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معارضات زبانی مشرکان با پیامبر اکرم (ص)

بررسی اتهام شعر و شاعری در قرآن
نصرت نیلساز
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هادی زينی ملكآباد
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تاریخ دریافت09/5/51 :
تاریخ تصویب05/3/72 :

چکیده

در بررسی هر پدیده و موضوعی در قرآن ،عالوهبر توجه به
مفهوم درست آن ،تفاسیر و کتابهای لغت ،شهااتت کامه

آن پدیههده و کههارکرد آن در جام ههة عصههر وههنوش و ههی

ت یههی کااههده ددردت توجهه بهه جغردفیههای سههد و روی ههرد
تاریدی -جام شااتتی دز زودیای پاهاوی و هان مهیدههد که

در بررسی آیات بیمدد دی روی رد آش ار ومیشهودت ی هی
دز موضههوعات مههه در تههاریخ رسههالت و(ههی دکههرم

م ارضات زباوی م رکان در م اب دعوت دلههی دی هان بهودت

5ت دستادیار ددو گاه تربیت مدرس تهردنnilsaz@modarec.ac.ir ،
7ت ددو جوی دکتری قرآن و حدیث ددو گاه تربیت مدرس تهردنzeinih@gmail.com ،
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در میان وس(تههای وهارودیی که م هرکان به قهرآن و پیهام(ر
رود ددشههتاد ،ش ه ر و شههاعری جایگههاهی تهها

ددرد

دتهامی ک دمروز وین دستمایة ط اة برتی روشهاف ردن شهده

دستت

دی م ال با روی ردی تهاریدی -جام ه شهااتتی به ودکهاوی
پدیههدة شه ر و شههاعری دز دیههدآاه قههرآن ،ردیههی و دهههدد

م رکان دز ودردکردن دی وس(تهای وارود و شیوههای م ابلهة

قرآن با آن میپرددزدت

کلیدواژه ها :م ارضهات زبهاوی ،م هرکان ،مجاهون ،پیهام(ر
 ،فضای عصر ونوشت
 .1مقدمه

ب شهادت شمار زیادی دز آیات قرآن ،رسالت پیام(ردن دلههی به سه(ب ت هارب بها باورهها و

ع ایهد باطه  ،ماههافت دقتصهادی و جایگهاه دجتمههاعی و سیاسهی سهردمددردن کفههر ،همی ه بهها
شدیدتری دوودع م ارضات روب رو بوده دست وکت هود 00-90 /و  ،579إسهرد 597 //ت در
دی میان ،م ارضات زباوی ب س(ب دیا ه دز دولهی  ،مسهتمرتری و آسهتردهتهری م ارضهات
دست ،وس(ت ب سایر ت اب ها ماواد تحهری ههای دقتصهادی و دجتمهاعی ،تهدیهدها و دقهددمات
وظامی جایگاهی تا

ددردت سردن کفر م

وین در رویارویی با پیام(ر دکرم

و دعهوت

دو ب ی تاپرستی و دسالم ،شهیوهههای مدتلفهی دز تحهری دقتصهادی و دجتمهاعی ،م ارضهات
زبههاوی تهها و(ههرد در نههحاة جاه

رد به کههار بردوههدت آیههات بسههیاری در قههرآن بیههاوگر ت ههدم،

آستردآی ،تاوع و دستمردر م ارضات زباوی م رکان م

دستت آنها آهاه قهرآن رد ههد

قردر میدددود :آن رد «سحر آموتت شده» میوامیدود و میآفتاد قط اً کالم ب ر دست مهدرر/

 71-79ت قرآن رد دفساوة پی یایان میتودودود ک دآر بدودهاد ،مهیتودواهد ماواهد آن بیاوروهد
دوفاش 35 /ت میآفتاد دی دروغی بربافت دست ک ن(ح و شام بر دو دمال میشود فرقهان1 /
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رد آماج وس(تهای وارودی تهود قهردر مهیدددوهد و آن حضهرت رد

وتتت ت آاه وین پیام(ر

«شاعر» دو(یا 1 //و «مجاون» حجهر 6 /مهیوامیدوهدت دتههام شهاعری به پیهام(ر

ماواهد

کهاوت و ساحری ویست ک تاها در عصر ونوش و دز سوی م رکان مطرح شهده باشهد بل ه

دمروز وین و تاها دز جاوب مست هرقان ،5بل ه دز جاوهب برتهی دفهردد ماواهد دکتهر سهرو  7و

دب وردق 3در قالب بحثهای ب ظاهر علمی مطرح میشودت
در دی ووشتار ،دتهام شاعری ب پیام(ر
دست ب پرسشهای زیر پاسخ ددده شود:
5ت

رد م رکان ب پیام(ر

و دتهام ش ر به قهرآن بررسهی و سه ی شهده

دتهام شاعری زدود؟

7ت پاسخ قرآن ب دی دتهام یست؟

3ت آیا قرآن هرآوو ش ر و هر شاعری رد مذمت کرده دست؟

 .2شعر در لغت

دکثر لغتشااسان بدون دشاره ب دن م اای «ش ر» ،م هت ات و م اهای آن رد بیهان کهردهدوهد
وکت تلی ب دحمد :5959 ،ج 717-715 /5دب ماظور :5959 ،ج 956 /9طریحی:5321 ،
ج 392-315 /3دب دریر :5339 ،ج 920-939 /7ت در دی میان ،دب فارس دو م اای دنهلی رد
5ت وکت سال دلحاج ،ساسی :7997 ،ج ،729 -760 /5در و د آرد /کلمان هودر  k. Huoarو پاور  Powerت
7ت بردی آآاهی دز آردی سرو
«تأریرپذیری ع(ددل ری سرو

وکت سرو « ،مصاح( با رددیو هلاد» 59 ،بهم  5336و وین دس ادرلو،5332 ،

دز مست رقان» ،مجلة قرآنپژوهی تاورشااسان،

3ت دب وردق ،مست رق و دسالمشااس هادی ،و وویسادة کتابهای پرفرو

9ت
س والر دستت وی در ساش 5096م در

ردج وت هادوستان و در تاووددهدی مسلمان ب دویا آمدت دبتدد ب ظاهر مسلمان بود ولی ب دها مرتد شد و در آرار تود
ب شدت ب دوت اد دز دسالم پرددتتت دو تحصیالت تود رد در ددو گاه ددیا(ورو و تحت ت لیمات مست رق م رو

آقای

مووتگمری ودت ب پایان رساود و دکاون در آمری ا زودآی میکاد دب وردق وام مست ار دوستت وی دز مددف ان سلمان
رشدی بود و دز دیا

مسلماوان دسالم رد ترک کااد و درتددد رد در پیش آیرود ،دظهار شادماوی میکردت برتی دز

کتابهای دو ع(ارتدود دز :رد م یک مسلمان ویست  ،ترککردن دسالم :مرتدها دعترد میکااد ،پژوه ی در محمد

تاریدی و کتاب جدید دو ک در زمیاة بحث ما بی تر مورد وظر دست ،کتابی دست ک ب ویردست تود
دوت اردت پردمتئوس ب

توسط

اپ رسیده دستت عاودن طوالوی کتاب ک آویای فص های مدتلف و باورهای مؤلف دست،

ای دست :کددم قرآن؟ تفاوتها ،مصاحف مدتلف و تأریر ش ر پیش دز دسالم با عاودن التی :

Which Koran? Variants, manuscripts and the in fluence of the pre-islamic poetry
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بردی «ش ر» برمیشمرد :ی ی «ر(ات» ک کلماتی ماواد دل َّ ر :مو ،دل ِّ ار :درتتهان ،دل َّه رد:/
ووعی هلو ک ددردی پوستی پرزددر ماواد «کُرک» دست ،ش یر :جو وتتت دز آن م تق شهدهدوهد
و دیگری م اای عل وکت دب فارس ،بیتا :ذی مادة «ش ر» ت دل(ته  ،برتهی دز لغهتشااسهان
«ش ر» رد ووعی تا

دز عل  ،ی ای عل دقیق وس(ت ب

ینی م اا کردهدود تلی ب دحمهد،

 :5959ج 715 /5دب ماظور :5959 ،ج 955 /9ک م اای مهورد وظهر در ووشهتار حاضهر ویهن
واظر بر همی م ااستت
هد

دنلی دز وضت لغات در درجة ودست ،تمیین بی دشیا /محسوس و مادی دسهتت بهر

همی دساس ،هیچ آاه در مرحلة وضت لغات ،دو شی /ب یک دس وامیده ومیشوود و دطهالق
موضوع ل یک شی /بر سایر پدیدهها و دشهیا /به علهت دسهت ارة م اهایی دسهت که واشهی دز
ش(اهت بی موضوع ل و م اای دست اری دستت
بر دسهاس دیه قاعهدة ع الیهی ،دنه ودحهد در م اهای «شه ر» و م هت ات مدتلهف آن،
م طو

ب تصونیت ظریف و دقیق ،شی /و یها پدیهدهدی دسهت که م هتقا تها

بهر آن

دطالق شده دست اانک دطالق «شَ ر» بر «مو» ب س(ب ویژآی برجستة «مو» ،ی اهی لطافهت
و وازکی دست همچاانک دطالق «ش یر» بر «جو» ب س(ب پوشش وازک و لطیفی دسهت که
آن رد دحاط کرده دست درحالیک ددوة م اب آن ،ی ای آادم ای ویستت دطهالق «شه ار»
بر ع(ارت های کوتاه ،پرم اها و لطیهف که در جاه

و تجم هات در ح ه ومهاد و و هاو

دستفاده میشوود وین دز همی روست وکت مصطفوی :5369 ،ج 21 /6ت بها دیه توضهیحات
ش ر ب ووع تانی دز عل  ،ی ای علمی دطالق میشود ک با دحساس لطیهف و ددردک دقیهق
ب دست آید و «شاعر» ی ای دس فاع م تق دز آن ب م اای کسی دست ک ب علهت فطاوهت و
دقت م رفت ،ب م اایی فردتر دز درک و دریافت دوسانهای عادی ،بصیرت و آآاهی ددردت
 .3شعر در اصطالح
ش ر دز وظر پیددیش همندد ب ر دست دما بررسی آن به عاهودن یهک فه هاهری و آووه
ددبی ودستی بار توسط درسطو نورت آرفت دست در میان ماطهقددوهان و فالسهف ی قهدی ،
کسی ک ب طور مدوّن و م روح ب ش رشااسهی ماط هی پرددتته  ،درسهطو دسهتت دآهر ه
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ون ب ردط ،دریستوفاوس و دفالطون درباره ش ر ،سد آفت دود ،دما ف

کساوی ق( دز دو ه

ش ر درسطو تاها رسال ی مست

و ماط(ق بر ماهج و هد در دیه بهاره مهیباشهد زری کهوب،

69: 5367
تودجه وصههیری دلههدی طوسههی به پیههروی دز درسههطو شه ر رد کالمههی مههوزون و مدیه
میددود طوسی5 :5363 ،

با دی توضیح درمی یابی ک وظ ا بدون تدی  ،دیگر ش ر ویست باهابردی منظومة الفیة

دب مالک در عل نر

و وحو و ماظومة شاط(ی در عل قردئات ،ش ر ویستت

باابردی در عل ماطق ک رسالت آن ت یی حد و مرز یک موضوع م هی دسهت تدیه و

وزن ب عاودن عاانر دنلی ش ر و تاها ب عاودن عاانر نوری میتودود بیاوگر ت ریف سهاتی
دز ش ر باشد دما ش ر ب طور جامت و ماوت ت ریف بهرددر ویسهت و شهاعردن و پژوه هگرن ههر
یک ت اریف مدتلفی دز آن دردئ ددده دود وک :دمی 77 :5332 ،
 .4جايگاه شعر و شاعری نزد عرب جاهلی
ش ر و شاعری در میان عرب جاهلی ،جایگاهی بلاد و کارکردی آسترده ددشت دز دبهندری
بردی بیان دحساسهات در غه و شهادی تها دبهندری رسهاو دی بها کهارکرد سیاسهی ،فرهاگهی،
و پرددماه ت بهها شه ر بههود که عاشههق بههر بازماوههدههههای م ههوق

دجتمههاعی و دقتصههادیا فر

میآریست ،کودکان ب تودب میرفتاد ،دتتردن ب تاوة بدهت مهیرفتاهد دز سهوی دیگهر
آاه با ش ر ،جاگی آغاز میشد ،یا کسی سدرة مردم میشهد یها بهرع س ،جایگهاه ودالیهی
مییافتت دش ار مدتلف با مضمونهای آووهاآون دز هجهو ،رجهن ،حماسه  ،مهدح وتتت ماواهد
روزوام  ،کتاب و بسیاری دز رساو های جم ی دمروز عم میکردت
در زمان جا

 ،ش ر و شاعری دهمیت ویژهدی مییافت ب طوریک آن رد بهر شم هیر و

جاگجو م دم میددشتاد و

بسا بر تطیب و تطاب برتری میدددود جرجاوی-53 :5033 ،

 50زیرد شم یر و وینه تاها در بازة زماوی جا

کارساز بود دما تأریر یک ش ر میتودوست

مدتهای مدیدی پایددر بماودت شاعر زبان ق(یل بود در جا
میکرد با رجنهایش ل
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بسندیی در پیروزی ددشتت حتی جاگاوردن در عرنة کارزدر ،دبتدد رجنتودوی مهیکردوهد و
ب د دز آن ب شم یر و دبندر جاگی متوس میشدود عس ری :5956 ،ج. 17 /3
عربهای جاهلی م ام شاعردن رد ووان ح یمان و عالمهان پهاس مهیددشهتاد و دآهر در
ها به پها مهیکردوهد و به رقه

ق(یل دی شاعری پدیددر میشد ،بردی دو ج

و پهای وبی و

دط ام میپرددتتاد زیرد ق(یلة آنها زبان آویهایی به دسهت آورده بهود که در تمهام مردحه
حیات ،ما أ موف یتهای مدتلفی بردی ق(یل بود فروخ :5007 ،ج 26-21 /5ت
عالوه بر دهمیت ش ر و شاعری ،وجهود ردبطه بهی شهاعردن و جایهان دز دیگهر باورههای
عرب در آن دوردن بودت جرجاوی مت  925در دی باره میوویسد:
در آن روزآار و ش دجتماعی ردستی ب عهدة شاعر بودت قدرت شهاعر بهر قهدرت
تطیب فنووی ددشت زیرد ش ر با سرعت بی هتری در تهاطره هها و هش مهی باهدد و
زودتر دز تیم آاهی ب تیمه آهاه دیگهر دوت هار مهییابهدت دز طهر

دیگهر ،وهوعی

ویژآی مافوق ط(ی ی بها وهام شهاعر مهالزم بهودت مهی پاددشهتاد موجهودی وهامرئی و
ویروماد ک همان ج باشد ب وی دلههام مهیبد هد و یها حتهی در دو حلهوش کهرده
دستت هر شاعر ج تانی ددشت سداان شاعر ب تصو

هجاههایش دز قهدرت

ت(ارت آمینی برتورددر بود و آاه ق(ائ شاعردن دسیر رد دهانباد می زدود تها شهاید
دز قدرت زیانآور و سدااوش رهایی یاباد  50-53 :5033ت

 .5شعر و شاعری از منظر قرآن

م ت ات مدتلف دسمی و ف لی مادة «ش ر» ک

ددمغاوی :5365 ،ج ، 55-59 /7ع(ارتدود دز:

ه بار در قهرآن به کهار رفته دسهت وهکت

5ت دشت اقات ف لی 73 :بار ب کار رفت و در تمام مودرد ب م اای ددردک و آآهاهی ددقیهق
دست ماواد آیهة «وَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَ ٌ لَّیُؤْمِنُنَّ بِهَا قُةْْ ِِنَّمَةا اَيَةا ُ
عِندَاللّهِ وَ مَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا ِِذَا جَاء ْ الَ يُؤْمِنُونَ» دو ام 590 /ت
7ت دشت اقات دسمی:
دلفت «دل َ ری» ک وام ستارهدی تا

دست و ف ط در آیة  90سورة م(ارکة وج ب کهار

رفت دستت
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بت «ش ائر» ک جمت ش ار دست و ب م اای دعماش و آددب دیای و یا م هاوی بهردی دوجهام
دعماش ع(ادی دست و پاج بار در قرآن به کهار رفته دسهت ماواهد آیهة «ذَلِةََ وَ مَةن يُعَظمةمْ
شَعَائِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ» حج 37 /ت
جت «شَ ر» ب م اای «مو» یک بار در قرآن ب کار رفت دست وکت وح  39 /ت

دت «ش ر» و «شاعر» ب م اای دنطالحی مورد وظر دی ووشتار در شش آی آمده دست که

هم درت(اط تاگاتاگی با مسئلة تانی قرآن ،وحی و بیان تصونهیات حضهرت رسهوش

ددرد ک دز دی ت ددد ،ش ر یک بار  ،شاعر هار بار و ش رد /یک بار در قهرآن به کهار

رفت دستت

شش آیة دتیر رد میتودن ب س دست ت سی کرد:

دستة دوش :در س آی  ،دتهام ش ر و شاعری ب قهرآن و پیهام(ر

دز قهوش کفهار مطهرح

شده دست:

«بَْْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْالَمٍ بَِْ افْتَرَاهُ بَْْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآيَ ٍ كَمَا أُرْسَِْ األَوَّلُونَ» (انبیةاء
« ،)5وَ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ» نافات« ، 36 /فَذَكمرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبََِّ
بِكَاهِنٍ وَ لَا مَجْنُونٍ» طور « ، 70 /أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ» طور 39 /ت
دستة دوم :آیاتی ک تددوود دی دتهامات رد با تأکید زیاد رد کرده دست:
«وَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشمعْرَ وَ مَا يَنبَغِي لَهُ ِِنْ هُوَ ِِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُّبِینٌ» یهس« ، 60 /وَ مَةا هُةوَ
بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیلًا مَا تُؤْمِنُونَ» حاق « ، 95 /وَ لَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِیلًا مَا تَةذَكَّرُونَ» حاقه ، 97 /
«وَ الشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» ش رد« ، 779 //أَلَمْ تَرَ أَنَّهُةمْ فِةي كُةْم وَايَ يَهِیمُةونَ» « ، 771وَ
أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ» ش رد 776 //ت
دستة سوم :آیة  772سورة ش رد /ک بیاوگر ویژآیهای شاعردن ممدوح دست:
«ِِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَا ِ وَ ذَكَرُوااللَّةهَ كَِِیةرًا وَ انتَصَةرُوا مِةن بَعْةدِ مَةا مُلِمُةوا
و َسَیَعْلَمُ الَّذِينَ مَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ».
شش سورة فوق م یدود دلمیددوی 535-539 :5971 ،با دی توضیح ک دغلهب مفسهردن
و عالمان تمام سورة ش رد /رد م ى مىددواد قرط(ی :5952 ،ج 33 /53جن یک یا دو وفر دز
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نحاب و تاب ان ماواد دب ع(اس ،م ات ب حیان و قتاده ک م ت دود آیات پایاوی دی سوره در
مدیا وازش شده دست شوکاوی ،بیتا :ج 593 /9قرط(ی :5952 ،ج 32 /53ت
آوچ مفسردن و عالمان رد برآن ددشت ک آیات پایاوى سورة شه رد /رد ویهن م هى بددواهد،
دی دست ک آیات مذکور درپى آیاتى وازش شدهدود ک شاعربودن رسوش تدد

رد وفى

مىکااد و پاددر کافردن رد ک مىآفتاد قرآن ش ر دست ،باط مىکااد و دیه درو رد دفهت
مىکااد ک پیام(ر

تحت تأریر دل ائات شیطان ب سداان کاهاان آو

مىسپرده دسهتت

دب کثیر در دی باره میوویسد:
دی آیات کاه بودن و شاعربودن رسهوش تهدد

رد دو هار مهىکاهد هرد که

دحودش آن حضرت با آوچ دز کاهاان و شاعردن سر مهىزوهد ،ههیچ تااسه(ى وهددردت
فرمود« :وَ مَا يَنبَغِى لهَُمْ وَ مَا يَسْتَطِیعُونَ» :ما یا(غى لهه و مها یسهتطی ون» و سهندودر
آنها ویست و ای کارى ومىتودوستاد شه رد« ، 755 //و ِِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ*
وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیلًا مَّا تُؤْمِنُونَ* وَ لَا بِقَوْلِ كاَهِنٍ قَلِیلًةا مَّةا تَةذَكَّرُونَ» :دیه
قرآن کالم رسوش بنرآودر دست و آفتار شاعر ،دودکى دیمهان مهىآوریهد و آفتهة
کاه وین ویست لی

دودکى دز شما پاد مىآیرید حاق  97-99 /و «وَ مَا تَنزََّلَتْ

بِهِ الشَّیَاطِینُ* وَ مَا يَنبَغِى لهَُمْ وَ مَا يَسْتَطِیعُونَ* ِِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ» :شیاطی
دی

قرآن رد فرود ویاورده دود و آوان رد وسند و ومىتودواد دوحى کااد در ح ی ت

آن ها دز شایدن م نوش و محرومدود ش رد 757-759 //و «هَْْ أُنَبِّةئُكُمْ عَلةىَ مَةن
تَنزََّلُ الشَّیَاطِینُ* تَنزََّلُ عَلىَ كُْ أَفَّاكَ أَثِیمٍ» :آیا ب شما ت(ر بده ک شهیطانهها بهر
کسى وازش مىشوود بر دروغگویهان آااه هار شه رد 777-775 //دبه کثیهر،
 :5950ج 319 /3ت

عالم ط(اط(ایی  :5329ج 929 /51وین با رد وظر کساوی ک آیات پایاوی سوره رد مدوی
میددواد ،تهمت ودرده در دی آیات ب پیام(ر

رد دز تهمتهایی میددوهد که در م ه و

ق( دز هجرت همودره دز سوی م رکان و کافردن ت ردر میشد و همی دمر رد دلی مح می
بر م یبودن آیات پایاوی سورة ش رد /ددوست دودت عالوهبر دیا
سورهدی ک دز قدیمیتری سورههای م ی دست ه
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ب د در مدیا ت می شودت دما دیا

در آیات مورد بحث ،شاعردن بادیمهان دز مهذمت مسهتثاا

شدهدود و ظاهردً همی موضوع دستمای قائلی ب مدویبودن دی آیات دست ،داللتی وهددرد
بر دیا

آوان شاعردن مؤم ا ب د دز هجرتدودت

حان سد دیا

تمام سورههایی که دربهارة شه ر و شهاعری به بحهث پرددتته دوهد،

م یدود و همانآوو ک آفت شد ،م لوم میشود ک دیه دتههام در م ه و بهی سهردن کفهر
مطرح بوده دست دب ه ام :5956 ،ج 372-333 /5ت
 .6خاستگاه نزول آيات با رويکرد جامعهشناختی

آآاهی دز شأن ونوش آیات و در سطحی وسیتتر آآاهی دز فضای ونوش ،بهردی فهه نهحیح

دی آیات دمری دجتاهابواپهذیر دسهتت دز دیه رو ،الزم دسهت بهاور شهایت عهربههای عصهر
جاهلیت رد دربارة ش ر و شاعری ت(یی کای ت عربهای جاه ب دلیه بسهاطت ذهاهی ،طهی
مسافرتهای طوالوی در بادیه و به سه(ب ههردس و وح هتی که زوهدآی در نهحرد دیجهاد
میکرد ،باورهای تانی ددشتاد و پدیدههایی ون جه  ،غهوش ،شهیطان وتتت در وظهر آنهها
جایگاهی ویژه ددشتت آنها در سفرهای ش(اوة تود در نحردها و بیابانهها و درحهی تهرس
جمالتی ماواد «أعوذ باسیّد هذد دلوددی» رد بر زبان جاری میکردوهد و دز شهر سهفیهان جه و
جاووردن ،ب عنینا آن بیابان پااه میبردود ک ب دعت اد آنهها ،سرپرسهت جایهان بهود دروزه،
 20 :5069ت
حتی دآر عربهای ق(یل دی یا بادی و ی عادی ب وحوی جدی به وجهود تهددیان و دلهه
دعت اد وددشتاد ،ب وجود ج کامالً م ت د بودودت ب پاددر آنها ،درودح و دشه(اح وهه آمیهنی
ک ب ودرت وام م دصی پیدد میکردود ،پیوست در بیابهانهها ،تردبه هها و سهایر م هانههای
وهمااک وجود ددشتاد و مم

بهود نهورت حیهودن ،مهار یها تنوهدآان دیگهر رد به تهود

بگیرودت دی ها ب آوو دی م(ه مایة وح ت بودود دما همودره شریر و(ودود ب -772 :5337 ،
 773ت

هر اد قرآن با ت(یی درت(اط ج با تدد و مدلوقتودودن ج و دوس و سهایر موجهوددت

در سورههای مدتلف بردی وموو وکت رحمان 59 /ب ب د حجر 76 /ب ب د ،ذدریهات 16 /و
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فرستادن دو سورة فلق و واس ب تصحیح فرها

جهاهلی پرددتهت دمها دیه بهاور آسهترده

دربارة ج با تمام وجود عرب و با شئووات مدتلف زودآی آنها عجی شده بودت
عرب جاهلی بر دی باور بود ک هر شاعری جای ددرد ک دو رد در سرودن شه ر کمهک
میکادت آنها م ت د بودود ک در هرکس و او های برتری و آرار ذکاوتی باشهد ،جه بها دو
درت(اط ددرد و جایان در سرزمی «ع( ر» س ووت ددرود و ب همهی سه(ب شهاعردن برجسهت رد
«ع( ری» میتودودود دألع ی 0 :5039 ،دب ماظور :5959 ،ج 139 /9ت
برتی شودهد و ان مهیدههد در عصهر جاهلیهت ،شهاعردن ،کاهاهان و طهالتبیاهان ویهن به
ویروهایی تا

ب وام «تلی » ب م اای همدم و همرده ،ج و حتی شیطان باور ددشتاد که در

زبان دساطیر یوواوی دز آن ب « ،»Daimonی ای تددی ددردی ویهروی تهارقدل هاده یهاد شهده
دستت در ماابت دتیر ،ای باوری یافت ومهیشهود دمها در آرهار آذشهتگان به عاهودن ومووه
میتودن دز «أع ی» وام برد ک در جایجای دش ار تود ب دیهو یها شهیطاوی دشهاره مهیکاهد»

) Jones, 2001-2055: Vol. 4/ 112ت

دع ی  57-59 :5039در دو م ل ة م رو تود «جه » یها «شهیطان» تهود رد «مسةحْبةن

اثاث » م رفی میکاد و در دش ار

دز شیطاوش فردودن یاد میکادت

ت (یر «مجاون» ک غال(اً ب «دیودو » ترجم میشود ،در آن زمان وین ردیج بهود دمها وسه(ت
جاون با آوچ دمروزه فهمیده میشود ،تفاوت ددشتت در آن دوره در پهسا «مجاهونتودوهدن
یک فرد» دی باور غلط وجود ددشت ک ج دو رد مسدر کرده دست و با حلوش در دو هر
میتودهد ،بر زبان دو میردودت

باابردی  ،آوچ در ترجم های قرآن و تفاسیر ،در ترجمة «مجاون» آمده دسهت ،بهیشهک

بدون دی توضیح واتمام دست و بیاوگر م اای درست ودفة مجاون ویست باابردی بهتهر دسهت

در ترجمة دی ودفه ،م ادلی مااسب ماواد «تسدیرشهده» قهردر دددت 5به همهی ترتیهب ترجمهة
ت (یر «شاعر مجاون» نافات 36 /ب «شاعر دیودو » وین بیاوگر تمام م اای مورد وظر عربهها

5ت

10/6/2014 8:16:45 AM

اانک در ددیرةدلم ار

قرآن  Encyclopedia of Quran, Vol. 4/ 112ودفة « »possessedآمده دستت

Text [22] ed 5.indd 168

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 169 /

در تطاب ب پیام(ر
ب

ویست 5و ت (یهری که مهیتودوهد بهاور تردفهی آنهها رد به تصهویر

د ،دی دست :شهاعری که جه دو رد مسهدر تهود سهاتت دسهتت باهابردی  ،عهربهها بها

متصفکردن شاعر ب مجاون در ندد بودود ،عالوهبر شاعرتودودن پیهام(ر
مجاون ،در سر

مة قرآن ،ی ای دلهیبودن آن وین تدش ودرد کاادت

بها ونهف

شودهد تاریدی مؤید دی دست ک م رکان تود ویهن دتههامههایی رد که به پیهام(ر

ودرد میکردود ،باور وددشتادت آنها دز درک جاذب ههای قهرآن بهیبههره و(ودوهد و به شهدت
تحت تأریر کالم دلهی قردر میآرفتاد ب تصو

زماوی ک وجود م دس پیام(ر دکرم

آیات دلهی رد تالوت میفرمود ،هم ب شدت جذب میشدود حتی سردن کفهار قهریش که
دز مدالفان سرسدت بودود ش(او دز تاری ی دستفاده میکردود و پاهان دز دیگردن تود رد در

آوش دی مدفی کرده و ب تالوت قرآن آو

فردمهیدددوهد وهکت دبه ه هام :5956 ،ج/5

 372ت

ولیههدب مغیههره عههدهدى دز قری ههیان رد جمههت کههرد و آفههت« :زمههان دوجههام فریض هة حههج
فردمىرسد و کارودنهاى عرب ب سوى شما مىآیاد ،بیاییهد و دربهارة رفی تهان محمهد
ه ع یده شویدت دتتال

و اید ک موجب ت تت شما تودهد شد و ب ضى قوش ب ضى دیگر

رد ت ذیب تودهید کهرد»ت آفتاهد« :دى دباع(دشهمس آوچه رد تهو بگهویى مهىپهذیری »ت وى
آفت« :شما بگویید»ت آفتاد« :کاه دست»ت ولید آفت« :دو کاه ویست ،مها زمنمهة کاهاهان
رد مىشااسی »ت آفتاد« :دیودو دست»ت آفت« :جاون رد ویهن مهىشااسهی و دو مجاهون ویسهت»ت
آفتاد« :شاعر دست»ت آفت« :کالم دو ش ر ویست ما هم دش ار رد مىشااسی »ت آفتاد« :سهاحر
دست»ت آفت« :و ما سحر رد وین مىشااسی و دو ساحر ویست»ت آوان دز ولید پرسیدود پهس تهو
ه مههىآههویى؟ وى آفههت« :ودللَّ ه دن ل ول ه لحههالوة و دن دنههل ل ههذق و دن فرع ه لجاههاة»
دب ه ام :5956 ،ج : 392 /5سوآاد ب تددی ک کهالم دو شهیریای تها

ددرد ،ری هة آن

آودرد و شاخ و برآش تازه دستت

5ت بی تر مفسردن آیة مورد بحث رد دی آوو م اا کردهدود ک «آیا ما تددیمان رد ب تاطر شاعری دیودو رها کای »
طوسی ،بیتا :ج 909 /3ط(رسی :5369 ،ج 926 /79ط(اط(ایی :5329 ،ج 793 /52ت
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در ماجردیی دیگر عُت( وند پیام(ر دکرم
رسوش تدد

قرآن آو

آمد و پی اهادهاى مدتلفی بهردی دوصهرد

دز دعوى رسالت طرح کهردت پیهام(ر دسهالم

دز دو تودسهتاد به کهالم

دهد و آنآاه شروع ب تودودن سورة فصلت کردودت پس دز آن عت( وند یهاردن

ال ودللَّه ماسه مت مثله قهط ودللَّه مها ههو بال ه ر وال
تود رفت و آفت « :دوى قد سم ت قهو ً
بالسحر وال بال هاوة» دب ه ام :5956 ،ج 335 /5ت م کالمی شایدم ک ماواد آن رد تا کاون
5

و ایده بودم ،ب تددی سوآاد آن و ش ر دست و و سحر و و کهاوتت

دی مستاددت تاریدی ،ومایاوگر دی دست ک سردن کفار ب تهوبی مهیددوسهتاد قهرآن وه

ش ر دست و و سد کاه و و سحر دما ون ب طور جدی دریافتاد که قهرآن بها ع ایهد و

دف ار و ماافت آنها سازآاری وددرد بل

به شهدت آنهها رد به تطهر مهیدوهددزد ،به ف هر

ارهدودی ی دفتادود و بردی م ارض با جاذبة پرقهدرت و پرنهولت قهرآن و پیهام(ر

در

میان مردم ،دست ب دتهامهای مدتلف و مت دد و آاه متضاد با ه زدودت
علت ودردکردن دتهام شاعربودن ب پیام(ر

با توضهیحی که دربهارة بهاور عهربهها

درباب درت(اط شاعر با ج ددده شد ،توجیهی ماط ی ب وظر میرسدت آنها بر دی پاددر بودود
ک آوچ پیام(ر

آورده و آن رد وحی و قرآن مهیتودوهد ،دز طهر

تهدد ویسهت بل ه

دش اری دست ک ج یا شیطان بر دو دل ا کردهدودت

تأم در آیات دستة ودست روش میکاد ک م رکان قهرآن رد شه ر واامیهدهدوهد بل ه

پیام(ر

رد شاعر ددوست دودت دی و ت دزدی رو حائن دهمیت دست ک ددوستی شه ر عربهی،

ب تصو

در عصر جاهلیت م دص های تانی ددشت و کفار به تهوبی مهیددوسهتاد که

قالب و محتودی قرآن ماواد ش ر ویست زیرد و ماواد ش ر آن زمان وزن و قافیه ددشهت و وه
ماواد سجت کاهاان بود ک با ع(اردتی مسجت ظاهردً ت(ر دز غیب میدددت

باابردی  ،ااوچ سردن کفر قرآن رد ش ر میوامیدود ،ههرکس آشهاایی دوهدکی بها شه ر و

قرآن ددشت ،درمییافت ک قرآن بسان ش ر ویست و ب آساوی تفاوت رد دحسهاس مهیکهرد

5ت ددستان دوسب جااده ،برددر دبوذر غفاری ،و طفی ب عمر دلدوسی دز دیگر شودهد تاریدی دستت بردی دطالع بی تر
وکت دب س د :5953 ،ج 556 /9وی ابوری :5979 ،ج 713 /5بیه ی 76 :5991 ،دب ه ام :5956 ،ج 337 /5دبرقو،
 :5322ج329 /5ت
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دما دتهام حضرت ب شاعربودن حددق دی ش(ه رد ب وجود میآورد ک قهرآن هر ه باشهد،

دز سوی فردی شاعر دست ولی در قال(ی جدید و دبت اریت
 .7پاسخهای قرآن به اتهامات
قرآن ضم و

م ارضات زباوی آوواآون م رکان بها دعهوت پیهام(ر

هریک رده ارهای مااسب رد ب پیام(ر

بهردی م ابله بها

و مؤماان میآموزدت دستة دوم آیات مربوط به

ش ر و شاعری ،همانطور ک آفت شد ،ب پاسخ ی ی دز م ارضات زباوی ،ی ای شهاعروامیدن
رسوش تدد میپرددزودت در دی آیات س ووع رده ار میتودن یافت:
 .1-7تحلیل و ريشهيابی نسبتهای ناروا

در آیات مت ددی ک ب م ارضات زباوی م رکان با دعوت پیهام(ر

وهاظر دسهت ،ری هة

دی م ارضات ،ت ذیب روز قیامت ،جحد و عااد در م اب حق با وجود پیبهردن به ردسهتی
آن یا ب ع(ارت دیگر ،دستا ا

دز پذیرفت حهق ددوسهت شهده دسهتت همچاهی  ،تهذکر ددده

میشود ک دی شیوة همة سردمددردن باط در بردبر دعوت دلهی هم پیام(ردن بهوده دسهت و
ب دعوت پیام(ر دکرم

دتتصا

وددرد بردی ومووه وهکت دسهرد ،597-33 //دو(یها-5 //

 ،99فرقان 55-9 /ت در سورة طور آیات  37-70ه ضم دلددری ب پیام(ر

و وعیهد

سدت ب م رکان ،آفت میشود شاعروامیدن رسوش تدد وه دز روی ع ه و ماطهق ،بل ه دز
سرا طغیان دست و آنها تود بیپایگی آن رد میددواد دما حاضر به تسهلی ویسهتاد و دیمهان
ومیآورود ت
 .2-7هماوردطلبی (تحدی)
در پاج آی ک

هار مورد آن در سورههای م ی دست و تاها ی ی دز آنهها در سهورة ب هره

دست ،م رکان ب تحدی ،ی ای هماوردی با قرآن فردتودوده شدهدودت سیاق تمهام دیه آیهات

ح ایت دز دو ار م رکان وس(ت ب قرآن و دعوت رسوش دکرم
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آوان رد ب تفصی و

کرده دست دی آیات ب ترتیب ونوش ع(ارتدوهد دز :دسهرد،597-33 //

یووس ،30-53 /هود ،59-57 /طور ،39-70 /ب ره 79-73 /ت
در سورة طور پس دز دشاردتی تلویحی و تصریحی ب م ارضات زباوی م هرکان دزجمله

وس(ت شاعری ،آنهها رد به آوردن کالمهی ماواهد قهرآن فردتودوهده دسهتت عالمهان مسهلمان
تحدی دز ساشهای دبتهددیی دعهوت پیهام(ر

واتودوی م رکان دز دی هماوردی رد بادیا

هم رساود و عجن دوس و جه رد دلیلهی

آغاز شد و آن حضرت با وددی رسا آن رد ب آو

بر نحت و(وت تهود دعهالم کهرد ،دز مهه تهری دالیه دعجهاز قهرآن برشهمردهدوهد وهکت

سیوطی 255 :5976 ،ت

 .3-7نفی نسبتها با توجهکردن به ويژگیهای قرآن و رسول اکرم (ص)

در برتی آیات ،پاسخ قرآن ب دتهام شاعری با وفی نریح و وین دستااد ب تفاوت فاحش قوش

شاعر و آوچ پیام(ر

آورده قرآن همرده دست« :وَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشمعْرَ وَ مَا يَنبَغِةي لَةهُ ِِنْ

هُوَ ِِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُّبِینٌ» یس« ، 60 /وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیلًا مَا تُؤْمِنُونَ حاقه  95 /وَ لَا
بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِیلًا مَا تَذَكَّرُونَ حاق  97 /ت
در دی آیات ،ودست با توج ب هد

دنلی م رکان ک وفهی درت(هاط حضهرت محمهد

با تدد بود ،بر دی و ت تأکید میشود ک ما ب پیام(ر

ش ر ویاموتتی و هر ه دو

میآوید ب ت لی دلهی دستت دی م اا در آیات مت دد ماواد «ما ينطق عن الهوي» وجه ،3 /
یووس 56 -51 /وتتت ت(یی شده دستت در آیة «ِِنَّةهُ لَقَةوْلُ رَسُةولٍ كَةرِيمٍ» حاقه  9 /بی هتر
مفسردن مردد دز ضمیر در «دو » رد قرآن ددوست دود طوسی ،بیتا :ج 590 /59ط(رسهی:5369 ،
ج 733 /71ردزی ،بیتها :ج 639 /39ط(اط(هایی :5329 ،ج 622 /50و بها ذکهر دو دحتمهاش
دربارة دیا

«رسوش کری » ج(رئی یا پیام(ر

همانجاها ت دل(ت  ،دی دتتال
وحیاوی پیام(ر

دست ،قوش دوم رد ترجیح دددهدود پی ی ،

تفسیری در تأمی هد

پهیشآفته  ،ی اهی تأکیهد بهر درت(هاط

 ،و ی وددرد زیرد آی میتودهد در م اب سداان کفار که دو رد شهاعر

و کاه میتودودود ،رسالت آن جااب رد تصدیق کاد ط(اط(ایی :5329 ،ج 622 /50ت
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دستفاده دز ت (یر «رَسُوشٍ کَرای ٍ» و ت اب آن با شاعر در وهایت لطافت دست زیرد حضهرت
ب عاودن رسوش ،سدای دز تود وهددرد و آوچه مهیآویهد دز جاوهب کسهی دسهت که وی رد
برآنیده و فرستاده دست م اایی ک در ت (یر «تنزيْ من رب العالمین» حاق  93 /وین بددن
دشاره شده دستت

همچای در دی آیات بر ت اب ش ر با قرآن ک ذکر دست و م(ی  ،تأکید شده دستت ش ر

بی تر دز روی هود و هوس دست و آغ ت ب تیاش دما قرآن دربرددروهدة ح متهی دسهت که

ع

بددن ح

میکاد و ضرورتی در عم ب آن و هددیت ب وسیلة آن وجود ددردت قهرآن

کالم م تاد و م موش بی مردم ویست و دی داللت بر دعجاز آن ددرد دمها شه ر ههیچیهک دز

دی نفات رد وددرد وکت طوسهی ،بهیتها :ج 590 /59ط(رسهی :5369 ،ج 733 /71ردزی،
بیتا :ج 639 /39ط(اط(ایی :5329 ،ج 612 /50ت
بیان سیدقطب در دی باره شایان ذکر دست:
سپس ش ر رد شایستة پیام(ر

وددوست «وما یا(غی ل » زیهرد شه ر ردههی جهن رده

و(وت ددرد ،ش ر دوف هاش و تهأریریپهذیر دسهت و دوف هاش در موق یهتههای متفهاوت
آوواآون دست دما و(وت وحی دست و بر ساتی رابت مت ی دسهت ،دز سهات دلههی
حاک بر همة هستی پیروی میکاد با دحساسات و آردیشهای آوواآون متفاوت
ودودهد شد ،آنآوو ک ش ر با دوف اشهای وو دآرآون میشود و بر حهالتی رابهت
ومیماودت و(وت دتصاشا پیوست با تددست ک مست یماً دز وحی دلهی دریافت میشود
و تال

پیوست بردی درجاع زودآی ب تددست درحالیک ش ر ،در بهتری ش

آن ،آردیشهای دوساوی ب جماش و کماش دست ک آمیدت با وگهر ههای محهدود
شاعر در محدودة کوت وگریها و تودومادیهای دو دست و ش ر ومایاوادة فریادهای
وفس دست و فوردن برتاست دز ت ت باابردی  ،ط(ی ت ش ر و و(وت دز بایاد جددسهت،
ش ر در برتری ش لش شوقها و آردیشهایی دست ک دز زمی برتاسهت  ،به بهاال
میرود دما وحی در ذدت تود هددیتی دست که دز آسهمان مهیآیهد  :5957ج/1
 7021ت
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دما ب وظر میرسد پاسخ دقیق دی پرسش رد قرآن دز ش ر م(ری شهده دسهت؟ ویازماهد

روی ردی دست ک ه وگاهی درونمتای ددشت باشد و ه برونمتایت دقودش مفسردن دز ماظر
روی رد درونمتای کام دست و بازآ ت سد تمام آنها دی دست ک شایسهت ویسهت به

قرآن ش ر آفت شود زیرد قرآن سد تددست و ش ر با ویژآیههایی هون تیهاشپهرددزی

وتتت تودن دیفای و ش قرآن در هددیت دوسانها رد وددردت

دی سد در عی درستی کام ویست تحلی ش ر و(ودن قرآن و شهاعر و(هودن پیهام(ر دز

وظرآاه دتهام عربها و دز وظر جام ه شهااتتی ،که رفتهار و پاهددر یهک جام ه رد دربهارهی
موضوع ویژهدی بررسی میکاد ،م اا رد کام مهیسهازد ،بها دیه روی هرد در مهییهابی که
دوگینهی بایادی عربها دز وس(تهای جاون ،کهاوهت ،سهحر و شه ر آن دسهت که رشهت ی

پیوود قرآن و رحمان رد آسست و ان دهاد ،قرآن رد ساتت ب ر بامایاواهد و یها دلههام شهده دز

سوی شیطان و ج ت

آل جوون  2001-2005: Vol. 4/ 110-111پس دز دشاره ب ش ر جهاهلی به عاهودن
قط دی هاریا موزون ک و ی فرهاگی و تربیتهی ددشهت دسهت ،به دو ویژآهی شه ر زمهان
حضرت رسوش

دشاره میکاد :ودست تصونیاتی ک واظر بر محتودی دشه ار دسهت و

دیگری مدتصاتی ک در شیوة بیان دش ار آن عصر وهفت بودت دز وظر محتهود ،شه ر آن دوردن
سرشار دز تصاویر دیدهآلیستی دسهت باهابردی در محتهودی دشه ار جهاهلی تصهاویری دور دز
ح ی ت و با بنرگومایی دیده میشود و تمام دحساسات و موق یتهها دیهدهآش هسهتادت دیه
دش ار و تصاویر در وحوة بیان و در بُ د زباوی ،شیود ،سلیس و آهاگی دوهد دمها ههیچکهددم دز
دی ویژآیهای محتود و زبان ،آن ینی و(ود ک باعث مدالفت شدید پیام(ر

و قهرآن

شده و حضرت رد ب زحمت دوددتت بود در سیرة حضرت وین ب ودرت دی دو ویژآی شه ر
و د شدهدود بل

دو ویژآی دیگر س(ب دش اش ب شه ر دز جاوهب پیهام(ر

بهود :ی هی

وجود هجو و دشاام در دش ار جهاهلی بهود و دیگهری و مهه تهر دز آن ،بهاور ردیهج در میهان
عربها بود ک ش ر رد با جادو و یا حددق ویروهای غیردوساوی پیوود میدددت

قرآن در سورة ش رد /آیات  503-507بر همی و ت تأکیده و دل ای شهیطان و جه رد

دربارة قرآن ب شدت رد میکاد و قرآن رد دلهام رحمان مهیددوهد و ویژآهیههای کسهاوی رد
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برمیشمارد ک تحت تأریر دل ائات شیطان قردر میآیرود :کساویک دروغگو و آااه اردود:
«دفاک دری » ش رد 777 //ت
 .4-7برشمردن ويژگی شاعران و پیروان آنها

ی ی دیگر دز ردههای م ابلة قرآن با وس(ت شاعری به پیهام(ر

 ،برشهمردن ویژآهیههای

شاعردن دست:

«وَ الشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُن» :شاعردن کساوی هستاد ک آمردهان دز آوان پیروی میکاادت
«غاوی» مصدر «غی» دست و م اای «غی» تال

رشد دستت درم اب رشهید که جهن به

حق دهتمام ومیورزد« ،غاوی» کسی دست ک رده باط برود و دز حق ماحر

شهود همهان:

ج 929 /51ت درودقت ،دی آی شاعردن رد با دشاره ب ویژآی پیرودن آنها م رفی کرده دستت
«أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فىِ كُّْ وَايَ يَهِیمُون» :آیا ومهیبیاهی که آنهها در ههر وددی سهرآرددندوهد
بیر(ات و بیهد دود ت
کلمة «یهیمون» دز «هام»« ،یهی » و «هیماواً» آرفته شهده و به م اهای آن دسهت که کسهی
پیش روی تود رد بگیرد و برود و مردد دز «هیمان کفار در هر وددی» ،دفسارآسیدتگی آوهان
در سد دست ی ای رعایت و ردن حد و مرز،

بسا باطه و مهذموم رد مهدح کااهد ،عیاهاً

همانآوو ک باید ستایش کااد همانجا ت آنها در عال تیاش سهرآرددندوهد به تصهو
شاعردن جاهلی ک بی تر طالب عیش و وو دود و ش رشان در باهد زلهف ،تهاش و یهار«ههای
مجازی» دست ،حرکت شاعردن در عال تیاش دست و تط ف هر آنهها متهأرر دز هیجهانهها و
حب و بغضها تغییر میکاد درحالیک تط م ی حضهرت رسهوش
ودقتبیای ،حق و هددیت ب سوی وور دستت

و قهرآن مملهو دز

«وَ أَنهَُّمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُون» :و آوان سدااوی میآویاد ک ب آنها عم ومیکاادت
ویژآی دیگر شاعردن جاهلی ک کامالً با سیر ف ری و عملهی حضهرت رسهوش مغهایرت
ددرد ،دی دست ک آوان سدااوی میآویاد که به آن عمه ومهیکااهد حتهی در آوجها که
ودق یتی رد بیان میکااد ،تود مرد عم ویستاد و ب ت (یری مرددن بنمدوهد وه جاگهاوردن رزم
همان :ج 929 /51ت
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آری در قرآن ب ش ر جاهلیت و ش ر غیرمسئوش حمل شده دست ش رى ک در تهدمت

هوسهاى شدصى دسهت و دجردیهی و عملهی ویسهتت دیه آووه دشه ار غیرمسهئوش ،مضهر و

محصوش تیاشبافى ،مورد حملة قرآن قردر آرفته دسهت و قهرآن وسه آنهها رد قطهت کهرده

دست ولى ب دها تلفا آن رد زوده کردود و ب شاعردن مطرب کیس هاى زر دددودت یهک وفهر
شاعر با آفت یک سطر ش ر در والدت فرزود فض ب تالد برم ى 36هندر «درهه » جهاینه
آرفت قرشی :5322 ،ج 596 /0ت
بدی ترتیب هر دوسان حقجویی با م ایسة تصونیات مت الی روحی ،دتالقهی و عملهی
رسوش دکرم

و پیرودن آن حضرت ح ی ت رد درمییابد ک در ت ابه بها ویژآهیههایی

دست ک در دی آیات بردی شاعردن و پیرودن آنها برشمرده شده دستت دل(ته  ،آفتاهی دسهت
ک دی م یارها مدت

شاعردن ویست بل

م یاری جهامت و شهام دسهتت مؤیهد دیه مهدعا

رودیاتی دست ک میآویاد دی آیات« :وَ الشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُن » ...و وهش کسهاوی دسهت
ک دی دلهی رد با وظر تود تغییر میدهاد و س(ب میشهوود دیگهردن دز آنهها پیهروی کااهد
وکت قمی :5362 ،ج 571 /7حسیای دسترآبادی 302 :5990 ،کساویک بدون ددشت عل
و ددوش ف هی تف کااد ،پهس تهود آمهرده شهوود و دیگهردن رد ویهن آمهرده کااهد وهکت
ط(رسی :5369 ،ج 793 /2فیض کاشاوی ،بیتا :ج 11 /9یا کساوی ک بردی غیر دی ددوهش
آموتت دود و دروتیج ه تود آمرده شدهدود و هه دیگهردن رد آمهرده کهردهدوهد ط(رسهی،
 :5369ج 369 /2ت دز رودیات مهذکور عهالوهبهر دیا ه عمومیهت و تسهری نهفات شهاعردن
مردود ب دیگر آروها فهمیده میشود ،و ت دی دیگر وین مستفاد دسهت که بها م اهای لغهوی
شاعر وین سازآاری ددرد و آن دی دست ک مردد دز شاعردن آروهیدود ک تهود رد نهاحب
ش ور میددواد و ف و عل رد ب تود وس(ت میدهاد و حاش آو

و ف ی دود و وه عهال پهس

دی ان آمردهدود و مردم رد وین آمرده میکااد وکت شریف الهیجی :5363 ،ج 991 /3ت
 .8رويکرد اسالم به شعر و شاعران
دآر

قرآن در آیات پایاوی سورة ش رد ،/شاعردن رد ب شدت مذمت کهرده ،دیه مهذمت دز

باب تغلیب بوده دست و در آیات ب دی آروهی دز شاعردن دستثاا شدهدودت روی رد تاریدی-
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جام شااتتی ب ش ر وین و ان میدهد ش ر و شاعری فی وفس مذموم ویسهت و ههر شهاعری
وین مطرود و مغضوب دلهی ودودهد بودت با مردج به تهاریخ زوهدآی و سهیرة رسهوش م هرم
وین ب دی ح ی ت رهامون میشوی ت ب دیگر سهد  ،شه ر و شهاعری ماواهد ههر

دسالم

وسیل دی ااوچ با م یارها و مودزی مورد تأیید تددوود همرده شود ،وه تاهها مهذموم ویسهت
بل

مورد تأیید ه هستت

قرآن ،کتاب هادی و روشاگر دوسهان ،دیه جا(هة مهه دز زوهدآی ب هریت رد ویهن بهدون

رده ار و قاوون رها و رده دست و ب عاودن یک رسالت مه بهردی دنهالح فرهاه
شاعری ،مدتصاتی رد بیان کرده دست تا ه

شه ر و

رد ردهی بردی شاعر و ه م یاری بردی سهایر

مسلماوان در تمین ش ر و شاعردن در همة دعصار باشدت
دی ویژآیها ع(ارتدود دز5 :ت «الَّذِينَ ءَامَنُوا»ْ :دستیابی ب دیمان و تهط ف هری دلههی 7ت
«و عَمِلُواْ الصَّالِحَا ِ» :دلتندم رفتاری ب تط ف هری ترسهی شهده و م یهار قهردردددن دیمهان و
تف ر دلهی در زودآی 3ت «وَ ذَكَرُواْ اللَّهَ كَِِیرًا» :یاد همی گی تدد  ،زیرد یهاد تهدد دوسهان رد
ب سوی حق ،ک مایة رضایت دوست ،میبرد و دز باط ک دو دوست ومیددرد بادآان بهددن
م غوش باشاد برمیآرددودت دز دی و ت روش میشود که

هرد دسهتثاا /رد م یهد به دیمهان و

عم نالح و سپس جملة «ذَكَرُواْ اللَّةهَ كَِِیةرًا» کهرد ط(اط(هایی :5329 ،ج 925 /51ت وقتهی
شاعر کرددر

بر پایة دیمان باشد ،دشه ار

برتورد پیام(ر

یهادآور کتهاب تهدد مهیشهودت قرط(هى دربهارة

با ش ر دمیةب دبىنلت مىآوید« :برتورد رسوشدهلل

تهود دلیلهى

دست بر جاینبودن حفظ دش ار و مهورد توجه بهودن دیه عمه  ،بها دیه شهرط که آن شه ر
ح مت باشد و مفاهی بلاد و پسادیدهدى دربرددشت باشدت دز آوجا ک دمی ح ی بود ،پیهام(ر
ب شایدن دش ار

م تاق بود»  :5952ج 591 /53ت 9ت «الذين ...وَ انتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَةا

مُلِمُوا» :دددتودهی و دددآری پس دز آو

مورد ست ودقت شدودت

س ویژآی ودست بی تر جا(ة فردی ددشت دمها دیه ویژآهی ههارم بروامهة دجتمهاعی
شاعر دست و ب ع(ارت دیگر ،ت هد و مسؤلیت دو وس(ت ب دجتماع دستت دیمان و ذکهر تهدد
تاها کافی ویست بل

شاعر باید پر مددر مرددوگی باشد و با ش ر

زمیا های دددبهاوری و

رددمردی رد در جهان فرده کادت
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ااوچ در دی آی  ،کلمة «دوتصار» رد ب م اای دوت ام بگیری  ،مردد شاعردویدود که ب هد دز
مظلومیت دوت ام میآیرود و با دش ار تود دش اری رد ک م رکان سرودهدوهد و در آن رسهوش
تهدد

رد هجههو کههردهدوههد یهها در دیه دو ط ه زدهدوههد و دز دسههالم و مسههلمی بههدآویی

کردهدود ،پاسخ ددده و رد کردهدود  :5952ج 591 /53ت

دسالم و قرآن با تأیید قالب برتی دز آددب و رسوم و فرها

جاهلی ،ت دی و تغییردتی

در آنها دیجاد کردود و پیردی های شرکآلود رد دز آن زدودودت ت سی دح ام به دمضهایی و
تأسیسی در ف دسالمی ،بیاوگر روی رد دنالحی قرآن وسه(ت به دیگهر فرهاه

هها بهوده و

مؤید دی دست که م(اهای دسهالم ،ری ه کاهی تمهام آددب و رسهوم ویسهتت باهابردی  ،قهرآن

ب تصو

دربارة پدیدههای درووهی و تودوهاییههای تهدددددی دوسهان و تجلهیههای آن در

زودآی ب ر ،جهتدهاده و هددیتگر دستت تودن «تدی » که سر

همة بسهیاری دز هارههای

ب ری دست ،هماواد دیگر ویروهای دوساوی مورد ت ری قردر آرفت و ردههی به سهوی کمهاش
شمرده شده دستت

در ردستای روی رد دسالم و قرآن وس(ت به سهایر فرهاه

هها ،قهرآن به شه ر به عاهودن

عاصری تربیتی توج ویژه ددشت و با حفظ قالب ش ر جاهلی ،مفاد آن رد در جههت نهحیح

سوق ددده دستت بردی تح ق دی مه  ،قرآن با برشمردن ویژآیهای ش ر و شهاعر مهردود و

م (وش ،شردیط الزم بردی تح ق یک ش ر دسالمی رد بیان کرده و م یاری ب دسهت مسهلماوان

ددده تا دربارة ش ر و شاعری در هر زماوی ب ددوری بپرددزودت
ب ماظور فه آیات با روی ردی جام شااتتی ،دکاهون الزم دسهت به روی هرد دسهالم و
پیام(ر

ب عاودن ومایادة دی دربارة ش ر و شاعری دز وظرآاه تاریدی بپرددزی ت

بررسی تاریخ ندر دسالم و ان میدهد با ظهور دسالم در جنیرةدل رب ،و تاها دهمیهت و
م ام ش ر تانش ویافت بل
ت ویقهای پیام(ر

ترقی ه کردت ی ی دز عودم مؤرر در دی پی هرفت ،ترغیهبهها

و توج ویژة آن حضرت ب م ام ش ر و شاعری بودت ااو ه ت سهی

شاعردن ب دو آروه مؤم و م رک بیاوگر دی دست ک
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شایست پاسددشت بوده و ااوچ در تهدمت ههوی و ههوس باشهد سهردیاده آن مح هوم به
بدتری توبیخ هاستت

5

 .9نتیجهگیری

عربها ک ودستی مداط(ان دعوت پیام(ر تات
محمد

بودود ،دز همان دبتدد ب تفهاوت آوچه

ب عاودن وحی دلهی بر آنها میتودود ،با هرآووه کالمهی که پهیشتهر شهایده

بودود ،پی بردودت قرآن دمری شگفتدوگین بود هه محتهود و هه آهاه
بدیت آن بر دی ان تهأریری شهگر

و دلفهاب و سه(ک

ددشهتت آروههی که جویهای حهق بودوهد ،بهددن دیمهان

آوردود دما آوان ک موق یت دجتماعی ،دقتصادی و سیاسی تود رد در تطهر مهیدیدوهد ،به
م ارض با دعوت دلهی پرددتتادت آنها زیرکاو با بهرهآیری دز باوری ردیهج میهان عهربهها
ک هر شاعر جای ددرد ک دو رد در سرودن ش ر یاری میکاد و وین تغییردت ظهاهری رسهوش
تدد
محمد

ب هاگام دریافت وحی ،آن حضرت رد ب «شاعری» مته کردود تا بگویاد آوچه

آورده دست ،و سد تددوود ک ش ری ماواد سرودههای دیگر شاعردن دست

دما در قال(ی بدیت و بیساب ت
همچای  ،ونف «مجاون» رد وین بددن دفنودود تا بگویاد دو سردسر مسدر جایان دسهت تها

وحی دلهیبودن قرآن رد با شدت بی تری وفهی کااهد و هرآووه پیووهد میهان محمهد

و

تددی یگاو رد دو ار کاادت قرآن ه در پاسخ ب دی دتهام ،دز سویی بر وفهی شه ر و شهاعری
دز ساحتش و پیام(ر

 ،دز طریق ت اب ویژآیهای آنها تأکید میکاد و دز سوی دیگهر،

آنها رد ب تحدی و آورن کالمی ماواد قرآن فردمیتودود دما در هر نورت بر دلی ودق هی
دو ار آنها تأکید میشود ک همان دستا ا

دز پذیر

حق باوجود پیبهردن به آن دسهتت

دما در کاار وفی شدید قرآن وس(ت ب دتهام ش ر و شاعری دز قرآن و پیام(ر

 ،باید توجه

ددشت ک در آیة  772سورة ش رد ،/شاعردوی ک دیمان ددرود و عم نالح دوجام میدهاد و
تددی رد فردودن یاد میکااهد و ش ر شهان در جههت دددتهودهی و م(هارزه بها سهت دسهت ،دز
5

ت بردی آآاهی دز تاریر دسالم در غاای ش ر و روی ردهای مدتلف دسالم ب ش ر و شاعری وک :دردشیری،5336 :

ن
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مذمت شدید آیات ق( دستثاا /شدهدود و توج ب سیرة و(ی دکرم

و بنرآددشت دی هان

وس(ت ب کساوی ک هار تود رد در تدمت حق قردر ددده بودوهد ،بهتهری مؤیهد بهر دیهدآاه
دسالم وس(ت ب ش ر و شاعردن دستت
منابع

روحالمعانی یا سیراالالنال العظاا  ،بیةرو  :يارالكتةب
 آلوسي ،محموي ( ،)4145
العلمی .

سالترسولاهلل ،تهران :نشر مكان.

 ابرقو ،قاضي (،)4711

 ابناثیر ،عليبن محمد ( ،)4731النهنیةی غلیبالحایی وا ثال ،محقةق :طاهراحمةد
زاوي و محموي محمد طناحي ،قم :يارالتفسیر.

 ابنسعد ( ،)4143طبننتالکبلی ،بیرو  :يارالكتب العلمی .

 ابنعاشور ،محمدبن طاهر (بيتا) ،التحلیلوالتنویل[ ،بيجا][ :بينا].

 ابنفارس ،احمدبن زكريا (م( )7۹5 .بيتا) ،مننیاساللغة ،قاهره :ياراحیاء الكتب العربی .

 ابنكِیر يمشقي ،اسماعیْبن عمرو ( ،)414۹سیرالالنل العظا  ،تحقیةق :محمدحسةین
شمسالدين ،بیرو  :يارالكتب العلمی .

 ابنمنظور ،محمدبن مكرم ( ،)4141لرن العلب ،چ ،7بیرو  :يار صاير.

 ابنهشام ( ،)4141الرّالةالنبویة ،بهكوشش عمر عبدالسالم تدمري ،بیرو .

 اسكندرلو ،محمدجواي (« ،)4731تأثیرپذيري عبدالكريم سروش از مستشرقان» ،مجلةه
قل پژوه خنورشننسن  ،ش.1

 أعشي ( ،)4۹31دیوا ،سنیی :یوزیخلالعطوی ،بیرو  :يار صعب.

 امین ،سید حسن(« ،)4731تعريف شعر» ،یشلیه حنیظ ،ش 51

 بغوي ،حسینبن مسعوي ( ،)4141معنل التنزیلی سیراالالنال  ،تحقیةق :عبةدالرزا
المهدي ،بیرو  :يار ِحیاء التراث العربي.

 بْ ،ريچاري ( ،)4734در مییبلسنریخقل  ،بازنگري و بازنگاري و .مونتگمري وا ،
ترجمه بهاءالدين خرمشاهي ،قم :مركز ترجمه قرآن به زبانهاي خارجي.
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 بیهقي ،ابوبكر ( ،)4115دالئلالنبوةومعلیةصنحبالشلیعة ،بیرو  :يارالكتب العلمی .
 جاحظ ،عمروبن بحر (،)4۹13البان والتباان،بیرو  :يارالفكر.

 جرجاني ،عبةدالقاهر (بةيتةا) ،دالئالاععاانز ،تصةحی ::محمدرشةید رضةا ،بیةرو :
يارالمعرف .

 جرجي زيدان ( ،)4۹37داباللغةالعلباة ،بیرو  :يارالكتب الحیاة.

وسنئلالشاعة ،قم :مؤسس آل البیت الحیاء التراث ،چ.4

 حر العاملي ،محمد (،)4141
 حسانبن ثابت ( ،)4711دیوا  ،بهكوشش عبدالرحمن برقوتي ،قاهره.

 حسیني استرآبايي ،سیدشرفالدين علةي ( ،)411۹سأویالاآلیانتالظانهلة ،قةم :يفتةر
انتشارا اسالمي جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 خلیْبن احمد فراهیدي (4141ه) ،کتنبالعان ،چ ،4قم :انتشارا هجر .

 خوانساري ،محمد ( ،)475۹منطقصوری ،تهران :انتشارا آگاه.

 يامغاني ،حسینبن محمد (فقیةه يامغةاني) ( ،)4714قانمو قال ردروهاوشمشاتل 
قل )[ ،بيجا] :چاپخانه مزيك.

 يروزة ،محمدعزة ( ،)4۹11عصلالنب وباعتهقبلالبعثة ،بیرو  :يارالیقظ العربی .
 ةةةةةةةةةةةةة ( ،)4737التیرالالحیی  ،قاهره :ياراإلحیاء الكتب العربی .

 رازي ،ابوالفتوح ( ،)4713روضالانن وروحالانن ی سیرالالنال  ،تصةحی :يكتةر
ياحقي و يكتر ناص ،:مشهد :پژوهشهاي آستان قدس رضوي.

مینساحالغابرسیرالکبالرازی) ،تهران :يارالكتب العلمی .

 رازي ،فخرالدين (بيتا)،

 راغب األصفهاني ( ،)414۹میلداتالینظالنل  ،تحقیق :صةفوان عةدنان ياوويي ،چ،1
قم :طلیع نور.

هنوایییشههن ،تهران :نشر جاويان.


یندداشت
 زرين كوب ،عبدالحسین (،)4714

 زمخشري ،محموي ( ،)4111الکشنفعنحننیقغاوام التننزیال ،بیةرو  :يارالكتةب
العربي.

 سالم الحاج ،ساسي ( ،)4114ینیالخطنباالستشلاق  ،بیرو  :يارالمدار اإلسالمي.

 سمرقندي ،يولتشاه ( ،)4771سذکلةالشعلاء ،بهكوشش محمد عباسي ،تهران.
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 سورآبايي ،ابوبكر عتیقبن محمد ( ،)4731سیرالسور بندی ،تحقیق :علياكبةر سةعیدي
سیرجاني ،تهران :فرهنگ نشر نو.

 سیدبن قطببن ابراهیم ( ،)4144ی ظاللالنل  ،بیرو  :يارالشرو .

 سیوطي ،جالل الدين ( ،)4111الیرالمنثوری سیراالالماأثور ،قةم :كتابخانة آيةتاهلل
مرعشي نجفي.

 شريف الالهیجي ،بهاءالدين محمد شیخ علي ( ،)4717سیراالشالی الهااا  ،تهةران:
مؤسس مطبوعا علمي.

یتحالنییل ،بیرو  :يارالمعرف .
 شوكاني ،محمدبن علي صنعاني (بيتا) ،

 طباطبايي ،سیدمحمد حسین ( ،)4711المازا ی سیرالالنل  ،ترجم موسوي همداني،
قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 طبرسي ،فضْبن حسن ( ،)4711سلهمةسیرالمامعالبان ی سیراالالنال ،تهةران:
انتشارا فراهاني.

 طريحي ،فخرالدين ( ،)4715مامعالبحالین ،تحقیةق سةیداحمد حسةینى ،چ ،7تهةران:
كتابفروشي مرتضوي.

 طه ،حسین ( ،)4۹31منسنریخا دبالعلب  ،بیرو  :يارالعلم للماليین.

 طوسي ،خواجه نصیرالدين( ،)4717معانرا شعنر ،تهران :انتشارا سهروريي.

 طوسي ،محمدبن حسن (بيتا) ،التبان ی سیرالالنل  ،با مقدم شیخ آقابزرگ تهرانةي
و تحقیق احمد قصیر عاملي ،ياراإلحیاء التراث العربي.

 عسكري ،سیدمرتضي ( ،)4141النل الکلی ورواینتالمیرستان ،چ ،7قةم :المجمةع
العلمي اإلسالمي.

 فروخ ،عمر ( ،)4۹۹4سنریخا دبالعلب  ،جزء اول،را دبالنیی منمطلاعالانهلااة
إل سنوطالیولةا مویة)،بیرو  :يارالعلم للماليین.

 فیض الكاشاني ،المولي محسن (بيتا) ،الصنی ی سیراالالنال  ،مشةهد :يارالمرتضةي
للنشر.
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سیرالاحرنالحیی  ،چ ،7واحد تحقیقا اسالمي ،تهران:

 قرشي ،سیدعلي اكبر (،)4711
بنیاي بعِت.

 قرطبي ،محمدبن احمد انصاري ( ،)4141الانمع حکنمالنل ،چ ،5بیرو  :يارالكتةب
العلمی .

 قمي ،عليبن ابراهیم ( ،)4711سیرالقم [ ،بيجا] :يارالكتب.

 مجلسي ،محمدباقر ( ،)4117بحنرا یوار ،چ ،4بیرو  :مؤسسه وفاء.

 مصطفوي ،حسن ( ،)4711التحناقی کلمنتالنل الکلی  ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
كتاب.

 مظفر ،محمدرضا ( ،)4733المنطق ،چ ،7نجف :مطبع النعمان.

 مكارم شیرازي ،ناصر ( ،)4711سیرالیمویه ،تهران :يارالكتب اإلسالمی .

 میداني ،عبدالرحمن حسن حبنك ( ،)4145قواعیالتیبّلا مثل ،چ ،7يمشق :يارالقلم.
 نیشابوري ،ابوسعید ( ،)4141شلفالمصطی  ،مكه :يارالبشائر اإلسالمی .
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