
 

 

 
 شعراء ةسور با تكيه برنگاه وحی به شاعر، 

  دكتر حسن رضايی

 فارابیـ پرديس  استاديار دانشگاه تهران

 علی تمسكی بيدگلی

 دانشجوي كارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث

(75- 48 ) 

      93 /1 /7  :، تاريخ پذيرش 93 /75/77 :تاريخ دريافت

  چكيده

سرگردانی در هر كوي و  گمراهان از آنان،پرداخته كه پیروي  یشعراء به شاعران ةسور 226-224آيات 

اين شبهه ، ت شريفه براي برخیاين آيا. ه استشمردهاي آنان برويژگی سخن بدون عمل را ازبرزن و 

 .اند و با شعر و شاعري مخالفت شده استرا به وجود آورده است كه در قرآن شاعران نکوهش شده

ر صحیح قرآن در مورد كه نظ پردازدمیال پاسخ به اين سؤاين شبهه و  بررسی و نقد به ،اين پژوهش

شعر به  ،فضاي سیاه شعر در زمان نزول ،شعراء ةپايانی سور ةتخصیص آي ه بهتوج ؟شاعران چیست

و السالم علیهمو امامان معصوم  (ص) بزرگداشت شاعران در احاديث پیامبر ،اي از كالمعنوان گونه

به منظور  گانكه نگارند هستندهايی هلف، مؤتفسیر صحیح از آيات مورد بحث بدست دادنهمچنین 

 .ندابه آنها پرداخته روشن شدن بحث

-رسالت بلکه ،كندنکوهش نمیكلیه  موجبة صورتن نه تنها شاعران را به قرآ حاصل كالم اينکه

هاي توحیدي، موعظه و ايهمسرودن اشعار با درون آنها ةكه از جملقرار داده  آنهابراي  زنی یمهم هاي

 .دعوت مردم به حق است

 روايات، تفاسیر ،زمان نزولسورة شعراء، شعر،  شاعر، :هاي كليديواژه

                                                           
 hrezaii@ut.ac.ir: ة مسؤولپست الکترونیك نويسند . 
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 مقدمه 

مردم ، ول تاريخطاره در وكه هم اندثیرگذار و با نفوذ جوامعأهاي تيکی از گروهشاعران 

 شـدند  میپیامبران پیروي  ندی مانكه گاه جايی ؛ تااند داشتهبه اين گروه توجه  و حاكمان

 شاعرانپادشاهان و حاكمان از  ،گذاري باالي شعرثیربه تأ با توجه .(1  ، ص1 4 قصاب، )

 .در دستگاه خود داشتند از آنانسعی در استفاده  ،و با اهداي جوايزي كردند میاستقبال 

 از جملـه  است؛ شاعران پرداختهبه فراوان شعر، در موارد زيادي  به دلیل نقشاسالم 

 تَارَ  لَام   أَ*  نوالْغَااوُ  يَتَبِعُهُمُ اءُالّشُعَر وَ: فرمايد می شعراء ةباركم ةسور آيات پايانی در

 پیـامبر ]»، (226-224/شـعراء ) يَفْعَلُاون  لَاا  مَا يَقُولُونَ م هُأَنَ وَ*  يَهِيمُون وَادٍ كُّلِ فى أَنَهُم 

 آيـا  .كننـد  مـى  پیـرو   آنـان  از راهـان گم كه هستند كسانى شاعران [نیست شاعر اسالم

 «كننـد؟  نمى عمل( آنها به) كه گويند مى سخنانى و سرگردانند واد  هر در آنها بینى نمى

توجـه  اين كه با  ،نیز هست انگیز شده و سؤال اين پژوهشثن بحآنچه میان پژوهشگرا

ـ   با شعر و شاعري مخالف ا آيا قرآن ،به اين آيات شريفه رآن چیـز  ست يا نظـر واقعـی ق

 .نداپرداخته زيرلفه هاي به مؤ ،در پی پاسخ به اين سؤال گاننگارند است؟ديگري 

 نزول  توجه به سبب

نـزول   به سبب توجه ،گشا باشدراه تواند میمذكور آيات ت اولین گامی كه در فهم درس

 :پردازيمبه آن میت كه اس اين آيات

  :روايت اول

 النـا   منهما فئـام   واحدٍ و كان مع كلِ الجاهلیة يف هاجی شاعرانِتَ» :قال ةعکرمعن 

دو نفر در »: گفت  همَکرِعِ (5/99: 414 سیوطی، ) «نوالْغَاوُ يَتَبِعُهُمُ اءُرالّشُعَ وَ اهلل نزلَأف

؛ گروهی از مردم بودنـد  ،يك از آن دوو با هر  كردند میهجو  زمان جاهلیت يکديگر را

 .«نوالْغَاوُ يَتَبِعُهُمُ الّشُعَرَاءُ وَ: خداوند اين آيات را نازل كرد پس

  :روايت دوم

كـان رجـالن علـی عهـد     » :قال ...نوالْغَاوُ يَتَبِعُهُمُ اءُالّشُعَر وَ :عن ابن عبا  قوله

نهما تهاجیا و كـان مـع   أنصار و اآلخر من قوم آخرين و ألحدهما من اأ( ص)ل اهلل ورس
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 أَلَم *  نوالْغَاوُ يَتَبِعُهُمُ اءُالّشُعَر وَلسفهاء فقـال اهلل  ن قومه و هم ام غواةكل واحد منهما 

 وَ ة آيـة ابـن عبـا  دربـار    (17، ص9  ، ج2 4 طبـري،  ) «يَهِيمُون وَادٍ   كُّلِ يف أَنَهُم  تَرَ

ديگـري از   دو مرد در روزگار رسول خدا بودنـد يکـی از انصـار و   » :گفت...اءُالّشُعَر

قـومش   گمراهـان  ،و بـا هـر يـك از آن دو    كردنـد  مـی هجـو   راقومی ديگر و همديگر 

 .«... وَالّشُعَرَاءُ: فرموددا پس خ .، نادانان بودندگمراهانو  نمودند میهمراهی 

 : روايت سوم

قد تهاجیا، فکان مع كـل  ( ص)كان رجالن علی عهد رسول اهلل » :قال عن ابن عبا 

  (351، ص3، ج 422 ابـن جـوزي،   ) «... اءُعَرالّشُا وَ :من قومه، فقال اهللغواة منهما  واحد

و با هر يـك   كردند میهجو مرد در روزگار رسول خدا يکديگر را دو »: ابن عبا  گفت

 .«.....اءُالّشُعَروَ :بودند، پس خدا گفت انانی از قومشگمراه ،از آن دو

 : روايت چهارم

و  3یرالزِبَعـ   بد  عبداال نهم م 2:لقاتِ، قال م ینهم شعراء المشرك»: قال ن ابن عبا ع
نحـن نقـول م ـل    : آخرين قالوا يف، 4يمخزومَالهب وَ يبأبن  ةُیرَبَهُ، بوسفیان بن حربأ

شـعارهم و يـروون   أمن قـومهم يسـمعون    غواةلیهم إ، فاجتمع ول محمد و قالوا الشعرق

لـه  از آن جم :و مقاتـل گفـت   ندنمشـركا  شاعران آنها»: ابن عبا  گفت (جا همان) «عنهم

مـا  "   :كه گفتند اندبی وهب مخزومیأبن  هبیرة ،حرب و ابوسفیان بن الزبعري عبداهلل بن

در كنار  انی از قومشانپس گمراه .گفتند میو شعر  "گويد مینچه محمد م ل آ گويیم می

 .«كردند میروايت آنها و از  شنیدند میرا  ناجمع شدند و اشعار آن هاآن

 : روايت پنجم  

 «يالنبد منهم الـذين يهجـون    المشركون»: گفت ...اءُالّشُعَر وَباره آيه ابن عبا  در
 .«كردند میآنان مشركان بودند كه پیامبر را هجو » (99، ص5، ج 414 سیوطی، )
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  مذكور ارزيابی روايات

و آنچـه از   كنـد  نمـی اطمینان  روايتبه اين  انسان»: آورد میذيل روايت دوم در آلوسی 

ـ  ،دشوآشکار میسیاق  نـازل شـده كـه    در رد كـافرانی   ،...اءُالّشُعَروَ ةاين است كه آي

ت كه شیاطین بـه او  پیامبر شاعر است و قرآن چیزي جز شعر نیس: گفتند میقرآن  ةدربار

ي است كـه  ، ايراداين اشکال رسد میبه نظر  (43 ، ص1 ، ج5 4 آلوسی، ) .«كنند میتلقین 

-224سیاق آيـات  با ظهور  ،اقع روايات ياد شدهدر و. استروايات مذكور وارد  ةبه هم

آنچه از سـیاق ايـن آيـات و آيـات مـرتب  بـه        اجماالً. مخالفت دارندسورة شعراء  226

ايـن اسـت كـه آيـات مـذكور در جـواب        ،كند میو تاريخ هم آن را تأيید  آيد میدست 

قـرآن چیـزي    پیامبر شاعر است و :گفتند میو  زدند مین به پیامبر تهمتی است كه مشركا

كـه  نـزول   روايـات سـبب   يـك از هیچ  .كنند میو تلقین جز شعر نیست كه شیاطین به ا

اشـکال   .سـازگار اسـت  ، بلکه با آن ناهور سیاق نیستد اين ظنه تنها مؤيّ ،پیشتر ياد شد

 ،شعراء و همچنـین آيـات پايـانی آن    ة، اين كه سورروايت دوم وارد است ديگري كه به

ته برخی براي رفـع ايـن   الب ؟اند بودهانصار كجا  ،نزول اين آياتن در زما پسمکی است 

مـدنی   ،نمفسرا كه قريب به اتفاق اند دانستهرا مدنی اين آيات ، مشکل و مشکالت ديگر

؛ 211، ص3ص  ،373 ؛ دروزه، 59 ، ص6، ج429 ابن ك یـر،  ) .اند كردهشمردن اين آيات را رد 

تصـريحی در   نه تنهـا  ،دو روايت چهارم و پنجم به عالوه ( 33، ص5 ج  ،1 4 يی، طباطبـا 

در  «فقـال اهلل »و  «نزل اهللأفـ »، «فنزلت»زيرا هیچ يك از تعابیر  -ندارندبودن نزول  سبب

ند تـا بیـان   شـبیه  و مصاديق اين آيات تفسیر بیان  بیشتر به بلکه -به كار نرفته است آنها

 (233-16 ، ص376  تی،حج :رک لنزو سبب ةباربراي اطالع بیشتر در) .نزول سبب

 توانـد  نمـی يـاد شـده   كه روايـات   دهد مینشان  ،اين اشکاالت و برخی موارد ديگر

از باب تطبیـق آيـه بـا     صدور، باشند و به فرض صحتمذكور نزول واقعی آيات  سبب

در  یاري از روايات مذكورهمان طور كه بس؛ استو بیان مصاديق آن  تاريخی ةثيك حاد

نـزول   گونه هسـتند؛ يعنـی سـبب    ديگر هم اين آيات ةزول دربارن سبب به عنوان كتب

شـر  ايـن اسـت كـه ابتـدا       ،نـزول اصـطالحی   زيرا در سبب ؛آن آيه نیستند حیاصطال

 اي آيـه  ابتدا آيه يا آياتی نازل شود نه اينکه ،اي رخ دهد و در پی آن و به خاطر آنحادثه
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نـزول آن آيـه    و آن را سـبب  يابـد ا  دي ارتبـ د و سپس آن آيه با حادثه يا افراگردنازل 

، باشـند هم  و بیان مصاديق آيه اگر از باب تطبیق ،مذكور واياتاما به هر حال ر .بخوانیم

-224 همچون ابـن عبـا  از آيـات   و مفسر بزرگی  شاهدي باشند كه صحابی توانند می

د خاصـی را  ، بلکـه افـرا  داشـت نکـرده  شـاعران را بر  ةنکـوهش همـ   ،سورة شعراء 226

 .داند میمول اين نکوهش مش

 نزول  در جستجوي سبب

سـورة   226-224 آيـات  نـزول واقعـی   نتوانستند ما را به سـبب مذكور حال كه روايات 

توجه به سیاق اين آيات و آيـات مـرتب  و برخـی حقـايق تـاريخی       ،راه بنمايند شعراء

در ن كـه مشـركا  بـود   هـايی  تهمتيکی از  پیامبر، شاعر خواندنِ .دنگشا باشراه توانند می

 ةقـ لو به اين وسـیله مـردم را از ح   كردند میاز هجرت همواره آن را تکرار  پیشمکه و 

همان طـور كـه در برخـی     ( 33، ص5  ، ج1 4 طباطبـايی،  ) ساختند میدور  ايشاندعوت 

 رَي ابَ  بِاهِ  بَصُتَارَ نَ شَاعِرٌ يَقُولُونَ أَم : مکی هم به آن اشاره شده است هايهآيات سور

 را مـرگش  انتظـار  مـا  كـه  اسـت  شـاعر   او": گوينـد  مـى  آنها بلکه» (31/طور)  لْمَنُونِا

 پیوسـته  و» (36/صـافات )  نُاون  ج مَ لِّشَااعِر   ءَالِهَتِنَا لَتَارِكُوا أَئنَا يَقُولُونَ وَ « "!كشیم مى

 أَضْغَاثُ اقَالُو بَّلْ «"كنـیم؟  رها ديوانه شاعر  بخاطر را خود معبودان ما آيا" :گفتند مى

 :گفتنـد  آنهـا » (5/انبیـاء ) الْاأَوَلُونَ  أُر سِّلَ كَمَا يَةٍبِآ فَلْيَأْتِنَا شَاعِرٌ هُوَ بَّلْ هُافْترا بَّلِ م أَح ال

ـ  را آن اصـلًا ! اسـت  آشـفته  خوابهـايى  بلکه [نیست وحى آورده( ص) محمّد آنچه]" ه ب

 ا  معجـزه  بايـد  [گويـد  مـى  راست اگر]! است شاعر يك او بلکه نه، بسته خدا به دروغ

از طرفـی   «"!شـدند  فرسـتاده  [معجزات با] پیشین پیامبران كه گونه همان بیاورد ما برا 

 وحـی شـیطانی اسـت كـه شـعر  را بـه وي       يهر شاعربراي اعراب اعتقاد داشتند كه 

و روي همـین بـاور    ،(366، ص4 ، ج417 ؛ ابوالفتـو  رازي،  41، ص314 الفـاخوري،  ) كند می

 : وده استشاعري سر

 ذکر ينثی و شیطانأو کل شاعر م  البشر           شیطانه  ينّإ
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گفتند كه چیزهايی میبسیار  شاعران بدون رنج و انديشة اين بود كه ،دلیل اين اعتقاد

 (366، ص4 ، ج 417 ابوالفتـو  رازي،  ) .ديگران با رنج و سختی توان گفتن آن را نداشـتند 

ـ   قـرآن  :ن بگوينـد د كه مشـركا اين بو ،اين دو مقدمه ةجنتی محمـد نـازل    ررا شـیاطین ب

اين اعتقـاد بـه صـورت قیـا  ذيـل      شکل منطقی  .منشأ الهی ندارد يعنی قرآن ؛كنند می

        : است

 .پیامبر شاعر و قرآن اشعار اوست: مقدمه اول

  .كنندشعر را به شاعر عرضه میشیاطین : مقدمه دوم

 .كنند میوحی  قرآن را به پیامبرشیاطین : جهنتی

اين قیا  به ابطـال   ةبراي ابطال نتیج ،شعراء ةسور 226–224آيات حال خداوند در 

كسـانی هسـتند    زيرا شـاعران ؛ كه پیامبر شاعر نیست كند میبیان و  پردازد میاول  ةمقدم

و به هـر راهـی    زنند میو در هر كوي و برزنی پرسه  كنند میپیروي  آنهاكه گمراهان از 

ر هـیچ  امـا پیـامب   ؛كنند نمیعمل گويند كه خود به آن هايی میسخنو  شوند میرهسپار 

و اين آيات در معناي آيات ديگري  ،ر نیستپس پیامبر شاع .يك از اين صفات را ندارد

 مَاا  وَ :؛ از جملـه اند پرداختهنی شاعر بودن پیامبر هم به نفی اين شبهه يع آنهااست كه 

ـ ، (قـرآن )آن  و» ( 4/ةالحاق)  تُؤْمِنُون مَا اقَلِيلً شَاعِر  بِقَو لِ هُوَ  امّـا  نیسـت،  شـاعر   ةگفت

 قُارْءَانٌ  وَ ذِكْارٌ  إِلَاا  هُاوَ  إِنْ لَهُ يَنبَغِى مَا وَ الّشِع رَ عَلَم نَاهُ مَا وَ .«!آوريد مى ايمان كمتر

 اعرشـ ] نیسـت  او ةشايسـت  و نیـاموختیم، [ پیـامبر ] او بـه  شعر هرگز ما» (69/يس) مُبِينٌ

 .«!است مبین قرآن و ذكر فق ( آسمانى كتاب) اين [باشد

شاعر بودن  مقام نفی شبهة چه درسش مطر  است كه چرا خداوند ـ اگر حال اين پر

 تـوان  مـی  ،مذكوربا توجه به آيات  آيا ؟كند می گونه معرفی ـ شاعران را ايناست   پیامبر

نکـوهش   راشعر و شـاعري  رآن ق و اصالً اند اوصافیشاعران داراي چنین  ةگفت كه هم

اين آيـات   ةروشن كنند ،آنهاكه توجه به  شود میپرداخته  هايی مؤلفهبه  دامهادر  ؟كند می

 :مذكور است هاي پرسشو 
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 شعراء ةپايانی سور ةآيتخصيص توجه به  . 

داشـت،   دقـت شعراء بايد بـه آن  سوره  226ـ224كه براي روشن شدن آيات از مواردي 

 وَ كَثِيارًا  اللَاهَ  ذَكَارُوا  وَ الصَالِحَاتِ اعَمِلُو وَ ءَامَنُوا الَذِينَ إِلَا: د استبع ةتوجه به آي

 كارهـا   و آورده ايمـان  كـه  كسـانى  مگـر » ،(221/شعراء) ...ظُلِمُوا مَا بَع دِ مِن انتَصَرُوا

 عواقـ  سـتم  مـورد  كـه  هنگـامى  به و ،كنند می ياد بسیار را خدا و دهند مى انجام شايسته

 كمـك  راه ايـن  در شـعر  از و] خیزنـد  برمـى ( مؤمنـان  و) خويشـتن  از دفاع به شوند مى

است و در مخصـص   224 ةآيدر  «الشعراء»متصل  مخصص ،چرا كه اين آيه .«[گیرند مى

در مخصص كالم يعنی  ؛مگر در خاص شود نمیمنعقد  ،ظهوري براي كالم اصالً ،متصل

ظهوري در عموم  ،شود میمان ابتدا كه صادر تنها ظهور در خصوص دارد و از ه ،متصل

 ،با ايـن حسـاب   (364- 36، صص ج ،371 مظفر، : براي اطالع بیشتر رک) .آورد نمیبه وجود 

ندارد كه بـا توجـه بـه     221 ةهیچ ظهوري بدون توجه به آي 224 ةآيدر  «الشعراء»عموم 

يمان بیاورند و كارهاي كه ارا شاعرانی  تمام شاعران را مورد نکوهش قرآن بدانیم و ،آن

قع شدن و دفـاع از  شايسته انجام دهند و خدا را بسیار ياد كنند و به هنگام مورد ستم وا

با توجه  ها نگاههنوز برخی  ،اين وجودبا  .یمن، مورد نکوهش قرآن نداخويشتن برخیزند

 سـت و محتاطانه ا دست كممنفی يا  ،شاعرانبه شعر و  شعراء ةسور 226ـ 224به آيات 

بیشـتر  و همچنین روشـن شـدن     براي اصال  اين نگر .يا حداقل نگاهی م بت نیست

 .مفید است ،هاي ديگرلفهتوجه به مؤ ،بحث و جزئیات آن

 در زمان نزول  شاعران هاي ويژگیفضاي شعر و  .1

كه درگذشـته  را ان جايگاهی شاعر. عربی در اواخر عصر جاهلی دچار مخاطره شدشعر 

ادند و ايـن مخـاطره در انحـراز از اهـداز بلنـد و خـارج شـدن از        از دست د ،داشتند

درايـن  جـاح    (9 ، ص1 4 قصـاب،  ) .شد آشکار، اجتماعی بلندي كه شعر داشت ةوظیف

 درو بـه بازارهـا رفتنـد و     شعر را ابزار درآمد خـود قـرار دادنـد    شاعران» :گويد می باره

قـرآن نیـز بـه اوضـاع      (64 ، ص ج ،423  جـاح ، ال) .«ريختن آبروي مردم سرعت گرفتند

بـه  آنجا كـه   كند،آشفته و سیاه شعر در اواخر عصر جاهلی و زمان نزول قرآن اشاره می
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 :دادنـد  مـی جه شـدت  كه چگونه افترا و تکذيب را درجه به در پردازد می كافرانسخنان 

 هُاوَ  بَاّلْ  هُافْتَارا  بَاّلِ  ام أَح لَا  أَضْاغَاثُ  قَالُواْ بَّلْ*...تُب صِرُون أَنتُم  وَ السِح رَ أَفَتَأْتُونَ...

 ةمعجـز كه  كند میآنچه محمد آورده و ادعا  :گفتند نخست ران،فاك .(5-3/انبیاء) ...شَاعِر

كـه شـما از آوردن نظیـر آن عاجزيـد و      ، معجزه نیست، بلکه سحري استاست نبوتش

 .بیـاورد و بـه آن ايمـان    ، فريب سـحر را بخـورد  سزاوار نیست كسی كه چشم بینا دارد

 و آن را نبـوت خـود پنداشـته    ه ديدهپريشان است ك هاي خوابسخنان او  :سپس گفتند

 چون سحر هـر چـه   ؛است تر ارز حتی از سحر هم بی  لوماتشعپس كار او و م .است

 هـاي  خـواب بلکـه   :، گفتنـد تراي خود را ترقـی داده پس افس .و قواعدي دارد باشد، علم

 نـوع دروغ نگفته، بلکه چند  صاحبش عمداً ،يشان، چون در خواب پرپريشان هم نیست

هـاي ديگـر   يـاد  مانـده و بـا گوشـه    ، وقتی بیدار شده از هر يك چیزي بـه  رؤيا ديده

و معلوم است كه افتـرا   بندد میافترا  او :آنان در ادامه گفتند. است يش مخلو  شدهياؤر

و اين از جهتی  «شاعر است بلکه او» :گفتند، پا را فراتر نهادهآن گاه  .د استمستلزم تعمّ

 كنـد  مـی فکر  ،بندد میون كسی كه به كسی افترا چ ؛است تر سنگینی قبلاز تهمت  ،رديگ

 .گويـد  مـی  رسـد  مـی هر چه به نظر   ،هیچ تدبیرولی شاعر بدون  كه چه افترايی ببندد

كه  هايی تهمت در انراف، كهمان طور كه آورده شد (252- 25، صـص 4 ج ،1 4 طباطبايی، )

يعنـی   ؛اند آوردهد خو هاي تهمترا در آخر  آن حضرت، شاعر خواندن زدند میه پیامبر ب

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

و  گشـت نـازل  در ايـن فضـا   سورة شـعراء   226-224، آيات توجه به مطالب گفته شده

اين فضاي آشفته و سیاه  بدون توجه به توان نمیپرداخت و  نعراانکوهش شخداوند به 

ايـن   تـوان  نمـی پـس   به فهم اين آيـات پرداخـت؛   ،نزول آياتشعر و شاعري در زمان 

فضـاي ديگـري بـه    نکوهش را به شاعران قبل و بعد از زمان نـزول ايـن آيـات كـه در     

 .، نسبت و تعمیم دادباشندشاعري مشغول 
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 اي از كالم گونه ،شعر .9

ـ  ،خوب و بد آن ،آن خوبِ ،ست و م ل كالماي از كالم اونهگ ،شعر طنطـاوي،  )اسـت   دب

، حسـنه  الکـالم  منزلدة الشـعر  » :طور كه از پیامبر روايت شـده همان  ؛( 29، ص1 ج تا،بی

شـعر هماننـد كـالم     (51 ، ص4 ، ج364 قرطبـی،  ) «حسن الکالم و قبیحه كقبیح الکـالم ك

همان طور كـه  پس  .شعر بد م ل كالم بدوب است و شعر خوب همچون كالم خ ؛است

يـا بـد    مطلق شـعر را هـم خـوب    توان نمی، مطلق كالم را خوب يا بد دانست توان نمی

 .اي از كالم است، چون شعر هم گونهدانست

 پيامبر احاديث  .8

 إِلَي ا َ  أَنزَلْنَاا  وَ...: ن قرآن اسـت بنا به سخن خداوند، مبیّ( ص) اكرم پیامبراز آنجا كه 

براي روشن شـدن آيـات    (44/نحل)  يَتَفَكَرُون لَعَلَهُم  وَ م إِلَيه نُزِلَ مَا لِلنَاسِ    نَلِتُبَيِ ذِكْرَال

رسـول اكـرم    .شـود  میآن حضرت پرداخته ه احاديث و سنت شعراء ب ةسور 224-226

خـود حضـرت شـعر     .فرمـود  مـی ق ن تشويعران را در مد  پاكان و ذم مخالفاشا( ص)

تا شـعر   فرمود میكه شعر بخوانند و شاعران را اجازه  خواست میو از ديگران  اندخو می

حضـرت را   .نهـاد  مـی ارج  ،نمودنـد  مـی كه رسـالت شـعر را مراعـات     را و آنان بگويند

طلب كه ، آن هنگام كرد میتابی طالب بیعمويش ابوچگونه در مقابل شعر كه  نگريم می

اگر او  !طالب از خدا نیکی بادبراي ابو» :چنین گفت، فرستادد و خدايش باران باران نمو

 «حال كیست كه شعري از او بخوانـد؟  .شد میچشمانش از اين حادثه روشن  ،زنده بود

هیچ شتري بـر پشـت خـود    »: ايد خواستهشايد اين شعر را : كرد عمر برخاست و عرض

ـ  »: فرمـود ( ص)رسـول اكـرم    «.از محمد حمل نکرده اسـت  باوفاترنیکوتر و   ةايـن گفت

: برخاست و عرض كرد( ع)پس حضرت علی  .«عمويم نیست، از حسان بن ثابت است

 : ايد فرمودهاراده شايد اين شعر را »
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پنـاه يتیمـان و   ( محمـد )او . شود میروي او از ابر طلب باران  مني  رويی كه بهسفید

ر مهـر و محبـت او پناهنـده    بنی هاشم در سختی و درماندگی به دامن پ .بیوه زنان است

  «.شوند می

كنانـه   ةفدر اين هنگام شخصی از طاي «.طالبآري اين است شعر ابو»: فرمودرسول خدا 

اونـد بـه   خد !مرحبا اي كنـانی »: پیغمبر فرمود. اشعاري در مد  پیامبر سرود است وبرخ

همان طور كه  (15 ، ص4 4  طوسی،) «!ت به تو پادا  دهداي در بهشخانه ،هر بیت شعر

طالـب را  شـعر ابو و هم  حسان شعر هم (ص)پیامبر اكرم،در اين داستان ،شود میمشاهده 

كـه از شـعر    نگـريم  میو باز رسول خدا را  .یده بوداين اشعار را شن پس قبالً ؛دانست می

او از حضـرت درخواسـت نمـود تـا در      اينکـه  چـه  ،شـود  میعمويش عبا  خوشحال 

و  «.را مريزانـد  يـت هانادنـد كـه خداونـد    !بگـو » :دپیغمبر فرمو .حش شعري بسرايدمد

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

حقـا كـه   » :حضرت فرمود آن ،و شعر خود را خواند بر پیغمبر وارد شد 5ممرو بن سالِعَ

را  6يدِعـ جَ ةغـ نابِ  (279، ص1 ، ج423  نـويري، ) «!، خدا يـار تـو باشـد   ما را ياري كردي

 و  سـرايد  مـی آن حضـرت  در مـد    شـعري  و شـود  مـی وارد  كه بـر پیغمبـر   نگريم می

 .را مريزانـد  يتنهاادندخداوند كه  كند میدعايش  و ،شود میخوشحال  پیامبر ؛خواند می

هنگـامی كـه    ،نگـريم  مـی آن حضرت را  و باز شادي (1 ، ص5، ج5 4  ابوالفرج اصفهانی،)

ي بـه او صـله داد كـه    اهردپیغمبر ب خواند و  خود را براي حضرت ةمیال ،1ریهَعب بن ز كَ

فـا آن را در روزهـاي عیـد    ها معاويه به بیست هزار درهم از او خريد و پیوسـته خل بعد

اي بـر  7هواحـ اهلل بـن رَ عبـد  همچنـین  (42 - 4 ، صـص  ، ج423  ابن قتیبـه، ) .پوشیدند می

پیغمبـر اكـرم   »: كند مینقل   9باء بن عازِرّبَ. دش خوشحال پیامبرخواند و  ت شعرحضر

خـاک روي شـکم حضـرت را    و گـرد و   كـرد  مـی را ديدم كه خاكهاي خندق را حمـل  

 .(99 ، ص 21، ج 413  ،مجلسی) «كرد میدر آن هنگام شعري را زمزمه  یامبرپ، پوشانده بود

، 423 نـويري، ) .اسـت  1 كـوَع األبـن   رعبداهلل بن رواحه يا عـامِ  ، اين شعر ازشود میگفته 

: فرمـود  أكـوَع بن  رنگام رفتن به خیبر به عامِكه رسول خدا هروايت شده  (249، ص1 ج

اسـب فـرود   عامر از : راوي گويد «!با آهنگ بخوان و از اشعار خود از مركب فرود آي»
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و نیـز   (جا همان) «!خدايت بیامرزد» :فرمود( ص)پس رسول خدا . را سرود يآمد و شعر

روز  ،حسـان . بینـیم  مـی  و شـادمانی  را از شعر حسـان بـن ثابـت در وجـد     پیغمبر اكرم

ن هنگـام كـه بـا    تـا آ » :دعا كـرد چنین پیغمبر . آورددر  خم جريان غدير را به شعرغدير

 .(42، ص416  رضـی، )« گـردي  مند بهرهالقد  تأيیدات رو  از  ،سخنت ما را ياري كنی

و فضـايل پیغمبـر    ايستاد میو او بر منبر  منبري در مسجد براي حسان گذاشته بودپیامبر 

سرودن شعر به زبان  مبر،پیا همچنین (9،ص2، ج376  ،امینـی ) .كرد میزگو و مکتب او را با

در موقـع حفـر   مسـلمانان   .نـد ردكرا از خداونـد درخواسـت   راي سلمان فارسی عربی ب

كـه زبـان    پیامبر كـه چنـین ديـد از خـدا خواسـت      .جز سلمان خواندند میشعر  ،خندق

لمان سـه بیـت شـعر انشـاء     پس آنگاه س .گرچه به گفتن دو بیت شعر بگشايد سلمان را

  :كرد و گفت

ـ بر دشمن  .طلبم مینیرو و نصرت  از پروردگار خود ؛ـ زبانی ندارم كه شعر بسرايم

ــ تـا اينکـه در     .خدا كه افتخار به دست آورد ةبرگزيد محمد ،خود و دشمن انسان پاک

 .بهشت به كاخ بهشتی برسم با حوريانی كه ماه تمام را شبیهند

آنگـاه رسـول   . ماسـت  ن ازسـلما  گفت میپس مسلمانان به هیجان آمدند و هر قبیله 

 (75، ص ج ،319 ابن شهر آشوب، ). «هل البیتأا سلمان منّ»: خدا فرمود

ن بـه پیکـار بـا مخالفـا     ،شعر ةگدازندتیر انگیخت تا با میشاعران را بر پیامبر پیوسته

به حق را نکوهش نکرده  پیامبر نه تنها شاعرانِ ،به هر حال .هجو كنند را آنهابرخیزند و 

 إِنَ» :انـد  كـرده روايتی است كه شیعه و سنی از ايشان نقـل  . هم نموده است تمجیدبلکه 

 ، 5ج،  414 ســیوطی، ؛9 6، ص316  ،صــدوق) «إِنَ مِــنَ الَبَیَــانِ لَسِــح راوَ اًکْمددلَحُ الشِــع رِ  مِــنَ

 ( 1 ص
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 امامان معصوم  احاديث .7

 یر و فهم قرآن،هاي دين از جمله تفسزمینه ةهمدر ، فعل و تقرير امامان معصوم قول

 آنانبه  شعراء ةسور 226-224آيات فهم درست  ه منظورب ،اين رو از .حجت است

به آيات ناظر از آنجا كه برخی احاديث امامان معصوم به طور خاص  .كنیم میمراجعه 

و  ،قابل استفاده است ارتبا  با اين آيات خی دربرشعراء است و  ةسور 224-226

اين بخش را به سه  ـ اشعاري منسوب است،خالز پیامبرـ برهمچنین به امامان معصوم 

 :كنیم میقسمت تقسیم 

 شعراء  ةناظر به آيات پايانی سور ،ز امامان معصومالف ا احاديث وارده ا

هَلَ رَأَي تَ شَـاعِراً يَتَبِع ـه  أَحَـد     » :قَالَ ....اءُالّشُعَر وَقوله تعالی  يف( ع)مام الباقر اإل

( ع)امـام بـاقر    (319 ، ص413  ،صـدوق ) «إِنَمَا ه م  قَو م  تَفَقَه وا لِغَی رِ الدِينِ فَضَـلووا وَ أَضَـلووا  

ی از او پیـروي كنـد؟   اي كه كسـ آيا شاعري را ديده» :فرمود ....الّشُعَرَاءُ وَآيه  ةدربار

هـم خـود گمـراه شـدند و هـم       ؛ند كه براي غیر دين دانش آموختنـد جماعتی هست آنها

 .«ديگران را گمراه كردند

 «ا بِغَی رِ عِلَـم  فَضَـلووا وَ أَضَـلووا   تَعَلَم وا وَ تَفَقَه و  قَو م   ه م » :قال -يضاًأ -(ع) مام الصادقاإل

جمـاعتی   آنهـا » :همین آيه فرمـود  ةنیز دربار( ع)ق امام صاد (279، ص2ج ،413  مجلسی،)

 ،از ايـن رو  ؛اند نیاوردهعلم اندوزي به دست  هستند كه دانش و آگاهی خود را با علم و

 .«كنند میگمراه شدند و ديگران را هم گمراه 

همچنـین  ( ع)ادق امام صـ  (1  ، ص4 4  ،صـدوق ) «اصصَهم القُ» : ـ يضاًأـ ( ع) عنه

 .«اندگويان همقصود قص»: فرمود ....اءُالّشُعَر وَدرباره آيه 

َمنَ رَأَي ُتم  ِمنَ الشِـع رِ ي تَبَـع  إَِنمَـا عَنَـى هَُؤلَـاءِ الَفُقَهَـاءَ الَـِذينَ        » :لقايضاً ـ  أـ ( ع)عنه 

امـام    (395، ص419  استرآبادي،) ؛«فَه م  الشوعَرَاء  الَذِينَ ي تَبَع ونَ  بِالَبَاطِلِ النَا ِ  ي شَعِرُونَ قُلُوبَ

پیـروي   كـه از او   دايكدام شاعر را ديده» :فرمود ....اءُالّشُعَر وَآيه  ةدربار (ع)ادق ص

 نپس آنـا  ،ندمردم را به باطل مشغول كرد هاي دلی هستند كه یهانهمانا منظور فق ؟دنكن

 .«شوند میشاعرانی هستند كه پیروي 
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، در روايات وارده از اهـل بیـت در   شود میطور كه در يك نگاه اجمالی ديده همان 

بلکه بـا   ،شوند نمیافراد منفی نگريسته  ة، شاعران به ديدشعراء ةر آيات پايانی سورتفسی

جري ) اه استهمر نزول وردكه حتی با انصراز ذهن از خصوص م هايی تطبیقجري و 

 البتـه  .اند پرداخته  ابطال اين نگر به ،(شعرا به فقیهان بدون علم يا قصه گويان تطبیق و

 شـاعراً  يـتَ أهـل ر ) اند شدهورد نزول بیرون دانسته مشاعران از  ،اين كه در اين روايات

 به معناي آن نیست كه در زمـان نـزول آيـات    ،(يتبع يتهم من الشعراءأن رمَ) (حدأبعه يتَ

هم در زمان نزول آيات و هـم   ،«الشعراء»معناي  زيرا ؛اند نبودهشاعران « الشعراء» مراد از

. سـرودند  میكه شعر  شده میاطالق و به كسانی  مشخص بوده صدور اين روايات كامالً

و چـه   اسـت  همان طور كه در روايت آمده حال چه بدون علم، -فقیهی  به عالوه اصالً

 پس اينکـه در ايـن احاديـث تعبیـر     .نبود شعراء ةپايانی سورات در زمان نزول آي -لمعا

ـ  «يتبـع  من الشـعراء  يتهمأمن ر»و  «حدأيتبعه  يت شاعراًأهل ر» بـه  نـاظر   ،ه كـار رفتـه  ب

شاعران زمـان نـزول ايـن آيـات بـه       وگرنهشاعران زمان صدور اين روايات بوده است 

 (1 ، ص1 4 ، قصاب) .مورد پیروي بودند ،گواهی تاريخ همانند انبیاء

و قهرمان آن در  ،قبیله و پیشواي آن در زمان صلح پیامبرِ ،شاعر»: نويسد می   كهنولد

و تنهـا بـه فرمـان او     زدنـد  مـی و رأي با ا ها چراگاهبه هنگام جستجو از . زمان جنگ بود

نگان را در يـافتن آب  بود كه خیل تشـ  و او كردند میيا كوچ  نمودند میر پا را ب ها خیمه

 (41، ص314 الفاخوري، ) .«كرد می ياري

 هقبیلـه در پرتـو الهـام شـاعر را     .رفـت  میاز رئیس قبیله هم فراتر  گاه ،قدرت شاعر

ر اجتمـاعی دسـت بـه    و در مشکالت و امور قضايی يا معضالت ديگـ  يافت میصواب 

تـر  ندهذارسخنش از هر سخنی باالتر بود و گفتار  از نوک سنان گ. شد میدامان شاعر 

اي قبیلـه  ةبـ گاه شاعر بـا يـك بیـت بـر شـأن و رت     . مش از حکم شرع نافذتر بودو حک

كنـار   بـود كـه چـون شـاگرد در     اي راويرا  يهـر شـاعر  ... كاست میيا از آن  افزود می

اما  ( 4-41همان، ) .داد میو شعر  را نشر  نمود میو سبك او را تتبع  زيست میمعلمش 

 ؛ در عـوض داشـتند ن چنـین جايگـاهی   يگـر د ،مـذكور  روايات در زمان صدورشاعران 

به چنین جايگاهی  ،همانند شاعران زمان نزول آيات ،در زمان صدور اين روايات نهایفق
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هم  قصه گويانبه  ....اءُالّشُعَر وَهمچنین تفسیر .رسیده بودند( آنهاپیروي ديگران از )

 .از باب جري و تطبیق يا تأويل است

 ان معصوم به طور عامامام ة، سنت و سيرب ا احاديث

 پرداختند میبخشی شاعران راستین  تشويق و صلهرهبران معصوم همیشه به تجلیل، 

ی كه چنین شـاعران  هايی گامچه اينکه  .تر آنان را به سوي تعهد سوق دهندتا هر چه بیش

 ،و با زبان اينـان  استو خیر امت به صال  جامعه  ،دارندمیدر كارهاي هنري خويش بر

مهدوي راد، ) .آفريند میو بیداري  يابد میو در جامعه نفوذ  شود میته و پراكنده حقايق گف

 از بر كننـد تا آنها را  ،داشتند میردم را وا م ،گونه اشعار بود كه ائمه و اين (245، ص373 

فَإِنَـه  عَلَـى    يِو لَادَكُم  شِع رَ الَعَب ـدِ عَلِم وا أَ الشِیعَةِيَا مَع شَرَ » :امام صادق فرمود .نشر دهند و

را به فرزندان خود  2 يباِعَاي شیعیان شعر » ( 1، ص4، ج5 4 عروسی حويزي، ) «دِينِ اللَه

 4 يمد الد  قُ ابوطرجـال از   دانشـمند بـزر    3 يشِکَ «.او به دين خداست زيرا ؛بیاموزيد

 : كه او چنین گفته است كند میروايت 

از  ،اشـعار آن در ضـمن   كـه  رسـتادم ف( ع)چند شعري سرودم و به محضر امام باقر »

از حضرت تقاضا كردم كه مـد  خـود حضـرت گـويم     . يادي رفته بود آن حضرتپدر 

و پیش خـود نگـاه    ، جدا كردكه شعر نوشته بود یجاي كاغذ را از( ع)ولی حضرت باقر 

خدا به تو سـزاي   ،چه نیکو سرودي !حسنتأ" :و در قسمت سفیدي باال نگاشت داشت

تقاضـا كـردم تـا در مصـیبت     ر روايت ديگر چنین است كه از حضـرت  و د "!نیك دهد

براي پدرم و هم  ،اشکالی نیست" :حضرت در جواب نوشتند. ی كنمسراي پدرشان نوحه

مَنَ قَـالَ فِینَـا   »:مودفر( ع)امام صادق  (415، صبی تا كشی،) «"!كن من نوحه سرايی براي

مـا   هـركس دربـارة  » (1، ص ، ج317  ،صـدوق ) ؛«الْجَنَةِی تاً فِی بَی تَ شِع ر  بَنَى اللَه  تَعَالَى لَه  بَ

يا در جاي ديگر  «.يك خانه بسازدبرايش ، خداي تعالی در بهشت يك بیت شعر بگويد

 (جـا  همـان ) ؛«ي ؤَيَدَ بِرُو ِ الَقُد    مَا قَالَ فِینَا قَائِلٌ بَی تاً مِنَ الشِع رِ حَتَى» :آن حضرت فرمود

 «.كرد به او كمك القد  رو ده اي درباره ما بیت شعري نگفت جز آن كه هیچ سراين»
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بـه خـدمت   هاي دينـی خـود   چکامه و د مذهبینقا  دور با قصايپیوسته از شاعران 

 ةشعر آنان كه چکیدبه و  گشتند میواقع  آنانمورد تفقد و اكرام  و شدند میائمه مشرز 

بـه احتـرام   . كردنـد  مـی و تحسـین   يسـتند نگر میبه نظر اعجاب  ،بود شان انديشهفکر و 

 و بـا  كردند میو دوستان خود را بدان محافل دعوت  دادند میتشکیل  ها محفلمقدمشان 

و  دادنـد  مـی را مورد نـواز  و مرحمـت قـرار     ، شاعرانهاي گرانبهادادن صله و جايزه

در  ،از همـین رو  ؛نمودنـد  مـی  آنان بود، گوشـزد  نکاتی را كه موجب خلل و نقص شعر

آن  جامعـة در ال گرايیـد و  اتی در شعر و ادب پیدا شد و به كمتطور ،طاهرين ةائم ةدور

اهمیـت   (21-26، صص2، ج376 امینی، ) .روز از بیشتر علوم و فنون اجتماعی پیشی گرفت

آن در  بـراي شعر به جايی رسید كه به پا نمودن مجلـس شـعر و صـرز وقـت نمـودن      

 ترين شريف، در اشعار نغز شی ازگاهی بخ. شد می جزء طاعات شمرده ،مکتب اهل بیت

چنانکه اين حقیقـت   ؛گشت میرگترين اعمال عبادتی مقدم و بر بز شد میاوقات خوانده 

میت كُ .يابیم مییت مَكُ هاشمیاتنسبت به  (ع) تار و رفتار امام صادقرا به وضو  از گف

ت تا براي حضرت از و اجازه خواس به محضر آن حضرت رفت ،در ايام تشريق در منی

كمیـت   .«اين ايام بسیار شـريف و بـا ارز  اسـت   » :حضرت فرمود. ار خود بخوانداشع

امام چون ايـن جـواب را شـنید    . «شما سروده شده است ةاين اشعار دربار» :عرض كرد

. انـد عر  را بخوفرمود تا ياران و همراهانش جمع شوند و به كمیت هم اجازه داد تا ش

آنگـاه حضـرت   . هاشـمیاتش كـرد   دالمیـه از قصـاي   ةقصیدخواندن شروع به كمیت هم 

،  41  خـزاز رازي، )« !گذركمیت در ةگذشته و آيند گناهان از !بار خدايا» :فرمود ة اودربار

 شیخ اكبر صفار در بصائر الدرجات به اسناد خويش از جابر روايت كرده اسـت  (249ص

هنگـام كمیـت شـرفیاب شـد و     همین در  ؛رسیدم( ع) به خدمت حضرت باقر :كه گفت

اي كمیت قصیده. «بخوان» :فرمود «شعري بخوانم؟ فرمايی میاجازه ، قربانت گردم»:گفت

، «پولی از اندرون خانه بیاور و به كمیـت ارزانـی دار   ةكیس! اي غالم»:امام فرمود. خواند

و چـون   «بخـوان »: فرمـود  «؟ت گردم شعري ديگـر برايتـان بخـوانم   قربان» :كمیت گفت

قربانـت  » :كمیـت گفـت   .«بدهديگري بیاور و به كمیت  ةكیس !المغ» :امام فرمود ،اندخو

 ايكیسه»:امام به غالم فرمود،و چون خواند «بخوان»فرمود«؟ديگري بخوانمة قصید! گردم
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من شـما را بـراي   ! فدايت گردم» :كمیت عرض كرد «!به كمیت ارزانی دارو ديگر بیاور 

چیـزي جـز پیونـد بـه      ،ها سرايیو مقصود من از چکامه  مدار نمی، دوست دنیا گذراندن

او دعـا   ةدربـار  (ع) امام باقر .«، نیستقی كه خدا بر من واجب فرموده استپیغمبر و ح

 (316، ص414  صفار،) .«اي پول را به جاي خود برگردانهكیسه :كرد و به غالم فرمود

هـیچ گونـه نظـري بـه     پیشـوايان ديـن    ،مـاعی و دينـی اشـعار   د اجتيبه فوا هبا توج

چنـد  هر ؛گرفتنـد  نمین و اعمالشان خرده ؤور شيشخصیت شاعر نداشتند و نسبت به سا

همین كه افکار و اشعار چنـین   ،شاعري آلوده و بدمنش بود و از رفتار  ناراضی بودند

از اعمال  ،ترويج دين و بیان حقايق مفید استكه در راه هدايت و  ديدند میی را اعرانش

طلـب  ايشـان  و بر نگريستند میاسترحام  ةبه ديدبه آنان و  كردند میپوشی  بدشان چشم

و براي دلگرمی  كردند مین را به اطرافشان تحريك مناو احساسات مؤ كردند میآمرز  

( ع)وصیت امام باقر  (21-27، صص2، ج376  امینی،) .«فرمودند میسخنان امید آفرين  ،آنان

قـف  و از مال من»: فرمايد میآنجا كه  ؛کر عالی استمشعر به همین ف( ع)به امام صادق 

كه حاجیان جمعنـد بـر مـن نوحـه      كن براي نوحه سرايان كه تا ده سال در منی موقعی

شـعراي   ،كه بر شعر مترتب بـود  يديفوانظر به  (653، ص9، ج426  كلینـی، ) .«ی كنندسراي

بـر دشـمنان گـران     هـا آنی يزيرا مديحه سرا ؛ن بودندمورد خشم مخالفا اهل بیت پیوسته

از كید و دسیسه هاي دشـمنان همیشـه    ،هدي ةمديحه سرايان ائم ،و بدين جهت آمد می

 (27-29، ص2ج ،376  امینی،) .شدند میو گاهی براي حف  جانشان آواره بودند در هرا  

 ج ا اشعار منسوب به اهّل بيت 

 فلیأتـ  313  لسـا  دركتابی را  ،فر موسويحسین بن جع، سید "هالذريع" ةبه نوشت

اشــعار »آن را و گــرد آورده  ،اســتاطهــار اشــعاري را كــه منســوب بــه ائمــه  و كــرده

 ة كتـاب نويسـند  (1  -19 ، صـص 2، جآغا بزر  تهرانـی، بـی تـا   ) .نامیده است «المعصومین

تمـام امامـان    بـه در كتـاب خـود    ،"و شاعر از صدر اسالم تا عصر حاضرجايگاه شعر "

-44، صص ، ج375 حسینی، : نك) .دهد میاشعاري را نسبت ( ع)كاظم  عصوم به جز امامم

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

 :شود می



 59/شعراء ةنگاه وحی به شاعر، با تكيه بر سور

 

مـن مـردان    .براي خود فا  مکن زيرا هر دوستی را دوسـتی اسـت  راز خود را جز 

 (33 :   4  میبدي،) .كنند نمیجوّ صاز و سالم را رها كه  ام ديدهرا گمراه 

 شعراء ةبرداشت مفسران از آيات پايانی سور

 ،شـعراء  ةسـور  226-224هـیچ يـك از مفسـران از آيـات      ،به آنچه آورده شـد با توجه 

ـ بلکـه در   ؛اند نکردهكلیه برداشت  ةحو موجببه نرا شاعران نکوهش  آيـات مـورد    ةزمین

 :اند دادهبه يك يا چند مورد از موارد ذيل توجه  بحث،

كـه   آيـد  مـی اين روايات به دست از  .اند آوردهنزول را  سبب رواياتِ ،برخی تفاسیر . 

يـا   كردنـد  میكه پیامبر را هجو نازل شده نی مشركا ةبارشعراء در ةسور 226-224آيات 

روايات آن بـه  ، از اين پیشكه  نمودند میكه يکديگر را هجو  ي نازل شدهدو نفر ةباردر

 .همراه نقد گذشت

برخـی   نی كـه پیـامبر و  امشرك تشويق شاعران به مقابله باروايات پیامبر در  ،گروهی .2

و برخی شاعران بیان   كه پیامبر در ستودن شعر را يا رواياتی ،كردند مین را هجو انامسلم

 .و برخی در ادامه خواهد آمد بیان شدكه برخی از اين روايات  اند آورده ،ه استفرمود

كـه   اند آوردهمذكور آيات  ةباردر را روايات امامان معصوم ،عده اي از مفسران امامیه .3

ايـن نکـوهش    بلکه اصالً آيد نمیکوهش تمام شاعران به دست ن ،نه تنها از اين روايات

 .ده شده است كه روايات آن به همراه توضیحات از نظر گذشتبه غیر شاعران نسبت دا

تشـويق برخـی شـاعران را     روايات امامان معصوم در اهمیت دادن به شعر ونیز گروهی 

 .بیان گرديد تر پیشكه  اند آورده

 ةبـه نفـی شـبه    ،اي از كـالم اسـت  نکته كه شـعر گونـه  مفسرانی هم با اشاره به اين  .4

اسـتناد   بـاره نیـز در ايـن   ر پیـامب و به روايتـی از    اند ختهپرداعمومیت نکوهش شاعران 

 .كه آورده شد اند كرده
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شاعرانی هستند كـه شـعر را در    ،....اءُالّشُعَر وَز منظور ا كه اند كرده بسیاري بیان .5

ابـن جـزي غرنـاطی،    ) .برنـد  مـی م ل هجو و مد  ناحق به كـار  شايسته نیست مواردي كه 

 ( 1 /1 : 317 ؛ طیب، 2/91: 6 4 

غلبـه كـرده    آنها شاعرانی هستند كه شعر بر ،....اءُالّشُعَر وَمراد از  ،اند گفتهبرخی  .6

 (7/15: 312 تهرانی،  حائري) .اند بازماندهي كه از قرآن و سنت به طور ؛است

ابن جزي غرنـاطی،  ) .اندشاعران جاهلیت ،....اءُالّشُعَر وَمراد از  ،اند كردهبرخی بیان  .1

 4 6 :2/91) 

ي كند و وحی خـدا را  را به هر كسی كه از خیال خود پیرو ،....اءُالّشُعَر وَی برخ .7

 (36 /9: 411  ،مدرسی) .اند دادهتوسعه -رايدحتی اگر شعر نس-ناديده بگیرد

منظـور از شـعر   » :آورده اسـت سـوره شـعراء    226-224فیض كاشانی در ذيل آيات  .9

بلکـه بـه اعتبـار آمیختگـی آن بـه حـرام و        ت؛كالم منظوم به اعتبار نظم آن نیس ،مذموم

: 5 4 فیض كاشـانی،  ) .«استريختن آبروها و مد  كسی كه شايسته آن نیست و مانند آن 

4/51) 
كه دين خـدا را بـه   نازل شده درباره كسانی  آيات مذكور» :در تفسیر قمی آمده است .1 

 (25 /2: 316 قمی، ) .«آراء خود تغییر دادند و با امر الهی مخالفت كردند

 ءشعرا ةسور 115 ةرسالت شاعران با توجه به آي

 نی از عمـوم آيـات قبـل ذكـر     مسـت  چهار ويژگی براي شاعرانِ ،سوره شعرا 221در آيه 

 بَع ادِ  مِن انتَصَرُوا وَ كَثِيرًا اللَهَ ذَكَرُوا وَ الصَالِحَاتِ عَمِلُوا وَ ءَامَنُوا الَذِينَ إِلَا: شـود  می

هسـتند كـه در    هـايی  ويژگـی از  ،دو مورد اول يعنی ايمان و عمل صـالح  ظُلِمُوا مَا

 هـايی  ويژگـی  ،اما مورد سوم و چهـارم  ،ديگران ندارد ازشکل خاصی متفاوت  ،نعرااش

 : از عبارتند دوو آن  يابند میشکل خاصی  ن،عرااهستند كه در ش

 خدا را بسيار ياد كردن  . 

ذكـر خـدا در    ،یاق آيهرا با توجه به س كَثِيرًا اللَهَ اذَكَرُومنظور از ،ناگروهی از مفسر

، منظـور از آن را مطلـق ذكـر    برخی ديگر با توجه بـه اطـالق آيـه    چه؛ اگردانند میشعر 

يکی از معانی يـا   ،باز بنا به قول به اطالق هم ولی ؛آورند میهر دو قول را  و يا دانند می
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 كَثِيرًا اللَهَ ذَكَرُوا رازي در تفسیرفخر  .شعر است ذكر خدا در ،مصاديق ذكر در اينجا

نبوت و دعـوت مـردم بـه حـق      ،دتوحی ةباردر مراد آن است كه شعر شاعران»: گويد می

، كَثِيارًا  اللَاهَ  ذَكَارُوا »:نويسـد  می بارهدر اينقاسمی  (24/537: 421 فخر رازي، ) .«باشد

و حکمـت و موعظـه و   او  توحیـد خـدا و ثنـاي   در خصوص ن عراشا شعريعنی بیشتر 

 كَثِيارًا  اللَاهَ  ذَكَارُوا مـورد  در  نخجـوانی  ( 1/47: 7 4 قاسـمی،  ). «آداب حسنه باشـد 

 اثبات توحید خـدا و تبیـین معـارز و    ،نعراشا اشعار بیشترمراد آن است كه »: گويد می

متعلـق بـه تـرک     هاي يادآوريحقايق آن و همچنین اظهار رموز ارباب كشف و عیان و 

پس  (2/55: 999 نخجوانی، ) .«باشدات منافی با صفاي مشرب توحید فات و قطع تعلقمألو

 ،كَثِيرًا اللَهَ ذَكَرُواعبارتران با توجه به شاع هاي رسالتيکی از  ،بنا به هر دو ديدگاه

 .دعوت مردم به حق استو  هاي توحیدي، موعظهن اشعار با درون مايهسرود

 ياري دين  .1

 .كندرا بیان می شاعران هاي رسالتيکی ديگر از ، شعراء ةسور 221 ةآخر آي بخش 

مسـلمان بـا    اعرانيعنی شـ »: آورد می ظُلِمُوا مَا بَع دِ مِن انتَصَرُوا وَدر تفسیرثعلبی 

 .«كردنـد  میهجو  ن رامناپیامبر و مؤ كهبرخیزند ن اشعار خود به مقابله با شاعران مشركا

   بـه ذهـن  آيـه   آنچه از ايـن بخـش  »: كند میه در اين باره بیان زِوَردَ (76 /1: 422 ثعلبی، )

د يدي است كه جواب قصـا ي، به نظم كشیدن قصااين است كه مقصود از انتصار رسدمی

ن امفسـر از برخی » :نويسد میعالمه طباطبايی نیز  (3/216: 373 دروزه، ) .«را بدهد رانفاك

كـه بـا    هستندی نعراا، آن شگیرند میومیت انتقام بعد از مظل ی كهاعرانش مراد از :اند گفته

 رسول خدا را آنهاو در  اند سرودهن برخاستند كه مشركااشعاري به مقابله با اشعار خود، 

 ،عالمـه نظر  به «.اند كردهن بدگويی اسالم و مسلمانا و از دهدر دين طعن زو  كرده هجو

ـ آيه  است كه جايگاه اين تفسیر نیکويی طباطبـايی،  ) .كنـد  مـی ن را تأيیـد  آ ،سـوره  ندر اي

ديـث و  احا ،كنـد  مـی يید تأرا اين تفسیر  ،آيه عالوه بر اينکه جايگاهآري  (5/332 : 1 4 

می انگیخت تا با ن را برعراارسول خدا پیوسته ش .يد آن استسنت و سیره پیامبر هم مؤ

هـاي  بـا حماسـه  كـه   كرد مین برخیزند و  وادارشان به پیکار با مخالفا ،شعر ةگدازند تیر
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رو  نیرومنـد دينـی را در بـین     ؛را در هـم كوبنـد   و جبهه بندي كفار ضديت ،انهشجاع

 را ناآن ،زيرا شعر ؛نمايندل حمیت جاهلیت تقويت حمیتشان را در مقاب ن دمیده،مسلمانا

 كرد میمعارز و دعوت به حق تحريك  ررا در راه نش آنهاو  آورد میبه هیجان و نشا  

 هج اُ» :فرمود میبه شاعر پیامبر  (  /2: 376 امینی، ) .داشت وامیحريم اسالم  به دفاع ازو 

 زيـرا ؛ هجو كـن  ران امشرك» (3 3/3: 1 4  خطیب بغدادي،) ؛«معك جبرئیلَ نّفإ المشركینَ

رسـول خـدا    بـراي » :كند میروايت  براء بن عازب «.ستتوهمراه  در اين هنگام جبرئیل

عبداهلل بن رواحه . كند میهجو  حارث بن عبدالمطلب تو راخبر آوردند كه ابوسفیان بن 

ايـن   ةا دربارتدر مجلس حاضر بود و از حضرت رسول تقاضا كرد كه به من اجازه فرما 

 تَبَثَ» ةآن شعر كه با جمل ةی سرايندويال كردند كه تحضرت سؤ .گمراه، شعري بسرايم

 :ام سروده؟ عرض كرد آري من شود میشروع « اهلل

 وارُصِما نُ  لَمِ صراًسی ونَمو  ت بیتَ           ن سَن حَعطاک مِما أ اهللُ تَبَ َفَ

ا فرموده چونان كه موسـی را  خداوند برقرار دارد آنچه از حسن و نیکويی به تو عط»

اكـرم دعـايش   پیغمبـر   «.را يـاري نمـود   آنهاداشت و تو را ياري كند چونان كه  برجاپا 

 .د  خیر دهپادا فرمود كه خدا به تو

 تقاضـا كـرد كـه در رد ابوسـفیان شـعري      است و مانند عبداهللبرخ 5 بن مالِك عبكَ

ـ هَ» فعـل تو صاحب آن شعري كه سـر آغـاز    »: حضرت فرمود. بسرايد « ؟اسـت « تمَ

 :ام سرودهعرض كرد آري، من 

 ابِلّالغَ ب غالِم  نَبَغلِی لَها         فَبَرَ بَغالِن تُاَ ینةُخِسَت مَهَ

ن ديگـران در چنگـال   سخینه خواست بر پرور  دهنده خود غالب گردد ولی چـو »

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

 «.كند نمی

، می اجازه خواست كه با شمشـیر زبـان  حسان بن ثابت به پا خاست و از رسول گرا 

نـزد ابـوبکر بـرو و از    »: پیغمبر فرمـود  .كند رسوايشبنشاند و گوينده را به خاک مذلت 

هجو نما كـه   را آنهاخانوادگی و اخالقی آن گروه كسب اطالع كن و سپس  هاي ويژگی

كعب بن  (6/421 : 5 4  اصفهانی، ابوالفرج) «.اين وظیفه ياور توستدادن جبرئیل در انجام 
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شـعراء   ةه در سـور كـ  آياتی ةنظر شما دربار» :مپرسید از پیامبر كه است نقل كردهمالك 

من يجاهـد بسـیفه و   المـؤ  نّإ»: آن حضـرت فرمـود   «شاعران نازل شده چیست؟ ةدربار

و در  (93 /5: 5 4  ابن عساكر،) «.كند میبا شمشیر و زبان خود جهاد من ؤهمانا م» ؛«لسانه

 :برخی كتب اين حديث به صورت زير نقل شده اسـت 

 
؛ سوگند به آن كه جـانم در دسـت   كند میهمانا مؤمن با شمشیر و زبان خود جهاد »

 (5/99: 414 سیوطی، ) «.زنند می( به دشمن)گیري خود گويی تیر اوست، آنان با جهت

  نتيجه

كنـد   ا نکوهش میی رشاعران به يك شکل نیست، بلکه شاعران ةشعراء به هم ةنگاه سور

، نـد پیروي شوندة گمراهان و سرگردان در هر كوي و برزن و سـخنران بـدون كردار   كه

: را به ايـن تفصـیل برمـی شـمرد     هايی رسالت ،نیکوكاربراي شاعران مؤمن و  اين سوره

هـاي توحیـدي، موعظـه،    خدا را بسیار ياد كنند؛ به اين شکل كه اشعاري بـا درون مايـه  

معارز الهی بسرايند و ديگر اينکه دين خدا را بعد از مورد سـتم   دعوت مردم به حق و

قرار گرفتن پیامبر و مسلمانان ياري كنند؛ به اين ترتیب كه در پاسخ و مقابله با مشـركان  

همچنین نگاه پیامبر و امامان معصوم به عنوان عالمان و مفسران حقیقی  .بگوينداشعاري 

 . با بزرگداشت و تجلیل بوده است قرآن به شاعران متعهد، نگاهی همراه

 هانوشتپی
 

ابن عبا  براي آموختن . در عصر تابعیان و اصالتاً از بربرهاي مراكش بودبزر  از مفسران  :عِکرِمَه.  

در دو جهت به . از فقیهان مکه بود كه در آنجا ساكن گشتاو . قرآن و سنت به او، كوشش فراوان كرد

برقعی : رک. )گاه خوارجتمايل به ديد. 2دروغگويی .  : داده شده كه پايه اي ندارد هايی نسبتوي 

 (327-324/ : 377 ؛ معرفت، 47/ : 374 قمی، 

به شمار  امام صادق از بزرگترين دانشمندان تفسیر و از اصحاب امام باقر و :مُقاتِّل بن سليمان .2

اقوال او در كتب تفسیر بسیار است تا آنجا كه امام شافعی همگان را ريزه خوار سفرة گستردة او . آيد می

اين . است «تفسیر كبیر» ها آن ترين مهمفراوانی نگاشت كه  هاي كتابقرآن  ةدربار. داند مییر در تفس
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وفات وي در سال . نظري است -كه رو  آن نقلی شود میتفسیر كاملی محسوب  ترين كهنتفسیر 

  (59 -47 /2: 377 ؛ معرفت، 6/366: 314 مدر  تبريزي، : رک. )هجري واقع گشت51 

او پیامبر و اصحاب . يکی از بزرگترين شاعران قريش در دشمنی با اسالم بود :یالزِبَعر عبا ال ب  .3

حسان بن ثابت او را در . در جريان فتح مکه به نجران گريخت. داد میآن حضرت را با شعر خود آزار 

ي، عبده بدو: رک. )هنگامی كه اين شعر به وي رسید، به خود آمد و اسالم آورد. يك بیت هجو كرد

 (216-214: 996 ، درنیقة؛ 253-255: 4 4 

هم اسالم را و  اند كردهكسانی كه هم جاهلیت را درک )از مخضرمان  :وَه  مَخزومي يهُبَیرَةُ ب  أب. 4

و آنان  نمود میبود وي با پیامبر و مسلمانان بسیار دشمنی ( اند نیامدهولی به شرز صحبت رسول نائل 

شعر »: ابن سالم درباره او گويد. انجام مشرک در نجران درگذشتوي سر. كرد میرا در شعر هجو 

 (254:  211؛ الکريطی، 517: 997 ؛ بابتی، 51 -44 : 9 4 الجبوري، : رک. )«بسیار دارد

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

يمت كرد تا قريش را از اين كار زوي به آن منطقه ع. ريش مانع آن حضرت شدعمره به حديبیه آمد، ق

در فتح مکه مشاركت وقتی كه پیامبر تصمیم به فتح مکه گرفت، اسالم آورد و . باز دارد ولی موفق نشد

 (213-212:   4 ، يعظماأل: رک. )داشت

. به دين حنیف ابراهیم بود. ردك میدر عصر جاهلیت موحد بود و از شراب دوري  :جَعاِي ةنابِغَ. 6

 هاي میدانعمر  را در . دويست بیت شعر در مد  پیامبر سرود كه تشويق آن حضرت را در پی داشت

عالوه بر جهاد با دشمنان، به جهاد با نفس پرداخت و مدام مشغول نماز و تالوت و . نبرد گذرانید

-293:   4 ، يعظماأل: رک. )را وداع گفت وي در زمان حکومت عبداهلل بن زبیر دار فانی. تسبیح بود

 (15 -11 /2: 426 ضیف،  شوقي؛ 16-12: 4 4 ، ي؛ عبده بدو296

مدتی از عمر . يکی از معلقات سبع بود ةپدر  زهیر از شاعران بزر  و سرايند :کَع  ب  زُهَیر. 1

حضرت فرستاد تا اوضاع  را نزد آن« یرجب » چون كار پیامبر باال گرفت، برادر . در جاهلیت سپري شد

اين واقعه اثر بدي . برادر كعب به خدمت پیامبر شرفیاب شد، اسالم آورد و باز نگشت. را بررسی كند

. زد میبه اين ترتیب دشمنی با پیامبر را آغاز كرد و در اشعار  به آن حضرت طعن . در كعب گذارد

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

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

شیوايی در مد  پیامبر سرود و آن حضرت خلعتی به وي  ةكعب براي جبران گذشته، قصید. در گذشت

؛ 319-315: 996 ، درنیقة؛ 75- 7: 4 4 ، ي؛ عبده بدو315-299:   4 ، ياألعظم: رک. )بخشید

 (77-73: 426 ضیف،  شوقي؛ 2 4-354: 422 ، یالندو ياألعظم
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از خزرجیانی بود كه در . رسد می -شاعر مشهور جاهلی -القیس ئنسب او به امر :عباال ب  رَواحة .7

انصار  گانه دوازده در همان مراسم به عنوان يکی از نقباي. سال سیزدهم بع ت با پیامبر بیعت كرد

 ةدر هم. برگزيده شد و رسول خدا وي را به سمت نمايندة خود در قبیله بنی حارثه انتخاب كرد

 شود میوي از شاعرانی محسوب . با پیامبر بود، مگر بدر كه جانشین آن حضرت در مدينه بود ها جنگ

او سرانجام . سرود مید  پیامبر و اشعاري در م گفت میكه هجو مشركان به پیامبر و مسلمانان را پاسخ 

:   4 ، ياألعظم: رک. )در سال هشتم هجري در جنگ موته، پس از نبردي سخت به شهادت رسید

 (352-271: 422 ، يالناو ياألعظم؛ 213- 21: 996 ، درنیقة؛  1-61: 4 4 ، يباو؛ عبده  14-9

 ها جنگدر اك ر . آيد میبه شمار ( ص)اسالم يکی از ياران با وفاي پیامبر  از انصار و :بَرّاء ب  عازِِب.  

به  .شود میمحسوب السالم  از هواداران بنی هاشم و ارادتمندان علی علیهاو  .بود رسول خدامالزم 

وي بیش از سیصد . دگزياقامت  آنجاكوفه در به حضرت  همین دلیل، پس از انتقال مركز حکومت آن

؛ خويی، 552-3/551: 416 ؛ امین، 211-99 / : 7 4 ثیر، ابن ا: رک. )حديث از پیامبر نقل كرده است

 4 1 :3/211-219) 

در جنگ . عامر بن سنان، معروز به ابن أكوع، از شاعران و اصحاب پیامبر بود :عامِر بن أكوَع . 1 

، ياألعظم: رک. )خیبر، شمشیر او به خود  اصابت كرد و در اثر جراحت وارد شده از دنیا رفت
 4   :2 4-2 5) 

در ماربور  از شهرها  آلمان  736 خاورشنا  مشهور آلمانى در دوم مار   :تئودور نولاکه.   

ها  گوتینگن، اليپزيك، وين، لیدن و  ها  سامى را در دانشگاه و  الهیات، فلسفه و زبان. متولد شد

به « تاريخ قرآن» ةا  دربار نامه دكتر  خود را با پاياندانشنامة  756 نولدكه در سال . برلین فرا گرفت

. منتشر كرد 761 در سال  «تاريخ قرآن»نامه را همراه با ملحقاتى تحت عنوان  و  اين پايان. دست آورد

ها  فارسى، عربى، تركى، سانسکريت، آرامى، سريانى، عبر ، يونانى، التینى، آلمانى،  نولدكه به زبان

پس از نود و چهار سال عمر پركار و پرحاصل  او. فرانسه، انگلیسى، اسپانیايى و ايتالیايى تسل  داشت

تحرير درآورد كه  ةو  آثار متعدد  را به رشت. روهه بدرود حیات گفت در كارلس 931 دسامبر  29در 

تاريخ قرآن، حماسه ملى ايران، صرز و نحو عربى فصیح، تاريخ ملوک : عبارتند از ها آنبرخى از 

یت عرب و تاريخ آن، ادبیات عهد عتیق، صرز و نحو اشعار دوران جاهل ةغسّان، مالحظات دربار

كلیله و دمنه با مقدمه برزويه به زبان  ة، ترجمالعرب جزيرةمختصر زبان سريانى باستانى، علم انساب در 

؛ بدو ، 39  -35  /2: 371  بین، نیك: رک)ر  به زبان انگلیسى فشنالعرب  المیّة ةآلمانى و ترجم

 (.71/ : 344 ؛ عبداللهی خورو ، 227-225 : 211فوک،  ؛1-421 4: 979 
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برخی با توجه . است( ع)در شمار شاعران توانا و از اصحاب امام صادق  :سُفیان ب  مُصعَ  عَباي. 2 

درستی  ةكه فرقه اي از غالت است؛ اما اين سخن پاي دانند میبه اشعار ، او را پیرو طريقت طیاره 

 ( 6 -59 /7: 1 4  ؛ خويی،332/ : 416 امین، : رک. )ندارد

شیخ طوسی . معروز است «رجال»از دانشمندان رجال و شاگرد عیاشی و صاحب كتاب  :کَشِي. 3 

وي با كلینی معاصر است و از رجال قرن . نامید «اختیار الرجال»اين كتاب را تهذيب كرد و آن را 

 (63-5/62: 374 برقعی قمی، . )آيد میچهارم هجري به شمار 

كتابی در تفسیر به . نام وي عبداهلل بن الصَلت و از شاعران و راويان اهل بیت است :يمابوطالِ  قُ .4 

وي از محدثان ثقه و »: نويسد میاو  ةدربار «رجال الحديث»صاحب معجم . وي نسبت داده شده است

  (224-1/222 : 1 4 ؛ خويی، 2/367: 416 امین، : رک). «شود میمورد اعتماد است كه رواياتش پذيرفته 

وي . از خزرجیانی بود كه در سال سیزدهم بع ت با پیامبر بیعت كرد و اسالم آورد :کَع  ب  مالِک. 5 

و اشعاري در مد   گفت میكه هجو مشركان به پیامبر و مسلمانان را پاسخ  آيد میاز شاعرانی به شمار 

از بازگشت پیامبر از تبوک  كعب پس. در غزوات با پیامبر بود مگر تبوک كه سستی كرد. سرود میپیامبر 

از آن حضرت عذر خواست ولی پیامبر، مردم را از ارتبا  با وي و ديگر كسانی كه از جنگ سر باز زده 

در مدينه  51او در سال . توبه نازل شد و خدا و رسولش از وي درگذشتند 7   ةبودند، باز داشت تا آي

 ياألعظم؛   3-317: 996 ، درنیقة؛ 71-11: 4 4 ، يباوعبده : رک. )سالگی درگذشت 11در سن 
 (2 4-354: 422 ، يالناو

 و مراجعمنابع 
 .  313 ناصر مکارم شیرازي، قم، دار القرآن الکريم، : قرآن كريم، ترجمه

 .،  قم، اسماعیلیان، بی تاالشیعة إلی تصانيف الذريعة آغا بزر  تهرانی، محسن،

 .ق5 4 ، العلمیة، بیروت، دارالکتب العظيم تفسير القرآن يف يالمعانروح ، محمود، يسآلو

 .ق7 4  ،المعرفةدار  بیروت، ،معرفة الصحابة يف سا الغابةأ عزالدين، ،يابن اثیرجزر

 يأبرقم بن ، بیروت، شركت دار األكتاب التسهيّل لعلوم التنزيّل، محمد بن احمد، يطرناغِ يابن جز
 .ق6 4 رقم، األ

، يب، بیروت، دار الکتاب العررعلم التفسي يفزاد المسير ، يعل، ابوالفرج عبدالرحمن بن يابن جوز
 .ق422 

 .ق319 ، قم، انتشارات عالمه، مناقب ابن شهر آشوبابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، 

 .ق5 4 ، بیروت، دارالفکر، دمّشق ماينةتاريخ بن حسن،  يعل ابن عساكر،
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 .ق423 ، دارالحديث، ةقاهرال، و الّشعراالّشعر ، عبد اهلل بن مسلم، يابن قتیبه دينور

 .ق429 ، العلمیة، بیروت، دارالکتب تفسير القرآن العظيم، اسماعیل بن عمرو، يدمشقابن ك یر 

، مشهد، بنیاد تفسير القرآن يفروض الجنان و روح الجنان ابوالفتو  رازي، حسین بن علی، 

 .ق417 اسالمی آستان قد  رضوي،  هاي پژوهش

 .ق5 4  ،يب، بیروت، دار إحیاء التراث العريناألغابن حسین،  يعل، ينصفهاإلا بوالفرجأ

 موسسة، قم، فضائل العترة الطاهرة يفتأويل اآليات الظاهرة ، يعل الدين شرز، سید ياسترآباد

 .ق419 ، يمسالالنشراإل

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

 .ق422  ك یر، بنا ردا دمشق، ،ضوء الواقع والقريض يفالرسول  راءشع سعید، ،يالناو ياألعظم

 .ق416  دارالتعارز للمطبوعات، بیروت، ،عیان الشیعةأ محسن،سید  امین،

محمد تقی واحدي، تهران، بنیاد بع ت، : ، ترجمهدبو األ السنة الكتاب و يفالغدير امینی، عبدالحسین، 

 376 . 

 .م997  دارصادر، بیروت، ،مويينمين و األراء المخضرمعجم الّشع فوال، عزيزة ،يبابت

 .م979 رالعلم للماليین، ا، چاپ دوم، بیروت، دالمستشرقی   موسوعة، عبدالرحمن، يباو

دفتر انتشارات  قم، ،ها نسبتو  ها نسب، ها نام ضبط در ّشوراننراهنماي دا علی اكبر، برقعی قمی،

 . 374  اسالمی،

حیاء التراث إ، بیروت، دار الكّشف و البيان عن تفسير القرآنابراهیم، حمد بن أ، ينیشابور يثعلب

 .ق422 العربی، 

 .ق423  الهالل، مکتبةدار و  بیروت، ،البيان و التبيينعمرو بن بحر،  جاح ،

 .م997  موسسة الرسالة، بیروت، چاپ پنجم، ،ثر اإلسالم فيهأشعراء المخضرمين و  يحیی، ،يالجبور

 . 312 ، سالمیةاإل، تهران، دارالکتب مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، يعلد ، سیينتهرا يحائر

 . 376  فرهنگ اسالمی، دفتر نشر تهران، چاپ سیزدهم، ،سباب النزولأ محمد باقر، حجتی،

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

 . 375 انقالب، 

 .ق 41 قم، بیدار،  ،ئمة االثنی عشرالنص علی األ يف ثرکفاية األازي، علی بن محمد، خزاز ر

 .ق1 4 ، العلمیة، بیروت، دار الکتب تاريخ بغداد، يعلحمد بن أخطیب بغدادي، 

 .ق1 4  نشر آثار شیعه، قم، ،معجم رجال الحديث ابوالقاسم، خويی،
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 .م996  الهالل، مکتبةدار و  بیروت، ،يبونمعجم شعراء المدح ال حمد،أمحمد  ،درنیقة

 .ق373 ، العربیةحیاء الکتب إ، دار ةقاهرال، تفسير الحديث  دروزه، محمد عزت،

 .ق416 ، مشهد، آستان قد  رضوي، عليهم السالم األئمة خصائصرضی، سید محمد بن حسین، 

 .ق414  مرعشی نجفی، اهلل آية ة، قم، كتابخانثورأالدر المنثور فی تفسير الم، الدين جاللسیوطی، 

 .ق4 4 ، چاپ دوم، قم، كنگره شیخ مفید، اإلمامیة اعتقاداتصدوق، محمد بن علی، 

 . 316 ، چاپ ششم، تهران، كتابچی، مالیأـــــــــــــــــــــ، 

 .ق317 ، تهران، نشر جهان، خبار الرضاأعيون ـــــــــــــــــــــ، 

 .ق413 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، رخبامعانی األـــــــــ، ــــــــــــ

اهلل مرعشی نجفی،  آية ة، قم، كتابخانفضائّل آل محمد يفبصائر الدرجات صفار، محمد بن حسن، 

 .ق414 

 .ق426  ذوي القربی، قم، ،يبدب العرتاريخ األ، قيشو ضیف،

رات اسالمی، ، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشاتفسير القرآن يفالميزان طباطبايی، سید محمد حسین، 

 .ق1 4 

 .ق2 4 ، دارالمعرفة، بیروت، القرآن يآجامع البيان عن تأويّل ، محمد بن جرير، يطبر

 .، بی جا، بی نا، بی تاالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، سید محمد، يطنطاو

 .ق4 4 ، الثقافة ، دار، قميلماأ، محمد بن حسن، يسطو

 . 317 ، چاپ دوم، تهران، اسالم، القرآن تفسير يفطيب البيان أطیب، سید عبدالحسین، 

 . 344 ، اصفهان، مؤسسه مطبوعاتى مطهر، شناسان خارجى فرهنگ اسالمعبدالهى خورو ، حسین، 

 .ق4 4  ،بيالزهراء لإلعالم العر ،ةقاهرال ،شعراء حول الرسول ،براهیممحمد إ ،يبدوعبده 

 .ق5 4 اسماعیلیان،  ،پ چهارم، قم، چاتفسير نورالثقلين  بن جمعه، يعل، عبد يحويز يسعرو

 . 314 عبدالمحمد آيتی، چاپ سوم، تهران،تو ، : ، ترجمهتاريخ ادبيات زبان عربی ، حنا،يالفاخور

 .ق421 ، يبحیاء التراث العرإ، چاپ سوم، بیروت، دارمفاتيح الغيبفخر رازي، محمد بن عمر، 

، چاپ دوم، بیروت، العالم يلطفعمر  :ةاالستشراق، نقله ع  األلمانی  تاريخ حرکةفوک، يوهان، 

 .م 211، ياإلسالم دارالمدار

 .ق5 4 ، چاپ دوم، تهران، الصدر، يفتفسير الصا  ،محسن مالفیض كاشانی، 

 .ق7 4 ، العلمیة، بیروت، دار الکتب محاسن التأويّل، محمد، يسمقا
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 . 364 خسرو،  ، تهران، انتشارات ناصرحكام القرآنالجامع ألحمد، أ، محمد بن يبطُرقُ

 .ق1 4 علوم القرآن،  مکتبةچاپ سوم، دبی،  ،نقا الشعر يفالنظرة النبوية  قصاب، ولید،

 . 316 ، چاپ چهارم، قم، دارالکتاب، تفسير قمی قمی، علی بن ابراهیم،

 .م 211 لبنان ناشرون، مکتبة بیروت، ،معجم الّشعراء الجاهلين و المخضرمين حاكم حبیب، ،ييطالکر

 .بی تا للمطبوعات، يعلماأل موسسة ،كربالء ،يالکشرجال  محمد بن عمر، ،يالکش

 .ق426 ، قم، دارالحديث، يالکاف، محمد بن يعقوب، يکلین

چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء  ،األئمة األطهار الجامعة لارر أخبار بحار األنوار، ، محمد باقريمجلس

 .ق413 ، يبالتراث العر

 . 314  كتابفروشی خیام، بی جا، چاپ چهارم، ،حانة األدبري محمد علی، مدر  تبريزي،

 .ق411 ، يسالمدر ةالعالم، بی جا، مکتب من هدي القرآنمدرسی، محمد تقی، 

عبا  زراعت و حمید مسجد سرايی، چاپ دوم، : ، ترجمه و توضیحصول الفقهأمظفر، محمد رضا، 

 .  371 قم، حقوق اسالمی، 

 . 377  تمهید، قم، چاپ پنجم، علی خیا ، :ترجمه ،سرانتفسير و مف ،يمحمد هاد معرفت،

 . 373 ، تهران، هستی نما، غبار راه طلبمهدوي راد، محمد علی، 

سالم للنشر، مصطفی زمانی، قم، دار نداء اإل: ه، ترجمميرالمؤمنينأديوان ، الدين معینمیبدي، حسین بن 

 .ق  4 

 .م999 للنشر،  یقاهره، دار ركاب ،و المفاتح الغیبیة الفواتح االلهیةنخجوانی، نعمت اهلل بن محمود، 

، القومیة، دار الکتب و الوثائق ةقاهرال، فنون األدب يفاألرب  نهاية، عبدالوهابحمد بن أ ،ينوير

 .ق423 

، چاپ دوم، تهران، زمين  فرهنگ جامع خاورشناسان مّشهور و مسافران به مّشرق،  بین، نصراللّه نیك

  . 371 انتشارات آرون، 


