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 مقدمه -1

 وها بشر در میان تمام ملت یو فرهنگ هنریهای ترین پدیدهیکی از کهنشعر 

، به رواج داشته و داردیک عنصر زبانی جهت بیان انواع احساسات عنوان هقبایل ب

 ،گرددیبرم )ع(حضرت آدم زمانهنر به این  شیدایپ مشهور است خیدر تارطوری که 

 وی ی، در رثاشد با خبر لیبه دست قاب لیاز مرگ هاب )ع(حضرت آدم هنگامی که

 :دمضمون سرو نیبد یمطلب

 تَغَیَّرررَتِ الرربالدُ وَ مَررن علیهررا 
 

 فَوَجررررهر االرُِ مُغبقرررررر قَبرررری ُ 
 

 تَغَیقرررَ کُررلُّ ذِی لَررونَ وَ طَعررمَ
 

هر الوَجررهِ المَلرری    1وَ قَررلَّ بَشَاشررَ
 

 (234 /11)مجلسی: 

 ۀرای به گستردگی تاریخ حیات بشر روی این کپیشینهتوان گفت شعر پس می

ع موضو در رابطه باترین دین ترین و کاملنوان جامععخاکی دارد. دین اسالم، به

ون دگرگا رنگاه به شعر نماید. قرآن کریم، گویا شعر و شاعری مطالبی را بیان می

، اتیاز آ یدر برخ چرا که؛ خیزدده و در نگاه اول به مخالفت با این هنر بر میکر

 :فرمایدداده و میمورد نکوهش قرار  را شعر و شاعران

ونَ مَا لَا یَقُولُ َوأَنَُّهُمْ *مُونَوَادَ یَهِی ی کُلُِّمْ فِأَلَمْ تَرَ أَنَُّهُ* وَالشُُّعَرَاءُ یَتَُّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ»

آیا  *دکنن و شاعران را مردم جاهل گمراه پیروی» (226 –224/شعراء)« یَفْعَلُونَ

ل گویند که به آن عمو مطالبى مى* روند؟ندیدى که آنان در هر وادى سرگشته مى

 «کنند؟نمى

ترین اصلیه از شعر ک ۀنظر اسالم دربار نییتب رسدنظر میهب ل،یدل نیهم به

 .باشدامروز ما سودمند  ۀدر جامع د،یآیهنر به شمار م یهاشاخه

                                                             
 بالد و افراد موجود در آن تغییر کرده اند/ چهره زمین گرد و غبار است -1

 اند/ دیگر کم شد بشاش بودن و با نمکیهمۀ رنگ و طعم ها تغییر کرده

http://wikifeqh.ir/ادب
http://wikifeqh.ir/ادب
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 تحقیق سؤاالت و مسأله بیان -1-1

که الزم است، متصف به وصف های دین اسالم همچنانطبیعت احکام و آموزه

شمول اسالم انتظار توان از دین مترقی و جهانچگونه میلطافت و پویایی است. 

داشت که با وجود همۀ اوصاف پیشرفت و کمال موجود در آن، با یکی از زیباترین 

سر مخالفت و ستیز برافراشته مخلوقات اشرف مخلوقات عالم، یعنی شعر و شاعری، 

های اسالمی، آیه یا بینیم در آموزهبی تردید اگر می و به مقابله با آن برخیزد.

دهد، باید پیام پنهان شده در ، این پدیده را مورد نقادی و نکوهش قرار میروایتی

ا ت ربا مراجعه به تفاسیر و شروح آیات و شأن صدور روایات، علُّ و نهان آنها را دید

 جستجو نمود. 

در پی پاسخگویی به  ،سوره مبارکۀ شعرا 224ۀ این پژوهش با توجه به آی

 باشد:های زیر میپرسش

 ر نظر دین اسالم در خصوص شعر و شاعری چیست؟1

 ؟کدام شاعران هستند( 224 شعراء/) «وَالشُُّعَرَاءُ یَتَُّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ»ر مخاطب آیۀ 2

 تحقیقاهداف و ضرورت  -1-2

به  است،ترین منبع تشریع اسالمی نخستین و مهمکریم که قرآن با توجه به این

وَالشُُّعَرَاُء »آیه  رسد،ناسازگار و ناهماهنگ به نظر میبا شعر و شاعری  حسب ظاهر

لذا الزم  است.نهی کرده  پیروی ایشانعر را نکوهش و از اشگویا  «یَتَُّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

تشویش خاطر  موجب از بین رفتن تا شده دقیق این امر روشن است تا به صورت

هدف رسیدن به این واقعیت است که  .دانندمیرا حجت  قرآن کریمکسانی شود که 

مخاطب قرآن در این آیۀ شریفه چه کسانی هستند و چرا خداوند حکیم همۀ 

  شاعران را مخاطب خود قرار داده است.

 پیشینۀ تحقیق -1-3

 ه عالمان مسلمان به خصوص فقیهاناین موضوع از قدیم مورد توجگفتنی است 

اند؛ از جمله شیخ محمد بن حسن دهکرن برخی مباحث، به آن اشاره بوده و ضم
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ق( در جلد نخست کتاب تهذیب و جلد نخست کتاب استبصار،  460)متوفی  طوسی

 از سورۀ 69( صاحب مجمع البیان در ذیل آیۀ 548)م  فضل طبرسی حسن بن

( 940ری، محقق کرکی )م ( در برخی از مباحث کتاب ذک786)م  شعرا، شهید اول

( 1091( در مسالک االفهام، فیض کاشانی )م 966ثانی )م  در جامع المقاصد، شهید

یعه و شیخ محمد حسن ( در مستند الش1245)م  در کتاب وافی، مال احمد نراقی

شان دیده ولی آنچه در آثار ای؛ مجواهر الکال از کتاب 22( در مجلد 1266نجفی )م 

رسد این ضروری به نظر می اجمالی و پراکنده است. از این رو صورته ب، شودمی

زوایای  از یک مقاله موضوع یک جا و به طور کامل مورد بررسی قرارگیرد و در حد

 کاویده شود. نگوناگو

 شعر مفهوم  -2

ب الموارد( )ناظم )از اقر ،علم] ش ِ[ )ع اِ(  :عبارت است از :در لغت شعر -2-1

 (. ، ذیل واژهلغت نامه دهخدا) دانایی ،وقوف ،ادراک ،درک، فهم، هفق ،االطباء(. دانش

و سخن موزون و  تیب ،نظم ،چامه و سرود ،چکامه شعر در اصطالح: -2-2

 یعرب یعلما رفدر ع (؛)ناظم االطباءدانند  یرا شرط شعر نم هیقاف یمقفا اگرچه بعض

که دال باشد  یقول موزون مقف ؛)از اقرب الموارد( داشته باشد هیکه وزن و قاف یسخن

 یالتیتخ قاعیبدان بر ا است که قادر شوند یصناعت ؛)ابوالفرج قدامۀبن جعفر( ییبر معنا

نزد  .الفنون( سی)نفاباشد.  التیآن تخ یپس مباد ،گردد یانفعاالت نفسان یکه مباد

سخن قصد کرده  یاز ادا شپی آن ۀندیکه گو ندیرا شعر گو یکالم ربع یعلما

 ،را شاعر نامند ایندهیگو نیادا کند و چن یرا موزون و مقف شیباشد که کالم خو

ادا  یادا کند و بدون اراده سخن او موزون و مقف را یکه قصد کند سخن یکس یول

 .()لغت نامه دهخدا، ذیل واژه او را شاعر نتوان گفت ،شود

إنُّ الشعر »: دیگویمدر بخش نهم منطق شفا در رابطه با بوطیقا یا شعر  ن سینابا

 یسخن شعر،؛ «وعند العرب مقفاۀ ۀیمؤلف من اقوال موزونۀ متساو ل،یُّهو کالم مخ

در آن  زیرا ن هیکه عرب، قاف یو فراهم آمده از کلمات موزون و متساو یالیاست خ

 .(23 -22 /4:  1395)بوعلی سینا،  داندیشرط م
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 مفهوم شعر در قرآن -2-3

 مختلفی قیو مصاد ی)ش ع ر( و مشتقات آن در معان شعر ۀکلم کریمدر قرآن 

 :که عبارتند از است رفته به کار

 بار آمده کیفقط کریم که در قرآن  «مو» یعر به معنجمع شَ "رشعااَ" -الف

از  و» ؛(79/)نحل «حِینَ إِلى مَتاعاً وَ َأثاثاً َأشْعارِها وَ  َأوْبارِها وَ  أَصْوافِها ِمنْ وَ »: است

 «.دمنزل و متاع برای شما خلق فرمو ۀیاثاث پشم و کرک و مو

 رَُبُّ  هُوَ وَأَنَُّهُ» :بار آمده است کی زین «خاص ۀستار» یبه معن "شعر" -ب

  «.ستاره شعریو اینکه اوست پروردگار » ؛(48 /)نجم «الشُِّعْرَى

و سنُّت که چهار بار در  نییعالمت و آ یبه معن رهیشع ایجمع شعار  "شعائر" -ج

؛ (158 /بقره) «الَْمرْوََۀ ِمن شَعَائِرِ اللَّرهِ إِنَّ الصَّفَا وَ» مانند: کریم تکرار شده است. قرآن

  «های خداوند است.و مروه از نشانه صفاهمانا »

 فَاذْکُرُوا» :است بار در قرآن آمده کیاست و ه در مکُّ یمحلُّکه نام  "شعرم" -د

   «.دیخدا باش ادیدر مشعرالحرام به » ؛(198 /بقره)« الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَُّهَ

و  ستی، بکریم در قرآننیز ادراک و شعور و مشتقات آن  یدر معن "شعر" -هر

 .آمده است بار هفت

 آمده است آیات قرآن کریم شش مورد از شعر و شاعری در به معنای  "شعر" -و

 منزُّه و دور دانسته است:، را از آن کریم و قرآن )ص(امبریبا صراحت، پ آیات که

و  تیمنیاموخ شعر ما به پیامبر» ؛(69 یس/)« وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشقعْرَ وَمَا یَنْبَغِی لَهُ». 1

 «.]شعرگویی[ شایستۀ او نیست

 «.ربط گو[ است ی]ب یبلکه او شاعر» ؛(5انبیاء/ ) «بَلْ هُوَ شَاعِرر». 2

ما  ایآ دگفتنیو م»؛ (36صافات/ )« وَیَُقولُوَن أَئِنَّا لَتَارِکُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرَ مَجْنُونَ». 3

 «!م؟یمان را رها کنمعبودان وانهید یبه نفع شاعر دیبا

: ]او[ ندیگویبلکه م»؛ (30طور/ )« أَمْ یَقُولُونَ شَاعِرر نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ». 4

 «.میکشیانتظار م شیاست که حوادث تلخ روزگار را برا یشاعر

 «.ستیشاعر ن کیمسلُّماً گفتار »؛ (41)حاقه/  «وَمَا ُهوَ بِقَوِْل شَاعِرَ». 5

 اوهیپرداز و الیو از شاعرانِ ]خ»؛ (224 /)شعراء «وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ». 6
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 «.کنندیم یرویسرا[، منحرفان پ

 ءشعرا ۀمبارک ۀسور از در این مقاله به بررسی دویست و بیست و چهارمین آیه

 شود.پرداخته می«  الْغاوُونَ یَتَّبِعُهُمُ الشُّعَراءُ وَ»

 شعراء ۀسور 224 ۀشأن نزول آی -3

که از قریش و ... ابو سفیان بن الحرث  ،عرب مانند عبد اللُّه بن الزبعرى شعراى

گفتند: ما مى ،کلماتى گویا با بن ابى الصلت الثقفى به کذب و بطالنبودند، با امیۀ 

شده هر شعرى که  معجیم و اراذل دور آنها یگوشعر مى )ص(هم مثل حضرت محمد 

؛ حق خواندنددر باب هجو حضرت و مذمت اسالم از آنها شنیدى، یاد گرفته مى

و شاعران مشرک پیروى »؛ «الْغاوُونَ یَتَّبِعُهُمُ  الشُّعَراءُ وَ »آنها نازل فرمود:  ۀبارتعالى در

 .(492 /6 :1336 ،)کاشانی «کنند ایشان را سفیهان و زیانکاران

 ایشان و زدندمى ص()پیامبر بر مشرکان کهی است تهمتبه  جواباین آیه در  بنابراین

از دو  (ص)خدا رسولبه مشرکین . خواندندمى شعر را وحى کالم و خطاب نموده شاعر را

 دارد شیطانى ،(ص)پیامبر اسالم گفتندمى که بود این اولتهمت  :زدندمى تهمت جنبه

آیه را  این و خواندندمى شاعر رااینکه پیامبر  دوم تهمت کند ومى او القاء به را قرآن که

 .(469 /15: 1374 ،)طباطبایی ها نیز دانستتوان جواب این تهمتمی

 در شعرا از مراد :است که روایت در رابطه با شأن نزول این آیه )ع(صادق از امام

 ،وهب ابى بن هبیرۀ ،زبعرى بن اللُّه عبد مانند ،هستند عرب کفار شاعران ،آیه این

 در پیوسته که صلت ابى بن امیۀ و جمحى اللُّه عبد بن عمرو ،مناف عبد بن منافع

 شعاره اب نادان و جاهل مردم و بوده حضرت آن هجو و )ص(اکرم پیغمبر آزار صدد

 هجو اسالم در که هر :دفرمو )ص(امبرپی و کردندمی پیروى ایشان از و داده گوش آنها

 .(87/ 5 :1366 ،)بروجردی ببرید را او زبان کند

 تفسیر آیات -4

 ( 224شعراء/ )« الْغاوُونَ یَتَّبِعُهُمُ الشُّعَراءُ وَ»تفسیر -4-1

مفسران اقوال زیر  «الشعراء» ۀنسبت به کلم« الْغاوُونَ یَتَّبِعُهُمُ الشُّعَراءُ  وَ» ۀدر آی
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  اند:دهرا بیان کر

آن شاعران  یعنی ؛خبر آن است« الْغاوُونَ تَّبِعُهُمُیَ»مبتدا و عبارت « الشُّعَراءُ» -1

 ،سخنان هجو و زشت، در بد نام کردن هوده،یب یدر گفتارها (،باطل) را در دروغ

کنند مگر ینم یرویآن، پ یستگیاشخاص بدون شا شیتهمت ناروا زدن و ستا

 .(441 /4: 1374، طبرسی) و کم خرد هیگمراهان و افراد سف

مراد از  ند:فرمودکه روایت کرده  )ع(فوق از حضرت باقر ۀابن بابویه ذیل آی -2

دنبال  زیرا دیده نشده کسى ؛گوینددر این آیه کسانى نیستند که شعر می شعرا

ى هستند یهابلکه منظور از شعرا در اینجا خیالباف ،شاعرى برود و از او پیروى نماید

خود گمراه و خلقى را  اند،که مدعى علم بوده و خود را فقیه و دانشمند معرفى کرده

ضاللت و گمراهى سوق داده و مردم نادان را با افکار باطل خویش سرگرم و  ههم ب

طبرسى و عیاشى  کنند. این حدیث راروى از خود وادار میمشغول ساخته و به پی

 .(87 / 5 :1366 ،)بروجردی اندروایت کرده )ع(خود از حضرت صادق مستنداته نیز ب

چرا که به  ؛گفتندمی شیاطین ۀتبع را عراش کهاست  شده نقل عباس ابن از -3

 که هر گفتندمى و نمایندمیتلقین  شعر ،عراش زعم برخی از ایشان شیاطین به

 :است گفته شعرا از یکى بنابراین ؛است بهتر نیز او شعر ،است قویتر او شیطان

 البشررر مررن شرراعر کررل و انررى
 

 ذکررر شرریطانى و انثررى شرریطانه 
 

 (259: 1403)استانبولی، 

و  شعرمشغول شدن به  جهت به که دهستن کسانی در این آیه از شعرا مراد -4

 کنىمی مشاهده چنانکه شوند،می بازداشته معصومین ۀو سیر سنت ازشاعری 

 آل احادیث و قرآن آیات از ایشان ۀسین لکن ،کنندحفظ می را شعرا شعرِ از بسیارى

 .باشدمى بهرهبى )ع(عصمت

وَ » ۀاز آی )ع(که شخصى از امام صادق است صدوق آمده شیخ در اعتقادات -5

در پاسخ فرمود: منظور شعراى  سؤال کرد، حضرت «الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ

 .(135 :1371، )ابن بابویه سرا هستندداستان

 ندهست کسانی "الشعراء" از مراد شده روایت قمى ابراهیم بن على تفسیردر ر 7
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از او  کسى که را شاعرى دیدید آیانمایند،  الهى مخالفت و کنند خدا دین تغییر که

 به را دینى کنند وصف که کسانى آن به شده قصد که نیست این جز کند، پیروى

 وَ» را آن نماید تأیید و مردم، هارأی آن بر را او نمایند پیروى پس خود، هاىرأی

 بِآرَائِهِمْ  اَللَّهِ دِینَ  َغیَّرُوا اَلَّذِینَ  فِی نَزَلَتْ قَالَ» (224الشعراء/) «اَلْغاوُونَ یَتَّبِعُهُمُ اَلشُّعَراءُ

 دِیناً َوضَعُوا اَلَّذِینَ بِذَلِکَ عَنَى إِنَّمَا أَحَدر  تَبِعَهُ  قَطُّ شَاعِراً  رَأَیْتُمْ  هَلْ  اَللَّهِ َأمْرَ  خَالَفُوا وَ

 .(781 /2: 1313، )قمی «اَلنَّاسُ فَیَتَّبِعُهُمُ بِآرَائِهِمْ

 قَوْمر  هُمْ » که نموده روایت)ع(صادق حضرت از خود سندهاى به عیاشى -8

 نسبت خود به را فقه علم که کسانى یعنى؛ «أَضَُلُّوا وَ فََضلُُّوا ِعلْمَ بِغَیْرِ َتفَقَُّهُوا وَ تَعَلَُُّموا

گردانند  گمراه را مردمان و شوند گمراه پس نیستند، عالم و فقیه آنکه حال و دهند
  .(55 /4: 1373 ،فیض کاشانی)

 داشته شعرى صناعت از این است که جلا )ص(نبوى قدس شأن ساحت در ضمن

 ما وَ» :فرمایندمی ۀشریف ۀآیلذا خداوند منان در  ؛باشد گفته سخن شعر به یا باشد

 ،باشدمی مطلب این و این آیه تأیید کننده (69 )یس/ «لَهُ یَنْبَغِی ما وَ الشُِّعْرَ عَلَُّمْناهُ

 چنانچه داد،مى تغییر را آن وزن نمود،مىتمسک  شعرى به مواردى در اگر حتى

 لِلْمَرْءِ  وَالشَُّیْبِ بِاإلِسْالمِ فَى کفى" بیت این به نمود تمثل حضرت که اند کرده نقل

 نیز و " نَاهِیًا لِلْمَرْءِ وَاإلِسْالمُ الشَُّیْبُ کَفَى ": گفته چنین شاعر: کردند عرُ "نَاهِیًا

« باالخبار تزود لم ما یأتیک و» بیت این به نمود تمثل حضرت که اندهکرد نقل

حسینی ) نیستم شاعر من: ندفرمود نیست، طور این ی که خواندیدشعر :کردند عرُ

 .(506 /9: 1393 ،شاه عبدالعظیمی
 آن معنای که «غى» مصدرش و غاوى آن مفرد و فاعل اسم جمع "غاوون" کلمه

طلب و حقیقت امر و م واقع به رسیدن معناى به رشد کلمۀ و است «رشد» نقیض

 ورزدنمى اهتمام که گویند را کسى رشید و (3/175: 1414ابن منظور، ) است راه میانه

 و برود را باطل راه که است کسى غوى نتیجه در و باشد واقع و حق که آنچه به مگر

 بر اساسش که است شعر صناعت مختصات از غوایت این و باشد منحرف حق راه از

 جهت همین به. واقع و حق صورت به است واقع غیر و حق غیر تصویر و تخیل

 با و و باعث انحراف از راه گردیده ورزدمى اهتمام شاعرى و شعر به که کسى

 غیر به حقراه  از مردم اینکه از و بوده سرخوش موهوم وتصویرهاى خیالى تزیینات
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 وَ»لذا  ؛شوندمی خوشحال ،برگردند غوایت سوى به رشد از و دهش منحرف حق

راویان و « غاوون»برخی گویند که مقصود از  .(224 )شعراء/ «الْغاوُونَ یَتَّبِعُهُمُ الشُّعَراءُ

 /4: 1374)طبرسی، ند اکنندگان اشعارند و برخی دیگر گویند که مراد شیاطیننقل

441). 

شیطان ناله و  ند،دکره را فت  مکُّ )ص(وقتى که پیغمبر اکرم  :گویدمیابن عباس 

قرارى را بی این همهدور او جمع شده و علت ه یارانش ب ،فریاد شدیدى کشید

باید  ،بعد انتظار نداشته باشید که کفر را قوتى حاصل شوده از این ب :گفت. پرسیدند

 .(87 /5 :1366 ،)بروجردی ى رایج ساخته و انتشار دهیدیسرادر میان عرب شعر و نوحه

 ،جد ،غزل ،مانند قصیدهنواع شعر ا هست که شعرا ببدین شرح امعناى آیه پس 

که سزاوار مدح نیست شخصى را  ،وصف و غیر اینها پرداخته ،مبالغه ،تشبیه ،هزل

گویند که می ییو چیزها گویندناسزا می و جمعى را ذم نابجا نموده و مدح کرده

باطل ه منافقین باشند که ب، مقصود از شعرا لذا ؛دانندرا نمی خود مفهوم و معناى آن

دال نموده و با دالیل نارسا و اصول گمراه کننده احتجاج و مباحثه مناظره و ج

 )ع(ائمه معصومین ۀروند جز مذهب و طریقو دنبال هر مذهب و قولى می نمایندمی

 مانند.مینمایند و در وادى گمراهى و حیرت سرگردان بلکه تخطئه هم می

 آیا»؛ (225)شعراء/  «یَهِیمُونَ  وادٍ کُلِّ فِي أَنَّهُمْ تَرَ أَلَمْ»تفسیرآیۀ  -4-2

 «.ندسرگردان وادى هر در آنها که بینىنمى

 که ستا آن معناى به واژه این و است "هیمانا -یهیم -هام"از "یهیمون"کلمه

 افسار وادى، هر در کفار هیمان از مراد و برود و بگیرد را خود روى پیش کسى

 حرف در بارى و بند هااین: بفرماید خواهدمى است، گفتن سخن در آنان گسیختگى

 مدح را مذموم و باطل که بسا چه شناسند،نمى آن در مرزى و حد ندارند، زدن

 و زیبا بسا چه عکس بر و کرد ستایش باید را محمود و حق که طورهمان کنند،

 چه و شود مذمت باید زشت و قبی  امر یک که کنندمى مذمت چنانآن را جمیل

، ذیل 1382)قمی،  گردانندمى بر حق از و نموده دعوت باطل سوى به را مردم بسا

 .واژه(

 و باشد رشد بر اساسشباید  که انسانى، فطرت راه از انحرافهای روشیکی از 
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 عمل خود که گویندمى چیزهایى لذا شعرای مشرک ؛حق سوى به داعى هم رشد

 بیشتر زیرا ؛سرگردانند تحیروادی  درنموده و عدول  فطرت راه ازو  کنندنمى

 ىیجاهب راه و ندارد حقیقتى هیچ که است موهومات و خیاالت اشعار ایشان مقدمات

 و مطایبه و هزل و ابتهار و غزل و حرام به است تشبب در آنها کلمات اغلب .برندنمى

 ذم و مدح در افراط و ناالیق هجو و نامستحق مدح و انساب در قدح و اعراُ تمزیق

 اشاره چنانکه موبقه بوادى در است گمراهى موجب که وافقه غیر امور از آن امثال و

 .(506 /9: 1393شاه عبدالعظیمی، حسینی )فرموده 

 درستىه ب و»؛ (226 /شعراء) «یَفْعَلُونَ ال ما یَقُولُونَ أَنَّهُمْ وَ» تفسیرآیۀ -4-3

 «.کنندنمى که را آنچه گویندمى ایشان که

مختلفی این خصلت و ویژگی را نکوهش کرده و مورد کریم در آیات  قرآن

دهید ی که خود انجام نمییدهد که چرا دیگران را به کارهابازخواست قرار می

شعرا  :فرمایداین آیه خطاب به شاعران منافق می دهید.و دستور می کنیدمی دعوت

 از کنندمى نهى و آورندمىن جاه ب خود که ییچیزها بر نمایندمی ترغیب مردمان را

ا تفحص شعر اشعاردر  بصیر شخص اگر و شوندمی مرتکب آن را خود که ىیکارها

 .شودمی مطلع تمقوال این از بسیارى بر نماید،

 (ص) خدا رسول که است این شده، اقامه گانهسه آیات این در که حجتى خالصه

چرا که  ؛کنندمى پیروى از او هاناگمر که است کسى شاعر اینکه براى نیست، شاعر

 آن بینیدمى لیکن است، رشد خالف و غوایت بر اساسش ،شعر تاصناع برخی از

 رایب و یتواقع به رسیدن و رشد منظور به کنند،مى پیروى را رسول این که افرادى

 نزد قرآن نام به که کالمى و او دعوت که بینندمى چون کنند،مى پیروى حق طلب

 .غى و باطل نه رشد، و حق بر دعوت بر است مشتمل است، او

های شعر چند چیز است: پیروی شود که آفتاز آیات این نکته نیز فهمیده می

قُولُونَ ما یَ»و بی عملی  «کُلق وادَ یَهِیمُونَفی »، بی هدفی «الْغاوُونَ یَتَّبِعُهُمُ» اهالننا

 .(226 /6: 1374)قرائتی،  «ال یَفْعَُلونَ

 وَ کَثِیراً اللَّهَ ذَکَرُوا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إاِلَّ» تفسیرآیۀ -4-4
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 شعراء/) «یَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَیَّ ظَلَمُوا الَّذِینَ سَیَعَْلمُ وَ ظُلِمُوا ما بَعْدِ مِنْ انْتَصَرُوا

 یعنى شایسته، کارهاى آوردند جاىه ب و ندآورد ایمان که ىیشعرا مگر» ؛(227

 ؛«کردند یادبسیار  از خدا و ستایش را )ص(پیغمبر

 از تنبیه و طاعت بر تحریص و توحید ،تمجید ،تحمید در آنها اشعار اکثر یعنى

 نسازد غافل قرآن تالوت و خدا یاد از را ایشان ،اشعار به اشتغال یا است غفلت

 حضرت تسبی  )ع( هدى ۀائم روایت به «کثیر ذکر»از  رادم .(461 /6: 3631 ،)کاشانی

 )ع(صادق حضرت از خود نادتاسه ب صدوق االخبار معانى در .باشدمى )س( زهرا فاطمه

 تسبی  سبُّ  من قال الکثیر الذُّکر هذا ما االیۀ هذه عن سئل انُّه» :ذکر شده است که

  .(57 /4: 1373فیض کاشانی، )« کثیرا اللُّه ذکر فقد الزُّهراء فاطمۀ

 و غوایت کارشان پایه ندفرمود که ییشعرا از ،استثنا این من باؤی مشعرا

 شعرایى ایشان د.کننبه خصوصیات ایشان اشاره می و جدا شده است گمراهى

 باطل، پیروى و حق ترک از را آدمى صال  عمل و ایمان زیرا ؛دارند ایمان که هستند

 را آدمى خدا، کثیر ذکر اینکه براى کنند،مى ذکر بسیار را خدا نیز و داردبازمی

 از و بردمى اوست رضایت ۀمای که حقى سوى به را او و اندازدمى خدا یاد به همواره

 نتیجه در گرداند،مى بر -باشند مشغول آن به بندگان داردنمى دوست او که- باطل

 .شوندنمى شانشعرای منافق و پیروان گمراهى دچار یکسان چنین

 وَ»فرمایند: نصرت این شاعران می در پایان این آیه با اشاره به خداوند متعال

 بعضى .است انتقام معناى به "رانتصا"ۀ مکل (227 )شعراء/« ُظلِمُوا ما بَعْدِ ِمنْ انْتَصَرُوا

 آن گیرند،مى انتقام مظلومیت از بعد که شعرایى از مراد: اندگفته مفسرین از

 رسول آن در و اندسروده مشرکین که را اشعارى خود، اشعار با که هستند شعرایى

 اند،کرده بدگویى مسلمین و اسالم از و زده طعن او دین در یا کرده هجو را(ص) خدا

 کندمى ییدأت را آن آیه مقام که است خوبى تفسیر این و اندکرده رد و داده پاسخ
 .(471 /15 :1374 ،)طباطبایی

 منؤهایي از شاعران منمونه -5

به دفاع از در مقابل مشرکین و منافقین که با شعر  یشاعران نیجمله نخست از
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و « کعب بن مالک» ،«حسان بن ثابت» ،«ریکعب بن زه»پرداختند  )ص( امبریپ

 بودند.« عبداللُّه بن رواحه»

از که همانند پدرش  یسلم یبن اب : کعب بن زهیرریکعب بن زه -5-1

بزرگ عرب و  یاز شعرا تیدر دوران جاهل ریپدرش زه بود. مرتبه عرب شاعران بلند

شده و  ختهیکعبه آو واری، به داسالماز  شیاز معلقات هفتگانه بود که پ یکی ۀندیسرا

 جهان عرب بود.  اتیمباهات ادب ۀیما

دعوت )ص(امبریپ تا زمانی کهشد  یسپر تیدر عصر جاهل زیاز عمر کعب ن یمدت

را نزد « ریبح»برادرش  ،ای به ایشان ایمان آوردندنموده و عدهخویش را آشکار 

 به حقانیت دین مبین و آمد امبرینزد پ ری. بحکند یفرستاد تا اوضاع را بررس امبریپ

 . برنگشتنزد کعب  گریآورد و دایمان اسالم 

در مالمت  یادهیکرد که قص کیو او را تحر شدهکعب  سبب ناراحتیواقعه  نیا

آغاز  )ص(امبریبا پ خویش را یدشمن بیترت نی. به ادیبسرا امبریو هجو اسالم و پ

زد و یطعن م امبریخود در اشعارش به پ رومندیو ن یقو ۀحیو با استفاده از قر نموده

 د. کریم کیبر ضد اسالم تحر

 او خونریختن حضرت  د،یرساسالم  امبریبه گوش پ هجویات کعبکه  یهنگام

 یاز سو زین گرید یکه چند تن از شعرا دی. برادر کعب چون دنمودنداعالم  مباحرا 

 انیو جر دیشدند، بر جان برادر ترس یمتوار یخونشان هدر اعالم شد و بعض امبریپ

 به او اطالع داد.  یانامه یرا ط

 امبریبا پ یکه اگر در حالت بغض و دشمن شدتذکر برادرش مبه  خود ۀنام دراو 

خود  ۀو از کرد دیایاگر به نزد رسول خدا باما  ،شودیم ختهیبماند، خونش ر یباق

 بخشد.او را می امبریاظهار ندامت کند، پ

 )ص(برادر خود و تعریفی که از نحوۀ برخورد پیامبربه سخنان  نانیبا اطم کعب

شد که مدینه وارد مسجد  یهنگام و حرکت کرد نهیمد یبه سو شنیده بود

بار نماز گزارد.  نینخست یبرا امبریاو با پ .خواندن نماز صب  بود ۀآماد )ص(امبریپ

اظهار ندامت کرد خویش  ۀو از گذشت ینشست و خود را معرف امبریسپس در کنار پ

 از او درگذشت. اسالم نیز  امبریو پ
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ز ارا که  ییوایش ۀدیگذشته، قص یهانیجبران طعن و توه یسپس برا کعب

 شانیو اصحاب ا )ص(امبریدر محضر پ ،رسول خدا سروده بود یدر مدح و ثنا پیش

گونه نیقصائد کعب است و ا نیاز بهتر یتیب 58 دهیقص نیدر مسجد قرائت کرد. ا

 :شودیآغاز م

 مقبول ومیال یسعاد فقلب بانت
 

 1ولررررمکب فدیاثرها لم  میمت 
 

 : دیگویم نیزشت خود چن یاز کارها یآنجا که او در مقام عذرخواه تا

 یان رسول اهلل اوعدن نبئت
 

 2اهلل مرأمولو العفو عند رسول  
 

 3اهلل مسرلول وفیمهند من سر  به ستضاءیالرسول لنور  ان
 

 (849 -848: 1385 سبحانی تبریزی،)

با ورود  یدر شصت سالگاما  بود، یهودیحسُّان  :ان بن ثابتحسّ -5-2

 برامیه پاست ک هشت ساله بوده ایاو هفت  ن،یبنابرا ؛اسالم آورد نه،یبه مد )ص(امبریپ

ر از ی دیگبه مدینه، حسان همانند بسیار )ص(از ورود پیامبر اکرم . پسدآم ایبه دن

 :ندا خوارانصار به پیامبر ایمان آورد. او پس از اینکه اسالم آورد این اشعار 

 دخداون به اذن؛ «...ن محمد رسول الذی فوق السموات شهدت باذن اهلل ا»

مده آخداوند فرستاده آسمانی است که از جانب  )ص(محمد دهم کهمی شهادت

 /12 :1415، ربن عساکا) دهممی گواهی من هم با تو :فرمود )ص(پیامبر اکرم .«است

407). 

ای در هیچ معرکهاو به خاطر ترسش  که معتقدندای عده حسُّان اهل نبرد نبود و

                                                             
د ناست و هنوز از ب لیاو خوار و ذل بتیسعاد از من دور شده و قلب و دل من امروز پاره پاره و به دنبال غ -1

 است. یو بند او باق دیو در ق دهیعالقه او آزاد نگرد

مطلوب و مورد  امبریکه عفو و گذشت از پ یکرده در حال دیبه من گزارش دادند که رسول خدا مرا تهد -2

  آرزوست. 

 ۀبرهن یرهایشوند و از شمش یم تیبه راه راست هدا ان،یاست که در پرتو آن جهان یمشعل فروزان امبریپ -3

 کامل توأم است.  یروزیاست که همه جا با پ هیال
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و در اشعارش  آراستیم ریظاهر خود را چون ش ن،یبا وجود ا ،)جنگی( حاضر نشد

ابن ) شدیم امبریچنان که باعث تبسُّم پ ؛پرداختیم شیبه وصف شجاعت خو

 .(484 /1 :1409اثیر،

خر و موضع گرفتند و بر خود ف امبراسالمیدر برابر پ میتمیکه بن یهنگام

   .دندیوم گرآنان به اسال ۀسُّان از رسول خدا چنان بود که هممباهات کردند، دفاع ح

 د رامعروف خو ۀقصیدبعد از نزول آیه اکمال دین ان بن ثابت روز غدیر حسُّ

 که مطلع آن بیت زیر است:سرود 

 ینادیهم یوم الغدیر نبیهم
 

 1بخم و اسمع بالرسول منادیا 

 ،کنىیارى میوقتى که با زبان شعر خود ما را  ند:ان فرمودحسُّه ب )ص(اکرم پیامبر

 نماید.تو کمک و یارى میه روح القدس ب

ل ناز( 224 /)شعراء «ونَلْغاوُراُء یَتَّبِعُهُمُ اوَالشُّعَ» اند که وقتى آیهکردهصحابه روایت 

ر ن حضوعبد اللُّه بن رواحه و کعب بن مالک و حسان بن ثابت با چشمى گریا ،شد

ر ه را دپروردگار این آی، اى رسول خدا :شرفیاب شده عرُ کردند )ص(پیغمبر اکرم

 آیه را :ندحضرت فرمودن آ ،ما هم شاعر هستیم کهدر حالینازل فرموده  حق شعرا

و ِمنْ بَعِْد  لصَّالِحاتِ لُوا ا عَمِإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ »تمام بخوانید تا  ادامه داده و به صورت

 .(151- 146: 1415ابوالفرج اصفهانی، ) برگشتند شده و و آنها خوشحال« ... ما ظُِلمُوا

ام از اصحاب ام و عهیش انشاعر ایشان از بِل بْن عَلي خُزاعي:دِع -5-3

زمان  و دراست. ا دهکردرک  زیرا ن )ع(بوده و محضر امام جواد )ع(و امام رضا )ع(کاظم

 ۀدید، قصکه به خراسان آم ی. زماندیرس شانیدر مرو به حضور ا )ع(حضور امام رضا

 خیارت ۀرباردعبل است که د ۀدیقص نیمشهورتر ،این قصیدهخود را سروده بود.  هیتائ

 -503 /2 :1354 ،ینیام) است است که بر آنها رفته ییهاو ستم )ص(امبریپ تیاهل ب

517).  

                                                             
 در خم مسلمین را فرا می خواند پس به ندای پیامبر گوش فرا ده . )ص(در روز غدیر پیامبر - 1
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 نتیجه گیری -4

نده و به کار گرفته شود، ساز جهت درستدر  شاعرى هنر و شعر اگر بی تردید

گیری اعتقادات اخالقی جامعه مورد بهرهاگر خالف  ارزشمند خواهد بود و برعکس

بی ارزش و زیانبار بوده،  ،قرار بگیرد و انحرافات دینی و اخالقی را سبب شود

  .باشدمی« راءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَوَالشُّعَ» مشمول آیۀ شریفه

در  اه راست و صراط مستقیم هدایت کرد.توان مخاطب را به ربا ابزار شعر می

آمد. یم در یمرکز ادب کیبه صورت  نهیمسجد مد یگاه )ص(زمان حضرت رسول 

 یتیو روش ترب یموافق با روح اخالق شانیهاکه سروده ،بزرگ عرب انیسخن سرا

. کردندیقرائت م )ص( اکرم امبریحضور پ و در اشعار خود را در مسجد ،اسالم بود

خواند و  امبریحضور پدر معروف خود را مدحیه  ۀدیقص ریکعب بن زهچنان که 

 میخود از حرغرُّای ان بن ثابت با اشعار حسُّو  دکر افتیدر ایشاناز  یخلعت بزرگ

  .اسالم دفاع کرد

 مخصوصاً  است، بوده انحراف و فساد عوامل وسایل و مؤثرترین از ی نیز شعرگاه

و  بود عرب ماقوا اخالقی برخی از و فکرى انحطاط دوران که جاهلیت عصر در

متأسفانه در طول تاریخ گروهی به جهت دریافت صله یا اهداف دیگر، این هنر 

 در را آن گری کشانیده وکرده از اوج آسمان به حضیض مادی ارزشمند را آلوده

 را هایىجنگ آتش با اشعار خود گاهو  بودند هدرآورد جباران و ظالمان خدمت

 .ه بودندساخت رنگین گناهانیب خون از را زمین ه وبرافروخت
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