن
(همان:گ )163
در واقع شاعر معتقد است که انسان خیراندیش و نیکوذات از ارتکاب هر گونه رذیلت اخالق به دور است و
این رذیلتها ویژة افراد زشتکار و زشتاندیش هستند .البته این نگاه کلی و سیاه سفید چندان پذیرفتنی نیست زیرا
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هم اصل دوقطبیبودن شخصیت انسانها را زیر سؤال میبرد و هم شاعر را در جایگاه خداوند مینشاند و برای
انسانها تقدیری مقدر مینماید و هم اینکه دارندگان عصمت را از ائمة شیعه خارج کرده و به بخش زیادی از جامعه
نسبت میدهد.
 -5-7منت
منت در لغت به معانی مختلفی از جمله قوت و توانایی ،قطعکردن و وارد کردن نقص آمده است(دهخدا ،ذیل
«منت») ،اما در اصطالح فقهی از ویژگی های ناپسند اخالقی است و به معنای آن است که فرد نیکیهای خود را به
رخ فرد احسانشده بکشد(.رک.طباطبائی )388 /2 :1363 ،این رذیلت موجب خسارتهای جبرانناپذیری برای فرد
ن آمَنُوا ال تُ ْبطِلُوا صَدَقاتِ ُک ْم بِا ْلمَنِّ وَالْأَذى؛ ای کسانی که ایمان
میشود؛ در آیه  264سوره بقره آمده است«:یا أَیُّهَا ا َّلذِی َ
آوردهاید ،نیکیهایتان را با منتنهادن و اذیت کردن باطل نسازید».
در شعر فارسی شاعرانی که به دربار تعلق نداشتند یا از لحاظ ایدئولوژیک با حاکمیت در تضاد و مخالفت
بودند ،بیشتر از عزت نفس و زیر بار منت نرفتن سخن گفته اند .نمونة برجسته آن ناصرخسرو قبادیانی است که در
تعداد زیادی از ابیاتش از آزادگی سخن میراند یا خاقانی بر عنصری میتازد که چرا«به بوی دو نان پیش دونان»
شده است(.رک.خاقانی)926 :1382 ،
مهری نیز در ابیاتی دربارة منت مضمونپردازی کرده است .وی تنها آفت احسان را منتگذاشتن میداند:
بی زیان سررررمایهسررروز سرررود این سرررودا مباش
غریرر مرنررت حرراصررررل احسرررران نرردارد آفرتری
(مهری عرب1115 ،ه.ق:گ )263
.
در بیتی دیگر ،شاعر منت نگذاشتن را خود احسان مجدد و مضاعف میداند:
کره منرت بر کسررری ننهرادن احسررران دگر براشرررد
دو براال میکنرد احسرررران بیمنرت خجرالرت را
(مهری عرب1115 ،ه.ق :گ)202
حقیقت ًا بیان او در این باره بسیار لطیف است و اگر مهری آن را از فرد دیگری نگرفته باشد – که در حد
جستوجوی ما چنین نبوده -سخن نغزی را به نظم کشیده است.
 -6نتیجهگیری
با توجه به مطالب مندرج در مقاله ،نتایج زیر حاصل میشود:
 مهری در دیوان خود به هفت فضیلت اخالقی احسان ،تواضع ،حسن خلق ،سکوت ،خلوتنشینی ،توبه ،قناعت ونیز هفت رذیلت اخالقی بخل ،ظلم ،بدگویی ،حرص ،کینه ،ریا و منتگذاشتن پرداخته است.
 ابیات شاعر در مورد فضایل و رذایل یادشده مستند به آموزه های نقلی (قرآن و حدیث) و اخالقی و عرفانی اسالمو در راستای مطالب گفتهشده در این زمینههاست.
 مهری دربارة اکثر این مولفههای اخالقی به آسیبشناسی پرداخته است. از خالل ابیات او ،ندرت ًا میتوان به شرایط زمانه نیز پی برد .مثالً دشمنی و کینهورزی مردم نسبت به همدیگر،نکته مهمی است که وی مطرح کرده است.
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 در شواهد شعری معدودی که از سرایندگان سبک هندی آورده شد ،چنین مستفاد میشود که گاهی ایماژهایشعری او در طرح مطالب اخالقی متأثر از تصاویر و مضامین رایج در سبک هندی است و گاهی چنین نیست.
خالقیتهای تصویرسازی او در چند مورد تازه و ابتکاری است که از این حیث شعر او را قابل توجه بیشتر میسازد.
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Studying the moral concepts in Seyed Ali Jebelamoli
(Mehri Arab)'s poetrical works
Bahman alami 1
Abstract
In this study the reflection of moral elements in the poem of a poet from the Safavi
age will be discussed. Mehri Arab is an emigrant who migrated to Isfahan from
Lobnan in 11 century. There is a manuscript of his poetrical works in the Tehran
university library with the number of 3217. One of the topics that can be discussed in
Mehri's works is the ethics. Subjects are in two parts:1. moral virtues included:
beneficence, humility, goodnature, silence, sitting in privatep place to think about
God, repetance, generosity, contentment, and 2. devilish morals included: stinginess,
illnature, blasphemy, greed, revenge, hypocrisy.in every part these attributes will be
analized adducing riligious, moral and mystical teachings as well as examples of the
poet.
Key Words: Teaching literature, Indian style, Mehre Arab, Moral virtues, Devilish
morals.
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