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چکیده
دیدگاه قرآن دربارۀ شعر و شاعری چیست؟ در آیۀ  224از سورۀ مبارکۀ شعراء آمده استَ « :و
الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» .بر اساس برداشت ابتدایی از این آیۀ شریفه به نظر میرسد که این کتاب
آسمانی نسبت به شعر و شاعری نگاه منفی داشته و شاعران را مورد نکوهش و مذمت قرار داده
است  ،لیکن دقت در این آیه و آیات بعدی و همچنین سیاق ،شأن و تاریخ نزول آن ،مطالب و
مفاهیم ارزشمندی را در اختیار ما قرار می دهد که توجه به آن در این زمینه راهگشا و هدایتگر
است .یافتهها نشان میدهد که هیچیک از فرازهای قرآنی در صدد نکوهش و تخطئه اصل هنرِ شعر
و شاعری نیستند ،بلکه آیات و همچنین برخی از روایاتی که در ظاهر به مخالفت با شعر و شاعری
پرداختهاند نیز با توجه به گوناگونی محتوای شعر و همچنین شرایط و موقعیتهای مختلف ،قابل
توجیه و تفسیر هستند .همانگونه که آیۀ مذکور نیز در ادامه با آیۀ «إِالَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
الصَّالِحاتِ وَ ذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیراً و » ...تخصیص خورده و شعرای ایمانی را استثناء مینماید.
کلمات کلیدی :شعر ،شاعر ،قرآن کریم ،روایات اهل بیت (ع) ،شأن نزول.
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 -1مقدمه
شعر یکی از کهنترین پدیدههای هنری و فرهنگی بشر در میان تمام ملتها و
قبایل بهعنوان یک عنصر زبانی جهت بیان انواع احساسات رواج داشته و دارد ،به
طوری که در تاریخ مشهور است پیدایش این هنر به زمان حضرت آدم(ع) برمیگردد،
هنگامی که حضرت آدم(ع) از مرگ هابیل به دست قابیل با خبر شد ،در رثای وی
مطلبی بدین مضمون سرود:
تَغَیَّرررَتِ الرربالدُ وَ مَررن علیهررا

فَوَجررررهر االرُِ مُغبقرررررر قَبرررری ُ

تَغَیقرررَ کُررلُّ ذِی لَررونَ وَ طَعررمَ

َاشررهر الوَجررهِ المَلرری
وَ قَررلَّ بَش َ

1

(مجلسی)234 /11 :

پس میتوان گفت شعر پیشینهای به گستردگی تاریخ حیات بشر روی این کرۀ
خاکی دارد .دین اسالم ،بهعنوان جامعترین و کاملترین دین در رابطه با موضوع
شعر و شاعری مطالبی را بیان مینماید .قرآن کریم ،گویا نگاه به شعر را دگرگون
کر ده و در نگاه اول به مخالفت با این هنر بر میخیزد؛ چرا که در برخی از آیات،
شعر و شاعران را مورد نکوهش قرار داده و میفرماید:
«وَالشُُّعَرَاءُ یَتَُّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَُّهُمْ فِی کُلُِّ وَادَ یَهِیمُونَ* َوأَنَُّهُمْ یَقُولُونَ مَا لَا
یَفْعَلُونَ» (شعراء« )226 –224/و شاعران را مردم جاهل گمراه پیروی کنند* آیا
ندیدى که آنان در هر وادى سرگشته مىروند؟* و مطالبى مىگویند که به آن عمل
نمىکنند؟»
به همین دلیل ،بهنظر میرسد تبیین نظر اسالم دربارۀ شعر که از اصلیترین
شاخههای هنر به شمار میآید ،در جامعۀ امروز ما سودمند باشد.

 -1بالد و افراد موجود در آن تغییر کرده اند /چهره زمین گرد و غبار است
همۀ رنگ و طعم ها تغییر کردهاند /دیگر کم شد بشاش بودن و با نمکی
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 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
طبیعت احکام و آموزههای دین اسالم همچنان که الزم است ،متصف به وصف
لطافت و پویایی است .چگونه میتوان از دین مترقی و جهانشمول اسالم انتظار
داشت که با وجود همۀ اوصاف پیشرفت و کمال موجود در آن ،با یکی از زیباترین
مخلوقات اشرف مخلوقات عالم ،یعنی شعر و شاعری ،سر مخالفت و ستیز برافراشته
و به مقابله با آن برخیزد .بی تردید اگر میبینیم در آموزههای اسالمی ،آیه یا
روایتی ،این پدیده را مورد نقادی و نکوهش قرار میدهد ،باید پیام پنهان شده در
نهان آنها را دید و با مراجعه به تفاسیر و شروح آیات و شأن صدور روایات ،علُّت را
جستجو نمود.
این پژوهش با توجه به آیۀ  224سوره مبارکۀ شعرا ،در پی پاسخگویی به
پرسشهای زیر میباشد:
1ر نظر دین اسالم در خصوص شعر و شاعری چیست؟
2ر مخاطب آیۀ «وَالشُُّعَرَاءُ یَتَُّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» (شعراء )224 /کدام شاعران هستند؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه قرآن کریم نخستین و مهمترین منبع تشریع اسالمی است ،به
حسب ظاهر با شعر و شاعری ناسازگار و ناهماهنگ به نظر میرسد ،آیه «وَالشُُّعَرَا ُء
یَتَُّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» گویا شاعر را نکوهش و از پیروی ایشان نهی کرده است .لذا الزم
است تا به صورت دقیق این امر روشن شده تا موجب از بین رفتن تشویش خاطر
کسانی شود که قرآن کریم را حجت میدانند .هدف رسیدن به این واقعیت است که
مخاطب قرآن در این آیۀ شریفه چه کسانی هستند و چرا خداوند حکیم همۀ
شاعران را مخاطب خود قرار داده است.
 -3-1پیشینۀ تحقیق
گفتنی است این موضوع از قدیم مورد توجه عالمان مسلمان به خصوص فقیهان
بوده و ضمن برخی مباحث ،به آن اشاره کردهاند؛ از جمله شیخ محمد بن حسن
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طوسی (متوفی  460ق) در جلد نخست کتاب تهذیب و جلد نخست کتاب استبصار،
حسن بن فضل طبرسی (م  ) 548صاحب مجمع البیان در ذیل آیۀ  69از سورۀ
شعرا ،شهید اول (م  )786در برخی از مباحث کتاب ذکری ،محقق کرکی (م )940
در جامع المقاصد ،شهید ثانی (م  )966در مسالک االفهام ،فیض کاشانی (م )1091
در کتاب وافی ،مال احمد نراقی (م  )1245در مستند الشیعه و شیخ محمد حسن
نجفی (م  )1266در مجلد  22از کتاب جواهر الکالم؛ ولی آنچه در آثار ایشان دیده
میشود ،به صورت اجمالی و پراکنده است .از این رو ضروری به نظر میرسد این
موضوع یک جا و به طور کامل مورد بررسی قرارگیرد و در حد یک مقاله از زوایای
گوناگون کاویده شود.
 -2مفهوم شعر
 -1-2شعر در لغت :عبارت است از [ :ش ِ] (ع اِ) علم( ،از اقرب الموارد) (ناظم
االطباء) .دانش ،فقه ،فهم ،درک ،ادراک ،وقوف ،دانایی (لغت نامه دهخدا ،ذیل واژه).

 -2-2شعر در اصطالح :چکامه ،چامه و سرود ،نظم ،بیت و سخن موزون و
مقفا اگرچه بعضی قافیه را شرط شعر نمی دانند (ناظم االطباء)؛ در عرف علمای عربی
سخنی که وزن و قافیه داشته باشد (از اقرب الموارد)؛ قول موزون مقفی که دال باشد
بر معنایی (ابوالفرج قدامۀبن جعفر)؛ صناعتی است که قادر شوند بدان بر ایقاع تخیالتی
که مبادی انفعاالت نفسانی گردد ،پس مبادی آن تخیالت باشد( .نفایس الفنون) .نزد
علمای عرب کالمی را شعر گویند که گویندۀ آن پیش از ادای سخن قصد کرده
باشد که کالم خویش را موزون و مقفی ادا کند و چنین گویندهای را شاعر نامند،
ولی کسی که قصد کند سخنی را ادا کند و بدون اراده سخن او موزون و مقفی ادا
شود ،او را شاعر نتوان گفت (لغت نامه دهخدا ،ذیل واژه).

ابن سینا در بخش نهم منطق شفا در رابطه با بوطیقا یا شعر میگوید« :إنُّ الشعر
هو کالم مخیُّل ،مؤلف من اقوال موزونۀ متساویۀ وعند العرب مقفاۀ»؛ شعر ،سخنی
است خیالی و فراهم آمده از کلمات موزون و متساوی که عرب ،قافیه را نیز در آن
شرط میداند (بوعلی سینا.)23 -22 /4 : 1395 ،
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 -3-2مفهوم شعر در قرآن
در قرآن کریم کلمۀ شعر (ش ع ر) و مشتقات آن در معانی و مصادیق مختلفی
به کار رفته است که عبارتند از:
الف" -اَشعار" جمع شَعر به معنی «مو» که در قرآن کریم فقط یک بار آمده
استَ « :و ِمنْ أَصْوافِها َو َأوْبارِها َو َأشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِینَ» (نحل)79/؛ «و از
پشم و کرک و مو اثاثیۀ منزل و متاع برای شما خلق فرمود».
ب
ب" -شعر" به معنی «ستارۀ خاص» نیز یک بار آمده است« :وَأَنَُّهُ هُوَ رَ ُُّ
الشُِّعْرَى» (نجم)48 /؛ «و اینکه اوست پروردگار ستاره شعری».
ج" -شعائر" جمع شعار یا شعیره به معنی عالمت و آیین و سنُّت که چهار بار در
قرآن کریم تکرار شده است .مانند« :إِنَّ الصَّفَا وَ الْ َمرْوَ َۀ مِن شَعَائِرِ اللَّرهِ» (بقره)158 /؛
«همانا صفا و مروه از نشانههای خداوند است».
د" -مشعر" که نام محلُّی در مکُّه است و یک بار در قرآن آمده است« :فَاذْکُرُوا
اللَُّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» (بقره)198 /؛ «در مشعرالحرام به یاد خدا باشید».
هر" -شعر" در معنی ادراک و شعور و مشتقات آن نیز در قرآن کریم ،بیست و
هفت بار آمده است.
و" -شعر" به معنای شعر و شاعری در شش مورد از آیات قرآن کریم آمده است
که آیات با صراحت ،پیامبر(ص) و قرآن کریم را از آن ،منزُّه و دور دانسته است:
« .1وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشقعْرَ وَمَا یَنْبَغِی لَهُ» (یس)69 /؛ «ما به پیامبر شعر نیاموختیم و
[شعرگویی] شایستۀ او نیست».
« .2بَلْ هُوَ شَاعِرر» (انبیاء)5 /؛ «بلکه او شاعری [بی ربط گو] است».
ن أَئِنَّا لَتَارِکُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرَ مَجْنُونَ» (صافات)36 /؛ «و میگفتند آیا ما
« .3وَیَقُولُو َ
باید به نفع شاعری دیوانه معبودانمان را رها کنیم؟!»
« .4أَمْ یَقُولُونَ شَاعِرر نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ» (طور)30 /؛ «بلکه میگویند[ :او]
شاعری است که حوادث تلخ روزگار را برایش انتظار میکشیم».
ل شَاعِرَ» (حاقه)41 /؛ «مسلُّماً گفتار یک شاعر نیست».
« .5وَمَا ُهوَ بِقَوْ ِ
« .6وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» (شعراء)224 /؛ «و از شاعرانِ [خیالپرداز و یاوه
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سرا] ،منحرفان پیروی میکنند».
در این مقاله به بررسی دویست و بیست و چهارمین آیه از سورۀ مبارکۀ شعراء
«وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ » پرداخته میشود.
 -3شأن نزول آیۀ  224سورۀ شعراء
شعراى عرب مانند عبد اللُّه بن الزبعرى ،ابو سفیان بن الحرث و  ...که از قریش
بودند ،با امیۀ بن ابى الصلت الثقفى به کذب و بطالن با کلماتى گویا ،مىگفتند :ما
هم مثل حضرت محمد (ص) شعر مىگوییم و اراذل دور آنها جمع شده هر شعرى که
در باب هجو حضرت و مذمت اسالم از آنها شنیدى ،یاد گرفته مىخواندند؛ حق
تعالى دربارۀ آنها نازل فرمودَ « :و الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُ ُم الْغاوُونَ»؛ «و شاعران مشرک پیروى
کنند ایشان را سفیهان و زیانکاران» (کاشانی.)492 /6 :1336 ،
بنابراین این آیه در جواب به تهمتی است که مشرکان بر پیامبر(ص) مىزدند و ایشان
را شاعر خطاب نموده و کالم وحى را شعر مىخواندند .مشرکین به رسول خدا(ص) از دو
جنبه تهمت مىزدند :تهمت اول این بود که مىگفتند پیامبر اسالم(ص) ،شیطانى دارد
که قرآن را به او القاء مىکند و تهمت دوم اینکه پیامبر را شاعر مىخواندند و این آیه را
میتوان جواب این تهمتها نیز دانست (طباطبایی.)469 /15 :1374 ،

از امام صادق(ع) در رابطه با شأن نزول این آیه روایت است که :مراد از شعرا در
این آیه ،شاعران کفار عرب هستند ،مانند عبد اللُّه بن زبعرى ،هبیرۀ بن ابى وهب،
منافع بن عبد مناف ،عمرو بن عبد اللُّه جمحى و امیۀ بن ابى صلت که پیوسته در
صدد آزار پیغمبر اکرم(ص) و هجو آن حضرت بوده و مردم جاهل و نادان به اشعار
آنها گوش داده و از ایشان پیروى میکردند و پیامبر(ص) فرمود :هر که در اسالم هجو
کند زبان او را ببرید (بروجردی.)87/ 5 :1366 ،
 -4تفسیر آیات
 -1-4تفسیر«وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» (شعراء)224 /

در آیۀ «وَ الشُّعَرا ُء یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» نسبت به کلمۀ «الشعراء» مفسران اقوال زیر
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را بیان کردهاند:
« -1الشُّعَراءُ» مبتدا و عبارت «یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» خبر آن است؛ یعنی آن شاعران
را در دروغ (باطل) ،در گفتارهای بیهوده ،سخنان هجو و زشت ،در بد نام کردن ،
تهمت ناروا زدن و ستایش اشخاص بدون شایستگی آن ،پیروی نمیکنند مگر
گمراهان و افراد سفیه و کم خرد (طبرسی.)441 /4 :1374 ،
 -2ابن بابویه ذیل آیۀ فوق از حضرت باقر(ع) روایت کرده که فرمودند :مراد از
شعرا در این آیه کسانى نیستند که شعر میگویند؛ زیرا دیده نشده کسى دنبال
شاعرى برود و از او پیروى نماید ،بلکه منظور از شعرا در اینجا خیالبافهایى هستند
که مدعى علم بوده و خود را فقیه و دانشمند معرفى کردهاند ،خود گمراه و خلقى را
هم به ضاللت و گمراهى سوق داده و مردم نادان را با افکار باطل خویش سرگرم و
مشغول ساخته و به پیروى از خود وادار میکنند .این حدیث را طبرسى و عیاشى
نیز به مستندات خود از حضرت صادق(ع) روایت کردهاند (بروجردی.)87 / 5 :1366 ،
 -3از ابن عباس نقل شده است که شعرا را تبعۀ شیاطین میگفتند؛ چرا که به
زعم برخی از ایشان شیاطین به شعرا ،شعر تلقین مینمایند و مىگفتند هر که
شیطان او قویتر است ،شعر او نیز بهتر است؛ بنابراین یکى از شعرا گفته است:
انررى و کررل شرراعر مررن البشررر

شرریطانه انثررى و شرریطانى ذکررر
(استانبولی)259 :1403 ،

 -4مراد از شعرا در این آیه کسانی هستند که به جهت مشغول شدن به شعر و
شاعری از سنت و سیرۀ معصومین بازداشته میشوند ،چنانکه مشاهده میکنى
بسیارى از شعرِ شعرا را حفظ میکنند ،لکن سینۀ ایشان از آیات قرآن و احادیث آل
عصمت(ع) بىبهره مىباشد.
 -5در اعتقادات شیخ صدوق آمده است که شخصى از امام صادق(ع) از آیۀ «وَ
الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» سؤال کرد ،حضرت در پاسخ فرمود :منظور شعراى
داستانسرا هستند (ابن بابویه.)135 :1371 ،
7ر در تفسیر على بن ابراهیم قمى روایت شده مراد از "الشعراء" کسانی هستند
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که تغییر دین خدا کنند و مخالفت الهى نمایند ،آیا دیدید شاعرى را که کسى از او
پیروى کند ،جز این نیست که قصد شده به آن کسانى که وصف کنند دینى را به
رأیهاى خود ،پس پیروى نمایند او را بر آن رأیها مردم ،و تأیید نماید آن را «وَ
ن اَل َّلهِ بِآرَائِهِ ْم
ن َغیَّرُوا دِی َ
اَلشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ اَلْغاوُونَ» (الشعراء« )224/قَالَ نَزَلَتْ فِی اَلَّذِی َ
ل رَأَیْتُ ْم شَاعِر ًا قَطُّ تَبِعَ ُه أَحَ رد إِنَّمَا عَنَى بِذَلِکَ اَلَّذِینَ َوضَعُوا دِیناً
وَ خَالَفُوا َأمْ َر اَل َّلهِ هَ ْ
بِآرَائِهِمْ فَیَتَّبِعُهُمُ اَلنَّاسُ» (قمی.)781 /2 :1313 ،
(ع)
 -8عیاشى به سندهاى خود از حضرت صادق روایت نموده که «هُ ْم قَوْ رم
ضلُُّوا وَ أَضَ ُلُّوا»؛ یعنى کسانى که علم فقه را به خود نسبت
تَعَلَُّمُوا وَ َتفَقَُّهُوا بِغَیْرِ ِعلْمَ فَ َ
دهند و حال آنکه فقیه و عالم نیستند ،پس گمراه شوند و مردمان را گمراه گردانند
(فیض کاشانی.)55 /4 :1373 ،

در ضمن شأن ساحت قدس نبوى(ص) اجل از این است که صناعت شعرى داشته
باشد یا به شعر سخن گفته باشد؛ لذا خداوند منان در آیۀ شریفۀ میفرمایند« :وَ ما
عَلَُّمْناهُ الشُِّعْرَ وَ ما یَنْبَغِی لَهُ» (یس )69 /و این آیه تأیید کننده این مطلب میباشد،
حتى اگر در مواردى به شعرى تمسک مىنمود ،وزن آن را تغییر مىداد ،چنانچه
نقل کرده اند که حضرت تمثل نمود به این بیت "کفى فَى بِاإلِسْالمِ وَالشَُّیْبِ لِلْمَرْ ِء
نَاهِیًا" عرُ کردند :شاعر چنین گفته " :کَفَى الشَُّیْبُ وَاإلِسْالمُ لِلْمَرْءِ نَاهِیًا " و نیز
نقل کردهاند که حضرت تمثل نمود به این بیت «و یأتیک ما لم تزود باالخبار»
عرُ کردند :شعری که خواندید این طور نیست ،فرمودند :من شاعر نیستم (حسینی
شاه عبدالعظیمی.)506 /9 :1393 ،

کلمه "غاوون" جمع اسم فاعل و مفرد آن غاوى و مصدرش «غى» که معنای آن
نقیض «رشد» است و کلمۀ رشد به معناى رسیدن به واقع مطلب و حقیقت امر و
راه میانه است (ابن منظور )175/3 :1414 ،و رشید کسى را گویند که اهتمام نمىورزد
مگر به آنچه که حق و واقع باشد و در نتیجه غوى کسى است که راه باطل را برود و
از راه حق منحرف باشد و این غوایت از مختصات صناعت شعر است که اساسش بر
تخیل و تصویر غیر حق و غیر واقع است به صورت حق و واقع .به همین جهت
کسى که به شعر و شاعرى اهتمام مىورزد و باعث انحراف از راه گردیده و با
تزیینات خیالى وتصویرهاى موهوم سرخوش بوده و از اینکه مردم از راه حق به غیر
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حق منحرف شده و از رشد به سوى غوایت برگردند ،خوشحال میشوند؛ لذا « َو
الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» (شعراء .)224 /برخی گویند که مقصود از «غاوون» راویان و
نقل کنندگان اشعارند و برخی دیگر گویند که مراد شیاطیناند (طبرسی/4 :1374 ،
.)441
(ص)

مکُّه را فت کردند ،شیطان ناله و
ابن عباس میگوید :وقتى که پیغمبر اکرم
فریاد شدیدى کشید ،یارانش به دور او جمع شده و علت این همه بیقرارى را
پرسیدند .گفت :از این به بعد انتظار نداشته باشید که کفر را قوتى حاصل شود ،باید
در میان عرب شعر و نوحهسرایى رایج ساخته و انتشار دهید (بروجردی.)87 /5 :1366 ،
پس معناى آیه بدین شرح است که شعرا به انواع شعر مانند قصیده ،غزل ،جد،
هزل ،تشبیه ،مبالغه ،وصف و غیر اینها پرداخته ،شخصى را که سزاوار مدح نیست
مدح کرده و جمعى را ذم نابجا نموده و ناسزا میگویند و چیزهایی میگویند که
خود مفهوم و معناى آن را نمیدانند؛ لذا مقصود از شعرا ،منافقین باشند که به باطل
مناظره و ج دال نموده و با دالیل نارسا و اصول گمراه کننده احتجاج و مباحثه
(ع)
مینمایند و دنبال هر مذهب و قولى میروند جز مذهب و طریقۀ ائمه معصومین
بلکه تخطئه هم مینمایند و در وادى گمراهى و حیرت سرگردان میمانند.
 -2-4تفسیرآیۀ «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي کُلِّ وادٍ یَهِیمُونَ» (شعراء)225 /؛ «آیا
نمىبینى که آنها در هر وادى سرگردانند».
کلمه"یهیمون" از"هام -یهیم -هیمانا" است و این واژه به معناى آن است که
کسى پیش روى خود را بگیرد و برود و مراد از هیمان کفار در هر وادى ،افسار
گسیختگى آنان در سخن گفتن است ،مىخواهد بفرماید :اینها بند و بارى در حرف
زدن ندارند ،حد و مرزى در آن نمىشناسند ،چه بسا که باطل و مذموم را مدح
کنند ،همانطور که حق و محمود را باید ستایش کرد و بر عکس چه بسا زیبا و
جمیل را آنچنان مذمت مىکنند که یک امر قبی و زشت باید مذمت شود و چه
بسا مردم را به سوى باطل دعوت نموده و از حق بر مىگردانند (قمی ،1382 ،ذیل
واژه).

یکی از روشهای انحراف از راه فطرت انسانى ،که باید اساسش بر رشد باشد و
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رشد هم داعى به سوى حق؛ لذا شعرای مشرک چیزهایى مىگویند که خود عمل
نمىکنند و از راه فطرت عدول نموده و در وادی حیرت سرگردانند؛ زیرا بیشتر
مقدمات اشعار ایشان خیاالت و موهومات است که هیچ حقیقتى ندارد و راه بهجایى
نمىبرند .اغلب کلمات آنها در تشبب است به حرام و غزل و ابتهار و هزل و مطایبه و
تمزیق اعراُ و قدح در انساب و مدح نامستحق و هجو ناالیق و افراط در مدح و ذم
و امثال آن از امور غیر وافقه که موجب گمراهى است در بوادى موبقه چنانکه اشاره
فرموده (حسینی شاه عبدالعظیمی.)506 /9 :1393 ،
 -3-4تفسیرآیۀ «وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ما ال یَفْعَلُونَ» (شعراء)226 /؛ «و به درستى
که ایشان مىگویند آنچه را که نمىکنند».
قرآن کریم در آیات مختلفی این خصلت و ویژگی را نکوهش کرده و مورد
بازخواست قرار میدهد که چرا دیگران را به کارهایی که خود انجام نمیدهید
دعوت میکنید و دستور میدهید .این آیه خطاب به شاعران منافق میفرماید :شعرا
مردمان را ترغیب مینمایند بر چیزهایی که خود به جا نمىآورند و نهى مىکنند از
کارهایى که خود آن را مرتکب میشوند و اگر شخص بصیر در اشعار شعرا تفحص
نماید ،بر بسیارى از این مقوالت مطلع میشود.
(ص )
خالصه حجتى که در این آیات سهگانه اقامه شده ،این است که رسول خدا
شاعر نیست ،براى اینکه شاعر کسى است که گمراهان از او پیروى مىکنند؛ چرا که
برخی از صناعات شعر ،اساسش بر غوایت و خالف رشد است ،لیکن مىبینید آن
افرادى که این رسول را پیروى مىکنند ،به منظور رشد و رسیدن به واقعیت و برای
طلب حق پیروى مىکنند ،چون مىبینند که دعوت او و کالمى که به نام قرآن نزد
او است ،مشتمل است بر دعوت بر حق و رشد ،نه باطل و غى.
از آیات این نکته نیز فهمیده میشود که آفتهای شعر چند چیز است :پیروی
نااهالن «یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» ،بی هدفی «فی کُلق وادَ یَهِیمُونَ» و بی عملی «یَقُولُونَ ما
ال یَفْعَلُونَ» (قرائتی.)226 /6 :1374 ،
 -4-4تفسیرآیۀ «إِالَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیراً وَ
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انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَیَعْ َلمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ» (شعراء/

)227؛ «مگر شعرایى که ایمان آوردند و به جاى آوردند کارهاى شایسته ،یعنى
پیغمبر(ص) را ستایش و از خدا بسیار یاد کردند»؛
یعنى اکثر اشعار آنها در تحمید ،تمجید ،توحید و تحریص بر طاعت و تنبیه از
غفلت است یا اشتغال به اشعار ،ایشان را از یاد خدا و تالوت قرآن غافل نسازد
(کاشانی .)461 /6 :1336 ،مراد از «ذکر کثیر» به روایت ائمۀ هدى (ع) تسبی حضرت
(ع)
فاطمه زهرا (س) مىباشد .در معانى االخبار صدوق به استناد خود از حضرت صادق
ذکر شده است که« :انُّه سئل عن هذه االیۀ ما هذا الذُّکر الکثیر قال من سبُّ تسبی
فاطمۀ الزُّهراء فقد ذکر اللُّه کثیرا» (فیض کاشانی.)57 /4 :1373 ،

شعرای مؤمن با این استثنا ،از شعرایی که فرمودند پایه کارشان غوایت و
گمراهى است جدا شده و به خصوصیات ایشان اشاره میکنند .ایشان شعرایى
هستند که ایمان دارند؛ زیرا ایمان و عمل صال آدمى را از ترک حق و پیروى باطل،
بازمیدارد و نیز خدا را بسیار ذکر مىکنند ،براى اینکه ذکر کثیر خدا ،آدمى را
همواره به یاد خدا مىاندازد و او را به سوى حقى که مایۀ رضایت اوست مىبرد و از
باطل -که او دوست نمىدارد بندگان به آن مشغول باشند -بر مىگرداند ،در نتیجه
چنین کسانی دچار گمراهى شعرای منافق و پیروانشان نمىشوند.
خداوند متعال در پایان این آیه با اشاره به نصرت این شاعران میفرمایند« :وَ
انْتَصَرُوا ِمنْ بَعْدِ ما ُظلِمُوا» (شعراء )227 /کلمۀ "انتصار" به معناى انتقام است .بعضى
از مفسرین گفتهاند :مراد از شعرایى که بعد از مظلومیت انتقام مىگیرند ،آن
شعرایى هستند که با اشعار خود ،اشعارى را که مشرکین سرودهاند و در آن رسول
خدا (ص)را هجو کرده یا در دین او طعن زده و از اسالم و مسلمین بدگویى کردهاند،
پاسخ داده و رد کردهاند و این تفسیر خوبى است که مقام آیه آن را تأیید مىکند
(طباطبایی.)471 /15 :1374 ،

 -5نمونههایي از شاعران مؤمن
از جمله نخستین شاعرانی که با شعر در مقابل مشرکین و منافقین به دفاع از
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پیامبر (ص) پرداختند «کعب بن زهیر»« ،حسان بن ثابت»« ،کعب بن مالک» و
«عبداللُّه بن رواحه» بودند.
 -1-5کعب بن زهیر :کعب بن زهیر بن ابی سلمی که همانند پدرش از
شاعران بلند مرتبه عرب بود .پدرش زهیر در دوران جاهلیت از شعرای بزرگ عرب و
سرایندۀ یکی از معلقات هفتگانه بود که پیش از اسالم ،به دیوار کعبه آویخته شده و
مایۀ مباهات ادبیات جهان عرب بود.
(ص)
مدتی از عمر کعب نیز در عصر جاهلیت سپری شد تا زمانی که پیامبر دعوت
خویش را آشکار نموده و عدهای به ایشان ایمان آوردند ،برادرش «بحیر» را نزد
پیامبر فرستاد تا اوضاع را بررسی کند .بحیر نزد پیامبر آمد و به حقانیت دین مبین
اسالم ایمان آورد و دیگر نزد کعب برنگشت.
این واقعه سبب ناراحتی کعب شده و او را تحریک کرد که قصیدهای در مالمت
و هجو اسالم و پیامبر بسراید .به این ترتیب دشمنی خویش را با پیامبر(ص) آغاز
نموده و با استفاده از قریحۀ قوی و نیرومند خود در اشعارش به پیامبر طعن میزد و
بر ضد اسالم تحریک میکرد.
هنگامی که هجویات کعب به گوش پیامبر اسالم رسید ،حضرت ریختن خون او
را مباح اعالم نمودند .برادر کعب چون دید که چند تن از شعرای دیگر نیز از سوی
پیامبر خونشان هدر اعالم شد و بعضی متواری شدند ،بر جان برادر ترسید و جریان
را طی نامهای به او اطالع داد.
او در نامۀ خود به برادرش متذکر شد که اگر در حالت بغض و دشمنی با پیامبر
باقی بماند ،خونش ریخته میشود ،اما اگر به نزد رسول خدا بیاید و از کردۀ خود
اظهار ندامت کند ،پیامبر او را میبخشد.
(ص)

کعب با اطمینان به سخنان برادر خود و تعریفی که از نحوۀ برخورد پیامبر
شنیده بود به سوی مدینه حرکت کرد و هنگامی وارد مسجد مدینه شد که
پیامبر(ص) آمادۀ خواندن نماز صب بود .او با پیامبر برای نخستین بار نماز گزارد.
سپس در کنار پیامبر نشست و خود را معرفی و از گذشتۀ خویش اظهار ندامت کرد
و پیامبر اسالم نیز از او درگذشت.
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کعب سپس برای جبران طعن و توهینهای گذشته ،قصیدۀ شیوایی را که از
پیش در مدح و ثنای رسول خدا سروده بود ،در محضر پیامبر(ص) و اصحاب ایشان
در مسجد قرائت کرد .این قصیده  58بیتی از بهترین قصائد کعب است و اینگونه
آغاز میشود:
بانت سعاد فقلبی الیوم مقبول

متیم اثرها لم یفد مکبررررول

1

تا آنجا که او در مقام عذرخواهی از کارهای زشت خود چنین میگوید:
نبئت ان رسول اهلل اوعدنی

و العفو عند رسول اهلل مرأمول

2

ان الرسول لنور یستضاء به

مهند من سریوف اهلل مسرلول

3

(سبحانی تبریزی)849 -848 :1385 ،

 -2-5حسّان بن ثابت :حسُّان یهودی بود ،اما در شصت سالگی با ورود
پیامبر(ص) به مدینه ،اسالم آورد؛ بنابراین ،او هفت یا هشت ساله بوده است که پیامبر
به دنیا آمد .پس از ورود پیامبر اکرم(ص) به مدینه ،حسان همانند بسیاری دیگر از
انصار به پیامبر ایمان آورد .او پس از اینکه اسالم آورد این اشعار را خواند:
«شهدت باذن اهلل ان محمد رسول الذی فوق السموات »...؛ به اذن خداوند
شهادت میدهم که محمد(ص) فرستاده آسمانی است که از جانب خداوند آمده
است» .پیامبر اکرم(ص) فرمود :من هم با تو گواهی میدهم (ابن عساکر/12 :1415 ،
.)407

حسُّان اهل نبرد نبود و عدهای معتقدند که او به خاطر ترسش در هیچ معرکهای
 -1سعاد از من دور شده و قلب و دل من امروز پاره پاره و به دنبال غیبت او خوار و ذلیل است و هنوز از بند
عالقه او آزاد نگردیده و در قید و بند او باقی است.
 -2به من گزارش دادند که رسول خدا مرا تهدید کرده در حالی که عفو و گذشت از پیامبر مطلوب و مورد
آرزوست.
 -3پیامبر مشعل فروزانی است که در پرتو آن جهانیان ،به راه راست هدایت می شوند و از شمشیرهای برهنۀ
الهی است که همه جا با پیروزی کامل توأم است.
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(جنگی) حاضر نشد ،با وجود این ،ظاهر خود را چون شیر می آراست و در اشعارش
به وصف شجاعت خویش میپرداخت؛ چنان که باعث تبسُّم پیامبر میشد (ابن
اثیر.)484 /1 :1409،

هنگامی که بنیتمیم در برابر پیامبراسالم موضع گرفتند و بر خود فخر و
مباهات کردند ،دفاع حسُّان از رسول خدا چنان بود که همۀ آنان به اسالم گرویدند.
حسُّان بن ثابت روز غدیر بعد از نزول آیه اکمال دین قصیدۀ معروف خود را
سرود که مطلع آن بیت زیر است:
ینادیهم یوم الغدیر نبیهم

بخم و اسمع بالرسول منادیا

1

پیامبر اکرم(ص) به حسُّان فرمودند :وقتى که با زبان شعر خود ما را یارى میکنى،
روح القدس به تو کمک و یارى مینماید.
صحابه روایت کردهاند که وقتى آیه «وَالشُّعَرا ُء یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» (شعراء )224 /نازل
شد ،عبد اللُّه بن رواحه و کعب بن مالک و حسان بن ثابت با چشمى گریان حضور
پیغمبر اکرم(ص) شرفیاب شده عرُ کردند :اى رسول خدا ،پروردگار این آیه را در
حق شعرا نازل فرموده در حالیکه ما هم شاعر هستیم ،آن حضرت فرمودند :آیه را
ادامه داده و به صورت تمام بخوانید تا «إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا َو عَمِلُوا الصَّالِحاتِ و ِمنْ بَعْ ِد
ما ظُ ِلمُوا  »...و آنها خوشحال شده و برگشتند (ابوالفرج اصفهانی.)151- 146 :1415 ،
 -3-5دِعبِل بْن عَلي خُزاعي :ایشان از شاعران شیعه و از اصحاب امام
کاظم(ع) و امام رضا(ع) بوده و محضر امام جواد(ع) را نیز درک کرده است .او در زمان
حضور امام رضا(ع) در مرو به حضور ایشان رسید .زمانی که به خراسان آمد ،قصیدۀ
تائیه خود را سروده بود .این قصیده ،مشهورترین قصیدۀ دعبل است که دربارۀ تاریخ
اهل بیت پیامبر(ص) و ستمهایی است که بر آنها رفته است (امینی-503 /2 :1354 ،
.)517

 - 1در روز غدیر پیامبر(ص) در خم مسلمین را فرا می خواند پس به ندای پیامبر گوش فرا ده .
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 -4نتیجه گیری
بی تردید اگر شعر و هنر شاعرى در جهت درست به کار گرفته شود ،سازنده و
ارزشمند خواهد بود و برعکس اگر خالف اعتقادات اخالقی جامعه مورد بهرهگیری
قرار بگیرد و انحرافات دینی و اخالقی را سبب شود ،بی ارزش و زیانبار بوده،
مشمول آیۀ شریفه «وَالشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» میباشد.
با ابزار شعر میتوان مخاطب را به راه راست و صراط مستقیم هدایت کرد .در
زمان حضرت رسول (ص) گاهی مسجد مدینه به صورت یک مرکز ادبی در میآمد.
سخن سرایان بزرگ عرب ،که سرودههایشان موافق با روح اخالقی و روش تربیتی
اسالم بود ،اشعار خود را در مسجد و در حضور پیامبر اکرم (ص) قرائت میکردند.
چنان که کعب بن زهیر قصیدۀ مدحیه معروف خود را در حضور پیامبر خواند و
خلعت بزرگی از ایشان دریافت کرد و حسُّان بن ثابت با اشعار غرُّای خود از حریم
اسالم دفاع کرد.
گاهی نیز شعر از مؤثرترین وسایل و عوامل فساد و انحراف بوده است ،مخصوص ًا
در عصر جاهلیت که دوران انحطاط فکرى و اخالقی برخی از اقوام عرب بود و
متأسفانه در طول تاریخ گروهی به جهت دریافت صله یا اهداف دیگر ،این هنر
ارزشمند را آلوده کرده از اوج آسمان به حضیض مادیگری کشانیده و آن را در
خدمت ظالمان و جباران درآورده بودند و گاه با اشعار خود آتش جنگهایى را
برافروخته و زمین را از خون بیگناهان رنگین ساخته بودند.
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