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چكيده
آيات  226-224سورة شعراء به شاعرانی پرداخته كه پیروي گمراهان از آنان ،سرگردانی در هر كوي و
برزن و سخن بدون عمل را از ويژگیهاي آنان برشمرده است .اين آيات شريفه براي برخی ،اين شبهه
را به وجود آورده است كه در قرآن شاعران نکوهش شدهاند و با شعر و شاعري مخالفت شده است.
اين پژوهش ،به بررسی و نقد اين شبهه و پاسخ به اين سؤال میپردازد كه نظر صحیح قرآن در مورد
شاعران چیست؟ توجه به تخصیص آية پايانی سورة شعراء ،فضاي سیاه شعر در زمان نزول ،شعر به
عنوان گونهاي از كالم ،بزرگداشت شاعران در احاديث پیامبر (ص) و امامان معصوم علیهمالسالم و
همچنین بدست دادن تفسیر صحیح از آيات مورد بحث ،مؤلفههايی هستند كه نگارندگان به منظور
روشن شدن بحث به آنها پرداختهاند.
حاصل كالم اينکه قرآن نه تنها شاعران را به صورت موجبة كلیه نکوهش نمیكند ،بلکه رسالت-
هاي مهمی نیز براي آنها قرار داده كه از جملة آنها سرودن اشعار با درونمايههاي توحیدي ،موعظه و
دعوت مردم به حق است.
واژههاي كليدي :شاعر ،شعر ،سورة شعراء ،زمان نزول ،روايات ،تفاسیر

 .پست الکترونیك نويسندة مسؤولhrezaii@ut.ac.ir :
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مقدمه
شاعران يکی از گروههاي تأثیرگذار و با نفوذ جوامعاند كه همواره در طول تاريخ ،مردم
و حاكمان به اين گروه توجه داشتهاند؛ تا جايی كه گاهی مانند پیامبران پیروي میشـدند
(قصاب ، 4 1 ،ص  .) 1با توجه به تأثیرگذاري باالي شعر ،پادشاهان و حاكمان از شاعران
استقبال میكردند و با اهداي جوايزي ،سعی در استفاده از آنان در دستگاه خود داشتند.
اسالم به دلیل نقش فراوان شعر ،در موارد زيادي به شاعران پرداخته است؛ از جملـه
در آيات پايانی سورة مباركة شعراء میفرمايد :وَ الّشُعَراءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَااوُون* أَ لَام تَارَ
أَنَهُم فى كُّلِ وَادٍ يَهِيمُون* وَ أَنَهُم يَقُولُونَ مَا لَاا يَفْعَلُاون (شـعراء[« ،)226-224/پیـامبر
اسالم شاعر نیست] شاعران كسانى هستند كه گمراهـان از آنـان پیـرو مـىكننـد .آيـا
نمىبینى آنها در هر واد سرگردانند و سخنانى مىگويند كه (به آنها) عمل نمىكننـد؟»
آنچه میان پژوهشگران بحثانگیز شده و سؤال اين پژوهش نیز هست ،اين كه با توجـه
به اين آيات شريفه ،آيا قرآن با شعر و شاعري مخالف است يا نظـر واقعـی قـرآن چیـز
ديگري است؟ نگارندگان در پی پاسخ به اين سؤال ،به مؤلفه هاي زير پرداختهاند.
توجه به سبب نزول
اولین گامی كه در فهم درست آيات مذكور میتواند راهگشا باشد ،توجه به سبب نـزول
اين آيات است كه به آن میپردازيم:
روايت اول:
عن عکرمة قال« :تَهاجی شاعرانِ في الجاهلیة و كان مع كلِ واحدٍ منهما فئـام النـا
فأنزلَ اهلل وَ الّشُعَراءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُون » (سیوطی )99/5 : 414 ،عِکرِمَه گفت« :دو نفر در
زمان جاهلیت يکديگر را هجو میكردند و با هر يك از آن دو ،گروهی از مردم بودنـد؛
پس خداوند اين آيات را نازل كرد :وَ الّشُعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُون ».
روايت دوم:
عن ابن عبا

قوله :وَ الّشُعَراءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُون ...قال« :كـان رجـالن علـی عهـد

رسول اهلل (ص) أحدهما من األنصار و اآلخر من قوم آخرين و أنهما تهاجیا و كـان مـع

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء73/

كل واحد منهما غواة من قومه و هم السفهاء فقـال اهلل وَ الّشُعَراءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُون* أَلَم
تَرَ أَنَهُم في كُّلِ وَادٍ يَهِيمُون » (طبـري ، 4 2 ،ج  ، 9ص )17ابـن عبـا

دربـارة آيـة وَ

الّشُعَراءُ ...گفت« :دو مرد در روزگار رسول خدا بودنـد يکـی از انصـار و ديگـري از
قومی ديگر و همديگر را هجـو مـیكردنـد و بـا هـر يـك از آن دو ،گمراهـان قـومش
همراهی مینمودند و گمراهان ،نادانان بودند .پس خدا فرمود :وَالّشُعَرَاءُ .» ...
روايت سوم:
عن ابن عبا

قال« :كان رجالن علی عهد رسول اهلل (ص) قد تهاجیا ،فکان مع كـل

واحد منهما غواة من قومه ،فقال اهلل :وَالّشُاعَراءُ ( » ...ابـن جـوزي ، 422 ،ج  ،3ص)351

ابن عبا

گفت« :دو مرد در روزگار رسول خدا يکديگر را هجو میكردند و با هر يـك

از آن دو ،گمراهانی از قومشان بودند ،پس خدا گفت :وَالّشُعَراءُ.» .....
روايت چهارم:
عن ابن عبا

قال« :هم شعراء المشركین ،قال مقاتِل 2:منهم عبداال بد الزِبَعـری 3و

أبوسفیان بن حرب ،هُبَیرَةُ بن أبي وَهب المَخزومي ،4في آخرين قالوا :نحـن نقـول م ـل
قول محمد و قالوا الشعر ،فاجتمع إلیهم غواة من قـومهم يسـمعون أشـعارهم و يـروون
عنهم» (همان جا) ابن عبا

گفت« :آنها شاعران مشـركانند و مقاتـل گفـت :از آن جملـه

عبداهلل بن الزبعري و ابوسفیان بن حرب ،هبیرة بن أبی وهب مخزومیاند كه گفتند" :مـا
میگويیم م ل آنچه محمد میگويد" و شعر میگفتند .پس گمراهانی از قومشان در كنار
آنها جمع شدند و اشعار آنان را میشنیدند و از آنها روايت میكردند».
روايت پنجم:
ابن عبا

درباره آيه وَ الّشُعَراءُ ...گفت« :المشركون منهم الـذين يهجـون النبدي»

(سیوطی ، 414 ،ج  ،5ص« )99آنان مشركان بودند كه پیامبر را هجو میكردند».
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ارزيابی روايات مذكور
آلوسی در ذيل روايت دوم میآورد« :انسان به اين روايت اطمینان نمـیكنـد و آنچـه از
سیاق آشکار میشود ،اين است كه آيـة وَالّشُعَراءُ ، ...در رد كـافرانی نـازل شـده كـه
دربارة قرآن میگفتند :پیامبر شاعر است و قرآن چیزي جز شعر نیست كه شیاطین بـه او
تلقین میكنند»( .آلوسی ، 4 5 ،ج ، 1ص ) 43به نظر میرسد اين اشکال ،ايرادي است كـه
به همة روايات مذكور وارد است .در واقع روايات ياد شده ،با ظهور سیاق آيـات -224
 226سورة شعراء مخالفت دارند .اجماالً آنچه از سـیاق ايـن آيـات و آيـات مـرتب بـه
دست میآيد و تاريخ هم آن را تأيید میكند ،ايـن اسـت كـه آيـات مـذكور در جـواب
تهمتی است كه مشركان به پیامبر میزدند و میگفتند :پیامبر شاعر است و قـرآن چیـزي
جز شعر نیست كه شیاطین به او تلقین میكنند .هیچ يـك از روايـات سـبب نـزول كـه
پیشتر ياد شد ،نه تنها مؤيّد اين ظهور سیاق نیست ،بلکه با آن ناسـازگار اسـت .اشـکال
ديگري كه به روايت دوم وارد است ،اين كه سورة شعراء و همچنـین آيـات پايـانی آن،
مکی است پس در زمان نزول اين آيات ،انصار كجا بودهاند؟ البته برخی براي رفـع ايـن
مشکل و مشکالت ديگر ،اين آيات را مدنی دانستهاند كه قريب به اتفاق مفسران ،مـدنی
شمردن اين آيات را رد كردهاند( .ابن ك یـر ، 429 ،ج ،6ص 59؛ دروزه ، 373 ،ص ،3ص211؛

طباطبـايی ، 4 1 ،ج  ، 5ص  )33به عالوه دو روايت چهارم و پنجم ،نه تنهـا تصـريحی در
سبب نزول بودن ندارند -زيرا هیچ يك از تعابیر «فنزلت»« ،فـأنزل اهلل» و «فقـال اهلل» در
آنها به كار نرفته است -بلکه بیشتر به بیان تفسیر و مصاديق اين آيات شـبیهند تـا بیـان
سبب نزول( .براي اطالع بیشتر دربارة سبب نزول رک :حجتی ، 376 ،ص)233- 16

اين اشکاالت و برخی موارد ديگر ،نشان میدهد كه روايـات يـاد شـده نمـیتوانـد
سبب نزول واقعی آيات مذكور باشند و به فرض صحت صدور ،از باب تطبیـق آيـه بـا
يك حادثة تاريخی و بیان مصاديق آن است؛ همان طور كه بسیاري از روايات مذكور در
كتب به عنوان سبب نزول دربارة آيات ديگر هم اين گونه هسـتند؛ يعنـی سـبب نـزول
اصطالحی آن آيه نیستند؛ زيرا در سبب نـزول اصـطالحی ،شـر ايـن اسـت كـه ابتـدا
حادثهاي رخ دهد و در پی آن و به خاطر آن ،آيه يا آياتی نازل شود نه اينکه ابتدا آيـهاي
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نازل گردد و سپس آن آيه با حادثه يا افرادي ارتبـا يابـد و آن را سـبب نـزول آن آيـه
بخوانیم .اما به هر حال روايات مذكور ،اگر از باب تطبیق و بیان مصاديق آيه هم باشـند،
میتوانند شاهدي باشند كه صحابی و مفسر بزرگی همچون ابـن عبـا

از آيـات -224

 226سورة شعراء ،نکـوهش همـة شـاعران را برداشـت نکـرده ،بلکـه افـراد خاصـی را
مشمول اين نکوهش میداند.
در جستجوي سبب نزول
حال كه روايات مذكور نتوانستند ما را به سـبب نـزول واقعـی آيـات  226-224سـورة
شعراء راه بنمايند ،توجه به سیاق اين آيات و آيـات مـرتب و برخـی حقـايق تـاريخی
میتوانند راهگشا باشند .شاعر خواندنِ پیامبر ،يکی از تهمتهـايی بـود كـه مشـركان در
مکه و پیش از هجرت همواره آن را تکرار میكردند و به اين وسـیله مـردم را از حلقـة
دعوت ايشان دور میساختند (طباطبـايی ، 4 1 ،ج  ، 5ص  )33همان طـور كـه در برخـی
آيات سورههاي مکی هم به آن اشاره شده است :أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَارَبَصُ بِاهِ رَيابَ
الْمَنُونِ (طور« )31/بلکه آنها مـىگوينـد" :او شـاعر اسـت كـه مـا انتظـار مـرگش را
مىكشیم!" » وَ يَقُولُونَ أَئنَا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِّشَااعِر مَجنُاون (صـافات« )36/و پیوسـته
مىگفتند" :آيا ما معبودان خود را بخاطر شاعر ديوانه رها كنـیم؟"» بَّلْ قَالُوا أَضْغَاثُ
أَحالم بَّلِ افْتراهُ بَّلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرسِّلَ الْاأَوَلُونَ (انبیـاء« )5/آنهـا گفتنـد:
"[آنچه محمّد (ص) آورده وحى نیست] بلکه خوابهـايى آشـفته اسـت! اصـلًا آن را بـه
دروغ به خدا بسته نه ،بلکه او يك شاعر است! [اگر راست مـىگويـد] بايـد معجـزها
برا ما بیاورد همان گونه كه پیامبران پیشین [با معجزات] فرسـتاده شـدند!"» از طرفـی
اعراب اعتقاد داشتند كه براي هر شاعري شـیطانی اسـت كـه شـعر

را بـه وي وحـی

میكند (الفـاخوري ، 314 ،ص41؛ ابوالفتـو رازي ، 417 ،ج ، 4ص ،)366و روي همـین بـاور
شاعري سروده است:
إنّي و کل شاعر م البشر

شیطانه أنثی و شیطاني ذکر
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دلیل اين اعتقاد ،اين بود كه شاعران بدون رنج و انديشة بسیار چیزهايی میگفتند كه
ديگران با رنج و سختی توان گفتن آن را نداشـتند( .ابوالفتـو رازي ، 417 ،ج  ، 4ص)366

نتیجة اين دو مقدمه ،اين بود كه مشـركان بگوينـد :قـرآن را شـیاطین بـر محمـد نـازل
میكنند؛ يعنی قرآن منشأ الهی ندارد .شکل منطقی اين اعتقـاد بـه صـورت قیـا

ذيـل

است:
مقدمه اول :پیامبر شاعر و قرآن اشعار اوست.
مقدمه دوم :شیاطین شعر را به شاعر عرضه میكنند.
نتیجه :شیاطین قرآن را به پیامبر وحی میكنند.
حال خداوند در آيات  226–224سورة شعراء ،براي ابطال نتیجة اين قیا

به ابطـال

مقدمة اول میپردازد و بیان میكند كه پیامبر شاعر نیست؛ زيرا شـاعران كسـانی هسـتند
كه گمراهان از آنها پیروي میكنند و در هر كوي و برزنی پرسه میزنند و به هـر راهـی
رهسپار میشوند و سخنهايی میگويند كه خود به آن عمل نمیكنند؛ امـا پیـامبر هـیچ
يك از اين صفات را ندارد .پس پیامبر شاعر نیست ،و اين آيات در معناي آيات ديگري
است كه آنها هم به نفی اين شبهه يعنی شاعر بودن پیامبر پرداختهاند؛ از جملـه :وَ مَاا
هُوَ بِقَولِ شَاعِر قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُون (الحاقة« )4 /و آن (قـرآن) ،گفتـة شـاعر نیسـت ،امّـا
كمتر ايمان مىآوريد!» .وَ مَا عَلَمنَاهُ الّشِعرَ وَ مَا يَنبَغِى لَهُ إِنْ هُاوَ إِلَاا ذِكْارٌ وَ قُارْءَانٌ
مُبِينٌ (يس« )69/ما هرگز شعر بـه او [پیـامبر] نیـاموختیم ،و شايسـتة او نیسـت [شـاعر
باشد] اين (كتاب آسمانى) فق ذكر و قرآن مبین است!».
حال اين پرسش مطر است كه چرا خداوند ـ اگرچه در مقام نفی شبهة شاعر بودن
پیامبر است ـ شاعران را اين گونه معرفی میكند؟ آيا با توجه به آيات مذكور ،مـیتـوان
گفت كه همة شاعران داراي چنین اوصافیاند و اصالً قرآن شعر و شـاعري را نکـوهش
میكند؟ در ادامه به مؤلفههايی پرداخته میشود كه توجه به آنها ،روشن كنندة اين آيـات
و پرسشهاي مذكور است:
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 .توجه به تخصيص آية پايانی سورة شعراء
از مواردي كه براي روشن شدن آيات 224ـ 226سوره شعراء بايد بـه آن دقـت داشـت،
توجه به آية بعد است :إِلَا الَذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَ ذَكَارُوا اللَاهَ كَثِيارًا وَ
انتَصَرُوا مِن بَعدِ مَا ظُلِمُوا( ...شعراء« ،)221/مگـر كسـانى كـه ايمـان آورده و كارهـا
شايسته انجام مىدهند و خدا را بسیار ياد می كنند ،و به هنگـامى كـه مـورد سـتم واقـع
مىشوند به دفاع از خويشـتن (و مؤمنـان) برمـىخیزنـد [و از شـعر در ايـن راه كمـك
مىگیرند]» .چرا كه اين آيه ،مخصص متصل «الشعراء» در آية  224است و در مخصـص
متصل ،اصالً ظهوري براي كالم ،منعقد نمیشود مگر در خاص؛ يعنی كالم در مخصص
متصل ،تنها ظهور در خصوص دارد و از همان ابتدا كه صادر میشود ،ظهوري در عموم
به وجود نمیآورد( .براي اطالع بیشتر رک :مظفر ، 371 ،ج  ،صص  )364-36با ايـن حسـاب،
عموم «الشعراء» در آية  224هیچ ظهوري بدون توجه به آية  221ندارد كه بـا توجـه بـه
آن ،تمام شاعران را مورد نکوهش قرآن بدانیم و شاعرانی را كه ايمان بیاورند و كارهاي
شايسته انجام دهند و خدا را بسیار ياد كنند و به هنگام مورد ستم واقع شدن و دفـاع از
خويشتن برخیزند ،مورد نکوهش قرآن ندانیم .با وجود اين ،هنوز برخی نگاهها با توجه
به آيات 224ـ  226سورة شعراء به شعر و شاعران ،منفی يا دست كم محتاطانه اسـت و
يا حداقل نگاهی م بت نیست .براي اصال اين نگر

و همچنین روشـن شـدن بیشـتر

بحث و جزئیات آن ،توجه به مؤلفههاي ديگر ،مفید است.
 .1فضاي شعر و ويژگیهاي شاعران در زمان نزول
شعر عربی در اواخر عصر جاهلی دچار مخاطره شد .شاعران جايگاهی را كه درگذشـته
داشتند ،از دست د ادند و ايـن مخـاطره در انحـراز از اهـداز بلنـد و خـارج شـدن از
وظیفة اجتماعی بلندي كه شعر داشت ،آشکار شد( .قصـاب ، 4 1 ،ص  )9جـاح درايـن
باره میگويد« :شاعران شعر را ابزار درآمد خـود قـرار دادنـد و بـه بازارهـا رفتنـد و در
ريختن آبروي مردم سرعت گرفتند»( .الجـاح  ، 423 ،ج  ،ص ) 64قـرآن نیـز بـه اوضـاع
آشفته و سیاه شعر در اواخر عصر جاهلی و زمان نزول قرآن اشاره میكند ،آنجا كـه بـه
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سخنان كافران میپردازد كه چگونه افترا و تکذيب را درجه به درجه شـدت مـیدادنـد:
...أَفَتَأْتُونَ السِحرَ وَ أَنتُم تُبصِرُون*...بَّلْ قَالُواْ أَضْاغَاثُ أَحلَاام بَاّلِ افْتَاراهُ بَاّلْ هُاوَ
شَاعِر( ...انبیاء .)5-3/كافران ،نخست گفتند :آنچه محمد آورده و ادعا میكند كه معجـزة
نبوتش است ،معجزه نیست ،بلکه سحري است كـه شـما از آوردن نظیـر آن عاجزيـد و
سزاوار نیست كسی كه چشم بینا دارد ،فريب سـحر را بخـورد و بـه آن ايمـان بیـاورد.
سپس گفتند :سخنان او خوابهاي پريشان است كه ديده و آن را نبـوت خـود پنداشـته
است .پس كار او و معلوماتش حتی از سحر هم بی ارز تر است؛ چون سحر هـر چـه
باشد ،علم و قواعدي دارد .سپس افتراي خود را ترقـی داده ،گفتنـد :بلکـه خـوابهـاي
پريشان هم نیست ،چون در خواب پريشان ،صاحبش عمداً دروغ نگفته ،بلکه چند نـوع
رؤيا ديده ،وقتی بیدار شده از هر يك چیزي بـه يـاد

مانـده و بـا گوشـههـاي ديگـر

رؤيايش مخلو شده است .آنان در ادامه گفتند :او افترا میبندد و معلوم است كه افتـرا
مستلزم تعمّد است .آن گاه پا را فراتر نهاده ،گفتند« :بلکه او شاعر است» و اين از جهتی
ديگر ،از تهمت قبلی سنگینتر است؛ چون كسی كه به كسی افترا میبندد ،فکر مـیكنـد
كه چه افترايی ببندد ولی شاعر بدون هیچ تدبیر ،هر چه به نظر

مـیرسـد مـیگويـد.

(طباطبايی ، 4 1 ،ج ، 4صـص  )252-25همان طور كه آورده شد ،كافران در تهمتهايی كه
به پیامبر میزدند ،شاعر خواندن آن حضرت را در آخر تهمتهاي خود آوردهاند؛ يعنـی
ارز

شعر در آن زمان از سحر ،خوابهاي پريشان و حتی افترا هم كمتر بوده است .با

توجه به مطالب گفته شده ،آيات  226-224سورة شـعراء در ايـن فضـا نـازل گشـت و
خداوند به نکوهش شاعران پرداخت و نمیتوان بدون توجه به اين فضاي آشفته و سیاه
شعر و شاعري در زمان نزول آيات ،به فهم اين آيـات پرداخـت؛ پـس نمـیتـوان ايـن
نکوهش را به شاعران قبل و بعد از زمان نـزول ايـن آيـات كـه در فضـاي ديگـري بـه
شاعري مشغول باشند ،نسبت و تعمیم داد.

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء07/

 .9شعر ،گونهاي از كالم
شعر ،گونهاي از كالم است و م ل كالم ،خوبِ آن ،خوب و بد آن ،بـد اسـت (طنطـاوي،

بیتا ،ج ، 1ص )29؛ همان طور كه از پیامبر روايت شـده« :الشـعر منزلدة الکـالم ،حسـنه
كحسن الکالم و قبیحه كقبیح الکـالم» (قرطبـی ، 364 ،ج ، 4ص ) 51شـعر هماننـد كـالم
است؛ شعر خوب همچون كالم خوب است و شعر بد م ل كالم بد .پس همان طور كـه
نمیتوان مطلق كالم را خوب يا بد دانست ،نمیتوان مطلق شـعر را هـم خـوب يـا بـد
دانست ،چون شعر هم گونهاي از كالم است.
 .8احاديث پيامبر
از آنجا كه پیامبر اكرم (ص) بنا به سخن خداوند ،مبیّن قرآن اسـت... :وَ أَنزَلْنَاا إِلَيا َ
الذِكْرَ لِتُبَيِنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيهم وَ لَعَلَهُم يَتَفَكَرُون (نحل )44/براي روشن شـدن آيـات
 226-224سورة شعراء به احاديث و سنت آن حضرت پرداخته میشـود .رسـول اكـرم
(ص) شاعران را در مد پاكان و ذم مخالفان تشويق مـیفرمـود .خـود حضـرت شـعر
میخواند و از ديگران میخواست كه شعر بخوانند و شاعران را اجازه میفرمود تا شـعر
بگويند و آنان را كه رسـالت شـعر را مراعـات مـینمودنـد ،ارج مـینهـاد .حضـرت را
مینگريم كه چگونه در مقابل شعر عمويش ابوطالب بیتابی میكرد ،آن هنگام كه طلب
باران نمود و خدايش باران فرستاد ،چنین گفت« :براي ابوطالب از خدا نیکی باد! اگر او
زنده بود ،چشمانش از اين حادثه روشن میشد .حال كیست كه شعري از او بخوانـد؟»
عمر برخاست و عرض كرد :شايد اين شعر را خواستهايد« :هیچ شتري بـر پشـت خـود
نیکوتر و باوفاتر از محمد حمل نکرده اسـت ».رسـول اكـرم (ص) فرمـود« :ايـن گفتـة
عمويم نیست ،از حسان بن ثابت است» .پس حضرت علی (ع) برخاست و عرض كرد:
«شايد اين شعر را اراده فرمودهايد:
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سفیدرويی كه به يمن روي او از ابر طلب باران میشود .او (محمـد) پنـاه يتیمـان و
بیوه زنان است .بنی هاشم در سختی و درماندگی به دامن پر مهـر و محبـت او پناهنـده
میشوند».
رسول خدا فرمود« :آري اين است شعر ابوطالب ».در اين هنگام شخصی از طايفة كنانـه
برخاست و اشعاري در مد پیامبر سرود .پیغمبر فرمود« :مرحبا اي كنـانی! خداونـد بـه
هر بیت شعر ،خانهاي در بهشت به تو پادا

دهد!» (طوسی ، 4 4 ،ص  )15همان طور كه

مشاهده میشود ،در اين داستان،پیامبر اكرم(ص)هم شعر حسان و هم شـعر ابوطالـب را
میدانست؛ پس قبالً اين اشعار را شنیده بود .و باز رسول خدا را مینگـريم كـه از شـعر
عمويش عبا

خوشحال میشـود ،چـه اينکـه او از حضـرت درخواسـت نمـود تـا در

مدحش شعري بسرايد .پیغمبر فرمود« :بگـو! كـه خداونـد دنـدانهايـت را مريزانـد ».و
عبا

شعري در مد آن حضرت سرود( .ابـن عسـاكر ، 4 5 ،ج ،3ص  )4و هنگـامی كـه

عَمرو بن سالِم 5بر پیغمبر وارد شد و شعر خود را خواند ،آن حضرت فرمود« :حقـا كـه
ما را ياري كردي ،خدا يـار تـو باشـد!» (نـويري ، 423 ،ج ، 1ص )279نابِغـة جَعـدِي 6را
مینگريم كه بـر پیغمبـر وارد مـیشـود و شـعري در مـد آن حضـرت مـیسـرايد و
می خواند؛ پیامبر خوشحال میشود ،و دعايش میكند كه خداوند دندانهايت را مريزانـد.
(ابوالفرج اصفهانی ، 4 5 ،ج ،5ص ) 1و باز شادي آن حضرت را مـینگـريم ،هنگـامی كـه
كَعب بن زهَیر ،1المیة خود را براي حضرت خواند و پیغمبر بردهاي بـه او صـله داد كـه
بعدها معاويه به بیست هزار درهم از او خريد و پیوسـته خلفـا آن را در روزهـاي عیـد
می پوشیدند( .ابن قتیبـه ، 423 ،ج  ،صـص  ) 42- 4همچنـین عبـداهلل بـن رَواحـه 7بـراي
حضرت شعر خواند و پیامبر خوشحال شد .بَرّاء بن عازِب 9نقل میكند« :پیغمبـر اكـرم
را ديدم كه خاكهاي خندق را حمـل مـیكـرد و گـرد و خـاک روي شـکم حضـرت را
پوشانده بود ،پیامبر در آن هنگام شعري را زمزمه میكرد» (مجلسی ، 413 ،ج  ، 21ص.) 99
1

گفته میشود ،اين شعر از عبداهلل بن رواحه يا عـامِر بـن األكـوَع اسـت( .نـويري، 423،

ج ، 1ص )249روايت شده كه رسول خدا هنگام رفتن به خیبر به عامِر بن أكـوَع فرمـود:
«از مركب فرود آي و از اشعار خود با آهنگ بخوان!» راوي گويد :عامر از اسـب فـرود

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء05/

آمد و شعري را سرود .پس رسول خدا (ص) فرمود« :خدايت بیامرزد!» (همان جا) و نیـز
پیغمبر اكرم را از شعر حسـان بـن ثابـت در وجـد و شـادمانی مـیبینـیم .حسـان ،روز
غديرخم جريان غدير را به شعر در آورد .پیغمبر چنین دعا كـرد« :تـا آن هنگـام كـه بـا
سخنت ما را ياري كنی ،از تأيیدات رو القد

بهرهمند گـردي» (رضـی ، 416 ،ص.)42

پیامبر منبري در مسجد براي حسان گذاشته بود و او بر منبر میايستاد و فضـايل پیغمبـر
و مکتب او را بازگو میكرد( .امینـی ، 376 ،ج،2ص )9همچنین پیامبر ،سرودن شعر به زبان
عربی براي سلمان فارسی را از خداونـد درخواسـت كردنـد .مسـلمانان در موقـع حفـر
خندق ،شعر میخواندند جز سلمان .پیامبر كـه چنـین ديـد از خـدا خواسـت كـه زبـان
سلمان را گرچه به گفتن دو بیت شعر بگشايد .پس آنگاه سلمان سـه بیـت شـعر انشـاء
كرد و گفت:

ـ زبانی ندارم كه شعر بسرايم؛ از پروردگار خود نیرو و نصرت میطلبم .ـ بر دشمن
خود و دشمن انسان پاک ،محمد برگزيدة خدا كه افتخار به دست آورد .ــ تـا اينکـه در
بهشت به كاخ بهشتی برسم با حوريانی كه ماه تمام را شبیهند.
پس مسلمانان به هیجان آمدند و هر قبیله میگفت سـلمان از ماسـت .آنگـاه رسـول
خدا فرمود« :سلمان منّا أهل البیت»( .ابن شهر آشوب ، 319 ،ج  ،ص)75

پیامبر پیوسته شاعران را برمیانگیخت تا با تیر گدازندة شعر ،بـه پیکـار بـا مخالفـان
برخیزند و آنها را هجو كنند .به هر حال ،پیامبر نه تنها شاعرانِ به حق را نکوهش نکرده
بلکه تمجید هم نموده است .روايتی است كه شیعه و سنی از ايشان نقـل كـردهانـد« :إِنَ
مِـنَ الشِــعرِ لَحُکْمداً وَإِنَ مِـنَ الَبَیَــانِ لَسِــحرا» (صــدوق ، 316 ،ص6 9؛ ســیوطی ، 414،ج،5
ص ) 1
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 .7احاديث امامان معصوم
قول ،فعل و تقرير امامان معصوم در همة زمینههاي دين از جمله تفسیر و فهم قرآن،
حجت است .از اين رو ،به منظور فهم درست آيات  226-224سورة شعراء به آنان
مراجعه میكنیم .از آنجا كه برخی احاديث امامان معصوم به طور خاص ناظر به آيات
 226-224سورة شعراء است و برخی در ارتبا

با اين آيات قابل استفاده است ،و

همچنین به امامان معصوم ـ برخالز پیامبرـ اشعاري منسوب است ،اين بخش را به سه
قسمت تقسیم میكنیم:
الف ا احاديث وارده از امامان معصوم ،ناظر به آيات پايانی سورة شعراء
اإلمام الباقر (ع) في قوله تعالی وَ الّشُعَراءُ ....قَالَ« :هَلَ رَأَيتَ شَـاعِراً يَتَبِعـه أَحَـد
إِنَمَا هم قَوم تَفَقَهوا لِغَیرِ الدِينِ فَضَـلووا وَ أَضَـلووا» (صـدوق ، 413 ،ص  )319امـام بـاقر (ع)
دربارة آيه وَ الّشُعَرَاءُ ....فرمود« :آيا شاعري را ديدهاي كه كسـی از او پیـروي كنـد؟
آنها جماعتی هستند كه براي غیر دين دانش آموختنـد؛ هـم خـود گمـراه شـدند و هـم
ديگران را گمراه كردند».
اإلمام الصادق (ع) -أيضاً -قال« :هم قَوم تَعَلَموا وَ تَفَقَهوا بِغَیرِ عِلَـم فَضَـلووا وَ أَضَـلووا»
(مجلسی ، 413 ،ج ،2ص )279امام صادق (ع) نیز دربارة همین آيه فرمـود« :آنهـا جمـاعتی
هستند كه دانش و آگاهی خود را با علم و علم اندوزي به دست نیاوردهاند؛ از ايـن رو،
گمراه شدند و ديگران را هم گمراه میكنند».
عنه (ع) ـ أيضاً ـ « :هم القُصَاص» (صـدوق ، 4 4 ،ص ) 1امام صـادق (ع) همچنـین
درباره آيه وَ الّشُعَراءُ ....فرمود« :مقصود قصه گوياناند».
ن
ن الشِـع ِر ي َتبَـع ِإ َنمَـا َعنَـى َه ُؤلَـا ِء ا َل ُف َقهَـا َء الَـذِي َ
ن َرأَيتُم ِم َ
عنه (ع) ـ أيضاً ـ قالَ « :م َ
يشَعِرُونَ قُلُوبَ النَا ِ بِالَبَاطِلِ فَهم الشوعَرَاء الَذِينَ يتَبَعونَ»؛ (استرآبادي ، 419 ،ص )395امـام
صادق (ع) دربارة آيه وَ الّشُعَراءُ ....فرمود« :كدام شاعر را ديدهايد كـه از او پیـروي
كنند؟ همانا منظور فقیهانی هستند كه دلهاي مردم را به باطل مشغول كردند ،پس آنـان
شاعرانی هستند كه پیروي میشوند».

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء03/

همان طور كه در يك نگاه اجمالی ديده میشود ،در روايات وارده از اهـل بیـت در
تفسیر آيات پايانی سورة شعراء ،شاعران به ديدة افراد منفی نگريسته نمیشوند ،بلکه بـا
جري و تطبیقهايی كه حتی با انصراز ذهن از خصوص مورد نزول همراه است (جري
و تطبیق شعرا به فقیهان بدون علم يا قصه گويان) ،به ابطال اين نگر

پرداختهاند .البتـه

اين كه در اين روايات ،شاعران از مورد نزول بیرون دانسته شدهاند (هـل رأيـتَ شـاعراً
يتَبعه أحد) (مَن رأيتهم من الشعراء يتبع) ،به معناي آن نیست كه در زمـان نـزول آيـات
مراد از «الشعراء» شاعران نبودهاند؛ زيرا معناي «الشعراء» ،هم در زمان نزول آيات و هـم
صدور اين روايات كامالً مشخص بوده و به كسانی اطالق میشده كه شعر میسـرودند.
به عالوه اصالً فقیهی  -حال چه بدون علم ،همان طور كه در روايت آمده اسـت و چـه
عالم -در زمان نزول آيات پايانی سورة شعراء نبود .پس اينکـه در ايـن احاديـث تعبیـر
«هل رأيت شاعراً يتبعه أحد» و «من رأيتهم من الشـعراء يتبـع» بـه كـار رفتـه ،نـاظر بـه
شاعران زمان صدور اين روايات بوده است وگرنه شاعران زمـان نـزول ايـن آيـات بـه
گواهی تاريخ همانند انبیاء ،مورد پیروي بودند( .قصاب ، 4 1 ،ص) 1

نولدكه مینويسد« :شاعر ،پیامبرِ قبیله و پیشواي آن در زمان صلح ،و قهرمان آن در
زمان جنگ بود .به هنگام جستجو از چراگاهها با او رأي مـیزدنـد و تنهـا بـه فرمـان او
خیمهها را بر پا مینمودند يا كوچ میكردند و او بود كه خیل تشـنگان را در يـافتن آب
ياري میكرد»( .الفاخوري ، 314 ،ص)41

قدرت شاعر ،گاه از رئیس قبیله هم فراتر میرفـت .قبیلـه در پرتـو الهـام شـاعر راه
صواب میيافت و در مشکالت و امور قضايی يا معضالت ديگـر اجتمـاعی دسـت بـه
دامان شاعر میشد .سخنش از هر سخنی باالتر بود و گفتار

از نوک سنان گذارندهتـر

و حکمش از حکم شرع نافذتر بود .گاه شاعر بـا يـك بیـت بـر شـأن و رتبـة قبیلـهاي
میافزود يا از آن میكاست ...هـر شـاعري را راوياي بـود كـه چـون شـاگرد در كنـار
معلمش میزيست و سبك او را تتبع مینمود و شعر

را نشر میداد( .همان )4 -41 ،اما

شاعران در زمان صدور روايات مـذكور ،ديگـر چنـین جايگـاهی نداشـتند؛ در عـوض
فقیهان در زمان صدور اين روايات ،همانند شاعران زمان نزول آيات ،به چنین جايگاهی
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(پیروي ديگران از آنها) رسیده بودند .همچنین تفسیر وَ الّشُعَراءُ ....به قصه گويان هم
از باب جري و تطبیق يا تأويل است.
ب ا احاديث ،سنت و سيرة امامان معصوم به طور عام
رهبران معصوم همیشه به تجلیل ،تشويق و صله بخشی شاعران راستین میپرداختند
تا هر چه بیشتر آنان را به سوي تعهد سوق دهند .چه اينکه گامهايی كه چنین شـاعرانی
در كارهاي هنري خويش برمیدارند ،به صال جامعه و خیر امت است و با زبان اينـان،
حقايق گفته و پراكنده میشود و در جامعه نفوذ میيابد و بیداري میآفريند( .مهدوي راد،

 ، 373ص )245و اين گونه اشعار بود كه ائمه ،مردم را وا میداشتند ،تا آنها را از بر كننـد
و نشر دهند .امام صادق فرمود« :يَا مَعشَرَ الشِیعَةِ عَلِموا أَولَادَكُم شِعرَ الَعَبـدِيِ فَإِنَـه عَلَـى
دِينِ اللَه» (عروسی حويزي ، 4 5 ،ج ،4ص « )1اي شیعیان شعر عَباِي 2را به فرزندان خود
بیاموزيد؛ زيرا او به دين خداست ».کَشِي 3دانشـمند بـزر

رجـال از ابوطالد قُمدي

4

روايت میكند كه او چنین گفته است:
«چند شعري سرودم و به محضر امام باقر (ع) فرسـتادم كـه در ضـمن آن اشـعار ،از
پدر آن حضرت يادي رفته بود .از حضرت تقاضا كردم كه مـد خـود حضـرت گـويم
ولی حضرت باقر (ع) كاغذ را از جايی كه شعر نوشته بود ،جدا كرد و پیش خـود نگـاه
داشت و در قسمت سفیدي باال نگاشت" :أحسنت! چه نیکو سرودي ،خدا به تو سـزاي
نیك دهد!" و در روايت ديگر چنین است كه از حضـرت تقاضـا كـردم تـا در مصـیبت
پدرشان نوحه سرايی كنم .حضرت در جواب نوشتند" :اشکالی نیست ،براي پدرم و هم
براي من نوحه سرايی كن!"» (كشی ،بی تا ،ص )415امام صادق (ع) فرمود« :مَنَ قَـالَ فِینَـا
بَیتَ شِعر بَنَى اللَه تَعَالَى لَه بَیتاً فِی الْجَنَةِ»؛ (صـدوق ، 317 ،ج  ،ص« )1هـركس دربـارة مـا
يك بیت شعر بگويد ،خداي تعالی در بهشت برايش يك خانه بسازد ».يا در جاي ديگر
آن حضرت فرمود« :مَا قَالَ فِینَا قَائِلٌ بَیتاً مِنَ الشِعرِ حَتَى يؤَيَدَ بِرُو ِ الَقُد
«هیچ سراينده اي درباره ما بیت شعري نگفت جز آن كه رو القد

»؛ (همـان جـا)

به او كمك كرد».

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء5 /

شاعران پیوسته از نقا دور با قصايد مذهبی و چکامههاي دينـی خـود بـه خـدمت
ائمه مشرز میشدند و مورد تفقد و اكرام آنان واقع میگشتند و به شعر آنان كه چکیدة
فکر و انديشهشان بود ،به نظر اعجاب مینگريسـتند و تحسـین مـیكردنـد .بـه احتـرام
مقدمشان محفلها تشکیل میدادند و دوستان خود را بدان محافل دعوت میكردند و بـا
دادن صله و جايزههاي گرانبها ،شاعران را مورد نـواز

و مرحمـت قـرار مـیدادنـد و

نکاتی را كه موجب خلل و نقص شعر آنان بود ،گوشـزد مـینمودنـد؛ از همـین رو ،در
دورة ائمة طاهرين ،تطوراتی در شعر و ادب پیدا شد و به كمال گرايیـد و در جامعـة آن
روز از بیشتر علوم و فنون اجتماعی پیشی گرفت( .امینی ، 376 ،ج ،2صص )21-26اهمیـت
شعر به جايی رسید كه به پا نمودن مجلـس شـعر و صـرز وقـت نمـودن بـراي آن در
مکتب اهل بیت ،جزء طاعات شمرده میشد .گاهی بخشی از اشعار نغز ،در شريفترين
اوقات خوانده میشد و بر بزرگترين اعمال عبادتی مقدم میگشت؛ چنانکه اين حقیقـت
را به وضو از گفتار و رفتار امام صادق (ع) نسبت به هاشمیات كُمَیت میيابیم .كُمیت
در ايام تشريق در منی ،به محضر آن حضرت رفت و اجازه خواست تا براي حضرت از
اشعار خود بخواند .حضرت فرمود« :اين ايام بسیار شـريف و بـا ارز

اسـت» .كمیـت

عرض كرد« :اين اشعار دربارة شما سروده شده است» .امام چون ايـن جـواب را شـنید
فرمود تا ياران و همراهانش جمع شوند و به كمیت هم اجازه داد تا شعر

را بخوانـد.

كمیت هم شروع به خواندن قصیدة المیـه از قصـايد هاشـمیاتش كـرد .آنگـاه حضـرت
دربارة او فرمود« :بار خدايا! از گناهان گذشته و آيندة كمیت درگذر!» (خـزاز رازي، 41 ،

ص )249شیخ اكبر صفار در بصائر الدرجات به اسناد خويش از جابر روايت كرده اسـت
كه گفت :به خدمت حضرت باقر (ع) رسیدم؛ در همین هنگـام كمیـت شـرفیاب شـد و
گفت«:قربانت گردم ،اجازه میفرمايی شعري بخوانم؟» فرمود« :بخوان» .كمیت قصیدهاي
خواند .امام فرمود«:اي غالم! كیسة پولی از اندرون خانه بیاور و به كمیـت ارزانـی دار»،
كمیت گفت« :قربانت گردم شعري ديگـر برايتـان بخـوانم؟» فرمـود« :بخـوان» و چـون
خواند ،امام فرمود« :غالم! كیسة ديگري بیاور و به كمیت بده» .كمیـت گفـت« :قربانـت
گردم! قصیدة ديگري بخوانم؟»فرمود«بخوان» و چون خواند،امام به غالم فرمود«:كیسهاي
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ديگر بیاور و به كمیت ارزانی دار!» كمیت عرض كرد« :فدايت گردم! من شـما را بـراي
گذراندن دنیا ،دوست نمیدارم و مقصود من از چکامه سرايیها ،چیـزي جـز پیونـد بـه
پیغمبر و حقی كه خدا بر من واجب فرموده است ،نیست» .امام باقر (ع) دربـارة او دعـا
كرد و به غالم فرمود :كیسههاي پول را به جاي خود برگردان»( .صفار ، 414 ،ص)316

با توجه به فوايد اجتمـاعی و دينـی اشـعار ،پیشـوايان ديـن هـیچ گونـه نظـري بـه
شخصیت شاعر نداشتند و نسبت به ساير شؤون و اعمالشان خرده نمیگرفتنـد؛ هرچنـد
شاعري آلوده و بدمنش بود و از رفتار

ناراضی بودند ،همین كه افکار و اشعار چنـین

شاعرانی را میديدند كه در راه هدايت و ترويج دين و بیان حقايق مفید است ،از اعمال
بدشان چشم پوشی میكردند و به آنان به ديدة استرحام مینگريستند و برايشـان طلـب
آمرز

میكردند و احساسات مؤمنان را به اطرافشان تحريك میكردند و براي دلگرمی

آنان ،سخنان امید آفرين میفرمودند»( .امینی ، 376 ،ج ،2صص )21-27وصیت امام باقر (ع)
به امام صادق (ع) مشعر به همین فکر عالی است؛ آنجا كه میفرمايد« :از مال من وقـف
كن براي نوحه سرايان كه تا ده سال در منی موقعی كه حاجیان جمعنـد بـر مـن نوحـه
سرايی كنند»( .كلینـی ، 426 ،ج ،9ص )653نظر به فوايدي كه بر شعر مترتب بـود ،شـعراي
اهل بیت پیوسته مورد خشم مخالفان بودند؛ زيرا مديحه سرايی آنهـا بـر دشـمنان گـران
میآمد و بدين جهت ،مديحه سرايان ائمة هدي ،از كید و دسیسه هاي دشـمنان همیشـه
در هرا

بودند و گاهی براي حف

جانشان آواره میشدند( .امینی ، 376 ،ج ،2ص)27-29

ج ا اشعار منسوب به اهّل بيت
به نوشتة "الذريعه" ،سید حسین بن جعفر موسوي ،كتابی را در سـال  313تـألیف
كــرده و اشــعاري را كــه منســوب بــه ائمــه اطهــار اســت ،گــرد آورده و آن را «اشــعار
المعصومین» نامیده است( .آغا بزر تهرانـی ،بـی تـا ،ج ،2صـص ) 1- 19نويسـندة كتـاب
"جايگاه شعر و شاعر از صدر اسالم تا عصر حاضر" ،در كتـاب خـود بـه تمـام امامـان
معصوم به جز امام كاظم (ع) اشعاري را نسبت میدهد( .نك :حسینی ، 375 ،ج  ،صص-44

 )1براي حسن ختام اين بخش ،شـعري كوتـاه منسـوب بـه حضـرت علـی (ع) آورده
میشود:

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء59/

راز خود را جز براي خود فا

مکن زيرا هر دوستی را دوسـتی اسـت .مـن مـردان

گمراه را ديدهام كه جوّ صاز و سالم را رها نمیكنند( .میبدي،

) 33 : 4

برداشت مفسران از آيات پايانی سورة شعراء
با توجه به آنچه آورده شـد ،هـیچ يـك از مفسـران از آيـات  226-224سـورة شـعراء،
نکوهش شاعران را به نحو موجبة كلیه برداشت نکردهاند؛ بلکـه در زمینـة آيـات مـورد
بحث ،به يك يا چند مورد از موارد ذيل توجه دادهاند:
 .برخی تفاسیر ،رواياتِ سبب نزول را آوردهاند .از اين روايات به دست مـیآيـد كـه
آيات  226-224سورة شعراء دربارة مشركانی نازل شده كه پیامبر را هجو میكردنـد يـا
دربارة دو نفري نازل شده كه يکديگر را هجو مینمودند كه پیش از اين ،روايات آن بـه
همراه نقد گذشت.
 .2گروهی ،روايات پیامبر در تشويق شاعران به مقابله با مشركانی كـه پیـامبر و برخـی
مسلمانان را هجو میكردند ،يا رواياتی را كه پیامبر در ستودن شعر و برخی شاعران بیان
فرموده است ،آوردهاند كه برخی از اين روايات بیان شد و برخی در ادامه خواهد آمد.
 .3عده اي از مفسران امامیه ،روايات امامان معصوم را دربارة آيات مذكور آوردهاند كـه
نه تنها از اين روايات ،نکوهش تمام شاعران به دست نمیآيد بلکه اصالً ايـن نکـوهش
به غیر شاعران نسبت دا ده شده است كه روايات آن به همراه توضیحات از نظر گذشت.
گروهی نیز روايات امامان معصوم در اهمیت دادن به شعر و تشـويق برخـی شـاعران را
آوردهاند كه پیشتر بیان گرديد.
 .4مفسرانی هم با اشاره به اين نکته كه شـعر گونـهاي از كـالم اسـت ،بـه نفـی شـبهة
عمومیت نکوهش شاعران پرداختهاند و به روايتـی از پیـامبر نیـز در ايـن بـاره اسـتناد
كردهاند كه آورده شد.
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 .5بسیاري بیان كردهاند كه منظور از وَ الّشُعَراءُ ، ....شاعرانی هستند كـه شـعر را در
مواردي كه شايسته نیست م ل هجو و مد ناحق به كـار مـیبرنـد( .ابـن جـزي غرنـاطی،
91/2 : 4 6؛ طیب) 1 / 1 : 317 ،

 .6برخی گفتهاند ،مراد از وَ الّشُعَراءُ ، ....شاعرانی هستند كه شعر بر آنها غلبـه كـرده
است؛ به طوري كه از قرآن و سنت بازماندهاند( .حائري تهرانی)15/7 : 312 ،
 .1برخی بیان كرده اند ،مراد از وَ الّشُعَراءُ ، ....شاعران جاهلیتاند( .ابن جزي غرنـاطی،

)91/2 : 4 6
 .7برخی وَ الّشُعَراءُ ، ....را به هر كسی كه از خیال خود پیروي كند و وحی خـدا را
ناديده بگیرد-حتی اگر شعر نسرايد-توسعه دادهاند( .مدرسی) 36/9 : 411 ،

 .9فیض كاشانی در ذيل آيات  226-224سـوره شـعراء آورده اسـت« :منظـور از شـعر
مذموم ،كالم منظوم به اعتبار نظم آن نیست؛ بلکـه بـه اعتبـار آمیختگـی آن بـه حـرام و
ريختن آبروها و مد كسی كه شايسته آن نیست و مانند آن است»( .فیض كاشـانی: 4 5 ،
)51/4

 . 1در تفسیر قمی آمده است« :آيات مذكور درباره كسانی نازل شده كه دين خـدا را بـه
آراء خود تغییر دادند و با امر الهی مخالفت كردند»( .قمی) 25/2 : 316 ،

رسالت شاعران با توجه به آية  115سورة شعراء
در آيه  221سوره شعرا ،چهار ويژگی براي شاعرانِ مسـت نی از عمـوم آيـات قبـل ذكـر
میشـود :إِلَا الَذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَ ذَكَرُوا اللَهَ كَثِيرًا وَ انتَصَرُوا مِن بَعادِ
مَا ظُلِمُوا

دو مورد اول يعنی ايمان و عمل صـالح ،از ويژگـیهـايی هسـتند كـه در

شاعران ،شکل خاصی متفاوت از ديگران ندارد ،اما مورد سوم و چهـارم ،ويژگـیهـايی
هستند كه در شاعران ،شکل خاصی میيابند و آن دو عبارتند از:
 .خدا را بسيار ياد كردن
گروهی از مفسران ،منظور از ذَكَرُوا اللَهَ كَثِيرًا را با توجه به سیاق آيه ،ذكـر خـدا در
شعر میدانند؛ اگرچه برخی ديگر با توجه بـه اطـالق آيـه ،منظـور از آن را مطلـق ذكـر
میدانند و يا هر دو قول را میآورند؛ ولی باز بنا به قول به اطالق هم ،يکی از معانی يـا

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء57/

مصاديق ذكر در اينجا ،ذكر خدا در شعر است .فخر رازي در تفسیر ذَكَرُوا اللَهَ كَثِيرًا
میگويد« :مراد آن است كه شعر شاعران دربارة توحید ،نبوت و دعـوت مـردم بـه حـق
باشد»( .فخر رازي )537/24 : 421 ،قاسمی در اينباره مینويسـد «:ذَكَارُوا اللَاهَ كَثِيارًا ،
يعنی بیشتر شعر شاعران در خصوص توحیـد خـدا و ثنـاي او و حکمـت و موعظـه و
آداب حسنه باشـد»( .قاسـمی )47 /1 : 4 7 ،نخجـوانی در مـورد ذَكَارُوا اللَاهَ كَثِيارًا
میگويد« :مراد آن است كه بیشتر اشعار شاعران ،اثبات توحید خـدا و تبیـین معـارز و
حقايق آن و همچنین اظهار رموز ارباب كشف و عیان و يادآوريهاي متعلـق بـه تـرک
مألوفات و قطع تعلقات منافی با صفاي مشرب توحید باشد»( .نخجوانی )55/2 : 999 ،پس
بنا به هر دو ديدگاه ،يکی از رسالتهاي شاعران با توجه به عبارت ذَكَرُوا اللَهَ كَثِيرًا ،
سرودن اشعار با درون مايههاي توحیدي ،موعظه و دعوت مردم به حق است.
 .1ياري دين
بخش آخر آية  221سورة شعراء ،يکی ديگر از رسالتهاي شاعران را بیان میكند.
ثعلبی در تفسیر وَ انتَصَرُوا مِن بَعدِ مَا ظُلِمُوا

میآورد« :يعنی شـاعران مسـلمان بـا

اشعار خود به مقابله با شاعران مشركان برخیزند كه پیامبر و مؤمنان را هجو میكردنـد».
(ثعلبی ) 76/1 : 422 ،دَروَزِه در اين باره بیان میكند« :آنچه از ايـن بخـش آيـه بـه ذهـن
میرسد اين است كه مقصود از انتصار ،به نظم كشیدن قصايدي است كه جواب قصـايد
كافران را بدهد»( .دروزه )216/3 : 373 ،عالمه طباطبايی نیز می نويسد« :برخی از مفسـران
گفتهاند :مراد از شاعرانی كه بعد از مظلومیت انتقام میگیرند ،آن شاعرانی هستند كـه بـا
اشعار خود ،به مقابله با اشعاري برخاستند كه مشركان سرودهاند و در آنها رسول خدا را
هجو كرده و در دين طعن زده و از اسالم و مسلمانان بدگويی كردهاند ».به نظر عالمـه،
اين تفسیر نیکويی است كه جايگاه آيه در ايـن سـوره ،آن را تأيیـد مـیكنـد( .طباطبـايی،

 )332/ 5 : 4 1آري عالوه بر اينکه جايگاه آيه ،اين تفسیر را تأيید مـیكنـد ،احاديـث و
سنت و سیره پیامبر هم مؤيد آن است .رسول خدا پیوسته شاعران را برمی انگیخت تا با
تیر گدازندة شعر ،به پیکار با مخالفان برخیزند و وادارشان میكرد كـه بـا حماسـههـاي
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شجاعانه ،ضديت و جبهه بندي كفار را در هـم كوبنـد؛ رو نیرومنـد دينـی را در بـین
مسلمانان دمیده ،حمیتشان را در مقابل حمیت جاهلیت تقويت نمايند؛ زيرا شعر ،آنان را
به هیجان و نشا میآورد و آنها را در راه نشر معارز و دعوت به حق تحريك میكرد
و به دفاع از حريم اسالم وامی داشت( .امینی ) /2 : 376 ،پیامبر به شاعر میفرمود« :اُهج
المشركینَ فإنّ جبرئیلَ معك»؛ (خطیب بغدادي« )3 3/3 : 4 1 ،مشركان را هجو كـن؛ زيـرا
در اين هنگام جبرئیل همراه توست ».براء بن عازب روايت میكند« :بـراي رسـول خـدا
خبر آوردند كه ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب تو را هجو میكند .عبداهلل بن رواحه
در مجلس حاضر بود و از حضرت رسول تقاضا كرد كه به من اجازه فرما تا دربارة ايـن
گمراه ،شعري بسرايم .حضرت سؤال كردند كه تويی سرايندة آن شعر كه با جملة «ثَبَتَ
اهلل» شروع میشود؟ عرض كرد آري من سرودهام:
فَ َبَتَ اهللُ ما أعطاک مِن حَسَن

ت بیتَ موسی ونَصراً مِ لَ ما نُصِرُوا

«خداوند برقرار دارد آنچه از حسن و نیکويی به تو عطا فرموده چونان كه موسـی را
پا برجا داشت و تو را ياري كند چونان كه آنها را يـاري نمـود ».پیغمبـر اكـرم دعـايش
فرمود كه خدا به تو پادا

خیر دهد.

كَعب بن مالِك 5برخاست و مانند عبداهلل تقاضـا كـرد كـه در رد ابوسـفیان شـعري
بسرايد .حضرت فرمود« :تو صاحب آن شعري كه سـر آغـاز

فعـل «هَمَـت» اسـت؟»

عرض كرد آري ،من سرودهام:
هَمَت سَخِینةُ اَن تُغالِبَ رَبَها
«سخینه خواست بر پرور

فَلَیغلِبَنَ مغالِب الغَلّابِ

دهنده خود غالب گردد ولی چـون ديگـران در چنگـال

خشم او در آمد ».حضرت رسول اكرم (ص) فرمـود« :خداونـد پـادا

تـو را فرامـو

نمیكند».
حسان بن ثابت به پا خاست و از رسول گرامی اجازه خواست كه با شمشـیر زبـان،
گوينده را به خاک مذلت بنشاند و رسوايش كند .پیغمبر فرمـود« :نـزد ابـوبکر بـرو و از
ويژگیهاي خانوادگی و اخالقی آن گروه كسب اطالع كن و سپس آنها را هجو نما كـه
جبرئیل در انجام دادن اين وظیفه ياور توست( ».ابوالفرج اصفهانی )421/ 6 : 4 5 ،كعب بن
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مالك نقل كرده است كه از پیامبر پرسیدم« :نظر شما دربارة آياتی كـه در سـورة شـعراء
دربارة شاعران نازل شده چیست؟» آن حضـرت فرمـود« :إنّ المـؤمن يجاهـد بسـیفه و
لسانه»؛ «همانا مؤمن با شمشیر و زبان خود جهاد میكند( ».ابن عساكر ) 93/5 : 4 5 ،و در
برخی كتب اين حديث به صورت زير نقل شده اسـت:
«همانا مؤمن با شمشیر و زبان خود جهاد میكند؛ سوگند به آن كه جـانم در دسـت
اوست ،آنان با جهتگیري خود گويی تیر (به دشمن) میزنند( ».سیوطی)99/5 : 414 ،

نتيجه
نگاه سورة شعراء به همة شاعران به يك شکل نیست ،بلکه شاعرانی را نکوهش میكنـد
كه پیروي شوندة گمراهان و سرگردان در هر كوي و برزن و سـخنران بـدون كردارنـد،
اين سوره براي شاعران مؤمن و نیکوكار ،رسالتهايی را به ايـن تفصـیل برمـی شـمرد:
خدا را بسیار ياد كنند؛ به اين شکل كه اشعاري بـا درون مايـههـاي توحیـدي ،موعظـه،
دعوت مردم به حق و معارز الهی بسرايند و ديگر اينکه دين خدا را بعد از مورد سـتم
قرار گرفتن پیامبر و مسلمانان ياري كنند؛ به اين ترتیب كه در پاسخ و مقابله با مشـركان
اشعاري بگويند .همچنین نگاه پیامبر و امامان معصوم به عنوان عالمان و مفسران حقیقی
قرآن به شاعران متعهد ،نگاهی همراه با بزرگداشت و تجلیل بوده است.
پینوشتها
 .عِکرِمَه :از مفسران بزر

در عصر تابعیان و اصالتاً از بربرهاي مراكش بود .ابن عبا

براي آموختن

قرآن و سنت به او ،كوشش فراوان كرد .او از فقیهان مکه بود كه در آنجا ساكن گشت .در دو جهت به
وي نسبتهايی داده شده كه پايه اي ندارد . :دروغگويی  .2تمايل به ديدگاه خوارج( .رک :برقعی
قمی47/ : 374 ،؛ معرفت)327-324/ : 377 ،
 .2مُقاتِّل بن سليمان :از بزرگترين دانشمندان تفسیر و از اصحاب امام باقر و امام صادق به شمار
میآيد .اقوال او در كتب تفسیر بسیار است تا آنجا كه امام شافعی همگان را ريزه خوار سفرة گستردة او
در تفسیر میداند .دربارة قرآن كتابهاي فراوانی نگاشت كه مهمترين آنها «تفسیر كبیر» است .اين
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تفسیر كهنترين تفسیر كاملی محسوب میشود كه رو
 51هجري واقع گشت( .رک :مدر

آن نقلی -نظري است .وفات وي در سال

تبريزي366/6 : 314 ،؛ معرفت) 59- 47/2 : 377 ،

 .3عبا ال ب الزِبَعری :يکی از بزرگترين شاعران قريش در دشمنی با اسالم بود .او پیامبر و اصحاب
آن حضرت را با شعر خود آزار میداد .در جريان فتح مکه به نجران گريخت .حسان بن ثابت او را در
يك بیت هجو كرد .هنگامی كه اين شعر به وي رسید ،به خود آمد و اسالم آورد( .رک :عبده بدوي،

255-253 : 4 4؛ درنیقة)216-214 : 996 ،
 .4هُبَیرَةُ ب أبي وَه

مَخزومي :از مخضرمان (كسانی كه هم جاهلیت را درک كردهاند و هم اسالم را

ولی به شرز صحبت رسول نائل نیامدهاند) بود وي با پیامبر و مسلمانان بسیار دشمنی مینمود و آنان
را در شعر هجو میكرد .وي سرانجام مشرک در نجران درگذشت .ابن سالم درباره او گويد« :شعر
بسیار دارد»( .رک :الجبوري 51- 44 : 4 9 ،؛ بابتی517 : 997 ،؛ الکريطی)254 :211 ،

 .5عَمرو بن سالِم خُزاعي :از بزرگان بنی خزاعه در مکه و دوستدار پیامبر بود .هنگامی كه پیامبر براي

عمره به حديبیه آمد ،قريش مانع آن حضرت شد .وي به آن منطقه عزيمت كرد تا قريش را از اين كار
باز دارد ولی موفق نشد .وقتی كه پیامبر تصمیم به فتح مکه گرفت ،اسالم آورد و در فتح مکه مشاركت

داشت( .رک :األعظمي،

)213-212 : 4

 .6نابِغَة جَعاِي :در عصر جاهلیت موحد بود و از شراب دوري میكرد .به دين حنیف ابراهیم بود.
دويست بیت شعر در مد پیامبر سرود كه تشويق آن حضرت را در پی داشت .عمر

را در میدانهاي

نبرد گذرانید .عالوه بر جهاد با دشمنان ،به جهاد با نفس پرداخت و مدام مشغول نماز و تالوت و
تسبیح بود .وي در زمان حکومت عبداهلل بن زبیر دار فانی را وداع گفت( .رک :األعظمي،

-293 : 4

296؛ عبده بدوي16-12 : 4 4 ،؛ شوقي ضیف) 15- 11/2 : 426 ،

 .1کَع

ب زُهَیر :پدر

زهیر از شاعران بزر

و سرايندة يکی از معلقات سبع بود .مدتی از عمر

در جاهلیت سپري شد .چون كار پیامبر باال گرفت ،برادر

«بجیر» را نزد آن حضرت فرستاد تا اوضاع

را بررسی كند .برادر كعب به خدمت پیامبر شرفیاب شد ،اسالم آورد و باز نگشت .اين واقعه اثر بدي
در كعب گذارد .به اين ترتیب دشمنی با پیامبر را آغاز كرد و در اشعار

به آن حضرت طعن میزد.

هنگامی كه اشعار كعب به پیامبر رسید ،ريختن خونش را مبا شمرد .او پس از فتح مکه گريخت و
برادر

از او خواست تا نزد پیامبر اظهار ندامت كند .كعب به مدينه رفت و چنین كرد ،پیامبر هم از او

در گذشت .كعب براي جبران گذشته ،قصیدة شیوايی در مد پیامبر سرود و آن حضرت خلعتی به وي
بخشید( .رک :األعظمي،

315-299 : 4؛ عبده بدوي75-7 : 4 4 ،؛ درنیقة319-315 : 996 ،؛

األعظمي الندوی4 2-354 : 422 ،؛ شوقي ضیف)77-73 : 426 ،
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 .7عباال ب رَواحة :نسب او به امرئ القیس -شاعر مشهور جاهلی -میرسد .از خزرجیانی بود كه در
سال سیزدهم بع ت با پیامبر بیعت كرد .در همان مراسم به عنوان يکی از نقباي دوازدهگانه انصار
برگزيده شد و رسول خدا وي را به سمت نمايندة خود در قبیله بنی حارثه انتخاب كرد .در همة
جنگها با پیامبر بود ،مگر بدر كه جانشین آن حضرت در مدينه بود .وي از شاعرانی محسوب میشود
كه هجو مشركان به پیامبر و مسلمانان را پاسخ میگفت و اشعاري در مد پیامبر میسرود .او سرانجام
در سال هشتم هجري در جنگ موته ،پس از نبردي سخت به شهادت رسید( .رک :األعظمي،

: 4

9 -14؛ عبده باوي1 -61 : 4 4 ،؛ درنیقة213-21 : 996 ،؛ األعظمي الناوي)352-271 : 422 ،

 .بَرّاء ب عازِِب :از انصار و يکی از ياران با وفاي پیامبر اسالم (ص) به شمار میآيد .در اك ر جنگها

مالزم رسول خدا بود .او از هواداران بنی هاشم و ارادتمندان علی علیه السالم محسوب میشود .به
همین دلیل ،پس از انتقال مركز حکومت آن حضرت به كوفه در آنجا اقامت گزيد .وي بیش از سیصد
حديث از پیامبر نقل كرده است( .رک :ابن اثیر211- 99/ : 4 7 ،؛ امین552-551/3 : 416 ،؛ خويی،
)219-211/3 : 4 1
 . 1عامِر بن أكوَع :عامر بن سنان ،معروز به ابن أكوع ،از شاعران و اصحاب پیامبر بود .در جنگ
خیبر ،شمشیر او به خود

اصابت كرد و در اثر جراحت وارد شده از دنیا رفت( .رک :األعظمي،

)2 5-2 4 : 4

 .تئودور نولاکه :خاورشنا

مشهور آلمانى در دوم مار

 736در ماربور

از شهرها آلمان

متولد شد .و الهیات ،فلسفه و زبانها سامى را در دانشگاهها گوتینگن ،اليپزيك ،وين ،لیدن و
برلین فرا گرفت .نولدكه در سال  756دانشنامة دكتر خود را با پاياننامها دربارة «تاريخ قرآن» به
دست آورد .و اين پاياننامه را همراه با ملحقاتى تحت عنوان «تاريخ قرآن» در سال  761منتشر كرد.
نولدكه به زبانها فارسى ،عربى ،تركى ،سانسکريت ،آرامى ،سريانى ،عبر  ،يونانى ،التینى ،آلمانى،
فرانسه ،انگلیسى ،اسپانیايى و ايتالیايى تسل داشت .او پس از نود و چهار سال عمر پركار و پرحاصل
در  29دسامبر  931در كارلسروهه بدرود حیات گفت .و آثار متعدد را به رشتة تحرير درآورد كه
برخى از آنها عبارتند از :تاريخ قرآن ،حماسه ملى ايران ،صرز و نحو عربى فصیح ،تاريخ ملوک
غسّان ،مالحظات دربارة اشعار دوران جاهلیت عرب و تاريخ آن ،ادبیات عهد عتیق ،صرز و نحو
مختصر زبان سريانى باستانى ،علم انساب در جزيرةالعرب ،ترجمة كلیله و دمنه با مقدمه برزويه به زبان

آلمانى و ترجمة المیّةالعرب شنفر

به زبان انگلیسى (رک :نیكبین 39- 35/2 : 371 ،؛ بدو ،

421-4 1 : 979؛ فوک227-225 :211 ،؛ عبداللهی خورو .)71/ : 344 ،
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 . 2سُفیان ب مُصعَ عَباي :در شمار شاعران توانا و از اصحاب امام صادق (ع) است .برخی با توجه
به اشعار  ،او را پیرو طريقت طیاره میدانند كه فرقه اي از غالت است؛ اما اين سخن پاية درستی
ندارد( .رک :امین332/ : 416 ،؛ خويی) 6 - 59/7 : 4 1 ،

 . 3کَشِي :از دانشمندان رجال و شاگرد عیاشی و صاحب كتاب «رجال» معروز است .شیخ طوسی
اين كتاب را تهذيب كرد و آن را «اختیار الرجال» نامید .وي با كلینی معاصر است و از رجال قرن

چهارم هجري به شمار میآيد( .برقعی قمی)63-62/5 : 374 ،
 . 4ابوطالِ

قُمي :نام وي عبداهلل بن الصَلت و از شاعران و راويان اهل بیت است .كتابی در تفسیر به

وي نسبت داده شده است .صاحب معجم «رجال الحديث» دربارة او مینويسد« :وي از محدثان ثقه و
مورد اعتماد است كه رواياتش پذيرفته میشود»( .رک :امین367/2 : 416 ،؛ خويی)224-222/ 1 : 4 1 ،

 . 5کَع ب مالِک :از خزرجیانی بود كه در سال سیزدهم بع ت با پیامبر بیعت كرد و اسالم آورد .وي
از شاعرانی به شمار میآيد كه هجو مشركان به پیامبر و مسلمانان را پاسخ میگفت و اشعاري در مد
پیامبر میسرود .در غزوات با پیامبر بود مگر تبوک كه سستی كرد .كعب پس از بازگشت پیامبر از تبوک
از آن حضرت عذر خواست ولی پیامبر ،مردم را از ارتبا با وي و ديگر كسانی كه از جنگ سر باز زده
بودند ،باز داشت تا آية 7

توبه نازل شد و خدا و رسولش از وي درگذشتند .او در سال  51در مدينه

در سن  11سالگی درگذشت( .رک :عبده باوي71-11 : 4 4 ،؛ درنیقة3 -317 : 996 ،؛ األعظمي

الناوي)4 2-354 : 422 ،

منابع و مراجع
قرآن كريم ،ترجمه :ناصر مکارم شیرازي ،قم ،دار القرآن الکريم313 ،
آغا بزر

.

تهرانی ،محسن ،الذريعة إلی تصانيف الشیعة ،قم ،اسماعیلیان ،بی تا.

آلوسي ،محمود ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ،بیروت ،دارالکتب العلمیة 4 5 ،ق.

ابن اثیرجزري ،عزالدين ،أسا الغابة في معرفة الصحابة ،بیروت ،دار المعرفة 4 7 ،ق.

ابن جزي غِرناطي ،محمد بن احمد ،كتاب التسهيّل لعلوم التنزيّل ،بیروت ،شركت دار األرقم بن أبي

األرقم 4 6 ،ق.

ابن جوزي ،ابوالفرج عبدالرحمن بن علي ،زاد المسير في علم التفسير ،بیروت ،دار الکتاب العربي،
 422ق.
ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،مناقب ابن شهر آشوب ،قم ،انتشارات عالمه 319 ،ق.

ابن عساكر ،علي بن حسن ،تاريخ ماينة دمّشق ،بیروت ،دارالفکر 4 5 ،ق.

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء4 /

ابن قتیبه دينوري ،عبد اهلل بن مسلم ،الّشعر و الّشعرا ،القاهرة ،دارالحديث 423 ،ق.

ابن ك یر دمشقي ،اسماعیل بن عمرو ،تفسير القرآن العظيم ،بیروت ،دارالکتب العلمیة 429 ،ق.

رازي ،حسین بن علی ،روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن ،مشهد ،بنیاد

ابوالفتو

پژوهشهاي اسالمی آستان قد

رضوي 417 ،ق.

أبوالفرج اإلصفهاني ،علي بن حسین ،األغاني ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي 4 5 ،ق.

استرآبادي ،سید شرزالدين علي ،تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،قم ،موسسة
النشراإلسالمي 419 ،ق.

األعظمي ،ولید ،شعراء الرسول ،بغداد ،مطبعة أسعد 4 ،ق.

األعظمي الناوي ،سعید ،شعراء الرسول في ضوء الواقع والقريض ،دمشق ،دار ابن ك یر 422 ،ق.
امین ،سید محسن ،أعیان الشیعة ،بیروت ،دارالتعارز للمطبوعات 416 ،ق.

امینی ،عبدالحسین ،الغدير في الكتاب و السنة و األدب ،ترجمه :محمد تقی واحدي ،تهران ،بنیاد بع ت،

376

.

بابتي ،عزيزة فوال ،معجم الّشعراء المخضرمين و األمويين ،بیروت ،دارصادر 997 ،م.

باوي ،عبدالرحمن ،موسوعة المستشرقی  ،چاپ دوم ،بیروت ،دارالعلم للماليین 979 ،م.
برقعی قمی ،علی اكبر ،راهنماي دانّشوران در ضبط نامها ،نسبها و نسبتها ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی374 ،

.

ثعلبي نیشابوري ،أحمد بن ابراهیم ،الكّشف و البيان عن تفسير القرآن ،بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی 422 ،ق.

جاح  ،عمرو بن بحر ،البيان و التبيين ،بیروت ،دار و مکتبة الهالل 423 ،ق.

الجبوري ،يحیی ،شعراء المخضرمين و أثر اإلسالم فيه ،چاپ پنجم ،بیروت ،موسسة الرسالة 997 ،م.

حائري تهراني ،سید علي ،مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة312 ،
حجتی ،محمد باقر ،أسباب النزول ،چاپ سیزدهم ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی376 ،

.
.

حسینی (كهالئی) ،سید نعمت اهلل ،جايگاه شعر و شاعر از صدر اسالم تا عصر حاضر ،قم ،عصر
انقالب375 ،

.

خزاز رازي ،علی بن محمد ،کفاية األثر في النص علی األئمة االثنی عشر ،قم ،بیدار 41 ،ق.

خطیب بغدادي ،أحمد بن علي ،تاريخ بغداد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 4 1 ،ق.
خويی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحديث ،قم ،نشر آثار شیعه 4 1 ،ق.
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درنیقة ،محمد أحمد ،معجم شعراء المدح النبوي ،بیروت ،دار و مکتبة الهالل 996 ،م.
دروزه ،محمد عزت ،تفسير الحديث ،القاهرة ،دار إحیاء الکتب العربیة 373 ،ق.
رضی ،سید محمد بن حسین ،خصائص األئمة عليهم السالم ،مشهد ،آستان قد

رضوي 416 ،ق.

سیوطی ،جاللالدين ،الدر المنثور فی تفسير المأثور ،قم ،كتابخانة آية اهلل مرعشی نجفی 414 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،اعتقادات اإلمامیة ،چاپ دوم ،قم ،كنگره شیخ مفید 4 4 ،ق.
ـــــــــــــــــــــ ،أمالی ،چاپ ششم ،تهران ،كتابچی316 ،

.

ـــــــــــــــــــــ ،عيون أخبار الرضا ،تهران ،نشر جهان 317 ،ق.
ـــــــــــــــــــــ ،معانی األخبار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 413 ،ق.

صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات في فضائّل آل محمد ،قم ،كتابخانة آية اهلل مرعشی نجفی،
 414ق.

ضیف ،شوقي ،تاريخ األدب العربي ،قم ،ذوي القربی 426 ،ق.

طباطبايی ،سید محمد حسین ،الميزان في تفسير القرآن ،چاپ پنجم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی،

 4 1ق.

طبري ،محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويّل آي القرآن ،بیروت ،دارالمعرفة 4 2 ،ق.
طنطاوي ،سید محمد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،بی جا ،بی نا ،بی تا.

طوسي ،محمد بن حسن ،أمالي ،قم ،دار الثقافة 4 4 ،ق.

طیب ،سید عبدالحسین ،أطيب البيان في تفسير القرآن ،چاپ دوم ،تهران ،اسالم317 ،

.

عبدالهى خورو  ،حسین ،فرهنگ اسالمشناسان خارجى ،اصفهان ،مؤسسه مطبوعاتى مطهر344 ،

.

عبده بدوي ،محمد إبراهیم ،شعراء حول الرسول ،القاهرة ،الزهراء لإلعالم العربي 4 4 ،ق.

عروسي حويزي ،عبد علي بن جمعه ،تفسير نورالثقلين ،چاپ چهارم ،قم ،اسماعیلیان 4 5 ،ق.

الفاخوري ،حنا ،تاريخ ادبيات زبان عربی ،ترجمه :عبدالمحمد آيتی ،چاپ سوم ،تهران،تو 314 ،
فخر رازي ،محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب ،چاپ سوم ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربي 421 ،ق.

فوک ،يوهان ،تاريخ حرکة االستشراق ،نقله ع
دارالمدار اإلسالمي211 ،م.

.

األلمانیة :عمر لطفي العالم ،چاپ دوم ،بیروت،

فیض كاشانی ،مال محسن ،تفسير الصافي ،چاپ دوم ،تهران ،الصدر 4 5 ،ق.
قاسمي ،محمد ،محاسن التأويّل ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 4 7 ،ق.

نگاه وحی به شاعر ،با تكيه بر سورة شعراء49/

قُرطُبي ،محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو364 ،

.

قصاب ،ولید ،النظرة النبوية في نقا الشعر ،چاپ سوم ،دبی ،مکتبة علوم القرآن 4 1 ،ق.
قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسير قمی ،چاپ چهارم ،قم ،دارالکتاب316 ،

.

الکريطي ،حاكم حبیب ،معجم الّشعراء الجاهلين و المخضرمين ،بیروت ،مکتبة لبنان ناشرون211 ،م.

الکشي ،محمد بن عمر ،رجال الکشي ،كربالء ،موسسة األعلمي للمطبوعات ،بی تا.
کلیني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،قم ،دارالحديث 426 ،ق.

مجلسي ،محمد باقر ،بحار األنوار الجامعة لارر أخبار األئمة األطهار ،چاپ دوم ،بیروت ،دار إحیاء
التراث العربي 413 ،ق.

مدر

تبريزي ،محمد علی ،ريحانة األدب ،چاپ چهارم ،بی جا ،كتابفروشی خیام314 ،

.

مدرسی ،محمد تقی ،من هدي القرآن ،بی جا ،مکتب العالمة المدرسي 411 ،ق.
مظفر ،محمد رضا ،أصول الفقه ،ترجمه و توضیح :عبا
قم ،حقوق اسالمی371 ،

زراعت و حمید مسجد سرايی ،چاپ دوم،

.

معرفت ،محمد هادي ،تفسير و مفسران ،ترجمه :علی خیا  ،چاپ پنجم ،قم ،تمهید377 ،
مهدوي راد ،محمد علی ،غبار راه طلب ،تهران ،هستی نما373 ،

.

.

میبدي ،حسین بن معینالدين ،ديوان أميرالمؤمنين ،ترجمه :مصطفی زمانی ،قم ،دار نداء اإلسالم للنشر،
 4ق.

نخجوانی ،نعمت اهلل بن محمود ،الفواتح االلهیة و المفاتح الغیبیة ،قاهره ،دار ركابی للنشر 999 ،م.

نويري ،أحمد بن عبدالوهاب ،نهاية األرب في فنون األدب ،القاهرة ،دار الکتب و الوثائق القومیة،
 423ق.
نیكبین ،نصراللّه ،فرهنگ جامع خاورشناسان مّشهور و مسافران به مّشرق زمين ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات آرون371 ،

.

